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 يهخص حبث 
 منارج يٍ إَٔاع انضٔاج احلذٚثح تني انشثاب 

 )أعثاتّ طشق يٕاخٓرّ(
 دساعح فمٓٛح يماسَح

 القسـ: الفقو المقارف
 الكمية: كمية الدراسات االسبلمية كالعربية لمبنات بسكىاج

 جامعة : األزىر
 الدكلة: جميكرية مصر العربية

 المدينة: محافظة سكىاج 
 .azhar.edu.egٜٚhananahmed@اإليميؿ الجامعي: 
 Abstractمحتكل الممخص 
 أْذاف انثسث:

تيدؼ الدراسة مف ىذا البحث إلي بياف ماىية األنكاع الحديثة مف 
الزكاج بيف الشباب، كحكميا مف الناحية الشرعية ، كالقانكنية ، كبياف أسباب 

الشباب ، كاآلثار المترتبة عمييا ، ككيفية مكاجية أسباب انتشار  انتشارىا بيف
 ىذه األنكاع بيف الشباب. 

 ذمغٛى انثسث: 
 ٓاقتضت طبيعية البحث أف أقسمو إلي: مقدمة ، كتمييد، كفصميف،كخاتمة

: فتضمنت أىمية المكضكع ، كسبب اختياره ، كالدراسات السابقة، أيا ادلمذيح
كأما التمييد فتحدثت فيو عف تعريؼ مفردات كمنيج البحث ، كخطتو، 

الشباب ، أما الفصؿ األكؿ : فعنكانو  –عنكاف البحث ، كىي الزكاج 
الزكاج اإلسبلمي أركانو ، كشركطو ، كأما الفصؿ الثاني: فعنكانو: نماذج 
 مف األنكاع الحديثة لمزكاج بيف الشباب ، كاآلثار المترتبة عميو ، 

 كطرؽ مكاجيتيا . 

mailto:hananahmed.79@azhar.edu.eg
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 : فتشتمؿ عمي أىـ النتائج التي تكصمت إلييا في ىذا البحث ،  اخلادتح ٔأيا
 .كأىـ التكصيات

: إنني اتبعت المنيج االستقرائي حيث جمعت آراء العمماء ، ادلُٓح ادلرثغ
ؿ كاحد يجمع بيف أصحابو كحدة كالفقياء فجعمت اآلراء المتفقة في قك 

ف المنقكؿ، كالمعقكؿ ، م في المسألة الكاحدة كذكرت أدلة كؿ قكؿ مالرأ
كمناقشة كؿ قكؿ ،كالجكاب عنو إف كجد ثـ ترجيح األقكل دليبل ثـ 
المحقؽ لممصمحة المعتبرة شرعا ثـ خرجت األحاديث النبكية كاآلثار مف 

لمراجع باكتب الصحاح كغيرىا مع بياف كجو الداللة منيا ثـ استأنست 
 الفائدة مف البحث. ليتـ الربط بيف القديـ كالحديث إلتماـ الحديثة ؛

 أْى َرائح انثسث: 
شرع اهلل تعالي الزكاج لبقاء الككف كحفظ النسؿ ، كالزكاج اإلسبلمي  -ٔ

 المستكفي أركانو كشركطو تترتب عميو جميع الحقكؽ لمزكجة كاألكالد 

يعد مف أىـ أسباب انتشار األنكاع الحديثة مف الزكاج الصعكبات المادية  -ٕ
معظـ الشباب بالفقو اإلسبلمي كأحكاـ التي تكاجو الشباب ، كجيؿ 

 الديف، كأحكاـ الزكاج خاصة

 أْى انرٕصٛاخ:
ضركرة التركيز عمي التعميـ اإلسبلمي في المدارس، كالجامعات ليككف  -ٔ

 لدل الشباب كعي لحقيقية الزكاج كرادع يمكف االقتراب منو

  key words :الكممات المفتاحية
 شبابال -الحديثة -الزكاج -أنكاع –نماذج 
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summary 

 Modern types of marriage among young people (Its 
causes - and ways to confront it) A comparative 
jurisprudence study. 

research aims: The study aims from this research to 
clarify what are the modern types of marriage, among 
young people, and its rule from the legal and legal point of 
view, and explain the reasons for their spread among 
young people, and their implications, and how to confront 
the causes of the spread of these types among young 
people. Research division: The nature of the research 
necessitated that I divide it into: an introduction, an 
introduction, two chapters, and a conclusion. As for the 
introduction, it included the importance of the topic, the 
reason for choosing it, previous studies, the research 
methodology and its plan. As for the introduction, I talked 
about defining the vocabulary of the title of the research, 
namely: marriage - youth. 

As for the first chapter: Its title: Islamic marriage, its 
pillars and conditions. 

As for the second chapter: Its title: Modern types of 
marriage among young people, their implications, and ways 
to confront them. 
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As for the conclusion: it includes the most important 
findings that I reached in this research, and the most 
important recommendations. 

Main search results: 
ٔ- God has legalized marriage for the survival of the 

universe, the preservation of the offspring, and Islamic 
marriage that fulfills its foundations, and its conditions 
entail all rights for the wife and children. 

ٕ- One of the most important causes of the spread of 
modern types of marriage among young people is the 
material difficulties faced by young people, and most 
youth's ignorance of Islamic jurisprudence, religious 
rulings and marriage rulings in particular. 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 ادلمذيح

الحمد هلل المنعكت بجميؿ الصفات، كالصبلة كالسبلـ عمى سػيدنا محمػد 
أشػرؼ الكائنػات الػذل عػػرمؼ األمػة األحكػاـ، كأبػاف ليػػا منػاىج الحػبلؿ، كالحػػراـ، 

 كعمى آلو كصحبو أجمعيف. 
 أما بعد،،

يمػر بيػا فيعتبر سف المراىقة، كمرحمة الشباب مف أخطػر المراحػؿ التػي 
اإلنساف في حياتو، ككثيران ما يميؿ فييا الشباب إلى االنحراؼ، كيظيػر ذلػؾ فػي 
سػػػػمككيـ، كأخبلقيػػػػـ، كخػػػػركجيـ عػػػػف المػػػػألكؼ، كاآلداب العامػػػػة، منػػػػدفعيف كراء 
طيش الشباب، مما يكقعيـ في أخطاء جسػيمة، كمػف أخطػائيـ فػي ىػذه المرحمػة 

ؼ الػػػزكاج الشػػػرعي الصػػػحيح، تخػػػال كالتػػػيتػػػزكيجيـ بيػػػذه األنػػػكاع مػػػف الػػػزكاج، 
 البد منيا؛ لكى يصبح الزكاج صحيحان.  التيلفقدىا أركاف، كشركط الزكاج 

 أًْٛح ادلٕظٕع، ٔأعثاب اخرٛاسِ: 
 ترجع أىمية ىذا المكضكع إلي عدة أسباب ميمة، كىى ما يمي: 

ككف ىذا المكضكع مف المسائؿ الميمة التي تمس حياة اإلنساف، كارتباط  -ٔ
لبحث بالضركريات الخمس المأمكر بحفظيا، كىى ))حفظ مسائؿ ىذا ا

 الماؿ(. -العرض -النسؿ -النفس -الديف
إف مسائؿ ىذا البحث مع ماليا مف أىمية كبرل؛ ألنيا تتعمؽ بمستقبؿ  -ٕ

الشباب، كعبلقتيـ، كما ينتج عف ىذه العبلقات مف أطفاؿ ال ذنب ليـ، 
انت متناثرة في الكتب إال أف ىذه المسائؿ لـ تفرد في مؤلؼ كاحد، بؿ ك

الفقيية، كاألبحاث، كالمجبلت، كالفتاكل، فأردت أف أجمعيا في مؤلؼ 
 كاحد، حتى يسيؿ الرجكع إليو. 
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 اذلذف يٍ ٔساء ْزا انثسث: 
تيػػػدؼ الدراسػػػة مػػػف ىػػػذا البحػػػث إلػػػي بيػػػاف ماىيػػػة األنػػػكاع الحديثػػػة مػػػف 

نكنيػػػػة، كبيػػػػاف الػػػزكاج بػػػػيف الشػػػػباب، كحكميػػػػا سػػػػكاء مػػػف الناحيػػػػة الشػػػػرعية، كالقا
أسػػباب انتشػػػارىا بػػػيف الشػػباب، كاآلثػػػار المترتبػػػة عمييػػا، ككيفيػػػة مكاجيػػػة أسػػػباب 

 انتشار ىذه األنكاع بيف الشباب. 
 انذساعاخ انغاتمح: 

بعػػد البحػػث فػػي ثنايػػا الكتػػب، كالمؤلفػػات كجػػدت عػػدة مؤلفػػات ليػػا صػػمة 
 بيذا المكضكع، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر : 

عقكد األحكاؿ الشخصية، كالعقكد التجارية عبر الكسائؿ  حكـ إبراـ -ٔ
بحث منشكر  -االلكتركنية لمدكتكر/ محمد بف يحيي بف حسف النجيمي

 عمى مكقع مكتبة نكر اإلسبلـ عمى اإلنترنت. 
طبعة دار القمة، دار اإليماف  -سعيد عبد العظيـ -الزكاج العرفي تأليؼ -ٕ

 لثة. الطبعة الثا -لمطبع، كالنشر، كالتكزيع
 تأليؼ  -الزكاج العرفي، كصكر أخرل لمزكاج غير الرسمي -ٖ

الطبعة  -الناشر مجمكعة النيؿ العربية -الدكتكر/ فارس محمد عمراف
 ـ. ٕٔٓٓاألكلى سنة 

تأليؼ عبد رب النبى الجارحي طبعة دار  -الزكاج العرفي المشكمة، كالحؿ -ٗ
 الركضة لمنشر كالتكزيع. 

 -ـ تأليؼ جماؿ بف محمد بف محمكدالزكاج العرفي في ميزاف اإلسبل -٘
دار  -منشكرات محمد عمي بيضكف -راجعو الشيخ عمي أحمد الطيطاكم

 ـ. ٕٗٓٓ -ىػٕٗٗٔالطبعة األكلى سنة  -لبناف -بيركت -الكتب العممية
طبعة دار  -تأليؼ عبد الممؾ يكسؼ بف محمد المطمؽ -زكاج المسيار -ٙ

 ىػ. ٖٕٗٔابف لعبكف سنة 
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عمى  -تأليؼ عبد اإللو بف مزركع المزركع -نترنتعقد الزكاج عبر اإل -ٚ
 :مكقع

Pdf created with pdf factory pratriaive rsion www pdf 
factory. Com. 

عقكد الزكاج المستحدثة، كحكميا في الشريعة لمدكتكر/ كىبة مصطفي  -ٛ
 خزانة الفقيو عمى مكقع: :مكقع -بحث منشكر عمى اإلنترنت -الزحيمىي

 https//wwwfeqhoobٓٓk.com 
الضكابط القانكنية، كالشرعية، كالمشكبلت العممية لؤلنكاع الحديثة لمزكاج،  -ٜ

طبعة دار الكتاب  -تأليؼ الدكتكرة/ أماني عمي المتكلي-كالطبلؽ 
 ـ. ٕٓٔٓ -ىػٖٓٗٔسنة  -القاىرة -الحديث

كلقػػد اسػػتفدت مػػف ىػػذه الدراسػػات فػػي إعػػداد ىػػذا البحػػث، إال أف معظػػـ 
نت تتطرؽ إلػي دراسػة نػكع كاحػد مػف أنػكاع الػزكاج الحػديث كلػـ ىذه الدراسات كا

تتطرؽ لدراسة جميع األنكاع إال كتاب الضكابط القانكنية، كالشرعية، كالمشكبلت 
العممية لؤلنكاع الحديثة لمزكاج، كالطبلؽ، إال أف مؤلفة ىػذا الكتػاب تحػدثت عػف 

بدراسػة فقييػة مستفيضػة  األنكاع الحديثػة لمػزكاج، كالطػبلؽ معػان، كلػـ تقػـ المؤلفػة
 لؤلنكاع الحديثة لمزكاج.

كأيضػػان بحػػث عقػػكد الػػزكاج المسػػتحدثة، كحكميػػا فػػي الشػػريعة لمػػدكتكر/ 
كىبة الزحيمي كفيو تحدث عف بعض األنكاع المستحدثة مػف الػزكاج كمنيػا زكاج 
المسػػػػػػيار، الػػػػػػزكاج بنيػػػػػػة الطػػػػػػبلؽ، زكاج األصػػػػػػدقاء، الػػػػػػزكاج المػػػػػػدني، الػػػػػػزكاج 

نظره، دكف  وأنو ذكر في حكـ ىذه األنكاع الرأم الشخصي مف كجبالتجربة، إال 
التعػػرض آلراء الفقيػػاء المعاصػػريف األخػػرل مػػا عػػدا: حكػػـ الػػزكاج بنيػػة الطػػبلؽ، 
فقػػػد تحػػػدث فيػػػو عػػػف حكمػػػو عنػػػد فقيػػػاء المػػػذاىب الفقييػػػة كالحنفيػػػة، كالمالكيػػػة، 

 كالشافعية، كالحنابمة. 
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الحديثػة بػيف الشػباب، كالمنتشػرة أما بحثػى ىػذا، فقػد تناكلػت فيػو األنػكاع 
الزكاج عبر اإلنترنػت،  -زكاج المسيار -في كقتنا الحاضر، كىى الزكاج العرفي

زكاج الصػػػػػػداقة، كزكاج الػػػػػػدـ، كالكشػػػػػػـ، كالكاسػػػػػػيت، كالطكابػػػػػػع، كقمػػػػػػت بدراسػػػػػػة 
أدت إلػػػى ظيػػػكر ىػػػذه األنػػػكاع بػػػيف الشػػػباب، كبيػػػاف حكميػػػا عنػػػد  التػػػياألسػػػباب 

 ثػػػػػار المترتبػػػػػة عمييػػػػػا، ككيفيػػػػػة مكاجيػػػػػة ىػػػػػذه األنػػػػػكاع الفقيػػػػػاء المعاصػػػػػريف، كاآل
 لمحد منيا. 

 وقد سمكت في بحث ىذا الموضوع، ودراستو الخطوات اآلتية: 
: جمعت آراء العمماء كالفقياء، فجعمت اآلراء المتفقة في قكؿ كاحد، يجمع أٔلا 

 بيف أصحابو كحدة الرأم في المسألة الكاحدة. 
ف المنقكؿ، كالمعقكؿ، ما أمكنني ذلؾ، ثـ مناقشة : ذكرت أدلة كؿ قكؿ مثاَٛاا 

ما يمكف مناقشتو منيا، كالجكاب عنو، إف كجد، ثـ ترجيح األقكل دليبلن، 
 ثـ المحقؽ لممصمحة المعتبرة شرعان. 

: كتبت اآليات القرآنية بيف قكسيف، كعزكتيا إلى السكر كاآليات، كذكرت ثانثاا 
 كجو الداللة منيا. 

حاديث النبكية، كاآلثار مف كتب الصحاح، كغيرىا مف الكتب : خرجت األساتؼاا 
 المعتمدة في التخريج، مع بياف كجو الداللة منيا. 

 : عرفت بعض المصطمحات، كاأللفاظ التي تحتاج إلى إيضاح لغكم، خايغاا 
 أك فقيي. 

تكصمت إلييا في ىذا  التيضمنتيا أىـ النتائج  -: ختمت البحث بخاتمةعادعاا 
 ـ التكصيات. البحث كأى

: ذيمت البحث بفيرس تفصيمي لممصادر، كالمراجع التي اعتمدت عمييا عاتؼاا 
 في جمع المادة العممية لمكضكع البحث. 
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 خطح انثسث: 
طبيعة البحث أف أقسمو إلى مقدمة، كتمييد، كفصميف، كخاتمة  اقتضت

 كما يمى: 
ىمية مكضكع فقد تحدثت فييا عف أ -كىى ما نحف بصددىا :أٔلا: ادلمذيح

البحث، كسبب اختياره، كاليدؼ مف كراء دراستو، كالدراسات السابقة، 
 كمنيج الكتابة فيو، كخطتو. 

: انرًٓٛذ  : كتحدثت فيو عف تعريؼ الزكاج كالشباب.ثاَٛاا
: انفصم األٔل  : بعنكاف: الزكاج اإلسبلمي أركانو كشركطو، كيشتمؿ ثانثاا
 عمى مبحثيف: 

 قد الزكاج، كشركطو.: أركاف عادلثسث األٔل
 :  أنكاع مف األنكحة المحرمة في الشريعة اإلسبلمية . ادلثسث انثاَٙ

: انفصم انثاَٙ األنكاع الحديثة لمزكاج بيف الشباب، نماذج مف  :: بعنكافساتؼاا
 كاآلثار المترتبة عمييا، كطرؽ مكاجيتيا، كيشتمؿ عمى ثمانية مباحث: 

 ع الحديثة مف الزكاج بيف الشباب. : أسباب انتشار األنكاادلثسث األٔل
 : الزكاج العرفي بيف الشباب، كحكمو مف الناحيةادلثسث انثاَٙ

 الشرعية، كالقانكنية.  
 : الزكاج عبر اإلنترنت بيف الشباب. ادلثسث انثانث
 : زكاج الصداقة بيف الشباب. ادلثسث انشاتغ

 : زكاج المسيار بيف الشباب. ادلثسث اخلايظ
: زكاج الدـ، كالكشـ، كالكاسيت، كالطكابع، كالشجرة بيف طادلثسث انغاد

 الشباب. 
األسرة،  لحديثة مف الزكاج بيف الشباب عمى: آثار األنكاع اادلثسث انغاتغ

 كالمجتمع. 
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 : طرؽ مكاجية أسباب انتشار ىذه األنكاع مف الزكاج ادلثسث انثايٍ
 بيف الشباب. 

عمى أىـ النتائج التى تكصمت إلييا  : الخاتمة، كأىـ التكصيات كيشتمؿخايغاا 
 في ىذا البحث ك أىـ التكصيات.

 كبعد،،
فأرجك مػف اهلل العمػي القػدير أف يتقبػؿ ىػذا العمػؿ، كيجعمػو خالصػان لكجيػة 

 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.  -الكريـ؛ إنو نعـ المكلى كنعـ النصير
 
 
 

* * * * * * 
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 انرًٓٛذ
كاج، كأدلػػػة مشػػػركعيتو، كحكمػػػة مشػػػركعيتو، كيشػػػتمؿ عمػػػى تعريػػػؼ الػػػز 

 تعريؼ الشباب.
 أٔلا: ذؼشٚف انضٔاج نغح: 

 مصػػػػػػدر زكج، زكج الشػػػػػػج بالشػػػػػػج، كزكجػػػػػػو إليػػػػػػو قرنػػػػػػو لقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى: 
ْجَناُىْم ِبُحوٍر ِعينٍ  } كمنو تزاكج القػـك  -، أل قرناىـ كاألزكاج القرناء(ٔ){ َوَزوَّ

 .(ٕ)التزكيج: الزكاج كازدكجكا، أل تزكج بعضيـ بعضا، كاالسـ مف
: : ذؼشٚف انضٔاج أٔ انُكاذ اصطالزاا  ثاَٛاا

فقد تعددت فيو تعريفات الفقياء فعرؼ عند الحنفية: بأنػو عقػد يػرد عمػى 
 .(ٖ)تممؾ المتعة قصدان 

كعػػػرؼ عنػػػد المالكيػػػة بأنػػػو: عقػػػد عمػػػى مجػػػرد متعػػػة التمػػػذذ ب دميػػػة غيػػػر 
ف حرميػػػا الكتػػػاب عمػػػى مكجػػػب قيمتيػػػا ببينػػػة قبمػػػو غيػػػر عػػػالـ عاقػػػده حرمتيػػػا، إ

 .(ٗ)المشيكر، أك اإلجماع عمى اآلخر

                                                           

 .ٗ٘سكرة الدخاف اآلية ( ٔ)
 تحقيػػػػؽ  ٙٛٛٔ/ ٖلسػػػاف العػػػػرب تػػػػأليؼ أبػػػػى الفضػػػػؿ جمػػػػاؿ الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف منظػػػػكر ( ٕ)

طبعة دار المعػارؼ، عبد اهلل عمى الكبير، محمد أحمد حسب اهلل، ىاشـ محمد الشاذلى 
 طبعة دار الحديث. ٖٜٔ/ٔتأليؼ مجد الديف الفيركزآبادل  –القامكس المحيط 

تبيػػػيف الحقػػػائؽ شػػػرح كنػػػز الػػػدقائؽ تػػػأليؼ فخػػػر الػػػديف عثمػػػاف بػػػف عمػػػي الزيمعػػػي الحنفػػػي ( ٖ)
بالمطبعػػة الكبػػرل األميريػػة  –الطبعػػة األكلػػى  –الناشػػر دار الكتػػاب اإلسػػبلمي  – ٜٗ/ٕ

ىػ، البحر الرائؽ  شػرح كنػز الػدقائؽ تػأليؼ زيػف الػديف ابػف  ٖٖٔٔنة س –ببكالؽ مصر 
 الطبعة الثانية. -، طبعة دار الكتاب اإلسبلمي٘ٛ/ٖنجيـ 

-، ٕٔ/ٕتػػأليؼ أحمػػد بػػف غنػػيـ بػػف سػػالـ بػػف مينػػا النفػػراكم المػػالكي  -الفكاكػػو الػػدكاني( ٗ)
 ـ. ٜ٘٘ٔ -ىػ ٖٗٚٔالطبعة الثالثة  -طبعة مصطفى البابي الحمبي
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نكػػػػاح نػػػػو: عقػػػػد يتضػػػػمف إباحػػػػة كطء بمفػػػػظ اإلكعػػػػرؼ عنػػػػد الشػػػػافعية بأ
 .(ٔ)كالتزكيج كما اشتؽ منيما كىك حقيقة فى العقد مجاز فى الكطء

كعرؼ عند الحنابمة بأنو: عقد التزكيج، أم: عقد يعتبر فيػو لفػظ نكػاح، 
 .(ٕ)أك تزكيج، أك ترجمتو

 :انرؼشٚف انشاخر
ف اختمفت لفظان، إال أنيا متفقة  كبالنظر إلى ىذه التعريفات نجد أنيا، كا 
معنى، كىى ترجع إلى معنى كاحد، كىك أف عقد الزكاج، أك النكاح كضعو 
الشارع؛ ليرتب عميو انتفاع بالزكجة كسائر بدنيا مف حيث التمذذ، فالزكج يممؾ 

 نتفاع كيختص بو.بعقد الزكاج، أك النكاح ىذا اال
ىذا، كلقد ذكر اإلماـ أبك زىرة تعريؼ لعقد الزكاج، أك النكاح مف 
أكضح التعاريؼ، كأكثرىا إفادة، فقاؿ معرفان لو: "إنو عقد يفيد حؿ العشرة بيف 

 .(ٖ)الرجؿ كالمرأة كتعاكنيما كيحدد مالكييما مف حقكؽ، كما عميو مف كاجبات"
 ثانثاا أدنح يششٔػٛح انضٔاج:

جماع األمة.كاأل  صؿ فى حؿ الزكاج الكتاب، كالسنة، كا 

                                                           

تػأليؼ شػمس الػديف محمػد بػف أبػي العبػاس أحمػد بػف  -نياية المحتاج عمى شرح المنياج (ٔ)
لبنػاف سػنة  –بيػركت  –طبعة دار الكتب العممية  ٙٚٔ/ٙحمزة بف شياب الديف الرممي 

 ـ. ٖٜٜٔ/ىػ  ٗٔٗٔ
 – ٘/٘تػػأليؼ منصػػكر بػػف يػػكنس إدريػػس البيػػكتى  –كشػػاؼ القنػػاع عمػػي مػػتف اإلقنػػاع ( ٕ)

طبعػػػػة دار الفكػػػػر لمطباعػػػػة كالنشػػػػر سػػػػنة  –حي، مصػػػػطفى ىػػػػبلؿ تحقيػػػػؽ ىػػػػبلؿ مصػػػػيم
طبعػػة دار عػػالـ الكتػػب  -ٖ/ٚـ، المبػػدع شػػرح المقنػػع البػػف ُمفِمػػح  ٕٜٛٔ -ىػػػ  ٕٓٗٔ

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػٕٕٗٔالمممكة العربية السعكدية،  -لمطباعة كالنشر
 الطبعػػة-طبعػػة دار الفكػػر العربػػى  ٚٔاألحػػكاؿ الشخصػػية لئلمػػاـ محمػػد أبػػك زىػػرة ص ( ٖ)

 ـ.ٜٓ٘ٔالثانية سنة 
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 فًٍ انكراب:
 .(ٔ){َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثالَث َوُرَباعَ }قكلو تعالى  (ٔ
َماِئُكْم ِإْن }قكلو تعالى  (ٕ اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َواِ  َوَأنِكُحوا اأَلَياَمى ِمْنُكْم َوالصَّ

 .(ٕ) {َقرَاَء ُيْغِنِيْم المَُّو ِمْن َفْضِموِ َيُكوُنوا فُ 

 :  دلت اآليتاف الكريمتاف عمى عمـك مشركعية الزكاج.ٔخّ انذلنح
فى الحث عمى الزكاج،  : فقد تكاترت األحاديث مف رسكلنا الكريـ ٔأيا انغُح

 كالترغيب فيو، كمف ذلؾ:

يكت يقكؿ جاء ثبلثة رىط إلى ب -رضى اهلل عنو-عف أنس بف مالؾ  (ٔ
فمما أخبركا كأنيـ تقالكىا  يسألكف عف عبادة النبى  أزكاج النبى 

قد غفر لو ما تقدـ مف ذنبو كما تأخر، قاؿ  فقالكا: كأيف نحف مف النبى 
أحدىـ: أما أنا فإني أصمي الميؿ أبدان. كقاؿ آخر: أنا أصكـ الدىر كال 

 ء رسكؿ اهلل أفطر، كقاؿ آخر: أنا أعتزؿ النساء فبل أتزكج أبدان، فجا
فقاؿ: أنتـ الذيف قمتـ كذا ككذا، أما كاهلل إني ألخشاكـ هلل كأتقاكـ لو، لكنى 
 أصكـ كأفطر، كأصمي كأرقد، كأتزكج النساء فمف رغب عف سنتي 

 .(ٖ)فميس منى
                                                           

 .( ٖسكرة النساء آية )( ٔ)
 .(ٕٖسكرة النكر آية )( ٕ)
طبعػػة  -بػػاب الترغيػػب فػػى النكػػاح-كتػػاب النكػػاح ٖ، ٕ/ٚفػػى صػػحيحو  البخػػارمأخرجػػو ( ٖ)

باب اسػتحباب  –كتاب النكاح  ٗٙٙمطبعة الشعب كالمفظ لو، كمسمـ فى صحيحو ص 
غؿ مػػف عجػػز مػػف المػػؤف بالصػػـك طبعػػة النكػػاح لمػػف قامػػت تعنيػػو إليػػو ككجػػد مؤنػػة كاشػػت
بػػػاب الرغبػػػػة فػػػػى  –كتػػػػاب النكػػػػاح  ٚٚ/ٚمكتبػػػة اإليمػػػػاف، البييقػػػي فػػػػى السػػػػنف الكبػػػرل 

الطبعػػػة األكلػػػى سػػػنة  -الينػػػد -طبعػػػة مطبعػػػة مجمػػػس دائػػػرة المعػػػارؼ النظاميػػػة -النكػػػاح
 ىػ. ٕٖ٘ٔ
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شبابان ال   النبيقاؿ: كنا مع  -رضى اهلل عنو-عف عبد اهلل بف مسعكد  (ٕ
 (ٔ)" يا معشر الشباب مف استطاع الباءة  نجد شيئان، فقاؿ لنا رسكؿ اهلل 

 فميتزكج فإنو أغض لمبصر، كأحصف لمفرج، كمف لـ يستطع فعميو بالصكـ،
 .(ٖ)"(ٕ)فإنو لو كجاء

 ٔخّ انذلنح يٍ احلذٚثني انششٚفني:
ىذيف الحديثيف دليؿ عمى أف النكاح مف سنف اإلسبلـ، فمف استطاع 

يستطع النكاح لعجزه عف مؤنتو، النكاح، كقدر عمي مؤنتو فميتزكج، كمف لـ 
؛ لدفع شيكتو، كيقطع سر مائو، كما يقطعو الكجاء  نما جعؿ -فعميو بالصـك كا 

الصـك كجاء؛ ألنو بتقميؿ الطعاـ كالشراب يحصؿ لمنفس انكسار عف الشيكة، 
، فبل ينفع تقميؿ الطعاـ كحده مف  -كلسر جعمو اهلل تعالى  في الصـك

 .(ٗ)دكف صكـ

                                                           

ر سػبؿ السػبلـ الباءة: معناىػا القػدرة عمػى الجمػاع، بتػكفر القػدرة عمػى مػؤف الػزكاج. )ينظػ( ٔ)
تػػأليؼ محمػػد بػػف إسػػماعيؿ ابػػف صػػبلح بػػف  -شػػرح بمػػكغ المػػراـ مػػف جمػػع أدلػػة األحكػػاـ

خػرج أحاديثػو  .ٙٗٔ/ٖمحمد إسماعيؿ بف صبلح بف محمد األمر الحسيني الصػنعاني 
 ـ. ٕٕٓٓ -ىػٕٕٗٔطبعة دار المنار سنة  -صبلح محمد محمد عكيضة

ر كالمد رضُّ عركؽ البيضتيف حتى تنفضخ كجاء: أل قطع لشيكة الجماع )الكجاء بالكس( ٕ)
فيكػػػكف شػػػبييا بالخصػػػاء )مختػػػار الصػػػحاح تػػػأليؼ محمػػػد بػػػف أبػػػى بكػػػر بػػػف عبػػػد القػػػادر 

 ىػػٛٔٗٔسػنة  -الطبعػة الرابعػة -بيػركت -صيدا -المكتبة العصرية -ٖٖٖالرازل ص 
 ـ(.ٜٜٛٔ/ 

سػػمـ فػػى بػػاب الترغيػػب فػػى النكػػاح، م -كتػػاب النكػػاح ٖ/ٚ وأخرجػػو البخػػارل فػػى صػػحيح( ٖ)
بػػػاب اسػػػتحباب النكػػػاح لمػػػف تاقػػػت نفسػػػو ككجػػػد مؤنػػػة،  -كتػػػاب النكػػػاح ٖٙٙصػػػحيحو 

، كالترمػذل فػى الجػامع الصػحيح )سػنف الترمػذل(  كاستغاؿ مف عجز عف المػؤف بالصػـك
 – ٔٛٓٔبػػاب مػػا جػػاء فػػى فضػػؿ التػػزكيج كالحػػث عميػػو رقػػـ  –كتػػاب النكػػاح  ٖٖٛ/ٖ

 : ىذا حديث حسف صحيح.القاىرة، قاؿ عنو أبك عيسى -طبعو دار الحديث
 .ٙٗٔ/ٖسبؿ السبلـ ( ٗ)
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 ٔأيا اإلمجاع:
فقد أجمع العمماء عمى مشركعية النكاح. لقكؿ ابف قدامة: أجمع 

 .(ٔ)المسممكف عمى أف النكاح مشركع
: زكًح يششٔػٛح انضٔاج:  ساتؼاا

 ششع اهلل ذؼاىل انضٔاج حلكى كثريج، ٔأغشاض َثٛهح، أًْٓا يا ٚهٗ: 

ىك عماد األسرة الثابتة التي تمتقى فييا الحقكؽ، كالكاجبات  انضٔاج (ٔ)
يني يشعر الشخص فيو بأنو يقكـ بحؽ اآلخر بأمر ديني، بارتباط د

 .(ٕ)كتنفيذ رابطة مقدسة تعمك بإنسانيتو
: ال يعمر الككف، كال يزدىر، إال بالزكاج؛ ليذا ػًشاٌ انكٌٕ ٔاصدْاسِ (ٕ)

 يقكؿ -شرع اهلل تعالى الزكاج ككسيمة لمتناسؿ، كحث، كدعا إليو 
اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكمْ َوَأنِكُحوا اأَلَياَمى ِمْنكُ } -اهلل تعالى  ، (ٖ){ْم َوالصَّ

َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثالَث  }كيقكؿ سبحانو كتعالى: 
 .(ٗ) { َوُرَباعَ 

 يا معشر الشباب مف استطع منكـ الباءة فميتزكج، " : كيقكؿ 
، ف إنو فإنو أغض لمبصر كأحصف لمفرج، كمف لـ يستطع فعميو بالصـك

 .(٘) "لو كجاء

                                                           

 .ٙ/٘كشاؼ القناع ( ٔ)
 طبعػػػػػة  ٓٗمحاضػػػػػرات فػػػػػى عقػػػػػد الػػػػػزكاج كآثػػػػػاره تػػػػػأليؼ اإلمػػػػػاـ محمػػػػػد أبػػػػػك زىػػػػػرة ص( ٕ)

 دار الفكر العربى. 
 . ٕٖسكرة النكر آية ( ٖ)
 . ٖسكرة النساء آية ( ٗ)
 مف البحث. ٜٔ٘سبؽ تخريجو ص ( ٘)
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ففى الزكاج يجد كؿ مف الزكجيف األنس بصاحبو، سازح انشخم ٔادلشأج:  (ٖ)
كاالستراحة إليو، كاالستعانة بو فى ىذه الحياة التى ال تخمك مف متاعب، 
يحس كؿ منيما أف لو مكدة صاحبو كاممة، كرحمتو مكفكرة، يقكؿ اهلل 

ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكْم مِ )تعالى: 
 .(ٔ)( َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمةً 

 زفظ األَغاب يٍ الخرالغ: (4)
اْدُعوُىْم آلَباِئِيْم ُىَو }اإلسبلـ دعا أف ينسب كؿ إنساف ألبيو، قكلو تعالى: 

ال ساءت كنسبة اإلنساف إلى أبيو ال تك( ٕ) {َأْقَسُط ِعْنَد المَّوِ  كف إال بالزكاج، كا 
أحكاليـ، كشاعت الفاحشة فى محيطيـ، كاختمطت أنسابيـ، كعمت الفكضى 
بيف ظيرانييـ، كعندئذ يتحطـ المجتمع، كينيار بنيانو، مما يحكؿ دكف عمار 

 (ٖ)الككف كازدىاره.

ضابطان ليذه  -تعالى-، فقد كضع اهلل إشثاع انغشٚضج انفطشٚح ػُذ اإلَغاٌ (٘)
: ظمان لتمؾ الغريزة، كىك الزكاج أك ممؾ اليميف لقكلو تعالىالشيكة، كمن

َوالَِّذيَن ُىْم ِلُفُروِجِيْم َحاِفُظوَن* ِإالَّ َعَمى َأْزَواِجِيْم َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُيْم َفِإنَُّيْم }

 .(ٗ) {َغْيُر َمُموِمينَ 
الصحيح  ، فالزكاج الشرعي ىك الطريؽاحملافظح ػهٗ ساتطح انُغة تني انثشش (ٙ)

لحفظ األنساب، كمعرفة األقارب مف األباعد، فبل تضيع األنساب فى المجتمع، 
                                                           

 .ٕٔسكرة الرـك اآلية ( ٔ)
 .٘سكرة األحزاب آية ( ٕ)
طبعػة  ٗٔ، ٖٔ،  ٕٔالزكاج العرفػي المشػكمة كالحػؿ تػألؼ عبػد رب النبػي الجػارحي ص( ٖ)

 دار الركضة لمنشر كالتكزيع.
 .ٖٓ-ٜٕسكرة المعارج آية ( ٗ)
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كبالتالي ال تضيع مفاىيـ األبكة كاألمكمة، كالبنكة، فالزكاج يحافظ عمى ذلؾ 
كمو، كبالتالي يحافظ عمى تمسؾ المجتمع كقكتو، كيشبع لدل األفراد غريزة 

 األبكة، كاألمكمة.
، كأنو الكسيمة الصحيحة إلى ط انثصش ٔحتصني انفشجأَّ انطشٚك األيثم نغ (ٚ)

تككيف األسرة المترابطة التي يقكـ عمييا بناء المجتمع، كمف ثـ. استقرارىا، 
يناسيا بالمجالسة كالنظر كالمبلعبة كىى ىدؼ  كثباتيا، كفيو تركيح النفس كا 

 . (ٔ)النفس كرعاية األىؿ

: ذؼشٚف انشثاب:   ثاَٛاا
ب يشيب شابان، كشبيبة، كمعناىا الحداثة، كالشباب : مصدر شب، كمنو شنغح

حكى ابف األعرابى: رجؿ شب، كامرأة شبة يعنى مف  -جمع شاب
الشباب قاؿ أبك زيد: يجكز نسكة شبائب كالشباب بالكسر نشاط الفرس 

 .(ٕ)كرفع يديو جميعان تقكؿ شب الفرس يشبُ 
لحيكية، كالنشاط يطمؽ عمى مرحمة عمرية ىى ذركة القكة، كا ٔانشثاب يصطهر:

 بيف جميع مراحؿ العمر لدل البشر. 
كتختمؼ تمؾ المراحؿ العمرية لدل بقية الكائنات األخرل إذ إف معدؿ 

 النضج عند الفرد قد ال يتكافؽ مع عمره الزمنى. 
كاألفراد غير الناضجيف يمكف أف يتكفركا فى جميع الفئات العمرية . كيطمؽ 

أك شبيبة، كاألنثى شابة، كالجمع شابات، عمى الذكر: شاب، كالجمع شباب، 
 .(ٖ)كشكاب، كجمعيا لمجنسيف فى حالة العزكبة شباف، كشابات

                                                           

طبعػػة المكتبػػة التجاريػػة الكبػػرل، زكاج المسػػيار دراسػػة ٕٚ/ٕإحيػػاء عمػػـك الػػديف لمغزالػػى ( ٔ)
 ٖٗ، ٕٗقدية لمدكتكر/ عبد الممؾ بف يكسػؼ بػف محمػد المطمػؽ صفقيية كاجتماعية كن

 ق بتصرؼ. ٖٕٗٔالناشر دار ابف لعبكف سنة  –
 . ٘ٛ/ٔمادة )شب(، القامكس المحيط  ٕٓٛٔ/ ٗلساف ا لعرب ( ٕ)
 .Hitps://ar.mwikipedia.orgمنشكر عمى مكقع كيكبيديا        ( ٖ)
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 انفصم األٔل
 انضٔاج اإلعاليٙ، أسكاَّ ٔششٔطّ

 
 

 ُٔٚمغى إىل يثسثني:
  

 : أسكاٌ ػمذ انضٔاج ٔششٔطّ.ادلثسث األٔل
  

 اإلعاليٛح. :  إَٔاع يٍ األَكسح احملشيح يف انششٚؼح ادلثسث انثاَٙ
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 ادلثسث األٔل
 أسكاٌ ٔششٔغ ػمذ انضٔاج 

البد منيا فى عقد الزكاج، كلكف  (ٕ)، كشركطان (ٔ)حددت الشريعة اإلسبلمية أركانان 
 الفقياء اختمفكا فيما بينيـ فى أركاف كشركط عقد الزكاج. 

عند الحنفية: أركاف الزكاج اثناف، ىما اإليجاب، كالقبكؿ، كالشركط خمسة ىي: 

                                                           

لجمع أركاف )يراجع مادة ركف( في لساف العرب جانبو األقكل، كا الشيء( الركف لغة: ركف ٔ)
، طبعػػة ٔٛٗ، الكميػػات ألبػػي البقػػاء الكفػػكم ص ٕٕ/ ٗ، القػػامكس المحػػيط ٕٔٚٔ/ ٖ

 ـ. ٖٜٜٔ -ىػٖٔٗٔمؤسسة الرسالة ط الثانية 
كاصػػطبلحان: ركػػف الشػػيء مػػا ال كجػػكد لػػذلؾ الشػػيء إال بػػو كالقيػػاـ، كالركػػكع، كالسػػجكد 

 -الناشػػػػر، دار الكتػػػػاب اإلسػػػػبلمي ٖٗٗ/ ٖبػػػػزدكم لمصػػػػبلة )يراجػػػػع كشػػػػؼ األسػػػػرار لم
 القاىرة. 

كالشػػرط  -( الشػػرط لغػػة: مػػأخكذ مػػف مػػادة شػػرط مػػف بػػاب ضػػرب، كقتػػؿ، كالجمػػع شػػركطٕ)
بالفتح العبلمة، كجمعيا اشراط، كأما الشرط بتسكيف الراء فيك إلزاـ الشػيء، كالتزامػو فػي 

، ٖٕٕ٘/ ٗسػػاف العػػرب البيػػع، كنحػػكه، كيجمػػع عمػػى شػػركط. )يراجػػع مػػادة شػػرط فػػي ل
 (. ٖٙٔمختار الصحاح 

 كفى االصطبلح. فقد عرفو األصكليكف كالفقياء. 
فعند األصكلييف: ما يتكقؼ عميو تأثير المؤثر، ال كجكده، مثاؿ: ذلؾ اإلحصاف لكجكب 
الرجـ، فإف تأثير المؤثر كجكب الرجـ ىك الزنا متكقؼ عميػو دكف كجػكده، ألنػو قػد يكجػد 

 إلحصاف. الزنا كال يكجد ا
تحقيػؽ  ٚٙٔ/ ٕشرح المنياج تأليؼ عمػى بػف عبػد الكػافي السػبكي  في)ينظر: اإلبياج 

 ـ. ٜٔٛٔ -ىػٔٓٗٔالناشر مكتبة الكميات األزىرية سنة  -شعباف محمد إسماعيؿ
كأمػا تعريػػؼ الشػػرط عػػف الفقيػاء: فمػػا يمػػـز مػػف عدمػػو العػدـ، كال يمػػـز مػػف كجػػكده كجػػكد، 

 دريػػس بػػف إكؽ تػػأليؼ شػػياب الػػديف ابػػف العبػػاس أحمػػد بػػف )ينظػػر: الفػػر  .كال عػػدـ لذاتػػو
 بيركت(.  -، طبعة عالـ الكتبٕٙ/ ٔ الصنياجيعبد الرحمف 
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 .(ٔ)لي، كالشاىداف، كالزكج، كالزكجة، كالكفاءةالك 
كعند المالكية: أركاف الزكاج أربعة، ىي: الكلي، كالزكجاف، كالصيغة، 

 .(ٕ)كالصداؽ
عند الشافعية: أركاف الزكاج خمسة ىي: الكلي، كالشاىداف، كالزكج، كالزكجة، 

 .(ٖ)كالصيغة
كالقبكؿ،  ف، اإليجاب،الحنابمة: أركاف الزكاج خمسة ىي: الكلي، كالشاىدا عند

 .(ٗ)كتعييف الزكجيف، كالتراضي بيف الزكجيف
الركض المربع إلى ثبلثة أركاف: الزكجاف الخالياف مف  فيكبعضيـ قسميا كما 

المكانع الشرعية، كاإليجاب، كالقبكؿ، كأربعة شركط ىي: الكلي، كالشاىداف، 
 .(٘)كالتراضي بيف الزكجيف، كتعييف الزكجيف

ىك رأل الشافعية؛ كلذا فقد قسمت أركاف العقد إلى خمسة، ثـ كالراجح عندم 
 تكممت عف المير عمي اعتباره شرطان لصحة الزكاج. 

 انشكٍ األٔل: انصٛغح: 
اإليجاب الصادر مف الكلي، أك مف يقكـ مقامو،  ىيكصيغة العقد 

                                                           

 ، طبعػػػة ٓٔٔ، ٕٓٔ/ ٖكمػػػاؿ الػػػديف محمػػػد بػػػف عبػػػد الكاحػػػد  -( شػػػرح فػػػتح القػػػدير تػػػأليؼٔ)
 لبناف.  -بيركت -العربيدار إحياء التراث 

 تػػػأليؼ أبػػػي البركػػػات  -ذىب اإلمػػػاـ مالػػػؾ( الشػػػرح الصػػػغير عمػػػى أقػػػرب المسػػػالؾ إلػػػى مػػػٕ)
 طبعة مطبعة عيسي البابي الحمبي.  ٕٛ/ٖأحمد بف محمد بف أحمد الدردير 

( حكاشػػػى الشػػػركاني كابػػػف قاسػػػـ العبػػػادم عمػػػى تحفػػػة المحتػػػاج بشػػػرح المنيػػػاج البػػػف حجػػػر ٖ)
 .ٜٕٓ/ٙبيركت، نياية المحتاج  -طبعة دار صادر ٕٚٔ/ٚالييثمى 

 .ٖٚ/٘( كشاؼ القناع ٗ)
، تحقيػؽ عمػاد عػامر ٕٖٔ( الركض المربع شػرح زاد المسػتقنع تػأليؼ اإلمػاـ البيػكتي ص ٘)

 القاىرة. -طبعة دار الحديث
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 .(ٔ)كالقبكؿ الصادر مف الزكج، أك مف يقـك مقامو
تقدـ، كالتأخر سكاء في إفادة المقصكد، كال يصح كيصح تقدـ لفظ الكلي؛ ألف ال

، فبل يصح؛ ابنتيالعقد بألفاظ غير الزكاج، كالنكاح، مثؿ: أف يقكؿ أحممتؾ 
ألنيا ليست صريحة، فيي مف قبيؿ الكنايات، فبل يصح بيا اإليجاب، كالقبكؿ، 

 إنما تعمـ بالنية، كال يمكف الشيادة عمى النية لعدـ إطبلع ( ٕ)كالكناية
 .(ٖ)شيكد عميياال

 ششٔغ صٛغح انؼمذ: 
أف تككف بمفظ التزكيج، أك اإلنكاح )كزكجتؾ، أك أنكحت، كقبمت  -ٔ

نما اشترط لفظ التزكيج كاإلنكاح، كما اشتؽ منيما؛ ألنيما  نكاحيا( كا 
                                                           

، كشػػػػاؼ القنػػػػاع ٕٖٔ( الػػػركض المربػػػػع شػػػػرح زاد المسػػػػتقنع تػػػأليؼ اإلمػػػػاـ البيػػػػكتي، ص ٔ)
 تػأليؼ بيػاء الػديف عبػد -، الُعدة شػرح العمػدة فػى فقػو إمػاـ السػنة أحمػد بػف حنبػؿٖٚ/٘

 ، طبعة دار أحياء الكتب العربية.ٖٓٙالرحمف بف إبراىيـ المقدسي، ص 
كيريػػد بػػو  بشػػيء( الكنايػػة: لغػػة: مػػف كنيػػت بكػػذا عػػف كػػذا، كاالسػػـ الكنايػػة، كىػػى أف يػػتكمـ ٕ)

 غيػػػػػػره، أك ىػػػػػػي أف يػػػػػػتكمـ بشػػػػػػيء يسػػػػػػتدؿ بػػػػػػو عمػػػػػػى المكنػػػػػػى عنػػػػػػو كالرفػػػػػػث كالغػػػػػػائط، 
محمػد بػف عمػى الفيػكمي / تػأليؼ ، المصػباح المنيػر ٕٗٚ)ينظر: مختػار الصػحاح ص 

 (.ٜٚٛٔبيركت سنة  -طبعو مكتبة لبناف ٕٗ٘/ٕ
لفظػػػان كػػػاف أك معنػػػى بمفػػػظ غيػػػر  شػػػيءأف يعبػػػر عػػػف  ىػػػيكالكنايػػػة عنػػػد عممػػػاء البيػػػاف: 

صحيح مف الداللة عميو، لغرض مف األغراض، كاإلبياـ عمى السامع، نحك جاء فبلف، 
 ثيػػر القػػرل، كالكنايػػة مػػا اسػػتتر معنػػاه، أك لنػػكع فصػػاحة نحػػك: فػػبلف كثيػػر الرمػػاد، أم ك

 ال يعرؼ إال بقرينة زائدة. 
، الناشػر: ٚٛٔ)ينظر: التعريفات لئلماـ عمػى بػف محمػد بػف عمػى الػزيف الجرجػاني ص 

 لبناف(.  -بيركت -دار الكتب العممية
تػػػػػػػػأليؼ الشػػػػػػػػيخ محمػػػػػػػػد الشػػػػػػػػربيني ، ( مغنػػػػػػػػي المحتػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػى معرفػػػػػػػػة ألفػػػػػػػػاظ المنيػػػػػػػػاج ٖ)

 لبناف.  -بيركت -ا بعدىا طبعة دار إحياء التراث العربي، كمٓٗٔ/ٖالخطيب
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المفظاف المكضكعاف في المغة كالشرع، لمداللة عمى عقد الزكاج، كىي 
 المستعمبلف في القرآف كالسنة. 

بمفظ الزكاج، أك النكاح في اإليجاب، كالقبكؿ: فمك قاؿ الكلي:  التصريح -ٕ
زكجتؾ ابنتي، فقاؿ الزكج: قبمت، لـ ينعقد العقد، أك قاؿ الزكج زكجني 
ابنتؾ فقاؿ الكلي: قبمت لـ ينعقد أيضان، ألنيما لـ يصرحا بمفظ الزكاج، 
 أك النكاح، فمك قاؿ كلي الزكجة زكجتؾ ابنتي فسكت الزكج مدة طكيمة
ثـ قاؿ: قبمت زكاجيا، لـ يصح أيضان لكجكد فاصؿ طكيؿ بيف 
اإليجاب، كالقبكؿ، مما يجعؿ الرجكع عف الزكاج في ىذه المدة أمران 

 .(ٔ)محتمبلن 
أال يككف أحد العاقديف فاقد األىمية، فإف كاف أحد العاقديف كذلؾ.  -ٖ

 .(ٕ)فعبارتو ممغاة، ال أثر ليا، كال ارتباط ينشأ بكجكدىا
اإليجاب، كالقبكؿ في مجمس كاحد، فمك تفرقت المجالس بعد أف يككف  -ٗ

 .(ٖ)اإليجاب كقبؿ القبكؿ بطؿ اإليجاب لئلعراض عنو
أال يرجع المكجب في إيجابو قبؿ قبكؿ اآلخر؛ ألنو إذا رجع المكجب  -٘

في إيجابو قبؿ القبكؿ ألغي اإليجاب، فإذا جاء القبكؿ بعد ذلؾ، فقد 
جب الرجكع في اإليجاب ما داـ لـ جاء عمى غير إيجاب، كيجكز لممك 

يرتبط بقبكؿ؛ ألف االلتزاـ ال يتـ قبؿ االرتباط بيف ركني العقد، كىما 
                                                           

( بدايػػة المجتيػػد كنيايػػة المقصػػد البػػف رشػػد الحفيػػد أبػػي الكليػػد محمػػد بػػف أحمػػد محمػػد بػػف ٔ)
، تحقيػػؽ الشػيخ عمػى محمػػد معػكض كالشػػيخ عػادؿ أحمػػد ٕ٘/ٕأحمػد بػف رشػػد القرطبػي 

طبعػػػػة األكلػػػػى سػػػػنة ال -لبنػػػػاف -بيػػػػركت -طبعػػػػة دار الكتػػػػب العمميػػػػة –عبػػػػد المكجػػػػكد 
،  حكاشػػي الشػػركاني كابػػف قاسػػـ العبػػادم ٕٚٓ/ ٙـ، نيايػػة المحتػػاج ٜٜٚٔ -ىػػػٛٔٗٔ

 . ٙٔ/ٚ، الُمبدعٖٛ، ٖٚ/٘، كشاؼ القناع ٕٗٔ، ٔٗٔ/ٖ، مغني المحتاج ٕٕٔ/ٚ
 . ٜٙ( محاضرات في عقد الزكاج كآثاره ٕ)
 . ٕٖٔ( الركض المربع ص ٖ)
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ذا لـ يتـ االلتزاـ فبل الزاـ ألحد، فمممكجب   اإليجاب، كالقبكؿ، كا 
 أف يرجع. 

أال يصدر عف العاقد الثاني بعد اإليجاب ما يدؿ عمى اإلعراض،  -ٙ
فصؿ بكبلـ أجنبي إعراض عف اإليجاب، كالفصؿ بكبلـ أجنبي، فإف ال

كرفض لو، فإف قبؿ بعد ذلؾ، فقد كرد القبكؿ عمى غير إيجاب فبل 
 .(ٔ)يمتفت إليو

أف تككف الصيغة منجزة: فمك قاؿ كلى الزكجة: إذا جاء رمضاف فقد  -ٚ
زكجتؾ ابنتي، فقاؿ الزكج تزكجتيا لـ يصح العقد؛ ألف عقد الزكاج 

ميو آثاره مف حيف إنشائو، كتعميقو عمى يجب أف يككف منجزان، تترتب ع
 .(ٕ)المستقبؿ يقتضي تأخير أحكاـ العقد، كىذا ينافي مقتضى العقد

أف تككف الصيغة مطمقة، فبل يصح أف تككف مؤقتة بمدة معمكمة  -ٛ
قامة  كشير، أك سنة؛ ألف مقتضى عقد الزكاج حؿ العشرة، كدكاميا، كا 

ـ، كذلؾ ال يككف إال إذا كانت األسرة، كتربية األكالد كالقياـ عمى شئكني
الصيغة مطمقة عمى سبيؿ التأبيد، ال التأقيت، فمك قاؿ كلى الزكجة 
زكجتؾ ابنتى شيران، أك سنة، أك إلى قدكـ فبلف، فقاؿ الزكج: قبمت 

 .(ٖ)زكاجيا، لـ ينعقد الزكاج ألف ىذا مف نكاح المتعة المحرمة
ال يعرفاف العربية،  عقد النكاح بغير العربية يصح إذا كاف العاقداف -ٜ

 كىذا باتفاؽ الفقياء. 
 -أما إف كاف الزكجاف يفيماف العربية بالمعنى، كيستطيعاف العقد بيا

                                                           

 .ٜٙ( محاضرات عقد الزكاج كآثاره ص ٔ)
، محاضػػرات فػػى عقػػد الػػزكاج ٖٕٔ/ٙ، نيايػػة المحتػػاج ٗٓٔ، ٗٓٔ/ٖ( شػػرح فػػتح القػػدير ٕ)

 . ٖٚكآثاره ص 
 . ٚٚ، ٗٚ، ٖٚ، محاضرات في عقد الزكاج كآثاره ٕٗٔ/ ٖ( مغنى المحتاج ٖ)
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فعند الحنفية، كالحنابمة ينعقد الزكاج بغير العربية باأللفاظ الدالة عميو 
 في تمؾ المغة التي اختارىا؛ ألف التكمـ بغير المغة العربية 

 .(ٔ)ليس بحراـ
 الشافعية، ففي انعقاد النكاح بالعجمية بدالن مف العربية  أما عند

 ثبلثة أكجو: 
 : يصح عقد النكاح بالعجمية فى األصح؛ ألنو لفظ انٕخّ األٔل

 ال يتعمؽ بو إعجاز فاكتفى بترجمتو. 
 : ال يصح اعتباران بالمفظ الكارد.انٕخّ انثاَٙ
ال فبلانٕخّ انثانث  .(ٕ): إف عجز عف العربية صح، كا 

كاج األخرس ينعقد باإلشارة، إف كانت مفيكمو، أما إف كاف قادران عمى ز  -ٓٔ
الكتابة يصح إيجاب النكاح كقبكلو بالكتابة، ألنيا أكلى مف اإلشارة؛ 
ألنيا بمنزلة الصريح في الطبلؽ كاإلقرار، كىي أكضح كأبيف داللة 

 .(ٖ)مف اإِلشارة
أراد أف يعقد عقد زكاج الغائب: إذا كاف أحد طرفي العقد غائبان، ك  -ٔٔ

الزكج، فعميو أف يرسؿ رسكالن، أك يكتب كتابان إلى الطرؼ اآلخر يطمب 
أف  -إذا كانت لو رغبة في القبكؿ -الزكاج، كعمى الطرؼ اآلخر

يحضر الشيكد، كيسمعيف عبارة الكتاب، أك رسالة الرسكؿ، كيشيدىـ 

                                                           

، ٙٔ/ٚ، المبدع ٜٖ/ ٘، كشاؼ القناع ٕٖٔ، الركض المربع ص ٜ٘/ ٖ( البحر الرائؽ ٔ)
 . ٔٚه ص محاضرات في عقد الزكاج كآثار 

 .ٕٕٔ/ٙ، نياية المحتاج ٓٗٔ/ ٖ( مغنى المحتاج ٕ)
 .ٚٔ/ٚ، المبدع ٜٖ/ ٘، كشاؼ القناع ٕٖٔ( الركض المربع ص ٖ)
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ميغ .كيعتبر القبكؿ مقيدان بمجمس تب(ٔ)فى المجمس عمي أنو قبؿ الزكاج
الرسالة، أك كصكؿ الكتاب، فإذا انفصؿ عف المجمس مف غير قبكؿ، 

، فعند الحنفية ينعقد الزكاج بالكتابة (ٕ)فبل يعتبر قبكلو بعد ذلؾ
لمغائب، كليس لمحاضر؛ ألف الكتابة مف الغائب بمنزلة الخطاب مف 

، أما عند المالكية، كالشافعية، كالحنابمة ال ينعقد الزكاج (ٖ)الحاضر
 .(ٗ)بة في غيبة، أك حضكربكتا

 انشكٍ انثاَٙ: انضٔخح:  
 ٔٚشرتغ يف انضٔخح نٛصر َكازٓا انششٔغ اٜذٛح: 

 .(٘)أال تككف الزكجة محرمة عمى الرجؿ تحريمان مؤبدان، أك مؤقتان  -ٔ
 .(ٙ)أال تككف الزكجة ُمحرمة بحج، أك عمرة -ٕ
أف تككف الزكجة معينة، ألف المقصكد فى النكاح التعييف، فبل يصح  -ٖ

                                                           

، المفصػػؿ فػػي أحكػػاـ المػػرأة، كالبيػػت ٜٓ/ٖ( البحػػر الرائػػؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ البػػف نجػػيـ ٔ)
الطبعػػة  -، طبعػػة مؤسسػػة الرسػػالةٕٖٔ، ٖٔٔ/ ٙالمسػػمـ/ لمػػدكتكر عبػػد الكػػريـ زيػػداف 

بحػث  -ـ، أحكػاـ الػزكاج كالطػبلؽ فػى الشػريعة اإلسػبلميةٜٜٚٔ -ىػٚٔٗٔالثالثة سنة 
 -مطبعة دار التأليؼ ةطبع،  ٚٗبدراف أبك العينيف ص  /تأليؼ ،تحميمي كدراسة مقارنة
 ـ.ٜٔٙٔالطبعة الثانية سنة 

 . ٜٙ( محاضرات فى عقد الزكاج كآثاره ص ٕ)
رائع تػػػأليؼ عػػػبلء الػػػديف أبػػػي بكػػػر بػػػف مسػػػعكد الكاسػػػاني ( بػػػدائع الصػػػنائع فػػػى ترتيػػػب الشػػػٖ)

ـ، البحػػػر ٕٜٛٔالطبعػػػة الثانيػػػة  -لبنػػػاف -بيػػػركت -طبعػػػة دار الكتػػػاب العربػػػي ٖٖٕ/ٕ
 .ٜٓ/ٖالرائؽ 

، مغنػي المحتػاج ٖٕٕ/ٚ، حكاشي الشركاني كابف قاسػـ العبػادم ٕٓٔ/ٖ( الشرح الصغير ٗ)
 .ٕٖٔ، الركض المربع ص ٕٕٔ/ٙ، نياية المحتاج ٔٗٔ/ٖ

 .ٙٛ، محاضرات في عقد الزكاج كآثاره ص ٖٔٔ/ٖ( الشرح الصغير ٘)
 .ٕٖٔ، الركض المربع ص ٔٗ/٘( كشاؼ القناع ٙ)
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 .(ٔ)بدكنو، كزكجتؾ بنتي كلو غيرىا حتي يميزىا
 انشكٍ انثانث انضٔج: 

 ٚشرتغ فّٛ انششٔغ اٜذٛح: 
 أف يككف الزكج معينان.  -ٔ
. لما ركل عف (ٕ)أف يككف الزكج محبلن، أم ليس محرمان بحج، أك عمرة -ٕ

ال َيْنكح " قاؿ:  أباف بف عثماف عف عثماف بف عفاف أف رسكؿ اهلل
 .(ٖ) "ال يخطبالمحـر كال ينكح ك 
 انشكٍ انشاتغ: انشاْذاٌ: 

 اخرهف انفمٓاء يف اشرتاغ انشٓادج يف انُكاذ، ٔػذو اشرتاطٓا إىل لٕنني: 
كىك رأل جميكر الفقياء الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابمة في انمٕل األٔل: 

المشيكر، كىك أف الشيادة شرط في صحة عقد النكاح، كىك رأم عمر 
كعمي بف أبي طالب، كابف عباس، كسعيد بف  رضى اهلل عنو،

 .(ٗ)المسيب

                                                           

 . ٔٗ/ ٘( كشاؼ القناع ٔ)
 .ٕٖٔ، الركض المربع ص ٖٔٔ/ٖ( الشرح الصغير ٕ)
بػػاب تحػػريـ نكػػاح المحػػـر ككراىػػة  -، كتػػاب النكػػاحٔٚٙ( أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو ص ٖ)

، طبعػػػو دار إحيػػػاء السػػػنة ٔٗٔ/ٕمي فػػػي سػػػننو خطبتػػػو، الػػػدار  ، بػػػاب فػػػي نكػػػاح المحػػػـر
النبكيػػػة ، كالنسػػػائي فػػػي  سػػػننو بشػػػرح الحػػػافظ جػػػبلؿ الػػػديف السػػػيكطي، كحاشػػػية اإلمػػػاـ 

 ـ، ٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔ، طبعو دار الحديث، القاىرة، ٛٛ/ٙالسعدل 
ذيب تػأليؼ ، التيػٗٛ/ٖ، الشػرح الصػغير ٜٗ/ٖ، البحر الرائػؽ ٓٔٔ/ٖ( شرح فتح القدير ٗ)

تحقيػؽ عمػى  ٕٚ٘/٘تأليؼ أبي محمد الحسػيف بػف مسػعكد بػف محمػد بػف الفػراء البغػكم 
 -لبنػاف -بيػركت -طبعو دار ا لكتػب العمميػة -أحمد عبد المكجكد، الشيخ عمى معكض

، مغنػػػػى المحتػػػػاج ٕٚٔ/ٙـ، نيايػػػػة المحتػػػػاج ٜٜٚٔ -ىػػػػػٛٔٗٔالطبعػػػػة األكلػػػػى سػػػػنة 
مػػة كالشػػرح الكبيػػر لشػػمس الػػديف أبػػي ، المغنػػي البػػف قدا٘ٙ/٘، كشػػاؼ القنػػاع ٗٗٔ/ٖ

طبعػػػو دار الكتػػػاب  - ٜٖٖ/ٚالفػػػرج عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي عمػػػر ابػػػف قدامػػػة المقدسػػػي 
 بيركت، لبناف.  -العربي
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 كىك رأم الظاىرية، كركاية لئلماـ أحمد، كمعيـ أبك ثكر، انمٕل انثاَٙ: 
كعبد اهلل بف ميدم، كيزيد بف ىاركف، كالعكبرم، كعثماف البتي، كابف 

رضى اهلل عنيما، فقد  -أبي ليمي، كركل ذلؾ عف عمي، كابف الزبير
 .(ٔ)لى عدـ اشتراط الشيادة في النكاحذىبكا جميعان إ

 األدنح: 
 أٔلا: أدنح انمٕل األٔل: 

استدؿ جميكر الفقياء عمى أف الشيادة شرط في النكاح بالسنة، 
 كالمعقكؿ. 
 أيا انغُح: 

ا البغاي" قاؿ:  أف النبي -رضي اهلل عنيما -فما ركل عف ابف عباس
 .(ٕ) "ةالبلتي ينكحيف أنفسيف بغير بين

 ذلنح يٍ احلذٚث انششٚف: ٔخّ ان
عمى النساء البلتي ينكحف مف غير بينة بغايا، فدؿ  أطمؽ النبى 

ال لما سماىف بغايا.   ذلؾ عمى اشتراط الشيادة في النكاح، كا 
نكقش ىذا: بأف الترمذم ذكر أنو لـ يرفعو غير عبد األعمى، كأنو قد كقفو مرة، 

 كأف الكقؼ أصح. 
قدح في الحديث: ألف عبد األعمى ثقة، فيقبؿ رفعو : بأف ىذا ال يأخٛة ػٍ ْزا

 .(ٖ)كزيادتو، كقد يرفع الراكم الحديث، كقد يقفو

                                                           

تحقيػػؽ أحمػػد  ٘ٙٗ/ٜ( المحمػػى تػػأليؼ أبػػي محمػػد بػػف عمػػى بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػـز ٔ)
، التيػذيب ٜٖٖ/ٚيػر القػاىرة، المغنػي كمعػو الشػرح الكب -محمد شاكر طبعو دار التراث

 .ٕٔ/ٖ، الكافي ٕ٘ٚ/٘
باب ما جاء  -كتاب النكاح ٕٓٗ/ ٖ( ركاه الترمذم في الجامع الصحيح )سنف الترمذم( ٕ)

قػاؿ يكسػؼ بػف حمػاد: رفػع عبػد األعمػى ىػذا الحػديث فػي  ٖٓٔٔال نكػاح إال ببينػة رقػـ 
 التفسير كأكقفو في كتاب الطبلؽ كلـ يرفعو.

تػأليؼ محمػد بػف عمػي بػف  -ى األخبػار مػف أحاديػث سػيد األخيػار( نيؿ األكطار شرح منتقٖ)
شػػػػباب األزىػػػػر،  -، الناشػػػػر مكتبػػػػة الػػػػدعكة اإلسػػػػبلميةٕٙٔ، ٕ٘ٔ/ٙمحمػػػػد الشػػػػككاني 
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ال نكاح  "قاؿ:  أف النبى  -رضى اهلل عنو -عف عمراف بف حصيف -ٔ
 .(ٔ) "إال بكلي كشاىدم عدؿ

 ٔخّ انذلنح يٍ احلذٚث انششٚف: 
د أف الفعؿ ىذا الحديث ظاىر أف النفي يتكجو إلى نفس الفعؿ، كنج

يكجد مف غير شيكد، فتعيف تكجو النفي في الحديث إلى الصحة. كذلؾ يستمـز 
أف يككف اإلشياد شرطان فى صحة النكاح؛ ألنو قد استمـز عدمو عدـ الصحة، 

 . (ٕ)كما كاف كذلؾ فيك شرط
 : بأف ىذا الحديث في إسناده عبد اهلل بف محرز، كىك متركؾ. َٕلش ْزا

مف كجو آخر  -رضي اهلل عنو -ذا الحديث ركاه الشافعيبأف ى أخٛة ػٍ ْزا:
ف كاف منقطعان، فإف أكثر أىؿ العمـ  عف الحسف مرسبلن، كقاؿ ىذا، كا 

 . (ٖ)يقكلكف بو
أيما امرأة نكحت بغير إذف " قاؿ رسكؿ اهلل  -ما ركم عف عائشة قالت -ٕ

ف  مف كلييا كشاىدم عدؿ، فنكاحيا باطؿ، فإف دخؿ بيا فميا المير، كا 
 .(ٗ) "تجركا فالسمطاف كلي مف ال كلي لواش

                                                                                                                                        

 ٗٚٔ/ٙٔ، تكممػػة المجمػػكع شػػرح الميػػذب لممطيعػػي ٕٓٗ/ٖالجػػامع الصػػحيح لمترمػػذم 
 طبعة دار الفكر لمطباعة كالنشر. 

نكػػػػاح إال بػػػػكلى،  ، كتػػػػاب النكػػػػاح بػػػػاب الٔٔٔ/ٚرل ( أخرجػػػػو البييقػػػػي فػػػػي السػػػػنف الكبػػػػٔ)
 -عنػػي بتصػػحيحو السػػيد عبػػد اهلل ىاشػػـ -. عػػف ابػػف عمػػرٕٕ٘/ٗالػػدارقطني فػػي سػػننو 

 طبعو دار المحاسف لمطباعة.
 .ٗٚٔ/ ٙٔ، تكممة المجمكع شرح الميذب ٕٚٔ/ ٙ(  نيؿ األكطار ٕ)
 (   المرجعاف السابقاف نفس الجزء كالصفحة.ٖ)
بػاب  ال نكػاح إال بشػاىديف –كتػاب  النكػاح   ٕ٘ٔ/ٚيقػي فػي السػنف الكبػرل ( أخرجو البيٖ)

ىػذا حػديث صػحيح عمػي شػرط  ، كقػاؿ عنػو: ٛٙٔ/ٕعدلييف ، الحاكـ في  المستدرؾ  
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 ٔخّ انذلنح يٍ احلذٚث انششٚف: 
أخبر بأف نكاح المرأة بدكف إذف كلييا، كشاىدم عدؿ،  إف النبي 

 ح.باطؿ، فدؿ ذلؾ عمى اشتراط الشيادة في النكا
: بأف الدارقطني أعمف بأف الثكرم، كيحيي بف سعيد كغيرىما رككه َٕلش ْزا

 الشاىديف. كلـ يذكركا فيو 
 بأف البييقي نقؿ عف أبي عمي الحافظ النيسابكرم أنو قاؿ  أخٛة ػٍ ْزا:

أبك يكسؼ الرقي ىذا مف حفاظ أىؿ الجزيرة، كمفتييـ، ثـ ساؽ الحديث 
 .  (ٔ) مف طرؽ أخرل

 ٔأيا ادلؼمٕل: 
فإف النكاح يتعمؽ بو حؽ غير المتعاقديف، كىك الكلد، كاشترطت فيو 

 .(ٕ)  أبكه، فيضيع نسبو الشيادة؛ لئبل يجحده
: أدنح انمٕل انثاَٙ:   ثاَٛاا

 فقد استدلكا باآلتي:  -القائميف بأنو ال يشترط الشيادة في النكاح
 أيا األثش: 

 صفية بنت حي فتزكجيا  فقاؿ ابف أبي المنذر: قد أعتؽ النبي
  .(ٖ) بغير شيكد

ك تزكج صفية مف غير شيكد، كل فقد أخبر ابف المنذر أف النبي 
                                                                                                                                        

بيػػػػركت ،الػػػػدار قطنػػػػي فػػػػي  -الصػػػػحيحيف  كلػػػػـ يخرجػػػػاه الناشػػػػر دار الكتػػػػاب العربػػػػي  
 .ٕٕٕ/ٗسننو

 .ٕ٘ٔ/ٚلبييقي فى السنف الكبرل ، أٔرقـ  ٕٕٕ/ٗ( ينظر: سنف الدارقطني ٖ)
 .ٖٓٗ/ٚ، المغنى كالشرح الكبير ٗٗٔ/ ٖ، مغنى المحتاج ٘ٙ/ ٘كشاؼ القناع (ٕ)
 تأليؼ  -، الكافى في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿٖٓٗ/  ٚالمغنى كالشرح الكبير ( ٖ)

 -تحقيؽ زىير الشاكيش -ٕٔ/ ٖأبى محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف قدامة المقدسي 
 ـ.ٜٛٛٔىػ ٛٓٗٔالطبعة الخامسة  -لمكتب اإلسبلمي لمطباعة كالنشرطبعة ا
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 .كانت الشيادة شرطان في النكاح لما تركيا النبي 
بأف ىذا األثر ليس فيو ما يدؿ عمى عدـ اشتراط الشيادة فى  َٕلش ْزا:

النكاح؛ ألنو يحمؿ عمى الخصكصية، كمما يؤيد أف ذلؾ مف 
مف األحاديث القاضية باشتراط الشيادة  الخصكصيات ما كرد عنو 

 .(ٔ) فى النكاح

                                                           

 .ٖٓٗ/ٚ، المغنى كالشرح الكبير ٘ٙ/ ٘كشاؼ القناع ( ٔ)
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 ٔأيا ادلؼمٕل: 
 .(ٔ) فإف النكاح عقد معاكضة، فمـ تكف الشيادة شرطان فيو كالبيع

بأف قكلكـ غير مسمـ بو؛ ألنو يكجد فرؽ بيف البيع كالنكاح؛ فإف  :َٕلش ْزا
البيع ال يتعمؽ بو إال حؽ المتعاقديف، بخبلؼ النكاح، فإنو يتعمؽ بو حؽ 

 يجحده غير المتعاقديف. كىك الكلد لذلؾ اشترطت فيو الشيادة، حتى ال
 .(ٕ)أبكه فيضيع نسبو، كفى ذلؾ مف الضرر ما ال يخفى

 :انشاخر
بعد عرض آلراء الفقياء، كأدلتيـ، كمناقشتيا، أرل ترجيح الرأم األكؿ، 
كىك رأل جميكر الفقياء القائؿ باشتراط الشيادة في عقد النكاح؛ ألف النكاح 

جو األكمؿ؛ لذلؾ شرع لمقاصد جميمة يتعمؽ بيا كجكد النكع اإلنساني عمى الك 
كجب أف يمتاز عف سائر العقكد باشتراط الشيادة فيو؛ كألف في اإلشياد عمى 

 النكاح تميز لو عف السفاح، فإف الزنا ال يككف بو عادة إال سران. 
عبلنو بيف الناس، فالفرؽ ما بيف  كألف الغاية منو إشيار النكاح كا 

مف  زكاج حفظ لمحقكؽالحبلؿ كالحراـ اإلعبلف؛ كألف في اإلشياد عمى ال
الضياع كلما يترتب عمى الزكاج مف تبعات، مثؿ: النفقة كاألكالد، كالميراث، 

 كحتى ال ينكر أحدىما الزكاج فيما بعد ذلؾ. 
ىػػػذا، كعنػػػد الحنفيػػػة كركايػػػة لئلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ، كالمعمػػػكؿ بػػػو فػػػي 

ى محػػاكـ مصػػر ال ينعقػػد زكاج المسػػمميف إال بحضػػكر شػػاىديف عمػػى األقػػؿ، عمػػ
أف يككف الشاىداف رجميف حريف عاقميف بالغيف مسمميف. فإف لـ يحضر شاىداف 
رجبلف إبراـ الزكاج مع الزكج البالغ العاقؿ كالزكجة البالغة العاقمة ككلييا، فبل بد 
أف يحضر رجؿ كامرأتاف شاىديف عمػى إبػراـ الػزكاج. ىػذا، عنػد الحنفيػة، كركايػة 

قػػد معاكضػػة، فكجػػب أف يصػػح بشػػيادتيف لئلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ؛ ألف النكػػاح ع

                                                           

 ، ٖٓٗ/ٚ، المغنى كالشرح الكبير ٜٛٔ/ٙٔتكممة المجمكع شرح الميذب  (ٔ)
 .ٕٔ/ٖالكافي 

 .٘ٙ/ ٘( كشاؼ القناع ٕ)
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 . (ٔ)مع الرجاؿ كالبيع
بأف قكلكـ غير مسمـ بو؛ ألنو يكجد فرؽ بيف النكاح كالبيع، فإف َٕلش ْزا: 

البيع المقصكد منو الماؿ، كقد ثبت بالنص قبكؿ شيادتيف فى األمكاؿ. 
بخبلؼ النكاح فإنو ليس بماؿ، كال المقصكد منو الماؿ، كألنو يحتاط فيو 

 .(ٕ)كثر مف البيعأ
 انشأ٘ انثاَٙ:

كىػػػػػك رأم المالكيػػػػػة، كالشػػػػػافعية، كالحنابمػػػػػة، ذىبػػػػػكا إلػػػػػى أف النكػػػػػاح ال  
يصػح، كال ينعقػد بشػيادة رجػػؿ كامػرأتيف؛ ألف الذككريػة عنػػدىـ شػرط فػى الشػػيادة 

 .(ٖ)فى النكاح، كىك قكؿ النخعي كاألكزاعي
 فبلبد أف يشيد عمى الزكاج شاىداف عدالف. 

 ٗ لٕذلى: ٔاعرذنٕا ػه
أنو ال يجكز  : ما ركم عف الزىرم أنو قاؿ: مضت السنة عف رسكؿ اهلل أٔلا 

شيادة النساء في الحدكد، كال في النكاح كالطبلؽ. كىذا ينصرؼ إلى 
سنة رسكؿ اهلل 

(ٗ). 
: ألف  النكاح ليس بماؿ، كال المقصكد منو الماؿ، كيحضره الرجاؿ ثاَٛاا 

 .(٘)شيادتيف كالحدكدفى غالب األحكاؿ، فبل يثبت ب

                                                           

ؼ الػدكتكر عبػد الناصػر تكفيػؽ العطػار، ص الكسيط فى أحكاـ األسرة فػى اإلسػبلـ، تػألي( ٔ)
، ٕ٘٘/ٕ، بدائع الصػنائع ٓٔٔ/ٖـ ، شرح فتح القدير ٕٛٓٓ -ىػٜٕٗٔ، طبعو ٕٔٓ

 . ٕٕ/ٖالكافى 
 .ٜٛٔ/ ٙٔالمجمكع شرح الميذب( تكممة ٕ)
، الكػػػػافي ٕٖٗ، الػػػػركض المربػػػػع ص ٗٗٔ/ٖ، مغنػػػػى المحتػػػػاج ٕٛ/ٖالشػػػػرح الصػػػػغير ( ٖ)

 .ٕٗ/ٚ، المبدع ٕٕ/ٖ
، ٕٕ/ٖ، الكػػػافي ٕٖٗ، ٖٔٗ/ٚ، المغنػػػي كالشػػػرح الكبيػػػر ٕٖٙشػػػرح العمػػػدة ص  ةالُعػػػد( ٗ)

 .ٕٗ/ٚالمبدع 
 .ٕٖٗ/ٚالمغني كالشرح الكبير ( ٘)



 0202 ديسمبر العدد السادس والعشرون -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 أسبابه وطرق مواجهته –نماذج من أنواع الزواج الحديثة بين الشباب 

457 
 

 انشاخر:
ىػػك مػػا ذىػػب إليػػو جميػػكر الفقيػػاء أف عقػػد النكػػاح ال ينعقػػد إال بشػػيادة 
رجمػػػػيف عػػػػدليف، كال يصػػػػح فيػػػػو شػػػػيادة النسػػػػاء؛ ألف فػػػػي الغالػػػػب ال يحضػػػػره إال 

 الرجاؿ، كغالبان ما يككف في المسجد. 
: أًْٛح إػالٌ انُكاذ ٔذٕثٛمّ:   ثانثاا

ىذا الزكاج بػيف النػاس بالػدؼ، أك بإقامػة، إعبلف النكاح بأف يفشك خبر 
نيػػػى عػػػف نكػػػاح السػػػر فقػػػد ركت السػػػيدة  كليمػػػة، أك بأيػػػة كسػػػيمة؛ ألف النبػػػي 

أعمنػكا ىػذا النكػاح كاجعمػكه "  قػاؿ رسػكؿ اهلل  -قالت -عائشة رضى اهلل عنيا
 .(ٔ) "في المساجد، كاضربكا عميو بالدفكؼ

حاجػػة إلػػى إعػػبلف دكنيػػا، كلػػك  ىػػؿ تعتبػػر شػػيادة اثنػػيف كافيػػة لئلعػػبلف مػػف غيػػر
 تكاصيا بالكتماف. 

 اخرهف انفمٓاء إىل لٕنني: 
 كىك قكؿ الحنفية، الشافعية كالحنابمة:  انمٕل األٔل:

كيركف أف الشيادة كحدىا ىى اإلعبلف، كلك تكاصى الشاىديف بالكتماف 
                                                           

بػػػاب  -كتػػػاب النكػػػاح ٜٖٓ/ٖأخرجػػػو الترمػػػذم فػػػي الجػػػامع الصػػػحيح )سػػػنف الترمػػػذم(  (ٔ)
بػػػاب  -، كتػػاب الصػػداؽٜٕٓ/ٚ، البييقػػي فػػي السػػػنف ٜٛٓٔإعػػبلف النكػػاح حيػػث رقػػػـ 

باحػػػة الضػػػرب بالػػػدؼ، كابػػػف الجػػػكزم فػػػى العمػػػؿ المتناىيػػػة )إظيػػػار  ، ٕٚٙ/ ٕالنكػػػاح كا 
(، مف طريؽ عيسى بف ميمكف عف القاسـ بف محمد عف عائشة قالت: قاؿ رسكؿ ٕٛٙ
طبعػػة  -"أعمنػػكا ىػػذا النكػػاح، كاجعمػػكه فػػي المسػػاجد، كاضػػربكا عميػػو بالػػدفكؼ"  : اهلل 

 ـ.ٖٜٛٔ -ىػٖٓٗٔألكلى الطبعة ا -لبناف -بيركت -دار الكتب العممية
قػػاؿ الترمػػذم: حػػديث غريػػب كعيسػػى بػػف ميمػػكف األنصػػارم يضػػعؼ فػػي الحػػديث كلػػيس 

 ىك عيسى ميمكف الذل يركل التفسير عف ابف أبى نجيع ذاؾ ثقة. 
 قاؿ البييقي: عيسى بف ميمكف ضعيؼ. 

 كقاؿ ابف الجكزم: عيسى بف ميمكف، قاؿ ابف حباف: منكر الحديث ال يحتج بركايتو.



 0202 ديسمبر العدد السادس والعشرون -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 أسبابه وطرق مواجهته –نماذج من أنواع الزواج الحديثة بين الشباب 

458 
 

كالعقػػد صػػحيح؛ ألف السػػرية عنػػدىـ تػػزكؿ باإلشػػياد، كاإلشػػياد بػػرجميف ىػػك الحػػد 
دنػػى لئلعػػبلف الػػذل يصػػح بػػو النكػػاح؛ ألف السػػر يسػػتحيؿ أف يظػػؿ سػػران بػػيف األ

 .(ٔ)اثنيف، فبل بد أف يفشيو أحدىما
 أيا دنٛهٓى ػهٗ ْزا: 

 فمذ اعرذنٕا تانغُح ٔادلؼمٕل. 
فما ما كرد مف األخبار مف اشتراط الشيكد، كتعيينيـ طريقان أيا انغُح: 

و السيدة عائشة رضي اهلل لئلعبلف، كحدىـ، كمف ىذه األحاديث ما ركت
ال نكاح إال بكلي كشاىدم عدؿ، فإف  "قاؿ:  أف النبي  -عنيا

 .(ٕ) "تشاجركا، فالسمطاف كلي مف ال كلى لو
فؤلف الشارع باشتراطو الشيادة قد رسـ طريؽ اإلعبلف، كلـ يترؾ ٔأيا ادلؼمٕل: 

، بؿ حده كعينو بالشيادة، فكانت ىي الحد  أمره، مف غير حدكد كرسـك
، كبحضكر الشاىديف مع العاقديف يتحقؽ معنى الجير كاإلعبلف  المرسـك

 كلك تكاصكا بالكتماف، ألف السر ال يككف بيف أربعة، كأف نفى النبي 
النكاح مف غير شيكد دليؿ عمى أف الشيادة أمر البد منو كأنيا كافية 

 .(ٖ)لئلعبلف
الناحيػػػػة إال أف الحنابمػػػػة قػػػػالكا بصػػػػحتو مػػػػع الكراىػػػػة فيػػػػك صػػػػحيح مػػػػف 

 .(ٗ)الشرعية كلكف كره لكتمانو

                                                           

، البحػػػر الرائػػػؽ  ٔٔٔ/ ٓٔٔ/ ٖ، شػػػرح فػػػتح القػػػدير ٕٕ٘/ ٕبػػػدائع الصػػػنائع لمكاسػػػاني ( ٔ)
 .ٖٖ/ٖ، الكافي ٕٓٓ، ٜٜٔ/ ٙٔ، تكممة المجمكع شرح الميذب ٜٗ/ٖ

 مف البحث.  ٖٖ٘سبؽ تخريجو ص ( ٕ)
 .ٕٛمحاضرات فى عقد الزكاج كآثاره س ( ٖ)
 .ٖٖ/ٖالكافي ( ٗ)
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كىك رأم المالكية، ذىبكا إلى أف اإلعبلف شرط دكف اإلشياد،  انمٕل انثاَٗ: 
فالشيادة ليست شرطان إلنشاء العقد، بؿ الشرط إلنشاء العقد مطمؽ 
اإلعبلف، كالشيادة شرط لحؿ الدخكؿ، أم أنيا ليست شرطان لبلنعقاد، 

ر، كالشيادة كحدىا ال تكفى لئلعبلف، كأف كلكنيا شرط لترتيب اآلثا
الشاىديف إذا تكاصيا بالكتماف ال ينشأ العقد، بؿ البد مف تكافر اإلعبلف 

 لبلنعقاد، ثـ تتعيف الشيادة لترتيب اآلثار. 
ف شيدكا لـ ينعقد  .(ٔ)فإف تكصكا بالكتماف، كا 

 ٔاعرذنٕا ػهٗ لٕذلى تانغُح: 
أعمنػػكا ىػػذا " قػػاؿ:  النبػػيأف  -مػػا ركم عػػف عائشػػة رضػػي اهلل عنيػػا

 .(ٕ) "النكاح، كاضربكا عميو بالدفكؼ
فإذا أشيد الزكجاف كالكلي شاىديف عدليف، مع تكصيتيما بكتماف 

 الزكاج، كاف ىذا مف نكاح السر عند المالكية، فيككف باطبلن. 
 انشاخر:

ىك ما ذىب إليو أصحاب الرأم الثاني، كىـ المالكية أف اإلعبلف في 
، فمك أبـر عقد الزكاج بحضكر شاىديف، فأسراه كلـ يذيعاه، النكاح شرط

لتكصيتيما بالكتماف، كلـ يعمنا عف ىذا الزكاج، كلـ يفشيا خبره بيف الناس 
بكسيمة أخرل، فأرل أف ىذا مف نكاح السر فيبطؿ، حيث ال يفترؽ الدخكؿ فيو 

 يةعف زنا حضره شخصاف غير الزانييف،  أك عمى األكثر يككف دخكالن بشب
أما عقد الزكاج، إذا حضره شػاىداف، كأسػراه دكف تكصػية ليمػا بكتمػاف خبػره، أك 
مػػع تكصػػيتيما بكتمانػػو كلكػػف فشػػا خبػػره بػػيف النػػاس بكسػػيمة أخػػرل، كالػػدؼ، أك 

 .(ٖ)كليمة، فيذا جائز باتفاؽ
                                                           

 ٘ٗٔ، ٚٛ/ٖغير ، الشرح الصٕٗ/ ٕبداية المجتيد ( ٔ)
 مف البحث.    .  ٖٛ٘ص   سبؽ تخريجو ( ٕ)
 . ٕ٘ٔ، ٕٗٔالكسيط فى أحكاـ األسرة ص ( ٖ)
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 اٜثاس ادلرتذثح ػهٗ انضٔاج تذٌٔ إشٓاد ٔإػالٌ:
باطؿ عنػد عامػة العممػاء، الزكاج الذل خبل مف اإلشياد كاإلعبلف زكاج 

كحكمو الفسخ، كالبد مف تصحيحو كتجديده كفػؽ الضػكابط الشػرعية، أم بمكافقػة 
عػػػبلف الػػػزكاج خركجػػػان مػػػف كػػػؿ  الػػػكلي كاإليجػػػاب، كالقبػػػكؿ، كبشػػػيادة الشػػػيكد، كا 

كمػػا فػػي حالػػة عػػدـ مكافقػػة  -شػػبية ككراىػػة، كال يحػػؿ لمرجػػؿ فيػػو الػػدخكؿ بػػالمرأة
ذلػؾ معصػػية ككجػب التفريػػؽ بينيمػا، كُيػػدرأ حػػد  فػػإف فعػؿ مػػع عممػو كػػاف -الػكلي

الزنا عنيما لمجيؿ، ككجكد الشػبية. فػإف كػاف قػد تػـ الػدخكؿ كالبنػاء، فميػا الميػر 
بمػػػا أصػػػاب منيػػػا، كيثبػػػت نسػػػب الكلػػػد مػػػف الرجػػػؿ، إذا حصػػػؿ حمػػػؿ مػػػف ذلػػػؾ 

إحيػػاء الكلػػد كعػػدـ تضػػييعو. فػػإف فارقتػػو كتقػػدـ ليػػا  فػػيالػػدخكؿ، كذلػػؾ لبلحتيػػاط 
د مػػف معرفػػػة بػػراءة الػػرحـ، كيكفػػي حيضػػػة فػػي ذلػػؾ، إف كانػػت ممػػػف آخػػر، فبلبػػ

يحػػيض، أك بكضػػع الحمػػؿ، إف كانػػت حػػامبلن، فػػإذا انقضػػت عػػدتيا حػػؿ ليػػا أف 
 . (ٔ)تتزكج ب خر، متى تحققت الشركط الكاجبة شرعان 

 

* * * * * * 
 

                                                           

دار اإليمػػاف لمطبػػع كالنشػػر -طبعػػة دار القمػػة ٖ٘الػػزكاج العرفػػي لسػػعيد عبػػد العظػػيـ ص (ٔ)
 الطبعة الثالثة.  -كالتكزيع
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 انشكٍ اخلايظ: انٕيل
رؼ معنى يعتبر كجكد الكلي مف أركاف النكاح، فكاف حتمان عمى أف أع

 الكالية، كأقساميا، ثـ أكضح حكـ البالغة العاقمة فى تكلى عقد النكاح بنفسيا.
 أٔلا: ذؼشٚف انٕلٚح يف انهغح: 

، مصدر َكلي الرجؿ إذا أعانو، كنصره، أك الكالية بفتح الكاك ككسرىا
قاـ بأمره، كتكلى شؤكنو، كالكالية بالكسر: السمطاف، كالكالية بالفتح كالكسر 

كىك الناصر المتكلي ألمكر  -ة، كالكلي: اسـ مف أسماء اهلل تعالىالنصر 
الخبلئؽ كميا كمالؾ األشياء جميعيا كالمتصرؼ فيو، كالكلي مف الناس: التابع، 
كالمحب، كالصديؽ، كالنصير، ككلي المرأة: الذل يمي عقد النكاح عمييا، كال 

 ( ٔ) يدعيا تستبد بعقد النكاح دكنو.
 اا ٔألغايٓا ذؼشٚف انٕلٚح ششػ

 انٕلٚح يف الصطالذ انفمٓٙ: 
تعني قدرة الشخص شرعان عمى إنشاء التصرؼ الصحيح النافذ عمى 

 .(ٕ)نفسو، أك مالو، أك عمى نفس الغير كمالو

 ٔانٕلٚح يف ػمذ انُكاذ: 
ىي حؽ منحتو الشريعة اإلسبلمية لبعض الناس، يممؾ بو صاحبو 

مضاءه عمى غيره، مف غي  ر تكقؼ عمى رضاه. تنفيذ قكلو كا 

                                                           

 ٖ٘ٗزم صمختار الصحاح تأليؼ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرا( ٔ)
المفصػػؿ فػػي أحكػػاـ المػػرأة كالبيػػت المسػػمـ فػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية تػػأليؼ الػػدكتكر/ عبػػد ( ٕ)

 .ٜٖٖ/ٙالكريـ زيداف 
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 ٔانٕيل يف انُكاذ: 
 (ٔ) ىك الذل عقد نكاح المرأة، كال يدعيا تستبد بو.

 ٔٔلٚح انرضٔٚح ٚمغًٓا انفمٓاء إىل لغًني:
كالية إجبارية، كالية اختيارية، أك كالية الشركة، أك كما يسمييا أبكحنيفة كالية  

 . (ٕ)استحباب
عقد زكاج مكليتو، كتنفيذه جبران عمييا، مف ىى قدرة الكلي عمى ٔلٚح اإلخثاس: ( 1)

كىذه الكالية يسمييا الحنفية: كالية ( ٖ)غير أف يككف ليا حؽ االعتراض.
كىذه الكالية تعتبر كالية كاممة ألف الكلي يستبد فييا  (ٗ)الحتـ كاإليجاب

 .(٘) بإنشاء الزكاج عمى المكلي عمييا كال يشاركو فيو أحد
تثبت عمى البالغة العاقمة، كذلؾ ألف جميكر الفقياء كىي  ٔلٚح الخرٛاس:(2)

يركف أنو ليس ليا أف تنفرد بإنشاء عقد زكاجيا، بؿ يشاركيا كلييا فى 
اختيار الزكج، كينفرد ىك بتكلي الصيغة بعد اتفاقو معيا عمى الزكاج، 
كلذلؾ تسمى ىذه كالية  االختيار، كما تسمى كالية الشركة؛ ألنو ليس لو 

                                                           

 -ىػٗٓٗٔالطبعة الثالثة  -طبعة مصطفى البابي الحمبى ٘٘/ٖحاشية ابف عابديف ( ٔ)
 ٚٔٔـ، أحكاـ الزكاج كالطبلؽ فى اإلسبلـ تأليؼ بدراف أبك العنيف صٜٗٛٔ
 . بتصرؼ

، شرح   قانكف  ٖٙٔ، محاضرات في عقد الزكاج كآثاره ص ٕٚٗ/ٕ(بدائع الصنائع ٕ)
الطبعة السابعة،  –طبعة المكتب اإلسبلمي  ٖٚٔ/ٔاألحكاؿ لمصطفي السباعي 

 ـٜٜٚٔ-ٚٔٗٔ
 ، شرح فتح القديرٕٔٗ/ٕ، بدائع الصنائع  ٚٓٔ/ٖالشرح الصغير لمشيخ الدردير  (ٖ)

 ٖ /ٔٙٔ. 
 .ٕٔٗ/ ٕ بدائع الصنائع( ٗ)
 ، أحكاـ الزكاج كالطبلؽ لبدراف أبك العنيف ٖٙٔمحاضرات فى عقد الزكاج ص ( ٘)

 . ٕٓٔص 
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بؿ ال بد أف تتبلقى إرادتيا مع إرادة الكلي في ذلؾ، كيشتركا  أف يجبرىا،
كيرل اإلماـ أبك حنيفة أف البالغة ( ٔ)فى االختيار كيتكلى ىك الصيغة

العاقمة ليس ألحد عمييا سمطاف فى شأف زكاجيا، كلكف يستحسف أف 
كيسمييا كالية استحباب.  –يتكلى الكلي بالنيابة عنيا صيغة الزكاج 

ذا زكجيا الكلي مف غير إذنيا كبدكف مكافقتيا، كاف العقد كعمى ىذا إ
ف رفضتو بطؿ، كانعدـ، فاألمر ليا فى تزكيج  مكقكفان، فإف أجازتو نفذ، كا 
نفسيا، كالكلي يشمؿ كاليتو في تزكيجيا مف مكافقتيا، كالمستحب أف 
تكليو ىذه الكالية، فيعقد ليا عقد النكاح صيانة لنفسيا مف التبذؿ كسكء 

 .(ٕ)باألد
 

* * * * * * 
 

                                                           

، ٕٖٔ، الركض المربع ص ٕٙ٘، ٕ٘٘/ ٘، التيذيب لمبغكل ٚٓٔ/ ٖالشرح الصغير ( ٔ)
 .ٗ٘ٔ، ٖ٘ٔ، محاضرات فى عقد الزكاج كآثاره ص ٕٕٖ

، الكسػيط ٚ٘ٔ/ٖ، شرح فػتح القػديرٕٚٗ، ٕٔٗ/ٕبدائع الصنائع ٚٔٔ/ ٖ( البحر الرائؽ ٕ)
، ٖٚٔ/ ٔ. ، شػػػرح قػػانكف األحػػػكاؿ الشخصػػػية ٗٛفػػى أحكػػػاـ األسػػػرة فػػى اإلسػػػبلـ ص 

 .ٕٖٔ، ٖٔٔأحكاـ الزكاج كالطبلؽ فى اإلسبلـ ص 
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 زكى ٔلٚح ادلشأج يف ذضٔٚح َفغٓا
إذا كػػاف مػػف حػػؽ الرجػػؿ البػػالغ العاقػػؿ أف يختػػار شػػريكة حياتػػو، كيتػػكلى 
عقد زكاجو بنفسو، دكف كالية ألحد عميو، فيؿ مف حػؽ المػرأة البالغػة العاقمػة أف 

 تزكج نفسيا بنفسيا دكف كجكد كلييا؟
 شج انثانغح انؼالهح فٗ ذضٔٚح َفغٓا ػهٗ اخرهف انفمٓاء يف ٔلٚح ادلشأج احل

 ثالثح الٕال: 
، كأبك ثكر، كالشافعي،  (ٔ)كىك رأل جميكر الفقياء: مالؾ انمٕل األٔل:

كاألكزاعي في المشيكر، كأحمد بف حنبؿ، كقكؿ مرجكح ألبى يكسؼ، 
رضى اهلل  -، كىك رأل عمر بف الخطاب كابف مسعكد(ٕ)كداكد الظاىرم

 . -عنيما
ف المرأة البالغة العاقمة ال تممؾ تزكيج نفسيا، كال ينعقد النكاح كيركف أ

بعبارتيا، سكاء زكجت نفسيا أك غيرىا بإذف الكلي، أك دكف إذنو؛ كذلؾ 
 ألف الكلي عندىـ شرط في صحة نكاح األنثى مطمقان.

أف البالغة العاقمة ليس ليا أف تنفرد بأمر زكاجيا،  وأساس ىذه الوالية:
اف معيا، فيما شريكاف في زكاجيا، ال ينفرد دكنيا بؿ لكلييا سمط

بالزكاج، كال تنفرد بو، بؿ يشتركاف، كيتكلى ىك الصيغة، ألنيـ يركف أف 
                                                           

يرل اإلماـ مالؾ: أف المرأة الحرة البالغة العاقمة الرفيعة ال يصػح زكاجيػا إال بػكلي ذكػر، ( ٔ)
ف باشػػرتو فيػػك باطػػؿ، أمػػا إف كانػػت دنيئػػة كبالتػػالى لػػيس ليػػا أف تباشػػ ر العقػػد بنفسػػيا، كا 

جاز تزكيجيا بالكالية العامة، كىى كالية السمطاف مع كجكد كلي خاص، )بداية المجتيػد 
 (. ٛٔٔ، ٚٔٔ/ ٖ، الشرح الصغير  ٖٔ/ ٕ

، ٕ٘/ٚ، المبػػػدع ٚٗٔ/ٖ، مغنػػػى المحتػػػاج ٕٕٗ/ ٘التيػػػذيب ، ٕٕٗ/ٙ( نيايػػػة المحتػػػاج ٕ)
، الكػافى ٜٗ/٘، كشػاؼ القنػاع ٖٔٙ، العػدة شػرح العمػدة ص ٙٗٔ/ٙٔع المجمك تكممة 

، ٔ٘ٗ/ٜ، المحمػػى ٕٚٗ/ ٕ، بػػدائع الصػػنائع ٖٖٚ/ ٚ، المغنػػى كالشػػرح الكبيػػر ٓٔ/ٖ
ٗ٘٘. 
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ف كاف البد مف  النساء ال يتكليف إنشاء العقد، كال ينعقد بعبارتيف قط، كا 
 .(ٔ)رضاىف
ف ليا كلي كىك رأم محمد بف الحسف مف الحنفية أف المرأة إذا كاانمٕل انثاَٙ: 

ذا لـ يكف ليا كلي زكجت نفسيا، كباشرت عقد نكاحيا؛ ألف  ال تزكج، كا 
 تكقؼ العقد عمى إذف الكلي كاف لحقو ال لحقيا، فإذا لـ يكف ليا كلى 
 فبل حؽ لمكلي، فكاف الحؽ ليا خاصة، فإذا عقدت، فقد تصرفت 

ى في خالص حقيا، فنفذ العقد. إال أنو قد صح رجكع محمد بف الحسف إل
 .قكؿ الشيخيف

كىك رأل اإلماـ أبي حنيفة، كزفر بف اليذيؿ، كركاية عف أبي انمٕل انثانث: 
يكسؼ، كالجعفرية، كيركف أف الحرة البالغة العاقمة ليا أف تنفرد باختيار 
الزكج الذل تريد، كليا أف تباشر عقد النكاح بنفسيا، مف غير إشراؾ 

كبمير المثؿ، كعقدىا يقع  الكلي، طالما أف الزكج الذل اختارتو كؼء،
صحيحان، إال أنو يستحب ليا أف تفكض أمر العقد إلى كلييا، حتى ال 

 . (ٕ)تنسب إلى الكقاحة، كقمة الحياء

                                                           

 . ٗ٘ٔ -ٖ٘ٔمحاضرات فى عقد الزاج ص ( ٔ)
، ٚ٘ٔ/ ٖ، شػػرح فػػتح القػػدير ٚٔٔ/ ٕ، تبػػيف الحقػػائؽ ٕٛٗ،  ٕٚٗ/ٕبػػدائع الصػػنائع ( ٕ)

تأليؼ أبى القاسـ نجـ الديف  -، المختصر النافع فى فقو اإلماميةٚٔٔ/ ٖرائؽ البحر ال
الطبعػػػة  -لبنػػػاف -بيػػػركت -، طبعػػػة دار األضػػػكاءٜٚٔجعفػػػر بػػػف الحسػػػف الحمػػػي ص 

 .ٕٗٔـ، أحكاـ الزكاج كالطبلؽ فى اإلسبلـ ص ٜ٘ٛٔ -ىػ٘ٓٗٔالثالثة 
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 :األدنح 
 أٔلا: أدنح انمٕل األٔل: 

 فقد استدل جميور الفقياء عمى قوليم بالكتاب والسنة، والمعقول. 
 أيا انكراب: 

اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكمْ  َوَأنِكُحوا}فقكلو تعالى: -ٔ َماِئُكمْ  اأَلَياَمى ِمْنُكْم َوالصَّ  .(ٔ){َواِ 
 .(ٕ) { َوال تُنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى ُيْؤِمُنوا}قكلو تعالى:  -ٕ

 ٔخّ انذلنح يٍ اٜٚرني: 
النكاح إلى األكلياء، فيـ  -في ىاتيف اآليتيف أضاؼ اهلل سبحانو كتعالى

اء، كاإلنكػػػاح ىػػػك تػػػكلي إنشػػػاء العقػػػد. كأف ىػػػذا العقػػػد الػػػذيف يتكلػػػكف تػػػزكيج النسػػػ
 . (ٖ)لكماؿ خطره ال يتكاله النساء كعرؼ الناس جرل عمى ذلؾ

اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم }بأف قكلو تعالى:  :َٕلش ْزا َوَأنِكُحوا اأَلَياَمى ِمْنُكْم َوالصَّ
َماِئُكمْ  ، بؿ يدؿ ىذه اآلية ال تدؿ عمى أف الكلي شرط جكاز النكاح {َواِ 

عمى أف العرؼ كالعادة بيف الناس أف النساء ال يتكليف النكاح بأنفسيف؛ 
لما فيو مف الحاجة إلى الخركج إلى محافؿ الرجاؿ، كلما فيو مف نسبتيف 
إلى الكقاحة، بؿ األكلياء ىـ الذيف يتكلكف ذلؾ عمييف برضاىف، فخرج 

ى  الندب، األمر باإلنكاح إلى األكلياء مخرج العرؼ، كالعادة عم
–كاالستحباب، دكف الحتـ، كاإللزاـ، كالدليؿ عميو ما ذكر اهلل سبحانو 

اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم }بعد ذلؾ كىك قكلو تعالى:  -كتعالى َوالصَّ
َماِئُكمْ  كالصبلح ليس شرطان لجكاز النكاح، أك أف اآلية ُتحمؿ عمى  { َواِ 

                                                           

 .ٕٖسكرة النكر اآلية ( ٔ)
 . ٕٕٔسكرة البقرة اآلية ( ٕ)
 . ٘٘ٔمحاضرات فى عقد الزكاج كآثار ص  (ٖ)
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 مؿ قكلو تعالى: نكاح الصغار عمبلن بالدالئؿ كميا، كعمى ذلؾ يح
 .(ٔ) {َوال ُتنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى ُيْؤِمُنوا}

َذا َطمَّْقُتْم النَِّساَء َفَبَمْغَن َأَجَمُينَّ َفال َتْعُضُموُىنَّ َأْن َينِكْحَن }قكلو تعالى: -ٖ َواِ 

 .(ٕ) {َأْزَواَجُينَّ ِإَذا َترَاَضْوا َبْيَنُيْم ِباْلَمْعُروفِ 
 ٚح انكشةمح: ٔخّ انذلنح يٍ اٜ

فى سبب نزكؿ ىذه اآلية عف معقؿ بف يسار قاؿ:  البخارمركل اإلماـ 
قػػػاؿ: زكجػػػت أختػػػان لػػػي مػػػف رجػػػؿ، فطمقيػػػا حتػػػى إذا انقضػػػت  -إنيػػػا نزلػػػت فيػػػو "

عػػػدتيا جػػػاء يخطبيػػػا، فقمػػػت لػػػو: زكجتػػػؾ كأفرشػػػتؾ كأكرمتػػػؾ فطمقتيػػػا، ثػػػـ جئػػػت 
بػػأس بػو، ككانػػت المػرأة تريػػد  تخطبيػا، ال كاهلل ال تعػكد إليػػؾ أبػدان، ككػػاف رجػبلن ال

َذا َطمَّْقتتُتْم النَِّستتاَء َفتتَبَمْغَن َأَجَمُيتتنَّ َفتتال  } أف ترجػػع إليػػو، فػػأنزؿ اهلل ىػػذه اآليػػة: َواِ 

فقمػت أفعػؿ يػا   .{َتْعُضُموُىنَّ َأْن َينِكْحَن َأْزَواَجُينَّ ِإَذا َترَاَضتْوا َبْيتَنُيْم ِبتاْلَمْعُروفِ 
 .(ٖ)"رسكؿ اهلل، قاؿ: فزكجتيا إياه

األكليػػاء عػػػف عضػػؿ النسػػػاء،  -ففػػى ىػػػذه اآليػػة نيػػػى اهلل سػػبحانو كتعػػػالى
كالعضػػػؿ ىػػػك مػػػنعيف مػػػف الػػػزكاج، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف أمػػػر تػػػزكيج النسػػػاء إلػػػى 
األكلياء، إذ لك لـ يكف ليـ كالية التزكيج لما نيكا عف العضؿ، كمػا أنػو لػك جػاز 

 .(ٗ)تأثيرليا أف تزكج نفسيا لـ يكف لعضمو 
 بأف الخطاب في اآلية لؤلزكاج، ال لؤلكلياء قاؿ تعالى: : َٕلش ْزا

                                                           

 . ٕٛٗ/ ٕبدائع الصنائع ( ٔ)
 . ٕٖٕسكرة البقرة اآلية ( ٕ)
بػػاب مػػف قػػاؿ ال نكػػاح إال بػػكلي،  -كتػػاب النكػػاح ٕٔ/ٚالبخػػارل فػػى صػػحيحو (  أخرجػػو ٖ)

 .ٔٙٔ/ ٖ، سبؿ السبلـ ٖٕٕ/ٗالدارقطني فى سننو 
 ٓ ٓ٘ٔ/ٙٔجمكع مكتكممة ال ٚٗٔ/ٖ، كمغنى المحتاج  ٕٗٗ/ٙ(  نياية المحتاج ٗ)
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َذا َطمَّْقُتْم النَِّساَء َفَبَمْغَن َأَجَمُينَّ َفال َتْعُضُموُىنَّ َأْن َينِكْحَن َأْزَواَجُينَّ } َواِ 

. كذلؾ بالحبس كتطكيؿ المدة عمييف (ٔ){ِإَذا َترَاَضْوا َبْيَنُيْم ِباْلَمْعُروفِ 

ككانكا يطمقكف فيراجعكف إذا قرب  {رَارًا ِلَتْعَتُدوا ضِ  }لقكلو تعالى: 
 .(ٕ)انقضاء عدتيف مف غير حاجة ضرر

 ٔأيا انذنٛم يٍ  انغُح: 
أيمػػا امػػرأة نكحػػت بغيػػر "قػػاؿ:  فمػػا ركل عػػف عائشػػة أف رسػػكؿ اهلل  -ٔ

إذف كلييػػا، فنكاحيػػا باطػػؿ، فنكاحيػػا باطػػؿ. فنكاحيػػا باطػػؿ. فػػإف دخػػؿ 
ف فرجيا، فإف اشتجركا فالسمطاف كلػي مػف بيا فميا المير بما استحؿ م

 .(ٖ) "ال كلي لو
 ٔخّ انذلنح يٍ احلذٚث انششٚف: 

دؿ ىذا الحديث عمى اعتبار إذف الكلي في النكاح بعقده ليا، أك عقد 
ف كاف النكاح باطبلن   .(ٗ) ككيمو، كظاىره أف المرأة تستحؽ المير بالدخكؿ، كا 

                                                           

 . ٕٖٕسكرة البقرة اآلية ( ٔ)
 -، ط دار الفكػػرٛٚ٘/ٗة فػػى شػػرح اليدايػػة ألبػػى محمػػد محمػػكد بػػف أحمػػد العينػػى يػػالبنا( ٕ)

 ـ.ٜٜٓٔ -ىػٔٔٗٔط الثانية  -بيركت
 -كتػػاب النكػػاح ٜٜٖ، ٜٖٛ/ ٖأخرجػػو الترمػػذم فػػى الجػػامع الصػػحيح )سػػنف الترمػػذل( ( ٖ)

 -، كتاب النكاحٖٖ٘/ ٔ، أبك داكد فى سننو ٕٓٔٔإال بكلي رقـ  باب ما جاء ال نكاح
بػاب ال نكػاح إال بػكلي  –كتػاب النكػاح  ٕٗٚباب فى الكلي، كابف ماجو فى سننو  ص 

 ، الػػػػػدارمئٖٔ، ٘ٓٔ/ ٚ، البييقػػػػػي ٛٙٔ/ ٕ، كالحػػػػػاكـ فػػػػػي المسػػػػػتدرؾ ٖٜ٘ٔرقػػػػػـ 
 ، قاؿ ابك عيسى: ىذا حديث حسف. ٖٚ/ ٕ 

 ٛ٘ٔ/ٗسبؿ السبلـ  (ٗ)
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ذم تعقػده المػػرأة كتتػكاله مػػف كىػذا الحػديث نػػص صػريح عمػػى أف النكػاح الػػ
ذلػػؾ بتكػػرار الػػبطبلف ثػػبلث مػػرات،  غيػػر إذف كلييػػا باطػػؿ، كقػػد أكػػد الرسػػكؿ 

 مبالغػػػة فػػػى نيػػػي النسػػػاء عػػػف تػػػزكيج أنفسػػػيف مػػػف غيػػػر إذف الػػػكلي، كمباشػػػرتو 
 .(ٔ) لمعقد

 بأف ىذا الحديث ضعفو ابف جريج، حيث قاؿ: ثـ لقيت الزىرمَٕلش ْزا: 
 سألتو عنو، فأنكره، فضعؼ الحديث مف ف -كىك مف رجاؿ السند -

 أجؿ ىذا. 
بأف ىذا الحديث أخرجو األربعة إال النسائي، كصححو أبك عكانة، كابف أخٛة: 

حباف، كالحاكـ، كقاؿ عنو الترمذم: ىذا حديث حسف. كما قالو ابف 
جريج لـ يذكره عنو إال ابف عمية، كبيذا يسمـ الحديث مف الطعف، 

 .(ٕ)كيصمح لبلستدالؿ بو
قػػاؿ:  -رضػػى اهلل تعػػالى عنيمػػا -عػػف أبػػى بػػردة بػػف أبػػى مكسػػى عػػف أبيػػو  -ٕ

 .(ٖ)"ال نكاح إال بكلي ": قاؿ رسكؿ اهلل 

                                                           

 ٜٔٔ/ٙنيؿ األكطار لمشككاني (ٔ)
( نصب الراية ألحاديث اليداية تأليؼ/ جماؿ الديف أبى محمد عبد اهلل بػف يكسػؼ الحنفػى ٕ)

 -ىػػػػػػٖٜٖٔالطبعػػػػػة الثانيػػػػػة  -الناشػػػػػر المكتبػػػػػة اإلسػػػػػبلمية -٘ٛٔ، ٗٛٔ/ ٖالزيمعػػػػػى 
تػػأليؼ أبػػى العمػػى محمػػد عبػػد الػػرحمف  -ـ، تحفػػة األحػػكذم بشػػرح جػػامع الترمػػذمٕٜٚٔ

طبعػة دار االتحػاد  -، راجعو عبد الرحمف محمد عثمػافٕٕٛ/ٗف الرحيـ المباركفكرم با
، الجػػامع ٛ٘ٔ/ ٖـ،  سػػبؿ السػػبلـ ٜ٘ٙٔ -ىػػٖ٘ٛٔالطبعػػة الثانيػػة  -العربػي لمطباعػػة

 ٔٓٗ، ٜٜٖ/ ٖالصحيح )سنف الترمذل( 
امع باب فى الكلي، كالترمػذم فػى الجػ -كتاب النكاح ٖٖ٘/ ٔأخرجو أبك داكد فى سننو  (ٖ)

، ٔٓٔٔبػػاب مػػا جػػاء ال نكػػاح إال بػػكلي رقػػـ  -الصػػحيح )سػػنف الترمػػذل( كتػػاب النكػػاح
 . ٜٗ٘ٔباب ال نكاح إال بكلي رقـ  –، كتاب النكاح ٕٗٚكابف ماجو فى سننو ص 



 0202 ديسمبر العدد السادس والعشرون -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 أسبابه وطرق مواجهته –نماذج من أنواع الزواج الحديثة بين الشباب 

441 
 

 ٔخّ انذلنح يٍ احلذٚث انششٚف: 
ىذا الحديث دؿ عمى أنو ال يصح النكاح إال بكلي ألف األصؿ فػي النفػي 

 ي فػػػػػػي نفػػػػػػى الصػػػػػػحة، ال الكمػػػػػػاؿ. كىػػػػػػذا الحػػػػػػديث صػػػػػػريح فػػػػػػي اشػػػػػػتراط الػػػػػػكل
 .(ٔ)عقد النكاح

بأف ىذا الحديث قاؿ عنو الترمذم: ىذا حديث فيو اختبلؼ، َٕلش ْزا: 
عف  -ركاه إسرائيؿ، كشريؾ بف عبد اهلل كأبك عكنة، كزىير بف معاكية

يعنى مرسبلن، كأسنده بعض أصحاب سفياف إلى   أبى بردة عف النبى 
 أبى إسحاؽ كال يصح. 

ف أبى إسحاؽ عف أبى بردة عف أبي بأف ركاية الذيف رككا عأخٛة: 
عندم أصح؛ ألف سماعيـ  "ال نكاح إال بكلي" : مكسى عف النبي 

مف أبى إسحاؽ في أكقات مختمفة. كقد أخرج الحاكـ ىذا الحديث في 
المستدرؾ، كبيذا يتبيف أف ىذا الحديث صحيح، كيصمح لبلستدالؿ، كأف 

 .(ٕ)الطعكف المكجية إليو ال تسقطو
أنو قاؿ: "ال تزكج المرأُة المرأَة،  عف أبى ىريرة عف رسكؿ اهلل  ( ما ركلٖ) 

 كال تزكج المرأة نفسيا، ككنا نقكؿ: إف التى تزكج نفسيا ىى الفاجرة". 
كفى ركاية "ال تنكح المرأة المرأة، كال تنكح المرأة نفسيا، كقاؿ أبك ىريرة، 

ان إلى رسكؿ اهلل ككاف يقاؿ: الزانية تنكح نفسيا. كىذا الحديث كرد مرفكع
  كما كرد مكقكفان عمى أبى ىريرة، فتقدـ ركاية الرفع عمى 

                                                           

 . ٚ٘ٔ/ ٖسبؿ السبلـ ( ٔ)
، سػػبؿ السػػػبلـ ٖٕٓ، ٜٕٕ/ ٗ، تحفػػػة األحػػكذم ٗٛٔ، ٖٛٔ/ ٖنصػػب الرايػػة لمزيمغػػى ( ٕ)

ٖ /ٔ٘ٚ. 
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 .(ٔ)ركاية الكقؼ
 ٔخّ انذلنح: 

يكضح أبك ىريرة فى الحديث الحكمة فى إثبػات الحػؽ لمػكلي فػي تػزكيج 
المػػػرأة، كىػػػى إعػػػبلف الػػػزكاج حتػػػى يفتػػػرؽ عػػػف الزنػػػا، حيػػػث إف الزانيػػػة قػػػد تزنػػػي 

يعتبر ىؤالء شيكدان عمى زكاج، ألف الزانيػة تػأتى  بحضرة شخصيف أك أكثر، فبل
ذلػػؾ بغيػػر إذف كلييػػا، فكػػاف عقػػد الػػكلي الػػزكاج لممػػرأة أكبػػر فػػارؽ بػػيف الػػػزكاج، 

 .(ٕ)كالزنا، كىك مف أىـ كسائؿ إعبلف الزكاج كعبلنيتو
 ٔأيا انذنٛم يٍ ادلؼمٕل فًٍ ٔخٓني: 

ح أخرل، ال تتحقؽ الزكاج مف العقكد التى تراد ألغراض كمصالانٕخّ األٔل: 
مع كؿ زكج، بؿ البد فيو مف العناية كالدقة كالدراسة الكافية ألحكاؿ 
الرجاؿ، بحيث نعرؼ مف يصمح لو، كمف ال يصمح، كمعرفة ىذا الصنؼ 
مف الرجاؿ غير متيسرة لمنساء، لقمة خبرتيف، كسرعة تأثرىف كانخداعيف 

لرجاؿ، كلعدـ بالمظاىر، كذلؾ لعدـ تمكنيف مف االطبلع عمى أحكاؿ ا
تحكيميف لمعقؿ، كلغمبة اليكل عمى تصرفاتيف، فميذا ال تتحقؽ مقاصد 

                                                           

 باب ال نكاح إال بكلي.  -، كتاب النكاحٕٗٛأخرجو ابف ماجو فى سننو ص ( ٔ)
قاؿ في الزكائد: في إسناده جميؿ بف الحسف العتكي، قاؿ فيو عبداف: إنو فاسؽ يكػذب، 
يعنى كبلمو. كقاؿ ابف عدم: لـ أسمع أحػدان تكمػـ فيػو غيػر عبػداف: إنػو ال بػأس بػو، كال 

حباف في الثقات قاؿ: يغرب. أخرج لو في صحيحو ىك أعمـ لو حديثان منكران. كذكره ابف 
كابػػف حزيمػػة كالحػػاكـ، كقػػاؿ مسػػممة األندلسػػي: ثقػػة كبػػاقي رجػػاؿ اإلسػػناد ثقػػات )ينظػػر: 

تػأليؼ شػياب الػديف أحمػد بػف أبػى بكػر الكنػاني  -مصباح الزجاجة فػي زكائػد ابػف ماجػو
الطبعػػػػة طبعػػػػو دار الجنػػػػاف  -كمػػػػاؿ يكسػػػػؼ الحػػػػكت -دراسػػػػة نقديػػػػة ٕٖٖ/ٔالبكصػػػػيرل

 ـ. ٜٙٛٔ -ىػٙٓٗٔاألكلى 
 . ٜٓالكسيط فى أحكاـ األسرة فى اإلسبلـ ص ( ٕ)
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 .(ٔ)الزكاج إذا باشرتو المرأة بنفسيا
إف عقد الزكاج عظيـ الخطر، كالرجاؿ صناديؽ مغمقة، ال تعرفيـ انٕخّ انثاَٙ: 

النساء المعرفة الحؽ، ألنيف ممتزمات أخدارىف، كالبارزات منيف يؤثر 
سف، فيسرف في أحكاميف كراءه، كال ينظرف إلى ما يختفي، فييف الح

كلذلؾ كاف مف مصمحتيا أف يشترؾ معيا كلييا في اختيار زكاجيا فإنو 
يختبر، كيبحث مف غير أف يستيكيو منظر أك مظير، كأف ذلؾ العقد 
الخطير يعكد عمى الكلي بالعار، أك الفخار، ألف الزكاج ربط بيف 

كاجيا مف خسيس كيشرفو زكاجيا مف شريؼ، فمـ أسرتيف، كالكلي يؤذيو ز 
 .(ٕ)يكف ليا أف تستبد بالعقد

ألنيا غير مأمكنة عمى البضع، لنقصاف عقميا، كسرعة انٕخّ انثانث: 
 .(ٖ)انخداعيا، فمـ يجز تفكيضو إلييا كالمبذر فى الماؿ

 ثاَٛاا أدنح انمٕل انثاَٙ:
 ة كالمعقكؿ.كىك قكؿ محمد بف الحسف، فقد استدؿ عمى قكلو بالسن

 أٔلا: يٍ انغُح: 
أيمػا امػػرأة نكحػت بغيػػر أذف كلييػا فنكاحيػػا باطػؿ، فنكاحيػػا  ":  قكلػو 

 .(ٗ) "باطؿ، فنكاحيا باطؿ

                                                           

 ، شػػػرح فػػػتح القػػػديرٕ٘ٔالػػػزكاج كالطػػػبلؽ فػػػى اإلسػػػبلـ لبػػػدراف أبػػػك العنػػػيف ص ( أحكػػػاـ ٔ)
 ، بتصرؼ. ٛ٘ٔ/ ٖ 

، طبعػة دار الفكػر العربػى، محاضػرات فػى ٕٛٔ( األحكاؿ الشخصية لمحمػد أبػك زىػرة س ٕ)
 . ٘٘ٔآثاره ص عقد الزكاج ك 

 ػ ٖٔٙ، العدة ص ٕ٘/ٚ، المبدع ٓٔ/ٖ، الكافي ٙٗٔ/ٙٔتكممة المجمكع  (ٖ)
 مف البحث. ٜٗ٘سبؽ تخريجو ص  (ٗ)
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 ٔخّ انذلنح يٍ احلذٚث: 
نكػػاح المػػرأة بغيػػر إذف كلييػػا بػػالبطبلف، كالباطػػؿ مػػف  كصػػؼ الرسػػكؿ 

ذا كػاف تصػرفيا بػاطبلن التصرفات الشرعية ما ال حكـ لو شرعان كالبيع الباطػؿ،  كا 
 . (ٔ)لـ يجز ليا مباشرتو

بأف ىذا الحديث يفيد أف المرأة ال يجكز ليا أف تستبد كتستقؿ بعقد َٕلش ْزا: 
نكاحيا دكف أكليائيا، لما فى ذلؾ مف ضرر متكقع قد يقع عمييا، أك أف 

أيما " المرأة المرادة فى الحديث ىى األمة؛ ألنو قد جاء فى بعض طرقو 
ذا كانت األمة ىى المرادة فى الحديث،  "نكحت بغير إذف مكالييا امرأة كا 

 . (ٕ)فيذا أمر متفؽ عميو أف الذل يزكجيا ىك مكالىا
 أيا انذنٛم يٍ ادلؼمٕل: 

إف لؤلكلياء حقان فى النكاح، بدليؿ أف ليـ حؽ االعتراض، كالفسخ، إذا لـ 
يممؾ فسخو؛  تكف المصمحة ظاىرة مف الزكاج، كمف ال حؽ لو فى عقد كيؼ

كالتصرؼ فى حؽ اإلنساف يقؼ جكازه عمى جكاز صاحب الحؽ، كاألمة إذا 
 زكجت نفسيا بغير إذف كلييا. 

بأف قكلكـ غير مسمـ بو؛ ألف الحؽ فى النكاح ليا عمى الكلي، ال َٕلش ْزا: 
ذا  لمكلي عمييا، بدليؿ أنيا تزكج عمى الكلي إذا غاب غيبة منقطعة، كا 

ى التزكيج إذا أبى كعضؿ، تزكج عميو كالمرأة ال كاف حاضران يجبر عم
تجبر عمى النكاح إذا أبت كأراد الكلي، فدؿ ذلؾ عمى أف الحؽ في 
النكاح ليا عميو، كمف ترؾ حؽ نفسو فى عقد لو ِقبؿ غيره لـ يكجب ذلؾ 
، إذا  فسادة، عمى أف لمكلى فيو ضرب حؽ، لكف أثره فى المنع مف المزـك

؛ ألف حؽ زكجت نفسيا مف غير كؼء ، ال فى المنع مف النفاذ كالمزـك
                                                           

 .ٕٚٗ/ ٕبدائع الصنائع ( ٔ)
 .ٜٕٗ/ ٕبدائع الصنائع ( ٕ)
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األكلياء فى النكاح مف حيث صيانتيـ عما يمحقيـ مف الشيف كالعار 
بنسبة غير الكؼء إلييـ بالصيرية، فإف زكجت نفسيا مف غير كؼء 
ففى النفاذ إف كاف ضرر باألكلياء كفى عدـ النفاذ ضرر بيا بإبطاؿ 

عا أف يدفعا ما أمكف، كىنا يمكف أىميتيا، كاألصؿ فى الضرريف إذا اجتم
دفعيما بأف نقكؿ بنفاذ النكاح دفعان لمضرر عنيا، كبعد المزكـ كثبكت 
كالية االعتراض لؤلكلياء دفعان لمضرر عنيـ، كما فى العبد المشترؾ بيف 

 -أم العبد -اثنيف، إذا كاتب أحدىما عف نصيبو، فقد دفع الضرر عنو
كنو لـ يمزمو، حتى كاف لمشريؾ اآلخر حتى لك أدل بدؿ الكتابة يعتؽ، كل

 .(ٔ)حؽ فسخ الكتابة قبؿ أداء البدؿ دفعان لمضرر عنو
 كمحمد بف الحسف رجع عف رأيو إلى رأل جميكر الحنفية.

 أدنح انمٕل انثانث:
كىـ الحنفية كمف معيـ، فقد استدلكا عمى قكليـ بأف لممرأة الحرة البالغة 

 كلي، فقد استدلكا بالكتاب كالسنة كالمعقكؿ. العاقمة أف تزكج نفسيا بدكف إذف ال
 أٔلا: فًٍ انكراب: 

َفِإَذا َبَمْغَن َأَجَمُينَّ َفال ُجَناَح َعَمْيُكْم ِفيَما َفَعْمَن ِفي َأنُفِسِينَّ  }قكلو تعالى:  -ٔ

 .(ٕ) {ِباْلَمْعُروفِ 

َذا َطمَّْقُتْم النَِّساَء َفَبَمْغَن َأَجَمُينَّ َفال }قكلو تعالى:  -ٕ َتْعُضُموُىنَّ َأْن َينِكْحَن  َواِ 

 .(ٖ) {َأْزَواَجُينَّ ِإَذا َترَاَضْوا َبْيَنُيْم ِباْلَمْعُروفِ 

                                                           

 . ٜٕٗ، ٕٛٗ/ ٕبدائع الصنائع ( ٔ)
 . ٖٕٗ( سكرة البقرة اآلية ٕ)
 . ٕٖٕ( سكرة البقرة اآلية ٖ)
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 .(ٔ){َفِإْن َطمََّقَيا َفال َتِحلُّ َلُو ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنِكَح َزْوجًا َغْيَرهُ }قكلو تعالى:  -ٖ
 ٔخّ انذلنح يٍ اٜٚاخ: 

ففي اآلية األكلى  ىذه النصكص تثبت صحة العقد بصيغة المرأة،
أضاؼ اهلل تعالى النكاح إلى النساء، كىذه اإلضافة تفيد جكاز صدكره مف المرأة 
سكاء أكانت تعقده لنفسيا، أك غيرىا، مف غير إشراؾ الكلي في العقد. كلكف إذا 

 كاف ليا كلي عاصب، كتكلت عقد زكاجيا، فيشترط لصحة العقد شرطاف:
 فى األمكر التى تشترط فييا الكفاية. : أف يككف الزكج كؼء ليا األٔل 

أف ال يقؿ ميرىا عف مير المثؿ، فإف تحقؽ ىذاف الشرطاف صح  انثاَٙ:
 زكاجيما، حتى لك لـ يرض عنو الكلي. 

أما إذا لـ يتحقؽ الشرطاف، أك أحدىما جاز لمكلي العاصب االعتراض، 
ؿ ليا مير كالمطالبة بفسخ النكاح، إذا كاف الزكج غير كؼء، أك إذا لـ يكم

المثؿ، ما لـ تمد مف ىذا الزكاج، فإف كلدت سقط حؽ الكلي فى المطالبة 
بالفسخ محافظة عمى األبناء، ألف حقيـ مقدـ عمى حؽ الكلي، أما إذا لـ يكف 
لممرأة الحرة البالغة العاقمة كلي عاصب كباشرت عقد زكاجيا، فالزكاج صحيح 

 .(ٕ)كلك لـ يتحقؽ الشرطاف السابقاف
 ٚح انثاَٛح فالعرذلل تٓا يٍ ٔخٓني:أيا اٜ

أضاؼ النكاح إلى النساء أيضان، فيدؿ  -سبحانو كتعالى-: أف اهلل انٕخّ األٔل
 عمى جكاز النكاح بعبارتيف مف غير شرط الكلي. 

                                                           

 .ٖٕٓكرة البقرة اآلية ( سٔ)
، أحكػػاـ الػػزكاج كالطػػبلؽ فػػى اإلسػػبلـ لبػػدراف أبػػك العنػػيف ص ٓٙٔ/ٖ( شػػرح فػػتح القػػدير ٕ)

 بتصرؼ. ٕٚٔ
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نيى األكلياء عف المنع عف نكاحيف  -سبحانو كتعالى-: أف اهلل انٕخّ انثاَٙ
جاف، كالنيى يقتضي تصكر كقكع أنفسيف مف أزكاجيف، إذا تراضى الزك 

 المنيى عنو. 
 أيا اٜٚح انثانثح فالعرذلل تٓا يٍ ٔخٓني: 

أضاؼ النكاح إلى المرأة فيقتضى تصكر النكاح  -تعالى-: أف اهلل انٕخّ األٔل
 منيا. 
جعؿ نكاح المرأة غاية الحرمة فيقتضى انتياء  -تعالى-: أف اهلل انٕخّ انثاَٙ

 .(ٔ)سيا، كعند إنكاح الكلي ليا ال تنتيى الحرمةالحرمة عند إنكاحيا نف
ف كانت تدؿ عمى أف المرأة الحرة البالغة العاقمة َٕلش ْزا:  بأف ىذه اآليات، كا 

طرؼ مباشر فى عقد النكاح، كالبد مف أخذ رأييا كمكافقتيا، ألنيا ىى 
التى تعيش مع الرجؿ فى بيت كاحد، إال أنيا ال تستقؿ عف الكلي فى 

قد كالتصرؼ فيو بؿ البد أف يككف الكلي طرفان كذلؾ، فيك إنشاء الع
يسعى لتحقيؽ المصمحة ليا، كالمصمحة تقتضي أخذ رأيو كمكافقتو عمى 
العقد؛ ألف عقد الزكاج عظيـ الخطر، كالرجاؿ صناديؽ مغمقة ال تعرفيـ 
النساء المعرفة الحؽ، ألنيـ ممتزمات أخدارىف كال يخرجف إال نادران، أما 

فمجاؿ عمميـ خارج البيت فيك يعرفكف أمثاليـ مف الرجاؿ عمى الرجاؿ 
حقيقتيـ دكف تأثر بعاطفة، أك منظر، أك كبلـ معسكؿ، فكاف مف 
المصمحة أف يشترؾ الكلي مع المرأة فى اختيار الزكج األصمح، حتى ال 
تقع المرأة فى الشباؾ الخبيثة المنصكبة ليا، فيعكد ذلؾ عمييا كعمى 

                                                           

 . ٕٓ٘، ٜٕٗ/ ٕ( بدائع الصنائع ٔ)
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لشيف، ألف الزكاج ربط بيف األسرتيف، كالكلي يؤذيو كيقض الكلي بالعار كا
 زكاج مكليتو مف رجؿ خسيس، كما أنو يشرفو زكاجيا مف  مضجعو

 .(ٔ)رجؿ شريؼ
 ٔأيا انذنٛم يٍ انغُح فًٍ ػذج أزادٚث َزكش يُٓا يا ٚهٗ: 

  قاؿ، قاؿ رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيما-ما ركل عف ابف عباس  -ٔ
ذنيا صماتيا األيـ أحؽ بنفسيا مف "  .(ٕ) "كلييا كالبكر تستأذف كا 

 ٔخّ انذلنح يٍ احلذٚث انششٚف: 
دؿ ىذا الحديث عمى أف المرأة التى ال زكج ليا أحؽ بنفسيا مف كلييا، 
فميا أف تتزكج مف تشاء، دكف أف يككف ألحد عمييا مف سبيؿ، حتى كلك 

 كأخيران، كاف الكلي الذل ييمو أمرىا، ألف العبلقة الزكجية تيميا أكالن 
كالمقصكد باأليـ فى الحديث مف ال زكج ليا، سكاء أكانت بكران، أـ سبؽ 
ليا الزكاج، كمات زكجيا، أك طمقيا، كالحديث لـ يقؼ عند حد إثبات 

                                                           

، محاضرات فى عقد الزكاج كآثاره لمحمد ٕٛٔاألحكاؿ الشخصية لمحمد أبك زىرة  ص ( ٔ)
 ، بتصرؼ٘ٔأبك زىرة ص 

باب اسػتئذاف البكػر كاأليػـ فػى أنفسػيما  -كتاب النكاح ٖٕٗ/ ٕفى المكطأ  أخرجو مالؾ( ٕ)
، رقمػػو كخػػرج أحاديثػػو محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي، طبعػػو دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة ٗرقػػـ 

بػػػاب  -، كتػػػاب النكػػػاح٘ٚٙتكزيػػػع  مكتبػػػة الجيػػػاد األزىريػػػة، مسػػػمـ فػػػى صػػػحيحو ص 
(، كالترمػذم فػى ٕٔٗٔ) -ٙٙت رقػـ استئذاف الثيب فى النكػاح بػالنطؽ، كالبكػر بالسػكك 

بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػى اسػػػتئمار  -كتػػػاب النكػػػاح ٚٓٗ/ٖالجػػػامع الصػػػحيح )سػػػنف الترمػػػذم( 
بػػاب اسػػتئمار  -كتػػاب النكػػاح ٕٕٚ(، كابػػف ماجػػو فػػى سػػننو  ٛٓٔٔالبكػػر كالثيػػب رقػػـ )
، ٜٖٕ/ ٗ، كجػػػاء فيػػػو إذنيػػػا سػػػككتيا، الػػػدارقطني فػػػى سػػػننو ٖٜٗٔالبكػػػر كالثيػػػب رقػػػـ 

 بػػػاب اليتيمػػػة تػػػزكج نفسػػػيا،  كالنسػػػائي فػػػى سػػػننو -ٖٛٔ/ ٕمى ر كالػػػدا  كتػػػاب النكػػػاح،
 اسػػػػتئذاف البكػػػػر فػػػػى نفسػػػػيا، قػػػػاؿ عنػػػػو أبػػػػك عيسػػػػى: حػػػػديث -كتػػػػاب النكػػػػاح ٗٛ/ ٙ 
 حسف صحيح.  
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حقيا فى اختيار الزكج الذل تريد، كتكلى العقد بنفسيا، بؿ تعدل ذلؾ 
 .(ٔ)إلى تقديـ حقيا فى كؿ ذلؾ عمى حؽ الكلى

فقالت: )إف أبي زكجني  اء بنت ِخداـ أنيا جاءت النبي حديث الخنس -ٕ
أجيزل ما " كأنا لذلؾ كارىة، فقاؿ  -ليرفع بي خسيستو -مف ابف أخيو
فقالت: أجزت ما صنع بي، كلكنى أردت أف يعمـ النساء أف  "صنع أبكؾ

مقالتيا، كلـ  ليس لآلباء مف أمكر بناتيـ شيء، كلـ ينكر عمييا الرسكؿ 
 .(ٕ) "ا بكر أـ ثيبيستفسر أني

إذا أراد أف يزكج  قالت: كاف رسكؿ اهلل  -رضى اهلل عنيا -عف عائشة -ٖ
يسمييا  "إف فبلنا يذكر فبلنو" بنتان مف بناتو جمس إلى خدرىا، فقاؿ: 

ف كرىت نفرت  كيسمى الرجؿ الذل يذكرىا، فإف ىى سكتت زكّجيا، كا 
 .(ٖ)الستر، فإذا نفرتو لـ يزكجيا

 حلذٚثني انششٚفني: ٔخّ انذلنح يٍ ا
تدؿ عمى أف المرأة الحرة البالغة العاقمة تتصرؼ فى أمر نكاحيا فتتزكج 
 ممف تشاء، كترفض مف ال ترضاه، ألنيا صاحبة الشأف أكالن كأخيران، كألف 

رد نكاح المرأة التى زكجيا أبكىا ممف ال ترغبو، كبعد ذلؾ أمضت ما  النبي 
، كلكنيا أرادت أف يعمـ األكلياء أنو ليس ليـ الحؽ فعمو أبكىا احترامان كتقديران لو

 .(ٗ) فى إكراه النساء عمى الزكاج ممف ال يرضينو
                                                           

 . ٗ٘ٔ( محاضرات فى عقد الزكاج كآثاره ص ٔ)
بػػػاب البكػػػر يزكجيػػػا أبكىػػػا كىػػػى  -كتػػػاب النكػػػاح ٚٛ، ٙٛ/ٙأخرجػػػو النسػػػائى فػػػى سػػػننو ( ٕ)

بػاب مػف زكج ابنتػو كىػى كارىػة،  -كتػاب النكػاح ٖٕٚكارىو، ابػف ماجػة فػى سػننو ص 
الفتح الرباني لترتيب مسند أحمػد بػف حنبػؿ مػع مختصػر شػرحو بمػكغ األمػاني مػف أسػرار 

، طبعػػػو دار إحيػػػاء التػػػراث ٖٙٔ/ ٙٔتػػػأليؼ أحمػػػد عبػػػد الػػػرحمف البنػػػا  -الفػػػتح الربػػػاني
 لبناف.  -بيركت –العربي 

 .ٛ٘ٔ/ ٙٔرباني الفتح ال( ٖ)
 . ٗٙٔ/ ٖسبؿ السبلـ ( ٗ)
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بأف قكلكـ غير مسمـ بو؛ ألف األحاديث السابؽ ذكرىا تدؿ عمى َٕلش ْزا: 
عدـ انفراد الكلي كاستبداده بإجراء العقد عمى مكليتو، دكف أخذ رأييا 

لركايات أف المرأة قالت إنيا كارىة، لما كمكافقتيا؛ ألنو ذكر في بعض ا
فعمو أبكىا، فالعمة فى بطبلف زكاج األب البنتو ىى الكراىة، كبيذا يككف 
نفي األمر عف اآلباء التزكيج لمكراىة، ألف السياؽ فى ذلؾ، فبل يقاؿ ىك 

 .(ٔ)عاـ لكؿ شيء
 ٔأيا انذنٛم يٍ ادلؼمٕل فًٍ ػذج ٔخِٕ: 

عاقمة البكر فى تزكج نفسيا بنفسيا، إنما تتصرؼ فى ألف البالغة الانٕخّ األٔل: 
خالص حقيا، كىى مف أىؿ التصرؼ؛ لككنيا بالغة عاقمة، كليذا كاف 

 منيا التصرؼ فى ماليا، فكذا التصرؼ بزكاجيا. 
اتفؽ الفقياء جميعان عمى جكاز قياـ الرجؿ بعقد النكاح لنفسو، إذا انٕخّ انثاَٗ: 

رأة البالغة العاقمة؛ لما كانت جائزة كاف جائز التصرؼ بمالو، كالم
 .(ٕ)التصرؼ بماليا، كجب جكاز عقد نكاحيا بنفسيا

البمكغ مع العقؿ كاٍؼ إلثبات كالية الزكاج كاممة بالنسبة لمرجؿ، انٕخّ انثانث: 
 فتثبت الكالية كاممة لممرأة كذلؾ. 

لييا، الكالية عمى الشخص، ال تككف إال حيث الحاجة الماسة إانٕخّ انشاتغ: 
بسبب عجز العقؿ عف إدراؾ األمكر، كبعد البمكغ كتماـ العقؿ ليس ثمة 
حاجة تكجب الكالية، فالمرأة الحرة البالغة العاقمة ال كالية ألحد عمييا، بؿ 

 .(ٖ)ىى تتكلى أمكر نفسيا

                                                           

 سبؿ السبلـ نفس الجزء كالصفحة. ( ٔ)
 .ٚٔٔ/ ٖالبحر الرائؽ  (ٕ)
، محاضػػرات فػػى عقػػد الػػزكاج كآثػػاره ٕٙٔ/ ٖ، شػػرح فػػتح القػػدير ٚٔٔ/ ٕتبػػيف الحقػػائؽ  (ٖ)

 . ٗ٘ٔس 



 0202 ديسمبر العدد السادس والعشرون -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 أسبابه وطرق مواجهته –نماذج من أنواع الزواج الحديثة بين الشباب 

451 
 

بأف قياس عقد الزكاج مف جانب المرأة عمى العقكد المالية قياس مع َٕلش ْزا: 
ج ليس حقان خالصان لممرأة تتصرؼ فيو كما تشاء، كما الفارؽ، ألف الزكا
ألف الكلى يمحقو األذل كالعار، إذا تزكجت مكليتو  ؛تتصرؼ فى ماليا

مف غير الكؼء مثبلن، كما أف اآلثار المترتبة عمى عقد النكاح تبقى 
كتستمر ما بقيت الحياة بينيما، كليست التصرفات المالية كذلؾ، 

كميسكر، كالغبف فييا ال يؤثر عمى سير الحياة فالتخمص مف آثارىا سيؿ 
 كاتجاىيا زمنان طكيبلن. 

كال يتصكر أف تتكلى المرأة إجراء العقد بنفسيا إذا كاف الكلي راضيان 
نما يتصكر ذلؾ إذا كانت المرأة مراغمة لكلييا فى  بالزكاج مكافقان عميو، كا 

 .(ٔ)زكاجيا
ف كاف الحنفية أجازكا لممرأة الحرة البال غة العاقمة أف تتكلى عقد زكاجيا كا 

منفرده، إال أنيـ احتاطكا لؤلمر كلحؽ الكلي، فأجازكا عقدىا إذا كاف الزكج 
كؼء كالمير ليس أقؿ مف مير المثؿ، كبذلؾ ينحصر الخبلؼ بيف الحنفية 

 : اآلتيكبيف الجميكر فى 
ة الحنفية احتاطكا لحؽ الكلي باشتراط الكفاءة، كمير المثؿ في عقد المرأ -ٔ

الحرية البالغة العاقمة، فإف تكفر مضى العقد صحيحان، كالجميكر اشترطكا 
ال فبل.   أخذ رأيو مسبقان، فإف كافؽ تـ العقد بإنشائو ىك، كا 

الحنفية لـ يجعمكا لمكلي سمطانان عمى المرأة الحرة البالغة العاقمة عند إنشاء  -ٕ
 .(ٕ)بتداءن العقد، كالجميكر جعمكا سمطانان، فبل تزكج دكف مكافقتو ا

                                                           

 ، بتصرؼ. ٙ٘ٔ، ٘٘ٔمحاضرات فى عقد الزكاج كآثاره ص ( ٔ)
، أحكػاـ الػزكاج ٙ٘ٔ، محاضػرات فػى عقػد الػزكاج كآثػاره ص ٙٗٔ/ ٙٔالمجمكع ( تكممة ٕ)

، شػػػػرح قػػػػانكف األحػػػػكاؿ ٕٚٔكالطػػػػبلؽ فػػػػى اإلسػػػػبلـ لمػػػػدكتكر/ بػػػػدراف أبػػػػك العنػػػػيف، ص 
 . ٕٖٔ/ ٔالشخصية 
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 انشاخر: 
الفقياء كأدلتيـ كمناقشتيا أرل ترجيح رأم جميكر  آلراءبعد عرض 

الفقياء القائؿ أنو ال يجكز لممرأة الحرة البالغة العاقمة مباشرة عقد الزكاج 
بنفسيا، بؿ الذل يباشر ذلؾ الكلي، كالبد مف رضاىا، فالكالية عمى الحرة البالغة 

الكلي، كبيف المرأة فبل يحؿ ألحدىما االستبداد بو دكف العاقمة كالية مشتركة بيف 
اآلخر لما لو مف خطر عظيـ عمى كؿ منيما، بخبلؼ بقية العقكد المالية التى 
تقتصر آثارىا عمى المتعاقديف، كلمدة كجيزة، بينما عقد الزكاج يستمر ألجياؿ 

الشر؛ ألنو متعاقبة، عبلكة عمى أف األخذ برأم الحنفية يفتح بابا مف الفساد ك 
 يجعؿ النساء تعتدم عمى حقكؽ األكلياء، كال تبالي برأييـ. 

كما أف المرأة التى تتفؽ مع رجؿ عمى الزكاج كتتكلى عقدىا بنفسيا 
 دكف عمـ أىميا، فيذا خركج عمى المألكؼ مف العادات. 

كعبلكة عف ىذا، إذا كاف كلي المرأة البالغة العاقمة مكجكدان كأىبلن إلبراـ 
ج ليا، تكلى عنيا تزكيجيا، بكران كانت، أـ ثيبان، كال تتكلى المرأة البالغة الزكا

العاقمة إبراـ عقد الزكاج بعبارتيا كلنفسيا، إال فى إحدل حاالت ثبلث: أف يككف 
كلييا غائبان، كيتعذر حضكره، كأذف ليا بإبراـ الزكاج بعبارتيا بعد عممو بكفاءة 

المختص بذلؾ، إذا اختمفت مع كلييا، أك لـ  الزكج كالمير، أك يأذف ليا القاضي
 يكف ليا كلي أىؿ إلبراـ زكاجيا يمكف أف يستدؿ عميو. 

ذا أبرمت الزكاج بعبارتيا فى غير ىذه الحاالت كاف عقد زكاجيا  كا 
 .(ٔ)باطبلن؛ ألنو ال يفترؽ عف الزنا

فاشتراط كجكد الكلي لتكلي عقد الزكاج شيء أساسي، ألف المرأة قد 
نخدع، خصكصان فى كقتنا الحاضر، فميما تكف المرأة مف ذكاء تضعؼ فت

كفطنة، إال أف الرجؿ يفكقيا فى بعد النظر، كتكقع النتائج، كىذا في الغالب، 
كليذا فبلبد مف الكلي، حتى ال تزكج نفسيا ممف ليس بكؼء ليا، أك قد تنحرؼ 

                                                           

 . ٕٓٔالكسيط فى أحكاـ األسرة فى اإلسبلـ ص ( ٔ)
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شترط المرأة عف الطريؽ السكم، فتزكج نفسيا بأكثر مف شخص، كمف ثـ فا
 .(ٔ)كجكد الكلى مف باب سدان لمذرائع المفضية إلى الشر. كاهلل أعمـ

 األزكاو ٔاٜثاس ادلرتذثح ػهٗ صٔاج ادلشأج تذٌٔ ٔىل: 
إذا زكجت المرأة نفسيا بدكف إذف كلي ينفسخ العقد، كالبد مف تجديده 

أصاب بإذف الكلي، كشيادة الشيكد، فإذا كاف البناء قد تـ، فميا المير كامبلن بـ 
منيا، كيمتحؽ األكالد بالرجؿ ىذا عند جميكر الفقياء، أما عند الحنفية يصح 
الزكاج، إف كاف بكؼء كمير المثؿ، كال  يكصؼ ذلؾ بكصؼ الزنى، كال 
يستكجب إقامة الحد لقياـ الشبية، إذ إف المأذكف ىنا قاـ بتكثيؽ العقد بيف المرأة 

ف كاف خطان، كأف كالرجؿ، كبشيادة الشيكد، كفؽ مذىب الحنفية ، كىذا كا 
 .(ٕ)الصحيح اشتراط مكافقة الكلي عمى الزكاج

 

* * * * * * 

                                                           

 .ٗ٘ ص زكاج المسيار لممطمؽ( ٔ)
 . ٔ٘، ٓ٘صالزكاج العرفي لسعيد عبد العظيـ ( ٕ)
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 ادلٓش
 انصذاق ٔانصذلح ٔادلٓش: 

اسػػـ لمػػا يجػػب عمػػى الرجػػؿ لمنسػػاء فػػى النكػػاح، كالػػكطء، كقػػد سػػماه اهلل 
 صػػػػدقة كأجػػػػران، كنحمػػػػو كىػػػػك لػػػػيس بػػػػركف فػػػػى النكػػػػاح، بػػػػؿ ىػػػػك شػػػػرط  -تعػػػػالى

 . لقكلػػػػػو تعػػػػػالى: (ٔ)يجػػػػػكز التكاطػػػػػؤ عمػػػػػى تركػػػػػو مػػػػػف شػػػػػركط الصػػػػػحة، كأنػػػػػو ال
َفانِكُحوُىنَّ ِبِإْذِن أْىِمِيتنَّ }، كقكلو تعػالى: (ٕ){َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِتِينَّ ِنْحَمةً }

 .(ٖ) {َوآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ 
 اَؼماد انُكاذ تذٌٔ يٓش: 

ى ينعقد النكاح بدكف فرض الميػر، كال تقريػره، كيجػب ميػر المثػؿ كمػا فػ
 .(ٗ)نكاح التفكيض، كىك النكاح الذل لـ يذكر فيو المير

 يمذاس انصذاق: 
لمػػا ركل أف عمػػر بػػف  (٘)اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أنػػو لػػيس لمميػػر حػػد أعمػػى

رأل مف بعض النػاس مغػاالة فػى الميػكر، فػأراد أف  -رضى اهلل عنو -الخطاب 
كنػة، فممػا ىػـ يجعؿ لمميكر حدان أعمى، ال يتجاكزه أحػد، ليكػكف الػزكاج سػيؿ المئ

                                                           

، التيػػػػذيب ٖٗ/ ٕ، بدايػػػػة المجتيػػػػد ٕ٘ٔ/ ٖ، البحػػػػر الرائػػػػؽ ٕٗٚ/ ٕبػػػػدائع الصػػػػنائع ( ٔ)
٘/ٗٚٙ. 

 . ٗسكرة النساء اآلية ( ٕ)
 .ٕ٘سكرة النساء اآلية ( ٖ)
، الكافي فػى ٜٖٔ/ٚ، المغنى كالشرح الكبير ٜٕٕ/ٖ، مغنى المحتاج ٙٚٗ/ ٘( التيذيب ٗ)

 ، بػػػػدائع الصػػػػنائع٘٘ٔ/ٚ، المبػػػػدع ٘ٓٔ، ٗٓٔ، ٗٛ/ٖفقػػػػو اإلمػػػػاـ أحمػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ 
 .ٖٗ/ ٕ، بداية المجتيد ٕ٘ٔ/ ٖ، البحر الرائؽ ٕٗٚ/ ٕ 

 .ٖٗ/ ٕبداية المجتيد  (٘)
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ْن َأَرْدتُتتتتْم }بػػػػأف يػػػػدعك النػػػػاس إلػػػػى ذلػػػػؾ خطأتػػػػو امػػػػرأة، كتمػػػػت قكلػػػػو تعػػػػالى:  َواِ 

ُْْخُذوَنتُو  ُْْختُذوا ِمْنتُو َشتْيئًا َأَت اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآَتْيُتْم ِإْحَداُىنَّ ِقنَطارًا َفتال َت

ْثمتتتًا ُمِبينتتتاً  مػػػؤمنيف. كقػػػاؿ: أخطػػػأ عمػػػر، فسػػػكت الفػػػاركؽ أميػػػر ال (ٔ){ُبْيتَانتتتًا َواِ 

مػاـ عمػر كأف اإل "خاصػمت امػرأة عمػر فخصػمتو" كأصابت امرأة كرل أنو قػاؿ: 
إذا كاف قد غمب في ىذه المخاصمة، فإنو لـ يكف الباعث الذل بعثو إال مستمدان 

إف " إذ قػػػاؿ:  مػػػف ركح الشػػػريعة، كىػػػك تيسػػػير الػػػزكاج الػػػذل دعػػػا إليػػػو النبػػػي 
 .(ٖ).(ٕ) "ؤنةأعظـ النكاح بركة أيسره م

 أيا ألم ادلٓش: 
 فمذ اخرهف انفمٓاء فٗ ْزا إىل لٕنني: 

سحاؽ، كأبي ثكر، كفقياء المدينة مف انمٕل األٔل:  كىك رأل الشافعي، كأحمد، كا 
التابعيف: ليس ألقمو حد، ككؿ ما جاز أف يككف ثمنان، كقيمتو لشيء جاز 

 .(ٗ)أف يككف صداقان، كبو قاؿ ابف كىب مف أصحاب مالؾ

                                                           

 ٕٓسكرة النساء اآلية ( ٔ)
، ابػف أبػي شػيبة ٛٚٔ/ٕ، الحػاكـ فػى المسػتدرؾ ٖٕ٘/ٚركاه البييقى فى السػنف الكبػرل ( ٕ)

 لنساء كاختبلفيـ فى ذلؾ. باب ما قالكا فى مير ا -، كتاب النكاحٖٛٗ/ٕ
، أحكػػاـ الػػزكاج كالطػػبلؽ فػػى اإلسػػبلـ ص ٕ٘ٓمحاضػػرات فػػى عقػػد الػػزكاج كآثػػاره ص ( ٖ)

ٔٗٔ ،ٕٔٗ . 
، ٕ٘ٓ، محاضرات فى عقد الزكاج كآثاره ص ٛٚٗ/ ٘، التيذيب ٖٗ/ ٕبداية المجتيد ( ٗ)

 .٘ٛ/ٖ، الكافي ٜٖٔة شرح العمدة ص العد
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 ٔزدرٓى فٗ ْزا: 
َْْمَواِلُكْم ُمْحِصِنيَن َغْيَر ُمَساِفِحينَ  }قكلو تعالى:  ، فكؿ (ٔ){َأْن َتْبَتُغوا ِب

التمس كلك "  ما يسمى ماالن، قؿ أك كثر تصبح تسميتو ميران، لقكلو 
، كالخاتـ مف حديد ال يساكل عشرة دراىـ كال خمسة (ٕ) "خاتمان مف حديد

 .(ٖ) "كال ثبلثة
ذىبكا إلى تحديد مقدار ألقؿ المير، كلكنيـ اختمفكا فيما بينيـ فى انثاَٗ: انمٕل 

 مقدار أقمو. 
فعنػد الحنفيػػة كالمعمػػكؿ بػو فػػى مصػػر، كسػكريا، كالعػػراؽ، كلبنػػاف: أف أقمػػو 

 .(ٗ)عشرة دراىـ، أك ما قيمتو عشرة دراىـ
 ٔزدرٓى فٗ ْزا: 

 .(٘) "دراىـال صداؽ دكف عشرة " قاؿ:  ( عف جابر أف رسكؿ اهلل ٔ)
-كعمي بف أبي طالب  -رضى اهلل عنو-( ما ركل عف عمر بف الخطاب ٕ)

أنيـ قالكا:  -رضى اهلل عنيما-كعف عبد اهلل بف عمر  -رضي اهلل عنو

                                                           

 . ٕٗسكرة النساء اآلية ( ٔ)
بػاب عػرض المػرأة  -، كتػاب النكػاحٚٔ/ٚزء مف حديث أخرجو البخػارم فػى صػحيحو ج( ٕ)

بػػػػاب  -، كتػػػػاب النكػػػػاحٚٚٙنفسػػػػيا عمػػػػى الرجػػػػؿ الصػػػػالح، كمسػػػػمـ فػػػػى صػػػػحيحو ص 
بػاب فػى الصػداؽ الحبػاء، كأحمػد  -كتػاب النكػاح ٕٗٗ/ ٕالصداؽ، كمالػؾ فػى المكطػأ 

بػاب صػداؽ  -نكػاح، كتاب الٕ٘ٚ، كابف ماجة فى سننو ص ٖٖٙ، ٖٖ/ ٘فى مسنده 
 ٖٜٙٔالنساء رقـ 

 .ٕ٘ٓمحاضرات فى عقد الزكاج ص ( ٖ)
/ ٗ، البنايػػة ٕ٘ٔ/ٖ، البحػػر الرائػػؽ ٕ٘ٚ/ٕ، بػػدائع الصػػنائع ٕ٘ٓ/ٖشػػرح فػػتح القػػدير ( ٗ)

 . ٕٗٓ، محاضرات فى عقد الزكاج كآثاره ٚٗٙ
 . ٕ٘ٗ/ٗأخرجو الدارقطني فى سننو ( ٘)
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ال يككف مير أقؿ مف عشرة دراىـ، كما كاف ليؤالء العمية مف الصحابة 
 سمعكه مف  أف يذكركا تقديران معينان ال يعرؼ بالرأم إال أف يككنكا قد

 ، فكاف ذلؾ فى مرتبة الحديث الصحيح المسند إليو رسكؿ اهلل 
ال " كىك قكلو:  ، كذكركا خبران نسب إلى رسكؿ اهلل -عميو السبلـ-

كلكف ركاية ىذا الخبر فييا كبلـ يضعؼ  "مير أقؿ مف عشرة دراىـ
 .(ٔ)االستدالؿ بو، كفيما نقؿ عف الصحابة ما يكفى لئلثبات

ـ مالػػػؾ: أقمػػػو ربػػػع دينػػػار مػػػف الػػػذىب، أك ثبلثػػػة دراىػػػـ مػػػف كعنػػػد اإلمػػػا
 .(ٕ)فضة، أك ما ساكل الدراىـ الثبلثة

ما ثبت أف عبد الرحمف بف عكؼ تزكج عمى كزف نكاة مف ٔزدرّ فٗ ْزا: 
كىك ما يساكم ربع دينار، كلكف في قكلو أف كزف النكاة ربع  (ٖ)ذىب

أف يككف ما ذكر ىك  دينار نظر، إذ قدرت النكاة بخمسة دراىـ، كيجكز
المعجؿ، كعمى فرض أنو المير كمو، فيك حجة عمى أبى حنيفة في 

 تقديره، كليس حجة عمى مف لـ يقدركا لممير حدان أدنى. 
 .(ٗ)كقيؿ أقمو: خمسة دراىـ كقيؿ: أربعكف درىمان 

                                                           

 . ٕٗٓقد الزكاج كآثاره ص محاضرات فى ع، ٕٙٓ/ٖ( شرح فتح القدير ٔ)
 . ٗٗ/ ٕبداية المجتيد ( ٕ)
بػاب كيػؼ يػدعى لممتػزكج كجػاء فيػو  -كتػاب النكػاح ٕٚ/ٚالبخارل فى صحيحو  وأخرج( ٖ)

رأل عمى عبد الرحمف بف عكؼ أثػر صػفرة،    النبيأف  -رضى اهلل عنو-عف أنس 
رؾ اهلل لؾ أكلـ كلك قاؿ: ما ىذا: قاؿ: إنى تزكجت امرأة عمى كزف نكاة مف ذىب قاؿ با

بػػاب الصػػداؽ كجػػكاز ككنػػو تعمػػيـ  -كتػػاب النكػػاح ٛٚٙص  وبشػػاة، كمسػػمـ فػػى صػػحيح
 ، بػػػػاب ٖٗٔ/ٕفػػػػى سػػػػننو  الػػػػدارميقػػػػرآف كخػػػػاتـ حديػػػػد كغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف قميػػػػؿ ككثيػػػػر، 

 فى الكليمة.
 .ٗٗ/ ٕبداية المجتيد ( ٗ)
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كىناؾ تقديرات أخرل لممير، فقدره ابف شبرمة الحد األدنى لو كخمسة 
 .(ٔ)بف جبير بخمسيف درىما، كقدره النخعي بأربعيفدراىـ، كقدره سعيد ا

 انشاخر: 
ىك ما ذىب إليو الحنفية، كىك المعمكؿ بو فى المحاكـ فى مصر، كىك 

 أف أقؿ المير عشرة دراىـ، فيستحب أال ينقص الصداؽ عف العشرة دراىـ. 
 ختفٛف ادلٓش: 

يسػػػتحب أال يغػػػالى فػػػى الميػػػر اقتػػػداء بػػػالنبي 
ى ، لمػػػا ركل عػػػف أبػػػ(ٕ)

كػػـ كػػاف  سػػألت عائشػػة زكج النبػػي "سػػممة بػػف عبػػد الػػرحمف؛ قػػاؿ: أنػػو قػػاؿ: 
؟ قالػػت: كػػاف صػػداقة أل زكاجػػو ثنتػػي عشػػرة أكقيػػة كنشػػا،  صػػداؽ رسػػكؿ اهلل 

قالػػت أتػػدركف مػػا الػػنش؟ قػػاؿ: قمػػت: نصػػؼ أكقيػػة. قتمػػؾ خمسػػمائة درىػػـ. فيػػذا 
 .(ٖ)ألزكاجو صداؽ رسكؿ اهلل 

ال تغػػػػالكا فػػػػى صػػػػدقات  -عنػػػػو رضػػػػى اهلل -كقػػػػاؿ عمػػػػر بػػػػف الخطػػػػاب
مػا  النساء، فإنيا لك كانت مكرمة فػى الػدنيا كتقػكل هلل، لكػاف أكالكػـ بيػا النبػي

نكػح شػيئان مػف نسػائو، كال أنكػح نسػاء مػف بناتػو عمػى أكثػر   عممػت رسػكؿ اهلل
 .(ٗ)مف اثنتي عشرة أكقية

                                                           

 . ٕٗٓمحاضرات في عقد الزكاج كآثاره ص ( ٔ)
 .ٕٓٔ/ٚ،  المبدع ٘ٛ/ ٖ، الكافي ٓٛٗ/ ٘التيذيب لمبغكل ( ٕ)
بػاب الصػداؽ، كجػكاز ككنػو تعمػيـ  -، كتػاب النكػاحٛٚٙأخرجو مسػمـ فػى صػحيحو ص ( ٖ)

كتػػػاب  ٕ٘ٚقرآنػػػو كخاتمػػػة حديػػػد كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف قميػػػؿ ككتيػػػر، كابػػػف ماجػػػو فػػػى سػػػننو 
، بػاب كػـ كانػت ٔٗٔ/ ٕ، الػدارمي فػى سػننو  ٜٓٙٔباب صػداؽ النسػاء رقػـ  -النكاح

 . ٕٔرقـ  ٕٕٕ/ٗكبناتو، كالدارقطني في سننو   ج النبي ميكر أزكا
 . ٔٗٔ/ ٕ، الدارمي فى سننو ٖٕٗ/ٚ( أخرجو البييقي فى السنف الكبرل ٗ)
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فيعتبػػر مػػف األمػػكر الميمػػة فػػى تيسػػير الػػزكاج عمػػى الشػػباب أف نتجنػػب 
يػػػا معشػػػر الشػػػباب مػػػف اسػػػتطاع مػػػنكـ البػػػاءة "  مغػػػاالة فػػػى الميػػػكر لقكلػػػو ال

 .(ٔ) "فميتزكج، كمف لـ يستطع فعميو بالصكـ، فإنو لو كجاء
كالمقصػػػكد بالبػػػاءة تكػػػاليؼ الزكجػػػة مػػػف مأكػػػؿ كمسػػػكف .. الػػػخ، إذف لػػػـ 
يشػػترط اإلسػػبلـ فػػى الراغػػب فػػى الػػزكاج إال القػػدرة عمػػى تكػػاليؼ األسػػرة الجديػػدة، 

 عيش فى كرامة كعزة، أل أنو لـ يشترط الغنى أك الثراء العريض. حتى ت
إف المير أكجبو اإلسبلـ لمصمحة المػرأة نفسػيا، كصػكنا لكرامتيػا، كعػزة 

 لنفسيا، فبل يصح أف يككف عائقان عف الزكاج، أك مرىقان لمزكج. 
اذىػب فػالتمس كلػك " عف المير لشخص أراد الزكاج:  كقد قاؿ النبي 

فإذا كاف خاتـ الحديد يصمح ميران لمزكجػة، فالمغػاالة فػى الميػر  "حديدخاتمان مف 
ليست مف سنة اإلسبلـ، كالميػر الفػادح عػائؽ لمػزكاج، فيػك عػائؽ بػذلؾ لمغػرض 
األصػػػػمي مػػػػػف الػػػػػزكاج، كىػػػػػك عفػػػػػة لمفتػػػػى كالفتػػػػػاة محافظػػػػػة عمػػػػػى الطيػػػػػر لمفػػػػػرد 

 كالمجتمع. 
إف أعظػـ " قػاؿ:   أف النبػي -رضػى اهلل عنيػا-لما ركم عف عائشػة 

 .(ٕ) "النكاح بركة أيسره مؤكنة
ف لـ يضع حدان أعمى لممير، فإف السنة المطيرة دعػت إلػى  كاإلسبلـ، كا 
تيسير المير، كتيسير الزكاج، كالحض عميو عند االستطاعة بكؿ كسيمة ممكنة، 

يتزكجػػكف كميػػر الزكجػػة أف  ككػػاف فػػي الصػػدر األكؿ مػػف صػػحابة رسػػكؿ اهلل 
تزكجيػا " لرجؿ أراد الزكاج:  -عميو السبلـ-رآف الكريـ يقكؿ يعمميا آيات مف الق

 فتعميـ بعض آيات كاف ىك المير.  "عمى ما معؾ مف القرآف

                                                           

 ٓ ٜٔ٘سبؽ تخريجو ص( ٔ)
 البحث. في ٘ٙ٘سبؽ تخريجو ص ( ٕ)
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فمف الكاجب عدـ المغاالة فى المير، كأف ييسر األب لبناتو الػزكاج بكػؿ السػبؿ، 
إذا كُجػػد الػػزكج الصػػالح، حتػػى نحػػافظ عمػػى شػػبابنا، كفتياتنػػا مػػف االنحػػراؼ، ألف 

: "إذا ساس فى الزكاج ىك اختيار ذكم الديف، كالخمؽ الحسف امتثاالن لقكلو األ
جػاءكـ مػف ترضػكف دينػو كخمقػو فػانكحكه إال تفعمػكا تكػف فتنػة فػى األرض كفسػاد 
ف كػػػاف فيػػػو؟ قػػػاؿ إذا جػػػاءكـ مػػػف ترضػػػكف دينػػػو كخمقػػػو  قػػػالكا: يػػػا رسػػػكؿ اهلل، كا 

  .(ٔ)فانكحكه ثبلث مرات"
ر الغاليػة التػى يجػب أف تكػكف شػعار كػؿ أب فيذا الحديث يعد مػف الػدر 

 .(ٕ)فى مكضكع الزكاج
كبناء عمى ما سبؽ ذكره مف معرفة أركاف كشركط عقد الزكاج يتبيف أف 
الزكاج الصحيح ىك: كؿ عقد استكفى أركانو كشرائط انعقاده، كاستكمؿ العاقداف 

كف صػحيحان فيو شرائط األىمية، كما إذا عقد، حراف بالغاف عػاقبلف ىػذا العقػد يكػ
 ترتب عميو آثاره. 

                                                           

بػػاب مػػا  -كتػػاب النكػػاح ٖٙٛ/ٖ( الترمػػذمأخرجػػو الترمػػذم فػػى الجػػامع الصػػحيح )سػػنف ( ٔ)
كالمفػػظ لػػو، كابػػف ماجػػو فػػى سػػننو  ٘ٛٓٔءكـ مػػف ترضػػكف دينػػو فزكجػػكه رقػػـ جػػاء إذ جػػا

تحقيػؽ ياسػر رمضػاف، محمػد  -ٜٜٚٔبػاب المحػـر يتػزكج رقػـ  -كتػاب النكػاح ٕٕ٘/ٕ
ـ، قػػػاؿ عنػػػو ٕ٘ٓٓ -ىػػػػ ٕٙٗٔطبعػػػو دار ابػػػف الييػػػثـ الطبعػػػة األكلػػػى سػػػنة  -عبػػػد اهلل

غير  ؼ لو عف النبي الترمذم: ىذا حديث حسف غريب كأبك حاتـ لو صحبة كال نعر 
 ىذا الحديث.

 الطبعة الثانية. -، طبعة دار المعارؼٕٚٔ، ٕٙٔ/ ٕ( فتاكل اإلماـ عبد الحميـ محمكد ٕ)
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 ٔيٍ انُازٛح انمإََٛح: 
: إذا تكافرت فػى عقػد الػزكاج أركانػو كسػائر شػرائط ٚٗفقد نصت المادة 

 انعقاده كاف صحيحان. 
 أما بالنسبة آلثار عقد الزكاج الصحيح مف الناحية الشرعية كالقانكنية. 

قػػػكؽ الزكجيػػػة فإنػػػو إذا كقػػػع العقػػػد صػػػحيحان ترتبػػػت عميػػػو كػػػؿ اآلثػػػار مػػػف ح
 كحقكؽ األسرة، كحقكؽ األكالد

 فيجب فيو المير المسمى.  -1
 تثبت فيو نفقة الزكجية الكاجبة.  -2
 تجب فيو متابعة الزكجة لزكجيا.  -3
 يستحؽ بو التكارث بيف الزكجيف.  -4
 يثبت بو نسب األكالد مف الزكاج.  -5
 تترتب عميو حرمة المصاىرة.  -6

  كىذه األحكاـ تثبت بمجرد العقد
 ز سخال انمإٌَ :ٔتٓزا أخ

الزكاج الصحيح النافذ تترتب عميو جميع آثاره مف  -:ٜٗفقد نصت المادة 
الحقكؽ الزكجية، كالمير، كنفقة الزكجة، ككجكب المتابعة، كتكارث الزكجيف، كمف 

 .(ٔ)حقكؽ األسرة، كنسب األكالد، كحرمة المصاىرة

* * * * * * 

                                                           

شػػرح قػػانكف األحػػكاؿ الشخصػػية ،  ٕٚ، ٔٚ، زكاج المسػػيار ص ٖٕٔ/ٕ( بػدائع الصػػنائع ٔ)
ٔ /ٖٔٚ ،ٔٚٛ ،ٜٔٚ. 
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 ادلثسث انثاَٙ
 فٗ انششٚؼح اإلعاليٛحإَٔاع يٍ األَكسح احملشيح  

 نمذ زشيد انششٚؼح اإلعاليٛح إَٔاػاا يٍ األَكسح َزكش يُٓا: 
 ( َكاذ انشغاس: 1)

 ذؼشٚف انشغاس يف انهغح: 
مػف شػغر الكمػب يشػغر  -الشغار أصمو فى المغة مف الشغر، كىك الرفع

يقػػاؿ شػػغر المػػرأة، كبيػػا يشػػغر  -شػػغران، إذا رفػػع إحػػدل رجميػػو ليبػػكؿ فػػى الشػػغار
 ، كأشغرىا رفع رجميا لمنكاح. شغكران 

كالِشػػػغار بكسػػػر الشػػػيف نكػػػاح كػػػاف فػػػى الجاىميػػػة، كىػػػك أف يقػػػكؿ الرجػػػؿ 
آلخر زكجنى ابنتؾ أك أختػؾ عمػى أف أزكجػؾ ابنتػى، أك أختػى عمػى أف صػداؽ 

 .(ٔ)كؿ كاحدة منيما بضع األخرل، كأنيما رفعا المير كأخميا البضع عنو
 ٔأيا انششع: 

و، أك أختػػػو مػػػف رجػػػؿ عمػػػى أف يزكجػػػو ذلػػػؾ فيػػػك أف يػػػزكج الرجػػػؿ ابنتػػػ
 .(ٕ)الرجؿ ابنتو أك أختو، كيككف بضع كؿ كاحدة منيما صداقان لؤلخرل

 عثة ذغًٛح انضٔاج تانشغاس: 
أطمؽ ىذا االسـ عمى ىذا النكع القبيح مف الزكاج، لخمكه عػف الصػداؽ، 
 أك لخمػػػػػػػػكه عػػػػػػػػف بعػػػػػػػػض الشػػػػػػػػرائط كىػػػػػػػػك كمػػػػػػػػا البمػػػػػػػػد الشػػػػػػػػاغرة الخاليػػػػػػػػة مػػػػػػػػف 

 كالعمراف. السمطاف 

                                                           

 . ٙٙٔر الصحاح ص ، كما بعدىا مادة )شغر(، مختاٖٕٕٛ/ ٗلساف العرب ( ٔ)
 ٕٕ٘/ٚ، تحفػػة المحتػػاج ألبػػي حجػػر الييثمػػي ٕ٘ٗ/ ٙٔالمجمػػكع شػػرح الميػػذب ( تكممػػة ٕ)

، العػػدة شػػرح ٚٗٔطبعػػو دار صػػادر بيػػركت، أحكػػاـ الػػزكاج كالطػػبلؽ فػػى اإلسػػبلـ ص 
 .ٕٗٔ/ ٖ، مغنى المحتاج ٖٚٛالعمدة 
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كقيؿ مأخكذ مف قكليـ شغر الكمب، إذا رفع رجمو ليبكؿ ، كػأف كػبل مػف 
الػكلييف يقػكؿ لآلخػر: ال ترفػع رجػؿ ابنتػى، حتػى أرفػع رجػؿ ابنتػؾ، كفػى التشػبيو 

 .(ٔ)بيذه الييئة القبيحة تقبيح لمشغار كتغميظ عمى فاعمو
 زكى ْزا انُٕع يٍ انُكاذ: 

فى الجاىمية قبؿ ظيكر اإلسبلـ، فمما  كاف ىذا النكع مف الزكاج معركفان 
 . جاء اإلسبلـ حرمو رسكؿ اهلل 

 عثة انرسشٚى: 
 عنو فى أكثر مف حديث نذكر منيا:  : يرجع سبب التحريـ لنيي النبي أٔلا 
 "نيى عػف الشػغار"  أف النبي  -رضى اهلل عنيما-ما ركل عف ابف عمر  -ٔ

 اآلخػػػػػػػر ابنتػػػػػػػو لػػػػػػػيسكالشػػػػػػػغار: أف يػػػػػػػزكج الرجػػػػػػػؿ ابنتػػػػػػػو عمػػػػػػػى أف يزكجػػػػػػػو 
 .(ٕ)بينيما صداؽ 

 

                                                           

ز مػف النكػاح، نيايػة باب جامع مػا ال يجػك  -، كتاب النكاحٖٓٗ/ ٕالمكطأ لئلماـ مالؾ  (ٔ)
، بػػػػػػدائع ٕٗٔ/ ٖ، مغنػػػػػػى المحتػػػػػػاج ٕٚٗ/ ٙٔ، تكممػػػػػػة المجمػػػػػػكع ٕ٘ٔ/ ٙالمحتػػػػػػاج 
 ..ٚٙٔ/ ٖ، البحر الرائؽ ٕٛٚ/ ٕالصنائع 

، -بػاب جػامع مػا ال يجػكز مػف النكػاح -كتػاب النكػاح ٖٓٗ/ ٕأخرجو مالؾ في المكطأ ( ٕ)
صػػػحيحو ص  بػػاب الشػػغار، مسػػمـ فػػي -، كتػػاب النكػػاح٘ٔ/ ٚالبخػػارم فػػي صػػحيحو 

باب تحريـ الشػغار كبطبلنػو، الترمػذم فػي الجػامع الصػحيح )سػنف  -كتاب النكاح ٖٚٙ
بػػاب مػػا جػػاء فػػي النيػػى عػػف نكػػاح الشػػعار  -كتػػاب النكػػاح -ٖٕٗ، ٕٕٗ/ ٖالترمػػذم( 

 ٕٙٚٓبػػاب فػػي الشػػغار رقػػـ  -كتػػاب النكػػاح ٕٖ٘/ ٔ، أبػػك داكد فػػي سػػننو ٕٗٔٔرقػػـ 
بػػاب  -، كتػػاب النكػػاحٕٗٚجػػو فػػى سػػننو ص طبعػػة جمعيػػة المكنػػز اإلسػػبلمي، ابػػف ما

طبعػػػة جمعيػػػة المكنػػػز اإلسػػػبلمي، البييقػػػي فػػػى السػػػنف  ٜٚ٘ٔالنيػػػى عػػػف الشػػػغار، رقػػػـ 
كتػػػػاب  ٖٙٔ/ ٕ، كتػػػػاب النكػػػػاح، بػػػػاب الشػػػػغار، كالػػػػدرامى فػػػػى سػػػػننو ٜٜٔ/ ٚالكبػػػػرل 
، قػػػاؿ عنػػػو الترمػػػذل ٜ٘ٔ/ ٙٔبػػػاب فػػػى النيػػػى عػػػف الشػػػغار، الفػػػتح الربػػػانى  -النكػػػاح

 حيح. حديث حسف ص
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ال شػػػػغار فػػػػي " قػػػػاؿ:  أف النبػػػػي  -رضػػػػى اهلل عنيمػػػػا-عػػػػف ابػػػػف عمػػػػر  -ٕ
 .(ٔ) " اإلسبلـ

ال َجمَػػب كال جنػػب، كال شػػغار :" قػػاؿ  عػػف عمػػراف بػػف حصػػيف عػػف النبػػي -ٖ
 .(ٕ) " فى اإلسبلـ كمف انتيت تيبو فميس منا

 .(ٖ)ر كبطبلنوكىذه األحاديث كاضحة الداللة عمى حرمة نكاح الشغا
 ثاَٛاا يٍ األثش: 

عف عبد الرحمف األعػرج أف العبػاس بػف عبػد اهلل بػف العبػاس أنكػح عبػد 
الرحمف بف الحكػـ ابنتػو، كأنكحػو عبػد الػرحمف ابنتػو، ككانػا جعػبل صػداقان، فكتػب 

ىػػذا الشػػغار الػػذل " معاكيػػة إلػػى مػػركاف يػػأمره بػػالتفريؽ بينيمػػا كقػػاؿ فػػي كتابػػو: 
 .(ٗ)  نيى عنو رسكؿ اهلل

                                                           

 بػػػاب تحػػػريـ نكػػػاح الشػػػغار كبطبلنػػػو،  -كتػػػاب النكػػػاح ٖٚٙ وأخرجػػػو مسػػػمـ فػػػى صػػػحيح( ٔ)
، ٜٜ٘ٔبػػاب النيػػى عػػف الشػػعار رقػػـ  -، كتػػاب النكػػاحٕٗٚابػػف ماجػػو فػػى سػػننو ص 

 بػػػػاب الشػػػػعار، الفػػػػتح الربػػػػاني -، كتػػػػاب النكػػػػاحٕٓٓ/ ٚالبييقػػػػي فػػػػى السػػػػنف الكبػػػػرل 
 ٔٙ /ٜٔٙ. 

بػاب مػا  -، كتػاب النكػاحٕٕٗ/ ٖلصحيح )سػنف الترمػذم( أخرجو الترمذم فى الجامع ا( ٕ)
(، كالنسائي فى سننو بشػرح الحػافظ جػبلؿ ٖٕٔٔجاء فى النيى عف نكاح الشغار رقـ )

طبعػػة  -بػػاب الشػعار -، كتػاب النكػاحٔٔٔ/ ٙالػديف السػيكطي كحاشػػية اإلمػاـ السػػندم 
 . ٖٖٓ/ ٗـ، الدارقطني فى سننو ٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔالقاىرة  -دار الحديث

 .ٔٗٔ/ ٙنيؿ األكطار ( ٖ)
، ٕٚٚٓبػػػػاب فػػػػى الشػػػػغار رقػػػػـ  -، كتػػػػاب النكػػػػاحٕٖ٘/ ٔأخرجػػػػو أبػػػػك داكد فػػػػى سػػػػننو ( ٗ)

جمػػاع أبػػكاب األنكحػػة التػػى نيػػا  -، كتػػاب النكػػاحٕٓٓ/ ٚكالبييقػػي فػػى السػػنف الكبػػرل 
 باب الشغار. -عنيا
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: يٍ ادلؼمٕل:   ثانثاا
 ٔأيا انذنٛم يٍ ادلؼمٕل فًٍ ٔخٓني: 

لمتشريؾ، فإنو جعؿ بعض البضع منككحان، كالبعض صداقان انٕخّ األٔل: 
 ال يصح.  -لؤلخرل، كما لك كاف زكج امرأة مف رجميف

لمتكقيت، كأنو قاؿ ال ينعقد لؾ نكاح ابنتى، حتى ينعقد لى نكاح انٕخّ انثاَٗ: 
كما لك قاؿ: زكجتؾ ابتى عمى أنؾ إذا قبمت ال ينعقد حتى يأتى ابنتؾ 
 .(ٕ)، كألنو عقد زكاجيف فى عقده كاحدة(ٔ) الغد.

 زكى َكاذ انشغاس إرا ٔلغ ْم ٚصر مبٓش ادلثم أو ل؟ 
كلكػػػنيـ  -اتفػػػؽ الفقيػػػاء عمػػػى أنػػػو نكػػػاح غيػػػر جػػػائز لثبػػػكت النيػػػى عنػػػو

 اختمفكا إذا كقع ىؿ يصح بمير المثؿ أـ ال؟ 
 لى قكليف: إ

، أف (٘)، اإلماـ أحمد بف حنبؿ(ٗ)، كالشافعى(ٖ)رأل اإلماـ مالؾانمٕل األٔل: 
النكاح فاسد، كال يصح كيفسخ أبدان قبؿ الدخكؿ كبعده إال أف الشافعى 
قاؿ: إف سمى إلحداىما صداقان، أك ليما معان، فالنكاح ثابت بمير المثؿ، 

د: إف ُسمي لكؿ كاحدة منيما كعند اإلماـ أحم -كالمير الذل سمياه فاسد
مير مستقؿ غير قميؿ ببل حيمة صح النكاحاف، كلك كاف المسمى دكف 
ف سمى إلحداىما دكف األخرل اصح نكاح مف سمى   مير المثؿ، كا 

 ليا فقط. 

                                                           

 . ٖٔٗ/ ٘التيذيب لمبغكم ( ٔ)
 .ٚٗٔأحكاـ الزكاج كالطبلؽ فى اإلسبلـ ص ( ٕ)
 .ٓٓٔ/ ٕبداية المجتيد ( ٖ)
 ، حكاشػػػي الشػػركاني كابػػػف قاسػػـ العبػػػادمٕٛٗ/ ٙٔ، تكممػػػة المجمػػكع ٕٖٗ/ ٘التيػػذيب ( ٗ)

 . ٕ٘ٔ/ٙ، نياية المحتاج ٕٕ٘/ ٚ 
 .ٛ٘/ ٖ، الكافيٛٙ٘/ ٚ، المغنى كالشرح الكبير ٕٖٛالركض المربع ص ( ٘)
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سحاؽ، كأبك ثكر، (ٔ)ىك رأل اإلماـ أبي حنيفةانمٕل انثاَٙ:  ، كمعو الميث، كا 
 .(ٕ)كالطبرم

بفرض صداؽ المثؿ. ألف الفساد مف قبؿ المير  إف نكاح الشغار يصح،
 ال يكجب فساد العقد، كما لك تزكج عمى خمر أك خنزير كىكذا.

 عثة اخلالف:
يرجػػع سػػبب اخػػتبلؼ الفقيػػاء إلػػى ىػػؿ النيػػي المعمػػؽ بػػذلؾ معمػػؿ بعػػدـ 
ف  العػػكض، أك غيػػر معمػػؿ؟ فػػإف قمنػػا غيػػر معمػػؿ، لػػـز الفسػػخ عمػػى اإلطػػبلؽ، كا 

ؽ، صػػح بفػػرض صػػداؽ المثػػؿ، مثػػؿ العقػػد عمػػى الخمػػر قمنػػا: العمػػة عػػدـ الصػػدا
 -كالخنزيػػػر ال يفسػػػخ، إذا فػػػات بالػػػدخكؿ، كيكػػػكف فيػػػو ميػػػر المثػػػؿ، ككػػػأف مالكػػػان 

ف لػػـ يكػػف مػػف شػػرطو صػػحة العقػػد، ففسػػاد  -رضػػي اهلل عنػػو رأل أف الصػػداؽ، كا 
العقد ىينا مف قبؿ فساد الصداؽ مخصكص لتعمؽ النيى بػو، أك رأل أف النيػى 

 .(ٖ)بنفس تعييف العقد، كالنيى يدؿ عمى فساد المنيى عنوإنما يتعمؽ 
 أساس اختبلؼ أبى حنيفة مع سائر األئمة الثبلثة: 

ىك عمة النيي، فأبك حنيفة اعتبر عمة النيػي عػدـ التسػمية، كيػزكؿ أثػر 
 عػػػدـ التسػػػمية بكجػػػكب ميػػػر المثػػػؿ، فيسػػػمـ العقػػػد، كاألئمػػػة الثبلثػػػة، جعمػػػكا عمػػػة 

ده كاحدة، كلػذلؾ فسػد العقػد، ألف النيػي منصػب عمػى النيي عقد زكاجيف فى عق
 صيغة اإلنشاء. 

                                                           

 .ٚٙٔ/ ٖ، البحر الرائؽ ٕٛٚ/ ٕبدائع الصنائع ( ٔ)
، أحكػػاـ الػػزكاج كالطػػبلؽ فػػى اإلسػػبلـ ٕٗٔ/ ٙ، نيػػؿ األكطػػار ٓٓٔ/ ٕايػػة المجتيػػد بد( ٕ)

 .ٚٗٔص 
 ، كما بعدىا. ٓٓٔ/ ٕبداية المجتيد ( ٖ)
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كلػػػذلؾ تصػػػكر ىػػػؤالء أف يكػػػكف شػػػغار مػػػع ذكػػػر ميػػػر المثػػػؿ، أمػػػا أبػػػك 
حنيفة، فمـ يعتبر الشػغار إال فػى عػدـ التسػمية، كذلػؾ لػـ يجعػؿ الشػغار مجتمعػان 

 .(ٔ)مع تسمية مير، إذ أنو فى حالة التسمية ال شغار
 انشاخر: 

ب إليػػػو اإلمػػػاـ أبػػػك حنيفػػػة، كمػػػف معػػػو مػػػف صػػػحة عقػػػد زكاج ىػػػك مػػػا ذىػػػ
الشػعار إذا كقػػع كيجػب ميػػر المثػؿ، ألف الشػػغار ىػك النكػػاح الخػالي مػػف الميػػر، 

 فإذا كجد المير صح النكاح. 
  َكاذ العرثعاع: -ٖ

ىك أف يقكؿ الرجؿ المرأتو، إذا طيرت مف طمثيا أرسمي إلى فبلف 
مسيا أبدان حتى يتبيف حمميا مف ذلؾ فاستبضعي منو، كيعتزليا زكجيا، كال ي

نما  الرجؿ الذل تستبضع منو، فإذا تبيف حمميا أصابيا زكجيا، إذا أحب، كا 
 .(ٕ)يفعؿ ذلؾ رغبة فى نجابة الكلد

 زكى ْزا انُٕع يٍ انُكاذ: 
ىػػذا النػػكع كػػاف فػػى الجاىميػػة، كدعػػا اإلسػػبلـ إلػػى بطبلنػػو، كحرمتػػو إذ لػػكال 

لسػفاح، ففػى النكػاح الشػرعي الصػحيح تخػتص كػؿ ىذا التحريـ لتساكل الػزكاج كا
 .(ٖ)امرأة برجؿ معيف، تحمؿ منو كتنجب أكالدان، فبل يسفح ماؤه ىنا كىناؾ

                                                           

 ، ما بعدىا . ٖٕٔمحاضرات في عقد الزكاج كآثاره ص ( ٔ)
 . ٕٓ/ ٚصحيح البخارم ( ٕ)
 -ث لمػػػزكاج كالطػػػػبلؽالمشػػػكبلت العمميػػػػة لؤلنػػػكاع الحػػػػدي -الضػػػكابط القانكنيػػػة كالشػػػػرعية( ٖ)

، طبعػػػػة دار الكتػػػػاب الحػػػػديث، سػػػػػنة ٛ٘تػػػػأليؼ الػػػػدكتكرة/ أمػػػػاني عمػػػػى المتػػػػكلي، ص 
 ـ. ٕٓٔٓ -ىػٖٓٗٔ
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  ( انثغاٚا: 3)
بدافع الكسب أك الحاجة  -كىى التى ال تمنع  مف يطمبيا فى مقابؿ مالي

 إلى الماؿ. 
حاليػػان كىػػف أصػػحاب الرايػػات الحمػػر فػػى اإلسػػبلـ، كىػػف أيضػػان مشػػيكرات 

ببيكت الدعارة، أك ما شابو ذلؾ مف اجتماع النساء فى دار مخصصة السػتقباؿ 
الرجػػػاؿ لممارسػػػة البغػػػػاء، كالػػػدعارة مقابػػػػؿ أجػػػر محػػػدد، كعمػػػػى سػػػبيؿ المثػػػػاؿ ال 
الحصػػػر مػػػا نػػػراه منتشػػػران فػػػى بعػػػض الػػػدكؿ، مثػػػؿ: تركيػػػا كتايبلنػػػد، حيػػػث تػػػرص 

يػػػػة، كيػػػػدخؿ الرجػػػػؿ، الفتيػػػػات عمػػػػى كاجيػػػػات المحػػػػبلت، مثػػػػؿ المبلبػػػػس، كاألحذ
فيختػػار مػػف يشػػاء، ثػػـ يسػػاـك عمػػى السػػعر كالكقػػت، كىػػى ال تعتػػرض، أك تمتنػػع، 
كالػػبعض يشػػترط اسػػتعماؿ كسػػائؿ منػػع الحمػػؿ التػػى تقضػػي عمػػى النسػػؿ تمامػػان، 

 كتمنع كجكده أيضان. 
 ( ادلخادَح: 4)

ىى اتخاذ الرجؿ عشيقتو، أك خميمة لو مف الجنس اآلخر، يقيـ معيا 
 بدكف زكاج، كيقيـ معيا بصفة دائمة، أك يذىب إلييا فى  عبلقة جنسية
 أكقات محددة. 

كقد كانت بداية ىذه األنكاع مف العبلقات فى الجاىمية، كمف قبؿ 
اإلسبلـ، كتعتبر بعض الدكؿ، كالشعكب المخادنة بيف الشباب مف العبلقات 

الشاب العادية، أك ىى أساس العبلقة الزكجية، عمى أساس أنيا فرصة لتعرؼ 
كالفتاة عمى بعضيف البعض بيذا الطريقة، أك أنيا تسيؿ التفاىـ بينيما، فإذا ما 
 فشمت يترؾ كؿ منيما اآلخر دكف أم ارتباط، أك مسئكليات شرعية أك قانكنية. 
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 زكى ْزا انُٕع يٍ انؼاللاخ: 
إّنو يعد نكعان مف الزنا الخاص، حيث ال تأخػذ المػرأة أجػران عمػى عبلقتيػا 

َوَآتُتتتتتوُىنَّ ُأُجتتتتتوَرُىنَّ ِبتتتتتاْلَمْعُروِف  }كىػػػػػك كالزنػػػػػا حػػػػػراـ، لقكلػػػػػو تعػػػػػالى: بالرجػػػػػؿ 

 .(ٔ) {ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت َواَل ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍن 
كقد كاف أىؿ الجاىمية يحرمكف مػا ظيػر مػف الزنػا، كسػيتحمكف مػا خفػى 

 ره. منو، ككانت المرأة تتخذ صديقان تزنى معو، كال تزنى مع غي
أمػػػا فػػػى الكقػػػت الحػػػالي فقػػػد تضػػػاعؼ عػػػدد المتخػػػادنيف، حيػػػث أصػػػبح 
الشػباب يسػتحمكف المخادنػػة، كيكيمػكف إلييػػا ألجػؿ اختيػار شػػريؾ الحيػاة، أك عػػدـ 
القػػدرة عمػػى تحمػػؿ تكػػاليؼ الػػزكاج، كالفقػػر، كعػػدـ الرضػػا بتحمػػؿ تبعػػات الػػزكاج، 

 .(ٕ)كمسئكلياتو مف نفقو كأكالد
 ( َكاذ ادلرؼح: 5)

أف يتزكج امرأة إلى مدة معمكمة، فإذا مضت بانت منو، بأف قاؿ: : صٕسذّ
 .(ٖ)زكجتؾ ابنتى سنة، أك تزكجنى ابنتؾ شيران فقبؿ

 زكى َكاذ ادلرؼح: 
 نؼذج أعثاب:  (4)أمجغ انفمٓاء ػهٗ أٌ َكاذ ادلرؼح زشاو تاطم

نيػػػػى عػػػػف متعػػػػة : "  أف النبػػػػي -رضػػػػي اهلل عنػػػػو -لمػػػػا ركم عػػػػف عمػػػػى -ٔ

                                                           

 . ٕ٘سكرة النساء اآلية ( ٔ)
 ، كما بعدىا. ٛ٘الضكابط القانكنية كالشرعية ص ( ٕ)
 .ٖٚٗ، ٕٖٗ/ ٘التيذيب لمبغكم ( ٖ)
تكممػػة ، ٔٓٔ/ ٕبدايػػة المجتيػػد ، ٓ٘ٔ/ ٖ، الشػػرح الصػػغير ٜٗٔ/ ٖ( شػػرح فػػتح القػػدير ٗ)

 الػػػركض المربػػػع ٕٕٗ/ٚ، حكاشػػػي الشػػػركاني كابػػػف قاسػػػـ العبػػػادم ٜٕٗ/ ٙٔالمجمػػػكع 
 .ٜٚ/ٚ، المبدع ٚ٘/ ٖ، الكافي ٖٚٛ، العدة شرح العمدة ص ٖٕٛص  
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 .(ٔ) "الحمر األىمية زمف خيبرالنساء، كعف لحـك 
 أف رسػػكؿ اهلل -رضػػى اهلل عنػػو -لمػػا ركل عػػف ربيػػع بػػف سػػبرة عػػف أبيػػو -ٕ

ف اهلل قػد حػـر ذلػؾ " قاؿ:  إني كنت أذنت لكـ في االستمتاع مف النساء، كا 
إلى يـك القيامة، فمف كاف عنده منيـ شيء فميخؿ  سػبيميا، كال تأخػذكا ممػا 

 .(ٕ) "آتيتمكىف شيئان 
النكػػاح يجػػكز مطمقػػان، فمػػـ يصػبح مؤقتػػان كػػالبيع؛ كألف نكػػاح المتعػػة ألف عقػد  -ٖ

ال يتعمػػؽ بػػو الطػػبلؽ، كالظيػػار، كاإلرث، كعػػدة الكفػػاة، فكػػاف بػػاطبلن كسػػائر 
 .(ٖ)األنكحة الباطمة

ألف الغػػػرض مػػػف نكػػػاح المتعػػػة ىػػػك مجػػػرد التمتػػػع دكف التكالػػػد، كغيػػػره مػػػف  -ٗ
 .(ٗ)أغراض النكاح

قامة األسػرة، كتربيػة األكالد ألف مقتضى عقد الزكاج حؿ العش -٘ رة كدكاميا، كا 
كالقياـ عمى شئكنيـ، كذلؾ ال يككف عمى الكجو الكامؿ، إال إذا كانت عقدة 
النكػػاح باقيػػة إلػػى أف يفػػرؽ بػػالمكت، أمػػا نكػػاح المتعػػة، فيػػك ينػػافي كػػؿ ىػػذه 

 .(٘)المعاني فبطؿ

                                                           

باب نكاح المتعة، البخارم فػى  -، كتاب النكاحٜٖٗ/ ٕأخرجو اإلماـ مالؾ فى المكطأ  (ٔ)
عػػف نكػػاح المتعػػة، مسػػمـ فػػى  بػػاب نيػػى رسػػكؿ اهلل  -النكػػاح كتػػاب ٙٔ/ ٚصػػحيحو 

نكػاح المتعػة، الترمػذم فػى الجػامع الصػحيح )سػنف  -، كتػاب النكػاحٛٙٙصحيحو ص 
بػػاب مػػا جػػاء فػػى تحػػريـ نكػػاح المتعػػة، النسػػائي فػػى  -، كتػػاب النكػػاحٕٓٗ/ ٖالترمػذم( 

، ٕٔٓ/ ٚالكبرل  باب تحريـ المتعة، البييقي فى السنف -، كتاب النكاحٕٙٔ/ ٙسننو 
، بػػاب النيػػى عػػف متعػػة ٓٗٔ/ ٕبػػاب نكػػاح المتعػػة، الػػدارمي فػػي سػػننو  -كتػػاب النكػػاح

النساء، قاؿ أبك عيسى: حديث عمي حػديث حسػف صػحيح كالعمػؿ عميػو عػف أىػؿ العمػـ 
 .مف أصحاب النبى 

 باب نكاح المتعة. -كتاب النكاح ٚٙٙص  وخرجو اإلماـ مسمـ فى صحيحأ( ٕ)
 .ٚ٘/ ٖ، الكافي ٜٕٗ/ ٙٔجمكع شرح الميذب تكممة الم (ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ ٕالمكطأ لئلماـ مالؾ  (ٗ)
 .ٗٚ، ٖٚمحاضرات فى عقد الزكاج كآثاره ( ٘)
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 ( َكاذ انرسهٛم: 6)
ا، أك يدخؿ بيا ثػـ يطمقيػا نقضاء عدتياىك أف يتزكج المطمقة ثبلثان بعد 

 .(ٔ)ليحميا لمزكج األكؿ
 زكى َكاذ انرسهٛم: 

أجمػػػع الفقيػػػاء عمػػػى حرمػػػة، كبطػػػبلف النكػػػاح، سػػػكاء شػػػرط أنػػػو متػػػى حمميػػػا 
 ، لؤلسباب التالية: (ٕ)لؤلكؿ طمقيا أك نكاه ببل شرط يذكر فى العقد

لمػػا ركم عػػف جػػابر بػػف عبػػد اهلل عػػف الحػػارث عػػف عمػػي قػػاؿ إف رسػػكؿ اهلل  -ٔ
  :لعف اهلل المحمؿ، كالمحمؿ لو" قاؿ "(ٖ). 

  لعػػػػػػػػػػف رسػػػػػػػػػػكؿ اهلل " لمػػػػػػػػػػا ركم عػػػػػػػػػػف ىزيػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد اهلل قػػػػػػػػػػاؿ:  -ٕ
 الكاشػػػػػػػػػمة كالمتكشػػػػػػػػػمة، كالكاصػػػػػػػػػمة كالمكصػػػػػػػػػكلة، كآكػػػػػػػػػؿ الربػػػػػػػػػا كمككمػػػػػػػػػػو

 .(ٗ) " كالمحمؿ كالمحمؿ لو

                                                           

، المبػدع ٖٚٛ، العػدة شػرح العمػدة ٘ٛٔ/ ٖ، الشرح الصغير ٜٕٗ/ ٙٔتكممة المجمكع  (ٔ)
ٚ/ٚٚ. 

ة شػرح العمػدة ، العػدٕٖٛ، الػركض المربػع ص ٜٕٗ/ ٙٔالمجمكع شرح الميذب ( تكممة ٕ)
 .ٚٚ/ٚ، المبدع ٛ٘/ ٖ، الكافي ٗٚ٘/ ٚ، المغنى كالشرح الكير ٖٚٛص 

كتاب النكاح باب  ٜٔٗ، ٛٔٗ/ ٖأخرجو الترمذم في الجامع الصحيح )سنف الترمذم( ( ٖ)
، كتػػػاب ٕٖ٘/ ٔ(، أبػػػك داكد فػػػي سػػػننو ٜٔٔٔمػػػا جػػػاء فػػػى المحمػػػؿ كالمحمػػػؿ لػػػو رقػػػـ )

، كتػػػاب النكػػػاح بػػػاب المحمػػػؿ ٕٔٛفػػػى سػػػننو بػػػاب فػػػى التحميػػػؿ، كابػػػف ماجػػػو  -النكػػػاح
 .ٜٗٔ/ ٙٔ، الفتح الرباني ٕٓٔٓكالمحمؿ لو رقـ 

 قاؿ ابك عيسى: حديث عمي كجابر حديث معمكؿ.
بػاب إحػػبلؿ المطمقػة ثبلثػػان كمػا فيػػو  -كتػػاب النكػاح ٜٓٗٔ/ ٙأخرجػو النسػائي فػػى سػننو ( ٗ)

 -، كتػػاب النكػػاحٜٔٗ/ ٖمػػف التغمػػيظ، الترمػػذم فػػى الجػػامع الصػػحيح )سػػنف الترمػػذم( 
، ٕٛٓ/ ٚ، كالبييقػي فػى السػنف الكبػرل ٕٓٔٔباب ما جاء فى المحمؿ كالمحمؿ لو رقـ 

 باب ما جاء فى نكاح المحمؿ.  -كتاب النكاح
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أال أخبركـ " :  قاؿ رسكؿ اهلل  -لما ركم عف عقبو بف عامر قاؿ -ٖ
كا: بمى يا رسكؿ اهلل، قاؿ: ىك المحمؿ، لعف اهلل بالتيس المستعار؟ قال

 .(ٔ)"  المحمؿ كالمحمؿ لو
 .(ٕ)كألنو نكاح شرط انقطاعو دكف غايتو، فشابو نكاح المتعة -ٗ

كىذه األحاديث كاضحة الداللة عمى تحريـ التحميؿ؛ ألف المعف إنما يككف 
ذا أنكحو عمى ذنب كبير، كىذا دليؿ عمى بطبلف النكاح، إذا شرط الزكج أنو إ

 .(ٖ)بانت منو، أك شرط أنو يطمقيا، أك نحك ذلؾ
 

* * * * * * 
 

                                                           

بػػػاب المحمػػػؿ كالمحمػػػؿ لػػػو رقػػػـ  -، كتػػػاب النكػػػاحٕٔٛأخرجػػػو ابػػػف ماجػػػو فػػػى سػػػننو ص ( ٔ)
بػػاب مػػا جػػاء فػػى نكػػاح  -، كتػػاب النكػػاحٕٛٓ/ ٚ، البييقػػي فػػى السػػنف الكبػػرل ٕٔٔٓ

 .ٕٔ٘/ ٗالمحمؿ، ، الدراقطني فى سننو 
 . ٜٕٗ/ ٙٔالمجمكع ( تكممة ٕ)
 . ٜٖٔ/ ٙنيؿ األكطار ( ٖ)
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 انفصم انثاَٙ

 األَٕاع احلذٚثح نهضٔاج تني انشثاب، منارج يٍ 
 ٔاٜثاس ادلرتذثح ػهٛٓا ٔطشق يٕاخٓرٓا

 كيشتمؿ ىذا الفصؿ عمى ثمانية مباحث: 
 بيف الشباب. لزكاج األنكاع الحديثة مف ا: أسباب انتشار ادلثسث األٔل

 : الػػػػػزكاج العرفػػػػػي بػػػػػيف الشػػػػػباب، كحكمػػػػػو مػػػػػف الناحيػػػػػة ادلثسثثثثثث انثثثثثثاَٙ
 الشرعية كالقانكنية. 

 : الزكاج عبر اإلنترنت بيف الشباب. ادلثسث انثانث
 : زكاج الصداقة بيف الشباب. ادلثسث انشاتغ

 : زكاج المسيار بيف الشباب.ادلثسث اخلايظ
 الكشػػػػـ، كالكاسػػػػيت، كالطكابػػػػع، كالشػػػػجرة : زكاج الػػػػدـ، ك ادلثسثثثثث انغثثثثادط

 بيف الشباب.
 : آثػػػػار األنػػػػكاع الحديثػػػػة مػػػػف الػػػػزكاج بػػػػيف الشػػػػباب عمػػػػى ادلثسثثثثث انغثثثثاتغ

 األسرة كالمجتمع.
 : طػػػرؽ مكاجيػػػة أسػػػباب انتشػػػار ىػػػذه األنػػػكاع مػػػف الػػػزكاج ادلثسثثثث انثثثثايٍ

 بيف الشباب.
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 ادلثسث األٔل
 أعثاب اَرشاس األَٕاع احلذٚثح 

 ني انشثابيٍ انضٔاج ت
ترجػع أسػػباب انتشػػار ىػذه األنػػكاع مػػف الػػزكاج بػيف الشػػباب إلػػى أسػػباب، 

 تعكد إلى المجتمع، كأسباب أخرل تعكد إلى األسرة. 
 ذؼٕد إىل اجملرًغ َزكش يُٓا:  انرٙأٔلا: األعثاب 

يعيش الشباب فى الدكؿ اإلسبلمية عامة، كالعربية ( انظشٔف اللرصادٚح: 1)
ية صعبة تكاد تككف عسيرة، فبعد التخرج الجامعى خاصة ظركفان اقتصاد

 يجد الشاب أنو ليس لديو أل أمؿ قريب فى أف يجد فرصة عمؿ. 
كىذا يعنى أنو لف يجد الحد األدنى مف متطمبات الحياة، فما بالؾ مف 

 تكاليؼ الزكاج؟ !
فيمجأ الشباب إلى اليركب مف كؿ ىذا، كيتزكج إما عرفيان، أك يختار 

ء مف تمؾ األنكاع الحديثة المنتشرة مف الزكاج، غافبلن عمدان، لنفسو ما شا
عما إذا كانت نكعية تمؾ الزكاج صحيحة مف الناحية  -أك جيبلن 

الشرعية، أـ ال؟ أحبلؿ ىذا الزكاج، أـ حراـ؟!، كما يترتب عميو مف 
 مشاكؿ ال تحصى. 

ككضعت بعض المجتمعات حددت العبلقة بيف أفرادىا : الخرًاػٙ( انٕظغ 2)
شركطان كفركقان فى المستكل االجتماعي بيف أفرادىا، فبل تتزكج الفتاة إال 
ممف ىى فى نفس مستكاىا العائمي، كقد كاف ىذا ىك أحد أىـ أسباب 

 زكاج اليركب. 
 ءشينظرة المجتمع إلى المرأة المطمقة عمى أنيا  -أيضان  -كمف ذلؾ

زكاج ابنيـ، أك أبنتيـ قبيح، أك غير مرغكب فيو كغالبان ما يرفض األىؿ 
ممف سبؽ لو الزكاج، سكاء أنتيى ىذا الزكاج بالطبلؽ، أك بالكفاة، كمف 
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ىنا بدأت المشكمة، أك ظيرت األنكاع الحديثة مف األنكحة. فالراغب 
بالزكاج مف امرأة مطمقة زكاجان شرعيان، كيرفض أىمو ىذا الزكاج، فإنو 

 يدرل ما سكؼ تؤدل إليو يمجأ إلى ىذه األنكاع مف األنكحة، دكف أف 
 مف عكاقب. 

فما يعرض عمى الناس ليؿ نيار، ( اإلثاسج اجلُغٛح فٗ انغًُٛا ٔانرهٛفضٌٕٚ: 3)
باحية مطمقة يدعى إلييا فى  مف صكر عارية مثيرة لمجنس، كا 
سيناريكىات األفبلـ، تعد سببان كبيران فى لجكء الكثير مف الشباب إلى ىذه 

 تعد زكاجان، بؿ زنان كانحرافان. كما أننا لـ األنكاع مف األنكحة التى ال
 نسمع بيذه األنكاع مف الزكاج إال بعد انتشار ىذا في التميفزيكف. 

فالشباب فى المرحمة الجامعية يمر بأخطر مرحمة، كىى مرحمة المراىقة. 
فإذا لـ تحط باألخبلؽ كاألدب، صارت بالشباب إلى مكاطف الرذيمة، كمف 

 ذه األنكاع مف األنكحة الباطمة. أىـ مفاسدىا تفشى ى
( الخرالغ تني انشخال ٔانُغاء فٗ أياكٍ انؼًم، ٔدٔس انؼهى ٔانشزالخ: 4)

تضطر معظـ النساء لمخركج كالعمؿ، إما لتحسيف الحالة االقتصادية لعائمتيا، 
أك لمساعدة الزكج فى األعباء األسرية، كلكف البعض أساء ىذه الحرية، 

مف بيتيا ككأنيا ذاىبة عمى حفؿ، فتتزيف، كتتعطر مما فأصبحت المرأة تخرج 
يثير الفتنة، كنتيجة ليذا االختبلط بداية مف المدارس، كالجامعات، 
كالمؤسسات انتشرت ىذه األنكاع مف الزكاج كأكثر ىذه الزيجات يتـ دكف عمـ 

 .ٔ()كلى المرأة، كدكف تكافر الشركط الشرعية
بيف الرجاؿ، كالنساء فى أماكف العبادة، كلقد أمر الشرع الحكيـ بالمباعدة 

كغيرىا، فالمرأة تطكؼ مف خمؼ صفكؼ الرجاؿ، كخير صفكؼ الرجاؿ 

                                                           

 بتصرؼ.  ٛ٘ٔ: ٘٘ٔالضكابط القانكنية كالشرعية ص ( ٔ)
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أكليا، كشرىا آخرىا، كخير صفكؼ النساء آخرىا كشرىا أكليا، كىذا 
 لمصمحة الرجاؿ كالنساء.

فمف الخطر كالمفسدة أف تسعى فى تكسير الحكاجز المكضكعة بينيما، 
اقة، كالزمالة، كتزكؿ الحشمة كالحياء، كقد جاء فى بحيث تتكلد الصد

 .(ٔ) "ال يخمكف رجؿ بامرأة إال كاف الشيطاف ثالثيما"  الحديث قكلو 
كما نيى اإلسبلـ عف الخضكع بالقكؿ، كمصافحة المرأة لمرجاؿ األجانب 

ألف ُيطعف فى رأس أحدكـ بمخيط مف حديد خير لو مف أف "  لقكلو 
 .(ٕ) "ويمس امرأة ال تحؿ ل

قاؿ  -لقد نيت الشريعة اإلسبلمية عف الفتكل بغير عمـ( اظطشاب انفرٕٖ: 5)
َوال َتُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكْم اْلَكِذَب َىَذا َحالٌل َوَىَذا َحرَاٌم }اهلل تعالى: 

 ِذَب الِلَتْفَتُروا َعَمى المَِّو اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن َيْفَتُروَن َعَمى المَِّو اْلكَ 
 .(ٖ){ُيْفِمُحونَ 

                                                           

طبعػػػة شػػركة مكتبػػػة  -تحقيػػؽ: إبػػػراىيـ عطػػكة عػػكض -ٙٙٗ/ٖركاه الترمػػذل فػػى سػػػننو  (ٔ)
ىػػػػػػ، الحػػػػػاكـ فػػػػػى ٜٖ٘ٔ -ـٜ٘ٚٔبعػػػػػة الثانيػػػػػة لسػػػػػنة الط -مصػػػػػطفى البػػػػػابى الحمبػػػػػى

باب: حديث يحيي بف أبى المطاع القرشى حديث رقـ  -كتاب العمـ ٜٚٔ/ ٔالمستدرؾ 
الطبعػػة األكؿ  -طبعػػة: دار الكتػػب العمميػػة -تحقيػػؽ مصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا -ٖٚٛ
 ىػ، كقاؿ عنو الحاكـ: ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف. ٔٔٗٔ -ـٜٜٓٔلسنة 

طبعػو  -، تحقيؽ/ حمدل عبد المجيد السمفىٕٔٔ/ٕٓأكرده الطبرانى فى المعجـ الكبير ( ٕ)
 الطبعة الثانية.  -القاىرة -ابف تيمية

 . ٙٔٔسكرة النحؿ آية ( ٖ)
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فبلبػػد مػػف تقػػكل اهلل فػػى الحػػديث، كالبػػد مػػف تحصػػيؿ أدكات النظػػر فػػى 
 .(ٔ)الكتاب كالسنة، أك الرجكع لعمماء األمة المعتبريف

: األعثاب انىت ذؼٕد إىل األعشج:   ثاَٛاا
تشػػػكؿ األسػػػرة المؤسسػػػة االجتماعيػػػة األكلػػػى مػػػف تعمػػػيـ الطفػػػؿ الحػػػبلؿ 

 اصى كتعكده العادات الحسنة، ليحظى بالسعادة. كالحراـ، كتجنب المع
لذلؾ، ىناؾ أسباب عديػدة تعػكد إلػى األسػرة فػى انتشػار ىػذه األنػكاع مػف الػزكاج 

 نذكر منيا: 
تتمثؿ ىذه الصعكبات فى غبلء الميكر، كالمبالغة فى ( انصؼٕتاخ ادلادٚح: 1)

بلء تكاليؼ الزكاج، كاإلسراؼ فى الجياز، كالنفقات، باإلضافة إلى غ
المعيشة، كصعكبة تكافر المسكف المناسب، كأكثر اآلباء كاألميات 
يتشددكف فى المغاالة فى الميكر كالشبكة، كما إلى ذلؾ مف أمكر شكمية، 

 كىك مف أقكل أبكاب الفساد فى األمة. 
جيؿ معظـ الشباب بالفقو اإلسبلمي، ( ظؼف انٕاصع انذُٚٙ ٔغٛاب انرمٕٖ: 2)

الزكاج خاصة، كعدـ مراعاة األسرة بتعاليـ الديف، كأحكاـ الديف، كأحكاـ 
كالتربية اإلسبلمية الصحيحة ألكالدىـ، فمعظـ الشباب يظف أف الزكاج 
ىك اإلنجاب، كالقبكؿ بيف الزكج كالزكجة، كمف ىنا انتشرت المحرمات 

سبحانو كتعالى -كالمخالفات؛ لعدـ معرفة الشركط التى شرعيا اهلل 
اف كمكاف، كمع انتشار التقاليد الغربية بيف كأحكاميا لتكافؽ كؿ زم

ج، كالقبيح فقط، يالبيئات المسممة، ظير منيا كاضحان أننا أخذنا الس
كحكلنا مفيـك الحرية إلى مفاىيـ خاطئة تبيح محظكرات خطيرة، ككؿ 

 ذلؾ لبعدنا عف التعاليـ الدينية الصحيحة.

                                                           

 . ٖٙ: ٕٛالزكاج العرفى تأليؼ سعيد عبد العظيـ ص ( ٔ)
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تعد مف أىـ  باإلضافة إلى غياب أك ضعؼ الرقابة مف األبكيف كالتى
 .(ٔ)أسباب انتشار الميك كترؾ التراث كاالنفبلت عف الديف

يعتبر غياب أك ضعؼ الرقابة مف األبكيف ( ذفغخ األعشج ٔاَؼذاو انشلاتح: 3)
مف أىـ أسباب انتشار ىذه األنكاع مف الزكاج. فرعاية األسرة كاألبناء 

قكلو تعالى: أمانة تمقى عمى رقاب الكالديف، فيجب مراعاتيا امتثاالن ل
َذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس } ُْْمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْىِمَيا َواِ  ِإنَّ المََّو َي

 .(ٕ){َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل 
قامة النفس، كاألكالد  إف رعاية البيكت كاألسرة تتطمب منع المنكرات، كا 

 إذ ال يكمؼ اهلل نفسان  بحسب االستطاعة، -تعالى–عمى شرع اهلل 
إال كسعيا، فكؿ رب أسرة مسئكؿ عنيا كسكؼ يسأؿ عنيا يكـ القيامة 

إف اهلل سائؿ كؿ راع عما استرعاه، حفظ ذلؾ أـ ضيع، حتى "  لقكلو 
 . (ٗ). (ٖ)" يسأؿ الرجؿ عف أىؿ بيتو

                                                           

ى قضػايا الػػزكاج ، كمػػا بعػدىا، مسػػتجدات فقييػة فػػٓٙٔالضػكابط القانكنيػػة كالشػرعية ص ( ٔ)
كما بعدىا، طبعة دار  النفائس ٕٗٔكالطبلؽ تأليؼ الدكتكر/ عمر سميماف اأِلشقر ص 

ـ، الػػزكاج العرفػػي فػػى ٕٓٓٓ -ىػػػٕٓٗٔالطبعػػة األكلػػى سػػنة  -لمنشػػر كالتكزيػػع، األردف
راجعػة الشػيخ عمػى أحمػد الطيطػاكم  -ميزاف اإلسبلـ تأليؼ جماؿ بف محمد بػف محمػكد

 -لبنػػاف -بيػػركت -دار الكتػػب العمميػػة -محمػػد عمػػى بيضػػكف، منشػػكرات ٖٜ: ٕٜص 
 ـ.ٕٗٓٓ -ىػٕٗٗٔالطبعة األكلى، 

 . ٛ٘سكرة النساء آية ( ٕ)
 .٘ٓٚٔماـ رقـ باب ما جاء في اإل –كتاب الجياد  ٕٛٓ/ٗركاه الترمذم في سننو  (ٖ)
ي بتصرؼ ، الزكاج العرفي ف ٖٔ:  ٜٕالزكاج العرفي لمدكتكر/ سعيد عبد العظيـ ص  (ٗ)

 . ٜ٘ميزاف اإلسبلـ ص 
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 ىذا األمر جعؿ الشباب ال يقدمكف عمى الزكاج ( غالء ادلٕٓس َٔفماخ انضٔاج:4)
في الكقت الحاضر لعدـ تكافر اإلمكانيات المادية كالنفسية كاالجتماعية 
البلزمة كؿ ىذه العكامؿ التي تعتبر عقبات في سبيؿ الزكاج ىي نفسيا 
العكامؿ األساسية التي جعمت الشباب ييرب مف الزكاج الشرعي الصحيح 

مف المكثؽ إنى الزكاج العرفي السرم الباطؿ كالتى يتحمؿ فييا الزكج 
 .(  ٔ)  كثير مف القيكد كااللتزامات التي تحمى األسرة كالزكجة

 

* * * * * * 
 

                                                           

 . ٜ٘اإلسبلـ ص ميزاف الزكاج العرفي في  (ٔ)
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 ادلثسث انثاَٙ
 انضٔاج انؼشيف تني انشثاب ٔزكًّ 

 يٍ انُازٛح انششػٛح ٔانمإََٛح
سػػكؼ أكضػػح فػػى ىػػذا المبحػػث تعريػػؼ الػػزكاج العرفػػى، كسػػبب تسػػميتو 

 ناحية الشرعية كالقانكنية.بذلؾ، كخصائصو، كبياف أنكاعو، كحكـ كؿ نكع مف ال
 أٔلا: ذؼشٚف انضٔاج انؼشيف نغح: 

تقػػكؿ  -منسػػكب إلػػى العػػرؼ، كالعػػرؼ فػػى لغػػة العػػرب يطمػػؽ عمػػى العمػػـ
العػػرب: عػػرؼ يعػػرؼ عرفػػو كعرفانػػان كمعرفػػة، كاعترفػػو كعرفػػو األمػػر، أم أعممػػو 

ـك إياه كعرفو بيتو، أم أعممو بمكانة، كعرفػو بػو كالتعريػؼ اإلعػبلـ، كتعػارؼ القػ
 .(ٔ)أم عرؼ بعضيـ بعضان، كالمعركؼ ضد المنكر، كالعرؼ ضد النكر

 ٔذؼشٚف انؼشف يف الصطالذ: 
 .(ٕ)ىك ما تعارفو الناس كساركا عميو مف قكؿ، أك فعؿ أك ترؾ

 :  أيا ذؼشٚف انضٔاج انؼشيف تاػرثاسِ ػهًاا
اصػػطبلح حػػديث يطمػػؽ عمػػى عقػػد " فقػػد عرفتػػو مجمػػة البحػػكث الفقييػػة بأنػػو: 

 .ٖ()"أك غير مكتكب ج غير المكثؽ بكثيقة رسمية، سكاء أكاف مكتكبان،الزكا

                                                           

، ٗٚٔ، ٖٚٔ/ ٖمادة )عرؼ(، القػامكس المحػيط  ٜٕٛٛ/ ٗلساف العرب البف منظكر ( ٔ)
، اعتنػػػى بػػػػو األسػػػػتاذ/ يكسػػػؼ الشػػػػيخ محمػػػػد طبعػػػػة ٕٙٓمختػػػار الصػػػػحاح لمػػػػرازل ص 

 ـ. ٜٜٛٔ -ٛٔٗٔالطبعة الرابعة  -بيركت -صيدا -المكتبة العصرية
 ، طبعة دار الفكر العربي. ٘ٛأصكؿ الفقو لمدكتكر/ عبد الكىاب خبلؼ ص ( ٕ)
،نقػػبلن ٜٕٔ، مسػػتجدات فقييػػة فػػى قضػػايا الػػزكاج كالطػػبلؽ ٜٓزكاج المسػػيار لممطمػػؽ ص ( ٖ)

 .ٜٗٔالسنة التاسعة ص -ٖٙعف مجمة البحكث الفقيية المعاصرة العدد
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عقد مستكمؿ شركطو الشػرعية إال أنػو " كعرفو الدكتكر/ عبد الفتاح عمرك بأنو: 
 .(ٔ) "لـ يكثؽ، أم بدكف كثيقة رسمية كانت، أك عرفية

اإليجػاب كالقبػكؿ  -ىػك أف يػتـ العقػد"كعرفو الدكتكر/ محمػد عقمػو بأنػو: 
الرجػػػؿ كالمػػػرأة مباشػػػرة، مػػػع حضػػػكر شػػػاىديف دكنمػػػا حاجػػػة إلػػػى أف يجػػػرل بػػػيف 

بحضكر المأذكف الشرعي، أك مف يمثؿ القاضي، أك الجيػات الدينيػة .. كالػزكاج 
العرفػػي بيػػذا المعنػػى ال يتنػػافى مػػع الشػػريعة اإلسػػبلمية، ألنػػو فػػى األصػػؿ عبػػارة 

شػرعان عمػى عف إيجاب كقبكؿ بيف عاقديف بحضكر شاىديف، كال تتكقؼ صػحتو 
 .(ٕ)حضكر طرؼ ديني مسئكؿ، أك عمى تكثيؽ العقد كتسجيمو

 :انرؼشٚف انشاخر
عقد ": تعريؼ مجمة البحكث الفقيية غير دقيؽ؛ ألنو يحتاج إلى إضافة أٔلا 

 ."الزكاج المستكمؿ األركاف كالشركط، إال أنو غير مكثؽ
أل بدكف كثيقة "  : تعريؼ الدكتكر/ عبد الفتاح عمرك غير دقيؽ، فإف قكلوثاَٛاا 

ىذا غير صحيح؛ ألف الزكاج العرفي قد يككف  "رسمية كانت أك عرفية
مكتكبان بكثيقة بيف الطرفيف، إال أنيا غير رسمية، أم لـ تكثؽ فى الدكائر 

كبيذا يككف تعريؼ  -(ٖ)الحككمية المعتبرة، كليس كقكلو أنيا لـ تكثؽ أبدان 
 ىك التعريؼ الراجح. الدكتكر/ محمد عقمو ىك األدؽ كاألشمؿ، ك 

 عثة ذغًٛح ْزا انضٔاج تانؼشيف:
أفراد  يدؿ عمى أف ىذا العقد اكتسب مسماه مف ككنو عرفان اعتاد عميو

 المجتمع منذ عيد الرسكؿ عميو أفضؿ الصبلة كالسبلـ، كصحابتو الكراـ 
                                                           

 .ٜٕٔقضايا الزكاج كالطبلؽ ص  ، مستجدات فقيية فسٜٓزكاج المسيار ص ( ٔ)
نظػاـ األسػرة فػى اإلسػبلـ لمػدكتكر/ محمػد عقمػو نقبلن عػف  ٜٓ( زكاج المسيار لممطمؽ ص ٕ)

ٔ /ٕٜٚ . 
 ، بتصرؼ. ٜٕٔمستجدات فقيية فى قضايا الزكاج كالطبلؽ ص ( ٖ)
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جميعان طالما كاف مستكمبلن ألركانو، مستكفيان لشركطو  -رضكاف اهلل عمييـ-
ًن صحيحان نافذان الزمان، سكاء كتب عقد الزكاج الشرعية ، يككف شرعان بؿ كقانكنان

في كرقة رسمية، أك غير رسمية، أك لـ يكتب في كرقة أصبلن، حيث لـ تشترط 
الشريعة اإلسبلمية كتابة العقد في كرقة رسمية، أك غير رسمية، كلـ يكف 

بة إلييـ أم حرج، بؿ المسممكف ييتمكف بتكثيؽ الزكاج، كلـ يكف ذلؾ يعنى بالنس
اطمأنت نفكسيـ إليو فصار عرفان ُعرؼ بالشرع، كأقرىـ عميو، كلـ يرده في أم 

 .(ٔ)كقت مف األكقات
 خصائص انضٔاج انؼشيف: 

 ٚرًٛض انضٔاج انؼشيف ػٍ انضٔاج انششػٙ تؼذِ خصائص ذرًثم فًٛا ٚهٗ: 
 : أف ىذا الزكاج فى جميع أحكالو يتـ بدكف كثيقة رسمية. أٔلا 

: أف ىذا الزكاج غالبان ما يتخذ ستاران إلخفاء غرض، أك باعثان غير مشركع ثاَٛاا 
فى نظر الشرع، أك القانكف، أك ىما معان. فالزكاج العرفي الذل يتـ بيف 
مئات الشباب صغار السف، يعتبر نكعان مف العبث الطفكلي، أك 

الفتيات، دكف الصبياني؛ ألنو يتـ بعبارات شفيية، أك مكتكبة بيف الفتياف ك 
فيـ، أك تدبر، لما يرد بينيـ مف عبارات، كدكف تقدير لخطكرة ما يترتب 
عمى ىذه العبارات، كدكف تقدير لمسئكليات الزكاج، كتكاليفو الحقيقية 

 التي تعارؼ عمييا الناس كألفكىا. 
: أف ىذا الزكاج فى غالب أحكالو يتـ بدكف كلي، كبدكف عممو، كفى ىذا ثانثاا 

ضاعة إخبلؿ بح ؽ األسرة، كىدـ لحؽ قررتو الشريعة اإلسبلمية لمكلي، كا 
شاعة لقيـ غريبة عمى  لحؽ الحياء الذل يجب أف تتخمؽ بو فتياتنا، كا 

 مجتمعنا، كعاداتنا كأعرافنا. 
                                                           

، ٓٔٔ، نقػػػػبلن عػػػػف العقػػػػد العرفػػػػي لمػػػػدكتكر/ ممػػػػدكح عزمػػػػي ص ٜٔزكاج المسػػػػيار ص ( ٔ)
 . ٖٓٔقيية فى قضايا الزكاج كالطبلؽ مستجدات ف
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بدكف شيكد، كأنو يتـ بيف فتى -: أف ىذا الزكاج يتـ فى غالب أحكالو ساتؼاا 
فى حضكر زمبلئيما فى الدراسة  كفتاة بعبارتيما فقط، أك بيف فتى كفتاة

 كشركائيما فى المصيبة، كيحرص الجميع عمى إخفائو، كجعمو سران 
 فيما بينيـ. 

: ال تتكافر فى ىذا الزكاج العبلنية كاإلشيار المذيف حثت عمييما الشريعة خايغاا 
تميزان لمنكاح عف السفاح، كتميزان لمزكاج المشركع عف الفاحشة المرزكلة، 

فضيمة عف الرذيمة، كتعتبر السرية فى ىذا الزكاج خاصية مميزة كتميزان لم
 .(ٔ)لو، إال فى بعض أحكالو النادرة

 إَٔاع انضٔاج انؼشيف ٔزكى كم َٕع
 يطمػػػػػؽ الػػػػػزكاج العرفػػػػػي عمػػػػػى الػػػػػزكاج الػػػػػذل لػػػػػـ يكثػػػػػؽ بكثيقػػػػػة رسػػػػػمية، 

 كىك نكعاف: 
 : ال يككف مستكفيان لؤلركاف كالشركط كلو صكرتاف: انُٕع األٔل

: أف يتـ عقد الزكاج باتفاؽ خاص، بإيجاب كقبكؿ بيف الطرفيف ٕسج األٔىلانص
رجؿ كامرأة، شاب كفتاة، أك طالب بالجامعة كزميمتو، بدكف كلى كشيكد، 
كيتـ بسرية تامة بينيما بعيدان عف األسرة كالمجتمع، ال يعمـ بو أحد 

 غيرىما، كقد يكتبانو فى كرقة عرفية، كقد ال يكتبانو.
: أف يتـ عقد الزكاج باتفاؽ خاص، بإيجاب كقبكؿ بيف الطرفيف نثاَٛحانصٕسج ا

مع حضكر  الشاىديف غير الحقيقيف، غالبان يككناف  -الزكج كالزكجة
مستأجريف، أك مف أصدقاء الزكجيف، مع عدـ اإلعبلف كاإلشياد، بؿ 
بسرية تامة بينيـ، كبدكف عمـ الكلي كاألسرة، كسائر األصدقاء بو، كقد 

                                                           

 بتصرؼ. ٔٗ: ٜٖ( الزكاج العرفي المشكمة كالحؿ تأليؼ عبد رب النبي الجارحي ص ٔ)
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 .(ٔ)و فيما بينيما في كرقة عرفية، كقد ال يكتبانويكتبان
 زكى انصٕسذني: 

الػػزكاج فػػي ىػػاتيف الصػػكرتيف باطػػؿ كال يكػػكف عرفيػػان، كذلػػؾ لفقػػده أركػػاف 
كشػػػركط الػػػزكاج كالتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي ضػػػركرة كجػػػكد الػػػكلي كالشػػػاىديف، أمػػػا الػػػزكاج 

 سميان. العرفي فبلبد أف يستكفي أركانو كشركط الزكاج، إال أنو غير مكثؽ ر 
كبنػػاء عمػػى ىػػذا فػػإف الػػزكاج العرفػػي الػػذل يػػتـ بػػيف شػػباب كفتيػػات صػػغار 
السػػف دكف عمػػـ األىػػؿ، كدكف عمػػـ الػػكلي، ككػػذلؾ الػػزكاج الػػذل يػػتـ بػػيف رجػػاؿ 

ىػك زكاج باطػػؿ كفاسػد، كأف العبلقػػة المترتبػة عمػػى  -فقػػط–كنسػاء بقصػػد المتعػة 
غير مشركع شػرعان، ألف  ىذا النكع مف الزكاج عبلقة آثمة كمحرمة، ككاف زكاجان 

 لما يمى:  -باطؿ الزكاج كفاسده سكاء، مف حيث األحكاـ
: أف ىذا الزكاج انعقد دكف عمـ الكلي كدكف إذنو، كقد أبطؿ جميكر الفقياء أٔلا 

زكاج البالغة العاقمة نفسيا دكف إذف كلييا، بؿ البد لمكلي أف يستأذنيا، 
ىا، إف كانت ثيبان، ثـ إذا أذنت إف كانت بكران، أك يستأمرىا، أم يطمب أمر 

البكر، كلك بالسككت، أك أمرت الثيب، تكلى كلي المرأة إبراـ الزكاج مع 
الزكج، أما اإلماـ أبك حنيفة، فقد أجاز لمبالغة العاقمة أف تتكلى بنفسيا 
عقد الزكاج مع الزكج، أم بدكف أف يتكاله كلييا عنيا، لكف أبا حنيفة 

سخ زكاج ىذه المرأة، إذا كاف الزكج غير جعؿ لمكلي الحؽ فى طمب ف
ففى ىذه الحالة يككف الزكاج  -كؼء، أك تزكجيا بأقؿ مف مير مثميا.

                                                           

، ٘ٔ، الػػػزكاج العرفػػػي لسػػػعيد عبػػػد العظػػػيـ صٖٛالػػػزكاج العرفػػػي المشػػػكمة كالحػػػؿ ص ( ٔ)
الػػزكاج العرفػػي كصػػكر أخػػرل لمػػزكاج غيػػر الرسػػمي لمػػدكتكر/ فػػارس محمػػد عمػػراف ص 

ـ، الػزكاج العرفػي فػى ٕٔٓٓالطبعػة األكلػى لسػنة  -الناشر مجمكعة النيؿ العربية -ٕٓ
 .ٕٚٔ، ٛٛميزاف اإلسبلـ ص 
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فاسدان أما زكاج الفتاة الصغيرة دكف سف البمكغ فزكاجيا باطؿ. كما أف 
عقد الزكاج عقد عظيـ المقصد، خطير الغاية كاليدؼ، فكجب أف يحتاط 

ال نكاح إال  " قكد األخرل، كالبيع لقكلو فيو ما ال يحتاط لغيره مف الع
بكلي، كأيما امرأة نكحت بغير إذف كلييا، فنكاحيا باطؿ باطؿ باطؿ، 

 .(ٔ) "فإف لـ يكف بيا كلي فالسمطاف كلي مف ال كلي لو
ف كجدكا فيـ، إما مف ثاَٛاا  : أف ىذا الزكاج يتـ فى غالب أحكالو دكف شيكد، كا 

أمثاليـ عمى النكاح، أك مأجكريف تنتفى الصبياف الذيف ال تجكز شيادة 
 "ال نكاح إال بكلي كشاىدم عدؿ"  : فييـ العدالة، كذلؾ لقكؿ النبي

، أما الزكاج العرفي فطابعو السرية التى ىى ضد اإلعبلف الذل أمر (ٕ)
 .(ٖ)بو الشرع

فإذا انعقد الزكاج العرفي دكف إشيار فى كقت، كمكاف إبرامػو، فإنػو يكػكف 
 فاسدان، أم ال تترتب عميو حقكؽ، أك كاجبات، كيعتبر الدخكؿ فيو زنا. باطبلن أك 

فقد أجمع فقياء المسمميف عمى أف زكاج السر باطؿ، كعمى أف الػزكاج ال 
يكفػػػى التراضػػػي النعقػػػاده، حتػػػى لػػػك عقػػػده كلػػػي المػػػرأة مػػػع الػػػزكج، بػػػؿ البػػػد مػػػف 

عقػػػاده، فعقػػػد إشػػػياره، كأف يػػػتـ ىػػػذا اإلشػػػيار كقػػػت انعقػػػاد الػػػزكاج، كفػػػى مكػػػاف ان
الػػػػزكاج فػػػػي االصػػػػطبلح القػػػػانكني الحػػػػديث عقػػػػد شػػػػكمي، كلػػػػيس عقػػػػدان رضػػػػائيان، 
 كبالتػػػػػالي يمػػػػػـز النعقػػػػػاده التراضػػػػػي عمػػػػػى إبرامػػػػػو، مػػػػػع إشػػػػػياره فػػػػػي نفػػػػػس كقػػػػػت 

 أعمنػػكا النكػػػاح "  إبرامػػو، كذلػػؾ أف فػػرؽ الحػػراـ كالحػػػبلؿ ىػػك اإلشػػيار؛ لقكلػػو 
                                                           

 ف البحث.م ٜٗ٘سبؽ تخريجو ص ( ٔ)
 مف البحث. ٖٖ٘سبؽ تخريجو ص ( ٕ)
 . ٜٗالزكاج العرفي المشكمة كالحؿ ص ( ٖ)
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 . (ٕ).(ٔ) "كلك بالدؼ
، فػػػػإف الػػػػزكاج فػػػػى ىػػػػاتيف الصػػػػكرتيف باطػػػػؿ؛ كبنػػػػاء عمػػػػى مػػػػا سػػػػبؽ ذكػػػػره

كال يعتبػػػر ىػػػذا الػػػزكاج إال إذا  -الفتقػػػاده إذف الػػػكلي كشػػػيادة الشػػػيكد، كاإلعػػػبلف
اسػػتكمؿ الشػػركط البلزمػػة لعقػػد الػػزكاج. كتػػـ العقػػد مػػف جديػػد بعمػػـ الػػكلي كشػػيادة 

 .(ٖ)الشيكد كتكثيقو عند المأذكف
زنػا لػـ تكتمػؿ فيػو أركػاف ىذا، كقد كصػفو الكثيػركف بأنػو: نػكع مػف أنػكاع ال

النكػػػاح، كفيػػػو مخالفػػػة لحػػػدكد اهلل كرسػػػكلو، كلقػػػد صػػػدر قػػػرار مػػػف مجمػػػع الفقػػػو 
جمػػػادل  ٙإلػػػى  ٔاإلسػػبلمي الػػػذل عقػػػد فػػػي دكرة مػػػؤمرة الخػػامس بالككيػػػت مػػػف 

ـ كضح فيػو أف ٜٛٛٔكانكف األكؿ ديسمبر سنة  ٘ٔإلى  ٓٔىػ/ ٜٓٗٔاألكؿ 
فػإف خػالؼ العػرؼ نصػان شػرعيان، أك أف ال يخػالؼ الشػريعة، " مف شػرائط العػرؼ 

 ". قاعدة مف قكاعد الشريعة فإف العرؼ فاسدان 
 .(ٗ)كىذا الزكاج يفتقد ألغمب شركط صحة كأركاف انعقاد الزكاج الشرعي

أف يككف الزكاج العرفي مستكفيان األركاف كالشركط، كذلؾ بأف انُٕع انثاَٙ: 
ؿ مف الزكج، أك مف يككف ىناؾ إيجاب الكلي، أك مف يقكـ مقامو، كبقبك 

يقكـ مقامو، كبالرضى التاـ بيف الزكجيف كحضكر الشيكد، كقد يعمف 
عنو، كقد ال يعمف، كلكنو ال يسجؿ فى الكثيقة الرسمية عند الجية 

 ، كليذا صكرتاف: (٘)الشرعية

                                                           

 البحث. مف ٖٛ٘سبؽ تخريجو ص ( ٔ)
 . ٕٗ٘فى اإلسبلـ ص  الكسيط فى أحكاـ األسرة( ٕ)
 . ٓ٘الزكاج العرفي المشكمة كالحؿ ص ( ٖ)
، نقػػػبلن عػػػف الػػػزكاج العرفػػػي بػػػيف الطمبػػػة، ٔ٘الػػػزكاج العرفػػػي لفػػػارس محمػػػد عمػػػراف ص ( ٗ)

 ـ. ٜٜٛٔطبعة سنة  ٚٗأثارة كسبؿ مكاجيتو تأليؼ أيمف حمكدة ص  -حكمو -أسبابو
 . ٗٔي لسعيد عبد العظيـ ص،الزكاج العرفٖٛالزكاج العرفي المشكمة كالحؿ ص ( ٘)
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 : أف يتـ الزكاج شفكيان، كال يكتب في أم كرقة بؿ، يكتفى انصٕسج األٔىل
 باإلقرار بالكبلـ. 

: أف يكتب فى كرقة غير رسمية، سكاء ُكتب في كرقة عادية، أك صٕسج انثاَٛحان
 ما يسمى بكرقة عرفية، يكقع عمييا كؿ مف الزكجيف كالشيكد. 

أف يكتب فى كرقة عقد  يتضمف إقرار الزكج كالزكجة  ٔيٍ صٛغ إخشائّ كراتح:
دكف بأىميتيما لمتعاقد كالتصرؼ، كخمكىما مف كافة المكانع الشرعية، كي

في ىذا العقد أسماء الشيكد، فيقر الزكج )يسمى باسمو( كبعد إيجاب 
كقبكؿ صريحيف، كيجيب بأنو قبؿ الزكاج مف الزكجة )تسمى باسميا( 

كعمبلن بأحكاـ الشريعة  زكاجان شرعيان عمى كتاب اهلل كسنة رسكلو
اإلسبلمية، كما تقر الزكجة )تسمى باسميا( بعد إيجاب كقبكؿ صريحيف، 

قبمت الزكاج مف الزكج )تسمى باسمو( زكاجان شرعيان عمى كتاب اهلل  أنيا
كعمبلن بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية. كيذكر في ىذا العقد  كسنة رسكلو

أف الطرفيف اتفقا عمى صداؽ كقدره )كذا(، كما يتضمف العقد أف الطرفيف 
ية، أقرا بقبكليما جميع أحكاـ ىذا العقد بما تقتضى بو الشريعة اإلسبلم

كما يترتب عميو مف آثار، كخاصة البنكة، إذ إف ألكالدىما ثمرة ىذا 
الزكاج، كليـ جميع الحقكؽ الشرعية كالقانكنية مثميما، كيكقع عمى ىذا 

 .(ٔ)الزكجاف كالكلي كالشيكد
 انصٕسج: ِزكى ْز

 اخرهف انؼهًاء ادلؼاصشٌٔ فٗ زكى انضٔاج انؼشيف ػهٗ ثالثح ألٕال: 
ة كالجكاز، يرل أصحاب ىذا القكؿ بأف الزكاج العرفي الصح انمٕل األٔل:

المستكفى ألركانو كشركطو غير المكثؽ رسميان، زكاج شرعي صحيح 
جائز تترتب عميو أحكاـ الزكاج كحقكقو كآثاره الشرعية مف نفقو كغيره 

ذا حصؿ االنفصاؿ فإنو يكجب ليا العدة كالنفقة.   كا 
                                                           

 الضػػػػكابط القانكنيػػػػة كالشػػػػرعية، كالمشػػػػكبلت العمميػػػػة لؤلنػػػػكاع الحديثػػػػة لمػػػػزكاج كالطػػػػبلؽ  (ٔ)
 . ٓٗٔ، ٜٖٔص ، مستجدات فقيية في قضايا الزكاج كالطبلؽ ٖٚص 
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باحتػػو، مػػع كػػكف التكثيػػؽ  كال يػػؤثر عػػدـ التسػػجيؿ الرسػػمي عمػػي صػػحتو كا 
الرسػمي أكلػػى كأحسػػف، نظػػران لظػػركؼ العصػػر الحػػالي، كبيػػذا أفتػػى الشػػيخ 
" حسػػنيف مخمػػكؼ، حػػيف سػػئؿ عػػف حكػػـ الػػزكاج مػػف غيػػر تكثيػػؽ، فقػػاؿ: 

عقد الػزكاج إذا اسػتكفى أركانػو، كشػركطو الشػرعية تحػؿ بػو المعاشػرة بػيف 
كثيقػػة رسػػمية، كال  الػػزكجيف، كلػػيس مػػف شػػرائطو الشػػرعية إثباتػػو كتابػػة فػػي

نمػػػا التكثيػػػؽ لػػػدل المػػػأذكف، أك المكظػػػؼ المخػػػتص نظػػػاـ  غيػػػر رسػػػمية، كا 
 أكجبتػػػػو المػػػػكائح، كالقػػػػكانيف الخاصػػػػة بالمحػػػػاكـ الشػػػػرعية خشػػػػية الجحػػػػكد،

 كحفػػػػػظ لمحقػػػػػكؽ، كحػػػػػذرت مػػػػػف مخالفتػػػػػو؛ لمالػػػػػو مػػػػػف النتػػػػػائج الخطيػػػػػرة  
 .(ٔ)" عند الجحكد

الحؽ شيخ األزىر، كالشيخ كبيذا أفتى فضيمة الشيخ جاد الحؽ عمى جاد 
يكسؼ القرضاكم، كالشيخ عبد المطيؼ حمزة، كفضيمة اإلماـ عبد الحميـ 

 .(ٕ)محمكد، كبعض العمماء المعاصريف، كمنيـ الدكتكر/ محمد شتا
ذىب فريؽ مف العمماء الذيف أفتكا فى الزكاج  -: المنع، كالحرمةانمٕل انثاَٗ

ذا العصر الذل كثر فيو الفساد العرفي إلى أنو ممنكع كحراـ، ال سيما ى
كالفتف، كمف ىؤالء الدكتكر/ نصر فريد كاصؿ مفتى الديار المصرية، 

 الرئيس العاـ لجماعة أنصار  -كالشيخ : محمد صفكت نكر الديف
 .(ٖ)السنة المحمدية

                                                           

 ، طبعة دار االعتصاـ. ٖٚٛفتاكل شرعية لمشيخ حسنيف محمد مخمكؼ ص ( ٔ)
طبعػة دار  ٖٖٔ/ ٕاصػرة لمشػيخ جػاد الحػؽ عمػى جػاد الحػؽ بحكث كفتػاكل إسػبلمية مع( ٕ)

، ٖٔٔ/ ٕـ، فتػاكل اإلمػاـ عبػد الحمػيـ محمػكد ٕ٘ٓٓ -ىػٕٙٗٔالقاىرة سنة  -الحديث
الطبعػػػة الثانيػػة، الفتػػػاكل اإلسػػبلمية الصػػػادرة مػػػف دار  -كمػػا بعػػػدىا طبعػػة دار المعػػػارؼ

المجمػػػػد الخػػػػػامس ص التابعػػػػػة لػػػػكزارة األكقػػػػاؼ لمشػػػػػئكف اإلسػػػػبلمية  -اإلفتػػػػاء المصػػػػرية
، الزكاج العرفي ٕٜ، ٜٔـ، زكاج المسيار لممطمؽ ص ٜٔٛٔ -ىػٕٓٗٔـ سنة ٘ٛٛٔ

 .ٕٕ، الزكاج العرفي لفارس محمد عمراف ص ٛٗالمشكمة كالحؿ ص 
 ، الػػػػػزكاج العرفػػػػػي فػػػػػى ميػػػػػزاف اإلسػػػػػبلـ ٚٗ: ٘ٗالػػػػػزكاج العرفػػػػػي المشػػػػػكمة كالحػػػػػؿ ص ( ٖ)

 .ٕٓٔص 
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كنقؿ عنو  كبيذا الرأم أخذ فضيمة األستاذ الدكتكر/ محمد سيد طنطاكم
لمعركؼ باسـ الزكاج العرفي في مصر تتكافر إف الزكاج السرم ا" قكلو: 

فيو جميع األركاف لكف ينقصو التكثيؽ، كأنا شخصيان ال أشيده كال أحبو، 
كال أجمس في مجمسو؛ ألنو يترتب عميو ضياع حقكؽ المرأة، كمخالفة 

 كدعا فضيمتو إلى إصدار  -النظاـ العاـ الذل كضعتو الدكلة
، كىك (ٔ)قكبات معينة حماية لممرأةقانكف يعاقب مف يسمؾ ىذا المسمؾ بع

 ، (ٕ)األزىر سابقان جامعة رأل الدكتكر/ أحمد عمر ىاشـ رئيس 
 .(ٖ)كالشيخ/ عطية صقر

ذىب بعض العمماء إلى صحة الزكاج العرفى  -اإلثـ: الصحة مع انمٕل انثانث
غير المكثؽ رسميان مع إثـ مف يتزكج بو، فعندما ُيمـز كلى األمر بتكثيؽ 

اج كتابة، أك ينيى عف الزكاج العرفى غير المكثؽ يصبح مف عقكد الزك 
 .(ٗ)الكاجب طاعتو كيأثـ مف يتزكج بغير التسجيؿ مع صحة العقد

كذىػػب الػػبعض إلػػى أف الػػزكاج العرفػػي مكػػركه؛ ألنػػو قػػد يحػػدث أف يمػػزؽ 
الزكج كرقة ىذا الزكاج، كقد تككف الزكجػة حػامبلن، فػبل يعتػرؼ بثبػكت نسػب ابنػو 

 تػػػرؼ أيضػػػان بحقكقيػػػا، كمػػػا أف ىػػػذا الػػػزكاج مخػػػالؼ لعػػػرؼ صػػػحيح إليػػػو، كال يع
 .(٘) كىك التكثيؽ

                                                           

 .ٚ٘ٔسامة األشقر ص أكالطبلؽ تأليؼ/  مستجدات فقيية فى قضايا الزكاج (ٔ)
. )الػػػػزكاج العرفػػػػي ( ٕ) مقػػػػاؿ بعنػػػػكاف مسػػػػميات كأنػػػػكاع غريبػػػػة لمػػػػزكاج فػػػػى المجتمعػػػػات اليػػػػـك

بالكاسػػيت كالكشػػـ كالطكابػػع كالفرنػػد ىدفػػو إشػػباع الغريػػزة الجنسػػية كلػػيس بنػػاء أسػػرة( كتبػػو 
مكقػػع  Googlenewsـ، القػػبس فػػى ٕ٘ٓٓيكنيػػك  ٖسػػالـ الناشػػج بمجمػػة القػػبس عػػدد 

ٔٙٓٚٛ, article. https- aٔqabas.com 
 .ٕٚٔالزكاج العرفي فى ميزاف اإلسبلـ ص  (ٖ)
، نقبلن عف ٖٙٔ، ٕٗٔ، مستجدات فقيية ٖٔ، ٕٛالزكاج العرفي لفارس محمد عمراف  (ٗ)

 .ٜٜٔ، ص ٖٙمجمة البحكث الفقيية المعاصرة العدد 
 يذا ىي الدكتكرة سعاد صالحكالذم افتي ب- ٛٗالزكاج العرفي المشكمة كالحؿ ص  (٘)
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 :األدنح
 أٔلا: أدنح انمٕل األٔل: 

 اعرذل ْزا انمٕل ػهٗ صسح انضٔاج انؼشيف، ٔخٕاصِ تادلؼمٕل: 
ىذا الزكاج تػكافر فيػو اإليجػاب كالقبػكؿ، كتعيػيف الػزكجيف كتػكافر رضػاىما،  (ٔ)

فبيػذا  -كالشيكد، كخمكه مف المكانع الشػرعية كتعييف الصداؽ، ككجكد الكلي
انعقػػد النكػػػاح؛ كألف المسػػػممات فػػػى العصػػكر السػػػابقة اكتفػػػكا بتكثيػػػؽ الػػػزكاج 

فيعػػد الػػزكاج صػػحيحان؛ لتػػكافر أركانػػو الشػػرعية، كال يختمػػؼ عػػف  -بالشػػيادة
 .(ٔ) الزكاج الرسمي، إال مف حيث التكثيؽ كتابة

كتكثيػؽ العقػد إنمػػا  -ي كثيقػة رسػميةالػزكاج العرفػي ال ينقصػو إال التكثيػؽ فػ (ٕ)
ذا لـ يخف قد يأتي مػف  ىك لضماف حقكؽ األطراؼ، إذ األميف قد يخكف، كا 

 بعده مف ينكركف ىذه الحقكؽ. 
 كىػػذه الكثيقػػة التػػي تكتػػب عنػػد المػػأذكف ليسػػت مػػف شػػركط صػػحة العقػػد، 
إذ العقػػد صػػحيح بػػدكنيا، كلكػػف صػػار التكثيػػؽ مػػف جممػػة المسػػائؿ اإلداريػػة التػػى 

، لعػػدـ مخالفتيػػا لمشػػرع مػػف جيػػة، كلمػػا فييػػا مػػف تحقيػػؽ المصػػالح كدفػػع ت حتػػـر
المضار كالمفاسد مف جية أخرل، كقد صار البعض يطعف فى النسب كالميػراث 

 .(ٕ)لعدـ كجكد ىذه الكثيقة
: أدنح انمٕل انثاَٙ انمائم: ترسثشٚى انثضٔاج انؼثشيف ٔيُؼثّ فمثذ اعثرذنٕا  -ثاَٛاا

 تادلؼمٕل يٍ ثالثح أٔخّ: 
 الزكاج العرفي ال يتكافر فيو أمراف ىما: انٕخّ األٔل: 

: عدـ تكافر شاىديف؛ ألف الزكاج العرفي يتـ في سرية تامة، كخفاء األيش األٔل
كامؿ، بعيدان عف األىؿ كالمجتمع، كال يتكافر فيو الشاىداف، كلك تكافر 
الشاىداف فيككناف مستأجريف غالبان، أك مف أصدقاء الزكجيف كىما 

                                                           

 . ٕٕ، الزكاج العرفي لفارس محمد عمراف ص  ٕٜزكاج المسبار لممطمؽ ص ( ٔ)
 .ٚ٘الزكاج العرفي لسعيد عبد العظيـ ص ( ٕ)
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 ىداف غير حقيقييف، فمذا يككف الزكاج العرفي زكاجان سريان محرمان. شا
 -(ٔ)عدـ كجكد اإلعبلف كاإلشيار ليذا الزكاج كذلؾ يجعمو سريان  :انثاَٙاأليش 

 .(ٕ)كالزكاج السرم محـر
بأف قكلكـ الزكاج العرفي ممنكع لعدـ كجكد شيكد، فيذا غير مسمـ بو؛ َٕلش ْزا: 

 ذا النكع يتكافر فيو كجكد الكلي كالشيكد. ألف الزكاج العرفي في ى
كما أف قكلكـ بأنو ال يكجد فيو إعبلف، كال إشيار، مما يجعمو سريان 

ألف اإلعبلف ليس بشرط عند جميكر  ؛محرمان، فيذا غير مسمـ بو
الفقياء، كال يككف باطبلن محرمان ألف كجكد الكلي كالشيكد يخرجو مف 

 .(ٖ) السرية كالكتماف
: يحـر الزكاج العرفي، لفقده عنصر التكثيؽ في كثيقة رسمية، اَٙانٕخّ انث

كيترتب عمى افتقاد عنصر التكثيؽ أضرار كثيرة كمنيا ضياع حقكؽ 
الزكجة الشرعية، كضياع حقكؽ األكالد مف النسب كالنفقة كالرعاية 

 .(ٗ)كاإلرث، كغيرىا، فمذا ال يجكز الزكاج العرفي الذل يفقد التكثيؽ
أف التكثيؽ ميما بمغ مف األىمية فإنو ليس بركف، كال شرط لعقد بَٕلش ْزا: 

بؿ كال تجب الكتابة فى المداينات التى  . (٘)الزكاج؛ لعدـ كركد دليؿ عميو

                                                           

 . ٜٗالزكاج العرفي المشكمة كالحؿ ص ( ٔ)
 .  ٕٗ/ ٕبداية المجتيد البف رشد ( ٕ)
 كما بعدىا ، ٜٜٔ/ ٙٔع شرح الميذب، كتكممة المجمك ٔٔٔ،  ٓٔٔ/ٖشرح فتح القدير  (ٖ)

 .ٖٖ/ٖالكافي 
 . ٚٗالزكاج العرفي المشكمة كالحؿ ص ( ٗ)
تحقيؽ عبد الرحمف بف محمد بف القاسـ طبع  ٖٔٔ/ٕٖمجمكع الفتاكم البف تيمية  (٘)

 –ق  ٕ٘ٗٔبمجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ بالمممكة العربية السعكدية عاـ 
 .ـ بتصرؼ ٕٗٓٓ
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نما األمر لمندب عند الجميكر . ثـ القصد  (ٔ)كرد األمر بالكتابة فييا، كا 
ثباتي ا عند مف التكثيؽ حماية لحقكؽ الزكجية، كحفظ حقكؽ األكالد، كا 

التجاحد كالخبلؼ، كألجؿ ذلؾ شرع اإلشياد فى الزكاج؛ لما فيو مف 
 .(ٕ)التكثيؽ، كحفظ الحقكؽ، كاإلثبات بو عند النزاع

كاإلشياد فى ذلؾ أكلي، كأحسف؛ النتشار الخبر عف طريؽ نقؿ الشيكد 
ككجكد الكثيقة يؤكد تكثيؽ الشيكد، كتسيؿ الرجكع إليو عند التجاحد، 

 كف اإلدارية فى ىذا العصر؛ فمذا ينبغي االىتماـ بيا. كأصبحت مف الشئ
: الزكاج العرفي بعيد عف مقاصد الزكاج الشرعية، فإف الزكاج انٕخّ انثانث

شرع ليحقؽ أىدافان نبيمة، كمقاصد عظيمة، منيا إقامة الحياة اآلمنة، 
كالمطمئنة بيف الزكج، كالزكجة القائمة عمى السكينة كالمكدة كالرحمة 

َوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا }قان مف قكلو تعالى: انطبل
ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت ِلَقْوٍم 

. كمنيا إقامة أسرة مترابطة متحابة بإنجاب األكالد، مما (ٖ){َيَتَفكَُّرونَ 
عمار األرض، ككذا المحافظة عمى يسا عد عمى استمرار الحياة، كا 

مف ىذه المقاصد، فبل يؤدل  ءشياألنساب، كليس فى الزكاج العرفي 
 .(ٗ) إلى حفظ األنساب، بؿ يضيعيا

بأف ىذه الصكرة لمزكاج العرفي التي ال تتكافر فييا مقاصد الزكاج َٕلش ْزا: 
ف كشركط الزكاج مف كجكد الشرعية ىى لمزكاج الذل ال يستكفي أركا

                                                           

 بيركت –طبعة دار احياء التراث العربي  ٗٓٗ/  ٖكاـ القرآف لمقرطبي الجامع ألح( ٔ)
 ، بتصرؼ.ٜٕٔ/ ٕٖمجمكع الفتاكل البف تيمية ( ٕ)
 . ٕٔسكرة الرـك اآلية ( ٖ)
 بتصرؼ.  ٜٗالزكاج العرفي المشكمة كالحؿ ص ( ٗ)
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الكلي، كالشيكد، فيذا ليس بزكاج شرعي، كال ينطبؽ حكمو عمى الزكاج 
العرفي الصحيح. أما الصكرة التي نتكمـ عنيا فيي التي تتـ بيف الزكجيف 
مع حضكر الكلي كالشاىديف، كقد يحضره بعض األىؿ كالجيراف، فميس 

 فيو خكؼ أك ىركب مف المسئكلية. 
: دنٛم القائؿ بصحة عقد الزكاج العرفي مع إثـ مف يتزكج بو  انمٕل انثانث ثانثاا

 كمعاقبتو، كقد استدلكا بالمعقكؿ: 
إنو ال يجكز الزكاج العرفي غير المكثؽ؛ ألف كلى األمر أمر بالتكثيؽ 
 رسميان كألـز بو، كطاعة كلي األمر كاجبة فى غير معصية اهلل؛ 

. (ٔ){ِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمْنُكمْ َأِطيُعوا المََّو َوأَ  } لقكلو تعالى:
فما داـ كلى األمر أمر بكتابة الزكاج رسميان كاف كاجبان، ال تجكز 
مخالفتو، كيأثـ تاركو كيعاقب، كىذا األمر ليس فيو معصية هلل كلرسكلو 

  بؿ الشريعة تؤيده كتقره ألجؿ تكثيقو عقد الزكاج، كحفظ لحقكؽ
 .(ٕ)د كخشية مف الجحكد كحفظان لمحقكؽالزكجة كاألكال

 انشاخر: 
بعد عرض آلراء العمماء المعاصريف فى حكػـ الػزكاج العرفػي المسػتكفي 
ألركانػػو، كشػػركطو إال أنػػو غيػػر مكثػػػؽ، يتبػػيف لػػي رجحػػاف القػػكؿ األكؿ، القائػػػؿ 
بصػػػحة الػػػزكاج العرفػػػي المسػػػتكفي ألركانػػػو، كشػػػركطو، مػػػف حضػػػكر الػػػزكجيف، 

ف افتقد عنصر التكثيؽ الرسػمي، إال أنػو زكاج كالكلي كالشيكد ككج كد الصداؽ كا 
شػػرعي تترتػػب عميػػو آثػػاره الشػػرعية مػػػف حػػؿ الػػكطء، كدعػػكل الزكجيػػة، كالنسػػػب 

، كتكثيػػؽ عقػػد الػػزكاج لػػيس بػػركف أك شػػرط، أك كاجػػب فػػي عقػػد الػػزكاج، -كاإلرث
إنمػا ىػك تكثيػؽ لمعقػد، ال إنشػاء لػو، لعػدـ كجػكد دليػؿ شػرعي يػدؿ عميػو، بػؿ ىػك 

                                                           

 .ٜ٘سكرة النساء اآلية ( ٔ)
 .ٖٙٔ، ٖٗٔات فقيية ص ، مستجدٖٔ، ٕٛالزكاج العرفي لفارس محمد عمراف ص  (ٕ)
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نظػػاـ اسػػتحدث فػػى ىػػذا العصػػر، لمػػا كثػػر مػػف الجحػػكد كالخيانػػة، فشػػرع التكثيػػؽ 
ذا لـ يخف قد يأتى مػف بعػده مػف  حماية لحقكؽ األطراؼ؛ إذ األميف قد يخكف، كا 
ينكػػركف ىػػذه الحقػػكؽ، كىػػذه الكثيقػػة التػػى تكتػػب عنػػد المػػأذكف ليسػػت مػػف شػػركط 

ف جممػػة المسػػائؿ صػػحة العقػػد، إذ العقػػد صػػحيح بػػدكنيا، كلكػػف صػػار التكثيػػؽ مػػ
، لعػػػدـ مخالفتيػػػا لمشػػػرع مػػػف جيػػػة، كلمػػػا فيػػػو مػػػف تحقيػػػؽ  اإلداريػػػة التػػػى تحتػػػـر
المصالح كدفع المضار، كالمفاسد مف جية أخرل، كقد صار البعض يطعف فػي 

 .(ٔ)النسب كالميراث لعدـ كجكد ىذه الكثيقة
 :لشاس داس اإلفراء ادلصشٚح تشأٌ انضٔاج انؼشيف

عد أف ضعفت النفػكس كقػؿ الػكازع الػديني لػدم إف األمر قد تغير اآلف ب
نكػػار  غالبيػػة النػػاس كظيػػرت كثيػػر مػػف المفاسػػد فيمػػا يتعمػػؽ بإنكػػار ىػػذا الػػزكاج كا 

لػذا صػدرت  -النسب منو كضػياع حقػكؽ الزكجػة بسػبب عػدـ تكثيػؽ عقػد الػزكاج
دار اإلفتاء المصرية فتكل بحرمة الزكاج العرفي كالذل يفتقد لعنصر التكثيؽ لما 

 .(ٕ)عميو مف ضياع حقكؽ الزكجة كاألكالديترتب 
 
 

* * * * * * 
 

                                                           

  . ٚ٘الزكاج العرفي لسعيد عبد العظيـ ص ( ٔ)
، نقػبلن عػف مجمػػة منبػر اإلسػػبلـ عػدد صػػفر ٖٓالػزكاج العرفػي لفػػارس محمػد عمػػراف ص ( ٕ)

 . ٕٜىػ ص ٛٔٗٔ
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 ادلٕلف انمإََٙ نألزٕال انشخصٛح يٍ انضٔاج انؼشيف
ال حقػػػكؽ ألل مػػػف الػػػزكجيف عنػػػد إنكػػػار أحػػػدىما  المصػػػرمفػػػى القػػػانكف 

 الزكاج العرفى، كلك كاف زكاجان شرعيان صحيحان. 
 مػػػػى أنػػػػو ـ عٕٓٓٓلسػػػػنة  ٔمػػػػف القػػػػانكف رقػػػػـ  ٕ/ٚٔفقػػػػد نصػػػػت المػػػػادة 

ال تقبؿ عند اإلنكار الدعاكل الناشئة عف عقد الزكاج فى الكقائع البلحقة عمى " 
ـ، مػػا لػػـ يكػػف الػػزكاج ثابتػػان بكثيقػػة رسػػمية، كمػػع ذلػػؾ ٖٜٔٔأكؿ أغسػػطس سػػنة 

تقبؿ دعكل التطميؽ أك الفسخ بحسب األحكاؿ دكف غيرىما إذا كاف الػزكاج ثابتػان 
ي ال يحػرره المػأذكف عنػد المسػمميف أك الكػاىف كلما كاف الزكاج العرفػ "بأية كتابة

عنػػػد غيػػػر المسػػػمميف، فبالتػػػالي ال تحػػػرر بػػػو كثيقػػػة رسػػػمية فػػػإذا حػػػدث نػػػزاع بػػػيف 
الزكجيف كذىب أحػدىما إلػى القضػاء ليطالػب األخػر بحػؽ لػو مػف حقػكؽ الػزكاج 
كػػػػأف تطالػػػػب الزكجػػػػة زكجيػػػػا مػػػػثبلن بػػػػالمير أك النفقػػػػة أك يطالػػػػب الػػػػزكج زكجتػػػػو 

 ذه الحالة نجد الفركض اآلتية: بالطاعة ففى ى
أف يقر الزكج اآلخر بالزكاج، كال ينكره، كفى ىذا الفرض تقضى انفشض األٔل: 

المحكمة بقبكؿ الدعكل شكبلن، ثـ تبحث المكضكع فإذا ثبت لدييا أف 
الزكاج العرفي قد استكفى شركط الزكاج الشرعي مف إيجاب، كقبكؿ 

ادة، كفؽ ما يشترطو الشرع. صحيحيف، كمير، ككالية، كعبلنية، كشي
فعندئذ تنتقؿ المحكمة إلى نظر الطالب المعركض عمييا لتقضى فيو 
كطمب المرأة المير، أك النفقة، أك العشرة بالمعركؼ مثبلن، أما إذا كجدت 
المحكمة الزكاج العرفي غير مستكؼ ألل شرط مف شركط الزكاج 

لمعركض عمييا الشرعي، فإنيا تقضى ببطبلف الزكاج، كرفض الطمب ا
 بأم حؽ مف حقكؽ الزكجيف. 
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أف ينكر المدعى عميو مف الزكجيف ىذا الزكاج، أك يدفع بعدـ انفشض انثاَٙ: 
قبكؿ الدعكل لعدـ ثبكت الزكاج في كثيقة رسمية، أك لمعجز عف تقديـ 
ىذه الكثيقة، ففي ىذه الحالة ال تبحث المحكمة عما إذا كاف الزكاج 

نما تقضى   العرفي قد استكفى شركط الزكاج العرفي، أـ لـ يستكفو، كا 
بعدـ قبكؿ الدعكل، كال تستمع إلى شيكد، كال تكجو يمينان إلى أم مف 

 ال يقضى بأم حؽ ألحد الخصميف عمى اآلخر.  كبالتاليالخصميف، 
بؿ فى إمكػاف الػزكج الػذل تػزكج زكاجػان عرفيػان سػكاء كػاف حػبلالن أـ حرامػان، 

دكف أف تممػػؾ أف تطالبػػو بنفقػػة، أك مػػؤخر الميػػر،  أف يتػػرؾ زكجتػػو دكف طػػبلؽ،
أك أم حػػػؽ مػػػف حقكقيػػػا كزكجػػػة، طالمػػػا ينكػػػر زكاجػػػو بيػػػا أمػػػاـ القضػػػاء، كفػػػى 
إمكػاف الزكجػػة التػػي تزكجػت زكاجػػان عرفيػػان حػػبلال أف تنكػر زكاجيػػا كتتػػرؾ زكجيػػا 
عمػى الػرغـ مػف أنػو لػـ يطمقيػػا، كتتػزكج بغيػره كيػدخؿ بيػا، دكف أف يممػؾ زكجيػػا 

زكجيػػا زكاجػػان عرفيػػان أف يطالبيػػا بػػأم حػػؽ مػػف حقكقػػو كػػزج، أك اف يتخػػذ الػػذل ت
 .(ٔ) ضدىا أم إجراء قانكني

 
 

* * * * * * 

                                                           

  ٕٛ٘، ٕٚ٘، ٕٙ٘الكسيط فى أحكاـ األسرة فى اإلسبلـ ص ( ٔ)
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 ادلثسث انثانث
 انضٔاج ػرب اإلَرتَد تني انشثاب

 أٔلا: ذؼشٚف اإلَرتَد: 
 ىك عبارة عف مجمكعة أجيزة مرتبطة بعضيا مع بعض حكؿ العالـ. 

ة ال مركزية، تتألؼ مف مبلييف الحاسبات، كما يعرؼ بأنو: شبكة عالمي
كالشػػػػػبكات المتنكعػػػػػة، تسػػػػػتطيع التخاطػػػػػب مػػػػػع بعضػػػػػيا بسػػػػػبب االتفػػػػػاؽ عمػػػػػى 
بركتككػػػػكؿ اتصػػػػاؿ عػػػػاـ، كبيػػػػذا يكػػػػكف االنترنػػػػت أداة اتصػػػػاؿ بػػػػيف األشػػػػخاص 

كاالنترنػػػت لػػػو بػػػرامج متعػػػددة قػػػد تكػػػكف بالكتابػػػة فقػػػط، كقػػػد تكػػػكف ، (ٔ) كالشػػػركات
 صكتية، كقد تككف برامج بالصكت، كالصكرة. برامج مشافية أم محادثة 

ما مشافية.   إجراء عقد النكاح عف طريؽ االنترنت إما عف طريؽ الكتابة، كا 
 ادلغأنح األٔىل: إخشاء ػمذ انُكاذ ػٍ طشٚك انكراتح: 

يمكف إجراء عقػد النكػاح مػف خػبلؿ كسػائؿ االتصػاؿ الحديثػة كتابػة لػو عػدة 
 طرؽ ىى: 

مػػى النكػػاح ثػػـ يرسػػمو عبػػر البريػػد االلكتركنػػي إلػػى ع إيجابػػوأف يكتػػب الػػكلي  -ٔ
القابؿ فيصدر قبكلو كتابة ثـ ترسؿ ىػذه الكرقػة عبػر البريػد إلػى اثنػيف حتػى 

 يشيدا عمييا.
 أف يكػػػػػكف اإليجػػػػػاب، كالقبػػػػػكؿ عبػػػػػر االنترنػػػػػت عبػػػػػر المنتػػػػػديات المفتكحػػػػػة  -ٕ

)ال سيما المنتديات الميتمة بمثؿ ىذه الجكانب في االنترنت(. حيث يصدر 
الكلي إيجابو كتابة في ىذا المنتدل لشخص معيف، ثـ يصدر القابؿ قبكلو، 

                                                           

. المكقػػع ٘لػػو بػػف مػػزركع المػػزركع ص ينظػػر: عقػػد الػػزكاج عبػػر االنترنػػت تػػأليؼ عبػػد اإل( ٔ)
 االلكتركني:
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 .(ٔ)ثـ يقـك اثناف مف المتكاجديف في المنتدل بالشيادة عمى ىذا العقد
المخاطبة عبر الكسائؿ الكتابية )البرقية، التمكس، الفاكس، كغيرىا..( حيث  -ٖ

ف ينقػؿ مػا تطكرت ىذه الكسائؿ بشكؿ مذىؿ، كأصبح مف مقدكر اإلنسػاف أ
كتبػػو خػػبلؿ ثػػكاف، أك دقػػائؽ معػػدكدة إلػػى المكػػاف الػػذل يريػػده مػػا داـ لػػدييما 

بؿ الفػاكس ينقػؿ صػكرة منػو   جياز الفاكس، أك التمكس، حيث ينقؿ حرفيان،
 .(ٕ)طبؽ األصؿ فيكصمو إلى الجياز اآلخر ميما كاف بعيدان 
 ىل لٕنني: اخرهف انفمٓاء فٗ زكى إخشاء ػمذ انضٔاج كراتح ػرب الَرتَد إ

، كالدكتكر/ كىبة (٘)، كالحنابمة(ٗ)، كقكؿ لمشافعية(ٖ)لممالكية انمٕل األٔل:
فقد ذىبكا جميعان  -.(ٚ)، كىذا ما قرره مجمع الفقو اإلسبلمي(ٙ)الزحيمي

                                                           

.        ٛٔ( ينظػػػػر: عقػػػػد الػػػػزكاج عبػػػػر االنترنػػػػت تػػػػأليؼ عبػػػػد اإللػػػػو بػػػػف مػػػػزركع المػػػػزركع ص ٔ)
 WWW.pdffactory.com  

 حكػػػػػـ إبػػػػػػراـ عقػػػػػػكد األحػػػػػكاؿ الشخصػػػػػػية كالعقػػػػػػكد التجاريػػػػػة عبػػػػػػر الكسػػػػػػائؿ اإللكتركنيػػػػػػة ( ٕ)
مكقػػع مكتبػػة نػػكر اإلسػػبلـ عمػػى  ٓٔلمػػدكتكر/ محمػػد بػػف يحيػػى بػػف حسػػف النجيمػػى ص 

 اإلنترنت، مكقع الممتقى الفقيي. 
 . ٜٚٗ، ٕٚٗ/ ٗ( الشرح الصغير ٖ)
المحتػػػاج البػػػف حجػػػر الييثمػػػي  حكاشػػػي الشػػػركاني عمػػػى تحفػػػة ٔٗٔ/ ٖمغنػػػى المحتػػػاج  (ٗ)

 .ٕٕٔ/ٙ، نياية المحتاج ٖٕٕ/ٚ
 .ٕٖٔالركض المربع ص ( ٘)
ينظر: حكـ إجراء العقكد باآلالت االتصاالت الحديثة لكىبو الزحيمى بحث منشكر بمجمة ( ٙ)

لكف عقد الزكاج باإلجماع " ، كجاء فيو: ٕٙٙمجمع الفقو اإلسبلمي العدد السادس ص 
لفعػػؿ، أك بالمعاطػػاة كإعطػػاء الميػػر مػػثبل، بػػؿ البػػد فيػػو مػػف النطػػؽ ال ينعقػػد كال يصػػح با

باإليجاب، كالقبكؿ لخطكرتػو، كأىميتػو، كتػأثيره الػدائـ عمػى المػرأة، كحفاظػان عمػى حرمػات 
 . "األعراض المصكنة شرعان 

 . ٖٙٙمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي العدد السادس ص ( ٚ)

http://www.pdffactory.com/
http://www.pdffactory.com/
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إلى أنو ال يجكز إجراء عقد النكاح عف طريؽ الكتابة مطمقان سكاء كاف 
حالة األخرس الذل ال  العاقداف حاضريف، أـ غائبيف إال لضركرة في

يستطيع النطؽ، كيحسف الكتابة، كيشترطكف اجتماع إرادة العاقديف عمى 
إجراء العقد في كقت كاحد، كىذا ما يعبركف عنو بالمكاالة بيف اإليجاب، 
كالقبكؿ، كىى محؿ اتفاؽ بينيـ. كلكنيـ اختمفكا في مدة الكقت الذل يتـ 

 فيو العقد إيجابان كقبكالن. 
، فإنيـ يشترطكف المكالة بيف اإليجاب (ٕ)، كالشافعية(ٔ)لكيةفعند الما

 كالقبكؿ، كال يضر الفصؿ اليسير بينيما، كيضر الطكيؿ. 
لـ يشترطكا الفكرية، كلكنيـ اشترطكا أف يتـ  (ٖ)كعند الحنفية، كالحنابمة

اإليجاب كالقبكؿ في مجمس كاحد بشرط أف ال ينشغؿ العاقداف عف العقد 
 .(ٗ)تشاغبل بما يقطعو عرفان بطؿ اإليجاب لئلعراض عنوبغيره. أما لك 

، كىك رأل (ٚ)، ككجو لمحنابمة(ٙ)، كقكؿ لمشافعية(٘): لمحنفيةانمٕل انثاَٙ

                                                           

 . ٖٓ/ ٕبداية المجتيد ( ٔ)
، ٖٕٕ/ٚاني كابف قاسػـ العبػادم عمػى تحفػة المحتػاج البػف حجػر الييثمػى حكاشي الشرك  (ٕ)

 . ٖٛٔ/ ٖمغنى المحتاج 
 . ٕٖٔالركض المربع ص ، ٕٖٕ/ ٕ( بدائع الصنائع ٖ)
 ٓٗٔ، مستجدات فقيية فى قضايا الػزكاج ، كالطػبلؽ ص ٜٕ/ٖ، الكافي ٛٔ/ٚالمبدع ( ٗ)

 كما بعدىا.  ٓٗٔ
 .ٖٖٕ/ ٕئع، بدائع الصنا ٜٓ/ ٖالبحر الرائؽ ( ٘)
النجـ الكىاج فى شرح المنياج لئلماـ كماؿ الديف، محمد بف مكسى بف عيسػى بػف عمػى ( ٙ)

 جدة.  -الناشر دار المنياج -ٛٗ/ٚعمى الدميرم أبك البقاء الشافعي 
 . ٚٔ/ٚالمبدع ( ٚ)
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فقد ذىبكا إلى جكاز إجراء عقد النكاح  -(ٔ)الدكتكر/ إبراىيـ فاضؿ الدبك
عف طريؽ الكتابة بيف الغائبيف دكف الحاضريف بشرط الكضكح كالتثبت 

 ة الكتاب كسماع الشيكد. كقراء
يرجع سبب اختبلفيـ فى ىذا إلى أف: ىؿ مف شرط االنعقاد   عثة اخلالف:

 كجكد القبكؿ مف المتعاقديف فى كقت كاحد معان؟ أـ ليس ذلؾ 
 .(ٕ)مف شرطو

 األدنح انرٙ اعرذل تٓا انفمٓاء: 
 انمٕل األٔل:  أٔلا: أدنح أصساب

قػػػاد النكػػػاح عػػػف طريػػػؽ الكتابػػػة اسػػػتدؿ ىػػػذا القػػػكؿ عمػػػى أنػػػو ال يجػػػكز انع
 بالمعقكؿ مف كجييف: 

: أنو يشترط اإلشياد عمى عقد النكاح حيف انعقاده كىك مف شركط انٕخّ األٔل
صحة عقد النكاح كاتصاؿ القبكؿ باإليجاب كفى الكتابة بيف غائبيف 

 .(ٖ)بتراخى القبكؿ عف اإليجاب
اتصؿ فيو القبكؿ  بأف القبكؿ فى النكاح عف طريؽ الكتابة قد َٕلش ْزا:

باإليجاب حكما. إذ يمكف تحقيؽ ىذا الشرط باستدعاء العاقد الذل كصمو 
كتاب اإليجاب بدعكة الشيكد كاطبلعيف عمى الكتاب أك إخبارىـ 

                                                           

حكػـ إجػػراء العقػكد بػػ الت االتصػاؿ الحديثػػة لمػدكتكر/ إبػػراىيـ فاضػؿ الػػدبك، بحػث بمجمػػة ( ٔ)
 . ٖٗٙقو اإلسبلمي العدد السادس ص مجمع الف

 .ٖٓ/ ٕبداية المجتيد ( ٕ)
تحفػػػة المحتػػػاج فػػػى شػػػرح المنيػػػاج لئلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػى بػػػف حجػػػر الييثمػػػي  (ٖ)

. بيػػامش حكاشػػي الشػػركاني كابػػف قاسػػـ العبػػادم طبعػػة دار صػػادر، حكػػـ إبػػراـ ٖٖٕ/ٚ
 . ٔٔلكتركنية ص عقكد األحكاؿ الشخصية كالعقكد التجارية عبر الكسائؿ اإل
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 .(ٔ)بمضمكنو كأنو مكافؽ عمى الزكاج كبذلؾ يتـ اإلشياد
عمييا، : أف عقد النكاح بالكتابة كناية، كالشيكد ال إطبلع ليـ انٕخّ انثاَٙ

كاإلثبات عند الجحكد مف مقاصد اإلشياد، كقرائف الحاؿ ال تنفع فيو، 
كما أف لو خصكصية، حيث إنو ُيحتاط فيو ماال يحتاط فى غيره حفظان 

 .(ٕ)لمفركج كىذا مقصد مف مقاصد الشريعة
بأف قكلكـ غير مسمـ بو؛ ألنو يصح إجراء العقكد بصيغ الكناية،  َٕلش ْزا:

ننا نكافقكـ عم ى التحكط فى الفركج، كلكننا ال نكافقكـ عمى المنع، كا 
فالتحكط يمـز اتخاذ إجراءات تضمف سبلمة إجراء العقكد كلكنيا ال تمنع 
مف ذلؾ فيمكف لمخاطب أف يرم مخطكبتو عبر الكمبيكتر المتصؿ 
بشبكة اإلنترنت، كيمكف أف يظير المتعاقداف كسائؿ إلثبات الخاصة بكؿ 

كف الشاىداف يعرفاف الطرفيف، كيمكف أف تجيز منيما، كما يجب أف يك
قاعات المحاكـ بشبكة االنترنت إلضفاء الصفة الرسمية عمييا خاصة؛ 
كأف عقكد النكاح اليكـ ال تقبؿ المحاكـ تكثيقيا إال إذا جرت عف طريؽ 

 .(ٖ)القاضى كعف طريؽ مف يأذف لو القاضى بإجراء العقكد

                                                           

، حكػـ إبػراـ عقػكد األحػكاؿ ٕٓ، عقد الػزكاج عبػر االنترنػت ص  ٖٖٕ/ٕبدائع الصنائع ( ٔ)
، مكتبػة نػكر اإلسػبلـ عمػى ٗٔالشخصية كالعقكد التجارية عبر الكسائؿ االلكتركنية ص 

 . ٔٔٔاالنترنت، مستجدات فقيية في قضايا الزكاج، كالطبلؽ ص 
كػػػـ إبػػػراـ عقػػػكد األحػػػكاؿ الشخصػػػية كالعقػػػكد التجاريػػػة عبػػػر ح، ٕٕٔ/ ٙ( نيايػػػة المحتػػػاج ٕ)

، مكقػػػػػع مكتبػػػػػة نػػػػػكر اإلسػػػػػبلـ عمػػػػػى االنترنػػػػػت، حكاشػػػػػي ٕٔالكسػػػػػائؿ االلكتركنيػػػػػة ص 
 . ٕٕٕ/ٚالشركاني كابف قاسـ العبادم 

حكػػـ إبػػراـ عقػػكد األحػػكؿ الشخصػػية كالعقػػكد التجاريػػة غيػػر الكسػػائؿ اإللكتركنيػػة لمػػدكتكر ( ٖ)
، مكقع مكتبة نػكر اإلسػبلـ عمػى االنترنػت، مسػتجدات ٗٔمى ص محمد بف يحيى النجي

 . ٕٔٔفقيية فى قضايا الزكاج كالطبلؽ ألسامة عمر األشقر ص 
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: أدنح انمٕل   : انثاَٙثاَٛاا
الحنفيػػة، كمػػف معيػػـ عمػػى جػػكاز إجػػراء عقػػد النكػػاح عػػف طريػػؽ اسػػتدؿ 

 الكتابة بالمعقكؿ مف ثبلثة أكجو: 
: أف الكتابة بيف غائبيف صحيحة لتحقيؽ التراضي، كالتكافؽ بيف انٕخّ األٔل

 الطرفيف، كما داـ كذلؾ فبل مانع مف التعاقد مف خبللو. 
 مف القريب حيث : أف الكتاب مف البعيد بمثابة الخطاب انٕخّ انثاَٙ

 إف الكتاب لو حركؼ، كمفيكـ يؤدل معنى معمـك فيك كالخطاب 
 .(ٔ)مف الحاضر

 : كضع الحنفية شركطان لصحة عقد الزكاج بالكتابة، كىى: انٕخّ انثانث
 أال يككف العاقد حاضران بؿ غائبان. -ٔ
 أف ُيشيد العاقد شاىديف عمى ما فى الكتاب عند إرسالو. -ٕ
ؿ إليو بالقبكؿ لفظان ال كتابة فمك كتب رجؿ إلى امرأة أف يصرح المرس-ٖ

تزكجتؾ فكتبت إليو قبمت لـ ينعقد، إذ الكتابة مف الطرفيف ببل قكؿ ال 
 تكفى كلك فى الغيبة.

أف ُيشيد الغائب حيف يأتيو الكتاب شاىديف كيعرفيـ بكاقع الحاؿ، كيصرح -ٗ
ىديف، ثـ تقرأ أماميـ بالقبكؿ، فالمرأة حيف يأتييا الخطاب تدعك شا

عمييما الكتاب، كتخبرىـ بمضمكنو، كتصرح بقبكليا النكاح، كبذلؾ يحكـ 
السادة الحنفية أف الشيكد سمعكا اإليجاب الذل تضمنو الكتاب، كالقبكؿ 
الذل تمفظت بو المرأة فدؿ ذلؾ عمى أف مجمس العقد ىك ساعة كصكؿ 

حضار ال شيكد، الخطاب الذل يحمؿ اإليجاب إلى الطرؼ اآلخر، كا 

                                                           

، عقد الزكاج عبر االنترنت/ عبد اإللو بػف ٖٖٕ/ٕ، بدائع الصنائع ٜٓ/ ٖالبحر الرائؽ ( ٔ)
  ww.pdffactory.comw. ٕٓمزركع المزكرع ص 
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كقبكلو النكاح أماميـ، كعمى ذلؾ تتـ المكاالة بيف اإليجاب، كالقبكؿ كيتـ 
 .(ٔ)اإلشياد

 انشاخر: 
الفقياء، كأدلتيـ أرل ترجيح القكؿ الثاني الػذل يػرل جػكاز  آلراءبعد عرض 

 عقد النكاح كتابة عف طريؽ اإلنترنت، كذلؾ لما يأتى: 
، كاختصار لممسافات الشاسعة لما في ىذا الرأم مف التيسير كتكفير الكقت -ٔ

 حيث يككف بيف المتعاقديف مسافات بعيدة. 
ىذا الرأم يتيح كقتان لمتأمؿ، كالتفكير، كالتركم قبؿ اإلقػداـ عمػي العقػد أكثػر  -ٕ

 فى الغالب مما يككف فى العقد بالمشافية. 
كألف الشركط التى ذكرىا الحنفية تأمف العقد مف التبلعػب، كالتػدليس، كىػذا  -ٖ

 يعمؿ بػو إال فػى أضػيؽ األحػكاؿ، كلفئػة محػدكدة مػف النػاس، كىػـ الحكـ ال
الػػػػػذيف ال تسػػػػػمح ليػػػػػـ ظػػػػػركفيـ بااللتقػػػػػاء فػػػػػى مجمػػػػػس العقػػػػػد، كالػػػػػذل ىػػػػػك 

 .(ٕ)األصؿ
 :لشاس رلًغ انفمّ اإلعاليٙ

( بشأف حكـ إجراء العقكد ب الت االتصاؿ ٙ/ ٖ/ ٗ٘جاء في قرار )
في دكره مؤتمره السادس بجدة الحديثة إف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي المنعقد 

ىػ المكافؽ ٓٔٗٔشعباف  ٖٕإلى  ٚٔفي المممكة العربية السعكدية مف 
ـ، بعد اطبلعو عمى البحكث الكاردة عمى المجمع ٜٜٓٔـ آذار مارس ٕٗٔٓ

بخصكص مكضكع )إجراء العقكد ب الت االتصاؿ الحديثة(، كنظران إلى التطكر 
                                                           

، مسػتجدات ٜٓ/ ٖ، البحػر الرائػؽ ٖٖٕ/ ٕ، بػدائع الصػنائع ٕٔ/ٖحاشية ابػف عابػديف  (ٔ)
، حكػػـ إبػػراـ عقػػكد األحػػكاؿ الشخصػػية عػػف ٛٓٔفقييػػة فػػى قضػػايا الػػزكاج كالطػػبلؽ ص 

 . ٖٔ: ٕٔطريؽ الكسائؿ اإللكتركنية د/ محمد بف يحيى النجيمى ص 
 ، ٕٔ، ٛٔتأليؼ عبد اإللو بف مزركع المزركع ص عقد الزكاج عبر االنترنت ( ٕ)

www.pdffactory.com.  
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رياف العمؿ بيا في إبراـ العقكد الكبير الذل حصؿ في كسائؿ االتصاؿ كج
لسرعة إنجاز المعامبلت المالية، كالتصرفات، كباستحضار ما تعرض لو 
الفقياء بشأف إبراـ العقكد بالخطاب، كبالكتابة، كباإلشارة، كبالرسكؿ، كما تقرر 
مف أف التعاقد بيف الحاضريف يشترط لو اتحاد المجمس )عدا الكصية، 

ابؽ اإليجاب، كالقبكؿ، كعدـ صدكر ما يدؿ عمى كاإليصاء، كالككالة(، كتط
إعراض أحد العاقديف عف التعاقد، كالمكاالة بيف اإليجاب، كالقبكؿ، كعدـ 
صدكر ما يدؿ عمى إعراض أحد العاقديف عف التعاقد، كالمكاالة بيف اإليجاب 

 كالقبكؿ بحسب العرؼ قرر: 
يػػرل أحػػدىما اآلخػػر إذا تػػـ التعاقػػد بػػيف غػػائبيف ال يجمعيمػػا مكػػاف كاحػػد كال  -ٔ

معاينة كال يسمع كبلمو، ككانت كسيمة االتصاؿ بينيما الكتابة، أك الرسالة، 
أك السػػػػفارة )الرسػػػػكؿ(، كينطبػػػػؽ ذلػػػػؾ عمػػػػى البرقيػػػػة، كالػػػػتمكس، كالفػػػػاكس، 
كشاشػػػات الحاسػػػب اآللػػػي )الحاسػػػكب( ففػػػى ىػػػذه الحالػػػة ينعقػػػد العقػػػد عنػػػد 

 كصكؿ اإليجاب إلى المكجو إليو كقبكلو. 
التعاقػػػد بػػػيف طػػػرفيف فػػػى كقػػػت كاحػػػد، كىمػػػا فػػػى مكػػػانيف متباعػػػديف،  إذا تػػػـ -ٕ

كينطبؽ ىذا عمى الياتؼ، كالبلسمكي، فإف التعاقد بينيما يعتبػر تعاقػدان بػيف 
حاضػػريف، كتطبػػؽ عمػػي ىػػذه الحالػػة األحكػػاـ األصػػمية المقػػررة لػػدل الفقيػػاء 

 المشار إلييا في الديباجة. 
محػػدد المػػدة يكػػكف ممزمػػان بالبقػػاء  إذا أصػػدر العػػارض بيػػذه الكسػػائؿ إيجابػػان  -ٖ

 عمي إيجابو خبلؿ تمؾ المدة، كليس لو الرجكع عنو. 
إف القكاعػػػد السػػػابقة ال تشػػػمؿ النكػػػاح الشػػػتراط اإلشػػػياد فيػػػو، كال الصػػػراؼ  -ٗ

 الشتراط التقابض، كال السمـ الشتراط تعجيؿ رأس الماؿ. 
لػػى القكاعػػد مػػا يتعمػػؽ باحتمػػاؿ التزييػػؼ، أك التزكيػػر، أك الغمػػط يرجػػع فيػػو إ -٘

 .(ٔ)العامة؛ لئلثبات كاهلل أعمـ

                                                           

 العدد الثاني.  ٘ٛٚ/ ٙينظر: مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ( ٔ)
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 ادلغأنح انثاَٛح: 
 إخشاء ػمذ انُكاذ ػٍ طشٚك ٔعائم الذصال احلذٚثح تادلشافٓح:

: يمكف إجراء عقد النكاح مشافية عبر الياتؼ، أك االنترنت مف صٕسج ادلغأنح 
خبلؿ بعض البرامج التي تكجد بيا خاصية المحادثة المباشرة المسمكعة، 

المرئية بيف الطرفيف مثؿ )الفايبر، كاإليمك، كالماسنجر، كغيرىا مما ك 
يستحدث مف برامج( بحيث يمكف أف ُيصدر المكجب إيجابو، فيسمعو 
القابؿ إذا كاف طريؽ الياتؼ فقط أك يسمعو، كيراه عف طريؽ بعض 

 البرامج األخرل فيصدر قبكلو، كمف ثـ يتـ التعاقد بينيما. 
حة النكػػاح إذا اتحػػد المجمػػس بػػيف العاقػػديف، ككجػػد اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى صػػ

 .(ٔ)الكلي، كحضر الشاىداف، كسمعا اإليجاب، كالقبكؿ متصبلن منيا
لكػػػػف اختمػػػػؼ الفقيػػػػاء المعاصػػػػريف فػػػػي حكػػػػـ الػػػػزكاج إذا تػػػػـ عػػػػف طريػػػػؽ 

 المشافية الياتفية بالكسائؿ الحديثة إلي قكليف: 
كالدكتكر/ إبراىيـ فاضؿ  ،(ٕ)كىك رأل الدكتكر/ مصطفى الزرقا انمٕل األٔل:
 .(ٗ)،كالدكتكر/ محمد عقمو اإلبراىيـ، كالشيخ بدراف أبك العنيف(ٖ)الدبك

                                                           

 ، بتصرؼ. ٘ٔٔمستجدات فقيية فى قضايا الزكاج كالطبلؽ ص ( ٔ)
، حكػػػـ إبػػػراـ عقػػػكد األحػػػكاؿ ٜٓٔ، كالطػػػبلؽ ص مسػػػتجدات فقييػػػة فػػػى قضػػػايا الػػػزكاج ( ٕ)

 مكتبػػػة نػػػكر اإلسػػػبلـ  -٘ٔالشخصػػػية كالقعػػػكد التجاريػػػة عبػػػر الكسػػػائؿ االلكتركنيػػػة ص 
 نترنت. عمى اإل

، المراجػػع السػػابقة نفػػس ٙ٘ٙ -ٖ٘ٙمجمػػة مجمػػع الفقػػو اإلسػػبلمى نفػػس العػػدد السػػادس ( ٖ)
، ٛٚٔقسػـ فقػو األسػرة( ص الصفحات، المكسكعة الميسرة فػى فقػو القضػايا المعاصػرة )

إعػػداد مركػػز التميػػز البحثػػى التػػابع لجامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد اإلسػػبلمية بالمممكػػة 
 ىػ.ٖ٘ٗٔالطبعة األكلى سنة  -العربية السعكدية

فػػػى ضػػػكء  -الػػػتمكس -البرقيػػػة -حكػػػـ إجػػػراء العقػػػكد بكسػػػائؿ االتصػػػاؿ الحديثػػػة )اليػػػاتؼ( ٗ)
 . ٖ٘ٔمحمد عقمو اإلبراىيـ، ص الشريعة، كالقانكف( تأليؼ الدكتكر/ 

العػػدد  -بحػث منشػػكر بمجمػػة الشػػريعة، كالدراسػػات اإلسػبلمية لدكلػػة الككيػػت السػػنة الثالثػػة
ـ، حكػػػػـ إجػػػػراء العقػػػػكد بكسػػػػائؿ االتصػػػػاؿ الحديثػػػػة ٜٙٛٔ -ىػػػػػٙٓٗٔالخػػػػامس. سػػػػنة 

تػػأليؼ محمػػد عقمػػو اإلبػػراىيـ  -الػػتمكس( فػػى ضػػكء الشػػريعة كالقػػانكف -البرقيػػة -)اليػػاتؼ
 ـ، الناشر دار الضياء لمنشر كالتكزيع.ٜٙٛٔ -ىػٙٓٗٔ، طبعة أكلى ٕٔٔص 
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فقػػػد ذىبػػػكا جميعػػػان إلػػػى جػػػكاز إجػػػراء عقػػػد النكػػػاح مشػػػافية عػػػف طريػػػؽ الكسػػػائؿ 
الحديثػػة كاليػػاتؼ كغيػػره مػػف اشػػتراطيـ سػػماع الشػػيكد لئليجػػاب كالقبػػكؿ، أك مػػا 

 يقـك مقامو. 
، كالدكتكر/ عبد الصبكر (ٔ)ك رأل الدكتكر/ كىبة الزحيمى: كىانمٕل انثاَٗ

، كىك قكؿ المجنة (ٕ)شاىيف، كالدكتكر/ مصباح المتكلى السيد حماد
الدائمة لئلفتاء بالمممكة العربية السعكدية، كأكثر فقياء مجمع الفقو 

. فقد ذىبكا إلى عدـ جكاز انعقاد النكاح مشافية عف (ٖ)اإلسبلمى بجدة
 ؿ الحديثة كالياتؼ كغيره. طريؽ الكسائ

 األدنح: 
 أٔلا: أدنح أصساب انمٕل األٔل: 

استدؿ أصحاب القػكؿ األكؿ عمػى صػحة إجػراء عقػد النكػاح عػف طريػؽ 
 الكسائؿ الحديثة مشافية بالقياس كالمعقكؿ. 

 أٔلا: يٍ انمٛاط: 
فػػػإنيـ قاسػػػكا جػػػكاز انعقػػػاد النكػػػاح بكسػػػائؿ االتصػػػاؿ الحديثػػػة إذا سػػػمع 

تمفظ باإليجاب كالقبػكؿ سػاعة العقػد عمػى صػحة انعقػاد البيػع إذا تنػادل الشيكد ال
 .(ٗ)المتعاقداف كىما متباعداف

                                                           

 . ٜٙٙالعدد السادس ص  -( مجمة مجمع الفقو اإلسبلمى الجزء الثانىٔ)
 الضػػػكابط القانكنيػػػة، كالشػػػرعية، كالمشػػػكبلت العمميػػػة لؤلنػػػكاع الحديثػػػة لمػػػزكاج، كالطػػػبلؽ( ٕ)

 . ٓٗٔص  
، مكتبػة ٙٔكتكر/ محمػد بػف يحيػى النجيمػى ص حكـ إبراـ عقػكد األحػكاؿ الشخصػية لمػد (ٖ)

قرارات كتكصيات المجمع  -نكر اإلسبلـ عمى اإلنترنت، نقبلن عف مجمع الفقو اإلسبلمى
 .ٔ/ٜٚ، كالقرارات ٓٔ: ٔص 

، مسػتجدات فقييػة ٚٚٔالمكسكعة الميسرة فى فقو القضػايا المعاصػرة )فقػو األسػرة( ص 
 . ٓٔٔفى قضايا الزكاج كالطبلؽ ص 

، ط دار الفكػر، المكسػكعة الميسػرة ٔٛٔ/ ٜجمكع شػرح الميػذب لمحػى الػديف النػككم الم( ٗ)
 .ٖ٘ٙ، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي العدد السادس ص ٜٚٔص 
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: يٍ ادلؼمٕل فًٍ ٔخٓني:   ثاَٛاا
شى مع ما : أف عقد النكاح مشافية بكسائؿ االتصاؿ الحديثة يتمانٕخّ األٔل

قرره الفقياء مف شركط لصحة النكاح، كتعتبر المحادثة مجمس العقد ما 
داـ الكبلـ مف المتعاقديف فى شأف النكاح، فإذا انتقبل مف حديث النكاح 

 إلى مكضكع آخر انتيى مجمس العقد كبطؿ اإليجاب. 
اب : يمكف أف يتـ ىذا العقد مف خبلؿ ىذه الكسائؿ بالتمفظ باإليجانٕخّ انثاَٗ

كالقبكؿ، كالمكاالة بينيما كسماع كؿ مف العاقديف لآلخر، كمعرفتو بو، 
ككجكد الكلي، ككجكد الشيكد الذيف يسمعكف اإليجاب، كالقبكؿ فيككف 

 .(ٔ)العقد صحيحان متصبلن حكمان 
: أدنح انمٕل انثاَٙ:   ثاَٛاا
عمػػػى عػػػدـ صػػػحة إجػػػراء النكػػػاح بيػػػذه  انمثثثٕل انثثثثاَٙاسػػػتدؿ أصػػػحاب 

 يثة بالمعقكؿ مف كجييف:الكسائؿ الحد
: أف عقد النكاح يشترط فيو اإلشياد، كال يمكف أف يتـ بصكرة انٕخّ األٔل

صحيحة إال بحضكر الشاىديف مجمس العقد كسماعيما اإليجاب كالقبكؿ 
 كما فى التعاقد بيف حاضريف. 

: أف عقد النكاح يجب أف يحتاط فيو ما ال يحتاط فى غيره حفظان انٕخّ انثاَٗ
ج، كتحقيقان لمقاصد الشريعة، كىذا العقد عف طريؽ المياتفة، لمفرك 

كالمحادثة قد يدخمو خداع أحد العاقديف لآلخر، كالتغرير بو، كليذا يحـر 
 .(ٕ)عقد النكاح بيذه الكسائؿ الحديثة

                                                           

، ٙٔحكـ إبراـ عقكد األحكاؿ الشخصػية كالقعػكد التجاريػة عبػر الكسػائؿ االلكتركنيػة ص ( ٔ)
ـ إجػػػراء العقػػػكد بػػػ الت ، حكػػػٜٚٔالمكسػػػكعة الميسػػػرة فػػػى فقػػػو القضػػػايا المعاصػػػرة ص 

االتصػاؿ الحديثػػة لمػػدكتكر إبػػراىيـ فاضػػؿ الػػدبك ، بمجمػػة الفقػػو اإلسػػبلمى العػػدد السػػادس 
 ٓ ٘٘ٙص

 ، ٓٔٔ، مسػػػػػتجدات فقييػػػػػة ص ٛٚٔالمكسػػػػػكعة الميسػػػػػرة فػػػػػى فقػػػػػو القضػػػػػايا المعاصػػػػػرة ( ٕ)
 ، مكتبػػػة نػػػكر اإلسػػػبلـ ٙٔحكػػػـ إبػػػراـ عقػػػكد األحػػػكاؿ الشخصػػػية كالعقػػػكد التجاريػػػة، ص 

 االنترنت. عمى



 0202 ديسمبر العدد السادس والعشرون -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 أسبابه وطرق مواجهته –نماذج من أنواع الزواج الحديثة بين الشباب 

517 
 

بأننا معكـ فى أف عقد الزكاج البد اف يحتاط فيو ما ال يحتاط فى َٕلش ْزا: 
طريؽ المياتفة يكجد بو شيكد يسمعكف غيره كلذلؾ فإف العقد عف 

الخطاب، كىـ يشيدكف عمى ما سمعكا مف اإليجاب، كالقبكؿ، كيعرفكف 
المتعاقديف أيضان كما يمكف أف يطمب مف المتعاقديف معمكمات عف إثبات 
ىكيتيما بذكر رقـ اليكية، كتاريخياػ كمكاف صدكرىا، كككف العاقديف 

بشخصيما، كلكنيما يعقداف عقد  غائبيف فبل حرج فى ذلؾ فيما غائباف
الحاضريف بحيث يسمع كؿ منيما اآلخر، كما يسمعيما الشيكد حيف 

 .(ٔ)نطقيما باإليجاب، كالقبكؿ
 انشاخر: 

بعد عرض ألقػكاؿ الفقيػاء كأدلػتيـ كمناقشػة مػا أمكػف مناقشػتو يتبػيف لػى 
 رجحاف القكؿ األكؿ الذل يرل عدـ جكاز عقد النكػاح عبػر اإلنترنػت عػف طريػؽ
المشافية، كذلؾ، الحتماؿ حدكث التبلعب؛ ألنو مف الممكف أف يككف المتحدث 
أمامنػػػػا مجػػػػرد تسػػػػجيؿ، كيعمػػػػؿ عػػػػف طريػػػػؽ كػػػػاميرا، أك أف الػػػػذل نػػػػراه شػػػػخص، 
كالمقصكد، أك المتحدث شخص آخر، فإف العقػد بيػذه الطريقػة مػا ىػك، إال ىػزؿ 

ؿ: عقػد الػزكاج، ال يمكف اعتباره جزء مف عقد ميـ. بؿ ىك في غاية األىمية مث
لذا البد فى عقد النكاح أف يتـ كفؽ ما حدده الشرع مف اتحاد لممجمػس كحضػكر 

 كؿ األطراؼ المتعاقدة لمتأكد مف أف الزكاج مف السابؽ اختياره. 
ىذا كيؤكد الدكتكر/ عبد العزيز المطعنى أستاذ الدراسات العميػا بجامعػة 

اسػػػػطة اإلنترنػػػػت بالتعػػػػارؼ األزىػػػػر: أف مػػػػا يحػػػػدث بػػػػيف الشػػػػباب ىػػػػذه األيػػػػاـ بك 
حضار الشػيكد لعقػد الػزكاج فػى غيبػة كلػي األمػر كػؿ كاحػد فػى دكلػة ال يجػكز  كا 

                                                           

، ٙٔحكـ إبراـ عقكد األحكاؿ الشخصػية كالعقػكد التجاريػة عبػر الكسػائؿ االلكتركنيػة ص ( ٔ)
، مكتبػػة نػػكر اإلسػػبلـ عمػػى اإلنترنػػت، مسػػتجدات فقييػػة فػػى قضػػايا الػػزكاج كالطػػبلؽ ٚٔ
 . ٕٔٔ، ٔٔٔص 
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شػػػػرعان؛ ألف عقػػػػد الػػػػزكاج البػػػػد أف يػػػػتـ فػػػػي مجمػػػػس العقػػػػد، كبحضػػػػكر الشػػػػيكد، 
كسػماعيـ صػيغة العقػد، كاإليجػاب، كالقبػكؿ، كالػزكاج لػيس ككػؿ عقػد فقػد خصػػو 

قػػة االنترنػػت فػػبل تكصػػؿ إلػػى المقصػػكد مػػف اهلل تعػػالى بأنػػو ميثػػاؽ غمػػيظ أمػػا طري
 .(ٔ)الزكاج المشركع

 
 
 

* * * * * * 
 

                                                           

 . ٗٗٔ، ٖٗٔ، ٕٗٔالضكابط القانكنية كالشرعية ص ( ٔ)
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 ادلثسث انشاتغ
 صٔاج انصذالح تني انشثاب

 ذؼشٚف صٔاج انصذالح: 
ىػػك ارتبػػاط بػػيف شػػاب، كفتػػاة بعقػػد زكاج شػػرعي كامػػؿ الشػػركط، يكافػػؽ 
، عميػػو األىػػؿ، كيشػػيد عميػػو، كلكػػف يبقػػى كػػؿ مػػف الشػػاب كالفتػػاة فػػي بيػػت كالػػده

كيمتقيػػاف فػػي الخػػارج، أك فػػي بيػػت أحػػدىـ، ثػػـ يعػػكد كػػؿ منيمػػا إلػػى بيتػػو، كذلػػؾ 
 girl friend)بػدالن مػف إقامػة عبلقػة غيػر مشػركعة، مثػؿ الصػديؽ، كالصػديقة  

and boy friend)  كالتػػى تبػػيح العبلقػػة الجنسػػية بػػيف الشػػباب فػػي جميػػع مػػف
 .(ٔ)الدكؿ الغربية

 أعثاب انذػٕج إنّٛ: 
ع مػػػف الػػػزكاج بعػػػد فتػػػكل الشػػػيخ عبػػػد المجيػػػد الزنػػػدانى شػػػتير ىػػػذا النػػػك ا

بجكازه، كجاء فييا )فقد عمت البمكل في الغرب بشيكع الزنى عف طريؽ األخداف 
المسػػمى عنػػدىـ )بػػكل فرينػػد، كغيػػرؿ فيرنػػد( فػػدعكتيـ إلػػى الػػزكاج الميسػػر بنيػػت 
. الفكرة عمى أسػس شػرعية لمػف ال يقػدر عمػى اليجػرة إلػى بمػد يكػكف فيػو عبػدان هلل

 لمف خاؼ عمى نفسو الفتنة. أك يعجز عف الصـك الذل أرشد إليو الرسكؿ 
 األعظ انششػٛح انىت تُٛد ػهٛٓا انفكشج ْٗ: 

: حؿ االستمتاع إثر إبراـ عقد الزكاج الشرعي المستكفي أركانو، كشركطو، أٔلا 
كالتى منيا الكلي كالشاىداف، كالصيغة الشرعية لمعقد، كأف يككف العاقد 

أىمية لمعقد، كذا صفة شرعية تعطيو الحؽ في مباشرة العقد، صاحب 
كمنيا: الصداؽ )المير( كمنيا: الرضا، كمنيا: خمك الزكجيف مف المكانع 
الشرعية التي تمنع زكاجيما، فإذا كقع العقد مستكفيان ألركانو، كشركطو 

ببعضيما، كثبكت  الزكجيف ترتبت عميو آثاره الشرعية مف حؿ استمتاع
 رة، كالنسب، كاستحقاؽ اإلرث كغيرىا مف اآلثار.المصاى

                                                           

 . ٗٛعية ص الضكابط القانكنية كالشر ( ٔ)
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 : حؽ الزكجة في التنازؿ عف السكف أك النفقة. ثاَٛاا 
 : عدـ تكفر السكف ال يبطؿ عقد النكاح. ثانثاا 
 : جكاز غياب الزكج عف زكجتو. ساتؼاا 

 .(ٔ): أف الشريعة المطيرة مبنية عمى التيسيرخايغاا 
 أعثاب اَرشاسِ تني انشثاب:

سػػكف، كغػػبلء المسػػاكف كانعػػداـ المػػكرد أك الػػدخؿ الػػكظيفي أك األجػػر أزمػة ال -ٔ
 اليكمى الكافي لشراء المسكف، مع نفقات المعيشة. 

اختبلؼ المكاف الكظيفي أك مكاف العمؿ، فيعمؿ كؿ مف الرجػؿ كالمػرأة فػي  -ٕ
 بمديف متباعديف. 

 ترؾ االنضباط المنزلى، كاالسػتمتاع بالحريػة دكف تقيػيـ بشػج مػف الكاجبػات -ٖ
  (ٕ)المادية أك األدبية أك الشرعية

 آساء انؼهًاء ادلؼاصشٍٚ يف زكى صٔاج انصذالح: 
 ، اختمػػؼ العممػػاء المعاصػػركف فػػي حكػػـ زكاج الصػػداقة بػػيف مبػػيح، كمحػػـر

 كمتكقؼ متحفظ. 
: أباح ىذا الرأل زكاج الصداقة، كممف ذىب إلى ىذا الرأل انشأٖ األٔل

د المحسف العبيكاف، محمد الدكتكر/ محمد سيد طنطاكل، كالشيخ عب
مختار الميدم، كالشيخ عمي أبك الحسف، كالدكتكر/ أحمد الطيب، 

                                                           

مقػػػاؿ بعنػػػكاف: )الػػػزكاج العرفػػػي بالكاسػػػيت كالكشػػػـ كالطكابػػػع كالفرنػػػد ىدفػػػو إشػػػباع الغريػػػزة ( ٔ)
، القػبس ٕ٘ٓٓيكنيك  ٖعدد  -الجنسية، كليس بناء أسرة(. لسالـ الناشيء بمجمة القبس

زيػارة  article. https alqabas.com .ٛٔٓٙٔ مػف مكقػع   Googlenewsفػى 
 ـ. ٕٕٓٓ/ٗ/ٜٔالصفحة 

 .ٙٔ -٘ٔ( عقكد الزكاج المستحدثة فى الشريعة لمدكتكر/ كىبة الزحيمى ص ٕ)
HTTPS//WWW.Feqhbook.com 
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 .(ٔ)سميماف عبد اهلل الماجد
 كقد أباحكا ىذا الزكاج لؤلسباب اآلتية: 

 حؿ مشكمة االختبلط الجنسي بيف الشباب في المجتمعات الغربية.  -ٔ
ة اإلسػبلمية بػيف الحفاظ عمى الشعائر اإلسبلمية عػف طريػؽ تطبيػؽ الشػريع -ٕ

 األقميات في الدكؿ الغربية. 
 حؿ مشكمة العنكسة بيف الشباب في الدكؿ العربية.  -ٖ
 تيسير الزكاج بيف الشباب يحد مف المخالفات الشرعية.  -ٗ
 الفكرة نفسيا تؤدم إلى الحبلؿ، ككؿ ما يؤدم إلى الحبلؿ مباح.  -٘

  كاشترطكا ليذا النكع مف الزكاج شركطان يجب مراعاتيا كىى:
 جدية الشباب لمزكاج كفيميف لممسئكلية المقبميف عمييا.  -ٔ
 مسػػػاعدة الشػػػباب حػػػديث الػػػزكاج عمػػػى تخطػػػي الصػػػعكبات التػػػى تػػػكاجييـ، -ٕ

 كالِ قبؿ ليـ بيا، حيث حداثة سنيـ، كما إلى ذلؾ.
أما الدكتكر: محمد رأفت عثماف، فقد كاف مؤيدان إلباحة ىذا النكع مف 

يجات العرفية الغير شرعية كيقمؿ الفحشاء في الزكاج؛ ألنو يعمؿ عمى تقميؿ الز 
مجتمعاتنا اإلسبلمية إال أنو تراجع عف فتكاه ككضع بعض التحفظات عمى ىذا 
الزكاج حتى يككف حبلالن كيقكؿ "ىذه الفتكل إذا كانت تشترط في العبلقة التى 
ستنشأ بيف الشاب كالفتاة أف تككف قائمة عمى عقد زكاج مستكفي أركانو كشركط 

تو مف الناحية الشرعية فيى ببل شؾ تحؿ جانبان مف مشكبلت الشباب صح
المسمـ في الدكؿ الغربية إال أنيا قد تخمؽ مشكمة أخرل بينيـ إذا حدث حمؿ 

الكلد الذل سينشأ بيف زكجيف متباعديف: أـ أنيما سيرسبلف  فمف سيقكـ بتربية
                                                           

بػاب  -آدـ كحػكاء -، نقػبلن عػف اإلسػبلـ عمػى االنترنػتٜٛ - ٛٛالضكابط القانكنية ص ( ٔ)
 -www//islam ph- lineـ، ٕٗٓٓ/ ٓٔ/ٜفتػػاكل الشػػيخ عبػػد العزيػػز الماجػػد  

fatwa net 
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ضافة إلى أبنيما إلى إحدل مؤسسات رعاية األطفاؿ مجيكلى النسب باإل
ضركرة أف يعرؼ المخالطكف ألسرة الزكجيف أنيما متزكجاف، كأنيما تراضيا 
عمى ىذا الكضع حتى ال يساء الظف بيما ليذا أرل: أف ىذه الفتكل رغـ أنيا 
تحؿ مشكمة إال أنيا ستنشأ عنيا مشكبلت أخرل يجب البحث عف عبلج ليا 

ة الشباب المسمـ عمى تأجير كأف تقكـ الدكؿ كالييئات اإلسبلمية الغنية بمساعد
مسكف مناسب، ليعيش فيو عيشة كاممة، بدالن مف زكاج البعديف الذل يمثؿ 
مشكمة ألسرتييما، خصكصان أسرة الفتاة التي قد تككف مكجكدة في أسرة ظركفيا 

نجابيا في بيت أبييا  .(ٔ)صعبة، كمسكنيا ضيؽ، كتزيد الكضع سكءان بزكاجيا كا 
الزكاج، كممف ذىب إلى ىذا الرأل الدكتكر/ نصر فريد منع ىذا  انشأٖ انثاَٗ:

 كاصؿ، كالدكتكرة/ سعاد صالح، كالدكتكر/ كىبو الزحيمى كذلؾ 
 لؤلسباب اآلتية: 

يػػػرل الػػػػدكتكر/ نصػػػر فريػػػػد كاصػػػؿ أف ىػػػػذا النػػػكع مػػػػف الػػػزكاج يفقػػػػد قيمتػػػػو  -ٔ
األساسػػية، مػػف السػػكف، كالمػػكدة، كالرحمػػة بػػيف الػػزكجيف، كىػػذا يػػؤدم إلػػى 

 االجتماعية. المفاسد 
تػػػرل الػػػدكتكرة/ سػػػعاد صػػػالح أف "ىػػػذه األنكحػػػة المسػػػتحدثة بكافػػػة صػػػكرىا،  -ٕ

نييػػػػان قطعيػػػػان، حيػػػػث  تشػػػػبو نكػػػػاح المتعػػػػة الػػػػذل نيػػػػى عنػػػػو رسػػػػكؿ اهلل 
المقصكد األصػمي منيػا مجػرد قضػاء الػكطر، دكف االسػتمرار فػي السػكنى، 

رار؛ كلػػذلؾ كالمػػكدة كالرحمػػة، كعقػػد الػػزكاج األصػػؿ فيػػو االسػػتمرارية كاالسػػتق
فإف كؿ عقد مقيد بمدة معينة ىك عقد باطؿ، كالعقػد الصػحيح مطمػكب فيػو 
تحقيؽ اآلثار الشرعية المترتبة عميو في الحاؿ، فبل يكجد في اإلسبلـ زكاج 

                                                           

 ٚٙ، نقػػبل عػػف جريػػدة صػػكت األزىػػر، العػػدد ٕٜ -ٜٔبط القانكنيػػة كالشػػرعية ص الضػػكا( ٔ)
 . ٘ٔـ، تحفظات حكؿ زكاج فريند ص ٕٕٓٓسبتمبر 
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 .(ٔ)مكقكؼ، كلكف زكاج نافذ كجائز كمستمر
يرل الدكتكر/ كىبة الزحيمى: أنو غير مباح، ألف زكاج األصدقاء ىك تدنى  -ٖ

ذا تكافر ىيكػؿ العقػد بالمس تكل اإلنسانى إلى مستكل غير الئؽ كال كريـ، كا 
كصكرتو، فإف الميـ معاينػة، كغايتػو فمػذا يجػب إقفػاؿ ىػذا البػاب، كسػد كػؿ 
مػػا يكصػػؿ إلػػى ىػػذا النػػكع مػػف الػػزكاج، ألنػػو ييػػدـ البنيػػة الدينيػػة، كاإلنسػػانية 

 (ٕ)الصحيحة، كاالجتماعية الرشيدة
 انشاخر

بمنػػػع زكاج الصػػػداقة، كخاصػػػة فػػػي مجتمعنػػػا  لثػػػانيا الػػػرأمأرل تػػػرجيح 
ألنػػو ربمػػا ال يػػتمكف  ؛، ألنػػو ال يتناسػػب مػػع مػػا بػػو مػػف عػػادات تحكمػػوالمصػػرم

الشباب مف االستمرار في ىذا الزكاج، كخاصة عندما يتقدـ في السف، كيتبيف لو 
 أنػػػػو أخطػػػػأ فػػػػي ىػػػػذا الػػػػزكاج المبكػػػػر، كىػػػػذا يػػػػؤدم إلػػػػى فشػػػػؿ العبلقػػػػة الزكجيػػػػة 

 ، كربمػػػػا كػػػػاف ىػػػػذا سػػػػببان فػػػػي زيػػػػادة عػػػػدد المطمقػػػػات بػػػػدالن مػػػػف حػػػػؿ أك الطػػػػبلؽ
 أزمة العنكسة. 

 
 

* * * * * * 

                                                           

، ٖٙٙٔ، نقػػػػػػػبلن عػػػػػػػف مجمػػػػػػػة المجتمػػػػػػػع العػػػػػػػدد ٖٜالضػػػػػػػكابط القانكنيػػػػػػػة كالشػػػػػػػرعية ص ( ٔ)
  . ٜٖـ الزكاج فى الشريعة اإلسبلمية ص ٖٕٓٓ/ٔ/ٕٕ

كميػػا فػػى الشػػريعة المؤلػػؼ كىبػػة الزحيمػػى، مػػف خزانػػة الفقػػو ( عقػػكد الػػزكاج المسػػتحدثة كحٕ)
HTTps: //www. Feqhbٓٓk.com   ٛٔص  
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 ادلثسث اخلايظ
 صٔاج ادلغٛاس تني انشثاب

في ىذا المبحث سكؼ أقكـ بتعريؼ زكاج المسيار، ثػـ بيػاف الفػرؽ بينػو 
 األخرل، ثـ بياف الحكـ الشرعي لو. األنكحةكبيف غيره مف 

 ٔاج ادلغٛاس، نغح: أٔلا: ذؼشٚف ص
المسػػػيار أخػػػذ مػػػف السػػػير فػػػي لغػػػة العػػػرب، كىػػػك الػػػذىاب كالمضػػػي فػػػي 

تقػػػكؿ العػػػرب: سػػػار الرجػػػؿ يسػػػير سػػػيران كتسػػػياران كمسػػػيرة كسػػػيركرة، إذا  -األرض
منػػػو قػػػكؿ العػػػرب: سػػػار الكػػػبلـ كالمثػػػؿ فػػػي  -ذىػػب، كالتسػػػيار تفعػػػاؿ مػػػف السػػػير

يقاؿ: ىذا مثؿ سائر، كقد سير الناس، فيك سائر كسميار إذا أشاع كزاع كانتشر، 
 .(ٔ)فبلف أمثاالن سائرة في الناس، إذا شاعت كانتشرت

: انرؼشٚف الصطالزٙ نضٔاج ادلغٛاس:   ثاَٛاا
لػيس ليػذا الػزكاج أصػؿ فػي الفقػو، كلػـ يتطػرؽ لتعريفػو الفقيػاء القػػدامى، 

نما اجتيد في تعريفو بعض العمماء المعاصريف، نذكر منيـ:   كا 
 يكسؼ القرضاكم بأنو:  ( عرفو الشيخٔ)

زكاج شػػرعي يتميػػز عػػف الػػزكاج العػػادم بتنػػازؿ الزكجػػة فيػػو عػػف بعػػض 
حقكقيػػػا عمػػػى الػػػزكج، مثػػػؿ أال تطالبػػػو بالنفقػػػة، كالمبيػػػت الميمػػػى عنػػػدىا، إف كػػػاف 
متزكجان، كفي الغالب يككف زكاج الميسار ىك الزكاج الثاني أك الثالث، كىك نػكع 

ا الػػزكاج أف المػػرأة تتنػػازؿ فيػػو بػػإرادة تامػػة مػػف تعػػدد الزكجػػات، كأبػػرز مػػا فػػي ىػػذ
 كاختيار كرضا عف بعض حقكقيا. 

                                                           

، كمػا بعػدىا مػادة )سػير(، مختػار الصػحاح لمػرازل ٜٕٙٔ/ ٖلساف العرب البػف منظػكر ( ٔ)
 . ٜ٘ٔص 
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 ( كعرفو الدكتكر/ سعد العنزم: ٕ)
 بأنػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػزكاج الػػػػػػػػػذل مػػػػػػػػػف خبللػػػػػػػػػو تسػػػػػػػػػقط المػػػػػػػػػرأة بعػػػػػػػػػض حقكقيػػػػػػػػػا 

 الشرعية باالختيار. 
 ( كعرفو الدكتكر/عبد اهلل بف منيع: ٖ)

اج يػػتـ بإيجػػاب، بأنػػو زكاج مسػػتكمؿ لجميػػع أركانػػو، كشػػركطو، فيػػك زك 
كقبػػػكؿ، كبشػػػركطو المعركفػػػة مػػػف رضػػػا الطػػػرفيف، كالكاليػػػة، كالشػػػيادة، كالكفػػػاءة، 
كفيػػو الصػػداؽ المتفػػؽ عميػػو، كال يصػػح إال بانتفػػاء جميػػع مكانعػػو الشػػرعية، كبعػػد 
تمامػو تثبػػت لطرفيػػو جميػػع الحقػػكؽ المترتبػػة عمػػى عقػػد الػػزكاج مػػف حيػػث النسػػؿ، 

ة البضػػػع كالسػػػكف، كالنفقػػػة كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف كاإلرث، كالعػػػدة، كالطػػػبلؽ، كاسػػػتباح
الحقكؽ كالكاجبات، إال أف الزكجيف قد ارتضيا كاتفقا عمى أال يككف لمزكجػة حػؽ 
نمػػػػا األمػػػػر راجػػػػع لمػػػػزكج متػػػػى رغػػػػب زيػػػػارة زكجتػػػػو -فػػػػي المبيػػػػت، أك القسػػػػـ، كا 

 في أم ساعة مف ساعات اليكـ، كالميمة، فمو ذلؾ.  -المسيار
: ىػػك أف يتػػزكج رجػػؿ بػػالغ عاقػػؿ كػػردمال الحجػػيكعرفػػو الػػدكتكر: أحمػػد 

امػػرأة بالغػػة عاقمػػة، تحػػؿ لػػو شػػرعان عمػػى ميػػر معمػػكـ، كشػػيكد مسػػتكفيف لشػػركط 
الشيادة عمى أف ال يبيػت عنػدىا لػيبلن، إال قمػيبلن، كأف ال ينفػؽ عمييػا، سػكاء كػاف 

 .(ٔ)ذلؾ بشرط مذككر في العقد، أك بشرط ثابت بالعرؼ أك بقرائف األحكاؿ
 :انرؼشٚف انشاخر

يمكػػف أف نضػػع تعريفػػان لػػزكاج المسػػيار جػػاء شػػامبلن كجامعػػان فنقػػكؿ زكاج 
المسػػػيار ىػػػك: الػػػزكاج الشػػػرعي  المسػػػتكفي لؤلركػػػاف، كالشػػػركط المتعػػػارؼ عمييػػػا 
عنػػد جميػػكر الفقيػػاء، كلكنػػو يتضػػمف تنػػازؿ الزكجػػة عػػف بعػػض حقكقيػػا الشػػرعية 

                                                           

، ٙٓٔ، ٘ٓٔ، الضػػػكابط القانكنيػػػة كالشػػػرعية ص ٚٚ، ٙٚزكاج المسػػػيار لممطمػػػؽ ص ( ٔ)
 . ٗٙٔ، ٖٙٔفقيية فى قضايا الزكاج كالطبلؽ ص ، مستجدات ٚٓٔ
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نمػػا يػػأتى إلييػػا عمػػى الػػزكج، مثػػؿ: عػػدـ مطالبتػػو بالنفقػػة، أك السػػكنى كالمبيػػت،  كا 
 مػػػف كقػػػت آلخػػػر، دكف تحديػػػد، كذلػػػؾ باالختيػػػار كالتراضػػػي، كال تثبػػػت ذلػػػؾ فػػػي 

 .(ٔ)العقد غالبان 
 ْم ٚؼذ صٔاج ادلغٛاس ظاْشج زذٚثح أو لذةمح: 

زكاج المسػػيار يكجػػد مػػا يشػػابيو فػػي الكتػػب القديمػػة، فقػػد تحػػدث الفقيػػاء 
حالػة لرجػؿ تػزكج امػرأة  القدامى عف شرط إسقاط النفقة كالقسػـ. فػذكر ابػف قدامػة

كشرط عمييا أف يبيت عندىا في كؿ جمعة ليمة، كآخر تزكج امػرأة كشػرط عمييػا 
أف تنفػؽ عميػو كػػؿ شػير خمسػة أك عشػػرة دراىػـ، كآخػر يتزكجيػػا عمػى أف يجعػػؿ 

 .(ٕ)ليا في الشير أيامان معمكمة
فػػبل يكجػػد فػػرؽ بػػيف مػػا كرد فػػي ىػػذه الكتػػب، كبػػيف زكاج المسػػيار غيػػر 

 قط. التسمية ف
ف كػػاف حػػديثان فػػي االسػػـ، إال أنػػو  كعمػػى ىػػذا يتضػػح أف ىػػذا الػػزكاج، كا 

 .(ٖ)قديـ بالفعؿ، فإف لو صكران قد تككف مشابية في الزمف الماضي
كىػػذا النػػكع مػػف الػػزكاج انتشػػر فػػي اآلكنػػة األخيػػرة، ككػػاف بدايػػة ظيػػكره فػػي 

كػػؿ منطقػػة القصػػيـ السػػعكدية، ثػػـ انتشػػر فػػي المنطقػػة الكسػػطى، حتػػى ذاع فػػي 
 دكؿ الخميج العربي، كبعض الدكؿ العربية األخرل، كيرجع سبب ظيكره إلى:

التشدد في الزكاج العادم، كمحاصرتو بعكائؽ األعراؼ، كالتقاليد، كالشركط  (ٔ)
الصعبة التي تتسـ بالضيؽ، كالتشدد، كعدـ تمكيف الشباب المسمـ مف حػٍؽ 

 .(ٗ)شرعو اهلل كىك الزكاج

                                                           

 .ٚٚزكاج المسيار ص ( ٔ)
المغنػػى البػػف قدامػػة كمعػػو الشػػرح الكبيػػر لشػػمس الػػديف ابػػى الفػػرج عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػى ( ٕ)

 .ٔ٘ٗ، ٓ٘ٗ/ٚعمر ابف قدامة المقدسي 
 . ٓٛزكاج المسيار لممطمؽ ص ( ٖ)
 .ٓٓٔالضكابط القانكنية كالشرعية ص ( ٗ)
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المجتمعػػات اإلسػػبلمية بمغػػف سػػف الػػزكاج،  كجػػكد عػػدد كبيػػر مػػف النسػػاء فػػي (ٕ)
 .(ٔ)كتقدـ بيف العمر، كلما يتزكجف، أك تزكجف، كطمقف، أك مات أزكاجيف

 انفشق تني صٔاج ادلغٛاس، ٔغريِ يٍ األَكسح: 
 أٔلا: انفشق تني صٔاج ادلغٛاس، ٔانضٔاج انششػٙ  ادلؼراد: 

ركػػػاف، يتفػػػؽ زكاج المسػػػيار مػػػع الػػػزكاج الشػػػرعي المعتػػػاد، مػػػف حيػػػث األ -
نما جاءت تسميتو بالمسيار مػف بػاب كػبلـ العامػة،  كالشركط المعتبرة، كا 

 كتمييزان لو عما تعارؼ عميو الناس في أمكر الزكاج العادم. 
كيختمػػؼ زكاج المسػػيار عػػف الػػزكاج الشػػرعي المعتبػػر، كالمتعػػارؼ عميػػو  -

بيف الناس في أف الزكجة تتنازؿ عػف حقيػا فػي القسػـ، أك النفقػة، كنحػك 
ؾ، كمػػػا أف ىػػػذا الػػزكاج فػػػي الغالػػػب ُيخفػػػي أمػػره عػػػف الزكجػػػة األكلػػػى ذلػػ

كأىميػػا، فػػػبل يػػػتـ فيػػو اإلعػػػبلف بالشػػػكؿ المتعػػػارؼ عميػػو بػػػيف النػػػاس فػػػي 
الزكاج، كما أف ىذا الػزكاج يخػالؼ بعػض مقاصػد الشػريعة مػف الػزكاج، 
فبل يتحقؽ فيو السكف كالمػكدة بػيف الػزكجيف بصػكرة جيػدة كمتكاممػة، كال 

عايػػػة النسػػؿ الرعايػػػة المحكمػػة، كمػػػا أف طبيعػػة زكاج المسػػػيار يػػتـ فيػػو ر 
تقضى بعدـ كجكد قكامة عمػى المػرأة مػف قبػؿ الػزكج، فيػى تتصػرؼ فػي 
حياتيػػا إقامػػة فػػي منزليػػا، كخركجػػان منػػو كفػػؽ رأييػػا. كمػػا أف المػػرأة ىػػى 
التى تنفؽ عمى نفسيا، كىػى التػى تقػكـ برعايػة نفسػيا بشػكؿ عػاـ، كىػذا 

ىان  ة ليا. ظمـ لممرأة كا 
: انفشق تني صٔاج ادلغٛاس ٔانضٔاج انؼشيف ادلٕافك نهششٚؼح:   ثاَٛاا

يتفقػػػػاف فػػػػي أف العقػػػػد فػػػػي كػػػػبل الػػػػزكاجيف قػػػػد اسػػػػتكمؿ جميػػػػع األركػػػػاف،  -
كالشػػركط المتفػػؽ عمييػػا فػػي عقػػد الػػزكاج، مػػف حيػػث اإليجػػاب، كالقبػػكؿ، 
كالشػػيكد، كالػػكلى، كمػػا أف كػػبل الػػزكاجيف يترتػػب عميػػو إباحػػة االسػػتمتاع 

                                                           

 .ٚٙٔدات فقيية ص مستج( ٔ)
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ثبػػػػات النسػػػػب، كالتػػػػكارث بينيمػػػػا، كيترتػػػػب عمييػػػػا مػػػػف  بػػػػيف الػػػػزكجيف، كا 
 الحرمات ما يترتب عمى الزكاج الشرعي. 

غالبػان مػػا يكثػؽ فػي الػدكائر الحككميػػة،  -كيختمفػاف فػي أف زكاج المسػيار -
أمػػػػػػا الػػػػػػزكاج العرفػػػػػػي فينقصػػػػػػو التكثيػػػػػػؽ لػػػػػػدل المػػػػػػأذكف، أك السػػػػػػمطات 

 القضائية. 
يػو جميػع آثػاره الشػرعية، بمػا فييػا حػؽ النفقػة، كفي الػزكاج العرفػي تترتػب عم

 كالمبيت، كلكف في زكاج المسيار يتفؽ عمى إسقاط حؽ النفقة كالمبيت. 
كزكاج المسػػػيار ممكػػػف أف يكػػػكف عرفيػػػان، إذا لػػػـ يسػػػجؿ لػػػدل الػػػدكائر القضػػػائية، 

 .(ٔ)بشرط تكافر جميع أركاف كشركط الزكاج الصحيح
: انفشق تني صٔاج ادلغٛاس ٔص  ٔاج ادلرؼح: ثانثاا

يتفقػػاف فػػي عػػدـ كجػػكب النفقػػة كالسػػكنى عمػػى الرجػػؿ، كيختمفػػاف فػػي أف 
زكاج المتعػػة مؤقػػت بػػزمف، بخػػبلؼ زكاج المسػػيار، فيػػك غيػػر مؤقػػت، كال تنفػػؾ 

 عقدتو إال بالطبلؽ. 
ال يترتب عمى زكاج المتعة أم أثر مف أثار الزكاج الشرعي،  مف 

إال أنو يثبت بو النسب، بخبلؼ كجكب نفقة كسكنى، كطبلؽ، كعدة، كتكارث، 
زكاج المسيار، فإنو تترتب عميو كؿ آثار الزكاج، إال أنو ال يجب بو النفقة، 

في زكاج المتعة، أما زكاج  كالسكنى، كالمبيت، كال يشترط كجكد الكلي كالشيكد
 . (ٕ)المسيار، فبلبد فيو مف كجكد الكلي كالشيكد

                                                           

، مسػػػتجدات ٓٓٔ، ٜٜ، الضػػػكابط القانكنيػػػة كالشػػػرعية ص ٖٜ، ٛٛزكاج المسػػػيار ص ( ٔ)
 . ٙٙٔ، ٘ٙٔفقيية فى قضايا الزكاج كالطبلؽ ص 

 . ٓٓٔ، ٜٜزكاج المسيار لممطمؽ ص ( ٕ)
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: انفشق تني صٔاج ادلغٛاس ٔانضٔ  اج انغش٘: ساتؼاا
يتفقػػاف فػػي أف كػػبل مػػف الػػزكاجيف يتػػكفر فييمػػا أركػػاف الػػزكاج الشػػرعي، 
كشػػركطو مػػف حيػػث اإليجػػاب، كالقبػػكؿ، كالشػػيكد، كالػػكلي، ككػػبل النػػكعيف يترتػػب 
ثبػات النسػب بينيمػا، كالتػكارث كيترتػب  عمييما إباحة االسػتمتاع بػيف الػزكجيف، كا 

 . عميو مف الحرمات ما يترتب عمى الزكاج الشرعي
كىػػذا فػػي الػػزكاج السػػػرم الػػذل فيػػو إيجػػػاب، كقبػػكؿ، كحضػػكر الشػػػيكر، 
كالػػكلي، كتكاصػػي الجميػػع عمػػى كتمانػػو، كيفترقػػاف فػػي أف الػػزكاج السػػرم يترتػػب 
عميو جميع آثاره الشرعية، بما فييا النفقة كالمبيت، كلكف في زكاج المسيار يتفؽ 

لكتماف في الغالب عػف عمى إسقاط حؽ النفقة، كالمبيت، كالزكاج السرم، يككف ا
عائمػػة الػػزكج كالزكجػػة، كعمػػـك النػػاس، أمػػا فػػي زكاج المسػػيار فػػإف الكتمػػاف فػػي 

 .(ٔ)الغالب يككف عف عائمة الزكج فقط
: انفشق تني صٔاج ادلغٛاس، ٔصٔاج انُٓاسٚاخ ٔانهٛهٛاخ:   خايغاا

كممػػة النياريػػات مػػأخكذة مػػف النيػػار، كىػػك ضػػد الميػػؿ، ككػػذلؾ الميميػػات، 
 .(ٕ)الميؿ، كىك معركؼ أيضان، كمعناه شديد الظممة مأخكذة مف

كعرفو الفقيػاء: بأنػو عقػد عمػى شػرط أف ال تأتيػو، أك يأتييػا، إال لػيبلن أك 
 .(ٖ)نياران، أك بعض ذلؾ

                                                           

 . ٙٙٔ، مستجدات فقيية ص ٘ٓٔزكاج المسيار ص ( ٔ)
 ، مادة )نير(. ٕٖٓ ، مادة )ليؿ( صٕٛٛ، ٕٚٛمختار الصحاح ص ( ٕ)
، طبعػػة دار الفكػػر، الػػذخيرة تػػأليؼ شػػياب ٖٕٚ/ ٕالشػػرح الكبيػػر عمػػى حاشػػية الدسػػكقى ( ٖ)

تحقيػػػػؽ محمػػػػد بػػػػك خبػػػػزة، طبعػػػػو دار التػػػػراث  ٗٓٗ/ٗالػػػػديف أحمػػػػد بػػػػف إدريػػػػس القرافػػػػى 
 .ٙٓٔ،  زكاج المسيار ص اإلسبلمي
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 صٕسج ْزا انُٕع يٍ انضٔاج: 
 أف يتػػػػػزكج الرجػػػػػؿ مػػػػػف امػػػػػرأة تعمػػػػػؿ خػػػػػارج منزليػػػػػا فػػػػػي الميػػػػػؿ كترجػػػػػع 

 رج منزليػػػا فػػػي النيػػػار كتعػػػكد إلػػػى زكجيػػػا إلػػػى زكجيػػػا فػػػي النيػػػار، أك تعمػػػؿ خػػػا
 .(ٔ)في الميؿ

 زكى صٔاج انهٛهٛاخ ٔانُٓاسٚاخ: 
ىػػذا الػػزكاج مسػػتكفي األركػػاف، كالشػػركط الشػػرعية، مػػف حيػػث اإليجػػاب، 
كالقبػػكؿ، كالػػكلي، كالشػػاىداف، كالصػػداؽ، كاإلعػػبلف. إال أنػػو فيػػو شػػرط، كىػػك أف 

كىػذا عنػد الفقيػاء شػرط فاسػد  -فقػطالزكج لف يأتي زكجتو إال لػيبلن فقػط أك نيػاران 
لكػػف العقػػد صػػحيح فػػي ذاتػػو كينعقػػد بػػو الػػزكاج، كيترتػػب عميػػو كػػؿ آثػػار الػػزكاج 
الشرعي، كيسقط الشرط، كال يجب الكفاء بو كال تمـز الزكجػة بػو، كليػا أف تطمػب 

 .(ٕ)المبيت ليبلن كنياران، كلمزكج أف يجيبيا عمى ذلؾ، أك يطمقيا
 اج النياريات كالميميات في : يتفؽ زكاج المسيار مع زك 

تكافر األركاف، كالشركط المعتبرة في الزكاج، كيترتب عمييما مف اآلثار  -
 ما يترتب عمى النكاح الشرعي. 

كلكنيما يختمفا في أف زكاج المسيار يتفؽ فيو عمى إسقاط النفقة  -
 كالسكنى، كليس ىذا في زكاج النياريات كالميميات. 

ؽ فيػػو عمػػى إسػػقاط المبيػػت بالكميػػة، فػػبل يػػأتي كمػػا أف زكاج المسػػيار يتفػػ -
الػػزكج زكجتػػو إال متػػى شػػاء، أمػػا فػػي زكاج النياريػػات كالميميػػات، فإنػػو ال 

                                                           

، طبعػػػػة ٘٘/ ٖابػػػػديف ، رد المحتػػػػار المعػػػػركؼ بحاشػػػية ابػػػػف عٗٓٗ/ٗالػػػذخيرة لمقراقػػػػى ( ٔ)
 ـ.ٜٗٛٔىػ، ٗٓٗٔمصطفى البابى الحمبى، الطبعة الثالثة 

، الشػػػػرح الكبيػػػػػر عمػػػػى حاشػػػػػية ٙٔٔ/ ٖالبحػػػػر الرائػػػػػؽ ، ٘٘/ ٖ( حاشػػػػية ابػػػػف عابػػػػػديف، ٕ)
، زكاج ٔ٘ٗ/ ٚ، المغنى كمعػو الشػرح الكبيػر ٙ٘/ٖ، الكافى ٖٕٛ، ٖٕٚ/ ٕالدسكقى 

 .ٜٓٔ، ٚٓٔالمسيار ص 
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مػػا نيػػاران،  يسػػقط حػػؽ المبيػػت، إال فػػي جػػزء مػػف اليػػكـ فقػػط، إمػػا لػػيبلن، كا 
كلكنيمػػا يمتقيػػاف يكميػػان كزكاج المسػػيار يتفػػؽ فيػػو عمػػى إسػػقاط النفقػػة، أك 

 .(ٔ)ج النياريات كالميميات فإف النفقة ال تسقط أبدان بعضيا، أما في زكا
 آساء انؼهًاء يف صٔاج ادلغٛاس: 

 اختمؼ العمماء في حكـ زكاج المسيار، إلى ثبلثة أقكاؿ: 
 انمٕل األٔل: رْة إىل انمٕل تاإلتازح، أٔ اإلتازح يغ انكشاْح. 

 -اهلل رحمو -فمف الذيف قالكا باإلباحة فضيمة الشيخ عبد العزيز بف باز
حينما سئؿ عف زكاج المسيار، فقاؿ: ال حرج في ذلؾ، إذا استكفي العقد 
الشركط المعتبرة شرعان، كىى كجكد الكلي كرضا الزكجيف، كحضكر 
شاىديف عدليف عمى إجراء العقد، كسبلمة الزكجيف مف المكانع لقكؿ 

أحؽ ما أكفيتـ مف الشركط أف تكفكا بو ما استحممتـ بو "   النبي
. فإف اتفؽ الزكجاف عمى أف المرأة تبقى عند أىميا، أك عمى (ٕ) "كجالفر 

أف القسـ يككف ليا نياران، ال ليبلن، أك في أياـ معينة، أك ليالي معينة، فبل 
 بأس بذلؾ، بشرط إعبلف النكاح كعدـ إخفائو. 

كمف الذيف قالكا بإباحتو أيضان فضيمة الشيخ عبد العزيز بف عبداهلل آؿ 
س ىيئة كبار العمماء كالشيخ عبد اهلل بف عبد الرحمف الشيخ، رئي

الجبريف، كالشيخ يكسؼ محمد المطمؽ، كالشيخ إبراىيـ بف صالح 
الخضيرم، كفضيمة شيخ األزىر/ محمد سيد طنطاكم، كالدكتكر/ نصر 

 فريد كاصؿ، كالدكتكر/ سعد العنزم، كالدكتكر/ عمى جمعة.
                                                           

، مسػػػػتجدات فقييػػػػة فػػػػى قضػػػػايا الػػػػزكاج كالطػػػػبلؽ ص ٜٓٔؽ ص زكاج المسػػػػيار لممطمػػػػ( ٔ)
ٖٔٚ ،ٔٚٗ . 

باب الشركط فى النكػاح، كذكػر فػى  -، كتاب النكاحٕٙ/ٚأخرجو البخارل فى صحيحو ( ٕ)
 ما جاء فى الشركط فى النكاح كما نيى عنو منيا. -ٚٙٔ/ ٙٔالفتح الربانى 
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الدكتكر/ يكسؼ القرضاكم، كالشيخ/ أما الذيف قالكا باإلباحة مع الكراىة ف
 عبد اهلل بف منيع، كالشيخ/ سعكد الشريـ، كالدكتكر/ كىبة الزحيمي.

ممف قاؿ بعدـ اإلباحة: الشيخ محمد انمٕل انثاَٙ: انمائهٌٕ تؼذو اإلتازح: 
ناصر الديف األلباني، حيث قاؿ: إف فيو مضاران كثيرة، عمى رأسيا تأثيره 

د، كأخبلقيـ، كممف قاؿ بعدـ اإلباحة الشيخ/ السمبى عمى تربية، األكال
عبد العزيز المسند، كالدكتكر/ محمد الزحيمي، كالدكتكر/ محمد عبد 
الغفار الشريؼ، كالدكتكر/ إبراىيـ فاضؿ الدبك، كالدكتكر/ جبر 
الفضيبلت، كالدكتكر/ عمى القرة داغي، كالدكتكر/ عمر سميماف األشقر، 

 كالدكتكر/ محمد الراكم.
تكقؼ بعض أىؿ العمـ في الحكـ عمى ىذا ل انثانث: ادلرٕلفٌٕ يف ادلغأنح: انمٕ

النكع مف الزكاج، كتكقفيـ، ىذا يدؿ عمى أف حكمو لـ يظير ليـ، فيـ 
كمف ىؤالء الشيخ/ محمد بف  -يحتاجكف إلى مزيد مف النظر كالتأمؿ

صالح العثيميف، كالدكتكر/ عمر بف سعكد العيد، كالدكتكر/ محمد فالح، 
كالشيخ/ محمد متكلي الشعراكم، حينما سئؿ عف زكاج المسيار فقاؿ: 

الزكاج، كال أعرؼ عنو شيئان كقاؿ: ال أتكمـ عف شْي  إنى لـ أسمع بيذا
 .(ٔ)ال أعرفو

                                                           

، ٔٔٔ: ٘ٓٔعية ص ، الضػػػػػػػػػكابط القانكنيػػػػػػػػػة كالشػػػػػػػػػر ٕٕٔ: ٕٔٔزكاج المسػػػػػػػػػيار ص ( ٔ)
، عقػػػػػػكد الػػػػػػزكاج المسػػػػػػتحدثة ٖٛٔ، ٓٛٔ، ٜٚٔ، ٙٚٔ: ٗٚٔمسػػػػػػتجدات فقييػػػػػػة ص 

كحكميػػػػا فػػػػى الشػػػػريعة لمػػػػدكتكر/ كىبػػػػة مصػػػػطفى الزحيمػػػػى بحػػػػث منشػػػػكر، خزانػػػػة الفقػػػػو 
hTtps//www.Feqhbook.com   ف كػػػاف صػػػحيح مػػػف حيػػػث كذكػػػر فيػػػو )أنػػػو كا 

 التيمة فى نقاء النسػب كشػرؼ النسػؿ( األركاف كالشركط إال أنو يمنع سدان لمذرائع كتكافر
 .ٔٔص
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 األدنح: 
 أٔلا: أدنح انمٕل األٔل انمائهني تاإلتازح:

إليجاب، إف ىذا الزكاج مستكمؿ لجميع أركانو، كشركطو، ففيو اانذنٛم األٔل: 
 .(ٔ)كالقبكؿ، كالتراضي بيف الطرفيف، كالكلي، كالمير، كالشيكد

بأف قكلكـ غير مسمـ بو، ألف العقد فيو شركط تنافي مقتضى العقد، َٕلش ْزا: 
مثؿ إسقاط النفقة، كالقسـ، فكيؼ ينعقد؟ كىذه الشركط تقضى عمى ِحكـ 

ؿ عمى المرأة، أساسية مف ِحكـ الزكاج، مثؿ السكف، كالمكدة، كقكامة الرج
 كتربية األبناء كغيرىا. 

بأف ىذه ليست شرطان، إنما ىك تنازؿ مف المرأة بمحض إرادتيا، أخٛة ػٍ ْزا: 
كىبة منيا لزكجيا، كأف المرأة كىى مالكة الحؽ ليا أف تتنازؿ عنو لمف 
شاءت، كمتى شاءت حتى كفي أسكأ االفتراضات، إذا قمنا إف الرجؿ ىك 

الشركط تككف فاسدة، كتبطؿ في نفسيا، كلكف  الذل يشترط، فإف ىذه
أما بالنسبة لككف ىذه الشركط تقضي عمى ِحكـ  -العقد يبقى صحيحان 

ف كاف صحيحان  أساسية مف ِحكـ الزكاج، فيذا ثابت فعبلن، كالعقد، كا 
مع مقاصد الشرع، ككما ىك معمكـ في الشرع أف  يتنافىشكبلن، إال أنو 

 .(ٕ)لمعاني، كليست لؤللفاظ كالمبانيالعبرة في العقكد لممقاصد كا
كىبت يكميا  -رضى اهلل عنيا -ما ثبت أف أـ المؤمنيف سكدةانذنٛم انثاتد: 

فقد ركل  -رضى اهلل عنيا -إلى أـ المؤمنيف عائشة مف رسكؿ اهلل 
قالت: )ما رأيت امرأة أحب إلىم أف  -رضى اهلل عنيا -عف السيدة عائشة

                                                           

 .ٚٚٔ، مستجدات فقيية ص ٙٗٔزكاج المسيار ص ( ٔ)
 .ٚٗٔزكاج المسيار ص ( ٕ)
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ة بنت زمعة مف امرأة فييا حده قالت: فمما مف سكد (ٔ)أككف في مسبلخيا
لعائشة قالت: يا رسكؿ اهلل: قد  كبرت جعمت يكميا مف رسكؿ اهلل 

يقسـ لعائشة يكميف،  جعمت يكمى منؾ لعائشة فكاف رسكؿ اهلل 
 .(ٕ)يكميا، كيـك سكدة

فيذا يدؿ عمى أف مف حؽ الزكجة أف تسقط حقيا الذل جعمو الشارع ليا، 
 إسقاط سكدة  قة، فمك لـ يكف جائزان ليا قبؿ الرسكؿكالمبيت كالنف

 يكميا.  -رضى اهلل عنيا-
 التي ىي: أف السيدة سكدة بنت زمعة، َٕلش ْزا يٍ ػذج ٔخِٕ: انٕخّ األٔل

 تنازلت، أما في زكاج المسيار، فإف الرجؿ ىك الذل يشترط ذلؾ.
سـ ليا رسكؿ اهلل : أف السيدة سكدة تنازلت بعد العقد، كبعد أف قانٕخّ انثاَٙ
 .أما في زكاج المسيار فالمرأة تنازلت قبؿ العقد  

: أف السيدة سكدة تنازلت عف ليمتيا بعد أف كبرت، كلـ يعد بيا انٕخّ انثانث
حاجة لمرجاؿ، فأرادت فقط أف تحافظ عمى أمكمتيا لممؤمنيف، كلك أنيا 

لرسكؿ كانت شابو لما كىبت ليمتيا، كحتى إف ىي كىبت ذلؾ ما قبؿ ا
  ذلؾ منيا ألنو  يعمـ تماـ العمـ أف المرأة ميما كانت ال تستطيع أف

                                                           

مسػػػبلخيا: أل َجمػػػدىا كأنيػػػا تمنػػػت أف تكػػػكف فػػػى مثػػػؿ ىػػػدييا كطريقتيػػػا كمسػػػبلخ الحيػػػة  (ٔ)
 ِجمدىا كالِسمخ بالكسر: الجمد. 

مػػاـ مجػػد الػػديف أبػػى السػػعادات ابػػف األثيػػر ينظػػر: النيايػػة فػػى غريػػب الحػػديث كاألثػػر لئل  
 -طاىر أحمد الراكم طبعة المكتبة اإلسبلمية -، تحقيؽ محمكد محمد الطناحيٜٖٛ/ٕ

 ـ.ٖٜٙٔ -ىػٖٖٛٔالطبعة األكلى 
بػاب المػرأة تيػب يكميػا مػف زكجيػا  -، كتػاب النكػاحٖٗ/ٚ( أخرجو البخارل فػى صػحيحة ٕ)

(، كتػػاب الرضػػاع، بػػاب جػػكاز ٖٙٗٔ) -ٚٗرقػػـ  ٙٓٚلضػػرتيا، كمسػػمـ فػػى صػػحيحو 
 ىبة نكبتيا لضرتيا، كالمفظ لو. 
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ليدع زكجتو الشابة مف دكف أف  تمغى رغبتيا كغريزتيا كما كاف النبى 
 يقسـ بيا ليعفيا. 

بأف القكؿ بأف الرجؿ ىك الذل يشترط قكؿ مبالغ فيو، فإف المرأة أخٛة ػٍ ْزا: 
، كىى التي تقدـ ىذه التنازالت رغبة في ىي التي تتنازؿ بمحض إرادتيا

 الرجؿ مف أجؿ العفة كالكلد. كأنو ال فرؽ بيف أف تتنازؿ المرأة قبؿ 
العقد، أك بعد العقد، فيي في الحالتيف تعرؼ أف ىذا حقيا، كليا أف 

 تتصرؼ فيو. 
أما قكلكـ بأف السيدة سكدة تنازلت عف يكميا بعد أف كبرت، فيذا تحكـ 

  ال دليؿ عميو.
ِن اْمتتتتتتترََأٌة َخاَفتتتتتتتْت ِمتتتتتتتْن َبْعِمَيتتتتتتتا ُنُشتتتتتتتوزًا  }فػػػػػػػإف اهلل تعػػػػػػػالى قػػػػػػػاؿ:   َواِ 

. فالمير، كالنفقة كالمسكف، كالمبيػت كػؿ ىػذه حقػكؽ لممػرأة ليػا (ٔ) {َأْو ِإْعرَاًضا 
التنازؿ عنيا كميان، أك جزئيان، إف كجدت ذلؾ خيران ليا كلػـ تحػدد اآليػة، إف كانػت 

، لقكلو تعالى: )ترجي مف تشاء مػنيف كتػؤكم إليػؾ كبيرة، أك صغيرة، كىذا جائز
 .(ٖ).(ٕ)مف تشاء كمف ابتغيت ممف عزلت فبل جناح عميؾ(

: أف في ىذا النكع مف النكاح مصالح كثيرة، فيك يشبع غزيرة انذنٛم انثانث
كىك بدكف شؾ يقمؿ مف العكانس الفطرة عند المرأة، كقد ترزؽ منو بالكلد، 

 .(ٗ)ج، ككذلؾ المطمقات كاألرامؿتي فاتيف قطار الزكاالآل

                                                           

 .ٕٛٔسكرة النساء آية ( ٔ)
 ٔ٘سكرة األحزاب اآلية ( ٕ)
 .ٜٗٔ، ٛٗٔزكاج المسيار ص ( ٖ)
 ٛٚٔ، مستجدات فقيية ص ٙٗٔزكاج المسيار ص ( ٗ)
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بأف قكلكـ غير مسمـ بو؛ ألف ىذا الزكاج قد يحؿ مشاكؿ العكانس، َٕلش ْزا: 
كالمطمقات، كاألرامؿ البلتي يممكف الماؿ فقط، أما الفقيرات فبل يحؿ 

 مشاكميف. 
ذا كانت ىذه ىي المصالح مف ىذا الزكاج فإف فيو مفاسد كثيرة منيا  كا 

ؽ مف أصحاب النفكس الضعيفة كما يريدكف المعب فتح باب شر لفري
 .(ٔ)بالزكاج كما تشاء أىكائيـ

بأف حؿ جزء مف المشكمة خير مف ترؾ المشكمة كميا، كما ال أخٛة ػٍ ْزا: 
يدرؾ كمو، ال يترؾ كمو فحؿ مشكبلت البعض كتزكيجيف أىكف مف ترؾ 

 .(ٕ)الكؿ، كالباقيات سيجعؿ اهلل ليف بعد عسر يسران 
 : أدنح: انمٕل انثاَٙ انمائهني تؼذو خٕاص صٔاج ادلغٛاس. فمذ اعرذنٕا ػهٗ ثاَٛاا

 لٕذلى تادلؼمٕل يٍ ػذج ٔخِٕ: 
: أف العقد في ىذا الزكاج مقترف ببعض الشركط التي تخالؼ انٕخّ األٔل

مقتضى العقد كشرط تنازؿ المرأة عف حقيا في القسـ، كالنفقة، كنحك 
 .(ٖ)العقد ذلؾ، كىذه الشركط فاسدة، كقد تفسد

ف كانت كاجبة، كحؽ لممرأة، إال أنو إذا أعسر الزكج، َٕلش ْزا:  بأف النفقة كا 
كلـ ينفؽ عمييا، فعند جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية، كالصحيح 
عند الحنابمة، كبعض الزيدية، كبعض اإلباضية، يركف أف لممرأة حؽ 

دينا ليا عميو، ترجع  الخيار بيف مقاميا معو عمى إعساره لتككف النفقة
بيا، إذا أيسر، كبيف فسخ النكاح عند الحاكـ، فيككف ليا أف تطمب 
 الطبلؽ، كيحكـ ليا بعد تأجيمو مدة لمتأكد مف إعساره عمى أف يككف 

                                                           

 كما بعدىا. ٜٗٔ، مستجدات فقيية ص ٜٗٔزكاج المسيار ص ( ٔ)
 .ٜٗٔزكاج المسيار ص ( ٕ)
 .ٔٛٔ، مستجدات فقيية ص ٕ٘ٔالمرجع السابؽ س ( ٖ)
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عف النفقة الحاضرة، ال الماضية، فإف أعسر بالنفقة الماضية فبل يفرؽ 
 . (ٔ)بينيما

، كركايػػػة لئلمػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ بينمػػػا يػػػرل الحنفيػػػة كالشػػػافعية فػػػي كجػػػوٍ 
كالظاىريػػة، كالمشػػيكر عنػػد اإلباضػػية، يػػركف أف إعسػػار الػػزكج بنفقػػة زكجتػػو، ال 

 .(ٕ)عمى الزكج ةلفرقة، بؿ تؤمر بالصبر كاالستدانيثبت ليا حؽ طمب ا
كلقػػػػد أثبػػػػت الفقيػػػػاء لممػػػػرأة الخيػػػػار كالحػػػػؽ فػػػػي القبػػػػكؿ بػػػػالزكاج بػػػػالعنيف 

 .(ٖ)ءالذل ال يستطيع الكط كالمجبكب
أم أف المرأة اسقطت حقيا في الكطء الذل ىك اليدؼ األكؿ مف الزكاج، 
كذلػؾ قبػػؿ العقػػد، كمعمػػـك أف الػػكطء يترتػػب عميػػو النسػػؿ، أال يصػػح أف يقػػاؿ بعػػد 
 ذلػػػػػػؾ أف لممػػػػػػرأة الحػػػػػػؽ فػػػػػػي إسػػػػػػقاط مػػػػػػا ىػػػػػػك أقػػػػػػؿ مػػػػػػف الػػػػػػكطء، كىػػػػػػك النفقػػػػػػة، 

ف ليػػا منػػو أك المبيػػت، أك السػػكنى مػػف أجػػؿ أف تحصػػؿ عمػػى زكج يعفيػػا، كيكػػك 
 إف شاء اهلل.  -الكلد

                                                           

، تكممو المجمكع ٜٖٗ/ ٙ، التيذيب ٜٔ/ ٜٓ/ٕ، بداية المجتيد ٘ٔٙ/ ٖالشرح الصغير( ٔ)
، تحقيػػػػؽ كتعميػػػػؽ ٖٚ٘/ٚ، المغنػػػػي البػػػػف قدامػػػػو المقدسػػػػي ٜٕٙ، ٕٚٙ/ٛٔلممطيعػػػػي 

ريػػػة، السػػػيؿ محمػػػد سػػػالـ محيسػػػف، شػػػعباف محمػػػد إسػػػماعيؿ طبعػػػة مكتبػػػة الكميػػػات األزى
لبنػػػػػاف ط األكلػػػػػى  -بيػػػػػركت -طبعػػػػػة دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة ٕ٘ٗ/ ٕالجػػػػػرار لمشػػػػػككاني 

، طبعػػػة مكتبػػػة ٜ/ٗٔىػػػػ، شػػػرح النيػػػؿ كشػػػفاء العميػػػؿ لمحمػػػد بػػػف يكسػػػؼ أطفػػػيش ٘ٓٗٔ
 جدة.  -الرشاد

، اإلنصػػػاؼ فػػػى معرفػػػة الػػػراجح مػػػف ٕٕٔ/ٚ، نيايػػػة المحتػػػاج ٕٔٓ/ٗشػػػرح فػػػتح القػػػدير ( ٕ)
لػديف أبػى الحسػف عمػى بػف سػميماف بػف أحمػد المػرداكم. تحقيػػؽ تػأليؼ عػبلء ا -الخػبلؼ

طبعػػو دار الكتػػب العمميػػة منشػػكرات محمػػد عمػػي بيضػػكف، -أبػػى عبػػد اهلل محمػػد حسػػف 
 . ٛ/ٗٔ، شرح النيؿ ٖٜ/ٓٔالمحمى 

، طبعػة دار الفكػر، نيايػة المحتػاج ٕٛٗ/ ٕ، حاشػية الدسػكقى ٕٖٚ/ ٕبدائع الصنائع  ( ٖ)
 ، كشػػػػػػػاؼ القنػػػػػػػاع لمبيػػػػػػػػكتيٕ٘ٙ/ ٙٔمػػػػػػػكع لممطيعػػػػػػػى ، تكممػػػػػػػة المجٖٓٔ، ٜٖٓ/ ٙ
 .ٕٜ/ٚ، المبدع ٓٙ/ ٖ، الكافي ٔٔٔ/ ٘ 
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أمػػا بالنسػػبة لمقسػػـ بػػيف الزكجػػات، فإنػػو يحػػؽ لممػػرأة أف تتنػػازؿ عػػف نكبتيػػا 
-لضرتيا، كما فعمت السيدة سكدة بنت ذمعة بالتنازؿ عف يكميا لمسيدة عائشػة 

 . -رضى اهلل عنو
بأف تنازؿ المرأة عف حقيا ال يضر، إف كاف قبؿ العقد، أك أخٛة ػٍ ْزا: 

 ألف المرأة ىى مالكة الحؽ، كليا أف تتصرؼ فيو كيؼ تشاء  بعده،
 .(ٔ)كمتى تشاء

: أف زكاج المسيار مبني عمى اإلسرار كالكتماف، كعدـ اطبلع انذنٛم انثاَٙ
 .(ٕ)الناس عميو، كاألصؿ في الزكاج اإلعبلف

بأف قكلكـ غير مسمـ بو؛ ألف زكاج المسيار ال يعتبر سران، بدليؿ  َٕلش ْزا:
لشيكد، فاإليصاء بالكتماف ال يضر بالعقد؛ ألف اإلعبلف حصؿ كجكد ا

مع شيادة الشاىديف، كما داـ أنو حصؿ فقد انتفت صفة السرية، كالزكاج 
 .(ٖ)صحيح كمنعقد، كىذا باتفاؽ األئمة الثبلثة الحنفية، الشافعية كالحنابمة

مف أف ىذا الزكاج يتنافي مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية  انذنٛم انثانث:
 .(ٗ)الزكاج، كتحقيؽ السكف، كالمكدة، كرعاية األبناء

قد رد عف ىذا الدكتكر/ يكسؼ القرضاكم بقكلو: إف ىذا الزكاج َٕلش ْزا: 
ليس ىك الزكاج المنشكد، كلكنو الزكاج الممكف، كالذل أكجبتو ضركريات 
الحياة، كتطكر المجتمعات، كظركؼ العيش، كعدـ تحقيؽ كؿ األىداؼ 

قد، كال يبطؿ الزكاج، إنما يخدشو، كيناؿ منو، كقد قيؿ ما ال ال يمغي الع
 يدرؾ كمو، ال يترؾ كمو، كالقميؿ خير مف العدـ. 

                                                           

 ، بتصرؼ.ٖ٘ٔ:  ٕٛٔزكاج المسيار لممطمؽ ص ( ٔ)
 .ٕ٘ٔالمرجع السابؽ، ص ( ٕ)
، زكاج المسػػػيار  مػػػف البحػػػث ٓٗ٘، ٜٖ٘، ٖٛ٘سػػػبؽ بيػػػاف ىػػػذه المسػػػألة بالتفصػػػيؿ ص  (ٖ)

 .ٓٗٔ، ٖٚٔص 
 .ٔٛٔمستجدات فقيية ص  ،ٕ٘ٔ( زكاج المسيار ص ٗ)
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بأف زكاج المسيار ال يحقؽ اليدؼ األسمى مف الزكاج، كىك أخٛة ػٍ ْزا: 
السكف، كالمكدة المطمكبة بيف الرجؿ كالمرأة، ككذلؾ ال يحقؽ التربية 

اعد عمى تقكيض مفيكـ الزكاج المعتاد، مما يضر األحكـ لؤلكالد، بؿ يس
ف كاف صحيحان شكبلن، فيك  بالمجتمع، كبيذا يتضح أف زكاج المسيار، كا 

 .(ٔ)معيب معنى، لمخالفتو مقاصد الشارع الحكيـ مف ىذا العقد
أف ىذا الزكاج فيو ميانو لممرأة، كتيديد لمستقبميا بالطبلؽ، إذا  انذنٛم انشاتغ:

في القسـ، أك النفقة، كفيو استغبلؿ لظركفيا، فيى لك طمبت المساكاة 
 كجدت الزكاج العادم، لما قبمت بزكاج المسيار. 

لكف المرأة  -بأننا نكافقكـ بأف ىذا الزكاج فيو شج مف الميانة لممرأةَٕلش ْزا: 
 -ىى التى تنازلت، كقبمت بيذا الزكاج، فعمييا أف تتحمؿ ما التزمت بو

 ، فيك عقد صحيح. أما مف حيث صحة العقد
 أف اهلل تعالى شرع لنا كسيمة أخرل غير ىذا الزكاج  :انذنٛم اخلايظ

 كىك التعدد. 
بأف زكاج المسيار ىك بالفعؿ نكع مف التعدد، ألنو ال يتصكر أف  َٕلش ْزا: 

شابان يدخؿ الحياة الزكجية ألكؿ مرة يدخميا مسياران، فالكاقع أف الذل يمجأ 
لو زكجة أكلى كلديو بيت مستقر، كيتزكج ىذه إلى ىذا الزكاج يككف 

 المرأة لتككف الزكجة الثانية. 
ف كاف شكبلن مف أشكاؿ التعدد لكنو شكؿ  :أخٛة ػٍ ْزا بأف ىذا الزكاج، كا 

ممسكخ مشكه، فأيف الزكاج الذل يترؾ الرجؿ فيو زكجتو ألياـ طكيمة قد 
سمكؾ أكالده، مف تصؿ إلى شيكر، كال ينفؽ عمييا، كال يتابع سمككيا، كال 

 زكاج يعدؿ الرجؿ فيو بيف زكجاتيف، كيرعى شئكنيف، كيحكـ 
 تربية أبنائو. 

أف ىذا الزكاج ينطكم عمى كثير مف المحاذير، إذ قد يتخذه  :انذنٛم انغادط
بعض النسكة كسيمة الرتكاب الفاحشة بدعكل أنيا متزكجة عف طريؽ 

                                                           

 .ٚٔ، نقبلن عف زكاج المسيار لمقرضاكم ص ٔٗٔزكاج المسيار ص ( ٔ)
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كاف مستكمؿ األركاف المسيار؛ لذا يجب منعو سدان لمذرائع حتى كلك 
 كالشركط قياسان عمى زكاج المتعة كالمحمؿ. 

بأف استغبلؿ زكاج المسيار مف قبؿ بعض النسكة، أك الرجاؿ  :َٕلش ْزا
الرتكاب الفاحشة، فيذا ال يعنى تحريمو؛ ألف المرأة الفاسدة كالرجؿ 
الفاسد يستطيع أف يحقؽ م ربو بأم كسيمة، كليس في انتظار زكاج 

كما أف قياسيـ زكاج المسيار عمى زكاج المتعة كالمحمؿ، فيذا  -المسيار
 قياس غير صحيح عمى اإلطبلؽ. 

ألف زكاج المتعػة محػدد بمػدة معينػة مقابػؿ ميػرٍا أك أجػر معػيف، كينتيػػى 
أما زكاج المحمػؿ، فيػك زكاج  -بمجرد انتياء المدة كال يحتاج إلى طبلؽ أك فسخ

ألكؿ، أما زكاج المسيار، فيك زكاج مقصكد ال يقصد بو إال تحميؿ المرأة لمزكج ا
لذاتػػػػو، قصػػػػد منػػػػو أىػػػػداؼ مشػػػػركعة، مػػػػف العفػػػػة، كالكلػػػػد، كنحػػػػك ذلػػػػؾ. كزكاج 
المسػػػيار، قػػػد ال يخمػػػك مػػػف المخػػػاطر، كخاصػػػة فػػػي عصػػػرنا الحاضػػػر لػػػذا يجػػػب 

 .(ٔ)قصره عمى بعض الحاالت الفردية، كالمعاؽ مثبلن، كصكاحب الظركؼ
 :انشاخر 

اء، كأدلػػػتيـ، أرل أف زكاج المسػػػيار صػػػحيح كبعػػػض عػػػرض آلراء الفقيػػػ
لكػػف، مػػف األفضػػؿ إباحتػػو عمػػى حػػاالت ضػػيقة، كخاصػػة كالمعاقػػة مػػثبلن، كمػػف 
عزؼ عنيا الخطاب لظركفيا المتعمقة بأكالدىػا، كنحػك ىػذا، كذلػؾ لغمبػة مفاسػده 
عمػػػى منافعػػػو، إذا أبػػػيح مطمقػػػان، كحتػػػى ال يمكػػػف اسػػػتغبللو مػػػف بعػػػض الرجػػػاؿ، 

 راض مشبكىة. كالنساء لتحقيؽ أغ
فمف األفضؿ منع ىذا النكع مػف الػزكاج؛ ألف مفاسػده أكثػر مػف منافعػو، 

 .(ٕ)كألف القكؿ بإباحتو يفتح باب شر، كاهلل أعمـ
                                                           

 .٘ٗٔ: ٕٗٔ، ٕ٘ٔزكاج المسيار ص ( ٔ)
 . ٕٔٓ، مستجدات فقيية ص ٕ٘ٔص زكاج المسيار ص  (ٕ)
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 لشاس اجملًغ انفمٓٙ يف َكاذ ادلغٛاس: 
نػػػػاقش المجمػػػػع الفقيػػػػي اإلسػػػػبلمي التػػػػابع لرابطػػػػة العػػػػالـ اإلسػػػػبلمي أبػػػػرز 

ينػػػػد، كالػػػػزكاج بنيػػػػة الطػػػػبلؽ، كالػػػػزكاج مػػػػع األنكحػػػػة، كمنيػػػػا المسػػػػيار، كزكاج فر 
إضػػمار نيػػة الطػػبلؽ، كىػػي األنكحػػة المسػػتحدثة، فقػػرر فػػي دكرتػػو الثامنػػة عشػػرة 

 ـ ما يأتى: ٕٙٓٓأبريؿ  ٕٔ -ٛالمنعقدة بمكة في الفترة مف 
إبػػراـ عقػػد تتنػػازؿ فيػػو المػػرأة عػػف السػػكف، كالنفقػػة، كالقسػػـ، أك بعػػض منيػػا،  -ٔ

 ىا في أم كقت شاء مف ليؿ أك نيار. كترضى بأف يأتي الرجؿ إلى دار 
عقػػد زكاج عمػػى أف تظػػؿ الفتػػاة فػػي بيػػت أىميػػا، ثػػـ يمتقيػػاف متػػى رغبػػا إبػػراـ  -ٕ

في ذلػؾ فػي بيػت أىميػا، أك فػي مكػاف آخػر، حيػث يتػكفر سػكف ليػا كنفقػة. 
فقػػػػرر المجمػػػػع أف ىػػػػذيف العقػػػػديف كأمثاليمػػػػا صػػػػحيحاف، إذ تػػػػكافرت فييمػػػػا 

المكانع.  أما الزكاج بنية الطػبلؽ فيػرل  أركاف الزكاج، كشركطو، كخمكه مف
تمالو عمى الغش، كالتدليس إذ لػك عممػت المػرأة أك كلييػا شالمجمع منعو؛ ال

بذلؾ، لـ يقببل ىذا العقػد؛ ألنػو يػؤدم إلػى مفاسػد عظيمػة، كأضػرار جسػيمة 
 . (ٔ)تسيء إلى سمعة المسمميف

 

* * * * * * 

                                                           

، كمػػا بعػػدىا نقػػبلن عػػف قػػرار المجمػػع الفقيػػى فػػى ٗٔٔ( الضػػكابط القانكنيػػة كالشػػرعية ص ٔ)
 ـ. ٕٙٓٓ/ٗ/ٖٓاسألكا أىؿ الذكر  -اإلسبلـ عمى اإلنترنت -المستحدثة أبرز األنكحة
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 ادلثسث انغادط
 ، صٔاج انذو، ٔانٕشى، ٔانكاعٛد

 ٔانطٕاتغ، ٔانشدشج تني انشثاب
انتشرت ىذه األياـ أنكاع عديدة مف العبلقات بيف الشباب، كيدعكف أنيا 
نمػا ىػى نػكع مػف التحايػؿ عمػى شػرع  نكع مف أنكاع الزكاج، كىى ليست كذلؾ، كا 

 اهلل مف ناحية كعمى الفتيات مف ناحية أخرل.
الفتيػػػات فػػػي كترجػػػع أسػػػباب ظيػػػكر ىػػػذه األنػػػكاع إلػػػى اخػػػتبلط الشػػػباب ب

شػػػتى مجػػػاالت الحيػػػاة، فػػػي المػػػدارس، كالجامعػػػات، كالكظػػػائؼ، كالتػػػدريس بغيػػػر 
حػػػػاجز كال حػػػػدكد، كعػػػػدـ قػػػػدرة الشػػػػباب عمػػػػى نفقػػػػة الزكجػػػػة المتزايػػػػدة، كضػػػػعؼ 
شػػػعكرىـ بالمسػػػؤكلية عػػػف تػػػأميف حػػػاجتيـ أصػػػبلن، كثػػػكراف الغريػػػزة الجنسػػػية عنػػػد 

المغرضػػة، كاألفػػبلـ،  يػػةالجنسػػيف، كخاصػػة بعػػد ظيػػكر القنػػكات الفضػػائية اإلباح
 .(ٔ)كالصكر الجنسية في التمفاز كاإلنترنت

عػػػػبلكة عمػػػػى ىػػػػذا، ىػػػػك جيػػػػؿ الشػػػػباب بشػػػػركط الػػػػزكاج الشػػػػرعي، كفقػػػػو 
الزكاج، كىك أىـ ما يؤثر في حياتيـ، حيػث إذا بػدأ بدايػة خاطئػة، فسػكؼ تكػكف 

 عكاقبو كخيمة.
 أٔلا: صٔاج انذو: 

مرأة عمى الزكاج دكف عقد، أك شيكد، : ىك أف يتفؽ الطرفاف الرجؿ كالذؼشٚفّ
 .(ٕ)أك كلي، كيككف الزكاج كالعقد بينيما بخمط دمائيما

: أف يقكـ الشاب كالفتاة بجرح عضك مف أعضائيما، بحيث يخرج الدـ ٔصٕسذّ
                                                           

تحسػػػػيف  -مقػػػػاؿ: زكاج الكاسػػػػيت كالػػػػدـ كالكشػػػػـ كغيرىمػػػػا مػػػػف أنػػػػكاع األنكحػػػػة الصػػػػكرية( ٔ)
 Hips/www.aluka.netبيرقدار، عمى شبكة األلككة  

 ـ. ٕٕٓٓ/ٗ/ٜٔاالطبلع كالزيارة فى 
األحػد  -ٕٛٙٚٔنقبلن عف مجمة السياسية العػدد  ٘ٗٔالضكابط القانكنية كالشرعية، ص ( ٕ)

 . ٖٙـ )زكاج الدـ كالكشـ كالطكابع زنا( ص ٕٗٓٓيكنيك  ٙ
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منيما، فيقكماف بكضع المكانيف المجركحيف عمى بعضيما، ليختمط دـ 
مقاـ عقد الزكاج، مف الشاب بدـ الفتاة زاعميف أف ىذا العمؿ يقكـ 

اإليجاب، كالقبكؿ ليصبحا زكجيف كاممي الكاجبات، كالحقكؽ، بعد مزج 
 .(ٔ)دميما بحسب ما يزعماف

 زكى ْزا انضٔاج
مثػػؿ ىػػذا النػػكع مػػف الػػزكاج باطػػؿ، كال يصػػح أف نسػػميو زكاجػػان، بػػؿ ىػػك 

 .(ٕ)نكع مف االرتباط بيف شاب كفتاة أك نكع مف المعاىدة بينيما، كىك زنا كاضح
: صٔاج انٕشى:   ثاَٛاا

: ىك أف يتفؽ الشاب كالفتاة عمى كتابة عقد الزكاج العرفي بالكشـ عمى ذؼشٚفّ
الجسد، ليشيرا إلى ارتباطيما الكثيؽ، كالمؤبد حيث يبقى الكشـ عمى 

 .(ٗ).(ٖ)الجمد رمزان سرمديان 
: أف يذىب الشاب كالفتاة إلى مركز لمكشـ. فيطمباف مف المركز أف ٔصٕسذّ

ب اسـ الشاب عمى جسد الفتاة كشمان، كأف يكتب اسـ الفتاة عمى جسد يكت
الشاب كشمان ليككف ذلؾ بمثابة عقد زكاج، ال ينفؾ عنيما، كيصبحا 

 ككاجباتيما بحسب  زكجيف، يحؽ ليما ممارسة حقكؽ الزكجيف،
 .(٘)ما يزعماف

                                                           

لتحسػيف  -زكاج الكاسيت كالدـ كالكشـ كغيرىما مف أنػكاع األنكحػة الصػكرية( مقاؿ بعنكاف ٔ)
 بيرقدار عمى شبكة األلككة. 

 . ٘ٗٔالضكابط القانكنية كالشرعية ص ( ٕ)
 .( ٚٗٔأل الدائـ )ينظر: مختار الصحاح ص  السرمد:( ٖ)
، نقػػبلن عػػف اآلثػػار النفسػػية كاالجتماعيػػة لمتميفزيػػكف ٚٗٔالضػػكابط القانكنيػػة كالشػػرعية ص ( ٗ)

طبعػػػو، طبعػػػة المكتبػػػة العصػػػرية، دار النيضػػػة  ٖٕالعربػػػى لعبػػػد الحميػػػد العيسػػػكل ص 
 ـ.ٜٗٛٔ -بيركت -العربية

لتحسػيف  -لكشػـ كغيرىػا مػف أنػكاع األنكحػة الصػكريةمقاؿ بعنػكاف زكاج الكاسػيت كالػدـ كا( ٘)
 بيرقدار عمى شبكة األلككة. 
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 زكى ْزا انضٔاج
سػبلـ حػـر الكشػـ ىذا الزكاج باطؿ، كالعبلقة الناتجػة عنػو حػراـ؛ ألف اإل

نيائيػػػان؛ لمػػػا فيػػػو مػػػف الضػػػرر بالبػػػدف، كاإلفسػػػاد الػػػذل ال ينفػػػع، كالتشػػػكيو، كاأللػػػـ 
المنيػى عنػو، كمػا أف مػف يصػػنع ىػذا الفعػؿ يكػكف قػػد تعمػد إدامػة النجاسػة عمػػى 

 .(ٔ)بدنو؛ ألف الكشـ نجس
لعػف رسػكؿ " قػاؿ:  -رضػى اهلل عنػو -لما ركم عف عبد اهلل بف مسػعكد

ة كالمستكشػػػػمة، كالكاصػػػػمة كالمستكصػػػػمة، كالمحمػػػػؿ كالمحمػػػػؿ لػػػػو، الكاشػػػػم   اهلل
 . (ٕ) "كأكؿ الربا كمككمو

كىذا الحديث يدؿ عمى تحريـ الكشػـ، كدؿ المعػف عمػى أنػو مػف الكبػائر، 
 .(ٖ)كالمعف يمحؽ بالفاعؿ كالمفعكؿ بو

كمػػػا أف أزالتػػػو فييػػػا الكثيػػػر مػػػف اإليػػػذاء، حيػػػث يػػػزاؿ الكشػػػـ بمػػػاء النػػػار 
ا يعرض الجسد لمتشكيو، كاأللـ المنيى عنو، ككتابػة العقػد بالكشػـ كبغيره، كىك م

دكف تكافر شركط الزكاج مف الكلى كاإليجػاب كالقبػكؿ كالشػيكد كالتكثيػؽ، ال يعػد 
 .(ٗ)زكاجان شرعيان في نظر الشرع

                                                           

 .ٚٗٔالضكابط القانكنية كالشرعية ص ( ٔ)
 مف البحث.  ٔٛ٘سبؽ تخريجو ص ( ٕ)
 .ٜٗٔ/ ٖسبؿ السبلـ ( ٖ)
مقػػػاؿ بعنػػػكاف )الػػػزكاج العرفػػػى بالكاسػػػيت كالكشػػػـ كالطكابػػػع، كالفرنػػػد ىدفػػػو إشػػػباع الغريػػػزة ( ٗ)

 -ـٕ٘ٓٓيكنيػػك  ٖكلػػيس بنػػاء أسػػرة(. كتبػػو سػػالـ الناشػػى بمجمػػة القػػبس عػػدد  الجنسػػية
 :القبس فى 

Googlnews=     ٛٔٓٙٔمف مكقع. article. https alqabas.com 
 ـ. ٕٕٓٓ/ٗ/ٜٔزيارة الصفحة 
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: صٔاج انكاعٛد:   ثانثاا
 : أف يسجؿ كؿ مف الشاب كالفتاة صكتو عمى شريط كاسيت، قائبلن أماـصٕسذّ

الطرؼ اآلخر: إنو يحب الطرؼ اآلخر، كقد تزكجو بمحض إرادتو 
كرضاه، كيأخذ كؿ كاحد نسخة مف الشريط، معتبران ىذا التسجيؿ قد ناب 

 .(ٔ)مناب عقد الزكاج، كقد صارا زكجيف منذ ىذا التسجيؿ بحسب زعميما
: صٔاج انطٕاتغ:   ساتؼاا

شراء طابع بريد، الطابع : يقـك الشاب كالفتاة الراغباف في االرتباط بصٕسذّ
المخصص لصحة تكثيؽ عقد الزكاج الشرعي، لكؿ منيما، كيقـك الشاب 

التى تقـك  -بمصؽ الطابع عمى الجبيف، كبعد عدة دقائؽ يعطي الطابع لمفتاة
 .ٕ()بدكرىا بمصؽ الطابع عمى جبينيا كبيذا تنتيى مراسـ الزكاج

: صٔاج انشدشج:   خايغاا
اب كفتاة أحد أكراؽ األشجار المتساقطة، ليكتب : ىك أف يأخذ كؿ شذؼشٚفّ

عمييا العقد، كيتبادالف ىذه األكراؽ، كيحتفظ  كؿ كاحد بكرؽ اآلخر دليبلن 
 .(ٖ)عمى عبلقتيما

مف األنكاع التػى انتشػر مػؤخران زكاج الشػفاة حيػث يعقػد زكاجيمػا بالشػفاة 
 عكضان عف اإليجاب كالقبكؿ، كبقية الشركط المشركعة. 

 شػػػػػػر زكاج الرسػػػػػػائؿ، فػػػػػػاعتبر تبػػػػػػادؿ الرسػػػػػػائؿ بػػػػػػيف الشػػػػػػاب ككػػػػػذلؾ انت
 .(ٗ)كالفتاة زكاجان 

                                                           

 -مقػػػػػػػػاؿ )زكاج الكاسػػػػػػػػيت، كالػػػػػػػػدـ، كالكشػػػػػػػػـ كغيرىػػػػػػػػا مػػػػػػػػف أنػػػػػػػػكاع األنكحػػػػػػػػة الصػػػػػػػػكرية( ٔ)
 لتحسيف بيرقدار.  

، مقػػاؿ "الػػزكاج العرفػػي بالكاسػػيت كالكشػػـ ٜٗٔ، ٛٗٔابط القانكنيػػة كالشػػرعية ص الضػػك ( ٕ)
كالطكابػػع كالفرينػػد لسػػالـ الناشػػي، مقػػاؿ )زكاج الكاسػػيت كالػػدـ كالكشػػـ كغيرىػػا مػػف أنػػكاع 

 األنكحة الصكرية لتحسيف بيرقدار. 
 . ٜٗٔ -ٛٗٔالضكابط القانكنية ص ( ٖ)
 لتحسيف بيرقدار  -يرىا مف أنكاع األنكحة الصكريةمقاؿ زكاج الكاسيت كالدـ كالكشـ كغ( ٗ)
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 احلكى انششػٙ  ذلزِ األَٕاع يٍ انضٔاج: 
 اتفقػػػػػت آراء الفقيػػػػػاء عمػػػػػى حرمػػػػػة ىػػػػػذه األنػػػػػكاع مػػػػػف الػػػػػزكاج، كيعتبػػػػػر 

 فاحشة كزنا.
 كلقد كاف لمدكتكر/ محمد رأفت عثماف مقكلو في ىذا كىى: 

ؼ فػػي التصػػرفات، كعبػػث فػػي السػػمكؾ، إف ىػػذه األعمػػاؿ تػػدؿ عمػػى سػػخ
فيػػي ممارسػػات لمزنػػا، ال يربطيػػا بالعقػػد الشػػرعي  لمػػزكاج أم ربػػاط، فػػالزكاج فػػي 
اإلسبلـ عقد البد مػف تػكافر أركانػو كشػركطو حتػى تتحقػؽ شػرعيتو، كمػف ضػمف 
أركانػو مكافقػػة الػػكلي كحضػػكر الشػػيكد، أمػػا مػا يحػػدث بػػيف الشػػباب فيػػك نػػكع مػػف 

ية، يريدكف أف يألفكىا بألفة شرعية، كيجب عمى الدكلة أف العبث باألحكاـ الشرع
 .(ٔ)تضرب عمى أيدم ىؤالء الذيف يريدكف إشاعة الفاحشة في المجتمع

 أخطاس صٕس ْزا انضٔاج
إف لصػػػػػكر الػػػػػزكاج السػػػػػابقة أخطػػػػػاران طبيػػػػػة كاجتماعيػػػػػة، فضػػػػػبلن عػػػػػف ككنيػػػػػا 

عمػى المنقػكؿ إليػو،  فاحشة، كزنان محضان، فزكاج الدـ سبب لنقؿ األمراض التى تقضػي
 -كمػػرض اإليػػدز كغيػػره، كزكاج الكشػػـػ فيػػو تشػػكيو لجسػػـػ اإلنسػػاف، كتغييػػر لخمػػػؽ اهلل

، كىكػذا  االزدراءإضافة إلػى نظػرة  -تعالى التػي ينظػر إلييػا المجتمػع لئلنسػاف المكشػـك
بقيػػػة الصػػػكر المنحرفػػػة، التػػػي تخجػػػؿ اإلنسػػػاف كتجعمػػػو يعػػػيش تحػػػت مطػػػارؽ تعػػػذيب 

طػأ كالػذنب، كيػرل نفسػو صػغيران محتقػران فػي عيػكف النػاس، كبػيف الضمير كالشعكر بالخ
 .ٕ()األىؿ كاألصحاب

* * * * * * 
                                                           

 بنػػػػػػػؾ الفتػػػػػػػاكل  -، نقػػػػػػبلن عػػػػػػػف اإلسػػػػػػبلـ عمػػػػػػػى االنترنػػػػػػتٜٗٔالضػػػػػػكابط القانكنيػػػػػػػة ص ( ٔ)
  .www//islamonlins-net-fatwa/sttmـ، ٖٕٓٓ/ ٕٔ/ٗ

 لتحسيف بيرقدار  -مقاؿ زكاج الكاسيت كالدـ كالكشـ كغيرىا مف أنكاع األنكحة الصكرية( ٕ)



 0202 ديسمبر العدد السادس والعشرون -مجمة كمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بسوىاج 

 

 

 أسبابه وطرق مواجهته –نماذج من أنواع الزواج الحديثة بين الشباب 

557 
 

 ادلثسث انغاتغ
 آثاس األَٕاع احلذٚثح يٍ انضٔاج 

 تني انشثاب ػهٗ األعشج ٔاجملرًغ
 أٔلا: آثاسْا ػهٗ األعشج: 

 إف ىذه األنكاع ليا آثار سمبية عمى األسرة كتتمثؿ فى: 
 فط انمعاء مساع انذػٕٖ: اإلَكاس ٔس  (1)

المقصػػػػكد باإلنكػػػػار الػػػػػذل يحصػػػػؿ أمػػػػػاـ القضػػػػاء، فػػػػػإذا رفعػػػػت دعػػػػػكل 
الزكجيػػة، أك اإلقػػػرار بيػػػا كلػػػـ يحضػػػر الخصػػـ أمػػػاـ المحكمػػػة، أك حضػػػر كأنكػػػر 
فيػػػػذا إنكػػػػار الزكجيػػػػة الػػػػذل يحصػػػػؿ أمػػػػاـ القضػػػػاء كلقػػػػد نػػػػص قػػػػانكف األحػػػػكاؿ 

ف قػػانكف إجػػراءات مػػ ٚٔالشخصػػية فػػي مصػػر بشػػأف الػػزكاج العرفػػي فػػي المػػادة 
التقاضػػػػي فػػػػي مسػػػػائؿ األحػػػػكاؿ الشخصػػػػية فػػػػي مصػػػػر الصػػػػادر بالقػػػػانكف لسػػػػنة 

ـ عمػػى أنػػو )ال تقبػػؿ عنػػد اإلنكػػار الػػدعكل الناشػػئة عػػف عقػػد الػػزكاج فػػي ٕٓٓٓ
ىػػػػ مػػػا لػػػـ يكػػػف الػػػزكاج ثابتػػػان بكثيقػػػة ٖٜٔٔالكقػػػائع البلحقػػػة أكؿ أغسػػػطس سػػػنة 

سػػب األحػػكاؿ دكف غيرىمػػا رسػػمية، كمػػع ذلػػؾ تقبػػؿ دعػػكل التطميػػؽ أك الفسػػخ بح
 .(ٔ)إذا كاف الزكاج ثابتان بأية كتابة

 ( ظٛاع األَغاب: 2)
قد تمجأ الزكجة إلى رفػع دعػاكل إلثبػات نسػب األبنػاء آلبػائيـ كىػذه ىػى 
الحالة الكحيدة التي تقبؿ فييا المحكمة نظر دعاكل الزكاج العرفي إلثبات نسػب 

طفاؿ كخكفيـ عمييـ مف الضياع األبناء بيدؼ المحافظة عمى مستقبؿ ىؤالء األ
فػػيمكف إثبػػات نسػػب المكلػػكد ألبيػػو مػػف خػػبلؿ تقػػديـ كرقػػة زكاجيػػا العرفػػي لييئػػة 
المحكمػػػة أك مػػػف خػػػبلؿ شػػػيادة الشػػػيكد كىػػػذا لػػػيس أمػػػر سػػػيؿ؛ ألف الػػػزكج يرفػػػع 
 دعػػػػكل لنفػػػػي ىػػػػذا النسػػػػب كتكػػػػكف الضػػػػحية ىػػػػـ األبنػػػػاء الػػػػذيف يخرجػػػػكف لمحيػػػػاة

 ببل نسب كببل أب.  
                                                           

 . ٜٕٔلكسيط فى أحكاـ األسرة فى اإلسبلـ ص ا( ٔ)
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: آث  اسْا ػهٗ اجملرًغ: ثاَٛاا
 انضٔاج انؼشيف ٚؤدٖ إىل إشاػح انفازشح ػهٗ اجملرًغ: (1)

ألف الشػػػػاب عنػػػػدما يػػػػرل أف الػػػػزكاج العرفػػػػي يتػػػػيح لػػػػو اإلركاء الغريػػػػزم 
لمشػػيكة بسػػيكلة كيسػػير دكف أف يتحمػػؿ الشػػاب أل أعبػػاء ماليػػة أك معنكيػػة، فإنػػو 

المرىقػة التػى ال  سػيحجـ عػف التفكيػر فػي الػزكاج الشػرعي  المكثػؽ نظػران لتكاليفػو
 يقدر عمييا الشاب مف شقة كشبكة كمير ألخ. 

كىػػذا سػػيؤدل إلػػى إشػػاعة الفاحشػػة فػػي المجتمػػع كتفشػػى الػػدعارة المقننػػة 
تحػػػت مسػػػمى الػػػزكاج العرفػػػي كىػػػذا كمػػػو يػػػؤدل بػػػبل شػػػؾ إلػػػى كجػػػكد مبليػػػيف مػػػف 
لػػى انييػػار نظػػاـ األسػػرة ببسػػاطة، كفػػي  األطفػػاؿ غيػػر الشػػرعييف فػػي المجتمػػع كا 

ية انييار المجتمع ككؿ كتفككػو باعتبػار األسػرة ىػى نػكاة المجتمػع كالدعامػة النيا
 األساسية في كجكده كتماسكو. 

 ( انضٔاج انؼشيف ٔصَا احملاسو: 2)
قػػػد ينػػػتج عػػػف الػػػزكاج العرفػػػي أبنػػػاء كبنػػػات كبمػػػركر السػػػنكات قػػػد يمتقػػػى 

تػو كىػـ ال األبناء كالبنات بأخكانيـ كأخكانيـ مف األب في الػزكاج العرفػي بعػد مك 
كقػد يتػزكج بعضػيـ بػبعض كىػك  -يعممكف، لما يتسـ بو الزكاج العرفي مف سرية

تػػػزاكج بػػػػيف محػػػاـر منيػػػػى عنػػػو لقكلػػػػو تعػػػالى: )حرمػػػػت عمػػػيكـ أميػػػػاتكـ كبنػػػػاتكـ 
 .(ٕ)(ٔ) كأخكاتكـ مف الرضاع(

 ( انرفكك األعشٖ ٔذششد األطفال: 3)
باعتبارىا المرحمة تعتبر الطفكلة مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا اإلنساف 

التػػي تػػتحكـ فػػي مسػػار حياتػػو فالطفػػؿ المكلػػكد ألسػػرة عاديػػة يختمػػؼ عػػف الطفػػؿ 
المكلػػكد ألسػػرة مفككػػة أك ممػػف ال يعتػػرؼ بيػػـ أبػػاؤىـ أك أسػػرة طمػػؽ كالػػدىـ فييػػا 

                                                           

 . ٖسكرة النساء اآلية ( ٔ)
 بتصرؼ. ٓٗ: ٖٙالزكاج العرفى لفارس محمد عمراف، ص ( ٕ)
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كالػػػدتيـ فيػػػؤالء مػػػف أخطػػػر مػػػا يكػػػكف عمػػػى المجتمػػػع لمػػػا ليػػػـ مػػػف نفسػػػية سػػػيئة 
 كبير عمى حياتيـ. محطمة كما أف لنظرة المجتمع ليـ اثر 

فإذا كانت األسرة مفككة ما بيف زكاج غير شرعي كأبناء غيػر شػرعييف، 
كال كجػػػكد رسػػػمي يثبػػػت نسػػػبيـ، أك آبػػػاء ترعػػػى أكالدىػػػا أصػػػبح ىنػػػاؾ جيػػػؿ مػػػف 

 الشباب المشرد الذل ال يعي ما ىي األسرة. 
يجب عمى اآلباء تعميـ أبنائيـ القػيـ كالمبػادئ كالمثػؿ، فكيػؼ يعمػـ األب 

بنسػب ابنػو، أك  االعتػراؼو ىػذه األشػياء كىػك نفسػو غيػر عػالـ بيػا أك رافضػان أبن
 ىاربان تاركان زكجتو كأكالده بدكف نفقة أك إثبات لمعبلقة الشرعية بينيما. 

فالشػػػاب أك الفتػػػاة إذا كػػػاف ال يعػػػرؼ لػػػو أب، كلػػػيس لديػػػو مػػػا يثبػػػت نسػػػبة ألبيػػػو 
ما أف يعيش فيككف إما منبكذان مف مجتمعو فيصبح إنس كعائمتو. انان غير سكل، كا 

فػػي مجتمػػع غربػػى ال يعتػػد بالعبلقػػات االجتماعيػػة فسػػكؼ يكػػكف مذبػػذب النفسػػية 
 .(ٔ)محرـك مف حناف كرعاية األب 

 ( ظٛاع احلمٕق ادلانٛح نهضٔخح: 4)
 كنفقة المتعة؛ كالنفقة الدائمة كالمعاش كالميراث كغير ذلؾ.

  ( انضٔاج انؼشيف ٚؤدٖ إىل اإلفغاد األسض:5)
كذلؾ ألنو قائـ عمي السرية كالخطأ مما قد يزيػد مػف حػكادث القتػؿ غيػره 
عمػػى األعػػػراض ألنػػػو لػػػـ يتػػػكافر فػػػي الػػػزكاج أحػػػد شػػػركطو اليامػػػة كىػػػك اإلشػػػيار 

 .(ٕ)كاإلعبلف كالبينة
 

* * * * * * 

                                                           

 ، كما بعدىا بتصرؼ. ٓٚٔالضكابط القانكنية كالشرعية ص ( ٔ)
 . ٔٓٔالزكاج العرفي في ميزاف اإلسبلـ ص ( ٕ)
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 ادلثسث انثايٍ
 طشق يٕاخٓح أعثاب اَرشاس األَٕاع

 احلذٚثح يٍ انضٔاج تني انشثاب  
جراءات كقائية رادعة لمحد مف انتشار ىذه الظاىرة، كالقضاء تكجد ىناؾ إ

 عمييا، كىى: 
الدعكة إلى طمب العمـ، كالحث عميو، كالقضػاء عمػى األميػة، كخاصػة العمػـ  -ٔ

الشػػػرعي، كالتأكيػػػد عمػػػى فقػػػو الػػػزكاج فػػػي اإلسػػػبلـ ليكضػػػح الرؤيػػػة الشػػػرعية 
 لمزكاج في اإلسبلـ لمشباب، كالفتيات، بؿ لمجميع بصفة عامة. 

عمػػػى األسػػػرة، كالمجتمػػػع أف يتخػػػذا فػػػى فػػػرض ثيػػػاب محتشػػػمة تسػػػتر جسػػػـ  -ٕ
المػػرأة، كخاصػػة الفتيػػػات المراىقػػات مػػػف العػػرل، كتقمػػؿ مػػػف اإلثػػارة كالفػػػتف، 

 فيسد باب تفشي، كانتشار مثؿ ىذه األنكاع مف الزكاج الباطؿ. 
محاكلػػػة منػػػع االخػػػتبلط بػػػيف الشػػػباب كالفتيػػػات قػػػدر المسػػػتطاع، سػػػكاء فػػػي  -ٖ

عداديػػة، أك الثانكيػػة، كعمػػى األخػػص الجامعػػات، نظػػران، لكجػػكد المػػدارس اإل
التبرج كاالختبلط السافر كما يػؤدل إليػو كػؿ ىػذا مػف نتػائج مكبقػة لممجتمػع 

 سكاء كاف عمي مستكل المجتمع، أك األسرة. 
زيػػادة رقابػػة األسػػرة عمػػى أبنائيػػا مػػف الشػػباب، كالفتيػػات، كتعمػػيميـ األحكػػاـ  -ٗ

رقابػػػػة ليسػػػػت حػػػػدان لمحريػػػػة بػػػػؿ ىػػػػي مػػػػف كاجبػػػػات الشػػػػرعية، كتعػػػػريفيـ أف ال
 .(ٔ)اآلباء

لى أسمكب المساءلة،  كيجب عمى األسرة العكدة إلى التقاليد، كالعادات، كا 
كالمحاسبة أكؿ بأكؿ مع األخذ فى االعتبار ضركرة ترسيخ مفاىيـ األسرة 
المسممة، حتى يككف ىناؾ نكع مف المكاشفة كالكضكح أكؿ بأكؿ كىذه 

                                                           

، ٗٓٔالػػػزكاج العرفػػػي فػػى ميػػػزاف اإلسػػػبلـ ص ، ٜٔٔالضػػكابط القانكنيػػػة كالشػػرعية ص ( ٔ)
ٔٓٚ. 
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طمؽ مف مبدأ المسئكلية العامة التى قررىا اإلسبلـ فى قكلو المساءلة تن
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْىِميُكْم َنارًا َوُقوُدَىا النَّاُس  } تعالى:

َواْلِحَجاَرُة َعَمْيَيا َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال َيْعُصوَن المََّو َما َأَمَرُىْم َوَيْفَعُموَن 
 .(ٔ) {ا ُيْؤَمُرونَ مَ 

الحث عمى الزكاج كالتيسير فيو ألنو مف مكجبات حفظ العرض، كغض  -٘
حصاف الفرج كالذل يؤدل إلى طيارة المجتمع.   البصر، كا 

كيعتبر مف أىـ كسائؿ مكاجية ىذه األنكاع مف الزكاج بيف الشباب ىك 
تيسير سبؿ الزكاج المشركع كتيسير نفقاتو كتكاليفو بحيث يككف فى 

تناكؿ الشباب الذل ال يقدر عمى التكاليؼ الباىظة لمزكاج، فعمى م
األكلياء أف ال يقدر عمى التكاليؼ الباىظة لمزكاج، فعمى األكلياء أف ال 
يغالكا فى تكاليؼ الزكاج كنفقاتو، كأف يعممكا أف سعادة بناتيـ كاستقرار 

ف المغاالة حياتيـ الزكجية ليست فى قيمة المير المغالى فيو كأف يعممكا أ
كالصحابة الكراـ  لك كانت مكرمة لمنساء لسبؽ إلييا رسكؿ اهلل 

كالتابعكف األبرار إنما كانت حياتيـ تقكـ عمى البساطة كالسيكلة كعدـ 
كتيسيران ألمكر الزكاج عمى  -إحاطة عقكد الزكاج فى زمنيـ بالقيكد

 الشباب الراغب فيو يمكف تشجيع الجمعيات االجتماعية األىمية،
كالحككمية التي تعاكف الراغبيف في الزكاج كالمقبميف عميو، كتسيـ معيـ 

 . (ٕ)بقدر مف تكاليؼ الزكاج كأعبائو
كلظاىرة المغاالة في الميكر آثاران سمبية عمى قضية الزكاج كمنيا عزكؼ 
الشباب عف الزكاج بالكمية أك تأخيره خكفان مف تحمؿ أعبائو الجساـ 

                                                           

 . ٙسكرة التحريـ اآلية ( ٔ)
 . ٚٓٔ، الزكاج العرفي فى ميزاف اإلسبلـ ٖٗٔالزكاج العرفي المشكمة كالحؿ ص ( ٕ)
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و، ككذلؾ أدل إلى زيادة عدد العكانس مف الفتيات كعجزان عف القياـ بتبعات
في المجتمع. عبلكة عمى ىذا أدل إلى عزكؼ الشباب عف الزكاج ببنات 
أكطانيـ كدينيـ، كاإلقباؿ عمى الزكاج مف األجنبيات التماسان لقمة 
التكاليؼ، كفراران مف ثقميا في بمدانيـ، مما يؤدل إلى مشاكؿ خطيرة ال 

 .(ٔ)ؼ العقيدة، كالفكر كالبيئة كالعاداتحصر ليا كمنيا اختبل
ىػػذه  النتشػػارالعمػػؿ عمػػى تقكيػػة الػػركابط األسػػرية لقػػد كػػاف السػػبب الرئيسػػي  -ٙ

األنكاع مف الزكاج بيف الشباب ىك التفكؾ األسرل الذل يتمثؿ فى ضعؼ، 
حيػػػػػث األب مشػػػػػغكؿ  -أك انعػػػػػداـ الرقابػػػػػة األسػػػػػرية عمػػػػػي األكالد، كالبنػػػػػات

كلة بعمميػػػػا، كاألكالد يخرجػػػػكف كيػػػػدخمكف دكف أف بعممػػػػو، كاألـ أيضػػػػان مشػػػػغ
ذا تػػأخركا بالخػػارج ال يسػػأليـ أحػػد لمػػاذا تػػأخركا؟  يسػػأليـ أحػػد أيػػف كػػانكا؟ كا 
فالتفكؾ األسرم مشكمة تحتاج إلى حمكؿ، كال سبيؿ لحػؿ ىػذه المشػكمة، إال 
بػالعكدة إلػػى قػيـ اإلسػػبلـ العظيمػة التػػى تػػربط بػيف أفػػراد األسػرة بربػػاط كثيػػؽ 

مى الحػب، كالمناصػرة، كعمػي عػدـ إخفػاء شػج عػف بعضػيـ، كتكػكف يقكـ ع
تصػػرفاتيـ عمػػى نحػػك كاضػػح إلخفػػاء فيػػو. فعمػػى المؤسسػػات التعميميػػة دكر 
فػػى التربيػػة كالتعمػػيـ. كمػػا عمػػى كسػػائؿ اإلعػػبلـ دكر فػػى إعػػداد بػػرامج تقػػـك 
عمػػى تكعيػػة الشػػباب، كغػػرس قػػيـ اإلسػػبلـ، كتعاليمػػو، ككصػػاياه، كالتػػي مػػف 

َوَقَضتتى َربُّتتَك َأالَّ َتْعُبتتُدوا ِإالَّ ِإيَّتتاُه } صػػية بالكالػػديف لقكلػػو تعػػالى:أىميػػا الك 

                                                           

، كمػػا بعػػدىا، ط مكتبػػة الرسػػالة ٕٕٚ/ٕنظػػاـ األسػػرة فػػى اإلسػػبلـ لمػػدكتكر/ محمػػد عقمػػو ( ٔ)
 ـ. ٕٕٓٓ -ىػٖٕٗٔالثانية الطبعة  -الحديثة، عماف، األردف
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 خيػػػركـ خيػػػركـ ألىمػػػو كأنػػػا خيػػػركـ " : . كقكلػػػو (ٔ) {َوِباْلَواِلتتتَدْيِن ِإْحَستتتاناً 

 .(ٖ).(ٕ) "ألىمى
 التعاكف فى حفبلت الزكاج الجماعى: -ٚ

ف الفكائػػد الكثيػػرة إف فكػػرة الػػزكاج الجمػػاعى مػػف األفكػػار الناجحػػة لمػػا ليػػا مػػ 
مػػف حيػػث مسػػاعدة الشػػباب عمػػى الػػزكج بسػػبب انخفػػاض التكػػاليؼ الماديػػة 
بدرجة كبيرة جدان كالتى تساعد عمى إقامة حفؿ زكاج كما أنو دعكة صػريحة 
كعمميػػػػة لمبعػػػػد عػػػػف التكمػػػػؼ كالتبػػػػاىى كالتقميػػػػد األعمػػػػى لمغيػػػػر. كمػػػػا أنيػػػػا 

ماعى تـ تطبيقيا فػى ستخفض التكاليؼ عمى الزكج أيضان كفكرة الزكاج الج
كثيػػر مػػف الػػدكؿ العربيػػة كالغربيػػة. فػػأكؿ فكػػرة لمػػزكاج الجمػػاعى كانػػت فكػػرة 
جمعيػػة العفػػاؼ فػػى األردف تػػـ تمقتيػػا الكثيػػر مػػف الػػدكؿ العربيػػة كالسػػكداف، 
كاإلمارات، كالككيت، كالسعكدية، كسكريا، كمصر ثـ بدأت تنتشر فى الدكؿ 

 .(ٗ)الغربية مثؿ ماليزا كالفمبيف كالمكسيؾ
أف تسػػاىـ الحككمػػات العربيػػة كاإلسػػبلمية فػػػي حػػؿ مشػػكمة الػػزكاج كبإيجػػػاد  -ٛ

 مساكف رخيصة كتخصيص مبمغ معيف لمشباب الفقير الذل يريد الزكاج. 

                                                           

 . ٖٕسكرة اإلسراء اآلية ( ٔ)
حديث  باب فى فضؿ أزكاج النبي -، كتاب المناقبٜٕٓٚ/٘ركاه الترمذل فى سننو ( ٕ)

 ٔ٘ٗٔ/ ٖقاؿ عنو الترمذم: حػديث حسػف صػحيح، الػدرامي فػى سػننو  -(ٜٖ٘ٛرقـ )
سػػميـ أسػػد ( تحقيػػؽ حسػػيف ٖٕٙٓبػػاب فػػى حسػػف معاشػػرة النسػػاء رقػػـ ) -كتػػاب النكػػاح

الطبقػػة الثانيػػة  -المممكػػة العربيػػة السػػعكدية -الػػدارانى طبعػػة: دار المفتػػي لمنشػػر كالتكزيػػع
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔلسنة 

 بتصرؼ.  ٖٚٔ: ٖٗٔالزكاج العرفى المشكمة كالحؿ ص ( ٖ)
 بتصرؼ.  ٕٗٓ: ٕٓٓالضكابط القانكنية كالشرعية ص ( ٗ)
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أف تكػػػػؼ كسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ العربيػػػػة كاإلسػػػػبلمية عػػػػف بػػػػث مػػػػا يثيػػػػر الجػػػػنس  -ٜ
 كالشيكات مف أفبلـ كأغاف كغير ذؾ. 

سػبلمي فػي المػدارس كالجامعػات كغيرىػا أف يتـ التركيػز عمػى التعمػيـ اإل -ٓٔ
ليتكػػػػكف لػػػػدل شػػػػباب األمػػػػة اإلسػػػػبلمية كعػػػػى لحقيقػػػػة الػػػػزكاج كرادع يمنػػػػع 

 (1)االقتراب مف المحرمات
 
 
 

* * * * * * 

                                                           

كغيرىػػا مػػف أنػػكاع األنكحػػة الصػػكرية لتحسػػيف مقػػاؿ بعنػػكاف: زكاج الكاسػػيت كالػػدـ كالكشػػـ ( ٔ)
   .Hips/www.alukah.netعمى شبكة األلككة  -بيرقدار
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 اخلادتح
 الحمػػػػد هلل الػػػػذل بنعمتػػػػو تػػػػتـ الصػػػػالحات، كالصػػػػبلة كالسػػػػبلـ عمػػػػى سػػػػيدنا 

 -تعػػالى -بعػػكف اهلل محمػػد بػػف عبػػد اهلل، كعمػػى آلػػو، كصػػحبو، كمػػف كالػػبله كبعػػد
كتكفيقو، كبعد دراسة متأنية في مكضكع ىذا البحث فأستطيع أف أكضح في ىذه 

 : اآلتيالخاتمة أىـ النتائج التى تكصمت إلييا، كأجمميا في 
الػػزكاج لبقػػاء الكػػكف كحفػػظ النسػػؿ كغػػض البصػػر، كلكػػى  -شػػرع اهلل تعػػالى -ٔ

يادة الشػػيكد، يكػػكف الػػزكاج صػػحيحان البػػد لػػو مػػف أركػػاف كشػػركط كمنيػػا شػػ
كالقبػػػػكؿ(، كتراضػػػػى الزكجػػػػاف،  -ككجػػػػكد الػػػػكلى، كصػػػػيغة العقػػػػد )اإليجػػػػاب

شػػػياره عبلنػػػو كتكثيقػػػة حتػػػى تثبػػػت بػػػو كافػػػة حقػػػكؽ الزكجػػػة مػػػف النفقػػػة،  كا  كا 
 كالميراث، كيثبت بو نسب األبناء إلى آبائيـ. 

يعػػد الػػػزكاج العرفػػػي أحػػد أنػػػكاع الػػػزكاج الحديثػػػة المنتشػػرة بدرجػػػة كبيػػػرة بػػػيف  -ٕ
بسػػػػبب مػػػػا فرضػػػػتو الظػػػػركؼ االقتصػػػػادية، كزيػػػػادة أعبػػػػاء تكػػػػاليؼ  الشػػػػباب

الزكاج مما جعؿ بعض الشباب يميمكف إلى ىذا النػكع مػف الػزكاج فػإذا كػاف 
الزكاج العرفي بدكف تكثيؽ كعدـ حضكر الكلى فيذا النكع باطػؿ، كىػك نػكع 

 مف أنكاع الزنا. 
الظػركؼ كبعػد  مف أنكاع الزكاج المنتشرة في كقتنػا الحاضػر كالتػى فرضػتيا -ٖ

المسػػافات بػػيف الػػزكجيف بسػػب ظػػركؼ العمػػؿ كغيػػره كسػػاىمت التكنكلكجيػػا 
كىػػػذا النػػػكع إذا كػػػاف عػػػف  -الػػػزكاج عبػػػر االنترنػػػت -الحديثػػػة فػػػي انتشػػػارىا

طريؽ الكتابة فيك جائز بشركط أما إذا كاف عف طريؽ المشافية فيك غيػر 
الصكت كعقد  جائز الحتماؿ التبلعب كالغش كالتدليس كالتغيير في نغمات

 النكاح مف العقكد الخطيرة التى يجب أف يحتاط ليا. 
يعتبػػػر زكاج المسػػػيار األكثػػػر شػػػيكعان كخاصػػػة فػػػي دكؿ الخمػػػيج فيػػػك زكاج  -ٗ

مسػتكفي األركػػاف كالشػػركط إال أنػػو زكاج مشػػركط بالتنػػازؿ عػػف النفقػػة كعػػدـ 
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بعػػض العممػػاء المعاصػػريف ألنيػػـ كجػػدكا فيػػو حػػبلن لكثيػػر مػػف  فأجػػازهالمبيػػت 
شػػػاكؿ ا لشػػػباب كمنيػػػا القضػػػاء عمػػػى العنكسػػػة إال أننػػػى أرجػػػح جػػػكازه فػػػي م

حػػدكد معينػػة كمقيػػدة كػػأف تكػػكف الفتػػاة فاتيػػا قطػػار الػػزكاج كال يتػػرؾ جػػػكاز 
 زكاج المسيار عمى اإلباحة المطمقة. 

مف األنكاع المنتشرة فػي كقتنػا الحاضػر كالتػى يػزعـ الشػباب أنيػا زكاج ىػى  -٘
لطكابػػع( كىػػذه األنػػكاع ال تمػػد لمػػزكاج بصػػمة )زكاج الكشػػـ كالػػدـ كالشػػجر كا

نما ىى زنا محـر ككصفيا البعض بأنيا نكع مف أنكاع العبث في السمكؾ  كا 
 ال يربطيا بالعقد الشرعي  لمزكاج أل رباط.

 انرٕصٛاخ: 
فػػي المػػدارس كالجامعػػات كغيرىػػا  اإلسػػبلميضػػركرة التركيػػز عمػػى التعمػػيـ  -ٔ

كرادع يمنػػػػػع االقتػػػػػراب مػػػػػف ليكػػػػػكف لػػػػػدل الشػػػػػباب كعػػػػػى لحقيقػػػػػة الػػػػػزكاج 
 المحرمات. 

ضػػركرة إصػػدار قػػانكف يمنػػع الػػزكاج العرفػػي كيعاقػػب مػػف يتػػزكج بػػو كذلػػؾ  -ٕ
لمحد منو كالقضاء عما ينتج عنو مف مشاكؿ كثيػرة منيػا تشػريد أطفػاؿ ال 
نكار ىؤالء األزكاج لنسب ىؤالء األطفاؿ مما يجعميـ منبكذيف  ذنب ليـ كا 

لقاسػية مػف المجتمػع لمػف تزكجػت عرفيػان في المجتمع عبلكة عمػى النظػرة ا
 ىى كأكالدىا كعدـ إثبات أل حقكؽ شرعية أك قانكنية ليا كألكالدىا.

 
 

* * * * * * 
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 فٓشط ادلصادس ٔادلشاخغ
 ادلصذس أٔ ادلشخغ و

 خم يٍ أَضنّ.  -أٔلا: انمشآٌ انكشٚى
 ثاَٛا: كرة انرفغري ٔػهٕيّ: 

د اهلل محمد بف أحمد تأليؼ أبي عب -الجامع ألحكاـ القرآف  -ٔ
 -بيركت -ط دار إحياء التراث العربي -األنصارم القرطبي

 ـ. ٜ٘ٙٔلبناف سنة 
: كرة احلذٚث ٔششٔزّ:   ثانثاا

تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم تأليؼ أبي العمي محمد عبد   -ٕ
ط   -ط دار االتحاد العربي لمطباعة -الرحمف بف عبد الرحيـ

 ـ. ٜ٘ٙٔ -ىػٖ٘ٛٔالثانية 
الجامع الصحيح )سنف الترمذم( تأليؼ أبي عيسى محمد بف عيسى   -ٖ

 القاىرة.  -ط  دار الحديث –فؤاد عبد الباقي  -تحقيؽ -بف سكرة
 تأليؼ  -سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ مف جمع أدلة األحكاـ  -ٗ

محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد األمير الحسيني 
د عكيضة، ط دار خرج أحاديثة صبلح محمد محم -الصنعاني

 ـ. ٕٕٓٓ -ىػٕٕٗٔالمنار سنة 
  –تأليؼ أبى عبد اهلل محمد بف يزيد القزكينى  -سنف ابف ماجة  -٘

ط دار ابف الييثـ ط األكلى سنة  -ط جمعية المكنز اإلسبلمي
 ـ. ٕ٘ٓٓ -ىػٕٙٗٔ

سنف أبي داكد تأليؼ سميماف بف األشعث أبي داكد األزدم   -ٙ
 سبلمي. ط جمعية المكنز اإل -السجستاني
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 ادلصذس أٔ ادلشخغ و
طبعة مصطفي البابي  -تحقيؽ إبراىيـ عطكة -سنف الترمذل  -ٚ

 ـ. ٜٖ٘ٔ -ـٜ٘ٚٔط الثانية سنة  -الحمبي
عني بتصحيحو  -تأليؼ عمى بف عمر الدارقطني -سنف الدارقطني   -ٛ

 ط دار المحاسف لمطباعة.  -السيد عبد اهلل ىاشـ -كترقيمة
ط دار  -لدراميتأليؼ عبد اهلل بف عبد الرحمف ا -سنف الدارمى  -ٜ

المممكة  -، طبعة المفتي لمنشر كالتكزيع-إحياء السنف النبكية
 ـ. ٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔط الثانية سنة  -العربية السعكدية

تأليؼ أبى بكر أحمد بف الحسيف بف مكسى -السنف الكبرل لمبييقي   -ٓٔ
ط  -اليند –مطبعة مجمس دائرة المعارؼ النظامية  -البييقي ط

 ىػ. ٕٖ٘ٔاألكلى سنة 
سنف النسائي بشرح الحافظ جبلؿ الديف السيكطي كحاشية اإلماـ   -ٔٔ

 ـ. ٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔالقاىرة  -ط دار الحديث -السندل
صحيح البخارم تأليؼ أبي عبد اهلل محمد ابف إسماعيؿ بف ابراىيـ   -ٕٔ

 ط دار مطابع الشعب.  -بف المغيرة البخارم الجعفي
شيرل ط مكتبة صحيح مسمـ تأليؼ اإلماـ مسمـ بف حجاج الق  -ٖٔ

 اإليماف. 
 -بيركت –ط دار الكتب العممية  -العمؿ المتناىية البف الجكزم  -ٗٔ

 ـ. ٖٜٛٔ -ىػٖٓٗٔط األكلى  –لبناف 
الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بف حنبؿ مع مختصر شرحو بمكغ   -٘ٔ

تأليؼ أحمد عبد الرحمف البنا،  -األماني مف أسرار الفتح الرباني
 بيركت.  -لبناف -العربيط دار إحياء التراث 
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 ادلصذس أٔ ادلشخغ و
المستدرؾ عمى الصحيحيف تأليؼ أبى عبد اهلل محمد بف الحاكـ   -ٙٔ

ط  -أشرؼ عميو د/ يكسؼ عبد الرحمف المرعشمى -النسيابكرم
ط  -ط دار الكتب العممية -لبناف -بيركت -دار الكتاب العربى

 ىػ.ٔٔٗٔ –ـ ٜٜٓٔاألكلى سنف 
ؼ شياب الديف أحمد بف مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة تألي  -ٚٔ

 -دراسة نقدية كماؿ يكسؼ الحكت -أبى بكر الكناني البكصيرم
 ـ. ٜٜٙٛٔ -ىػٙٓٗٔط األكلى  -ط دار الجناف

المعجـ الكبير تأليؼ أبى القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب المخمي   -ٛٔ
 -طبعة ابف تيمية -تحقيؽ حمدم عبد المجيد السمبى -الطبراني
 ية. الطبعة الثان -القاىرة

محمد  -صححو كعمؽ عميو -تأليؼ اإلماـ مالؾ بف أنس-المكطأ   -ٜٔ
مكتبة  –تكزيع  -ط دار إحياء الكتاب العربية -فؤاد عبد الباقي

 الجياد األزىرية. 
نصب الراية ألحاديث اليداية تأليؼ جماؿ الديف أبى محمد عبد اهلل   -ٕٓ

لثانية ط ا -الناشر المكتبة اإلسبلمية -بف يكسؼ الحنفي الزيمعي
 ـ. ٖٜٚٔ -ىػٖٜٖٔ

النياية في غريب الحديث كاألثر لئلماـ مجد الديف أبى السعادات   -ٕٔ
طاىر أحمد ط  -تحقيؽ محمكد محمد الطناحى -ابف األثير

 ـ. ٖٜٙٔ -ىػٖٖٚٔط األكلى  -المكتبة اإلسبلمية
نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد األخيار تأليؼ   -ٕٕ

 ط مكتبة الدعكة اإلسبلمية.  -الشككانيمحمد بف عمي محمد 
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 ادلصذس أٔ ادلشخغ و
: كرة انهغح:   ساتؼاا

الناشر:  –التعريفات لئلماـ عمى بف محمد بف عمى الزيف الجرجاني   -ٖٕ
 لبناف.  -بيركت -دار الكتب العممية

طبعة دار  -تأليؼ مجمد الديف الفيركز آبادل -القامكس المحيط  -ٕٗ
 القاىرة.  -الحديث

محات كالفركؽ المغكية تأليؼ أبى البقاء الكميات معجـ في المصط  -ٕ٘
 -تحقيؽ د/ عدناف دركيش -أيكب بف مكسى الحسينى الكفكل

ط الثانية سنة  -بيركت -ط مؤسسة الرسالة -محمد المصرل
 ـ. ٜٜٛٔ -ىػٜٔٗٔ

 -لساف العرب تأليؼ محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم  -ٕٙ
كىاشـ  -هللكمحمد احمد حسب ا -حققو عبد اهلل عمى الكبير

 ط دار المعارؼ.  -محمد الشاذلي
تأليؼ اإلماـ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر   -مختار الصحاح  -ٕٚ

ط الرابعة سنة  -بيركت -صيدا -ط المكتبة العصرية -الرازل
 ـ. ٜٜٛٔ -ىػٛٔٗٔ

 -المقرم -المصباح المنير تأليؼ أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي  -ٕٛ
 ـ. ٜٚٛٔبيركت سنة  -ط مكتبة لبناف

: كرة األصٕل.   خايغاا
اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج األصكؿ إلى عمـ األصكؿ   -ٜٕ

تحقيؽ شعباف  -تأليؼ عمى بف عبد الكافي السبكي -لمبيضاكم
ط األكلى  -ط مكتبة الكميات األزىرية -محمد إسماعيؿ

 ـ. ٜٙٛٔ -ىػٔٓٗٔ
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 ادلصذس أٔ ادلشخغ و
 ر العربي. ط دار الفك -أصكؿ الفقو لمدكتكر/ عبد الكىاب خبلؼ  -ٖٓ
 القاىرة.  -الناشر دار الكتاب اإلسبلمي -كشؼ األسرار لمزدكدم  -ٖٔ

: كرة انفمّ:   عادعاا
 أٔلا: كرة انفمّ احلُفٗ:

تأليؼ زيف الديف ابف نجيـ ط دار  -البحر  الرائؽ شرح كنز الدقائؽ  -ٕٖ
 ط الثانية.  -الكتاب اإلسبلمي

الديف أبى بكر بف بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع تأليؼ عبلء   -ٖٖ
لبناف ط  -بيركت -مسعكد الكاسانى ط دار الكتاب العربى

 ـ. ٕٜٛٔالثانية 
 -تأليؼ أبف محمد محمكد بف أحمد العينى -البناية فى شرح اليداية  -ٖٗ

 -ىػٔٔٗٔط الثانية  -ط دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع
 ـ.ٜٜٓٔ

عثماف بف عمي تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ تأليؼ فخر الديف   -ٖ٘
 -ط األكلى -الناشر دار الكتاب اإلسبلمي –الزيمعي الحنفي 

 ىػ. ٖٖٔٔبالمطبعة الكبرل األميرية ببكالؽ مصر سنة 
حاشية رد المحتار تأليؼ محمد أميف الشيير بابف عابديف عمى   -ٖٙ

ط  -ط مصطفي الحمبى -الدر المختار شرح تنكير األبصار
 ـ. ٜٗٛٔ -ىػٗٓٗٔالثالثة 

ط دار  -تح القدير تأليؼ كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحدشرح ف  -ٖٚ
 لبناف.  -بيركت -إحياء التراث العربي

ط  -الفتاكل اليندية لمعبلمة لمشيخ نظاـ كجماعة مف عمماء اليند  -ٖٛ
 بيركت.  -دار صادر
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 ادلصذس أٔ ادلشخغ و
: كرة ادلانكٛح:   ثاَٛاا

مد أبي الكليد مح -بداية المجتيد كنياية المقتصد البف راشد الحفيد  -ٜٖ
ط منشكرات محمد عمى  -بف أحمد بف رشد القرطبي األندلسي

ط األكلى سنة  -لبناف -بيركت -دار الكتب العممية -بيضكف
 ـ. ٜٜٚٔ -ىػٛٔٗٔ

تأليؼ محمد بف عرفو  -حاشية الدسكقى عمى الشرح الكبير  -ٓٗ
 ط دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.  -الدسكقى

تحقيؽ محمد  -بف إدريس القراقىالذخيرة تأليؼ شياب الديف أحمد   -ٔٗ
 ط التراث اإلسبلمى.  -ُبكخبزة

 -الشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ إلى مذىب اإلماـ مالؾ   -ٕٗ
ط مطبعة  -تأليؼ أبى البركات أحمد بف محمد بف أحمد الدردير

 عيسى البابي الحمبي. 
تأليؼ شياب الديف بف أبي العباس أحمد بف إدريس بف -الفركؽ   -ٖٗ

 بيركت.  -ط عالـ الكتب -مف الصنياجيعبد الرح
تأليؼ أحمد بف غنيـ بف سالـ بف مينا النفراكم  -الفكاكو الدكانى  -ٗٗ

 -ٖٗٚٔط الثالثة  -ط مصطفي البابي الحمبي -المالكي
 ـ. ٜ٘٘ٔ
 ثانثاا كرة انشافؼٛح: 

ط دار  -تحفة المحتاج في  شرح المنياج البف حجر الييثمي  -٘ٗ
 ٓبيركت -صادر

 ط دار الفكر.  -جمكع شرح الميذب لممطيعيتكممة الم  -ٙٗ
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 ادلصذس أٔ ادلشخغ و
 -التيذيب تأليؼ أبى الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم  -ٚٗ

ط دار  -عمى محمد معكض -تحقيؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد
 ـ. ٜٜٚٔ -ىػٛٔٗٔالكتب سنة 

حكاشي الشركاني كابف قاسـ العبادم عمى تحفة المحتاج البف حجر   -ٛٗ
 بيركت.  -رالييثمي ط دار صاد

المجمكع شرح الميذب تأليؼ ابى زكريا محى الديف بف شرؼ   -ٜٗ
 النككم ط دار الفكر. 

تأليؼ محمد الشربيني  -مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج  -ٓ٘
 -الخطيب عمى متف المنياج ألبى زكريا يحيي بف شرؼ النككم

 بيركت.  -ط دار إحياء التراث العربي
 المنياج تأليؼ كماؿ الديف محمد بف  النجـ الكىاج في شرح  -ٔ٘

الناشر –مكسى بف عيسي بف عمي الدميرم ابك البقاء الشافعي 
 دار المنياج جدة

ٕ٘-  
 

تأليؼ شمس الديف محمد بف  -نياية المحتاج عمى شرح المنياج
ط دار   -أبى العباس أحمد بف حمزة بف شياب الديف الرممي

 ـ. ٖٜٜٔ -ىػٗٔٗٔلبناف سنة  -بيركت -الكتب العممية
: كرة احلُاتهح:   ساتؼاا

اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ تأليؼ عبلء الديف أبي   -ٖ٘
الحسف عمي بف سمماف بف أحمد المرداكم تحقيؽ أبي عبد اهلل 

منشكرات محمد عمي –ط دار الكتب العممية –محمد حسف 
 .بيضكف 
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 ادلصذس أٔ ادلشخغ و
عماد  تحقيؽ -الركض المربع شرح زاد المستنتقع لئلماـ البيكتي  -ٗ٘

 القاىرة.  -ط دار الحديث -عامر
تأليؼ بياء الديف -العدة شرح العمدة في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ   -٘٘

 ط دار إحياء الكتب العربية.  -عبد الرحمف بف إبراىيـ المقدسي
تأليؼ منصكر بف يكنس إدريس كشاؼ القناع عف متف اإلقناع   -ٙ٘

دار ط  -تحقيؽ ىبلؿ مصيمحي، مصطفي ىبلؿ -يتالبيك 
 ـ. ٕٜٛٔ -ٕٓٗٔالفكر لمطباعة كالنشر سنة 

المبدع شرح المقنع البف ُمفِمح برىاف الديف، أبى إسحاؽ، إبراىيـ بف   -ٚ٘
 -الرياض -ط دار عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع -محمد

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػٖٕٗٔ
تحقيؽ عبد الرحمف بف محمد بف  -مجمكع الفتاكل البف تيمية  -ٛ٘

ممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ تحت ط  بمجمع ال -القاسـ
ِإشراؼ كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

 ـ. ٕٗٓٓ -ىػٕ٘ٗٔبالمممكة العربية السعكدية عاـ 
المغنى كالشرح الكبير المغنى البف قدامو كالشرح الكبير لشمس   -ٜ٘

 -الديف أبى الفرج عبد الرحمف بف أبى عمر بف قدامة المقدسي
 لبناف.  -بيركت -الكتاب العربي ط دار

تأليؼ أبى محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة -المغنى   -ٓٙ
عمى مختصر أبى القاسـ عمر بف حسيف بف عبد اهلل أحمد 

كشعباف محمد  -تحقيؽ كتعميؽ محمد سالـ محيس -الخرقى
 ط مكتبة الكميات األزىرية.  -إسماعيؿ
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 ادلصذس أٔ ادلشخغ و
: كرة انظاْشٚح:   خايغاا

تحقيؽ  -تأليؼ أبى محمد عمى بف أحمد بف سعيد بف حـز -مىالمح  -ٔٙ
 ط دار التراث.  -أحمد محمد شاكر

: كرة انشٛؼح انضٚذٚح:   عادعاا
تأليؼ محمد بف عمى  -السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار  -ٕٙ

 -ط دار الكتب العممية -تحقيؽ محمكد إبراىيـ زايد -الشككاني
 ىػ. ٘ٓٗٔة ط األكلى سن -لبناف -بيركت

: كرة انشٛؼح اإليايٛح:   عاتؼاا
تأليؼ أبى القاسـ نجـ الديف  -المختصر النافع في فقو اإلمامية  -ٖٙ

ط  -لبناف -بيركت -ط دار األضكاء -جعفر بف الحسف الحمى
 ـ. ٜ٘ٛٔ -ىػ٘ٓٗٔالثالثة 

: كرة انشٛؼح اإلتاظٛح:  ثايُاا
فيش ط مكتبة تأليؼ محمد بف يكسؼ أط -شرح النيؿ كشفاء العميؿ  -ٗٙ

 جدة.  -الرشاد
: انكرة انؼايح ادلرُٕػح )احلذٚثح ادلرخصص  (حذاعؼاا

بحث تحميمي كدراسة مقارنة  -أحكاـ الزكاج كالطبلؽ في اإلسبلـ  -٘ٙ
ط الثانية  -ط مطبعة دار التأليؼ -لمدكتكر/ بدراف أبك العنيف

 ـ. ٜٔٙٔسنة 
ط  -ر العربيط دار الفك -األحكاؿ الشخصية لئلماـ محمد أبك زىرة  -ٙٙ

 ـ. ٜٓ٘ٔالثانية سنة 
ط  -تأليؼ أبى حامد محمد بف محمد الغزالي -إحياء عمكـ الديف  -ٚٙ

 المكتبة التجارية الكبرل. 
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 ادلصذس أٔ ادلشخغ و
 -بحكث كفتاكل إسبلمية معاصرة لمشيخ جاد الحؽ عمى جاد الحؽ  -ٛٙ

 ـ. ٕ٘ٓٓ -ىػٕٙٗٔسنة  -القاىرة -ط دار الحديث
قكد التجارية عبر الكسائؿ حكـ إبراـ عقكد األحكاؿ الشخصية كالع  -ٜٙ

بحث  -التجارية لمدكتكر/ محمد بف يحيي بف حسف النجيمي
 منشكر عمى مكقع نكر اإلسبلـ عمى االنترنت. 

 -حكـ إجراء العقكد ب الت االتصاؿ الحديثة لمحمد فاضؿ الدبك  -ٓٚ
 العدد السادس.  -بحث منشكر بمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي

 -البرقية -التصاؿ الحديثة )الياتؼحكـ إجراء العقكد بكسائؿ ا  -ٔٚ
التمكس ( في ضكء الشريعة كالقانكف تأليؼ الدكتكر/ محمد عقمة 

بحث منشكر بمجمة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  -اإلبراىيـ
 -ىػٙٓٗٔلدكلة الككيت السنة الثالثة العدد الخامس سنة 

ط  -بدار الضياء لمنشر كالتكزيع -ـ كنفس البحث منشكرٜٙٛٔ
 ـ. ٜٙٛٔ -ىػٙٓٗٔ

ط دار القمة، دار  -تأليؼ سعيد عبد العظيـ -الزكاج العرفي  -ٕٚ
 ط الثالثة. -اإليماف لمطبع كالنشر كالتكزيع 

لمدكتكر/ فارس  الرسميالزكاج العرفي كصكر أخرل لمزكاج غير   -ٖٚ
ط األكلى سنة  -الناشر مجمكعة النيؿ العربية -محمد عمراف

 ـ.ٕٔٓٓ
تأليؼ جماؿ بف محمد بف  -اإلسبلـالزكاج العرفي في ميزاف   -ٗٚ

راجعو الشيخ عمى أحمد الطيطاكم منشكرات محمد  -محمكد
ط األكلى  –لبناف  -بيركت -دار الكتب العممية -عمى بيضكف

 ـ. ٕٗٓٓ -ىػٕٗٗٔسنة 
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 ادلصذس أٔ ادلشخغ و
الزكاج العرفي المشكمة كالحؿ تأليؼ عبد رب النبي الجارحي ط دار   -٘ٚ

 الركضة لمنشر كالتكزيع. 
تأليؼ عبد الممؾ  -اجتماعية نقدية -دراسة فقيية -رزكاج المسيا  -ٙٚ

 ق.ٖٕٗٔط  دار ابف لعبكف سنة  -يكسؼ بف محمد المطمؽ
ط  -تأليؼ مصطفي السباعي -شرح قانكف األحكاؿ الشخصية  -ٚٚ

 ـ.ٜٜٚٔ -ىػٚٔٗٔط السابعة  -المكتب اإلسبلمي
الضكابط القانكنية كالشرعية كالمشكبلت العممية لؤلنكاع الحديثة   -ٛٚ

ط دار الكتاب  -زكاج كالطبلؽ لمدكتكرة/ أماني عمي المتكليلم
 . ٕٓٔٓ -ىػٖٓٗٔسنة  -القاىرة –الحديث 

 -تأليؼ عبد اإللو بف مزركع المزكع -عقكد الزكاج عبر اإلنترنت  -ٜٚ
 www.pdffactory.comمكقع. 

عقكد الزكاج المستحدثة كحكميا في الشريعة لمدكتكر/ كىبة   -ٓٛ
 -خزانة الفقيو –كر عمى اإلنترنت بحث منش -مصطفي الزحيمي

  https://www.feqhbook.comمكقع  
التابعة لكزارة  -الفتاكل اإلسبلمية الصادرة مف دار اإلفتاء المصرية  -ٔٛ

 ـ. ٜٔٛٔ -ىػٕٓٗٔاألكقاؼ لمشئكف اإلسبلمية سنة 
 ط الثانية.  -ط دار المعارؼ -فتاكل اإلماـ عبد الحميـ محمكد  -ٕٛ
 حسنيف محمد مخمكؼ ط دار االعتصاـ. فتاكل شرعية لمشيخ   -ٖٛ
ط دار  -تأليؼ محمد أبك زىرة -محاضرات في عقد الزكاج كآثاره   -ٗٛ

 الفكر العربي. 
مستجدات فقيية في قضايا الزكاج كالطبلؽ تأليؼ الدكتكر/ عمر   -٘ٛ

ط  -األردف -ط دار النفاس لمنشر كالتكزيع -سميماف األشقر
 ـ. ٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔاألكلى سنة 
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 ادلصذس أٔ ادلشخغ و
صؿ في أحكاـ  المرأة كالبيت المسمـ لمدكتكر/ عبد الكريـ المف  -ٙٛ

 -ىػٚٔٗٔط الثالثة سنة  -ط مؤسسة الرسالة  -زيداف
 ـ. ٜٜٚٔ

مقاؿ بعنكاف "زكاج الكاسيت، كالدـ، كالكشـ، كغيرىا مف أنكاع   -ٚٛ
عمى مكقع شبكة األلككة    -األنكحة الصكرية لتحسيف بيرقدار

Https://www.aluka.net  
عنكاف مسميات كأنكاع غريبة لمزكاج في المجتمعات اليـك مقاؿ ب  -ٛٛ

"الزكاج العرفي، بالكاسيت، كالكشـ، كالطكابع، كالفرند، ىدفو 
بمجمة  الناشجإشباع الغريزة الجنسية كليس بناء أسرة" كتبيا سالـ 

 https://alqabas.comـ. مكقع ٕ٘ٓٓيكنيك  ٖالقبس عدد 
 –المعاصرة )قسـ فقو األسرة( المكسكعة الميسرة في فقو القضايا   -ٜٛ

إعداد مركز التميز البحثي التابع لجامعة االماـ محمد بف سعكد 
 ق.ٖ٘ٗٔط األكلي سنة  –اإلسبلمية بالمممكة العربية السعكدية 

ط مكتبة الرسالة -نظاـ األسرة في اإلسبلـ لمدكتكر/ محمد عقمو   -ٜٓ
 ـ. ٕٕٓٓ -ىػٖٕٗٔط الثالثة  -عماف األردف -الحديثة

تأليؼ الدكتكر/ عبد الناصر -كسيط في أحكاـ األسرة في اإلسبلـ ال  -ٜٔ
 ـ. ٕٛٓٓ -ىػٜٕٗٔط سنة  -تكفيؽ العطار

 
 

 

 


