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  الفصل األول       

  املقدمة

̂ M  عاله يف جل القائل  هللا احلمد  ]  \  [  Z_L 1: )5( املائدة  ،يليق امحد 

 الفطرة، دين هو الذي الدين؛ يف والتفقه اإلسالم، نعمة أعظمها من  واليت. نعمائه مزيد ويكافؤ جبالله،

 ا اليت العقود فكل ومتطلباته، هرغبات من مصلحته يف يصب وما حاجاته لإلنسان يليب دين هو إذ

 ال حىت حمددة، وبشروط معينة بضوابط فيها، وأذن أباحها قد السليمة بفطرته اإلنسان وحيتاجها مصلحة

 السفاح وحرم إليهما، الناس حاجة لعظيم والنكاح البيع فأحل. حمققة ملفسدة املصلحة تلك تنقلب

  . وإفساد فساد من فيهما ملا والربا

 احلكيم اإلسالمي الشرع أحاط نكاحا؛ السفاح يسمى أو سفاح، إىل النكاح يتحول ال وحىت

 الطرفني كال أو أحد حيرص قد اليت الشروط بعض أقر كما بتوافرها، إال يصح ال بشروط النكاح عقد

 أن حني يف وتأكيده، وتوثيقه العقد مصلحة يف تصب األوىل إن باعتبار أخرى؛ وألغى اشتراطها، على

 ومبا- به بااللتزام مأمورا  نكاحاً، العقد يكون فباألوىل.. ومضمونه حمتواه من إفراغه على تعمل لثانيةا

 بينما الشروط، آثار فيها مبا العاقدين على آثاره وتترتب - له املصاحبة بالشروط الوفاء من ذلك يف

  .آثاره هعلي بتترت ال باطال به، االلتزام عن منهيا سفاحا العقد يكون بالثانية
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 وفصله وافياً، بياناً التشريع هذا للناس بين الذي للعاملني رمحة املبعوث على والسالم الصالة مث

 من اإلسالمية الشريعة موقف بيان خبصوص فقال وشامالً، واضحاً تفسرياً وفسره كافياً، تفصيال

 حرم أو حراما أحل رطاش إال: "زاد رواية ويف ،1"املسلمون عند شروطهم: "العقد يف الشروط

 كتاب يف ليس شرطاً اشترط من اهللا كتاب يف ليست شروطا يشترطون ناسأ لُبا ما: "وقال ،2"حالال

  . "3شرط مائة اشترط إن و باطل فهو اهللا

 وأقره؛ الكرمي القرآن به اعترف ما الشروط من أن وسلم عليه اهللا صلى املصطفى لنا بين فهكذا

  .له وخمالفاً اهللا كتاب عن خارجاً كان ما عنه واملنهي املرفوض لكن عليه، اعتراض فال

 غري يف جاء -أخرى أحاديث من حكمهما يف وما - الشريفني احلديثني هذين سياق كان ولئن

 ومل األحاديث، تلك ألفاظ بعموم األخذ من مانعاً يروا مل والفقهاء األصوليني أن إال النكاح؛ سياق

 بعموم العربة" أن تقرر اليت األصولية للقاعدة وفقا وذلك اللفظ، لعموم التفاتة ادومن سياقها يف حيصروها

 يف الشرط عن حتدثت صرحية صحيحة أحاديث وجود عن فضالً هذا ؛"السبب خبصوص ال اللفظ

 كالنكاح لشرعيتها ونفيه النكاح من لصور  وسلم عليه اهللا صلى إلبطاله إضافة.خاص بشكل النكاح

 الويل بإحضار للعاقد وإلزامه النكاح على املرأة إجبار عن ويه والتحليل والشغار املتعة ونكاح ويل بال

  . توافرها بدون النكاح يصح ال أمورٍ الستنباط دافعاً كان مما والشهود
                                                             

سنن ، )م1986(، والدارقطين، علي بن عمر )3594(برقم  553ص سنن أيب داود،أبو داود، سليمان بن األشعث، : أخرجه  1
، بريوت، السنن الكربى، )ت.د(، والبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني 27، ص3عة، جعامل الكتب، الطبعة الراب: بريوت. الدارقطين

 .464، ص9اموع شرح املهذب ج. رواه أبو داود بسند صحيح أو حسن: ، وقال النووي64، ص6دار املعرفة، ج
 .249، ص7ج ،، بريوت، دار املعرفة،السنن الكربى، )ت.د(والبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني   2
 . )2729(، برقم 548ص، صحيح البخاريالبخاري،  3
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 صلى مرياثه محلة وهم السالم، عليهم األنبياء ورثة - اهللا رمحهم – األجالء علماؤنا كان وملا

 فكان وسلم؛ عليه اهللا صلى بعده من للمسلمني الشرع أحكام بيان عن املسؤولون فهم وسلم، عليه اهللا

 شرعاً املقبولة ،والشروط توافرها بدون النكاح صح ال اليت الشروط حتديد مصر و عصر كل يف  عليهم

  .املرفوضة والشروط - العقود تلك من عقد أي يف-

 يف الفقهية وآثاره الشرط مبسألة االهتمام من  والفقهاء لألصوليني مفر ال كان الباب هذا ومن

 الفروج جمال يف وتشدده الشارع حتوط من عرف ملا وذلك خاص؛ بشكل النكاح ويف عام بشكل العقد

 العملية الناس حاجة عن فضال هذا. أخرى جهة من النكاح وتيسري تسهيل على حثَّه ومن جهة من

حق الشروط أن توفوا به أَ: "وسلم عليه اهللا صلى الرسول الق فقد. النكاح عقد أي العقد هلذا والفطرية

  . 4"ما استحللتم به الفروج

 فتحدثوا خصوصاً، النكاح ويف عموماً العقود يف بالشرط والفقهاء األصوليون اهتم هنا من إذن

 ،والركن كالسبب منه القريبة األصولية املصطلحات من غريه عن متييزه وحاولوا باستفاضة، الشرط عن

 لشرط أو الشرعي والشرط الصحة، شرط أو الوجوب كشرط تصنيف من أكثر إىل الشرط صنفوا كما

 وأثره الشرط يف املستفيضة املباحث هذه على وبناء. عندهم الشرط مباحث من ذلك غري إىل اجلعلي،

 اجتهادام يف القواعد تلك تطبيق هلم ليتسىن للشروط؛ نظرية أسساً ووضعوا قواعد قَعدوا العقود، يف

  .واملناكحات البيوع أبواب يف خاصة الفقهية

                                                             
 . ،)2721(، برقم 546ص، صحيح البخاريلبخاري، ا  4
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ــا أن جــدال وال ــدمني فقهاءن ــد- اهللا رمحهــم – األق ــا أدوا ق ــيهم؛ م ــوا عل  فكتب

 مبـا  وقتئـذ  جمتمعـام  عقـود  عرفتـها  الـيت  الشـروط  يف الشـرعية  األحكام وبينوا لعصورهم

  . النكاح عقد ذلك يف

 علماء على يتعني واحلوادث النوازل من وجديد جدمست زمان كل ففي معروف هو كما ولكن

  .املسلمني لعامة النازلة لتلك الشرعي احلكم تقدمي من يتمكنوا كي وحبثها، هلا التصدي وباحثوه العصر

 عدم أن ذلك النكاح؛ عقد يف بنوعيه الشرط ألثر واضحة قاعدة بناء يتعني ذلك إىل وسبيالً

 جعل النكاح، عقد وخاصة العقود، يف وأثره الشرط، ئلمسا كل حتسم صحيحة صرحية نصوص وجود

 عقد يف الشرط أثر يف واملكاين الزماين البعد أمهية يعين ما وهو األوىل، بالدرجة اجتهادية مسألة املسألة

 االلتزام ضرورة على يؤكد الشرعية النصوص من املتوفر إن مث. اجلعلي جانبه يف األقل على النكاح

 شرط كل كان هنا من. مرفوض مردود فهو القرآن خالف شرط أي أن يقرر ذاته الوقت ويف بالشرط،

  .العقد على تأثريه ما مث عدمه، من الشرع مع متاشيه  مدى ملعرفة خاصة، وقفة إىل حيتاج

 وأسس بقواعد اخلروج بغية مركزة دراسة الشرط لدراسة سارعوا قد قدمياً علماءنا أن ورغم

 بيئتهم من استمدت بأمثلة مربوطة ظلت أمهيتها على الدراسة تلك أن إال اال، هذا يف منضبطة

 بالقفز اليوم املتفَيقهِني بعض أغرى قدمية بأمثلة األقدمني حبوث ارتباط بسبب ولعله. عصرهم يف وولدت

 ما العناية من ينل مل هذا علمائنا جهد أن واحلق القمم؛ أولئك موروث على – التطاول أقل مل إن –
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 وأحكامه الشرط حبقيقة الفضائيات يف للفتوى املتصدين من العديد لدى جهل ذلك عن فنجم حقه؛يست

 إىل تؤدي قد واليت النكاح عقد يف أجزائه بعض أو ختلفه عن الناتج واألثر والفقهاء األصوليني عند

 وال مألوفة تكن مل اليوم النكاح عقد صور بعض يف استجدت شروطا هناك أن فضال هذا بطالنه؛

 النكاح ذلك يحرم وشرع بينة غري من النكاح هذا حيلل البعض فطفق. السابقني علمائنا أيام يف معروفة

  .شرعي وجه بغري

  البحث مشكلة

 من مشتقة تكون وقد عديدة، لعقود جديدة مسميات عن البشري العقل يتفَتق يوم كل يف

 من هلا أضيف ما بسبب أو معتربة، شرعية شروط من افتقدته ما بسبب غايرا لكنها قدمية، عقود

 أم صحيحة؟ قدمية عقود من مشتقة ألا صحيحة؛ العقود هذه هل: التساؤل فيكون مستحدثة؛ شروط

 ما الشروط من تضمنت ألا أو الشرعية، النكاح شروط ببعض أخلت ألا باطلة؛ أو فاسدة عقود أا

 تقعيد ميكن وهل احلالتني؟ كال يف الشروط تلك آثار ما مث ألم؟ا العقد يف مألوفا وال معروفا، يكن مل

   اال؟ هذا يف قاعدة

 أمشل حنو وعلى أدق بشكل النظر إعادة يف لتتمثل البحث هذا إشكالية جاءت الباب هذا من

 على الوقوف بغية والفقهاء األصوليني بني - النكاح عقد وخاصة- العقد يف الشرط أثر فلسفة يف

 الشروط حصر وبالتايل النكاح؛ بعقد املتعلقة واجلعلية الشرعية الشروط مع التعامل يف لشرعيا احلكم

 الشروط من الباطل أو الفاسد من الصحيح الشرط لتمييز وضوابط أسس ووضع املعتربة الشرعية
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 األصوليني وأسس قواعد عن الكشف على بناء ذلك كل العقد، على الشرط ذلك أثر معرفة مث اجلعلية،

 يف ليتسىن النكاح؛ عقد يف للشرط والفقهي األصويل البعد بني الربط عن فضال اال، هذا يف والفقهاء

 شروط من صاحبها ما على بناء النكاح جمال يف املستجدة العقود على احلكم اليوم لفقهاء النهاية

  .مستحدثة

 خوض- عليه ومتوكال باهللا مستعينا – قرر اإلشكالية هذه حل يف املسامهة الباحث من وحماولة

 يف وآثاره  بالشرط اإلحاطة كانت ملا  أنه غري العقود، يف وآثاره الشرط موضوع يف حبث كتابة غمار

 عن حبثه يكون أن آثر فقد مبكان؛ الصعوبة من باحلجم وحمدد بالوقت مقيد علمي حبث يف العقود كل

 الشرط: "عنوان حتت البحث هذا  فجاء. ىاألخر العقود من غريه دون النكاح، عقد يف وأثره الشرط

 املااليا جامعة من وأصوله الفقه يف املاجستري درجة لنيل" حتليلية دراسة: النكاح عقد يف الفقهية وآثاره

 قصارى بذل أنه له يشفع ما أن إال املقل، جهد كونه عن خيرج ال جهده بأن اعترافه رغم املصونة،

 مسيع إنه العمل، يف واإلخالص والسداد والقبول التوفيق القدير عليال اهللا واسأل. بوقته وأجاد جهده

  .جميب

  .املوضوع اختيار أسباب

 فاهتمام البينة؛ والعملية األكادميية ألمهيته نظرا املوضوع هذا على الباحث اختيار وقع لقد

 حبث ألي امةاهل العلمية املكانة مستوى يعكس العقود يف وآثاره بالشرط -وحديثا قدميا – العلماء

 أنكحة من فيه يقعون ما لكثرة باستمرار، ومتحور جتدد يف الناس عقود ألن نظرا املوضوع؛ هذا يتناول
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 ما بسبب أو النكاح، عقد لصحة احلكيم الشارع اشترطه ما صورها بعض عن يتخلف مستحدثة

 تظهر وقت كل يفف حال؛ على تستقر وال حد، عند عن تتوقف ال لشروط اشتراطام من عليه درجوا

 العلماء من حتتاج ، جديدة عقود ظهور ذلك عن فينشأ العقود؛ بعض يف الشروط من ملزيد حاجتهم

  . ببعيد اليوم النكاح عقد يف -وأصنافه بأشكاله - املسيار زواج منا وما الشرعي، حكمها ملعرفة حبثها

 حبثها املطلوب باستمرار، املتجددة  املواضيع من العقود يف وآثارة الشرط موضوع  حبث فكان

  . وحوادث نوازل من الناس لدى استجد ما يف البت للفقيه يتسىن لكي الدوام؛ على

 وأهم أخطر أحد يف وأثره الشرط عن باحلديث خيتص ألنه خاصة؛ أمهية البحث هذا ويكتسي

 حياة تكاد وال الناس، حياة به تقوم الذي العقد فهو النكاح، عقد وهو أال للمسلمني؛ بالنسبة العقود

 املناسب من فكان وحديثا؛ قدميا النكاح لعقد صور على الناس تواضع وقد منه، ختلو مسلمة أو مسلم

 وفقهاء أصوليني من األجالء علماؤنا أسسها وضع اليت وقواعده بالشرط تعلقها على بناء شرعيتها حبث

  . اهللا رمحهم

 اإلسالمية املكتبة خلو املوضوع هذا يف للكتابة الباحث دعت اليت األسباب أهم من أن كما

 باب يف الفقهية وتطبيقاا الشروط مباحث بني جيمع العنوان ذا مصنف أي من الباحث اطالع حبسب

 إيل امللحة احلاجة رغم ، الدراسة هذه ليه إ تسعى الذي النحو على واحد سلك ضمن وجيملها النكاح

  . املصنف هذا مثل
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 قصري غري وقت فمنذ الباحث، لدى خاصة رغبة يليب املوضوع اختيار أن عن فضال هذا

 ظاهرة انتشرت أن بعد الباحث بال تشغل النكاح عقد وخاصة العقود يف املستجدة الشروط وتطبيقات

 للقيام يطمح فظل  بلده، من للسياحة اخلارجني بني السياحي الزواج ظاهرة وكذا بلده، يف املسيار

 ليكون النكاح؛ عقد يف الشرط أثر يف والفقهاء األصوليني فلسفة على قوفللو املوضوع هذا يف بدراسة

  .الظاهرة هذه حكم يف اإلسهام على قادرا

  ثالبح أهداف

  :أمهها األهداف من مجلة لتحقيق البحث هذا يسعى

 .النكاح عقد حدود يف والفقهاء األصوليني بني وأنواعه الشرط ماهية على الوقوف )1

 ذلك يف قاعدم وبيان العقود، يف الشروط آثار مع التعامل يف األصوليني منهج حتليل )2

 .النكاح عقد خالل من

 .النكاح عقد على وسلبا إجيابا الفقهي احلكم يف للشرط األصولية القاعدة أثر بيان )3

 املعاصرة وباخلصوص النكاح، عقود صور بعض يف اجلعلية الشروط أثر على الوقوف )4

 .منها

 على الشرط أثر ضوء يف املعاصرة النكاح عقود صور ضلبع الشرعي احلكم دراسة )5

 العقد
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  البحث أسئلة

 والفقهاء؟ األصوليني عند منه قسم كل خصائص وما أقسامه؟ وما الشرط؟ ما )1

 اعتباره ضوابط وما ذلك؟ على األدلة وما النكاح؟ عقد يف معترب اجلعلي الشرط هل )2

 عدمه؟ من

 الشروط تلك آثار وما النكاح؟ عقد يف انيشاء ما اشتراط يف العاقدين حرية مدى ما )3

 الشروط؟ تلك حكم وما ؟وإجياباً  سلباً العقد صحة على

 عقد خاصة العقد، على الشروط تلك آثار ضبط يف والفقهاء األصوليني منهج ما )4

 النكاح؟

 يف األصولية القاعدة تطبيق ضوء يف املعاصرة النكاح صور بعض يف الشرعي احلكم ما )5

 العقد؟ ىعل الشرط آثار

  البحث منهجية

 حتقيق تضمن منهجية اتباع الضروري من كان فقد الدراسة، هلذه اخلاصة الطبيعة من انطالقا

  :مها منهجني من مركبة منهجية الدراسة هذه يف الباحث اتبع فقد وهلذا الدراسة؛ من املرجوة األهداف

 يف -الوسع سبحب– قصائهاتواس اآلراء مجع خالل من: االستقرائي الوصفي املنهج

 .النكاح بباب منه يتعلق ما وباخلصوص الشرط موضوع
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 وأثره الشرط موضوع يف والفقهية األصولية اآلراء حتليل خالل من وذلك: التحليلي املنهج

 تأثري مدى يف منهجيتهم على الوقوف بغرض وذلك النكاح، عقد خصوصا العقد، يف

 .العقد على الشرط

 الفقهية اآلراء من راجحا يراه ما ترجيح على الباحث حرص دفق املنهجية هذه جانب وإىل

 يف الشرط آلثار دراسته يف يركز أن على كذلك الباحث وحرص البحث، هذا يف ساقها اليت واألصولية

  .وغريها واملصياف، كاملسيار احلديثة النكاح صور على  النكاح عقد

  البحث حدود

 يف الوضعي احلكم أقسام من عد والذي الشارع محبك املتعلق بالشرط البحث هذا إطار يتحدد

 العقود يف الشرط هذا أثر جانب إىل هذا اجلعلي، والشرط الشرعي الشرط: بقسميه الفقه؛ أصول

 هذه تركيز أن كما ذلك، يف والفقهاء األصوليني ومذاهب آراء ضوء يف النكاح عقد صور وخاصة

  . لقدميةا إمهال دون احلديثة الصور على منصب الدراسة

 مثل بالشرط املتعلقة األخرى باملسائل معنية غري الدراسة هذه بأن التذكري هنا املفيد من ولعله

  .ودالالا ومعانيها، الشرط، أدوات أو -املخالفة مفهوم أقسام من هو الذي – الشرط مفهوم

 الفقهية هباملذا آراء على اقتصر قد البحثي الدراسة هذه ميدان أن إىل اإلشارة تتعني كما

  .الظاهري حزم ابن اإلمام آراء إىل باإلضافة وأصوله الفقه يف األربعة
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 مذاهب بني من عليه وسار اختاره الذي املذهب أن إىل يشري أن الباحث يود كذلك وهنا

 - والقبول اإلجياب وهي – الصيغة: مها فقط؛ ركنني للنكاح أن هو الدراسة هذه يف املختلفة الفقهاء

 يعدو فال ،ةالفقهي املذاهب ذكرته مما الركنني هذين عدى وما -الزواج موانع من اخلاليان – والزوجان

  .تعاىل اهللا بإذن والتفصيل بالبحث الدراسة هذه ستتناوهلا واليت النكاح، شروط من شرطا يكون أن

  السابقة الدراسات

 اقدمي الفقهية، والدراسات األصولية الدراسات بني الشرط تناولت اليت الدراسات تتنوع

 عين فقد الشرط، مباحث من األصول يف كتاب خيلو يكاد ال الفقه أصول جانب ففي ا؛وحديثً

 يف حبثوه بل األصولية، األبواب من منفرد باب يف يبحثوه مل لكنهم وضوابطه، بتقسيماته األصوليون

 الشرعي، احلكم حثمبا يف عنه األصوليون كتب فقد. متفرقة موضوعات وضمن خمتلفة أبواب ثنايا

  . أيضاً السبب و العلة مباحث يف احلنفية أصوليو تناوله وقد والبيان، التخصيص، ويف املفاهيم داللة ويف

 الشرط عن تكلموا قد اهللا رمحهم الفقهاء أئمتنا فإن معروف هو فكما الفقهي اجلانب من أما

 من كثري يف الفقهية بآثاره اهتموا كما خمتلفة، ومواضيع متعددة أبواب يف نظرهم وجهة من به واعتنوا

 الشروط تعداد من املعامالت أو العبادات من أكان سواء الفقه أبواب من باب خيلو يكاد فال العقود؛

 البيوع ومنها العقود أبواب يف وخباصة بتوسع اجلعلية الشروط تناولوا قد أم واملالحظ الشرعية،

  .اخلصوص وجه على واألنكحة
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 عقد يف الفقهية وآثاره الشرط: " موضوعه الذي البحث هذا من يتبني سبق ام على وبناء

 مها: الدراسات من أساسني مصدرين من السابقة دراساته يستمد أنه" حتليلية دراسة: النكاح

 قدمية دراسات إىل تقسيمها ميكن الدراسات هذه إن مث الفقهية؛ والدراسات األصولية، الدراسات

 مصنفام يف والفقه األصول علماء كتبه ما كل القدمية بالدراسات أقصد اوهن حديثة؛ ودراسات

 تلك أن جدال فال. النكاح عقد يف وآثاره بالشرط يتعلق فيما القَيمة والفقهية األصولية ومؤلفام

  .ينفد ال وكرت تنضب، ال ثروة واملصنفات الكتب

 حبسب – العنوان ذا مستقال امصنفً كتبواي مل اهللا رمحهم القدامى األجالء علماءنا أن وبالرغم

 متنوعة؛ أبواب يف وأردوه متفرقة أماكن يف وذكروه خمتلفة مواضيع يف عنه تكلموا بل ،-الباحث اطالع

 هي كانت بل واملراجع، املصادر تلك من عظيمة استفادة قد استفاد بأنه التنويه عن غين الباحث فإن

 ال املصادر فتلك هذا، حبثه إلعداد الالزمة باملعلومات ميده الذي عنيامل واملصدر األساس العلمية املادة

  .القبيل هذا من حبث كتابة يف عنها غىن

 ا واملقصود احلديثة، الدارسات فهي الباحث؛ منها استفاد اليت الدراسات من الثاين القسم أما

 أم األصولية الناحية من واءس موضوعية، كوحدة الشرط عن املعاصرون كتبها اليت والبحوث الدراسات

  .الفقهية الناحية من

 يف بينهم اختالف مع مستقلة ببحوث الشرط افردوا قد املتأخرين الباحثني بعض أن شك وال 

  .هلا تطرقوا اليت الشرط مسائل يف اختالفهم وكذلك وقصراً طوالً البحث
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 بينها بالفرق أتبعها مث ثالبحو تلك من عليه االطالع يل تيسر ما أذكر ذا أنا فها  كل وعلى

 املتعلقة احلديثة السابقة للدراسات عرضأ أن على هذا، حبثي عن به متيزت وما للشرط، حبثي وبني

  .اثاني الفقهي ببعده  أتبعها مث ،الًأو للموضوع األصويل باجلانب

  باألساس األصويل باجلانب املتعلقة احلديثة الدراسات )أ

 النحو على البحث مبوضوع املتعلق احلديثة السابقة دراساتال ألهم اعرض النقطة هذه يف

  :التايل

 يف األحكام آيات خالل من عليه والتطبيق األصوليني عند الشرط مفهوم" كتاب: أوالً

 لنيل املؤلف ا تقدم رسالة أصله يف وهو. الغامدي مشعل أمحد: للدكتور "والنساء البقرة سوريت

 مفهوم قاعدة األول الباب يف الباحث درس حيث. القرى أم جامعة يف الفقه أصول يف الدكتوراه درجة

 دراسته يف تناول مث منها املخالفة مفهوم ومرتلة الدالالت أنواع فيها متناوالً ةأصولي دراسة الشرط

 تطبيق إىل فتتطرق الثاين الباب أما. به االحتجاج يف األصوليني وأراء تعريفه: هخبصوص الشرط مفهوم

 ملفهوم الباحث تطبيق خالل من أنه ونالحظ. والنساء البقرة سوريت يف األحكام آيات يف لشرطا مفهوم

 الزوجية، للمعاشرة تعرض البقرة سورة ففي النكاح؛ أبواب من ملسائل تعرض اآليات تلك على الشرط

 التعدد،و والصداق، اليتيمة، نكاح إىل فتطرق النساء؛ سورة يف أما والتحليل، الءيواإل واخلطبة،

 بني واإلصالح الناشز، ومعاقبة النساء، على الرجال وقوامة األمة، ونكاح النكاح، يف واحملرمات

  .الزوجني
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 أقسام من هو والذي الشرط مبفهوم تعلقت أا الدراسة هذه على الباحث يالحظه والذي

 بالشرط تم مل حني يف -البحث هذا حدود عن خارج أنه إىل اإلشارة متت الذي -املخالفة مفهوم

 تطبيقات أن كما البحث، هذا موضوع حتت مندرج هو والذي الوضعي احلكم أقسام من هو الذي

 أبواب مجيع تشمل ومل والنساء البقرة سوريت يف الفقهية األحكام على مقتصرة كانت الدراسة تلك

  . عام بشكل النكاح أحكام مسائل على تطبيق البحث هذا يعترب بينما النكاح،

 طبقا حمدودة استفادة حبثه موضوع يف الدراسة هذه من سيستفيد الباحث فإن العموم لىوع

  .الدراستني موضوع بني احملدودة للعالقة

 يف وأثره الشرعي احلكم على الداللة طرق كأحد الشرط مفهوم" بعنوان حبث: ثانياً

 عند الداللة طرق حبثه يف الباحث استعرض وقد. 5عجوة أبو أمحد حسني: للدكتور" الفقهاء اختالف

 أقسامه من وعد وأقسامه، وشروطه وأمثلته تعريفه حيث من املخالفة ومفهوم وأنواعها األصوليني

 والسنة، الكتاب من له تطبيقات بذكر كذلك قام كما. حلجيته واستدل تعريفه فذكر الشرط مفهوم

. والصداق الزوجة على النفقة ذلكوك املسلمة األمة تزوج يف الفقهاء اختالف ذكر النكاح مسائل ومن

 املخالفة، مفهوم أقسام من هو والذي الشرط ملفهوم يتعرض كسابقه البحث هذا أن مالحظته متكن ومما

  . فقط مسائل ثالث منها النكاح مسائل نصيب كان قليلة أمثلة على يقتصر التطبيقي اجلانب أن كما

                                                             
   االنترنت على احلديث أهل ملتقى خالل من البحث هذا على أطلعت  5

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19439&page=51  

 وال توجد بيانات نشر هلذا البحث

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19439&page=51
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 حجم عن نفسه يقال األوىل السابقة الدراسة من االستفادة مدى عن يقال فما هذا وعلى

  .الدراسة هذه من االستفادة

 ماجستري رسالة أصله يف وهو ،"واألصوليني النحويني بني الشرط أسلوب" كتاب: ثالثاً

 للشرط؛ جانبني تناولت الرسالة وهذه سعود، بن حممد األمام جامعة يف كريري حممد بن ناصر أعدها

 الشرط، بأسلوب املتعلقة األحكام من مجلة ودراسة الشرط أدوات حبصر الباحث فيه قام حنوي جانب

 األصوليني عند واجلزاء الشرط وداللة أقسامه وذكر األصوليني عند الشرط بتعريف أصويل وجانب

 مفهوم املخالفة مفهوم أقسام من وذكر املخالفة مفهوم وداللة منطوق داللة الباحث بني كما وهي

 جانيب بني للموازنة البحث من األخري الفصل وخصص األصوليني عند طالشر أحكام ذكر مث الشرط،

 الشرط مباحث تستوف مل أا الدراسة هذه على الباحث يالحظه والذي. واألصويل النحوي الشرط

  .التطبيقية الفقهية املسائل من خلت قد أا كما الوضعي احلكم أقسام من كقسم

  .التطبيقي اجلانب دون النظري انبهاج يف منها فادةتاالس للباحث ميكن هلذا

 الدكتور كتبه ما الوضعي احلكم أقسام من كقسم الشرط مباحث يف كتب ما أمشل ومن: رابعاً

 تصدرها اليت التجديد جملة يف نشر حمكم علمي حبث يف الشرط مباحث مجع والذي مجيل حممد صبحي

 استيفاء من الرغم وعلى ،"األصوليني عند طالشر مباحث" بعنوان مباليزيا العاملية اإلسالمية اجلامعة

  .األصوليني عند الشرط أحكام أغفلت الدراسة أن املالحظ أن إال ملوضوعه البحث
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 خاصة هذا حبثه يف الباحث منها سيستفيد اليت الدراسات أهم من الدراسة هذه تعترب هذه وعلى

 الشتمال نظرا الباحث؛ له يسعى ذيال البحث هذا عن بديال تصلح ال لكنها منه، األصويل اجلانب يف

 يتعلق ما لكل كذلك الدراسة مشول ولعدم جهة، من الدراسة موضوع خارج مسائل على البحث

  .األصوليني عند الشرط أحكام وخاصة ؛األصوليني عند الشرط مبوضوع

  باألساس للشرط الفقهي باجلانب املتعلقة احلديثة الدراسات )ب

 الفقهي، جانبه على مركزة الشرط تناولت اليت احلديثة السابقة تالدراسا أهم أن احلقيقة يف

 فقهية بدراسة الشرط أفرد حيث الشاذيل، علي حسن الدكتور كتبه ما  الباحث يدي حتت وقعت واليت

 بالقوانني املقابلة مع اإلسالمي الفقه يف مقارنة دراسة اإلسالمي الفقه يف الشرط نظرية" مساها موسعة

 شرط من كل خصائص وبني اإلسالمي الفقه يف الشرط حقيقة دراسته يف تناول ثحي". الوضعية

 اإلسالمي، الفقه يف الشروط على العقود تعليق حكم أوضح كما بينها، وقارن االقتران وشرط التعليق

 مقابلة مع وأثارها الفاسدة والشروط وأثارها الصحيحة الشروط وعدد بالشرط العقد اقتران حكم وبني

 اإلسالمي الفقه يف العقد يف املقترنة الشروط ذكر مستقل فصل ويف. الوضعي بالقانون سبق ما كل

 بال قيمة دراسة وهي. وأتساعاً ضيقاً الصحيحة الشروط دائرة يف املذاهب آراء بني وقارن أنواعها وعدد

 أا إال ؛التفصيل من بشيء هلا تطرقت اليت اجلوانب هذه يف شك بدون منها الباحث وسيستفيد شك،

 الدراسة هذه لكون نظرا البحث؛ هذا عن بديال تصلح ال تبقى الفقهي اجلانب يف أمهيتها من بالرغم

 قد أنه كما غريه، دون اجلعلي الشرط على اقتصرت قد الشرط مسائل ذكر يف وتوسعها اتساعها رغم
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 نظرية جوانب لبعض جلتهامع يف العمق قلة هذه دراسته يف العقود عموم تغطية املؤلف حماولة عن جنم

 يسرية بأمثلة إال النكاح عقد ملسائل الباحث يتعرض مل لذا النكاح؛ عقد خاصة العقود بعض يف الشرط

 يف األصويل؛ دون الفقهي باجلانب فقط معنية الدراسة أن فضال هذا. كله الكتاب يف الثالثة تتجاوز مل

 والفقهي األصويل اجلانب أي اجلانبني بني للجمع هذا حبثه كتابة خالل من يسعى الباحث أن حني

  .للشرط

 موضوع جزئيات من جزئية أي تناولت اليت والقدمية احلديثة السابقة الدراسات أهم وتلك هذه

  .الباحث اطالع حبسب" حتليلية دراسة: النكاح عقد يف الفقهية وآثاره الشرط"

 األصويل بشقيها احلديثة لسابقةا الدراسات مجلة يف وأمعناه النظر أعدنا لو أنه واخلالصة

 الناحية وأما األصولية، بالناحية اهتم منهما األول أن مالحظة سهولة بكل ميكن آنفا؛ املذكورة والفقهي

 يف. أمثلة يذكر ال األصولية،ورمبا القاعدة لشرح األصويل يذكرها أمثلة جمرد فكانت الفقهية التطبيقية

 األصولية بالقاعدة – األغلب يف – االهتمام دون الفروع على منصبةً كانت األخرية الدراسة أن حني

  .الفقيه يذكرها ما نادراً بل

 بني الشرط مبحث يف مجع من البحث كثرة مع أجد مل بأين القول أستطيع هذا على وبناء

  .احالنج له كتب لو البحث هذا يروم الذي النحو على عليها املترتبة الفقهية واآلثار األصولية الدراسة

 املترتبة الفقهية وآثاره األصوليني عند الشرط حبث بني اجلمع هو البحث هذا به يتميز ما ولعلّ

 ومجعت. فقط النكاح باب يف جعلته حدها ميكن جزئية يف البحث ينحصر وحىت املسائل ولكثرة عليه
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 يف جدة البحث لىع يضفي مما الفقهي، والشرط األصويل الشرط بني التفريق يف العلماء يذكره ما إليه

 .طرحه

 وبلغ قوة من أويت مهما حمدود اإلنسان وجهد. املقل جهد هو بل الكمال أدعي فال هذا ومع

  .عليهم وسالمه اهللا صلوات ألنبيائه والعصمة وحده، هللا والكمال علم من
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  الثاين الفصل

  والفقهاء األصوليني عند الشرط

 من حبثوه فاألصوليون الشرط عموضو سواء حد على والفقهاء ناألصوليو ا عنِي اليت املوضوعات من

 على الفقهية بآثاره اهتمامهم جانب إىل اجلعلي أو الوضعي جبانبه الفقهاء اهتم حني يف الشرعي، بهجان

 عليه يترتب حتققه أو الشرط فغياب واملعامالت؛ بالعبادات العضوية لعالقته إال ذلك وما العقود،

 عبادة من املسلم تصرفات يف حاضر إذن فالشرط املعاملة؛ أو العبادة يف والصحة دالفسا أو البطالن

 يستلزم إذن الشرط عن فاحلديث التاريخ؛ عرب نال ما والعناية االهتمام من نال إن غرو ال هلذا ومعاملة،

  .السواء على والفقهي األصويل جلانبه التطرق

 كتعريفه، متعددة جوانب يشمل والفقهاء األصوليني بني الشرط على الكالم أن واملعروف

 والبطالن والفساد كالصحة به صلة له وما يشاه ما وبني بينه والتفريق وحكمه، وتقسيماته،

 عند اعتباره ضوابط جانب إىل منه، من واحلكمة اجلعلي، الشرط اعتبار أدلة عن فضال والرخصة،

  .الفقهاء

 خمتلفة؛ وأماكن رقةمتف مواضع يف الشرط عن ديثاحل يف أسهبوا والفقهاء األصوليني أن ومبا

 شأن من ألن الفصل؛ هذا يف الشرط يف مقاالم استقصاء البحث هذا موضوع يف مفيدا يكون لن فإنه
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 ما على  واالقتصار التركيز سيكون لذا األصلي؛ هاعموضو عن اهوخيرج الدراسة، هذه  يطيل أن ذلك

  .النكاح عقد يف وخاصة الشرط، خبصوص مقاالم من فقهي أثر له كان

 للتعريف يعقَد: أوهلا: مباحث سبعة خالل من الفصل هذا يف احلديث سيكون عليه؛ وبناًء

 بالرخصة، الشرط صلة الستعراض: وثالثها والفساد، الصحةب الشرط صلة لبيان: وثانيها الشرط، مباهية

 وحكمه الشرط تقسيمات فلنقاش: هاوخامس األصوليني، عند الشرط تقسيمات عن للكالم: ورابعها

 من واحلكمة الشريعة يف اجلعلي الشرط اعتبار أدلة عن للحديث فيخصص: سادسها أما الفقهاء، عند

 الفقهاء، عند اجلعلي الشرط اعتبار ضوابط استعراض على مقصورا سيكون سابعها أن حني يف اعتباره،

  .الفصل يف إليها لاملتوص النتائج بأهم مبلخص الفصل يتبع األخري ويف
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  األول املبحث

  الشرط ماهية

  .التايل النحو على الركن وبني بينه والفرق الشرط، تعريف املبحث هذا يف سنتناول

  الشرط تعريف: أوال

 للمصطلح أوالً اللغوي التعريف الباحث يتناول أن على يةمياألكاد الدراسات يف العادة جرت

 املعىن تباعد أو تقارب مدى عن للكشف دف اليت- الطيبة العادة هذه مع اوجريان تعريفه، يود الذي

 عرض قبل للشرط اللغوية التعريفات من مناذج هنا أسوق - االصطالحية داللته مع للمصطلح اللغوي

  .االصطالحية تعريفاته من مناذج

  للشرط اللغوية التعاريف من مناذج

 ويقال. شروط ومجعه وحنوه، البيع يف 6والتزامه الشيء إلزام مبعىن مصدر بالتسكني لغة فالشرط

  : عنها اهللا رضي بريرة حديث ومنه ،8"وشرط بيع حلـي ال" ديثـاحل ومنه. 7شرائط ومجعها شريطة

                                                             
دار إحياء : اعتىن بتصحيحه أمني عبد الوهاب وحممد الصادق العبيدي، بريوت. لسان العرب، )ت.د(ظور، حممد بن مكرم ابن من 6

 .82، ص7التراث العريب ومؤسسة التاريخ العريب، ج
 . 697، ص2ج. دار عامل الكتب: الرياض. ترتيب القاموس احمليط، )ت.د(الزاوي، الطاهر أمحد  7
دار إحياء التراث العريب، الطبعة الثانية، : حتقيق أمحد حممد شاكر، بريوت. احمللى باآلثار، )م2001(د علي بن أمحد ابن حزم، أبو حمم 8

 ).ى عن بيع وشرط(، بلفظ 415ص  8ج
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  .10"أولك عليك أملك، الشرط" املثل يف ورد وقد. وبينه أظهره ما أي ،9"أحق اهللا شرط"

: الشوكاين قال املشروط، على عالمة هألن العالمة؛ مبعىن بالتسكني) الشرط( يطلق وقد

 هو العالمة مبعىن الذي بأن اللغة كتب من وغريه الصحاح يف مبا واعترض. قيل كذا العالمة، وحقيقته"

 عند ثابت والكل احلركات الختالف أثر ال املادة اتفاق ومع": فقال الطويف أما. 11"بالتحريك الشرط

  .12"اللغة أهل

  للشرط حيةاالصطال التعاريف من مناذج

 املعاصرين وتعريفات األقدمني، تعريفات: مها أساسني نوعني إىل تقسيمها ميكن النماذج وهذه

  :التايل النحو على

  دمنيقاأل عند االصطالحية الشرط تعريفات من مناذج

 يف اختالفهم بالضرورة يعين ال ذلك أن إال ؛األصوليني قاموس يف الشرط تعاريف تعددت لقد

 من والوضوح والشمول واالختصار الدقة يف التعاريف اختالف مبدى فقط متعلق هو بل الشرط، حقيقة

 االنتقادات أو العيوب بعض ظهرت فكلما التعاريف، يف احلاصل التطور عن فضال هذا آلخر؛ تعريف
                                                             

، رقم احلديث 548دار السالم، الطبعة األوىل، ص: الرياض. صحيح البخاري، )م1987(البخاري، حممد بن إمساعيل : انظر 9
، 654دار السالم، الطبعة األوىل، ص: الرياض. صحيح مسلم، )م1988(والنيسابوري، مسلم بن احلجاج القشريي ). 2729(

 ).3777(رقم احلديث 
 .697، ص2ج .ترتيب القاموس احمليط، )ت.د(الزاوي، الطاهر أمحد  10
دار : سامي بن العريب، الرياض: حتقيق. إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، )م2000(الشوكاين، حممد بن علي  11

 .666، ص 2ج. الفضيلة، الطبعة األوىل
توزيع وزارة الشؤون : عبد اهللا التركي، السعودية. حتقيق د. ، شرح خمتصر الروضة)م1998(الطويف، سليمان بن عبد القوي  12

 .430، ص 1ج . اإلسالمية، الطبعة الثالثة



23 
 

 واملآخذ النواقص أصحاا فيها يتالىف حبيث التعريف صياغة إلعادة جديدة حماوالت جاءت ما؛ لتعريف

  .السابقة التعاريف على ملسجلةا

 يوجد ماال الشرط: "قال حيث للشرط؛ اهللا رمحه الغزايل اإلمام تعريف جاء اإلطار هذا ويف 

 بأنه: 14بأمرين الغزايل تعريف على اآلمدي واعترض. 13"عنده يوجد أن يلزم وال دونه، املشروط

  . 15العتراضنيا عن األصوليني بعض أجاب وقد. مطرد غري وأنه الدور، يستلزم

 عن التعبري يف توفيقا األكثر كان فلعله ؛-الفصول تنقيح شرح يف- املالكية من القرايف اإلمام أما

 وال وجود لذاته وجوده من يلزم وال احلكم، عدم عدمه من يلزم ما: "بأنه عرفه فقد الشرط؛ ماهية

                                                             
، 2ج. دار إحياء التراث العريب، الطبعة األوىل: بريوت. ، املستصفى من علم األصول)م1997(د أبو الغزايل، أبو حامد حممد بن أمح 13

 .70ص
فكان أخفى من الشرط، وتعريف : " قال. ألنه عرف الشرط باملشروط وهو مشتق منه فيتوقف تعقُلُه على تعقله) يستلزم الدور(أنه  14

؛ ألن جزء السبب كذلك، فإنه ال يوجد املسبب بدونه، وال يلزم أن يوجد عنده، وليس )أنه غري مطرد(و". الشيء مبا هو أخفى ممتنع 
املكتب : تعليق عبدالرزاق عفيفي، بريوت. اإلحكام يف أصول األحكام، )هـ1402(اآلمدي، علي بن حممد : انظر. بشرط

 . 309، ص2ج. اإلسالمي، الطبعة الثانية
يء ما ال يوجد الشيء بدونه، وظاهر أن تصور حقيقة املشروط غري حمتاج إليه، أما االعتراض شرط الش: بأن ذلك مبثابة قولنا: األول 15

، احلكم )هـ1405(احلمريي، سعيد حممد  :بأن جزء السبب، قد يوجد املسبب بدونه، إذا وجد سبب آخر، انظر: الثاين فقالوا
، والسهالوي، عبد العلي بن نظام الدين حممد 312ص. وىلمكتبة الفيصلية، الطبعة األ: مكة املكرمة. الوضعي عند األصوليني

. دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: حتقيق عبد اهللا حممود حممد عمر، بريوت. فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت، )م2002(
مع شرحه لعضد الدين مطبوع ( .، خمتصر املنتهى األصويل)ت.د(، وابن احلاجب، أبو عمر عثمان بن احلاجب املالكي 350، ص1ج

، 2دار الكتب العلمية، ج: ، حتقيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل، بريوت)عبد الرمحن األجيي وحاشية سعد الدين التفتازاين
 . 145ص
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 وابن ،19اجلوامع مجع يف يالسبك وابن ،18النجار وابن ،17الزركشي رجحه التعريف وهذا. 16"عدم

 .20املدخل يف بدران

 ،"الوجوب دون الوجود به يتعلق ملا اسم" بأنه الشرط عرف -احلنفيه علماء من- البزدوي و

  . 21"به وجوباً ال عنده، وجوداً إليه، احلكم يضاف ملا اسم" قال حيث السرخسي تعريف منه وقريباً

  للشرط املعاصرين تعريفات من مناذج

 أحد اختار من منهم أنّ جند األصول، علماء من املتأخرون الباحثون كتبه ما يف لالتأم عند

. املناقشة عن أبعدها القيود من خمتاراً تعريف، من أكثر بني اجلمع حاول من ومنهم املتقدمة، التعريفات

  :ذلك فمن

                                                             
حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، . شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول، )هـ1393(القرايف، أمحد بن أدريس الصنهاجي : انظر 16

، حتقيق رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، )م2004(الرجراجي، وحسني بن علي بن طلحة  ،82دار الفكر العريب، ص :القاهرة
، والبقوري، أبو عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم 95، ص2مكتبة الرشد، الطبعة األوىل، ج: أمحد حممد السراج، الرياض.د
مؤسسة : حتقيق امليلودي بن مجعة واحلبيب بن طاهر، بريوت. يهاوتلخيصها واالستدراك عل ، ترتيب فروق القرايف)هـ1424(

 .43املعارف، الطبعة األوىل، ص
وزارة : ، مراجعة عمر سليمان األشقر، الكويتالبحر احمليط يف أصول الفقه، )م1992(الزركشي، بدر الدين حممد بن ادر  17

 .327، ص3األوقاف والشؤون اإلسالمية، الطبعة الثانية، ج
 .452، ص1ج شرح الكوكب املنري،ن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي، اب 18
، 2دار الفكر، ج: ، بريوتحاشية البناين على شرح جالل الدين على منت مجع اجلوامع، )م1995(البناين ،عبد الرمحن بن جاد اهللا  19

 .21ص
مؤسسة : عبد اهللا التركي، بريوت.ح وتعليق دتصحي. املدخل ملذهب أمحد بن حنبل، )م1981(الدمشقي، عبد القادر بن بدران  20

 .162الرسالة، الطبعة الثانية، ص
، احلصري، أمحد 85دار التجديد، الطبعة الثانية، ص: كواالملبور. الفقه أصولاملانع يف ، )م2007(الزنكي، صاحل : انظر 21

، احلكم الوضعي عند حلمريي، سعيد حممد، وا149دار اجليل، الطبعة الثالثة، ص: بريوت. احلكم الشرعي ومصادره )هـ1417(
 . 217، صاألصوليني
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ما  بأنه الشرط عرف حيث" النصوص تفسري" كتابه يف صاحل أديب حممد الدكتور تعريف

  . 22"فيه مؤثراً وال. فيه داخالً يكون وال املشروط، عليه يتوقف

 شروطه،مل مكمل منضبط، ظاهر وصف" هو قال حيث احلصري أمحد تعريف أيضاً ومنها

 .23"احلكم وجود وجوده يستلزم وال احلكم، عدم عدمه يستلزم

 املختار التعريف

 فإن التعبري، يف اختلفت وإن املعىن، يف متقاربة كلها للشرط السابقة التعريفات أن الباحث يرى

 به صرح كما املشروط، وجود وجوده من يلزم وال املشروط، عدم عدمه من يلزم الشرط أن مؤداها

 عن التعبري يف وأدقها االعتراض، من وأسلمها التعريفات، هذه أوضح تعريفه كان ولذلك. القرايف

  .ملختارا التعريف هو القرايف تعريف يكون وعليه. الشرط

  القرايف تعريف ونقد حتليل

 من والباحثني األصول علماء بعض عليه أضافه ما وبيان التعريف هذا حملترزات شرح يأيت فيما 

  ".لذاته عدم وال وجود وجوده من يلزم وال العدم، عدمه من يلزم ما: "التعريف نص :ونقد قيود،

  

  
                                                             

 . 709، ص1املكتب اإلسالمي، الطبعة الرابعة، ج: بريوت. تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، )هـ1413(حممد أديب صاحل  22
 . 149، صاحلكم الشرعي ومصادرهأمحد احلصري،  23
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 :التعريف قيود شرح

 يلزم ال فإنه املانع، عن به احترز التعريف يف أول قيد "العدم عدمه من يلزم ما: "فقوله .1

 انتفى فإذا وجوا، من مانع بأنه القائلني عند الزكاة باب يف مثالً كالدين شيء، عدمه من

  .24الفقر لوجود جتب ال وقد الغىن لوجود انتفائه مع الزكاة جتب قد

- واملانع السبب عن به احترز ثان قيد" عدم وال وجود وجوده من يلزم وال: "وقوله .2

 فال الشرط أما. العدم وجوده من يلزم واملانع وجود، وجوده من يلزم السبب فإن –أيضاً

 من يلزم ومل الشرط وجد فقد الوقت، قبل يتطهر كأن املشروط، وجود وجوده من يلزم

 .الوقت هذا يف الصالة تلزمه ال فإنه املشروط وجود ذلك

 فيلزم السبب وجود الشرط مقارنة عن به واحترز ط،للشر ثالث قيد" لذاته: "وقوله .3

 خارج ألمرٍ بل الشرط، لذات ليس  ذلك ولكن العدم، فيلزم املانع قيام مقارنة أو الوجود،

 .25املانع قيام أو السبب مقارنة وهو

 التعريف على نقدية مالحظات

 :ملسألتني ترجع عريفللت النقدية املالحظات أهم ولعل

                                                             
، احلكم الوضعي عند ، واحلمريي، سعيد حممد452، ص1ج كوكب املنري،شرح الابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي، : انظر 24

 . 96، صاحلكم الوضعي ومدى انطباقه على علم أصول الفقه، و محدي بن محدي الصاعدي، 214، صاألصوليني
د بن أمحد وما بعدها، وابن النجار، حمم 96، ص2ج رفع النقاب عن تنقيح الشهاب،الرجراجي، حسني بن علي بن طلحة، : انظر 25

 .452، ص1، جشرح الكوكب املنريالفتوحي، 
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 هو بل إليه حاجة ال) لذاته( قيد أن يرى من فيه والباحثني األصول اءعلم من أن: األوىل

  .املعىن ذلك يفيد..) كذا كذا من يلزم ما: (قوله ألن الواقع؛ وبيان لإليضاح

 الوجود لزوم توهم ودفع للبيان أنه الثالث القيد حل يف األليق: "البينات اآليات يف العبادي قال

 توهم ودفع. الشرط على ال السبب على حينئذ الوجود ترتيب ألن ب؛السب قارن إذا الشرط وجود من

 وجود على ال املانع وجود على حينئذ العدم ترتيب ألن املانع، قارن إذا الشرط وجود من العدم لزوم

  26."الشرط

  . اإلسالمي الفقه أصول كتابه يف 27الزحيلي وهبة للدكتور القول هذا مثل وجند

 يف زيادة ذكرت إمنا ألا عنها االستغناء ميكن وأنه بدوا يستقيم يفالتعر أن للباحث ويظهر

  .والبيان اإليضاح

 مما هو إذ الركن به ليخرج" حقيقته عن خارجاً كان ما" وهو آخر قيداً بعضهم يزيد:  الثانية

 عن جاًخار وكان" بقوله بعضهم عنه ويعبر .28منه جزء لكنه فيه مبؤثر وليس الشيء وجود عليه يتوقف

  .30"املشروط حقيقة عن خارجاً وكان" بقوله أو 29 "املاهية

                                                             
 .215، ص، احلكم الوضعي عند األصولينياحلمريي، سعيد حممد 26
 . 105، ص1ج ، أصول الفقه اإلسالمي،الزحيلي، وهبة 27
املية، العدد الرابع،  جملة التجديد، ماليزيا، اجلامعة اإلسالمية الع .مباحث الشرط عند األصوليني،  )ت.د(مجيل، صبحي حممد : انظر 28

 .107ص
دار ابن اجلوزي، الطبعة الثانية، : الدمام. معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة، )هـ1419(اجليزاين، حممد بن حسني  29

 .223ص
 ستنباط،مصادر التشريع اإلسالمي ومناهج اال، وحممد أديب الصاحل، 290، صأصول الفقه اإلسالميبدران، أبو العينني بدران،  30

 .648ص
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 حيث النكاح، وشروط أركان يف الفقهاء يكتبه ملا مراجعتنا عند األخري القيد هذا أمهية وتظهر

 علينا ألزم مما ركنا، الشرط على يطلقون نوآخرو شرطا الركن يسمي فبعضهم همابين اخللط يتم

  :سيأيت فيما بينهما التفريق

  والركن الشرط بني الفرق: ثانيا

 العدم، عدمه من يلزم منهما كالً أن يف يشتركان – به تعلقا ما إىل باإلضافة - والركن الشرط

 الشرعية، احلقيقة من جزء الركن أن يف ويفترقان عدمه، وال به تعلق ما وجود وجوده من يلزم وال

  31.للصالة رةكالطها عنها، خارج أمر والشرط الصالة، يف كالركوع

  .الشيء حقيقة من جزءاً وليس وجوده، على الشيء وجود يتوقف ما: فالشرط

  .الشيء حقيقة من جزءاً وكان وجوده على الشيء وجود يتوقف ما: والركن

 انعدم إذا شرعاً وجوده وينعدم الشيء، ذلك حقيقة من جزءاً يكون ركناً الشارع جعله فما

 كذلك، فيها ركن والركوع الصالة، يف ركن الصالة يف القرآن فقراءة بدونه، له حتقق فال الركن

 الزواج، عقد يف ركنان والقبول اإلجياب وكذلك. بدونه هلا وجود وال أحدمها، بانعدام الصالة وتنعدم

 الزواج عقد يف الشاهدين حضور كذلك وليس عليهما، وجوده يتوقف لذا شرعاً حقيقته من وجزء

 ألن صحيحاً؛ يكون ال ولكنه حقيقته، وتوجد ينعقد الشاهدين بدون لعقدا فإن له، شرط مها اللذين

 أو العقد نفس يف خلل عليه يترتب الركن يف اخللل فحصول الزواج، حقيقة عن خارج الشرط

                                                             
 . 334دار الفكر العريب، الطبعة السابعة، ص: بريوت. أصول التشريع اإلسالمي، )هـ1417(علي حسب اهللا  31
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 أو العقد وصف يف خلل عليه يترتب الشرط يف اخللل وحصول حقيقته يف داخل أمر ألنه التصرف؛

  .32يقتهحق عن خارج أمر ألنه التصرف؛

 الشارع له شرط ما أن فكما أخرى، جهة من وخيتلفان جهة، من يتفقان والركن فالشرط

 بتحققها، إال يتحقق ال أركاناً الشارع له وضع ما فكذلك الشروط، تلك بتحقق إال يتحقق ال شروطاً

  .عنها رجخا والشرط الشيء، حقيقة من جزء الركن أن فهو فيه خيتلفان ما أما فيه، يتفقان فيما هذا

 القارئ بوسع يكون الركن؛ وبني بينه الفرق وجتلية الشرط تعريفات على بالوقوف وهكذا

 وباخلصوص – التصرفات يف الشرط أثر أو عالقة حبث املناسب من ويكون الشرط، ماهية إدراك الكرمي

  .وبطالنا وفسادا صحة -األنكحة عقود

  

                                                             
مصادر التشريع اإلسالمي ومناهج وحممد أديب الصاحل، . 291، صأصول الفقه اإلسالميبدران، أبو العينني بدران، : انظر 32

 .279ص ه،أصول الفق، والربي، زكريا، االستنباط
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  الثاين املبحث

  بطالنوال والفساد الصحةب الشرط صلة

 األنكحة بعض على إطالقها يف اختلفوا بل الفقهاء، بعض أطلقها اليت األحكام من كثرياً إن

 والبطالن، الصحة معىن يف للخالف مثرة حقيقتها يف هي إمنا املعاصرة حىت أو املتقدمة من كانت سواء

 يف البحث كان هذا وألجل متغايران، أما أم واحد مبعىن مها هل والبطالن، الفساد يف للخالف أو

 خالف من له سنتعرض مبا الوثيق الرتباطه منها؛ بد ال ضرورة األصوليني عند والبطالن الصحة معىن

 مياملفاه هلذه االصطالحية املعاين جتلية الباحث حياول النقطة هذه يف. األنكحة من أنواع يف الفقهاء بني

  :التايل النحو على الثالث،

   الصحة تعريف: أوالً

 حول تدور للصحة تعريفام أن مالحظة ميكن األصوليني، من العديد أقوال تتبع اللخ من

 حقيقتها باعتبار الصحة عرف من كذلك األصوليني من لكن املشروع، الفعل عن واألثر الغاية حتقق

  .الصحيح الفعل على املترتب باألثر اهتم من ومنهم حتققها، وكيفية وهيئتها
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 اللغة، يف الصحة لتعريف باقتضاب ولو بالتعريج بأس ال التعريفات، تلك من جانب سرد وقبل

 فهي السقم خالف الصحة: "قال حيث منظور؛ ابن أورده مبا اكتفي وهنا اللغة، أهل عند هو كما

  .33"املرض ذهاب

 من مناذج استعراض خالل من عليه الوقوف يمكنف للصحة، االصطالحي التعريف أما

 احلسني أيب تعريفب أوالً ولنبدأ التعريفات، تلك أهم يأيت وفيما ح،املصطل ذاهل األصول علماء تعريفات

 شرائطه يستويف بأن وذلك به، املقصود الغرض به حصل ما هو الصحيح الفعل": قال حيث البصري

   .34"بالفعل املقصود حيصل معها اليت

 ما" بأنه لصحيحل ريفهمتع جاء والوصف األصل بني التفريق على اًقائم احلنفية مذهب كان ملاو

 فيه اخللل رجع ما عندهم فالباطل  .35املقصود متام إىل موصالً لكونه ؛"ووصفه بأصله مشروعاً كان

 والوصف األصل صحة فيه اجتمع ما الصحيح وبالتايل وصفه، إىل فيه اخللل رجع ما والفاسد أصله، إىل

  .املقصودة الثمرة لترتب

  .36وطرفيها الصحة حملل حتديدهم باستثناء تعريفات من قسب عما خيتلف مل احلنفية وتعريف

                                                             
 .799، ص2، جترتيب القاموس احمليط، و الزاوي، الطاهر أمحد، 287، ص7ابن منظور، حممد بن مكرم، ج 33
املعهد الفرنسي : حممد محيد اهللا، دمشق: حتقيق. املعتمد يف أصول الفقه، )م1964(البصري، أبو احلسني حممد بن علي املعتزيل  34

 .184، ص1للدراسات العربية، ج
 .339، ص 2ط، ج.ت، د.دار الفكر، د -دار النشر: م.اد شاه، حممد أمني، دأمري ب  35
دار النفائس، : األردن. البطالن والفساد عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي، )م2004(القدميات، حنان يونس حممد : انظر 36

مؤسسة : بريوت. د األصولية يف اختالف الفقهاءأثر االختالف يف القواع، )م2006(، واخلن، مصطفى سعيد 23الطبعة األوىل، ص
 .ومابعدها 344الرسالة، الطبعة األوىل، ص
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 ألمر وقوعاً الوجهني ذي األمر موافقة: بأا الصحة عرفوا واملتأخرون السبكي وابن

 شرعاً فيه يعترب ما الستجماعه للشرع، موافقاً تارة يقع الذي الفعل هو الوجهني ذو والفعل. 37الشارع

  .شروطه أو أركانه بعض النتفاء رعللش خمالفاً وتارة وشروط، أركان من

 وترتب الشارع ألمر الفعل موافقة عن عبارة الصحة: بقولنا التعريفات هذه بني اجلمع وميكن

  .38عليه الفعل من املقصودة اآلثار

 فعل من املقصودة اآلثار فإن . املعامالت يف وهلا العبادات، يف للصحة شامل التعريف وهذا

  ،للعبادة الصحيح الفعل من حتصل وهذه به، املطالبة وسقوط الذمة راءةب هي الفقهاء عند العبادة

 البائع ملك يف الثمن دخول فهي بيعاً كانت فإن نوعها، باختالف ختتلف املعاملة من املقصودة واآلثار

  .وهكذا الصحيح العقد على يترتب وهذا املشتري، ملك يف واملبيع

  والبطالن الفساد تعريف: ثانيا

 مصطلحي تباين أو ترادف مدى يف واألحناف اجلمهور بني قدمي خالف هناك أن املعروف

   واحد؟ مبعىن مها وهل املصطلحني هذين معىن فما والبطالن؛ الفساد

                                                             
دار الفكر،  : بريوت. حاشية البناين على شرح جالل الدين على منت مجع اجلوامع، )م1995(البناين، عبد الرمحن بن جاد اهللا : انظر 37
. اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاا على املذهب الراجح، )هـ1420(، والنملة، عبد الكرمي بن علي بن حممد 100، ص1ج

 .108، ص1، ج، أصول الفقه اإلسالمي، والزحيلي، وهبة67مكتبة الرشد، الطبعة األوىل، ص: الرياض
أصول الفقه ، )هـ1426(والسلمي، عياض بن نامي .130، ص1، جاإلحكام يف أصول األحكاماآلمدي، علي بن حممد، :أنظر 38

 .58دار التدمرية، الطبعة األوىل، ص: الرياض. ال يسع الفقية جهلهالذي 
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 نقيض: والفساد. وهدراً 39وخسراً ضياعاً ذهب ومعناها بطَلَ أصلها: اللغة يف البطالن

  . 40الصالح

 أا إال والفساد، البطالن تعريف يف األصوليني مجهور اتعبار تعددت فقد: اصطالحاً البطالن أما

 ومنهم املعاملة، أو العبادة، من األثر أو الغرض انعدام معىن على داللتها ويف بينهما، الترادف إفادا يف فقتات

 من كان ما إال. عنده املترادفه وذلك فقط، الفساد عرف من ومنهم به، اكتفاء فقط البطالن عرف من

 نفي: "بأنه الباطل يعرف البصري  فهذا تعاىل، اهللا شاء إن بيانه سيأيت ام على بينهما فرقوا فإم يةاحلنف

  وكذا .41"بالفعل الغرض حصول عليها يتوقف اليت شرائطه يستوف مل أنه أي الغرض، حصول

  .42"املقصود به حيصل وال النفوذ به يتعلق ماال أنه" بـ يعرفه اجلويين

 بـ الفاسد وعرف ،"ووصفه بأصله يشرع مل ما: "بأنه الباطل فيعرف احلنفية من البخاري أما

 فالبطالن. وفقهاؤهم احلنفية أصوليو عليه درج ما وهو. 43" وصفه دون بأصله مشروعاً كان ما أنه"

 والقبح اخللل بسبب النهي يكون أو عنه املنهي ذات إىل النهي يتوجه بأن األصل، يف خلل إىل مرده

 النهي ولكن القبح، من سليمة الذات إن إذ الوصف يف اخللل إىل مرده الفساد بينما بالذات، املتعلق

  44.هلا مالزم قبيح بوصف اتصاهلا بسبب إليها توجه

                                                             
 .289، ص1، جترتيب القاموس احمليط، والزاوي الطاهر أمحد، 432، ص1، جلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم،  39
 .128، ص5، جلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم،  40
 .184، ص1، جاملعتمد يف أصول الفقهالبصري، أبو احلسني حممد بن علي املعتزيل،  41
 .95، صاألجنم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات يف أصول الفقهاملارديين، حممد بن عثمان،  42
 . 380،ص1دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ج: ، بريوتكشف األسرار، )م1997(عالء الدين البخاري عبد العزيز  43
 . 111، ص1، جمي، أصول الفقه اإلسالالزحيلي، وهبة 44
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 الركن عن خارجاً كان ما بالوصف ويراد. واحملل والقبول اإلجياب أو الركن العقد بأصل ويراد

  45.التسليم مقدور غري احملل نكو أو العقد ملقتضى املخالف كالشرط واحملل

 الفاسد أن إىل نتوصل والبطالن للفساد لتعريفاتا من ذكر ملا االستعراض هذا خالل ومن

 نقلنا ما على بينهما يفرقون احلنفية وعند. أثره عليه يترتب ال ما وهو واحد مبعىن اجلمهور عند والباطل

  .السابق البخاري تعريف من

 وأما شهود، بال النكاح عندهم الفاسد إذ النكاح عقد يف ذكرونهي مبا احلنفية تعريف ويتضح

  .46احملارم فنكاح الباطل

 حمصورة مسائل يف بينهما التفريق مينع ال مترادفان والبطالن الفساد إن اجلمهور قول إن مث

 ما الباطل فجعلوا الباطل، والعقد الفاسد العقد بني فرقوا إم إذ النكاح يف احلنابلة عند وقع ماك وذلك

  .47ويل بال كالنكاح فيه اختلف ما والفاسد املعتدة، كنكاح بطالنه على أمجع

  

  

                                                             
 .35، صالبطالن والفساد عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالميالقدميات، حنان يونس حممد،  45

دار النفائس، الطبعة : عمان. ، البطالن والفساد عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي)م2004(القدميات، حنان يونس حممد    46
 111ص . األوىل

مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية،  : عنيزة. األصول من علم األصول، )م2004(، حممد بن صاحل العثيمني: انظر 47
، واالسنوي، مجال الدين أبو حممد عبد الرحيم 474، ص1، جشرح الكوكب املنري، وابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي، 26ص

دار الكتب العلمية، الطبعة : حممد حسن امساعيل، بريوت: ، تألصولالتمهيد يف ختريج الفروع على ا، )هـ1425(بن احلسن 
 .وما بعدها 54األوىل، ص
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  والبطالن والفساد والصحة الشرط بني العالقة: ثالثًا

 نتوصل والبطالن والفساد للصحة األصوليني تعريفات من عرضه سبق ما إىل النظر بإعادة إننا

 وجود عن ناتج أثر هو املكلف فعل على بأحدمها كماحل حىت أو والبطالن والفساد الصحة أن إىل

 شروطه من شرط  ختلف وإن صحيحاً، كان وأركانه شرائطه الفعل استجمع فإذا وانعدامه، الشرط

  .اآلخر الرأي على وبطالنه بفساده أو رأي، على فقط بفساده حكمنا
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  الثالث املبحث

  بالرخصة الشرط صلة

 الرخصة مصطلح بتعريف التعريج يتعني والرخصة؛ الشرط بني الوثيقة العالقة استعراض قبل

  :التايل النحو على نقطتني املبحث هذا يف الباحث سيناقش هلذا األصول؛ علماء عند

  الرخصة تعريف: أوالً

 وسهل تراجع إذا السعر رخص ومنه والتسهيل، التيسري من اخلاء بتسكني هي: لغة الرخصة

  .ولينة دمثه انتك إذا رخيصة أو رخصة وأرض الشراء

 احلكم هي"أو .48"احملرم السبب قيام مع لعذر األحكام من شرع ما" هيف: اصطالحاً أما

   ،49"لعذر الدليل خالف على الثابت

 اإلباحة إىل واملنع التحرمي من الواحدة املسألة يف الثابت احلكم انتقال هي الرخصة أن واملقصود

  . املكلف حلال مراعاة شرعي لدليل

  

                                                             
 .132 – 131، ص1، جاإلحكام يف أصول األحكاماآلمدي، علي بن حممد،  48
 .79، صاجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاا على املذهب الراجحالنملة، عبد الكرمي بن علي بن حممد،  49
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   والرخصة الشرط بني العالقة :ثانيا

 يف الفقهاء يذكره ملا السريعة ونظرتنا الرخصة، لتعريف األصوليني لتعريفات قراءتنا خالل من

 شروط بعض بترك الترخص حكم وهي ملها أال بنا جيدر مسألة أذهاننا يف ينقدح النكاح، شروط

 شرط األصح على وهو– الويل غياب دعن فمثالً لذلك، العاقدين أحد اضطر لو فيما الشرعية النكاح

  .رخصة حضوره بدون النكاح يصح فهل - النكاح صحة شروط من

 فنكاحها باطل، فنكاحها وليها إذن بغري نكحت امرأة أميا" النبوي احلديث نتأمل وعندما

 ال من ويل فالسلطان اشتجروا فإن فرجها من استحل مبا املهر فلها ا دخل فإن باطل، فنكاحها باطل،

 وكيله، أو للسلطان شأا برفع ألزمها بل بنفسها النكاح تعقد أن هلا يبح مل أنه جند ،50"له ويل

  .الويل عدم عند السلطان يزوجها أن حقها يف فالرخصة

 رأيه يف كان عنه اهللا رضي عباس ابن لكن بالتأقيت، النكاح بطل 51التأبيد شرط ختلف ولو

   ومل ،52امليتة ألكل املضطر على قياساً باملتعة يترخص أن له جيوز راملضط أن – التعبري صح إن – القدمي

                                                             
، والترمذي، حممد بن عيسى بن سورة ، 2083، برقم 320، صسنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث، : رجهاحلديث أخ 50

، واأللباين، 1879، برقم 269، صسنن ابن ماجه، وابن ماجه، حممد بن يزيد الربعي، 1102، برقم 264، صجامع الترمذي
، 6بريوت، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل، ج. منار السبيلإرواء الغليل يف ختريج أحاديث ، )م1979(حممد ناصر الدين 

دار السالم، : الرياض. فتح الباري شرح صحيح البخاري، )هـ1412(، وصححه العسقالين، أمحد بن علي بن حجر 243ص
 .243، ص9الطبعة األوىل، ج

 .76ص  سريد حبث هذه املسألة الحقا 51
 .280، ص6، جفاتيح شرح مشكاة املصابيحمرقاة املالقاري، علي بن سلطان حممد،   52
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53لغريه وال ملضطر فيها رخصة ال أنه اإلمجاع انعقد فقد ،املناقشة من هذا قياسه يسلم
   

 أن الزنا نفسه على وخشي غربته فيها تطول قد مصلحة فيها له بلد إىل للمسافر فهل وعليه

 الرخصة عالقة لنا تثبت وغريها املسائل هذه وكل. بالتحرمي لقولا على رخصة الطالق بنية يتزوج

  . واجلعلي الشرعي بقسميه بالشرط

                                                             
الكاساين، عالء الدين أبو بكر بن . 1036، ص1، جبداية اتهد واية املقتصدابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد،  53

، زهارالسيل اجلرار املتدفق على حائق األالشوكاين، حممد بن علي، . 431، ص2، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعمسعود، 
تفسري اخلازن املسمى بلباب التأويل يف معاين ، )م1995(اخلازن، عالء الدين علي بن حممد البغدادي .  277،268، ص2ج

النحاس، أبو جعفر أمحد بن . 46، ص2دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ج: عبد السالم شاهني، بريوت: ، ضبطه وصححهالترتيل
الطحاوي، أمحد بن محد . 189، ص2نسوخ من كتاب اهللا عز وجل واختالف العلماء يف ذلك، جالناسخ واملحممد بن إمساعيل، 

احلازمي، أبو بكر حممد بن . 100، ص9،جشرح السنةالبغوي، احلسني بن مسعود، . 27، ص3، جشرح معاين اآلثاراحلنفي، 
دار ابن حزم، : محد طنطاوي جوهري، بريوت، حتقيق أاالعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار يف احلديث، )م2001(موسوي 

 138الطبعة األوىل، ص
 



39 
 

  

  الرابع املبحث

  األصوليني عند الشرط تقسيمات

 ويرجعون متعددة أقسام إىل الشرط يقسمون األصوليني أن نالحظ األصول كتب يف نظرنا عند

 بالسبب، الرتباطه يعود ما ومنها اشتراطها، ملصدر يرجع ام منها خمتلفة؛ اعتبارات إىل التقسيم هذا

 العلماء أن نالحظ وهكذا. باملشروط لعالقته رجع ما كذلك ومنها فيه، الشارع لقصد يعود ما ومنها

 العديد يف وهي عليها الكالم يطول متعددة، واعتبارات خمتلفة لزوايا تبعا الشرط وتقسم تبويب يف تفننوا

  . الدراسة هذه وضوعم عن خارجة منها

 -اشتراطه مصدر باعتبار الشرط ميتقس أي -األول التقسيم هو بالذات هنا يهمنا الذي لكن 

 أن التنبه من بد ال أنه كما اجلعلي؛ والشرط الشرعي الشرط ومها قسمني؛ إىل االعتبار ذا الشرط وينقسم

 والعبادات؛ املعامالت من غريه دون حالنكا عقد على مقصور الشروط من النوعني هذين يف احلديث جمال

 من ذلك يعين عما فضال وموضعه؛ إطاره عن خارج البحث سيجعل أخرى شروط أي عن الكالم ألن

 الشرط أي الشروط؛ من النوعني هذين يف العلماء ذكره ما ألهم استعراض يلي وفيما اململ؛ التطويل

  .اجلعلي والشرط الشرعي
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  الشرعي الشرط: أوالً

 وهو العدم، عدمه من يلزم بل بدونه احلكم يصح فال. الشارع اشتراطه مصدر كان ما وهو

 الزكاة يف احلول وحوالن الرجم يف واإلحصان النكاح يف الشهادة مثل اإلطالق، عند الشرط من املراد

  .اآلخر قسيمه عن متيزه اخلصائص من مجلة وله. 54الصالة يف والطهارة

  : الشرعي الشرط خصائص

  :اآلتية باخلصائص الشرعي لشرطا يتميز

 األصوليني يعرفه والذي الوضعي احلكم أقسام من قسم هو إذ الشارع، وضع من أنه .1

  .فاسدا أو صحيحا أو مانعا أو شرطًا أو سبباً الشيء جبعل تعاىل اهللا خطاب: بأنه

 ال لذا الشرط؛ اعتبار وجب الدليل ثبت ما فمىت اخلاص دليله له الشرعي الشرط أن .2

  .صحيحة إال الشرعية الشروط تكون

 ولو بانعدامه العقد فيبطل بتوافره، إال العقد يصح ال بدليله الثابت الشرعي الشرط أن .3

 .إلغائه على العاقدان اتفق

  

  

                                                             
اجلامع ملسائل أصول الفقه ، والنملة، عبد الكرمي بن علي بن حممد، 152، صاحلكم الشرعي ومصادرهأمحد احلصري، : انظر 54

أصول حسب اهللا،  وعلي. 106، ص1، ج، أصول الفقه اإلسالمي، و الزحيلي، وهبة75، صوتطبيقاا على املذهب الراجح
 . 335، صالتشريع اإلسالمي
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 اجلعلي الشرط: ثانياً

 ما: هو أو. ومعامالته تصرفاته عليه ويعلق يعتربه حيث املكلَّف، اشتراطه مصدر كان ما وهو

 البقاء البائع اشتراط: ومثاله .55ألحدمها أو هلما، مقصداً ليحقق العقد يف كالمها أو املتعاقدين، أحد يشترطه

  .دارها من خيرجها أالّ الزوج على املرأة واشتراط. سنة مدة املبيعة الدار يف

 يذكره ملا شاملة أا جند للشرط اللغويني تعريفات من ذكره سبق فيما النظر عاودنا إذا وحنن

 والشرط اجلعلي، الشرط هو) والتزامه الشيء إلزام( مبعىن فالشرط. الشرط تقسيمات يف صوليوناأل

  .الشرعي الشرط هو) املشروط على العالمة( مبعىن

  :اجلعلي الشرط خصائص

  :اآلتية باخلصائص اجلعلي الشرط يتميز

 عيالشر الشرط يفارق وبذلك واختياره بإرادته املتصرف يشترطه اجلعلي الشرط أن .1

  .الشارع به يقضي الذي

 عارض أمر فهو وجوده على العقد وجود يتوقف وال التصرف أصل على زائد أنه .2

  .اجلوهرية عناصره تكامل بعد العقد على يطرأ

                                                             
، واحلمريي، سعيد 64دار إحياء التراث العريب، الطبعة السادسة، ص: بريوت. أصول الفقه، )هـ1389(اخلضري، حممد بك : انظر 55

 .227، ص، احلكم الوضعي عند األصولينيحممد
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 فاسداً يعد نهفإ للشرع خمالف منه كان وما روعامش كان ما إال منه يصح ال أنه .3

  .الكرمي النبوي بالتعبري وباطالً

 . 56ذلك منهم صح بدونه العقد إمتام على العاقدان اتفق لو .4

  األصوليني عند اجلعلية الشروط أنواع: ثالثاً

  :أنواع ثالثة إىل األصوليني عند اعتبارها حيث من تنقسم اجلعلية الشروط

 عقد يف املهر من جزء كتأجيل للمشروط، مكمل هو بل الشرع ينايف ال شرط .1

  .شرعاً صحته يف إشكال ال القسم وهذا النكاح،

 ال أن النكاح عقد يف الزوج كاشتراط مقتضاه، وينايف للمشروط مالئم غري شرط .2

 أن يصح فال للمشروط مناف ألنه صحته عدم يف إشكال ال القسم وهذا زوجته، على ينفق

 . 57الغياً فيكون معه جيتمع

 العقد ولكن لغريمها، أو كليهما أو العاقدين ألحد مصلحة وفيه الشرع، ينايف ال شرط .3

 أهلها، بلد يف اإلقامة الزوجة كاشتراط للعقد، مالئمته عدم أو مالئمته تعرف فال يقتضيه ال

 الثاين بالقسم يلحق أو منافاته لعدم األول بالقسم يلتحق هل نظر حمل الشروط من القسم وهذا

  .58للعقد الظاهرية مالئمته لعدم

                                                             
الطبعة ، ليةيكنوز إشب: الرياض ،املقابلة بالقوانني الوضعيةنظرية الشرط يف الفقه اإلسالمي مع ، )م2009( الشاذيل، حسن علي 56

 63، ص األوىل
 .64، صأصول الفقهاخلضري، حممد بك،   57
، )م1983(وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية . 251، ص1، جاملوافقات يف أصول الشريعةالشاطيب، إبراهيم بن موسى، : أنظر  58

 7ص  26ل، الطبعة الثانية، ج ذات السالس: الكويت. املوسوعة الفقهية
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 أي يشترط فال الشرعي، طكالشر صار الشارع اعتربه إذا اجلعلي الشرط أن القول وخالصة

 ألن الغياً؛ الشرط كان املخالفة وجدت فإن الشرع، ملقتضى خمالف غري يكون أن البد بل يريده شيء

  . اجلعلي بالشرط ثبت ما على مقدم بالشرع ثبت ما

  األصوليني عند الشرط حكم: رابعا

 ببحثنا؛ صلة له يالذ احلكم فقط نذكر هنا وحنن متعددة، أحكاماً للشرط األصوليون يذكر

 بدون املشروط وقوع صح لو ألنه بانتفائه؛ وينتفي بوجوده إال يوجد فال عليه، املشروط يتوقف أنه وهو

 الشريعة وأحكام والسنة الكتاب يف الشرط موضوع: "املغين يف قدامة ابن قال. 59فيه شرطاً يكن مل شرطه

 دخل اهللا إال إله ال قال من: "قال وسلّم عليه اهللا صلى النيب فإن شرطه، بدون املشروط يثبت ال أنه على

 ًميتة أرضا أحيا من: "والسالم الصالة عليه وقال العقوبة، إال يستحق مل عليه مقتصرا بعضها قال فلو" اجلنة

  .60"له تكن مل اإلحياء يف شرع فلو" له فهي

  

  

                                                             
، احلكم الوضعي عند واحلمريي، سعيد حممد. 239، ص1، جاملوافقات يف أصول الشريعةالشاطيب، إبراهيم بن موسى، : انظر 59

 . 217، ص4، جرفع النقاب عن تنقيح الشهاب، والرجراجي، حسني بن علي بن طلحة، 250، صاألصوليني
  404، ص14، جاملغينبن أمحد، ابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا  60
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  اخلامس املبحث

  وحكمه الفقهاء عند الشرط تقسيمات

 فإن تقسيماته؛ يف وتفننوا الشرعي، بالشرط اًريكب اهتماماً اهتموا قد األصوليون كان إذا

 واألحكام، واألقسام، التعريف حيث من حبثاً فاشبعوه اجلعلي، بالشرط خاصة عناية اعتنوا أيضا الفقهاء

 يسعى املبحث هذا ففي هذا وعلى النكاح؛ عقد يف وخاصة العقود يف العملية ألمهيته إال ذلك وما

 ،الفقهاء عند وأحكامه وتقسيماته، اجلعلي الشرط ريفتع عن وكافيه موجزة صورة لتقدمي  الباحث

  :التايل النحو على وذلك

  وأقسامه الشرط تعريف: أوال

 على الفقهاء عند الشرط لفظ بإطالق املراد هو اجلعلي الشرط أن الباحث يالحظه الذي

 تعريف أن نرى لذا. سابقا مر كما رعيالش منه يريدون والذي األصوليني إطالق بعكس اإلطالق

 - مثالً– البسام فالعالمة التعريف، يف للشرعي قيداً يضعوا مل إذ منه اجلعلي على يقتصر للشرط الفقهاء

 املتعاقدين أحد إلزام" بأنه الشرط فيعرف فقط اجلعلي على الشرط تعريف يقصر املرام لبلوغ شرحه يف

 هو الشرط نإ قال حيث جيب أبو سعدي تعريف ثلهوميا. 61"صحيح وغرض منفعة، فيه له ما اآلخر

                                                             
مكتبة األسدي، الطبعة اخلامسة، : مكة املكرمة. توضيح األحكام شرح بلوغ املرام، )م2003(البسام، عبد اهللا بن عبد الرمحن  61
 .291، ص5ج
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 حيث الشرط تعريف يف مدكور سالم حممد ساقه ما وكذلك .62" حنوه أو بيع يف به ليلتزم يوضع ما"

  .63"العقد أصل على زائداً أمراً عقده يف العاقد التزام" أنه قال

 ؛بقسميه للشرط يفتعر استخالص نستطيع الشرط عن كتبهم يف الفقهاء كالم خالل ومن

".  خاصة ملصلحة العقد مقتضى عليه يدل ومل املتعاقدين أحد اشترطه ما: "هو  عندهم اجلعلي فالشرط

 حتققه وجعل الشارع اشترطه ما" هو أو" منه وليس الشيء صحة عليه يتوقف ما: "هو الشرعي الشرطو

  .الشرطني بني والتغاير تباينال مدى يوضحان التعريفان وهذان ،"به مرتبط آخر أمر لتحقق الزما

 عقد يف الشروط تصنيف فيتعني النكاح، عقد يف وأثره الشرط هو البحث هذا موضوع أن ومبا

 تأثري مدى ملعرفة النوعني من كل عند الوقوف كذلك ويتعني جعلية، وأخرى شرعية شروط إىل النكاح

  .وبطالنا افساد وأ صحة النكاح عقد على نوع كل

   :النكاح عقد يف الشرعية الشروط: أوالً

 وليست النكاح، صحة عليها يتوقف ما" هي النكاح عقد يف الشرعية الشروط أن القول ميكن

  ).النكاح شروط( عليها يطلقون ما وهي ،"منه

  : النكاح عقد يف اجلعلية الشروط: ثانياً

 فيه له ما نكاح،ال عقد بسبب اآلخر املتعاقدين أحد إلزام"  السابقة التعريفات على بناء وهي

  ).النكاح يف الشروط( عليها يطلقون ما وهي ،64"مباحة منفعة

                                                             
 .192ط، ص.دار الفكر، د: بريوت. القاموس الفقهي لغة واصطالحاً، )م2003(أبو جيب، سعدي  62
  .648دار الكتاب احلديث، ص: القاهرة. )تارخيه ومصادره ونظرياته العامة(املدخل للفقه اإلسالمي ، )ت.د(حممد سالم مدكور  63
 .392، ص4، الطبعة الثانية، جحاشية ابن قاسم على الروض املربع، )م1983(ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممد  64
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 : الفقهاء عند الشرط حكم: ثانياً

 والنفاذ وبالصحة عبادة كان إن واإلجزاء بالصحة الفعل على احلكم توافره على يترتب الشرعي الشرط

 ذلك ومن له، املشروط احلكم يتحقق ال الشرط يتحقق مل فإن للحكم، الزم فهو وعليه عقداً كان إن

 حتقق فعدم النكاح وكذلك حتققها، وعدم الصالة بطالن إىل يؤدي الشرط فعدم الصالة صحة شروط

  . صحيح غري وجتعله تبطله عقده يف النكاح صحة شروط

 ختلف فإن املتعاقد، إلرادة تابع أنه إال شرعا واجبا به الوفاء كان وإن فهو اجلعلي الشرط أما

  .اهللا شاء إن القادم الفصل يف سنذكره ما على مشترطه، اختيار إىل احلكم رجع الشرط
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  السادس املبحث

  اعتباره من واحلكمة الشريعة يف اجلعلي الشرط اعتبار أدلة

 كذلك لنا نوتبي ،)املكلَّف( أحدمها أو نالعاقدي وضع من اجلعلي الشرط أن معنا مر قليل قبل

 الدج ال هذا وعلى املكلَّف؛ تصرف بطالن أو صحة الشارع عليه رتب ذيال الشرعي الشرط غري أنه

 املبحث هذا ويف املُكلَّفني، تصرفات بطالن أو صحة يف معترب عدمه من الشرعي  الشرط حتقق أن يف

  وعليه له، الشرع اعتبار من ،واحلكمة اجلعلي للشرط الشرع اعتبار مدى: مها مسألتني الباحث سيناقش

  :التايل النحو على املسألتني، تنياه لبحث خمصصاً املبحث اهذ فسيكون

 اجلعلي الشرط اعتبار أدلة: أوال

 ما باألول ويعنون وجعلي، شرعي إىل الشرط يقسمون والفقهاء األصوليني أن رأينا وأن سبق

 شرعيةال الشروط وهي العقد شروط أما بنفسه، العاقد اشترطه ما وبالثاين العقد، لصحة الشارع اشترطه

 صحة يف الرتاع يرد قد لكن نفسه، الشارع لسان على ورد ا األمر حيث اعتبارها؛ يف مشاحة فال

 إىل أحوجنا ما الرتاع من ففيها اجلعلية الشروط وهي العقد يف الشروط وأما معناه، فهم أو النص

   . والسنة الكتاب من بنصوص اعتبارها على االستدالل
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 عليه اهللا صلى رسوله وحكم تعاىل اهللا حكم خيالف مل ما اإلسالم يف الشرط اعتبار ثبت ولقد

 الشرط خمالفة وأن املؤمنني، صفات من صفة هو الذي بالعهد وفاء بالشرط الوفاء أن وثبت وسلم،

 عليها واحملافظة واملواثيق والشروط بالعهود بالوفاء النصوص وردت وقد للعهد، نقض به الوفاء وعدم

M  [  Z : تعاىل قوله ذلك ومن به، بتعهده يلتزم ومل وامليثاق العهد ضنق من ذم ورد كما

  _  ̂  ]  \L  وقوله ،1) :5( املائدة : M    IH  G  F  EL  البقرة 

 يف دخل وقد ،34): 17( اإلسراء  M  ±        °  ¯  ®  ¬«  ªL : وقوله ،177): 2(

  . 65 أصالً به أمر قد تعاىل اهللا يكن مل وإن نفسه على املرء عقده ما كل ذلك

 أن وسلم عليه اهللا صلى فأخرب. 66"شروطهم على املسلمون: "هريرة أيب حديث من السنة ويف

 عامر بن عقبة يرويه الذي احلديث وكذلك العهود، عند التزموها اليت شروطهم عند يقفون املسلمني

 استحقاق على دل: "يةتيم ابن  قال ،67 "الفروج به استحللتم ما به توفوا أن الشروط أحق إن"

 على تدل معناها يف وما النصوص فهذه ،68" غريها من أحق النكاح شروط وأن بالوفاء الشروط

 وكذلك. واملعامالت العقود عند عليها واالتفاق ا االلتزام حيصل اليت والعهود بالشروط الوفاء وجوب

                                                             
 .274املصدر السابق  ص 65
، )م1986(، والدارقطين، علي بن عمر )3594(برقم  553ص سنن أيب داود،األشعث، أبو داود، سليمان بن : احلديث أخرجه 66

، السنن الكربى، )ت.د(، والبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني 27، ص3عامل الكتب، الطبعة الرابعة، ج: بريوت. سنن الدارقطين
 .464، ص9اموع شرح املهذب ج. نرواه أبو داود بسند صحيح أو حس: ، وقال النووي64، ص6بريوت، دار املعرفة، ج

، والنيسابوري، مسلم بن احلجاج )2721(، برقم 546، صصحيح البخاري، البخاري، حممد بن إمساعيل ، : احلديث أخرجه 67
 ).3472(، برقم 595، صصحيح مسلمالقشريي، 

دار ابن : أمحد بن حممد اخلليل، الدمام.د: قيقحت. القواعد النورانية الفقهية، )هـ1418(ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  68
 .280اجلوزي، الطبعة الثانية، ص
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 عالمات من كان وإذا. شروطال عند احلقوق فمقاطع بالشرط، لزم شرط دون من بذله جاز شيء كل

 يف يدخل بالشرط الوفاء ترك بل بشرط، املؤكد باملوعد فكيف مبشروط، وليس املوعد إخالف النفاق

 ويف ،69وعهد عقد هو بل العقد، مبرتلة اجلائز الشرط إن إذ والغدر، واخليانة واخلُلف الكذب

 يوم لواء غادر لكل يرفع: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنهما اهللا رضي عمر ابن عن الصحيحني

 رسول قال: قال أيضاً عنه مسلم صحيح ويف. 70 "فالن بن فالن غدرة هذه  فيقال غدرته بقدر القيامة

 فيه كان منهن خصلة فيه كانت ومن خالصاً منافقاً كان فيه كن من أربع: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 خاصم وإذا أخلف وعد وإذا غدر، عاهد إذاو كذب حدث إذا: يدعها حىت النفاق من خصلة

  .71"فجر

 الصحابة قضاة فهمه ما هو قضاًء، به واإللزام به، الوفاء ووجوب اإلسالم، يف الشرط واعتبار

 عند احلقوق مقاطع" عنه اهللا رضي عمر عن صحيحه يف البخاري نقل فقد عليهم، اهللا رضوان والتابعني

  .72"عليه فهو مكره، غري طائعاً سهنف على شرط من: "شريح وقال ،"الشروط

                                                             
، 3دار الكتب العلمية، ج: ، بريوتإعالم املوقعني عن رب العاملني، )م1996(ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر الدمشقي  69

 .وما بعدها 300ص
، والنيسابوري، مسلم بن احلجاج )3188(، برقم 651، صبخاريصحيح ال، البخاري، حممد بن إمساعيل ، : احلديث أخرجه 70

 ).4535(، برقم 770ص صحيح مسلم،القشريي، 
، والنيسابوري، مسلم بن احلجاج القشريي، )3188(، برقم صحيح البخاري، البخاري، حممد بن إمساعيل ، : احلديث أخرجه 71

 ).210(، برقم 46، صصحيح مسلم
تعليقاً يف كتاب النكاح باب  –مع الفتح  – 217، ص9، جصحيح البخاريحممد بن إمساعيل ، احلديث أخرجه ، البخاري،  72

  ".وصله سعيد بن منصور " ، فتح الباري شرح صحيح البخاريوقال العسقالين، أمحد بن علي بن حجر، . الشروط يف النكاح
 أراد مث دارها هلا وشرط امرأة تزوج رجالً أن األثرم روى حيث 485ص ،9ج ،املغين أمحد، بن اهللا عبد حممد أبو قدامة، ابن يف كاملة القصة وانظر

 .الشروط عند احلقوق مقاطع: عمر فقال يطلقننا إذاً: الرجل فقال. شرطها هلا فقال عمر، إىل فخاصموه نقلها
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  الشرط اعتبار من احلكمة: ثانيا

 يريد غرض له يكون قد –للعقد  املنشئ– املكلف أن وهي حلكمة الشرط اعتبار وجب إمنا

 له يتحقق حىت العقد، عند يريده ما فيشترط العقد، هذا على يقدم مل ولواله العقود، من عقد يف حتقيقه

 تبعته من بذلك فيخرج ،فيه يشترط مل لو يتضمنه العقد كان شيء نفي يريد وقد ينشده، الذي غرضه

 شروط، من اإلسالم يقره وما. واملصلحة احلكمة عني هو للشروط حينئذ الشارع فاعتبار وااللتزام،

 عليه قوله يبينه ما وهذا بأحد، ضرر إحلاق غري من واحلقوق املصاحل حيفظ ما متضمن فإنه وقيود،

  .73" حالالً حرم أو حراماً أحل شرطاً إال شروطهم عند املسلمون: "سالموال الصالة

 وتوضح منافاة، أميا هذا تنايف اإلسالمية الشريعة وقواعد الشرط، اعتبار بعدم القول ينبغي فال

  .به القول من مانع فال آخر ألصل معارضة غري من حلقوقهم وحفظ املسلمني على توسيع فيه ما كل أن

 يلغون فإم الفقهاء من كثري عند ليس شأناً الشارع عند للشروط أن واملقصود: "يمالق ابن قال

   .74" فساده تقتضي مفسدة غري من العقد ا ويفسدون الشارع يلغها مل شروطاً

                                                             
 من البحث 2انظر ص . احلديث سبق خترجيه 73
 .41 – 40دار بلنسية، الطبعة األوىل، ص: الرياض، الشروط يف النكاح، )هـ1421(السدالن، صاحل بن غامن  74



51 
 

  

  السابع املبحث

  الفقهاء عند اجلعلي الشرط اعتبار ضوابط

 الشارع أن يعين ال آنفا، ذكر ما على بناء به؛ الوفاء وأوجبت الشرط، يف أذنت الشريعة كون

 العاقدين حرية أعين احلرية تلك قيد بل شروط، من يشاء ما عقوده يف يشترط أن للمكلَّف العنان ترك

 ويتقيد بطابضو ينضبط أن بد ال الشرط أن ليقرر الشارع جاء حيث معامالما؛ عقود يف االشتراط يف

 أباحه ما حيرم وال اهللا، حرمه ما يبيح أن له ليس شترطفامل. رعاشال من اعتبار حمل يكون حىت بقيود

 له املشترط وإمنا اهللا، أوجبه ما يسقط أن له ليس وكذلك اهللا، حلكم مبطالً يكون حينئذ شرطه فإن اهللا،

  . بدونه واجباً يكن مل ما بالشرط يوجب أن

  شرعا الشروط قبول ميزان

 يف ليس شرط كل" حديث فهم على مبين حيرم وما منها حيل ما الشروط يف البحث مدار إن

 يف له سنعرض كما الشروط من كثري إبطال يف العلم أهل من زمرة مستند هو إذ" باطل فهو اهللا كتاب

  . اجلعلية الشروط حول حبثنا

 العبارة هذه معىن ندرك أن علينا يتعني النكاح شروط يف اخلوض إىل البحث بنا يتجه إذ وحنن

 ما وهو بتمامه، النبوي احلديث نص بذكر أوالً ونبدأ معناها، يف العلم أهل قاله ما نستذكر وأن النبوية،



52 
 

 على أهلي كاتبت إين: فقالت بريرة جاءتين: "قالت أا عنها اهللا رضي عائشة عن الشيخان أخرجه

. فعلت يل والؤك ويكون هلم أعدها أن قومك أحب إن: فقلت. فأعينيين أوقية، عام كل يف أواق، تسع

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا ورسول عندهم من فجاءت عليها، فأبوا: هلم فقالت أهلها، إىل بريرة ذهبتف

 عليه اهللا صلى النيب فسمع. هلم الوالء يكون أن إال فأبوا عليهم ذلك عرضت قد إين: فقالت جالس،

 ملن الوالء فإمنا الوالء، هلم واشترطي خذيها: فقال وسلم عليه اهللا صلى النيب عائشة فأخربت وسلم،

 وأثىن اهللا، فحمد الناس، يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قام مث عنها، اهللا رضي عائشة ففعلت. أعتق

 اهللا وشرط أحق، اهللا قضاء اهللا كتاب يف ليست شروطاً يشترطون رجال بال فما بعد أما: قال مث عليه،

  .75" أعتق ملن الوالء وإمنا أوثق،

 على به حكم الذي وحكمه كالمه" اهللا كتاب" بعبارة املراد أن على 76ثاحلدي شراح ومجهور

 رسوله وسنة اهللا كتاب خالف ما" اهللا كتاب يف ليس" معىن وأن وسلم، عليه اهللا صلى رسوله لسان

 وال تأصيالً اهللا كتاب يف ليس: فيقول آخر معىن يزيد أنه إال القرطيب ومنهم وسلم، عليه اهللا صلى

  .تفصيالً

                                                             
والنيسابوري، مسلم بن احلجاج القشريي، ). 2729(، برقم 548، صصحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل، : احلديث 75

 ).3777(، برقم 654صصحيح مسلم، 
و العسقالين، أمحد بن علي بن . 302، ص3، جملنيإعالم املوقعني عن رب العاأنظر ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر الدمشقي،   76

، توضيح األحكام شرح بلوغ املرامو البسام، عبد اهللا بن عبد الرمحن، . 32، ص5، جفتح الباري شرح صحيح البخاريحجر، 
 .249 – 247، ص3ج
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 اهللا كتاب يف جاء فما ،)شرط مئة كانت ولو( كثرت ولو ملغاة باطلة املشروعة غري شروطوال

 اجلواز ضابط إذ منها، أوثق ورسوله اهللا وشرط الشروط، هذه من به االلتزام يف أحق رسوله وسنة

  .رسوله وسنة اهللا لكتاب موافقتها الشروط يف والصحة

 به يرد مامل" اهللا كتاب يف ليس" بـ املقصود أن ىير هو إذ به يستقل رأي له حزم ابن أن غري

 أي باطل، والشرط: "فيقول ،77سبعة إال باطلة عنده الشروط كل فلذلك سنة، وال كتاب من نص

  .78"فيه اشترطت إن صحيح والبيع الزمة فإا فقط شروط سبعة إال شيئاً، حتاش ال كان شرط

 املشترط يكون حىت لإلجياب نفياً ليس باإلجيا عدم" بأن حزم ابن كالم على يرد أن وميكن

 يبيحه، ال فالشرط حراماً كان فما واجباً، يكن مل ما يغري أن بد فال صحيح شرط وكل للشرع، مناقضاً

 وتأخري والرهن، والثمن، املهر، يف كالزيادة يوجبه فالشرط الشرط دون مباحاً كان ما وأما

  ."79االستيفاء

 عليه اهللا صلى رسوله وسنة كتابه يف املبني تعاىل اهللا حكم خالف شرط كل أن إىل وخنلص

  .كان ما كائناً باطل فهو وسلم،

                                                             
عسار، واشتراط صفة يف املبيع، الرهن، وتأخري الثمن إىل أجل مسمى، أو إىل ميسرة يف حال اإل: يعدد ابن حزم الشروط اليت هي  77

واشتراط أال خالبة، واشتراط مال العبد عند بيعه واشتراط الثمرة املؤبرة عند بيع أصل النخل، ويستدل لتصحيحها بأدلة من الكتاب 
 .413، ص8، جاحمللى باآلثارابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد، : والسنة؛ انظر

 .املرجع السابق الصفحة نفسها 78
 .282-281، صالقواعد النورانية الفقهيةتيمية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،  ابن 79
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  الثاين الفصل ملخص

  :أن أمهها لعل املسائل من جبملة الفصل هذا من اخلروج ميكن

ــرايف  • ــف الق ــو تعري ــرط ه ــار للش ــف املخت ــات، أن التعري ــح التعريف ــه أوض ؛ ألن

 .عبري عن الشرطوأسلمها من االعتراض، وأدقها يف الت

 العدم عدمه من يلزم ما" وهو الشرعي الشرط منه يقصدون للشرط إطالقهم يف األصوليني أن •

 فإطالقهم الفقهاء أما". املشروط حقيقة عن خارجا وكان عدم وال وجود وجوده من يلزم وال

 وغرض منفعة، فيه له ما اآلخر املتعاقدين أحد إلزام" وهو اجلعلي الشرط منه يقصدون للشرط

 .وجعلي شرعي إىل الشرط تقسيم يف األصوليني يوافقون الفقهاء أن وجدنا كما". صحيح

  .انعدامها أو الشرعية الشروط لتوافر أثر مها إمنا والبطالن الفساد أو بالصحة احلكم أن •

 فشروط األنكحة، أو املعامالت أو العبادات بذلك سواء اخلاصة أدلتها هلا الشرعية الشروط أن •

 أدلة فلها اجلعلية الشروط أما واألنكحة، البيع شروط ومثلها دليله له منها شرط كل مثال ةالصال

 اجلعلية الشروط وأما صحيحة، كلها الشرعية الشروط وتعترب. ا الوفاء وجوب على تدل عامة

  .وجل عز اهللا كتاب وافق ما إال منها يصح فال

 احلديث تفسري يف الواقع اخلالف إىل راجع اجلعلية الشروط على احلكم يف اخلالف مدار أن •

 كل احلديث ذا املقصود أن الباحث ويرى". باطل فهو اهللا كتاب يف ليس شرط كل: "النبوي
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 منه أحق اهللا كتاب ألن باطل فهو وسلم عليه اهللا صلى رسوله وسنة اهللا كتاب خالف شرط

  .مرفوض وفه الشروط من والسنة الكتاب خالف فما منه، أوثق اهللا وشرط
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  الثالث الفصل

  واجلعلية الشرعية النكاح شروط

 سيتناول والذي الفصل هذا جاء والفقهاء، األصوليني عند وحكمه وأقسامه الشرط تعريف عرض بعد

 عقد على احلكم يتوقف عليها إذ واجلعلية، منها الشرعية النكاح شروط يف الفقهاء ذكره ما الباحث فيه

 توزيع فسيكون وعليه. واالصطالح اللغة يف النكاح تعريف إىل إضافة ن،البطال أو بالصحة النكاح

 الشرعية، النكاح شروط لعرض: وثانيها بالنكاح، للتعريف: أوهلا مباحث، ثالثة إىل الفصل هذا مباحث

 النكاح شروط لنقاش: وخامتها ثاهلا يكون حني يف ، الشرعي الشرط  ختلف على املترتبة واآلثار

 وذلك الفصل، نتائج بأهم خبالصة الفصل يتبع مث املناقضة، اجلعلية الشروط على املترتبة ثاراآل اجلعلية،

  :يلي كما
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  األول املبحث

  النكاح تعريف        

 لتعريف التطرق من يةمياألكاد الدراسات أغلب يف -وحديثاً قدمياً-  املتبعة العادة على جرياً

 نقطتني من سيكون البحث هذا فإن املصطلح، يف االختصاص أهل تعريفات نقل قبل أوالً لغة املصطلح

  :ييل كما وذلك ثانيا، اصطالحا تعريفه مث ،أوالً لغة النكاح تعريف: مها أساسيتني،

   لغةً النكاح تعريف: أوالً

 أو وغلبه، خامره أي الدواء نكحه من مأخوذ وهو واجلمع، الضم، معىن على لغةً النكاح يطلق

  .80بثراها اختلط إذا املطر األرض نكح من أو لبعض، بعضها وانضم متايلت أي شجاراأل تناكحت من

 نكاحاً ينكحها امرأة فالن نكح: يقال. النكاح عقد على يطلق كما الوطء، على أيضاً ويطلق

 وأيهما حقيقة النكاح يطلق اللفظني أي يف اختلف ولذا. أيضاً باضعها إذا ينكحها ونكحها تزوجها، إذا

  :81 ثالثة أقوال على جمازاً، يطلق

  
                                                             

 .511، اعتىن به عادل مرشد، صاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، )ت.د(الفيومي، أمحد بن حممد املقري  80
السراج ، )م2005(الزهري  ، والغمراوي، حممد253، ص6ج) مادة نكح(، ، لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم: انظر 81

كتاب ، )م1993(، والسرخسي، مشس الدين 350دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة، ص: ، بريوتالوهاج على منت املنهاج
 . 192ص 4دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ج: ، بريوتاملبسوط



58 
 

  .82الوطء يف جماز العقد يف حقيقة أنه: األول

  .83العقد يف جماز الوطء يف حقيقة أنه: الثاين

  .باالشتراك فيهما حقيقة أنه: الثالث

 األكثــر، وهــو العقــد، مبعــىن النكــاح لفــظ ورد فقــد الكــرمي، القــرآن يف أمــا

  .معاً والوطء العقد ومبعىن الوطء، ومبعىن

M  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q  تعاىل قوله ورد العقد ىنبمعف

   cb  a   ̀  _   ̂  ]  \  [  ZL قوله ورد الوطء ومبعىن. 49): 33( األحزاب 

  .230): 2( البقرة M  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL : تعاىل

ــىن ــوطء ومبع ــد ال ــاً، والعق ــه ورد مع ــاىل قول @  M  C  B  A : تع

  D KJ  I  H  G  F   EL 22): 4( النساء.  

                                                             
األصل للجماع مث استعري للعقد؛ ألن أمساء اجلماع كلها  أصل النكاح للعقد، مث استعري للجماع، وحمال أن يكون يف: قال الراغب 82

: كنايات، الستقباحهم ذكره، كاستقباح تعاطيه وحمال أن يستعري من ال يقصد فحشاً، اسم ما يستفظعونه ملا يستحسنونه؛ انظر
 .823، مادة نكح، صمفردات ألفاظ القرآن الكرميالراغب األصفهاين، 

النكاح الوطء، وتسمية العقد نكاحاً، ملالبسته له من : "النكاح حقيقة يف الوطء جماز يف العقد، وقال واختار الزخمشري القول بأن  83
الكشاف ، )ت. د(الزخمشري، جار اهللا حممود بن عمر : ؛ انظر"حيث إنه طريق إليه، ونظريه تسمية اخلمر إمثاً؛ ألا سبب اقتراف اإلمث

أقعد "وأيد هذا القول صديق حسن خان؛ ألن الزخمشري .. 573، ص3دار املعرفة، ج: ت، بريوعن حقائق الترتيل يف وجوه التأويل
القنوجي، صديق حسن : ؛ انظر"مبعرفة اللغة من غريه، ال سيما التمييز بني املعاين احلقيقية واازية فإنه املرجوع إليه يف ذلك دون غريه

 . 315، ص2دار الكتاب العريب،  ج: حممد بن رياض اللبابيدي، بريوت، حتقيق الروضة الندية شرح الدار البهية، )م2005(خان 
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 إن البحث ثنايا يف سيتضح كما قرائن، من حيمله مبا املراد املعىن حيدد الذي هو السياق ويبقى

  .اهللا شاء

  اصطالحاً النكاح تعريف: ثانيا

 عقد" أنه إىل ترجع كلها متعددة، بتعريفات النكاح - تعاىل اهللا رمحة عليهم - فقهاؤنا عرف

  .84"املشروع الوجه على باآلخر الزوجني من كل استمتاع حل رعاًش يفيد

 مل لكنه – االستمتاع حل – األساسية الزواج غايات من غاية يتضمن كان وإن التعريف وهذا

 بني احلسية العالقة جمرد من بكثري أمسى هو والذي اإلسالم، يف النكاح من الشرعي املقصود عن يكشف

 نظروا الفقهاء ولعل للنوع وبقاء نفسي، واطمئنان ورمحة ومودة، ن،سك فالنكاح وزوجته، الزوج

 عليها ينصوا مل مث ومن والقلوب، باملشاعر لصلتها بالتعريف؛ تنضبط ال أمور كلها هذه أن فوجدوا

 وعدم التام وعيهم على يدل مما أخرى، مواضع يف عليها نصوا قد كانوا وإن تعريفام، يف صراحة

 ما املقصود وإمنا الشهوة، قضاء العقد ذا املقصود وليس: "يقول املبسوط احبفص ؛85عنها غفلتهم

 املطيع والعاصي، املطيع فيه لريغب الشهوة، قضاء به علق تعاىل اهللا لكن املصلحة، أسباب من بيناه

  .86 "الشهوة لقضاء والعاصي الدينية، للمعاين

                                                             
، وأبو جيب، 159، ص3، بريوت، دار الفكر، جمغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، )م1995( الشربيين، حممد اخلطيب: انظر 84

 .350، صعلى منت املنهاج السراج الوهاجوالغمراوي، حممد الزهري، . 360، صالقاموس الفقهي لغة واصطالحاًسعدي، 
، العرض القرآين لقضايا النكاح والفرقة دارسة حتليلية جامعة بني تفسري اآليات وفقهها ).ت.د( الفضل، زينب عبد السالم: انظر 85

 ،دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل :، بريوتكتاب املبسوط، )م1993( ، والسرخسي، مشس الدين25القاهرة، دار احلديث، ص
 .194ص ،4ج

 .194، ص4، جكتاب املبسوطالسرخسي، مشس الدين،  86
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 طبيعته، عن أكثر يكشف مبا النكاح لتعريف حماوالت املعاصرين فقهائنا بعض لدى جند لكنا

M  [  Z  Y: تعاىل قوله إحياء مع متفق وهذا آثاره، بذكر يعرفونه فهم منه، الشرعي واملقصود

     gf  e  d  c  b  a   ̀  _  ̂   ]  \L 21):30( الروم.  

 الرجل بني العشرة حل يفيد عقد الزواج: "بقوله عرفه حيث اهللا رمحه زهرة أبو الشيخ هؤالء ومن

 حسب علي الشيخ أيضاً ومنهم. 87"واجبات من عليه وما حقوق من لكليهما ما وحيدد وتعاوما، واملرأة،

 به؛ واستئناسه باآلخر، الزوجني من كل استمتاع حل به يقصد اتفاق هو: "له تعريفه يف يقول حيث اهللا

   88"املشروع الوجه على للنسل طلباً

 حقيقته وعن النكاح، عقد من الشرعي املقصود عن انيكشف التعريفني هذين أن شك وال

 له وتبقى العقود، من كغريه العقد هذا يكون ال حىت املتقدمون علماؤنا به عرفه مما وأوضح أعم بصورة

 حددها كما واملعنوية، منها املادية اآلخر، حقوق باحترام ملتزماً فيه طرف كل جيعل مما خصوصيته،

  .وةاملرج مثرته فيثمر الشارع

 وحده، العقد على تعريفهم انصب إذ أدق السابقني تعريفات إن القول نؤكد نزال ال لكننا

  .أخرى أبواباً هلا فجعلوا وواجباته، العقد، آثار وأما

                                                             
 .19، بروت، دار الفكر العريب ،صاألحوال الشخصيةحممد أبو زهرة،  87
 .33م، ص1971، القاهرة، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل، الزواج يف الشريعة اإلسالميةعلي حسب اهللا،  88
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  الثاين املبحث

  الشرعية النكاح شروط

 تعدادها، يف اجلاري العلماء وخالف الشرعية النكاح شروط املبحث هذا يف الباحث سيناقش

 عقد على انعدامها أو الشروط هذه توافر أثر ويبني منها الدليل أيده ما ويرجح بعضها، اشتراط ويف

 الشرعية، النكاح طشرو تعداد يف الفقهاء آراء: اأواله أساسية، اطنق ثالث إطار يف وذلك النكاح،

  .الشرعي الشرط ختلف على املترتبة اآلثار:لثهاوثا ،الفقهاء ميزان يف النكاح عقد شروط: اوثانيه

   الشرعية النكاح شروط تعداد يف الفقهاء آراء: أوالً

 ال أشياء هناك أن على متفق اجلميع أن جند الفقهية املذاهب أئمة كتب يف البحث خالل من

  .89عنها والتعبري تسميتها يف بينهم واقع اخلالف لكن بدوا النكاح يصح

  

                                                             
، املهذب يف فقه اإلمام الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي: ؛ انظر.. "إال بـوال يصح النكاح : "فمنهم من اكتفى بقوله  89

الد الثاين . م2003/هـ 1424: عادل أمحد عب املوجود و علي حممد عوض، بريوت، دار املعرفة، الطبعة األوىل: ، تالشافعي
ريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة، ، بالسراج الوهاج على منت املنهاجالغمراوي، حممد الزهري، . 697 – 683ص 

، ج ، اية املطلباجلويين: ؛ انظر.... "وال ينعقد النكاح إال بـ: "ومنهم من عرب عنها بقوله.. 354ص . م2005/هـ1426
 .50 -  39ص  12
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 ومل النكاح شرائط باب حتت عددها من ومنهم  النكاح، 90أركان عليها أطلق من ومنهم

  . 92شروطاً له وعد أركاناً للنكاح عد من ومنهم ، 91أركاناً يسم

 والفقهاء األصوليني اصطالح يف والشرط الركن ملعىن املسالك أقرب هو األخري املسلك وهذا

 صاحب فيه وقع الشرط على الركن إطالق يف تساهالً نلحظ بينما بينهما، التفريق على قائم هو إذ

 ابن من وقع الركن على الشرط إطالق يف وتساهالً ،الوسيط يف والغزايل املالكي الفقه يف خليل خمتصر

  .الكايف يف قدامه

                                                             
لغزايل من الشافعية  إذ ، وا"وركنه ويل، وصداق، وحمل، وصيغة: "كما فعل صاحب خمتصر خليل يف املذهب املالكي حيث يقول  90

والركن الرابع العاقد وهو .... والركن الثالث  الشهود ..والركن الثاين احملل .. القسم الثاين يف األركان وهي أربعة  الصيغة : "يقول
. مد الغزايل، الغزايل، حممد بن حم214ص  2، ج حاشية الدسوقي مع الشرح الكبري: الدردير: انظر على التوايل".. الزوج أو الويل 

 .10 -7ص 2ج . 1997دار األرقم، الطبعة األوىل : ، حتقيق علي معوض وعادل عبد اجلواد، بريوتالوجيز يف فقه اإلمام الشافعي
الشرط الثاين من شرائط النكاح .. أحدها الويل : باب شرائط النكاح وهي مخسة:"كما هو احلال عند ابن قدامه يف الكايف حني قال   91

الشرط اخلامس اإلجياب .. الشرط الرابع التراضي من الزوجني .. شاهدان، الشرط الثالث من شرائط النكاح تعيني الزوجني أن حيضره 
 .247، ص4، جالكايفابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد، : ؛ انظر"والقبول

الشهادة، والكفاءة، والتأبيد، : مث عدد شروطه وهيكالكاساين من احلنفية، حني جعل للنكاح ركناً واحداً وهو اإلجياب والقبول،   92
عالء الدين : أنظر: انظر..شروط انعقاد، وشروط صحة، وشروط نفاذ، وشروط لزوم: وأن تكون املرأة حمللة، واملهر، وقسمها إىل

ي اليت ه عقادشروط االنو. 285ص  2ج . 1982دار الكتاب العريب، : ، بريوتبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، 
يتوقف عليهاسالمة األمور االساسية يف العقد وهي العاقدان والصيغة واحملل فإذا ختلفت هذه الشروط اوبعضها حلق العقد خلل من 

فهي اليت يكون العقد بتحققها صاحلاً ألن تترتب عليه أحكامه ويفسد العقد عند عدم توافرها، ومها أن : شروط الصحةأما . أساسه
هي اليت ال تنفذ أحكام العقد على كل عاقديه بغري وجودها : شروط نفاذ. أة غري حمرمة على الرجل وحضور الشاهدينتكون املر

هي اليت تلزم : شروط لزوم. ويستمر العقد موقوفاً بعد كونه صحيحاً منعقداً حىت تتوافر هذ الشروط، وجيمعها كمال أهلية العاقدين
وأبو زهرة، حممد، األحوال : وأنظر. واالعتراض من الزوجني أو لغريمها ممن يتعدى إليه ضرر العقد لدوام العقد بكونه غري قابل للفسخ

  . 47، وبدران أبو العينني بدران، الفقه املقارن لألحوال الشخصية، ص 60الشخصية، ص 
والثاين وهو اإلجياب وهو اللفظ .. املوانع وأركانه ثالثة الزوجان اخلاليان من : "وفرق بني الشرط والركن أيضاً البهويت؛ حيث قال   

وله شروط أربعة أحدها تعيني .. الصادر من الويل أومن يقوم مقامه، والثالث القبول وهو اللفظ الصادر من  الزوج أومن يقوم مقامه 
الروض املربع شرح زاد : البهويت: ؛ انظر"والشرط الثاين رضامها، والشرط الثالث الويل، والشرط الرابع الشهادة .. الزوجني 
 .78-67ص  3، ج املستقنع
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 األركان من الشهود يعد ومل: "يقول إذ خليل ملختصر شرحه يف الدردير التساهل هذا والحظ

  .93"شرطني جعلهما فاألوىل كذلك الصداق أن عليه ويرد عليه تتوقف ال العقد ماهية ألن

 وهو الشهود: الثالث الركن: "قال حيث الوسيط يف التساهل ذا هو صرح فقد الغزايل أما

 من أجد ومل شرطاَ" والقبول اإلجياب" عد فقد قدامة ابن وأما". 94ركنا تسميته يف تساهلنا وإمنا شرط،

  .الركن على الشرط إطالق يف بالتساهل حىت وصفه أو تعقبه

 فالركن. الثاين الفصل يف بنا مر كما عندهم الشرط غري والفقهاء األصوليني عند الركن نإ مث

 الشيء ركن الفقهاء وعند. حقيقته من جزئا وكان وجوده على الشيء وجود يتوقف ما األصوليني عند

 نللرك التعريف وذا بدونه تصوره وال النكاح وجود ميكن ماال النكاح فركن وعليه. ماهيته جزء

 إن بل بدوا، النكاح عقد وجود ميكن ألنه أركاناً) والصداق، والشهود، الويل( عد من خطأ يتضح

 يف وأمحد مالك عند الشهود بدون صحيحا ويقع حنيفة أيب عند الويل بدون صحيحا يقع النكاح عقد

  .راجلمهو عند الصداق بدون صحيحا عويق، عنه رواية

 املوانع، من اخلاليان والزوجان والقبول، اإلجياب ومها كننير للنكاح أن الباحث خيتاره والذي

 اعتباره ميكننا األربعة املذاهب أئمة ذكره مما عداه وما بدوما العقد وجود يتصور ال فقط مها إذ

 وإمنا األركان، لنقاش حاجة فال الشرط، على مقتصرا البحث هذا موضوع كان وملا للنكاح، شروطا

 داق،الص اإلشهاد، العقد، صيغة يف والتأبيد الويل،:( وهي الشروط على مركزا احلديث سيكون
                                                             

 214ص  2، ج حاشية الدسوقي مع الشرح الكبري: الدردير 93
 53ص  5، جالوسيط: الغزايل 94
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 هذه من شرط  كل دراسة يلي وفيما ،) الشرعية النكاح ملقاصد موافقته املوانع، من اخللو  الكفاءة،

 .الفقهية الرؤية وفق حدة على الشروط

  الفقهاء ميزان يف النكاح عقد شروط: ثانيا

  الويل شرط )1

 عقد يف"  الويل اشتراط" قدميا الفقهاء بني شهري كبري خالف فيها حصل ليتا املسائل من

 الويل؛ من النكاح عقد خلو أثر يف آخر خالف  اخلالف ذلك على احلال بطبيعة ترتب وقد النكاح،

 ذلك قبل ولكن النكاح، عقد يف الويل الشتراط الفقهية اآلثار على الضوء تسليط الباحث يريد وهنا

 من النكاح عقد يف الويل اشتراط يف فريق كل مستند مث الويل، تعريف: مها مسألتني عند وفالوق يتعني

  .عدمه

 فيما الويل من اخلايل النكاح حكم يف اخلالف نتصور حىت املسألة هذه يف اخلالف نورد وحنن

 - صوره بعض يف– العريف كالزواج املعاصرة األنكحة بعض على احلكم ألن األنكحة، عقود من بنا مير

  . النكاح عقد لصحة الويل اشتراط بأحقية مرتبط

  . 96هاتزوجي أمر اهللا ولّاه الذي القريب هو أو. 95 عليها واحلاكم أَمرها صاحب هو املرأة ويلو

                                                             
 .405، ص 15جلسان العرب، ابن منظور،   95
 117، ص أحكام الزواج: عمر سليمان األشقر  96
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 دائر املسألة هذه يف واخلالف النكاح؛ عقد يف الويل اشتراط يف واألحناف اجلمهور اختلف

 منها فهمه الذي غري معىن حتمل حنيفة أيب عند فاآلية احلديثني؛ وصحة حديثني،و آية فهم حول

 وعليه حنيفة، أيب عند يصحان ال فهما اجلمهور؛ إليهما استند اللذان احلديثان وكذا اجلمهور،

 .االستحباب عليه يدالن ما فغاية صحا لو إما مث سائغ، غري ما اجلمهور فاستدالل

MV  U  T     \  [  Z  Y  X  W   تعاىل اهللا قول فهي اآلية أما

 ba  `  _   ̂  ] L 98والشافعية 97املالكية من الفقهاء فجمهور ،232): 2( البقرة 

 إن وقالوا النكاح، عقد لصحة الويل باشتراط القول يف عليها اعتمدوا 100حزم وابن 99واحلنابلة

 جديد، بعقد أزواجهن إىل يرجعن أن من النساء مينعوا ال بأن األولياء إىل متوجه اآلية هذه يف اخلطاب

                                                             
، مكتبة ومطبعة احلليب، الطبعة الثالثة، سالة أيب زيد القريواينالفواكه الدواين على رالنفراوي، أمحد بن غنيم، : انظر 97

، بريوت، دار أنوار املسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك، والغمراوي، حممد الزهري، 22، ص2م، ج1955/هـ1374
 .287الفكر، ص

وهذه اآلية أبني آية يف أنه : ال الشافعيوق. 683، ص2، ج، املهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي  98
حممد بن : ، حتقيقزاد املسري يف علم التفسريابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي، :  ليس للمرأة أن تتزوج إال بويل؛ انظر

: يف الفتح وقال ابن حجر. 269، ص1م، ج1987/هـ1407عبد الرمحن بن عبد اهللا، بريوت، طبع دار الفكر، الطبعة األوىل، 
فتح الباري شرح صحيح العسقالين، أمحد بن علي بن حجر، : هي أصرح دليل على اعتبار الويل، وإال ملا كان لعضله معىن؛ انظر

 .235، ص9، جالبخاري
دار  ، ، بريوت،الفقه اإلسالمي وأدلته،  والزحيلي، وهبة، 345، ص9، جاملغينابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد، : انظر  99

 .6699، ص9م، ج2004/هـ 1425الفكر، الطبعة الرابعة املعدلة، 
 .21، ص11، جاحمللى باآلثارابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد،  100
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 عن يعلم ال أنه املنذر ابن وحكى.. الكرمية اآلية 101نزول سبب عليه يدل الذي هو املعىن هذا إن وقالوا

    102.ذلك خالف الصحابة من أحد

 ،221): 2( البقرة M  U  R  Q  PL  باآلية إليه ذهبوا ما كذلك اجلمهور وأيد

 أن على دليل وفيه قالوا لألولياء، فيه فاخلطاب غريه، زوج مبعىن)  أنكح(  ماضيه)  تنكحوا( فالفعل

  .ويل بغري نفسها تنكح أن هلا ليس املرأة

 أضاف إنه فقال الويل؛ اشتراط بعدم القول يف نفسها اآلية على اعتمد فقد حنيفة أبو وأما

M  T  اآلية صدر إن مث يتولينه، وأن الويل شرط غري من بعبارن جوازه على يدل مما إليهن النكاح

 UL ي م منع من اجلاهلية تصنعه كانت عما نساءهم يطلقون الذين لألزواجالزواج، من مطلقا 

  .لألولياء موجهاً فيها اخلطاب وليس

 أسند حيث ،230): 2( البقرة M  Ø×  Ö   Õ  ÔL  باآلية أيضا اختاره ما حنيفة أبو ودعم 

  .103منها النكاح تصور فيقتضي إليها النكاح

                                                             
زوجتك : أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حىت إذا انقضت عدا جاء خيطبها فأىب معقل وقال"كما جاء يف احلديث  101

: فقال. فكانت املرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل اهللا هذه اآلية). ا مث جئت ختطبها ال واهللا ال تعود إليك أبداًوأفرشتك وأكرمتك فطلقته
 .5130، برقم 1114، صصحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل ، : ؛ أخرجه"اآلن أفعل يا رسول اهللا، فزوجها إياه

نيل األوطار شرح ، والشوكاين، حممد بن علي، 250، ص3، جرح بلوغ املرامسبل السالم شالصنعاين، حممد بن إمساعيل، : انظر 102
 .168نصر فريد حممد واصل، املكتبة التوفيقية ، ص. د: ، تمنتقى األخبار

 72، ص3، بريوت، دار الفكر، ج، أحكام القرآنالرازي، أبو بكر أمحد بن علي اجلصاص 103
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 عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي موسى أيب حديث فهما احلديثان ماوأ 

 وليها إذن بغري نكحت امرأة أميا": عنها اهللا رضي عائشة حديث و 104"بويل إال نكاح ال": وسلم

 فإن فرجها، من استحل مبا املهر فلها ا دخل فإن باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها

  .105"له ويل ال من ويل فالسلطان روااشتج

 حبديث االختيار هذا داعمني النكاح يف الويل اشتراط على نيدال احلديثان هذان: اجلمهور قال

 املرأة تزوج وال املرأة، املرأة تزوج ال": وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عنه اهللا رضي هريرة أيب

  .106"نفسها

 الندب على حيمل ذلك فإن صحا ولو احلديثني، هذين صحة عدم فريى حنيفة أبو وأما

 اهللا صلى وجعله نكاحها يف البكر استئذان بأحاديث ويستدل واإللزام، الوجوب على ال واالستحباب

 األيم": قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عنهما اهللا رضي عباس ابن كحديث هلا، اخليار وسلم عليه

                                                             
، القاهرة، دار الشهاب، الفتح الرباين ترتيب مسند امحد بن حنبل الشيباينلرمحن، انظر البنا، حممد عبد ا - أمحد : احلديث أخرجه 104
، و الترمذي، حممد بن عيسى بن )2085(، برقم 320، صسنن أيب داود، وأبو داود، سليمان بن األشعث، 155، ص16ج

 ).1881(، برقم 270، صماجهسنن ابن ، وابن ماجه، حممد بن يزيد الربعي، )1101(، برقم 264، ص جامع الترمذيسورة، 
، و الترمذي، حممد بن عيسى بن سورة، 2083، برقم 320، صسنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث، : احلديث أخرجه 105

، وانظر 1879، برقم 269، صسنن ابن ماجه، و ابن ماجه، حممد بن يزيد الربعي، 1102، برقم 264، صجامع الترمذي
، وصححه العسقالين، أمحد بن علي بن 243، ص6، جإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلدين، األلباين، حممد ناصر ال

 .243، ص9، جفتح الباري شرح صحيح البخاريحجر، 
سنن ، و الدارقطين، علي بن عمر، 1882، برقم 270، صسنن ابن ماجهابن ماجه، حممد بن يزيد الربعي، : احلديث أخرجه 106

، و األلباين، 3137، برقم مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحوانظر القاري، علي بن سلطان حممد، . 227، ص3ج الدارقطين،
نصب الراية ، و الزيعلي، عبد اهللا بن يوسف، 248، ص6، جإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلحممد ناصر الدين، 
 .188، ص3، جألحاديث اهلداية



68 
 

 نفسها بإنكاح أحق فاملرأة فقالوا ،107"صماا وإذا نفسها، يف تستأذن والبكر وليها من بنفسها أحق

  . العقد مباشرة إال له ليس والويل وليها، من

 أن ،فذكرت وسلم عليه اهللا صلى النيب أتت بكراً جارية أن": عنهما اهللا رضي عباس ابن وحديث

 هلا وسلم عليه اهللا صلى وختيريه. 108 "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فخيرها كارهة، وهي زوجها أباها

 إىل فتاة جاءت": قال بريدة حديثيف  جاء ما املعىن هذا ويعضد إليها، مرده النكاح أمر أن على يدل

 األمر فجعل: قال خسيسته، يب لريفع أخيه ابن من زوجين أيب إن: فقالت وسلم، عليه اهللا صلى النيب

 األمر من اآلباء إىل ليس أن النساء تعلم أن أردت ولكن أيب، صنع ما أجزت قد: فقالت إليها،

 قد" قالت حني الفتاة فهمته ما وهذا فيه القرار صاحبة أا على يدل إليها األمر فجعله قالوا .109"شيء

  ". شيء األمر من لآلباء ليس أنه النساء تعلم أن أردت ولكن أيب صنع ما أجزت

 ابن وقال. 110له ثابتاً حقاً ليس للعقد الويل مباشرة أن بعمومه يفيد وهذا: اهلمام ابن قال

  .111"منه به أحق جعلها وقد رضيت، إذا العقد مباشرة إال للويل ليس فإنه: "عابدين

                                                             
 .3476، برقم596، صصحيح مسلمي، مسلم بن احلجاج القشريي، احلديث أخرجه النيسابور 107
سنن ، و ابن ماجه، حممد بن يزيد الربعي، 2096، برقم 322، صسنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث، : احلديث أخرجه 108

 .1875، برقم 269، صابن ماجه
، و ابن ماجه، حممد بن 3271، برقم452، صالصغرىسنن النسائي النسائي، أمحد بن شعيب علي بن سنان، : احلديث أخرجه 109

 .1874برقم  268، صسنن ابن ماجهيزيد الربعي، 
، ببريوت، دار إحياء التراث العريب، الطبعة األوىل، شرح فتح القديرابن اهلمام،كمال الدين حممد بن عبد الواحد،  110

 . 263، ص3م، ج1995/هـ1415
 .187، ص8، ج حملتار على الدر املختار املعروف حباشية ابن عابدينرد اابن عابدين، حممد أمني بن عمر،  111
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 ألنه ذكرها عن أعرضنا عقلية بأدلة الويل الشتراط استدلوا اجلمهور أن إىل هنا اإلشارة وجتدر

 أكثر ككون ا االستدالل عن فضال اإلسالمية البلدان من كثري يف احلاضر وقتنا يف تصورها ميكن ال

  . املنافاة متام هذا ينايف وواقعنا الرجال، أسرار يعرفن ال البيوت يف قاعدات خمدرات النساء

 نفسها املرأة تزويج جواز من إليه ذهب ما لتقوية عقلية أدلة من حنيفة أبو به استدل ما إن مث

 اعتمدوا حني شديد اجلمهور ركن لكن. اجلمهور به استدل مما اليوم النساء من كثري واقع إىل أقرب

!  M  تعاىل اهللا بقول عمال اخليار معها وينعدم هلا اإلذعان كمال تستوجب صرحية صحيحة أدلة على

0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #         "L  األحزاب)36:)33.  

 .112.الرتول سبب يؤكده ما ،وهذا األولياء هم M  Z  YL  اآلية يف املخاطب أنو

 فرضاها إجبارها، جيوز ال أنه عليه تدل ما فغاية ،نكاحها ورد هةاملكر ختيري أحاديث وأما

  .جترب مل امتنعت ولو معترب،

 يوافقون فال ،"وليها إذن بغري نكحت امرأة أميا"و ،"بويل إال نكاح ال": للحديثني تضعيفهم وأما

  .113. بالصحة عليهما حكموا قد احلديث ققني من أهلاحمل أن علمنا إذا خاصة عليه

  
                                                             

عمر سليمان األشقر، . ، ود369، ص1، جالكشاف عن حقائق الترتيل يف وجوه التأويلالزخمشري، جار اهللا حممود بن عمر،  112
 .133، صأحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسنة

إرواء الغليل يف ختريج واأللباين، حممد ناصر الدين،  ،228، ص3،  جشرح بلوغ املرامسبل السالم انظر الصنعاين، حممد بن إمساعيل، 113
 . 229، ص3، جسبل السالم شرح بلوغ املرامو الصنعاين، حممد بن إمساعيل، 113، 243، ص6، جأحاديث منار السبيل
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 عدمه من النكاح عقد يف الويل الشتراط الفقهية اآلثار

 النكاح عقد يف الويل اشتراط يف واألحناف اجلمهور بني اخلالف هذا على يترتب وهكذا

 من اخلايل نكاحال عقد أن يرون فاجلمهور الشرط؛  هذا الختالل الفقيهة اآلثار يف يتمثَّل آخر خالف

 ويصح أصالً، بشرط ليس الويل أن األحناف يرى حني يف وبعده؛ الدخول قبل ويفسخ باطل الويل

 إال اجلمهور لرأي حنايترج ومع ،114املثل مبهر كفؤاً تزوجت مىت وليها إذن دون نفسها املرأة تزويج

 السلطان وانعدام إليه التوصل وصعوبة الويل غياب حال يف حنيفة أيب لرأي مضطرين أنفسنا جند قد أننا

  سلطان ذو وال ويل للمرأة يوجد مل فإن:" قدامة ابن قال. رخصة  حنيفة أيب برأي نعمل وحينها املسلم،

 115" بإذا عدل رجل يزوجها أنه أمحد فعن

 الرضا شرط) 2

 من احبنك يلزمه أن األبوين من ألحد ليس ثيباً، أو كانت، بكراً امرأة، أو كان، رجالً املكلف

 أن على الفقهاء نص قد فالرجل النكاح على أحدمها أكره وإذا  116، عاقاً يكون ال امتنع وإذا يريد، ال

                                                             
  89ص : ، دار الفكر العريبثارهآوأبو زهرة ، حممد ، حماضرات يف عقد النكاح   114
 347، ص9، جاملغينو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة، أب 115
عبد الرمحن بن قاسم، بريوت، دار الكتب : ، مجع وترتيبجمموع فتاوى، )م1991(، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ابن تيمية: انظر 116

 .30، ص32العلمية، ج
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  يتصوروا مل فإم احلنفية عدا .117فاسداً العقد كان العقد على أكره فإن لصحته، شرط العقد عن رضاه

 .النكاح عقد على اإلكراه وقوع

 احلكم يف والبكر، الثيب، بني اإلكراه يف يفرقون إم إذ خر؛آ شأن الفقهاء عند فلها املرأة وأما

 لغريه وال لألب ليس أنه يف العلم أهل عامة بني حاصل االتفاق إذ سهل الثيب وأمر بينهم، خالف على

. تعاىل اهللا رمحهم النخعي، وإبراهيم البصري، احلسن إال ذلك يف خيالف ومل ،118 النكاح على إجبارها

 وقول وسلم، عليه اهللا صلى النيب سنة ملخالفته به؛ يعتد ال شاذاً قوالً يعد املسألة هذه يف إليه ذهبا وما

 119.العلم أهل

 ابن حديث حول جار اخلالف أن نرى فيهما النظر إنعام وعند قوالن، إجبارها ففي البكر وأما

 صلى اهللا سولر عن عنه اهللا رضي عباس ابن عن صحيحه يف مسلم  روى فقد عنهما، اهللا رضي عباس

 ،120"صماا وإذا نفسها يف تستأذن والبكر وليها، من بنفسها أحق األمي: "قال أنه وسلم عليه اهللا

 حزم، وابن الرأي، وأصحاب املنذر، وابن ثور، وأبو واألوزاعي، الثوري، ومنهم العلم أهل مجهور

                                                             
 املقنع مجع يف اإلرادات منتهى  ،)م2006( احلنبلي أمحد بن مدحم الدين تقي والفتوحي، ،57ص ،6ج ،األم إدريس، بن حممد الشافعي،: انظر 117

 علي بن أمحد بكر أبو والرازي،  ،86ص ،2ج الثانية، الطبعة الرسالة، مؤسسة بريوت، التركي، اهللا عبد. د حتقيق ،وزيادات التنقيح مع
 .86ص ،)ط.د( ،اإلسالمية عةالشري يف اإلكراه ،)م1982( فخري صفية، وأبو ،185ص ،10ج ،القرآن أحكام ،اجلصاص

، 9املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، ج: ، حتقيق شعيب األناؤوط، بريوتشرح السنة، )م1983(البغوي، احلسني بن مسعود : انظر 118
، 5دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ج: ، بريوتكتاب املبسوط، )م1993(، والسرخسي، مشس الدين 39، 40، ص32، و ج31ص
 .240، ص9، جفتح الباري شرح صحيح البخاريوالعسقالين، أمحد بن علي بن حجر، ، 9ص

، وابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر الدمشقي 400- 399، ص9، جاملغينابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد، : انظر 119
مؤسسة الرسالة، الطبعة : رناؤوط، بريوت، حتقيق شعيب األرناؤوط وعبد القادر األزاد املعاد يف هدي خري العباد، )م1997(

  99، ص5الثالثون، ج
 .3478، برقم596، صصحيح مسلماحلديث أخرجه النيسابوري، مسلم بن احلجاج القشريي،  120
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 بغري البالغة البكر تزويج غريه، أو ب،أ من األولياء من ألحد جيوز ال أنه إىل ذهبوا عنه، رواية يف وأمحد

 منطوق أن فاحلاصل ،122"صماا وإذا: "قيل ما تستأذن ال البكر كانت فلو: قالوا ،121رضاها

 إليه ذهبوا ما دعموا مث ورضاها، إذا معرفة إىل التوصل كيفية وعلى استئذاا وجود على يدل احلديث

 اهللا رسول سألت: "قالت  عنها اهللا رضي عائشة نع صحيحيهما يف ومسلم البخاري رواه رواه مبا

: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال ؟ ال أم أتستأمر أهلها، ينكحها اجلارية، عن وسلم عليه اهللا صلى

: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال فتستحيي؟ تستأمر البكر إن: له فقلت: عائشة قالت. تستأمر نعم

  .123"سكتت هي إذا إذا وذلك

 النافع بني متيز اليت الكبرية البكر إذن أخذ وجوب يف صرحية صحيحة أحاديث وهذه قالوا

 لنكاح رده من والسالم الصالة عليه عنه جاء ما ويؤيده إذا، بغري تزوجيها جيوز فال والضار،

 جابر هروا فيما ذلك جاء وقد عليه، أجربت من وبني بينها وتفريقه ،125بيدها أمرها وجعل ،124اربة

                                                             
، 31، ص9، جشرح السنة، والبغوي، احلسني بن مسعود، 20، ص11، جاحمللى باآلثارابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد، : انظر 121
، وابن تيمية، أمحد بن عبد 243، ص9، جفتح الباري شرح صحيح البخاريقالين، أمحد بن علي بن حجر، ، والعس488ص

، 5، جزاد املعاد يف هدي خري العباد، وابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر الدمشقي، 22، ص32، ججمموع فتاوىاحلليم بن تيمية، 
 .96ص

 .28دار عامل الفوائد، الطبعة األوىل، ص: ، مكة املكرمةوالية اإلجبار يف النكاح، )هـ1421(اجلربين، عبد اهللا بن عبد العزيز  122
 .تقدم 6946، برقم 1458، صصحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل ، : احلديث أخرجه 123
 .68احلديث سبق خترجيه ، انظر ص 124
 . 68احلديث سبق خترجيه ، انظر ص 125
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 عليه اهللا صلى اهللا رسول فأتت يستأذا، مل بكر وهي ابنته زوج رجالً أن" عنهما اهللا رضي اهللا عبد بن

  . 126"بينهما ففرق وسلم،

 ،129عنه رواية يف وأمحد 128، والشافعي 127، مالك وهم البكر إجبار جبواز القائلني وأما

 نفسها، من ا أحق البكر ويل أن ومبفهومه ليها،و من بنفسها أحق البكر غري أن على يدل احلديث إن فقالوا

 أن معناه كان ولو اآلخر، عن نفيه على فدل ألحدمها، احلق وأثبت قسمني، إىل قسمهن احلديث إن إذ

 ذكره ما يؤيده ومما: قالوا ، 130 الكالم لتكرر برضاها إال تزوج ال والبكر برضاها إال تزوج ال الثيب

  ".أبوها يزوجها والبكر" بلفظ احلديث روى أنه عيينة بن سفيان عن الشافعي

 اهللا صلى النيب عن عنه اهللا رضي موسى أبو رواه مبا احلديث من املستنبط املفهوم هذا وأيدوا

 قالوا 131".  تكره مل أبت وإن أذنت، فقد سكتت فإن نفسها، يف اليتيمة تستأمر: "قال أنه وسلم عليه

                                                             
نصب ، والزيعلي، انظر عبد اهللا بن يوسف، 117، ص7، جالسنن الكربىد بن احلسني، احلديث أخرجه البيهقي، أبو بكر أمح 126

 .191، ص3، جالراية ألحاديث اهلداية
بشار عواد معرف و حممود حممد خليل، : ، حتقيق وتعليقاملوطأ برواية أيب مصعب الزهري املدين، )م1998(مالك بن أنس : انظر 127

، مصر، مطبعة السعادة، املدونة الكربى برواية سحنون، ومالك بن أنس، 570، ص1لثة، جبريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثا
حممد بو خربة، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل :،حتقيقالذخريةوالقرايف أمحد بن أدريس، .142، ص2ج

 216ص4ج.،بريوت1994
، ختريج الفروع على األصولدين حممود بن أمحد، ، والزجناين، شهاب ال47، ص6، جاألمالشافعي، حممد بن إدريس، : انظر 128
، والشريازي، أبو إسحاق إبراهيم 193، ص3، جمغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، والشربيين، حممد اخلطيب، 259-257ص

 .688، ص2، ج، املهذب يف فقه اإلمام الشافعيبن علي
منتهى ، والفتوحي، تقي الدين حممد بن أمحد احلنبلي،  487، ص6ج ،املغينابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد، : انظر 129

، بريوت، دار السنن الكربى، والبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني، 86، ص2، جاإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات
 .ومابعدها 114، ص7املعرفة، ج

سنن ، والدارقطين، علي بن عمر، 408، ص4، جن حنبل الشيباينمسند االمام امحد بالشيباين، أمحد بن حنبل، : احلديث أخرجه130
 .242، ص3، جالدارقطين

، والنسائي، أمحد بن شعيب علي )1109(، برقم268، صجامع الترمذيالترمذي، حممد بن عيسى بن سورة، : احلديث أخرجه 131
 ).3272(برقم  453، صسنن النسائي الصغرىبن سنان، 
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-  اليتيمة غري أن على املخالف، مبفهومه ويدل نفسها، يف ستأمرت اليتيمة أن على مبنطوقة يدل احلديث

  .إذا بغري تزوج - األب ذات البنت وهي

 لصحة الفتاة رضا اشتراط وهو األول القول رجحان القولني هذين أدلة يف النظر بعد الباحث ويرى

 به تنطبق ما وهو لنكاحل مبطالً يعد كارهة وهي البكر الفتاة بتزويج الشرط ذا اإلخالل وأن النكاح،

  .ذكرها مت اليت األحاديث

 عدمه من النكاح عقد يف الرضا الشتراط الفقهية اآلثار

 يف أخرى جهة من والشافعي ومالك جهة من اجلمهور بني اجلاري اخلالف هذا على ويترتب

 الشرط؛ هذا الختالل الفقيهة اآلثار يف يتمثَّل آخر خالف النكاح عقد لصحة البكر من الرضا اشتراط

 باطل هلا زوجاً ترضاه ال ممن الزواج على البكر الفتاة فيه أجربت الذي النكاح عقد أن يرون فاجلمهور

 اليت الفقهية اآلثار كل عليه تترتب صحيح، نكاح أنه يريان والشافعي مالك أن حني يف هي؛ جتيزه حىت

 مما ذلك وغري والنفقة، والنسب الزواجني، بني االستمتاع كحلية صحيح نكاح عقد أي علي تترتب

 ذلك أن إال النكاح عقد لصحة الرضا باشتراط للقول الباحث ترجيح ومع الشرعي، النكاح على يترتب

 أناس بني يقيمون حني بالفتوى املشتغلني إليه يلجأ فقد اشتراطه بعدم القول عن متاماً االستغناء يعين ال

 أن يرون ،ألم النكاح بصحة فيفتوم فيه استئذاا عن فضالً تزوجيها إرادة عند الفتاة برأي يعبأون ال

  .ببطالا القول من خري الناس أنكحة  تصحيح على العمل
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  الزوجني تعيني شرط )3

 إن والزوج منهما، احلاضر إىل باإلشارة أو بامسيهما، الزوجني تعيني من بد ال أنه هنا واملقصود

 وكيله أو وليه عنه القبول توىل إن أما التعيني، حتقق فقد نفسه عن لالقبو وتوىل الس يف حاضراً كان

 أو لقب أو كنية من غريه، عن مييزه ما أو امسه ذكر أو حاضراً، كان إن إليه باإلشارة حينئذ التعيني لزم

 وقال ،132"بعينه ورجل بعينها، المرأة إال التزويج يكون وال: "الشافعي اإلمام قال. مهنة أو صفة

 غريها وله بنيت زوجتك يصح فال الزوجني، تعيني: األول:مخسة – النكاح أي – شروطه: "وحيالفت

 أعياما بالنكاح املقصود ألن معينني؛ زوجني على إال يصح ال: "الشريازي وقال. 133"مييزها حىت

  .134.."هذه زوجتك: قال حاضرة املنكوحة كانت فإن تعيينهما فوجب

 حفظا ببطالنه قلنا وإمنا باطل العقد إذ النكاح يصح فال معينة غري امرأة على عقد فلو وعليه

 الزوجني أحد من الدخول بعد االعتراض حيصل قد التعيني عدم حالة ففي لالعراض، وصيانة لألنساب

 فباشتراطنا غريه، على مين الرضى وقع إمنا هي وتقول الزوجة، هذه غري يقصد كان إمنا الزوج فيقول

  .كله هذا من منمأ يف نكون التعيني

   النكاح عقد يف التعيني الشتراط الفقهية اآلثار

   بقية عن مييزها ما وال امسها وليها يذكر ومل العقد الزوجة حتضر مل لو فيما التعيني اشتراط أثر يظهر

                                                             
 .6/105 ،ألما إدريس، بن حممد الشافعي، 132

 .85، ص2، جمنتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزياداتالفتوحي، تقي الدين حممد بن أمحد احلنبلي،  133
 .698، ص2، ج، املهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي 134
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 حول تدور 136العلم أهل مواقع ترد على أسئلة وهناك ،135العقد يصح ،فال امسها يف غلط أو بناته،

 وتنبيه دراسته يستوجب مما ،عنها بدالً أختها  اسم ذكر أو ، العقد حني ابنته اسم لذكر الويل نسيان

  .عليه الناس

  

  والتنجيز التأبيد شرط )4

 يتم بأن والتنجيز النكاح، دميومة وهو التأبيد على دالة صيغته تكون أن العقد لصحة يشترط

 املضافة العقود العلم أهل أبطل هنا ومن. يصح مل االستقبال أو التأقيت على دالة كانت فإن حاالً، العقد

: يقول كأن متحققاً الشرط كان فإن منجزة غري ألا متحقق؛ غري شرط على املعلقة أو املستقبل، إىل

  .صحيح فالنكاح فعالً قدم قد جدها وكان. جدها قدم إن ابنيت زوجتك

. زوجتك الشهر رأس جاء إذا: قولهك التعليق، يقبل ال النكاح: " تعاىل اهللا رمحه النووي يقول

" احلال يف آثاره عليه تترتب حىت منجزاً يكون أن جيب الزواج عقد أن الشرط هذا اشتراط يف والسبب

 قال و. 137"املتعة نكاح وهو جمهولة، أو معلومة، مبدة قيد سواء باطل املؤقت النكاح: "أيضاً ويقول

  .138"املؤقت النكاح جيوز فال يد،التأب – العقد صحة شروط من – ومنها" الكاساين

                                                             
 63ص  41ذات السالسل، الطبعة الثانية، ج : الكويت. املوسوعة الفقهية 135
 http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Aموقع اإلسالم أون الين انظر136

 http://www.islamqa.com/ar/ref/150813 وجواب سؤال اإلسالم موقع وانظر  

 .42-40، ص7الطبعة الثالثة، جاملكتب اإلسالمي، : ، بريوتروضة الطالبني وعمدة املفتني، )م1991(النووي، حميي الدين  137
 .430، ص2، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود،   138

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-A
http://www.islamqa.com/ar/ref/150813
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 إىل يكون ما أقرب فتجعلها العقد، إنشاء يف اجلدية بعدم يوحي الصيغة تعليق أن شك وال

: وسلم عليه اهللا صلى النيب فيه وقال ،21): 4(النساء M    >    =  L اهللا مساه مبا والعبث اللعب

 الزواج، مقاصد مع يتناىف التأقيت نوأل. 139"والرجعة والطالق النكاح جد وهزهلن جد جدهن ثالث"

  .الفترة تلك ا التمتع جمرد إال به يقصد مل حيث

 وتربية األسرة لبناء املشروع الزواج عقد إلنشاء صاحلة غري جيعلها بوقت الصيغة وتقييد

  141.بطل مبدة الزواج أقت فإن. 140املنسوخة املتعة قصده على دليل التوقيت بل األوالد،

 املؤقتة، األنكحة كل ببطالن حنكم فأننا النكاح عقد لصحة شرط والتنجيز لتأبيدل اعتبارنا وعلى

  .املؤجل النكاح عقد بطالن إىل يفضي العقد، يف التنجيز وكذا

  النكاح عقد يف والتنجيز التأبيد الشتراط الفقهية اآلثار 

 عقدني إنه إذ مثالً غارالش كنكاح املعلق النكاح لعقد العلماء إبطال يف التنجيز شتراطا أثر يتضح

 ونكاح املتعة بطالن يف جلياً أثره يتضح التأبيد وشرط ،142املبادلة اآلخر الطرف قبول على معلقاً

 والزواج الطالق، بنية كالزواج التأبيد تفتقد اليت املعاصرة األنكحة بعض على احلكم ويف التحليل،

  .املسفار وزواج االصطياف، وزاج السياحي،
                                                             

، جامع الترمذي، والترمذي، حممد بن عيسى بن سورة، )2194(برقم  337أبو داود، سليمان بن األشعث، ص : احلديث أخرجه 139
صحيح ، )م1988(األلباين، حممد ناصر الدين : حديث حسن، انظر: لدين األلباين، وقال حممد ناصر ا)1184(، برقم 288ص

 .581، ص3املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة، ج: ، بريوتاجلامع الصغري وزيادته
مد ، وحم141دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية، ص: ، بريوتأحكام األسرة يف اإلسالم، )م1977(شليب، حممد مصطفى : انظر 140

 .77دار الفكر العريب، ص: ، بريوتحماضرات يف عقد الزواج وآثاره، )ت.د(أبو زهرة 
 .6551، ص9،جالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة،   141

 .124ص  سريد حبث هذه املسألة الحقاً 142
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  النكاح على اداإلشه شرط) 5

 لقالة ودفعاً للشبهات، وكشفاً للظنون، منعاً به الناس وتعريف النكاح إذاعة يف أن املعلوم من

 أن كما واحد، سقف وحتت مستمرة عشرة يف الرجل مع مقيمة املرأة ترى عندما الزوجني، عن السوء

 بادعاء يتستروا أن اخلبيثة داملقاص أصحاب يستطيع فال واحلرام،  احلالل بني الفرقة به حتصل إعالنه

 جحود من الزوجني أحد منع باإلعالن حيصل أنه كما الربيئة، غري العشرة عليهم تثبت عندما الزواج

 على األشهاد املطلوب هل اختلفوا لكنهم أمجعني، الفقهاء آراء عليه تتفق الكالم وهذا. وإنكاره اآلخر

 إعالن من بد ال بل اإلشهاد يكفي ال أنه أم كاحهن وصح عليه ما أدى فقد به قام فمن النكاح عقد

 ،143حنيفة فأبو. الشهود حيضره مل ولو النكاح صح الناس بني العقد خرب أذيع ما فمىت وإذاعته، النكاح

 شرط النكاح عقد على اإلشهاد أن إىل ذهبوا ،145عنه املشهور يف أمحد واإلمام ،144 والشافعي

 عنها اهللا رضي عائشة روته ما منها: واآلثار األحاديث من جبملة القول هذا أصحاب واستدل لصحته،

 األلباين الشيخ صححه وقد" وشاهدين بويل، إال نكاح ال: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن

  .146 اهللا رمحه

 وويل، عدل بشاهدي إال نكاح ال: "قال عنهما اهللا رضي عباس ابن على موقوفاً صح وما

 ينكحن الاليت البغايا" - أيضاً – عنهما اهللا رضي عباس ابن بقول ااستدلو وكذلك. 147" مرشد

                                                             
 .399، ص2، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائععالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين،  143
 . 45، ص7، جروضة الطالبني وعمدة املفتني، والنووي، حميي الدين، 58، ص6، جاألمبن إدريس الشافعي، حممد  144
 .347، ص9، جروضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي، حميي الدين،  145
 .235، ص6، ح258، ص6، جإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلاأللباين، حممد ناصر الدين،  146
 .251، ص6، ج235، ص6سابق جاملصدر ال 147
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 يشهد مل بنكاح أيت أنه عنه اهللا رضي عمر عن املوطأ يف مالك رواه مبا وأيضاً. 148"بينة بغري أنفسهن

 مل أي ،149" لرمجت فيه تقدمت كنت ولو أجيزه، وال السر، نكاح هذا: "فقال وامرأة، رجل إال عليه

  .جهلهم مع يرمجهم وال حكمه، للناس يوضح مل أنه إال جمالر من مينعه

 إنه إذ شاهدين، حضور من بد ال وأنه النكاح، لصحة الشهادة الشتراط كافية األدلة وهذه

 بني يكون ال السر ألن بالكتمان؛ تواصوا ولو واإلعالن، اجلهر معىن يتحقق العاقدين مع حبضورمها

  .أربعة

 وإمنا بشرط، ليس العقد على اإلشهاد أن إىل ،151عنه ةرواي يف وأمحد ،150مالك  وذهب

 صحيح دليل وجود بعدم قالوا أم املذهب هذا إىل دفعهما والذي. 152النكاح عن اإلعالن هو الشرط

 قدامه ابن نقل فقد. 153صحيحة غري فهي تشترطه أحاديث من روي وما الشهود، اشتراط على يدل

                                                             
، انظر الزيعلي، عبد اهللا بن يوسف )1103(برقم 266، صجامع الترمذياحلديث أخرجه الترمذي، حممد بن عيسى بن سورة،  148
 .167، ص3دار إحياء التراث العريب، الطبعة الثالثة، ج: ، بريوتنصب الراية ألحاديث اهلداية، )م1987(
بشار عواد معرف و حممود حممد خليل، بريوت، : ، حتقيق وتعليقوطأ برواية أيب مصعب الزهري املديناملرواه مالك بن أنس، انظر  149

 ).1508(، برقم 583، ص1م، ص1998/هـ1418مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 
دار : قلعجي، القاهرة ، حتقيق عبد املعطي أمنياالستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، )م1993(ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف  150

   .214، ص16، جقتيبة ودار الوعي، الطبعة األوىل
 .347، ص9، جاملغينأبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة،   151
. دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل :حممد بو خربة ، بريوت :حتقيق ،الذخرية، )م1994(القرايف أمحد بن أدريسانظر  152
الفسخ بطلقة بائنة إن مل :وقال ابن احلاجب ...اإلشهاد عندنا شرط لصحة الدخول ال العقد:الطاهر قال أبو "وفيها . 399ص4ج

 ".يشهد قبل الدخول
 . 135، ص133 – 127، ص32، ججمموع فتاوىأمحد بن عبد احلليم بن تيمية،  153
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 تضعيف الرب عبد ابن  نقل كما ،154"خرب النكاح يف دينالشاه يف يثبت ال: "قوله املنذر ابن عن

  155.الشاهدين يشترط الذي احلديث

 عليه واضربوا النكاح أعلنوا: "وسلم عليه اهللا صلى قوله يف النكاح بإعالن أمر إمنا الشارع وأن

 رأةامل إن مث الشهود، حضور وليس الناس بني الزواج أمر انتشار هو املعترب أن على يدل ،مما156"بالدف

  .اإلشهاد عن مغنياً الدائم اإلظهار هذا فكان امرأته، أا يعلمون والناس الرجل عند تكون

 على الداللة قامت فقد العقد عند اإلشهاد فيها تعاىل اهللا ذكر اليت البيوع على بالقياس وكذا

 يكون ال بأن أحرى اإلشهاد فيه اهللا يذكر مل الذي فالنكاح صحتها، شروط من ليس اإلشهاد أن

  157.صحته شروط من فيه اإلشهاد

 لصحة شرط اإلشهاد باعتبار اجلمهور قول هو املسألة هذه يف الراجح القول أن الباحث ويرى

 وقد وسلم عليه صلى اهللا رسول قول بعد ألحد قول ال إذ النكاح لعقد بطالن به اإلخالل ويف النكاح،

 يف لألمر االمتثال يتم النكاح على باإلشهاد هإن مث ،"وشاهدين بويل إال نكاح ال" احلديث عنه صح

  .السرية نطاق من خرج عليه الشهود باطالع إذ" النكاح أعلنوا" اآلخر احلديث

  

  
                                                             

 248، ص9، جاملغينأبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة،   154
 .214، ص16، جاالستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، )م1993(يوسف ابن عبد الرب، أبو عمر  155
، و ابن ماجه، حممد بن يزيد )1089(برقم  262، صجامع الترمذيالترمذي، حممد بن عيسى بن سورة، : احلديث أخرجه 156

 ).1895(، برقم 272، صسنن ابن ماجهالربعي، 
 .248، ص9ج ،املغينابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد،  157
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  عدمه من النكاح عقد يف اإلشهاد الشتراط الفقهية اآلثار

 ويعترب ، فسخه وجيب ، باطل فهو الدخول وعند العقد عند اإلشهاد من خالياً النكاح وقع لو

 عند اإلشهاد حصل إذا املالكية عند وصحيح العقد، عند اإلشهاد من خال إذا اجلمهور عند طالًبا

 الزوجان يتفق صورة بعض يف إنه إذ العريف الزواج احلكم يف الشرط هذا أثر ويتضح.قبله أو الدخول

  .الكتمان على

 

  الكفاءة شرط) 6

 العربية اململكة يف وخاصة ربيةالع البالد يف حديثاً اإلشكاليات بعض يثري الشرط وهذا

 واملقاصد الشرعي الدليل يؤيده حكم إىل فيه لنتوصل مطوالً عرضاً عرضه إىل سنلجأ لذا السعودية،

  . السعودي القضاء أمام أثريت واليت امليدانية قضاياه أبرز إىل اإلشارة مع للنكاح، العامة

  الكفاءة معىن: أوال

  .ومماثله له مساو أي فالن كفء فالن يقال مطلقاً ماثلةوامل املساواة: اللغة يف والكفاءة

 اختلت لو حبيث خمصوصة أمور يف الزوجني، بني واملقاربة املساواة: الفقهاء اصطالح ويف

  .158واألذى التعيري من وأولياءها الزوجة يلحق ملا مستقرة؛ غري الزوجية احلياة كانت

                                                             
 .291، صأحكام األسرة يف اإلسالم، وشليب، حممد مصطفى، 163، صحماضرات يف عقد الزواج وآثارهحممد أبو زهرة، : انظر 158
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  اعتبارها جمال: ثانياً

 159اآلخر البعض يف واتفاق بعضها يف بينهم اختالف على أمور ستة يف العلماء عند اعتبارها و

). الصنعة أي( واحلرفة ،)وصالحة الزوج تدين( والديانة واملال، واحلرية، والنسب، الدين،: وهي ،

 الطابع عليها يغلب اليت العربية اتمعات ويف ،160"للخيار املثبتة العيوب من اخللو" يزيد وبعضهم

 وضيع يزوج فال واحلرفة النسب عدا هذا كل يف الناس عامة يتساهل قد واألردن وديةكالسع القبلي

  . سابقاً فلسطني يف الفالح ومثلهما والنحاس احلديد صناعة ميتهنون الذين الصناع وال النسب

  الكفاءة فيه تشترط الذي اجلانب: ثالثاً

 هو الكفاءة فيه يشترط الذي نباجلا أن يرون أم جند املتقدمني الفقهاء كتب يف نظرنا إذا

 املعىن وكذا خاصة، الرجال جانب يف باالعتبار وردت النصوص ألن النساء؛ جانب ال الرجال جانب

 ألا الرجل؛ ال تستنكف اليت هي املرأة ألن جبانبهم اعتبارها اختصاص يوجب الكفاءة له شرعت الذي

 وال الرجل يلحق ال العار وألن قبلها؛ من األنفة تلحقه فال املستفرش، فهو الزوج فأما املستفرشة هي

. املرأة حال من العكس على امرأته يرفع الناس نظر يف الرفيع الرجل إن بل خسيسة، من تزوج إذا أسرته

 وقت كل يف الطالق بيده ميلك الرجل أن كما رفيعة، كانت وإن زوجها خسيسة ترفع ال فإا

                                                             
روضة ، والنووي، حميي الدين، 692، ص2، ج، املهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي: انظر 159

، 2، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، والكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، 80، ص7، جالطالبني وعمدة املفتني
، وحممد 95، ص2، جمنتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات، والفتوحي، تقي الدين حممد بن أمحد احلنبلي، 498ص

، بريوت، مدونة الفقه املالكي وأدلتهدق عبد الرمحن، ، والغرياين، الصا163، صحماضرات يف عقد الزواج وآثارهأبو زهرة، 
 .506، ص2م، ج2002/ هـ1423مؤسسة الريان، الطبعة األوىل 

، والغمراوي، حممد الزهري، 501، ص2، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، : انظر 160
 .90، دار الفكر ببريوت، ص كأنوار املسالك شرح عمدة السالك وعدة الناس
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 من تطلب أن متلك ما أقصى بل الطالق متلك ال فإا املرأة خبالف نفسه، عن املغبة دفع فيستطيع

 بشرف يشرف وال أبيه، بشرف يشرف الولد إن مث ،161 استثنائية أحوال يف بينهما التفريق القاضي

  . أمه

 نرى لكننا زمنهم يف كان الرجال جبانب ختصيصه ولعل األفاضل، فقهاؤنا إليه ذهب ما هذا

 طالقها على عائلته قبل من جيرب وقد النسب، وضيعة بزوجته يعري لالرج أصبح حيث احلال يف تغريا

  .منها بعضا سنذكر اليت الوقائع ترويه ما وهذا النسب رفيعة بأخرى والزواج

  :النكاح يف الكفاءة حكم :رابعاَ

 يف الكفاءة اعتبار يف مذاهبهم أن وجدت – عليه اطلعت فيما – العلم أهل ألقوال التتبع بعد

  :ثةثال النكاح

  .والصالح الدين يف إال معتربة غري أا: األول

 وابن ،165 تيمية ابن واختاره ،164 والشوكاين ،163 حزم وابن ،162مالك مذهب وهذا

  .166القيم

                                                             
، وبدران، أبو العينني بدران، 501، ص2ج، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، : انظر 161

 .162، بريوت، دار النهضة العربية، صالفقه املقارن لألحوال الشخصية

ماجد احلمودي، بريوت، دار ابن حزم، الطبعة : ، تاتهد واية املقتصد بدايةابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد،  162 
 .16، ص2م، ج1995/هـ1416األوىل، 

 .24، ص11، جاحمللى باآلثارابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد،    163
ار الكتب العلمية، الطبعة حممود إبراهيم زايد، بريوت، د:، تالسيل اجلرار املتدفق على حائق األزهارالشوكاين، حممد بن علي،   164

 .292-291، ص2األوىل الكاملة، ج
عبد الرمحن بن قاسم، دار الكتب العلمية ببريوت، : ، مجع وترتيبجمموع فتاوىابن تيمية أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،   165

 .84، ص34م، ج1991/هـ1412
   146، ص4، جخري العبادزاد املعاد يف هدي ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر الدمشقي،    166
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 وقال 167.العلماء عامة عن الكاساين ،وحكاه احلنفية قول وهو. النكاح لزوم شرط أا: الثاين

  .العلم أهل أكثر قول وهو املوفق

  168أمحد اإلمام عن رواية وهو لسفيان، القول هذا قدامة ابن وعزا للصحة، رطش أا: الثالث

 قرره الذي التفاضل ميزان على ركزوا والصالح الدين يف إال معتربة غري إا قالوا الذينو

  .فيها القول وحيسم املسألة، حيكم الذي األصل إنه وقالوا اإلسالم،

 أنه فريق كل بزعم وذلك وحديثاً، قدمياً بشرال فيه وقع الذي اخللل ليصحح جاء فاإلسالم

M    Q : تعاىل اهللا قال فقد حرفته، ،أو بلده أو لونه، أو حسبه، أو نسبه، بسبب واألكمل األفضل

   Z  Y   X  W  VU  T  S  RL تعاىل وقال  ،13): 49( احلجرات : M  ®  ¬

¯L 49( احلجرات:(تعاىل وقال ،10 : M d   c  b  aL التوبة )وقال ،71): 9 

 إال أعجمي على لعريب فضل فال واحد، وأباكم واحد، ربكم إن: (وسلم عليه اهللا صلى النيب

 تفعلوا إال فأنكحوه وخلقه دينه ترضون من جاءكم إذا: (وسلم عليه اهللا صلى وقال  ، 169)بالتقوى

                                                             
أحكام الزواج ، واألشقر، عمر سليمان، 335، ص5، جتوضيح األحكام شرح بلوغ املرامالبسام، عبد اهللا بن عبد الرمحن، : انظر 167

 .199، صيف ضوء الكتاب والسنة
 .387، ص9، جاملغينابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد،   168
 .411، ص5، جمسند االمام امحد بن حنبل الشيباينن حنبل، احلديث أخرجه الشيباين، أمحد ب 169
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 دينه ترضون من جاءكم إذا: فقال فيه؟ كان وإن اهللا رسول يا: قالوا. كبري وفساد األرض يف فتنة تكن

  .170)مرات ثالث. فأنكحوه وخلقه

 إىل األسدية جحش بنت زينب عمته ابنة وسلم عليه اهللا صلى النيب زوج امليزان هلذا وحتقيقاً

 أسامة مواله تنكح أن قيس بنت فاطمة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وأمر ،171 حارثة بن زيد مواله

 أبا أنكحوا بياضة بين يا: (فقال إليه، والنكاح هند أيب بإنكاح لموس عليه اهللا صلى وأمر ،172 زيد، بن

 أحد كان هند فأبو احلرفة، يف وال النسب، يف ال الكفاءة عدم على يدل وهو ،173) إليه أنكحوا هند

 بنت ربيعة بن عتبة بن حذيفة أبو وزوج 174.حجاماً كان احلديث يف ورد كما وهو بياضة، بين موايل

 بالالً زوج عوف بن الرمحن عبد ومثله ،175 األنصار من امرأة موىل سامل إىل تبةع بن الوليد أخيه

  .أمجعني عنهم اهللا رضي أخته احلبشي

                                                             
 ابن سنن الربعي، يزيد بن حممد ماجه، ابن و  ،)1085( برقم 261ص ،الترمذي جامع سورة، بن عيسى بن حممد الترمذي،: أخرجه احلديث 170

 ).1967( برقم 281ص ،ماجه

، 3، مؤسسة الريان، جتفسري القرآن العظيمماد الدين إمساعيل، ابن كثري، ع: ورد تزويج زينب لزيد يف تفسري ابن كثري، انظر 171
 ).أمسك عليك زوجك واتق اهللا(، عند تفسري اآلية 642ص

 )3697( برقم 639ص ،مسلم صحيح القشريي، احلجاج بن مسلم النيسابوري: أخرجه احلديث 172

واحلاكم النيسابوري،حممد بن عبداهللا، . 2102، برقم32، ص سنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث، : احلديث أخرجه 173
 .               ، وصححه ووافقه الذهيب164، ص2، وبذيله التلخيص للحافظ الذهيب، بريوت، دار املعرفة، جاملستدرك على الصحيحني

 .هاوما بعد 146، ص4، جزاد املعاد يف هدي خري العبادابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر الدمشقي، : انظر 174
 ).5088( برقم ،1105ص ،البخاري صحيح البخاري، إمساعيل بن حممد اجلعفي، أخرجه احلديث 175
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M       |  {   z  y  x  w : تعاىل اهللا بقول الدين يف للكفاءة واستدلوا

  ³      ²  ±  °  ¯  ®  ¬«   ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �~  }

  ¶µ  ´L  60( ةاملمتحن :(تعاىل وقوله ،10 : M  UT   S  R  Q  PL البقرة )221):2.  

 واآلية للكافر، حتل ال واملؤمنة للمؤمنة، حيل ال الكافر أن على صرحياً نصاً نصت األوىل فاآلية

 وهي غاية لذلك وحددت املشركني، يزوجوا أن عن غموض فيه ليس ياً املؤمنني ت الثانية

  .176إميام

  177".أصالً لكافر املسلمة حتل فال عليها متفق الدين يف الكفاءة واعتبار: "امةقد ابن قال

 إليه يلتفت ال الفقهاء من كثرياً فإن -الدين يف الكفاءة أعين – عليه متفقاً األصل هذا كان وملا

 يذكرونه ولذلك والتقوى، والصالح التدين فهو يبحثونه الذي أما. الكفاءة مباحث يف عنده يقف وال

 ،179حزم وابن ،178احلسن بن حممد عند إال التقية للمؤمنة كفؤاً ليس والفاسق. الفسق مقابل يف

  .الزنا الفسق من حزم ابن واستثىن

                                                             
 132، صأحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسنةاألشقر، عمر سليمان،  176
 .391، ص9، جاملغينابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد،   177
 .501، ص2، جلصنائع يف ترتيب الشرائعبدائع االكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود،   178
 .24، ص11، جاحمللى باآلثارابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد،  179



87 
 

 كفؤاً ليس الفاسق اخلمر شارب أن على فاجلمهور اجلمهور، فيه خالفهما إليه ذهبا وما

M N   M  L  K  J  I   H    R  Q    P  O : تعاىل بقوله مستدلني 180.التقية للصاحلة

  Z   Y  X  W  VU   T  SL من العفيفة تزويج حرم فالنص ،3): 24( النور زان.  

 يف مبرضي ليس الفسق يف وااهر 181"فأنكحوه وخلقه دينه ترضون من أتاكم إذا" وحبديث

  182 .الدين

 كل رضا على يقوم النكاح أن إىل نظرواف ،لزوم شرط النكاح يف الكفاءة يعدون الذين وأما

M  Y: تعاىل بقوله واستدلوا. واإلكراه باجلرب النكاح يكون أن جيوز فال باخلاطب، وأوليائها املرأة من

 ba   ̀ _   ̂  ]   \  [  ZL يدل) باملعروف( فقوله ،232): 2( البقرة 

  183.الكفء تزويج واملعروف العضل، لألولياء لكان املعروف بغري رضيت لو املرأة أن على

 واملرأة ستفراشباإل إال حتصل ال ألا الكفاءة؛ عدم عند ختتل النكاح مصاحل: "الكاساين يقول

 يبقى ال النكاح يف مباسطات بينهما جيري وألنه بذلك؛ وتعري الكفء، غري استفراش عن تستنكف

                                                             
التكملة الثانية للمجموع شرح ، واملطيعي، حممد جنيب، 391، ص9، جاملغينابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد، : انظر 180

، 2، جبداية اتهد واية املقتصدو الوليد حممد بن أمحد بن رشد، ، وابن رشد، أب188، ص16، بريوت، دار الفكر، جاملهذب
 .16ص

 89احلديث سبق خترجيه ص  181
، و األشقر، عمر سليمان، 292–291، ص2، جالسيل اجلرار املتدفق على حائق األزهارالشوكاين، حممد بن علي، : انظر 182

 .26، صأحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسنة
 .84، ص34، ججمموع فتاوىد بن عبد احلليم بن تيمية، ابن تيمية، أمح  183
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 مع يدوم فال السليمة، الطباع على يثقل صعب أمر كفء غري من والتحمل عادة، حتملها بدون النكاح

 ترى أال بذلك، ينتفعون ألم لألولياء؛ حق الكفاءة ويف: "أيضاً وقال." اعتبارها فلزم كفاءة،ال عدم

  184".  بذلك فيتضررون نسبه، بدناءة ويتعريون اخلنت، نسب بعلو يتفاخرون أم

 قول ال إذ الرتاع؛ النقطع صحت لو بأحاديث فاستدلوا صحة شرط الكفاءة بأن القائلون أما

 عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل نسبتها تصح ال لكنها وسلم، عليه اهللا صلى اهللا سولر قول بعد ألحد

 األحاديث هذه ومن. 185حجة ا تقوم ال الكفاءة أحاديث أن على نصوا احلديث نقاد إن حىت وسلم،

  . موضوع حديث وهو 186"األكفاء من إال يزوجن وال األولياء، إال النساء تزوجال  أال" جابر حديث

 حلي، حي لقبيلة، قبيلة لبعض بعضهم أكفاء العرب" قوله وسلم عليه اهللا صلى عنه يور ما

  .187احلديث أئمة يقوله كما له، أصل ال باطل حديث وهو "حجاماً أو حائكاً إال لرجل، ورجل

 وأنكحوا لنطفكم ختريوا": وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال عنها، اهللا رضي عائشة حديث

  188.عيفض وهو "األكفاء

 

                                                             
 .497، ص2، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود،  184
فتح ، والعسقالين، أمحد بن علي بن حجر، 196، ص3، جنصب الراية ألحاديث اهلدايةالزيعلي، عبد اهللا بن يوسف، : انظر 185

 .182/  6، نيل األوطار 166، ص9، جح البخاريالباري شرح صحي
، )مبشر بن عبيد متروك احلديث(، وقال يف سنده 196، ص3، جنصب الراية ألحاديث اهلدايةالزيعلي، عبد اهللا بن يوسف،  186

 .264، ص6ج إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،انظر . وحكم عليه األلباين بالوضع
شعبان حممد إمساعيل، القاهرة، مكتبة ابن : ، تتلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبريد بن علي بن حجر، العسقالين، أمح: انظر 187

 .166، 9، جفتح الباري شرح صحيح البخاري، والعسقالين، أمحد بن علي بن حجر، 187، ص3تيمية، ج
 .197، ص3، جنصب الراية ألحاديث اهلدايةالزيعلي، عبد اهللا بن يوسف،  188
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  السعودي اتمع يف الكفاءة شرط على املترتبة املشاكل من وقائع

 العش على سلبا أثرت ةالكفاء مبشكلة قةلاملتع القضايا من العديد السعودية احملاكم عرفت

  :القضايا لتلك منوذجني يلي وفيما كبرية، وفنت عظيمةاكل مش عنها ونتج الزوجي،

  :األوىل احلالة

 النسب، تكافؤ لعدم زوجني بني تفريق طلب السعودي القضاء أمام عرضت اليت القضايا منف

 القاضي حكم وقد النسب، يف هلا مساواته لعدم الزوج من نكاحها فسخ بطلب للزوجة أخ تقدم حيث

 قد الزواج عقد أن مع الزواج، عقد استمرار عند حصوهلا خشي اليت للفتنة درءا الزوجني بني بالتفريق

 بينها الزوجية احلياة باستمرار ترغب الزوجة أن ورغم بطفلني، الزوجان خالهلما رزق نسنتا عليه مضى

 يف البقاء أو أخوا، مع الذهاب بني خيرت فإا بالتفريق، احلكم تنفيذ الزوجة ولرفض زوجها، وبني

 لسوء تتعرض ال وحىت بينهما، القاضي تفريق بعد للزوج تعود ال حىت احلماية دار يسمى ما أو السجن،

 تناقلته صدى منها اخليار هلذا وكان السجن، يف البقاء فاختارت لرغبتهم، االنصياع عدم بعد أهلها من

  . رضيعها مع سنوات ثالث السجن يف فبقيت واملقروءة، املرئية اإلعالم وسائل

 نظرت نأ إىل السعودية العربية اململكة يف واجلدل اخلالف من الكثري القضية هذه أثارت وقد

   وناتـطع على بناء األول احلكم قضتـفن احلرمني خادم امللك من خاص بطلب العليا احملكمة فيها
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  . 189زوجها إىل الزوجة بإعادة حكما وأصدرت املرأة، قبل من الدفاع حمامي ا تقدم للحكم

  الواقعة هذه يف العلماء رأي

 بن اهللا عبد فالشيخ القضية، عايشوا لذينا املعاصرين العلماء آراء األوىل بالدرجة يهمنا والذي

 بعد الزوجني أسريت من طرف أي باعتراض النظر بعدم يرى بالسعودية العلماء كبار هيئة عضو منيع

 ابن الشيخ لكن النكاح، عقد أمت الذي هو الزوجة ويل يكون وحني النكاح، عقد على زمنية فترة مضي

 ليس الصالت وقطع الفنت على يبىن وما قاهرة التقاليد: "لقا حيث النسب كفاءة اعتبار إىل أملح منيع

  .190"الشرع مقاصد من

 به املعمول هو الزوجني بني بالنسب التكافؤ  بأن صرح فقد اخلضريي إبراهيم القاضي أما 

 والشرور الفنت درء يف الكرمي بالرسول يقتدي السعودي والقضاء السعودية، العربية اململكة يف قضائيا

 ومستقبل حياما على حرصاًُ  الزوجني بني والتفريق الفصل ضرورة عليه يترتب ذيال األمر

  .191أبنائهما

  
                                                             

بتاريخ  10290جريدة الشرق األوسط، العدد . التفريق بني الزوجني لعدم كفاءة النسب، )م2007(دياب، حممد صادق : أنظر  189
كفاءة النسب دعوى وعودة ، )م2007(واملقحم، سعود بن عبد الرمحن . 2007يناير 30هـ املوافق 1428حمرم  11الثالثاء 
جريدة . م2007مايو  5هـ املوافق 1428ربيع اآلخر  18بتاريخ السبت  14194، جريدة الرياض السعودية، العدد للجاهلية

وقناة الدليل التلفزيونية، برنامج الشاهد، . 2010فرباير  5هـ املوافق 1431صفر  21بتاريخ  3416الوطن السعودية، العدد 
  :انظرقضية تكافؤ النسب، تقدمي أنور عسريي، ضيف الربنامج احملامي أمحد السديري، 

 http://www.youtube.com/watch?v=XTwc5jUjPDY&feature=related 
بتاريخ  10327جريدة الشرق األوسط، العدد . ، جدل فقهي واجتماعي حول قضية الكفاءة يف الزواج)م2007(الصاحل، هدى   190

 2007مارس  8هـ املوافق 1428صفر  18اخلميس 
 .املرجع السابق  191

http://www.youtube.com/watch?v=XTwc5jUjPDY&feature=related
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  :الثانية احلالة

 ابنه بني التفريق فيها طلب بدعوى الزوج أبو تقدم النسب تكافؤ قضايا من أخرى قضية ويف

 أن إال النكاح، دعق إمتام على مصرين كانا الزوجني أن ورغم بالنسب، له مكافئتها لعدم وزوجته

  . احملكمة حكمت وبذلك بالتفريق، رضيت أسرا وحياة حياا على خوفًا الزوجة

 زوج من أن" يرى الزوجة لرغبة تبعا القضية ذه بالفسخ حكم الذي زيد بن ناصر والقاضي

 نم وكذا منه، لفسخها وجه فال الزوجة به ورضيت يعلم وهو النسب يف يكافؤها ال رجل من موليتة

 الولد إىل سيتعدى الضرر ألن واإلجناب الدخول بعد أمره له تبني مث اخلاطب عن السؤال يف فرط

  .192"بالضرر يزال ال والضرر

  السعوديني والباحثني تابالكُ ميزان يف السعودي اتمع يف الكفاءة

 البشرية النفوس طبائع االجتماعي بنائها يف تراعي الشريعة أن -تربوي- باحارث عدنان.د يبني

 املتوقعة املفسدة ويدفع الشرعية املصلحة حيقق ما ضمن ومكروهاا، وحمبوباا ورغباا ميوهلا يف

 الصرب من شيء إىل مصاحبة  حتتاج الكفء وغري األكفاء ومصادقة جمالسة يف جارية  الناس وطبائع

 وتتجلى والزهاد للعباد فقط وإمنا أحد لكل يتسىن ال عسري التواضع ومسلك والتكلف اهلوى ومدافعه

 يكون إنه إذ اخلطاب من الوضيع الشريفة األسرة ترفض حينما يكون ما كأشد النسب يف الكفاءة قضية

  . األقارب بني الشقاق وحصول األسرة هذه عن الشرفاء تنفري يف سبباً

                                                             
  االلكترونيةصحيفة االقتصادية . كفاءة النسب يف النكاح  ،)ت.د(بن داود، ناصر بن زيد   192
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 اليت نفوسلل تطبيبياً النكاح لصحة شرطاً جتعلها ومل الزوجني بني الكفاءة أقرت الشريعة إن مث

  . الزواج هذا صحة متنع ال الشريعة فإن عنها وأولياؤها املرأة تنازلت فإن عنها التنازل تطيق ال

 التضحيات من كبري حجم إىل عنها املتنازل فيه حيتاج الكفاءة عدم أن باحارث الدكتور ويرى

 أسرته من منبوذ هبأن شعر إذ وخباصة العاطفة فورة وذهاب الوقت، من مدة مضي بعد يطيقها ال قد

 أمرآة أو رجل من فكم االجتماعية العادة هذه بسبب حاصل األقارب بني القطيعة وظهور. قبيلته وأفراد

  .بلده خارجاً ورمبا أسرته عن بعيداً العيش إىل فاضطر االختيار يف حقه استعمال يف تعسف

 وقد سيما مؤمتر، يةتوص أو قضية برأي تغريه يصعب مفروضاً أمراً صارت الطبقية بعض وأن

 والطعن األحساب يف الفخر يتركون ال اجلاهلية أمر من أميت يف أربع" وسلم عليه اهللا صلي النيب قال

  . 193"امليت على والنياحه بالنجوم االستسقاء و األنساب يف

 يوجد ال وأنه العقد، للزوم شرط وأا للصحة، شرطاً ليست الكفاءة أن الباحث خيتاره الذيو

 والتقوى بالدين يتصل ما عدا للصحة، شرطا الكفاءة خصال من العلماء عدده ما اعتبار يف صريح نص

 النكاح عقد للزوم شرطا الكفاءة اعتبار أما. بدونه النكاح يصح ال تعاىل هللا حق فإنه املعتقد، وسالمة

 يف هنا املعترب وأن. وأسقطوه عنه تنازلوا شاؤا وإن به، متسكوا شاؤوا فإن وأوليائها، للمرأة حق فهو

 عندما تعاىل، اهللا رمحه أمحد اإلمام قاله ما وهذا حيددها، نص ال إذ العرف؛ إىل مرجعه الكفاءة خصال

                                                             
موقع الدكتور عدنان باحارث للتربية . الكفاءة بني الزوجني جذوره النفسية وموقف اإلسالم منه، )ت.د(باحارث، عدنان   193

 www.daharthe.orgاإلسالمية، 

http://www.daharthe.org
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 بأن فأجاب. له تضعيفه مع" حجاماً أو حائكاً إال أكفاء لبعض بعضهم العرب" حبديث أخذه عن سئل

  .العرف ألهل موافقاً ورد أنه يعين. عليه العمل

 لطلب جمال فال النسب يف واخلداع الغش وانعدام التراضي بعد الزواج حصل ما مىتف وعليه

 صحته يف وال ابتدائه أصل يف ال النكاح يف شرطاً النسب يف الكفاءة جيعل الشريعة يف دليل ال إذ الفسخ

 اإلسالم يف العالقة هذه مثل بناء ألن اعتباره عدم ونصوصها الشريعة بقواعد واألشبه استدامته، يف وال

 أن الشرعي للمأذون ينبغي لكن االجتماعية، مكانته وال نسبه وال الزوجني أحد عنصر على يقف ال

 ال حىت النسب تكافؤ عدم ظل يف الزواج على املترتبة واالعتبارات اجلوانب كافة على العاقدين يطلع

  . النسب يف الكفاءة مببدأ أخلت أسرية حياة تتهدد

 مث أخرى قبيلة أو لعائلة نفسه الزوج ينسب كأن بالكفاءة يتعلق فيما ريرتغ العقد شاب إن أما

  .لوليها كما الفسخ حق هلا يكون احلال ففي كفؤاً ليس الناحية هذه من وانه نسباً دوا أنه للزوجة تبني

 جتهيل كل وهكذا بكفء، لبس أنه تبني مث هلا كفؤ يكون أن الزواج عند اشترطت إذا وكذلك

  . هلا بالنسبة الزم غري العقد جيعل أن شأنه من يكون كفاءةال جهة من
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 الصداق شرط )7

 للمرأة الواجب للمال اسم هو" أو 194".وبعده نكاح عقد يف املسمى العوض"  هو والصداق

  195".وفريضة وأجراً، صداقاً، كتابه يف اهللا مساه وقد بالوطء أو بالنكاح، الرجل على

M  u  t   s : تعاىل بقوله مستدلني للزوجة، جبوا حق أنه على الفقهاء واتفق

wvL وقوله ،4):4( النساء : M @  ?  >  =     <  ;  :L النساء 

. 25):4( النساء Mp    o  n  m  l  kL : قوله و ،24):4(

  .ا االستمتاع مقابل هلا حق وأنه للمرأة، الصداق بدفع األمر فيها اآليات وهذه

  عوف بن الرمحن عبد رأى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن" عنه اهللا رضي أنس وحبديث

 عليه صلى اهللا رسول أن" و ،196 "ذهب من نواة وزن: قال أصدقتها؟ كم: فقال العرس، بشاشة وعليه

 من ومنعه بفاطمة علياً زوج" والسالم الصالة عليه وأنه 197."صداقها عتقها وجعل صفية أعتق وسلم

                                                             
 .109، ص2، جع املقنع مع التنقيح وزياداتمنتهى اإلرادات يف مجالفتوحي، تقي الدين حممد بن أمحد احلنبلي،  194
 .255، صأحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسنةاألشقر، عمر سليمان،  195
 ).     3494(، برقم 599، صصحيح مسلماحلديث أخرجه النيسابوري، مسلم بن احلجاج القشريي ،  196
، والنيسابوري، مسلم بن احلجاج )5086(قم، بر1104، صصحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل ، : احلديث أخرجه 197

 ).3497(، برقم 600، صصحيح مسلمالقشريي، 
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 حديث يف – وسلم عليه اهللا صلى بقوله وكذا ،198."درعه فأعطاها – اًشيئ يعطيها حىت ا البناء

  199."حديد من خامتاً ولو التمس" – نفسها الواهبة

 عن عوف بن الرمحن لعبد وسلم عليه اهللا صلى سؤاله يف أن لنا يتبني السابقة األحاديث ومن

 وأمره الصداق، يدفع حىت ةبفاطم البناء من علي ومنعه صفية، قصة يف صداقاً العتق وجعله الصداق،

  . الصداق وجوب على يدل ما نفسها، الواهبة قصة يف الصداق بالتماس الرجل

: قولني على النكاح لصحة اشتراطه يف اخلالف وقع قد أنه إال الصداق وجوب على االتفاق ومع

 احلنفية أن إال ،202بدونه النكاح يصح فال النكاح، لصحة شرط نهأ يرون، 201املالكية و 200فاحلنفية

  .واألحاديث اآليات من إيراده سبق مبا مستدلني النكاح، للزوم شرط أنه يرون

 ليس املهر ألن املهر؛ عدم باشتراط أو مهر، بدون يفسد ال النكاح عقد أن 203اجلمهور يرىو

 يناًد املهر ويثبت. العقد يف له تأثري ال فيه فاخللل أحكامه من حكم هو بل له، شرطاً وال العقد يف ركناً

                                                             
، و النسائي، أمحد بن شعيب علي بن )2126(، برقم326، صسنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث، : احلديث أخرجه 198

 ).3377(، برقم 467، صسنن النسائي الصغرىسنان، 
، و النيسابوري، مسلم بن احلجاج )5087(، برقم 1104، صصحيح البخاريمد بن إمساعيل ، البخاري، حم: احلديث أخرجه 199

 ).3487(، برقم 598، صصحيح مسلمالقشريي، 
، والزجناين، شهاب الدين حممود 432، ص2، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، : انظر 200

 .75، صعلى األصول ختريج الفروعبن أمحد، 
 م،1955/هـ1374 الثالثة، الطبعة احلليب، ومطبعة مكتبة ،القريواين زيد أيب رسالة على الدواين الفواكه غنيم، بن أمحد النفراوي،: انظر 201
 .،313ص ،2ج ،الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح املقري، حممد بن أمحد والفيومي،  ،22ص ،2ج

 18ص  2ج ،دار املعرفة ، الطبعة السادسة: بريوت، بداية اتهد واية املقتصد). م1982( د بن رشدالقرطيب ،حممد بن أمح 202
  "واتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة :"حيث قال  

 .341، صأحكام األسرة يف اإلسالم، وشليب، حممد مصطفى، 6570، ص9،جالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة، : انظر 203
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 فإن املهر، عدم اشتراط يف إال اجلمهور قول يوافق حزم وابن النافذ، الصحيح العقد مبجرد الزوج ذمة يف

  204.عنده النكاح يفسخ الشرط هذا

 بقوله عليه، يترتب حكم هو وإمنا النكاح، يف شرطاً وال ركناً، ليس الصداق أن على اجلمهور واستدل

 البقرة M   v  u      t  s  r  q }  |  {  z  y  x  w~    L : وعال جل

 مهراً، يسم مل وإن صحيحاً ينعقد العقد أن على فدل صحيحاً، العقد يكن مل ما طالق فال ،236):2(
  205.تسميته غري من العقد صح ما للصحة شرطاً املهر كان ولو

 امرأة، تزوج رجل عن سئل أنه عنه اهللا رضي مسعود ابن عن علقمة حبديث استدلوا وكذلك

 وال وكس ال نسائها صداق مثل هلا": مسعود ابن فقال. مات حىت ا يدخل ومل صداقاً، هلا يفرض ومل

 عليه اهللا صلى اهللا رسول قضى: فقال األشجعي سنان بن معقل فقام "املرياث وهلا العدة وعليها شطط،

 عائشة وحبديث. 206مسعود ابن ا ففرح قضيت الذي مثل – منا امرأة – واشق بنت بروع يف وسلم

 يعطيها قبل زوجها على امرأة أدخل أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمرين": قالت عنها اهللا رضي

 هلا قضى األول احلديث ففي صداقا، يسم مل ولو العقد صحة لنا يتبني احلديثني هذين ومن ،207شيئاً

 ال أنه ومعلوم الثاين، احلديث يف داقالص استالم قبل زوجها على املرأة بإدخال وأمر له كزوجة باملرياث

 يكون عندما فقط يكون لزوجها نفسها الزوجة وتسليم صحيحاً، العقد يكن مل ما بالتوارث يقضى

  . صحيحاً العقد
                                                             

  . 346، ص8، جاحمللى باآلثارزم، أبو حممد علي بن أمحد، ابن ح  204
 .203، صحماضرات يف عقد الزواج وآثارهأبو زهرة، حممد،  205
، والترمذي، حممد بن عيسى بن سورة، )2116(برقم  325، صسنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث، : احلديث أخرجه 206

برقم  464، صسنن النسائي الصغرىئي، أمحد بن شعيب علي بن سنان، ، والنسا)1145(، برقم  277، صجامع الترمذي
)3356.( 
سنن ، وابن ماجه، حممد بن يزيد الربعي، )2128(برقم  327، صسنن أيب داودأبو داود، سليمان بن األشعث، : احلديث أخرجه 207

 ).1992(برقم 258، صابن ماجه
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 يبقى لكنه املهر، بدون يصح العقد وأن العقد يف شرطا يعد ال الصداق دفع أن الباحث ويرى

  .قوهلم يف اجلمهور عليها استند اليت واألحاديث اآليات ومن ةاألدل تؤيده ما وهذا الزوج ذمة يف دينا

 عدمه من النكاح عقد يف الصداق الشتراط الفقهية اآلثار

 رأي على غريصحيح فالنكاح العقد عن الصداق ختلف لو فيما الصداق اشتراط أثر ويظهر

 األنكحة بعض على احلكم حني أثره يظهر كما املثل، مهر وهلا صحيح اجلمهور وعند ، املالكية

 هلا صداق أال على املعتاد الزواج أوحصل ، الصداق من خلوه اشترط ما مىت الشغار كنكاح التقليدية

    .    الشغار ونكاح اجلعلية الشروط يف الحقاً به سنمر ما وهو

  

   النكاح من الشريعة ملقاصد موافقته شرط )8

املتقدمني، إال أنين رأيت من القائلني  وهذا الشرط مل أجد من ينص على اشتراطه من الفقهاء

من يستدل للقول بالتحرمي مبخالفة  - كاملسيار، والزواج بنية الطالق- بتحرمي بعض األنكحة املعاصرة 

هذه العقود ملقاصد الشريعة من النكاح، مما استدعى مين النظر فيما ذكره أهل العلم يف مقاصد الشريعة 

  . لعلم من املقاصد مث حنكم على مدى صحة اشتراط هذا الشرطيف النكاح، وسنعرض ما ذكره أهل ا

 النفس حتصني يف حصرها ميكن متعددة، مقاصد النكاح إباحة يف للشريعة أن العلماء ذكر وقد

 انتشار من باألمة أضر فليس  احملرمات، انتهاك عن ا والبعد الغريزية اللذة إىل توقاا وكسر البشرية

 كان عما بعيداً والتالعب، والتداخل واالختالط الفوضى عن وصيانته سبالن حفظكذلك و. الفسق
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 فأيهم والدا، انتظروا محلت ما فإذا الواحدة، للمرأة الرجال من اجلماعة إتيان من اجلاهلية أهل يفعله

 وبناء .208"احلجر وللعاهر للفراش الولد"و بالنكاح الشريعة فجاءت إليه، انتسب به الولد أحلقت

 الودود تزوجوا": بقوله وسلم عليه اهللا صلى ذلك إىل أرشد وقد  النسل وطلب دائماً ناءاًب األسرة

 ما إىل وإرشادهم واألوالد األهل إصالح يف والسعي ،209 "القيامة يوم األمم بكم مكاثر فإين الولود

»  M :تعاىل هقول يف به اهللا أمر مما-  واألوالد باألهل االهتمام أي-وهو ودنياهم، دينهم يف مهينفع

  ²   ±   °  ¯  ®  ¬L وسنة تعاىل اهللا كتاب يف الثناء جاء وكذلك ،6):66( التحرمي 

 على ثنائه سياق يف وعال جل اهللا قال حيث أهله، إصالح يف الساعي على وسلم عليه اهللا صلى رسوله

  .55): 19( مرمي M  B   A  @      ?  >L  السالم عليه إمساعيل

 ال ذلك ومع لكننا النظر من حظه له قول النكاح يف املقاصد هذه اعتبار أن الباحث ويرى

 كان عنهما اهللا رضي علي بن احلسن أن علمنا إذا خاصة عليها اعتماداً الناس أنكحة إبطال نستطيع

 الصفة ذه وأخربهم تزوجيه عن الناس ى عنه يقلع مل فلما أبوه واه بذلك وعرف امطالقً مزواجا

                                                             
، والنيسابوري، مسلم بن احلجاج )6818(، برقم 1174، صالبخاريصحيح البخاري، حممد بن إمساعيل ، : احلديث أخرجه  208

 ).3615(، برقم 620، صصحيح مسلمالقشريي، 
 بن أمحد بكر أبو البيهقي،و  ،158ص ،3ج ،الشيباين حنبل بن امحد االمام مسند حنبل، بن أمحد الشيباين،: أخرجه احلديث 209

 .81ص ،7ج ،الكربى السنن احلسني،
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 عليه اهللا صلى اهللا رسول حفيد لكونه تزوجيه يف استمروا الناس أن إال عنه ذلك اشتهار عوم فيه،

  .210وسلم

  عدمه من النكاح عقد يف  الشرعية للمقاصد النكاح  موافقة الشتراط الفقهية اآلثار

 هذا من خال نكاح عقد كل أن ً شرطا منه الشرعية للمقاصد النكاح موافقة اعتبار على ينبين

  . املسيار وزواج العريف الزواج بتحرمي قال من اعتمد الشرط هذا وعلى فاسد، عقد فهو الشرط

 

 املوانع من اخللو شرط )9

 أو سبب، أو نسب، من التزويج من مينع ما بأحدمها أو ما يكون أال املوانع من اخللو ومعىن

 صحة شروط من احلنابلة من احلجاوي عده الشرط وهذا. 211عدة يف كوا أو دين، اختالف

 احملل الثاين الركن" فيقول الركن، يف حتققها جيب صفة املوانع من اخللو فيعد الغزايل أما ،212النكاح

 من اخللو النووي وعد ،214الوجيز شرح يف الرافعي ذلك يف وتبعه 213"املوانع من اخللية املرأة وهي

                                                             
شعيب األرناؤوط وعلى أبو زيد، بريوت، الرسالة : ، حتقيقسري أعالم النبالء، )م 2001(دين حممد بن أمحد الذهيب، مشس ال  210

 .253، ص3ناشرون، الطبعة احلادية عشر،  ج
روضة الطالبني ، و النووي، حميي الدين، 233، ص2، جاإلقناع لطالب االنتفاعاحلجاوي، شرف الدين موسى بن أمحد، : انظر 211

 .ومابعدها 107، ص7، جفتنيوعمدة امل
احملسن التركي، اجليزة، دار هجر، الطبعة  اهللا بن عبد عبد:، تاإلقناع لطالب االنتفاعاحلجاوي، شرف الدين موسى بن أمحد،   212

 .332، ص3م، ج1998/هـ1419الثانية، 
 10ص  2الغزايل، الوجيز ج   213
 512، ص شرح الوجيزالرافعي، العزيز   214
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 الزوجان وهو النكاح ركن يف صفة املوانع من اخللو عد حيث البهويت وكذا. 215احملل يف شرطا املوانع

  .216"املوانع من اخلاليان الزوجان أحدها ثالثة النكاح أركان" فقال

 ال أن جيب حبيث النكاح شروط من شرطاً يعترب ال املوانع من اخللو أن الباحث يراه والذي  

 الفقهاء عضب فيها خيلط مسألة وهذه املانع، عدم األصل إذ توافره من نتأكد حىت النكاح بصحة حنكم

 ترتب يف يعترب كالمها املانع وعدم الشرط" الفتوحي قال املانع، وعدم الشرط بني يفرقون ال إذ أيضا

 بني يفرقون األصوليني أن نرى وهكذا ،217"إياه جعله الفقهاء بعض إن حىت يلتبسان فقد احلكم،

 عدم من للتأكد حباجة افلسن أصالً موجود غري أنه أي عدمه املانع يف فاألصل املانع وعدم الشرط

 من نتأكد حىت الفعل على حيكم وال وجوده حتقق من بد فال الشرط أما احلكم إصدار عند وجوده

  .شروطه توافر

  

  

 

 

  

                                                             
 388ص  5ج ) نسخة اهلارد ديسك( الطالبنيروضة النووي،   215
دون . ، مطبوع مع حاشية املربع بن حممد بن قاسمالروض املربع بشرح زاد املستقنع، )هـ1392(البهويت، منصور بن يونس   216

 بيانات طبع
 460ص  1ج  شرح الكوكب املنري،ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي،   217
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   الشرعي الشرط  ختلف على املترتبة اآلثار: ثالثاً

ب جي اًفاسد عقدا -  ا القائلني  عند -  كان الشرعية شروطه من شرط اختل إذا النكاح عقد  

 من شرط بإسقاط إما تفسد فإا الشرع، مبفهوم الفاسدة األنكحة وأما": رشد ابن يقول ذلك ويففسخه، 

 تعود بزيادة وإما وجل، عز اهللا عن هو مما أحكامه من بالشرع واجب حكم لتغيري أو النكاح، صحة شروط

  .218"الصحة شروط من شرط إبطال إىل

 لو الفاسد النكاح أن نستحضر أن جيب الفاسد لنكاحا على املترتبة اآلثار عن احلديث وقبل

 التفريق أو الفسخ حصل لو و.أثر وال له حكم فال الدخول قبل واملرأة الرجل بني فيه التفريق حصل

  219:اآلتية األحكام به فتتعلق الدخول، بعد بينهما

 من استحل مبا املهر فلها ا دخل فإن " والسالم الصالة عليه لقوله للمرأة املهر وجوب -1

  221.باملسيس فاسد نكاح كل يف جيب الصداق أن على يدل وهذا:الشافعي قال .220 "فرجها

  .احتياطاً فيه الوفاة وعدة فيه، باخللوة العدة وجوب -2

 احلديث يف جاء وقد له فراش فهي زوجته أا معتقداً وطئها ؛ألنه للولد النسب ثبوت -3

 .222"اجلحر وللعاهر للفراش الولد"

                                                             
 .1038، ص3، جبداية اتهد واية املقتصدأمحد بن رشد،  ابن رشد، أبو الوليد حممد بن  218
، وابن عابدين، حممد أمني بن 424، ص2، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، : انظر 219

، 9، جاملغينحممد عبد اهللا بن أمحد، ، وابن قدامة، أبو 441، ص8، ج، رد احملتار على الدر املختار املعروف حباشية ابن عابدينعمر
 .وما بعدها 352ص

 .50احلديث سبق خترجيه، انظر ص 220
 35ص ،6ج ،األم إدريس، بن حممد الشافعي، 221

  .98احلديث سبق خترجيه، انظر ص   222
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 رضي عمر عن ورد وملا الشبهات، أقوى واالختالف بالشبهات يدرأ احلد نأل فيه، حيد ال -4

 املرأة، جيلد ومل واملنكح الناكح وجلد بينهما، ففرق وليها، غري زوجها امرأة إليه رفع أنه عنه اهللا

 من ألنه أدب، وال إمث عليه فليس حله اعتقد وإن حداً، يكن ومل وتعزيراً أدباً كان هلما اجللد ألن

  223.فيها املختلف الفروع سائلم

 حيصل وال ثالثاً للمطلق احلل وال للمتزوج اإلباحة به حتصل وال التوارث فيه يثبت ال -5

 .فيه بالوطء اإلحصان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 354، ص9، جاملغينابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد،   223
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  الثالثاملبحث         

  شروط النكاح اجلعلية

 يوجبه مل مما أحدمها أو العاقدان، يشترطه ما هي – النكاح يف الشروط أو- اجلعلية النكاح شروط

 يف ورد وقد الشروط، هذه مثل اقتضت أحدمها مصلحة أو مصلحتهما لكن العاقدين، على الشرع

 الصحيحني ففي بالوفاء، وأحقها الشروط آكد من أا وبيان شرعاً، اعتبارها على يدل ما النبوية السنة

 ما ا توفوا أن وطالشر أحق أن": قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عامر بن عتبة حديث من

 مقابل يف وقعت الشروط هذه إن حيث ا، الوفاء وجوب على يدل فهذا 224"الفروج به استحللتم

 عن الناتج األثر راعى إمنا النكاح عقد يف شرطاً اشترط عندما واملشترط حمرماً، كان فرج استحالل

  . كليهما أو املتعاقدين أحد مصلحة يف هو الذي الشرط

 واحلديث أضيق وبابه أحوط أمره ألن النكاح؛ شروط بالوفاء الشروط أحق أي" :الصنعاين قال

 هلذه اعتباره مع الشرع لكن.   "225ا الوفاء يتعني النكاح عقد يف املذكورة الشروط أن على دليل

 يشترط أن له حيق فال بتجاوزها، له يسمح ال حدوداً له حد بل االشتراط حرية للعاقد يترك مل الشروط

 جند وهلذا شرط، مائة كان وإن باطل، فهو اهللا كتاب يف ليس شرط كل إذ اهللا؛ كتاب يف ليس اًشرط

                                                             
برقم  595، والنيسابوري، مسلم بن احلجاج، ص)2721( رقم 546 البخاري، حممد بن إمساعيل ص : احلديث أخرجه 224
)3472.( 
 .242،ص  3،ج سبل السالم شرح بلوغ املراممدبن إمساعيل، حمالصنعاين،225
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 خباصة النكاح يف والشروط بعامة بالعقد للشروط فأفردوا بالبحث اجلانب هذا راعوا اهللا رمحهم الفقهاء

 ما عرض املبحث هذا يف وسيتم لألدلة، فهمهم حسب حيرم، وما منها حيل ما فيها بينوا كتبهم يف أبواباً

  .  النكاح يف بالشروط يتعلق فيما املذاهب أئمة من الفقهاء ذكره

  226 الشرط زمن: أولًا

 بعد الشرط وقوع أو صحته وبالتايل حمله يف الشرط وقوع حيث من الشرط يف أثر للزمن إن

 : اآلتية الثالث احلاالت حسب وذلك وبطالنه، فساده وبالتايل حمله فوات

 حيث من األحكام عليه تترتب مؤثر الشرط فهذا للعقد، مقارناً الشرط يكون أن: وىلاأل احلالة

 العقد، صحة مع بنفسه الشرط يفسد أو فيبطله العقد، يف تأثريه حيث من أو وفائه، بوجوب اللزوم

 فلزم العقد صلب يف وقع الشرط هذا ألن عليه؛ اطلعت فيما الشرط بصحة قال من عامة قول هو وهذا

 .  به فاءالو

 .الفقهاء بني الرتاع ففيه العقد، على متقدماً الشرط يكون أن: الثانية احلالة

                                                             
فتح الباري شرح صحيح ، والعسقالين، أمحد بن علي بن حجر، 53، ص9، جشرح السنةالبغوي، احلسني بن مسعود، : انظر 226

وما بعدها، وابن  264، صالقواعد النورانية الفقهيةوابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،  ،220–219، ص9، جالبخاري
، والسدالن، صاحل بن غامن، 146 –145، ص3، جإعالم املوقعني عن رب العاملنيقيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر الدمشقي، 

 .57–55ـ، صه1421، الرياض، دار بلنسية، الطبعة األوىل، الشروط يف النكاح
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 العقد على املتقدم للشرط تأثري ال أنه ألمحد ورواية 228 والظاهرية 227 الشافعية عند فاملشهور

  .به يلتحق فال لغو العقد قبل ما ألن الوفاء؛ الزم غري وعد جمرد يكون بل أصالً،

 الشرط مثل بالعقد املتقدم الشرط التحاق إىل املشهورة الرواية يف وأمحد 229لكيةاملا وذهب

  .بينهما فرق غري من املقارن،

 رافعاً الشرط يكون أن بني التفرقة إىل يعلى أيب كالقاضي أمحد أصحاب من طائفة وذهبت 

 حتليالً أو تلجئة العقد كون على كاملواطأة العقد ملقصود رافعاً كان فإن له، مغرياً أو العقد ملقصود

 .230فيه يؤثر مل املسمى من أقل املهر كون كاشتراط العقد ملقصود مغرياً كان وإن أبطله،

 النكاح ألن النكاح؛ دون البيع عقد يف الفاسد والشرط الصحيح الشرط بني حنيفة أبو ويفرق

 ووجب بالعقد التحق اًصحيح كان إن املتقدم الشرط أن يرى فإنه لذا .الفاسد بالشرط يفسد ال عنده

  .231بالعقد يلتحق فال فاسداً الشرط كان وإذا به، الوفاء

 الواردة للنصوص به الوفاء جيب وعد جمرد هو إمنا العقد على املتقدم الشرط أن الباحث ويرى

 .قضاًءا العقد يف يؤثر ال ولكنه الوفاء، على احلث يف

                                                             
 418، ص9، جالتكملة الثانية للمجموع شرح املهذباملطيعي، حممد جنيب،  227
 192، ص9، جاحمللى باآلثارابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد،  228
   120ص  2ط ، ج.دار الفكر، د: ، فتاوي الشيخ عليش، بريوت)ت.د(عليش،  229
 449، ص3، جىجمموع فتاوابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،  230
 .93، ص2دار القلم، الطبعة األوىل، ج: ،دمشقالفقه احلنفي يف ثوبه اجلديد ).م2000( طهماز، عبد احلميد حممود 231
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 إال حيدثاه مل أحدمها أو املتعاقدين أن مبعىن العقد، عن متأخراً الشرط يكون أن: الثالثة احلالة

 إفساد إىل ذلك ألدى بصحته قلنا لو وألننا حمالً، يصادف مل ألنه له؛ أثر ال شرط فهذا العقد، متام بعد

  .وأفيدها املصاحل أعظم من هذا فمنع املتعاقدين، بني والشقاق الرتاع وحلدث العقود، من كثري

 

  اجلعلية لشروطا يف العلماء مذاهب: ثانيا

 أن مذهبهم أن وبينا غريه، أو كان نكاحاً العقد يف الشروط يف الظاهرية مبذهب مررنا أن سبق

 التحاش" بقوله حزم ابن عنه عرب ما وهو للعقد، مبطل نفسه، يف باطل فهو العقد يف شرط كل

 سيعرضه ما وهو احالنك يف الشروط يف أخرى آراء هلم الظاهرية عدا املذاهب أئمة لكن 232"شيئاً

  :هنا الباحث

 الصحة يف عندهم والعربة وفاسدة، صحيحة إىل الشروط احلنفية يقسم: 233احلنفية مذهب

 النكاح يف الشروط يف عندهم فالبحث وعليه له، مالءمته وعدم العقد، ملقتضى الشرط مالءمة والفساد

 :كاآليت

 الوفاء وجب الشرع، أحكام مع اىفيتن وال العقد، مقتضى يالئم صحيحاً الشرط كان إن: أوال

 سفراً ا يسافر أال أو ضرا، مع أو أهله مع ال منـزل، يف وحدها يسكنها أن املرأة كاشتراط به،

                                                             
 .انظر هذه املسألة فيما سبق من هذا البحث 232 

 .93، ص2، جالفقه احلنفي يف ثوبه اجلديد، )م2000( طهماز، عبد احلميد حممود 233 
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 أال على بألف تزوجها بأن آخر، شيئاً هلا وشرط مسمى، مهر على تزوجا أو. أهلها بإذن إال بعيداً

 وقد مهراً، يصلح ألنه املسمى؛ املهر فلها بالشرط، وىف نفإ عليها، يتزوج أال على أو بلدها، من خيرجها

 هلا شيئاً هلا مسى ألنه املثل؛ مهر فلها أخرجها، أو عليها، تزوج بأن بالشرط، يف مل وإن به، رضاها مت

 كاشتراطها الشريعة، به تأمر الذي الشرط ومثله. به رضاها لعدم املثل، مهر هلا جيب فواته فعند نفع، فيه

  .وحنوها واملراقص النوادي إىل خيرجها ال أو معاملتها حيسن أن عليه

 فالعقد الشرع، أحكام جتزه مل أو العقد، مقتضى يالئم ال أي فاسداً، الشرط كان إن: ثانياً

 يف الزواج عن يبعد أن منهما لكل أو الزوجني ألحد اخليار اشتراط مثل وحده، الشرط ويبطل صحيح،

 المرأة حيل ال( حلديث به، الوفاء كره ضرا، طالق كاشتراط الشرط، عن النهي ورد فإن معينة، مدة

  234).ضرا طالق تسأل

 أن قاض على أشرت :مالك قال املالكية، عند النكاح يف الشروط تكره :235املالكية مذهب

 بذلك كتب وأنه وأمانته، الرجل دين على إال يتزوجوا وأال الشروط، على يتزوجوا أن الناس ينهى

  .شديداً عيباً وعاا والطرقات، األسواق يف الناس به وأعلن ،كتاباً

  :كاآليت وهي أقسام، ثالثة إىل النكاح يف الشروط يقسمون هم مث

                                                             
 ).5152(، برقم 920، صصحيح البخاريبن إمساعيل ، احلديث البخاري، حممد  234
 .519- 518، ص2، جمدونة الفقه املالكي وأدلتهالغرياين، الصادق عبد الرمحن،   235
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 الشرع، قررها اليت وأحكامه سنته على تتمشى اليت وهي ،النكاح عقد يقتضيها شروط: أوالً

 ويسكنها يكسوها وأن العشرة، حسن عليه تشترط أو الزوج، على نفقتها الزوجة تشترط أن مثل

 من النوع فهذا إذنه، دون من البيت من خترج ال أو تطيعه، أن عليها الرجل يشترط أو باملعروف،

  .سواء وعدمه العقد يف فذكره النكاح، سنة هو به والعمل يقتضيه، النكاح عقد ألن جائز؛ الشروط

 ال إا إذ ينافيها؛ وال النكاح قدع يقتضيها ال شروط وهي ،املخالفة غري الشروط: ثانياً    

 يتزوج ال أن الزوجة تشترط أن مثل النكاح، على ورتبتها الشريعة قررا اليت األحكام مع تتعارض

 أشد الشروط من النوع فهذا البيت، خارج موظفة أو مدرسة، تعمل أن أو ا، يسافر ال أن أو عليها،

 احلياة استقرار وعدم اخلصام، إىل يؤدي ما وكثرياً ،وتضييقاً الزوج على حتجرياً فيه ألن كراهة؛

 علي قال فقد ذلك، عليه جيب ال ولكن به، الوفاء للزوج ويستحب بسببه، العقد يفسد وال الزوجية،

!  "  M  اهللا قول يريد: الرب عبد ابن قال ،236 "شرطها قبل اهللا شرط: "عنه تعاىل اهللا رضي

   $  #L    اهللا أباحه فما بالشروط، متنعوه أن تريدون ما أباح قد اهللا نأ معناه 6): 65(الطالق 

  .237أوىل

 أن مثل وأحكامه، لسنته خمالفة النكاح، لعقد مناقضة شروط وهي :املناقضة الشروط: ثالثاً

 تشترط أو ضرا، يطلق أن أو ضراا، مع هلا يقسم ال أن أو زوجته، على ينفق ال أن الزوج يشترط

                                                             
 .250، ص7، جالسنن الكربىالبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني،   236
 .144، ص16، جمصاراالستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد الرب،   237
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 تطلق بيدها أمرها يكون أن تشترط أو أمها، أو أبيها، على ينفق أو غريه، من ولدها على ينفق أن عليه

 الشروط هذه ومثل تعاىل، اهللا أحكام من حكماً تغري اليت الشروط من ذلك غري أو شاءت، مىت نفسها

 بتويث. للمرأة شيء ال و الدخول، قبل عليها اطلع إذا يفسخ باطالً، كان النكاح عقد يف اشترطت إذا

  .به يعمل فال املناقض، الشرط ويلغى النساء، من مثلها بصداق بعده النكاح

 أختها، طالق تسأل المرأة حيل ال: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن هريرة أيب وحلديث

 كتاب يف ليس شرطاً اشترط من: "... عائشة وحديث ،238 "هلا قدر ما هلا فإمنا صحفتها، لتستفرغ

  .239 "وأوثق أحق اهللا فشرط شرط، مائة شرط نوإ له، فليس اهللا

 النكاح ملقتضى موافقة شروط إىل النكاح يف الشروط الشافعية يقسم :الشافعية مذهب

 وإن لغو، فهو غرض، به يتعلق مل إن النكاح، يف الشرط: النووي قال النكاح، ملقتضى خمالفة وشروط

 يتزوج أو يتسرى، أو هلا، يقسم أو عليها ينفق أن شرط بأن النكاح، مقتضى خيالف ال لكن به تعلق

 شرط وإن. الصداق يف وال النكاح يف يؤثر ال فهذا بإذنه، إال خترج ال أو ا، يسافر أو شاء، إن عليها

  :ضربان فهو مقتضاه، خيالف ما

 أن شرط بأن هلا، كان سواء الشرط، فيفسد النكاح، من األصلي باملقصود خيل ال ما: أحدمها

. ضرا يطلق أو شاءت، مىت خترج أن أو ا، يسافر ال أو يطلقها، ال أو يتسرى، ال أو ليهاع يتزوج ال

 مث. عليها ينفق ال أو مسكن يف وبينها ضراا بني جيمع أو هلا، يقسم ال أن شرط بأن عليها، كان أو
                                                             

 .احلديث سبق خترجيه 238
 2، انظر ص احلديث سبق خترجيه 239
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 على زاد سواء املثل مهر وجيب فيفسد، الصداق، أما و.... املشهور على النكاح يفسد ال الشرط فساد

  .املذهب هو هذا ساواه، أم نقص أم املسمى

 على باطل فاألول يطأها، ال أو يطلقها، أن كشرطه النكاح مبقصود خيل ما: الثاين الضرب

- يطأها أال شرط وهو -املهر،والثاين وجيب الشرط ويبطل العقد يصح املذهب يف قول ويف األظهر،

 فله حقه ألنه الزوج؛ من الشرط كان إن والصحة الزوجة، نم الشرط كان إن البطالن حالني على فهو

  .240.الفاسدة الشروط كسائر الصداق يف الشرط أثر النكاح صححنا فإن التمكني، وعليها تركه

  :ثالثة أقساماً تنقسم عندهم الشروط :احلنابلة مذهب

 من خيرجها أال اهل يشترط أن مثل وفائدته، نفعه إليها يعود ما وهو به، الوفاء يلزم ما: أحدها

 مل فإن به، هلا الوفاء يلزمه فهذا عليها، يتسرى وال عليها يتزوج ال أو ا، يسافر ال أو بلدها، أو دارها،

  .  النكاح فسخ فلها يفعل

 أو عليها، ينفق أال أو هلا، مهر أال يشترط أن مثل العقد، ويصح الشرط يبطل ما: الثاين القسم

 صاحبتها، قسم من أقل هلا يقسم أو عنها، يعزل أو يطأها، أال عليه شترطت أو عليها، رجع أصدقها إن

 تنفق أن املرأة على شرط أو الليل، دون النهار شرط أو ليلة، إال اجلمعة يف عندها يكون ال أو أكثر، أو

 نتتضم وألا العقد، مقتضى تنايف ألا نفسها؛ يف باطلة كلها الشروط فهذه شيئاً، تعطيها أو عليه،

 يف العقد فأما. البيع قبل شفعته الشفيع أسقط لو كما يصح، فلم انعقاده قبل بالعقد جتب حقوق إسقاط

                                                             
 .346،127، ص7، جروضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي، حميي الدين،   240
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 فلم به اجلهل يضر وال ذكره يشترط ال العقد يف زائد معىن إىل تعود الشروط هذه ألن صحيح؛ نفسه

 مع ينعقد أن فجاز ض،بالعو اجلهل مع يصح النكاح وألن حمرماً؛ صداقاً العقد يف شرط لو كما يبطله،

 مث ليلة مجعة كل يف عندها يبيت أن عليها وشرط امرأة تزوج رجل يف أمحد نص وقد .الفاسد الشرط

 قالت وإن. جائز ذلك فإن منها، نفس بطيب ترتل أن هلا: فقال. وليلة ليلة إال أرضى ال: وقالت رجعت

  . شاءت إن تطالبه هلا حقاً ذلك كان باملقامسة إال أرضى ال

 أو املتعة، نكاح وهو النكاح، تأقيت يشترطا أن مثل أصله، من النكاح يبطل ما: الثالث القسم

 أو. فالن أو أمها رضيت إن زوجتك: يقول أن مثل شرط، على يعلقه أو بعينه، وقت يف يطلقها أن

 إن ذلكوك النكاح ا ويبطل نفسها يف باطلة شروط فهذه. ألحدمها أو هلما النكاح يف اخليار يشترط

  241. الشغار نكاح وهو أخرى، امرأة تزويج صداقها جعل

  

 لزم صحيحا الشرط كان فإن العقد، يف يؤثر ال الشرط أن املسألة يف احلنفية مذهب وخالصة

 عقد يقتضيها ال اليت الشروط املالكية وعند. وحده الشرط سقط باطال الشرط كان إن إما به، الوفاء

 يستحب ولكن اخلصومة من عنها ينتج وملا الزوج على التضييق من فيها ملا مكروهة ينافيها، وال النكاح

 عقد ويثبت الدخول قبل ا النكاح عقد ينفسخ النكاح لعقد املناقضة والشروط. جيب وال ا الوفاء

  .الشرط ويلغى الدخول بعد النكاح

                                                             
 .وما بعدها 483، ص9، جاملغينابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد،   241
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 والشرط النكاح، عقد يف هل تأثري ال زائد لغو العقد ملقتضى املوافق الشرط فإن الشافعية عند أما

 فريون احلنابلة وأما. وحده الشرط فسد خيل مل وإن العقد أفسد مبقصوده أخل إن العقد ملقتضى املخالف

 أما. الوفاء عدم عند بالفسخ املطالبة حق وللزوجة به، الوفاء جيب العقد ملقتضى املوافق الشرط أن

 بطل عنها زائد بأمر عاد بل الشرعية شروطه ضيناق ال لكنه العقد ملقتضى املخالف اجلعلي الشرط

  .العقد أبطل الشرعية النكاح شررط ناقض وإن وحده، الشرط

 ووجوب العقد مقتضى تنايف ال اليت الشروط صحة يف واحلنابلة احلنفية رأي أن الباحث ويرى

 يف الشرط اعتبار لةأد مبحث يف ذكرها سبق اليت األدلة تسانده الذي الرأي هو إذ الراجح؛ هو ا الوفاء

 الشرعية شروطه يناقض ال العقد يف زائد معىن إىل يعود كان فإن الفاسد الشرط وأما .اإلسالمية الشريعة

 العقد يف يؤثر ال الشرط فهذا هلا مهر ال أن اشتراطه أو حمرماً شيئاً يصدقها أن مثالً الزوجة كاشتراط

 من لشرط مناقضا يكون بأن العقد أصل إىل يعود لفاسدا الشرط كان إن أما. لبطالنه الشرط يلغى وإمنا

 الشرط فهذا معينة مبدة تأقيته أو شهود حيضره فال النكاح كتمان كاشتراط الشرعية النكاح شروط

  .العقد يبطل

  

 العقد ملقتضى املخالفة  اجلعلية الشروط على املترتبة اآلثار:ثالثاً

 الشرط كان فإن العقد، يف يؤثر ال الشرط أن املسألة يف احلنفية مذهب أن بنا مر وأن سبق

 قبل ا النكاح عقد ينفسخ النكاح لعقد املناقضة الشروط أن املالكية وعند. وحده الشرط سقط باطالً
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 ملقتضى املخالف الشرط فإن الشافعية عند أما.الشرط ويلغى الدخول بعد النكاح عقد ويثبت الدخول

 الشرط أن فريون احلنابلة وأما. وحده الشرط فسد به خيل مل وإن العقد، أفسد مبقصوده أخل إن العقد

 الشرط بطل عنها زائد ألمر يعود بل الشرعية شروطه يناقض ال كان إن العقد ملقتضى املخالف اجلعلي

  .العقد أبطل الشرعية النكاح شروط ناقض وإن وحده،

 فمثل هلا، مهر أال أو ضراا، مع هلا يقسم ال أن أو زوجته، على ينفق ال أن الزوج اشترط فلو

 قبل عليها اطلع إذا يفسخ باطالً، كان النكاح عقد يف اشترطت إذا أا املالكية يرى الشروط هذه

 فال املناقض، الشرط ويلغى النساء، من مثلها بصداق بعده النكاح ويثبت للمرأة، شيء ال و الدخول،

 يؤثر فال العقد أما املثل مهر للمرأة وجيب الصداق معه ويفسد يفسد الشرط أن الشافعية ويرى.به يعمل

  . وحده الشرط بطالن يف الشافعية يوافقون ،واحلنابلة الشرط هذا

 كان إن العقد يبطلون والشافعية ، العقد يبطلون فاملالكية ميسها أال بشرط النكاح عقد مت وإن

  .فقط الشرط يبطلون واحلنابلة ، املرأة من الشرط

 األنكحة بعض على احلكم  أثناء استحضاره لنا ينبغي الشروط هذه مثل يف اخلالف وهذا

  . الشروط هذه مثل على تشتمل صورها بعض يف ألا واملسيار؛ املستجدةكالعريف
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  الثالث الفصل ملخص

 يف واجلعلية الشرعية النكاح شروط ومناقشة الستعراض خصص الذي الفصل هذا اية يف

  :أمهها  من لعل النتائج، من جبملة اخلروج ميكن اء؛العلم وآراء أقوال ضوء

 به واستئناسه باآلخر الزوجني من كل استمتاع حل به يقصد اتفاق: هو النكاح تعريف أن •

  . املشروع الوجه على للنسل طلباً

 ال شروط أا الشهود وحضور والتنجيز والتأبيد الزوجني وتعيني والرضا الويل يف الراجح أن •

  . اعتبارها على الدليل دل شروط ألا توافرها بدون النكاح يصح

 من عنها التنازل حصل ما مىت وأنه لصحته، ال النكاح للزوم شرط أا الكفاءة يف الراجح أن •

  .النكاح صح وأوليائها املرأة

 يف ذكره لوجب شرطا الصداق كان لو إذ لصحته، شرطاً وليس النكاح يف واجب الصداق أن •

  .الصداق ذكر بدون النكاح صحة على دلت واألدلة العقد،

 نإ إذا املانع، وعدم الشرط بني فرقال لقيام ؛النكاح لصحة شرطاً ليس املوانع من اخللو أن •

  .يقيناً وجوده حتقق من بد فال الشرط وأما املانع، عدم األصل
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 بابطال القول لكن واعتباره، به األخذ جاللة مع منه، الشريعة ملقاصد النكاح موافقة شرط أن •

 عقد هو الشرعية شروطه توافرت الذي النكاح فعقد لقائليه، يسلم ال منها اخلايل النكاح

  .خاص دليل إىل حيتاج ببطالنه والقول الزم صحيح

 وفسادا صحة العقد يف ويؤثر به الوفاء يلزم معترب شرط فهو للعقد، مقارناً وقع إذا الشرط أن •

 . له أثر فال العقد عن متقدما أو أخرامت الشرط وقع إن أما. الفقهاء باتفاق

 الوفاء ووجوب العقد مقتضى تنايف ال اليت الشروط صحة هو النكاح يف الشروط يف الراجح أن •

 الف الشرعية شروطه يناقض ال العقد يف زائد معىن إىل يعود كان إن الفاسد الشرط وأن ،ا

 بأن العقد أصل إىل يعود الفاسد لشرطا كان إن أما. لبطالنه الشرط يلغى وإمنا العقد يف يؤثر

  .لعقدل مبطل فهو الشرعية النكاح شروط من لشرط مناقضا يكون
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  الرابع الفصل

  التقليدية األنكحة عقود يف الشرط أثر

 وقع ألنه باطالً؛ كان منها صورة على النكاح عقد إن النكاح، من معينة صور عن النهي جاء

 شرط فيه اختل ما منها أن جند الصور تلك يف النظر إمعان وعند ،وعال جل اهللا ا يأذن مل حال على

 يف العقد،كما مقتضى تنايف شروط على اشتمل ما ومنها املؤقت، النكاح يف كما النكاح شروط من

 هذه لدراسة الفصل هذا أفردنا وقد الشغار، يف كما فاسد شرط على توقف ما ومنها والتحليل، املتعة

 مباحث، ثالثة ضمن هلا دراستنا وستكون عليها، الشرط أثر على لنتعرف لتقليدية؛ا األنكحة من الصور

 الفصل نتبع مث التحليل، نكاح: وثاهلا الشغار، نكاح: وثانيها املؤقت، والنكاح املتعة نكاح: أوهلا

 :التايل النحو على وذلك الفصل، هذا يف إليها املتوصل النتائج بأهم مبلخص كالعادة
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  األول املبحث

 املؤقت والنكاح املتعة نكاح

 األخرى، العقود من غريه يف يتحوط مل ما فيه وحتوط النكاح بعقد خاصة عناية اإلسالم اعتىن

 الكرمي القرآن يف جاءت - العلماء يقول كما -الصفة وهذه غليظ، ميثاق بأنه عاله يف جل اهللا ووصفه

 من الكثري منها يستشف أن وميكن صة،خا داللة الصفة لتلك أن شك وال النكاح، بعقد خاصة

 الدميومة على قائم النكاح عقد أن ذلك أول ولعل النكاح؛ عقد فقه يف املهمة واإلرشادات اإلشارات

 اآلثار عليه تترتب أن دون اجلنسية، الرغبات إلشباع طريقة فقط يكون أن من أمسى وأنه واالستمرار،

 خيالن املؤقت والنكاح املتعة نكاح كان وملا. وحنومها تقرارواالس التوارث، مثل النكاح، لعقد الطبيعة

. التأبيد لشرط ملخالفتهما منعهما؛ قد احلكيم الشارع فإن النبيلة، واألغراض احلكيمة املقاصد بتلك

 وعليه واآلثار، بالشرط، والصلة ،والصورة التعريف، حيث من حبثهما يتعني احلقيقة هذه ولتجلية

 النكاح صور على للكالم: وثانيها املتعة، نكاح لتعريف: أوهلا نقاط؛ ست من املبحث هذا فسيكون

: وخامسها املتعة، نكاح حكم لعرض: ورابعها بالشرط، املتعة نكاح صلة لبيان: هاثوثال املؤقت،

 :    كاآليت وذلك التمتع، لفظ بغري املؤقت النكاح عن للحديث
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  :املتعة نكاح تعريف: أوالً

  242".جمهول أو معلوم، أجل إىل املرأة نكاح: هو: " الفقهي القاموس يف ماك املتعة نكاحو

 فيه مرياث ال أجل إىل نكاح املتعة أن واخللف السلف من العلماء خيتلف مل: "القرطيب وقال

  .243"طالق غري من األجل انقضاء عند تقع والفرقة

 مدة املال من بشيء املرأة الرجل ينكح أن هو املتعة نكاح: "بقوله احلامد حممد الشيخ وعرفه

 رمحها استرباء املرأة وعلى سكن، وال نفقة وجوب فيه وليس طالق، غري من بإائها النكاح ينتهي معينة

  .244"النكاح انتهاء قبل أحدمها مات إن بينهما جيري توارث وال حبيضتني،

  املؤقت النكاح صور: ثانياً

  :كاآليت هي صور ثالث املؤقت للنكاح

  .والتمتع كاالستمتاع املتعة ألفاظ من بلفظ النكاح على املرأة مع الرجل يتفق أن: األوىل

 قصر، أم طال معني، أجل حلول عند النكاح عقد إاء على املرأة مع الرجل يتفق أن: الثانية

  . منه يشتق ما أو استمتاع لفظ استعمال دون

                                                             
 .316، صالقاموس الفقهي لغة واصطالحاًأبو جيب، سعدي،  242
 .132، ص5، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، حممد بن أمحد،  243
 .5ص نكاح املتعة حرام يف اإلسالم،حممد احلامد،  244
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 نية نفسه يف يضمر  الزوج نولك التوقيت اشتراط عن مطلقاً النكاح عقد يربم أن: الثالثة

 لىع )الطالق بنية الزواج( املسمى هو النكاح فهذا غرضه انتهاء بعد أو مدة بعد الطالق

  .املعاصرة األنكحة مبحث يف -اهللا شاء إن -له سنعرض  العلم أهل بني خالف

  بالشرط املتعة نكاح صلة: ثالثاً

 مؤقتاً النكاح كان مىت وأنه التأبيد شرط منها أن ذكرنا الشرعية النكاح بشروط مرورنا عند

 لعقد املناقضة الشروط أن اجلعلية النكاح شروط يف الفقهاء مذاهب يف درسنا وكذلك ،النكاح بطل

 ومنهـم اجلمهور عند للعقد مبطلة ،باطلة شروط هي ملقتضاه واملخالفة مبقصودة املخلـة النكاح

 فإنه الـتأبيد اشتراط يف اجلمهور وافق وإن حنيفة اأب أن إال ،واحلنابلـــة والشافعية املالكيـــة

 الباطلة بالشروط يبطل ال العقد أن يرى فهو ملقصـودة املناقضة بالشــروط العقد إبطال يف خيالفهم

 بشرط واإلنكاح ، التمتع بلفظ اإلنكاح: ومها املؤقت النكاح صور من األوليني  الصورتني ويف ،

 النكاح بطالن على األربعة املذاهب أئمة رأسهم وعلى الفقهاء بني نعقدم االتفاق أن نالحظ التوقيت،

 بطالن على الفقهاء بقية مع ويتفق الفاسدة الشروط يف قاعدته يلغي نفسة حنيفة أبا إن حىت فيهما،

 ،التحرمي يف العلة الفقهاء ويلتمس ،بعينها النكاح من الصورة هذه عن النهي لورود فيهما؛ النكاح

 ، فاسد بشرط مرتبط املتعة نكاح: "قدامة بنا ،قال مؤقت نكاح كل فيبطلون وقيتالت يف وجيدوا

 ومع. 245"التأقيت ذا باطل النكاح إن: "أيضـاً وقال ،"التأقيت شرط وهو أصلة من النكاح يفسد

                                                             
 .288، ص4املرجع السابق، ج 245
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 ولفيق املتعة، بلفظ يكن مامل التأقيت بشرط النكاح بصحة القول على ويصر احلنفيه من زفر يأيت ذلك

  .246الباطلة بالشروط اليبطل العقد إن لقاعدة إعماالً باطل، والشرط صحيح النكاح

 املتعة نكاح حكم: رابعاً

 متعددة بأحاديث مستدلني  ،فسخه ووجوب بطالنه وعلى ،املتعة نكاح حترمي على العلماء اتفق

 عليه اهللا صلى اهللا رسول ى: "قال عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي حديث منها النبوية السنة من

 متعة عن ى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن" عنه رواية يف و. عليه متفق) خيرب عام املتعة عن وسلم

   .247 "خيرب يوم األهلية احلمر أكل وعن النساء

: قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه اهللا رضي أبيه عن سربة بن ربيع حديث ومنها

 عنده كان فمن القيامة، يوم إىل ذلك حرم قد اهللا وإن النساء من االستمتاع كمل أذنت كنت إنين"

  248". شيئاً آتيتموهن مما تأخذوا وال سبيلها فليخل شيء منهن

 فتطول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع نغزو كنا":قال عنه اهللا رضي مسعود ابن وحديث

 مث 249.بالشيء أجل إىل املرأة نتزوج أن لنا رخص مث .فنهانا – اهللا رسول يا خنتصي أال: فقلنا غربتنا

                                                             
األحوال الشخصية يف الشريعة ، وعبد احلميد، حممد حميي الدين، 153، ص5، جكتاب املبسوطالسرخسي، مشس الدين، : انظر  246

 34، صاإلسالمية
، و النيسابوري، مسلم بن احلجاج )5115(برقم  1111، صصحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل ، : احلديث أخرجه 247

 ).3435(، برقم 591،  صصحيح مسلمالقشريي، 
 ).3419(، برقم 588، ص صحيح مسلمالنيسابوري، مسلم بن احلجاج القشريي، : احلديث أخرجه  248
، و النيسابوري، مسلم بن احلجاج ) 5116(برقم  1112، صصحيح البخاريمد بن إمساعيل ، البخاري، حم: احلديث أخرجه 249

 ).3410(، برقم 587،  صصحيح مسلمالقشريي، 
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 دون وغريمها ومسلم البخاري أخرجه احلديث وهذا. "اإلنسية احلمر حلوم وعن خيرب يوم عنها انا

 ا تفرد اليت الزيادة هذه أن شك وال شرطهما على وهو" احلمر حلوم وعن خيرب يف عنها انا مث" قوله

 البن رواية ويف. القبول فحكمها الثقات رواه ملا منافاة فيها ليس إمساعيل نع عيينة ابن احلافظ الثقة

  .250"بعد حترميها جاء مث" إمساعيل عن عيينة

. حرام: فقال. املتعة عن عنهما اهللا رضي عمر ابن سأل رجالً أن اهللا عبد بن سامل وحديث

 ى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن علم لقد واهللا فقال ،- باإلباحة أي – فيها يقول فالناً فإن: قال

  251.مسافحني كنا وما عنها

 إليه ذهبوا ما إثبات يف الفقهاء مجاهري ا واكتفى املتعة نكاح بطالن على تدل األحاديث وهذه

 خيرب يف ى مث ترخيص وسلم عليه اهللا صلى النيب حياة يف كان ما وهذا الترخيص بعد نسخت أا من

   252.مكة فتح يف القيامة يوم إىل ؤبدم ي مث ترخيص مث

 عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب حبضرة النساء متعة عن ى قد عمر فهذا: الطحاوي قال

 على إمجاعهم ويف ذلك من عنه ى ما على له متابعتهم على دليل هذا ويف عليه ذلك ينكر فلم وسلم

  .253. وحجة نسخها على دليل عنها النهي

                                                             
 .115، 114ص ،مكتبة اخلافقني، الطبعة األوىل :، دمشقنكاح املتعة، )م1983( األهدل، حممد عبد الرمحن مسيلة 250
 ".إسناده قوي: "154، ص3ج تلخيص احلبريقال احلافظ يف  251
، وابن تيمية، أمحد بن 305-304، ص3، جزاد املعاد يف هدي خري العبادابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر الدمشقي، : انظر 252

 .96، ص33، ججمموع فتاوىعبد احلليم بن تيمية، 
دار الكتب العلمية، الطبعة  :بريوت ،رحممد زهري النجا: ، حتقيقشرح معاين اآلثار، )م1987( الطحاوي، أمحد بن محد احلنفي 253

 .27، ص3الثانية، ج
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 نسخها بالتحرمي نسخت قد النساء متعة أن على جممعون اليوم سلمونامل: عبيد أبو وقال

 والرأي األثر أصحاب من والعراق والشام احلجاز أهل من مجيعاً العلم أهل قول وهذا والسنة الكتاب

   .254لغريه وال ملضطر فيها رخصة ال وأنه

  التمتع لفظ بغري املؤقت النكاح: خامساً

 بكذا يطلقها مث شهر ملدة يتزوجها أن على الشهود حبضرة رأةامل على الرجل يعقد أن: صورته

 و بطالا، على متفقون األربعة األئمةو املؤقت النكاح صور يف ذكرناها اليت الثانية الصورة وهي. مهر

 التوقيت ألن مؤبداً، ينعقد النكاح أن واملعىن الشرط، ويبطل النكاح يصح: فقال ذلك يف زفر خالف

  .الشرط ويبطل النكاح يصح بل النكاح، يبطل ال الفاسد رطوالش فاسد، شرط

 أجل على إال يقع مل العقد ألن ففاسد زفر قول وأما: "بقوله ذلك على حزم ابن أجاب وقد

 ألن قط، التزماه وال قط يتعاقداه مل عقداً ألزمهما فإنه العقد، أجاز و الشرط هذا أبطل فمن. مسمى

                                                             
الكاساين، عالء الدين أبو بكر بن . 1036، ص1، جبداية اتهد واية املقتصدابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد،  254

، ملتدفق على حائق األزهارالسيل اجلرار االشوكاين، حممد بن علي، . 431، ص2، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعمسعود، 
، ضبطه تفسري اخلازن املسمى بلباب التأويل يف معاين الترتيلاخلازن، عالء الدين علي بن حممد البغدادي، .  277،268، ص2ج

النحاس، أبو جعفر . 46، ص2م، ج1995/هـ1415عبد السالم شاهني، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، : وصححه
الطحاوي، أمحد . 189، ص2الناسخ واملنسوخ من كتاب اهللا عز وجل واختالف العلماء يف ذلك، جبن إمساعيل،  أمحد بن حممد

احلازمي، أبو بكر حممد . 100، ص9،جشرح السنةالبغوي، احلسني بن مسعود، . 27، ص3، جشرح معاين اآلثاربن محد احلنفي، 
أمحد طنطاوي جوهري، بريوت، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، :، تاحلديث االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار يفبن موسوي، 

  138م، ص2001/هـ1422
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 فمن. أجل غري إىل هو الذي العقد غري أجل إىل املعقود العقد أن شك بال يدري سليم حس ذي كل

  .255 "يتعاقداه مل عقداً وإلزامهما تعاقداه عقد إبطال الباطل

 أن نعلم هذا ومن. وااللتزامات العقود أجلها من شرعت اليت لألصول خمالف ريب وال وهذا

  . 256بطالنه قي  املتعة كنكاح املؤقت النكاح

  

 

  

                                                             
، 11، جاحمللى باآلثار، وابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد،  153، ص5، جكتاب املبسوطالسرخسي، مشس الدين، : انظر 255
 .70ص

 .95بغداد، الطبعة األوىل، ص، جامعة بغداد، )م1980(موانع النكاح يف اإلسالمعليان، شوكت،  256
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  الثاين املبحث

  الشغار كاحن

 قلَّ ما، مهرا ميهرها أن عليها للعقد يتقدم من على املرأة حق من أن يف الفقهاء بني خالف ال

 يف عنه؛ يقل أن جيوز ال له، أدىن حبد القول إىل منهم كثري ذهب احلق هذا على ولتأكيدهم كثر، أو

 حق من املهر أن سالميةاإل الشريعة قررت وهلذا مفتوحا؛ تركوه بل ،257أعلى سقفا له يضعوا مل حني

 يستغلها قد اليت والثغرات املنافذ كل اإلسالمية الشريعة سدت وعليه الويل؛ ذلك يف مبا غريها ندو املرأة

 نكاح عن النهي جاء اإلطار هذا ويف واليتهم، يف الالئي النساء مهور على التحايل يف األولياء بعض

 الشغار؛ نكاح هو املذكور والنكاح مهرها؛ يف املرأة حق على التحايل يف يتبعه األولياء بعض كان قدمي

 مهر عن التنازل مقابل جمانا الزواج للويل يتيح – املبحث هذا يف مناقشته من سيتبني كما-  نكاح وهو

 املقايضة من نوع إذن الشغار فزواج باملهر، مطالبته عدم مقابل زوجته لويل زوجها اليت واليته يف من

 الويل قبول على معلقاً فيه العقد يكون أو. سدا املهر يف املرأتني حق يذهب مبوجبها اليتو الشرعية، غري

 . تزوجيهن يراد من لرأي اعتبار أي بدون املبادلة شرط اآلخر

 وما بالشرط، وصلته تعريفه،: حيث من الشغار نكاح هنا الباحث سيناقش املسألة ولتجلية

  :    كاآليت وذلك ، حكمه يف الفقهاء يذكره

                                                             
 18ص  2ج بدية اتهد واية املقتصدابن رشد، حممد بن امحد،  :انظر 257
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  :الشغار نكاح تعريف: أوالً

 هذا ودليل .258صداق بينهما وليس موليته اآلخر يزوجه أن على موليته الرجل تزويج هو

 اآلخر يزوجه أن على ابنته الرجل يزوج أن والشغار" البخاري عند عمر ابن حديث يف ورد ما التعريف

  259."صداق بينهما وليس ابنته

   طبالشر الشغار نكاح صلة: ثانياً

 يف صداقاً املرأة استحالل يكون بأن املبادلة شرط على يربم النكاح هذا أن إىل الصلة هذه تعود

 على النكاح توقف هو البطالن فموجب بينهما، صداق أال على أو ،اآلخر أخرى امرأة استحالل مقابلة

 حىت ابنيت نكاح لك قدينع ال يقول فكأنه والتوقيف التعليق البطالن يف العلة: "القفال قال. فاسد شرط

 على معلقاً يقع العقد وهذا التنجيز الشرعية النكاح شروط من أن كما ،260" ابنتك نكاح يل ينعقد

  .املبادلة اآلخر الطرف قبول

                                                             
، 42، ص10، جاملغين، وابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد، 361، صالقاموس الفقهي لغة واصطالحاًأبو جيب، سعدي، : انظر 258

خليل مأمون شيحا، بريوت، دار املعرفة، الطبعة التاسعة، : ، تاحلجاجاملنهاج شرح صحيح مسلم بن والنووي، حميي الدين، 
 :، الرياض)دراسة فقهية مقارنة(األنكحة الفاسدة ، )م1983( األهدل، عبد الرمحن بن مشيلةو ، 204، ص9م،  ج2003/هـ1423

 .180ص ،مكتبة اخلافقني، الطبعة األوىل :املكتبة الدولية ودمشق
 ).5112(، رقم 1110، صصحيح البخاري، حممد بن إمساعيل احلديث أخرجه البخاري 259
 ، واملغراوي، حممد بن عبد الرمحن198،199، ص6، جنيل األوطار شرح منتقى األخبارالشوكاين، حممد بن علي، : انظر 260
 .91، ص10، ججمموعة التحف والنفائس الدولية، الطبعة األوىل :، الرياضمتهيد ابن عبد الرب فتح الرب يف ترتيب، )م1996(
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 قوله من ويظهر ختمينية أمور فكلها به نطول ال النهي علة يف خالف وللفقهاء: "الصنعاين وقال

 يعدون املالكية أن الصداق حكم يف بنا مر وقد ،261" النهي علة أنه" بينهما صداق وال: "احلديث يف

 عدم واشتراط النكاح، للزوم شرطاً يعدونه احلنفية وأن بدونه، النكاح يصح ال النكاح يف ركناً الصداق

 به يفسد ال ولكن باطل شرط احلنفية وعند. للنكاح مبطل باطل شرط املالكية مذهب على الصداق

  . 262العقد

  الشغار نكاح محك: ثالثاً

 عاملاً كان إن بذلك آمث فاعله وأن عنه، النهي لثبوت حمرم الشغار  نكاح أن العلماء اتفق

 صحته يف اختلفوا ولكن جيوز، ال الشغار نكاح أن على العلماء أمجع": الرب عبد ابن قال .باحلكم

  263. "املهر ووجوب صحته إىل احلنفية وذهبت البطالن على فاجلمهور

 النيب أن عنهما اهللا رضي عمر ابن عن مسلم صحيح يف ثبت مبا حترميه على علماءال واستدل

 رضي عمر بن اهللا عبد عن الشيخان رواه ومبا ،264 "اإلسالم يف شغار ال" :قال وسلم عليه اهللا صلى

 أن على ابنته الرجل يزوج أن والشغار 265الشغار، عن ى وسلم عليه اهللا صلى النيب أن" عنهما اهللا

 كالم من الشغار تفسري أن على آخر وجه من واتفقا: حجر ابن قال "صداق بينهما وليس ابنته جهيزو

                                                             
 .236، ص3، جسبل السالم شرح بلوغ املرامالصنعاين، حممد بن إمساعيل،  261

 مبحث الصداق ص  262
 91، ص10، جمتهيد ابن عبد الرب فتح الرب يف ترتيباملغراوي، حممد بن عبد الرمحن،   263
 ).3468(، برقم 595، صصحيح مسلماحلديث أخرجه النيسابوري، مسلم بن احلجاج القشريي،  264
، والنيسابوري، مسلم بن احلجاج )5112(، برقم  1110، صصحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل ، : احلديث أخرجه 265

 ).3465(، برقم 595، صصحيح مسلمالقشريي، 
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 عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ى" :قال عنه اهللا رضي جابر عن البيهقي رواه ومبا. 266نافع

. 267 "هذه صداق هذه وبضع هذه، صداق هذه بضع صداق، بغري ذه هذه ينكح أن والشغار الشغار،

 عبد وأنكحه ابنته، احلكم بن الرمحن عبد أنكح العباس بن اهللا عبد بن العباس أن": داود أبو رواه وما

: كتابه يف معاوية وقال بينهما، بالتفريق يأمره مروان إىل معاوية فكتب صداقاً، جعال وكانا ابنته، الرمحن

  268 "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عنه ى الذي الشغار هذا

 مالك الثالثة األئمة ذهب حيث: قولني إىل شغارا وقع لو النكاح عقد صحة يف تلفواواخ

 ويفسخ يصح ال فإنه الصيغة ذه النكاح وقع إن أنه إىل الظاهري حزم ابن ومعهم وأمحد والشافعي

  270.املثل صداق بفرض يصح أنه فريى  حنيفة أبو اإلمام أما. 269وبعده الدخول قبل أبداً،

 وكون املهر من خللوه جاء إمنا الشغار يف النهي بأن حنيفة أيب لرأي  عابدين ابن ويستدل

 ماال فيه املسمى أو مهر بال النكاح على قياساً املثل، مهر أوجبنا إذا منتفية رةوالص وهذه صداقاً، البضع

 271 .واخلرتير كاخلمر مهراً يصلح

                                                             
 .235، ص3ج سبل السالم شرح بلوغ املرام،الصنعاين، حممد بن إمساعيل،  266
 .200، ص7، جلكربىالسنن االبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني،   267
وأبو داود، . 196، ص16ج الفتح الرباين ترتيب مسند امحد بن حنبل الشيباين،أخرجه أمحد انظر البنا، حممد عبد الرمحن،  268

 ).2075(برقم   319ص سنن أيب داود،سليمان بن األشعث، 
الفواكه الدواين على رسالة أمحد بن غنيم،  ، النفراوي،41، ص7، جروضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي، حميي الدين، : انظر  269

، وابن حزم، 9، ص10، جمتهيد ابن عبد الرب فتح الرب يف ترتيب، واملغراوي، حممد بن عبد الرمحن، 18، ص2، جأيب زيد القريواين
 .66، ص11، جاحمللى باآلثار، احمللى باآلثارأبو حممد علي بن أمحد، 

 .362، ص9، جاحملتار على الدر املختار املعروف حباشية ابن عابدين ردابن عابدين، حممد أمني بن عمر،   270
 .362، ص9املرجع السابق، ج 271
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 ى كما نكح من أن" مفادها ماأل كتابه يف مطولة إجابة االستدالل هذا عن الشافعي وجييب

 النكاح من باحملرم النساء من احملرم حيل فال  ....بالنكاح عاص فهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

 عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ى فإذا  .عنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بنهي حمرم والشغار

M  z  :تعاىل اهللا لقول مهر بغري النكاح أجزنا وإمنا ....مفسوخاً كان يه على فعقد حال يف النكاح

  ~}  |  {L فأجزنا ثابت، النكاح أن على ذلك دل الطالق أثبت فلما ،236):2( البقرة 

   .272"مهر بال النكاح

 على معلقاً يعقد ألنه يذكر مل أم الصداق فيه ذكر سواء الشغار نكاح بطالن الباحث ويرى

 العلم أهل إن مث ،منجزاً يقع أن -بنا مر كما– الشرعية النكاح شروط ومن دلةاملبا اآلخر الطرف قبول

 من هي وإمنا وسلم عليه اهللا صلى النيب كالم من ليس" صداق بينهما وليس" زيادة أن يرون باحلديث

 تصحيح أما ، املبادلة اشتراطو التعليق هو للفساد فاملقتضي وعليه ،273عمر ابن عن الراوي نافع تفسري

 النكاح من الصورة هذه عن النهي لورود هلم يسلَّم ال الشرط ببطالن قوهلم مع النكاح لعقد احلنفية

 علة حنصر أن ميكن ال أننا كما. بالبطالن األصل على العائدة الشروط من الشرط هذا وألن بعينها،

 النكاح يف لصداقا عدم شرط ألن الصداق، عدم اشتراط أو الصداق من خلوه يف الشغار نكاح بطالن

  .اجلعلية الشروط يف بنا مر كما املثل مهر فيه وجيب النكاح يصح بل النكاح يفسد ال فاسد شرط

                                                             
 .199 –198، ص6، جاألمالشافعي، حممد بن إدريس،  272

.235، ص3ج سبل السالم شرح بلوغ املرام،الصنعاين، حممد بن إمساعيل،  273  
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  الثالث املبحث

  التحليل نكاح

 جيوز ال أنه يقرر حني احلكيم فالشارع الكثريون؛ عنها يغفل قد وغايات مقاصد للشريعة إن

 انتبه- يعلمها حلكمة غريه تتزوج أن بعد إال طلقات ثثال طلقها اليت السابقة لزوجته الرجوع للرجل

 ذلك وإفراغ احلكمة، تلك إبطال شأنه من عمل أي فيكون -عنه غابت عمن وغابت انتبه من هلا

 شكل يف تقدميه املتحايلني بعض حاول مهما  شرعا، مقبول غري مرفوضا عمال مضمونه من التحرمي

 طلقة يف احلق الزوج أعطى قد احلكيم فالشارع. الشرعية التسميات من عليه أضفوا ومهما إسالمي،

 رباط هو الذي الزوجية، عش يف االستمرار معها يستحيل ضاغطة ظروف هناك كانت كلما وطلقتني

 على حريصا وكان الثالث الطالق بعد أنه علم لو فالرجل. واالستمرار الدميومة فيه األصل مقدس،

 لو ؛رواالستمرا الدوام على مبين شرعيا حقيقيا زواجا تتزوج أن دبع إال يتزوجها أن يستطيع لن زوجته

 شخص من السابقة زوجته تتزوج هل يدري ال ببساطة ألنه الثالث؛ بالطالق يغامر فلن إذن؛ ذا علم

 منه وقع ولو حىت أنه كما ما؟ يوما الرجل ذلك سيطلقها فهل تزوجت، لو وحىت تتزوج؟ ال أم آخر

 عليها احرص إليه رجوعها حالة يف فسيكون وطلقت، زوجته تزوجت أن اهللا اءوش أنفه رغم الطالق

 أن لنفسه يسمح فكيف املؤملة، التجربة تتكرر ال أن سبيل يف جهده قصارى وسيبذل قبل، ذي من
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 الرجال سيكون الطريقة ذه.. جديد؟ من  يطلقها مث زوجته يتزوج كي ما رجل رمحة حتت يكون

 .الثالثة بالطلقة قرار اختاذ إىل لوايص ال أن على حريصني

 الرجال من أيا فإن والتفاهم؛ للتحايل الباب وفتح معناه من النبوي واهلدي النهي أُفْرِغ لو أما

 ولو الوقت بعض ليتزوجها شخصا تكلم أن ميكنها أو ميكنه ببساطة ألنه الثالثة؛ الطلقة يف يتردد لن

 عليه اهللا صلى الرسول ى وغريها احلكم هلذه.. األول وجهالز ترجع أن تستطيع حىت يطلقها، مث قصر،

 بالشرط، وصلته وصوره، التحليل، نكاح حقيقة الباحث سيناقش هنا و التحليل؛ نكاح عن وسلم

  :    التايل النحو على النقاط هذه مناقشة وستكون حكمه، يف الفقهاء وآراء

  التحليل نكاح تعريف: أوالً

 بعضهم وعرفه .274املطلق هلذا إحالهلا بقصد ثالثاً مطلقة امرأة على عقد هو :التحليل نكاح

: بأنه تيمية ابن وعرفه .275طلقها لألول الثاين أحلها مىت أنه بشرط ثالثاً املطلقة املرأة يتزوج أن: بأنه

  .األول لزوجها لتحل إصابتها أقصاه بزمن مقيد امرأة على عقد

 حمرم فهو. التحليل نكاح يف والزمن والنية شرطال أثر الثالثة التعريفات هذه من ويالحظ

  .اهللا شاء إن نذكره سوف خالف على بالزمن، لتقييده املتعة نكاح ملشاته أو نيته أو التحليل باشتراط

  

                                                             
 .95، ص)ة فقهية مقارنةدراس(األنكحة الفاسدة األهدل، عبد الرمحن بن مشيلة،  274
 .299، ص5، جتوضيح األحكام شرح بلوغ املرامالبسام، عبد اهللا بن عبد الرمحن،  275



131 
 

  التحليل نكاح صور: ثانياً

  :كاآليت هي صور ثالث التحليل لنكاح الفقهاء يذكر

  .ا الدخول دبع يطلقها أن العقد يف عليه يشترط أن: األوىل

 يـذكر  وال العقـد  قبـل  الطـرفني  مـن  ذلـك  علـى  التواطـؤ  حيصل أن: الثانية

  .معلوم منوي لكنه العقد، صلب يف لفظاً

 بعــد البائنــة املــرأة هــذه ويتــزوج بقلبــه ذلــك احمللــل ينــوي أن: الثالثــة

 األول لزوجهـا  لتحـل  طلقهـا  ـا  دخـل  مـىت  أنـه  نيته ويف عدا انقضاء

  .به ورمحة وجالز هذا على شفقة

  بالشرط لالتحلي نكاح صلة: ثالثاً

 أن عليه شرط - احمللل– الثاين الزوج أن األوليني الصورتني يف أنه السابقة النكاح صور يف نالحظ  

 يف الشرط هذا واشتراط طلقها، األول للزوج وحللها أصاا ما فمىت ،276اإلصابة تكون حىت ينكحها

 عند النكاح من النوع هذا بطالن يف سبباً كان العقد قبل ليهع واالتفاق التواطؤ أو النكاح عقد

 قاعدم يستحضرون فإم احلنفية وأما الشرعي، التأبيد لشرط مناقض جعلي شرط هو اجلمهور؛إذ

  .باطل والشرط صحيح النكاح أن يرون فهم وعليه) الفاسدة بالشروط يبطل ال العقد(

                                                             
 .205، ص6، جاألمالشافعي، حممد بن إدريس،  276
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  التحليل نكاح حكم: رابعاً

 عن ثابتة أحاديث يف التحليل نكاح حترمي ورد قد إذ التحليل نكاح حترمي على العلماء اتفق

 اهللا صلى اهللا رسول لعن: "قال عنه اهللا رضي مسعود ابن رواه ما منها وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول

: لموس عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عامر بن عقبة حديث ومنها. 277"له واحمللل احمللل وسلم عليه

  .278" له واحمللل احمللل اهللا لعن احمللل، هو: " قال   اهللا، رسول يا بلى: قالوا" املستعار بالتيس أخربكم أال"

 إمنا اللعن ألن ؛بطالنه وعلى التحليل حترمي على واضحة داللة ندالي واآلثار انيثداحل فهذان

 وهو فراقها عليه جيب بل اإمساكه للمحلل حيل وال لألول حتل ال وأا ،279كبري ذنب على يكون

 قبله عليه تواطؤا أو العقد يف ذلك عليه اشترطوا ذلك يف سواء وأنه. والتابعون الصحابة عليه اتفق الذي

280وعثمان عمر الصحابة فهمه ما وهو الزوج علم دون احمللل نواه أو
281عمر بن اهللا وعبد   

   وابن  

                                                             
، والترمذي حممد بن عيسى بن 462، ص1، جمسند االمام امحد بن حنبل الشيباينالشيباين، أمحد بن حنبل، : احلديث أخرجه 277

، 478، صسنن النسائي الصغرى، والنسائي، أمحد بن شعيب علي بن سنان، )1120(برقم  271، صامع الترمذيجسورة، 
إرواء ، وصححه األلباين، حممد ناصر الدين، 208، ص7، جالسنن الكربىوالبيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني، ). 3445(برقم 

 .307، ص6، جالغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل
، واحلاكم النيسابوري، حممد بن )1936(، برقم 277، صسنن ابن ماجهابن ماجه، حممد بن يزيد الربعي، : أخرجه احلديث 278

، وحسنه 208، ص7، جالسنن الكربى ، والبيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني،198، ص2، جاملستدرك على الصحيحنيعبداهللا، 
 .310 –390، ص6، جحاديث منار السبيلإرواء الغليل يف ختريج أاأللباين، حممد ناصر الدين، 

 .195، ص6، جنيل األوطار شرح منتقى األخبارالشوكاين، حممد بن علي، : أنظر  279
 714ص  2ج . الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي 280
م، 1982/هـ1402الكتاب العريب، الطبعة الثالثة، ، بريوت، دار جممع الزوائد ومنبع الفوائدانظر اهليثمي، علي بن أيب بكر،  281
عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثالثاً فتزوجها أخ له من غري مؤامرة " ونصه .267، ص4ج

، أخرجه احلاكمجه وأخر".ال، إال نكاح رغبة، كنا نعد ذلك سفاحاً على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ليحلها ألخيه، قال
بريوت، دار ، املستدرك على الصحيحني، وبذيله التلخيص للحافظ مشس الدين أمحد بن حممد الذهيب، وصححه الذهيب،و احلاكم النيسابوري، حممد بن عبداهللا

فأردت أن  إن خايل فارق امرأته، فدخله من ذلك هم وأمر وشق عليه،: أن رجالً سأل ابن عمر فقال"بلفظ .199، ص2املعرفة ج
ال  إال نكاح غبطة، إن وافقتك أمسكت، وإن كرهت فارقت، وإال كنا نعد : أتزوجها، ومل يأمرين بذلك ومل يعلم به، فقال ابن عمر
 ".هذا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سفاحاً
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  .بإحسان هلم والتابعون عنهم اهللا رضي 282عباس

 دليل بال خالف بعضها ويف الصور جلميع العقد فساد اللعن مشول وظاهر: الصنعاين قال

  .283ا يشتغل فال مناهض

 وألن الفاسدة، بالشروط يبطل ال النكاح ألن فاسد؛ والشرط صحيح النكاح أن احلنفية ويرى

 ذا النكاح انفك ال، أو اإلحالل فيه شرط إذا ما بني تفصيل يرد ومل اجلواز تقتضي النكاح عمومات

 عند احلرمة فتنتهي ،230): 2( البقرة M  Ø×  Ö   Õ  ÔL  تعاىل قوله حتت فيدخل صحيحاً، الشرط

 الذي إىل يفضي ما باشر ألنه أو النكاح، الثاين الزوج ملباشرة سبب ألنه بالزوج اللعن وإحلاق وجوده،

 الطالق وهو ا واستمتاعه هلا هغري مضاجعة بعد إليه عودها من وتكرهه السليمة الطباع منه تنفر

 التحليل، على األجر شرط من على واقع أنه على احمللل شأن يف الوارد اللعن أولو كما. 284الثالث

 شبهه وسلم عليه اهللا صلى النيب أن ويقربه قالوا حرام، وهو التيس عسب على األجرة يأخذ كمن فكان

 أن عليه واشترطت رجل من نفسها املرأة زوجت لو اأ احلنفية من البزازي يرى لذا املستعار، بالتيس

                                                             
، 3، جشرح معاين اآلثارحلنفي، ، و الطحاوي، أمحد بن محد ا)10779(، املصنفالصنعاين، عبد الرزاق، : احلديث أخرجه 282
عمك عصى اهللا فندم وأطاع : إن عمي طلق ثالثاً فندم، فقال ابن عباس: أن ابن عباس رضي اهللا عنهما سأله رجل :"ولفظه.57ص

 ".من خيدع اهللا خيدعه: أرأيت إن أنا تزوجتها من غري علم منه أترجع إليه ؟ فقال: فقال. الشيطان فلم جيعل له خمرجاً
جامع الترمذي، حممد بن عيسى بن سورة، . 247، ص3، جسبل السالم شرح بلوغ املرامصنعاين، حممد بن إمساعيل، ال  283

 271، صالترمذي
، وابن اهلمام،كمال الدين حممد 294، ص3، جبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، : انظر 284

رد احملتار على الدر املختار املعروف حباشية ، وابن عابدين، حممد أمني بن عمر، 162، ص4، جديرشرح فتح القبن عبد الواحد، 
 .664، ص9، جابن عابدين
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 أن يرى من احلنفية ومن القاضي، أجربه أىب فإن ذلك صح األول للزوج حيللها حىت يطلقها مث جيامعها

  .285اإلصالح بنية التحليل على أقدم إن يؤجر احمللل

  ملعىن الصريح تحريفال هو بل املعارضة غاية يف مأجور احمللل بأن القول أن الباحث يراه والذي

 له، سلمنا ملا التحرمي مع النكاح بتصحيح اكتفى به القائل أن ولو للمذهب، نصرة النبوي احلديث

 يبطل ال النكاح بأن القول للحنفية يسلم ال إنه مث. وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لعنه وقد كيف

 نكاح عقد ببطالن القول هو فالراجح ذاوهل. التأقيت بشرط يبطل نكاح املتعة بدليل الفاسدة بالشروط

 وبني بينه ذلك الثاين الزوج نوى أو عليه التواطؤ حصل أو الدخول بعد الطالق فيه اشترط مىت التحليل

  .سبقت اليت للمناقشات نفسه؛

   

  

  

  

                                                             
 47ص  5ابن عابدين، نسخة يب دي إف ج : أنظر  285
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  الرابع الفصل ملخص

  :أمهها نم لعل النتائج من جبملة الفصل هذا من جواخلر ميكن

فاسد على العقد حـىت إنـه قـد يبطـل العقـد مـن أساسـه مـىت         قوة تأثري الشرط ال •

  . ما كان مناقضاً ملقتضاه

أن العلة يف بطالن نكاح املتعـة ارتباطـه بشـرط فاسـد يفسـد النكـاح مـن أصـله          •

يصـرح بـه العاقـدان  لكـن العـرف       وهو شرط التأقيت ، وهـذا الشـرط قـد ال   

  .يدل عليه والقاعدة أن املعروف عرفاً كاملشروط شرطاً

يعملـون قاعـدم يف الشـروط     أن  أبا حنيفة وأصـحابه يف مسـألة نكـاح املتعـة ال     •

ــع أم   ــع بلفــظ التمت ــدهم ســواء وق ــت باطــل عن املناقضــة إذ إن النكــاح  املؤق

باشتراط التأقيت، ويستثين زفر مـا كـان  باشـتراط التأقيـت، فيقـول فيـه بصـحة        

 ".بالشروط الباطلة يبطل العقد ال"النكاح وبطالن الشرط إعماالً للقاعدة 

أن اجلمهور على أن نكاح الشـغار باطـل لتوقفـه علـى شـرط فاسـد وهـو شـرط          •

ويـرى أبـو حنيفـة    . املبادلة يف التـزويج أو اشـتراط خلـو النكـاح مـن الصـداق      

  .يبطل بالشروط الفاسدة صحة هذا النكاح إذ عقد النكاح  عنده ال
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ـ       • د الـدخول، أو حصـل   أن نكاح التحليل باطل مـىت مـا اشـترط فيـه الطـالق بع

 .التواطؤ عليه أو نوى الرجل التحليل بقلبه ولو مل يطلع على نيته أحد

إمنـا حكـم بفسـادها  إلخالهلـا     -املتعـة والشـغار والتحليـل    –أن هذه األنكحـة   •

بــبعض الشــروط الشــرعية، فاملتعــة والتحليــل أخــال بشــرط التأبيــد، والشــغار 

 . أخل بشرط التنجيز 
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  امساخلالفصل           

  املعاصرة األنكحة عقود

 بياناً وسلم عليه اهللا صلى رسوله وسنة كتابه يف بيانه وجل عز ربنا توىل عظيم، النكاح شأن

 نكاح، من اهللا أحل مبا إال حمرمات النساء أن وعال جل اهللا أبان: "الشافعي اإلمام قال كما فكان شافياً،

 حيل، الذي النكاح كيف وجل عز اهللا عن املبني هو لموس عليه اهللا صلى اهللا رسول فكان ميني، ملك أو

 تعاىل، اهللا حيرمه مل نكاحاً عقد أو وسلم، عليه اهللا صلى رسوله مث تعاىل اهللا أمره كما نكاحاً عقد فمن

 اهللا صلى اهللا رسول عنه ى نكاحاً نكح ومن ثابت، فالنكاح  وسلم، عليه اهللا صلى رسوله عنه ينه ومل

  .286" النكاح من باحملرم النساء من احملرم حيل وال بالنكاح، عاص فهو وسلم عليه

 غافلني أم ليجد املستحدثة األنكحة من كثري تصحيح يف املتساهلني من كثري لواقع املتأمل وإن

 واحلق ،"النكاح من باحملرم النساء من احملرم الحيل" الشافعي اإلمام من القاعدة هذه مثل عن متغافلني أو

 نسري الذي املنهج وهو القاعدة، هلذه تابع  األنكحة عقود صور من مستجدة صورة أي على ماحلك أن

 أراء ونناقش النكاح، لعقد مستحدثة صوراً سندرس إننا إذ تعاىل، اهللا شاء إن الفصل هذا يف عليه

                                                             
 199-198، ص 6، جاألمالشافعي، حممد بن إدريس،  286
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 من يبطلها ومما املوانع، من وسالمتها فيها، النكاح شروط من ذكره سبق ما توافر ومدى فيها الباحثني

 :  كاأليت وهي مباحث أربعة إىل الفصل هذا تقسيم فسيتم وعليه اجلعلية، الشروط

 .الطالق بنية الزواج :األول املبحث

 .الطالق بنية للزواج مستجدة صور :الثاين املبحث

 .العريف الزواج :الثالث املبحث

 .املسيار زواج :الرابع املبحث
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  املبحث األول

  الزواج بنية الطالق

يعترب الزواج بنية الطالق أحد األنكحة القدمية احلديثة، فهو من األنكحة اليت عرفها املسلمون 

، وحتت مسميات مستحدثة؛ وهلذا آثر ة، إال أنه ظهر يف العصر احلديث يف أثواب جديدنسبياً مبكراً

  . ميغم أنه كان معروفا مألوفا يف القدسياق العقود املستجدة للنكاح، رالباحث حبثه يف 

ة من املسائل املتعلقة بالزواج بنية لمث إن معاجلة موضوع هذا املبحث تتطلب التطرق جلم

تعريف الزواج بنية الطالق، وصوره، وصلته بالشرط، وما يذكره الفقهاء : الطالق؛ وتلك املسائل هي

  :وذلك على النحو التايل يف حكمه،

  

  تعريف الزواج بنية الطالق: أوالً

مجيع أركانه وشروطه املعتربة شرعاً، إال أن الزوج أضمر يف نفسه الطالق  هو زواج استوىف

  .بعد مدة معينة معلومة، أو جمهولة

  

  .صور الزواج بنية الطالق: ثانياً

  :عادة ما تكون الكيفية اليت يتم ا هذا الزواج على صورتني

االستقرار، فمىت ما انتهت أن خيفي الزوج نية الطالق يف نفسه، ويظهر إرادة الدميومة و: األوىل

  .حاجته منها تركها وشأا وأرسل هلا طالقها
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على الطالق مىت ما انتهى من  –الزوج والزوجة  –أن يتم هذا الزواج وقد تراضيا : الثانية

  .دراسته، أو عمله، أو أراد السفر إىل بلده

  

  صلة الزواج بنية الطالق بالشرط: ثالثاً

الق بالشرط عندما نرى أن من العلماء من أحلق النية املضمرة يف تتضح عالقة الزواج بنية الط

، مث إن املقدم 287 "إذ العربة عندهم باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين" الطالق بالشرط امللفوظ به فيه

وميكن  محله كذلك على . عليه مل ينو التأبيد والذي هو شرط من شروط النكاح، وإمنا نوى التأقيت

املعروف عرفاَ " :ناس تعارفوا على أن هذا الزواج له وقت ينتهي به، والقاعدة الفقهية تقولأن ال

؛ فبالنظر إىل نية املقدم على هذا النوع 288"املعروف بالعرف كاملشروط باللفظ"أو " كاملشروط شرطاً

  .ليهمن الزواج، أو إىل العرف  السائد بني الناس يف شأن هذا الزواج يبين الفقهاء حكمهم ع

  

  حكم الزواج بنية الطالق: رابعاَ

ومدار اخلالف هنا قائم على تعددت أقوال العلماء يف الزواج بنية الطالق  إىل أربعة أقوال،

يؤثر يف صحة  إضمار نية التوقيت عند الرجل هل يعد مبطالً للنكاح ملناقضته شرط التأبيد ؟ أم أنه ال

ة من احلنابلة، يرون فاحلنفية ومعهم ابن قدام مبا يدل عليه ؟ النكاح ما دام أنه مل يتلفظ بالتوقيت وال 

                                                             
مكتبة الرشد، الطبعة  :، الرياضمبقاصدها دراسة نظرية تأصيلية قاعدة األمور ، )هـ1419( الباحسني، يعقوب بن عبد الوهاب 287

 .179األوىل، ص
مكتبة الرشد، الطبعة : الرياض،  قاعدة العادة حمكمة دراسة تأصيلية تطبيقية، )م2002(الباحسني، يعقوب بن عبد الوهاب  288

 .األوىل
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واستدلوا بأن العقد يف هذا الزواج مكتمل األركان والشروط املعتربة شرعاً، ومل يرد  289صحته مطلقاً 

 النص بالنهي عنه، وكون النية يف طالق املرأة أمراً مستقبالً ال يغري هذا؛ ألنه رمبا تتغري النية إن رأى منها

ما حيبه فيها فيمسكها، وبأن النكاح بنية الطالق خيتلف متاماً عن نكاح املتعة املؤقت الذي ال خيار 

للزوجني يف استدامته؛ ألنه ينتهي بانتهاء املدة املعقود عليها، وخيتلف عن نكاح التحليل، فلما مل يوجد 

  .ما حيرمه رجعنا به إىل أن األصل يف األشياء اإلباحة

 - كما عند الذهيب يف السري   –وا بفعل احلسن بن علي رضي اهللا عنهما فقد كان كما استدل

ا، حىت إن أباه حذر قبائل العرب من املسارعة إىل تزوجيه؛ ألنه ال صرب له على مسايرة مزواجاً مطالقً

واهللا : فقال رجل من مهدان. يا أهل الكوفة ال تزوجوا احلسن فإنه مطالق: "طباع النساء، فقال

  .290"نـزوجنه، فما رضي أمسك، وما كره طلقل

قالوا ولو كان هذا الزواج من احلسن ذه الصورة حمرماً لنهاه علي رضي اهللا عنه كما ى ابن 

وال شك أن من هذا حاله أنه ينوي الطالق من أكثر من تزوجهن من . عباس عن الفتيا باملتعة احملرمة

ل بنام بعد الزواج فاحلسن لن يستمر معهن، ومع هذا مل النساء، مث علم اآلباء مبا سيؤول إليه حا

  . يصريه متعة

                                                             
لو تزوج ويف نيته : " قال ابن اهلمام  . 349-348، ص3، جشرح فتح القديرانظر ابن اهلمام،كمال الدين حممد بن عبد الواحد،  289

وإن تزوجها بغري : "قال ابن قدامة . 48، ص10، جاملغينوابن قدامة، أبو حممد عبد اهللا بن أمحد، " أن يطلقها بعد مدة فقضاها صح
 "شرط، إال أن يف نيته طالقها بعد شهر إذا انقضت حاجته يف هذا البلد فالنكاح صحيح

شعيب األرناؤوط وعلى أبو زيد، بريوت، الرسالة : ، حتقيقسري أعالم النبالء، )م 2001(يب، مشس الدين حممد بن أمحد الذه 290
 .253، ص3ناشرون، الطبعة احلادية عشر،  ج
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فعل الصحايب إذا مل يعارضه فعل صحايب آخر مما ليس فيه نص من الكتاب والسنة يعد "مث إن 

 .291 "حجة إذ هم أقرب من غريهم ملعرفة حدود اهللا تعاىل

النية ال تفسد من النكاح ا إن قالوو. ريون صحته مع الكراهةف،  293، والشافعية292وأمااملالكية

ألنه قد ينوي ما ال يفعل و .وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهمشيئاً ألن النية من حديث النفس وقد 

إال أننا جند ابن رشد من املالكية ، 294" يح ؛خللو عقده من شرط يفسدهفالنكاح صح" ينوي ويفعل ما ال

  .295متعة حمرمةعنده بذلك فهو فلو علمت املرأة  يشترط عدم علم املرأة بذلك،

والشافعية يرون . اجلميلوعلل مالك القول بالكراهة بأنه ليس من أخالق املسلمني ومن نكران 

  . الكراهة؛ ألنه نوى ما لو أظهره فسد النكاح، فهو نوى التوقيت، وإظهاره هلذه النية يفسد النكاح

                                                             
 .187، صأصول الفقه الذي ال يسع الفقية جهلهالسلمي، عياض بن نامي،  291
من تزوج امرأة ال يريد إمساكها إال : "حيث قال 335، ص3، جنتقى شرح املوطأاملالباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف،  انظر 292

الشاطيب،  انظرو ".أن ذلك جائز، وليس من اجلميل وال أخالق الناس: أنه يريد أن يتمتع ا مدة مث يفارها، فقد روى حممد عن مالك
إن النكاح حالل، فإن شاء أن يقيم أقام، وإن : الكقال م"  وفيها.378، ص1، جاملوافقات يف أصول الشريعةإبراهيم بن موسى، 
 ".شاء أن يفارق فارق

وإن قدم رجل بلداً، وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أال ": حيث قال .206، ص6، جاألمالشافعي، حممد بن إدريس، انظر 293
تها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معاً ونية الويل غري أمنا ميسكها إال مقامه بالبلد، أو يوماً، أو اثنني، أو ثالثة كانت على هذا نيته دون ني

عقد النكاح مطلق ال شرط فيه؛ فالنكاح ثابت، وال تفسد النية من النكاح شيئاً ألن النية من حديث النفس وقد وضع عن الناس ما 
 ".حدثوا به أنفسهم

 .457، ص11، جفعياحلاوي الكبري يف مذهب الشااملاوردي، أبو احلسن علي بن حممد،   294
 .404، ص4دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ج: بريوت. الذخرية، )م2001(القرايف، أمحد بن إدريس الصنهاجي  295
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، 298، وابن حزم297 ل األوزاعي، وهو قو296واملشهور من مذهب احلنابلة على أنه عقد باطل

ففي مسائل أيب ، واستدلوا على القول بالبطالن جبملة من األدلة منها شبهه باملتعة.299واختيار ابن القيم

وإن تزوجها على أن حيملها إىل خراسان، ومن رأيه مىت محلها إىل خراسان، خلى : "داود سئل أمحد

  . 300"ال، هذا يشبه املتعة: سبيلها، قال

فال يصح الزاوج حىت يتزوجها على أا  يرى أن الزواج بنية الطالق متعة، اعيوكذا األوز

  .302"لو نوى بقلبه فكما لو شرط على الصحيح" :وقال املرداوي. 301امرأته ما بقي

قيت يف قلبه، وإن مل وأحلقه أصحاب هذا القول باملتعة؛ ألنه نكاح مؤقت؛ إلضماره نية التو

شرط لصحة عقد النكاح،  -كما مر معنا –ج هو الدوام، والتأبيد إذ إن األصل يف الزوا يصرح ا

 .وهو يقتضي منع النكاح بنية الطالق

                                                             
 ، وفيه229، ص5عبداهللا بن عبد الرمحن اجلربين، ج:، تشرح الزكشي على خمتصر اخلرقيانظر الزركشي، حممد بن عبد اهللا، 296
ويف هذا : (قال الزركشي تعليقاً على هذا النص).أكرهه، هذا متعه: (فقال. مرأة ويف نيته أن يطلقهافقد سئل أمحد عن رجل تزوج ا"

انظر البهويت، منصور بن يونس، ، و)إشعار بتعليل آخر وهو أن وضع النكاح الدوام، وهذا الشرط ينافيه، وأن النية كافية يف املنع
أو وقته : "وفيه. 406م، ص2002/هـ1423كتب العلمية، الطبعة األوىل، ، بريوت، دار الالروض املربع بشرح زاد املستقنع

 ".مبدة، بأن قال زوجتكها شهراً أو سنةً ، أو يتزوج الغريب بنية طالقها بطل الكل، وهذا النوع هو نكاح املتعة
، اجلامع ملذاهب فقهاء األمصاراالستذكار ابن عبد الرب يف االستذكار، انظر ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد الرب،  انظر 297
يقول "وفيه . .301، ص16م، ج1993/هـ1414عبد املعطي أمني قلعجي، القاهرة، دار قتيبة ودار الوعي، الطبعة األوىل، :ت

 ."لو تزوجها بغري شرط، لكنه نوى أال حيبسها إال شهراً أو حنوه، ليطلقها، فهي متعة حمرمة، وال خري فيه :األوزاعي
 .183، ص10، جاحمللى باآلثارأبو حممد علي بن أمحد،  ابن حزم،  298
 .136، ص3، جإعالم املوقعني عن رب العاملنيابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر الدمشقي،    299
دار البيان احلديثة، الطبعة األوىل،  :، الطائفالزواج بنية الطالق حكمه وحقيقته وآثاره، )م2001( السهلي، أمحد بن موسى 300
 .38ص

دار الكتب العلمية،  :حممد حسن حممد حسن إمساعيل، بريوت: قيق، حتكشاف القناع، )م1997( البهويت، منصور بن يونس 301
 .105، ص5الطبعة األوىل، ج

حممد : قيق، حتاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد، )م1997( املرداوي، عالء الدين علي بن سليمان 302
 .161، ص8دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ج :يل الشافعي، بريوتحسن إمساع
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 متعددة وهي ؛303العلية الشريعة مقاصد تبني اليت الفقهية بالقواعد بطالنه على استدلوا كما

  :اآليت على منها ونقتصر

 من الصورة ذه أيام مدة ةاملتع إىل توسل وهذا. املقاصد أحكام هلا الوسائل أن: األوىل

  .النكاح

 النكاح يف الوقوع إىل يفضي بإباحته القول حيث اإلسالمية؛ الشريعة يف الذرائع سد: الثانية

 إذا فكيف إليه، إلفضائها احملرم؛ ا يقْصد مل وإن الذرائع حرم والشارع حترميه، استقر الذي املؤقت

  .؟ نفسه احملرم ا قُصد

 احتال وهنا مؤقتاً، يكون أال النكاح يف اشترط الشارع أن شك وال احليل، حترمي :ةالثالث

 اختالل مع العقد، بصحة يقال حىت مؤقتاً الباطن ويف مؤبداً، الظاهر يف الزواج جبعل ذلك على الزوج

  .304"احليل بأدىن اهللا حمارم فتستحلوا اليهود ارتكبت ما ترتكبوا ال" احلديث ويف التأبيد، شرط

 ألنه صحيح؛ فهو ، التحرمي مع صحته يرى -املعاصرين العلماء من- العثيمني بن حممد والشيخ

 اهللا صلى والنيب وأهلها، للزوجة وخديعة غش من فيه ملا حمرم وه و واألركان، الشروط مكتمل عقد

 النكاح يف الغش من أعظم وال.305"النار يف واخلداع واملكر منا، فليس غشنا من": قال وسلم عليه

                                                             
 .ومابعدها 54، صالزواج بنية الطالق حكمه وحقيقته وآثارهالسهلي، أمحد بن موسى،  303
ل وقا. ، وقال إسناده جيد342، ص2، جتفسري القرآن العظيماحلديث ذكره ابن كثري يف تفسريه، ابن كثري، عماد الدين إمساعيل،  304

 .رجاله كلهم ثقات معروفون 375، ص5ج إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،األلباين، حممد ناصر الدين، 
برقم  48، ص3مكتبة املعارف، الطبعة الثانية، ج :، الرياضسلسلة األحاديث الصحيحة، )م1978( األلباين، حممد ناصر الدين 305
)10057.( 
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 بالزوجة اإلضرار قدر على فيه اإلمث ويكون الزوجني، بني املودة رابطة وتقوية التكرمي على مبناه ذيال

 .306منه بسبب وأهلها يلحقها وما

والذي يراه الباحث أن النكاح صحيح مع اإلمث، فالنكاح صحيح؛ الستكماله ألركان النكاح 

ن كما لو أومهها أنه رجل ثري واسع الثراء، وشروطه املعتربة شرعاً، واإلمث؛ ألجل غشه وخداعه، فيكو

وقد . فوافقت على الزواج منه؛ ألجل ذلك، مث تبني هلا خالف ما قال، فهو آمث بالكذب، والنكاح صحيح

حبيث يلزم القضاء الرجل ؛ 307"إلزام الناس بأمر قد كانت هلم فيه أناة"تستحسن فيه السياسة العمرية وهي 

دم تطليقها، أو معاقبته إن أصر على الطالق مبا يتناسب وتأديب الناس يف باالستمرار مع هذه املرأة وع

إىل هذه النية للمحتاج للزواج؛ ألن الزوج ليس ممنوعاً من فليس مثت ضرورة تدعو  ،ذلكم البلد

تخري امرأة يستطيع االستمرار معها إن حتببت إليه، ه أن يليعف، الطالق، مىت ما رأى املصلحة يف ذلك 

لنية املتفق على جوازها أا مىت ما أعجبته وتيسر أمرها نظاماً فهي زوجته، وإال طلقها وأبعد ولتكن ا

  .عن نفسه احلرج

الزواج (أما مسألة السفر من أجل هذا النكاح فقد وضعت هلا مبحثاً خاصاً حتت عنوان 

  ).السياحي

  

                                                             
 .537–536م، ص1999/هـ1420، الطبعة األوىل، فتاوى علماء البلد احلرامالرمحن، الرياض، انظر اجلريسي، خالد بن عبد   306
، 3ج سبل السالم شرح بلوغ املرام،قاهلا عمر رضي اهللا يف أمر املطلق ثالثاً يف حمل واحد، انظر الصنعاين، حممد بن إمساعيل،  307
 .329 –328ص
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  املبحث الثاين

  صور مستجدة للزواج بنية الطالق

ق أشكال وصور تتجدد مبرور األعوام، فما يكاد العلماء ينتهون من إطالق للزواج بنية الطال

احلكم الشرعي على صورة منه بعد تتبع ألحواهلا، واستقراء آلراء الفقهاء املتقدمني فيما يشاها، 

واستقصاء لألدلة الشرعية الدالة على ما توصلوا إليه من حكم، حىت تفاجئهم العامة مبوضة أو صرخة 

مع العام اجلديد، تفنن يف التوصيف، وإبداع يف التسمية، وسهولة يف  -على حد تعبريهم  –جديدة 

إطالق احلكم الشرعي، وما كان ذاك لوال اإلسراف على النفس يف الترفيه، واإلقبال على إشباع الرغبة 

غذيه كل امللحة يف نفوس من أفرطوا على أنفسهم يف امللذات؛ إلطفاء ذلك السعار الشهواين الذي ت

آل  M   u  t  s  r  q  pL : الوسائل املؤثرة يف اتمع؛ فكان كما قال اهللا تعاىل

  .14): 3(عمران 

لكن هذا التزيني يتضح جلياً يف أبشع صورة وأفظعها حينما يغلف بغالف الشريعة، من أناس 

ها نوايا الغدر واخلداع، فهم سخروا الشريعة واملال وقيم االرتباط اإلنسانية النبيلة لعالقات أضمروا في

خيادعون اهللا تعاىل أوالً بالتحايل على حمارمه، فيحلون ما حرم اهللا بأدىن احليل، مث خيادعون اخللق 

  . بالوعود الكاذبة ينصبون ا األحابيل ملن يغتر م
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وبينما الفقهاء منهمكون يف البحث يف مسائل الزواج بنية الطالق، وشكاوي املقيمني بدار 

الغربة الذين يطول سفرهم مما خيافون على أنفسهم من الوقوع يف احلرام، جتد أن بعض من قل فقههم 

وقل دينهم منشغلون بابتكار صور متعددة من األنكحة القصرية األجل، واليت هي يف حقيقتها أقرب إىل 

نتصورها تصوراً تاماً املتعة احملرمة منها إىل الزواج الشرعي، لكننا لن نستعجل يف احلكم عليها حىت 

  .فاحلكم على الشيء فرع عن تصوره

  :وهي حسبما هو مشتهر بني العامة ومطروح يف اإلعالم بأشكاله املتعددة ثالثة أنواع

  .السياحي الزواج

  .الصيف أو االصطياف زواج

 .املسفار زواج

لصحف كل صورة منها مبطلب خاص جنمع فيه ما قيل عنها عرب ا –إن شاء اهللا  –وسنفرد 

اليومية، ومواقع الشبكة العنكبوتية، والربامج الفضائية، مث نلحقها بأشباهها من صور النكاح اجلائزة أو 

  .احملرمة، ونذكر ما ذكره أصحاب الفضيلة العلماء، وما توصل له الباحثون من آراء

 السياحي الزواج: أوالً

 عدا الغالب، يف وأركانه النكاح لشروط مستوف البلد، أهل من وفتاة سائح بني عرفاً مؤقت عقد  وهو

  .البلد هذا يف سياحته مدة السائح هلذا زوجة املرأة به تبقى التأبيد، شرط
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 الزواج وبني وبينه املتعة، زواج وبني بينه الفرق لنا يتضح السياحي للزواج بتعريفنا:  صورته

 أنه على الناس تعارف لكن لفظاً، الوقت فيه حيدد ال إنه حيث ؛حتديداً جبوازه القائلني عند الطالق بنية

 األسبوع بني الغالب يف وهي البلد، هذا يف الرجل نواها اليت السياحة مدة انتهت ما مىت بالطالق منته

 وذا بلدام، إىل ويرحلون معلقات يتركون أو زوجام، السواح األزواج هؤالء يطلق مث والشهر،

  . الباطن يف صورها من صورة هو كان وإن الظاهر، يف املتعة يفارق

 اليت البلدان إىل السائح نظر توجه إذا وخاصة غالباً، أجله من السفر ينشأ الزواج هذا وكذلك

 الطالق بنية الزواج يفارق وذا الفقرية، املسلمني بلدان من الزواج هذا مثل وشيوع بسهولة عرفت

 غري بلد يف لإلقامة حاجته حىت أو ضرورته جلأتهأ من يف ذاك إن إذ جبوازه، العلم أهل بعض أفىت الذي

 يف الوقوع من نفسه على وخيشى علناً الفواحش فيها وتعرض الفسق، فيها يفشو اليت البلدان من بلده

  .للزواج إقامته اضطرته وإمنا للزواج سفراً ينشيء مل فهو اإلمث،

   به عرفت اليت اإلسالمية  البلدان 

 طبيعة ذات بلدان يف نشأ إمنا الزواج هذا أن 308القنوات يف ثويب الصحف يف ينشر حسبما 

 من السادس" حملافظة  التابعة القرى بعض يف كمصر الفقر عليها يغلب خاصة واقتصادية اجتماعية

 يف أما ،309) مكانه اإلعالم وسائل لنا حتدد مل( املغرب  ويف ،" إب" خمافظة اليمن ويف ،" أكتوبر

                                                             
  http://www.youtube.com/watch?v=QAzVO_kaINw . لربيعيا فضل.،د باليمن السياحي ،الزواج احلرة اةنق  308

  .دقيقة تسعون برنامج ، والرفض اإلقرار بني فقهيأً جدالً يثري املسيار زواج ، احملور وقناة

http://www.youtube.com/watch?v=ljPZBGuC23M&feature=related  

 .www.amanjordan.orgموقع أمان ،األخبار ، الزواج السياحي حماصر يف  املغرب ميسور يف مصر واليمن ،  309

http://www.youtube.com/watch?v=QAzVO_kaINw
http://www.youtube.com/watch?v=ljPZBGuC23M&feature=related
http://www.amanjordan.org
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 بلد من ختتلف الطريقة ذه الزواج حاالت وعدد 310"أجنور جيبا"  و"  رتاجاك" يف فيكثر أندونيسيا

 يف املعلنة األرقام ختتلف اليمن ويف حالة، ألف أربعني)  40000( إىل العدد يصل مصر ففي آلخر

 الصحف تطالعنا بينما حالة تسعني) 90( من أكثر إىل العدد يصل احلرة قناة ففي اإلعالم وسائل

 بكثري هذا من أكثر إىل احلقيقي العدد يصل وقد حالة وسبعون أربعمائة) 470( إىل العدد بوصول

 ويف اتمع، مشاتة تطاهلم أن خشية وأهلها نفسها على الستر آثرت الفتيات بعض أن علمنا إذا خصوصاً

 بني املختلط الزواج حول الرباط بالعاصمة األسرة قضاء قسم أجنزه إحصاء أحدث يفيد املغرب

  . فقط بالرباط املاضي العام سجلت حالة وثالثون وأربع ثالمثائة) 334( هناك بأن وأجانب، اتمغربي

 ومباركة عليه أهلها موافقة يعين ال البلدان هذه يف السياحي الزواج انتشار إن يقال أن واحلق

 من حلاصلا البشع االستغالل هذا من مستاءة دانلالب تلك شعوب من األغلبية إن بل له، الشعوب مجيع

 الفقريات، بنام بعواطف والتالعب بلدام، يف والعوز احلاجة جتاه غريهم أو اخلليجيني األثرياء

 الزواج ظاهرة استفحال من النامجة الكوارث من الناس بتوعية املثقفون قام التوجه؛ هلذا وجتسيدا

  .السياحي

 بعنوانقدت خالهلا ندوة ،  ع)السياحي(محلة ملناهضة الزواج  الغيورون أطلق مصر ففي 

بني املواطنني خبطورة هذا  الوعيوهي دف لنشر » مصر وأطر التوعية مبخاطره يف السياحيالزواج «

                                                             
 .12530م العدد 2002أكتوبر  14 -هـ 1423شعبان  8جريدة الرياض، السعودية، االثنني   310
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بأمهية إصدار تشريع   وتنادي  ،النوع من الزواج املؤقت املرتبط باملواسم السياحية الصيفية للعرب

  . 311يعمل على جترمي هذا النوع من الزواج  ينقانو

 ذا تعرف" السياحي الزواج" باسم ندوات بعقد"  إب" جامعة يف األساتذة قام ليمنا ويف

 رمسي إذن على حيصل مل من تزويج مغبة من األهايل وحتذير به السواح تالعب ومدى الزواج

 أولياء مبخاطبة اليمين الرئيس قام الرمسي اجلانب ومن الشرعية، احملاكم يف بنام زواج بتعميد ومطالبتهم

 األمر، هذا جتاه صارمة إجراءات اليمنية احلكومة وشرعت األعمال هذه عن وزجرهم الفتيات أمور

 وسلوك، سرية حسن وشهادة الداخلية، وزارة من املوافقة أخذ للزواج املتقدم على اشترطت حيث

  .أمريكي دوالر ةومخسمائ ألفان) 2500( إىل يصل بنكي تأمني على عالوة

 على واحلفاظ الزواج من النوع هذا على للقضاء إجراءات املغربية حلكومةا اختذت املغرب ويف

 األوىل زوجته موافقة تفيد وثيقة إظهار العريس على الالزم من أصبح حيث ،312 الزوجات حقوق

 وتفيد بإعدادها، باملغرب اخلارجية وزارة ختتص أخرى وثائق إىل إضافة املغربية، السفارة عند مصدقة

  .313 أسرة تكوين على وقدرته الزوج بكفاءة

                                                             
   محلة حقوقية ملكافحة الزواج السياحي     : موقع أمان ، مصر311

http://www.amanjordan.org/pages/index.php/news/arab_news/4044.html  
 .www.amanjordan.orgموقع أمان ،األخبار ، الزواج السياحي حماصر يف  املغرب ميسور يف مصر واليمن ، 312 

  ت قانونية مغربية حتارب الزواج السياحيإجراءا موقع هسربسس، جريدة الكترونية مغربية،313
http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=7049 

http://www.amanjordan.org/pages/index.php/news/arab_news/4044.html
http://www.amanjordan.org
http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=7049
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 األجانب على كبري مايل مبلغ بفرض احلكومة اإلندونيسي القضاء طالب ندونيسياإ ويف 

 للحد مشكوراً سعياً ومسؤلني مثقفني من املصلحون سعى وكذلك بلدهم، بنات من الزواج يف الراغبني

  .يريدون ما وبني بينهم حيوالن واجلهل الفقر ولكن ، الظاهرة هذه من

  السياحي الزواج حكم

 حممد كالشيخ العلم أهل من مجع رأي وهو -التأبيد شرط الفتقاده باطل الزواج من النوع هذا

 اإلنسان ويأمث -314الظاهري عقيل بن الرمحن عبد أبو ،والعالمة منيع بن اهللا عبد والدكتور ، العثيمني

 زواج أا على هلا وروجوا احليل، أصحاب اعليه حتايل احملرمة املتعة من نوع إال هو وما عليه، باإلقدام

 بينهما الفارق لوجود جبوازه؛ العلماء بعض أفىت الذي الطالق بنية بالزواج نلحقه أن ميكن وال شرعي،

 نقلته مما يؤيده ما وسنذكر عليه، احلكم هذا بصحة أيقن الكارثية آثاره إىل نظر ومن. ذكره سبق وقد

 من الناجتة معانان عن الفتيات حتكيه فما السيئة، وآثاره الزواج اهذ حال عن 315 اإلعالم وسائل لنا

 فهن حقهن، يف اجلرم هذا ويستبشع ن، ورمحة أملاً يعتصر واملشاهد القارئ قلب جيعل ،الزواج هذا

                                                             
انظر موقع إسالم أون الين 314  

 http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1239888281883&pagename 
537 –536الطبعة األوىل، ص ،، الرياضفتاوى علماء البلد احلرام،)م1999(واجلريسي، خالد بن عبد الرمحن      

  م 2006أغسطس  6، األحد  ،وراء األرقام احلكومية ما.. الزواج السياحي ة،اإلخباري رأي صحيفة 315

http://www.raynews.net/index.php?action=showDetails&id=540     

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1239888281883&pagename
http://www.raynews.net/index.php?action=showDetails&id=540
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 األمل بزوغ ال لو عنها غىن يف كانوا ألعباء آبائهن وحتمل أوالدهن، ضياع منه وأعظم مستقبلهن يبكني

  . 316الكاذب جرالف يف

 بدون عنهن ويهربون وطراً، منهن قضوا أن بعد الفنادق يف يتركون األزواج هؤالء فبعض

 املخادع هذا من ختليصها تريد اإلمث، من لنفسها صيانة القاضي؛ على تتردد املسكينة جيعل مما طالق،

 – التعبري صح إن - الزجية هذه من الفتاة حتمل وقد. بالزواج نفسها إعفاف من لتتمكن الغائب،

 عن تنتج اليت املشكالت غري الومهي، امسه إال عنه يعرف ومل أبوه هرب الذي االبن نفقة أعباء فتتحمل

 مث. منها األدهى يقع ال حىت الفضيحة خشية السكوت وأهلها الفتاة تؤثر وقد واجلنسية، النسب ثبوت

 ال مما دونية نظرة الناس إليها ينظر معها،جمت يف مزدراة تصبح األجنيب من االبن ذات الفتاة هذه إن

  . النظرة ذه إليها ينظر جمتمع مع االندماج من ميكنها

 املدين اتمع منظمة تقرير حسب سنة 18 – 15 من تتراوح اليت أعمارهن كله هذا إىل يضاف

 مرغوب غري وجيعلهن مستقبلهن على القضاء إىل يؤدي مما. اليمن مجهورية يف) إب( حمافظة يف هذا

 الزجيات هذه أبناء رعاية يتولني حىت للعمل فرصاً جيدن فال التعليم، حمدودات الغالب يف وهن فيهن،

 .والبنها هلا العيش لقمة عن حبثاً مشينة طرق سلوك إىل إحداهن احلاجة تدفع وقد املشؤومة،

                                                             
وصحيفة الوطن، . م2007نوفمرب 28بتاريخ األربعاء  174العدد" الزواج السياحي إىل أين " اليمنية ) الوسط(انظر صحيفة   316

م، 8/11/2007وموقع التغيري اإلخباري اليمين . م2005يونيو  11جريدة الرياض، السعودية، و .م2006سبتمرب  6السعودية، 
 .م2005سبتمرب  15يوم بثته القناة ) الزواج السياحي يف اليمن) (مهمة خاصة(برنامج   www.alaraiya.netوموقع العربية نت

http://www.alaraiya.net
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 للرذيلة الترويج هافي صار الزواج من النوع هذا ا عرفت اليت البالد أن أحد على خيفى وليس

 حسبما نفسها تعرض واحدة، تكون قد والفتاة واحد، والشخص واحد، فاملكتب سيان؛ الزواج وهذا

 احلصول هو املكتب صاحب لدى شيء وأهم زوجاً، أو – زانياً – زبوناً يكون أن أيريد القادم، يريده

  . املال على

 ال فهو املرأة، هذه على الغرية كنبذ مشينة أمور حلدوث وسيلة الزواج هذا صار الشر ولكثرة

 أيهم لريوا الرجال، جمالس يف االستعراض وحصل جبماهلا، تباهى رمبا بل سيطلقها، ألنه عليها؛ يغار

  . منهن األمجل على احلصول استطاع

  

   املصيف أو االصطياف زواج: ثانياً

 أن يريدان فهما السفر، لأج من املؤقت الزواج على مبدئياً واملرأة الرجل فيه يتفق عقد هوو

  .اخلليج دول يف األعمال رجال بني ينتشر بدأ زواج وهو 317.الزواج هذا فينشئان السفر يف يصطحبا

 شرط وهو الشرعية النكاح شروط من بشرط إلخالله احملرم؛ املتعة نكاح من هو الزواج وهذا

  .التأبيد

  

                                                             
العربية نت  .www.66n.com، )ج املصياف، أو ما يسمى الزواج يف الصيفزوا(بعنوان ). عامل احلياة الزوجية(موقع منتدى  317

www.alaraiya.net  انتشار زواج املصياف بني سيدات ورجال األعمال(بعنوان( إجيبيت ،www.egypt.com  حتت عنوان) موضة
 ).املوسم زواج املصياف

http://www.66n.com
http://www.alaraiya.net
http://www.egypt.com
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  املسفار زواج: ثالثاً

 فيها العايل التعليم وزارة إن إذ السعودية؛ يف االبتعاث باتطال عند الزواج من النوع هذا عرف

 شرطها يف والوزارة 318االبتعاث، بلد إىل سفرها يف يرافقها هلا حمرم وجود الطالبة البتعاث اشترطت

 أحاديث إىل استناداً حمرم بدون املرأة سفر بتحرمي والقائلة البلد، ذلك يف العلم أهل من الفتوى تتبع هذا

 يوم مسرية تسافر أن اآلخر واليوم باهللا تؤمن المرأة حيل ال": والسالم الصالة عله قوله منها متعددة

 الستكمال الزواج يف رغبتهن عن االبتعاث يف الراغبات بعض فأعلنت ،319"حمرم ذو ومعها إال وليلة

 واشترطت مؤبداً، زواجاً فيه رغبت من فمنهن الزواج، هذا من انتوينه ما واختلف ،320 الوزارة شرط

 احتياجاا تليب مبواصفات العمر شريك عن فيه تبحث فهي الدراسة، ببلد ويقيم معها يسافر أن لنفسها

 شرعي زواج فهو النية وذه الصورة هذه على مت إن وهو دراستها، إكمال يف طموحة ومبتعثة كامرأة،

 حذر وقد بالطالق، وينتهي بتعاثاال مبدة حمدداً صورياً زواجاً جعله يف رغبت من ومنهن. فيه شك وال

 زواج إياه معترباً الزواج هذا من السعودية العربية باململكة العام املفيت الشيخ آل عبدالعزيز الشيخ

  . 321متعة

                                                             
 .www.alaraiya.net نت العربية وموقع ،www.islamonline.net   نت الين أون إسالم من كل يف) املسفار زواج( انظر 318

 اللؤلؤ ،)هـ1416( فؤاد حممد الباقي، عبد انظر القشريي، احلجاج بن مسلم النيسابوري، و إمساعيل، بن حممد البخاري، :أخرجه احلديث 319
 .8049 رقم حديث األوىل، الطبعة السالم، دار :الرياض الشيخان، عليه اتفق فيما واملرجان

 .www.alaraiya.net  نت العربية وموقع ،www.islamonline.net نت الين أون إسالم من كل يف) املسفار زواج( ظران 320

مارس  22/ هـ1431ربيع اآلخر  6،اإلثنني " 2106"الصادرة عن رابطة العامل اإلسالمي ، العدد " العامل اإلسالمي "صحيفة   321
 م 2010

http://www.islamonline.net
http://www.alaraiya.net
http://www.islamonline.net
http://www.alaraiya.net
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 الزوج ووافقها االبتعاث بانتهاء الزواج انتهاء اشترطت إن الطالبة هذه أن الباحث يراه والذي

 يف املصلحة يريا مل ما قائم الزواج أن ينويا أن األوىل وكان رمةحم متعة الزواج فهذا النية؛ هذه على

 ويكون الزوجني بني األلفة وتقع فيه يبارك أن تعاىل اهللا ولعل صحيحاً، يقع النية ذه والزواج الطالق،

  .1):65( الطالق M     N  M  L  K  J   I  H  GL تعاىل اهللا قال كما األمر
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 لثالثا املبحث

  عريفال الزواج

 اخللوة حرم حيث إليه، يوصل وما الزنا منع يف تشدد قد اإلسالم كان إذا بأنه العلماء يقول

 املقنع؛ الزنا من نوعا فيها رأى ألنه استجدت أو مألوفة كانت اليتكحة ألنا من كثريا وحرم باألجنبية

 عليه؛ تشجيعه عن ضالف أخرى، ديانة أي يف له مثيل ال بشكل الزواج يسر قد نفسه الوقت يف أنه غري

 أو بزمان عقده يقيد فلم األمر؛ يعقِّد أن شأنه من شرط أي الزواج عقد مراسيم يف يشترط ال فاإلسالم

 يف إال يصح ال أو رمضان، شهر يف إال يصح ال مثال يكون كأن حمدد، بشخص يربطه ومل معني، مكان

 توثيق يشترط مل اإلسالم أن فضال هذا. احلاكم وه العاقد كان إذا إال يصح ال أو احملكمة، أو املسجد

 على له يعقد أن يستطيع اإلسالم تاريخ عرب املسلم فكان باإلشهار؛ عنه استعاض كان وإن العقد،

 ويل من الشرعية شروطه استوىف قد النكاح عقد دام ما مكان أي ويف املسلمني من رجل أي زوجته

 .ومهر وقبول وشاهدين

 بقاع خمتلف يف مديدة وأزمة عديدة قرون طول االجتاه هذا يف يسري إلسالميا الفقه ظل نعم

 عن يتخلون – الشديد لألسف – املسلمني بعض بدأ الوقت مرور مع أنه إال اإلسالمية؛ الرقعة

 هي احلال بطبيعة املرأة فكانت ،األسرة جمال يف وباخلصوص ااالت من العديد يف الدينية، التزامام

 لتوثيق حيتاجوا أن دون التقليدية اإلسالمية بالطريقة يتزوجون الرجال من العديد فأصبح الضحية،
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 أجل من ذلك وكل النساء، هؤالء من تزوجوا أصال أم ينكروا حىت هؤالء يلبث ما مث زواجام،

 منها وألوالده هلا والسكن النفقة يف املتمثلة زوجام اجتاه عليهم الواجبة الشرعية االلتزامات من اهلروب

 ضرر ذلك عن فنجم منها، بأبنائه يعترف فلم هذا من أبعد بعضهم ذهب قد بل املؤخر، املهر دفع أو

  ! حرام من بأطفاهلا جاءت زانية كامرأة الضحية الزوجة ظهرت حيث عظيم

 البلدان أغلب يف احلاضر الوقت يف اإلسالمي الفقه اجته املؤسفة الوضعية هذه ظل يف وهكذا

 الزوجة وحقوق مصاحل محاية ميكن حىت احمللية، احملاكم يف الزواج عقود توثيق اشتراط إىل سالميةاإل

 أو املوثق، غري للزواج يلجأ من سواء حد على والنساء الرجال من اليوم يزال ما فإنه هذا ومع. واألوالد

 يشترط ال أنه اإلسالم يف الزواج يف األصل أن إىل ذلك يف مستندين العريف بالزواج اليوم يسمى ما

 ملا مقبوال، يعد مل الزواج هذا أن السلطات تصر ذاته الوقت ويف اإلشهار، يشترط أنه وتناسوا التوثيق،

 نفسه يعرض بذلك يلتزم مل من كل أن وتقرر الزواج توثيق وتوجب احلقوق، ضياع من عليه يترتب

  . القانونية املساءلة لطائلة

 مجلة حبث فيتعني اإلسالمية؛ البلدان من كثري يف منتشرا يزال ما اجالزو من النوع هذا دام وما

 بالشرط، وصلته وصوره، العريف، الزواج تعريف: هي النقاط وتلك العريف، بالزواج املتعلقة النقاط من

  :   التايل النحو على وذلك حكمه، يف الفقهاء يذكره وما
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 العريف الزواج تعريف: أوالً

 املوافقة الصورة على تعريفه يف اقتصر من الباحثني فمن صوره، لتعدد بعاًت تعريفاته تتعددو

 املعاصرة، الفقهية البحوث جملة ففي للشرع املخالفة الصورة على تعريفة يف اقتصر من ومنهم للشرع

 كان سواء رمسية بوثيقة املوثق غري الزواج عقد على يطلق حديث اصطالح هو:" العريف الزواج أن جند

 دون الشرعية شروطه استوىف الذي الزواج:" بأنه عرفه من الباحثني ومن322".مكتوب غري أو اًمكتوب

  323".رمسياً يوثق أن

 اتمع أفراد عليه اعتاد عرفاً - توثيق بدون العقد وقوع أي- الطريقة هذه لكون بالعريف ومسي

 متعاقبة، مراحل من ذلك بعد ما إىل الكرام، وصحابته وسلم عليه اهللا صلى الرسول عهد منذ املسلم

 عرفوا عندما مجيعاً الفقهاء ألن العقد؛ يف خلالً حيدث ال التوثيق عدم و. توثيقه إىل الناس احتاج حىت

 نفاذه، أو صحته، أو الزواج لشرعية الزم غري فالتوثيق" الكتابة، وال التوثيق، فيه يذكروا مل الزواج عقد

 واألركان، الشروط استكمال بعد والقبول، باإلجياب تتم إمنا العقود أن األصل ألن ؛324؛"لزومه أو

 مطالبني املسلمون يكن ومل  اخلصومات، عند إليه حيتاج الواجب على زيادة الرمسية، باألوراق والتوثيق

 أعلنوا": وسلم  عليه اهللا صلى قوله يف كما إعالنه، الشريعة به طالبت ما كل بل النكاح، عقد بكتابة

                                                             
 .194، السنة التاسعة ص 36لعدد جملة البحوث الفقهية املعاصرة، ا 322
 .183، صالزواج العريف داخل اململكة العربية السعودية وخارجهااملطلق، عبد امللك بن يوسف،  323
 .187املصدر السابق ص 324
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 إىل املهر يقسمون صاروا ملا العقد بكتابة الناس بدأ وإمنا ،325 "بالدفوف عليه بواواضر النكاح هذا

 صاروا وينسى تطول واملدة املؤخر على يتزوجون الناس صار وملا: "تيمية ابن قال ومؤخر، مقدم

  .326"له زوجة أا ويف الصداق إثبات يف حجه ذلك فصار املؤخر يكتبون

 تقبل ال الدولة، من رمسية وثيقة به تصدر الرمسي الزواج أن الرمسي الزواج وبني بينه والفرق

 العريف الزواج عقد أما قطعاً، النكاح عقد ا يثبت ذلك على وبناًء حبال، فيها الطعن جيوز وال اإلنكار،

  .والشهرة االستفاضة يبلغ مل ما 327.واإلنكار الطعن يقبل فإنه عرفية وثيقة أو بالشهود، اثبت ولو

 وامرأة رجل بني يكون موثق غري زواج بأنه ملخصه الشرفاوي عند العريف للزواج اًتعريف وجند

 يكتبان وقد والقبول باإلجياب فيه يكتفيان واتمع، األسرة علم بدون تامة، بسرية ويتم وفتاة، شاب أو

  .أيضاً الشهود وعن عنها يستغنيان وقد به ورقة

  العريف الزواج صور: ثانياً

 شرعي زواج: األوىل الصورة: صورتني العريف للزواج أن إىل نتوصل العريف الزواج يلتعريف وبذكرنا

 الصورة. رمسياً توثيقاً يوثق مل اخلاصة لظروفه ولكنه املعتربة، وشروطه النكاح أركان مجيع فيه حتقق

                                                             
، وابن ماجه، حممد بن يزيد )1089(، برقم 262، صجامع الترمذيالترمذي، حممد بن عيسى بن سورة، : احلديث أخرجه 325

 ).1895(برقم  272، صابن ماجهسنن الربعي، 
 .131، ص32، ججمموع فتاوىابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،   326
م، 2000/هـ1420، األردن، دار النفائس، الطبعة األوىل مستجدات فقهية يف قضايا الزوج والطالقاألشقر، أسامة عمر،  327
 .132ص



160 
 

 اإلجياب ينشئان وحدمها مها أو الشهود، حبضرة رجل من نفسها املرأة بتزويج فيه يكتفى زواج :الثانية

  .الكتمان على ويتواصيان والقبول،

 الذين والنساء، الرجال من الشباب سن ختطوا من بني العريف الزواج من األوىل الصورة وتنتشر

 يسمى ما أو املعاش عنها ينقطع أن ختشى مثالً فاملرأة رمسيا، توثيقه مغبة من وخيشون الزواج يف يرغبون

 الدولة حىت أو األوىل الزوجة غضب تبعات من خيشى والرجل ملتوىف،ا لزوجها أو ألبيها التقاعد براتب

  .بالتعدد يسمح ال نظامها كان إن

 الشؤون وزارة أعدا إحصائية ففي اجلامعات، وطالبات طالب بني فتنتشر الثانية الصورة أما

 ذكر كما. 328عرفياً متزوجون اجلامعات وطالبات طالب من% 25 حوايل أن تفيد مبصر االجتماعية

 ألف ستني إىل املصرية احملاكم يف بلغ العريف الزواج إىل تعود اليت النسب إثبات حاالت عدد أن

  .329حالة

  بالشرط العريف الزواج صلة: ثالثاً

العالقة هنا تتضح من كون بعض عقود أنكحة الزواج العريف يكون فيها إخالل بالشروط 

حد الزوجني على اآلخر عدم إعالن النكاح، أو الشرعية كحضور الويل والشاهدين أو يشترط فيها أ

  .عدم املرياث بينهما، أو شروطاً أخرى، منها ما ينايف صلب العقد فيبطله، ومنها ما ينايف كماله

                                                             
 210دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل، ص : الم واملسيحية واليهودية، دمشق، العالقات الزوجية يف اإلس)م2006(فوزي شعبان   328
 12دار اإلميان، الطبعة األوىل، ص : ، الزواج العريف، اإلسكندرية)م2002(سعيد عبد العظيم   329
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  العريف الزواج حكم: رابعا

 يد على جير ومل الشرعية، احملكمة يف يسجل مل عقد على يطلق ما أكثر كان وإن العريف الزواج

: ا اخلاص حكمها هلا صورة كل صورتني ذكرنا كما له أن إال وثيقة، به تصدر ملو شرعي، مأذون

 مسي وإن أصالً، بنكاح ليس شرعاً، املعتربة الشروط استكمال دون واملرأة، الرجل بني يتم الذي فالعقد

 ذلكم من نفسها وتزوجيها باطل، الزمالء من شهود حبضرة شاب من نفسها الفتاة فتزويج ،بذلك

 قال العلماء، بإمجاع باطل كليهما من والقبول اإلجياب بإصدار اكتفائهما مع األنظار عن مبعزل ابالش

 والعقد. 330"األئمة باتفاق باطل النكاح فهذا النكاح وكتما شهود وال ويل بال تزوجها إذا: "تيمية ابن

 الكتابة وأما والشهود الويل حضور املعترب إذ الكتابة من خال وإن صحيح والشهود الويل حيضره الذي

 الناجتة احلقوق ضياع من وللمنع العقد، لصيانة إجرائي شرط هي وإمنا العقد، صحة يف شرطاً فليست

 من يسببه ملا أو العظيمة النكاح ملقاصد خمالفته حيث من العريف الزواج حكم يف اخلالف ويبقى. عنه

 إىل يلتفت ومل عقده إىل نظر العلم أهل من حهأبا فمن اتمع، وعلى أحدمها أو الزوجني على سيئة آثار

  :أمرين إىل نظر بتحرميه قال ومن. شأا من قلل أو آثاره

خطورته من جهة مقاصد النكاح، إذ ليس فيه إال إشباع الغريزة بصورة حيوانية أشبه : أحدمها

ركة، بالزنا والسرقة، فهما يف الغالب يلتقيان خفية يف الظالم، يتوجسان خيفة من أي ح

ويرتعدان من أي صوت، ألما حيسان أما يرتكبان جرمية، ولو سئل أحدمها ألنكر عالقته 

                                                             
 .102، ص32، ججمموع فتاوىابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،   330
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حمرم؛ تغليباً للمصلحة العامة  –وإن استوىف أركانه وشروطه - فهذا الزواج عنده  331.باآلخر

تهمه ودرءاً لآلثار السيئة؛ وحفظاً لكرامة املرأة أن يتنكر هلا الرجل، وصيانة لعرض الرجل أال ت

  .املرأة باغتصاا وليس عنده ما يثبت أا زوجة له، وحفظاً كذلك لنسب األوالد

أن فيه معصية لويل األمر، فلويل  األمر أن مينع من املباحات ما يرى أن املصلحة تقتضي : والثاين

  .منعه، ومنعه من الزواج العريف من هذا الباب

ا استكمل شروط النكاح الشرعية وحضر فيه والذي يراه الباحث  أن عقد الزواج العريف إذ

خال من الكتابة؛ إذ إن توثيق العقد بالكتابة ليس شرطاً يف صحة  عقد صحيح ولو الويل والشاهدان فهو

العقد، لكن على من أقدم عليه أن يسعى لتوثيقه رمسياً راضياً فيما سيصدر جتاهه من عقوبة صيانة 

  .لعرضه وحفظاً لنسب أبنائه

 ج املرأة نفسها من رجل خفية عن أهلها وعن الشهود فهو نكاح باطل أبطله من الوأما تزوي

: وقوله" أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل: "ينطق عن اهلوى عليه الصالة والسالم يف قوله

  ".نكاح إال بويل وشاهدي عدل ال"

  

                                                             
 .504، صالزواج العريف داخل اململكة العربية السعودية وخارجهااملطلق، عبد امللك بن يوسف،   331
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  رابعاملبحث ال

  زواج املسيار

 العامل دول من العديد يف اليوم انتشارا وأوسعها املستجدة، احالنك عقود أنواع أكثر من لعل

 زواج تعريف هنا الباحث اقشنوسي ملسيار؛ا بزواج عليه طلحاص ما ليجاخل دول وخاصة اإلسالمي

 و عليه، احلكم يف الفقهاء وآراء ،بالشرط صلته و املعتاد، النكاح وبني بينه الفرق و ،صورهو املسيار،

 هذا معاجلة سيتم لذا املبحث؛ هذا حتت إجابتها حبث يتعني اسئلة تلك ،حكمه يف اخلالف مثار مرد

  :التايل النحو على ا، تعلق وما الست النقاط تلك استعراض خالل من املبحث

  

 املسيار زواج تعريف: أوالً

 الكثري الرجل أي وسيار مسيار، رجل فنقول" مفعال" وزن على مبالغة صيغة مسيار كلمة

 يسري الطريق هذا عن املتزوج الرجل إن حيث الزواج، من النوع هذا به ومسي االسم هذا أخذ مث ،السري

  .يقر وال يبيت وال عندها، املكث يطيل وال شاء، وقت أي يف زوجته إىل

 الزيارة مبعىن وهي جند، إقليم يف تستعمل عامية كلمة) مسيار( كلمة أن إىل فريق ويذهب

  .332الزواج من النوع هذا أهل من أحياناً حيصل ما وهو النهارية،

                                                             
 .بتصرف 316، صالزواج العريف داخل اململكة العربية السعودية وخارجهااملطلق، عبد امللك بن يوسف،  332
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 عند عليها املتعارف والشروط لألركان املستويف الشرعي للزواج صورة هو: املسيار زواج

 بالنفقة، مطالبته عدم: مثل الزوج، على الشرعية حقوقها بعض عن الزوجة تنازل يتضمن لكنه الفقهاء،

 يثبت وال والتراضي باالختيار وذلك حتديد، دون خرآل وقت من إليها يأيت وإمنا املبيت، أو السكىن، أو

  . 333 غالباً العقد يف ذلك

 ليعم انتشر مث السعودية، العربية اململكة يف القصيم منطقة يف مرة ألول الزواج هذا ظهر وقد

  .334مصر يف انتشر حىت اخلليج وبلدان السعودية

  

  تاداملع الشرعي الزواج وبني املسيار زواج بني الفرق: ثانياً

 النفقة يف حقها الزوجة إسقاط: أحدمها :يفارق زواج املسيار الزواج الشرعي املعتاد يف شيئني

 أال عليها يشترط لكنه والسكن بالنفقة باملسيار لزوجته يتكفل من فيوجد وإال الغالب يف هذا ، والسكن

 يف إقامة حياا يف فتتصر فهي املرأة، على الرجل قوامة بعدم تقضي طبيعته أن: ثانيهما .هلا قسم

  .رأيها وفق منه، وخروجاً مرتهلا،

  

  

                                                             
طبعة األوىل، املكتبة العصرية، ال :، بريوتنكاح املسيار وأحكام األنكحة احملرمة، )م2002( الدمشقي، عرفان بن سليم: انظر 333

 .6ص
، والة العربية، الرياض، 320، ص الزواج العريف داخل اململكة العربية السعودية وخارجهااملطلق، عبد امللك بن يوسف، : انظر  334

 .هـ1417، 232العدد 



165 
 

  بالشرط املسيار زواج صلة: ثالثاً

 تتنازل أن الزوجة على الزوج اشتراط الزواج هذا صور بعض يف أن رأينا إذا االرتباط هذا يتبني

 على استدلف الشرط، هذا ألجل النكاح؛ هذا أبطل من العلم أهل من وأن والنفقة، املبيت من حقها عن

 يف حقها عن املرأة تنازل كشرط العقد، مقتضى ختالف اليت الشروط ببعض مقترن عقده بأن حترميه

 مبحث يف بنا مر كما املالكية عند العقد تفسد  فاسدة، شروط وهذه ذلك وحنو والنفقة، القسم

 موافقة لشرط تقدمف بأنه استدل بالتحرمي قال من بعض أن نرى وكذلك ،الفقهاء عند اجلعلية الشروط

   .   ببطالنه القول يستوجب مما ذلك فجعل منه، الشريعة ملقاصد النكاح

  

  املسيار زواج حكم: رابعاً

 عدم هو هنا اخلالف ومنشأ والتحرمي، اإلباحة: مها قوالن املسيار زواج يف والباحثني للفقهاء

 واملقاصد الفقهية القواعد إذاً مهل فاملرجع السنة، من وال الكتاب من ال املسألة يف صريح نص وجود

 ببقاء متسك من منهم أن جند املسيار زواج مسألة يف والباحثني الفقهاء ألقوال مراجعتنا وعند الشرعية،

 الشرعية، وشروطه املعتربة أركانه استكمل عقد ألنه مباح، أنه األصل إذ األصل، على الزواج هذا

 إضافة منها شيئاً حيقق ال املسيار وزواج شرعية مقاصد ققليح شرع إمنا الزواج أن إىل نظر من ومنهم

 . حقوقها عن املرأة تنازل شرط وهو للنكاح مفسد فاسد شرط على اشتماله إىل
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 وهبة واألستاذ ،335باز بن العزيز عبد الشيخ منهم العلم أهل من مجع وهم باإلباحة فالقائلون

 ،338القرضاوي يوسف ،والشيخ337العلماء كبار هيئة عضو منيع بن اهللا عبد والشيخ ،336الزحيلي

 مصر مجهورية مفيت وفضيلة بالسعودية، اإلفتاء عضو 339جربين بن الرمحن عبد بن اهللا عبد والشيخ

 على استدلوا ،341فريد نصر الشيخ السابق مصر مجهورية مفيت وفضيلة ،340مجعة علي.د احلايل  العربية

 أن الفقيه يسع فال شرعاً، املعتربة والشروط كاناألر جلميع مستكمل الزواج هذا بأن باإلباحة القول

 استوىف عقد فكل اإلباحة، هو – الزواج منها اليت و – الشرعية العقود يف األصل وبأن. بتحرميه يفيت

 التحليل، كنكاح للحرام ذريعة أو جسراً يتخذ مل ما ومباحاً صحيحاً كان الشرعية وشرائطه أركانه

 حقوقها عن املرأة تنازل وأما قالوا. 342حرام قصد املسيار يف وليس ،املتعة وزواج املؤقت والزواج

   مما منها ذلك وسلم عليه اهللا صلى النيب وقبل لعائشة يومها وهبت قد سودة أن بدليل فجائز الزوجية

                                                             
لة العربية، الرياض، ، وا326، صالزواج العريف داخل اململكة العربية السعودية وخارجهااملطلق، عبد امللك بن يوسف، : انظر 335

 .هـ1417، 232العدد 
 .177، صمستجدات فقهية يف قضايا الزوج والطالقاألشقر، أسامة عمر،  336
 .176، صمستجدات فقهية يف قضايا الزوج والطالقو األشقر، أسامة عمر،  15، ص 46جملة األسرة، العدد : انظر 337
 .8م، ص1999/هـ1420، مكتبة هبة، الطبعة األوىل، ، القاهرةزواج املسيار حقيقته وحكمهالقرضاوي يوسف،  338
 .526، صالزواج العريف داخل اململكة العربية السعودية وخارجهااملطلق، عبد امللك بن يوسف،  339

  .مجعة علي الدكتور مع لقاء.  دقيقة تسعون برنامج ، احملور قناة 340 

 http://www.youtube.com/watch?v=lLvBrXE-9PY&feature=related  

  واصل نصر فريد:د مع لقاء املسيار، بزواج التعريف نبضة، ،برنامج الناس قناة 341

http://www.youtube.com/watch?v=QPADrX-ZjKw&NR=1 

 .176، صمستجدات فقهية يف قضايا الزوج والطالقاألشقر، أسامة عمر،   342

http://www.youtube.com/watch?v=lLvBrXE-9PY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QPADrX-ZjKw&NR=1
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  .343هلا، الشارع جعله الذي حقها تسقط أن الزوجة حق من أن على يدل

!  "   #  $  %  M : تعاىل اهللا ولهق يف أيضاً عنها الصحيح يف جاء ما وكذلك

/  .  -  ,  +   *  )  (  '  &0  2  13  L النساء )ا ،128): 4أ 

 تطلقين، ال فتقول طالقها، فرييد صحبتها، فتطول الرجل عند تكون املرأة يف اآلية هذه أنزلت: "قالت

  .344"يومي من حل يف وأنت وأمسكين،

 ،345األلباين الدين ناصر حممد الشيخ منهم -أيضاً– لعلما أهل من مجع وهم بالتحرمي والقائلون

 ،347األشقر عمر والشيخ الزحيلي، حممد األستاذ ومنهم ،346داغي القرة علي الدكتور واألستاذ

 ختالف اليت الشروط ببعض مقترن الزواج هذا يف العقد أن إىل نظروا والباحثني، العلماء من وغريهم

 الشروط وهذه ذلك، وحنو والنفقة، واملبيت القسم يف حقها نع املرأة تنازل كشرط العقد، مقتضى

 فليس اإلسالمية، الشريعة يف الزواج ومقاصد يتناىف الزواج هذا أن كما. 348العقد تفسد فاسدة

 اهللا صلى النيب اعتربه فقد ذلك من أمسى الغرض بل اجلنسي، الوطر قضاء اإلسالم يف الزواج من املقصود

                                                             
، والنيسابوري، مسلم بن احلجاج )5212( رقم، ب1131، صصحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل ، : ديث أخرجهحلا 343

ما رأيت امرأة أحب : عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها أن قالت :"ولفظه).3629(، برقم 623، صصحيح مسلمالقشريي، 
عليه فلما كربت جعلت يومها من رسول اهللا صلى اهللا : قالت. إيل أن أكون يف مسالخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة

فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم لعائشة يومني، يومها . "يا رسول اهللا  قد جعلت يومي منك لعائشة: قالت. سلم لعائشة
 ."ويوم سودة

 ).4601(، برقم 953، صصحيح البخارياحلديث أخرجه البخاري، حممد بن إمساعيل،  344
 .29، األردن، مطابع األرز، الطبعة األوىل، صيف ضوء الكتاب والسنةأحكام التعدد ، )م2000(العتيبيب، إحسان بن عايش  345
 183، صمستجدات فقهية يف قضايا الزوج والطالقاألشقر، أسامة عمر،  346
 .180، صمستجدات فقهية يف قضايا الزوج والطالقاألشقر، أسامة عمر،  347
 .339، صالسعودية وخارجهاالزواج العريف داخل اململكة العربية املطلق، عبد امللك بن يوسف،  348
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 اجتماعية، ومقاصد ملعان شرع وقد 349"النكاح سنتنا من وإن: "فقال اإلسالم سنة وسلم عليه

   350.ذلك من شيئاً حيقق ال املسيار وزواج ودينية، ونفسية،

 يف للزوجية األخرى املعاين من للعديد حتطيماً احلقوق هذه إسقاط يف أن ذلك إىل إضافة

 وبانتفائه اإلنفاق، عن الناشئة ةالقوام وهو الزوجية عليه تقوم مهم أساس حتطيم خالل من اإلسالم،

!  "  #  $  %  &  '  )    (  *  M : تعاىل قال كما القوامة تنتفي

.  -  ,  +/  L الناس هؤالء يف الرجولة معاين تضيع القوامة وبضياع ،34): 4( النساء 

 زيارام عند يهعل يطلعون ما إال شيئاً عنهن يدرون ال الاليت نسائهم على وغريم حتفظهم يقل مث ،ومن

    351.هلن

 اتعات أوساط يف الفسق فشوا إىل ذريعة فالزواج الذرائع سد قاعدة على استندوا كما

 للذرائع  سد املسيار نكاح حترمي ففي ، مسيار زوج الليلي الزائر هذا أن يظن فالكل نكري وال اإلسالمية

 الشرعية، السياسة من كذلك هنا والتحرمي حرام، فهو احلرام إىل أدى ما كل ألن احملرم؛ إىل املوصلة

 للزوج يقدر وقد  ،352نادرة أو طارئة أمور أو خياالت أو أوهام جمرد وليست عادة، تقع النتائج فهذه

                                                             
، الفتح الرباين ترتيب مسند امحد بن حنبل الشيبايناحلديث أخرجه، الشيباين، أمحد بن حنبل، انظر البنا، حممد عبد الرمحن،  349
 .139، ص16ج
 .181، صمستجدات فقهية يف قضايا الزوج والطالقاألشقر، أسامة عمر،  350
 .199، صضايا الزوج والطالقمستجدات فقهية يف قاألشقر، أسامة عمر،  351
 .181نفس املصدر ص 352
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 تربيتهم يف أوالده على سلباً ذلك سينعكس إليها، جميئه وقلة عنها البعد وبسبب الزوجة هذه من أوالد

  . 353 وخلقهم

 متسكوا إم إذ باإلباحة القائلون به استدل ما قوة يلحظ أن ميكنه ريقنيالف كال ألدلة واملتأمل

 بالتحرمي القائلون وأما صحيحا، عقدا كان وأركانه شروطه أستكمل إذا العقد أن األصل إذ باألصل،

 تنازهلا اشتراط وهو فاسد شرط على اشتماله وعلى الشرعية، النكاح مقاصد من خلوه على فاعتمدوا

 الشريعة ملقاصد حتقيقه لعدم واألركان للشروط املستويف النكاح وإبطال كزوجة، الشرعية احقوقه عن

 حقوقها عن تنازهلا اشتراط وأما ،354سابق مبحث يف بيانه سبق كما الصواب عن بعيد قول النكاح من

 وال ةنفق وال هلا مبيت اال منها الزواج يريد من على يشترط بان الرجل من الشرط كان فإن الشرعية

 تعود الشروط هذه ألن ،355للعقد مبطل غري نفسه يف باطل الشرط هذا أن قررنا أن سبق فقد سكىن

 املبيت من حقها عن املرأة تنازلت لو أما. للنكاح األصلي باملقصود ختل ال العقد،و يف زائد معىن إىل

 يف رغبة الشرط هذا اشترطت اليت هي بل أحد، عليها يشترط مل حبيث أمرها، طوع والسكىن والنفقة

 جواز على يدل ما والسنة الكتاب يف جاء فقد. يسترها الذي الرجل من أو املعني، فالن من الزواج

  .باجلواز القائلون ا استدل ما وهو ذلك

 أمور عن املرأة تنازل مع العقد بتصحيح قالوا الفقهاء أن نرى الفقه كتب يف بالنظر وكذلك

 الوطء عن كتنازهلا النكاح من الشريعة مبقاصد ارتباطاً أكثر بل املبيت، حىت أو النفقة أمر من بكثري أهم
                                                             

 .29ص أحكام التعدد يف ضوء الكتاب والسنة،هذا التعليل للشيخ ناصر الدين األلباين نقله عنه العتيبيب، إحسان بن عايش،  353
 من هذا البحث 97أنظر صفحة  354

 من هذا البحث 112أنظر صفحة   355
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 وهي خصي، أو جمبوب، زوج من املرأة عقد بصحة قالوا األربعة األئمة إن إذ. النسل طريق هو الذي

 الفقهاء فنصوص ذلك ومع وحمتاجة، فقرية تكون ،كأن املادي النفع إال النكاح هذا من تستفيد لن غالباً

 قرأنا إن وحنن  العقد، قبل العيب ذا تعلم كانت إن اخليار يف حقها تسقط بل الزواج هذا من متنعها ال

 بني فرق ال أنه إىل منيل شأا هكذا مسألة يف 357الكاساين و 356الشافعي كاإلمام الفقهاء دونه ما

 املبيت، حيصل ألجله عما تتنازل وإمنا فقط، املبيت عن ليس العقد قبل تتنازل أن منها يصح فهي ذلك،

 هذا من عليها حتصل غريه مصاحل ألجل أو للولد طلباً والسكن؛ والنفقة املبيت عن تتنازل أن املانع فما

 تسكن من جتاه بالشر يفكرون الذين قلوب يف اهليبة يزرع مما بيتها إىل يتردد رجل الزواج،كوجود

  . وحدها

 نوع فيه وطره معها ليقضي زوجها يأتيها حىت أبيها يتب أو بيتها يف املرأة بقاء أن ننكر ولسنا

 والقيام نفسها حتصني تريد بذلك، هي طالبت لو املانع ما لكن أهلها، بني باألخص و ملشاعرها جرح

 التام االنشغال منها يتطلب زواج من عليهم ختشى الذين الصغار أطفاهلا أو العاجزين والديها بشأن

 هلا ولد سبيل يف حقوقها مجيع عن تتنازل فاملرأة ،358فيهم يضايقها مل نإ هذا عنهم، اجلديد بالزوج

 وتتنازل قليالً إال عندها يبيت أال أو أوالدها،  عن يشغلها أال بشرط فتتزوج أحالمها، فيه وتضع تضمه

 إعفاف يف تساعد الزواج من الصورة وهذه سكىن، وال هلا نفقة فال النفقة، عن باشتراطه حىت أو هي

 يوسف الشيخ قال اخلطاب، عنهن وانقطع السن ن تقدم الالئي والنساء اخلاصة الظروف ذوات
                                                             

 .111، ص6، جاألمالشافعي، حممد بن إدريس،  356
 .325، ص2ج، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود 357
  اهللا تؤيد زواج املسيار   ، أم عبدزواج املسيارقناة الرسالة ،  358

http://www.youtube.com/watch?v=OSB8_xGMcmo 

http://www.youtube.com/watch?v=OSB8_xGMcmo
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 االرتباط هذا ويعترب وشروطه، ألركانه املستويف العقد  هذا مثل يبطل أن الفقيه ميلك وال: "القرضاوي

 وقد صلحتها،مب أدرى وهي مكلف إنسان فهي  حقوقها، بعض عن املرأة تنازل رد ناالز ألوان من لوناً

 ليل من األوقات بعض يف إليها يأيت رجل من زواجها أن واملفاسد املصاحل بني املوازنة فقه ضوء يف ترى

 الشرين، خري يعرف الذي هو احلكيم والعاقل. الدهر أبد حمرومة وحيدة بقائها من وأفضل أوىل ار أو

  .359"املصلحتني أدىن ويفوت الضررين، أخف ويرتكب

 حالً يكون أن ميكن ولكنه الشرعي، الزواج أهداف حيقق أال ميكن املسيار زواج إن نعم

 الفضائية القنوات يف عنه يبث ملا واملشاهد ألخباره املتابع وإن ،360 جمتمعنا منها يعاين كثرية ملشاكل

 مجيعاً، والنساء الرجال من بل فقط الرجال على يقتصر ال طلبه يف واإلحلاح عليه اإلقبال أن يرى

 بعض إن بل صحيح، غري الثريات حىت أو املوظفات النساء طبقة يف فقط واقع املسيار زواج بأن قولوال

  .ابنته ستر يف رغبة الصغري؛ مرتله يف غرفة ابنته زوج منهم الرجل يعطي بنام عفاف طاليب الفقراء

 و الشرعية، النكاح لشروط مستوف شرعي زواج املسيار زواج أن الباحث يرحجه والذي

 هي ابتدأت وإن صحيح، والعقد باطل فشرطه الزوج اشترطه إن واملبيت والنفقة السكن حق عن تنازهلا

 املسكينة، الزوجة هذه على األمر ضاق إن  مث العقد، وصح منها ذلك جاز نفسها على واشترطته به

 عن تستغين أا ظنت حني حساباا يف أخطأت أا وأيقنت الزواج، من النوع هذا مع أحواهلا وتعثرت

                                                             
 18، صزواج املسيار حقيقته وحكمهالقرضاوي، يوسف،  359
، برنامج احلياة كلمة، MBCوقناة . 6، صنكاح املسيار وأحكام األنكحة احملرمة، )م2002( ، عرفان بن سليمالدمشقي: انظر 360

  مفهوم زواج املسيار، لقاء مع الدكتور سلمان العودة
http://www.youtube.com/watch?v=8DNQ_c5Yuak&feature=relate 

http://www.youtube.com/watch?v=8DNQ_c5Yuak&feature=relate
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 أن هلا أن وهو اهللا شاء إن الصحيح الشرعي احلل هو بل حل، من نعدم لن حينئذ فإنا واملبيت، النفقة

 فيكون ويطلق، يعتذر أن وإما طلبها، هلا يليب أن إما اخليار، وللزوج شاءت مىت عنه تنازلت مبا تطالب

 الزوج على وتوجب عنه تنازلت ما يف جوعالر هلا جتيز األئمة نصوص هي وها عليه، ما وفّى قد بذلك

 النفس إليه تطمئن الذي هو باجلواز والقول.  361ا ومطالبتها رجوعها فور الشرعية حبقوقها القيام

 البيت يستأجر الذي هو فالزوج وإال فقط املبيت عن التنازل اقتصر األخرية الفترة يف أنه علمنا إن خباصة

 يف حقها عن يعتذر لكنه اخلاص حساا على الشهري باملصروف يسمى ما أو النفقة هلا وحيول ويؤثثه

  .ختصه أو ختصها لظروف تعذره وهي املبيت

                                                             
روضة الطالبني و النووي، حميي الدين، . 22، ص5، جاملبسوطكتاب والسرخسي، مشس الدين، . 478ص  9املغين ج : انظر 361

 342-341، ص3، جمغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاجو الشربيين، حممد اخلطيب، . 360، ص7، جوعمدة املفتني
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  اخلامس الفصل ملخص

 بينة الزواج: مثل –املعاصرة األنكحة عقود من مجلة فيه نوقشت الذي الفصل هذا اية يف

 ميكننا العقود؛ تلك كل يف الشرط أثرو -املسيار  وزواج العريف، والزواج املعاصرة، وصوره الطالق

  :التايل النحو على وذلك الفصل، هذا يف إليها املتوصل النتائج بأهم نقاط عدة تسجل

 بالنظر فساداً أو صحة عليها احلكم نربط حينما األنكحة هذه على احلكم يف الشرط أثر يتضح •

  .العقد ملقصود ناقضةامل اجلعلية الشروط من وسالمتها فيها الشرعية الشروط توافر إىل

 ديانة آمث الزوج لكن الشرعية واألركان الشروط الستيفائه العقد صحيح الطالق بنية الزواج أن •

  .نيته عن أفصح لو يزوجوه لن أم أيقن ما مىت وأهلها، املرأة خمادعة لنيته

 يكون وهنا السياحة، فترة من أكثر يستمر لن أنه الناس لتعارف باطل السياحي الزواج أن •

  .لفظها بغري متعة زواج فهو وعليه القائم الشرط مبثابة العرف

  .احملرمة املتعة زواج صور من صورة االصطياف زواج أن •

 التوقيت على العزم عقدا فإن فيه، العاقدين نية باختالف عليه احلكم خيتلف املسفار زواج أن •

  .صحيحاً نكاحا صار وإال فاسداً، حمرماً نكاحا صار
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 فهو والشاهدين الويل حضور وافتقد فقط والقبول باإلجياب فيه أكتفي إذا العريف جالزوا أن •

 شرعي زواج فهو الكتابة من وخال وشروطه النكاح أركان استكمل وإذا باطل، زواج

  .صحيح

  .الشرعية وشروطه النكاح ألركان مستكمل شرعي زواج املسيار زواج أن •
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  اخلــامتة

 اخلروج ميكن النكاح، عقد يف وآثره الشرط موضوع حقيقة يف الطويلة اجلولة هذه وبعد

  .ثانيا للتوصيات مث أوال، للنتائج عرض يلي وفيما والتوصيات؛ النتائج من بالعديد

  البحث نتائج أهم: أوال

 اإلجياز، سبيل على أمهها أسوق وهنا النتائج، من مجلة  نتلمس أن نستطيع البحث هذا اية مع

  :التايل النحو على

 للشرط األصويل املعىن عن للتعبري وأقرا الشرط تعريفات أفضل أن إىل الدراسة هذه توصلت

 االعتراض، من وسالمة العبارة، يف ووضوح التعبري، يف دقة من به يتصف ملا املالكي؛ القرايف تعريف هو

 الدراسة هذه انتهت اهلذ ؛-يقولون كما– مانعا جامعا تعريفا كان بأنه القول ميكن بل املعىن، يف ومشول

 للشرط إطالقهم يف األصوليني أن أن الدراسة الحظت كما.. لللشرط املختار التعريف هو جلعله

 الشرط يقصدون إمنا الشرط عبارة يطلقون عندما الفقهاء أن حني يف.. الشرعي الشرط منه يقصدون

 .اجلعلي

 ذلك يف يستندون كانوا إمنا رطالش قاعدة قعدوا عندما األصوليني أن إىل الدراسة هذه توصلت

 أو بالصحة احلكم أن ويتبني.. الشرط لقاعدة استدالهلم يف واضحا ذلك ويتجلى والسنة، القرآن على

 ال أنه كذلك الدراسة والحظت.. انعدامها أو الشروط لتوافر أثر هو إمنا عقد أي على والبطالن الفساد

 ميدان هو األول وأن جعلي، وآخر شرعي شرط إىل الشرط تقسيم يف والفقهاء األصوليني بني خالف
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 أدلتها هلا الشرعية الشروط أن الدراسة من ويتضح.. الغالب يف الفقهاء جمال هو والثاين األصوليني

 أدلة فأدلتها اجلعلية الشروط أما األنكحة، أو املعامالت أو العبادات ذلك يف سواء اخلاصة التفصيلية

 ما منها اجلعلية الشروط أن حني يف ملناقشتها، جمال ال صحيحة كلها رعيةالش الشروط تعد وهلذا عامة؛

 الشرط أن كما.. العقد ومقاصد والسنة الكتاب مع توافقها مدى على بناء يصح، ال ما ومنها يصح

 كمابينت.. وصحته به الوفاء وجوب حكم يف الشرعي كالشرط صار الشارع اعتربه إذا اجلعلي

 احلديث تفسري يف الواقع اخلالف إىل راجع اجلعلية الشروط على حلكم يف الفاخل مدار أن الدراسة

  ".باطل فهو اهللا كتاب يف ليس شرط كل: "النبوي

 غرض يقْصر مل ألنه قبوال؛ أكثر للنكاح املعاصرين العلماء تعريف أن إىل الدراسة هذه توصلت

 استمتاع حل به يقصد اتفاق:" هو احالنك تعريف يكون أن واختارت االستمتاع، جمرج على الزواج

  ".املشروع الوجه على للنسل طلباً به واستئناسه باآلخر الزوجني من كل

 وحضور والتنجيز، والتأبيد، الزوجني، وتعيني والرضا، الويل، يف الراجح أن الدراسة الحظت

 أن حني يف.. بارهااعت على الدليل دل شروط ألا توافرها؛ بدون النكاح يصح ال شروط أا الشهود

 املرأة من عنها التنازل حصل ما مىت وأنه لصحته، ال النكاح للزوم شرط أا الكفاءة يف الراجح

 إذ لصحته، شرطاً وليس النكاح يف واجب الصداق أن الدراسة رأت وكذلك.. النكاح صح وأوليائها

.. الصداق ذكر بدون احالنك صحة على تدل واألدلة العقد، يف ذكره لوجب شرطا الصداق كان لو

 املانع، وعدم الشرط بني الفرق لقيام النكاح لصحة شرطاً ليس املوانع من اخللو أن الدراسة بينت كما

  .يقيناً وجوده حتقق من بد فال الشرط وأما املانع، عدم األصل أن إذا
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 مقارناً الشرط وقع فإذا العقد؛ وقت هو اجلعلي للشرط املعترب الوقت أن الدراسة من تبين

 الشرط وقع إن أما الفقهاء، باتفاق وفسادا صحة العقد يف ويؤثر به الوفاء يلزم معترب شرط فهو للعقد،

  .له أثر فال العقد عن متقدما أو متأخرا

 يف الشروط يف الراجح أن  الدراسة قررت فقدر اجلعلي؛ الشرط واعتبار صحة حيث من أما

 تسانده الذي الرأي هو إذ ا؛ الوفاء ووجوب العقد مقتضى تنايف ال اليت الشروط صحة هو النكاح

 شروطه يناقض ال العقد يف زائد معىن إىل يعود كان إن الفاسد الشرط أن إىل توصلت كما.. األدلة

 يؤثر ال الشرط فهذا هلا، مهر ال أن اشتراطه أو حمرماً شيئاً يصدقها أن مثالً الزوجة كاشتراط الشرعية

 مناقضا يكون بأن العقد أصل إىل يعود الفاسد الشرط كان إن أما. لبطالنه الشرط لغىي وإمنا العقد يف

 فهذا معينة مبدة تأقيته أو شهود حيضره فال النكاح كتمان كاشتراط الشرعية النكاح شروط من لشرط

  .العقد يبطل الشرط

 من النكاح يفسد فاسد بشرط ارتباطه املتعة نكاح بطالن يف العلة أن الدراسة هذه يف تبين

 أن والقاعدة عليه يدل العرف لكن  العاقدان به اليصرح قد الشرط وهذا التأقيت، شرط وهو أصله

 املتعة نكاح مسألة يف وأصحابه حنيفة أبا  أن الدراسة من توضح كما.شرطاً كاملشروط عرفاً املعروف

 أم التمتع بلفظ وقع سواء عندهم باطل تاملؤق  النكاح إن إذ املناقضة؛ الشروط يف قاعدم يعملون ال

 الشرط وبطالن النكاح بصحة فيه فيقول التأقيت باشتراط كان ما زفر ويستثين التأقيت، باشتراط

  ".الباطلة بالشروط يبطل ال العقد" للقاعدة إعماالً
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 شرط وهو فاسد شرط على لتوقفه باطل الشغار نكاح أن على اجلمهور أن الدراسة من اتضح

 التحليل نكاح أن إىل الدراسة توصلت كما.. الصداق من النكاح خلو اشتراط أو التزويج يف ملبادلةا

 مل ولو بقلبه التحليل الرجل نوى أو عليه التواطؤ حصل أو الدخول بعد الطالق فيه اشترط ما مىت باطل

  .أحد نيته على يطلع

 املعاصرة األنكحة بعقود عليه لحنااصط ما على احلكم يف الشرط أثر أن الدراسة هذه من يتبني

 وسالمتها فيها الشرعية الشروط توافر إىل بالنظر فساداً أو صحة عليها احلكم نربط حينما جليا يتضح

  . العقد ملقصود املناقضة اجلعلية الشروط من

 هذه مجلة على الذكر اآلنفة القفرة يف املذكورة  القاعدة تطبيق عند أنه الدراسة هذه من يتجلى

 الستيفائه صحيح الطالق بنية الزواج عقد أن إىل خنلص -املعاصرة  األنكحة عقود أي - العقود

 لن أم أيقن ما مىت وأهلها، املرأة خمادعة لنيته ديانة آمث الزوج لكن  الشرعية، واألركان الشروط

 أكثر يستمر لن أنه على الناس لتعارف باطل السياحي الزواج أن حني يف. نيته عن أفصح لو يزوجوه

 وكذلك. لفظها بغري متعة زواج فهو وعليه القائم الشرط مبثابة العرف يكون وهنا السياحة، فترة من

 عليه احلكم فيختلف املسفار زواج أما.. احملرمة املتعة زواج صور من صورة ألنه االصطياف، زواج

 نكاحا صار وإال فاسداً، حمرماً انكاح صار التوقيت على العزم عقدا فإن فيه، العاقدين نية باختالف

  .صحيحاً
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 الشرعية للشروط مستوف شرعي زواج هو العريف الزواج أن إىل كذلك الدراسة وتوصلت

 كما.. همقحقو حيرمهم التوثيق فعدم باألوالد واإلجحاف باملرأة اإلضرار من فيه ملا عنه ينهى لكنه

 الفاسدة الشروط وجود هو والتحليل والشغار تعةامل نكاح من كل يف البطالن مرد أن إىل الدراسة لفتت

 النكاح ألركان مستكمل شرعي زواج املسيار زواج أن ذاته القوت يف قررت الدراسة لكن.. العقد يف

 كان  سواء الشرعية حقوقها عن املرأة تنازل هو املسيار زواج يف اخلالف مثار وأن الشرعية، وشروطه

 املرأة تنازل أن رجحت الدراسة أن غري الزواج؛ يف رغبة ابتداًء هي منها حىت أو الرجل باشتراط ذلك

  . العقد صحة يف يؤثر ال ا تطالبه ال أن عليها الزوج اشتراط أو حقوقها بعض عن

  أنتج للفتوى أهال ليسوا هم مبن الزائدة والثقة الشرعي العلم قلة أن الدراسة الحظت وأخريا

 وهو الفضيلة إىل منها للرذيلة أقرب هي بل. فقط االسم سوى بصلة الشرعي الزواج إىل متت ال زجيات

  .االصطياف وزواج السياحي الزوج يف نراه ما

  

 البحث توصيات أهم: ثانيا

 ومدى العقود هذه مثل أوالد حقوق عن فقهية دراسة بإعداد الباحث فيوصي التوصيات أما

  .تقصريهم ثبت إن أبائهم مقاضاة يف أحقيتهم

 الكفاءة شرط يف املعمقة الفقهية الدراسات من املزيد إعداد بضرورة الدراسة توصي كما

  .السعودي اتمع يف وباألخص العربية اتمعات يف خاصة مشاكل من عنه ينجم ملا بالذات،
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 حجم على للوقوف االختصاص أهل ا يقوم ميدانية اجتماعية بدراسات الباحث يوصي كما

 احلقوق؛ من كثري بسببها تضيع واليت املؤقتة الزواجات هذه مثل عن تنشأ يتال املخاطر وكنه الكوارث

 احلكم إصدار من ذلك فيمكِّنهم أوضح؛ بشكل الصورة فهم على الشريعة علماء ملساعدة وذلك

 فيصدروا األمر؛ لوالة الصحيح واملنطلق القوي املستند احلكم ذلك فيكون خبصوصها، الصحيح الشرعي

 كوارث عن هلم إبعاداً األنكحة عقود بأمر االستهانة وبني اجلهلة بني للحيلولة وامرواأل القوانني

  .بالصواب أعلم واهللا.. اآلباء حىت شؤمها من يسلم وال وأبناءهن الزوجات تلحق اجتماعية

  

 فمن صواب من فيه كان فما للصواب؛ فيه وفقت قد أكون أن تعاىل اهللا أسأل مقل جهد وهذ

 .فمين خطأ من فيه كان وما اهللا،

  وآخراً أوالً هللا واحلمــد
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 املراجع فهرس

 األوىل الطبعة العريب، التراث إحياء دار ببريوت، ،احمليط القاموس الفريوز، يعقوب بن حممد أبادي،

  .م1997/هـ1417

 لرياض،با واإلفتاء العلماء البحوث إدارة رئاسة ،السعودية العربية باململكة العلماء كبار هيئة أحباث

 .م2004/ هـ1425 الثانية الطبعة

 عبد بن حممد: حتقيق ،التفسري علم يف املسري زاد اجلوزي، بن علي بن الرمحن عبد اجلوزي، ابن

  .م1987/هـ1407 األوىل، الطبعة الفكر، دار طبع بريوت، اهللا، عبد بن الرمحن

 الدين لعضد شرحه مع( صويلاأل املنتهى خمتصر ،املالكي احلاجب بن عثمان عمر أبو احلاجب، ابن

 إمساعيل، حسن حممد حسن حممد: ت ،)التفتازاين الدين سعد وحاشية األجيي الرمحن عبد

  .العلمية الكتب دار بريوت،

 الرياض، محاد، ونزيه الزحيلي حممد: ت ،املنري الكوكب شرح الفتوحي، أمحد بن حممد النجار، ابن

 .م1997/هـ1418 العبيكان، مكتبة

 الطبعة العلمية، الكتب دار بريوت، ،القدير فتح شرح الواحد، عبد بن حممد  الدين مام،كمالاهل ابن

  ).ت.د(ونسخة أخرى من نشر دار إحياء التراث العريب ببريوت  .م1995/هـ1415 األوىل،
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 .هـ1423 األوىل الطبعة املؤيد، دار الرياض، ،متنوعة ومقاالت فتاوى جمموع العزيز، عبد باز، ابن

 اخلليل، حممد بن أمحد.د: حتقيق ،الفقهية النورانية القواعد تيمية، بن احلليم عبد بن أمحد تيمية، بنا

  .هـ1418 رمضان الثانية، الطبعة اجلوزي، ابن دار الدمام،

 بريوت، قاسم، بن الرمحن عبد: وترتيب مجع ،فتاوى جمموع تيمية، بن احلليم عبد بن أمحد تيمية، ابن

  .م1991/هـ1412 مية،العل الكتب دار

 التراث إحياء دار بريوت، شاكر، حممد أمحد:ت ،باآلثار احمللى أمحد، بت علي حممد أبو حزم، ابن

  .م2001/هـ1422 الثانية، الطبعة العريب،

 احلموي، ماجد: ت ،املقتصد واية اتهد بداية رشد، بن أمحد بن حممد الوليد أبو رشد، ابن

 .م1995/هـ1416 األوىل، بعةالط حزم، ابن دار بريوت،

 حسام: ت ،عابدين ابن حباشية املعروف املختار الدر على احملتار رد عمر، ان أمني حممد عابدين، ابن

  .م2000/هـ1421 األوىل، الطبعة والتراث، الثقافة دار دمشق، فرفور، صاحل حممد بن الدين

 مؤسسة بريوت، ،عاشور ابن بتفسري وفاملعر والتنوير التحرير عاشور، بن الطاهر حممد عاشور، ابن

  .م2000/هـ1420األوىل، الطبعة التاريخ،

 املعطي عبد:ت ،األمصار فقهاء ملذاهب اجلامع االستذكار الرب، عبد بن يوسف عمر أبو الرب، عبد ابن

  .م1993/هـ1414 األوىل، الطبعة الوعي، ودار قتيبة دار القاهرة، قلعجي، أمني
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 بن أمحد: ت ،األصول علم إىل السول غاية شرح ، أمحد بن حسن بن يوسف اهلادي، عبد ابن

  .هـ1421 األوىل الطبعة اإلسالمية، البشائر دار بريوت، العرتي، طرقي

 الثانية، الطبعة ،املربع الروض على قاسم ابن حاشية حممد، بن الرمحن عبد قاسم، ابن

  .م1983/هـ1403

 الطبعة هجر، دار اجليزة،  التركي، اهللا عبد.د: ت ،لكايفا أمحد، بن اهللا عبد حممد أبو قدامة، ابن

  .م1997/هـ1418 األوىل،

 دار بريوت، احللو، الفتاح عبد.ود التركي اهللا عبد.د: ت ،املغين أمحد، بن اهللا عبد حممد أبو قدامة، ابن

  .م1999/هـ1419 ، الرابعة الطبعة الكتب، عامل

 حممود حتقيق ،الفقه أصول يف املناظر وجنة الناظر روضة ،أمحد بن اهللا عبد الدين موفق قدامة، ابن

 .الزاحم دار ، عثمان حامد

 الكتب دار بريوت، ،العاملني رب عن املوقعني إعالم الدمشقي، بكر أيب بن حممد اجلوزية، قيم ابن

 .م1996/هـ1417 العلمية،

 الثانية، الطبعة لقاهرة،ا مكتبة ،الفوائد بدائع الدمشقي، بكر أيب بن حممد اجلوزية، قيم ابن

  .م1972/هـ1392

 األرناؤوط شعيب: ت ،العباد خري هدي يف املعاد زاد الدمشقي، بكر أيب بن حممد اجلوزية، قيم ابن

 .م1997/هـ1417 الثالثون، الطبعة الرسالة، مؤسسة بريوت، األرناؤوط، القادر وعبد
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  .الريان ؤسسةم ،العظيم القرآن تفسري إمساعيل، الدين عماد كثري، ابن

 حمرم األوىل، الطبعة السالم، دار الرياض، ،ماجه ابن سنن الربعي، يزيد بن حممد ماجه، ابن

  .م1999 إبريل/هـ1420

 إحياء دار طبع العبيدي، الصادق وحممد الوهاب عبد أمني بتصحيحها اعتىن ،العرب لسان منظور، ابن

  .تببريو العريب التاريخ ومؤسسة ببريوت العريب التراث

 عبدالغين شرح ،العرب كالم معرفة يف الذهب شذور يوسف، بن اهللا عبد الدين مجال ، هشام ابن

  .م1984/هـ1404 األوىل الطبعة للتوزيع، املتحدة الشركة دمشق، الدقر،

 يوسف وتصحيح ضبط ،الصدى وبل الندى قطر شرح يوسف، بن اهللا عبد الدين مجال ، هشام ابن

 .الفكر دار وت،بري البقاعي، حممد الشيخ

 إىل السالك عدة كتاب ومعه مالك، ابن ألفية إىل املسالك أوضح يوسف، بن الدين مجال هشام، ابن

 العصرية، املكتبة بريوت، احلميد، عبد الدين حميي املسالك، أوضح حتقيق

  .م2002/هـ1423

 .م2003/ هـ1424 الفكر، دار ببريوت، ،واصطالحاً لغة الفقهي القاموس سعدي، جيب، أبو

 أيب سنن السجستاين، األزدي عمر بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود، أبو

  .م1988/هـ1419 األوىل، الطبعة حزم، ابن دار يروت، ،داود
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 .م1982/ هـ1402 ،اإلسالمية الشريعة يف اإلكراه فخري، صفية، أبو

 .هـ1417 الثالثة الطبعة يل،اجل دار بريوت، ،ومصادره الشرعي احلكم احلصري، أمحد

: ت ،األصول على الفروع ختريج يف التمهيد احلسن، بن الرحيم عبد حممد أبو الدين مجال االسنوي،

  .هـ1425األوىل، الطبعة العلمية، الكتب دار بريوت، امساعيل، حسن حممد

 حممد نب شعبان: ت الوصول، منهاج شرح يف السول اية احلسن، بن الرحيم عبد األسنوي،

 .هـ1420 األوىل الطبعة حزم، ابن دار بريوت، إمساعيل،

 األوىل الطبعة النفائس، دار األردن، ،والطالق الزوج قضايا يف فقهية مستجدات عمر، أسامة األشقر،

  .م2000/هـ1420

 األوىل الطبعة النفائس، دار األردن، ،والسنة الكتاب ضوء يف الزواج أحكام سليمان، عمر األشقر،

 .م1997/ هـ1418

 وعلى املوجود عبد أمحد عادل حتقيق ،احملصول عن الكاشف عباد، بن حممود بن حممد األصفهاين،

 .العلمية، الكتب دار بريوت، معوض، حممد

 الكرمي عبد.د: ت ،الفقه أصول علم يف للبيضاوي املنهاج شرح عبدالرمحن، بن حممود االصفهاين،

 .م1999/هـ1420 األوىل، لطبعةا الرشد، مكتبة الرياض، النملة،
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 ، احلليم عبد بن أمحد وحفيده  السالم عبد بن احلليم عبد وولده تيمية بن السالم عبد تيمية، آل

 األوىل الطبعة الفضيلة، دار الرياض، الذروي، إبراهيم بن أمحد: ت ،الفقه أصول يف املسودة

 .هـ1422

 املكتب ،الفقه أصول يف املشرب واية لباملط بداية سبالك، آل منصور بن أمحد سبالك، آل

 .هـ1425 ، األوىل الطبعة التراث، إلحياء اإلسالمي

 بنية الزواج أجاز من شبهات على الواضح اجلواب منصور، آل العزيز عبد بن صاحل منصور، آل

 .هـ1419 األوىل الطبعة ،الطالق

 والسنة الكتاب أدلة خالل من قالطال بنية الزواج منصور، آل العزيز عبد بن صاحل منصور، آل

 .م1994/هـ1415 األوىل الطبعة احلميض، دار مكتبة ،اإلسالمية الشريعة ومقاصد

 اإلسالمي، املكتب بريوت، ،السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء الدين، ناصر حممد األلباين،

  .م1979/هـ1399 األوىل، الطبعة

 الثانية، الطبعة املعارف، مكتبة الرياض، ،الصحيحة األحاديث سلسلة الدين، ناصر حممد األلباين،

  .م1978/هـ1407

 الثالثة، الطبعة اإلسالمي، املكتب بريوت، ،وزيادته الصغري اجلامع صحيح الدين، ناصر حممد األلباين،

  .م1988/هـ1408
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 املكتب بريوت، عفيفي، الرزاق عبد تعليق ،األحكام أصول يف اإلحكام حممد، بن علي اآلمدي،

 .هـ1402 الثانية الطبعة اإلسالمي،

 بالرياض الدولية املكتبة ،)مقارنة فقهية دراسة( الفاسدة األنكحة مشيلة، بن الرمحن عبد األهدل،

 .م1983/ هـ1403 األوىل الطبعة بدمشق، اخلافقني ومكتبة

 األوىل الطبعة تها،ومكتب اخلافقني مؤسسة منشورات ،املتعة نكاح مسيلة، الرمحن عبد حممد األهدل،

  .م1983 ، هـ1403

 دار بريوت، عطا، القادر عبد حممد: ت ،املوطأ شرح املنتقى خلف، بن سليمان الوليد أبو الباجي،

  .م1999/هـ1420األوىل، الطبعة ، العلمية الكتب

 ،األوىل الطبعة الرشد، مكتبة الرياض، ،مبقاصدها األمور قاعدة الوهاب، عبد بن يعقوب الباحسني،

  .هـ1419

 .اجلامعة سباب مؤسسة االسكندرية، ،اإلسالمي الفقه أصول بدران، العينني أبو بدران،

 .العربية النهضة دار بريوت، ،الشخصية لألحوال املقارن الفقه بدران، العينني أبو بدران،

 .الفقه أصول زكريا، الربي،

. األسدي مكتبة املكرمة، مكة ،رامامل بلوغ شرح األحكام توضيح الرمحن، عبد بن اهللا عبد البسام،

 .م2003/ هـ1423 اخلامسة، الطبعة
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 دمشق، اهللا، محيد حممد: حتقيق ،الفقه أصول يف املعتمد املعتزيل، علي بن حممد احلسني أبو البصري،

  .م1964/ هـ  1384 العربية، للدراسات الفرنسي املعهد

 اإلسالمي، املكتب بريوت، ،عاملقن أبواب على املطلع الفتح، أيب بن حممد البعلي،

  .م1981/هـ1401

 التدمرية، الرياض، حممد، أمحد: حتقيق ،املناظر وجنة الناظر روضة تلخيص الفتح، أيب بن حممد البعلي،

 .هـ1426 األوىل الطبعة

 الطبعة اإلسالمي، املكتب بريوت، األناؤوط، شعيب: حتقيق ،السنة شرح مسعود، بن احلسني البغوي،

  .م1983/هـ1403 الثانية،

 حتقيق عليها، واالستدراك وتلخيصها ،القرايف فروق ترتيب ،إبراهيم بن حممد بن اهللا عبد أبو البقوري،

 .هـ1424 األوىل الطبعة املعارف، مؤسسة بريوت، طاهر، بن واحلبيب مجعة بن امليلودي

 .اإلسالمية املكتبة جيبويت، ،الشريعة يف والطالق الزواج أحكام صاحل، اهللا عبد حممد البكري،

  .الشهاب دار القاهرة، ،الشيباين حنبل بن امحد مسند ترتيب الرباين الفتح الرمحن، عبد حممد البنا،

 ،اجلوامع مجع منت على الدين جالل شرح على البناين حاشية، اهللا جاد بن الرمحن عبد البناين،

  .م1995/هـ1415 الفكر، دار بريوت،
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 الطبعة العلمية، الكتب دار بريوت، ،املستقنع زاد بشرح املربع لروضا يونس، بن منصور البهويت،

  .م2002/هـ1423 األوىل،

 بريوت، التركي، احملسن عبد بن اهللا عبد حتقيق ،اإلرادات منتهى شرح يونس، بن منصور البهويت،

 .م2000/هـ1421 األوىل، الطبعة ناشرون، الرسالة مؤسسة

 الكتب دار بريوت، إمساعيل، حسن حممد حسن حممد: ت ،قناعال كشاف يونس، بن منصور البهويت،

  .م1997/هـ1418 األوىل، الطبعة العلمية،

 الرياض، ،الشخصية األحوال على وتطبيقاا ضوابطها الفقهية احليل إمساعيل، بن صاحل بوبشيش،

 .م2005/ هـ1426 األوىل الطبعة ناشرون، الرشد مكتبة

  .املعرفة دار بريوت، ،الكربى السنن ني،احلس بن أمحد بكر أبو البيهقي،

 حمرم األوىل، الطبعة السالم، دار الرياض، ،الترمذي جامع سورة، بن عيسى بن حممد الترمذي،

  .م1999 إبريل/هـ1420

 العلمية، الكتب دار بريوت، ،التوضيح على التلويح شرح عمر، بن مسعود الدين سعد التفتازاين،

 .األوىل الطبعة

 حممد: حتقيق ،األصول على الفروع بناء إىل الوصول مفتاح حممد، بن أمحد اهللا عبد أبو التلمساين،

 .هـ1424 الثانية الطبعة الريان، مؤسسة بريوت، مركوش، علي
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 الطبعة الفوائد، عامل دار املكرمة، مكة ،النكاح يف اإلجبار والية العزيز، عبد بن اهللا عبد اجلربين،

 .هـ1421 األوىل

 األوىل، الطبعة ،احلرام البلد علماء فتاوى الرياض، الرمحن، عبد بن خالد اجلريسي،

  .م1999/هـ1420

 األوىل الطبعة السالم، دار الرياض، ،البخاري صحيح البخاري، إمساعيل بن حممد اجلعفي،

  .م1987/هـ1417

  .بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء املختار، حممد بن حممد اجلكين،

 اجلوزي، ابن دار الدمام، ،واجلماعة السنة أهل عند الفقه أصول معامل حسني، بن حممد اجليزاين،

 .هـ1419 الثانية الطبعة

 أمحد:ت ،احلديث يف اآلثار من واملنسوخ الناسخ يف االعتبار موسوي، بن حممد بكر أبو احلازمي،

  .م2001/هـ1422 األوىل، الطبعة حزم، ابن دار بريوت، جوهري، طنطاوي

  .هـ1421 الثانية، الطبعة بلنسية، دار الرياض، ،االسالمي الفقه يف املرأة والية أنور، حممد ظحاف

 الذهيب، للحافظ التلخيص وبذيله ،الصحيحني على املستدرك عبداهللا، بن حممد النيسابوري، احلاكم

  .املعرفة دار بريوت،
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 التركي، احملسن عبد بن اهللا عبد:ت ،االنتفاع لطالب اإلقناع أمحد، بن موسى الدين شرف احلجاوي،

  . م1998/هـ1419 الثانية، الطبعة هجر، دار اجليزة،

  .التقدم مطبعة مصر، ،املالك العلي فتح مع االلتزام مسائل يف الكالم حترير حممد، بن حممد احلطاب،

 تبالك دار بريوت، ،والنظائر األشباه شرح البصائر عيون غمز احلنيفي، حممد بن أمحد احلموي،

  .1985/هـ1405 األوىل، الطبعة العلمية،

 املكرمة، ،مكة هـ1405 األوىل الطبعة ،األصوليني عند الوضعي احلكم ،حممد سعيد احلمريي،

 .الفيصلية مكتبة

 ،الترتيل معاين يف التأويل بلباب املسمى اخلازن تفسري البغدادي، حممد بن علي الدين عالء اخلازن،

 األوىل، الطبعة العلمية، الكتب دار بريوت، اهني،ش السالم عبد: وصححه ضبطه

  .م1995/هـ1415

 .هـ1389 السادسة الطبعة العريب، التراث إحياء دار بريوت، ،الفقه أصول بك، حممد اخلضري،

 مؤسسة بريوت، ،الفقهاء اختالف يف األصولية القواعد يف االختالف أثر ، سعيد مصطفى اخلن،

  .م2006/هـ1427 األوىل، الطبعة الرسالة،

 الرابعة، الطبعة الكتب، عامل بريوت، ،الدارقطين سنن عمر، بن علي الدارقطين،

  .م1986/هـ1406
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 دار بريوت، املدين، والقانون اإلسالمي الفقه يف مقارنة دراسة ،العقود يف الرضا مبدأ قرة، على داغي،

 .م2002/هـ1423 األوىل، الطبعة اإلسالمية، البشائر

 العلمية، الكتب دار بريوت، ،الدسوقي حاشية عرفة، بن أمحد بن حممد الدسوقي،

  .م2003/هـ1424

 التركي، عبداهللا.د وتعيق تصحيح ،حنبل بن أمحد ملذهب املدخل بدران، بن القادر عبد الدمشقي،

  .م1981/هـ1401 الثانية، الطبعة الرسالة، مؤسسة بريوت،

 الطبعة العصرية، املكتبة بريوت، ،احملرمة ألنكحةا وأحكام املسيار نكاح سليم، بن عرفان الدمشقي،

 .م2002/هـ1423 األوىل،

 العلمي البحث عمادة املنورة، املدينة ،الزوجية املرأة حقوق ضمانات يعقوب، حممد الدهلوي،

 .م2004/ هـ1424 األوىل الطبعة اإلسالمية، باجلامعة

  .صادر دار بريوت، ،سلمى أيب بن زهري ديوان

 بريوت، زيد، أبو وعلى األرناؤوط شعيب: ت ،النبالء أعالم سري أمحد، بن حممد الدين مشس الذهيب،

  .م2001/هـ1422 عشر، احلادية الطبعة ناشرون، الرسالة

  .الفكر دار بريوت، ،القرآن أحكام ،اجلصاص علي بن أمحد بكر أبو الرازي،
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 الكتاب دار بريوت، ،الصحاح خمتار القادر، عبد بن بكر أيب بن حممد الرازي،

  .م1981/هـ1401العريب،

 بريوت، العلواين، جابر طه حتقيق ،األصول علم يف احملصول احلسني، بن عمر بن حممد الرازي،

 .هـ1412 الثانية الطبعة الرسالة، مؤسسة

 القلم دار دمشق، داوودي، عدنان صفوان: ت ،الكرمي القرآن ألفاظ مفردات األصفهاين، الراغب

  .م1992/هـ1412 ألوىل،ا الطبعة والدار،

 حزم، ابن دار بريوت، ،الغرب يف للمسلمني الشخصية األحوال أحكام الغين، عبد سامل الرافعي،

 .م2002/ هـ1423 األوىل الطبعة

 السراج، حممد أمحد.د: ت ،الشهاب تنقيح عن النقاب رفع طلحة، بن علي بن حسني الرجراجي،

  .م204/هـ1425 األوىل، الطبعة الرشد، مكتبة الرياض،

  .قرطبة مؤسسة ،بويل إال نكاح ال حلديث اجللي التحقيق سليمان، بن مفلح الرشيدي،

 الرياض، مصري، بشري حيىي حتقيق ،الرضي شرح احلاجب بن ،كافية االسترباذي الدين رضي الرضي،

 .هـ1417 األوىل، الطبعة سعود، بن حممد اإلمام جبامعة العلمي البحث عمادة

 .الكتب عامل دار الرياض، ،احمليط القاموس ترتيب أمحد، رالطاه الزاوي،

 .هـ1427 عشرة الرابعة الطبعة الفكر، دار بريوت، ،اإلسالمي الفقه أصول ،وهبة الزحيلي،
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 هـ1425 املعدلة، الرابعة الطبعة الفكر، دار بريوت، ،وأدلته اإلسالمي الفقه وهبة، الزحيلي،

 .م2004/

 األشقر، سليمان عمر مراجعة ،الفقه أصول يف احمليط البحر ادر، نب حممد الدين بدر الزركشي،

 .م1992/هـ1413الثانية، الطبعة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة الكويت،

 للصحافة، الكويت دار شركة الكويت، ،القواعد يف املنثور ادر، بن حممد الدين بدر الزركشي،

  هـ1402 الثانية، الطبعة

  .اجلربين الرمحن عبد بن عبداهللا:ت ،اخلرقي خمتصر على الزكشي شرح اهللا، عبد بن حممد الزركشي،

 دار بريوت، ،التأويل وجوه يف الترتيل حقائق عن الكشاف عمر، بن حممود اهللا جار الزخمشري،

  .املعرفة

 الصاحل، أديب حممد. د: ت ، األصول على الفروع ختريج أمحد، بن حممود الدين شهاب الزجناين،

 .م1984/هـ1404 اخلامسة، الطبعة العبيكان، مكتبة الرياض،

  .م2007/هـ1428 الثانية، الطبعة التجديد، دار كواالملبور، ،الفقه اصول يف املانع صاحل، الزنكي،

 األوىل الطبعة املعارف، مكتبة الرياض، ،البغوي تفسري خمتصر ،أمحد بن اهللا عبد الزيد،

 .م1996/هـ1416
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 األوىل الطبعة الرسالة، مؤسسة بريوت، ،املرأة أحكام يف املفصل مي،الكر عبد زيدان،

 .م1993/هـ1413

 الطبعة العريب، التراث إحياء دار بريوت، ،اهلداية ألحاديث الراية نصب يوسف، بن اهللا عبد الزيعلي،

  .م1987/هـ1407 الثالثة،

 .حممد مصطفى مصر، ،اجلوامع مجع الوهاب، عبد الدين تاج السبكي،

 .هـ1421 األوىل، الطبعة بلنسية، دار الرياض، ،النكاح يف الشروط غامن، بن صاحل لسدالن،ا

 الثانية الطبعة بلنسية، دار الرياض، ،والسنة الكتاب ضوء يف الزواج فقه غامن، بن صاحل السدالن،

 .هـ1416

 العلمية، الكتب دار بريوت، ،الفقه أصول يف احملرر سهل، أيب بن أمحد بن حممد بكر أبو السرخسي،

 .هـ1417 األوىل الطبعة

 األوىل الطبعة العلمية، الكتب دار بريوت، ،املبسوط كتاب الدين، مشس السرخسي،

 .م1993/هـ1414

 الطبعة التدمرية، دار الرياض، ،جهله الفقية يسع ال الذي الفقه أصول نامي، بن عياض السلمي،

 .هـ1426 األوىل
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 الطبعة السعدي، الرمحن عبد بن امللك عبد: ت ،األصول ميزان محد،أ بن حممد بكر أبو السمرقندي،

  .م1987/هـ1407 األوىل،

 حممود اهللا عبد:ت ،الثبوت مسلم بشرح الرمحوت فواتح حممد، الدين نظام بن العلي عبد السهالوي،

  .م2002/هـ1421 األوىل، الطبعة العلمية، الكتب دار بريوت، عمر، حممد

 احلديثة، البيان دار الطائف، ،وآثاره وحقيقته حكمه الطالق بنية الزواج ى،موس بن أمحد السهلي،

 .م2001/ هـ1422 األوىل، الطبعة

  .العلمية الكتب دار بريوت، ،والنظائر األشباه الدين، جالل السيوطي،

 بريوت، رمضان، إبراهيم وختريج ضبط ،الشريعة أصول يف املوافقات موسى، بن إبراهيم الشاطيب،

 .م1999/هـ1420 الرابعة، الطبعة املعرفة، دار

 الثانية، الطبعة الوفاء، دار املنصورة، املطلب، عبد فوزي رفعت.د: ت ،األم إدريس، بن أمحد الشافعي،

  .م2004/هـ1425

 الفكر، دار بريوت، ،املنهاج ألفاظ معرفة إىل احملتاج مغين اخلطيب، حممد الشربيين،

  .م1995/هـ1415

 الثانية الطبعة العربية، النهضة دار بريوت، ،اإلسالم يف األسرة أحكام ى،مصطف حممد شليب،

 .م1977 هـ،1397
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 .هـ1406 العربية، النهضة دار بريوت، ،اإلسالمي الفقه أصول مصطفى، حممد شليب،

 العلوم مكتبة املنورة، املدينة ،الفقه أصول يف مذكرة املختار، حممد بن األمني حممد الشنقيطي،

 .م2001/هـ1422 اخلامسة، الطبعة واحلكم،

 العريب، بن سامي: ت ،األصول علم من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد علي، بن حممد الشوكاين،

 .م2000/هـ1421األوىل، الطبعة الفضيلة، دار الرياض،

 بريوت، زايد، إبراهيم حممود:ت ،األزهار حائق على املتدفق اجلرار السيل علي، بن حممد الشوكاين،

  .الكاملة األوىل الطبعة العلمية، الكتب دار

 املكتبة واصل، حممد فريد نصر. د: ت ،األخبار منتقى شرح األوطار نيل علي، بن حممد الشوكاين،

 .التوفيقية

 النوري، املعاطي أبو السيد: ت ،الشيباين حنبل بن امحد االمام مسند حنبل، بن أمحد الشيباين،

  .م1998/هـ1419 الوىل،ا الطبعة الكتب، عامل بريوت،

 املوجود عب أمحد عادل: ت ،الشافعي اإلمام فقه يف املهذب ،علي بن إبراهيم إسحاق أبو الشريازي،

 .م2003/ هـ1424: األوىل الطبعة املعرفة، دار بريوت، عوض، حممد علي و

 كتبةم املدينة، ،الفقه أصول علم على انطباقه ومدى الوضعي احلكم محدي، بن محدي الصاعدي،

 .هـ1425 واحلكم، العلوم
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 الطبعة ،وآثاره الزوج يف تيمية بن اإلسالم شيخ اإلمام عند األسرة فقه أمحد، بن حممد الصاحل،

 .م1996/هـ1416 األوىل

 الثانية، الطبعة اإلسالمي، املكتب بريوت، األعظمي، حبيب:ت ،املصنف الرزاق، عبد الصنعاين،

  .م1983/هـ1403

 .املرام بلوغ شرح السالم سبل إمساعيل، بن حممد الصنعاين،

 ،الفقهية وآثارها احلنابلة عند األدلة ألفاظ من االستنباط قواعد العزيز، عبد بن احملسن عبد الصويغ،

  .هـ1425 األوىل، الطبعة اإلسالمية، البشائر دار بريوت،

 زهري حممد: حتقيق ة،العلمي الكتب دار بريوت، ،اآلثار معاين شرح احلنفي، محد بن أمحد الطحاوي،

  .م1987/هـ1407 الثانية، الطبعة النجار،

 األوىل، الطبعة القلم، دار دمشق، ،اجلديد ثوبه يف احلنفي الفقه حممود، احلميد عبد طهماز،

  .م2000/هـ1420

 توزيع السعودية، التركي، اهللا عبد. د: ت ،الروضة خمتصر شرح ،القوي عبد بن سليمان الطويف،

 .م1998/هـ1419 الثالثة، الطبعة اإلسالمية، الشؤون وزارة

 الطبعة النفائس، دار األردن، ية،والصالح الثبات أصالة بني الشرعي احلكم ضمره، زهري اجلليل عبد

 .هـ1426 األوىل
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 العلمية، املكتبة بريوت، ،اإلسالمية الشريعة يف الشخصية األحوال الدين، حمي حممد احلميد، عبد

 .م2003 هـ،1424

 .م1983/هـ1401 الثانية الطبعة ،املتعة نكاح بطالن حممود، آل زيدان بن اهللا عبد

  .م1398/1978 عشرة، الثانية الطبعة القلم، دار دمشق، ،الفقه أصول علم خالف، الوهاب عبد

 ، الفضيلة دار الرياض، ،اإلسالمية الشريعة يف الزوجية النفقة أحكام طالب، يعقوب حممد عبيدي،

 .م2004/ هـ1425

 الطبعة األرز، مطابع األردن، ،والسنة الكتاب ضوء يف التعدد أحكام عايش، بن إحسان العتيبيب،

  .م2000/ هـ1420، األوىل

 العثيمني صاحل بن حممد الشيخ مؤسسة عنيزة، ،األصول علم من األصول صاحل، بن حممد العثيمني،

  .م2004/هـ1425 اخلريية،

 الطبعة اجلوزي، ابن دار الدمام، ،املستقنع زاد على ملمتعا الشرح صاحل، بن حممد العثيمني،

  .هـ1426األوىل،

 ،التقريب شرح يف التثريب طرح العراقي، زرعة أبو وابنه العراقي حسني بن الرحيم عبد العراقي،

 هـ1421 األوىل الطبعة العلمية، الكتب دار بريوت، علي، حممد القادر عبد أحاديثه خرج

 .م2000/
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 حممد شعبان: ت ،الكبري الرافعي أحاديث يف احلبري تلخيص حجر، بن علي بن أمحد العسقالين،

  .تيمية ابن مكتبة القاهرة، إمساعيل،

 الطبعة السالم، دار الرياض، ،البخاري صحيح شرح الباري فتح حجر، بن علي بن أمحد العسقالين،

  .م200/هـ1412 األوىل،

 طليمات، خمتار غازي: ت ،واإلعراب البناء علل يف اللباب احلسني، بن اهللا عبد البقاء أبو العكربي،

  .م1995 األوىل، الطبعة الفكر، دار دمشق،

 األوىل، الطبعة السالم، دار الرياض، ،الشيخان عليه اتفق فيما واملرجان اللؤلؤ فؤاد، حممد الباقي، عبد

  .هـ1416

 األوىل الطبعة العلمية، تبالك دار بريوت، ،األسرار كشف عبدالعزيز، البخاري الدين عالء

  .م1997/هـ1418،

 حزم، ابن دار بريوت، ،جديد عصري ثوب يف االتفاقية والشروط الزواج عقد نشوة، العلواين،

 .م2003/ هـ1424 األوىل الطبعة

 .م2004 األوىل، الطبعة القلم، دار ديب، ،األسرة فقه يف دراسات البصل، أبو علي

 العلمية، الكتب دار بريوت، ،املنهاج شرح اإلاج الوهاب، عبد دهوول السبكي الكايف عبد بن علي

 .هـ1424 األوىل الطبعة
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 شاكر، حممد احلكيم عبد: ت ،اهلداية مشكالت على التنبيه احلنفي، العز أيب بن علي بن علي

  .م2003/هـ1424 األوىل، الطبعة الرشد، مكتبة الرياض،

 .هـ1417 السابعة الطبعة العريب، الفكر دار ريوت،ب ،اإلسالمي التشريع أصول اهللا، حسب علي

  .م1971 األوىل، الطبعة العريب، الفكر دار القاهرة، ،اإلسالمية الشريعة يف الزواج اهللا، حسب علي

 .م1980/هـ1400 األوىل، الطبعة بغداد، جامعة ،اإلسالم يف النكاح موانع شوكت، عليان،

 األوىل الطبعة الريان، مؤسسة بريوت، ،وأدلته املالكي فقهال مدونة الرمحن، عبد الصادق الغرياين،

  .م2002/ هـ1423

  .الشعب دار القاهرة، ،الدين علوم إحياء أمحد، بن حممد حامد أبو الغزايل،

 العريب، التراث إحياء دار بريوت، ،األصول علم من املستصفى ،أمحد بن حممد حامد أبو الغزايل،

  .م1997/هـ1418 األوىل، الطبعة

 الطبعة العلمية، الكتب دار بريوت، ،املنهاج منت على الوهاج السراج الزهري، حممد الغمراوي،

  .م2005/هـ1426 الرابعة،

 .الفكر دار بريوت، ،الناسك وعدة السالك عمدة شرح املسالك أنوار الزهري، حممد الغمراوي،

 ،وزيادات التنقيح مع املقنع عمج يف اإلرادات منتهى  احلنبلي، أمحد بن حممد الدين تقي الفتوحي،

 .م2006 ، هـ1427 الثانية الطبعة الرسالة، مؤسسة بريوت، التركي، اهللا عبد. د:ت
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 تفسري بني جامعة حتليلية دارسة والفرقة النكاح لقضايا القرآين العرض السالم، عبد زينب الفضل،

 .احلديث دار القاهرة، ،وفقهها اآليات

 حزم ابن ودار بالرياض الفضيلة دار ،األصول قواعد إىل الوصول تيسري ،صاحل بن اهللا عبد الفوزان،

 .هـ1420 األوىل، الطبعة ببريوت،

 .مرشد عادل به اعتىن ،الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح املقري، حممد بن أمحد الفيومي،

 دار يروت، تاين،عي مجال: ت ،املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاة حممد، سلطان بن علي القاري،

 .م2001/ هـ1422 األوىل الطبعة العلمية، الكتب

 األردن، ،اإلسالمي الفقه يف وأثرمها األصوليني عند والفساد البطالن حممد، يونس حنان القدميات،

 .م2004/ هـ1423 األوىل الطبعة النفائس، دار

 األوىل الطبعة مية،العل الكتب دار بريوت، ،الذخرية الصنهاجي، إدريس بن أمحد القرايف،

  .م2001/هـ1422

  .ملعرفة دارا بريوت، ،الفروق الصنهاجي، إدريس بن أمحد القرايف،

 عبد طه حتقيق ،احملصول اختصار يف الفصول تنقيح شرح الصنهاجي، أدريس بن أمحد القرايف،

  .هـ1393 العريب، الفكر دار القاهرة، سعد، الرؤوف
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 عطا، القادر عبد حممد: ت ،احملصول شرح يف األصول نفائس الصنهاجي، إدريس بن أمحد القرايف،

 .العلمية الكتب دار بريوت،

 األوىل، الطبعة هبة، مكتبة القاهرة، ،وحكمه حقيقته املسيار زواج يوسف، القرضاوي

  .م1999/هـ1420

  .الثانية الطبعة التراث، إحياء دار بريوت، ،القرآن ألحكام اجلامع أمحد، بن حممد القرطيب،

 النملة، الكرمي عبد:ت ،اجلوامع مجع شرح الالمع الضياء الرمحن، عبد بن امحد حلولو القروي،

  .م1999/ هـ1420 االوىل، الطبعة الرشد، مكتبة الرياض،

 ،وعمرية القليويب حاشيتا الربلسي، أمحد الدين شهاب وعمرية سالمة بن أمحد الدين شهاب القليويب،

  .العربية الكتب إحياء دار مصر،

 اللبابيدي، رياض بن حممد: ت ،البهية الدار شرح الندية الروضة خان، حسن صديق القنوجي، 

 .م2005/هـ1426 العريب، الكتاب دار بريوت،

 طعمة خري حممد: ت ،الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع مسعود، بن بكر أبو الدين عالء الكاساين،

 .م2000/  هـ1420: األوىل الطبعة املعرفة، دار ببريوت، حليب،

: حتقيق ،الفقه أصول يف الورقات ألفاظ حل على الزاهرات األجنم عثمان، بن حممد املارديين،

  .م1996/هـ1416 الثانية، الطبعة الرشد، مكتبة الرياض، النملة، عبدلكرمي.د
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  .السعادة مطبعة مصر، ،سحنون برواية الكربى املدونة أنس، بن مالك

 حممود و معرف عواد بشار: وتعليق حتقيق ،املدين الزهري مصعب أيب يةبروا املوطأ أنس، بن مالك

  .م1998/هـ1418 الثالثة، الطبعة الرسالة، مؤسسة بريوت، خليل، حممد

 معوض حممد علي: ت ،الشافعي مذهب يف الكبري احلاوي حممد، بن علي احلسن أبو املاوردي،

  .م1994/هـ1414 األوىل، الطبعة لباز،ا دار مكتبة املكرمة، مكة املوجود، عبد أمحد وعادل

،الداغستاين، حممد بن علي مرتضى: ت ،اجلوامع مجع حل يف الطالع البدر امحد، بن حممد احمللي 

  .م2005/هـ1426 األوىل، الطبعة الرسالة، مؤسسة بريوت،

 .العريب الفكر دار بريوت، ،الفقه أصول زهرة، أبو حممد

 .العريب الفكر دار بريوت، ،الشخصية األحوال زهرة، أبو حممد

  .العريب الفكر دار بريوت، ،النفس على الوالية زهرة، أبو حممد

 .العريب الفكر دار بريوت، ،وآثاره الزواج عقد يف حماضرات زهرة، أبو حممد

 الرابعة الطبعة اإلسالمي، املكتب ببريوت، ،اإلسالمي الفقه يف النصوص تفسري صاحل، أديب حممد

 .هـ1413

 الطبعة العبيكان، مكتبة الرياض، ،االستنباط ومناهج اإلسالمي التشريع مصادر صاحل، أديب حممد

 .هـ1424 األوىل
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  .اإلسالم يف حرام املتعة نكاح احلامد، حممد

 الكتاب دار القاهرة، ،)العامة ونظرياته ومصادره تارخيه( اإلسالمي للفقه املدخل سالم، حممد مدكور

  .م1996 احلديث،

 اإلمام مذهب على اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف سليمان، بن علي الدين عالء ي،املرداو

 األوىل، الطبعة العلمية، الكتب دار بريوت، الشافعي، إمساعيل حسن حممد: ت ،أمحد

  .م1997/هـ1418

 افظوح تامر حممد حممد: ت ،املبتدي بداية شرح اهلداية ،بكر أيب بن علي الدين برهان املرغيناين،

  .م2000/هـ1420األوىل، الطبعة السالم، دار القاهرة، حافظ، عاشور

 فقهية دراسة ،وخارجها السعودية العربية اململكة داخل العريف الزواج يوسف، بن امللك عبد املطلق،

  .م2006/هـ1427 األوىل الطبعة العاصمة، دار الرياض، مقارنة،

  .الفكر دار بريوت، ،املهذب شرح عللمجمو الثانية التكملة جنيب، حممد املطيعي،

 التحف جمموعة الرياض، ،الرب عبد ابن متهيد ترتيب يف الرب فتح الرمحن، عبد بن حممد املغراوي،

 .م1996 ، هـ1416 األوىل الطبعة الدولية، والنفائس

  .م1985/هـ1405الرابعة، ،الطبعة الكتب عامل مصر، ،الفروع حممد، بن مفلح بن حممد املقدسي،

 .اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة الكويت، ،الفقهية وسوعةامل
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 واختالف وجل عز اهللا كتاب من واملنسوخ الناسخ إمساعيل، بن حممد بن أمحد جعفر أبو النحاس،

 األوىل، الطبعة الرسالة، مؤسسة بريوت، الالحم، إباهيم بن سليمان.د: ت ،ذلك يف العلماء

  .م1991/هـ1412

  األوىل، الطبعة السالم، دار الرياض، ،الصغرى النسائي سنن سنان، بن علي شعيب بن أمحد النسائي،

  .م1999 إبريل/هـ1420 حمرم

 الطبعة احلليب، ومطبعة مكتبة ،القريواين زيد أيب رسالة على الدواين الفواكه غنيم، بن أمحد النفراوي،

  .م1955/هـ1374 الثالثة،

 ،الراجح املذهب على وتطبيقاا الفقه أصول ملسائل جلامعا حممد، بن علي بن الكرمي عبد النملة،

  .هـ1420 األوىل الطبعة الرشد، مكتبة الرياض،

 الرشد، مكتبة الرياض، ،املقارن الفقه أصول علم يف املهذّب حممد، بن علي بن الكرمي عبد النملة،

  .م1999/هـ1420 األوىل، الطبعة

 دار بريوت، شيحا، مأمون خليل: ت ،احلجاج بن ممسل صحيح شرح املنهاج الدين، حمي النووي،

  . م2003/هـ1423التاسعة، الطبعة املعرفة،

 الثالثة، الطبعة اإلسالمي، املكتب ببريوت، ،املفتني وعمدة الطالبني روضة الدين، حمي النووي،

  .م1991/هـ1412
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 ربيع األوىل، بعةالط السالم، دار الرياض، ،مسلم صحيح القشريي، احلجاج بن مسلم النيسابوري،

  .م1988 يوليو/هـ1419 األول

 اإلسكندرية، ، املصريني من املسلمني وغري للمسلمني العريف الزواج أحكام إبراهيم، يوسف هالل

 .اجلامعية املطبوعات دار

 الثالثة، الطبعة العريب، الكتاب دار بريوت، ،الفوائد ومنبع الزوائد جممع بكر، أيب بن علي اهليثمي،

  .م1982/هـ1402
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  :والدوريات االت

  م2007 نوفمرب 28 األربعاء: بتاريخ ،174 العدد" أين إىل السياحي الزواج"  اليمنية) الوسط( صحيفة

  .15ص هـ، 1418 ،)46( العدد  األسرة، جملة

  .م1997يوليو  3هـ، املوافق 1418صفر  28، 1598جملة الدعوة، السعودية، العدد 

  .التاسعة السنة ،36:العدد اإلسالمي، الفقه يف تصدر حمكمة علمية لةجم املعاصرة، البحوث جملة

  .الرابع العدد مباليزيا، العاملية اإلسالمية اجلامعة التجديد، جملة
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   اإللكترونية املواقع

) املسفار زواج( عنوان حتت www.islamonline.net  نت الين أون إسالم اإللكتروين املوقع

  .10/11/2007: ريخبتا الزيارة متت

 بني املصياف زواج انتشار( عنوان حتت  www.alaraiya.net  نت العربية اإللكتروين املوقع

 15 القناة بثته) اليمن يف السياحي الزواج) (خاصة مهمة( وبرنامج) األعمال ورجال سيدات

  .م12/11/2007: بتاريخ الزيارة متت. م2005 سبتمرب

" أين إىل السياحي الزواج: "عنوان حتت www.alwasat-ye.net نت الوسط اإللكتروين املوقع

  .م10/11/2007: بتاريخ الزيارة متت

 متت). املصياف زواج املوسم موضة( عنوان حتت www.egypt.com إجيبت اإللكتروين املوقع 

  .م12/11/2007 بتاريخ الزيارة

 متت  www.alriyadh.com)السياحي الزواج: (عنوان حتت الرياض، جريدة اإللكتروين املوقع

  .م10/11/2007: بتاريخ الزيارة

 املصياف، زواج( عنوان حتت www.66n.com). الزوجية احلياة عامل( منتدى اإللكتروين املوقع

  م9/11/2007 :بتاريخ الزيارة متت ،)الصيف يف الزواج يسمى ما أو

http://www.islamonline.net
http://www.alaraiya.net
http://www.alwasat-ye.net
http://www.egypt.com
http://www.alriyadh.com
http://www.66n.com
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 اآليــات فهـرس

 اآليات الصفحات

108 )نوهنكأَس نثُ ميم حكَنتن سم كُمدجو(   

 )اللّه فَضلَ بِما النساء علَى قَوامونَ الرجالُ( 168

 )مشرِكَةً أَو زانِيةً إلَّا ينكح لَا الزانِي( 87

 ) أَتقَاكُم اللَّه عند أَكْرمكُم إِنَّ( 84

 )إِخوةٌ الْمؤمنونَ إِنما( 84

66 )ىتح حنكا تجوز هرغَي( 

146 )نياسِ زلنل بح اتوهالش ناء مسالن( 

 )غَيره زوجا تنكح حتى بعد من لَه تحلُّ فَالَ طَلَّقَها فَإِن( 58

94 )نوهحفَانك بِإِذْن هِنلأَه نوهآتو نهورأُج وفرعبِالْم( 

 )ينكحن أَن تعضلُوهن فَالَ( 65

 )فَرِيضةً أُجورهن فَآتوهن منهن بِه استمتعتم فَما( 94

 )تمسوهن لَم ما النساء طَلَّقْتم إِن علَيكُم جناح الَّ( 96

 )نِحلَةً صدقَاتهِن النساء وآتواْ( 94

 )بعضٍ لياءأَو بعضهم والْمؤمنات والْمؤمنونَ( 84

 )عاهدواْ إِذَا بِعهدهم والْموفُونَ( 48

167 )إِنأَةٌ ورام افَتن خا مهلعا بوزشن ا أَواضرإِع( 

 )مسؤوالً كَانَ الْعهد إِنَّ بِالْعهد وأَوفُواْ( 48
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 )والزكَاة بِالصلَاة أَهلَه يأْمر وكَانَ( 98

 )يؤمنواْ حتى الْمشرِكني تنكحواْ والَ( 66

 )سلَف قَد ما إِالَّ النساء من آباؤكُم نكَح ما تنكحواْ والَ( 58

60 )نمو هاتأَنْ آي لَقلَكُم خ نم ا أَنفُِسكُماجووا أَزكُنسا لِّتهإِلَي( 

 ) مهاجِرات الْمؤمنات جاءكُم إِذَا آمنوا ذينالَّ أَيها يا( 86

 )طَلَّقْتموهن ثُم الْمؤمنات نكَحتم إِذَا آمنوا الَّذين أَيها يا( 58

 )بِالْعقُود أَوفُواْ آمنواْ الَّذين أَيها يا( 1

 )نفُسكُمأَ قُوا آمنوا الَّذين أَيها يا( 98
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  واآلثــار  األحـاديث فهـرس

 الصفحات األثر/احلديث

 84 فأنكحوه وخلقه دينه ترضون من جاءكم إذا

 49 خالصاً منافقاً كان فيه كن من أربع

  92  أربع يف أميت

 80 بالدف عليه واضربوا النكاح أعلنوا

 132 املستعار بالتيس أخربكم أال

ــزوج أال ــاء ت ــ إال النس ــزوجن وال اءاألولي ــن إال ي  م
 األكفاء

88 

ــرين ــه اهللا صــلى اهللا رســول أم  أدخــل أن وســلم علي
  زوجها على امرأة

96 

 68 خسيسته يب لريفع أخيه ابن من زوجين أيب إن

ــوا أن الشــروط أحــق إن ــه توف ــا ب ــه اســتحللتم م  ب
 الفروج

3 

ــت بكــراً جاريــة أن ــنيب أت ــه اهللا صــلى ال  وســلم علي
 فذكرت

68 

 73 يستأذا مل بكر وهي ابنته وجز رجالً أن

 120 النساء من االستمتاع لكم أذنت كنت إنين

 68 تستأذن والبكر وليها من بنفسها أحق األمي

  120  أال خنتصي يا رسول اهللا



214 
 

 67 باطل فنكاحها وليها إذن بغري نكحت امرأة أميا

 98 الولود الودود تزوجوا

 95 حديد من خامتاً ولو التمس

 95 بفاطمة علياً وسلم عليه اهللا صلى نيبال زوج

 اجلاريـة  عـن  وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول سألت
  أهلها ينكحها

72 

  22 أحق اهللا شرط

 88 حلي حي  لقبيلة، قبيلة لبعض بعضهم أكفاء العرب

ــان ــول فك ــلى اهللا رس ــه اهللا ص ــلم علي ــم وس  يقس
 يومني لعائشة

167 

 127 راالشغا هذ: كتابه يف معاوية قال

 94 ذهب من نواة وزن: قال أصدقتها؟ كم

 67 نفسها املرأة تزوج وال املرأة، املرأة تزوج ال

 126 اإلسالم يف شغار ال

  67 بويل إال نكاح ال

  78 وشاهدين بويل إال نكاح ال

 21 وشرط بيع حيل ال

 109 ضرا طالق تسأل المرأة حيل ال

 154 آلخرا واليوم باهللا تؤمن المرأة حيل ال

 96 شطط وال وكس ال نسائها صداق مثل هلا

 2 شرطاً إال شروطهم عند املسلمون



215 
 

 49 الشروط عند احلقوق مقاطع

 43 له فهي ميتة أرضاً أحيا من

 43 اجلنة دخل اهللا إال إله ال قال من

 126 الشغار عن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ى

 عـام  املتعـة  عـن  موسـل  عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول ى
 خيرب

120 

 79 السر نكاح هذا

 وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول أن علــم لقــد واهللا
 عنها ى

121 

ــرأة وإن ــت ام ــن خاف ــها م ــوزاً بعل ــت..." نش : قال
 املرأة يف اآلية هذه أنزلت

167 

 168 النكاح سنتنا من وإن

 98 احلجر وللعاهر للفراش الولد

 141 احلسن تزوجوا ال الكوفة أهل يا

 85 إليه أنكحوا هند أبا أنكحوا بياضة بين يا

  49 غدرته بقدر القيامة يوم لواء غادر لكل يرفع
 

  

 

  

  


