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ABSTRACT

The implementation of “no danger and endanger” principal in contemporary
marriage. This thesis is applied for Islamic Law Master Program, Muhammadiyah
University of Surakarta. Arranged by: Muhamad Kumaidi. NIM: O000110026.
Supervised by: Dr. Muhammad Mu’in Dinillah Bashri, MA and Dr. Muhammad
Abdul Khalik Hasan. Year : 2014 AD – 1435 H.

The background of this research is based on the necessity to shout out the idea and
provide the knowledge to the society towards the law and provision of
contemporary marriage with its development and varieties based on the “no
danger and endanger” principal. To analyze this research, the writer used
qualitative method and document analysis. The writer focused on the three
problems in this research: (1) what is the damage and danger of the contemporary
marriage recently? (2) What is the correlation of “no danger and endanger”
principal in the contemporary marriage? (3) What is the role of contemporary
marriage based on “no danger and endanger” principal? From problems
mentioned above, the writer takes the conclusion after the research. The
conclusions are: (1) Marriage contemporary developed at this time cannot be
separated from damage and danger both for women and for children and the
Muslim community at large, although the author does not deny the existence of
the advantages of marriage. (2) Contemporary marriage recently is not separated
with “no danger and endanger” principal, because the basic role and purpose of
syariah law is forbidding the damage and danger. The syariah law gives the
advantages in both specific and general. (3) The varieties of marriage are allowed
by the syariah during the process of it without any danger. But, if the marriage
contains the danger and the advantages, the people have to look which is
dominant between the danger and the advantages. If the advantages are more
dominant than the danger, it is allowed by syariah, and vice versa. This principal
gives the guidance to the ulama, the fatwa provider and the law maker according
to the role of marriage.
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ملـــــــــــــــــــــخص
قاعدة الضرر وال ضرار و 

:رقم الـقـيــد.حممد محيدي: إعداد الطالب . جبامعة سوراكرتا احملمديةلشريعة ماجستري ا
O000110026 . الدكتور حممد معني دين اهللا البصري والدكتور حممد : حتت إشراف

.هـ١٤٣٥-م٢٠١٤عام . عبد اخلالق حسن

هذه الرسالة حبث كيفي مكتيب قامت فكرته على حاجة واقع الدعوة إىل بيان أحكام 
. اليت استجدت من زمن إىل زمن- عرب قاعدة ال ضرر وال ضرار -األنكحة بأنواعها املتنوعة 

ما أوجه الضرر يف النكاح املعاصر املتداولة ) ١: (ثالثة أمور تدور مشكلة البحث حول و 
ما حكم كل أنواع ) ٣(ما ارتباط القاعدة ال ضرر وال ضرار بالنكاح املعاصر؟ ) ٢(اليوم؟ 

يف كل من أقول العلماء ملعاصرة نظر القاعدة الضرر وال ضرار؟ وبعد البحثاألنكحة ا
املتقدمني واملعاصرين والقوانني الدولية اليوم يف أحكام األنكحة وأنواعها املتنوعة توصل 

الزواج املعاصر املتداول اليوم ال خيلو من مضرات إما الضرر للمرأة أو أن ) ١: (الباحث إىل 
مع املسلمني عامة ويعتقد الباحث أيضا بوجود مصلحة يف بعض نوع للولد أول للمجت

الزواج املعاصر املتداول اليوم ال ينفصل عن قاعدة ال ضرر وال ضرار حيث أن ) ٢. (النكاح
وألجل مراعة أن من أعظم دور الشريعة أي من مقاصد الشريعة الكربى هي دفع كل الضرر

كل األنكحة بأنواعها جائزة شرعا إن ختلى من و ) ٣(.اخلمسة- العامة واخلاضة - املصاحل 
وإذا كان فيها ضرر ومصلحة معا فريى . ضرر وإضرار األخرين وخبالفها إن وجد فيها الضرر

وهذه . إذا كانت املصلحة أكرب من ضرره فجائزة شرعا وخبالفها. أعظمهما مصلحة أو ضررا
لفتوى وصانع القوانني يف ضوابطب االقاعدة الضرر وال ضرار تضيئ درب أهل العلم وصاح

.وضع الفتوى والقانون يف النكاح

.رالضر ، عاصرامل، النكاح: الكلمة الرئيسية
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"ال ضرر وال ضرار"قاعدة 
وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة في النكاح

مقدمة
باعث ،مدبر اخلالئق أمجعني،السموات واألرضنيفاطر،احلمد هللا رب العاملني

ئل عليهم إىل املكلفني هلدايتهم وبيان شرائع الدين بالدالوسالمه الرسل صلوات اهللا 
.ل املزيد من فضله وكرمهئأمحده على مجيع نعمه وأس؛القطعية وواضحات الرباهني

،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
؛واملميز بني احلالل واحلرام،احملكم لألحكام،د األفعالوأس،الداعي إىل أصح األقوال

.صالة دائمة بالغدو واألصال،صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه خري صحب وخري آل
:أما بعد

خلفية البحث
ايو 

وأكثرهم يبادرون ويتسارعون يف إفادة من كل جديد مام الناس معظإذا كان. قبل
حرام فمجتمع اإلسالم الذين يتمسكون بالشريعة يوجهه اليوم بدون أي نظر إىل حل أو

السموية يتسائل ويتوقف أمام هذه املستجدة املعاصرة ملعرفة أحكامها من أهل العلم 
.    والذكر

سلمني واستجدت هذه األشياء هي ومن األشياء اجلدد اليت انتشرت يف جمتمع امل
ولكل نوع . وظهرت يف زمننا احلاضر أنواع النكاح املعاصر مبختلف األنواع. أمور النكاح

الذي يقوم على " نكاح فريند"واملثال على ذلك . صورها اخلاصة تتميز واحد تلو األخر
ه الذي أصبح كأن" جريل فريند وبوي فريند"أساس صدور وجوده بسبب ما يسمون 
لفىت أو الفتاة الذين ليس هلم عشيق أو عشيقة شيء عادي الزم بل يكون عجيبا غريبا ل
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وهذا مثال واحد للزواج الذي . تيعد مريضا نفسيا يطاف به يف العيادات واملستشفياو 
. يستجد وجوده ما مل يكن موجودا من قبل

قلبه قد يكون عقد نكاح هؤالء مع نية الطالق يفو حدث اليوم كثرة الطالق 
وقد تكون نيته نية نكاح املتعة ولكن ما صرح . بعد اإلصابة وحاجة االستمتاع بالزوجة

من هذا الواقع يتسائل الباحث .الشرط صلب العقد بل إضمارها عن الزوجة واألولياء
عن اخلطأ يف النكاح املوجود؟ هل دار النكاح مثل ما أراد به الشرع أم خيالفه؟

أنواع لباحث العرض على حقيقة حكم هذه الفكرة أراد افانطالقا من هذه 
وقد يكون نوع من أنواع هذه الألنكحة . القاعدة الضرر وال ضرارالزواج املعاصر عرب

وقد ا معا أو على َوَلدمها فيما بعد 
محة حيث أن هذه األشياء هي تكون هذه األنكحة ضاعت منها السكينة واملودة والر 

.غرض النكاح وهدفه

مشكلة البحث
ما أوجه الضرر يف ) ١(:ثالث اشكاالت الباحث حل حياولالبحثوهذا

ما ارتباط القاعدة ال ضرر وال ضرار بالنكاح ) ٢(النكاح املعاصر املتداولة اليوم؟ 
الضرر وال ضرار؟ما حكم كل أنواع األنكحة املعاصرة نظر القاعدة) ٣(املعاصر؟ 

كالت العارضة يقدم الباحث هذه الرسالة حتت املوضوع ومن خالل هذه املش
نوع املنهج العلمي على "قاعدة ال ضرر وال ضرار وتطبيق"

. االستقرائي املكتيب

أهداف البحث
:النقاط التالية كما يهدف البحث احلايل لعدة أهداف من أمهها التعرف على

معرفة حقيقة ارتباط القاعدة ال ) ٢(.البيان الشامل أوجه الضرر يف النكاح املعاصر) ١(
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معرفة التطبيقات الفقهية املعاصرة لقاعدة ال ضرر ) ٣(.ضرر وال ضرار بالنكاح املعاصر
شريعة وال ضرار يف النكاح املتداولة بني الناس واستجابة حكم هذه املسألة من نظرية ال

.اإلسالمية

السابقة من خالل اتباع اخلطة شكاالتوقد حاولت الدراسة اإلجابة على اإل
قسم األول عن نظرية القاعدة ال : قسم هذا البحث على ثالثة املباحث ما يلي، ةالتالي

ضرر وال ضرار قسم الثاين هو البحث عن فقه النكاح وقسم الثالث هو البحث عن 
ضرر وال ضرار يف النكاحال "تطبيقات القاعدة 

نظرية القاعدة ال ضرر وال ضرار: قسم األول ال

مفهوم القاعدة الفقهية: أوال 

:هو األصل و ، ١اجللوس أي ضد القيام: هي من قعد يقعد و لغة القاعدة 
مثل ذلك، عدم جواز الزىن املكره، . »الشيء الذي يقوم عليه، ومنشؤه الذي ينبت منه«

أن «صطالح فهي يف االالقاعدة أما و ."ال ضرر وال ضرار"يقوم هذا احلكم على قاعدة 
.٢»القاعدة هي األمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية تفهم أحكامها منها

ال ضرر وال ضرار قاعدةمدلول : ثانيا 

٣٨عامل الكتب : القاهرة ) ١: ط (، التوقيف على مهمات التعاريف، )هـ١٠٣١: املتوىف (عبد ، املناوي. ١
.٢٦٦ص ، )هـ١٤١٠(عبد اخلالق ثروت، 

الكتب العلمية، دار : ،  بريوت )١: ط (، األشباه والنظائر، )هـ٧٧١: املتوىف (السبكي، تاج الدين، . ٢
.١١، ص ١، ج )هـ١٤١١(



٩

فسوء احلال والضيق كثريا ما يكون نتيجة النتقاص .١الضرر ضد النفعاألصل يف 
أو ، أو للمريض والزمانة واهلزل، حقوق اإلنسان وملكه أو للفقر والشدة والقحط

: االصطالح هو يف الضرروأما.للحاجة امللجيئة وذلك كانت كلها ضد لنفع اإلنسان
فالضرر هو حماولة اإلنسان . قصد وأما الضرار فيحصل بقصدأن الضرر حيصل بغري

والضرار أن . إحلاق املفسدة بنفسه أو بغريه، أو أن تدخل على غريك ضررًا ملصلحتك
.يرتاشق اثنان مبا فيه مفسدة هلما أو أن تدخل على غريك ضرراً ال منفعة لك فيه

قاعدة ال ضرر وال ضرارأصول : ثالثا 

َأى لن ينقصوه، ﴿َوَما َيُضرُّوَنَك ِمن ٢﴿َلن َيُضرُّوْا اهللا َشْيئًا﴾: من القرآن : أوال 
٣َشْيٍء﴾

َال َضَرَر َوَال {: قَالَ ، َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ : من احلديث : ثانيا 
.٤}َعَلْيهِ َوَمْن َشاقَّ َشقَّ اللَُّه ، َمْن َضارَّ َضرَُّه اللَّهُ ، ِضرَارَ 

القاعدةحجية : رابعا 

إذا كانت ، ، اختلف العلماء فيه بني الرفض واإلجياز
فهي قبل أن تكون قاعدة أو جتري جمرى أو حديثا صحيحا القاعدة نصًا قرآنيًا كرميًا 

،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )هـ٣٩٣: املتوىف(أبو نصر إمساعيل بن محاد الفارايب ،اجلوهري. ١
. ٧١٩ص ، ٢ج ، )هـ١٤٠٧( ، دار العلم للماليني: بريوت ، أمحد عبد الغفور عطار: التحقيق، )٤:ط(
.١٧٦: سورة آل عمران . ٢
.١١٣: النساء سورة. ٣
شعيب : التحقيق ، )١: ط (،سنن الدارقطني، )هـ٣٨٥: املتوىف (أبو احلسن علي بن عمر ، الدارقطين. ٤

مؤسسة الرسالة، : لبنان –الناشر بريوت ، االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز اهللا، أمحد برهوم
، السنن الكبرى، )هـ٤٥٨: املتوىف (، أمحد بن احلسني، والبيهقي. ٥١ص ، ٤ج ،٣٠٧٩: رقم ،)هـ١٤٢٤(

: رقم ،)هـ١٤٢٤(، دار الكتب العلمية: لبنات –بريوت ، حممد عبد القادر عطا: ،  التحقيق )٣: ط (، 
.١١٤ص ، ٦ج ،١١٣٨٤
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خرج عن  القواعد فهي دليل شرعي باالتفاق فهل إذا جرى النص القرآين جمرى القاعدة 
وأما إذا كانت القاعدة مبنية ؟كونه دليًال شرعيًا معموًال به، وال جيوز تقدمي غريه عليه

على دليل شرعي من األدلة اليت اختلف يف اعتبارها فيجب الرجوع أوًال إىل األدلة املتفق 
عليها

ضوابط الضرر: خامسا 

ن أ: الثانيضابطال.حمققا ال موهوماضررن يكون هذا الأ: األولضابطال
ضررن يكون هذا أ: الثالثضابط ال.ظاهرا ال مشكال، فاحشا ال يسرياالضرريكون 

الضرر خمال ن تكون أ: الرابعضابطال.مهاالإو أ،و تعسفاأ،تعديا: بغري حق أي 
صلحة مبون الضرر خمالكين أ: الخامسضابطال. يف االصلامشروعمبصلحة

.١وجه من وجوه االستحقاقي أضرر بتمستحقة للم

»ال ضرر وال ضرار«أهمية قاعدة : سادسا 

أن هذه القاعدة من : أوال :لها أمهية من خالل أمرين أما أمهية القاعدة ف
وقال بعض الفقهاء أن نصف الفقه يندرج . القواعد ذات األثر الواسعة يف أحكام الفقه

ووجه هذا أن الشريعة ال ختلو إما جلب املصاحل واملنفع وإما لدفع ، ٢حتت هذه القاعدة
لك نصف أحكام وذ، املضار وهذه القاعدة اليت معنا تقرر جانب دفع املضار وختفيفها

دار ابن عفان للنشر : اململكة العربية السعودية ، )١: ط (،الضرر في الفقه اإلسالمي، أمحد، وايفم. ١
.٧٢١ص ، )هـ١٤١٨(، والتوزيع

عميد  : التحقيق ، )١: ط (،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، حممد مصطفى، الزحيلي. ٢
.٢١٨ص ، ١ج ، )هـ١٤٢٧(، دار الفكر: دمشق ، جامعة الشارقة-كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
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وذالك باعتبار من أدلة الفقه أو ، إن هذه القاعدة صلة بعلم أصول الفقه: ثانيا .١الفقه
.

»ال ضرر وال ضرار«القواعد المندرجة تحت قاعدة: سابعا 

الضرر )٢(،الضرر يزال)١: (القواعد اخلاصة بإزالة الضرر يف حال انفراده
والقواعد .الضرر اليكون قدميا)٤(،القدمي يرتك على قدمه)٣(، يدفع بقدر اإلمكان

الضرر األشد يزال )٢(الضرر ال يزال مبثله)١: (اخلاصة بإزالة الضرر يف حال التعارض
)٤(إذا تعارض مفسدتان روع أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما)٣(بالضرر األخف

درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل)٥(يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام 

احفقه النك: القسم الثاني

مستند و ، مفهوم النكاح وتعريفهفيه مباحث عن حبث خمصص يف فقه النكاح و 
فكما يلي أركان النكاح وشروطه وحكمة مشروعيتهو ، النكاح ومشروعيته وحكمه

: املباحث 

مفهوم النكاح وتعريفه: أوال 

ويقال أيضا أن النكاح هو . ٢أن أصل النكاح يف الكالم العرب هو الوطء
﴿َوَال تـَْنِكُحوا َما : كما قال تعاىل نكح فالن امرأة ينكحها نكاحا إذا تزوجها:التزوج

وأما .٣َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء َسِبيًال﴾

،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، )هـ٨٨٥: املتوىف (علي بن سليمان الدمشقي ، املرداوي: انظر . ١
مكتبة الرشد، : الرياض / السعودية ، عبد الرمحن اجلربين، وعوض القرين، وأمحد السراح: التحقيق ، )١: ط (
.٣٨٤٦ص ، ٨ج ، )هـ١٤٢١(
، حممد عوض مرعب: التحقيق ) ١: ط (،تهذيب اللغة، )هـ٣٧٠: ملتوىف ا(أبو منصور اهلروي، ، األزهري. ٢

.٦٤ص ، ٤ج ،)م٢٠٠١(، دار إحياء الرتاث العريب: بريوت 
. ٢٢: سورة النساء . ٣



١٢

لتحقيققصًدابني رجل ومرأةاستمتاعِحليفيدشرعيعقد: النكاح يف االصطالح 
نسل وإجياديف معنامها لتكوين أسرةماأوالتزويجأواإلنكاحبلفظمنهاملرجوةمقاصده

.بينهما

مستند النكاح: ثانيا 

فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن ...﴿ :اهللا تعاىل: من القرآن : أوال 
.١﴾...َوُثَالَث َورُبَاعَ 

يَا َمْعَشَر الشََّباِب، َمِن اْسَتطَاَع الَباَءَة فـَْلَيتَـَزوَّْج، فَِإنَُّه َأَغضُّ {: ثانيا من احلديث 
.٢}لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج، َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه بِالصَّْوِم فَِإنَُّه لَُه ِوَجاءٌ 

النكاحمشروعية: ثالثا 

وذلك،املباحاألصلي هل هو الواجب أو املندوب أوحكمهيفالعلماءاختلف
ستحباب،الا: األولالقول:التايلالنحوعلىاألقوالهذهبيانميكنعدة،أقوالعلى

القائلاألولالقولالباحثيرتجحو ،الوجوب: الثالثالقولو ، باحةاإل: الثاينالقولو 
أغراضلتفاوتبالوجوبالقوليتعذر) ١(:التاليةلألسبابوذلكالزواج،باستحباب

منكثريوردلقد) ٢(.فيهالوجوبتناقضالزواجطبيعةأنكماالزواج،يفالناس
لوجودمبقتضاهابالوجوبالقولامتنعوحيثعليه،وحتثبالزواجتأمراليتالنصوص
اليتالنصوصهذهوجودمعويتعذرباالستحباب،القولإاليبقفلمعنه،الصارف

كثريةشرعيةوحكمأغراضالزواجيفإن) ٣(.فيهباإلباحةالقولالزواجعلىحتث
إحصانفيهالزواجإن) ٤(.مواحلكاألسرارهذهوجودمعتتعذرباإلباحةالقولجتعل

. ٣: سورة النساء . ١
المسند الصحيح المختصر بنقل ، ومسلم. ٣ص ، ٧ج ، ٥٠٦٦: رقم ،صحيح البخاري، البخاري. ٢

.١٠١٨ص ، ٢ج ، ١٤٠٠: رقم ، العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالعدل عن 



١٣

ومع .إليهمندوباليكونالعبادةإىلالعادةمنيرتقيالزواججيعلممالألزواجوإعفاف
املعينالشخصحالةإىلبالنظروصفهيتغريقدأن الزواجعلىيتفقونأإال

لهبالنسبةالزواجفيصبحالطبيعيالوضعخترجه عنحالةالشخصيعرتىفقدبالزواج،
.حمرما أو مكروهأومباحاأومندوباأوواجبا
أركان النكاح: رابعا 

عقديفكنٌ ر والقبولاإلجيابهياليتالصيغةأنعلىالفقهاءمجهوراتفق
البعضعندوشروطالبعض،عندأركانفهيالباقي؛أماأحد،هذايفُخيالفمل، الزواج
، الزوجني، الصداق، ويلال: وهي بل ال يعدها شرطا وال ركنا عند البعضاآلخر

.الشاهدين

النكاحفي وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة القاعدة ال ضرر وال ضرار : الثالث القسم 

حيث حبث فيه ستة أنواع النكاح .البحثهذا هو املوضوع األساسي ولب هذا
املعاصرة املتداولة يف زمن املعاصر متداولة واسعة وحيتاج إىل بيان سلبيات هذه األنكحة 

.

نكاح المسيار: أوال 

: نقول ختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم هذا النوع من الزواج، وميكننا أن ا
القول بالتحرمي و .القول باإلباحة مع الكراهة أحياناً :

.القول بالتوقف: القول الثالث و .أو عدم القبول شرعاً 
إذا عقد العقد مستوفيا ألركانه :أوال : يفصل القول يف زواج املسيار ما يلي 

الزوجة، أو السكىن هلا، أو القسم يف املبيت، على وشروطه، ومل يشرتط به عدم النفقة
والزوجة على إسقاط هذه احلقوق أو بعضا منها، ورضيت وإمنا كان تفاهم بني الزوج

إذا عقد العقد :ثانيا .كراهةفإن زواج املسيار يكون صحيحا بال، الزوجة على ذلك
جته األوىل، مع مستوفيا ألركانه وشروطه، ولكن طلب الزوج على إخفاء الزواج عن زو 
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يكون صحيحا وجود شهود مل يؤمروا بكتمان العقد، ومباشرة الويل للعقد، فإن الزواج
إذا وقع العقد مستوفيا لشروطه وأركانه، :ثالثا .مع كراهة طلب الزوج بكتمان العقد

ولكن يشرتط الزوج على الزوجة إسقاط حقها يف النفقة والسكىن والقسمة يف املبيت أو 
الشروط تقع باطلة، من الواجبات اليت وجبها الشارع على الزوج، فإن هذهغري ذلك

. وأما العقد فيقع صحيحا

نكاح فريند: ثانيا 
. اختلف العلماء يف جواز زواج فريند هناك من أيد هذا الزواج وهناك من منعه

أن هذا فمن أيد هذا الزواج نظر إىل هذا الزواج من جهة العقد واملزايا، واألخر يرى
وهي الرمحة والسكىن فعلى هذا يكون األراء إىل ثالثة ، الزواج ال يصل إىل مقصود النكاح

.والفريق الثالث املتوفق منه، والفريق الثاين ذهب مبنعه، فريق األول املؤيد له: فرق 

قاعدة جبواز زواج فريند للمسلمني املغرتبني حيث هناك القول الباحث أيد
هو املنشود املثايل، ، إن هذا الزواج ليس١"ما ال يدرك كله ال يرتك جله"تقول : فقهية 

ولكن الزواج املمكن الذي أوجبته ضرورات احلياة، وعدم حتقيق كل األهداف املرجوة 
. ال يلغي العقد وال يبطل الزواج، وإمنا خيدشه وينال منه، والقليل خري من العدم كله

فدرء املفسدة وهي ، "دة مقدم على جلب املصلحةدرء املفس: "من القواعد الفقهية 

فريند تتنازل املرأة عن بأكمله أوىل من جلب مصلحة شخصية المرأة، حيث يف زواج
.جزء من حقها من النفقة والسكن

: القاهرة –الفجالة ) ١: ط (، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، حممد سيد، طنطاوي. ١
.٣٣٦ص ، ٣ج ،)م١٩٩٧(للطباعة والنشر والتوزيع، 



١٥

النكاح بوسائل اإلنترنت: ثالثا 

القول يرى الباحث ، اختلف املعاصرون يف جوازه بني من يرى باحلرمة واجلواز
ينفذ ألمنه من الضرر إذا كان العقدأقوى من القول بتحرمي واز الزواج عرب اإلنرتنت جب

: حتت الشروط والضوابظ األيت 
ويصعب اللقاء بينهما وإجراء ، أن يكون الطرفان بعيد كل منهما عن اآلخر

.العقد
وأن يتلفظ الويل أو وكيله بالقبول فور قراءة ، شرتط وجود ويل املرأة إلجراء العقدي

.الرسالة
 أن يسمع القبول شاهدان مسلمان عدالن ذكران بالغان عاقالن بعد قراءة أو

.بمساع اإلجيا
 يشرتط إجراء العقد عرب هذه الوسائل يف أماكن تشرف عليها مؤسسات إسالمية

.ةأو حكومية موثوق

زواج القاصرة: رابعا 

ى الباحث إىل جواز النكاح القاصرةر اختلف العلماء يف جواز هذا النكاح وي
: وذلك لألسباب التالية . ١يؤيد من جييزه

جيوز للرجل أن يزوج ابنه الصغري ولو مل يبلغ احللم، كما جيوز له أن جيوز : أوال 
.ابنته الصغرية ولو مل تبلغ احللم

يشرع تزويج الصغرية إال إذا كانت هناك مصلحة راجحة يف ذلك، ال : ثانيا 
.وكذلك الشأن بالنسبة للصيب الصغري

: بريوت ، )١:ط(، المسلم في الشريعة اإلسالميةالمفصل أحكام المرأة والبيت ، عبد الكرمي، الزيدان. ١
. ٣٩١ص ، ٦ج ، )ه١٤١٣(، مؤسسة الرسالة
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أن تزوجيها غري واجب، وإمنا هو جائز وهذا ما جيعله حدا ببعض الفقهاء : ثالثا 
. أن جيعلوه ضمن املصاحل احلاجية

أمن الضرر مثل أن حيقق الويل عقد زواج ابنه القاصر أو ابنته القاصرة: رابعا 
ضعف مادي ومعنوي ما أثر يف الزواج املبكر حيث أن الشاب عندما يتزوج يف سن 
مبكرة وهو مل يكمل الثامنة عشرة فهذا يؤثر يف حياته املادية والعلمية لكونه مل يكمل 

فليس لديه أي وعي فكري أو إجتماعي لبناء األسرة . الدراسة املتوسطة والثانوية مثال
املتكاملة 

تكمل الدراسة اإلبتدائية ففي هذه احلالة كيف تستطيع بناء أسرة متكاملة وتربية أجيال 
األمة القوية؟

توثيق عقد النكاح لدى جهة التوثيق الرسمية: خامسا 

توثيق الزواج اختلف فيه العلماء كما اختلفوا يف األمر الوارد بكتابة الدين حكم
أن : القول األول :إىل القولني ". وأشهدوا"وقوله " فاكتبوه: "واإلشهاد يف قوله تعاىل 

أن األمر للوجوب فاإلشهاد فرض الزم يعصي برتكه لظاهر: األمر للندب، والقول الثاين 
.األية

ما نرجحه للفتوي يف هذا العصر أن توثيق عقد النكاح بيانة على بيرى الباحث
أن القوانني املنظمة لعقود الزواج أوجبت ) ١(: مبا يلي واجب شرعا، لعدة أسباب منها 

أن الزواج ال يثبت إال بوثيقة رمسية وذلك لكثرة ما ) ٢(.وطاعة أويل األمر مأمور. توثيق
-كما كان البيان ما تقدم -، واجبة يف املعروفطاعة وىل األمر) ٣(يقع من اجلحود، 

ما مل تعارض الشرع، وتكون أوجب إن كانت هذه الطاعة ستؤدي إىل حفظ احلقوق 
خبالف . الزواج غري املوثق يقبل الطعن والتزوير واإلنكار كالورقة العرفية) ٤(.ورفع احلرج

) ٥(.الزواج الرمسي فهو كالورقة الرمسية ال تقبل الطعن 
يرتتب على عدم التوثيق ضرر على الزوجة واألوالد مثل صعوبة الولد حصول إىل شهادة 
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، وعدم التوثيق "ال ضرر وال ضرار"من القواعد الشرعية اجلامعة املهمة قاعدة و . امليالد
ع أن تثبت حقها يرتتب عليه ضرر على الزوجة، وهو الضرر األكرب حيث

يف النفقة وال السكىن ، وال مؤخر الصداق، وال النسب إال إذا اعرتف الزوج به، وعدم 
قد ترتك املرأة زوجها وتذهب مع رجل آخر، وال التوثيق أيضا فيه ضرر على الزوج

فنعرف من هذا البيان أمهية ، يستطيع أن مينعها من ذلك إذا كان الزواج غري موثق
عدم التوثيق يؤدي إىل احلرج يف مبيت الرجل مع زوجته أو سفره معها، ) ٦(.التوثيق

من أجل هذا وغريه نرى أن .بالفاحشة، واملسلم ال يضع نفسه موضع الريبة والشك
ات اليت ال جيوز تركها إال يف حالة الضرورة، توثيق عقود الزواج يف هذا الوقت من الواجب

.والضرورة تقدر بقدرها

الزواج بنية الطالق: سادسا 

.منهم من أجازه ومنهم من حرمه. العلماء يف حكم الزواج بنية الطالقختلفا
هو القول بتحرمي النكاح بنية الطالق سواء أكان التحرمي من عند الباحث أن الراجح و 

بنكاح املتعة أو التحليل، أو كان من جهة ما انطوى عليه من الغش واخلداع جهة إحلاقه 
:ألسباب التالية.للمرأة واخليانة عليها

والكذب على الزوجة وأوليائها، وتدليسا وغرورا ألسرة ةإن يف هذا النكاح خيان.١
الزوجة وأوليائها، فلو عرفوا واكتشفوا على ما يف قلبه ونية الزوج على الطالق،

.
إن هذا النكاح شٌر عظيم وضرر فاخش أضرر من املتعة، إذ أن املتعة يكون .٢

الطرفان فيها عاملني بالزمن ومتفقان يف صلب العقد، وأما هذا النكاح ففيه 
.الكذب على املرأة بإضمار نية الطالق
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ة الشرعية فيه حمظور وهو توقيت مث إن نكاح بنية الطالق إذا نظرنا من الناحي.٣
ومن الناحية العرفية ال ترضاه أعراف الناس ، النكاح، وتوقيت النكاح ممنوع شرعي

.العقالء
إذا جوزنا هذا النكاح فيرتتب عليه مفاسد من كثرة الزواج والتطليق، وزيادة .٤

املطلقات والعوانس، وال خيفى على العقالء ما يف ذلك من خطر، وما جير من 
.اسدمف

. أن يف هذا النكاح منافاة لوصية النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنساء خرياً .٥

نتائج البحث والتوصيات
:ما يلي ة دراس

: إن من أوجه الضرر في النكاح الموجودة في زمننا المعاصر اآلن : أوال 
باء النكاح الالزمة على الزوج إال املسيار لعدم النفقة املالية وأعتتضرر املرأة بنكاح.١

.
إن زواج فريند قد يكون فيه ضرر من قبل الزوجني الصغريين لعدم السكىن والنفقة .٢

ثر يف وقت تك
فيه الفنت العظيمة وإثارة الشهوات من قبل اإلعالم، وجماالت احلياة األخرى،  

باألعباء واملهور، ويكرب،كالعمل، والدراسة، واالختالط مع التربج يف األسواق

.وبني الواقع املعاصراملبين على حفظ اإلنسان وكرامته 
لقطع اخلداع هذا البد ف. عقد النكاح عرب اإلنرتبت قد يكون فيه اخلدعة والغش.٣

.منها تسجيل العقد عند التوثيق احلكومة الرمسيةمنه الضوابط
محاية حلقوق األطفال مما قد الضرر لعدم الزواج القاصرة يرتتب على األطفالإن.٤

خماطر وأضرار جسمية ونفسية واجتماعية يرتتب على التبكري يف الزواج من 
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وحتميلهم مسئولية فوق باء األقتصادي واألسريواألعوفسيولوجية لدى األطفال
.طاقتهم

لدفع ضرر اهلروب من املسؤلية ، تسجيل الزواج عند التوثيق الرمسي أصبح الزما.٥
ة وعدمه تسبب ضرر كبري على الزوجة واألبناء فيما بعد أمام احملكم. الزواج
.الرمسية

تدليس على الزوجة وأوليائها، وغشًا ظاهرًا ألسرة النكاح بنية الطالق إن يف .٦
.ومن الناحية العرفية ال ترضاه أعراف الناسالزوجة وأوليائها

ال ضرر وال "من قاعدة المعاصر المتداول اليوم ال يخلوإن حكم الزواج:ثانيا 
. حيث أن من مقاصد الشريعة الكبرى هي دفع كل الضرر" ضرار

إذا كان يف هذه األنكحة بكل أنواعه ضرر فاحش قطعي فال تعطي الشريعة 
وإن كان فيه ضرر بسيط يرجى فيه إجيابياته أكثر من ، فرصة فال بد من قطع سبيله إليه

ال ضرر وال "بني الزواج املعاصر وقاعدة وهذا هو خيط األمحر. ضرره فال بأس به
". ضرار

: حكم كل أنواع األنكحة المعاصرة عبر القاعدة الضرر وال ضرار كما يلي : ثالثا 

حقوق إسقاطعلىوالزوجةالزوجبنيتفاهمالذي جرى فيهجواز بنكاح املسيار.١
،املال والطعاماملرأة من النفقة والسكىن وأعباء اإلحتياج الشخصية اليومية من 

األوىل،زوجتهعنالزواجإخفاءعلىالزوجطلب إذاو . ورضيت الزوجة على ذلك
يكونالزواجفإنللعقد،الويلومباشرةالعقد،بكتمانوا يؤمر ملشهودوجودمع

الزوجةعلىالزوجطرت شيإذاو . بكتمان العقدالزوجطلب كراهةمعصحيحا
غري ذلك من الواجبات أواملبيتيفوالقسمةوالسكىنالنفقةيفحقهاإسقاط

. باطلةتقعالشروطهذهفإن،اليت وجبها الشارع على الزوج



٢٠

أن عقد زواج فريند عقد صحيح لظروف خاص للمسلمني الغريب الذي عاش .٢
وهؤالء حيتاجون إىل محاية أبناء املسلمني من فشل ، 

وال نقول جبوازه جوازا مطلق جلميع ، الكربىاألخالق بسبب هذه املشكلة
املسلمني فإنه خاص للمسلمني الغريب ملنع الضرر األكرب منه وهو ضرر فشل 

. األخالق
.الضررزواج عرب اإلنرتنت إذا كان أمنجواز الالباحث يرى.٣
وتوثيق عقد الزواج من السياسة الشرعية ،أن توثيق عقد النكاح واجب شرعا.٤

فأصبح الزواج الرمسي املوثق هو األصل، وهو الصورة ، حلفظ العقود وصيانته
الشرعية والقانونية الصحيحة لعقد الزواج اليوم ملنع ضرر اخليانة والفور من األمانة 

. الزواج
يت يف صلب تصريح التوق، ال بد للزواج خلو من التوقيت صرحيا كان أو إضمارا.٥

. العقد تعترب متعة وإضمارها تدليسا وخداعا وغشا وهذا حمرم

التوصيات
بعض التوصيات من خاللهأوصى ، ل إليها الباحثصمن ضوء النتائج اليت تو 

:األتية
إلى ولي األمر: أوال 

، إن من أعظم مقاصد النكاح صيانة النسب والنسل من الضياع وفشل األخالق.١

ر ألن يصنع برامج منع الطريق وسدا لذريعة بدوره ويل األموقام . من هذا الفشل
.اخلليعة وغري ذلك من أسباب فساد األخالق



٢١

سهل أولياء األمور واحملكمة الرمسية شروط تسجيل عقد النكاح وعدم طلب أن ي.٢
الكفالة حىت ال يصعب على األفراد دفع هذا الكفالة فيفتح الباب إىل النكاح دون 

.التوثيق الرمسي بسب صعوبة شروط التسجيل
علماء المسلمين إلى : ثانثا 

صاحب الفتاوى املراجعة فعلى ، وضعت جللب املصاحل ودفع املفاسدالشريعةإن
دائما على مجيع الصور األنكحة املعاصرة حيث هناك املصاحل واملفاسد تتفاوت بني 

.وإفهام األمة حكم حول املسألة املعاصرة هذه، هذين املتضادين
إلى أولياء المرأة: ثالثا 

فعلى كل ، إن النكاح عبادة عظيمة شرعها اهللا تعاىل وإختاره للتوالد والتناسل
ألولياء أن خيفف متطلبات النكاح من الصداق واملهر وغري ذلك من أعباء النكاح ا

.لتسهيل وإعطاء وسعة الفرص لتنفيذ هذه العبادة العظيمة
لقد مت البحث املتواضع ويتمىن الباحث أن يكون هذا العمل مكتوب عند اهللا يف 

. للباحث وللمسلمني عامةويسئل اهللا الباحث أن يكون نافعا ، ميزان حسناته يوم القيامة

ــــــــنوالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـد هللا رب العالميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المراجع

، حممد زهري بن ناصر الناصر: التحقيق ، )١: ط (،صحيح البخاري، البخاري)١
).هـ١٤٢٢(، دار طوق النجاة

،  )٣: ط (، ، السنن الكبرى، )هـ٤٥٨: املتوىف (، أمحد بن احلسني، البيهقي)٢
، دار الكتب العلمية: لبنات –بريوت ، حممد عبد القادر عطا: التحقيق 

.)هـ١٤٢٤(
الصحاح تاج ، )هـ٣٩٣: املتوىف(ارايب أبو نصر إمساعيل بن محاد الف،اجلوهري)٣

: بريوت ، أمحد عبد الغفور عطار: التحقيق، )٤:ط(،اللغة وصحاح العربية
.)هـ١٤٠٧( ، دار العلم للماليني

،سنن الدارقطني، )هـ٣٨٥: املتوىف (أبو احلسن علي بن عمر ، الدارقطين)٤
عبد اللطيف شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، : التحقيق ، )١:ط(

.)هـ١٤٢٤(مؤسسة الرسالة، : لبنان –الناشر بريوت ، حرز اهللا، أمحد برهوم
،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، حممد مصطفى، الزحيلي)٥

جامعة -عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية : التحقيق ، )١: ط (
.)هـ١٤٢٧(، دار الفكر: دمشق ، الشارقة

المفصل أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة ، عبد الكرمي، يدانالز )٦
.)ه١٤١٣(، مؤسسة الرسالة: بريوت ، )١:ط(، اإلسالمية

،  بريوت )١: ط (، األشباه والنظائر، )هـ٧٧١: املتوىف (السبكي، تاج الدين، )٧
.)هـ١٤١١(دار الكتب العلمية، : 

–الفجالة ) ١: ط (، آن الكريمالتفسير الوسيط للقر ، حممد سيد، طنطاوي)٨
.)م١٩٩٧(: القاهرة 
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التحبير شرح ، )هـ٨٨٥: املتوىف (علي بن سليمان الدمشقي ، املرداوي)٩
عبد الرمحن اجلربين، وعوض : التحقيق ، )١: ط (،التحرير في أصول الفقه

.)هـ١٤٢١(مكتبة الرشد، : ض الريا/ السعودية ، القرين، وأمحد السراح
المسند الصحيح ،  )هـ٢٦١: املتوىف (، بن احلجاج النيسابوري، مسلم)١٠

، بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،المختصر
بدون ، دار إحياء الرتاث العريب: بريوت ، حممد فؤاد عبد الباقي: التحقيق 

. تاريخ
) ١:ط(، التوقيف على مهمات التعاريف، )هـ١٠٣١: املتوىف (عبد ، املناوي)١١

.)هـ١٤١٠(عبد اخلالق ثروت، ٣٨عامل الكتب : القاهرة 
: اململكة العربية السعودية ، )١: ط (،الضرر في الفقه اإلسالمي، أمحد، وايفم)١٢

.)هـ١٤١٨(، دار ابن عفان للنشر والتوزيع


