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الباب األول

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

عليهم إىل املكلفني هلدايتهم وبيان شرائع الدين بالدالئل وسالمه الرسل صلوات اهللا 

.ل املزيد من فضله وكرمهئأمحده على مجيع نعمه وأس؛الرباهنيالقطعية وواضحات 

،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

؛واملميز بني احلالل واحلرام،احملكم لألحكام،وأسد األفعال،الداعي إىل أصح األقوال

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

:أما بعد

، الشريعةعلماسيمالالربانيةالعطاياوأجزل، اإلنسانيةالسجاياأمجلالعلمفإن

جبنة، قدراأرفعالدرجاتأويلبنيمنوأهله، بدراأسطعاملعلوماتمساءيفهوإذ

ظلميفءييستضهدايتهوبنور، األليمباالعذمناألكربالفزعيوميتحصنرعايته



٢

املسلمنيمعوحاز، داثرارمسابهأحيامنبالسعادةفازفلقد، النعيمجناتإىلاحلشر

.١وافراقسمافيه

اليت، منزلةوأعظمهافائدةوأغزرهاقدراالشريعةعلومأجلّ منالقواعدوعلم

األحكامراجخاستيفيتقيدأنجيب، األحكامملعرفةوالطرقاملناهجتبني

معترباصحيحاحكمامنهااملستخرجاحلكميكونحىتالشارعخطابمنالشرعية

زالتوال، وحديثاقدميا، وتصنيفاتعليمالاجلليالعلمالعلماءاعتىنوقد. شرعا

. خدمتهيفمبذولةالشرعينيوالباحثنيواألصولينيالفقهاءلقبَ منوالطاقاتاجلهود

، األحكاماستنبطالعلوم أبوابمنقواعد الفقهية باب علم وال

وهذا. وفهمالشرعيةالنصوصمعاينإدراكيفالفقهاءانتهجههأصويلومسلك

.هذايومناإىلبهمعمولاالستنباطياملنهج

أن وملا كان معلوما . ومن أهم هذه القواعد الفقهية هي قاعدة ال ضرر والضرار

ال ضرر وال "القواعد الفقهية من أهم العلوم الشرعية، وأعظمها نفعا، مل خترج قاعدة 

عن هذا اإلطار فهي من القواعد الفقهية الكربى، وأوسعها أثرا يف األحكام " ضرار

ن األحكام ف الفقه يندرج حتتها، وذلك ألالشرعية، بل ذكر بعض العلماء أن نصْ 

، املكتبة املكية ومؤسسة الريان، )١: ط (، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول، التلمساين. ١
. ٢٩٦-٢٩٥ص ، )هـ١٤١٩(



٣

، وشطر ذلك قد أتت عليه هذه رتكون جللب نفع أو لدفع ضر الشرعية ال ختلوا إما أن 

.القاعدة، فكانت غزيرة املسائل، تندرج حتتها الكثري من القضايا يف شىت أبواب الفقه

خلفية البحث

ون ويتسارعون يف إفادة من كل جديد ما إذا كان معظم الناس وأكثرهم يبادر . قبل

يوجهه اليوم بدون أي نظر إىل حل أو حرام فمجتمع اإلسالم الذين يتمسكون بالشريعة 

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

.    والذكر

ت هذه األشياء هي ومن األشياء اجلدد اليت انتشرت يف جمتمع املسلمني واستجد

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

الذي أصبح كأنه " جريل فريند وبوي فريند"أساس صدور وجوده بسبب ما يسمون 

لفىت أو الفتاة الذين ليس هلم عشيق أو عشيقة زم بل يكون عجيبا غريبا لشيء عادي ال

وهذا مثال واحد للزواج الذي . تيعد مريضا نفسيا يطاف به يف العيادات واملستشفياو 

. يستجد وجوده ما مل يكن موجودا من قبل



٤

بل ، ١حدث اليوم كثرة الطالق بني الفنانيني والفنانيات يف نكاحهم شهرين

قد . ٣وقد يكون أكثر من ذلك وقد يكون أقل من األسبوع بل أربعة أيام. ٢أسبوعني

. يكون عقد نكاح هؤالء مع نية الطالق يف قلبه بعد اإلصابة وحاجة االستمتاع بالزوجة

وقد تكون نيته نية نكاح املتعة ولكن ما صرح الشرط صلب العقد بل إضمارها عن 

.الزوجة واألولياء

كرة أراد الباحث العرض على حقيقة حكم هذه األنواع من فانطالقا من هذه الف

. حيث القاعدة الضرر وال ضرار

. الضرر على املرأة أو على الرجل أو عليهما معا أو على َوَلدمها فيما بعد

مت االسرتجاع يف،  Artis Ini Cerai Di Awal Tahun 2014 5:انظر موفيال كوم . ١
-http://www.muvila.com/read/5:  من املوقع . ٠٧:٥٤الساعة ، ٢٠١٤ماريس ٦، اخلميس
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-http://www.muvila.com/read/5: من املوقع .٠٧:٥٦الساعة ، ٢٠١٤ماريس ٦، اخلميس
artis-ini-cerai-di-awal-tahun-2014/page/0/4 ،
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pejabat-sulsel-malah-nikah-hanya-16-jam-cerai-via-telepon/،



٥

وقد تكون هذه األنكحة ضاعت منها السكينة واملودة والرمحة حيث أن هذه 

أَْزَواًجاأَنـُْفِسُكمْ ِمنْ َلُكمْ َخَلقَ َأنْ آيَاتِهِ َوِمنْ ﴿: األشياء هي غرض النكاح وهدفه 

َهالَِتْسُكُنوا َنُكمْ َوَجَعلَ إِلَيـْ ١.﴾يـَتَـَفكَُّرونَ مٍ لَِقوْ َآليَاتٍ َذِلكَ ِيف ِإنَّ َوَرْمحَةً َمَودَّةً بـَيـْ

أراد الباحث أن يكون لديه حظ يف دراسة قاعدة من أكرب القواعد وأكثرها صلة 

، التطبيقات املعاصرة إلحدى القواعد الكربىفكر يف إعداد حبث حول ف، باحلياة والناس

قاعدة الضرر وال ضرار : على هذا املوضوعالباحثوبعد االستشارة وقع اختيار

فعسى أن يكون نافعا للباحث واملسلمني .تطبيقاتها الفقهية المعاصرة في النكاحو 

.أمجعني

مشكلة البحث

:تاليةإشكالتحلحياولالبحثوهذا

ما أوجه الضرر يف النكاح املعاصر املتداولة اليوم؟ .١

ما ارتباط القاعدة ال ضرر وال ضرار بالنكاح املعاصر؟ .٢

املعاصرة نظر القاعدة الضرر وال ضرار؟ما حكم كل أنواع األنكحة .٣

.٢١: سورة الروم . ١



٦

:أهداف البحث وفوائده 

فهي يتمحور يف النقاط التالية وأما أهداف البحث:

.البيان الشامل أوجه الضرر يف النكاح املعاصر.١

.معرفة حقيقة ارتباط القاعدة ال ضرر وال ضرار بالنكاح املعاصر.٢

ضرر وال ضرار يف النكاح املتداولة بني معرفة التطبيقات الفقهية املعاصرة لقاعدة ال .٣

.الناس واستجابة حكم هذه املسألة من نظرية الشريعة اإلسالمية

 وأما فوائد البحث فكما يلي:

نقاطيفأمهيتهوتتلخص، عظيمةوضروريةكبريةأمهيةلهاملوضوعهذاأنغباروال

:تالية

ومستفيض حول النكاح املعاصر يتمثل يف إجراء حبث مستقل : من ناحية نظرية .١

وبيان رأي الفقهاء حول هذه األنكحة املعاصرة . من حيث ضررها ونفعها

.وتفصيل أرائهم بعرض وتقدمي استدالهلم

يستمد هذا البحث أمهيته من أمهية موضوعه وشرفه، إنه : من ناحية تطبيقية .٢

يبحث يف أمر مستجدة، وإذا نظرنا إىل تطورها املدهلة فهي حباجة ماسة إىل 

دراسة نظرية فقهية تطبيقية وترجعها إىل املصادر األساسية، وال حيفى مدى األمهية 



٧

ساسية حىت ال خيطئ املسلم يف 

. تطبيقها يف العمل

ويتمثل يف إبراز هذا البحث بصورة جلية واضحة متشاملة اجلوانب وكشف مزاياه 

تقدمي االقرتاحات لعالج القور : ومدى اإلستفادة من هذه املزايا زمن مث ، ونقصانه

ني الجتاه القرار ، والعيوب

.    والعمل املناسب

منهجية البحث

، البحث النوعي املكتيباملوضوعهذاحتريريفالباحثسلكو 

،النقديالتحليلياالستقرائي

:التاليةطواتاخلالباحث يتبعهألجلباألدلة واحلجج واستخراج النتائج ومثارها،

استقراء أقوال املذاهب يف خمتلف املذاهب الفقهية، وخصوصا املذاهب األربعة، .١

،وبيان أدلتهم، وكذلك استقراء أقوال العلماء املعاصرين

بتحريرمو قيحيث، أصولياحتليالوحتليلهاهيةقالفاملسائلبعرضالباحثمو قي.٢

حكمهاالباحثذكريفاالتفاقمواضعِ مناملسألةكانتإذا:يبانو املسائل

مسائلمناملسألةكانتإذاو .املعتربةمظانهمناالتفاقتوثيقمعبدليله



٨

: يليماالباحثتبعيفاخلالف،

وبعضها،فخالحملاملسألةصوربعضكانتإذااخلالفحملريرحت.أ

.اتفاقحمل

.العلمأهلمنقالمنوبياناملسألةيفاألقوالذكر.ب

.وجدتإناخلالفمثرةوذكرسببه،بيانمعالرتجيح.ج

.االلتزام والرجوع إىل معاجم اللغة يف بيان الكلمات الغامضة واملفردات الغريبة.٣

.اآليةورقمسورةبذكرالقرآنيةاآلياتبعزوالباحثمو قي.٤

الصحيحنييفكانتفإن، منالباحثخرجهااألحاديثوأما.٥

قامغريمهايفوردتوإن. هلماالعلماءلتلقياكتفى) ومسلمالبخاري(

أهلإىلذلكيفالباحثعتمدا، والضعفالصحةحيثمندرجتهاببيان

.والتخصصالفن

.الرجوع واإلفادة من املفسرين يف بيان اآليات القرآنية اليت ذات الصلة باملوضوع.٦

اهلوامش من ترمجة لألعالم حسب ما تقتضيه احلاجة لذلك، وجعل لذلك يف .٧

.خالل الصفحة

.الرتجيح من آراء الفقهاء وإبداء رأي الكاتب لكل املبحث.٨



٩

توثيقهعندوذلك، والصفحةاجلزءمثمؤلفهواسماملصادراسمالباحثذكري.٩

اكتفىأخرىمرةتوثيقهتكررفإن. الطبعةورقمالنشردارذكرمثمرةألول

.والصفحةاجلزءمعخمتصراالكتابواسمللمؤلفالشهرةاسمإىلباإلشارة

اليته النكاح املعاصرألوجالقائمةوضع، الرسالةنتائجالباحثذكريخامتةيف.١٠

.ودرسهاعرضها

ذكرمعسورترتيبحسباآلياتفهرسبوضعالباحثقامالفهارسيف.١١

اهلجائيةاحلروفحسباألحاديثوفهرس، اآليةوردتاليتالصفحة

فهرسالباحثوضعوكذلك. ورداليتصفحةذكرمعاحلديثلطرف

.املوضوعاتفهرسمثواملراجعاملصادر

الدراسات السابقة

ال أعلم أن دراسة قد مجعت أفراد موضوعات حبثي ، اخلربةأهلوسؤالالبحثبعد

قاعدة الضرر وال ضرار و يفشاملةدراسةضمن

إال أن بعض أفراد موضوع - وذلك على حد علمي -املوضوعهذاإليهايتوجهاليت

النكاح،موضوعاتضمنالفقه اإلسالمييفالقدامىالبحث قد تناوهلا العلماء

يفحواراتأومتفرقة،ضمن دراساتاملعاصرونالعلماءتناوهلاقدواألفراد األخرى



١٠

والبحوث اليت كتبها العلماء املتقدمون وقد تناولت الكتب. وسائل اإلعالم املختلفة

:، واملعاصرون

لسمية عبد الرمحن عطية حبر رسالة،يعقود الزواج المعاصرة في الفقه االسالم. ١

، ٢٠٠٥/٢٠٠٦بغزة اإلسالميةاجلامعةيفالشريعةكليةمناملقارنالفقهاملاجستري يف

عرض فيه الباحث عن صور النكاح العريف وزواج املسيار وزواج األصدقاء وزواج عرب 

، حيث توصل الباحث إىل صحة النكاح العريف شرعا إال أنه خيالف اإلمام. اإلنرتنيت

وزواج ، وتوصل الباحث إىل أن زواج املسيار والصديق صحيحان العقد باطالن الشرط

. واز إعالنا ال عقداعرب اإلنرتنيت ج

،صور مستحدثة لعقد الزواج في ضوء الفقه اإلسالمي وقانون أحوال الشخصية. ٢

يفاملاجستريدرجةملتطلباتاستكماالً ا البحث هذقدمتلعبد اهللا حممد خليل إبراهيم 

قام . فلسطنينابلس،يفالوطنيةالنجاحجامعةيفالعلياالدراساتبكليةوالتشريعالفقه

، الزواج بنية الطالق، وزواج األصدقاء، زواج املسيار: الباحث بعرض األنكحة املعاصر 

: الزواج العريف حيث توصل الباحث إىل النتائج ما يلي 

 زواج املسيار والزواج العريف جائزان شرعا الستكماله لشروط الزواج الشَّرع

ولكن يرى الباحث . الشَّرعيةومعترب بالنظر إىل مقاصد الزواجيالصحيح وأركانه،

.منعه سياسة



١١

بطالن زواج األصدقاء والزواج بنية الطالق

العرفي،الزواجالمسيار،زواج(والطالق الزواجقضايافيفقهيةمستجدات. ٣

الثانيةالطبعةاألشقر،سليمانعمرألسامة،)الطالقبنيةالزواجالطبي،الفحص

يفاملؤلفُ بني، وأصولهالفقهيفاملاجستريدرجةلنيلتكميليحبثم،٢٠٠٥سنة 

والزواجاملسياروزواجالعريفكالزواجاملستجدةالزواجعقودأنواعا منمنهالرابعالفصل

.الطالقبنية

من متكاملةدراسةجتمعهملاليتاملهمةالقضايامناملوضوعهذاكانوملا

الدراسةتناولهيأناهللاعلىالتوكلبعدالباحث آثرفقد،جانب ضرره ونفعه

والشيطان،هنفسفمنأخطأوإنوتوفيقه،اهللافبفضلالباحثأصبفإناملتواضعة،

.والسدادوالتوفيقاإلخالصهيرزقنأنالعظيماهللالباحثوسأل

خطة البحث

ترتيبويتم، كالباب اخلامسوخامتةاألبوابأربعةعلىالبحثهذااشتمل

: التايلالنحوعلىذلك



١٢

ومشكالت، البحثخلفية: منتتكونمقدةوهذهمقدمة :الباب األول 

، السابقةالدراساتو ،البحثيفاملتبعواملنهج، البحثفوائدو ، البحثوأهدافالبحث

.البحثوخطة

القاعدة ال ضرر حولمفهومعنللكالمالباحثيتعرضوفيه: ثانيالالباب

:أربعة فصول فيه، وال ضرار

ال ضرر «قاعدةمدلول : والفصل الثاين ، مفهوم القاعدة الفقهية: الفصل األول 

ال ضرر «ضوابط الضرر وأمهية قاعدة : والفصل الثالث ، وأصوهلا وحجيتها»وال ضرار

. »ال ضرر وال ضرار«القواعد املندرجة حتت قاعدة: والفصل الرابع ، »وال ضرار

فيهو ، كتاب النكاح يف فقه اإلسالميعنللكالمخمصصوهو: الباب الثالث 

: فصول ثالثة

مستند النكاح : الفصل الثاينو ، مفهوم النكاح وتعريفه: الفصل األول

أركان النكاح وشروطه وحكمة مشروعيته: والفصل الثالث ، ومشروعيته وحكمه

ال "على قاعدة التطبيقات الفقهية عنلبيانخمصصالبابوهذا: الباب الرابع 

، نكاح املسيار: الفصل األول :فصولستةفيه، يف النكاح املعاصر" ضرر وال ضرار

: والفصل الرابع ، النكاح عرب اإلنرتنت:والفصل الثالث ، زواج فريند: الفصل الثاينو 



١٣

والفصل ، التوثيق الرمسيةةلدى جهتوثيق عقد النكاح : والفصل اخلامس ، نكاح القاصرة

.النكاح بنية الطالق: السادس

وعرض، إليهاتوصلاليتالبحثنتائجالباحثذكروفيها،خامتة: الباب الخامس 

.التوصياتبعض


