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  ملخص البحث 

تناولت في ھذا البحث دراسة المقاصد الشرعیة في بعض األنكحة التي 

ظھرت مؤخًرا في بعض المجتمعات، وبیَّنت المصالح والمفاسد المترتبة على 

الفتوى بجوازھا، ووازنت بینھا، ورجَّحت ما بان لي فیھ تغلیب جانب 

دة؛ لكون األخیرة موھومة، أو یمكن تالفیھا ببعض المصلحة على المفس

التدابیر، التي یراھا أولي األمــر في ھذا الشأن، وقد اشتملت ھذه الدِّراسة 

في تعریف المقاصد وبیان : تمھید :  على المباحث والمطالب التالیة 

التعریف بالمقاصد الّشرعیة : المطلب األول : وفیھ مطلبان . أقسامھا إجماًلا 

. بیان أقسام المقاصد الّشرعّیة إجماًلا : والمطلب الثاني .غة واصطالًحا ل

المقاصد الّشرعّیة في القول بضرورة الفحص الطِّبي قبل : والمبحث األول 

المقاصد الّشرعّیة في القول بصحة زواج : والمبحث الثاني . الزواج 

حة زواج المقاصد الّشرعّیة في القول بص: والمبحث الثالث .المسیار 

المقاصد الّشرعّیة في القول بصحة : والمبحث الرابع ).الفرند( الّصدیق  

والخاتمة  واشتملت على أھم ) اإلنترنت (الزواج عبر الشبكة العنكبوتیة

  .النتائج والتوصیات
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Research Summary 

 
In this research, I have examined the study of the 
legitimate purposes of some of the infidels that 
have emerged recently in some societies, and 
have shown the interests and evils of the fatwa as 
permissible, and balanced among them, and I 
have suggested that I have the advantage of the 
interest on the spoiler; because the latter is 
talented or can be avoided by some measures 
Which is considered preliminary in this regard, 
and this study included the following 
investigations and demands. 

Introduction: In the definition of the purposes and 
the statement of its sections as a whole. There are 
two requirements: The first requirement: To define 
the purposes of Shari'a as a language and a term. 
And the first topic: the legitimate purposes to say 
the need for medical examination before marriage. 
The second topic is the legitimate purpose of 
saying the validity of the marriage of al-Misyar. 
The third topic is the legitimate aims of saying the 
validity of the marriage of the friend. The fourth 
point is the legitimate goals of saying the validity 
of marriage through the Internet and the 
conclusion and it included the most important 
conclusions and recommendations 
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 الُمَقدَِّمُة
الحمد هللا حمًدا كثیًرا كما أمر، وُأصلي وُأسلم على سیِّدنا محمٍَّد خیر البشر، 
خیِر من تال كتاَب اهللا وبآیاتھ اعتبر، صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وعلى 

  .ھیھ أطاع واصطبركلِّ َمْن ألْمره ون
فإن مقاصد الّشریعة ھي أسرارھا التي ینبغي على العالم إدراكھا، : وبعد 

وعلى الفقیھ فھم أغوارھا؛ فھي اّلتي تعینھ على الوقوف على األحكام التي 
توافق روح الّشریعة وغایاتھا وأھدافھا في وضع التكلیف بالكلّیة، فمن عجز 

مت إلیھا الشَّریعة لیس لھ أن یجتھد أو عن إدراك المقاصد واألسرار التي ر
یثبت حكًما بالقیاس أو االستحسان أو المصلحة المرسلة أو سدِّ الذرائع أو 
غیرھا من أدلة األحكام؛ ألن مناط االجتھاد في ھذه األدلة وإثبات األحكام بھا 
متوقف على إدراك العلل والِحكم التي رمت إلیھا الّشریعة، لذا أجمع علماء 

ول والفروع على أن أھم شرط من شروط االجتھاد ھو معرفة مقاصد األص
  .الّشریعة وعلل األحكام ومصالح األنام

 المجتھدین بھذا – رحمھ اهللا -وقد خصَّ بعض العلماء، كالطاھر بن عاشور
لیس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد الشریعة؛ ألن : الشَّرط ؛ إذ قال

من أنواع العلم، فحق العاميِّ أن یتلقى معرفة مقاصد الشریعة نوع دقیق 
الشریعة بدون معرفة المقصد؛ ألنھ ال یحسن ضبطھ وال تنزیلھ، ثم یتوسع 
للناس في تعریفھم المقاصد بمقدار ازدیاد حظھم من العلوم الشرعیة، لئال 

  .)١(یضعوا ما یلقنون من المقاصد في غیر مواضعھ، فیعود بعكس المراد 
من الباحثین والعلماء، فجعلوا العلم بمقاصد الّتشریع في حین توّسع آخرون 

وأسراره وغایاتھ أمــًرا مھما حتى للعوام، وعّددوا فوائد العلم بھا لھم فقالوا 
إن العلم بالمقاصد للعوام یؤّدي إلى زیادة اإلیمان باهللا وترسیخ العقیدة : 

دینھم اإلسالمیة في قلوبھم، وبذلك تحصل لھم القناعة الكافیة في 
وشریعتھم، كما أن معرفتھا تمنح المسلم مناعة كافیة تعینھ على مواجھة 
الغزو الفكريِّ والعقديِّ، والتیارات المستوردة والمبادئ البراقة والدعوات 
الھدامة ، كما أن معرفتھا تجعلھ مضبوًطا بمقاصد الشرع في أفعالھ وأقوالھ، 

تحایل علیھا، بل تكون تابعة فال یخرج عنھا وال یحاول التھرب منھا أو ال
  .)٢(لمقاصد الشارع ومحكومة بھا

                                                           

الط�اھر المی�ساوي   محم�د  : محم�د الط�اھر ب�ن عاش�ور، ت    ،  مقاص�د ال�شریعة اإلس�المیة   )١(
 .م١٩٩٩_  ھـ١٤٢٠، ١عمان، ط، دار النفائس. ط١٣٥، ١٣٤ص

، ٢دار األم���ان، الرب���اط، ط.  المقاص���د العام���ة لل���شریعة اإلس���المیة، یوس���ف الع���الم، ط )٢(
، مقاص��د ال��شریعة عن��د اب��ن تیمی��ة، للب��دوي، دار   ١٠٩ـ�� ١٠٦ص: م١٩٩٣ھ��ـ ـ     ١٤١٤

 .١٠٥ - ١٠٣ص: م٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢١، ١النفائس، عمان، ط
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 –وھذا ما یّتضُح وُیستبان من كالم سلطان العلماء، العز بن عبد الّسالم 
 ؛ إذ یقول وھو یوضِّح المقصد العظیم من بیانھ للمصالح في -رحمھ اهللا 

والغرض : " الّطاعات والمعامالت والمفاسد في المعاصي والمخالفات 
بوضع ھذا الكتاب بیان مصالح الطاعات والمعامالت وسائر التصرفات 
لیسعي العباد في تحصیلھا، وبیان مقاصد المخالفات لیسعى العباد في درئھا، 
وبیان مصالح العبادات لیكون العباد على خبٍر منھا، وبیان ما ُیقدَّم من بعض 

وما یدخل المصالح على بعض، وما ُیؤخَّر من بعض المفاسد عن بعض، 
   .)١(" تحت اكتساب العبید دون ماال قدرة لھم علیھ وال سبیل لھم إلیھ 

وال شك أن جلب المصالح ودرء المفاسد ھي الركیزة العظمى، التي یقوم 
علیھا علم المقاصد الّشرعیة ؛ فھي الركن الركین التي یرجع إلیھا كل 

وال تفعل، حتى إن مقاصد التشریع في العبادات والمعامالت، في جانب افعل 
 المؤسس األول لنظرّیة المقاصد في علم - رحمھ اهللا–حجة اإلسالم الغزالي 

األصول، قرر وكرر في أكثر من موضٍع في كتابھ، أن ھذه المصالح 
الضروریة الخمس محفوظة في كافة الشرائع المنزلة، وأنھ یستحیل أن ال 

تي أرید إصالح الخلق تشتمل علیھا ملة من الملل وشریعة من الشرائع، ال
بھا، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحریم الكفر والقتل والزنا والسرقة 

  .)٢(وشرب السكر 
ولما كان العلم بھذه المقاصد والعنایة بھا من األھمّیة بمكان؛ الستنباط 
األحكام الفقھّیة، وبیان مقاصد الشَّرع ومرامیھ من شرعّیتھا؛ رأیت أن أكتب 

عن المقاصد الشرعّیة في بعض نوازل الحیاة اّلزوجّیة، ُأبرز بحًثا مختصًرا 
فیھ الجانب العملي التطبیقي لمراعاة الفقھاء لمقاصد الشارع في الفتوى في 
بعض ھذه النوازل، موازًنا بین المصالح والمفاسد المترتبة على ھذه 

ث، إذ الفتوى، ولعلَّ ھذا ھو السِّر والمقصد الذي دعاني إلى كتابة ھذا البح
إن الكالم عن المصالح والمفاسد في تشرع األحكام بصفة عامة، أمر ال 

 مؤلفات كثیرة، تروي - قدیًما وحدیًثا-تخفى معرفتھ؛ فقد كتب فیھ العلماء
الغلیل وتشفي العلیل وتوضح السبیل، وال تحتاج بعدھا لبیان أو تأویل، لكنَّ 

اك السلیم الصحیح لھا من إشكالّیة المقاصد التي ال تزال قائمة، ھي اإلدر
النصوص واألحكام، ومن ثمَّ تبدو ھذه اإلشكالیة حال الفتوى في النوازل 
والقضایا المستجدة، ومن ھنا نرى االختالف بین العلماء والتشعب في 

 إلى ھذا السبب في – رحمھ اهللا –األقوال واآلراء، وقد فطن إمام الحرمین 
، وھو ضعف قدراتھم على فھم المقاصد اختالف العلماء في الفتیا واألحكام

                                                           

 قواعد األحكام في إصالح األنام، ش�یخ اإلس�الم ع�ز ال�دین عب�د العزی�ز ب�ن عب�د ال�سالم                    )١(
نزی����ھ كم����ال حم����اد، عثم����ان جمع����ة ض����میریة، دار القل����م، دم����شق،     : ، ت)ھ����ـ٦٦٠ت(
 ).١/١٤: ( م٢٠٠٠ھـ ـ ١،١٤٢١ط
 بی��روت، األول��ى  -دار الكت��ب العلمی��ة  . ط)،١٧٤/ ١( المست��صفى، الغزال��ي،  :  ینظ��ر )٢(

 .ه ١٤١٣
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ثم المنھیات على حكم الكراھیة على : " التي رمى إلیھا الّشارع،  فقال 
درجات، كما أن المندوبات على رتب متفاوتات، فلیتأمل الناظر ھذا التنبیھ، 
ولینظر كیف اختبطت المذاھب على العلماء؛ لذھولھم عن قاعدة القصد، 

  .)١("ھيوھي سُر األوامر والنوا
  :ھدف البحث وحدوده 

عقدت البحث للقیام بالموازنة بین المصالح والمفاسد في الفتوى بجواز أو 
عدم جواز بعض األنكحة والشروط المتعلقة بھا، التي استحدثت في العصور 
المتأخرة؛ بقصد الترجیح بینھا؛ للوقوف على الحكم الذي یتناسب مع مقاصد 

وصول إلى ذلك عرضت أقوال العلماء الشریعة الغراء، وفي سبیل ال
المعاصرین في المسائل محل الّدراسة وأدلتھم، كمقدمات تمھیدّیة للوصول 
إلى أھم المصالح والمفاسد في المسألة؛ وعلیھ لم أغرق البحث بالمناقشات 
الواردة على أدلة كل قول والرد علیھا، واكتفیت باإلشارة في الھامش إلى 

ي اعتنت بذكر تفاصیل أقوال العلماء فیھا ؛ وذلك حتى األبحاث والمؤلفات الت
  . ال یطول البحث ویصعب نشره في الحولیات العلمّیة

  :خطَّة البحث 
  . وقد خطَّطت لبحثي ھذا فجعلتھ في مقدمٍة وتمھیٍد وأربعِة مباحث وخاتمٍة 

  .في االستفتاح وأھمیة البحث وخطتھ : المقدمة 
  . ن أقسامھا إجماًلا في تعریف المقاصد وبیا: تمھید 

  :وفیھ مطلبان 
  .التعریف بالمقاصد الّشرعیة لغة واصطالًحا : المطلب األول 
  .بیان أقسام المقاصد الّشرعّیة إجماًلا : المطلب الثاني 
المقاصد الّشرعّیة في القول بضرورة الفحص الطِّبي قبل : المبحث األول 

  .الزواج 
  . في القول بصحة زواج المسیار المقاصد الّشرعّیة: المبحث الثاني 
  ) .الفرند( المقاصد الّشرعّیة في القول بصحة زواج الّصدیق :المبحث الثالث

المقاصد الّشرعّیة في القول بصحة الزواج عبر الشبكة : المبحث الرابع 
  ) اإلنترنت (العنكبوتیة 

  .أھم النتائج والتوصیات : الخاتمة 
اب، وأن یذلل الصِّعاب، وأن یجعل ھذا واهللا تعالى أسأل أن یلھمني الصو

العمل خالصًا لوجھھ الكریم، وأن ینفع بھ القاصدین، إنھ وليُّ ذلك والقادر 
  . علیھ ، وصلى اهللا على محمد وآلھ وصحبھ وسّلم 

 
 
 

                                                           

  ) .٢١٦ / ١(  البرھان، الجویني )١(
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  تمھید
لبا    :فيه م

  .التعریف بالمقاصد الّشرعیة لغة واصطالًحا : المطلب األول    
  .یان أقسام المقاصد الّشرعّیة إجماًلا ب:ني المطلب الثا    

  اطب اول

 فراطوا  رّد ا  

لمقاص لغة   ي     :تع

، ویطل�ق ف�ي     )ق�صد   ( المقاصد جم�ع مق�صد ، وھ�و م�صدر م�شتق م�ن الفع�ل               
  :اللغة لیدل على عّدة معاٍن، منھا 

أمَّ�ھ وطلب�ھ بعین�ھ،      : ي  قَصَد الشيء ، وقصد إلیھ أ     :  إتیان الشيء ، یقاُل      -١
  .)١(نحوت نحوه : قصدُت قْصَدُه أي : ویقال 

استقام فیھ ، وطریق قاصد ، أي  : یقال اقتصد في األمر، أي      :  االستقامة   -٢
َوَعَل��ى ( قری��ب ، ومن��ھ ق�ول اهللا تع��الى  : س�ھل وم��ستقیم  وس��فر قاص�د أي   : 

ق الم��ستقیم ، ال��ذي ال توض��یح الّطری��:  ، أي -٩: النح��ل-)الّل��ھ َق��ْصُد اْل��سَّبیل 
س��ورة -) َل��ْو َك��اَن َعَرًض��ا َقِریَب��ًا       َوَس��َفَرًا :( اعوج��اج فی��ھ ، وقول��ھ تع��الى

  .  )٢(موضًعا سھًلا قریًبا :   أي -٤٢: التوبة
توّس���ط : ق���َصَد ف���ي األم���ر ، أي :  االعت��دال والتوس���ط ف���ي األم���ر ، یق��ال   -٣

:   أي    -١٩:  لقم�ان  -) ي َم�ْشِیَك    َواْقِصد ِف�  : ( واعتدل فیھ ، ومنھ قولھ تعالى     
امشي مقتصدا ، لیس بالبطيِء المثّبط وال بالسریع المفرط ، ، ق�ال ج�ابر ب�ن                 

كنت أصلي مع رسول اهللا، فكانت ص�التھ ق�ْصًدا         ( – رضي اهللا عنھ     –سمرة  
   .)٤(متوسطة بین الطول والقصر:  أي )٣()وخطبتھ قْصًدا

إل��ى المعن��ى االص��طالحي؛ فمقاص��د  وال ش��ك أن المعن��ى األول أق��رب المع��اني  
ال��شریعة ھ��ي األھ��داف والغای��ات الت��ي ق��صد ال��شارع تحقیقھ��ا م��ن ش��رعّیة        
األحكام ، وھذا ال یعني أن المعنیین اآلخرین ال عالقة لھما بمقاص�د ال�ّشریعة               
ف��ي ش��رعّیة األحك��ام؛ إذ إن ال��ّشریعة اإلس��المّیة تطل��ب م��صالح العب��اد بعینھ��ا  

  .  على استقامة ووسطیة في التكلیف بھا وتتوجھ إلیھا وتعتمدھا 

                                                           

 الخام��سة ، المكتب��ة الع��صریة ، بی��روت ، . ، ط) ٢٥٤/ ١( محت��ار ال��صحاح  :   ینظ��ر )١(
 .  بیروت ، الثالثة –دار صادر . ط )٣٥٤/ ٣( لسان العرب 

 ٣٥٤/ ٣( المكتبة العلمّی�ة بی�روت ، ل�سان الع�رب         . ، ط  )٥٠٤/  ٢(   المصباح المنیر     )٢(
دار . ، ط )٥٦/ ١٦(دار الھدای��ة ، مف��اتح الغی��ب لل��رازي . ، ط)٣٦/ ٩( اج الع��روس ، ت��)

 .إحیاء التراث العربي ، بیروت ، الثالثة 
  ) .٨٦٦/ ٥٩١/ ٢( تخفیف الصالة والخطبة  :   أخرجھ مسلم ، كتاب الجمعة ، باب )٣(
/ ٦( ابن كثیر، تفسیر   )٣٥٤/ ٣( ، لسان العرب  )٨١/ ٢(  أساس البالغة للزمخشري      )٤(

  الثانیة –دار طیبة . ، ط)٣٣٦
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الح�ا ي لمقاص ص   :تع

 المقاص��د ف��ي كتاب��ھ ش��فاء الغلی��ل ف��ي  – رحم��ھ اهللا –ع��ّرف اإلم��ام الغزال��ي -
ھ�ي عب�ارٌة حاوی�ٌة لإلبق�اء ودف�ع القواط�ع والتح�صیل              : مسالك التعلیل بقول�ھ     

  .)١(على سبیل االبتداء 
ھ��ي إقام��ة الم��صالح الدنیوّی��ة   : ل  وع��ّرف ال��شاطبي مقاص��د ال��شریعة فق��ا  - 

  . واألخرویة على حسب نظام ال یختل ال بالجزء وال بالكل 
ھ��ي إخ��راج المكل��ف م��ن : وق��ال ف��ي الق��سم الث��اني المتعل��ق بمقاص��د المكل��ف  

  .  )٢(داعیة ھواه لیكون عبًدا هللا اختیاًرا كما ھو عبد هللا اضطرًاًرا 
كتابھ مقاص�د ال�شریعة ومكارمھ�ا     وعّرف عّلال الفاسي مقاصد الّشریعة في  -

ھ��ي الغای��ة منھ��ا واألس��رار الت��ي وض��عھا ال��ّشارع عن��د ك��لِّ حك��ٍم م��ن  : بقول��ھ 
  . )٣(أحكامھا 

 وعّرفھ��ا ال��شیخ الّط��اھر ب��ن عاش��ور ف��ي كتاب��ھ مقاص��د ال��شریعة اإلس��المیة  -
ھي المعاني والحكم الملحوظة للشارع ف�ي جمی�ع أح�وال الت�شریع أو          : بقولھ  

 ال تخ��تص مالحظتھ��ا ب���الكون ف��ي ن��وع خ��اص م��ن أحك���ام       بحی��ث . معظمھ��ا 
الشریعة ، فیدخل في ھذا أوصاف الشریعة وغایتھا العام�ة والمع�اني الت�ي ال             
یخلو التشریع عن مالحظتھا ، ویدخل ف�ي ھ�ذا أی�ًضا مع�اٍن م�ن الحك�م لی�ست               

  .)٤(ملحوظة في سائر أنواع األحكام ، ولكنھا ملحوظة في أنواٍع كثیرة منھا 
مقاص���د ال���شریعة اإلس���المّیة وعالقتھ���ا باألدل���ة    : فھ���ا الی���وبي فق���ال    وعّر-

ھ��ي المع��اني والِحَك��م ونحوھ��ا الت��ي راعاھ��ا ال��شارع ف��ي     : ال��شرعّیة بقول��ھ  
  . )٥(التشریع عموًما وخصوًصا ؛ من أجل تحقیق مصالح العباد

 وعّرفھ��ا أحم��د الری��سوني ف��ي كتاب��ھ نظری��ة المقاص��د عن��د اإلم��ام ال��شاطبي  -
   .)٦( الغایات التي وضعت الشریعة ألجل تحقیقھا لمصلحة العباد:بقولھ 

 وعّرفھا یوسف حامد الع�الم ف�ي كتاب�ھ المقاص�د العام�ة لل�شریعة اإلس�المّیة         -
الم��صالح الت��ي تع��ود إل��ى العب��اد ف��ي دنی��اھم وأخ��راھم ، س��واء أك��ان   : بقول��ھ 

  .)٧(تحصیلھا عن طریق جلب المنافع أو عن طریق دفع المضار 
أم�ل ف�ي التعریف�ات ال�سابقة یج�د أنھ�ا ت�دور ح�ول معن�ى واح�د ال تخ��رج           والمت

عنھ، وھو أن المقاصد تطلق ویراد بھا الِحك�م والمع�اني والغای�ات الت�ي رم�ى       

                                                           

 .٢٣٠ شفاء الغلیل في مسالك التعلیل ص )١(
 ھـ  ١٤١٧ األولى -دار ابن عفان. ، ط )٢٨٩ ، ١٧/ ٢(   ینظر الموافقات للشاطبي )٢(
 الخامسة –دار الغرب اإلسالمي .  ،ط٧  مقاصد الشریعة ومكارمھا ، عالل الفاسي ص        )٣(

 .م ١٩٩٣
وزارة األوق���اف . ، ط)١٦٥/ ٣( ال���شریعة اإلس���المیة للط���اھر ب���ن عاش���ور      مقاص���د )٤(

 .ھـ ١٤٢٥والشؤون اإلسالمّیة ، 
  .٣٧محمد الیوبي ص .  مقاصد الشریعة اإلسالمّیة وعالقتھا باألدلة الشرعّیة، د)٥(
  .١٩أحمد الریسوني ص.  نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي ، د)٦(
  .٧٩یوسف حامد العالم ص . ریعة اإلسالمّیة ، د المقاصد العامة للش- )٧(
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الشَّارع الحكیم إلى تحقیقھا في كّل أبواب الفق�ھ أو ف�ي ب�اب من�ھ أو ف�ي حك�ٍم                   
 أو درء المفاس�د  بعینھ، وھذه الحكم والغایات تتمثل في جل�ب الم�صالح للعب�اد      

  .عنھم عند شرعّیة األحكام 
وال شك أن ھ�ذه الم�صالح كثی�رة ومتنوع�ة ، یجمعھ�ا م�صلحة كب�رى ، وھ�ي              
تحقیق العبودّیة هللا عّز وجّل، تلك المصلحة التي یترتب علیھ�ا إص�الح العب�اد           

  .وسعادتھم في الّدارین 

ب اطا  

د ام ان أًإ رّ  

ن معرف��ة رت��ب المقاص��د ومنزلتھ��ا م��ن ش��رعّیة األحك��ام متوقف��ا عل��ى    لم��ا ك��ا
معرفة أق�سامھا، وج�ب لزاًم�ا عل�ى المكل�ف أن یع�رف أق�سام المقاص�د؛ لیق�دم           
األھم منھا على المھم، وال ینشغل بالمھم ویترك األھ�م من�ھ؛ ونظ�ًرا لك�ل ھ�ذا            

 وتقسیمھا ،    بالمقاصد وترتیبھا وتصنیفھا   - قدیًما وحدیًثا  –فقد اعتنى العلماء  
  :وقد جاءت ھذه األقسام على النحو التالي 

ل  أل تبتها : لتقسي  لمقاص باعتبا م   .قسا 

  :قّسم األصولیون المقاصد باعتبار أولویتھا ورتبھا إلى ثالثة أقسام 

يا : لا    لض

ھي ما البد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا بحیث : عّرفھا الشاطبي بقولھ 
إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على اس�تقامة ب�ل عل�ى ف�ساد وتھ�اریج وف�وت            

  .)١(بالخسران المبین  حیاة، وفى األخرى فوت النعیم والرجوع
ھي التي تكون األمة بمجموعھا وآحادھا : وعّرفھا الطاھر بن عاشور بقولھ     

رمت في ضرورة إلى تحصیلھا بحیث ال یستقیم النظام بإخاللھا، بحیث إذا انخ
تؤول حالة األمة إلى فساد وتالش، فتصیر أحوالھ�ا ش�بیھة ب�أحوال األنع�ام ،                 
 فال تكون على الحیاة التي أرادھ�ا ال�شارع ، وق�د یف�ضي بع�ض ذل�ك االخ�تالل              

  .)٢(إلى االضمحالل اآلجل، بتفاني بعضھا ببعض أو بتسلط العدو علیھا 
ع ال�شرائع والمل�ل   وقد أجمع العلماء على اعتبار المقاصد الضروریة في جمی     
فق�د اتفق�ت األم�ة      :  ، حكى ذلك اإلجماع اإلمام الشاطبي ف�ي الموافق�ات فق�ال             

بل سائر الملل على أن الشریعة وضعت للمحافظة على ال�ضرورات الخم�س،             
   .)٣(وھي الدین والنفس والنسل والمال والعقل 

زج�ر  وتح�ریم تفوی�ت ھ�ذه األص�ول الخم�سة وال       : - رحمھ اهللا  –وقال الغزالي   
  .)٤(عنھا یستحیل أال تشتمل علیھ ملة من الملل وشریعة من الشرائع 

                                                           

  ).١٧/ ٢(  الموافقات للشاطبي )١(
  ).٢٣٢ / ٣(   مقاصد الشریعة اإلسالمّیة البن عاشور )٢(
  ) .٣١/ ٢(   الموافقات للشاطبي )٣(
  ).١٧٤/ ١(   المستصفى للغزال )٤(
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وقد حصر العلماء المقاصد الضروریة في خمس، وھ�ي حف�ظ ال�ّدین وال�نفس               
والعق��ل والن��سل والم��ال، ُعل��م مالءمتھ��ا لل��شریعة بمجم��وع األدل��ة ال��ّشرعّیة،  

لم یثبت لنا وعلمھا عند األمة كالضروري، و : – رحمھ اهللا –یقول الشاطبي 
ذلك بدلیل معین، وال شھد لن�ا أص�ل مع�ین یمت�از برجوعھ�ا إلی�ھ ، ب�ل علم�ت                       

  . )١(مالءمتھا للشریعة بمجموع أدلة ال تنحصر في باب واحد 
وقد درج أكثر األصولیین على حصر ال�ضروریات ف�ي خم�س، إال أن ال�بعض                

اء ف�ي  كالرازي والطوفي والسبكي زادوا أصًلا سادًسا، وھو حفظ العرض، ج�        
وال����ضروري كحف����ظ ال����دین ف����النفس فالعق����ل فالن����سب فالم����ال    : الت����شنیف 

  .)٢(والعرض
وق��د زاد : ھ��ذا الن��وع ورض��یھ ال��شوكاني ف��ي إرش��اده فق��ال   وق��د ق��رر إض��افة

المت��أخرون ق���سًما سادًس��ا وھ���و حف��ظ األع���راض ، ف��إن ع���ادة العق��الء ب���ذل      
ضرورة أولى نفوسھم وأموالھم دون أعراضھم؛ وما ُفِدي بالضروري فھو بال

)٣(.   
والحق أنھ ال ضرورة لجعل حفظ األعراض مقصًدا رئیسا ؛ ألنھ داخ�ل ض�منا            
في حفظ النسل، فھو من مكمالتھ، قال الشیخ الشنقیطي في نشر البنود عل�ى           

من فوائد حفظ األعراض ص�یانة األن�ساب ع�ن تط�رق ال�ّشك        : مراقي السعود   
   . )٤(إلیھا بالقذف، فیلحق بحفظ النسب

حظ عند بعض العلماء أنھم استبدلوا مقصد حفظ النسل بحفظ الن�سب ،             والمال
وال ش��ك أن اعتب��ار حف��ظ الن��سل ھ��و المق��صد الكل��ي ھ��و األول��ى ؛ ألن حف��ظ      
النسب یفضي إلى حفظ النسل، فیك�ون م�ن مكمالت�ھ وال یرق�ى لیك�ون مق�صًدا              

  .من المقاصد الكلیة 
  : وحفظ الضروریات یكون بأمرین 

انب الوجود ، ویدخل ف�ي ذل�ك ك�ل م�ا یق�یم أرك�ان ال�شریعة         مراعاتھا في ج  -أ
ویثبت قواعدھا، كاإلیمان باهللا وإق�ام ال�صالة وإیت�اء الزك�اة وص�وم رم�ضان،                

  .وغیره مما یحفظ الدین في جانب الوجود 
 مراعاتھا في جانب العدم ، وی�دخل ف�ي ذل�ك ك�ل م�ا ج�اءت ب�ھ ال�ّشریعة                    –ب  

المتوق�ع ، كتح�ریم الكف�ر والقت�ل وال�سرقة           مما یدرأ عنھا االخ�تالل الواق�ع أو         
  . )٥(والزنا وشرب الخمر، وغیر ذلك مما یحفظھا في جانب العدم 

                                                           

  ).٣١/ ٢(  الموافقات للشاطبي )١(
مكتب��ة . ، ط )٢٩١/ ٣( جم��ع الجوام��ع لت��اج ال��دین ال��سبكي    ت��شنیف الم��سامع ش��رح  )٢(

 .ھـ ١٤١٨قرطبة ، األولى 
 .ھـ ١٤١دار الكتاب العربي ، األولى . ، ط) ١٨٠/ ٢(  إرشاد الفحول للشوكاني )٣(
 ).١٧٩/ ٢(  نشر البنود على مراقي السعود للشنقیطي )٤(
/  ٢(ي ، الموافق�ات لل�شاطبي   المكت�ب اإلس�الم  . ، ط)٢٧٤/ ٣( اإلحكام لآلم�دي  :  ینظر   )٥(

 .ھـ ١٤١٤دار الكتبي ، األولى . ط) ٢٦٦ / ٧( ، البحر المحیط للزركشي  )٥٥٢
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ق�ضاء ال�شرع    :  لرتب�ة ال�ضرورات أمثل�ة منھ�ا          - رحم�ھ اهللا   -وقد ذكر الغزالي  
بقت��ل الك��افر الم��ضل، وزج��ر المبت��دع ال��داعي إل��ى بدعت��ھ، وف��ى ھ��ذا حف��ظ          

  .لضرورة الدین
قصاص بالمثقل إلحاقًا ل�ھ بالج�ارح، ومحافظ�ة عل�ى قاع�دة             وإیجاب الشارع ال  

  .الردع والزجر، وفى ھذا حفظ للنفوس وحمایة لھا
والحك��م بقط��ع أی��ادي ال��سارقین الم��شتركین ف��ي ال��سرقة، كقط��ع الی��د الواح��دة  

  .حسمًا لذریعة التوصل إلى اإلھدار بالتعاون، وفى ھذا حفظ لألموال
قل الذى ھو من�اط التكلی�ف، وم�الك أم�ور     وحرم شرب الخمر لكونھ مفسدًا للع 

  .)١(الدنیا والدین 

  لحاجيا: ثاني�ا

ھو ما ال ضرورة إلیھ لكن�ھ محت�اج إلی�ھ         :  بقولھ   - رحمھ اهللا  –عّرفھا الغزالي 
  . )٢(في اقتناء المصالح

م��ا یفتق��ر إلی��ھ م��ن حی��ث التوس��عة ورف��ع ال��ضیق  : وعّرفھ��ا ال��شاطبي بقول��ھ 
 والم��شقة الالحق��ة بف��وت المطل��وب ، ف��إذا ل��م الم��ؤدي ف��ي الغال��ب إل��ى الح��رج

الحرج والمشقة ، ولكنھ ال یبلغ مبل�غ  -على الجملة -تراع دخل على المكلفین  
  .)٣(الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة 

م�ا تحت�اج األم�ة إلی�ھ القتن�اء م�صالحھا            : وعّرفھا الطاھر ب�ن عاش�ور بقول�ھ         
ی��ث ل��وال مراعات��ھ لم��ا ف��سد النظ��ام ،  وانتظ��ام أمورھ��ا عل��ى وج��ٍھ ح��سٍن ، بح 

  . )٤(ولكنھ كان على حالة غیر منتظمة؛ فلذلك كان ال یبلغ مرتبة الضروري 
وھناك تعریفات كثیرة ومتعددة للعلماء تع�ود كلھ�ا إل�ى معن�ى واح�د، وھ�و أن         

ھ��ي ك��ل م��ا ك��ان مفتق��را إلیھ��ا، م��ن حی��ث التوس��عة ورف��ع ال��ضیق  : الحاجی��ات
  .ة الالحقة بفوات المطلوبالمؤدي إلى الحرج والمشق

ي  يع لحاجيا تحقي م   :يقص م تش

 خدم���ة ال���ضروریات وتكمیلھ���ا وحمایتھ���ا، وف���ي ھ���ذا یق���ول      :األم���ر األول 
األمور الحاجّیة إنما ھي حائمة حول ھ�ذا الحم�ى، إذ            : - رحمھ اهللا  –الشاطبي

ابھا ھي تتردد على الضروریات ، تكملھا بحی�ث ترتف�ع ف�ي القی�ام بھ�ا واكت�س                 
الم��شقات، وتمی��ل بھ��م فیھ��ا إل��ى التوس��ط واالعت��دال ف��ي األم��ور؛ حت��ى تك��ون  

  .)٥(جاریة على وجٍھ ال یمیل إلى إفراط أو تفریط 
 الی��سر والتخفی��ف وال��سعة والرف��ق، وذل��ك ب��شرعیة الت��رخص  :األم��ر الث��اني 

بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المنھیات، مع األخذ في االعتبار بأن ترك        

                                                           

  .١٦٤ ، ١٦٣،  وشفاء الغلیل للغزالي، ص  )١٧٤/ ١( المستصفى للغزالي )١(
  ).١٧٥/ ١( المستصفى للغزالي )٢(
  ).٢١ / ٢(  الموافقات  )٣(
  ).١/٥ ( مقاصد الشریعة البن عاشور )٤(
  ).٣٢ / ٢(  الموافقات )٥(
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ال یفوت مصالح الّدین والدنیا ولكن یوقع العباد في الحرج والضیق       الترخص  
  .)١(والمشقة العظمى 

وق��د راع��ى ال��ّشارع الحك��یم الحاجی��ات ف��ي العب��ادات والمع��امالت والع��ادات         
والجنایات، ومن ذلك إباحة التیمم عند تعسر الماء للمریض والمسافر، وترك 

سفر والجم�ع ب�ین ال�صالتین ،    القیام للصالة في حق المریض، والفط�ر ف�ي ال�         
وال��صالة ف��ي البی��ت للخ��وف والمط��ر، ورم��ي الجم��ار ع��ن الن��ساء وال��ضَّعفة،   
والمسح على الخفین والجوربین، وإباحة بیع الّسلم والعاریة ، وإباحة الصید 
ومیتة البحر، ودرء الحدود بالشبھات والحك�م ب�اللوث والق�سامة، وغی�ر ذل�ك               

  . كثیر 

  لتحسينا: ثالثا 

ھ��ي م��ا ال یتعل��ق ب��ضرورة عام��ة وال حاج��ة    : ّرفھ��ا إم��ام الح��رمین بقول��ھ   ع
  .)٢(خاصة ولكنھ یلوح فیھ غرض في جلب مكرمة أو في نفي نقیض لھا 

ھي م�ا ال یرج�ع إل�ى ض�رورة وال إل�ى حاج�ة ولكن�ھ                 : وعّرفھا الغزالي بقولھ    
ي یقع موقع التحسین والتزیین والتی�سیر للمزای�ا، ورعای�ة أح�سن المن�اھج ف�              

   .)٣(العادات والمعامالت
ھ��ي تقری��ر الن��اس عل��ى مك��ارم األخ��الق ومحاس��ن   : وعّرفھ��ا ال��رازي بقول��ھ  

  .)٤(الشیم
ھ�ي األخ�ذ بم�ا یلی�ق م�ن محاس�ن الع�ادات وتجن�ب                : وعّرفھا الشاطبي بقول�ھ     

األح��وال المدن��سات الت��ي تألفھ��ا العق��ول الراجح��ات، ویجم��ع ذل��ك ق��سم مك��ارم  
  . )٥(األخالق

ھ��ي م��ا ك��ان بھ��ا كم��ال ح��ال األم��ة ف��ي  : ر ب��ن عاش��ور بقول��ھ وعّرفھ��ا الط��اھ
نظامھا، حتى تعیش آمنة مطمئنة، ولھا بھجة منظر المجتمع في مرآي بقی�ة             
األم��م؛ حت��ى تك��ون األم��ة اإلس��المیة مرغوب��ًا ف��ي االن��دماج فیھ��ا، أو التق��رب     

  . )٦(والحاصل أنھا مما تراعى فیھا المدارك الراقیة البشریة... منھا

يع لتحسينا م يقص    : م تش

: تكمی��ل وحمای��ة ال��ضروریات والحاجی��ات ، یق��ول ال��شاطبي      :األم��ر األول 
: وق�ال   . الحاجیات كالتتمة للضروریات وكذلك التحسینات كالتكملة للحاجی�ات       

                                                           

، والمھ�ذب ف�ي عل�م    )٢٠٠/ ١( علم أصول الفق�ھ لل�شیخ عب�د الوھ�اب خ�الف          :   ینظر    )١(
 .ھـ ١٤٢٠مكتبة الرشد ، األولى . عبد الكریم النملة ، ط/ أصول الفقھ المقارن للدكتور 

ة ، األول���ى  دار الكت���ب العلمی��� . ، ط )٧ / ٢(   البرھ���ان ف���ي أص���ول الفق���ھ للج���ویني     )٢(
 ھـ ١٤١٨

  ).١٧٥/ ١(   المستصفى )٣(
 ) .١٦٧ / ١( المحصول من علم األصول )٤(
  ).٢٢ / ٢(   الموافقات للشاطبي )٥(
  ).٢/١٤٢(   مقاصد الشریعة البن عاشور)٦(
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إن كلَّ حاجيٍّ وتحسینيٍّ إنما ھو خادم لألصل الضروري ومؤنس بھ ومح�سِّن     
   .)١(لصورتھ الخاصة

إظھار جمال األمة وكمالھا؛ حتى یرغب األخرون ف�ي ال�دخول    :لثاني  األمر ا 
ھي ما كان بھا كمال حال األمة في        :  في شریعتھا، یقول الطاھر بن عاشور       

نظامھا، حتى تعیش آمنة مطمئنة ولھا بھجة منظر المجتم�ع ف�ي م�رآي بقی�ة         
لتقرب منھ�ا  األمم، حتى تكون األمة اإلسالمیة مرغوبًا في االندماج فیھا، أو ا    

)٢(.  

لي  حمه هللا –ق قس� لغ   : لتحسينا لى قسمي – 

ما ال یتعارض مع قاعدة من القواعد الشَّرعیة، كالمقصود م�ن          :القسم األول 
تحریم القاذورات؛ فإن نفرة الطب�اع عنھ�ا لخ�ساستھا مناس�ب لحرم�ة تناولھ�ا          

ك حك��م ال��شرع حث��ًا للن��اس عل��ى محاس��ن الع��ادات ومك��ارم األخ��الق، وم��ن ذل��  
بسلب العبد أھلیة الشھادة، ولیس لذلك حاجة وال ضرورة، ولو قبلت شھادتھ 
في حالة العدالة؛ لك�ان ذل�ك مث�ل قب�ول فت�واه وروایت�ھ، ولكن�ھ مستح�سن ف�ي                   
العادة لتنقیص الرقیق عن ھذا المنصب الشریف؛ فإن للشھادة مقام�ًا س�امیًا،         

  . ومنصبًا رفیعًا ال یلیق بالرقیق
منع المرأة من مباش�رة عق�د النك�اح بنف�سھا م�ع أنھ�ا أح�د                  : أیًضا   ومن ذلك 

أركانھ؛ ألن في مباشرتھا العقد ما ی�دل عل�ى توقانھ�ا إل�ى الرج�ال، ومج�اھرة                  
بالت��شوف لھ��م، وال��شرع یحم��ل عل��ى محاس��ن األخ��الق، وف��ى مباش��رتھا عق��د  

  . النكاح بنفسھا ما یناقض ذلك
ة معتب�رة، كالمكاتب�ة، فإنھ�ا وإن    ما یق�ع عل�ى معارض�ة قاع�د        :والقسم الثاني 

كان��ت مستح��سنة، ألنھ��ا س��بب للعت��ق، فھ��ي م��ن مك��ارم األخ��الق، لكنھ��ا ف��ي      
  .)٣(الحقیقیة بیع الرجل مالھ بمالھ، وذلك غیر معقول

ها : لتقسي لثاني  لمقاص باعتبا محل ص   قسا 

  :قّسم األصولیون المقاصد باعتبار محل صدورھا إلى قسمین 
مقاص��د ال��ّشارع ، وی��راد بھ��ا جمل��ة المقاص��د الت��ي ق��صدھا        :ول الق��سم األ

الشارع بوضعھ للشریعة ، وھي تتمثل في جلب الم�صالح ودرء المفاس�د ف�ي              
الّدارین ، وقد ق�ّسم ال�شاطبيُّ مقاص�د ال�شارع ف�ي وض�ع ال�ّشریعة إل�ى أربع�ة                

  : أنواع 

                                                           

  ).٤٢، ٢٥ / ٢(   الموافقات للشاطبي )١(
  ).٢/١٤٢(  مقاصد الشریعة للطاھر بن عاشور)٢(
، )١٧٥/ ١(  ، المستصفى، الغزال�ي  ١٦٩ ، ١٠٨ء الغلیل، الغزالي، ص     شفا:    ینظر  )٣(

 .٧٩الكیالني احمید صالح ص : ومقاصد الشریعة اإلسالمیة عند اإلمام الغزالي ، تألیف 
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ونھ��ا  م��ا ق��صده ال��شارع ف��ي وض��ع ال��شریعة ابت��داء ، وھ��و ك    :الن��وع األول 
وض��عت لمراع��اة م��صالح العب��اد ف��ي ال��درارین ، وی��دخل تح��ت ھ��ذه المقاص��د    

  .الضروریات والحاجیات والتحسینات 
 ما قصده الشارع في وضع الّشریعة لإلفھام ، وذل�ك ال یتحق�ق    :النوع الثاني   

إال م��ن خ��الل أم��رین  وھم��ا أن ھ��ذه ال��شریعة عربی��ة ، وأنھ��ا أمّی��ة ، ق��ال          
ف��الن الق��رآن ن��زل بل��سان الع��رب ، وأم��ا الثانی��ة ف��ألن  أم��ا األول��ى : ال��شاطبي 

  . أھلھا كذلك 
 ما قصده الشارع في وضع الشریعة للتكلیف بمقتضاھا ، ومن :النوع الثالث 

ھن��ا ل��م ی��شرع م��ن األحك��ام م��ا ال طاق��ة لإلن��سان ب��ھ، أو یوقع��ھ ف��ي الخ��رج        
  .والمشقة 

فع�الھم وأح�والھم     ما قصده الشارع ف�ي دخ�ول ك�ل المكلف�ین وأ            :النوع الرابع   
وسائر الوقائع تحت أحكام الشریعة ، بحیث یجب أن یخضع لھا الجمیع ، قال 

المقصد الشرعي من وضع ال�شریعة ، إخ�راج المكل�ف م�ن داعی�ة      : الشاطبي  
  .)١(ھواه ؛ حتى یكون عبدا هللا اختیاًرا ، كما ھو عبد هللا اضطراًرا 

ات التي یقصدھا المكلف في     مقاصد المكلف ، وھي جملة الغای     : القسم الثاني   
سائر تصرفاتھ، اعتقاًدا أو قوًلا أو عمًل�ا، وھ�ذا الق�صد ھ�و ال�ذي یعَّ�ول علی�ھ                 
في الحكم  بصحة التصرف الصادر من المكلف من ع�دم ص�حتھ ، فمت�ى ك�ان              
قصده من الفعل موافًقا لقصد الّشارع ك�ان ص�حیًحا ومت�ى ك�ان مخالًف�ا لق�صد                   

   . )٢(الّشارع كان فاسًدا وباطًلا 

لثال  لعم : لتقسي  ل  لشم لمقاص باعتبا    قسا 

  .قّسم األصولیون المقاصد باعتبار شمولھا وعمومھا إلى ثالثة أقسام 
  المقاصد العامة : القسم األول 

وھ��ي المع��اني والغای��ات الت��ي راعاھ��ا ال��شارع ف��ي جمی��ع أص��ول الت��شریع أو  
العدل والمساواة بین الناس ف�ي     معظمھا ، كحفظ الضروریات الخمس وإقامة       

الحقوق والواجبات والصدق واألمانة والوف�اء بالعھ�د وتح�ریم الظل�م والك�ذب              
والغش والخیانة، ویدخل فیھا أیًضا الغایات العام�ة الت�ي ق�صدھا ال�شارع م�ن          
ت��شریع األحك��ام التكلیفی��ة كجل��ب الم��صالح ودرء المفاس��د، كم��ا ین��درج تحتھ��ا 

م یخلو الت�شریع ع�ن مالحظت�ھ ، كرف�ع الح�رج ورف�ع               أیًضا كل المعاني التي ل    
الضرر، وتزكیة النفس، وفي الجملة فإن المقاصد العامة تعني القضایا الكلّیة     
واألھ�داف العام��ة الت��ي راعاھ��ا ال��شارع ف�ي جمی��ع الت��شریعات أو أغلبھ��ا م��ن   

                                                           

  ).٢٨٩ ، ١٠٩ ، ١٧/ ٢(  الموافقات للشاطبي )١(
 ٧١مي ص   ، علم المقاصد الشرعیة للخاد     )٢٧،  ٢٣ / ٣( الموافقات للشاطبي :  ینظر   )٢(

  ). ١٤٤/ ١( أحمد الریسوني . ، نظریة المقاصد عند الشاطبي د
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عب�اداٍت أو مع��امالٍت أو ع��اداٍت أو جنای�اٍت، بحی��ث ال یتعل��ق بب�اٍب م��ن أب��واب    
  .)١(قھ أو نوٍع خاصٍّ من أحكام الشریعة الف

وھ��ي المع��اني والغای��ات الت��ي الحظھ��ا   :المقاص��د الخاص��ة : الق��سم الث��اني 
ال��شارع ف��ي ب��اب بعین��ھ م��ن أب��واب الت��شریع أو ف��ي جمل��ة أب��واب متجان��سة      
ومتقاربة، كما ھو الشأن في العبادات أو المعامالت أو الجنایات، فإن كلَّ باٍب  

لھ من المعاني والحكم الداعی�ة إل�ى ت�شریع األحك�ام فیھ�ا م�ا              من ھذه األبواب    
تختلف عن غی�ره، فالعب�ادات مثًل�ا ق�صد ال�شارع منھ�ا الخ�ضوع ل�ھ والتوج�ھ                  
إلیھ والتذلل بین یدیھ واالنقی�اد تح�ت حكم�ھ وعم�ارة القل�ب ب�ذكره، إل�ى آخ�ر                    

ن ذلك من المعاني، وذلك بخالف المعامالت والعادات، فإن القصد فیھ یؤخذ م     
المع��اني الت��ي ت��دور حولھ��ا، ف��إن ك��ان فیھ��ا م��صلحة فعلناھ��ا وإن ك��ان فیھ��ا      
مف�سدة تركناھ��ا، وم��ن ھن�ا ن��رى ال��شيء الواح�د یمن��ع ف��ي ح�ال ال تك��ون فی��ھ     
مصلحة ویباح في حال تحقق فیھ الم�صلحة، وك�ذلك نج�د الق�صد مختل�ف ف�ي            

أدی�ب  تشریع أحكام الجنایات والحدود، إذ إن الشارع رمى من ت�شریعھا إل�ى ت   
الجن��اة والع��صاة، وإرض��اء المجن��ي عل��یھم وأولی��ائھم، وزج��ر م��ن ت��سول ل��ھ   

   .)٢(نفسھ أن یقتدي بھؤالء الجناة 
  المقاصد الجزئیة : القسم الثالث 

وھي مجموع العلل والحكم واألس�رار الت�ي راعاھ�ا ال�شارع ف�ي ك�لِّ حك�ٍم م�ن              
ن��د األص��ولیین األحك��ام المتعلق��ة بالجزئی��ات والف��روع الفقھّی��ة، وھ��ي تعن��ي ع 

والفقھ��اء عل��ل األحك��ام أو معانیھ��ا أو ِحَكِمھ��ا، تل��ك الت��ي عل��ى أساس��ھا ی��دور  
القیاس الّشرعي، فإن كّل علٍة أو حكمٍة یمكن استنتاجھا من حكٍم معّیٍن تعتبر        

  .مقصًدا شرعًیا جزئًیا 
قصد الشارع من شرعّیة األذان، وھ�و إع�الم الن�اس ب�دخول             : ومن أمثلة ذلك  

ة وتنب�یھھم عل�ى الح�رص علیھ�ا وأدائھ�ا ف�ي الوق�ت المح�دد لھ�ا،              وقت الّصال 
وقصدُه من تحریم وطء الزوجة حال الحیض، ووطئھا في الدبر، وھو تجن�ب            
األذى، وق��صده م��ن م��شروعّیة الط��الق والخل��ع، وھ��و رف��ع ال��ضرر الم��ستمر  

                                                           

/ ٢( ، مقاص��د ال��شریعة للط��اھر ب��ن عاش��ور )٢٨٩/ ٢( الموافق��ات لل��شاطبي:   یراج��ع )١(
، ط��رق الك��شف ع��ن مقاص��د   )١/٦( ، نظری��ة المقاص��د عن��د ال��شاطبي  الری��سوني  )٢١٢

عة وعالقتھ��ا باألدل��ة ال��شرعّیة ص  ، مقاص��د ال��شری  )٢٦/ ١(نعم��ان جغ��یم  . ال��شریعة ، د
٣٨٨.  

/ ٢( ، مقاص�د ال�شریعة للط�اھر ب�ن عاش�ور          )٢٣٨/ ٢( الموافق�ات لل�شاطبي     :  یراجع   )٢(
، ط��رق الك��شف ع��ن مقاص��د   )١/٨( ، نظری��ة المقاص��د عن��د ال��شاطبي  الری��سوني  )٥٠١

 ص ، مقاص��د ال��شریعة وعالقتھ��ا باألدل��ة ال��شرعّیة   )٢٧/ ١( نعم��ان جغ��یم . ال��شریعة ، د
٤١١.  
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على الزوجة أو الزوج، وغیر ذلك م�ن المقاص�د المبثوث�ة ف�ي أحك�ام الف�روع                
   . )١(الفقھّیة

بع  ل تها : لتقسي  تها في  لمقاص باعتبا ق   قسا 

  .قّسم األصولیون المقاصد باعتبار قوتھا في ذاتھا إلى ثالثة أقسام 
  المقاصد القطعّیة : القسم األول 

وھ��ي تل��ك المقاص��د الت��ي دلَّ االس��تقراء الت��ام لن��صوص الكت��اب وال��سنة عل��ى  
اب االحتمال من التطرق إلى عدم ثبوتھ�ا  ثبوتھا ، داللة واضحة تقطع كل أسب 

وھ��ي تؤخ��ذ م��ن تك��رر أدل��ة الق��رآن تك��رًُّرا ینف��ي : ، ق��ال الط��اھر ب��ن عاش��ور 
  .)٢(احتمال قصد المجاز والمبالغة 

تلك القطعّیة التي دّلت علیھا أدلة من قبیل النص الذي ال یحتمل تأویًلا : وقال 
 -) ِحجُّ اْلَبیِت َم�ْن اْس�َتَطاَع ِإَلْی�ِھ َس�بیًلا      َولّلِھ َعَلى اْلنَّاس  : ( ، نحو قولھ تعالى     

 وم��ا ت��ضافرت األدل��ة الكثی��رة علیھ��ا مم��ا م��ستنده اس��تقراء   - ٩٧:آل عم��ران
ال��شریعة ، مث��ل الكلی��ات ال��ضرورّیة المتقدم��ة، أو م��ا دلَّ العق��ل عل��ى أّن ف��ي    
تحصیلھ صالًحا عظیًما، أو في ح�صول ض�ّده ض�رر عظ�یم عل�ى األم�ة ، مث�ل                 

   .  )٣( رضي اهللا عنھ–انعي الزكاة في زمن أبي بكٍر قتال م
مقصد التیسیر ورفع الح�رج، فق�د ت�ضافرت األدل�ة     : ومن أمثلة ھذه المقاصد   

ُیِری�ُد اُهللا ِبُك�ُم اْلُی�ْسَر     : ( من الكتاب والسنة على ثبوت�ھ ومراعات�ھ، ق�ال تع�الى           
ا َجَعَل َعَلْیُكم ِف�ي اْل�دِّیِن ِم�ْن       َوَم: (  وقال -١٨٥: البقرة  -)َوَلا ُیِریُد ِبُكُم اْلُعْسَر     

 -٢٨:الن��ساء -)ُیِری��ُد اُهللا َأْن ُیَخِف��َف     َع��ْنُكُم  : (  وق��ال-٧٨:الح��ج -)َح��َرٍج 
إن الدِّین یسٌر، ولن ُی�شاّد ال�دِّین    : " - صلى اهللا علیھ وسلم  –وقال رسول اهللا  

  ")٤(... أحٌد إال غلبھ، فسددوا وقاربوا 
  صد الظنّیة المقا: القسم الثاني 

وھي تلك المع�اني والغای�ات الت�ي ظ�نَّ العق�ُل أو دلَّ ال�دلیل الظّن�ي م�ن ال�ّشرع                    
عل��ى ثبوتھ��ا ، وھ��ي تق��ع ف��ي مرتب��ٍة دون مرتب��ة المقاص��د القطعّی��ة، وذل��ك        
كمقصد سّد ذریعة إف�ساد العق�ل الت�ي تؤخ�ذ م�ن تح�ریم قلی�ل الخم�ر، وتح�ریم                     

وم�ن ھن�ا كان�ت تل�ك الدالل�ة دالل�ة       النبیذ الذي ال یغل�ب إف�ضاؤه إل�ى اإلس�كار،            
   .   )٥(ظنّیة خفّیة، تختلف حیالھا األنظار واآلراء

                                                           

، عل�م مقاص�د    )٢٧/ ١( نعمان جغ�یم  . طرق الكشف عن مقاصد الشریعة ، د      :  یراجع   )١(
جمی��ل .  ، مقاص��د ال��شریعة الجزئی��ة ف��ي كت��اب العب��ادات ، د   ١٩٣ال��شریعة للخ��ادمي ص  

 .١٣یوسف زریوا ص 
  .١٤٤ / ٢  مقاصد الشریعة للطاھر بن عاشور )٢(
 ) .٢٥٥/ ٣(   المرجع السابق)٣(
 ).٣٩ /١٦/ ١(  الّدین یسر ،: رجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب اإلیمان ، باب  أخ)٤(
، علم مقاصد الشریعة للخ�ادمي ص   )٢٥٦ / ٢(   مقاصد الشریعة للطاھر بن عاشور        )٥(

٧٣.   
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  المقاصد الوھمّیة : القسم الثالث 
وھ��ي مجم��وع المع��اني والغای��ات الت��ي یت��وھم العب��د فیھ��ا ال��صالح والخیری��ة،  
بینما یكمن في حقیقتھا الفساد وال�ضرر، ویق�ع ذل�ك غالًب�ا إم�ا لخف�اء ال�ضرر              

و لكون الّصالح فیھا مغموًرا بالفساٍد؛ لذلك ردَّ الّشارع ھذا الن�وع م�ن           فیھا، أ 
المقاص���د وحك���م علی���ھ بالف���ساد وال���بطالن، وھ���و الم���سّمى عن���د األص���ولیین   

البی��ع بق��صد الوص��ول للرب��ا، فھ��و ق��صد    : بالم��صالح الملغ��اة، وم��ن أمثلتھ��ا   
ابي، إال مردود شرًعا، وإن كان فیھ مصلحة في الظاھر، وھي زیادة مال المر

أن ھذه الم�صلحة م�ردودة ؛ ألنھ�ا ُتْخف�ي ف�ي طیاتھ�ا ال�ّشَر والف�ساد وال�ضرر           
   .)١(والخراب؛ لذا نص الّشارع على إلغائھا وعدم اعتبارھا

  أقسام المقاصد باعتبار عالقتھا بحظِّ المكلف   : التقسیم الخامس 
  :   ن قّسم األصولیون المقاصد باعتبار عالقتھا بحظِّ المكلف إلى قسمی

  المقاصد األصلّیة : القسم األول 
وھ�ي مجم�وع الِحك�م والغای�ات الت��ي ال ح�ظَّ فیھ�ا للمكل�ف، بمعن�ى أن المكل��ف         
مل�زم بالعم�ل بھ��ا، س�واء رض��ي ب�ذلك أو ل��م ی�رض، وس��واء وافق�ت ھ��واه أو       
خالفتھ ، وھي الضروریات المعتبرة في كّل ملة من الملل ، وإنما ال حظَّ فیھا           

ض�رورّیة، یج�ب القی�ام بھ�ا لتحقی�ق الم�صلحة العام�ة، فھ�ي ال           للمكلف؛ ألنھا   
تختص بحال دون حال أو بوقت دون وقت أو بصورة دون صورة، ومن ھن�ا         
إذا فّرط العبد فیھا حجر علیھ وُأكره على حفظھا وُعوق�ب عل�ى ت�ضییعھا ف�ي               
الّدنیا واآلخرة، وإن كان قد فرض على المكلف حفظ ھذا النوع م�ن المقاص�د                

عتباٍر لقبولھ أو رفضھ لھا، إال أن�ھ وج�ب أن ُیعل�م أن ف�ي ش�رعّیة ھ�ذه        دون ا 
  .     )٢(المقاصد تحقیق المنافع والحظوظ الدنیوّیة واألخروّیة للعباد 

وتلك المقاصد ھي اّلتي قصدھا الّشارع ابتداء، وھ�ي الغای�ات العلی�ا لألحك�ام،               
 المقاص��د خام��ة وتترك��ز ف��ي الحف��اظ عل��ى مق��صد ال��ّدین؛ ألن��ھ األص��ل وبقّی��ة   

   .٥٦:  الذاریات-)َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ ِإَلا ِلَیْعُبُدوِن : ( وتابعة لھ، قال تعالى
  المقاصد التبعّیة : القسم الثاني 

وھي مجموع الِحكم والغایات التي ُرُوعي فیھا حظُّ المكلف، أي یحصل لھ في 
ات حفظھ���ا والعم���ل بمقت���ضاھا مقت���ضى م���ا جب���ل علی���ھ، م���ن نی���ل ال���شھو       

  .واالستمتاع بالمباحات وسّد الخّلات 
المقاصد التابعة للصالة، المتمثلة في النھي ع�ن        : ومن أمثلة المقاصد التبعّیة   

الفح��شاء والمنك��ر وح��صول الطھ��ارة، واالس��تراحة م��ن ض��یق ال��دنیا وطل��ب     
                                                           

. ، عل�م مقاص�د ال�شارع ، د       )٢٥٧ / ٢( مقاصد الشریعة للطاھر بن عاش�ور       :  یراجع   )١(
( عب�د الك�ریم النمل�ة   . لمھ�ذب ف�ي أص�ول الفق�ھ المق�ارن ، د        ، ا ١٧٣عبد العزیز الربیعة ص   

/ ١( ، رعایة المصلحة والحكمة في تشریع نبي الرحم�ة ، محم�د ط�اھر حك�یم        )١٠٠٨/ ٣
  ) .٢٥٤/ ١( وھبة الزحیلي / د . ، الوجیز في أصول الفقھ ، أ ) ٢٩٤

، أحم���د ، نظری���ة المقاص���د عن���د ال���شاطبي  )٣٠٠/ ٢(الموافق���ات لل���شاطبي :  یراج���ع )٢(
  .٣٣/ ١نعمان جغیم . ، د، طرق الكشف عن مقاصد الشریعة) ١/١٣٨،١٣٩( الریسوني
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ال���رزق وغی���ر ذل���ك، والمقاص���د التابع���ة للنك���اح، وھ���ي االس���تمتاع بالزوج���ة  
ین��ھ وال��سكن والم��ودة والرحم��ة، والمقاص��د التابع��ة    وتح��صیل الول��د ال��ذي یع 

لطل��ب العل��م، وھ��ي تح��صیل ال��شرف والمكان��ة ب��ین الّن��اس، وجل��ب المن��افع        
   .)١(الحمیدة والمآثر الحسنة، وغیر ذلك

، منها  ت   :للمقاص لتبعي�ة م

 المقاصد التابعة المقّوی�ة والمؤك�دة للمقاص�د األص�لّیة، وھ�ذه             :المرتبة األولى 
د مأذون فیھا للمكلف  بحیث یجوز لھ ق�صدھا وفعلھ�ا، وھ�ي تق�ع ف�ي            المقاص

مجال العب�ادات، ك�أن یق�صد المكل�ف م�ن تعبُّ�ده توفی�ق اهللا وتأیی�ده واس�تجابة             
دعائ��ھ وربح��ھ ف��ي تجارت��ھ وص��ناعتھ ودراس��تھ، وغی��ر ذل��ك مم��ا تت��شوف         
النفوس إلى تحقیقھ، كما تقع في مجال الع�ادات، وی�دخل ف�ي ذل�ك ق�صد العب�د            

ستمتاع بالزوجة وتحقیق السكن والمودة والرحمة واأللفة والتوافق وغیر        اال
فجمیع ھ�ذا مق�صود     : ذلك من النكاح، فكل ذلك مشروع قصُدُه ، قال الّشاطبيُّ         

للشارع من شرع النكاح ، فمنھ منصوص علیھ أو مشار إلیھ، ومنھ م�ا عل�م                
ع ھو ُمثبٌِّت للمقصد بدلیل آخر، وذلك أن ما ُنصَّ علیھ من ھذه المقاصد التواب

األصلي ومقٍو لحكمتھ وُمستدٍع إلدامتھ وُمستجلٌب لت�والي الت�راحم والتواص�ل         
والعاطف، الذي یحصل بھ مقصد الّشارع األصلي من التناسل، فاستدللنا بذلك 

   .  )٢(على أن كلَّ ما لم ُینص علیھ مما شأنُھ ذلك مقصوٌد للشارع أیًضا
التابعة المضادة للمقاصد األصلّیة والمعارضة لھ�ا،        المقاصد   :المرتبة الثانیة   

فھ��ي تع��ود عل��ى األص��لّیة ب��البطالن واإللغ��اء؛ ل��ذا ف��إن ھ��ذه المقاص��د غی��ر          
مشروعة، ویمنع الشارع من قصدھا منًعا باتًّا، ویلحق فاعلھا اإلثم والعقاب،     
وذلك كأن یقصد المكلف من الزواج تحلیل الم�رأة لزوجھ�ا األول ال�ذي طّلقھ�ا        

ًث��ا، ف��إن ھ��ذا الق��صد مع��ارٌض للق��صد األص��لي م��ن ال��زواج، وھ��و ح��صول     ثال
  . صلى اهللا علیھ وسلم –التناسل والتكاثر الذي أخبر بھ المصطفى 

 المقاص���د التابع���ة الواقع���ة ب���ین مرتب���ْي التكمی���ل والتأكی���د   :المرتب���ة الثالث���ة 
 والمعارضة والمضادة، ومثل ھ�ذا الن�وع م�ن المقاص�د مختل�ٌف فی�ھ، إذ یمك�ن         

إلحاقھ بمرتب�ة التكمی�ل أو مرتب�ة المعارض�ة، وال�ذي یحك�م بھ�ذا اإللح�اق ھ�و                   
المجتھ��د، ص��احب النظ��ر ال��شَّرعي ال��صحیح ، الم��شھود ل��ھ برتب��ة االجتھ��اد،    
المعروف عنھ بتحرِّي الحق في فتواه وآرائھ، وذلك كقصد العالم حمَد الن�اس          

نع إذا ك�ان مبعث�ھ   وثناءھم من تحصیل العلم، فإنھ یحكم على ھ�ذا الق�صد ب�الم        

                                                           

/ ٢(، مقاص��د ال��شریعة للط��اھر ب��ن عاش��ور  )٢٠٣/ ٢( الموافق��ات لل��شاطبي :  یراج��ع )١(
، عل���م المقاص���د  )١/٢٢٨(، نظری���ة المقاص���د عن���د ال���شاطبي، أحم���د الری���سوني      )١٤٧

  .١٥٦الشرعّیة للخادمي ، ص 
  ).١٣٩/ ٢( موافقات للشاطبي  ال)٢(
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الریاء والسمعة، ویحكم علیھ ب�القبول والج�واز إذا ك�ان مبعث�ھ ح�ث اآلخ�رین                 
   .)١(على طلب العلم وتعلیمھ ونشره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

، عل���م المقاص���د ال���شرعّیة للخ���ادمي ، ص )١٥٤/ ٣( الموافق���ات لل���شاطبي :  یراج���ع )١(
١٦٣، ١٦١.  
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 املبحث األول

 املقاصد الشرعية يف القول بضرورة الفحص الطبي قبل الزواج

ال    :فيه ثالثة م

  .قبل الزواج وأنواعھ المقصود بالفحص الطبي : المطلب األول 
  .أقوال العلماء في الفحص الّطبي قبل الزواج: المطلب الثاني 
  المصالح والمفاسد والموازنة بینھما في القول بضرورة : المطلب الثالث 

  .الفحص الطبي قبل الزواج

  اطب اول

  ص اط ل ازواج وأوااود 

ین، ولمعرفة المراد منھ البد من مركب من كلمت) الفحص الطبي( مصطلح 
  ) .الطبي(، وكلمة )الفحص ( توضیح المراد من ھاتین الكلمتین، وھما كلمة 

فحصت عن األمر : یقال. تعني البحث عن الشيء:  كلمة الفحص لغة 
افتحص : یقال، و)١(فحصًا، إذا بحثت عنھ، وفحص المطُر التراَب، إذا قلبھ

فحصت عن فالن :  كل شيء، وتقولاألمر، أي جّد في طلبھ من خالل
البحث بدقة للوصول : فالفحص یعني، )٢(وفحصت عن أمره ألعلم ُكنَھ حالھ

  .إلي أمور خفیَّة في الشيء المفحوص
 مأخوذة من طب، الطاء والباء أصالن صحیحان، أحدھما :وكلمة الطبي لغة 

لشيء على االمتداد في ا: والثاني. یدل على العلم بالشيء والمھارة فیھ
رجل : والمعنى األول ھو المقصود، وھو العلم بالشيء، یقال. واالستطالة فیھ

فالطبي نسبة لعلم الطب وھو علم لمعالجة ، )٣(طب وطبیب، أي عالم حاذق 
  .الجسم والنفس 

  :وبعد ھذا الّتوضیح لمفردات المصطلح، یمكن تعریف الفحص الّطبي بأنھ 
صد معرفة العلة والوصول إلي الكشف الذي یجریھ الطبیب للمریض بق"

  .)٤("تشخیص المرض
الفحوصات المخبریة أو : وأما الفحص الطبي قبل الزواج فیقصد بھ 

السریریة التي تجرى لكل من الذكر واألنثى العازمین علي الزواج، ویتم 

                                                           

: الق�اموس المح�یط، الفی�روز آب�ادي    : ، وینظ�ر   )٤/٤٧٧: (مقاییس اللغة، ابن فارس     ) ١(
)١/٦٢٥.( 
 ).٧/٦٣: (لسان العرب، ابن منظور ) ٢(
: الق�اموس المح�یط، الفی�روز آب�ادي    : ، وینظ�ر   )٣/٤٠٧: ( فارس   مقاییس اللغة، ابن  ) ٣(
)١/١٠٨.( 
  .٧٦٣ص: أحمد محمد كنعان. الموسوعة الطبیة الفقھیة، د) ٤(
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إجراؤھا قبل عقد القران الكتشاف أي موانع صحیة تحول دون الزواج، 
من عدمھ، بحیث یكون كال الخاطبین عالم بما ھو ولمعرفة إمكانیة اإلنجاب 

  .)١("مقبل علیھ ومقتنع بھ تمامًا
الفحوصات التي تعني بمعرفة األمراض الوراثیة والمعدیة :  "وقیل ھو

والجنسیة والعادات الیومیة التي ستؤثر مستقبال علي صحة الزوجین 
  .)٢("المؤھلین، أو علي األطفال عند اإلنجاب

صا بية قبل ل ن لفح ل   .  

    :تتنوع الفحوصات الطبیة قبل الزواج إلي عدة أنواع
الفحوصات المخبریة الخاصة باألمراض الوراثیة وعلي رأسھا فقر : منھا

  ) األنیمیا المنجلیة(الدم المنجلي 
الفحوصات المخبریة الخاصة باألمراض الجنسیة؛ للكشف علي : ومنھا

  .یؤدي للعقم الخالیا المنویة؛ ألن نقصھا 
  .الفحوصات المخبریة الخاصة بالتشوھات الخلقیة:  ومنھا

التھاب : الفحوصـات المخبریـة الخاصة باألمراض المعدیة، مثل : ومنھا 
،والزھري، والسل، ومرض نقص المناعة المكتسبة (C,A)الكبد الوبائي 

  )٣ (.، ونحوھا )اإلیدز(

ب اطا  

  ءوال اصأزواجم ال ا طا   

  :للعلماء  في حكم الفحص الّطبي قبل الزواج قوالن 
 ذھب أنصار ھذا الرأي إلى القول بجواز إجراء الفحص الطبي :القول األول 
  .قبل الزواج

، وجعلھ البعض )٤(وقد اختلف ھؤالء فیما بینھم، فجعلھ بعضھم مندوًبا 
ر أن یصدر قانوًنا یلزم فیھ كل ، ومن ھنا قالوا یجوز لولي األم)٥(اآلخر واجًبا

   :المتقدمین للزواج بإجراء الفحص الطبي مستدلین على اإللزام بھ بما یلي

                                                           

الفح��ص الطب��ي قب��ل ال��زواج دراس��ة ش��رعیة قانونی��ة تطبیقی��ة، ص��فوان محم��د رض��ا،  ) ١(
  .٢٨ھـ، ص١٤٢٥ - األردن-رسالة ماجستیر من جامعة الیرموك

  .٢٨٣ص: مصلح النجار. ات طبیة معاصرة، دمستجد) ٢(
 وما بعدھا، فق�ھ الق�ضایا       ٢٨٤ص: مصلح النجار . مستجدات طبیة معاصرة، د   : ینظر) ٣(

 . وما بعدھا٢٥٧ص: علي یوسف. علي القره داغي، ود. الطبیة المعاصرة، د
 موقف "بحث: محمد علي البار، ولطفي نصر، وغیرھم، ینظر.محمد عثمان شبیر، د. منھم د) ٤(

، ص���فر )٦(محم���د عثم��ان ش���بیر، مجل���ة الحكم���ة، الع���دد  . د": اإلس��الم م���ن األم���راض الوراثی���ة 
  .٣٠٦ص: مصلح النجار. ، مستجدات طبیة معاصرة، د٢٠٧:ھـ، ص١٤١٦

ینظ�ر  (وجیھ زین العابدین، وغی�رھم  . ولید الطبطباني، د. محمد بن أحمد الصالح، د   . منھم د ) ٥(
محم�د أحم�د ص�الح، مجل�ة األم�ن         . ألس�باب إلقام�ة األس�رة الراش�دة، د        منھج اإلسالم في األخذ با    : 

مصلح النج�ار   .  مستجدات طبیة معاصرة، د    ٤٦:ھـ ص ١٤٢٢ربیع األول   ) ٢٢٦: (والحیاة العدد 
  .    ٣١٠ص: 
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َیا َأیَُّھا اَلِذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللََّھ وَأِطیُعوا الرَُّسوَل : (قولھ تعالي : الدلیل األول 

  .)١()وُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكْم
  :وجھ الداللة 
 أمر بھ ولي األمر المسلم للمصلحة العامة یصبح واجبًا ویلتزم أن المباح إذا

  .المسلم بتطبیقھ

  .)٢()وال ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم إَلى التَّْھُلَكِة: ( قولھ تعالي :الدلیل الثاني
  :وجھ الداللة 

أن بعض األمراض المعدیة تنتقل بالزواج، فإذا كان الفحص سببًا في الوقایة 
  .ین ذلكمن تلك األمراض تع

َقاَل َربِّ َھْب ِلي ِمن لَُّدنَك ُذرِّیًَّة َطیَِّبًة إنََّك َسِمیُع : ( قولھ تعالي :الدلیل الثالث 

  .)٣()الدَُّعاِء
  :وجھ الداللة 

إن المحافظة علي النسل من الكلیات الخمس التي اھتمت بھا الشریعة، فال 
ًا غیر معیب، مانع من حرص اإلنسان علي أن یكون نسلھ المستقبلي صالح

وال تكون الذریة صالحة وقرة للعین إذا كانت مشوھة مصابة باألمراض 
المعدیة وغیرھا، فإذا كان كل ھذه األمراض یمكن تجنبھا بالفحص الطبي 

  .قبل الزواج، فلماذا ال نقول بإلزامھ؟
قال رسول : أنھ قال - رضي اهللا عنھ- ما روي عن أبي ھریرة:الدلیل الرابع

-، وقولھ )٤("ال توردوا الممرض علي المصح: " -اهللا علیھ وسلم صلي -اهللا
ال عدوى وال طیره، وال ھامة وال صفر، وفر من  : "-صلي اهللا علیھ وسلم

  .)٥("المجذوم كما تفر من األسد
  :وجھ الداللة 

إن الحدیثین الشریفین یشیران إلي الحذر من العدوي والجذام وغیرھما من 
  .یعلم ذلك إال عن طریق الفحص الطبياألمراض المعدیة، وال 

 أن الوسائل لھا حكم الغایات، فإذا كانت الغایة ھي سالمة :الدلیل الخامس
اإلنسان، فإن الوسیلة المحققة لذلك مشروعة، وطالما أن الفحص الطبي قبل 
الزواج یحقق مصالح مشروعة للفرد الجدید ولألسرة والمجتمع، ویدرأ عنھا 

  فلماذا ال نقول بوجوبھ؟كثیرا من المفاسد؛ 
 النظر في قواعد الشریعة اإلسالمیة، حیث یؤید بعضھا :الدلیل السادس

  :إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ووجوبھ، ومن ھذه القواعد

                                                           

 ).    ٥٩: من اآلیة : (سورة النساء ) ١(
 ).    ١٩٥: من اآلیة: (سورة البقرة) ٢(
 ).    ٣٨: یةمن اآل: (سورة أل عمران) ٣(
 ).    ٧/١٣٩/٥٧٧٤(باب ال عدوي : كتاب الطب: أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٤(
 ).    ٧/١٢٦/٢٧٠٢: (أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الطب، باب الجذام) ٥(
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یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر "و" یرتكب أھون الشرین" قاعدة -أ
  .)١("العام

تي لقاع الستشها بهاتي  بي ال یعتبر علي الحریة  إن الفحص الط:جه 

الشخصیة ألن فیھ مصلحة تعود علي الفرد أوًال وعلي المجتمع واألمة ثانیًا، 
وإن نتج عن ھذا التنظیم ضرر خاص لفرد أو أفراد فإنھ یتحمل لدفع الضرر 

  .العام
  .)٢("ال ضرر وال ضرار" قاعدة -ب

لقاع الستشها به  اج، أن  علي جواز الفحص الطبي قبل الزو:جه 

ھناك من األمراض المخیفة التي یخشي علي الزوجین منھا، واإلقدام علي 
الزواج دون معرفة ذلك فیھ من الضرر الكبیر الذي یھدد كیان األسرة، فإذا 
علما أن أحد المقدمین علي الزواج مصاب بمرض معدي فإنھ یمنع زواج 

  .أحدھما من اآلخر دفعا للضرر
واستدلوا  ، )٣(راء الفحص الطبي قبل الزواج عدم جواز إج:القول الثاني

  :على قولھم بما یلي
 إن عقد النكاح لیس عقدًا جدیدًا حتى نبحث عن شروط جدیدة :الدلیل األول

لصحتھ، بل ھو عقد تناولھ الشرع بالتفصیل من حیث أركانھ وشروطھ، فھو 
ي عقد لھ خصوصیتھ والشارع أحاطھ بمزید من العنایة والخصویة، وبالتال

فإن القول بجواز الفحص الطبي وإجبار العاقدین علیھ مخالف لما ثبت عن 
من : "- صلي اهللا علیھ وسلم-الشرع، ونحكم ببطالنھ؛ لدخولھ في قولھ 

  .)٤("اشترط شرطًا لیس في كتاب اهللا فھو باطل
 إن علي المسلم أن یحسن الظن باهللا، وإلزامیة الفحص الطبي :الدلیل الثاني
:" -صلي اهللا علیھ وسلم-یتنافى مع حسن الظن باهللا؛ قال النبي قبل الزواج 

أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معھ إذا : یقول اهللا تعالي في الحدیث القدسي
ذكرني، فإن ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي، وإن ذكرني في مٍإل ذكرتھ في 

                                                           

. ، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، د ٧٤ص/ األشباه والنظائر، ابن نجیم   : ینظر) ١(
  .    ٢٦٠ص: محمد صدقي

  .٧٢ص: ، األشباه والنظائر، ابن نجیم٨٤ص: األشباه والنظائر، السیوطي: ینظر) ٢(
محم�د  . عب�دالكریم زی�دان، ود  . وقد ذھب إلى ذلك بعض الفقھاء المعاصرین ، م�نھم د          ) ٣(

علي الق�ره داغ�ي،   . فقھ القضایا الطبیة المعاصرة، د: ینظر: عبدالغفار الشریف وغیرھما    
 .٢٨٣ص: علي یوسف. ود
متف��ق علی��ھ، أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب البی��وع، ب��اب البی��ع وال��شراء م��ع   ) ٤(

: ، وم���سلم ف���ي كت���اب الط���الق، ب���اب إنم���ا ال���والء لم���ن اعت���ق    )٣/٧١/٢١٥٥: (الن���ساء
)٢/١١٤١/١٥٠٤.( 
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إلي ذراعًا مٍإل خیٍر منھم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إلیھ ذراعًا، وإذا تقرب 
  . )١("تقربت إلیھ باعًا، وإن أتاني یمشي أتیتھ ھرولة

 إن جواز الفحص الطبي قبل الزواج أو إلزامیتھ یسبب عدة :الدلیل الثالث
مشاكل مالیة ونفسیھ، باإلضافة إلى أنھ یؤدي إلي كشف سر الشخص، وھو 
مما یخالف الّشرع الحكیم في حثھ على ضرورة المحافظة األسرار وعدم 

  .  إفشائھا
 قد یؤدي إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلي تعرض :الدلیل الرابع 

األشخاص المصابین باألمراض الوراثیة أو المعدیة ألي شكل من أشكال 
  )٢ (.التمییز القائم علي الصفات الوراثیة من أجل النیل من حقوقھم

  اطب اث

 طص اا  دوا زواج ال ا وازوا  

ال شك أن الفحص الطبي قبل الزواج یحقق مصالح جلیلًة، من أھمھا، تقدیم 
،ومعرفة مدي قدرة الرجل والمرأة بدنیًا علي )٣(النصح للمقبلین علي الزواج

إتمام الزواج، واالطالع علي وجود األمراض المعدیة الموجودة في كال 
ن خلوھما عن ھذه األمراض الطرفین أو عدم وجودھا، حیث أنھ إذا تبی

فإنھما یكونان أكثر اطمئنانًا، وإذا تبین وجودھما فیھما أو في أحدھما؛ فإن 
الخاطبین ینظران في الخیارات األخرى، والبحث عن شریك أو شریكة الحیاة 

، كما یھدف إلي )٥(، وذلك یحد من انتشار األمراض الوراثیة،)٤(غیر المصاب
 المعدیة والحد من انتشارھا قبل الزواج، حیث حمایة الزوجین من األمراض

تنتقل بعض ھذه األمراض عن طریق االتصال الجنسي، مثل اإلیدز وغیرھا 
، وأیضًا العالج المبكر لھذه األمراض ما دام ذلك )٦(من األمراض المعدیة

ممكنًا، كما یحافظ  الفحص الطبي قبل الزواج علي الزواج نفسھ، وعلي 
یة؛ فكیانھا قد ینھدم إذا فوجئ أحدھما باإلصابة بھذه كیان الحیاة الزوج

                                                           

متف���ق علی���ھ، أخرج���ھ البخ���اري ف���ي ص���حیحھ كت���اب التوحی���د، ب���اب ق���ول اهللا تع���الي  ) ١(
، وم���سلم ف���ي كت���اب ال���ذكر وال���دعاء والتوب���ة   )٩/١٢١/٧٤٠٥): (ویح���ذركم اهللا نف���سھ(

 ).٤/٢٠٦١/٢٦٧٥: (واالستغفار، باب الحث علي ذكر اهللا تعالي 
: عل���ي یوس���ف. عل���ي الق���ره داغ���ي، ود. فق���ھ الق���ضایا الطبی���ة المعاص���رة، د: ینظ���ر) ٢(

 ، أحك�ام   ٩١ص:  ، مستجدات فقھیھ في قضایا ال�زواج والط�الق، أس�امة األش�قر             ٢٨٣ص
 . وما بعدھا١٢٧: سعد عبدالعزیز الشویرخ . یة، دالھندسة الوراث

  . ٨٩ص: مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطالق، أسامة األشقر) ٣(
: عل���ي الق���ره داغ���ي، وال���دكتور عل���ي یوس���ف  . فق���ھ الق���ضایا الطبی���ة المعاص���رة، د ) ٤(

  . ٢٦٠ص
: ل��سبتالك��شف الطب��ي قب��ل ال��زواج مت��ى تك��ون نتائج��ھ إلزامی��ة؟ جری��دة الری��اض ا        ) ٥(

 . محمد الحمدي: ، تحقیق٤، ص)١٣٨١٦(ھـ العدد ٢٤/٣/١٤٢٧
  . ٢٨٩ص: مصلح النجار. مستجدات طبیة معاصرة، د) ٦(
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األمراض، كما یتحقق بھ أیًضا المحافظة علي صحة النسل، وعلي صحة 
  .)١(الذریة

ل : لا  بي قبل  ل لفح  عي�ة في    لمصالح لش

تتجلى أھم المصالح الشرعّیة في الفحص الطبي قبل الزواج في النقاط التالیة  
:  
فظة علي صحة النسل، وعلي صحة الذریة، وھذا الھدف ھو من  المحا-

  .)٢(الضروریات الخمس
 أن ھذه الفحوصات تعتبر من الوسائل الوقائیة للحد من األمراض الوراثیة -

والمعدیة الخطیرة، والتقلیل من والدة أطفال مشوھین أو معاقین بقدر 
  .)٣(اإلمكان

  .)٤(مراض والحد منھا أنھ یشكل حمایة للمجتمع من انتشار األ-
 إنجاب أطفال أصحاء سلیمین عقلیًا – بإذن اهللا تعالي – أنھ یضمن -

وجسدیًا وعدم انتقال األمراض الوراثیة التي یحملھا أحد الخاطبین أو 
  .)٥(كالھما

 تحدید قابلیة الزوجین المؤھلین لإلنجاب من عدمھ، ألن أسباب العقم لیست -
 أن وجود العقم في أحد الزوجین، قد یكون معروفة كلھا، ومما ال شك فیھ

  .)٦(من أھم أسباب االختالف والنزاع بینھما
 التأكد من سالمتھما من األمراض الجنسیة المعدیة ، وھذا ما یضمن عدم -

تضرر صحة كل من الخاطبین نتیجة المعاشرة التي تحصل بینھما في العالقة 
  .)٧(الزوجیة 

لین علي الزواج علي بینة من األمراض  یجعل الفحص كل واحد من المقب-
 ، ثم یكون لھ الخیار باالستمرار أو النكوص - إن وجدت–التي عند صاحبھ 

قبل أن یحصل الزواج، وقبل أن تترتب علیھ تبعات یصعب الخروج منھا بعد 
  .)٨(الزواج

                                                           

: عل���ي الق���ره داغ���ي، وال���دكتور عل���ي یوس���ف  . فق���ھ الق���ضایا الطبی���ة المعاص���رة، د ) ١(
 .  ٢٦١ص

 .٢٦١ص : علي القرة داغي. فقھ القضایا الطبیة المعاصرة، د) ٢(
محم�د عب�د رب النب�ي       . المبكر قبل ال�زواج ف�ي می�زان ال�شریعة اإلس�المیة، د            الفحص  ) ٣(

  .٢٨ھـ ص١٤٢٩صفر ) ٤٣: (ضمن مجلة التبیان العدد
  .٢٩٧ص: مصلح النجار. مستجدات طبیة معاصرة، د) ٤(
 .٨٤ص: مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطالق، أسامة األشقر) ٥(
  .٢٩٨ص: النجارمصلح . مستجدات طبیة معاصرة، د) ٦(
  .٢٦٠ص : علي القرة داغي. فقھ القضایا الطبیة المعاصرة، د) ٧(
مجل��ة البح��وث (محم��د النجیم��ي، . الفح��ص الطب��ي قب��ل ال��زواج ب��ین الط��ب والفق��ھ، د  ) ٨(

 ).ھـ١٤٢٧-) ٧١: ( العدد– السنة الثامنة عشرة -الفقھیة المعاصرة
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  .)١( العالج المبكر لھذه األمراض ما دام ذلك ممكنًا -
رث تحدث ھزات مالیة وإنسانیة لألفراد واألسر  أیًضا التقلیل من أي كوا-

والمجتمعات، خاصة عند ارتفاع نسب المعاقین في المجتمع، وتأثیره المالي 
  .)٢(واإلنساني، من كون متطلباتھم أكثر من حاجات األفراد اآلخرین

بي: ثاني�ا عية في ج لفح ل   .لمفاس لش

  .ي قبل الزواج في النقاط التالیةلطبتتجلى أھم المفاسد الشرعّیة في الفحص ا
 إیھام الناس أن إجراء الفحص الطبي سیقیھم من األمراض الوراثیة، وھذا -

أمر غیر صحیح؛ ألن الفحص الطبي الوراثي ال یبحث سوي عن مرض واحد 
كالكما : أو أثنین منتشرین في مجتمع معین، فإذا قیل للراغبین في الزواج

راثي للثاالسیمیا، أو أن أحدھما فقط یحمل الجین، سلیم، ال یحمل الجین الو
وبالتالي ، فإن الذریة لن تصاب بھذا المرض؛ فإن ھذا القول قد یوھم ھؤالء 
األشخاص بأنھم سینجبون ذریة سلیمة من األمراض الوراثیة والعیوب 
الخلقیة، ثم یفاجئون عند االنجاب بوجود ذریة مصابة بأحد العیوب الخلقیة 

ض الوراثیة األخرى، ألن األمراض الوراثیة كثیرة، لذا فمن أو األمرا
المستحیل أن یستطیع أحد القول إن الفحص الطبي قبل الزواج أو حتى 

  .)٣ (فحص األجنة لألمراض الوراثیة سیؤدي إلي وجود ذریة سلیمة قطًعا
 یجعل حیاة بعض الناس قلقة مكتئبة ویائسة إذا ما تم إعالم الشخص بأنھ -

  .)٤(ھو أو ذریتھ بمرض عضال، ال شفاء لھ من الناحیة الطبیةسیصاب 
 في حالة إقرار الفحص الطبي وجعلھ إجباریًا، یخشي أن یعمد بعض -

المقبلین علي الزواج للحصول علي شھادات طبیة مزورة، لھذا یجب أن 
توضع ضوابط صارمة لھذا الفحص، بأن یكون تحت إشراف مباشر ودقیق 

  .)٥(من قبل جھة حكومیة
 )٦( تكالیفھ الباھظة، مما قد یؤدي إلي إحجام الشباب وعزوفھم عن الزواج-

وقد یشجع علي الغش فیھ باللجوء إلي مختبرات خاصة تعطي شھادات غیر 
صحیحة مقابل أجور زھیدة، لھذا إن كان البد منھ، فإنھ یفضل أن یكون 

  .)٧(مجانًا، أو بأسعار معقولة

                                                           

  .٢٦١ص : داغيعلي القره . فقھ القضایا الطبیة المعاصرة، د) ١(
 .٨٤ص: مستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطالق، أسامة األشقر) ٢(
مجل��ة البح��وث : (محم��د النجیم��ي. الفح��ص الطب��ي قب��ل ال��زواج ب��ین الط��ب والفق��ھ، د  ) ٣(

 ) . ھـ١٤٢٧ –) ٧١: ( العدد– السنة الثامنة عشرة -الفقھیة المعاصرة
 .٨٦ص:  أسامة األشقرمستجدات فقھیة في قضایا الزواج والطالق،) ٤(
 .محمد النجیمي. الفحص الطبي قبل الزواج بین الطب والفقھ، د) ٥(
 .٢٦٢ص : علي القره داغي. فقھ القضایا الطبیة المعاصرة، د) ٦(
 . محمد النجیمي. الفحص الطبي قبل الزواج بین الطب والفقھ، د) ٧(
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ارب ھو السب المباشر لھذه األمراض الوراثیة  إیھام الناس أن زواج األق-
  .)١(المنتشرة في مجتمعاتنا، وھو أمر غیر صحیح علي إطالقھ

 أھمیة السریة التامة وعدم كشف نتائج الفحوصات إال لصاحبھا، وھذا -
األمر قد ال یمكن التحكم فیھ تحكمًا تامًا، فتحدث تسریبات لھذه األسرار، 

البالد التي تنتشر فیھا شركات التأمین ویضار أصحابھا، خصوًصا في 
الصحي، فإن ھذه الشركات تطلب من األطباء إرسال تقاریرھم عند إجراء 
الفحص الطبي إلیھا، ووجود مثل ھذه اإلصابات في الجینات، قد یؤدي إلي 
أن تقوم شركات التأمین بعدم التأمین علي ھؤالء، أو بمضاعفة األقساط 

ھم یشكلون مخاطر إضافیة، وفي ذلك ظلم المطلوبة منھم علي فرض أن
  .)٢(لھؤالء األشخاص

 تبقي نتائج الفحص الطبي قبل الزواج احتمالیة في العدید من األمراض، -
  .)٣(ولیست دلیًال قاطعًا الكتشاف األمراض المستقبلیة

جيح بينهما: ثالثا  لت لمفاس  نة بي لمصالح    .لم

لمفاسد المترتبة على القول بالفحص الطبي عند الموازنة بین المصالح وا
قبل الزواج، نجد أن المصالح التي ستترتب علي إجرائھ أھم بكثیر من 
المفاسد التي قد تترتب علي عدم ھذا اإلجراء، وبالنظر في القواعد الفقھیة 

الضرر األشد یزال بالضرر "واألصولیة ذات العالقة بھذه القضّیة، كقاعدة 
درء المفاسد أولي من " و" یتم الواجب إال بھ فھو واجبما ال " و" األخف

یتحمل الضرر الخاص لدفع " و" یرتكب أھون الشرین"و" جلب المصالح
تصرف اإلمام علي الرعیة منوط "و" ال ضرر وال ضرار" و" الضرر العام

؛ نجد أن الرأي القائل )٤(" الضرر یدفع بقدر اإلمكان" و" بالمصلحة
وافًقا مع ھذه القواعد؛ وأولى بالترجیح من الرأي بضرورة الفحص أكثر ت

  . القائل بعدم جواز الفحص 
إذ ال شك أن الفحص الطبي قبل الزواج من باب األخذ باألسباب، وھذا ال 
یتنافى مع حسن الظن باهللا كما یظن البعض، ولكن یفید بأن األخذ بھ واجب 

ظیم من مقاصد یأثم من تركھ ألن فیھ محافظة علي النفس وھذا مقصد ع
الشرع، فمقصد حفظ النفس والنسل لھ عالقة وطیدة بالفحص الطبي، فثبوت 

                                                           

 .٢٩٩ص: مصلح النجار. مستجدات طبیة معاصرة، د) ١(
 .محمد النجیمي. حص الطبي قبل الزواج بین الطب والفقھ، دالف) ٢(
، ولمزی��د م��ن ٨٦ص: م��ستجدات فقھی��ة ف��ي ق��ضایا ال��زواج والط��الق، أس��امة األش��قر) ٣(

 ٢٩٩ص: م�صلح النج�ار   . م�ستجدات طبی�ة معاص�رة، د      : ینظر(االطالع علي ھذه المفاسد     
، أحك�ام الھندس�ة   ٢٦٢ص: علي القره داغي . وما بعدھا، فقھ القضایا الطبیة المعاصرة، د      

 ).٩٢ص: سعد عبدالعزیز الشویرخ. الوراثیة، د
:  وما بعدھا، األش�باه والنظ�ائر، اب�ن نج�یم     ٨٤ص: األشباه والنظائر، السیوطي  : ینظر) ٤(

 وم��ا بع��دھا، ٢٦٠ص: محم��د ص��دقي.، ال��وجیز ف��ي إی��ضاح قواع��د الفق��ھ الكلی��ة، د ٧٤ص
  .٢٠٧: شرح القواعد الفقھیة، أحمد الزرقا
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مرٍض معٍد یدفع إلي حمایة النفس اإلنسانیة منھ في الحال والمال، في الحال 
لحمایة الزواج أو الزوجة، والمال لحمایة النسل، فوجود المرض المعدي أو 

  :وھيالوراثي یتنافى مع مقاصد الزواج الثالثة 
 السكینة بین الزوجین ووجود المرض المعدي یمنع من وجود ھذا :أوًال 

المقصد، من باب الوقایة الصحیة بل إن المرض المعدي یدفع إلي فسخ 
الزواج؛ وألن درء األمراض المعدیة من أسباب حفظ النفس الذي تقتضیھ 

  .الضرورة الشرعیة
نسل؛ لبقاء النوع اإلنساني،  نعلم أن من أھم مقاصد الزواج تكاثر ال:ثانیًا

والفحص الطبي قبل الزواج یساھم في إیجاد نسل صحیح من األمراض 
تزوجوا : "- صلي اهللا علیھ وسلم-والعلل، وھو ما نلمحھ من حدیث النبي

  .)١("الودود الولود، إني مكاثر بكم األنبیاء یوم القیامة
ه األرض لعمارتھا،  إعمار األرض، فاإلنسان مستخلف من اهللا في ھذ:ثالثًا

  .وھذا العمران ال یتحقق إال من خالل النسل القوي في جسمھ وعقلھ
وإن كان النسل ھو المقصد األصلي من النكاح، فھذا ال یمنع أن تكون ھناك 
مقاصد أخرى للنكاح باعتبار قصد المكلف، فالنكاح بمقاصده الثالثة، حقیقة 

 ومستقبلھ، ولكن ھذا النكاح واقعة مشتركة بین اإلنسان في ماضیھ وحاضره
لھ قضایا تتعلق بحال الزوجین، أو أحدھما من الناحیة الجسیمة وقد تحدث 
الفقھاء قدیًما عن ھذه األحوال، وھي العیوب التي تكون في الزوجین أو 

، ورتبوا علي ذلك أحكامًا، ومع مرور الزمن ظھر ما یعرف )٢(أحدھما
  .راثیة بمفھوم الوراثة واكتشاف األمراض الو

وقد بینت خریطة جینات اإلنسان العوامل الوراثیة ، وقد یكون الكتشافھا آثار 
  .كبیرة في معرفة عالج ھذه األمراض أو بعضھا

ي بعال ه ألم م جانبي إلسال قبل لعل لح هت    :ق 

ل  الوقایة منھا  قبل حدوثھا، ویقصد من ذلك تحصین أفراد األمة بما :أل

  .ع انتشار األمراض بینھم سواء كانت وراثیة أو معدیةیمن

 عالج األمراض بعد حدوثھا، ونقصد منھ االھتمام بعالج المرض بكل :لثاني

لكل داء  : "-صلي اهللا علیھ وسلم -الوسائل المشروعة، ومن ذلك قولھ 

                                                           

وص��ححھ األلب��اني ، إرواء  ) ١٣٥٦٩/ ٢١/١٩١( أخرج��ھ اإلم��ام أحم��د ف��ي الم��سند   ) ١(
 .١٣٢/ ٦الغلیل 

، )٤/١٣٣: (، البح��ر الرائ��ق، اب��ن نج��یم )٣/١١٧: (رد المحت��ار، اب��ن عاب��دین: ینظ��ر) ٢(
، اإلقناع في ح�ل     )٥/١٤٨: (، التاج واإلكلیل، المواق   )٢/٣٢٢: (بدائع الصنائع، الكاساني  

: ، الك���افي ف���ي فق���ھ اإلم���ام أحم���د، اب���ن قدام���ة )٢/٤٢٠: (، ال���شربینيالف���اظ أب���ي ش���جاع
 ) .٨/٢٨٠: (، الفروع، ابن مفلح)٣/٤٢(
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تداووا عباد "، وقولھ )١("دواء، فإذا أصیب دواء الداء برأ بإذن اهللا عز وجل
، وقولھ )٢(" فإن اهللا سبحانھ لم یضع داء إال وضع معھ شفاء، إال الھرماهللا

  .)٣("ما أنزل اهللا داء إال أنزل لھ شفاء: "علیھ الصالة والسالم 
ومما ال شك فیھ، أن كل من یقدم علي الزواج یتطلع إلي عالقة زوجیة 

  .لنسلناجحة خالیة من اإلشكالیات واألمراض المعدیة، سواء في النفس أو ا
 من - أحیانًا-وتظھر الحاجة إلجراء ھذا الفحص لكل من الزوجین، مما ینتج

مشاكل صحیة وحیاة قلقة، إما عند الزوجین أو نسلھما؛ نتیجة لما قد یحملھ 
أحدھما أو كالھما من أمراض، ولتالفي ذلك فإن األطباء یوصون بإجراء ھذا 

مة؛ للتأكد من سالمة الفحص لكل من الزوجین، واتخاذ االحتیاطات الالز
  .)٤(الزوجین من األمراض الوراثیة والمعدیة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

( أخرج������ھ م������سلم ، كت������اب اآلداب ، ب������اب لك������ل داء دواء واس������تحباب الت������داوي   ) ١(
٤/١٧٢/٢٢٠٤.( 
( أخرجھ ابن ماجة في سننھ ، كتاب الطب ، ب�اب م�ا أن�زل اهللا داء إال أن�زل ل�ھ ش�فاء               ) ٢(
 .وصححھ األلباني في المصدر نفسھ) ٣٤٣٦/ ٢/١١٣٧
أخرج����ھ البخ����اري ، كت����اب الط����ب ، ب����اب م����ا أن����زل اهللا داء إال أن����زل ل����ھ ش����فاء        ) ٣(
)٧/١٢٢/٥٦٧٨.( 
  .٢٧٧-٢٧٦ص: مستجدات طبیة معاصرة، للدكتور مصلح النجار) ٤(
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  املبحث الثاني

املقاصد الشرعية يف القول بصحة زواج املسيار
َّ

  

ال    :فيه ثالثة م

  المقصود بزواج المسیار: المطلب األول 
  أقوال العلماء في مشروعّیة زواج المسیار: المطلب الثاني 

المصالح والمفاسد والموازنة بینھما في القول بصحَّة زواج :  الثالث المطلب
  المسیار

  اطب اول

  اود زواج ار

: ، یقال )١(تؤخذ كلمة المسیار في اللغة من السیر، وھو المضي في األرض
سار القوم یسیرون : سار یسیر مسیرا وتسایرا وسیرورة ، إذا ذھب، ویقال

تفاعل : ا امتد بھم السیر في جھة توجھوا لھا، والتسایر سیرا ومسیرا، إذ
: صیغة مبالغة، یوصف بھا الرجل كثیر السیر، تقول: من السیر، ومسیار
، وسار یسیر سیًرا ومسیًرا، وھو یكون باللیل والنھار، )٢(رجل مسیار وسّیار

سار البعیر وسرَّتھ، فھو مسیر، : وفعلھ یستعمل الزما ومتعدیًا، فیقال
یرَّت الرجل ، فسار وسیرَّت الدابة، إذا ركبتھا وأرادت بھا المرعي، وس

  .)٣(شاع وذاع، فھو سائر وسیار: وسار الكالم أو المثل ونحوه 
وبعد عرض ھذه المعاني اللغوّیة لكلمة المسیار، یمكن القول بأن ھذا 

ج المصطلح یطلق ویراد بھ الرجل كثیر السیر، وقد ُسمِّي ھذا النوع من الزوا
  .)٤(؛ ألن الرجل یذھب إلي زوجتھ زیارات كثیرة ومتعددة " مسیارًا"

ال  الص لمسيا في  ي     .ما تع

  :تعددت التعریفات التي ذكرھا المعاصرون لزواج المسیار منھا
ھو نكاح یتم بشروطھ وأركانھ الشرعیة ویتراضى فیھ الزوجان علي  "-

  .)٥("لي إعالنھ بصورة محددةإسقاط بعض حقوقھما الزوجیة ویتفقان ع

                                                           

 ).١/٣٢٥: (المفردات ، الراغب) ١(
: معج��م مق��اییس اللغ��ة، اب��ن ف��ارس: نظ��ر ، وی)٤/٣٨٩: (ل��سان الع��رب، اب��ن منظ��ور) ٢(
)٣/١٢٠.( 
 ).١/٤٦٧: (المعجم الوسیط : ، وینظر )١/٢٩٩: (المصباح المنیر، الفیومي) ٣(
: ، زواج الم��سیار، عب��د المل��ك المطل��ق ١٦٢:ص: م��ستجدات فقھی��ة، األش��قر: ینظ��ر ) ٤(

  .٧٥ص
م�ن  ( النجم�ي  محم�د یح�ي   . ، د "عقود الزواج المستحدثة وحكمھا في ال�شریعة      "بحث  ) ٥(

أبح��اث ال��دورة الثامن��ة ع��شرة للمجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي المنعق��دة ف��ي مك��ة المكرم��ة ف��ي    
 ) .١١: ص– المجلد الثالث -ھـ ١٤/٣/١٤٢٧-١٠الفترة 
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أن یتزوج رجل بالغ عاقل، امرأة بالغة عاقلة تحل لھ شرعًا، علي مھر  "-
معلوم بشھود مستوفین لشروط الشھادة، علي أن ال یبیت عندھا لیًال، إال 
قلیًال وأن ال ینفق علیھا سواء كان ذلك بشرط مذكور في العقد، أو بشرط 

  . )١("والثابت بالعرف ، أو بقرائن األح
الزواج الشرعي المستوفي لألركان والشروط المتعارف علیھا عند "-

جمھور الفقھاء، لكنھ یتضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقھا الشرعیة 
عدم مطالبتھ بالنفقة، أو السكني والمبیت، وإنما یأتي : علي الزوج، مثل

یثبت ذلك إلیھا من وقت آلخر دون تحدید، وذلك باالختیار والتراضي، وال 
  .)٢("في العقد

ب اطا  

  أوال اء  رو زواج ار

  : اختلف العلماء في القول بإباحة زواج المسیار من عدمھ على قولین 

ل  أل ل    .)٣( إباحة المسیار مع الكراھة أحیانًا، وھو لبعض العلماء:لق

  :استدل أصحاب ھذا القول بما یلي

وآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِتِھنَّ ِنْحَلًة َفإن ِطْبَن َلُكْم َعن : (ولھ تعالي ق:الدلیل األول 

  .)٤()َشْيٍء مِّْنُھ َنْفًسا َفُكُلوُه َھِنیًئا مَِّریًئا
  :وجھ الداللة 

إن اهللا سبحانھ وتعالي قد جعل للمرأة حق التنازل عن صداقھا كلھ أو بعضھ 
، فاآلیة دلیل علي أنھ یجوز )٥(لزوجھا مما یدل علي صحة ھذا الفعل منھا

  .للمرأة إسقاط بعض حقوقھا 

                                                           

  .٢٣٧ص: مستجدات فقھیة ، األشقر) ١(
، ولمزید من االط�الع عل�ي التعریف�ات الت�ي ذكرھ�ا       ٧٧ص: زواج المسیار، عبدالملك المطلق   ) ٢(
، األنكح��ة الفاس��دة ف��ي ٢٣٧ص: م��ستجدات فقھی��ة، األش��قر: معاص��رون ل��زواج الم��سیار، ینظ��رال

نك��اح الم��سیار وأحك��ام األنكح��ة    : ٢٢٨ص: ض��وء الكت��اب وال��سنة، ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود      
م���نھج اإلس���الم ف���ي ال���زواج ونظ���رة ف���ي الزیج���ات    "، بح���ث ٣ص: المحرم���ة، عرف���ان ح���سونة 

م�ن أبح��اث ال�دورة الثامن�ة ع�شرة للمجم��ع     : (لح ال�صالح محم�د ب�ن أحم�د ب��ن ص�ا    . ، د"المعاص�رة 
: ھ��ـ المجل��د الثال��ث ١٤/٣/١٤٢٧-١٠الفقھ��ي اإلس��المي المنعق��دة ف��ي مك��ة المكرم��ة ف��ي الفت��رة     

 ). ٨٥ص
زواج الم�سیار  : ینظ�ر ( وھب�ھ الزحیل�ي    . د.ن�صر فری�د، وأ    . د.مفت�ى ال�دیار الم�صریة أ      : منھم) ٣(

زواج الم�سیار   "، بح�ث    ١٧٥ص:  فقھی�ة، األش�قر     ، مستجدات  ٨ص: حقیقتھ وحكمھ، القرضاوي  
) ٢٤(مجل�ة ال�صراط، ال�سنة الرابع�ة ع�شرة الع�دد           (د نصر س�لمان     .، أ "في میزان الكتاب والسنة   

 ).١٥٩ھـ، ص١٤٣٣ -صفر
 ) .٤: اآلیـة : (سورة النساء) ٤(
ج�امع  : وینظ�ر (،  ١٦٣ص): الكریم الرحمن ف�ي تف�سیر ك�الم المن�ان         : تیسیر(تفسیر السعدى   ) ٥(

، تف��سیر الم��اوردي  )١/٢٨١): (بح��ر العل��وم (، تف��سیر ال��سمرقندي  )٧/٥٥٦: (البی��ان، الطب��ري 
تف���سیر الزمخ���شري  ) ١/١٠٩٦: (، تف���سیر الراغ���ب األص���فھاني )١/٤٥١): (النك���ت والعی���ون (
 ).١/٤٧٠): (الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل(
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-كان رسول اهللا :  قالت-رضي اهللا عنھا- ما روي عن عائشة :الدلیل الثاني
 إذا أراد سفرًا أقرع بین نسائھ، فأیتھن خرج سھمھا -صلي اهللا علیھ وسلم

خرج بھا معھ، وكان یقسم لكل امرأة منھن یومھا ولیلتھا، غیر أن سودة 
، - صلي اهللا علیھ وسلم-نت زمعة وھبت یومھا ولیلتھا لعائشة زوج النبيب

  .)١( صلي اهللا علیھ وسلم-تبتغي بذلك رضا رسول اهللا
  :وجھ الداللة 

دل ھذا الحدیث علي أنھ یجوز للمرأة أن تتنازل عن حقھا في القسمة، فأم 
رادات أن  لما رأت أنھا قد كبرت في السن أ-رضي اهللا عنھا-المؤمنین سودة 

رضي اهللا -تبقي من أمھات المؤمنین، فتخلت عن حظھا في القسمة لعائشة 
 ولو كان – صلي اهللا علیھ وسلم - باغیة من ھذا الفعل رضي النبي-عنھا

 صلي اهللا - لكنھ قبلھ – صلي اهللا علین وسلم -ھذا الفعل باطًال لرده النبي
  .)٢(  فدل علي صحة ھذا الفعل–علین وسلم 

ي مناقشة  لح الل باآلية    :الست

رضي اهللا -إن استداللھم بالحدیث السابق ال حجة لھم فیھ، فالسیدة سودة 
؛ -رضي اهللا عنھا- ھي التي وھبت وتنازلت عن ذلك للسیدة عائشة -عنھا

 لم یشترط – صلي اهللا علیھ وسلم –ألن حق المبیت ھي التي ملكتھ والنبي 
 العقد، فلما كانت ھي المالكة جاز لھا علیھا إسقاطھ قبل الزواج، وال مع

ھبتھ، مثلھ مثل المھر في اآلیة السابقة، فإنھ یجوز للمرأة ھبتھ والتنازل 
عنھ، وأما في زواج المسیار فالرجل ھو الذي یشترط ذلك، وأیضًا فالسیدة 

 تنازلت بعد العقد، أما في زواج المسیار، فالمرأة - رضي اهللا عنھا–سودة 
  .عقدتتنازل قبل ال
  .)٣("درء المفاسد أولي من جلب المنافع" قاعدة :الدلیل الثالث

إننا إن منعنا ھذا الزواج، فقد یترتب على ذلك : وجھ االستشھاد بھذه القاعدة
مفسدة عظیمة، وھي الزنا ، وال شك أن مفسدة الزنا مفسدة عامة علي 

ل المرأة المجتمع بأكملھ، ودرؤھا أولي من جلب منفعة شخصیة ، وھي تتناز
  .عن جزء من حقھا في النفقة والسكني

  .)٤("الضرر األشد یزال باألخف" قاعدة :الدلیل الرابع

                                                           

 ب��اب ھب��ة  كت��اب الھب��ة وف��ضلھا والتح��ریض علیھ��ا،  : أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحة  ) ١(
المرأة لغیر زوجھا وعتقھ�ا، إذا ك�ان لھ�ا زوج فھ�و ج�ائز، إذا ل�م تك�ن س�فیھة، ف�إذا كان�ت                  

 ) .٣/١٥٩٢٥٩٣: (سفیھة لم یجز
 ) .٩/٣١٣: (فتح الباري، ابن حجر) ٢(
 .٧٨ص: ، األشباه والنظائر، ابن نجیم٨٧ص: األشباه والنظائر، السیوطي ) ٣(
محمد . ، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، د       ٧٥ص: األشباه والنظائر، ابن نجیم   ) ٤(

  .٢٦٠ص: صدقي
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لقاع الستشها به   إن عدم زواج المرأة بالكلیة ضرر كبیر :جه 

وزواجھا مع عدم تمتعھا بكامل حقوقھا ضرر أقل من الضرر األول، فیصار 
  .ل ضررًا من عدم زواجھا بالكلیة عند ذلك إلي زواج المسیار، ألنھ أق

 إن زواج المسیار زواج استوفي أركان الزواج وشروطھ :الدلیل الخامس
وخال من الموانع فاألصل صحتھ، وال ضرر في االتفاق الحاصل بین الزوجین 
علي قضیة النفقة والمبیت والقسم، فحقوق المرأة مكفولة ما دام العقد 

  .عنیة بتوثیق العقودمسجًال لدي الجھات الرسمیة الم
 إن زواج المسیار تستدعیھ المصلحة، فحین تكون المرأة :الدلیل السادس

میسورة الحال ولدیھا مسكن ومال، ولم تتمكن من الزواج، وترید أن تعف 
نفسھا، فال مانع أن تقبل بھذا الزواج وتتنازل عن بعض حقوقھا مقابل 

  .)١(تحقیق مقصده

لثاني ل  الشیخ ناصر الدین  لمسیار، وھو ما قال بھتحریم زواج ا :لق

األلباني، ودكتور علي القرة داغي، ودكتور محمد الزحیلي، ودكتور عمر 
  .)٢(سلیمان األشقر، وغیرھم

  :واستدلوا على قولھم بما یلي 

َوِمْن آَیاِتِھ َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا : ( قولھ تعالي :الدلیل األول 

ْسُكُنوا إَلْیَھا َوَجَعَل َبْیَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة إنَّ ِفي َذِلَك آلَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن  لَِّت
()٣(.  

  :وجھ الداللة 
إن اهللا سبحانھ وتعالي جعل الزواج سكنًا ومودًة ورحمًة بین األزواج، فإذا 

لمعاني سقط حق المرأة في السكنى والقسمة في المبیت لم تتحقق ھذه ا
  .المرجوة من الزواج، وأصبح غیر محقق للمقصود منھ

قیاس زواج المسیار علي زواج المتعة ، فكما أن زواج المتعة : الدلیل الثاني
المؤقت بمیقات ال یصح، فكذلك زواج المسیار ال یصح، والعلة الجامعة في 

                                                           

 وم��ا بع��دھا، زواج الم��سیار، عب��د المل��ك  ١٧٤ص: م��ستجدات فقھی��ة، األش��قر :ینظ��ر )١(
 وما بعدھا، ، األنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة، عادل أحم�د عب�د                ١٢٥ص: الطلق

، ٩٣ص: ائدة، عقی�ل زی�د ال�شامي      ، النظام الشرعي ألنماط الزواج الس     ٣٢٨ص: الموجود
م��نھج اإلس��الم ف��ي   " ، بح��ث ١٥-٤ص: زواج الم��سیار وحكم��ھ ال��شرعي، محم��د طعم��ھ   

م�ن أبح�اث    (محمد بن أحمد بن صالح ال�صالح        . ، د "الزواج ونظرة في الزیجات المعاصرة    
-١٠الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المنعقدة في مكة المكرمة ف�ي الفت�رة         

 ). وما بعدھا٨٧ص: ھـ المجلد الثالث١٤/٣/١٤٢٧
، م�ستجدات  ٢٨ص: أحكام التع�دد ف�ي ض�وء الكت�اب وال�سنة، إح�سان العتیب�ي        : ینظر  ) ٢(

د ن��صر .زواج الم��سیار ف��ي می��زان الكت��اب وال��سنة، أ  "، بح��ث ١٧٩ص: فقھی��ة، األش��قر 
 ) .١٦٣ھـ، ص١٤٣٣ -صفر) ٢٤(مجلة الصراط، السنة الرابعة عشرة العدد (سلمان 

 ) .٢١: اآلیـة : (سورة الروم) ٣(
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، ذلك وجود التوقیت في كٍل ، حیث إن زواج المتعة لھ میقات ینتھي إلیھ
 حین یشترط الرجل علي المرأة إسقاط حقھا - خصوًصا-فكذلك زواج المسیار

في القسمة وفي المبیت، فیكون الزواج واقعًا في أوقات دون أوقات أخرى، 
وبذلك یقع زواج المسیار علي شاكلة زواج المتعة، واألخیر باطل، فیكون 

  .زواج المسیار باطًال 
لمسیار مقترن ببعض الشروط التي تخالف  إن العقد في زواج ا:الدلیل الثالث

مقتضي العقد، كشرط تنازل المرأة عن حقھا في المبیت والنفقة ، وكل شرط 
  .خالف مقتضي العقد فھو باطل

إن زواج المسیار مبني علي الكتمان واإلسرار، وعدم اطالع  :الدلیل الرابع 
  .الناس علیھ، واألصل في الزواج اإلعالن

زواج المسیار فیھ تھدید لمستقبل المرأة بالطالق إذا  إن :الدلیل الخامس
  .طلبت المساواة في القسم أو النفقة

 إن ھذا الزواج یتنافى مع مقاصد الشریعة اإلسالمیة من :الدلیل السادس 
الزواج، كتحقیق المودة والرحمة والسكینة واإلنجاب، وتربیة األوالد في 

  .)١(ظروف ھادئة یسودھا الجو األسري

  ب اثاط

  ا واد واواز   اول  زواج ار

لمسيا : لا  عية في   لش   . لمصالح 

  :یترتب على زواج المسیار العدید من المصالح، ُألخصھا في النقاط التالیة 
 یسھم في حل مشكالت بعض العوانس والمطلقات واألرامل، ومن لدیھا -

  .ة تمنعھا من مغادرة منزل أھلھا لرعایة أبویھا أو أحدھماظروف خاص
 یعمل على مشكلة غالء المھور، وخاصة بالنسبة للشباب الذین یرغبون -

  .)٢(في الزواج، ولیس لدیھم مال یكفي لنفقات الزواج

                                                           

: م���ستجدات فقھی��ة، األش���قر : ینظ��ر (لمزی��د م��ن االط���الع عل��ي ھ���ذه األدل��ة وغیرھ���ا     )١(
 وم�ا بع�دھا ، األنكح�ة    ١٢٦ص:  وما بعدھا، زواج المسیار، عب�د المل�ك المطل�ق       ١٨١ص

، النظام ال�شرعي  ٢٢٨ص: : الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة، عادل أحمد عبد الموجود    
، زواج الم��سیار وحكم��ھ ال��شرعي،  ٨٥ص: م��اط ال��زواج ال��سائدة، عقی��ل زی��د ال��شامي   ألن

م�نھج  "، بح�ث    )م�ن أبح�اث ال�دلیل اإللكترون�ي للق�انون العرب�ي            (١٥-١٤ص: محمد طعمھ 
محمد بن أحم�د ب�ن ص�الح ال�صالح     . ، د "اإلسالم في الزواج ونظرة في الزیجات المعاصرة      

الفقھي اإلسالمي المنعقدة في مك�ة المكرم�ة ف�ي    من أبحاث الدورة الثامنة عشرة للمجمع  (
 ) .  وما بعدھا٨٨ص: ھـ المجلد الثالث١٤/٣/١٤٣٧-١٠الفترة 

م�ن  (محمد یحیي النجیمي . ، د"عقود الزواج المستحدثة وحكمھا في الشریعة     "بحث  ) ٢(
أبح��اث ال��دورة الثامن��ة ع��شرة للمجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي المنعق��دة ف��ي مك��ة المكرم��ة ف��ي    

 ) .١٣٣:  ص- المجلد الثالث-ھـ١٤/٣/١٤٢٧-١٠ الفترة
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 یساعد الزوجة األرملة أو المطلقة التي لدیھا أبناء علي تربیة أوالدھا -
  .)١(لظروف التي تناسبھاواالھتمام بھم وفق ا

 یسھم في ترابط المجتمع وكثرة النسل، خاصة إذا كان ھذا الزواج عن -
  .رغبة وصدق مع اهللا عز وجل 

 یسھم أیًضا في كسر حاجز عدم التعدد واإلبقاء علي زوجة واحدة، وذلك -
أن األصل في الزواج التعدد لمن استطاع ذلك، ولم یخف الجور علي 

  .)٢(الصحیح
ي إلى إعفاف المرأة والرجل، وذلك مطلب فطري واجتماعي وإنساني،  یؤد-

  .)٣(فإذا أمكن أن یسھم في ذلك كان قصده مشروعًا وعملھ مأجورًا مبرورًا

عية في  لمسيا : ثاني�ا    . لمفاس لش

أما أھم المفاسد الشرعیة التي تتحقق في القول بصحة زواج المسیار 
  :فأجملھا فیما یلي

ھ إجحاف للمرأة، ویكمن ھذا في تنازلھا عن حقوقھا، خاصة إذا كانت  فی-
ھذه الحقوق ھي الحرمان من األمومة ، فإن في ھذا قسوة بالغة، قد ال 

  .یخفف منھا مجرد القبول بظل رجل
 قد تتخذ بعض النسوة زواج المسیار وسیلة الرتكاب الفاحشة بدعوي أنھا -

  .)٤(متزوجة عن طریق المسیار
یتخذ بعض الرجال ھذا النوع من الزواج سبیًال لالستیالء علي مال  قد -

  .)٥(المرأة أو بعٍض منھ
 مما ال یخفى أن األوالد ھم ثمرة الحیاة الزوجیة والھدف األساسي الذي -

یبتغیھ اإلسالم منھا وذلك في بقاء النوع اإلنساني وتكاثره بعمارة األرض 
، ومن مفاسد ھذا الزواج أن فیھ ظلًما )٦(بالخیر وقیادتھا إلي البر والرشاد

                                                           

  .١٥٨ص: زواج المسیار، عبدالملك المطلق) ١(
 ).٣/٢٠١: (فتاوي إسالمیة، جمع عبدالعزیز المسند) ٢(
 ولمزی�د م�ن االط�الع عل�ي ھ�ذه الم�صالح وغیرھ�ا            ٢٦٠مستجدات فقھیة، األشقر ص   ) ٣(
ھا ، فت�اوي إس��المیة، جم��ع   وم�ا بع��د ١٥٤ص: زواج الم��سیار، عب�دالملك المطل��ق : ینظ�ر (

. ، د "عقود الزواج المستحدثة وحكمھا في الشریعة     "، بحث   )٣/٢٠١: (عبدالعزیز المسند 
من أبحاث الدورة الثامنة عشرة للمجم�ع الفقھ�ي اإلس�المي المنعق�دة      (محمد یحي النجیمي    

، بح���ث )١٣٣ص: ھ���ـ المجل���د الثال���ث ١٤/٣/١٤٢٧-١٠ف���ي مك���ة المكرم���ة ف���ي الفت���رة   
أحم�د موس�ي ال�سھلي     . ، د "  الزواج المستحدثة وحكمھا في الشریعة     ٩٩٩د٩و٩ق٩٩ع"
: من أبحاث الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المنعقدة في مكة المكرمة في      (

 ). وما بعدھا٢٣٩ص: ھـ المجلد الثالث١٤/٣/١٤٢٧-١٠
  .١٢٥ص: زواج المسیار، عبد الملك المطلق) ٤(
م�ن  (محمد یح�ي النجیم�ي   . ، د "ستحدثة وحكمھا في الشریعة   عقود الزواج الم  "بحث  ) ٥(

أبح��اث ال��دورة الثامن��ة ع��شرة للمجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي المنعق��دة ف��ي مك��ة المكرم��ة ف��ي    
 ). ١٣٢ص: ھـ المجلد الثالث١٤/٣/١٤٢٧-١٠الفترة 

  .٣٨ص: نظام األسرة في اإلسالم، متاع القطان ) ٦(
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لھؤالء األوالد، الذین ال یرون والدھم علي المستوي الیومي وال یعیش 
  .معھم، وھو غائب في جمیع األحوال، وال یشرف علي تربیتھم وتأدبیھم

 قد یستخدم بعض الرجال زواج المسیار من أجل المتعة فقط، فینتقل بین -
  .)١(لما أنھ ال یتكلف فیھ شیئًا ھذه وتلك، فیتزوج ویطلق، طا

 إسقاط بعض الحقوق في زواج المسیار یترتب علیھ تحطیم العدید من -
المعاني التي تقوم علیھا الحیاة الزوجیة في اإلسالم، من أھمھا القوامة، 

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل : (التي أشار اهللا إلیھا في قولھ تعالي

 وھذا األمر قد یؤدي إلي وقوع مشاكل بین )٢()لَُّھ َبْعَضُھْم َعَلى َبْعٍضال
  .)٣(الزوجین قد تنتھي بالطالق

 ومن مفاسد زواج المسیار أیًضا، عدم توثیقھ في بعض الحاالت، وھذا -
یؤدي بدوره إلي ضیاع الحقوق عند حدوث الخالف بینھما أو عند موت 

  .)٤(الزوج
ج الرجال والنساء علي عدم تحمل المسئولیة  كما یشجع ھذا الزوا-

  .واالرتباط بالحیاة األسریة، ویرغبھم في ھذا النوع من الزواج فقط 
  . الموازنة بین المصالح والمفاسد في زواج المسیار: ثاًلا

عند الموازنة بین المصالح والمفاسد المترتبة على القول بصحة زواج 
یرا من المصالح للمرأة والرجل، منھا المسیار، نجد أن ھذا الزواج یحقق كث

رعایة المرأة أحد أبویھا، أو أوالدھا إن كانت أرملة أو مطلقة، فھي في : 
ھذه الحاالت تتنازل عن حقوقھا من أجل أن تقوم بالواجبات التي علیھا تجاه 

حل مشكلة العنوسة، التي أصبحت متفشیة : والدیھا أو أوالدھا، ومنھا أیًضا 
تحصین :  بسبب زیادة عدد النساء على الرجال، ومنھا أیًضا في المجتمعات

الرجال الذین یخشون علي أنفسھم الوقوع في المحرمات، أما أھم المفاسد 
التي قد تترتب على ھذا الزواج، فتتجلى في مصادمة ھذا الزواج لمقصد ھام 
من مقاصد الشریعة اإلسالمیة في الزواج، وھو المحافظة علي النسل 

ه ؛ ألن الزوج قد یشترط علي المرأة عدم االنجاب وحرمانھا من وتكثیر
  .األمومة، فیترتب على ذلك تضییع مقصد من مقاصد الشریعة اإلسالمیة

                                                           

  .١٦٢ص: زواج المسیار، عبد الملك المطلق) ١(
   ).٣٤من اآلیة : (سورة النساء ) ٢(
  .١٩٩ص: مستجدات فقھیة، األشقر) ٣(
 ،عقود الزواج المستحدثة وحكمھ�ا ف�ي   ١٦٤:ص: عبد الملك المطلق : زواج المسیار ) ٤(

م��ن أبح��اث ال��دورة الثامن��ة ع��شرة للمجم��ع الفقھ��ي   (محم��د یح��ي النجیم��ي  . ، د"ال��شریعة
 - المجل��د الثال��ث-ھ��ـ ١٤/٣/١٤٢٧-١٠ ف��ي الفت��رة اإلس��المي المنعق��دة ف��ي مك��ة المكرم��ة 

أحم��د . ، د"عق��ود ال��زواج الم��ستحدثة وحكمھ��ا ف��ي ال��شریعة" وم��ا بع��دھا، بح��ث ١٣٤ص
). وم�ا بع�دھا  ١٩٩:ص:  وما بع�دھا ، م�ستجدات فقھی�ة، األش�قر         ٢٢ص: موسي السھلي 
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قد یكون من یلجئ إلي زواج : ولكن یمكن درء ھذه المفسدة، بأن یقال 
المسیار ممن ال یستطیع تكالیف الزواج العادي، فال یشترط علي المرأة عدم 

  .نجاب؛ فیتحقق مقصد الشریعة ھنااإل
ومن مفاسده أیضًا، مصادمتھ لمقصد الّشارع في تحقیق السكن من الزواج ، 

َوِمْن آَیاِتِھ َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا إَلْیَھا َوَجَعَل (قال تعالي 

 وال یتحقق ھذا )١()اٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن  َبْیَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة إنَّ ِفي َذِلَك آلَی
  .األمر في زواج المسیار

وبناء على ھذه المصالح والمفاسد المترتبة علیھ، یمكن القول بأن الحكم 
علي زواج المسیار بالصحة أو البطالن واقعة تحتاج إلي نظر خاص، تراعى 

وھذا یختلف من فیھ الظروف المحیطة بالواقعة واألحوال المقترنة بھا، 
مكان إلي آخر ومن وقت آلخر، ومن شخص آلخر، ومن حال ألخري، وبناء 
علي ذلك فال یصلح أن یعطي زواج المسیار حكمًا واحدًا مطردًا ال یتغیر، 
وإنما حكمھ یختلف ویتغیر بحسب تنزیلھ وتطبیقھ علي الواقع مع مراعاة 

ھا في ھذا العصر، فإن أحوال الناس وحاجاتھم، وتقدیر ظروف الحیاة وطبیعت
؛ لذا )٢(ھذا الدین قد جاء لتحقیق المصالح وتكثیرھا، ودفع المفاسد وتقلیلھا

یلزم أن یوضع للنوازل الفقھیة، كزواج المسیار مقاصد خاصة، ال یعمم 
الحكم فیھا، وإنما یفتى فیھا لفئة معینة بقدر الحاجة الباعثة علي مثل ھذا 

  .الزواج
ل بحلِّھ لیس على عمومھ، وإنما یفتى بجوازه لفئة لذا أرى أن یكون القو

خاصة ممن یریدون العفة والستر، وعرفوا بالدین والخلق ؛ ألن إطالق 
  .الحكم بحلِّھ قد یكون باًبا لمفتاح شر یصعب سده

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                           

 ) .٢١: اآلیة : (سورة الروم ) ١(
  .٤٠٧محمد حسین الجیزاني، ص.  ددروس تطبیقیھ في فقھ النوازل: ینظر ) ٢(
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  املبحث الثالث

املقاصد الشرعية يف القول بصحة زواج الفرند  
َّ

  )الصديق( 

ال    :فيه ثالثة م

  المقصود بزواج الفرند: المطلب األول 
  أقوال العلماء في مشروعّیة زواج الفرند: المطلب الثاني 
المصالح والمفاسد والموازنة بینھما في القول بصحَّة زواج : المطلب الثالث 

  الفرند

  اطب اول

  )١(اود زواج ارد

، بأن یبقي كل ھو الزواج الذي یتم بین رجل وامرأة من غیر سكن مشترك
واحد یعیش وحده أو مع أسرتھ أو في غیر بلد األخر، وھو الزواج بحكم 
الصداقة أو الثقة، وھو من مبتدعات العصر الحاضر في البالد الغربیة، وقد 

  .)٢(ظھر في بعض البالد العربیة
الزواج الذي تحققت فیھ كافة الشروط واألركان، وتوافق فیھ " :وقیل ھو 

اللتقاء ألوقات قصیرة، فال یجمعھما بیت للزوجیة، وقد الزوجان علي ا
  .)٣("أسقطت الزوجة حقھا في النفقة والسكني

إن ھذه الفكرة بنیت علي أسس شرعیة تعطي الزوجین الحق في أن یستمتعا 
ببعضھما إثر إتمام العقد الشرعي الصحیح، المستوفي لجمیع أركانھ 

... ة العقد الشرعیة والمھر الولي، والشاھدان ، وصیغ: وشروطھ ومنھا 
وغیرھا من األمور التي تجعل ھذا الزواج یختلف تمامًا عن زواج المتعة، 
                                                           

 . تعني الصدیق(Friend)كلمة انجلیزیة ) الفرند) (١(
وھب�ھ الزحیل�ي   . ، د "عقود ال�زواج الم�ستحدثة وحكمھ�ا ف�ي ال�شریعة          "بحث  : یراجع  ) ٢(
من أبحاث الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المنعقدة في مك�ة المكرم�ة ف�ي     (

زواج الفرن�د ب�ین حكم�ھ       : وینظر  (،  )٤٧ ص - المجلد الثالث  - ھـ١٤/٣/١٤٢٧-١٠الفترة  
عق�ود ال�زواج الم�ستحدثة    "، بح�ث    ١٧ص: الشرعي وواقعھ المعاصر، عبد الملك المطل�ق      

م��ن أبح��اث ال��دورة الثامن��ة   (الزحیل��ي : محم��د یح��ي النجیم��ي . ، د"وحكمھ��ا ف��ي ال��شریعة 
-١٠الفت����رة ع����شرة للمجم����ع الفقھ����ي اإلس����المي المنعق����دة ف����ي مك����ة المكرم����ة ف����ي        

عقود الزواج المستحدثة وحكمھا في  "، بحث   )١٨٩ ص - المجلد الثالث  -ھـ  ١٤/٣/١٤٢٧
من أبحاث ال�دورة الثامن�ة ع�شرة        ( وما بعدھا    ٢٢ص: أحمد موسي السھلي  . ، د "الشریعة

 -ھ��ـ ١٤/٣/١٤٢٧-١٠للمجم�ع الفقھ��ي اإلس��المي المنعق��دة ف��ي مك��ة المكرم��ة ف��ي الفت��رة  
 ).٢٨٩ ص-المجلد الثالث

م��نھج  "، بح��ث  ١٥٩ص: م��سمیات ال��زواج المعاص��رة، رائ��د عب��داهللا ب��دیر      : ینظ��ر ) ٣(
: محمد بن أحمد بن صالح ال�صالح      . ، د "اإلسالم في الزواج ونظرة في الزیجات المعاصرة      

من أبحاث الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المنعقدة في مك�ة المكرم�ة ف�ي     (
 ).٩٩ ص- الثالث المجلد-ھـ ١٤/٣/١٤٢٧-١٠الفترة 
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الذي یقوم علي التوقیت، وال یترتب علیھ استحقاق اإلرث بین الرجل 
  .)١(والمرأة، وال ینتھي بالطالق المشروع

زواج مستكمل للشروط ) الفرند(ویتضح مما سبق أن زواج الصدیق 
  .ركان، متضمن إسقاط الزوجة لحقھا في النفقة والسكنواأل

ب اطا  

  أوال اء  رو زواج ارد

الشیخ علي أبو   ، وبھ قال)الفرند( إباحة زواج الصدیق :القول األول 
. محمد عبدالمنعم البري، وغیرھم. الحسن، والشیخ عبدالمجید الزنداني، ود

)٢(.  

له ل على ق   : بما يلي ست

إنھ زواج مكتمل األركان والشروط، من إیجاب وقبول وولي : الدلیل األول 
وشاھدین، وخال فیھ الزوجان من الموانع، ورضي كل منھما باآلخر وعرفھ 

  .بعینھ
إنھ یجوز للمرأة أن تتنازل عن حقھا في المبیت والنفقة : الدلیل الثاني

  .اوالسكن، وال یوجد ما یمنعھا من ذلك شرًع
یحقق مقصدًا من مقاصد النكاح ، ) الفرند(إن زواج الصدیق : الدلیل الثالث

  .وھو العفة
إن ھذا الزواج یحل مشكلة العنوسة المنتشرة بین المسلمین : الدلیل الرابع

بسبب البطالة وغالء المھور وغالء المعیشة، وفشل الشباب في تكوین بیت 
النحراف بین شباب المسلمین، الزوجیة، فھو وسیلة إلي اتقاء الفتنة وا

الذین یقیمون في بالد الغرب، عسي أن یكون عاصمًا لھم من الوقوع في 
  .الزلة ؛ لذا فإن الفتوى بھ تعتبر من فقھ األقلیات المسلمة

ل لثاني  نصر فرید، / د. ، وبھ قال أ)الفرند( عدم جواز زواج الصدیق:لق

  ).٣(محمد رأفت عثمان . د. وأمحمد طبطائي،. د.مفتي الدیار المصریة، وأ

                                                           

 ،١٧ص: زواج الفرند بین حكمھ الشرعي وواقعھ المعاصر، عبد الملك المطلق) ١(
، ٢٢ص: الفرن��د ب��ین حكم��ھ ال��شرعي وواقع��ھ المعاص��ر، عب��د المل��ك المطل��ق  : ینظ��ر) ٢(

م��ن (أحم��د موس��ي ال��سھلي . ، د"عق��ود ال��زواج الم��ستحدثة وحكمھ��ا ف��ي ال��شریعة"بح��ث 
للمجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي المنعق��دة ف��ي مك��ة المكرم��ة ف��ي   أبح��اث ال��دورة الثامن��ة ع��شرة  

 ).٢٩٢ ص- المجلد الثالث-ھـ ١٤/٣/١٤٢٧-١٠الفترة 
، ٢٧ص: الفرن�د ب�ین حكم�ھ ال�شرعي وواقع�ھ المعاص�ر، عب�د المل�ك المطل�ق             : ینظر  ) ٣(
، سمیة عب�دالرحمن ، رس�الة ماج�ستیر م�ن         "عقود الزواج المعاصرة في الفقھ اإلسالمي     "

عق�ود ال�زواج الم�ستحدثة    "، بحث  "٩١ص: ھـ١٤٢٦-ھـ١٤٢٥سالمیة بغزة   الجامعة اإل 
م�ن أبح�اث ال�دورة الثامن�ة ع�شرة للمجم�ع          (، محمد یحی�ي النجیم�ي       "وحكمھا في الشریعة  

 المجل��د -ھ��ـ ١٤/٣/١٤٢٧-١٠الفقھ��ي اإلس��المي المنعق��دة ف��ي مك��ة المكرم��ة ف��ي الفت��رة   
 ).١٩٣ ص-الثالث
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ال بما يلي  ل ه   :ست

 صلي اهللا – إن في ھذا الزواج مخالفة لما حث علیھ النبي :الدلیل األول 
 الشباب من الزواج الكامل بكافة التزاماتھ الشرعیةـ، والعاجز -علیھ وسلم

 ِنَكاًحا َحتَّى وْلَیْسَتْعِفِف اَلِذیَن ال َیِجُدوَن: (علیھ االستعفاف؛ لقولھ تعالي 

من استطاع الباءة "، وعلیھم أن یصوموا لحدیث )١ ()ُیْغِنَیُھُم اللَُّھ ِمن َفْضِلِھ
فلیتزوج، فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم، 

  .، وال وسط بین ھذین التوجیھین)٢("فإنھ لھ وجاء
ث یتنافى ومقاصد  إن في ھذا الزواج مخالفة شرعیة؛ حی:الدلیل الثاني

الزواج في الشریعة اإلسالمّیة، إذ لیس المقصود الزواج قضاء الوطر 
  .فحسب، بل ھناك أغراض أخرى اجتماعّیة ونفسّیة أسمى

یشبھ بعض صور الزواج التي نھي ) الفرند( إن زواج الصدیق :الدلیل الثالث
قضاء عنھا المشرع، ومنھا زواج المتعة، حیث إن القصد من زواج المتعة 

الشھوة دون تحقیق المقاصد األخرى، واألصل في عقد الزواج أن یفضي 
إلي تحقیق مقاصد الشریعة، فكل عقد ال یحقق تلك المقاصد، یكون مجافیًا 

  .للشریعة في مقاصدھا
 إنھ ال یوجد في اإلسالم زواج موصوف بصفة خاصة، وكل ما :الدلیل الرابع

والسنة النبویة غیر مقید بأي صفة، ورد من لفظ النكاح في القرآن الكریم 

وإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا ِفي الَیَتاَمى َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكم : (وذلك كقولھ تعالي

مَِّن النَِّساِء َمْثَنى وُثالَث وُرَباَع َفإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت 
وَأنِكُحوا اَألَیاَمى ِمنُكْم : (، وقولھ تعالي)٣() َنى َأالَّ َتُعوُلواَأْیَماُنُكْم َذِلَك َأْد

  .)٤()والصَّاِلِحیَن ِمْن ِعَباِدُكْم وإَماِئُكْم
 یؤدي ھذا الزواج إلي تكاسل الشباب في تحمل المسؤولیة، :الدلیل الخامس 

  .وسوء الظن بھما عندما یكون اللقاء في غیر بیت الزوجیة
إن ھذا األسلوب من النكاح یؤدي غالبًا إلي الفساد،  :الدلیل السادس

واالستھتار ببناء األسرة كما یؤدي إلي العبث بالمرأة؛ إذ إن الدافع لھذه 
العالقة الشھوات الجنسیة، والشریعة لم تجعل الھدف من الزواج مجرد 
التنفیس عن الغریزة وقضاء الشھوة، وإنما أرادت من الزواج أن یكون 

یة، بل لیس مطلبًا للذریة فحسب، وإنما أرادت أن تكون األسرة مطلبًا للذر

                                                           

 ) .٣٣اآلیة : (سورة النور ) ١(
متفق علیھ، أخرجھ البخاري ف�ي ص�حیحھ، كت�اب النك�اح، ب�اب م�ن ل�م ی�ستطع الب�اءة                ) ٢(

، ومسلم في كتاب الحج، باب استجاب النكاح لمن ناقت نفسھ إلیھ،       )٧/٣/٥٠٦٦: (فلیصم
 ).٢/١٠١٨/١٤٠٠: (ووجد مؤنھ، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم

 ) .٣اآلیة : (سورة النساء ) ٣(
 ) .٣٢اآلیة  (:سورة النور ) ٤(
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مدرسة یتربى فیھا األوالد من بنین وبنات علي المروءة واآلداب واألخالق 
  .)١(الفاضلة والمثل العلیا، وھذا ما ال یمكن توفره في مثل ھذا الزواج

  اطب اث

 وازد واوا ا ولا  درزواج ا   

ي : لا  لص عية في   لش ن(لمصالح    ) . لف

  :یترتب على زواج الصدیق بعض المصالح ، من أھمھا
 یتحقق في ھذا الزواج لبعض الفئات، كالطالب المبتعثین للدراسة في -

الخارج، الحمایة من الوقوع في الرذیلة، في ظل تلك المجتمعات التي تنتشر 
ومن ھنا یكون ھذا الزواج محّقًقا لمقصٍد من مقاصد النكاح،  فیھا الرذیلة،

  .وھو العفة سواء أكان ذلك للمرأة أم الرجل
  .  كما یتحقق بھ أیضًا الحد من انتشار العنوسة وتحصیل الولد-
 كما یعدُّ السبیل الوحید أمام الشباب الذین یرغبون في الزواج، وال یملكون -

زواج العادي، مما یترتب علیھ عدم قدرتھم علي التكالیف التي تمكنھم من ال
  .)٢(تكوین بیت الزوجیة

ي : ثاني�ا  عية في  لص ن(لمفاس لش   ) . لف

أما إذا نظرنا إلى المفاسد التي تترتب على ھذا الزواج فسنجد أنھا كثیرة، 
  :وتفوق بكثیر المصالح التي تترتب علیھ ، ومنھا

   تكوین أسر مفككة منذ بدایتھا، وعدم تحقق السكن النفسي في العالقة بین -

                                                           

عق�ود ال��زواج المعاص��رة ف��ي  : ینظ��ر ( لمزی�د م��ن االط��الع عل��ي ھ�ذه األدل��ة وغیرھ��ا   ) ١(
الفق���ھ اإلس���المي، س���میة عب���دالرحمن، رس���الة ماج���ستیر م���ن الجامع���ة اإلس���المیة بغ���زة    

، زواج الفرن���د ب���ین حكم���ھ ال���شرعي وواقع���ھ المعاص���ر،     ٩١ص: ھ���ـ١٤٢٦-ھ���ـ١٤٢٥
عق��ود ال��زواج الم��ستحدثة وحكمھ��ا ف��ي  "،  ، بح��ث  وم��ا بع��دھا٢٧ص: عب��دالملك المطل��ق

م��ن أبح��اث ال��دورة الثامن��ة ع��شرة للمجم��ع الفقھ��ي  (أحم��د موس��ي ال��سھلي . ، د"ال��شریعة
 - المجل��د الثال��ث-ھ��ـ ١٤/٣/١٤٢٧-١٠اإلس��المي المنعق��دة ف��ي مك��ة المكرم��ة ف��ي الفت��رة   

ر ف�تح اهللا    عبدالستا. ، د "عقود الزواج المستحدثة وحكمھا في الشریعة     "، بحث   )٢٩٤ص
من أبحاث الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المنعقدة في مك�ة المكرم�ة ف�ي     (

، مسمیات الزواج المعاصرة، رائد    )٣٥٧ ص - المجلد الثالث  -ھـ  ١٤/٣/١٤٢٧-١٠الفترة  
، األنكح��ة الفاس��دة ف��ي ض��وء الكت��اب وال��سنة، ع��ادل أحم��د عب��د     ١٦٤ص: عب��داهللا ب��دیر  

 ).٢٣٨-٢٣٧ص: الموجود
م�ن  (، محم�د یحی�ي النجیم�ي    "عقود الزواج الم�ستحدثة وحكمھ�ا ف�ي ال�شریعة        "بحث  ) ٢(

أبح��اث ال��دورة الثامن��ة ع��شرة للمجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي المنعق��دة ف��ي مك��ة المكرم��ة ف��ي    
، زواج الفرند بین حكمھ ال�شرعي     )١٩٣ ص - المجلد الثالث  -ھـ  ١٤/٣/١٤٢٧-١٠الفترة  

  . ٣٣ص: قوواقعة المعاصر، عبدالملك المطل
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  .)١(الزوجین
 عن - في الغالب-تتنازل) الفرند( عندما تقبل المرأة علي زواج الصدیق -

جزء كبیر من حقوقھا، فال تستطیع حینھا أن تحمي نسلھا الجدید في أخذ 
لبي علي األبناء ونموھم النفسي حقوقھ من األب إذا ما تنكر لھ، وتأثیره الس

واالجتماعي، وقد تقدم المرأة علي االجھاض إذا ما حدث حمل، إذا  اتفقت 
  .)٢(معھ علي عدم اإلنجاب

 یترتب على ھذا الزواج عدم االستقرار، خاصة إذا كان الشخص من دولة -
  .والفتاة من دولة أخرى، أو كانا من دولة واحدة والمسافة بینھما طویلة 

إنھ أشبھ بالزواج بنیة : تكمن الخطورة في ھذا الزواج من جھتین، األولي  -
إنھ غیر موثق، وناقص لبعض األركان : والثاني .  ونكاح المتعة )٣(الطالق

 – وخاصة إذا كان ھذا الزواج في الخارج –والشروط في بعض األحیان 
 الذي -لَّ عزَّ وج–ومن ھنا یمكن التالعب فیھ، والخروج بھ عن شرع اهللا 

 .)٤(شرعھ للناس في الزواج 

لمفاس : ثالثا  نة بي لمصالح    . لم

، )الفرند( عندما نوازن بین المصالح والمفاسد المترتبة على زواج الصدیق 
نجد أن المصالح التي ستتحقق من ھذا الزواج لن یستفید منھا إال فئة معینھ 

ثین للدراسة في الخارج، یأتي  وھم الشباب المبتع- في الغالب -من الناس
ھذا الزواج لیكون نوعا من حمایتھم من الوقوع في الرذیلة، وسببا لراحتھم 
واستقرارھم النفسي، وأیضًا یتحقق بھذا الزواج مصلحة للمرأة ، وھي الحد 
من ظاھرة العنوسة ، كما یتحقق بھ تحصیل الولد وتكثیر النسل، ھذا إذا 

كن الھدف من منھ مجرد قضاء الوطر، ولم ُیشترط ُوثَِّق ھذا الزواج، ولم ی
فیھ عدم اإلنجاب، وال شك أن كل ھذه مقاصد یرمي إلیھا الشرع من شرعّیة 

  .الزواج 

                                                           

م�ن  (أحمد موسي السھلي . ، د"عقود الزواج المستحدثة وحكمھا في الشریعة  "بحث  ) ١(
أبح��اث ال��دورة الثامن��ة ع��شرة للمجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي المنعق��دة ف��ي مك��ة المكرم��ة ف��ي    

 )٢٩٥ ص- المجلد الثالث-ھـ ١٤/٣/١٤٢٧-١٠الفترة 
  .٣٩ص: دالملك المطلقزواج الفرند بین حكمھ الشرعي وواقعھ المعاصر، عب) ٢(
أن یعق��د الرج��ل عل��ي الم��رأة عاق��دًا الع��زم بقلب��ھ عل��ي أن   : ال��زواج بنی��ة الط��الق ھ��و  ) ٣(

یطلقھا بعد مدة معلومة كأن یطلقھا بعد سنة ونحو ذل�ك، أو بع�د م�دة مجھول�ة ك�أن ینتھ�ي            
المب�دع ف�ي ش�رح    : ینظ�ر  (من دراستھ، أو إذا انقضي عملھ، واختلف العلم�اء ف�ي حكم�ھ،     

، )٣/١١٦: (، البح�ر الرائ�ق ش�رح كن�ز ال�دقائق، اب�ن نج�یم                )٦/١٥٤: (لمقنع، ابن مفلح  ا
، المنتق�ي ش�رح الموط�أ،    )١/٣٣١: (مجمع األنھ�ر ف�ي ش�رح ملتق�ي األبح�ر، ب�داماد أف�دي           

، المغن�ي، اب�ن     )٦/٢١٤: (، نھایة المحتاج إلي شرح المنھ�اج، الرمل�ي        )٣/٣٣٥: (الباجي
الط�الق م�ن خ�الل أدل�ة الكت�اب وال�سنة ومقاص�د ال�شریعة                ، الزواج بنیة    )٧/١٨٠: (قدامة

 ). وما بعدھا٤٣ص: اإلسالمیة صالح آل منصور
  . ٤٢ص: زواج الفرند بین حكمھ الشرعي وواقعھ المعاصر، عبدالملك المطلق) ٤(
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ومع ھذه المصالح التي قد تتحقق بحصول زواج الصدیق، نجد أن ھذا 
الزواج یخالف مقاصد النكاح التي جاءت بھا الشریعة اإلسالمیة، في أكثر 

 ال یقصدان المقاصد التي حددھا الشارع - في الغالب–ألن العاقدین الحاالت؛ 
من إقامة الزواج، ومنھا السكن ، فھو غیر متوافر بشكل كلي، وھو أحد 

َوِمْن آَیاِتِھ َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا : (مقاصد الزواج قال تعالى

مََّودًَّة َوَرْحَمًة إنَّ ِفي َذِلَك آلَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن  لَِّتْسُكُنوا إَلْیَھا َوَجَعَل َبْیَنُكم 
()١(.  

من إنجاب " حفظ النسل" كما یخالف مقاصد الشریعة في تحقیق مقصد 
حفظ "  في زواج الفرند، و– غالًبا –الذریة، فإن ھذا المقصد غیر مصان 

َجَعَل َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم واللَُّھ : (مقصد شرعي للزواج ، قال اهللا تعالي" النسل

، فغالًبا ما یشترط ھذان )٢ ()َأْزَواًجا وَجَعَل َلُكم مِّْن َأْزَواِجُكم َبِنیَن وَحَفَدًة
الطرفان على اآلخر عدم إنجاب الولد في ھذا الزواج ، حتى إن وجد فیھ 
الولد ، فإن مصیره وحیاتھ موقوفة على الخطر، ألنھ لن یتربى بین أبوین 

مان على رعایة مصالحھ الدینّیة والدنیویة ، فیخرج الولد شاذا في یقو
سلوكھ وتفكیره، وتربیة الولد مسؤولّیة، ومن أعظم األمانات التي سنسأل 

:  قال- رضي اهللا تعالى عنھما-عنھا یوم القیامة ، روى عبد اهللا بن عمر 
مسئول كلكم راع وكلكم : ( یقول -صلى اهللا علیھ وسلم-سمعت رسول اهللا 

عن رعیتھ، اإلمام راع ومسئول عن رعیتھ، والرجل راع في أھلھ وھو 
مسئول عن رعیتھ، والمرأة راعیة في بیت زوجھا ومسئولة عن رعیتھا، 

: وحسبت أنھ قد قال: والخادم راع في مال سیده ومسئول عن رعیتھ، قال
والرجل راع في مال أبیھ، ومسئول عن رعیتھ، وكلكم راع ومسئول عن 

   .)٣() یتھرع
توافرت فیھ الشروط الشرعیة من اإلیجاب والقبول ) الفرند(وزواج الصدیق 

والولي والمھر والشھود، وھذا ما أدي إلي الفتوي بجوازه ، لكن بإنعام 
النظر فیھ نجده ال یحقق جلَّ المقاصد الشرعیة للزواج، لذا یبقى اإلشكال 

الخروج من ھذا اإلشكال بنفس قائًما في القول بحلھ أو تحریمھ ، ولكن یمكن 
القول الذي قیل في زواج المسیار، وھو وضع مقاصد خاصة لألحوال 
الطارئة االستثنائیة، بحیث ال تكون قانونًا عاًما، فال یعمم الحكم فیھا، ولكن 

  .ینزل على قدر حاجة الّناس وظروفھم
ل بھ، وبناء على ھذه المقاصد والضوابط التي توضع لھ، تتضیق دائرة العم

وُیحد من انتشاره، ووليُّ األمر یملك وضع ھذه الضوابط من منطلق القاعدة 

                                                           

 ) .٢١: آیة : (سورة الروم ) ١(
 ) .٧٢: آیة : (سورة النحل ) ٢(
العبد راع في مال س�یده ون�سب النب�ي ص�لى       :  باب   العتق ، : أخرجھ البخاري ، كتاب     ) ٣(

 ) .٢٤١٩(اهللا علیھ وسلم المال إلى السید، رقم 
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، فیمكن لإلمام )١ ("تصرف اإلمام علي الرعیة منوط بالمصلحة" التي تقول
وضع ضوابط شرعیة لمثل ھذا الزواج، من توثیقھ وحفظ حقوق األوالد، 

بیق والعمل بھ وحصره في دائرة الضرورات الباعثة علیھ ، فال یصلح للتط
إال في مجتمع األقلیات المسلمة، أما في غیرھا فال یجوز، وغیر ذلك من 
الضوابط التي تحفظ أحكام النكاح من الّتالعب والخروج بھا عن المقاصد 

  .  الّشرعیة، التي أرادھا اهللا لعباده من حلِّ النكاح وحرمة الّسفاح 
  
  
  
  
  
  

  

                                                           

، األش����باه والنظ����ائر، ٣٠٩ص: المنث����ور ف����ي القواع����د الفقھی����ة، الزرك����شي: ینظ���ر ) ١(
 .١٠٤ص: ، األشباه والنظائر، ابن نجیم ١٢١ص: السیوطي
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  املبحث الرابع 

لقول بصحة الزواج الشبكة العنكبوتية املقاصد الشرعية يف ا
َّ

  )اإلنرتنت (

  :وفیھ ثالثة مطالب 
  المقصود بالزواج  عبر اإلنترنیت: المطلب األول 
  أقوال العلماء في مشروعّیة الزواج عبر اإلنترنیت: المطلب الثاني 
المصالح والمفاسد والموازنة بینھما في القول بصحَّة : المطلب الثالث 
  .نترنیت الزواج عبر اإل

  اطب اول

  اود زواج  ر ارت

ات الھائلة التي ظھرت في ھذا العصر، وسائل االتصال المختلفة، من التطور
التي أصبح جلُّ الناس یعتمدون علیھا في شتى أمور حیاتھم، حتى أصبح 

، بإمكانھم التخاطب بھا وإجراء العقود عن طریقھا، بالرغم من ُبْعد المسافات
ویعتبر اإلنترنت من الطفرات في وسائل االتصال عبر التاریخ ، وال شك أن 
ھذا التطور الھائل في وسائل التواصل، كان لھ آثاره االجتماعیة والثقافیة 
على أفراد المجتمع، ومن ھذه اآلثار إجراء العقود من خالل ھذه الوسائل، 

تغلین بالعلوم الّشرعّیة ومنھا عقد الزواج، لذا بات لزاما على العلماء المش
  .بیان الحكم الشرعي لھذا الّنوع من الزواج 

وقبل بیان الحكم الشرعي إلجراء عقد الزواج عبر اإلنترنت، البد من بیان 
  .المقصود باإلنترنت، ووسائل التواصل عبره

  . اإلنترنت ھو جزء من ثورة االتصاالت :تعریف اإلنترنت
االت إلكترونیة تربط بین شبكات ھو عبارة عن شبكة اتص: اإلنترنت

الكمبیوتر، ومرافق الحاسوب التنظیمیة، ویتم استخدامھ حول العالم، وھي 
شبكة عامة تربط بین مالیین الحواسیب حول العالم، وتتكون من مالیین 

  .الشبكات المنزلیة، واألكادیمیة، والتجاریة، والحكومیة الصغیرة 
ركزیة، تتألف من مالیین الحاسبات شبكة عالمیة ال م: وقیل في تعریفھ 

والشبكات المتنوعة، تستطیع التخاطب مع بعضھا بسبب االتفاق علي 
بروتوكول اتصال عام ، وبھذا یكون اإلنترنت أداة اتصال بین األشخاص 

  .والشركات بعضھم ببعض
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فاإلنترنت تعد شبكة من الشبكات التي تضم الحواسیب المرتبطة حول العالم، 
 بتبادل البیانات فیما بینھا بواسطة تبدیل الحزم بإتباع بروتوكول والتي تقوم

  .)١ (اإلنترنت الموحد
  ) .اإلنترنت(مفھوم الزواج عبر الشبكة العنكبوتیة 

  :أحد أمرین أو كالھما) االنترنت(یقصد بالزواج عبر الشبكة العنكبوتیة 
ي الزواج إنشاء مواقع علي اإلنترنت متخصصة لتعریف بمن یرغب ف: أوًال 

  .ومساعدة كل شخص في إیجاد شریك حیاتھ 
، وقد یكون )اإلنترنت(إنشاء عقود الزواج عبر الشبكة العنكبوتیة : ثانیًا 

من خالل األمرین معًا بمعني ) اإلنترنت(الزواج عبر الشبكة العنكبوتیة 
التعرف علي الشریك اآلخر عن طریق اإلنترنت، ومن ثم إنشاء العقد عبر 

  .اإلنترنت
  .وھا أنا أبین موقف الفقھاء من كال األمرین في المطلب الثاني 

ب اطا  

  أوال اء  رو ازواج ر ارت

، یقصد بھ أحد )اإلنترنت(تبین مما سبق أن الزواج عبر الشبكة العنكبوتیة 
  :أمرین، والبد من بیان حكم كل أمر علي حدة علي النحو التالي

 إنشاء مواقع اإلنترنت متخصصة لتعریف بمن یرغب في الزواج :أوًال 
  .ومساعدة كل شخص في إیجاد شریك حیاتھ

أجاز العلماء ھذا األمر من حیث المبدأ، ولكن لیس على إطالقھ وإنما 
  .بضوابط شرعیة تحافظ علي الدین، واألخالق وتصون الكرامة والعفة

  :.لزواج عبر اإلنترنت بما یلي وقد استدل العلماء علي جواز اإلعالن عن ا
 أن األعمال في الشریعة اإلسالمیة تقوم علي النوایا، فإذا كانت النیة سلیمة -

صحیحة، فالفعل صحیح ، وإنشاء المواقع عبر اإلنترنت للتعریف بمن یرغب 
أنما األعمال "في الزواج وإیجاد شریكھ اآلخر داخل تحت ھذا األمر لحدیث 

 أمرئ ما نوي، فمن كانت ھجرتھ إلي دنیا یصیبھا، أو إلي بالنیات، وإنما لكل
)٢ ("امرأة ینكحھا، فھجرتھ إلي ما ھاجر إلیھ

فإذا كانت النیة سلیمة  . 
 .صحیحة، فال یوجد مانع لمثل ھذا األمر

                                                           

، دلیل��ك الشخ��صي لع��الم  ١٥،١٦ص: التج��ارة عل��ي اإلنترن��ت، س��ایمون ك��ولن   :  ینظ��ر)١(
   .١٨ص: اإلنترنت،  أسامة أبو الحجاج

كی��ف ك�ان ب��دء ال�وحي إل��ى رس��ول اهللا   : أخرج�ھ البخ��اري، كت�اب ب��دء ال�وحي، ب��اب     ) ٢( 
  ) .١/٦/١(صلى اهللا علیھ وسلم 

  
 



 

 

 - ١٩٤ - 

 أن إنشاء المواقع عبر اإلنترنت لتعریف بمن یرغب في الزواج وإیجاد -
 فیھ شریطة أن ال یتضمن مخالفة شریكھ اآلخر واإلعالن عن ذلك ال حرج

 .)١(.شرعیة
 أن ھذا األمر ُعِرف قدیمًا بعرض المرأة نفسھا علي الرجال، وعرض األب -

ابنتھ علي الرجال الصالحین، واألمثلة كثیرة في التاریخ اإلسالمي علي رجال 
عرضوا بناتھم علي الرجال الصالحین أو نساء عرضن أنفسھن علي الرجال 

 .)٢(الصالحین
وقد اشترط من أجاز اإلعالن عن الزواج عبر اإلنترنت عّدة شروط ، من 

  : أھمھا 

                                                           

عقود الزواج المعاصرة في الفقھ اإلسالمي، سمیة عب�دالرحمن عطی�ة، رس�الة           : ینظر) ١(
 . وما بعدھا٩٨ص: ھـ١٤٢٦-ھـ١٤٢٥لجامعة اإلسالمیة بغزة، عام ماجستیر من ا

 ابنتھ حفصة لعثمان، ثم – رضي اهللا عنھ - عرض عمر بن الخطاب  -أ: من أمثلة ذلك  ) ٢(
:  صلي اهللا علیھ وسلم فف�ي الح�دیث ال�شریف أن�ھ     -أبي بكر، قم علي النبي فتزوجھا النبي     

 أن عمر بن الخطاب، حین تأیمت حفصھ :سمع عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما، یحدث  
بنت عمر م�ن خن�یس ب�ن حذاف�ة ال�سھمي، وك�ان م�ن أص�حاب رس�ول اهللا ص�لي اهللا علی�ھ                        

أتی��ت عثم��ان ب��ن عف��ان، فعرض��ت علی��ھ : وس�لم، فت��وفي بالمدین��ة، فق��ال عم��ر ب��ن الخط��اب 
ومي قد بدا لي أن ال أتزوج ی: حفصة، فقال سأنظر في أمري، فلبثت لیالي ثم لقیني، فقال       

إن شئت زوجت�ك حف�صة بن�ت عم�ر، ق�صمت          : فلقیت أبابكر الصدیق، فقلت   : ھذا، قال عمر  
خطبھ�ا  "أبو بكر فلم یرجع إلي شیئا، وكنت أوجد علیھ مني علي عثمان، فلبث�ت لی�الي ث�م                

لعلك وج�دت عل�ي   : ، فلقیني أبو بكر، فقال    "رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم، فأنكحھا إیاه       
فإن�ھ  : نع�م، ق�ال أب�وبكر    : قل�ت  : فلم أرجع إلیك شیئًا؟ قال عمر حین عرضت علي حفصھ     

لم یمنعني أن أرج�ع إلی�ك فیم�ا عرض�ت عل�ي، إال أن كن�ت علم�ت أن رس�ول اهللا ص�لي اهللا                    
علیھ وسلم قد ذكرھا، فل�م أك�ن ألف�شي س�ر رس�ول اهللا ص�لي اهللا علی�ھ وس�لم، ول�و تركھ�ا                  

البخاري ف�ي ص�حیحھ، كت�اب النك�اح، ب�اب        أخرجھ  (رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم قبلتھا        
  ).٧/١٣/٥١٢٢ -عرض اإلنسان ابنتھ أو أختھ علي أھل الخیر

َقاَل إنِّي ُأِری�ُد َأْن  : ( عرض الشیخ الصالح ابنتھ علي موسي علیھ السالم في قولھ تعال        -ب

 َأْتَمْم��َت َع��ْشًرا َفِم��ْن ِعن��ِدَك ُأنِكَح��َك إْح��َدى اْبَنَت��يَّ َھ��اَتْیِن َعَل��ى َأن َت��ْأُجَرِني َثَم��اِنَي ِحَج��ٍج َف��إنْ 
،فصاحب مدین یع�رض ابنت�ھ عل�ي موس�ي علی�ھ ال�سالم، وق�د ج�اء             )٢٧:سورة القصص )(

غریبًا مھاجرًا ولم یتحرج من ھذا العرض، ولم یشترط في موس�ي أن یك�ون م�ن قوم�ھ أو        
: انيق�ال ال�شوك  . وطنھ أو جلدتھ وإنما أكتفي ب�شرط ھ�و ال�دین والخل�ق والكف�اءة واألمان�ة         

  . في ھذه اآلیة مشروعیة عرض ولى المرأة لھا على الرجل
 ص��لي اهللا - نف��سھا عل�ي النب��ي - ص��لي اهللا علی��ھ وس�لم - عرض�ت ام��رأة ف�ي عھ��د النب�ي   -ج

ج�اءت ام�رأة إل�ي رس�ول اهللا ص�لي اهللا علی�ھ وس�لم تع�رض علی�ھ               :  ق�ال أن�س    -علیھ وسلم 
م�ا أق�ل حیاءھ�ا وا س�وأتاه     : أن�س فقالت بنت "یا رسول اهللا، ألك بي حاجة؟       : نفسھا، قالت 

ھ��ي خی��ر من��ك، رغب��ت ف��ي النب��ي ص��لي اهللا علی��ھ وس��لم فعرض��ت علی��ھ   : وا س��وأتاه، ق��ال
أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ ، كت��اب النك��اح ب��اب، ع��رض الم��رأة نف��سھا عل��ي   . (نف��سھا

 ).٧/٣/٥١٢٠-الرجل الصالح



 

 

 - ١٩٥ - 

 أن یكون القائمون علي مثل ھذه المواقع من أھل الصالح والتقي، وأن -١
یحفظوا الحقوق ویكتموا األسرار ؛ حتى ال یطلع علیھا أحد، فیستعملھا فیما 

 .یسئ
لى تقریب وجھات النظر بین  أن یتوقف دور المشرفین في ھذه المواقع ع-٢

الراغبین في الزواج، وإذا تحقق القائم علي األمر من صدق الخاطب، 
ورغبتھ األكیدة في الزواج أمكن لھ اطالعھ علي البیانات الالزمة والتي 
تمكن الخاطب من سلوك الطریق الشرعیة للتقدم لخطبة الفتاة من خالل 

 .األولیاء
صیة، وتصف نفسھا بما یترتب علیھ أّلا تعرض الفتاة صورھا الشخ-٣

 صلي –معرفة ما ال یجوز معرفتھ من أوصاف جسمھا، فقد نھي الرسول 
رضي اهللا – عن ھذا الوصف الدقیق روى عبداهللا بن مسعود -اهللا علیھ وسلم

ال تباشر المرأة المرأة :"  قال - صلي اهللا علیھ وسلم– أن النبي -عنھ
 .)١("فتنعتھا لزوجھا كأنھ ینظر إلیھا

 الّصراحة والوضوح والصدق في عرض البیانات من الراغبین في -٤
  .الزواج ، وال شك أن ھذا كلھ ممَّا تقتضیھ األمانة التي أمر بھا اهللا ورسولھ

 أن یتوقف دور الّتعارف بین الطرفین عند إبداء الرغبة من كلیھما في -٥ 
بنفسھ استكمال أمر اآلخر، ثم ینتقل األمــر بعد ذلك للوليِّ، لیتولى ھو 

 . الزواج 
 أّلا یترتب على ھذا التعارف وقوع محظور شرعي، كالخلوة بین -٦

الطرفین، إذ من المعلوم شرًعا أن الخاطب أجنبيٌّ عن خطیبتھ ، ال یجوز لھ 
أن یخلو بھا، أو یخرج معھا ، أو یتصافحا أو ُیْظھر أحدھما لآلخر ما ال 

تكلما مع بعضھما بالكالم العاطفي، یجوز كشفھ شرًعا؛ ولیس لھما أن ی
ولیس لھ أن یمس یدھا؛ لذا وجب لزاما أن یكون ثّمة طرف آخر في ھذا 
التعارف، لیضمنا عدم الوقوع في مصائد الشیطان، أعاذنا اهللا جمیًعا من 

 .نفخھ وھمزه ونفثھ

تية : ثانيا  ن(نشا عق ل عب لشبكة لعنكب   ).إلنت

  .ي عن طریق اإلنترنت، إما الكتابة، أو المشافھة والمخاطبةعقد الزواج یجر
  . حكم إنشاء عقد الزواج عن طریق الكتابة عبر اإلنترنت-أ

یقع الزواج في كثیر من األحیان عن طریق الكتابة بین الطرفین عبر وسائل 
الكتابة المتاحة في برامج اإلنترنت، بأن یقوم الخاطب بكتابة زوجیني نفسك 

 قبلت الزواج منك ، ویذكران المھر ویتفقان علیھ بالكتابة أیًضا، فتكتب لھ
  .فھل یعتبر ھذا زواًجا صحیًحا تترتب علیھ أحكام الزواج أو ال ؟ 

                                                           

 الم��رأة فتنعتھ��ا  ال تباش��ر الم��رأة : أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب النك��اح ب��اب   ) ١(
 ).٧/٣٨/٥٢٤٠(لزوجھا 
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ال شك أن إجراء عقد الزواج عن طریق الكتابة أمر ُعرَف قدیمًا، وتكلم 
الفقھاء في حكمھ، ولكن الجدید في األمر ھو السرعة في نقل الرسائل 

صیة المكتوبة بین الّطرفین ، فقد كانت فیما مضى تمكث أیاًما وشھوًرا الن
حتى تصل ھذه الرسائل للطرفین، وفیما من األسطر أضع بین یدي القارئ 

اختلف الفقھاء قدیًما في : حكم إجراء عقد الزواج عن طریق الكتابة، فأقول
  :حكم إجراء عقد الزواج عن طریق الكتابة على قولین

 ال یجوز إجراء عقد الزواج بالمكاتبة، وھو قول جمھور :ولالقول األ
  .)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعیة)١(الفقھاء من المالكیة

  .)٤( یجوز إجراء عقد الزواج بالكتابة وھو قول الحنفیة :القول الثاني

ل أل ل  لق صحا    :لة 

  :استدل القائلون بعدم جواز إجراء عقد الزواج بالمكاتبة بما یلي 
 أن الزواج عقد یحتاط فیھ ما ال یحتاط في غیره؛ حفظًا للفروج، :الدلیل األول

وھذا مقصد من مقاصد الشرع الكلیة ، وال شك أن إجراءه عن طریق 
الكتابة، بدون حضور الّطرفین قد یشوبھ شيء من الشك والغموض وعدم 

  . الیقین ، وھذا االحتمال یجعل ھذا الزواج غیر مقبول شرعا
 أن المواالة بین القبول واإلیجاب شرط في صحة العقود، وفي :یل الثانيالدل

  .)٥(الكتابة بین الغائبین یتأخر القبول عن اإلیجاب
 أن الكتابة نوع من الكنایة، وال ینعقد النكاح بألفاظ الكنایة ؛ :الدلیل الثالث

  .)٦(ألنھا قد تخفى على الشھود الحاضرین عند إجراء عقد النكاح 
 أن إجراء الزواج عن طریق الكتابة یخلو غالبا من اإلشھاد :ل الرابعالدلی

، )٧ (علیھ حال كتابتھ بین طرفین، واإلشھاد شرط لصحة النكاح عند الشافعیة
  ، أما المالكیة فاإلشھاد شرط عندھم أیضًا إال أنھ )٩(، والحنفیة)٨(والحنابلة

                                                           

 ).٢/٣٥٠: (بلغة السالك ألقرب المسالك، الصاوي) ١(
، نھای���ة المحت���اج إل���ي ش���رح )٧/٣٧: (روض���ة الط���البین وعم���دة المفت���ین، الن���ووي ) ٢(

 ).٦/٢١٢: (المنھاج، الرملي
، حاش��یة ال��روض  )٨/٥٠: (اإلن��صاف ف��ي معرف��ة ال��راجح م��ن الخ��الف، الم��رداوي      ) ٣(

 ) .٦/٢٤٩: ( شرح زاد المستقنع، عبدالرحمن العاصميالمربع
، رد المحت��ار عل��ي ال��در   )٢/٢٣٤: (ب��دائع ال��صنائع ف��ي ترتی��ب ال��شرائع، الكاس��اني    ) ٤(

 ).٣/١٢: (المختار، ابن عابدین
، )٧/٣٩: (روض��ة الط��البین، الن��ووي  : ینظ��ر(ال��شافعیة یوجب��ون ذل��ك عل��ي الف��ور     ) ٥(

ن اشترطوا أن ی�تم اإلیج�اب والقب�ول ف�ي مجل�س واح�د،           الحنابلة لم یشترطوا الفوریة، ولك    
 )).٧/٨٠: (المغني، ابن قدامة(بشرط أن ال ینشغل العاقدان بغیر العقد

 ) .١٣/٢٦(الحاوي الكبیر ، الماوردي ) ٦(
، أسني المطال�ب ف�ي ش�رح روض     )٧/٤٥: (روضة الطالبین وعمدة المفتین، النووي    ) ٧(

 ).٣/١٢٢: (الطالب، السنیكي
 ) .٧/٨( مغني ، ابن قدامة ال) ٨(
 ) .٢/٥١٢(بدائع الصنائع ، الكاساني ) ٩(
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  .)١( والظھوریجوز تأخیره إلي ما قبل الدخول، ویشترطون اإلعالم

لثاني ل  لق صحا    :لة 

  :استدل الحنفیة على صحة الزواج بالكتابة بأدلة، منھا
 تزوج من أم حبیبة ، – صلى اهللا علیھ وسلم – أن رسول اهللا :الدلیل األول 

 بالكتابة ، وھي – رضي اهللا عنھا –رملة بنت أبي سفیان، أم المؤمنین 
  .  ة الزواج بالكتابة ، فدّل ذلك على صح)٢(بأرض الحبشة
 كان یرى أن الكتابة وسیلة یتم - صلى اهللا علیھ وسلم– أنھ :الدلیل الثاني 

بھا التبلیغ ، فقد كتب إلى ملوك األفاق یدعوھم إلى اإلسالم، فكان ھذا دلیًلا 
على أن الكتابة تقوم مقام المخاطبة والمشافھة، فصح بھا النكاح كما صحَّ 

  .)٣(بالخطاب 
فیة لم یقولوا بجواز عقد الزواج بالكتابة مطلقًا، ولكنھم اشترطوا لكن الحن

  : لصحة ذلك شروًطا ، من أھمھا 
 أال یكون الخاطب حاضرًا، وإال لزم الزواج بالمشافھة والمخاطبة؛ إذ ال – ١

  .ضرورة تدعو إلى الكتابة
 حصول الشھادة على الكتابة ، فالبد للعاقد من إحضار شاھدین یطَّلعان -٢

  .علي ما في الكتاب عند إرسالھ
 أن یحصل القبول من ِقَبل المرسل إلیھ لفظًا ال كتابًة، فلو كتب رجل إلي -٣

تزوجتك، فكتبت إلیھ، قبلت لم ینعقد؛ إذ الكتابة من الطرفین بال قول : امرأة 
  .ال تكفي ولو في الغیبة

لمرسل  حصول الشھادة على الكتاب عند وصولھ من قبل المرسل، فالبد ل-٤
إلیھ، حین یأتیھ الكتاب  من إحضار شاھدین، ویعرفھم بواقع الحال، ویصرح 
أمامھم بالقبول، فالمرأة حین یأتیھا الخطاب تدعو ھؤالء الشھود ثم تقرأ 
علیھما الكتاب وتخبرھم بمضمونھ وتصرح بقبول النكاح، وبذلك یحكم 

تاب، والقبول السادة الحنفیة أن الشھود سمعوا اإلیجاب الذي تضمنھ الك
  .  )٤ (الذي تلفظت بھ المرأة

  :وقد ناقش الحنفیة أدلة الجمھور بما یلي
 بالنسبة لشرط اتصال القبول باإلیجاب والمواالة بینھما ، فإنھ مع :أوال  

وجود وسائل االتصال الحدیثة، فإن اتصال القبول باإلیجاب والمواالة بینھما 
ل، یكتب كل واحدة منھما لألخر ال متحققة ، فالمتراسلین عبر ھذه الوسائ

                                                           

 ) .٢/٢٣٣( حاشیة الدسوقي ، الدسوقي ) ١(
. ط) ١/٩٣(العواص��م والقواص��م ف��ي ال��ذب ع��ن س��نة أب��ي القاس��م، الیم��اني   : یراج��ع ) ٢(

 .مؤسسة الرسالة 
 ) .٣/١٢(رد المحتار على الدر المختار : یراجع ) ٣(
 ) . ، وما بعدھا ٣/١٢(د المحتار على الدر المختار ر: یراجع ) ٤(
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یفصل بینھما فاصل كما لو كانا یتخاطبان في مجلس واحد، فیسقط استداللھم 
  .بعدم اتصال القبول باإلیجاب

أما بالنسبة لالحتیاط في أمر الزواج ، فھذا حق ویجب حصولھ في  :ثانًیا 
 ، إن ما شرطھ النكاح ، ولكن من قال بأن انعقاد النكاح بالكتابة ال یحتاط فیھ

الحنفیة من وجوب اإلشھاد وغیره من الشروط التي ذكرت ھو من باب 
  .االحتیاط والتثبت لحصول النكاح بالصورة الشرعیة الصحیحة

ومن ھنا أستطیع أن أقول بأن الزواج بالكتابة عبر وسائل االتصال الحدیثة 
  .یح إذا ما توافرت فیھ الضوابط التي شرطھا الحنفیة ، فھو زواج صح

  . حكم إنشاء عقد الزواج عن طریق المخاطبة أو المشافھة عبر اإلنترنت-ب
ویحصل ذلك عن طریق االتصال بین الطرافین مشافھة، عبر وسائل االتصال 

مسنجر (، أو )مسنجر الھوتمیل(المسموعة في االنترنت، كما ھو الحال في 
م اآلخر، ، إذ یسمع كل واحد منھما كال.وغیرھا)... سكایب(أو ) یاھو

والشھود یسمعون كالم الطرفین لحظة بلحظة، بل وربما شاھدوھما مباشرة 
؛ ألن ھذه الوسائل تجمع بین الصوت والصورة ، وقد اختلف الفقھاء في 

  :صّحة الزواج الذي یتم بھذه الطریقة علي قولین
، ومن  جواز إجراء عقد الزواج مشافھة عن طریق اإلنترنت: القول األول

لشیخ بدران أبو العنین  ومصطفى الزرقا ، ودكتور وھبة الزحیلي، ھؤالء ا
  .)١(.وغیرھم 

واستدلوا على جواز ذلك بأن التعاقد عن طریق وسائل اإلنترنت مخاطبة 
توفرت فیھ أركان وشروط عقد الزواج، كالتلفظ باإلیجاب والقبول، وسماع 

ب والقبول، ووجود كل من العاقدین لآلخر ومعرفتھ بھ، والمواالة بین اإلیجا
الولي، ووجود الشھود الذین یسمعون اإلیجاب والقبول، فیكون العقد 

  .)٢ (صحیحًا
 ال یجوز إجراء عقد الزواج عن طریق وسائل االتصال الحدیثة :القول الثاني

الناقلة للكالم نطقًا، وصورة ، ومنھا االتصال عبر شبكة اإلنترنت، وھو ما 

                                                           

محم��د عقل��ھ، بح��ث من��شور ف��ي . حك��م إج��راء العق��ود عب��ر وس��ائل االت��صال، د: ینظ��ر) ١(
جامع�ة الكوی�ت،   ) م١٩٨٦، ٣المجل�د   (،  )٥(مجلة ال�شریعة والدراس�ات اإلس�المیة، الع�دد          

ن�شور ف�ي مجل�ة    س�لمي محم�د ھوس�اوي، بح�ث م    . ونم�اذج م�ن الم�ستجدات ف�ي النك�اح، د     
، ٥المجل��د (، ) ٢٢: ( م��صر، الع��دد - جامع��ة المین��ا- كلی��ة دار العل��وم-الدراس��ات العربی��ة

 ).٢٦٧٠:م، ص٢٠١٠
، )االنترن�ت (الحاسب اآللي وشبكة المعلوم�ات  "األحكام الفقھیة للتعامالت اإللكترونیة  ) ٢(
ع عل�ي م�ا أس�تدل     وما بعدھا، لمزید من االط�ال ٢٢٧ص: عبدالرحمن بن عبداهللا السند   . د

محمد عقلھ، بحث منشور    .د" حكم إجراء العقود عبر وسائل االتصال     : ینظر(بھ المجیزین   
، جامع��ة ) م١٩٨٦، ٣المجل��د (، )٥: (ف��ي مجل��ة ال��شریعة والدراس��ات اإلس��المیة، الع��دد  

إبراھیم ال�دبو، حك�م إج�راء العق�ود عب�ر وس�ائل االت�صال،           . وھبة الزحیلي، ود  . د" الكویت
: ، ال���سنة )٨٨٨-٢/٨٦٧) (٦: (ن���شوران ف���ي مجل���ة المجم���ع الفقھ���ي، الع���دد   بحث���ان م

 ).ھـ١٤١٠(
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ي ، واللجنة الدائمة لإلفتاء، وھو ما أكدت علیھ مجمع الفقھ اإلسالم أفتى بھ
  .دار اإلفتاء المصریة، منعًا من التالعب بالزواج وأخًذا باألحوط فیھ

واستدلوا على عدم الجواز بأن عقد الزواج عن طریق المھاتفة عبر 
اإلنترنت قد یدخلھ الخداع، وعقد الزواج یجب أن یحتاط فیھ أكثر مما یحتاط 

  .)١( للفروج، وتحقیقًا لمقاصد الشریعة اإلسالمیة في غیره؛ حفظًا

  اطب اث

ا   وازد واوا ر ا زواجا  ول

  ارت

تية: لا  لعنكب لشبكة  ل عب  عية في  لش ن(لمصالح    ).إلنت

لشبكة الزواج عبر ا ُأجمل أھم المصالح التي تترتب على القول بصحة
  : فیما یلي) اإلنترنت(العنكبوتیة 

 إن الزواج عبر ھذه الوسائل التي یتوفر فیھا الصوت والصورة :أوًلا 
والكتابة بین الطرفین یوفر كثیرا من الجھد والوقت والمال، فلو افترضنا أن 
الرجل  یعمل في بلٍد بعیٍد عن ھذه المرأة، ویرتبط بعمل ال یستطیع تركھ؛ ألن 

مل تحول دون حصولھ على إجازة، فإن القول بجواز إجراء عقد لوائح الع
النكاح عبر ھذه الوسائل یوفر لھ الكثیر من األموال التي كان سینفقھا على 
سفره حتى یصل إلى ھذه المرأة، وحفظ المال مصلحة حث علیھا الّشارع، 
 وأیًضا فإنھ یختصر لھ الكثیر من الوقت الذي كان سیبذلھ في السفر، وحفظ
الوقت مصلحة أیًضا، وال شك أن ھذا كلھ یتحقق على وجھ الخصوص فیما 
لو كان الزوج ال یستطیع التوكیل بالزواج؛ لكونھ ال یعرف أحًدا من بلد تلك 
المرأة ، فقد تكون ھي من دولة وھو من دولة أخرى، تعارفا عن طریق 

  . )٢(المواقع المتخصصة في التقریب بین طرفین بقصد الزواج 
 إن من أھم المصالح التي تترتب على القول بصحة الزواج عبر ھذه :ًیاثان

-الوسائل، ھو تحصین الفرج للرجل والمرأة من الوقوع في المحرمات
 ھؤالء المغتربین في بالد الغرب ، الذین ال یجدون المسلمة -خصوًصا

العفیفة لیتزوجوا منھا، وتحول ظروفھم دون سفرھم إلتمام الزواج، وال شك 
ن تحصین الفروج من أھم المقاصد التي ترمي إلیھا الشریعة الغراء، فقد أ

                                                           

، األحك��ام الفقھی��ة للتع��امالت اإللكترونی��ة   ١٠٩ص: م��ستجدات فقھی��ة، األش��قر :  ینظ��ر)١(
: عب���دالرحمن ب���ن عب���داهللا ال���سند   . ، د)االنترن���ت(الحاس���ب اآلل���ي وش���بكة المعلوم���ات   "

 ٢٢٨ص
مجل��ة (، عبداإلل��ھ ب��ن م��زروع الم��زروع،  "ب��ر اإلنترن��تعق��د النك��اح ع"بح��ث : ینظ��ر) ٢(

رج��ب ) خ��اص( جامع��ة المنوفی��ة، ع��دد - كلی��ة اآلداب-مرك��ز الخدم��ة لالست��شارات البحثی��ة
  .م٢٠١٢ مایو -ھـ١٤٣٣
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أمرت بحفظ الفروج من الوقوع في الزنا وحثت على العفة والطھارة، 
وغلَّظت عقوبة الزنا، وكلَّلت ذلك كلھ بالحث على المسارعة في الزواج ، 

اع یا معشر الشباب من استط"  - صلى اهللا علیھ وسلم –قال رسول اهللا 
، وعلیھ إذا ..." منكم الباءة فلیتزوج، فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج

تعّین الزواج في بعض الحاالت عبر ھذه الوسائل مع تحقق الشروط  
  .والضوابط التي تحكمھا؛ كان سبیال لتحقیق ھذه المصالح العظیمة 

تية: ثاني�ا  عية في ل عب لشبكة لعنكب ن( لمفاس لش   ).إلنت

عددا من المصالح، ) اإلنترنت( الزواج عبر الشبكة العنكبوتیة كما یحقق
فكذلك یترتب علیھ عدد من المفاسد الشرعیة، ساق طرًفا منھا عبد اإللھ بن 
مزروع المزروع في بحثھ عن الزواج عبر االنترنت، اذكرھا وأدفع ما أراه 

  :مفسدة وھمّیة منھا 
ا أثناء إجراء العقد، وھذه المفسدة یمكن  إمكانیة تقلید األصوات ومحاكاتھ-١

التغلب علیھا بالشھود العدول ، وكون األمر یتم في قاعة قضائیة حكومّیة 
  .مجھزة لذلك 

 احتمال وجود بعض العوارض الفنیة التي تؤدي إلي انقطاع المكالمة بعد -٢
صدور اإلیجاب من الولي وسماعھ من الخاطب، وذلك إما لخلل في شبكة 

نت المحلیة أو الدولیة، أو لخلل في جھاز الحاسب، أو في التوصیالت، اإلنتر
أو غیر ذلك، وقد تطول فترة االنقطاع ساعات أو أیامًا، ومحل اإلشكال ھنا، 
أن الولي قد یتراجع عن إیجابھ ألمر ما، فیدعي الخاطب أنھ أصدر القبول 

  .فور سماعھ ولكن المكالمة انقطعت
كن یمكن الّتغلب علیھا أیًضا بوضع شرط من قبل  وال شك أن ھذه مفسدة ول

المشرع ، وھو اتصال القبول باإلیجاب في مجلس العقد، وسماع كل 
األطراف، من عاقٍد وشھوٍد ومسؤوٍل عن إتمام ھذا الزواج  من مأذوٍن أو 
قاٍض، فإذا ما حصل انقطاٍع ولم یتمكن ھؤالء جمیعا من سماع القبول، أعید 

   .ألیاٍم؛ حدد موعد آخر إلجرائھ حتى ولو انقطع االتصال االتصال مرة أخرى،
تبادل وجھات النظر، والتفاوض حول العقد في الزواج عبر ھذه   صعوبة-٣

الوسائل؛ فإن ذلك ال یتحقق بالقدر الذي یتحقق بالزواج المباشر، الذي یتم 
  .مشافھة بین الطرفین

لنقاش والحوار مع الولي وأرى أیًضا أن ھذه المفسدة یمكن الّتغلب علیھا با
وذلك بتكرار التواصل بینھما، فما المانع أن یتروى كل منھما في األمر 
ویتفاوضا فیھ إلى أن یصل كل منھما إلى ما یراه صالًحا لھ؟ وفي الغالب ما 
یكون التفاوض وتبادل وجھات النظر عن طریق ھذه الوسائل أكثر ُرِویَّة 

ا یأخذ وقتھ في تدبر األمر والتفكیر فیھ قبل وخیرّیة للطرفین ؛ ألن كًال منھم
المحادثة أو الكتابة ، كما یمكنھ معاودة االتصال والحوار في ذلك مراًرا 

  .  وتكراًرا 
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 إمكانیة التالعب بالبیانات المرسلة، أو المستقبلة إذا كان العقد عن -٤ 
یق وھذه مفسدة أیضًا یمكن توقیھا والحمایة منھا عن طر. طریق الكتابة

  . الشھود وحضور الشخص المسؤول من الجھات الحكومّیة المسؤولة 
 إن المعلومات التي تطرح من قبل الطرفین في اإلنترنت تكون في أغلب -٥

األحیان غیر صحیحة، حیث یحاول كل طرف أن یزین نفسھ ویجملھا لكي 
یعجب الطرف اآلخر فتكون العالقة منذ البدایة مبینة علي أسس خاطئة قد 

  .ؤدي إلي نھایتھا في وقت مبكرت
أقول وھذه المفسدة أیًضا یمكن تالفیھا عن طریق التروي وعدم التسرع في 
إتمام عقد الزواج، وذلك بالسؤال وتحري كال الّطرفین عن اآلخــر، كما أن 
ھذه المفسدة قد تقع أیًضا في الزواج الذي یتم مشافھة ومباشرة بین 

ل بكل األسالیب والطرق الملتویة تغطیة الطرفین، فإن بعض الّناس یحاو
  . عیوبھ عن الطرف اآلخــر، وال یتم اكتشاف ھذه العیوب إال بعد الزواج

لمفاس : ثالثا  نة بي لمصالح    .لم

بالموازنة بین المصالح والمفاسد التي تترتب على القول بصحة الزواج عبر 
نب حصول المفسدة في اإلنترنت ، نجد أن جانب تحقق المصلحة یفوق جا

ھذا الزواج ، وأن المفاسد التي یمكن حصولھا من ھذا الزواج یمكن تالفیھا 
بالتدابیر والضوابط الصارمة التي یضعھا ولّي األمر لذلك، وبھذا یمكن 
االستفادة من وسائل التطور المعاصرة من أجل تسھیل حیاة الناس في شتى 

  .المیادین 
 الزواج عبر اإلنترنت بالكتابة أو المخاطبة بأنھ یمكن القول في حكم :وعلیھ 

جائز بقیود، إذا وجدت صح وإال فال؛ إذ یجب االحتیاط في الزواج واتخاذ 
كافة اإلجراءات التي تضمن سالمة إجراء العقد عبر ھذه الوسائل، ومن ھذه 

  :القیود واالحتیاطات 
إلنترنت، وأن  أن یرى الخاطب مخطوبتھ عبر الكمبیوتر المتصل بشبكة ا-١

  . ُیظھر كلٌّ منھما وسائل اإلثبات الخاصة بھما
 أن یكون ذلك بحضور الشھود من كال الطرفین، وأن یكون الشاھدان -٢

  . على علٍم تام بالطرفین
 أن یتولى الولي أمر الزواج من بدایتھ إلى نھایتھ بعد التعرف من كال -٣

ؤون الزواج، وال یجوز الطرفین، فھو الذي یتم االتفاق معھ على كافة ش
للفتاة التواصل مع ھذا الشخص بدون علمھ وفي غیبتھ، وھو الذي یتولى 

  .  عقد الزواج بنفسھ أو یوكل عنھ أمیًنا 
 أن یجري العقد عبر أجھزة الحاسب المتصلة بقاعات المحاكم إلضفاء -٤

الرسمیة علیھا، وعلیھ أرى تخصص قاعة بكل محكمة مجھزة بأعلى وسائل 
صال الحدیثة، یتم من خاللھا عقد مثل ھذا الزواج لألطراف الذین االت

تستدعي ظروفھم عدم القدرة على الحضور إلى مجلس العقد في بلد الطرف 
اآلخر، بحیث یذھب كلُّ واحٍد من ھذین الطرفین إلى أقرب محكمة لھ أو 
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دائرة حكومّیة ویطلب من ھذه الجھة المختصة برغبتھ في الزواج عبر ھذه 
لوسائل، فیقوم المختص بتحدید موعٍد یتناسب مع الموعد المحدد من قبل ا

الجھة القضائیة التي ینتمي إلیھا الطرف اآلخر، وتكون ھذه اإلجراءات نظیر 
عوض مادي تحدده الجھة القضائیة أو الحكومّیة، مقابل ما تبذلھ من عمٍل، 

اج، یحفظ لكال وبناء علیھ یصدر حكم من الجھات الحكومّیة المختصة بالزو
  .  الطرفین حقھما فیھ، وُیؤمن بھذا حفظ الزواج من الّتالعب بھ
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  الخاتمة
  )نسأل اهللا حسنھا ( 

الحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الّصالحات، وأصّلي وأسلم على رسول رّب األرض 
والّسماوات، وعلى آلھ وأصحابھ وأزواجھ، ومن سار على نھجھم واّتبع 

  .لى یوم الّدین  طریقھم إ
  :وبعد 

فقد وقفت من خالل ھذه الّدراسة الموجزة حول المقاصد الشرعّیة في بعض 
  :نوازل الحیاة الزوجّیة على النتائج التالیة  

 أن المقاصد تطلق ویراد بھا الِحكم والمعاني والغایات التي رمى الشَّارع -١
  .نھ أو في حكٍم بعینھالحكیم إلى تحقیقھا في كّل أبواب الفقھ أو في باب م

 أن المقاصد الشرعیة تتنوع إلى أنواٍع متعددة، فقد تكون ضروریة أو -٢
حاجّیة أو تحسینّیة ، وقد تكون عامة أو خاصة أو جزئّیة، وقد تكون قطعّیة 
أو ظنّیة أو  وھمّیة، وقد تكون أصلّیة، ال حظ فیھا للمكلف فیھا أو تبعّیة 

ون من حیث مصدرھا مقصًدا للشارع أو ُروعي فیھا حظ المكلف، وقد تك
  .مقصًدا للمكلف 

الكشف الذي یجریھ الطبیب للمریض :  أن الفحص الطبي یطلق ویراد بھ -٣
  .بقصد معرفة العلة والوصول إلي تشخیص المرض 

الفحوصـات :  أن الفحوصات الطبیة كثیرة ومتنوعة ، من أھمھا -٤
،والزھري، )C,A(الكبد الوبائي التھاب : المخبریـة باألمراض المعدیة مثل

  ) .اإلیدز(والسل، ومرض نقص المناعة المكتسبة 
 أن الفقھاء اختلفوا فیما بینھم في اإلجبار على الفحص الطبي قبل الزواج -٥

  .إلى قولین 
 أن الفحص الطبي قبل الزواج یترتب علیھ العدید من المصالح والمفاسد، -٦

اسد المترتبة علیھ، نجد أن المصالح التي ولكن بالموازنة بین المصالح والمف
ستترتب علي إجرائھ أھم بكثیر من المفاسد التي قد تترتب علي عدم ھذا 
اإلجراء، ومن ھنا أرى أن القول بضرورة الفحص الطبي قبل الزواج ھو 

  .األولى باالتباع 
النكاح  الذي یتم بشروطھ وأركانھ :  أن المقصود بزواج المسیار -٧

ویتراضى فیھ الزوجان علي إسقاط بعض حقوقھما الزوجیة الشرعیة، 
  .ویتفقان علي إعالنھ بصورة محددة

  . أن الفقھاء اختلفوا فیما بینھم في جواز زواج المسیار إلى قولین -٨
 أن زواج المسار یترتب علیھ العدید من المصالح والمفاسد ، فمن غّلب -٩

  .ال بتحریمھالمصالح فیھ قال بحلِّھ ومن غّلب المفاسد ق
 أنھ ال یصلح أن یعطي زواج المسیار حكمًا واحدًا مطردًا ال یتغیر، وإنما -١٠

حكمھ یختلف ویتغیر بحسب تنزیلھ وتطبیقھ علي الواقع مع مراعاة أحوال 
  .الناس وحاجاتھم
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 أن المقصود بزواج الفرند ، الزواج الذي یكون بحكم الصداقة أو الثقة، -١١
 الحاضر في البالد الغربیة، وقد ظھر في بعض وھو من مبتدعات العصر

  .البالد العربیة
  . أن الفقھاء اختلفوا فیما بینھم في جواز زواج الفرند إلى قولین -١٢
 أن زواج الفرند زواج توافر فیھ كل األركان والشروط التي أمر الشارع -١٣

  .بھا ، وھذا ما دعا بعض العلماء إلى القول بجوازه 
 بالزواج عبر الشبكة العنكبوتیة، إما إنشاء مواقع علي  أن المقصود-١٤

اإلنترنت متخصصة لتعریف بمن یرغب في الزواج ، وإما إنشاء عقود 
  .الزواج عبر ھذه الشبكة 

 أن الفقھاء اختلفوا في إنشاء الزواج عبر ھذه الشبكة بصورتیھ ، -١٥
  .ذا الزواجالكتابة والمشافھة، نظًرا للمصالح والمفاسد المترتبة على ھ

 -المسیار(الفتوي في عقود الزواج المستحدثة بأن  یمكن القول -١٦
مرتبطة بالزمان والمكان واألحوال )  الزوج عبر اإلنترنت-الصدیق

واألشخاص، ویجب وضع مقاصد خاصة بھذه النوازل وال یعمم الحكم فیھا، 
  . وتوضع لھا ضوابط شرعیة تقدر الحاجة الباعثة علي ھذا الزواج

  
******  
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  فھرس المصادر والمراجع
  القــــرآن الكریم 

الحاسب اآللي وشبكة المعلومات " األحكام الفقھیة للتعامالت اإللكترونیة -١
  .عبدالرحمن بن عبداهللا السند . د) االنترنت(
كنوز اشبیلیا . سعد عبدالعزیز الشویرخ ، ط.  أحكام الھندسة الوراثیة، د-٢ 

  . ھـ ١٤٢٨الریاض، األولى  –للنشر والتوزیع 
:  اإلحكام في أصول األحكام ، أبو الحسن سیف الدین على اآلمدي، ت-٣

 لبنان، الطبعة – دمشق -المكتب اإلسالمي، بیروت. عبد الرازق عفیفي ، ط
  .ھـ ١٤٠٢الثانیة 

محمد بن علي :  إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصول المؤلف-٤
دار الكتاب . ، ط)ھـ١٢٥٠: المتوفى( الشوكاني الیمني بن محمد بن عبد اهللا

 .ھـ ١٤١العربي ، األولى 
 أسني المطالب في شرح روض الطالب، زكریا األنصاري ، زین الدین -٥

 .دار الكتاب اإلسالمي .أبو یحي السنیكي، ط
زین الدین بن إبراھیم ؛  األشباه والنظائر على مذھب أبي حنفیة النعمان-٦

  .ھـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة ، األولى .ط؛بن نجیمبن محمد ا
جالل الدین : المؤلف؛  األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیة-٧

ھـ ٢٠٠١ -١٤٢٢دار الكتب العلمیة . عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، ط
.  

.  اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد بن محمد الخطیب الشربیني، ط-٨
   .دار الفكر

 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، عالء الدین أبو الحسن ، علي -٩
  .دار إحیاء التراث العربي ، الثانیة . بن سلیمان المرداوي ، ط

 األنكحة الفاسدة في ضوء الكتاب والسنة، عادل أحمد عبد الموجود، -١٠ 
  .م ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦دار الكتب العلمّیة ، بیروت ، األولى . ط
بحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراھیم بن محمد،  ال-١١ 

دار الكتاب اإلسالمي . ، ط)ھـ٩٧٠: المتوفى(المعروف بابن نجیم المصري 
  .، الثانیة 

 .ھـ ١٤١٤دار الكتبي ، األولى . البحر المحیط للزركشي  ط -١٢
د  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین أبو بكر بن مسعو-١٣

  .م ١٩٨٦-ھـ ١٤٠٦دار الكتب العلمّیة ، بیروت ، الثانیة . الكاساني، ط
البرھان في أصول الفقھ، عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف لجویني ،  -١٤

 ھـ ١٤١٨دار الكتب العلمیة ، األولى . ط
 بلغة السالك ألقرب المسالك، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي ، -١٥

  . دار المعارف. الشھیر بالصاوي، ط
 تاج العروس من جواھر القاموس محمد بن محمد بن عبد الرازق -١٦

  .دار الھدایة . الزبیدي، ط
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 التاج واإلكلیل لمختصر خلیل محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن -١٧
دار الكتب . یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا الموفق المالكي، ط

  .م ١٩٩٤-ـ ھ١٤١٦العلمّیة ، بیروت ، األولى 
التجارة علي اإلنترنت، سایمون كولن، ترجمھ إلى العربیة فریق األفكار  -١٨

  م١٩٩٩الدولیة ، توزیع المؤتمن 
مكتبة .  تشنیف المسامع شرح جمع الجوامع لتاج الدین السبكي، ط-١٩ 

 .ھـ ١٤١٨قرطبة ، األولى 
قاسم أبو ال ،)الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل( تفسیر الزمخشري -٢٠

: الناشر) ھـ٥٣٨: المتوفى(محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا 
  .م١٤٠٧ بیروت الطبعة الثالثة -دار الكتاب العربي 

، عبد )الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان: تیسیر( تفسیر السعدى -٢١
مؤسسة . ط) ھـ١٣٧٦: المتوفى(الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي 

  .م ١٤٢٠الرسالة 
أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن  ،)بحر العلوم( تفسیر السمرقندي -٢٢

 بیروت –دار الفكر : دار النشر . ،ط)ھـ٣٧٣: المتوفى(إبراھیم السمرقندي 
.  

، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي )النكت والعیون( تفسیر الماوردي -٢٣
  .وت  بیر–دار الكتب العلمیة . ، الشھیر بالماوردي، ط

.  جامع البیان في تأویل القرآن ، محمد بن جریر أبو جعفر الطبري، ط-٢٤
  .م٢٠٠٠-ھـ ١٣٢٠مؤسسة الرسالة ، األولى 

: المتوفى(حمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي   حاشیة الدسوقي ،-٢٥
 . دار الفكر . ط) ھـ١٢٣٠

حمد بن  حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن م-٢٦
  .ھـ ١٣٩٧األولى . ط) ھـ١٣٩٢: المتوفى(قاسم العاصمي الحنبلي النجدي 

 الحاوي الكبیر، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري -٢٧ 
 –دار الكتب العلمیة . ط)ھـ٤٥٠: المتوفى(البغدادي، الشھیر بالماوردي 

  .ھـ ١٤١٩ األولى –بیروت 
محمد عقلھ، بحث منشور . ل االتصال، د حكم إجراء العقود عبر وسائ-٢٨

) م١٩٨٦، ٣المجلد (، )٥(في مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، العدد 
 .جامعة الكویت

دار ابن . محمد حسین الجیزاني، ط.  دروس تطبیقیھ في فقھ النوازل د-٢٩
  .ھـ ١٤٢٦الجوزي 

 –ھضة الن.  دلیلك الشخصي لعالم اإلنترنت،  أسامة أبو الحجاج، ط-٣٠ 
 .م ١٩٩٨القاھرة 

 رد المحتار، ، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي -٣١
  . ھـ١٤١٢ الثانیة –بیروت -دار الفكر: الناشر) ھـ١٢٥٢: المتوفى(الحنفي 
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 روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا یحي بن شرف الدین -٣٢
  .ـ  ھ١٤١٢ الثالثة –المكتب اإلسالمي . النووي، ط

عبد الملك .  زواج الفرند بین حكمھ الشرعي وواقعھ المعاصر، د-٣٣
  .ھـ ١٤٢٧دار العاصمة للنشر والتوزیع ، األولى . المطلق، ط

مجلة (د نصر سلمان .، أ" زواج المسیار في میزان الكتاب والسنة-٣٤
  ).ھـ،١٤٣٣ -صفر) ٢٤(الصراط، السنة الرابعة عشرة العدد 

عبد الملك المطلق، .اسة فقھیة واجتماعّیة ونقدّیة،د زواج المسیار،در-٣٦
  .  الریاض–دار ابن لعبون. ط

 الزواج بنیة الطالق من خالل أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشریعة -٣٧
  .ھـ ١٤٢٨ األولى –دار ابن الجوزي . اإلسالمیة، صالح آل منصور، ط

 – دمشق –القلم دار . شرح القواعد الفقھیة، أحمد بن محمد الزرقا ، ط-٣٨
  .ھـ ١٤٠٩سوریا 

أبو : المؤلف؛ شفاء الغلیل في بیان الشبھ والمخیل ومسالك التعلیل -٣٩
 األولى – بغداد –اإلرشاد . حمد الكبیسي ، ط: المحقق؛ حامد الغزالي

  .ھـ ١٣٩٠
دار النفائس . نعمان جغیم، ط.  طرق الكشف عن مقاصد الشارع ، د-٤٠

  .ھـ١٤٢٢ األولى –األردن
مجلة (، عبداإللھ بن مزروع المزروع، " عقد النكاح عبر اإلنترنت-٤١

 جامعة المنوفیة، عدد - كلیة اآلداب-مركز الخدمة لالستشارات البحثیة
  .م٢٠١٢ مایو -ھـ١٤٣٣رجب ) خاص(

أحمد موسي . ، د"عقود الزواج المستحدثة وحكمھا في الشریعة -٤٢
 المجلد -مع الفقھي اإلسالمي من أبحاث الدورة الثامنة عشرة للمج(السھلي 

 ).الثالث
عبدالستار فتح اهللا . ، د"عقود الزواج المستحدثة وحكمھا في الشریعة-٤٣ 
  ). المجلد الثالث-من أبحاث الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقھي (

من (وھبھ الزحیلي . ، د"عقود الزواج المستحدثة وحكمھا في الشریعة-٤٤
ة للمجمع الفقھي اإلسالمي المنعقدة في مكة أبحاث الدورة الثامنة عشر

  ). المجلد الثالث-ھـ ١٤/٣/١٤٢٧-١٠المكرمة في الفترة 
عقود الزواج المعاصرة في الفقھ اإلسالمي، سمیة عبدالرحمن، رسالة -٤٥

  .ھـ١٤٢٦-ھـ١٤٢٥ماجستیر من الجامعة اإلسالمیة بغزة 
 –ة المدني مطبع.  علم أصول الفقھ للشیخ عبد الوھاب خالف ، ط-٤٦

  .المؤسسة السعودّیة مصر
مكتبة الملك فھد . عبد العزیز الربیعة، ط.  علم مقاصد الشارع ، د-٤٧

  .ھـ ١٤٢٣ األولى –الوطنیة 
. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، الیماني ، ط -٤٨

 .مؤسسة الرسالة 
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 قرارات اللجنة ابن باز ، ابن عثیمین، ابن الجبرین،(  فتاوي إسالمیة،-٤٩
 –دار الوطن . جمع عبدالعزیز المسند، ط) الدائمة ، قرارات المجمع الفقھي

  .ھـ ١٤١٤ األولى –الریاض 
محمد النجیمي، .  الفحص الطبي قبل الزواج بین الطب والفقھ، بحث د-٥٠

-) ٧١: ( العدد– السنة الثامنة عشرة -مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة(
  ).ھـ١٤٢٧

ص الطبي قبل الزواج دراسة شرعیة قانونیة تطبیقیة، صفوان  الفح-٥١
  ھـ، ١٤٢٥ - األردن-محمد رضا، رسالة ماجستیر من جامعة الیرموك

.  الفحص المبكر قبل الزواج في میزان الشریعة اإلسالمیة، بحث د-٥٢
  .ھـ١٤٢٩صفر ) ٤٣: (محمد عبد رب النبي ضمن مجلة التبیان العدد

مؤسسة الرسالة . فلح، شمس الدین المقدسي ، ط الفروع، محمد بن م-٥٣
  . ھـ١٤٢٤ األولى –

. علي محي الدین القره داغي، ود.  فقھ القضایا الطبیة المعاصرة، د-٥٤
  . ھـ ١٣٢٧دار البشائر اإلسالمیة، الثانیة .علي یوسف، ط

قواعد األحكام في إصالح األنام، شیخ اإلسالم عز الدین عبد العزیز بن  -٥٥
نزیھ كمال حماد، عثمان جمعة ضمیریة، دار : ، ت)ھـ٦٦٠ت(الم عبد الس

 .م٢٠٠٠ھـ ـ ١،١٤٢١القلم، دمشق، ط
  :  الكافي في فقھ اإلمام أحمد، ابن قدامة-٥٦
 بیروت ، –دار صادر .  لسان العرب، جمال الدین ابن منظور ، ط-٥٧

 . ھـ ١٤١٤الثالثة 
مؤسسة الرسالة .  طالمحصول من علم األصول ، فخر الدین الرازي ، -٥٨

 .ھـ١٤١٨، الثالثة 
المكتبة العصریة ، .  مختار الصحاح ،زیم الدین أبو بكر الرازي، ط-٥٩

  . ١٤٢٠بیروت ، الخامسة 
مصلح عبد الحي النجار، . مستجدات طبیة معاصرة من منظور طبي  د -٦٠

  .ھـ  ١٤٢٦مكتبة الرشد ، الطبعة األولى . إیاد أحمد ، ط. د
. فقھیھ في قضایا الزواج والطالق، أسامة عمر األشقر، ط مستجدات -٦١ 

  .ھـ ١٤٢٠دار النفائس األردن ، األولى 
 -دار الكتب العلمیة.المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ط -٦٢

 .ه١٤١٣بیروت، األولى 
.  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، أحمد بن محمد الفیومي، ط-٦٣

  . ة، بیروتالمكتبة العلمّی
 مفاتح الغیب، أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین -٦٤ 

، ) ھـ٦٠٦: المتوفى(التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري 
 .دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، الثالثة . ط

حمید الكیالني ا: مقاصد الشریعة اإلسالمیة عند اإلمام الغزالي ، تألیف  -٦٥
  .م ٢٠٠٩-٢٠٠٨صالح، رسالة ماجستیر، الجماھیریة اللیبیة ، 
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محمد سعد .  مقاصد الشریعة اإلسالمّیة وعالقتھا باألدلة الشرعّیة، د-٦٦
 .ھـ ١٤١٨دار الھجرة ، األولى . الیوبي، ط

محمد : محمد الطاھر بن عاشور، ت،  مقاصد الشریعة اإلسالمیة-٦٧ 
 .م١٩٩٩_  ھـ١٤٢٠، ١عمان، ط، ائسدار النف. الطاھر المیساوي ،ط

جمیل یوسف زریوا، .  مقاصد الشریعة الجزئیة في كتاب العبادات ، د-٦٨
/ ھـ ١٤٣٧بحث منشور في مجلة البحوث اإلسالمیة ، العدد السادس 

 .م٢٠١٦
، ١ مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، للبدوي، دار النفائس، عمان، ط-٦٩ 

 .م٢٠٠٠ھـ ـ ١٤٢١
 –دار الغرب اإلسالمي . ریعة ومكارمھا ، عالل الفاسي ،،ط مقاصد الش-٧٠

 .م ١٩٩٣الخامسة 
دار األمان، .  المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة، یوسف العالم، ط-٧١ 

  .م١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٤، ٢الرباط، ط
محمد أحمد .  منھج اإلسالم في األخذ باألسباب إلقامة األسرة الراشدة، د-٧١

  .ھـ ١٤٢٢ربیع األول ) ٢٢٦: (حیاة العددصالح، مجلة األمن وال
محمد بن . ، د" منھج اإلسالم في الزواج ونظرة في الزیجات المعاصرة-٧٢

من أبحاث الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقھي : (أحمد بن صالح الصالح
 المجلد -ھـ ١٤/٣/١٤٢٧-١٠اإلسالمي المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة 

  ).الثالث 
. ب في علم أصول الفقھ المقارن، دكتور عبد الكریم النملة ، ط المھذ-٧٣ 

 .ھـ ١٤٢٠مكتبة الرشد، األولى 
 الموافقات ، إبراھیم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي ، المشھور -٧٤

 ھـ  ١٤١٧ األولى -دار ابن عفان. بالشاطبي ، ط
 –نفائس دار ال. أحمد محمد كنعان ، ط.  الموسوعة الطبیة الفقھیة، د-٧٥

  .ه١٤٢٠بیروت، األولى 
محمد عثمان شبیر، بحث . ، د"  موقف اإلسالم من األمراض الوراثیة-٧٦

  . ھـ١٤١٦، صفر )٦(نشر بمجلة الحكمة، العدد 
 نشر البنود على مراقي السعود، عبد اهللا بن إبراھیم العلوي -٧٧

 .مطبعة فضالة بالمغرب. الشنقیطي،ط
دار الثقافة ، الریاض ، . متاع القطان ، ط نظام األسرة في اإلسالم، -٧٨

  .ھـ ١٣٨١األولى 
مركز .  النظام الشرعي ألنماط الزواج السائدة، عقیل زید الشامي ، ط-٧٩

  .ھـ ١٤٢٩بن إدریس الحلي للدراسات الفقھّیة ، الطبعة األولى 
الدار . أحمد الریسوني، ط.  نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي ، د-٨٠

 .ھـ ١٤١٢ للكتاب اإلسالمي ، الطبعة الثانیة العالمّیة
المكتبة . نكاح المسیار وأحكام األنكحة المحرمة، عرفان حسونة، ط -٨١

  . م ٢٠٠٢العصریة للطباعة والنشر ، الطبعة األولى 



 

 

 - ٢١٠ - 

 نھایة المحتاج إلي شرح المنھاج، شمس الدین محمد بن أبي العباس -٨٢
  .ھـ ١٤٠٤ار الفكر بیروت د. أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي، ط

 .  .وھبة الزحیلي ، ط/ د . الوجیز في أصول الفقھ ، أ -٨٣
. محمد صدقي، آل بورنو، ط.  الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، د-٨٤

  .    ه  ١٤١٦مؤسسة الرسالة ، الرابعة 
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