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الحمددهلل م سر ددص ال ددلهم اسصودد  ال ددلام ل المضصددر  صدد  ال ددمه ص 

الحمهلل م الذي أحهط بكل شيء  صمه ل الحمدهلل م الدذي للدل نيننده  االنلايه  ل

ًً ل  اأرسدل يرنده رسدلًك مصيمدًهل تقرمًه اهدهللااه ردصاًًه س دل نينًه قليمًه  ي دة

اسه سبح يدي المصكدلِ   ل اسةسًه  ص  الم ضفي  هللن سه نار يي ال مهِء يصك

 سصك 

  وبعد :

يدددة شدددك أة السدددصً الدددصمس الات يدددي  مسدددر  ا كدددليس أي س تمدددر 

إا هاي ايص بط بوه رةحه ااو ته الذا  نرت الشدصيل  اسسدةسر  بل در 

 ر  االمبهنئ التشصيلر  التي  نشم السدصً يدي هصوده ا حقد  القلا هلل التمسر

أهددهللايوه ايهيه ودده  لاقددهلل االوددت السددصً الم ددصم  سلددهات الوددهلل  االت صيدد  

يمحرضت بكل سه سس شدماه  فكركوده ا  صيبوده سدس الدهللافل اإيقهنهده يه صرتوده 

 انارهه

اتج  س ريض الزال  الال  لمبهللأ  لهللن الزاله  امذا ب ب  ال ودل 

كه  الهلليسل ايةء المودلر اار فدهك مصفد    وردز بردت الزالرد  ر  ام دصً بمح

ستضصبده  الملرشدد  لا م ددصً اللدلاا  الة ددي يدده وس قضدهر الددزاا  ل أا  قددهلل  

بوس ال س را م صً المضصقه  ا الراسل اريض الزالد  الالد  لمبدهللأ التلدهللن  

ً سدددس أة يتحددت البددلام لصبحددل  ددس البددهللا ل ل اسنودده هوددلر أاددلاك م رددص
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؛ إذ لر  يره افقد   الزي ه  ؛ مزاا  الفصاهلل ل اهل  ص   الضصيق  الارابر 

 اإامه يصتقرهة إسه يي برت الهلل أا يي أي سكهة اك سكن  ل

ايرصهه اسنوه سه ي م  بـ ) زاا  الم درهر  بدص اكاتصادت(  (1)االهلل  

 بشكل تشصاا الكنه اللمصر ل النهحر  سس ال صر ر  الم تمله  يي الذي ااتشص

اللللمد  ااتر د  لصتضدلر ال دصير يدي  هدل يدي اس ةسرد  سدس النهحرد  مبردص

 اسدذيهك اااتصادت ي ده ره  سدس اس ةسرد  اال دلرً اسده ل اك  دهك 

 اس دة  اسده ل سدس ايرصهده اس دة  اردح  اقهلد  اسنتدهلليه  اهلا د 

 نات  صمدهء  صد  المل دلك يي هذا البحل يقت ص ال  .اللهل  يي المنتشصً

  .الرض بقهك شت  يي االبهح لة اللصمهء له   هللى اإامه ال صرجل

 أاف دو  اللصمهء ابرس النهس برس لهللت س هر الم رهر زاا  أربح اقهلل

 الغصبر ل الهللات يي الم صمرس لهللى احت  اللصبر  ااسسةسر  الهللات سلظ  يي

  الم دتحهلل  ال لر هذه اًةك  ص  له يكلة أة إك الم ص  الهللا ر  ي ر اك

 سدس ام ردص الم دتفترسل أسدلص   س اسلهب  له يت ن  حت  الزاا   قلن سس

 الف لت بهم سس الل  صك أا الم مل  هذه يي اسسة  حك   س ي مت النهس

                                                           

زاا  الهلل  :ًصيق  زاا  هوص  برس قص  سس شبهم ال هسله  يقل  الشهم بشك ( 1(

 قل  الفتهه بذلك أي ًه    ي مهة أربلومه حتي   تصط أربله بهللبلس حت  ي رل نسه    

نسهؤهمه ير بحه زالرس  اهذه ًصيق  بهللا ر  هم ر  قهلليم  يي الزاا  مهات سنتشصً 

برس بلض القبه ل اسيصيقر   االونلن الحمص بمسصيكه اقبه ل الفهيكنج شمهت أارابه 

ذا يللن إل  ال ول اااهلل ص  اهذا سحص  شص ًه امهر   أفةقر  ارحر  لابهلضبر ه

اسيمهاي االتفكك السصي ر ااظص :الزاا  اللصيي ارلر أفصى لصزاا  يرص الصسمي 

 ط س مل   النرل اللصبر 56لصهللمتلر يهرس سحمهلل  مصاة ص 
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اسس الملصل  أة زاا  الم رهر سس المل دل ه  الوهسد  االح هسد   

اقهلل ااتشص أ صهه يي أاسهط بلض س تملده  الدهللات اسسدةسر  افهرد  نات 

 صرج اللصبيل احرل أة هذا الزاا  يص بط ار بهًًه مصرًه بهلسصً الم دصم  ل ال

الحصص اسسة   ص   قلي  سكها  السصً نينرًه االتمه ردًه ااقت دهنيًه حتد  

 كلة اهيل  بإذة ام يي  كليس الم متر الم ص  القلي المتمهسك لذلك الده 

الشددصاط لمدده يتص دد  اسسددة  الددزاا  الشددص ي ال ددحرح المكتمددل ل رمددهة ا

 صددي ذلددك سددس الحكدد  اللظرمدد  االمقهرددهلل ال ددهسر  التددي   مددر بددرس يصا ددز 

اسا هة اشولا ه ابرس سدمله الصاحدي االلدهًفي ل ابدرس ًودهرً الم تمدر 

اقل ه ا مهسكه ل يحصص  ص  شهلل بنرهة أرمهة السدصً بدهللولن االملا رد  

 الغصرظ  التي   لصه قليًه ستمهسكًه

 وضوعسبب اختياري للم

لادده  المل ددل ه  الوهسدد  االح هسدد  حرددل أة هددذا الددزاا  يددص بط  أوال :

ار بهًًه مصرًه بهلسدصً الم دصم  ل الحدصص اسسدة   صد   قليد  سكهاد  

السددصً نينرددًه االتمه رددًه ااقت ددهنيًه حتدد   كددلة اهيلدد  بددإذة ام يددي 

  كليس الم متر الم ص  القلي المتمهسك لذلك 

الزاا  يدي م ردص سدس الدبةن اللصبرد    ا ص د    صرده م ردص  ااتشهر هذا  ثانيًا:

سس اآل هر اكلتمه ر   ااكقت هني   ا حلت الزاا  بوذه ال لرً إل  

سلق لصمتلد  ينتقدل يرده الصلدل سدس اسدصأً إلد  أفدصىل امدذلك المدصأً 

  نتقل سس رلل آلفص
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 صرده  زاا  الم درهر االحكد  الشدص ي  لمدس يصيدهلل اسقدهللا  حقرقد برهة  ثالثا:

االلقلف  صد  السدبهم التدي أن  إلد  ااتشدهره االم دهلح االمفهسدهلل 

  ر المتص ب   صره

 خطة البحث

 تكددلة فضدد  البحددل  سددس سقهللسدد  ا  ددةم سبهحددل افه مدد  ايوددصس   

 ر لصمل ل ه  االمصالر

 ر ا شمل  مورهلل ا سب  افترهر المل لك افض  البحل:  املقدمة

 ايره سضصبهة املبحث األول :

 يي  لصي  زاا  الم رهر األول:

 اشمً زاا   الم رهر لا أسبهم اللن هالتاني: 

 المضص  ال هاي

 الفصق  برس زاا  الم رهر  االزاا   اللهني االلصيي  اال صي  االمتل 

 املطلب الثالث

 اشمً زاا   الم رهر ل ا أسبهم اللن ه

 املبحث الثاني

 حك  زاا  الم رهر
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 وفيه مطلبان

 صيص سحل النزاك ل اسب  ال ةف حاملطلب األول : 

 أقلات اللصمهء لاأنلتو  االفلت الصالحاملطلب الثاني :

 عقد الزواج عرب اإلنرتنت                       

 رلرً الزاا  اسلكتصااي احكموهأواًل: 

 القلت الصالح  يي هذه الم مل  :ثانيًا: 

 ا ت مس أه  النته جاخلامتة 

ر االمصالددر ايوددصس سل ددل ه  الفوددهرس ا شددمل يوددصس الم ددهن

 البحل

يودددذا لودددهلل المقدددل ل ك أبص ددده سدددس اقدددط ل اك أحهشدددره سدددس فضدددم ل   

يهلكمهت م احهلله ل االل م  لنبره  ردص  ام  صرده اسدص  ام نر القه دل :  

إاي رأيُت أاه ك يكت  أحهلل متهبًه يي يلسه إك قهت يي َيهلِلِه : لُل يَّرَص هدذا لكدهة 

الل زيََّهلل هذا لكهة ُي تَح س ل الل ُقدهللََّ  هدذا لكدهة أي دل ل الدل ُ دِص   أح س ل
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هددذا لكددهة ألمددل ر اهددذا أ ظدد  اللبددص اهددل نلرددل  صدد  اسددترةء الددنقط  صدد  

 ر (1)لمص  البشص  

يإة منت قهلل ايقت  ـلهذا سه أرلله ـ يصصه الحمدهلل االمند  ل اإة مهادت  

م االزلل اح دبي أاندي بدذلت الفصى يإاي  أستغفص ام اأ لم إلره سس ال ض

يي ذلك لودهللي اًدهقتي  صد  قدهللر اسدتضه تي ل اام أسدمت أة ي لدل  مصدي 

 هذا فهل ًه لللوه الكصي  اأة ينفر به الم صمرس إاه سمرر س ر  ر

 

 

 

 
                                                           

هل قلت لصقه ي الفه ل  بهلل الصحر  البر هاي قهله لصلمهن الرفوهاي سلتذرًا  س مدة  ( 1(

 استهللرمه  صره  ر
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 : لبامط ةوفيه  ثالث 

 ريي  لصي  زاا  الم رهر : املطلب األول

االلصيدددي  اال دددصي     اللدددهني  بدددرس زاا  الم دددرهر  االدددزاا    الفدددصقيدددي  : المضصددد  ال دددهاي

  ر  االمتل 

  راللن ه  ا أسبهم اشمً زاا   الم رهر ليي  :املطلب الثالث 

 

 

 

 دـيــــهـمـت
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إة النظه  اسسةسي ي لل السصً هي اللملن الفقدصي الدذي يقدل   صرده        

ٍ   ظرمددٍ  يددي مددل سصاحددل ل اقددهلل أحهًودده اسسددة  بص هيدد الم تمددر اسسددةسي

ااظدًصا لهمرد  هددذه السدصً يدي  كددليس النظده  اكلتمده ي ربضودده  ل  كلينوده

؛ حرل أانك يي مل ًصف ريب  سصح   اسسة  ب هذبر  الفضصً برس ال ن رس

لصضددصف اآلفددص لتحقردد  المددلنً اال ددكرن  التددي يبحددل  نودده مددل سنومدده لددهللى 

ل ا كدليس البردت ال دهلح  لسصً القلي ل اسه ذا  إكَّ لتت ه إل  إقهس  ا اآلفص

 الذي يتكلة سس س مل ومه الم تمر ال هلحر

الددلك الددزاا  الددذي هددل  نظددر  لتصددك الفضددصً المشددتصم  بددرس اسا ددهة 

االحرلاة لت هاى اسا هة سر يرصه سس أالاك الحرلاة يي سبرل  صبرد  هدذه 

ة الدذي الفضصً  س ًصي  الفل   االشدرلكل ا نهلل دذ لدس يكدلة هدل اسا ده

مصَّسه ربه اافخ يره سس راحهل    سنحه اللقل االتفكرصل اي َّدصه  صد  م ردص 

سددس فصقدده س ددهللاًقه لقللدده  لددهل : كَاَلَقددهللب َمصَّسبَندده َبِنددي َََنَ  َاَحَمصبَنددهُه ب ِيددي البَبددص  

  (1)َصقبَنه َ فبِ رًة{َاالبَبحبِص َاَرَزقبَنهُه ب ِسَس الضَّر َبهِ  َاَي َّصبَنهُه ب َ َص  َمِ رٍص ِسمَّسب َف

إة اسسة  ك ينظص إلد  هدذه الصيبد  مم دصن أسدص ااقدرل الكنده يلهسصوده 

بهلتقهلليص به تبهرهه اسرص  لغهيد  لصرصد ل اهدي بقدهء الندلك اسا دهاي ااسا دهة 

س بلت  ص  ح  البقهءل اإذا مهة اسا هة ك سبرل إل  بقه ه بذا هل يإة سبرصه 

ل الملدصاف ا دبته إلردهل حردل يدصاه استدهللان يدي بقه ده إل  البقهء إامه هدل الن د

                                                           

سس سلرً اسسصاء 70اآلي   (1(
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 صد   -رص  ام  صرده اسدص -ااستمصاًرا لذمصاه افصلًنا لحره هراقهلل حلَّ النبي 

 ًص  الن ل يقهت:   زاللا اللنان اللللن يإاي سكه ص بك  الس   

الضبرلدي لصتصبرد  ل لردهت القهنسد   صد   المحت دسممه أة السصً هدي 

بتت الت هرم اللمصر  أة أيَّ لوهز َفص يردص لودهز السدصً ك الف رص :اقهلل أ 

يللَّض  نوه اك يقل  سقهسوهل بل ك ي صل سس أ صار سف دهللً لتكدليس الضفدل 

ا صبرتددهل اكسددرمه اظدده  نار الح ددها  ال مه ردد  التددي أران  بلددض الددنظ  

 المتل ف  أة   تلرض بوه  س اظه  السصًر

س الفص فه  الملهرصً بهللأ   ش ر اسس أ    الل   أة ا هلل م رًصا س

 مل المصأً ا صموه لصمنزت أمبص يتصً سمكن   هرمً  أبنهءهه إسه لصحه نه  أا 

لص هنسدده ل اهددي   ددحر  مبرددصً بددم ص  ررددرهلل لصم ددتقبل اهدد  الًفددهتل يددي 

  ر  المصأً ايرص ذلك سدس سقهبل سه ي م  بزيهنً نفل السصً أا  كليس ش

 الهلل هاىر

هن الذي يقل   صره مل سه ينشم يدي هدذه الحردهً سدس إة السصً هي اللم

سظههص التح ص االلمصاةل يرتلل  الصلل بمه أا ي سس قهللراٍ   قصر  ابهللار  

 ورل  السبهم المهني  لوذا اللمدصاةل ا تدلل  المدصأً  ورلد  سده يحتهلده هدذا 

اسا هة الكهنح سس راحٍ  اف ر   ااحترهلده  بهللارد  يدي سنزلدهل  د   ن د  لده 

اكن ال هلحرس االبنه  ال دهلحه  لت دتمص الحردهً ا تلاردل اللردهتل مدل ال

يحهات بح   قهللرا ه أة ي ر  إل  سه الهلل سس أسبهم اللمدهرً ااكزنهدهرل 

اهكدددذا مهادددت السدددصً اك  دددزات هدددي سحدددلر  مدددهرً هدددذه الرض اس دددهللر 

 ح هر وه ا قهللسوه الم تمصر
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 املقصود بزواج  املسيار

 املقصود  بالزواج أواًل :

 : ج يف اللغةاالزو

الزاا  اقتصاة الزا  بهلزال  أا الذمص بهلا    يقهت زا  الشرهء  زاي ده 

 اازناله أي اقتصاه ل ا)أزا ( برنومه قصة ازااله قصة بل وه ببلض  ل

قهت أحمهلل بس يهرس الزاء االلاا اال ر  أرل يهللت  ص  سقهراد  شديء 

يندهة قدهت ابدس سدرهلله: الدزا  الفدصن الدذي لده ايقدهت لكدل زالدرس قص (1)لشيء

 ر قصيس

 ايقهت: همه زالهة لة نرس اهمه زا  ر  ا الزا : فةف الفصنر

االرل يي الزا  ال ن  االنلك سس مل شديءر امدل شدرلرس سقتدصارسل 

ر لدددهء يدددي  شددكصرس مهاددده أا اقر دددرسل يومدده زالدددهة؛ امدددل ااحددهلل سنومددده زا 

لة له اظرص مهلرنهف االللاة أا يكدلة لده الزا  الشكل يك الم بهح المنرص  

  اقرض مهلصً  االرهب  االذمص االا   االصرل االنوهر االحصل االمص 

:  ا زالدده النددل  ا زاالدده سزاالدد  ازاالدده فهلضدده ابرنومدده قددصة ل

 ر فهلضه

                                                           

 3/35سل   سقهير  الصغ  ( (1
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ا الزا  أهل الح هز ي دللاه لصمدذمص االمثادل ا دله ااحدهللال  قدلت 

ل: هدذه زالدير قدهت ام  دز الدل: اسدكس المصأً: هذا زالديل ايقدلت الصلد

   (1)رأات ازالك ال ن * اأس ك  صرك زالك

سمده سدب  يتبدرس أة الدزاا  يدي الصغد  سدس الدزا  اهدل  دهلل الفدصن ايضصدد  

 ص  ال ن  االنلك اهل الرل يي الصغ   االقصيس االم هلضد  ا صد  ذلدك يكدلة 

 س ال رس أا رنفرسسلن  الزاا  يي الصغ  اكقتصاة ااكر بهط االم هلض  بر

 : لزواج يف  الشرعا

يفرهلل سصك المتل  بهلا   ق هللال أي يفردهلل  (2)النكهح  قهلل فقال احلنفية:

حددل اسددتمتهك الصلددل سددس اسددصأً لدد  يمنددر سددس اكهحودده سددهار شددص ي احددل 

  (3)راستمتهك المصأً بهلصلل  ص  اله سشصاك

لحل  متر بما   يرص سحص  اس لسر  اأس   بماه  قهلل وقال املالكية:

 ر(4)متهبر  ب رغ 

                                                           

الم ددبهح المنرددص يددي يصيدد   1/358: لالم  ددط  293-291/  2ل ددهة اللددصم )( (1

 1/405ل المل   اللسرط 1/192ل القهسلس المحرط259ل25/  1الشصح الكبرص )

 اللقدهلل ا فدهق بدرس ًددصيرس يصتدز  بمقت دهه مددل سنومده  نفردذ سده ا فقدده  صرده ملقدهلل البرددر( (2

اذمددص يددي س صدد  الحكدده  اللهلللردد   أة   ل2/614االددزاا  ا قددهلل اللمددل المل دد  اللسددرط 

قددهلل   التددزا  المتلهقددهلليس ا لوددهللهمه أسددصا ل اهددل  بددهرً  ددس ار بددهط اسي ددهم بددهلقبلت  لال

 1/29س ص  الحكه  اللهلللر  

 3/3ل رن المحتهر  ص  الهللر الم تهر 186ل3/187يتح القهلليص ( (3

 القههصًر -ط نار الملهرف  - 334 - 332/  2احهشر  ال هاي الشصح ال غرص ( (4
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قللدده: )يرددص سحددص ( أي بن دد  أا ر ددهك أا رددوص يددة ي ددح  صدد  

سحص  )س لسدر ( إذ ك ي دح  قدهلل  صد  س لسدر  ا)أسد  متهبرد (إذ ك ي دح 

  قهلل  ص  الس  المذملرًل ب ةف الحصً الكتهبي

صفظ إاكهح أا  زايج النكهح  قهلل يت مس إبهح  اطء ب وقال الشافعية:

 ر(1)أا  صلمته

 قددهلل يلتبددص يردده لفددظ إاكددهح أا  ددزايج يددي ال مصدد   وقااال احلناةلااة: 

  (2) االملقلن  صره سنفل  اكستمتهكر

  0(3)بماه  قهلل برس الزالرس يحل به اللطء وعرفه الشوكاني:

ابهلنظص يي هذه التلصيفه   ا هلل أاوه يي يهلبوده ستقهربد  الملند  ااة 

ااتقهء اللبهرًل اسلهاي هذه التلصيفه   هللار يي يصك ااحهلل  قصيبه افتصفت يي 

س ددملاه بددهة  قددهلل الددزاا  يددت  بددرس  هقددهلليس بصفددظ س  ددلص ااة المحددل 

الملقلن  صره سحهللن بهكستمتهك ااستة  سنفل  اكستمتهك بهلمصأً أا بهلب ر 

ممه ي مروه بلدض الفقودهءل اقدهلل أبدصز الفقودهء قدهلليمه ق در  حد  اكسدتمتهك 

للصله سحلرا أسهسره يي  لصيفه و  السدص الدذي ا تبدصه بلدض الفقودهء أة ا

 أاوه  لصيفه  قهرصً ك  كش   س حقرق   قهلل الزاا ر 

                                                           

ل ااوهي  98/  3ل احهشر  الصسصي  ص  شصح راض الضهل  4/200سغني المحته  ( (1

 ر207/  3ل حهشر  قصرلبي 176/  6المحته  

 -ط سكتب  الن ص  - 5/  5مشهف القنهك  س ستس اسقنهك  1/508الصاض المصبر ( (2

 الصيهضر

 6/121الاًهرارل ( (3
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يقددلت ال صف ددي:  لددر  المق ددلن بوددذا اللقددهلل ق ددهء الشددولً اإامدده 

المق ددلن سدده برنددهه سددس أسددبهم الم ددصح ل الكددس ام  لددهل   صدد  بدده ق ددهء 

المضردددر االلهردددي المضردددر لصملدددهاي الهللينرددد  الشدددولً أي دددهل لرصيددد  يرددده 

  (1)االلهري لق هء الشولً

يقددلت الشددرخ سحمددهلل أبددل زهددصً هددذه التلصيفدده  مصودده  ددهللار حددلت هددذا  

الملند  ااة افتصد  يدي التلبرددص ل اهدي  دثني يددي لمصتوده إلد  أة سل ددلك 

 قهلل الزاا  استة  المتل   ص  الللده المشدصاك االد  أة الغدصض سنده يدي 

االشددصك هددل للددل هددذه المتلدد  حددةكل اك شددك أة ذلددك سددس   ددصف النددهس

أيصا هل بدل هدل أا دح إيصا ده  ندهلل الندهس  هسد ل الكدس لر دت هدي مدل 

أيصا ه اك أسدم  أيصا ده يدي اظدص الشدهرك اسسدةسي رررر الكدس يص ده 

السددم   التنهسددل احفددظ النددلك اسا ددهاي اأة ي ددهلل بددرس مددل سنومدده الادد  

مهات  لصيفه  الفقوهء ك  كش   س المق لن سس  االملنً االصحم  رررراإذا

هذا اللقهلل يي اظص الشهرك اسسةسي يهاده ي د   لصيفده بتلصيد  مهشد   دس 

حقرقته االمق لن سنه  نهلل الشهرك اسسةسيل اللل التلصي  المل ح لدذلك 

أة اقلت: ااه  قهلل يفرهلل حل اللشصً برس الصلل االمصأً ا لهااومهل ايحهللن سه 

 (2) قلق اسه  صرومه سس االبه ر لكصرومه سس ح

إذة ح ص  لصي   قهلل الزاا  يي ااه استة  المتل  أا حل المتلد  أا 

سنفل  المتل  أا ح  التمتر أا إبهح  المتل  أا سصك الب در أا سده ُينتقد  سدس 

سصانيددده  لودددذه الكصمددده  ك يلبدددص  دددس حقرقددد   قدددهلل الدددزاا ل  ااة الت دددلر 
                                                           

 1/194المب لط ( (1

 نار الفكص 17الحلات الش  ر  سحمهلل أبل زهصً  ص( (2
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 قهي  سغصلً  يي ررصارً الحرهً  إل  ىأنالنهشيء  س  لصي   قهلل الزاا  

الزالرس ل يصضهلمه  حدهللم الفقودهء  دس اسدتة  الصلدل  الزالر  اسرصهه برس

اشدلا سده مبم صن اللقهلل اكستمتهك بهلمصأًل اااه بم صن اللقهلل استصدك حصيتوده ي

ي م  ح  الضه   ب لرً سضصق  ل يتلصيفو  ممه سص ك ي تصد   دس  لصيد  

 سنفلدد  أاص دده ليمتصددك يرودده احددهلل ًصيددي اللقددهلل ا برددر أاأي  قددهلل سلها دد  

إة  قهلل الدزاا  سشدصاك شدصام  بدرس رلدل ااسدصأًل لده قهللسدر  س  لرد ل 

الردل يرده اادده  صد  التمبردهلل اك يقضددر إك للدهرضل ينشدم  ندده حدل اسددتمتهك 

الصلل بهلمصأً ااسدتمتهك المدصأً بهلصلدلل اينشده  نده  بدل  ا د  ا دلارم 

بددهلملصافل امهيدد  الحقددلق االلالبدده   اافقدد  اًه دد  اسددكن  اسلهشددصً

الفددصى لكددة الددزالرس حرددل أة مددل حدد  يقهبصدده االدد ر ك ينفددك الحدد   ددس 

سقهبص  اللال  ر يحرنمه يقلت الزا  اة لي حقه يهة هذا الح  يت مس االبه 

 ر صره يلرا سبضنه اسغصفه بحقه ك ينفك  نه ابهللا اهل سس للازسه  ص  التمبرهلل

 ج  املسيارثانيًا: املقصود بزو

 املقصود ةاملسيار 

س رهر ررغ  سبهلغ   ص  ازة سفلهت اأرصوه )سرص(  يهل درس االردهء 

االصاء أرل ايدهللت  صد  الم دي ل يقدهت سدهر ي درص سدرصال اذلدك يكدلة لدرة 

 ر ااوهرا  

اال ددرص: الددذههم يقددهت سددهر ي ددرص سددرصا اس ددرصا ا  ددرهرا اس ددرصً 

ي درصاة سدرصا اس درصا إذا استدهلل ؛ إذا ذهد  ل ايقدهت: سدهر القدل   اسرصارً
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بو  ال رص يي لود   للودلا لودهر ايقدهت: بدهر  ام يدي س درص  أي سدرص ؛  

 لاالت رهر:  فلهت سس ال رصر 

االهللابد  س درصً  اسهر البلرص اسص ه اسهر  الهللاب  اسدهرهه ردهحبوه

  (1)إذا مهة الصلل رامبوه االصلل سه ص لوه

الزيددهرً ال ددصيل  أا الددزاار الددذيس ك  الم ددرهر يددي الصو دد  اللهسردد  الن هلليدد  ا

يضرصلة المكلم  نهلل الم در ر ا قردل الم درهر أي يمدص  صد  الشديء سدصارًا يدي أي 

    (2) اقت شهءر

يقلت الهللمتلر يلس  القص دهاي مصمد  الم درهر: مصمد   هسرد  نارلد  

     (3)يي بلض نات ال صرجل يلنلة بوه المصار ا هلل  المكل الضليل

 الم رهر المق لن بزاا   

 الم درهر س دضصح لة هدذا الم درهرل ايصلدر زاا   لصيد  يدي الملهردصاة اللصمدهء افتصد    

 رلرً ر سس بمم ص لصمفتي ال ه ل يف صه ل لهلليهلل

 

                                                           

 12/115ل  ه  اللصاس 3/120( :سل   سقهير  الصغ  389/  4ل هة اللصم )( (1

ط   75زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  للبهلل المصك يلس  سحمهلل المضص  ص ( (2

ير حقرق  الم رهر اسشصا ر  المتل ر لمحمهلل  صي الح رنير الضبل : نار ابس للبلة لصنشص االتلز

سحص    9( ص46ل س ص  السصً ال للني  بحل لحمهلل التمرمي اللهللن ) 1423/2002اكال  

 1977هـ يلارل 1418

بحل سقهلل  لهللارً ال هسن   شص  7لهللمتلر يلس  القص هاي ص  حلت زاا  الم رهر( (3

-8هـ الملاي   1427/ 14/3-10ك  المكصس  يي الفتصً سهبرس لم مر الفقه اسسةسي بم

123/4/2006 
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يقرل هل : زاا  يقل   ص  إبصا   قهلل شص ي بدرس رلدل اإسدصًا يتفقدهة  صد  الملهشدصً سدس ناة 

       (1)اللرش سله ب لرً نا م 

 اشدتصاط سدس اللصمدهء لمودلر  ندهلل الن َكدهح  قهلل بوه التي ي ح الشصاط استكمل زاا  هل" رلاق

 يرمده الزالدهة يرده يتفد  الكدس ل الدزالرس ل ا لردرس  دهللت اشدهههللي ل الزالرس  ار ه ل الللي

        (2)الزاله   لهللن حهت يي االق   مهلنفق  لوه اللالب  الزال   حقلق بلض إسقهط  ص  برنومه

اسددصًأ  قددهللا شددص ره  زاالدده  صدد  –ايدد  هددذا الددزاا   –رمددي:   يلقددهلل الصلددل اقددهت احمددهلل التم

 ( 1)     (3)س دددددددددتليي الرمدددددددددهة لكدددددددددس المدددددددددصًأ  تندددددددددهزت  دددددددددس ال دددددددددكس االنفقددددددددد 

 نالد  يدي اسيتدهء هرلد  ا  دل الفقورد  الملسدل   يدي أحمدهلل الح دي ال بردص اقدهت الدهللمتلر

 هقصد   حدل  غ  هقدلل اسدصًأ بهلغد :   إة أه  رلرً نارل  يي اظصي أة يتزا  رلل بهل.الكليت

 ندهللهه لدرة إك  له شص هل  ص  سوص سلصدل  بشدولن س دتليرس لشدصاط الشدوهنًل  صد  أة ك يبردت

                                                           

ل لدد  1ل ص10/10/1998ل  ددهريخ 1189زاا  الم ددرهرل لصيددهللً الهللسددتلرل  ددهللن ( (1

يددددددددددددذمص اسدددددددددددد  الكه دددددددددددد ر  زاا  الم ددددددددددددرهر لمحمددددددددددددهلل ًلمدددددددددددده الق ددددددددددددهً 

  www.arablawinfo.comل2ص

للدهنت أحمدهلل  بدهلل  .اال دن  كتدهمال  دلء يدي اال دن  الكتدهم  دلء يدي الفهسدهللً الاكحد ( (2

 س دتحهلل   ردلر 228ص  .  2005 .ه 1426 .بردصا  :اللصمرد  الكتد  نار .1 ط المللدلن

 فصردل سحمدهلل ام للبهلل  69الش  ر  ص الحلات اقهالة اسسةسي الفقه  لء الزاا   يي للقهلل

 كصرد  الهللراسده ب االتشدصير الفقده يدي المهل دترص نرلد  لمتضصبده  إبصاهر   بحل سقدهلل  اسدتكمهكًً 

 قدلن الدزاا   3/8/2010يص دضرس ادلقش بتدهريخ  اهبص ل يي اللًنر  الن هح لهسل  يي اللصره

بحددل سقددهلل  لددهللارً  8الم ددتحهلل   احكمودده يددي الشددصيل  لددهللمتلر اهبدد  س ددضف  الزحرصددي  ص 

هدـد  1427/ 14/3-10ال هسندد   شددص لم مددر الفقدده اسسددةسي بمكدد  المكصسدد  يددي الفتددصً سددهبرس 

 123/4/9-8الملاي  

س ت هللا  يقور  يي ق هيه الزاا  االضةق لهللمتلر أسهس   مص سصرمهة الشقص ص  ( (3

 1418 10ص 46ط نار النفه    س ص  السصً اللهللن  163
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بشدصط  هبدت بدهللصف أا  قصدرةل اأة ك ينفد   صرودهل سدلاء مدهة ذلدك بشدصط سدذملر يدي اللقدهلل أا

       (1) بقصا س الحلات

مبدهر اللصمدهء بهلممصكد  اللصبرد  ال دللني    إاده زاا   اقهت الشرخ  بهلل م سنرر:   دل هرلد     

أرمهاده اشدصاًهل إك أة الدزالرس قدهلل ار  دره اا فقده  صد  أة ك يكدلة لصزالد   س دتكمل ل مردر

أا الق م ل اإامه السص رالر لصزا  ست  ري  يي زيهرً زالتده يدي أي سده   سدس  ح  المبرت

      (2)الرل  االصرص  يصه ذلك سه ه 

 الدزالرسل بدرس  صرده اسودص ستفد  شدص ي بلقدهلل يدت  الم رهر ازاا 

إ فدهء  اهمده بومدهل إك البردت ن ه    قل  ك أسهسررسل شرلرس سس يلف  لكنه

 حقوه يي الم كس المبرت سس اإ فهؤه الزال ل   ص  النفق  ح  سس الصلل

 إاوده حردل اللقهلل  نهلل الزالرس برس يت  بهلتصا ي التنهزت اهذا أي هل  نهللهه

 إران وه بكل . نهللهه ا الم كس االمبرت النفق  سس حقوه ُ  قط -الزال  أي-

      ( 3)بذلك ار ههه اإقصارهه

ا صيدده الم مددر الفقوددي بصابضدد  اللددهل  يددي نار دده ال هسندد   شددصً لددهللارً ال هسندد   شددص         

-8هدددددـد الملايدددددد   1427/ 14/3-10المنلقددددددهللً بمكدددددد  المكصسدددددد  يددددددي الفتددددددصً سددددددهبرس 

ه:  إبددصا   قددهلل زاا   تنددهزت يردده المددصًأ  ددس ال ددكس االنفقدد  االق دد ل أا بمادد123/4/2006

 بلض سنوهل ا ص   بمة يم ي الصلل إل  نارهه يي أي اقت شهء سس لرل أا اوهرر 

                                                           

 164س ت هللا  يقور  يي الزاا  االضةق لسهس   مص الشقص ص ( (1

الم تحهلل   احكموه  قلن الزاا   76ص زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي ( (2

بحل سقهلل  لهللارً ال هسن   شص  9 يي الشصيل  لهللمتلر سحمهلل بس يحري بس ح س الن رمي ص

-8هـ الملاي   1427/ 14/3-10لم مر الفقه اسسةسي بمك  المكصس  يي الفتصً سهبرس 

123/4/9 

 .1 ط .ً :ح لا  اللشه سصر  بس المحص   صيهة الاكح  اأحكه  الم رهر اكهح( (3

 3ص .  2002 هـ1432برصا  :الل صي  كتب الم
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إ فدهء الدزا   سس فةت هذه القلات ا هلل أة زاا  الم رهر يقل   صد 

 سس اال  ال كس االنفق ل 

اك  يره الصلل إل  برت المدصأًل الزاا  الذي يذه  فزواج املسيار هو:

 نتقل المصأً إل  برت الصللل ايي الغهل   كلة هذه الزال   هار ل اك يصتز  

 بهلنفق   صروه

 أة يص بط الزالهة بلقهلل اشولن اسودص ايرصهده سدس سقلسده  أو هو:

رددح  الددزاا  الشددص يل لكددس  تنددهزت الزالدد   ددس حدد  المبرددتل االنفقدد  

  .سحهللنً المل هلل يرص ا كتفي سس زالوه بزيهرا 

االمةحددظ أة زاا  الم ددرهر ي تصدد   ددس الددزاا  الشددص ي بللددلن 

 شصط يق ي بإسقهط ح  النفق  االمبرت   س الزا 

ثالثًا:سبب التسمية 
(1)

      

سددمي هددذا النددلك سددس الددزاا  بددزاا  الم ددرهر لة المتددزا  ك يصتددز  

 ه ص المهشدي الدذي بهلحقلق الزالر  التي يصزسه بوه الشصك: يكماه زاا  ال

يت ف  يي سرصه سس ال قهت االمتهكل اللهلل  التزاسه بهلحقلق التي يقت روه 

الزاا  سس النفق  االمبرت ك زاا  المقر  الذي يشبه المصتز  بكل سقت ره  

                                                           

سه ي م  بنكهح )الرهللقهء( هل يي الحقرق  شبره بنكهح الم رهرل لكس  ص  الضصيق  ( (1

الارابر ؛ إذ لر  يره افق  اك سكن  ل الكس يي الم رهر قهلل  ورئ المصأً لنف وه سكنه 

ًةل اإامه يصتقرهة إسه أا يورله لوه أهصوه ل أسه يي زاا  الرهللقهء: يصر  هنه  سكس أر

يي برت الهلل أا يي أي سكهة ابوذا ُيلص  أة الحك  يي الم رهر االرهللقهء ااحهلل؛ 

 لاومه ي تملهة يي أة الزال   تنهزت  س حقوه يي الق  ل االنفق ل اال كن 
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الزاا  أا لة الصلل ي درص إلد  زالتده يدي أي اقدت شدهء اك يضردل المكدل 

أهل ال زيصً اللصبر  بملند  الزيدهرً  نهللهه اك يقص مصم  الم رهر ي ت هللسوه 

ل اسمي بذلك لة الصلل يذه  إل  زالته يهلبدًه يدي زيدهرا  اوهريد  أشدبه 

سده  كدلة بزيدهرا  ال ردصاة ل االدزاار ك يضرصدلة المكدلم  ندهلل المدزار الدذا 

مهة يلصف بـ )زاا  النوهريه ( قهلليمًه ؛ لة الزا  يزار زالتده يدي النودهر 

  ر يقط

اأاه ك أ دصف سلند  )الم درهر( يودي لر دت القص هاي يقلت الهللمتلر 

مصم  سل مر  يرمه رأيتل إامه هي مصم   هسر  نارل  يي بلض بةن ال صرجل 

ًَ بهلسدمهء االلندهايس: َيقبِ هلُلاة سنوه: المصار اَ هلَل ب الُمكبل الضليلر  ك ِ بدَص

ءل اأة  نهللسه سلصت  دس هدذا الدزاا  )الم درهر( قصدت: أاده ك يومندي السدمه

يهللبصً يي الحكه  لر ت بهلسمهء االلنهايس الكس بهلم مره  االم هسرسر 

ايي القلا دهلل الشدص ر  لم صد  الحكده  اللهلللرد  الشدورصً: اللبدصً يدي اللقدلن 

لصمقهرهلل االملهايل الر ت ل لفهظ االمبهايل سملا هذا الزاا  سه   ملاهل 

 (1) هرالكس المو   نهللي أة  تحق  أرمهة  قهلل الزاا  اشصاً

 

 

 

                                                           

س ت هللا  يقور  يي ق هيه  7ل 3ص لهللمتلر يلس  القص هاي  حلت زاا  الم رهر( (1

 قلن الزاا  الم تحهلل   احكموه يي  162لسهس   مص الشقص صالزاا  االضةق 

بحل سقهلل  لهللارً ال هسن   شص  9 الشصيل  لهللمتلر سحمهلل بس يحري بس ح س الن رمي ص

-8هـ الملاي   1427/ 14/3-10لم مر الفقه اسسةسي بمك  المكصس  يي الفتصً سهبرس 

123/4/9 
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 : املطلب الثاني

 الفرق  بني زواج املسيار  والزواج العادي والعريف  والسري  واملتعة

 أواًل :الفرق بني زواج املسيار والزواج املعتاد

سددس فددةت التلصيفدده  التددي  صيتودده لددزاا  الم ددرهرل االتلصيدد  الددذي 

زاا  افتص ددهل االلاقددر المصمددلس الددذي  صمنددهه اسددملنه بددهل يتبددرس لندده أة 

الم ددرهر  يتفدد  سددر الددزا  اللددهني يددي الرمددهة االشددصاط الملتبددصً  لإك أة 

زاا  الم رهر ي تص   س الدزاا  اللدهني المتلدهرف  صرده بدرس الندهس يرمده 

  -: يم ي

 ـ  أة الغهل  يي زاا  الم رهر  أة يلر  الشولن بكتمهاه برنمده الدزاا  ا1

  ر لملتهن ك يلر  الشولن بهلكتمهة

ا  الم ددرهر   دقط المددصأً  دس الصلدل مددًة أا بل دًه سددس حقوده يددي ـد يدي ز2

 المبرت االنفق  االم كسل اهذا يرص سلللن يي الزاا  الشص ي الملتهن 

ر دده لبرتدده برنمدده يددي اـدد يددي زاا  الم ددرهر   ددل  يردده قلاسدد  الصلددل اإن3

      (1)الزاا  الملتهن يكلة مهسل القلاس  يهلبًهل

سصه يي الغهل   س الزال  الالد  اأهصوده يدة يدت  ـ زاا  الم رهر ي ف  أ4

     (2)راس ةة  نه بهلشكل المتلهرف  صره برس النهس يي الزاا 

                                                           

   165لسهس   مص الشقص ص س ت هللا  يقور  يي ق هيه الزاا  االضةق( 1(
 ل  88ص زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي ( 2(
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يي زاا  الم رهر  كلة الزال  هي ال هار  أا ال هل   أا الصابلد ل اادهنرًا -5

سدده  كددلة الالدد ل برنمدده يددي الددزاا  الملتددهن   كددلة الالدد  أا ال هاردد  أا 

 الصابل     ال هل   أا

حصسددهة الزالدد  سددس الذريدد  حرددل يشددتصط الك رددص سددس الصلددهت يددي زاا   -6

 الم رهر  هلل  اسا هم اهذا يرص سلللن يي الزاا  الملتهن

المق هلل سس زاا  الم رهر إشبهك الغصيزً ال ن در  يقدط ب دةف الدزاا   -7

الملتددهن يفردده إشددبهك الغصيددزً  اإقهسدد  حرددهً َسندد  سضملندد  بددرس الددزالرس 

قهسدد  أسددصً ستصابضدد  ستحهبدد  ه مدد   صدد  ال ددكرن  االمددلنً االصحمدد  لاإق

ي يرودده الددزا  إلدد  زالتدده لر ددهلل  نددهللهه الصاحدد  ا  ددهلل الزالدد   نددهلله  يددم

 الحمهي  ارلة الكصاس 

زاا  الم رهر  يذه  يره الصلل إل  بردت المدصأًل اك  نتقدل المدصأً إلد   ـ 8

 المصأً إل  برت الصللرتنتقل يبرت الصلل لاهذا فةف الزاا  الملتهن 

ثانيًا الفرق بني زواج املسيار والزواج العريف 
(1)

    

يمكددس القددلت بددمة الفددصق بددرس الددزاا  اللصيددي االم ددرهرل أة الددزاا  

اللصيددي زاا  شددص ي قددهلل اسددتكمل لمرددر شددصاًه اأرمهاددهل اقددهلل مددهة هددل 

الزاا  المتلدهرف  صرده ًرصد   ة د   شدص قصادًه بدرس الم دصمرسل اقدهلل لدهء  

                                                           

 صف رلهت القهالة الدزاا  اللصيدي بماده الدزاا  يردص المل د  الدذي يدت  بإي دهم اقبدلت بدرس ( 1(

الضصيرس )الدزا  االزالد ( سدس فدةت ارقد   صيرد   الكنده يردص سل د   دس ًصيد  المدمذاة أا 

 ط20لالزاا  اللصيي ارلر أفصى لصزاا  يرص الصسمي ص  الشوص اللقهري   
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  ددمرته بددهللصيي بلددهلل أة ألزسددت الهللالدد  بت دد رل  قددهلل الددزاا  يددي المحددهم  

    (1) الشص ر  أا ناا ص فهر ر

  وللزواج العريف صورتني األوىل:

اهي الغهلب  يي الم تمدر الم دصي  يدت   قدهلل الدزاا  بإي دهم اقبدلت 

ل  ل  د  يلزسدهة  صد  الدزاا  اللصيدي برس الضصيرس حرل يصتقي الشهم بهلفتهً

بهة  قهللًا  ص  ارق  يلقلهة  صروده بإسدمرومه  ل يهلبدًه بغردص إذة الدلليل يركت

اقهلل يشوهللاة ا نرس سس أرهللقه ومه أا س تملص يس اك يلص  به الهل ايت  يدي 

سصي   هس  ايثسص الشولن بهلكتمهة ل اك يل   اللقهلل يي المحكم  الشص ر ر 

 ( سدس فدةت ارقد  أا يت  اللقهلل بإي هم اقبلت برس الضصيرس )الزا  االزالد

ناة ح لر شولن اناة إ ةاده اإشدوهره    بهسمرومه صير  يلقلهة  صروه 

اللقهلل بهًدل لفقدهلله أرمدهة اشدصاط  ااهذايت  يي سصي   هس  ك يلص  به أحهلل  ل 

        (2) اللقهلل ال حرحر

  والثانية:

هددل  قددهلل س ددتكمل الرمددهة االشددصاط لمرلددًه لكندده يرددص سل دد  يددي 

ا ص  ذلك يهلنقط الذي يكمس يي هدذه ال دلرً هدل اقدط الهللاا ص الصسمر  

                                                           

مهة الزاا  يي  وهلل النبي رص  ام  صره اسص  اال حهب  اسس بلهلله  شفليًه لة ( 1(

اقص  السها  الكصم  مهات  حتص  ا لتبص ا رق  أسه يي الل ص الحه ص يقهلل فصبت الذس  

لتل ر  حفههًه  ص  حقلق الزال   هن اك  حتص  الكصم  يةبهلل سس افام ص  الفتس ا   ال

 االاكن  سس ال رهك ااساكهر
الزاا  اللصيي حقرق   20الزاا  اللصيي ارلر أفصى لصزاا  يرص الصسمي ص ( 2(

 90ل89  ذا  ال ص  به ص حالاك اَ هراأحكهسهل
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أسدده سههرتدده يوددل  (1)يددي  ل رقدده لددهللى المددمذاة أا ال ددصضه  الق دده ر  ك يرددص

 قددهلل اسددتكمل لمرددر شددصاًه اأرمهاددهل ا ص دد   صردده لمرددر َ ددهره الشددص ر  

االقهالاردد  بمدده يردده  بددل  حدد  النفقدد  االمبرددتر لكددس هددذه ال ددلرً  اددهنرً 

ر أة يدددت  الدددزاا  اللصيدددي بلردددهلل ا  دددس أ دددرس السدددصً الحدددهللام لة الشددده 

االم تمر ناة إ ةاه اإشوهره  ا هلل  ح لر الي الزالد  لمبهشدصً اللقدهلل 

     (2) رلوه

ل يددزاا   ابددرس زاا  الم ددرهر م رددصً يالالدداالفددصق بددرس ال ددلرً 

ل اهددذه السددلر مصودده  اح ددلر الددي ل ايهلبددًه سدده يل دد الم ددرهر يردده إشددوهنل 

 يي ال لرً الال  سس الزاا  اللصيي يرص سلللنً 
                                                           

بمادده ك  قبددل الددهلل هاي النهشددل   ددس  قددهلل  2000ل ددن   1لقددهالة رقدد    217ا ددت المددهنً ( 1(

ل  يكس الزاا    هبتًه بل رق  رسدمر    يقدلت السدتهذ الدهللمتلر ا دص يصيدهلل    إة السدص   ا   سهالزا

قهلل  غرص اآلة بلهلل أة  لفت النفلس اقدل الدلازك الدهلليني لدهللى  يهلبرد  الندهس اهودص  م ردص سدس 

المفهسددهلل يرمدده يتلصدد  بإاكددهر هددذا الددزاا  اإاكددهر الن دد  ا ددرهك حقددلق الزالدد   ب ددب   ددهلل  

لددذي يفتقددص للن ددص الم ددصي  يتددلى بحصسدد  الددزاا  اللصيددي اا اسيتددهءررر أرددهللر  نار التل ردد  ر

 دد   صردده سددس  ددرهك حقددلق الزالدد  االاكن    اسددلل الشددرخ سحمددهلل ستددللي التل ردد  لمدده يتص

مددهة يددي ال ددص اال فددهء يقددهلل ااتوددت  اي  ددس الددزاا  اللصيددي يقددهت  زادده الة الددزاا  إذااالشددلص

كيتقدهنه شدصط اسشدوهر ااس دةة    –ااسشوهر رررر الزاا  اللصيي حصا الم مل  إل   هلل  اس ةة 

ي ي    ل ر   قهلل الزاا   بهلكتهب  االت  رل الصسدمي  اسدس لد  هالاقهت الهللمتلر يلس  القص 

ي دد ل يددم   ايلهقدد  بلقلبدد  يقددهللرهه الددي السددص سددر مددلة اللقددهلل رددحرحًه  اإة لدد  يل دد  الددزاا  

الدهللمتلر أحمدهلل بدس  ذا  ال دص  بده نراسد  يقورد  سقهراد   الاكحد راَ ده اللصيي حقرق  اأحكهسدهل

ط نار اللهرم  ل الزاا  اللصيي ارلر أفدصى لصدزاا  يردص 71يلس  بس أحمهلل الهللريلش  ص 

 30ل28الصسمي ص 

 21الزاا  اللصيي ارلر أفصى لصزاا  يرص الصسمي ص ( 2(
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االفددصق بددرس ال ددلرً ال هاردد  ازاا  الم ددرهرل يوددل التل ردد  يددزاا  

الم رهر يهلبًه سده يل د ل االندلك ال دهاي لدر  يرده  ل رد ل لكدس إة لد  يل د  

ل ا بددل  حدد  النفقدد   زاا  الم ددرهر مددهة زاالددًه  صيردده اس ددرهر بدد ة ااحددهلل

     (1)م رهرلاالمبرت ا هلل   بل وه يي زاا  ال

 ثالثًا: الفرق بني زواج املسيار وزواج السر 

لكي يت ح الفصق بدرس زاا  ال دصل كبدهلل سدس  لصيد  زاا  ال دص قدهت 

الحنفردد : اكددهح ال ددص سدده لدد  يح ددصه شددهههللاةل أسدده سدده ح ددصه شددهههللاة يوددل 

 اكهح  ةار  ك اكهح سصل إذ ال ص إذا لهاز ا نرس فص  سس أة يكلة 

أة اكدهح ال دص هدل سده  -ممده قدهت الدهللرنيص  -مهلكرد  االمشولر  ندهلل ال 

أسص الشولن حرس اللقهلل بكتمهل أاري يردصه  أي ده  صد  متمده أ  كل اك بدهلل 

أة يكلة الملري الزا ل اا   له يرصه مهلزال  أا الروه أ  كل اهذه هي 

 ًصيق  ابس  صي  يي اكهح ال صر

ن اكددهح سددص االضصيقدد  الفددصى لصبددهلي ا قددلت: اسددتكته  يرددص الشددول

 أي هل ممه لل  لار  الزالهة االللي  ص  متمه ال  يلرلا الشولن بذلكر

 ا نهلل الشهيلر  :اكهح ال ص يول النكهح الذي ل  يشوهلله الشولن

                                                           

 104 ص  ص   ذا  الحاَ هر االاك ل الزاا  اللصيي حقرق  اأحكهسه( 1(
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ا نهللا الحنهبص   اكهح ال ص هل  قهلل النكهح  بللي اشهههلليسل يمسصاهل 

    لناقرل  اكهح ال ص هل أة يكلة بة  شورص اشو (1)أا  لارلا بكتمهة

أة يدت  اللقدهلل بغردص  سبق يتابني أ  لازواج السار صاورتني األوىل     مما

شددولن  ال هاردد  أة يددت  اللقددهلل س ددتليرًه الرمددهة  االشددصاط  ايتفدد  الددزا  

االزالدد  االددللي االشددولن  صدد  متمهادده أا يلرددي يردده الددزا  الشددولن 

       (2) بكتمهاه  س زال  أفصى أا  س لمه  ر

صق بددرس زاا  الم ددرهر ازاا  ال ددصل يددي ا صرددهل يددرمكس برددهة الفدد

اح لر الي ل ايهلبًه سه م رصًل يزاا  الم رهر يره إشوهنل  يالالال لرً 

يل دد ل اهددذه السددلر مصودده يرددص سللددلنً يددي ال ددلرً الالدد  سددس الددزاا  

 رال صي

زاا  ال ص يره إي هم اقبدلتل ايشدوهلل  أما ةالنسبة للصورة الثانية :

الددي يهلبددًه الكددس يتلاردد  الزالددهة االددللي   صردده شددهههللاةل ايكددلة يردده

االشولن  ص  متمهاه ا هلل  إ ةاهل ايره ي بت ح  النفق  االمبرت اال دكس 

اسدده ص الحقددلقل اك ي ددقط شدديء سنودده ممدده هددل الحددهت يددي زاا  الم ددرهر 

                                                           

ل   9/59ل الحهاي 236/ 2ا لالشصح الكبرص احهشر  الهللسلقي 2/253بهللا ر ال نه ر ( 1(

( قلا هلل الفقه لمحمهلل  مر  2)  301ل41/300ل الملسل   الفقور  7/83المغني 

مصا شي الضبل : الال ل  –ط ال هللف ببصشصز 534اسح هة الم هللني البصمتي ص 

1407 - 1986 
فقوهء أة اللقهلل إذا  فة  س اسشوهن ل يول بهًل  ل أسه إذا شوهلل  صره ك  فةف برس ال( 2(

ًُص  سنومه أة يكتمه النكهحل يوذا رحرح  نهلل ال مولرل افهل  يي ذلك  شهههللاةل ا

 5/31المهلكر  اقهللا ببضةة النكهح الذي شوهلل  صره الشولن ال  يلصس لصنهس  المب لط 

الحهاي   382/ 2حهشر  ال هاي  ل3/194شصح ال صشي  2/253بهللا ر ال نه ر 

 9/48المحص   2/236حهشر  الهللسلقي  7/83ل  المغني  9/59
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ايهلبددًه  سدده يتفدد  زاا  الم ددرهر سددر زاا  ال ددص  يددي اك فددهق  صدد   ددهلل  

 اس ةة  نهر

 بني زواج املسيار ونكاح املتعة رابعا:  الفرق

زاا  المتلدد  زاا  سثقددت اسحددهللان بمددهللً سلرندد  سقهبددل ألددص أا سوددص 

سلرسل ايكلة اللص يي اللهنً  ص  قهللر المهللًل ابم صن ااتودهء المدهللً ينتودي 

هددذا الددزاا   صقه رددًه اك يحتدده  إلدد  ًددةق اك إلدد  ي ددخ اك يرددص ذلددكل لة 

 ر المهللً لزء ك يت زأ سس رص  اللقهلل

قهت ال صف ي ا ف رص المتلد  أة يقدلت كسصأ ده: أ متدر بدك مدذا سدس 

    (1)المهللً بكذا سس البهللتل

اقهت الهللرنيصي  احقرق  اكهح المتلد  الدذي يف دخ أبدهللا أة يقدر اللقدهلل 

سر ذمص اللدل لصمدصأً أا الرودهل اأسده إذا لد  يقدر ذلدك يدي اللقدهلل الد  يلصموده 

المصأً أا الروه المفهرق  بلهلل سدهللً  الزا  بذلك اإامه ق هلله يي اف ه ايومت

       (2)يإاه ك ي ص

ا قهت الشهيلي : المهك اكهح المتل  المنودي  نده مدل اكدهح مدهة إلد  

ألددل سددس اآللددهت قددصم أا بلددهلل اذلددك أة يقددلت الصلددل لصمددصأً اكحتددك يلسدده أا 

 شصا أا شوصا أا اكحتك حت  أفدص  سدس هدذا البصدهلل أا اكحتدك حتد  أردربك 

يهرقدك  ة دده أا سده أشدبه هدذا سمدده ك يكدلة يرده النكدهح سضصقدده يتحصدرس لدزا  

                                                           

 5/152المب لط ( 1(
 2/293حهشر  الهللسلقي  ص  الشصح الكبرص ( 2(
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       (1)كزسه  ص  البهلل أا يحهللم لوه يصق 

يقددلت ابددس قهللاسدد  سلندد  اكددهح المتلدد  أة يتددزا  المددصأً سددهللًل س ددل أة 

يقددلت: زالتددك ابنتددي شددوصال أا سددن ل أا إلدد  ااق ددهء الملسدد ل أا قددهللا  

ً أسدصأا س وللد   أا أة يقدلت س سلصلسد  الحه ر اشبوهل سلاء مهادت المدهللً

        (2) متر بك مذا سهللً مذا بكذا سس المهتأ

برنمه زاا  الم درهر زاا  نا د ل اك  ةقد  لصمدهللً يردهل اك ينتودي إك 

بضةق أا فصر أا ي خ سدس الق دهءل اهدذا هدل سده يمردز زاا  الم درهر  دس 

  زاا  المتل 

هلد  سنده المتلد  أبدرس ااظصا لكلة الزاا  يرص الشص ي يق هلل يي الغ

 أقلات الفقوهء اأنلتو  يي  حك  اكهح المتل 

 اختلف الفقهاء يف حكم  نكاح املتعة على قولني:

ذهدد  لموددلر الفقوددهء الحنفردد  االمهلكردد  االشددهيلر   القااول األول:

االحنهبص   ص  ال حرح سس المذه  إل  حصس  اكدهح المتلد  ابضدةة  قدهللهل 

ا صددي ا بددهلل ام بددس الزبرددص اأبددل هصيددصً  اإلدد  هددذا ذهدد  أبددل بكددص ا مددص

                                                           

 86ل 5/85ال  ( 1(
  41/333ل الملسل   الفقور  7/178المغني( 2(
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  (1)ايردددصه  سدددس ال دددحهب  ر دددي ام  دددنو  االتدددهبلرس اال دددص  ال دددهلح

 س تهلللرس بمنل  سنوه 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ يقلله  ز الل:  أما الكتاب الكريم

حددددددص     (2) چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

بنكدهح اك بمصدك يمدرس يربقد   لهل  ال مهك إك بمحدهلل شدرلرسل االمتلد  لر دت 

التحصي ل االهلللرل  ص  أاوه لر ت بنكهح أاوه  ص فر سس يردص ًدةق اك يصقد  

اك ي صي التلارم برنومهل يدهللت أاوده لر دت بنكدهح يصد   كدس هدي زالد  لدهل 

  (3)اقلله  لهل  يي َفص اآلي : كَيَمِس اببَتغ  َاراَء ذِلدَك َيُمالِلدَك ُهدُ  اللدهُناَة {

سدده اراء ذلددك  هنيددهل يددهللت  صدد  حصسدد  الددلطء بددهللاة هددذيس  سددمي سبتغددي

      (4)الشرلرس

حهلليل الصبرر بس سدبصً ال وندي ر دي ام  نومده: أة أبدهه حهلل ده أاده 

مهة سر رسلت ام رص  ام  صره اسص  يقهت:   َيه َأيَُّوه النَّهُس ِإا دي َقدهللب ُمنبدُت 

 َ هِءل َاِإةَّ امََّ َقهللب َحصََّ  َذِلَكَأِذابُت َلُك ب ِيي اِكسبِتمبَتهِك ِسَس الن 

                                                           

 2/293لشصح الكبرص ل  حهشر  الهللسلقي  ص  ا 273/  2البهللا ر  5/152المب لط ( 1(

ل  المغني 231/  4اسغني المحته   9/328االحهاي لصمهارني  86ل 5/85ال  

ل اشصح رحرح س ص  174 - 169/  9يتح البهري شصح رحرح الب هري  7/178

  179/  9لصنلاي 
 سس سلرً المثسنلة 6ل5اآليتهة ( 2(
 سس سلرً المثسنلة 7اآلي  ( 3(
  9/329هاي لصمهارني ل االح 273ل2/272البهللا ر ( 4(
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ِإَل  َيلبِ  البِقَرهَسِ ل َيَمسب َمهَة ِ نبهلَلُه ِسنبُوسَّ َشيبٌء َيصبُرَ ل َسِبرَصُهل َاَك َ مبُفُذاا 

ايددي هددذا الحددهلليل الت ددصيح بهلمن ددل  االنهسددخ   (1)ِسمَّده ََ ربُتُمددلُهسَّ َشددربًله  

وددهلل أبددي بكددص ا مددص  صدد  أادده لدد  يددبصغو  ررررررراأاودد  مددهالا يتمتلددلة إلدد   

النهسخ ممه سب  ايره أة الموص الذي مهة أ ضههده ي دتقص لوده اك يحدل أفدذ 

شيء سنه اإة يهرقوه قبل اللل الم م  ممه أاه ستقص يي النكهح الملدصاف 

    (2)الموص الم م  بهللطء اك ي قط سنه شيء بهلفصق  بلهلله

قهت:   قهت رسدلت ام ردص  ام المه راى أبل هصيصً ر ي ام  نه 

ًُ َاالبِمرددَصاُم  -َأاب َهدهلَلَ   - صرده اسدص : َحددصََّ     (3)البُمتبَلددَ  الن َكدهُح َاالضَّددَةُق َاالبِلدهللَّ

بملن  أة المتل   ص فر سس يرص ًةق اك يصق  اك ي صي التدلارم برنومدهل 

   لصصللرسمه نت  ص  أة المتل  لر ت بنكهح ال   كس المصأً يروه زال

رابمه راي  س ابس  بدهس ر دي ام  نومده قدهت: إامده مهادت المتلد  

يي أات اسسة ل مهة الصلل يقهلل  البصهللً لدر  لده بوده سلصيد  يرتدزا  المدصأً 

     (4)بقهللر سه يصى أاه يقر ل يتحفظ له سته ه

ايلتددصض  صدد  هددذا :بددإة هددذه الحهنيددل س ددضصب  ي ددهل  بل ددوه 

أاده حصسوده  ده  فربدصل اراي يدي بل دوه أاده  بل هل لاه راي يي بل دوه

                                                           

أفصله س ص  يي رحرحه متهم النكهح/ بهم اكهح المتل ل ابرهة أاه أبرحل    ا خل ( 1(

 ر1406حهلليل رق   2/1025   أبرحل    ا خل ااستقص  حصيمه إل  يل  القره 
 ر187ل186/  9رحرح س ص  بشصح النلاي ( 2(

قهت  3644حهلليل رق   4/383أفصله الهللارقضني يي سننه متهم النكهح بهم الموص ( 3(

ابس القضهة يي  متهبه : إسنهنه ح سل الر  يره سس ينظص يي أسصهل إك أحمهلل بس 

الزهص بس سنرر النر هبلريل اقهلل راى  نه أبل حه  ل اابنه أبل سحمهللل اقهت يره أبل 

 ر3/180حه  : رهللاقل اذمص لمه   رااا  نه احل اللشصً ا   الصاي  
 ر3/422سنس التصسذي ( 4(
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حصسوه  ده  الفدتح بمكد ل اراي يدي بل دوه  نده حصسوده يدي يدزاً  بدل ل 

اراي يي بل وه أاه حصسوه يي ح د  الدلناك ابدرس مدل اقدت ااقدت زسدهة 

 سمتهلل 

 وجياب عن ذلك جبوابني:

أاه  حصي  مصره يي سلا ر لركلة أهوص اأاشص حت  يلصمه  أحدهما:

قهلل  صمهل الاه قهلل يح ص يي بلض الملا ر سس ل  يح دص سلده سس ل  يكس 

 يي يرصهل يكهة ذلك أبصغ يي التحصي  اأامهللر

أاه مهات حةك يحصست  ه  فربص    أبهحوده بلدهلل ذلدك  واجلواب الثاني:

لم صح   صموهل    حصسوه يي ح   اللناكل الذلك قهت يروه:   اهدي حدصا  

ه مهة سس التحدصي  المتقدهلل  سلقدت  لقبتده إل  يل  القرهس     نبروه  ص  أة س

إبهح  اهذا  حصي  سثبدهلل ك  تلقبده إبهحد  الاده إلمدهك ال دحهب ل راي ذلدك 

 س أبي بكصل ا مصل ا صيل اابس س للنل اابس  مدصل اابدس الزبردصل اأبدي 

هصيصًرقهت ابس  مص: ك أ صمده إك ال دفهح اف ده لاقدهت ابدس الزبردص: المتلد  

 هي الزاه ال صيحر

ة قرل: يقهلل فهلفو  ابس  بدهس اسدر فةيده ك يكدلة اسلمدهكل قردل: يإ

قهلل رلر ابس  بهس  س إبهحتوه اأهوص  حصيموه ااههصه  بدهلل ام بدس الزبردص 

 صروه سنههصً سشولرًل اقهت له  صاً بس الزبرص: أهصكت اف دكل قدهت: اسده 

هل هل يه  صاً قهت:  فتي بإبهح  المتلد ل امدهة أبدل بكدص ا مدص ينوردهة  نود

 -ردددص  ام  صرددده اسدددص    -يقدددهت:   بدددت سندددكل أفبدددص   دددس رسدددلت ام 
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ا  بصاددي  ددس أبددي بكددص ا مددصل يقددهت لدده  ددصاً: إاومدده أ صدد  بهل ددن  سنددك 

    (1) ي كتر

الة النكهح سه شصك كقت دهء الشدولًل بدل شدصك ليدصاض اسقهردهلل 

يدة يتلسل به إلروهل ااقت دهء الشدولً بهلمتلد  ك يقدر اسدرص  إلد  المقهردهلل 

    (2)يشصك 

حكدي  دس ابدس  بدهس ر دي ام  نومده أاوده لده زًل  القول الثااني: 

ا صره أم ص أرحهبه  ضهء اًهااسل ابه قهت ابس لدصيجل احكد  ذلدك  دس 

   (3)أبددددي سددددلرهلل ال ددددهللري الددددهبص ر ددددي ام  نومدددده ااسسهسردددد   االشددددرل 

   (4){ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ ااستهللللا بظههص قللده  لدهل : ك

 -تهللكت بوه سس  ة   أاله:ااكس

 أاه ذمص اكستمتهك ال  يذمص النكهحل ااكستمتهك االتمتر ااحهللر أحهللهه:     

أاه  لهل  أسدص بإيتدهء اللدص االمتلد   قدهلل اسلدهرً  صد  سنفلد   اال هاي:     

 الب رر

أاه  لدهل  أسدص بإيتدهء اللدص بلدهلل اكسدتمتهك اذلدك يكدلة يدي  اال هلل:

ل  يمسه الموص يإامده ي د  يدي النكدهح بدنف  اللقدهلل ايثفدذ  قهلل اسلهرً االمت

                                                           

 ر 9/330اك تصاض اللابه يي الحهاي لصمهارني ( 1(
 2/273البهللا ر ( 2(
ر 7/178المغني   9/328االحهاي لصمهارني   272/  2البهللا ر  5/152المب لط ( 3(

ارل الاًهر  3/589ل ف رص البحص المحرط  191/  2أحكه  القصَة لص  هص 

 162ل6/161
 24سلرً الن هء / ( 4(
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الزا  بهلموص أاك    يمكدس سدس اكسدتمتهك يدهلللت اآليد  الكصيمد   صد  لدلاز 

     (1) قهلل المتل 

 ايلتصض  ص  هذا: 

{أي يدي النكددهح  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ قللده  لدهل  ك

  ذمدص ألنهسده لة المذملر يدي أات اآليد  اَفصهده هدل النكدهحل يدإة ام  لدهل

سس المحصسه  يي أات اآلي  يي النكهحل اأبهح سه اراءهه بهلنكهح بقللده  دز 

{ أي بهلنكددددهح اقللدددده  (2)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ   الددددل: ك

{أي يرددص ستنددهمحرس يرددص زااددرس اقددهت   (3)  ٹٹ  ٹ  ٹ  لددهل : ك

ًَددلبًك َأةب َيددنبِكَح  لددهل  يددي سددرهق اآليدد  الكصيمدد : كَاَسددسب َلدد ب َي بددَتِضرب ِسددنبُك  ب 

{ ذمص النكهح ك اسلهرً االمتل ل ير صف قلله اأسده   دمر    (4)البُمحبَ َنهِ  

 اللالدد  ألددصا يددنل ل الموددص يددي النكددهح ي ددم  ألددصا قددهت ام  ددز الددل: ك

{ أي سولرهس سبحهاه ا لهل :  (5)ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    

 { ر (6)ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ك

                                                           

 ر   9/328االحهاي لصمهارني  272/  2البهللا ر ( 1(
 24سلرً الن هء / ( 2(
 24سلرً الن هء / ( 3(
 25سلرً الن هء / ( 4(
 25سلرً الن هء / ( 5(
 50سلرً الحزام / ( 6(
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لسص بإيتهء اللص بلهلل اكستمتهك يي قللده  لدهل  كَيَمده اسبدَتمبَتلبُت ب ِبدِه اا

ِسنبُوسَّ َي ُ لُهسَّ ُأُللَرُهسَّ{ك يهللت  ص  للاز اسلدهرً  صد  سنفلد  الب در اهدل 

المتلدد  لة يددي اآليدد  الكصيمدد  بتقددهللي  ا ددمفرصل ممادده  لددهل  قددهت: )َيدد َ لبُهسَّ 

ُت ب ِبِه ِسنبُو ب(أي إذا أرن   اكسدتمتهك بودسل مقللده  لدهل : ُأُللَرُهسَّ ِإَذا اسبَتمبَتلب

{ أي إذا أرن ددددددددد   ضصرددددددددد    (1)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ك

الن ددهءل  صدد  أادده إة مددهة المددصان سددس اآليدد  اسلددهرً االمتلدد  يقددهلل رددهر  

سن لف  بمه ذمص سس اآليه  االحهنيلر ا س ابدس  بدهس ر دي ام  نومده 

َأيَُّودده  ه اسبددَتمبَتلبُت ب ِبددِه ِسنبُوسَّ{ا دد ه قللدده  ددز الددل: كَيددهأة قللدده  لددهل : كَيَمدد

ًَصَّقبُتُ  الن َ هَء{ا س ابس س للن ر ي ام  نده أاده قدهت:   المتلد   النَِّبيُّ ِإَذا 

 (2)بهلن ددهء سن ددلف  ا دد توه َيدد  الضددةق اال ددهللاق االلددهللً االملاريددل  

ال حرح اك ي بت شيء سنوده االنكهح الذي   بت به هذه الحقلق هل النكهح 

  ر (3)بهلمتل 

ممه استهللت القه صلة بإبهح  اكهح المتل  بقلت  مص بس ال ضدهم ر دي 

ام  نه قهت:   ستلتهة مهاته  ص   وهلل رسلت ام ردص  ام  صرده اسدص  أاده 

  (4)أاو   نومه اأ هق   صرومه: ستل  الن هء استل  الحج   

                                                           

 1سلرً الضةق / ( 1(
( االبروقي يي ال نس الكبصى 5 05/  7أفصله  بهلل الصزاق ال نلهاي يي الم ن  )( 2(

(7  /337) 
ل االحهاي 174 - 173/  9ل ايتح البهري 273/ 2ل البهللا ر  5/152المب لط ( 3(

/  1اسه بلهللههل االمغني كبس قهللاس   185/  2اأحكه  القصَة لص  هص  9/331الكبرص 

 ر133 - 132/  55ر ال هسر الحكه  القصَة لصقصًبي 178
 (337/  7أفصله البروقي يي ال نس الكبصى )( 4(
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م بس س دللن ر دي ام  نده قدهت: ااستهللللا مذلك بمه ارن  س  بهلل ا

  منه اغزا سدر رسدلت ام ردص  ام  صرده اسدص  لدر  لنده ا دهءل يقصنده: أك 

 ا ت  ي؟ ينوهاه  س ذلكل    رفط لنه أة انكح المصأً 

بددهل لم إلدد  ألددلل  دد  قددصأ  بددهلل ام: كَيدده َأيَُّودده الَّددِذيَس ََسُنددلا َك ُ َحص ُسددلا 

 { ر(1) َلُك ب َاَك َ لبَتهلُلاا ِإةَّ امََّ َك ُيِح ُّ البُملبَتهلِليَس ًَر َبهِ  َسه َأَحل امَُّ

بمة سدثنى هدذا الحدهلليل هدل إبهحد  المتلد  التدي  ويعرتض على هذا :

حصسوه رسلت ام رص  ام  صره اسص  يي سه ص الفبهرل اسس الملصاف أة 

ص المتلدد  قددهلل أبرحددت يددي اقددت  دد  حصسددت الددر  يددي حددهلليل ابددس س ددللن ذمدد

التهريخ يمفبهر الحظص قه ر   صروه لة يروه ذمص الحظص سدس اسبهحد  اأي ده 

لل   دهايه لكدهة الحظدص أال راقدهلل راي  دس  بدهلل ام بدس س دللن أة المتلد  

 سن لف  بهلضةق االلهللً االمرصام  

اقهت ال  هص: قهلل  ص  أة المتل  قهلل مهات سبهح  يي اقت يصدل مهادت 

ه س تفر ه ستلا صا للمل  الحهل  إلرده اللصيتوده اسبهح  بهقر  للرن النقل بو

الكهي  المه التملدت ال دحهب   صد   حصيموده لدل مهادت اسبهحد  بهقرد ل  يصمده 

الهللاه ال حهب  سنكصيس سبهحتوه سللبرس لحظصهه سدر  صمود  بدهلليه بإبهحتوده 

نت ذلك  ص  حظصهه بلهلل اسبهح  اك الص  أحهللا سس ال حهب  راي  نه   صيهلل 

إبهحد  المتلد  يردص ابدس  بدهس اقدهلل رلدر  نده حدرس اسدتقص  ندهلله  القلت يدي

 حصيموه بتلا ص الفبهر سس لو  ال حهب  اهذا مقلله يي ال دصف اإبهحتده 

الددهللره  بهلددهللرهمرس يددهللا برددهلل يصمدده اسددتقص  نددهلله  حددصي  النبددي رددص  ام  صردده 
                                                           

االحهلليل أفصله الب هري متهم النكهح بهم سه يكصه  سس سلرً المه هللً ر  78اآلي  ( 1(

  5075حهلليل رق   7/4سس التبتل اال  هء )
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اسص  إيهه ا لا ص   نهلله الفبهر يرده سدس مدل اهحرد  رلدر  دس قللده اردهر 

 لت ال مه   يكذلك مهة سبرصه يي المتل رإل  ق

ايددهللت  صدد  أة ال ددحهب  قددهلل  صيددت ا ددخ إبهحدد  المتلدد  سدده راي  ددس 

 مددص أادده قددهت يددي فضبتدده:   ستلتددهة مهاتدده  صدد   وددهلل رسددلت ام رددص  ام 

 صره اسدص  أاده أاود   نومده اأ هقد   صرومده   اقدهت يدي فبدص َفدص:   لدل 

ت  صره سنكدص ك سدرمه يدي شديء قدهلل  قهللست يروه لصلمت   يص  ينكص هذا القل

 صمددلا إبهحتددهل اإفبددهره بماومدده مهاتدده  صدد   وددهلل رسددلت ام رددص  ام  صردده 

 اسص ل ية ي صل ذلك سس أحهلل الورسل إسه

أة يكلالا قهلل  صملا بقهء إبهحته يده فقلا سلده  صد  حظصهده احهشدهه  

ردده يكلاددلا س ددهلفرس لسددص النبددي رددص  ام  ص سددس ذلددكل لة ذلددك يللدد  أة

اسص   رهاه اقهلل اردفو  ام  لدهل  بدماو  فردص أسد  أفصلدت لصندهس يدمسصاة 

بهلملصاف اينولة  س المنكصل يغرص له ز سدنو  التلاًدث  صد  س هلفد  أسدص 

النبي رص  ام  صره اسص ل الة ذلدك يدثني إلد  الكفدص اإلد  اكا دة  سدس 

   د  قدهت هدي اسسة ل لة سس  ص  إبهح  النبدي ردص  ام  صرده اسدص  لصمتلد

سحظلرً سس يرص ا دخ لوده يودل فدهر  سدس المصد ل يدإذا لد  ي دز ذلدك  صمنده 

أاو  قهلل  صملا حظصهه بلهلل اسبهح  الذلك لد  ينكدصاهل الدل مدهة سده قدهت  مدص 

سنكصا ال  يكس الن خ  نهلله   هبته لمه لهز أة يقهراه  ص   ص  النكرص  صرهل 

ذ يرص له ز حظص سده أبهحده ايي ذلك نلرل  ص  إلمه و   ص  ا خ المتل ل إ

اقهت ابس اللصبدي: اقدهلل     (1)النبي رص  ام  صره اسص  إك سس ًصي  الن خ

                                                           

 192ل191/  2أحكه  القصَة لص  هص ( 1(
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مهة ابس  بدهس يقدلت ب دلاز المتلد   د   بدت رلل ده  نوده يهالقدهلل اسلمدهك 

     (1) ص   حصيموه 

اقدهت المددهزري:  بدت أة اكددهح المتلدد  مدهة لدده زا يدي أات اسسددة   دد  

حرح أاه ا خل ااالقهلل اسلمهك  ص   حصيمهل ال  ي هل   بت بهلحهنيل ال 

       (2)يره إك ًه ف  سس المبتهلل  

اقهت ال ضر  الشصبرني)امهة له زا يي أات اسسة  رف   لصم ضص 

مممل المرت ل    حص   ه  فربصل    رفدط يرده  ده  الفدتحل اقردل  ده  ح د  

: ك - ي ام  لدهل   نده ر -اللناكل    حص  أبهللال اإلره يشرص قلت الشهيلي 

      (3) أ ص  شرله حص     أبرح    حص  إك المتل (

ااسددتهللت سددس أبددهح المتلدد   بمدده ارن  ددس لددهبص بددس  بددهلل ام ر ددي ام 

 نومدده قددهت:   مندده ا ددتمتر بهلقب دد  سددس التمددص االددهللقر  اليدده   صدد   وددهلل 

    (4)رسلت ام رص  ام  صره اسص  اأبي بكص حت  او   نه  مص  

ردص  ام  -بماو  يلصلا ذلدك يدي زسدس رسدلت ام ايلتصض  ص  هذا: 

 دد  لدد  يبصغدده الن ددخ حتدد  اودد   نودده  مددص اا تقددهلل أة النددهس  - صردده اسددص  

بهقلة  ص  ذلك للهلل  النهقلل امذلك يحمل يلل يرصه سس ال حهب ل الذا سهغ 

  رللمص أة ينو  الو  الملاي 

                                                           

                                                  5/132( ال هسر الحكه  القصَة لصقصًبي (1
 2/293حهشر  الهللسلقي  ص  الشصح الكبرص ( 2(
 183ل 179/     9رحرح س ص  بشصح النلاي    4/232غني المحته  س( 3(
 6/164ارل الاًهر ( 4(
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هددل أة اكددهح المتلدد   قددهلل  صدد  ااسددتهللت سددس أبددهح المتلدد   بددهلملقلت ا

سنفلدد ل ي ددح  قددهلليصه بمددهللً مهسلددهرًل الادده قددهلل  بتددت إبهحتدده بهسلمددهك يصدد  

    (1)ينتقل  نه إل  التحصي  إك بإلمهك َفص

اأسه قرهسو   ص  اسلهرً يهلملن  يرومه: أاوه ك  ويعرتض على هذا:

   ح سثبهللً ي حت سثقت ل االنكهح لمه رح سثبهللا ل  ي ح سثقتهر

اأسه ال لام  س استهللكلومه بماه قهلل  بدت إبهحتوده بهسلمدهك يصد  يلدهللت 

 إل   حصيموه إك بهسلمهك يمس الورس:

أاه سه  بت به إبهحتوه هل الذي  بت بده  حصيمودهل يدإة مدهة  أحدهما:

 نلرة يي اسبهح  ال  أة يكلة نلرة يي التحصي ر

ثقتد   لقبوده ا دخل أة اسبهح  ال هبت  بهسلمهك هدي إبهحد  س والثاني:

      (2) اه  يهلل لة إبهح  سثبهللً ل  يتلقبوه ا خ يص  يكس يرمه قهلله إلمهكر

االصالح قدلت لمودلر الفقودهء يقدهلل ردح التحدصي  المثبدهلل لصمتلد   دس 

النبي رص  ام  صره اسدص ل بحدهلليل سدبصً ال وندي أاده يدزا سدر رسدلت ام 

م   شصل يدمذة لنده رسدلت رص  ام  صره اسص  يتح سك  قهت: يمقمنه بوه ف

ام رص  ام  صره اسص  يي ستل  الن هء اذمدص الحدهلليل إلد  أة قدهت:   يصد  

 ر (3)أفص  حت  حصسوه رسلت ام رص  ام  صره اسص   

                                                           

 7/187لالمغني    9/331الحهاي الكبرص ( 1(
   9/331الحهاي الكبرص ( 2(
 سب  ص ر( 3(
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اس هلفدد  بلددض سددس ال ددحهب  يرددص قهنحدد  يددي ح رتدده اك قه مدد  لندده 

ا مصدلا  بهلملذرً  س اللمل بهل اال مولر سس ال حهب  قهلل حفظدلا التحدصي 

به حت  قهت  مص ر ي ام  نه:   إة رسلت ام رص  ام  صره اسدص  أذة 

لندده يددي المتلدد   ة دده  دد  حصسوددهل اام ك أ صدد  أحددهللا  متددر اهددل سح ددس إك 

     (1)رلمته بهلح هرً  

 دس  صددي  بددس أبدي ًهلدد  ر ددي ام  ندهل أة رسددلت ام رددص  ام ا 

ل  فربددصل ا ددس أمددل لحددل  الحمددص يدد اودد   ددس ستلدد  الن ددهء» صردده اسددص : 

    (2) «اسا ر 

 -رفط رسدلت ام »قهت:  -ر ي ام  نه  -)ا س سصم  بس الملك 

    (3) « ه  أاًهس يي المتل   ة   أيه     او   نوه -رص  ام  صره اسص  

 -احددهلليل سددصم  هددذا أيددهن أادده   (4) قددهت ال ددنلهاي يددي سددبل ال ددة  

فددط يددي المتلدد   دد  اودد   نوددهل ااسددتمص النودديل ر -رددص  ام  صردده اسددص  

وقدد  اا  ت الصف  ل اإل  ا  وه ذه  ال مدههرص سدس ال دص  اال صد ل 

 :روي نسخها بعد الرتخيص يف ستة مواطن

                                                           

حهلليل  مص:   إة رسلت ام رص  ام  صره اسص  أذة لنه يي المتل   ة هر ر ر  ر ( 1(

ل  1963حهلليل رق  631/  1هم النكهح بهم النوي  س اكهح المتل  أفصله ابس سهله مت

: هذا إسنهن يره سقهت اقهت ابس ح ص   115/  2اقهت البلررصي يي س بهح الزلهل  )

 3/333ايي ابس سهله  س  مص بإسنهن رحرح اذمص الحهلليل  ص رط الحبرص 
 4216ق  حهلليل ر 5/135رحرح الب هري  متهم المغهزي م لبهم يزاً فربص ( 2(
أفصله س ص  يي رحرحه متهم النكهح/ بهم اكهح المتل ل ابرهة أاه أبرحل    ا خل ( 3(

 ر1405حهلليل رق   2/1023   أبرحل    ا خل ااستقص  حصيمه إل  يل  القره 
 2/184سبل ال ة  ( 4(
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 ده  .الراةع  ه  الفدتح الثالثيي  مصً الق هءر الثانييي فربصر األول

ن  إك يي ح   اللناك يوذه التي ار السادس يزاً  بل ر اخلامسأاًهس 

أة  بدل  بل دوه فةيدده؛ قدهت الندلاي: ال ددلام أة  حصيموده اإبهحتوده اقددر 

سص رس يكهات سبهح  قبل فربص    حصست يروه    أبرحت  ه  الفتحل اهل  ه  

 رأاًهس    حصست  حصيمه سثبهللا

اقددهت القصًبددي: الصاايدده  مصودده    (1) قددهت الشددلمهاي يددي ارددل الاًددهر

لدد  لدد  يضددل اأادده حددص ل  دد  ألمددر ال ددص  ستفقدد   صدد  أة زسددس إبهحدد  المت

اال ص   ص   حصيموه إك سس ك يصتفت إلره سس الصاايض الز  لمه د  سدس 

ال مدد  بتفددصن ابددس  بددهس بإبهحتوددهل الكددس قددهت ابددس  بددهلل البددص: أرددحهم ابددس 

 بددهس سددس أهددل سكدد  االددرمس  صدد  إبهحتوددهل  دد  ا فدد  يقوددهء الس ددهر  صدد  

 ر حصيموه

البددهري بلددهلل سدده حكدد   ددس ابددس حددز  مةسدده  اقددهلل ذمددص الحددهيظ يددي يددتح

ال هل  المت مس لصااي  للاز المتل   س لمه   سس ال حهب  اسس بلدهلله  

سنهقشه  يقهت: ايي لمرر سه أًصقده اظدصل أسده ابدس س دللن إلد  َفدص مةسده 

يصرصالر اقهت الحهزسي يي النهسخ االمن ل  بلهلل أة ذمص حهلليل ابس س للن 

: اهددذا الحكدد  مددهة سبهحدده سشددصا ه يددي رددهللر المددذملر: يددي البددهم سدده لفظدده

لود  لص دب  الدذي ذمدصه  -رص  ام  صره اسدص   -اسسة ل اإامه أبهحه النبي 

 ردص  ام -ابس س للنل اإامه ذلك يكلة يي أسدفهره ل الد  يبصغنده أة النبدي 

أبهحده لود  اهدد  يدي بردل و  الودذا اوددهه   نده يردص سدصًل  دد   - صرده اسدص  

                                                           

6/162ارل الاًهر  ( 1(
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ردص  ام  -ه  س تصفد  حتد  حصسده  صدرو  يدي َفدص أيهسده أبهحه لو  يي أاق

ل اذلك يي ح   اللناك امدهة  حدصي   مبردهلل ك  لقردتل يصد  يبد  - صره اسص  

الرددل  يددي ذلددك فددةف بددرس يقوددهء الس ددهر اأ مدد  السدد  إك شددرله ذهدد  إلردده 

 بلض الشرل (
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 أسباب وجود ه و نشأة زواج  املسيار ،

 : نش ز زواج املسيار:أواًل

 سنتشص يرص ال صرج اهل نات يي هوص حهلليل س ضصح الم رهر زاا 

  دس المه دي القصة أاافص يي الم صملة  صيه اقهلل الم تمله  ل سلظ  يي

 الق هيه سس ايرصه الزاا  هذا  س  تحهللم ابصاس وه التي الف ه ره  ًصي 

 اكلتمه رد  يدي حرده و  لصم دصمرس  لدصض التدي االم دت هللً الم دتحهلل  

االمنتدهلليه   اكاتصات اسلاقر االم ة  ال ح  ًصي   س امذلك الرلسر ل

 بمده  صد   صد  مصده اللدهل  أردبح حردل الحهللي د ل اس ة  اسه ل سس ايرصهه

 يقدلت ردغرصًل قصيد  يدي يلرشدلة الندهس ااحدهلل امدمة اقدت يي حلله يهللار

 قبدل صاًيدهسل يكدس لد  حهلليل الم رهر س ضصح زاا " :الح ي أحمهلل الهللمتلر

 سدس الم تملده  م ردص لدهللى الردل  إلد  سلدصاف يردص هدل بل الفرصًل اآلاا 

  المل دلك لودذا   دهللى سدس أبدصز اسدس   (1)  دنو  يصيد  اهدل اسسةسر ل

 زاا  إلدهزً ب  دلص يتدلاه أحدهلل ت الدهللمتلر يلسد  القص دهاي اقدهلل

ًً يي   ً  الم رهر     (2) اسسةسر  الم تمله  مبرص

 ص  اشمً اهودلر هدذا الندلك سدس الدزاا  بودذه  ل  يمض اقت ًليل

ال لرً يقهلل  صف هذا الزاا  بوذا اكس  سنذ  هللً سدنلا ل اقدهلل هودص لات 

سصً يي سنضق  الق ر  بهلممصك  اللصبر  ال للني ل    ااتشص هنه  بهلمنضق  
                                                           

وه يي الشدصيل   قلن الزاا  الم تحهلل   احكم 69الزاا   ص للقهلل س تحهلل   رلر( (1

 9 لهللمتلر اهب  الزحرصي ص

  :اهب  ط سكتب  .5لهللمتلر يلس  القص هاي ص  احكمه حقرقته الم رهر زاا ( (2
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اللسدض  ايبدهللا أة الدذي ابتدهللك الفكددصً اسدرط زاا  يدهلل     يودهلل الغنددر    

ايج الن دددلً الة دددي يددده وس قضدددهر الدددزاا  الضبرلددديل أا اقدددهلل ل دددم إلرددده لتدددز

امددذلك قددهت الددهللمتلر إبددصاهر    (1) المضصقدده  الة ددي أففقددس يددي زاا  سددهب ل

زاا  الم ددرهر:   إادده سلددصاف قددهلليمًه يددي الممصكدد  اللصبردد   ال  ددصي  ددس

ا هلل   ال حلي    بملن  أة الصلل يتزا   ال للني ل اي ملاه يي سنضق 

    (2)ر   فم رس سن   قصيبًه  ح ل اهذا سنذ ي إلروه إكالمصأًل اك يم 

ا يبددهللا أة هددذا الددزاا  مددهة لدده رددلرً سشددهبو  يددي متدد  الفقوددهء 

قددهلل اهقشدده يددي متهبدده المغندديل اسددمهه زاا  الصرصردده   قهللاسددهر ابددس ء القددهللسه

رقدهت ابدس  احمدهلل بدس حنبدل رحمده ام اسسده االنوهريه ل اقدهلل سدبقه إلد  ذلدك 

أحمهلل يي رلدل  دزا  اسدصأًل اشدصط  صروده أة يبردت  ندهللهه اقهلل اط  قهللاسه

يي مل لمل  لرص ل    رللدت اقهلدت: ك أر د  إك لرصد  الرصد  يقدهت: لوده أة 

 نزت بضر  اف  سنوهل يدإة ذلدك لده زل اإة قهلدت: ك أر د  إك بهلمقهسدم  

مددهة ذلددك حقدده لوددهل  ضهلبدده إة شددهء ل ااقددل  ندده ال ددص  يددي الصلددل يتددزا  

شتصط  صروه أة يم روه يي اليه   ي لز الشصطل يإة شهء  رللتل المصأً اي

اقددهت يددي الصلددل يتددزا  المددصأً  صدد  أة  نفدد   صردده يددي مددل شددوص فم دد  

     (3) نراه ل أا  شصً نراه ل

ا صدد  هددذا يت ددح أة هددذا الددزاا  مددهة حددهللي ًه يددي اكسدد  إك أادده قددهللي  

 لمه يرل يإة له رلرًا قهلل  كلة سشهبو  يي الزسس ا بهلفلل

                                                           

زاا  الم ددددرهر نراسدددد  يقوردددد   1418 11ص 46س صدددد  السددددصً  ال ددددللني  اللددددهللن ( (1

 78ص االتمه ر  اقهللي 

 80ص زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي ( (2

  95ل 94/ 7ي المغن( (3
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 ثانيًا: أسباب وجود زواج املسيار

الزسن  المه ر  قصرةل لة الزاا  مهة سوة  مهة زاا  الم رهر يي        

التمه ر  مهلتي اصاهه الرل ل  اسس  سر صا ال   كس هنهلك  لا   سهني  اك

أه  أسبهم التي أن  إل  اللن زاا  الم رهر اااتشهره يي اللقت الحه ص 

  -: سه يصي

 أواًل: عنوسة  املرأز أو طالقها أو ترملها:

سس أه  السبهم التي أن  إل  اللن زاا  الم رهر اااتشهرهل هل اللن 

بصغس  -افهر  ال صر ر  - هللن مبرص سس الن هء يي الم تمله  اسسةسر 

 سس الزاا  ال  يتزالس بلهللل أا  زالس ايهرقس 

اللنلس  هههصً التمه ر  الزاا  لمل  أا ًةق ااحل ذلكر القهلل أربحت 

سثرق  أيصز وه الحرهً الملهرصًل اهي  كبص ا ت ر ا فصض اف وه  ص  

الم تمر ممسص ااقر افضرص اقهلل هوص  إح ه ره  مبرصً حلت  هللن الللاا  

 0يي البصهللاة اللصبر   هس  انات ال صرج  ص  اله ال  لص 

زاا ل سمه  االنف  البشصي : ي هارهه القص   نهللسه  مكل المصأً سس ناة

 يهللير المصأً أا الروه إل   قهللي  

 ندهزك  سددس ألدل الح ددلت  صد  زا  يلدد  المدصأًل ايكددلة لوده سندده 

ايددي اسددتضةك لصددصأي ألص دده س صدد  السددصً ل  الللددهلل   ددتما  بدده بددإذة ام

 %46.62يتهً سس الممصك  اللصبرد  ال دللني  رأ   363ال للني  اشمل 

ل أا ًةقوه أا   رهر هل  نلس  المصأًسس الفتره  أة سب  هولر زاا  الم

ابهللراس  بلض الحهك  المتزال   س ًصي  الم رهر ل  حهلتوه إل  الًفهت
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قهلددت إحددهللى الحددهك :  إة الددزاا  بوددذه ال ددلرً مددهة هددل الحددل الفرددص 

 لزاالوهل حرل إاوه سضصق  سص رس ستلا ل  ال مهتر

 يقلت الهللمتلر القص هاي

مه ر  قصرًةل يقهلل مهة الزاا  سوًة ُسَر ًَّصال اقهلل مهة هذا يي الزسن  ال

ال   ُكس هنه   لا   سهنيد  اك التمه رد  مدهلتي اصاهده يدي   دصاهل امدهة 

قصرل سس الن هء سس لوس سهت فهص لهءهس  س ًصي  المردصام يدي الغهلد ل 

الوذا لد  ينتشدص م ردًصا هدذا الندلك سدس الدزاا  الدذي  تندهزت يرده المدصأً  دس 

 بلض حقلقوهر

أسه يي زسهانه يقهلل م ص   لا د  الدزاا ل اسلظموده سمده م دبت أيدهللي 

النهسل ااشدم  دس ذلدك م دصً )اللدلاا ( الة دي يده وس القضدهرل اِ شبدَس يدي 

برل  َبه وس َسحبُصاَسه  سس الح  الفضصيل لوس يدي الدزاا  ايدي السلسد ل 

وس إ هي  إل  المضصقه ل اهس ل س  م رصا ل اإل  الراسل الة ي سه   ن

أزاالوسل افصَّفلهس احرهللا ل أا سر أًفدهتل ام ردًصا سده يكدلة سلودس  دصاً 

 اسهتر

ممه أة الا هك يي   صاه قهلل أ ضت م رًصا سس الن هء يصر  لركدلة 

لُوسَّ سلارن فهر  بوس سس م بوس المشصاكل ممس  لمل ُسهللر س  أا ُسلل و  

 ِمَودددددسرأا ًبربددددد  أا ردددددرهلللر  أا سحهسرددددد  أا يردددددص ذلدددددك سدددددس أادددددلاك ال

  هارًه : ريض م رص سس الن هء لفكصً التلهللن:

حرل إة م رصا سس الن هء ك يقبصس بهلتلهللنل سر   دصرموس بدمة هدذا هدل 

إك أة الغردصً الضبرلرد  لدهللى المدصأً   لصوده ك  قبدل بده  - ز الدل-شصك ام 
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اهذا الصيض أنى إل  زيهنً ا ب  اللنلسد ل حردل إة المدصأً ل  ملاقر  مصي

بزا  له زال  أال ل حت  إذا  قهلل  بوه اللمص ال   ح ل  صد  زا  ك  قبل 

 ا ددددضص  لتقددددهللي   نددددهزك  سددددس ألددددل الددددزاا  ممدددده يددددي زاا  الم ددددرهرر

اقهلل أنى هذا الصيض أي ًه إل  ل لء الصلهت إل  الزاا   س ًصي  الم درهر 

بددهللاير الحددصص  صدد   ددهلل   صدد  الزالدد  الالدد ل امددذلك ال ددلف  صدد  مرددهة 

زازل حردل  دهلل  المبردت ا دهلل  ال دكس ايصبد  الكتمدهةل سمده أسص ه سس اكهتد

: رأى اكسدتبرهةي لل سس ال دل   صد  زالتده الالد  أة  لدصف بدهر ايدي 

سس اللرن  أة ال ب  يي ل لء الصلهت إل  الزاا  بوذه ال لرً  66.25%

 هل التحصز سس  ص  الزال  الال ل سر ريبتو  يي التلهللنر

 املتعة:ثالثًا: رغبة بعض الرجال يف 

يصي  بلض الصلهت يي التلهللن سس ألل المتل  التي ربمه ك ي هللهه سدر 

زالته الال ل ب دب  مبدص سدنوه سد ة أا ااشدغهلوه سدر أاكنهده ااحدل ذلدكل 

اهذا ح  سشصاك الكس فليو  سس  صمودهل احصردًه  صد  شدللرهه ا  صد  

 مرهة السدصًل أنى إلد  هودلر هدذا الندلك سدس الدزاا ر حردل الح دلت  صد 

 المتل  اإ فهف النف  سس ناة المبرت أا التغر  ًدليًة  دس س دكنه الاتر 

 مدت  صد   دهللن سدس المدلاًنرس ال صر درس  التدي الدصأيايي احهلل استضة ه  

أة سس أسبهم هولر هذا الندلك سدس الدزاا  هدل ريبد   %66.25 أةهوص 

 الصلل يي المتل  ا حصزًا سس  ص  الزال  الال ر

 ض الرجال يف حتمل املزيد من األعباء:رابعًا: عدم رغبة بع
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بلض الصلهت لر  لهلليو  اكسدتلهللان أا القدهللرً  صد   حمدل المزيدهلل سدس 

ال بهء اس هير  يي حره ه السصي ل ف لرًه يي الل ص الحه دص االتكصفد  

البههظدد  يددي الزي دده ل سددر ريبتدده يددي زالدد  سددس ألددل المتلدد  ااس فددهفل 

مضصقدده  االراسددل االلددلاا  يددي اقهبصددت ريبتدده هددذه ريبدد  م رددص سددس ال

حدهلل اسدتضة ه  أالزاا ل يمنى ذلك إل  هودلر هدذا الندلك سدس الزاا رايدي 

سمدس شدمصو  اكسدتضةك أة سدس أسدبهم هودلر هدذا  % 58.75رأى  الصأي

 الزاا  هل هصام بلض الصلهت سس  بله  الزاا  اللهني ااالبه هر

 خامسًا: عدم استقرار الرجل بسبب العمل:

 مددل بلددض الصلددهت يرددص س ددتقصل يوددل يتددصنن  صدد  بلددض قددهلل يكددلة 

المهللة أا البصهللاة يي  مل رسميل أا   هريل ايحته  يدي أ ندهء الدلنه يدي 

هددذا البصددهلل إلدد  اسددصأً  ح ددنهل سددر  ددهلل  اسددتلهللانه لتحمددل س ددلللر  الددزاا  

مهسص ل يرص م إل  زاا  الم درهرل لاده لدس ي دتقص سلوده الدس يم روده إك أ ندهء 

 البصهلل أا  صك المهللين  الر  س تلهللًا لنقصوه إل  بصهلله أا سهللينتهر اللنه يي هذا

 سادسًا: غالء املهور وارتفاع تكاليف الزواج:

يصي  بلض الصلهت يدي اكر بدهط بزالد   لفده اي دكس إلرودهل سدلاء 

مهات الالد  أا ال هارد ل الكدس هنده   قبد   قد  يدي هدذا الضصيد  أك اهدي: 

ا  الددزا  بتكددهلر  بههظدد  قددهلل  فددلق قهللر دده سغددهكً السددص يددي الموددلرل اإلددز

المهلر ر اقهبل ذلك اللن  هللن مبرص سس المضصقه  االراسل الة ي قهلل يمدتصكس 

المهت ايصيبس يي الزاا  سس زا  م ء ارهلحل ا هللن مبردص سدس اللدلاا  

الة ي يصي  أالرهؤهس يي  زاي وس ريب  يدي اس فدهف االللدهللل حتد  الدل 
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إل  هولر هذا النلك سس الزاا ر ريب  يدي   ضدي  أافقلا  صروسر يمنى ذلك

سس اللرن   ص   %51.25أ بهء الزاا  اللهنير ايي استضةك لصصأي رأى 

 أة هذا الزاا  يره   ضي ل بهء الزاا  اللهنير

 سابعًا : نظرز اجملتمع ملن يرغب يف التعدد

لصصلددل الددذي يصيدد  يددي التلددهللن  اكزنراءالم تمددر  بنظددص بشدديء سددس 

ه الم تمر بماه شولااي اك ه  له إك الن دهءل  اقدهلل يكدلة هدذا الصلدل يرتوم

 بحهل  يلصر  إل  اسصأً  لفه لظصاف فهرد  مدمة  كدلة زالتده سصي د  أا

 اك ب دب  الاكنل ًةقوده يصيدهلل يدة الالد  زالتده سدر ف ده   صد  يكدلة

ا  يرده سدتص ابلدهلل ًبرلي سمه يهلليله لصبحدل  دس زا بشكل لزاا   ا ي تضرر

اهذه النظصً لصتلهللن يرص رحرح  ا حته  إلد    دحرح ل  أ رس الم تمر  س

     (1) يإة التلهللن أبهحه ايلصه النبي رص  ام  صره اسص  اأرحهبه

سمدده سددب  يتبددرس أة ااتشددهر زاا  الم ددرهر  مددهة  اتر دد  الددلن الللا دد  

 لمدل لافصا  المدصأً لص المهني  ااكلتمه ر  لازيهنً سلهللك  الضةق االلنلس  ل

 اريض سبهللأ التلهللن ر    ازيهنً المولر ل

 

                                                           

زاا  الم درهر  1418 15ص 46 نظص هدذه السدبهم   بت دصف يدي  س صد  السدصً اللدهللن ( (1

ل س ددت هللا  يقوردد  يددي الددزاا  االضددةق لسددهس   85-81نراسدد  يقوردد  االتمه ردد  اقهلليدد  ص

 رددلر 6حددلت زاا  الم ددرهر لددهللمتلر يلسدد  القص ددهاي ص 170-167 مددص الشددقص ص 

 ام للبدهلل  69الش  در  ص الحدلات اقدهالة اسسدةسي الفقده لء  الزاا   يي للقهلل س تحهلل  

بكصرد   االتشدصير الفقده يدي المهل دترص نرلد  لمتضصبده  إبصاهر   بحل سقهلل  اسدتكمهكًً  فصرل سحمهلل

  3/8/2010يص ضرس القش بتهريخ  اهبص ل يي اللًنر  الن هح لهسل  يي اللصره الهللراسه 
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 املبحث الثاني

 وفيه مطلبان

  حصيص سحل النزاك ل اسب  ال ةف املطلب األول :

 أقلات اللصمهء لاأنلتو  االقلت الصالح املطلب الثاني :
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 حترير حمل النزاع ، وسبب اخلالف 

 : لنزاعأواًل:حترير حمل ا

يودل  ك فةف برس الفقوهء يي أة اللقهلل إذا مهة بدة شدولن اك إ دةة 

الدللي  بهًل لاك فةف أي ًه يدي ردح  اللقدهلل  إذا مدهة سكتمدل الشدصاط سدس

االتصا ي االشولن أا اس ةة ال  يذمص يره شصط  ندهزت المدصأً  دس حقوده 

س الددزالرس يددي النفقدد  أا ال ددكس أا المبرددت بددل يكددلة ذلددك ح دد  ا فددهق بددر

     (1) فهر  رص  اللقهلل

الدددللي  اافتصفدددلا يرمددده إذا مدددهة زاا  الم دددرهر سكتمدددل الشدددصاط سدددس

االتصا ي االشدولن أا اس دةة اشدصط  يدي ردص  اللقدهلل  ندهزت المدصأً  دس 

 حقوه يي النفق  أا ال كس أا المبرتر

 ثانيًا:سبب اخلالف

ي  قدهلل النكدهح س  يدي الشدصاط ال دحرح  االفهسدهللً يداافتص  الفقودهء القدهلل

 اسدس  د   ص د   صد  هدذا ال دةف يدي الحكد   صد  س دل هدذه اللقدلن امدذا افتصد 

                                                           

الحد  يدي الصلدلك يدي هدذا الشدصط ل أا التندهزت  دس حقوده اقهت لمولر الفقوهء  أة لصمدصًأ ( (1

ًِدببَس َلُكد ب َ دسب َشديبٍء ِسنبدُه –بضر  اف  سنوه  ؛ لقلله  لهل  يي سلرً رهللر سلرً الن دهء: كَيدِإةب 

َافبً ه َيُكُصلُه َهِنرًله َسِصيًله{ اقهت أهل الظههص مل شصط فهل  سقت   اللقهلل يإة مدهة يدي اللقدهلل أبضصده 

ل التدده  ااسمصرددل  6/117ل 2/290اللقددهلل بضددل الشددصط ااظددص بددهللا ر ال ددنه ر  اإة مددهة فددهر 

ااظددص المحصدد   - 93ص 7المغنددي كبددس قهللاسدده   390/ 9لالحددهاي الكبرددص لصمددهارني 5/218

 123ل  86/ 9كبس حز  
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 إردهللار افتصفدلا يدي ابهلتدهلي الم درهرل زاا   لصيد  يدي الملهردصاة اللصمدهء

 ممده أسدصيس إل  الم رهر مصم  يي اللصمهء برس اكفتةف هذا  صرهل ايصلر حكمو 

 :الشدقص أسدهس  لدهللمتلر المللده فضهبده يدي ال دصًهاي يقدلت الدهللمتلر سحمدلن

 رلرًل سس بمم ص لصمفتي ال ه ل لهلليهللليف صه الم رهر س ضصح أة :الات السص"

  س ك  أ ص يي افتةف اللصمهء :ال هاي االسص ال ثاتل سقهللار  ص  الفتلى يتكلة

 زاا  سد ك  إلد  اظدص يمدس ال ثاتل سحل لصلاقل  الحك   ص  اليلهت

   (1) ربهل لاز  قهت اللقهلل ل لرً اظص سسا بحصستهل الم رهر قهت

 

 

 

 

 

                                                           

  69الش  در  ص الحدلات اقدهالة اسسةسي الفقه  لء الزاا   يي للقهلل س تحهلل   رلر( (1

 الفقده يدي المهل دترص نرلد  لمتضصبده  إبدصاهر   بحدل سقدهلل  اسدتكمهكًً  فصردل سحمدهلل ام للبدهلل

يص دضرس ادلقش بتدهريخ  ادهبص ل يدي اللًنرد  الن دهح لهسلد  يي اللصره بكصر  الهللراسه  االتشصير

3/8/2010 
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 ول الراجحقوال، وأدلتهم  أقوال العلماء ، 

 اختلف  الفقهاء يف حكم زواج  املسيار على قولني:

:أة اشتصاط إسدقهط النفقد  االم دكس االمبردت  ك يبضدل   القول األول :

   (3) االشهيلر ل  بلهلل الهللفلت  (2) اقلت المهلكر    (1) اللقهلل اهل قلت الحنهف

                                                           

يصى الحنفر  : أة الشصط إة مهة  رحرحًه ية   سقت   اللقهللل اك يتنهي  سدر أحكده  ( (1
يهء به مهشتصاط المصأً أة ي كنوه احدهللهه يدي سندزت لاإة مدهة الشدصط الشصك لال   الل

يهسددهللًال أي ك ية دد  سقت دد  اللقددهللل أا ك   رددزه أحكدده  الشددصكل يهللقددهلل رددحرحل ايبضددل 
الشصط احهلله س ل اشتصاط ال رهر لحدهلل الدزالرس أا لكدل سنومده أة يلدهللت  دس الدزاا  يدي 

 2/ 148حقه  : ل  بررس ال2/ 405سهللً سلرن    الهللر الم تهر: 
ً يقلت الكهسهاي:   النكدهح المثبدهلل الدذي ك  مقردت يرده ك  بضصده الشدصاط الفهسدهللً   بدهللا ر 

ااتبددرس سددس هددذا أة اشددتصاط الددزا   ددهلل  اسافددهق أا أة ك يبرددت  نددهلل  2/285ال ددنه ر 
 .الزال  ك يث ص ذلك  ص   قهلل الزاا   نهلل الحنفر ل يربق  اللقهلل رحرحًه

الشصاط التي  قتصة بلقهلل الزاا  ال هة: شصاط ردحرح ل اشدصاط ايصى  المهلكر :( (2
 يهسهللًر

أسدده الشددصاط ال ددحرح : ينل ددهة: سكصاهدد  ايرددص سكصاه ريهلشددصاط ال ددحرح  يرددص 
المكصاهدددد : هددددي التددددي  تفدددد  سددددر سقت دددد  اللقددددهللل مهسافددددهق  صدددد  المددددصأً أا ح ددددس 

ا ك  ندددهيي سلهشص وهراالشدددصاط ال دددحرح  المكصاهددد : هدددي التدددي ك  تلصددد  بهللقدددهللل أ
المق لن سس اللقهللل اإامه يروه   رر   ص  الص للل س ل شصط  دهلل  إفصالوده سدس بصدهللههل 
ا هلل  التزا   صروهل ااحلهدهل اك  صدز  الدزا  إك أة يكدلة يروده يمدرس بلتد  أا ًدةقل 

 يإة الشصط يصزسهر
زاا   اأسه الشصاط الفهسهللً: يوي التي  نهيي أا  نهقض سقت   اللقهلل أا المق لن سدس الد

س ل اشتصاط الزا   هلل  اسافهق أا أة ك يبرت  نهلل الزال  أا يف ل زالتده ال دهبق  يدي 
المبرتل هذه الشصاط سنهق   للقهلل الزاا ل ايف خ اللقهلل قبل الدهللفلت ك بلدهللهل ايدي ذلدك 

( المهلكي اإذا ُشصط سه ينهيي اللقهللل ممة ك يق د  لوده اأة  2يقلت الشرخ سحمهلل الحضَّهم )
ك سرصامل أا ك يلضروه الللهللل أا يث ص  صروهل أا أسصهه برهللهه ي خ قبل البندهء ك ك افق  ا

ر التده  ااسمصردل 3/195شدصح ال صشدي   2/238بلهلله  ص  المشدولر حهشدر  الهللسدلقي 
لم ت ص فصرل لبل  بهلل ام الملاق سحمهلل بس يلس  بس أبي القهس  بدس يلسد  اللبدهللري  

  9/6542سسدددةسي اأنلتددده لصدددهللمتلر اهبددد  الزحرصدددي نار الكتددد  اللصمرددد  الفقددده ا 5/81
 3/445لسلاه  ال صرل 

 ايصى الشهيلر :الشصاط ال هة: رحرح  ايهسهللًر( (3



 د/ حممد منصور مجعة                                                                                                                                                 زواج املسيار عرب االنرتنت 

 

      
                                                             

 

- 54 - 

ابدده قددهت الح ددس ل ا ضددهء ل اابددس سددرصيس اال ددلري   (1) االحنهبصدد 

     (2) االاز ي

أة زا  الم درهر سبدهح: اسمدس   (1) اقهت بلض  اللصمدهء الملهردصاة

قددهت بوذا:الشددرخ  بددهلل اللزيددز بددس بددهزل سددلل الشددرخ رحمدده ام  ددس الصلددل 

                                                                                                                                    

أـ الشصاط ال حرح  : هدي التدي اايد  الشدصط يروده سقت د   قدهلل النكدهحل مشدصط النفقد  
أك  االق   برس الزاله ل أا ل  يلاي  سقت   النكهح الكنه ل  يتلص  بده يدصضل مشدصط

 ممددل إك مددذار احكمودده: أة الشددصط يصغددلل أي ك  ددم رص لدده يددي ال ددلر رس كاتفددهء يه هلل ددهل 
 اي ح النكهح 

م ـ اأسده الشدصاط الفهسدهللً: يودي التدي   دهل  سقت د   قدهلل النكدهح الد  ي دل بمق دلنه 
الرصي: اهل اللطءل مشصط أك يتزا   صروهل أا أك افق  لوه احكموه: أة الزاا  ي دح 

سفدةت بمق دلنه اهدل الدلطء أا اكسدتمتهكل ايف دهلل الشدصط لاده ي دهل  سقت د  للهلل  ا
 اللقهللل

يإة أفل الشصط بمق لن الزاا  الرصي: ممة شصط أك يضمهه الزا  ل بضل الزاا ؛ لاه 
شصط ينهيي سق لن اللقهلل  سدس البقدهء ااكسدتهللاس  ي دهر النكدهح بوده سقدهللر المدهللًل ي دصى 

ًةر امذا لدل شدصط الصلدل أاوده ك  ص دهل أا أاده ك يص ودهل أا س صى اكهح المتل ل يكهة به
 أاومه ك يتلار هةلر

اإة اشددتصط الددزا   ددهلل  اسافددهق أا أة ك يبرددت  نددهلل الزالدد ل ك يددث ص ذلددك  صدد  اللقددهللل  
يقلت المدهارني هدذه مصوده شدصاط بهًصد ل لاوده سدس الشدصاط التدي  حصدل حصاسده أا  حدص  

النكهحل لة سق لن النكهح سللدلن سلوه يهلشدصاط التدي حةكل اافت ت بهل هللاق ناة 
 بضددل اللقددهلل سدده مهاددت س صدد  بمق ددلنه مهشددتصاًه ًةقودده أا أة ك يضمهددهل يقددلت اسسدده  
النددلاي ُسبرنددًه  ددهبط الشددصاط المبضصدد  لصددزاا ل يرقددلت:   سدده ي ددل بمق ددلن النكددهحل 

را ددد   507-9/505مشدددصًه أة يضصقودددهل أا ك يضمهددده  الحدددهاي الكبردددص لصمدددهارني 
الفقده اسسدةسي اأنلتده لصدهللمتلر اهبد   4/377سغني المحته : .265ل 7/264الضهلبرس 
 9/6544الزحرصي 

 ايصى الحنهبص  : أة الشصاط ال هة( (1
النلك الات ـ الشدصاط ال دحرح : اهدي التدي يقت دروه اللقدهلل أا ك يقت دروه اللقدهلل الكدس 

ك سه ينو   نوده سده ناسدت ك   دل بهلمق دلن يروه سنفل  لحهلل اللهقهلليسل ال  يصن يي الشص
سددس اللقددهللل احكمودده: أادده يصددز  الليددهء بوددهل لمدده يرودده سددس سنفلدد  ايه ددهللًر س ددل أة  شددتصط 

 المصأً  ص  الصلل أة ينف   صروه أا أة يح س سلهشص وهل أا أك يتزا   صروه
ي اأسدده الشددصاط يرددص ال ددحرح : يوددي التددي ارن  ددس الشددصك اوددي  نودده أا التددي  نددهي

 سقت   اللقهللل ا شمل 
أاًك: سه يبضل الشصط اي ح اللقدهلل: س دل أة يشدتصط الصلدل أك سودص لصمدصأًل أا أك ينفد   

 صروددهل أا إة أرددهللقوه رلددر  صروددهر يقددلت ابددس قهللاسدد   يوددذه الشددصاط مصودده بهًصدد  يددي 
اف وه؛ لاوه  نهيي سقت   اللقهلل؛ الاوه  ت مس إسقهط حقلق     بهللقدهلل قبدل االقدهنهل 
يص  ي حل ممه لل أسقط الشفرر شفلته قبل البررل يمسه اللقهلل يي اف ده ي دحرح؛ لة هدذه 
 الشصاط  للن إل  سلن  زا هلل يي اللقهللل ك يشتصط ذمصهل اك ي ص ال ول بهل يص  يبضصهر

 هارهً : سه يبضل الزاا  سس أرصه: س ل اشتصاط  مقردت الدزاا ل اهدل اكدهح المتلد ل أا أة 
 رنهيضصقوه يي اقت بل

 95-7/93لالمغني 155- 6/147المبهللك  
 7/95المغني ( (2
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 نددهلل االددهلليوهل لظددصاف   بصهدده  صدد  ذلددك  بهل هاردد  ل ا بقدد  المددصأً يتددزا 

مددل سنومهلألددهم  ايدذه  إلرودده زالودده يدي أاقدده  س تصفدد     در لظددصاف

رحمه ام : ) ك حص  يدي ذلدك إذا اسدتلي  اللقدهلل الشدصاط الملتبدصً شدص ًهل 

اهي اللن الدللي ار ده الدزالرس: اح دلر شدهههلليس  دهلللرس  صد  إلدصاء 

الزالرس سس الملاارل يإة ا ف  الزالهة  ص  أة المصأً  بق   اللقهلل اسةس 

لودده اوددهرًا ك لددرًة أا يددي أيدده  سلرندد  أا   ندهلل أهصودده أا  صدد  أة الق بدد  يكددلة

     (2) النكدددهح ا دددهلل  إففه ددده لردددهلي سلرنددد ل يدددة بدددمس بدددذلك بشدددصط إ دددةة

سحمدهلل اسس الذيس قهللا بإبهحته أي ًه: ي درص  شدرخ الزهدص ال دهب  الدهللمتلر 

سرهلل ًنضهايل حدرس سدلل  دس زاا  الم درهر اأاده زاا  يدت  بلقدهلل اشدولن 

االدديل الكددس بشددصط أك يصتددز  الددزا  بهلليددهء بددهلحقلق اللالبدد   صردده احددل 

الزال ر يقهت:سه نا  السص مذلكل اللقهلل رحرح شص هل ا   اك فهق  ص   هلل  

لشدص ي الليهء بحقلق الزال ل اهدي ر درت بدذلك يدة بدمسل لة الدزاا  ا

ال حرح قه    ص  الملنً االصحم ل ا ص  سه يتصا رهة  صرهل سده نا  حدةك 

    (3) ًربه بلرهللا  س الحصا 

                                                                                                                                    

 اسحدص ل امدهره س ردز بدرس سده الم درهر زاا  حكد  يدي الملهردصاة اللصمهء افتص ( (1

 الربلد  اال مد  ال هبقلة افتص  ممه الم ت هللًل الق هيه يي ًبرلي أسص اهذا اكفتةف

 القهلليم  سس الق هيه م رص يي

هددـ زاا  1417الالد   لمدهنى 18اك ندرس  8768يدصً  دهللن اقدة سدس لصيدهللً ال ز( (2

 112الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  

ل س ت هللا  يقور  يي الزاا  االضةق لسدهس   مدص  3288س ص  َفص سه   اللهللن ( (3

 115ل114زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي   176الشقص ص 
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اسدددس الدددذيس قدددهللا بإبهحتددده مدددذلك: الدددهللمتلر ا دددص يصيدددهلل ااردددل  سفتدددي 

زاا  الم ددرهر سددمفلذ سددس اللاقددرل ااقت ددته  :ال مولريدد  ال ددهب  حرددل قددهت

    (1)  ل س ل ال للني ل التي أيتت بإبهحتهرال صارً اللمصر ل يي بلض الم تمله

ربردددر اآلفدددص  10الم دددصي  س دددهء اك ندددرس  اأ صندددت  نار اسيتدددهء

الم رهر يي س ص بشصط   ل إبهح  زاا 2009أبصيل  6هـل الملاي  1430

الشص ر   سلايق  ر ر  ال مولري  أا الي السصل اقهلل أرهللر سصمز البحلم

 ذا النلك سس الزاا ل الذي  صيته س تمله التهبر لهللار اسيتهء يتلى  برح ه

فصر ر ل ا هر بشماه لهللت مبرص برس الفقوهء برس ُسبرح اُسحص راأمهلل  الفتلى 

الده ز إذا اسدتلي  الشدصاط التدي ا دت  صروده أحكده  الشدصيل   أاده ردحرح

لتثمهلل ح  الص ر  أا الحهم  يي أة يمندر هدذا  اسسةسر ل لكس الفتلى  هن 

سبًبه يي  زاف النهس  دس الدزاا   صً ي هنه أا إذا مهةالزاا  إذا فشي م 

المفهللد  إلد  أة  ندهزت  الشص ي بهلضصيق  المتلهرف  صروهراأشهر  الفتلى

 نهزلوده  دس  المصأً  س حقوه يي المبردت االنفقد  ك يبضدل  قدهلل الدزاا ؛ لة

 حقلقوه المهني  هل افترهر حص لوه ك يتلص  بمي يصن َفصل اأة الشصك يبدرح

 ه المضهلب  بحقوه المهني ست  أران رلو

 صددي لملدد   زاا  الم ددرهر الددذي ي ددتليي الرمددهة   يقددلت  الددهللمتلر

يحمددل أي لددلة سددس استوددهة مصاسدد   االشددصاط الشددص ر  سبددهح شددص ًهل اك

نار اسيتدهء بح دًه  لقدهلل أ دهلل »المصأً أا الصللر اقهت لمل  يي برهة رسدمي: 

ي نقردد  ايدد   ددلابط س ددتقصً شددص رًه ست   ددًه قه مددًه  صدد  سددنوج  صمدد

                                                           

   115لتمه ر  اقهللي  زاا  الم رهر نراس  يقور  اا( (1
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سنو ر  أا حت يره أة زاا  الم رهر سبهح شدص ًه اك شديء يردهل  اأس 

 بشصط  لايص أرمهاه

اشدددصاًه التدددي ك  ت دددهاز يدددي اته  وددده سددده أقدددصه س مدددر البحدددلم 

االتدي ألدهز  2007سدهيل  31يدل  ال مدر   اسسةسر  بدهلزهص يدي لص دته

ي دتليي الرمدهة الشدص ر ل  لدذييروه هذا الندلك سدس الدزاا  ا صيده بماده ا

 اأ دهف لملد «ر ا مت متهبته يي ا رق  رسمر  بلاسدض  شد ط س دتط

يهيدد  السددص أة الدزالرس ا فقدده يددي زاا  الم ددرهرل يددي »يدي برهادده الصسددمي 

 صدد  اة الددزا  ك يقددر  سددر الزالدد  اإامدده يتددصنن  صرودده  اللقددهلل أا فهرلددهل

ردحرح ا تص د   صرده مدل  الصدلة سدس الدزاا   نهللسه  تهح له الفصرد ل اهدذا

 «الزال  َ هر الزاا  الشص ي يرمه  هللا سه  نهزلت  نه

نقرقدد    صدد  قنددهً  90راقددهت لملدد  يددي سهللافصدد   صرفلاردد  لبصاددهسج  

س مددر الفقدده اسسددةسي ب ددهللً أبددهح هددذا الددزاا  اس مددر   المحددلر ل إة

لددر  لودده يتددلى فهردد  بوددذا الشددمةل  ل اأة نار اسيتددهء البحددلم اسسددةسر 

فمدد  س ددهسر  نودده ا تمددهلل  الفتددلى بلددهلل إلمددهك اللصمددهء الملتبددصيس يدديلك

ل الدزاا   هلمر  بح لا الم مل  سس النهحر  اكلتمه ر  االهللينر  اأبهحلا هذا

اأشدددهر إلددد  أة التة ددد  بق دددر  الدددزاا  اشدددص رته س دددمل   يدددي سنتوددد  

ال ضلرًل سحذرا سس أاه  إذا ل  احدل س دل هدذه الزي ده  التدي يحتده  إلروده 

سه ناست يي إًهر الشصيل  اسسةسر  اس تليره لرمهاوهل يدإة البدهلليل  البشص
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الزادده االلرددهذ بددهمل اهددذا يحضدد  الم تملدده  ممدده اددصى يددي  اللحرددهلل سددركلة

   (1) الت صب  الغصبر  ر

بإبهحتددده  الكدددس سدددر الكصاهددد   الدددهللمتلر يلسددد   ااسدددس الدددذيس قدددهلل

  الم دددرهر( اك سدددس ل دددت سدددس ُن دددهً )زااالقص دددهاي الدددذي قدددهت:   أاددده 

الُمَصي ِبرس يرهل يص  أمت  سقهل  يي  حبرذه أا الهلليهك  نهل الد  أفضد  فضبد  

 هلل ل إلرهر مل سه يي السدص أادي ُسدلصت سدثاًك  ندهلل يصد  َيَ دلبِني أة ُأفدهل  

 ددمرصي أا ُأ ددهلص بددهللينيل أا أشددتصي ر دده النددهس ب دد ط ربدديل يددُمَحص   سدده 

 ل اقهت أي ًه:   بلض سدس  هر ده اء اللهس رأ تقهلل أاه حةتل لمتهبل  أهل

     (2) 0مصه السصل اأاه سله أمصه السصل اأرى أاه سبهح سر الكصه   

االهللمتلر اهب  الزحرصي قهت بهسبهح  سر الكصاه ل ابرس رأيه قه ًة:   

هذا الزاا  يرص سصيلم يره شص ًهل لاه يفتقص إل   حهلليدهلل سقهردهلل الشدصيل  

 ددكس النف دديل ااسشددصاف  صدد  الهددل االاكنل ار هيدد  يددي الددزاا  سددس ال

    (3) السصً بنحل أممل ا صبر  أحك    

                                                           

  2009أبصيددددل  16 -هددددـ 1430ربرددددر ال ددددهاي  20سلقددددر اللصبردددد  ال مددددر  ( 1(

http://www.alarabiya.net/articles  لصيددددددددددددددهللً الم ددددددددددددددصيلة بتددددددددددددددهريخ

 http://www.islamfeqh.comسلقر الفقه اكسةسي 22/4/2009

ل زاا   175س دددت هللا  يقورددد  يدددي الدددزاا  االضدددةق لسدددهس   مدددص الشدددقص ص ( (2

 115الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  

زاا  الم درهر 175س ت هللا  يقور  يي الزاا  االضةق لسدهس   مدص الشدقص ص ( (3

ر اهدد  الزحرصددي  أة هددذا اَفددص سدده قددهت الددهللمتل 115نراسدد  يقوردد  االتمه ردد  اقهلليدد   

الددزاا  ي ددهن  سقهرددهلل الشددصيل  ممدده قددهت الشددهًبي ايرددصه ليرمنددر بهبدده   سددهللا لصددذرا ر  

ا لايص التوم  أحرهاه يي اقهء الن    اشصف الن ل   قدلن الدزاا  الم دتحهلل   احكموده 

بحددل سقددهلل  لددهللارً ال هسندد   شددص لم مددر الفقدده اسسددةسي بمكدد   11يددي الشددصيل  ص 

 123/4/9-8هـ الملاي   1427/ 14/3-10لفتصً سهبرس المكصس  يي ا

http://www.alarabiya.net/articles
http://www.islamfeqh.com/
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اسس الذيس قهللا بإبهحته أي ًه: ي رص  الشرخ  بهلل اللزيز بدس  بدهلل ام 

َت الشرخ سفتي  ه  الممصك  اللصبر  ال للني ل ار ر  هرلد  مبدهر اللصمدهءل 

    (1) ااسرشهنر ار ر  إنارً البحلم اللصمر  االهلل لً

اسددس الددذيس قددهللا بإبهحتدده أي ددًه: ي ددرص  الشددرخ  بددهلل ام بددس  بددهلل 

  دددل اسيتدددهء االدددهلل لً ااسرشدددهن بهلممصكددد  اللصبرددد  -الدددصحمس ال بدددصيس 

  دل اسيتدهء االدهلل لً  -ال للني  ل اي رص  الشدرخ يلسد  سحمدهلل المضصد 

  بددس رددهلح اي ددرص  الشددرخ إبددصاهر -ااسرشددهن بهلممصكدد  اللصبردد  ال ددللني 

القه ي  بهلمحكم  الكبصى بهلصيهض بهلممصك  اللصبر  ال دللني  -ال  رصي 

االهللمتلر ح رس بدس سحمدهلل بدس  بدهلل ام َت الشدرخ السدتهذ الم ده هلل ب هسلد  

     (2) اسسه  سحمهلل بس سللن بهلممصك  اللصبر  ال للني  سهبقه

 يي ال برص اسس الذيس قهت بإبهحته أي ه الهللمتلر احمهلل الح ي الكصني

ا صد  مصاهتده أا  الكليدت نالد  يي اسيتهء هرل  ا  ل الفقور  الملسل  

 ددهللسوه  صدد  الظددصاف اقددهت: اهددذا الددزاا  يددي اظددصي رددحرح كسددترفه ه 

شددصاًه الشددص ر ل اك يددث ص يددي رددحته اشددتصاط  ددهلل  المبرددت سددر زاله دده 

الهللةل ري   هلل  شص ر  هذيس الشصًرسل الكس ي دح الدزاا   أة الفصيه 

 صغدد  هددذه الشددصاط يرددص المشددصا   ايكددلة لصزالدد  الم ددرهر اة  ضهلدد  ا

الددزا  بلددهلل اللقددهلل بهلنفقدد  االق دد  لوددهل ا صردده اة ي ربودده الدد  ًصبوددهل اك 

يتم ددك بهلشددصط الددذي ر ددرت بدده قبددل اللقددهلل كادده شددصط سصغدد ل اسدده للصدده 

                                                           

 113زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  ( (1

ل س ددت هللا  يقوردد  يددي 114-113زاا  الم ددرهر نراسدد  يقوردد  االتمه ردد  اقهلليدد  ( (2

سلقددددددر الفقدددددده اسسددددددةسي  176الددددددزاا  االضددددددةق لسددددددهس   مددددددص الشددددددقص ص 

http://www.islamfeqh.com 

http://www.islamfeqh.com/


 د/ حممد منصور مجعة                                                                                                                                                 زواج املسيار عرب االنرتنت 

 

      
                                                             

 

- 60 - 

سكصاهه اا يرص سكصاهل يح   هدصاف الحدهتل يدهة مدهة لمحتده  الرده  صد  

رً ية مصاه  يرهل ااة مهة لصتشوي يدي يردص حهلد  يودل سكدصاهل هذه ال ل

     (1) ااكسص سنلط بهلنر  اهصاف الحهت

اقهت الشرخ  بهلل م سنرر:   ل هرل  مبدهر اللصمدهء بهلممصكد  اللصبرد  

هددذا الددزاا  بوددذا الت ددلر ك يظوددص لددي قددلٌت بمنلدده اإة منددت ال ددللني   

هل لكددس الحدد  لودده اقددهلل ر ددرت بددذلك أمصهدده اأ تبددص سورنددًه لصمددصأً امصاستودد

ا نهزلددت  ددس حقودده يردده اهددي بحددهت سلتبددصً شددص ًه يددي رددح    ددصيوه 

ا قهلليصهه لم هلحوهر اقهلل يكلة لوه سدس أسدبهم اسقدهللا   صد  هدذا الدزاا  سده 

      (2) يلتبص سس س صحتوه

اهددل الددذي أقددصه س مددر الفقدده اسسددةسي لصابضدد  اللددهل  اسسددةسي يددي 

-10ـصً المنلقـدددـهللً بمكددد  المكصسددد  يدددي الفتدددصً سدددس نار ددده ال هسنددد   شـددد

  القصار ال دهس   قدهلل اظدص 12/4/2006-8هـ الذي يــلايقه 14/3/1427

يددي سل ددلك : )  قددلن النكددهح الم ددتحهلل   (ر ابلددهلل اكسددتمهك إلدد  البحددلم 

المقهللسدد ل االمنهقشدده  الم تفر دد ر قددصر سدده يددم ي:  يثمددهلل الم مددر أة  قددلن 

تصفددت أسددمهؤههل اأارددهيوهل ارددلرههل كبددهلل أة الددزاا  الم ددتحهلل   اإة اف

   ر لقلا هلل الشصيل  المقصرً ا لابضوهل سس  لايص الرمهةل االشدصاطل 

اااتفهء الملاارر   اقهلل أحهللم النهس يدي   دصاه الحه دص بلدض  صدك اللقدلن 

 المبرن  أحكهسوه يرمه يم ي: 

                                                           

 119زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  ( (1

 117زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  ( (2
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 بد  أا إبصا   قهلل زاا   تنهزت يره المصأً  س ال دكس االنفقد  االَق -1

بلض سنوهل ا ص   بمة يم ي الصلل إل  نارهه يي أي اقت شهء سس لرل أا 

 اوهرر

أهصودهل  ايتنهات ذلك أي ًه : إبصا   قهلل زاا   ص  أة  ظل الفتدهً يدي بردت

   يصتقرهة ست  ريبه يي برت أهصوه أا يدي أي سكدهة َفدصل حردل ك يتدلايص سدكس 

رحهة إذا  ددلايص  يرومدده أرمددهة لومدده اك افقدد ر  هددذاة اللقددهللاة اأس هلومدده رددح

     (1) الزاا  اشصاًه افصله سس الملاارل الكس ذلك فةف الال ر

القددلت ال ددهاي: : أة اشددتصاط إسددقهط النفقدد  اال ددكن  االمبرددت يبضددل 

 اللقهلل اهل قلت  المهلكر  قبدل الدهللفلت ارايد   دس الشدهيلي اقدلت الظههصيد 

  هدذا الدزاا  ل ا سدس الدذيس راقهت بلدض اللصمدهء الملهردصاة بتحدصي–   (2)

الم رهر ي رص  الشرخ سحمهلل اهرص الهلليس اللبدهاي رحمده  قهللا بتحصي  زاا 

س دهرا م ردصً  صد  رأسدوه  دم رصه ال دصبي  صد   ام  لهل  حرل قهت: إة يرده

قهللا بلهلل  إبهحتده أي دًه: الشدرخ  بدهلل  اسس الذيس  (3)  صبر  الاكن اأفةقو 

بهلممصكد  اللصبرد  ال دللني   ر بلزارً التلصر  اللهلياللزيز الم نهللل الم تشه

أاده  دحك  اللبد   احمل  صرده بشدهللً اأا دح .االهللا ر  الملصاف بهلممصك 

الم درهر  اسوها  لصمصأًل اك يقبل  صرده إك الصلدهت ال بندهءل يرقدلت:  زاا 

                                                           

 http://www.islamfeqh.comسلقر الفقه اكسةسي ( 1(

يقدلت  86/ 9ل المحص  كبس حدز  7/265هلبرس ل را   الض 3/445سلاه  ال صرل ( (2

ابس حز   امل اكهح  قهلل  ص  شصط يهسهللل س  ة ك يصحصوه  س بصهللههل أا  س نارهدهل أا 

يودل  -أة ك يغر  سهللً أم ص سس مذال أا  صد  أا  صد  أة ينفد   صد  الدهللههل أا احدل ذلدك 

 دد  يردده افقدد ل اك اكددهح يهسددهلل سف ددل  أبددهللا اإة الددهلل  لدده الاكنل اك يتلار ددهة اك ي

 رهللاق اك  هللًر 

زاا  الم رهر  179س ت هللا  يقور  يي الزاا  االضةق لسهس   مص الشقص  ص ( (3

 120نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  

http://www.islamfeqh.com/
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 ددحك  اللبدد رر يددزاا  الم ددرهر ك حقرقدد  لددهل ازاا  الم ددرهر هددل إههادد  

ل  بوهررل يصل أبرح أا الهلل زاا  الم درهر لكدهة لصفهسد  أة يصلد  ال لصمصأًل

اأربدددر افمددد رر اهدددل اسدددرص  سدددس اسددده ل الف دددهن   صددد  ا نتدددرس ا دددة 

ال بندهء هد  الدذيس يتنضلدلة اآلة  لصف هقررر اأستضرر أة أقلت:  إة الصلهت

 هذا الزاا  أي ًه: الهللمتلر اسس الذيس قهللا بلهلل  إبهح    (1) .بزاا  الم رهر

يصى أة زاا     رل لهس  النشميل  مرهلل مصر  الشصيل  بهلكليت سهبقًه يول

قدهللا  اسدس الدذيس    (2) الم رهر  قهلل بهًل ااة ل  يكس بهًًة يول  قدهلل يهسدهلل

 بلهلل  إبهحته أي ًه: الهللمتلر سحمهلل  بهلل الغفهر الشصي ل  مردهلل مصرد  الشدصيل 

قدلت:  زاا  الم درهر اسسةسر  االهللراسه  اسسةسر  بهلكليتل ايي ذلدك ي

ابتهلل وه بلض  لهف النفلسل الدذيس يصيدهللاة أة يتحصصدلا سدس  بهلل   لهلليهللًل

الحرهً الزالر ل يهلزاا   نهلله  لدر  إك  مل س لللره  السصًل اسقت ره 

هههصيدهل يودذا ك ي دلز  ق دهء الحهلد  ال ن در ل الكدس  حدت سظصد  شدص ر 

    (3) ."اإة  قهلل  ص  رلرً سشصا   -اام أ ص  - نهللي

الددهللبل:   اسددس الددذيس قددهللا بلددهلل  إبهحتدده أي دده الددهللمتلر إبددصاهر  يه ددل

السددتهذ بكصردد  الشددصيل  االقددهالة ب ددصضن   مددهةل اسددهق أنلتدده  صدد   ددهلل  

    (4) ايي ذلك يقلت:  أسرل إل  القلت بحصس  زاا  الم رهر  اسبهح 

                                                           

 120زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  ( (1

 120زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  ( (2

زاا  الم درهر 180الزاا  االضةق لسهس   مص الشدقص  ص  س ت هللا  يقور  يي( (3

 121نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  

 122زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  ( (4
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لقدصً قهت بلهلل  إبهحته الهللمتلر/ لبص الف رة ل االهللمتلر  صي ا امذلك

الددهللمتلر  بددهلل ام ال بددلري االددهللمتلر  مددص سددصرمهة  نايددي ايددصى مددل سددس

    (1) .الشقص  هلل  قبلله شص ًه

  ددل  -الددذيس قددهللا بلددهلل  إبهحتدده أي ددًه الددهللمتلر سحمددهلل الددصااي اسددس

بهلزهص الشصي ر ايي ذلك يقلت:  الم رهر هدذارر  س مر البحلم اسسةسر 

ال كسل االملنًل االصحم ل  قل   : لر  سس الزاا  يي شيء!!! لة الزاا

  (2) االلالبه  به السصًل ايحفظ به اللصضل ا  هة به الحقلق

اسدددتهللت أردددحهم القدددلت الات  صددد  إبهحددد  زاا  الم دددرهر  بهلكتدددهم 

 لاال ن   لاالقرهس لاالملقلت

َوده الَّدِذيَس بقللده سدبحهاه ا لدهل  كَيده َأيُّ  أواًل  استدلوا مدن الكتداب  

    (3) ََسُنلا َأابُيلا ِبهلبُلُقلِن {

أسص ام سبحهاه بهلليهء بهللقلنل قهت الح س: يلني بذلك  وجه الداللة:

 قلن الهلليس اهي سه  قهلله المصء  ص  اف هل سس برر اشصاء اإلهرً امدصاء 

                                                           

زاا  الم رهر  180س ت هللا  يقور  يي الزاا  االضةق لسهس   مص الشقص  ص ( (1

تحهلل   احكموه يي الشصيل   قلن الزاا  الم  123نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  

بحل سقهلل  لهللارً ال هسن   شص لم مر  34 لهللمتلر سحمهلل بس يحري بس ح س الن رمي ص

 123/4/9-8هـ الملاي   1427/ 14/3-10الفقه اسسةسي بمك  المكصس  يي الفتصً سهبرس 

 123زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  ( (2

 سس سلرً المه هللً 1اآلي  ( (3
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اسنهمح  اًةق اسزار   اس هلح  ا مصرك ا  رردص ا تد  ا دهللبرص ايردص 

    (1) سلررذلك سس ال

بمده راي  دس  قبد  بدس  دهسص ر دي ام  استدلوا من السنة ثانيًا: 

َأَحد ُّ الشُّدُصاِط َأةب ُ لُيدلا »  نهل قهت: قهت رسلت ام ردص  ام  صرده اسدص : 

    (2) «ِبِه َسه اسبَتحبَصصبُت ب ِبِه الُفُصاَ 

الليددهء بهلشددصط الددذي  االحددهلليل نلرددل  صدد  الددلم وجااه الداللااة : .

تزسه اسا هة بص هه قهت ابس ح ص أي أح  الشصاط بهلليهء شصاط النكهح ال

لة أسصه أحلط ابهبه أ ر  لاقهت ابس  بهلل البص أحد  الشدصاط أة يدلي  بده 

سس الشصاط ال ده زً سده اسدتحصصت بده الفدصا  يودل أحد  سده ايد  بده المدصء 

    (3) اأال  سه اق   نهلله

ك  نددهيي سقت دد   ايلتددصض  صدد  هددذا: سحمددلت  صدد  الشددصاط التددي

النكدددهح بدددل  كدددلة سدددس سقت دددره ه اسقهردددهلله مهشدددتصاط اللشدددصً بدددهلملصاف 

ااسافددهق االك ددلً اال ددكن  اأة ك يق ددص يددي شدديء سددس حقودده سددس ق ددم  

ااحلهه امشدصًه  صروده أك   دص  إك بإذاده اك  منلده اف دوه اك  ت دصف 

مددمة ك يددي سته دده إك بص ددهه ااحددل ذلددك اأسدده شددصط ينددهيي سقت دد  النكددهح 

                                                           

 6/32 ف رص القصًبي  )ال هسر لحكه  القصَة( ((1

 3/190رحرح الب هري متهم الشصاط بهم الشصاط يي الموص  نهلل  قهللً النكهح ( (2

 2/1035رحرح س ص  متهم الحج بهم الليهء بهلشصاط يي النكهح  2721حهلليل رق 

 1418رق 

 168/ 18لالتمورهلل  9/217يتح البهري ( (3
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   (1) يق   لوه أا ك يت صى  صروه أا ك ينف  أا احل ذلك يدة ي د  الليدهء بده

لمنهيدددهً هدددذا الدددزاا  لمقهردددهلله الشدددص ر  سدددس حردددل أاددده ك يحقددد  المدددلنً 

االصحمدد  اال ددكس االددذي بنددي سددس ألصدده الددزاا  ال ددحرح ل ا ددهلل  ر هيدد  

ه ش  ر دي الحقلق االلالبه  التي يللبوه اللقهلل ال حرح لصزاا  لا س  

اله  نوه قهلت قهت النبي رص  ام  صره اسص لر مل شصط لر  يدي متدهم ام 

     (2) يول بهًلل اإة مهة سه   شصطر متهم ام أح 

يلنددي لددر  يرمدده أبهحدده ام يددي متهبدده ا صدد  ل ددهة رسددلله رددص  ام 

 صرده اسددص  أا لددر  سلهر ده لددهلللرل يددي الشدصك يوددل شددصط رددحرحر ازاا  

  يي متدهم ام اسدن  رسدلله لم هلفد  الشدصاط يرده لمقت دره  الم رهر لر

  قهلل النكهح اسقهرهلله  

يقددلت ابددس حددز  يددي الددصن  صدد  اكسددتهللكت بوددذا الحددهلليل  هددذا فبددص 

رددحرحل اك ستلصدد  لودد  بددهل لاودد  ك ي تصفددلة سلنددهل اك س ددص   صدد  هوددص 

صل أا الرض: يي أاه إة شصط لوه أة  شصم ال مصل أا أة  ممل لحد  ال نزيد

أة  هللك ال ةًل أا أة  هللك رل  رس دهةل أا أة يغندي لودهل ااحدل ذلدك: أة 

 مل ذلك مصه بهًل ك يصزسهر

                                                           

إحكه  اسحكه  شصح 9/202نلاي  ل رحرح س ص  شصح ال 9/218يتح البهري ( (1

سضبل  ال ن  المحمهللي : شصح ال ن لبل سحمهلل  2/175 مهللً الحكه  كبس نقر  اللرهلل 

المكت  اسسةسي سبل 54\9الح رس بس س للن بس سحمهلل بس الفصاء البغلي الشهيلي 

 2/183ال ة  

س الشصاط التي   هل  رحرح الب هري متهم الشصاط بهم المكه   اسه ك يحل س( (2

  2521حهلليل رق  2/842سنس ابس سهله متهم اللت  بهم المكه     3/198متهم ام 

 4272حهلليل رق  93/ 10رحرح ابس حبهة متهم الضةق
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لد  يدصن قدط يدي هدذا  -ردص  ام  صرده اسدص   -يقهلل رح أة رسلت ام 

ال بص شصًه يره  حصي  حدةتل أا  حصردل حدصا ل أا إسدقهط يدصضل أا إي دهم 

 صرده ال دةً  -  لدهل ل الااسدصه يرص يصضل لة مل ذلك فةف لااسدص ام

اال ة  ررامل ذلك  حصي  حةتل اهدل ا حصردل ال نزيدص االمرتد  سدلاءل يدي 

 - صرده ال دةً اال دة   -أة مل ذلك فدةف لحكد  ام  دز الدلر ي دح أاده 

إامه أران شصط ال هللاق ال ه ز الذي أسصاده ام  لدهل  بدهل اهدل الدذي اسدتحل 

     (1) به الفص  ك سه سلاهر

بمده لدهء يدي ال دحرح  دس  ه شد  أة أيضًا مدن السدنة :    اواستدلو

امدهة النبدي ردص  ام  صرده اسدص  ل  سلنً بنت زسل  اهبت يلسوده لله شد 

   (2) ريق   لله ش  يلسوه ايل  سلنً

أة سلنً اهبت يلسوه لله ش لا قبل الصسدلت ردص   وجه االستدالل:

ة سدس حد  الزالد  أة   دقط حقوده ام  صره اسص   ذلكل  اهذا يدهللت   صد  أ

الذي للصه الشهرك لوهلمهلمبرت االنفق لالل ل  يكس لده ًزا لمده قبدل الصسدلت 

 رص  ام  صره اسص  إسقهط سلنً لرلسوهر

بدمة الحدهلليل فدهر   دس سحدل الندزاك لة سدلنً   

صط  نهزلت بغرص شصط ابلدهلل اللقدهلل أسده يدي زاا   الم درهر يتندهزت المدصأً بشد

 سس الصلل اقبل اللقهلل ر

                                                           

 126ل9/125المحص  كبس حز  ( (1

رحرح الب هري متهم النكهح بهم المصأً  و  يلسوه سس زالوه ل ص وهل امر  ( (2

رحرح س ص  متهم الحج بهم للاز هبتوه البتوه ل ص وه  5212  رق 7/33يق   ذلك 

 1463رق   2/1085
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استدلوا بالقياس علدى زواج النهاريدات والليليدات    ثالثًا: 
اقدهلل   (1)

ألهزه بلض الحنفر  لقدهت الكمدهت ابدس الومده    اك بدمس بتدزا  النوهريده  

قهت  دةء الدهلليس  (2)اهل أة يتزالوه  ص  أة يكلة  نهللهه اوهرا ناة الصرل 

 صف للام ااقل  يي زسهانه أاه لل  الح فكي الحنفي يي الم تب  :   ابه

ابهلصردل  ندهلله يدة   زا  سس المحتصيه  التي  كلة يي النودهر يدي س دهلحوه

 (3)افق  لوه قهت يدي النودص : ايرده اظدص   قدهت ابدس  هبدهلليس )قللده يدي النودص

 (4)ايره اظص( الوه أاوه سلذارً كشتغهلوه بم هلحوه

  (5)  بمسه امهة الح سل ا ضهء ك يصيهة بنكهح النوهريه

 ويعرتض على هذا: 

بددمة القرددهس سددر الفددهرق لة الزالدد   يددي النوهريدده  االصرصردده  لودده 

                                                           

ارلرً هذا النلك سس الزاا  أة يتزا  رلل سس اسصأً  لمل فهر  سنزلوه يي ( (1

الصرل ا صلر إل  المنزت يي النوهرل أا  لمل يي النوهر ا صلر إل  المنزت الذي يره 

لقهلل أة يكلة  نهللهه يي النوهر ناة الصرلر زالوه لرًةر أا أة يشتصط يي رص  ال

لالملسل    309/  4البرهة االتح رل  2/116 برس الحقه   116/ 3البحصالصا   

 41/376الفقور   الكليتر  

 3/249يتح القهلليص( (2

هل متهم النوص ال هرى  ص  ال هسر ال حرح لصب هري للبهلل الكصي  بس سح  الهلليس ( (3

ههللي  اللهريرس أسمهء المثلفرس اَ هر الم نفرس  الحنفي الملصاف بهلقضبي  :

 نار إحرهء التصام اللصبي برصا  1/611

ا قهت ابس ا ر  الحنفي يي 3/52الهللر الم تهر  احهشر  ابس  هبهلليس رن المحتهر ( (4

البحص الصا  : اينبغي أة ك يكلة هذا اللطء كزسه  صروه الوه أة  ضص  المبرت  نهللهه 

الق  ر )قهت ابس  هبهلليس( أي إذا مهة لوه  صً يرصههل اشصط أة  لرة لمه  صف يي بهم

يكلة يي النوهر  نهللهه ايي الصرل  نهلل  ص وهل أسه للك  صً لوه يهلظههص أاه لر  لوه 

الضص ل ف لره إذا مهات رنلته يي الصرل مهلحهرس الهللر الم تهر احهشر  ابس  هبهلليس 

 116/ 3البحص الصا   3/52رن المحتهر 

 7/95غني الم( (5
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 س كس اافق  سس الزا  ب ةف زاا  

الم ددرهر يددة يللددهلل س ددكس اك افقدد  لاسددلل اسسدده  سهلددك  ددس الصلددل 

يوددلى المددصأً يرصيددهلل أة يتزالودده يرق ددي سنودده لذ ددهل الددر  سددس شددماه أة 

سنودده لذ دهل ايفهرقودده بلددهلل أة يشدتفي سنوددهل قددهت: ك بددمس يم دكوه إذا ق دد  

بذلكل الر  هذا ب مرل سس أفةق النهسل اك أح   إك أة سس الن دهء سدس 

 لل  صمت  بذلك ل   صض أة  تزا  س ل هذار

قهت سهلك: اهذا بدهللصاق النوهريد ل يقردل لمهلدك: سده النوهريد ؟ يقدهت:  

هرا اك يم روه لرةل قصت له: سده سدملت قل  يتزاللة  ص  أة ك يم روه إك او

بوذال قهت: بص ل هذا يرو  قهللي ل قرل لمهلك: أيتكصه ذلك؟ قهت: ال  سكدصاه اك 

 فرص يرهل قهت  ر   بس نينهر: يإة اقر ي خ قبل البنهء ابلهللهر

ل االدذي يدم ي يرده  قهت سحمدهلل بدس رشدهلل هدل اكدهح يهسدهلل  صد  المدذه 

زا  المدصأً  صد  أة ك يشدتصط لوده يدي  ص  سذهبه يي المهللاا  يدي الدذي يتد

   (1)سبرتوه أة يف خ قبل الهللفلت اي بت بلهلله ايكلة له أة يم روه لرة ااوهرال

ايقلت القصايي سس المهلكر :  اأسده النوهريد  يودي التدي  تدزا   صد  

أة ك يم رودده إك اوددهرًا ل قددهت ابددس نينددهر:  يف ددخ قبددل البنددهء ابلددهلله ؛ لة 

االذي يم ي  ص  المهللاا :  الف خ قبل البنهء اي بت بلهلله ي هنه يي اللقهلل ر 

  (2)ايم روه لرًة ااوهرًا ر

 

                                                           

  310ل 309/  4البرهة االتح رل )( (1

 405ل 4/404الذفرصً ( (2
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إلدد  أة  ددزا  النوهريدده  أا  –رحمدده ام  –اقددهلل ذهدد  اسسدده  أحمددهلل 

   (1) الصرصره  لر  سس اكهح اسسة ر

ليفردده أندده زواج مسددتكمل  ميددع أرشاندده و ددروطه   ثانيددًا:

االموددصر افددة سددس  ل االشددولن ل االددلليل  تصا ددياال اسي ددهم االقبددلت ل

يقلت الهللمتلر اهب  الزحرصدي   الردل يدي اللقدلن ."سلااله يهلرل رحته 

الشددص ر  اسنودده الددزاا  هددل اسبهحدد ل يكددل  قددهلل اسددتلي  أرمهادده اشددصا ضه 

ل سدده لدد  يت ددذ ل ددصًا أا ذريلدد  إلدد  الحددصا   الشددص ر  مددهة رددحرحًه اسبهحددًه

ل الدددر  يدددي زاا   ل ازاا  المتلددد  ثقدددتل االدددزاا  الم منكدددهح التحصردددل

  (2)الم رهر ق هلل حصا    

يقلت السدتهذ الدهللمتلر ا دص يصيدهلل ااردل  زاا  الم درهرل زاا   ده  

 تلايص يره أرمهة اللقهلل الشص يل سس إي دهم اقبدلتل اشدولنل االديل اهدل 

الزالد  بماوده لدس  زاا  سل  ل امل سه يي السدص أة يشدتصط الدزا  أة  قدص

حقلق المتلصقدد  بذسدد  الصلددلل مددزا  لوددهل يمدد ًة لددل مددهة ستزالددًه  ضهلبدده بددهل

                                                           

ال  أق  يرمه  ر ص لي سس سصالر  يي لمذه  الشهيلي  الحهلليل  س  7/95المغني ( (1

زاا  النوهريه   إك أة الملن  سقصر يي المذه ل اهل أ ص الشصاط الفهسهللً يي  قهلل 

 الزاا  الزاسه أا  هلل  لزاسهر

ااي  الشصط سقت    قهلل النكهح مشصط النفق  االق  ل أا ل  يلاي  سقت    اقهللا: إة

النكهح الكنه ل  يتلص  به يصض رحرح مشصط أة ك يممل إك مذا لغه هذا الشصط ارح 

اللقهللل امذلك إة فهل  سقت   اللقهلل ال  ي ل بمق لنه الرصي مشصط أة ك يتزا  

 ط سلاء مهة لوه أا  صروهر صروهل أا ك افق  لوه رح اللقهلل اي هلل الشص

أا شصط أة يكلة  نهللهه اوهرا ناة الصرل رح اللقهلل اي هلل الشصطل اقهللا: إة هذه 

الشصاط  للن إل  سلن  زا هلل يي اللقهلل ك يشتصط ذمصه يي اللقهلل اك ي ص ال ول بهل يص  

يبضل اللقهلل به ممه لل شصط يره رهللاقه سحصسهل الة النكهح ي ح سر ال ول بهلللض 

 377/ 4أة ينلقهلل سر الشصط الفهسهلل مهللت   ر سغني المحته   ي هز

 177س ت هللا  يقور  يي الزاا  االضةق لسهس   مص الشقص ص ( (2
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أا  دليرص الم دكس  ل ل اك يصتز  بهلنفق   صروه ل اك يضصقوه بمفصى ك يلصموه

يدي بردت أبرودهل ا تدزا  يدي بردت  ل اهي يي هذه الحهل   كدلة المنهس  لوه

التدي بوده ل ا ندهللسه يمدص الدزا  بهلقصيد  أا المهلليند   أبروهل ايلاي   ص  ذلدك

ل ايي  هذه الزال  يكلة سس حقه اسقهس  سلوه اسلهشص وه سلهشصً الزاا 

أة  -الزالدد  -ل اسددس هندده ك يحدد  لصمددصأً اليدده  التددي يمك ودده يددي هددذا البصددهلل

سددر الزالدد    شددتصط  صردده أة يلددرش سلودده أم ددص سددس ذلددك أا أة  ت ددهاى

بهلنفقد   صروده الفصى الكنه أ دهف قده ًة: ايمكدس لودذه الزالد  أة  ضهلد  

   (1) نهلل الحهل  إلروهل ري  الل هلل ال هب  بماوه لس  ضهل  بهلنفق 

أادده زاا  س ددتكمل ل مرددر أرمهادده  -يقددلت الشددرخ  بددهلل ام بددس سنرددر: 

اشددصاًهل يوددل زاا  يددت  بإي ددهم اقبددلت ابشددصاًه الملصايدد  سددس ر دده 

هل اك الضصيرسل االلكيد ل االشدوهنًل االكفدهءًل ايرده ال دهللاق المتفد   صرد

ي ح إك بهاتفدهء لمردر سلاالده الشدص ر ر ابلدهلل  مهسده   بدت لضصيرده لمردر 

الحقددلق المتص بدد   صدد   قددهلل الزالردد  سددس حرددل الن ددلل ااسرمل االلددهللًل 

االضددةقل ااسددتبهح  الب ددرل اال ددكسل االنفقدد ل ايرددص ذلددك سددس الحقددلق 

  حدد  االلالبدده ل إك أة الددزالرس قددهلل ار  ددره اا فقدده  صدد  أك يكددلة لصزالدد

 –المبرددتل أا الق دد ل اإامدده السددص رالددر لصددزا  ستدد  ريدد  زيددهرً زالتدده 

يقلت الهللمتلر    (2)يي أي سه   سس سه ه  الرل  االصرص  يصه ذلك –الم رهر 

هل زاا  س تكمل لشدصاًه اأرمهادهل يكرد  ي در  "يلس  القص هاي   

                                                           

ل زاا  الم رهر نراس  يقور  29/1997( 3288س ص  َفص سه   اللهللن ( (1

 115االتمه ر  اقهللي  

زاا  الم رهر 177س ت هللا  يقور  يي الزاا  االضةق لسهس   مص الشقص ص ( (2

 118ل 117نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  
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هللي أة   المود   نداقدهت أي ده   يقرده أة يقدلت  دس هدذا الدزاا : إاده حدصا  

اأات أرمدهة  قدهلل الدزاا  هدل اسي دهم   تحق  أرمهة  قهلل الزاا  اشصاًهر

اأة يتحقد  اس دة  ااس دةة بدهل  االقبلت سمس هل أهل لإلي دهم االقبدلتر

حت  يتمرز  س الزا  اا  هذ الفدهللاةل الدذي يكدلة نا ًمده يدي ال دصل اهنده  

الدلن الدللي يدي َحهللٌّ أنا  يي الشصك لوذا اس دةةل اهدل الدلن شدهههلليسل ا

اأك يكددلة هددذا  رأي المددذاه  ال ة دد  الملصايدد : سهلددك االشددهيلي اأحمددهللر

 الزاا  سثقًته بلقتل بل يهللفصه الصلل االمصأً ِبِنرَِّ  اكستمصارر

اأة يهللير الصلل لصمدصأً سودًصال َقدلَّ أا َمُ دَصل اإة مدهة لوده بلدهلل ذلدك أة 

ت اف دوه بدذلكل ممده قدهت  تنهزت  س لزء سنه أا  نده مصدهل لزالوده إذا ًهبد

  (1) چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ     ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ  لهت 

 (2) بل لل َ َزاََّلت بغرص َسوبصل َرحَّ اللقهللل امهة لوه سوص س صوهر

يدددإذا ُالدددهلل  هدددذه السدددلر الربلددد : اسي دددهم االقبدددلت سدددس أهصومدددهل 

الددل  نهزلددت  ندده  ااس ددة  الددل يددي حددهلله النادد ل ا ددهلل  التمقرددتل االموددصل

المصأً بلهلل ذلكل يهلزاا  رحرح شدصً هل اإة  نهزلدت المدصأً يرده  دس بلدض 

حقلقوهل سه  هللا ح  ال مهك الدذي ك ي دلز أة يشدصط يدي اللقدهلل؛ لاده شدصط 

اك َيمِصددك الفقردده أة يبضددل س ددل هددذا اللقددهلل   ينددهيي سق ددلن اللقددهللل يربضصدده

( لم دصن هط للًاده سدس )الزادالم تليي لرمهاه اشصاًهل ايلتبدص هدذا اكر بده

ل اهددي أنرى  ل يوددي إا ددهة ُسَكصَّدد   نددهزت المددصأً يردده  ددس بلددض حقلقودده

                                                           

 سس سلرً الن هء 4اآلي  ( (1

 177 س ت هللا  يقور  يي الزاا  االضةق لسهس   مص الشقص ص( 2(



 د/ حممد منصور مجعة                                                                                                                                                 زواج املسيار عرب االنرتنت 

 

      
                                                             

 

- 72 - 

بم صحتوهل اقهلل  صى ـ يي  لء يقه الملازاه  برس الم هلح االمفهسهلل ـ أة 

زاالودده سددس رلددل يددم ي إلرودده يددي بلددض الاقدده  سددس لرددل أا اوددهر: أالدد  

االلهقل الحكر  هل الذي يلصف  اأي ل سس بقه وه احرهللً سحصاس  أبهلَل الهللهصر

   (1) فرص الشَّصَّيبِسل ايص ك  أف  ال صريسل ايفل  أنا  الم صحترسر

 ويعرتض على هذا: 

الشدصاط التدي   دهل  سقت د  اللقدهلل ا ندهيي  بمة اللقهلل  يقتصة ببلض

االملنً ار هيد  الزالد   سقهرهلل الشصيل  اسسةسر  يي الزاا ل سس ال كس

اللهللت برس الزاله ل  ًهل ااسا هم ا صبر  الاكنل االلمأاًكل االسصً  هار

ذلدك  ممه يت مس  قهلل الزاا   نهزت المصأً  س حد  الدلطءل ااسافدهق ايردص

االلبددصً ممدده يقددلت الفقوددهء ) يددي اللقددلن لصمقهرددهلل االملددهاي ك يددي اللفددهظ 

اده له قهلل اسدتكمل اللقدهلل يرده أرمه االمبهاي ( ر اأي ًه : اكهح المحصل االمحصل

لصدذرا رل اسدهلل الذريلد   اشدصاًه أي دًهل إك أة الفقودهء أيتدلا بحصستده سدهللا

 أرل سس أرلت الشصيل  قهت به م رص سس الفقوهء

بددمة هددذه لر ددت شددصاط الكددس  نددهزت سددس المددصأً وجياااب عااك  لاا :

بص ههه اهذا ح   لوه ي لز التندهزت  نده ستد  شدهء  المدس شدهء   لالدل 

شدصاط يهسدهللً ايبقد  اللقدهلل ردحرح يقدلت  سصمنه بمة هذه شصاط يماوه  كلة

أ تقهلل أة يقرًوه ك َيمِصك أة يمنر المصأً سدس التندهزت  دس  الهللمتلر القص هاي 

بلددض حقلقودده بمحددض إران ودده لم ددصحتوه هدديل التددي ُ َقددهلل رههل اهددي اسددصأً 

                                                           

 8ل7ص  لهللمتلر يلس  القص هاي حلت زاا  الم رهر( (1
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اسدر المدصأً أيً ده  بهلغ   هقص  رشرهللًل لر ت ًفص  اك س نلا  اك سدفرو ر

 ل اك ُيت لر أة يص   لوه ال رهك أا الولاةرالروه سس أم أا أ 

اك ي فدد  أة يددي الحرددهً ـ ممدده اشددهههللهه ـ  لاسددل اأسددبهًبهل   لددل 

  (1) اسا هة يتنهزت  س بلض حقلقهل  ح رًة سه هل أه  سنوهر

هذا التنهزت يكلة بهشتصاط سس الزا  اهذا ينهيي  ورد هذا جلواب ةأ :

  االلبدددصً يدددي اللقدددلن بهلمقهردددهلل سقهردددهلل الشدددصيل  اسسدددةسر  يدددي الدددزاا

ااكدهح الم درهر يدي ردلر ه الحهلرد  الق دهلل   االملهاي ك بهللفهظ االمبدهاي 

االمتل  ل يودل نافدل يدي هدذا النكدهح  صد  أاده ك ي دتمص  سنه ق هء الشولً

ل يدإة المق دلن  النكدهح الشدص ي اهذا فةف سق دلن .اأاه سلف يضصقوه ل

لاالمحبد ل االصحمد  بدرس  صسدرخ المدلنًسدس النكدهح الشدص ي اكسدتمصار ا 

َأزبَااًلده ل َت بدُكُنلا  َ ِسسب ََيهِ ِه َأةب َفَصَ  َلُكد  س دسب َأاُفِ دُك ب(الزالرس ممه قهت  لهلي 

ًً َاَرحبَمً    (2) ( ِإَلربَوه َاَلَلَل َبربَنُك  سََّلنَّ

يول يقصل سس  ل أن يف هذا النوع من النكاح مصاحل شثرز  ثالثًا:

ا ل امددذلك المضصقدده  االراسددلل اإ فددهف المددصأً سضصدد   دددصاري اللددلا

اسشصاكلاقهلل  صزق الزال  سنه بهلللهللل يإذا أسكس لصصلل أة ي هه  يي ذلك 

 مهة  مصه سبصاًرا سمللرار

                                                           

ور  ل زاا  الم رهر نراس  يق8ص  لهللمتلر يلس  القص هاي حلت زاا  الم رهر( (1

 147االتمه ر  اقهللي  

 سس سلرً الصا   21اآلي  ( (2
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يقدددلت الدددهللمتلر اهبددد  الزحرصدددي  إة إ فدددهف المدددصأً سضصددد  يضدددصي 

 أسكددس لصلددل أة ي ددو  يددي ذلددك مددهة سق ددهلله االتمدده ي اإا ددهايل يددإذا

 ." سشصا ًه ا مصه سمللرًا سبصارًا

 ويعرتض على هذا

أة هذا اللقهلل  يره  ال صي  ا هلل  اس ةة ااسشوهر ا  هلل   ص  الندهس 

به اهذا ي ر اسا هة يي سل ر ريب  اإشده ه  حدلت هدذه اللةقد  التدي ك 

يلص  النهس حقرقتوه يتنضص  الل ن  ب وه  الشدك اسدث الظدس اال دلض يدي 

اقدهلل يكدلة اسدرص  لدبلض  السص يلصض الم تمدر لص ضدص ل اهذا ال صاض ل

  لرفه  النفلس أة يقلس يي المحصسه ل    إة سلصس  دس لدصسوس ان درس

زاا  الم رهر لاهذا الزاا  يك دص سدس المضصقده  اك يقصدل سدنوس لاده زاا  

 (1) رسول ايكلة الضةق يره أسول

 أدلة أصحاب القول الثاني 

  سيار  اما يلياستدلوا على حرمة زواج امل

 ددس  ه شدد  ر ددي ام  نودده قهلددت: قددهت رسددلت رددص  ام  صردده  أواًل:

ًُلَة ُشددُصاًًه َلربَ ددتب ِيددي ِمَتددهِم ام َسددِس اشبددَتَصَط  اسددص    َسدده بددهُت أقبددلاٍ  َيشبددَتِص

يلندي لدر    (2) َشصبًًه َلربَ  ِيي ِمَتهِم ام يَصربَ  َلُه اإةب اشبدَتَصَط ِسهَ دَ  َشدصبٍطرر

مه أبهحه ام يي متهبه ا ص  ل هة رسدلله ردص  ام  صرده اسدص  أا لدر  ير

                                                           

س ت هللا  يقور  يي الزاا  114زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  ( (1

 178 االضةق لسهس   مص الشقص ص
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سلهر ه لهلللرل يي الشصك ازاا  الم رهر لر  يدي متدهم ام اسدن  رسدلله 

لم هلف  الشصاط يره لمقت ره   قهلل النكهح اسقهرهلله  يقلت ابس حز  اهدذه 

 (1)مصوه شصاط لر ت يي متهم ام  ز الل يوي بهًص 

:بدمة الحدهلليل يحمدل  صد  أة المدصان بده الشدصاط  اويعرتض على هذ

 المنوي  نوه أا التي  لهرض سقت   اللقهلل اسقهرهلله التي ك فةف يروه 

 دس  ه شد  ر دي ام  نودهل قهلدت: قدهت رسدلت ام ردص  ام  ثانيًا:

صاده امدل سده ذم  (2)«َسسب َ ِمَل َ َمًة َلربَ  َ َصربِه َأسبُصَاه َيُودَل َرنٌّ» - صره اسص : 

يول بهًل سدصنان بدنط  -رص  ام  صره اسص   -يصر   صره أسص رسلت ام 

اب صارً اللقلل يهللري مدل ذي  قدل أة مدل  - صره ال ةً اال ة   -مةسه 

سه  قهلل  رحته ب ح  سه ك ي حل يإاه ك ي حل يكل اكهح  قهلل  صد  أة ك 

   (3)رح  له إك ب ح  الشصاط المذملرً ية رح  له

قللده ردص  ام  صرده اسدص  يودل رن أي يودل   نلاي يي سلن يقلت ال

اهذا الحهلليل قه هللً  ظرم  سس قلا هلل اسسة  اهل سس ل بهًل يرص سلتهلل به 

للاسددددر مصمدددده رددددص  ام  صردددده اسددددص  يإادددده رددددصيح يددددي رن مددددل البددددهللك 

   (4)االم تص ه 

                                                           

إحكه  المحص  كبس 9/202شصح النلاي  ل رحرح س ص   9/218يتح البهري ( (1

 9/86حز  

« ك ي لز ذلك البرر»متهم البرلك بهم الن شل اسس قهت:  3/69رح الب هري رح( (2

متهم الحهللان بهم اقض الحكه  البهًص ل ارن سحهلل ه  السلر   3/1343رحرح س ص  

 1718حهلليل رق  

 9/86المحص  كبس حز  ( (3

 12/16شصح النلاي  ص  رحرح س ص  ( (4
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أة اللقددهلل يددي الم ددرهرل يقتددصة بددبلض الشددصاط التددي   ددهل    أاًك:

لقهلللمشدصط  نددهزت المدصأً  ددس حقوده يدي الق دد  ل االنفقد  ل ااحددل سقت د  ال

 ر(1)ذلك ل اهذه سس الشصاط يهسهللً لا  ف هلل اللقهلل

 ويعرتض على هذا :

بدددمة الفقودددهء ق دددملا الشدددصاط المنهق ددد  لمددده شدددص ه ام يدددي  أاك: 

الشدصُط اللقدهلَلل اال دهاي ك يبضدل الشدصُط  اللقلن إل  ق مرس الات : ُيبضل يرده

ممدده أة الفقوددهء  ل الكددس ي ددح يردده اللقددهللل ايبضددل يردده الشددصط احددهلله اللقددهلَلل

ا فقلا  ص  رح  الشصاط التي  ة   سقت د  اللقدهللل ا صد  بضدةة الشدصاط 

 التي  نهيي المق لن سس الزاا  أا   هل  أحكه  الشصيل رر 

اأسه  م رص الشصط الفهسهلل  ص  اللقدهلل: يلندهلل الحنفرد : الشدصط الفهسدهلل ك 

إامدده يصغدد  الشددصط احددهللهل اي ددح اللقددهللر االحنهبصدد  يلايقددلة يف ددهلل اللقددهللل ا

ل   لقرت اللقدهلل الحنفر  يرمه ذمص إك يي بلض الشصاط يإاوه  بضل اللقهللل سنه

ااشتصاط ًةق المصأً يي اقت سلرسل ااشتصاط ال رهر يي ي خ الزاا  يدي 

سهللً سلرن ر اهذا هل النلك ال هلل  ندهلله ر اأسده  ندهلل الشدهيلر : يدإة الشدصط 

الفهسهلل يف هلل اللقهلل إذا أفل بمق لن الزاا  الرصيل اإك ي هلل الشصط احدهللهر 

لكس قهت المهلكر : ي   ي خ اللقهلل سه نا  الصلل ل  يدهللفل بدهلمصأًل يدإة نفدل 

 بوه س   اللقهلل األغي الشصطل ابضل الم م ل اال  لصمصأً سوص الم ل

                                                           

 قلن الزاا  الم تحهلل    125هللي زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اق( 1(

بحل سقهلل   35ل34احكموه يي الشصيل  لهللمتلر سحمهلل بس يحري بس ح س الن رمي ص

هـ  1427/ 14/3-10لهللارً ال هسن   شص لم مر الفقه اسسةسي بمك  المكصس  يي الفتصً سهبرس 

 123/4/9-8الملاي  
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ث ص اسس هنده يتبدرس أة الشدصاط التدي  شدتصط يدي زاا  الم درهر ك  د

 ص   قدهلل الدزاا   ندهلل لمودلر الفقودهء لبرنمده برنمده  دث ص  صد  اللقدهلل  ندهللا 

 المهلكر  يرف خ اللقهلل قبل الهللفلت ك بلهلله 

: أة ال مد  الربلد  أ بتدلا  ثانيًا: يعرتض  على هذا الددليل أيضداً  

قددهت الحنفردد :  إذا مهاددت الزالدد   هلمدد   (1)ال رددهر لصمددصأً يددي قبددلت اللنَّددرس

ة يكددلة  نرنددًه ار ددرت بددذلك يددة فرددهر لوددهل لاودده ر ددرت بلردد  الددزا  مددم

بهللردد ل مهلمشددتصي إذا مددهة  هلمددًه بهللردد   نددهلل البرددر االص دده بهللردد  يمنددر 

أي أة الزال   صمت قبل اللقهلل أة الزا   نرس ك ي دتضرر الدلطءل  (2) الصنر

                                                           

يقهت:  س اسصأ ه: إذا  اللن  يي الصغ :   ز ي ر  الصلل ية يقهللر  ص  ال مهكل( (1

 حك  القه ي  صره بذلكل أا سنر  نوه بهل حصر 

االلن  سمفلذً سس سلن  اك تصاضل ممة اللنرس ا تص ه سه يحب ه  س الن هءل ارلل 

 نرس ك يقهللر  ص  إ رهة الن هء أا ك يشتوي الن هء االلنرس لغ : هل الذي ك يشتوي 

الم بهح   13/291وي الصلهتلر ل هة اللصملالن هءل يقهت: اسصأً  نرن ل أي: ك  شت

 ر ر2/633االمل   اللسرط  432/ 2المنرص

ايي ارضةح الفقوهء: صيه الحنفر  بماه  االلنرس هل الذي ك يقهللر  ص  إ رهة الن هءل 

سس  س إذا حب  يي اللن  اهي حظرصً اسبلل أا سس  س إذا  صض لاه يلس يمرنه 

َلته أا ل   ق ل ابرس أة ي ل إل  ال ر  ناة البكص أا إل  اشمهكل اك يصق برس أة  قل  

بلض الن هء ناة بلضل ابرس أة يكلة لمصض به أا ل ل  يي فصقته أا لكبص سنه أا 

ل حص أا لغرص ذلكل يإاه  نرس يي ح  سس ك ي ل إلروه لفلا  المق لن يي حقوه 

 1/461س مر الاوص  4/297اللنهي  شصح الوهللاي  

ر  قهت المهارني: أسه اللن   الل ز  س اللطء لصرس الذمص ا هلل  ااتشهرهل ا صيه الشهيل

ية يقهللر  ص  إيةله ي مي سس به اللن   نرنهل اقهت اللمصااي  اللنرس: هل الصلل 

اللهلز  س ال مهكل اربمه يشتوي ال مهك اك ينهلهر ااشتقهقه سس َ سَّ الشيُء: إذا 

يمرس الفص  اشمهلهل ية يق هللهر اقرل: اشت  ا تصض؛ لة ذمصه يلسل أي: يلتصض  س 

البرهة    368/ 9سس  نهة الهللاب ل أي: أاه يشبوه يي الصرس الحهاي الكبرص لصمهارني 

   9/302لصلمصااي 

ا صيه الحنهبص  : هل اللهلز  س اسية ر اهل سمفلذ سس  سر أي: ا تصض؛ لة ذمصه 

اضر اقرل: لاه يلس لقبل المصأً  س يلس إذا أران إيةلهل أي يلتصضل االلنس اك تص

 ر199/  7يمرنه اشمهلهل ية يق هللهرالمغني 

 4/135البحص الصا    2/325بهللا ر ال نه ر ( (2
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اسر ذلك قبصت بودذا الدزا ل يهالقدهلل اللقدهللل اردح النكدهحل اك فردهر لوده يدي 

أك ي ح بلهلل ذلك أة  لاي  الزال   ص   هلل  النفق  أا  دهلل   ف خ بلهلل ذلكرال

 الق   سر اللص  أة هذه السلر يي سص ب  أقل بك رص سس سص ب  اللطء!

اقهت المهلكر : يإة  ص  ال صر  بلرد  الملرد  قبدل اللقدهلل يدة فردهر لده 

   (1)بلهلل ذلكل لة  قهلله سر اللص  بهللر  نلرل ر هه ر

لدد  يقللددلا إذا  صدد  ال ددصر  بلردد  الملردد  يددة ي ددح االقددهن يهلمهلكردد  

اللقهللل بل قهللا ية فرهر لهل أي أة اللقهلل االقهلل ارح النكهحل اي دقط ال ردهر 

 ا  تمص الحرهً الزالر ر

ايردص الم بدلم سدس  (2)قهت الشهيلي:  الصمدصأً ال ردهر يدي الم بدلم

هة لودده حدد  قبددلت يددإذا مددل  سدده توه؛رررررإك أة  كددلة  صمددت يددة فرددهر لودده

به اكسدتمتهك سضصًقدهل يمدس بدهم أالد  أة ي بدت لوده  الم بلم الذي ك يح ل

  (3)النفق  اال كن  الح  يي إسقهط سه هل أقل سنه سس

                                                           

 2/277حهشر  الهللسلقي 235/ل3شصح س ت ص ال صشي( (1

  9/379ال هاي  8/280س ت ص المزاي ر( (2

تثرل ذمصه اف رههر الم بلم لغ : اس  سفللت سس ل  بملن  قضر اهل: الذي اس( (3

 ر10/272 وذي  الصغ   1/249ل هة اللصم 

ا ص يه الحنفر  بماه الذي استثرل ذمصه اف رتهه  اللنهي  شصح الوهللاي  بوهسش يتح 

أا هل سقضلك الذمص اال  رترس  بررس الحقه   4/133ر البحص الصا   334/  3القهلليص 

  3/117رفهشر  ابس  هبهلليس 143/  2

ر حهشر  اللهللاي 2/278اه قضر الذمص االا ررس  حهشر  الهللسلقي بم ا صيه المهلكر 

2/92 

ايضص  الشهيلر  االحنهبص  لفظ الم بلم يي يهل  استلمهك و   ص  سقضلك الذمص يقط 

مشهف القنهك  7/566الشصح الكبرص  4/209سغني المحته   9/371( رالحهاي 2)

5/107 
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( اسس  صد  اللرد  اقدت اللقدهلل يدة فردهر لدهل 4)  (1) ايقلت الحنهبص :

 لاه نفل  ص  ب رصً بهللر  ر

بهللرد  الد  فصدت يدي اللقدهلل    النده أاوده ر درت(2)قهللاسدهايقلت ابدس 

  هلمدددددد  بددددددهل يددددددة ي بددددددت لودددددده ال رددددددهر ممدددددده لددددددل  صمتدددددده س بلبددددددًه ر

ا صدد  سدده سددب  اقددلت إة اللصمددهء أ بتددلا لصمددصأً ال رددهر االحدد  يددي          

القبلت بهلزا  اللنرس  الذي ك ي تضرر الدلطءل أي أة المدصأً أسدقضت حقوده 

سلصدل  أة ك قبدل اللقدهللل ايي اللطء الذي هل الوهللف الات سدس الدزاا ل اذلد

أك ي دح أة يقدهت بلدهلل ذلدك إة لصمدصأً الحد  يدي ل اللطء يتص د   صرده الن دل

إسقهط سه هل أقل سس الدلطء اهدل النفقد  أا المبردت أا ال دكن  سدس ألدل أة 

 ؟-إة شدددددهء ام - ح دددددل  صددددد  زا  يلفوددددده ايكدددددلة لوددددده سنددددده الللدددددهلل

نفقد  الر دت المدصأً اي هم  س ذلك : بمة الصلل هل الذي يشدتصط إسدقهط ال

 هي التي  تنهزت؟

ارن هذا ال لام: بمة هذا الكة  يرص اارنر يإانه ل  اقصأ يي مدة  سدس 

زاا  الم درهر أا سدس  حدهلل لا  نده أة الصلدل يدذه  إلد  أهدل المدصأً  -متبلا

 ايقلت لو  أاه أريهلل أة أ زا  ابنتك  الكس لي شصط اهدل أة ك أافد   صروده؟

ا الزاا   س ًصي  اسرطر يلصد  هدصاف هدذه المدصأً الكس يي الغهل  يت  هذ

ايلص  أاوه ك  صيدهلل إك زا  يقدطل ايلصد  هدصاف هدذا الصلدل اأاده ك يصيدهلل إك 

زال  يقطل ا كلة الزالد   صد   صد   ده  بدمة الدزا  لدس ينفد   صروده الدس 

احت  إة مهة الدزا  هدل الدذي اشدتصط ا بدت  يق   لوه ا كلة را ر  بذلك

                                                           

 5/107لمشهف القنهك 1/528الصاض المصبر ( (1

 203/  7المغني ( (2
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  أة ذمصادده أة أس ددهت هددذه الشددصاط يهسددهللًل اأاودده  نددهلل ذلددك يددي اللقددهلل ي ددب

 ال مدددد  الربلدددد  ك  بضددددل اللقددددهلل بددددل   ددددقط هددددي ايبقدددد  اللقددددهلل رددددحرحًهر

 هل دددًه:ايلتصض  صددد  هدددذا الدددهلللرل أي دددًه :بدددمة لمودددلر الفقودددهء الحندددهف 

قهللا: ي لز لصزال  التنهزت  س حقوه يي (1)االمهلكر   االشهيلر  االحنهبص  

 لغرصهه الصزا  القبلت أا الصيض الق   ااة  وبه

لهء يدي البدهللا ر   الدل اهبدت إحدهللاهمه ق دموه ل دهحبتوه أا ر درت 

بتص  ق موه؛ لهز؛ لاه ح   بت لوهل يصوه أة   تلييل الوده أة  تدص ل لمده 

لمه مبص ل افشرت أة يضصقوه  -ر ي ام  نوه  -راي أة سلنً بنت زسل  

-ر ي ام  نوه  -صت يلسوه لله ش  لل -رص  ام  صره اسص   -رسلت ام 

ليدإة رللدت  دس ذلدكل اًصبدت ق دموهل يصوده ذلدك؛ لة ذلدك مصده مدهة إبهحد  

    (2)راللنهي  سنوهل ااسبهح  ك  كلة كزس 

الهء يي سلاه  ال صرل   هب  ال صً ل ص وه يلسوه له ز    لصزا  

  (3)اكستنهك سس قبلله  صك الوب  

سددس اهبددت( سددنوس )حقودده( سددس الق دد  الددهء يددي سغنددي المحتدده  )ا

لغرصهه )ل  يصز  الزا  الص ه( بذلك لاوه ك  مصك إسقهط حقه سس اكسدتمتهك 

يصه أة يبرت  نهللهه يدي لرصتوده )يدإة ر دي( بهلوبد  )ااهبدت لملرند ( سدنوس 

)به   نهللهه لرصترومه( مدل لرصد  يدي اقتوده ست دصترس مهاتده أا سنف دصترس اإة 

 -لمه اهبت سلنً البتوده لله شد   -  صره اسص  رص  ام -ممه يلل »مصهت 
                                                           

شصح  342 2حهشر  الهللسلقي  206 3الهللر الم تهر  375/ 1س مر الاوص ( (1

 7/311ل المغني  3/471حهشر  البر صسي  2/431لاكقنهك  6/ 4ال صشي 

  2/333بهللا ر ال نه ر ( (2

 4/14سلاه  ال صرل ( (3
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ممدده يددي ال ددحرحرسل اهددذه الوبدد  لر ددت  صدد  « -ر ددي ام  لددهل   نومدده 

قلا هلل الوبه ل الوذا ك يشتصط ر ده الملهدلم لوده بدل يكفدي ر ده الدزا ؛ 

لة الحدد  سشددتص  برندده ابددرس اللاهبدد ل إذ لددر  لندده هبدد  يقبددل يرودده يرددص 

  (1)الصللك ست  شهء ل يإذا رللت فص  يلرال الملهلم له ررر الصلاهب 

اقهت ابس قهللاس  اي لز لصمدصأً أة  ود  حقوده سدس الق د  لزالودهل أا 

لبلض  صا صههل أا لوس لمرلهل اك ي لز إك بص د  الدزا ؛ لة حقده يدي 

اكستمتهك بوه ك ي قط إك بص ههل يإذا ر رت هي االدزا  لدهز؛ لة الحد  

    (2)ومهيي ذلك لومهل ك ي ص   ن

سمه سب  يتبرس أاه ي لز لصزال  التنهزت  س حقوه يدي الق دم   اأة 

  وبه لصزالوه أا ل ص وه الوه الصللك يي ذلك

اي هم  س ذلك : بمة أ  المثسنرس سلنً  ر ي ام  نوه  نهزلت بلهلل 

 اللقهلل ايي زاا  الم رهر التنهزت قبل اللقهلل  

ه أة  تنددهزت  ندده ستدد  ارن هددذا ال ددلام بددهة الق دد  حدد  لصزالدد  الودد

 الددددهلللرل ال ددددهاي  صدددد  حصسدددد  زاا  الم ددددرهر  شددددهء قبددددل اللقددددهلل ابلددددهلله

أاه سبني  ص  اسسصار امتمدهة اللقدهللل ا دهلل  إًدةك الندهس  صردهل االردل  

  (3) يي الزاا  اس ةةر

                                                           

 425ل 4/424سغني المحته  ( (1

 7/311المغني ( (2

ل  الزاا  اللصيي حقرق  17لهللمتلر يلس  القص هاي ص رهرحلت زاا  الم ( (3

 107اأحكهسهلاَ هرً االاكح  ذا  ال ص  به ص



 د/ حممد منصور مجعة                                                                                                                                                 زواج املسيار عرب االنرتنت 

 

      
                                                             

 

- 82 - 

يي زاا   الم رهر يلري الشولن بهلكتمهة ية يت  اسهوهر ااس دةة 

  (1)سهوهر ااس ةة اهلشصط رح  سر أة المق لن سس الشوهنً ا

االقش هذا الهلللرل: بمة هذا الزاا  ك يلتبص سصا  لاه سكتمل الرمهة 

االشصاط الة اس ةة  يح ل يره  بهلشولنل اك يصز  سنده أة يضصدر  صرده 

 (2)لمرر النهس 

لهء يي المب لط  الة الشصط لمه مهة هل اسهوهر يلتبص يره سه هل 

 هل اذلدك شدوهنً الشدهههلليس يإاده سدر شدوهن ومه ك يبقد  ًصي  الظودلر شدص

  (3)سص  

الهء يي البه ر: اكدهح ال دص سده لد  يح دصه شدهههللاة يمسده سده ح دصه 

شهههللاة يول اكهح  ةار  ك اكهح سص إذ ال ص إذا لدهاز ا ندرس فدص  سدس أة 

   (4)يكلة سص

                                                           

 بلللن شهههلليس ا نرس االي المصأً سس يرص إ ة ( (1

افهل  يي ذلك المهلكر  اقهللا ببضةة النكهح الذي شوهلل  صره الشولن ال  يلصس ( (2

هة اكهح الملر  بكتمه شبروه بهلزاه ي خ لصنهس الة الكت  سس أارهف الزاه يصمه م

الشصح الكبرص احهشر  الهللسلقي  382/ 2ل حهشر  ال هاي 3/194شصح ال صشي 

لهء يي الشصح الكبرص لصهللريهللري  يف خ اللقهلل قبل الهللفلت ابلهلله إة أار   2/236

الزا  الشولن بكتمه  س زالته أا  س لمه  ل  إذا ل  يكس الكت  فليه سس ههل  أا 

اأسه إي هء الللي يقط أا الزال  يقط أا همه الشولن ناة الزا  أا ا ف   احلهل

الزالهة االللي  ص  الكت  ناة إي هء الشولن ل  ي ص الشصح الكبرص احهشر  الهللسلقي 

2/236 

 5/31المب لط ( (3

 2/253بهللا ر ال نه ر ( (4
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 اقهت المهارني يي الصن  ص  قدلت السده  سهلدك أة إ دةة اللقدهلل شدصط

بقللده يفرده للابهة:حدهللهمه: أة إ ةاده يكدلة بهلشدوهنً امرد  يكدلة  رح 

 سكتلسه سه شوهلله الشولن أ  مر  يكلة سلصنه سه فة سس برن  اشولنر

اال لام ال هاي: أة يحمل إ ةاه  صد  اكسدتحبهم ممده ح دل  دصم 

الهللف  ص  اكستحبهم ناة اسي هم لمس مهة يدي ذلدك الل دصل اإة مدهة يدي 

سحملت  ص  اكستحبهم اك  ص  اسي هم اأسه اورده  دس اكدهح    صاه يرص

 ال ص يول النكهح الذي ل  يشوهلله الشولنل أك  صى أة  مص رن اكهحه ح صه

   (1)رلل ااسصأًل اقهت: هذا اكهح ال ص اك ألرزه

يإة  قهلله)أي النكدهح(  بدللي اشدهههلليسل يمسدصاهل أا  قهللاسهاقهت ابس 

يص  يكس الم رهر اكهح سدص سده   (2) رح النكهحر لارلا بكتمهاهل مصه ذلكل ا

 نا  أة الشولن قهلل الهللاا يرهر 

اي هم  س ذلك:بمة الشولن يي زاا  الم رهر يكتملاه اك يتحهلل لة 

الهلللرل ال هلل  ص  حصس   به ارر  سس الزا  ية يح ل اس ةة بشوهن ومه

نكددهحل زاا  الم ددرهرر أة هددذا الددزاا  يتنددهي  سددر سقهرددهلل الشددصيل  سددس ال

متحقرددد  ال دددكس االمدددلنًل االصحمدددد  ار هيددد  البندددهء لا  كدددليس أسددددصً 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک   : {س ددتقصممه يددي قللدده  لددهل 

                                                           

 9/59الحهاي ( (1

 7/83المغني ( (2
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ازاا  الم دددددددرهر اإة بدددددددهللا  } (1) ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

 نلددهلل  يردده س ددثالر  الصلددل يددي التصبردد   رددحرحًه يددي الظددههص إك أادده زاا 

   (2)اهصايوه القهسر  شثاة الحرهً االص هي  ااسشصاف ااس ها   ص 

زاا  المحصدل  قهت الهللمتلر   رل لهس  النشمي  أة هذا الزاا  يشدبه

   (3)ازاا  المتل  سس حرل ال ح  شكًةل االحصس  شص ًه

يقلت الهللمتلر سحمهلل  بهلل الغفهر الشصي  : أيس ال دكس بهلن دب  لصمدصأً 

ق دهء شدولا ه اازاا ده  سدرضصقوه هدذا الدزا  بلدهلل القصق ل التي ك  لص  ستد 

  (4)سلوه

ل  أرى سندددر هدددذا الدددزاا  ا حصيمددده  يقدددلت الدددهللمتلر سحمدددهلل الزحرصدددي

الشصاط التي   هل  سقت   اللقهلل ا نهيي  لسصيس: أالومه أاه يقتصة ببلض

االملنً ار هيد  الزالد   سقهرهلل الشصيل  اسسةسر  يي الزاا ل سس ال كس

اللهللت برس الزاله ل    الاكنل االلمأاًكل االسصً  هارًهل ااسا هم ا صبر

ذلدكرر  ممه يت مس  قهلل الزاا   نهزت المصأً  س ح  اللطءل ااسافهق ايرص

ا هارومدده أادده يتص دد   صدد  هددذا الددزاا  م رددص سددس المفهسددهلل االنتدده ج المنهيردد  

الددزاا  يددي المددلنً اال ددكس االلفددهف االضوددصل سددر  ددرهك الاكن  لحكمدد 

                                                           

 سس سلرً الصا   21اآلي  ( (1

 قلن الزاا   181س ت هللا  يقور  يي الزاا  االضةق لسهس   مص الشقص ص( (2

بحل  34 الم تحهلل   احكموه يي الشصيل  لهللمتلر سحمهلل بس يحري بس ح س الن رمي ص

/ 14/3-10سقهلل  لهللارً ال هسن   شص لم مر الفقه اسسةسي بمك  المكصس  يي الفتصً سهبرس 

 123/4/9-8هـ الملاي   1427

 121الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  ص زاا  ( (3

 122المصلر ال هب  ( (4
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رد  االله صرد  ا دهلل  إ دةة ذلدكل اقدهلل يدصاه  أحدهلل الزال اال دصي  يدي الحردهً

الظنلةرر اي هف إل  ذلك أة زاا  الم رهر  ال رصاة أا القهرم يرظس بومه

الزاا  اللهني لمده قبصدت بدهلاتل  هل استغةت لظصاف المصأًل يصل  حق  لوه

   (1)ايره شيء سس الموها  لصمصأً

 تحقدد  يردده مددل بمادده ك شددك أة الم ددرهر ك  ونددوقه هددذا الدددليل : 

سقهرهلل النكهحل الكدس هدل هدذا النكدهح فردص أا بقدهء المدصأً بدة زاا  ؟ اسدس 

هنه يقلت الهللمتلر يلس  القص هاي:هذا الزاا  لر  هل الزاا  المنشدلنل 

الكندده الددزاا  الممكددسل  الددذي أالبتدده  ددصاريه  الحرددهً اهددصاف اللددرش 

رن الهللمتلر القص هاي ا هلل   حقر  مل الههللاف ك يصغي اللقهلل اك يبضصهررر ا

 ص  شبره زاا  الم رهر بزاا  المتل  االمحصدل بللدلن يدهرق برنومده مبردص 

لة زاا  المتل  االمحصل سثقت بمهللً سلرنده  ازاا  الم درهر زاا  نا د  ك 

نفل لصمهللً يره  ممه أة زاا  المحصل يرص سق لن لذا ده بدل هدل سدصان لودهللف 

ر  مددذلك زاا  الم ددرهر يوددل سلددرس اهددل رلددلك المددصأً لزالودده الات الدد

  (2)سق لن  فهه   صره الصلل االمصأً

بمة هذا اللقهلل  ك يح  الغصض السم  سدس الدزاا  وجياب عن ذلك :

اهددل ال ددكس  المددلنً االصحمدد  االتصبردد  ال ددهلح  لدد اكن  يوددذا الددزاا  

االلبصً ممه يقلت الفقوهء ) يدي اللقدلن لصمقهردهلل  .رحرح شكًة حصا  شص ه 

 هاي ك يي اللفهظ االمبهاي (االمل

                                                           

 121المصلر ال هب ( (1

 16ل 15ل 12لهللمتلر يلس  القص هاي ص  حلت زاا  الم رهر( (2
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 الدليل الرابع :

أة هذا الزاا  يره استوها  بهلمصأً ا استغةت سس الصلل لصمصأًل يول 

يصبي ريبه ه ال ن ر ل ك ههللف له إك ذلكل سس يرص أة يتكصد  شدرلًه يدي هدذا 

   (1)الزاا 

 ويعرتض على هذا

اإة  ً أي ددهبددمة هددذا الددزاا  ك ُيحقدد   المتلدد  لصصلددل يقددط بددل لصمددصأ

الذيس ُيول الة سس ههللف اسستهك ااسح هةل اُيحق صاة سس شمة المصأً التدي 

 تددزا  لت ددتمتر بهلصلددل يددي الحددةتل اك ُ فكددص يددي الحددصا ل ايلتبددصاة هددذا 

ًًددده بكصاسددد  المدددصأًل اادددزاًك ِبَقدددهللبرههل أحددد  أة أقدددلت لودددثكء مصمددد   ااحضه

ه َهر ًنددهل اك َسورًنددهل ممدده إة َهددهلَلف اسستددهك ااسح ددهة لددر  هددهللًي رددصيح :

 ت لراة اُ  ل راةل بل هدل أات أهدهللاف الدزاا ل الودذا ك ي دلز التندهزت 

 :  نه يي اللقهللل ايي الحهلليل ال دحرح الملدصاف  دس ابدس س دللن قدهت قدهت

ًَ »رسلت ام رص  ام  صره اسدص     َيده َسلبَشدَص الشَّدَبهِمل َسدِس اسبدَتَضهَك الَبدهَء

ل َيِإاَُّه َأَيضُّ ِلصبَبَ ِص َاَأحبَ ُس ِلصبَفصبِ ل َاَسسب َل ب َي بدَتِضرب َيَلَصربدِه ِبهل َّدلبِ  َيصبَرَتَزاَّ ب

 (2) «َيِإاَُّه َلُه ِاَلهٌء

                                                           

 182س ت هللا  يقور  يي الزاا  االضةق لسهس   مص الشقص ص ( 1(

سس » صره اسص :  هم قلت النبي رص  اممتهم النكهح ب 7/3رحرح الب هري ( 2(

اهل يتزا  سس ك « استضهك سنك  البهءً يصرتزا ل لاه أيض لصب ص اأح س لصفص 

بهم متهم الحج  2/1019رحرح س ص     5065حهلليل رق    أرم له يي النكهح  

استحبهم النكهح لمس  هقت اف ه إلرهل االهلل سثاهل ااشتغهت سس   ز  س المثة 

  1400حهلليل رق   بهل ل 
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پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ) ويف القاار   الكااريم: 

بل َ َصُف الفقوهء النكدهح بماده:  قدهلل لحدل التمتدر (1)( ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 لملاار الشص ر ر اإة منتبما   فهلر  سس ا

أرى أة التمتر لصضدصيرس: الصلدل االمدصأً مصرومدهل ممده أشدهر  اآليد : 

 (رپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ)

يهللف  ااسح دهة قرمد  مبردصً سدس قرمنده اسسدةسر ل اهدي سمده يمردز 

س تملندده  ددس الم تملدده  ال دده ب  المتحصصدد ل احهلدد  الصلددل إلدد  المددصأًل 

ل  يضصي ل اك ينظص اسسة  إلروه اظصً بلدض احهل  المصأً إل  الصلل: حه

النيهة الفصى: أاوه قذارً أا رل ل بل هي يصيزً يضص ام النهس  صرودهل 

اكبهلل سس   دورل الضدصق الشدصيل  إلرودهل حتد  ك ي دضص الندهس إلد  رمدلم 

الحصا ل اك سرمه يدي   دص يتحدت يرده أبدلام المحصسده   صد  س دهريلوهل 

 هلمنكصل االملل قه   س الملصافرام ص  يره المغصيه  ب

إة اسسة  ل  َي تنبِك   س اكستمتهك ال ن يل ال  يقصل سس شدماه إذا 

! قددهللا: يدده مددهة حددةًكل بددل قددهت الصسددلت الكددصي :  ايددي ُب بددِر أحددهللم  رددهللق 

رسلت ام أيم ي أحهللاه شول ه ايكلة له يروده َألبدص؟ قدهت: ألدر  إذا ا دلوه 

)رااه  زبرل يكذلك إذا ا لوه يدي حدةت مدهة لده ألدص يي حصا ل مهة  صره ِا

 س ص  ايرصه سس حهلليل أبي ذر(ر

                                                           

 سس سلرً البقصً 187 اآلي ( 1(
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االم تمددر الغصبددي الملهرددص ـ يددي إًددهر ح ددهر ه المهنيدد  اسبهحردد  

الملهرددصً ـ َحددلَّ هددذه المشددكص : سشددكص  الغصيددزً ال ن ددر ل احهلدد  الصلددل 

أفةقرد  اك نينرد ل  االمصأً ب هحبه بة َ قبهلل اك ِرَبهط ُسَقهللَّسل اك س ثالر 

 اك قهالار ر

أللل َحلَّ الغصم هذه المشدكص   دس ًصيد  سده سدمله )الُبدليب ِيِصابدهللب( ا 

)الِ رصبتب ِيِصابهللب(ر ااحس ك امِصك أة احدل هدذه المشدكص  بودذه الضصيقد ل إذ كبدهلل 

  نهللاه سس  قهلل اسس ربهط شص ير

ا دهةل اهدل يصمهذا َيحبِقص بلض النهس هدذا ال هاد  المود  يدي حردهً اس

لها  يضصي ك حرص  يي نيلهل المهذا يتظههصاة امدماو  سة كد  ُسضوَّدصاةل 

  (1)ك يحتهللة إل  ال ن ل اك يفكصاة يره؟!!

ايلتصض  ص  القلت بمة الصلل يتكص  شرلًه يي هذا الزاا :بمة اللقهلل 

    بص وه اهي التي  نهزلت ممه أاوه ك  قهلل   صره إك يي  حهل  ال صارً

 دليل اخلامس:ال

 كهم الفلاحش بملند  أاده رأة هذا اللقهلل قهلل يت ذ ذريل  إل  الف هنلاا

الف ددهن اسددرص  لغص ددو  ل يتقددلت المددصأً أة هددذا  سددس الممكددس أة يت ددذه أهددل

اسهلل هدذا البدهم  .الصلل الذي يضصق البهم هل زالي س رهر اهل لر  مذلك

  يلتبص سس أرلت الهلليس مل سه أنى إل  حصا  يول حصا  

                                                           

 14- 12لهللمتلر يلس  القص هاي حلت زاا  الم رهر( (1
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الددهللبل: أادده ينضددلي  صدد  الك رددص سددس  يقددلت الددهللمتلر إبددصاهر  يه ددل

الن دلً اسدرص  كر كدهم الفهحشد  بدهلل لى أاوده  المحهذيص إذ قهلل  ت دذه بلدض

   (1)ستزال  س رهر

ايلتددصض  صدد  هددذا: بددمة هددذا اللقددهلل يكددلة بددللي اشددولن ايلصدد  بدده 

    سس أران الف هن يفلصه بغرص س رهر ال رصاة يكر  يمكس التة  

 الدليل السادس

هددذا الددزاا  يتص دد   صردده اس دد  بهلن ددب  لصددزا  للقددلك ال ددصر  صدد   أة

سدرذه  إلد  الزالد  ال هارد  ناة  صموده اسرق دي اقتدًه  الزالد  الالد ل لاده

  (2) .اح  الزال  الال  يي الملهشصً ايلهشص هذه الزال   ص  ح هم اقت

لتلدهللن  اك يللدهلل بمة هذا الزاا  للاه سس أللاة ا ويعرتض على هذا:

يي التلهللن القه    ص  اللهللت  صرا اي هم  س ذلك: بدمة القردهس سدر الفدهرق  

يهلزا  يي الم رهر  يتص  زالته أيده  بدل شدولرا بغردص افقد  اك سبردت اك 

ستهبل  لوه اك لاكنه اهذا ب ةف التلهللن الحقرقي الذي ك يغر  الزا   دس 

 (4) (3)برته اأاكه أم ص سس  ة   أيه 

 الدليل السابع

حرل  ههذا الزاا  سركلة سهللفًة لصف هن ااسي هنل اهل لر  بلرهللًا  س الزا 

                                                           

ل الزاا  125ل122ل121زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  ص ( (1

 ر107اللصيي حقرق  اأحكهسهلاَ هرً االاك  ذا  ال ص  به ص 

 125ل121زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  ص ( (2

 17لهللمتلر يلس  القص هاي ص ا  الم رهرحلت زا( (3
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يت ههل يره يي الموصل اك يتحمل الزا  س ثالر  السصًل اي ول  صره أة 

يضص  اقهلل يلقهلل سصًال اقهلل يكلة بغرص اليل اهذا ي لل الزاا  للب  بميهللي 

   (1) أرحهم الهلاءر

 : 

يددي الحقرقدد  لددر  سددس ال ددول إ ضددهء حكدد  يددي زاا  الم ددرهر الددذي 

يحتده  إلد  اظدصً  صمرد   مرقد ل االتمه رد  نقرقد ل اسقهراد  بدرس سددصبره ه 

اإي هبره ه سدس الود  اظدص شدص ر ل يقدهلل رأينده أةَّ الدذيس قدهللا بإبهحتده إامده 

اشدصا ط  اظصاا إل   قدهلل الدزاا  ال دهرليل يدصأاا أاده  قدهلل اسدتكمل أرمهاده

 االقهنه امهة يره حلَّ لمشكة  التمه ر ل يص  ي هللاا س ّليه سبضهلهر

برنمدده ا ددهلل الددذيس قددهللا بتحددصي  زاا  الم ددرهر قددهلل اظددصاا يددي سههردد   

اللقهللل يللهللاا يره سه يبضصه ب ب  سصي  هذا الدزاا ل اب دب   دم رص إسدقهط 

  رالمصأً حقوه يي النفق  اال كن  االمبرت  ص  سذه  المهلكر

ممددده اظدددصاا إلددد  سددده بلدددهلل اللقدددهللل يللدددهللاا أة زاا  الم دددرهر يتندددهي  

اسقهرهلل الشصيل  يي الزاا  سس ال دكس االمدلنً ا صبرد  الذريد  ال دهلح ل 

 االقلاس   ص  السصًر

ممه الهللاا أة هذا الزاا  قهلل يكدلة ذريلد  اسدهللفًة لصف دهن ااسي دهنل 

ة سدده يضصدد ل لة لادده سددس ال ددول  صدد  الصلددل أة يتددزا  س ددرهرًا اسددص ه

 كهلر  هذا الزاا  ي رصًل بل قهلل يكلة ذريل  كستغةت المدصأً اأسلالوده  د  

                                                           

143زاا  الم رهر نراس  يقور  االتمه ر  اقهللي  ص ( (1
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  صموه بة شيءر

لددذلك مصدده يإادده يبددهللا لددي سددس فددةت سدده سددبقت نراسددتهلا بلددهلل النظددص 

االتمسددل لحقرقدد  هددذا اللقددهلل اسدده يددثات إلردده ايتص دد   صردده سددس س ددهلح أا 

  سيار وذلك لألسباب اآلتيةرجحان القول بتحريم زواج املسفهسهلل:   

إاه يقتصة به بلض الشصاط التدي   دهل  سقت د  اللقدهللل ا ندهيي سقهردهلل  -أ

الشصيل  يي الزاا ل ا صبر  الاكنل االلم اللهللت برس الزاله ل ممده 

يت مس  قهلل الزاا ل  نهزت المصأً  س حد  الدلطءل ااسافدهقرررر ايردص 

ل االمبردت  ندهللههل احقوده ذلكراإة الزال  التي  نهزلت  س حقوه الرل 

يددي الملهشددصً الزالردد ل م رددصًا سدده  غرَّددص رأيوددهل افهردد  بلددهلل أة  ددهللر  

 الحرهً الزالر ررر

يتص    صد  زاا  الم درهر م ردص سدس المفهسدهلل االنتده ج المنهيرد  لحكمد   -م

الددزاا  يددي المددلنً االلفددهف االضوددصل احصسددهة المددصأً سددس حقلقودده 

الدزاا  سدس اسدتقصار  اافقد  اسبردت الضبرلر  التي يفتدصض أة يحققوده 

اس ددكس لا ال ددصي  يددي الحرددهً الزالردد  االله صردد ل ا ددهلل  إ ددةة ذلددكل 

اقدددهلل يدددصاه  أحدددهلل ال ردددصاة أا القدددهرم يدددرظس بومددده الظندددلةل ايص دددهم 

 بل لومهل ام رصًا سه يتومومه بهللقلك يي الحصا ر

ة يدي المتدزالرس زاا  س درهر ك يحصردلة بدل اك يفكدصا أة م رصًا سس - 

يدة يوتمدلة ب دةح المدصأً اك أفةقوده بدل  ل افتردهر الزالد  ال دهلح 

 . االمتل  اق هء الشولً ربمه ك يوتملة بلفتوه لة ق هلله  الت صر 
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ل االمتددزا  زاا   النكددهح ح ددلت الللددهلل ام ددصً الن ددل أة سددس سقهرددهلل -ن

أاكنًا حردل يشدتصط الك ردص سدس الصلدهت يدي  س رهر ك يصيدهلل بزاالده هدذا

 . اا  الم رهر  هلل  اسا همرز

لة المصأً لل  صمت بمة الزا  قهلل نفل بنر  الت دصر   لصمصأً أة يره هصمًه  -ذ

 . سلف يضصقوه لمه  زالته اق هء الشولً اأاه

يلكدد  زاا  الم ددرهر املذلددًه سددرلًه  ددس اسسددة  لغرددص الم ددصمرسل بددهم -ز

مهل دصل  ُ  دتغل  صرك  أي اظصً سمكس ينظص لوه يردص الم دصمرس كسدصأً 

اُ  ص  حقلقوه اممانه س تمر يمنر الهلل هرً المكشلي  لر مح بهلهلل هرً 

 المقنل ر 

هـ  إة زاا  الم رهر قهلل يثني إلد  اشدمً أًفدهت ب بدهء بدة أسوده  أا أسوده  

بدة َبدهءر  ندهللسه   دل السدلر إلدد  إاكدهر لصن د ل اممانده ابدهللأ سدس حرددل 

 لية  سس اآل هر ال صبر  ااتوت الم تمله  الغصبر  اهي  قهسي ال

 هلل   ليص  فهف المصأً يي بلض الحهك  اذلك للهلل   لالهلل الزا  بشكل  -ا

 ًبرلي فهر  إذا ل  يللهلل لهللى الزال  اللازك الهلليني الكهيير 

إة يتح البهم  ص  س صا ره لدزاا  الم درهر ا  دورصه اااتشدهره بودذا  -ي 

قدلاارس  حفدظ حقدلق الشكل اإرهللار الفتلى بتحصرصه بدهللاة  دلابط اك 

المصأً امصاستوه يحص  م رصًا سس الن هء الصايبه  يي الزاا  سس حقوس 

يي الزاا  الشص ي الملصاف االذي يت مس اسشوهر االنفقد  اال دكس 

احدد  اسا ددهم اقصددل فرددهرا وس لرقددبصس بهلم ددرهر )اهددذا يردده اسددتغةت 

اا  لا هك الن هء اسدص  لحقدلقوس( يدإة الصلدل يدي حدهت حهلتده لصدز



 د/ حممد منصور مجعة                                                                                                                                                 زواج املسيار عرب االنرتنت 

 

      
                                                             

 

- 93 - 

ال هاي لس يص م لصتلهللن الشدص ي الملدصاف الدذي يصزسده بهلنفقد  االمبردت 

االم كس الكنه سرص م لصم رهر حرل ك  بله  اك س دكس اك سبردت اك 

حقدلق اك حتدد  إ ددةة حتدد  ك يغ د  زالتدده الالدد  اأاكنه اأحرهاددًه 

 حت  أهصهر 

نى إلدد  لددذلك أرى  حددصي  اكددهح الم ددرهر سددهللًا لصددذرا رل لة مددل سدده أ

ًً الر ددت  الحددصا  يوددل حددصا ل الص رهسدد  الشددص ر ل اهددذه النتدده ج  قددر  ددهن

س دددصن أاهددده  أا فردددهك  أا أسدددلر ًهر ددد  أا ادددهنرًل ير ددد  أفدددذهه بلدددرس 

( أة زاا  الم درهر 1امذلك يصى الدهللمتلر  مدص سدصرمهة الشدقصل) اك تبهرل

 وأما أسباب عدم قبوله فعدز أمور:يرص سقبلت شص ًهل 

هلف  هذا الزاا  لصزاا  الذي لهء  به الشصيل  اسسةسر ل س  األول:

لة اللهقهلليس ك يق هللاة المقهرهلل التي حهللنهه الشهرك سر إقهس  الدزاا   صد  

المددلنً االصحمدد ل ا صبردد  الذريدد  ال ددهلح ل اك يقددل  الزالددهة بهللالبدده  

 التي  تص    صرومهل الة القلاس  سلهللاسد  يدي هدذا الدزاا ل ايرده اسدتغةت

سددس الصلددل لصمددصأًل ااشددتصاط  ددهلل  اسافددهق ا ددهلل  ال ددكن  االمبرددتل اهددي 

   (1)شصاط بهًص   بضل اللقهلل

ك يق ددهلل اللهقددهللاة سددس هددذا الددزاا  المقهرددهلل التددي حددهللنهه  الثاااني:

الشددهركل سددس المددلنً االصحمدد ل ا صبردد  الذريدد  ال ددهلح ل اقردده  مددل سددس 

 الزالرس بلالبه هر

                                                           

 http://www.islamfeqh.com اسسةسيسلقر الفقه  (1(

http://www.islamfeqh.com/
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ت سس الصلل لصمصأًل يودل يصبدي ريبه ده يي هذا الزاا  استغة الثالث:

 ال ن ر ل ك ههللف له إك ذلكل سس يرص أة يتكص  شرلًه يي هذا الزاا ر

اشدتصاط  دهلل  اسافدهقل ا دهلل  ال دكن  االمبردت شدصاط بهًصد ل الراةع: 

ابلض أهل اللص  يصى أة هذه الشصاط  بضل اللقهللل اسنو  سس يدصى أة هدذه 

القدلت بهل دح ل يدإة الزالد    دتضرر الشصاط بهًص  االلقهلل رحرحل ا ص  

سضهلبته بمه اشتصط إسقهًهل اهذا سر لل الذيس سرقهللسلة  ص  هذا الدزاا  

 يلزيلة  نهل للصمو  ببضةة هذه الشصاطر

هذا الزاا  سركلة سهللفًة لصف هن ااسي هنل اهل لر  بلرهللًا اخلامس: 

  السدصًل  س الزا  حرل يت ههل يره يي الموصل اك يتحمل الزا  س ثالر

اي ددول  صردده أة يضصدد  اقددهلل يلقددهلل سددصًال اقددهلل يكددلة بغرددص الدديل اهددذا ي لددل 

 الزاا  للب  بميهللي أرحهم الهلاءر

اقهلل  صمنه ااه يلًة ا  دذ للبد ل يمفدذ  سكه د   قدل  لم دل   -:السادس

 ررر(1)هذا الزاا ل ا نهلل ذلك سر بح منكهح المتل  بل هل أقبح 
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  اإلننرن عقد الزواج عرب

اتر دد  لصتضددلر ال ددصير يددي اسدده ل اك  ددهك  ل يقددهلل لددهلل  يددي إًددهر 

اكافتهح اللهلمي الكبرص ا ةشي الحهللان برس الهللات ؛ سمه مهة له أ ص مبرص يي 

 غرص م ردص سدس اللدهنا  االمفدههر  اكلتمه رد  االتدي سنوده ) قدهلل الدزاا ( ل 

  رحرح ايت هاى سدر يظوص سه ي م  بهلزاا  اسلكتصااي ر يول هذا الزاا

المتلهرف  صره برس النهس ل أ  أاده يضدرح بقرمد   قدهلل الدزاا  يدي اسسدة  ل 

ادي ( ل  د  اقبل سلصي  الحك  يي الم هل  كبدهلل سدس   دلر ) الدزاا  اسلكتصا

 رالتلصض آلراء اللصمهء

 أواًل: صورة الزواج اإللكنروني  وحكمها

 هلذا الزواج طريقتني :

الزاا   س ًصي  المحهن   أا المشدهيو  ل   قهلل 

اهذا الضصي  ل  يكس له الدلن يدي الل دلر ال دهبق   ل ايدت  ذلدك سدس فدةت 

  (1)بلض البصاسج التي يللهلل بوه فهرر  المحهن   اذلك س ل بدصاسج البدهلتل 

                                                           

 البة ل  : هل بصاهسج سس بصاسج المحهن   الفلري   ص  اساتصات ل يمكس سدس فةلده( (1

 الحهلليل اسشهههلله اآلفصيس الذيس ي ت هللسلة هذا البصاهسج ر ينظدص:   الملسدل   الحدصً

 http://ar.wikipedia.org بص شبك  الملصلسه  الهللالر  ر    

http://ar.wikipedia.org/
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ا  لت س ل هذه البصاسج سس المحهن   المبهشصً برس الضصيرس  (1)االمهسن ص 

الوده    مهسدًه ل بحردل يمكدس أة ي دهللر المللد  إي هبدهل  س ل سده يحدهللم يدي

القهبل ير هللر قبلله ل اسس    يت  التلهقهلل برنومهرايتمرز اللقدهلل بودذه  ير مله

ال ددلرً بكلادده سشددهبوًه للقددهلله سشددهيوه الوددًه لللددهل اسددس  دد  يددتمكس مددة 

 قدهلل النكدهح برنومده ب دلرً ك   تصد  م ردصًا  الضصيرس سس إلدصاء سفها ده 

مه ومه يدي س صد  ااحدهللر ال دهلليص بهلدذمص أة البدصاسج ال دهبق   دهلل    س الت

  (2)فهرر  اقل ال لرً أي ًه ر 

بهس هي  إل  ال ل  ل اذلك سس فةت   برت مهسرصا رقمرد  سلردلل  

ب وهز الحهس  ل بحرل يتمكس مل ًصف سس رؤي  الضدصف اآلفدص ل اهدذا سده 

ل ممدده يمكددس أي ددًه سددس ي ددول م رددصًا سددس  مصردد  التلارددل بددرس ًصيددي اللقددهلل 

 حق  ا  هت القبلت بهسي هم ل امذا التحق  سس إ صاض أحدهلل الضدصيرس  دس 

   (3)اللقهلل سس  هللسه

                                                           

المهسدن ص: هدل أحدهلل أشدوص بدصاسج إرسددهت الصسده ل الفلريد  ل سدلاًء مهادت ا ددر  أ  ( (1

سه يمكس سس فةت هذا البصاهسج سس المحهن   ال ل ر  المبهشصً ل  بدص  لردرل رل ر  ل 

كقط لص ل  ل بهس هي  إل  إسكهار  سشهههللً الضصف اآلفدص ر ينظدص: الملسدل   الحدصً : 

ل ا  http://ar.wikipedia.org بدددددددددددددص شدددددددددددددبك  الملصلسددددددددددددده  الهللالرددددددددددددد  ر  

http://homaid.wordpress.  

ينظددص:   يتددهاى ااستشددهرا   اسسددة  الرددل    الفتددلى الددلارنً إلدد  س صدد  الملقددر ( (2

(   بدص 6/11/1424(  بتدهريخ  ) 3151لصهللمتلر اهي  بس  أحمدهلل الحمدهلل يتدلى رقد  : ) 

 w.islamtoday.netwwسلقر : 

ينظدص:   يتددهاى ااستشددهرا   اسسدة  الرددل     الفتددلى الدلارنً إلدد  س صدد  الملقددر ( (3

(   بدص 6/11/1424(  بتدهريخ  ) 3151لصهللمتلر اهي  بس  أحمهلل الحمهلل يتدلى  رقد  : ) 

 www.islamtoday.netسلقر : 

http://ar.wikipedia.org/
http://homaid.wordpress/
http://www.islamtoday.net/
http://www.islamtoday.net/
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سدس الملصدل  أة هدذه السدهلر  يدي  املوقف الشرعي مك هذه الصورة :

الددزاا  حهللي دد  يرددص امضردد  اك  قصرهلليدد  ل يوددي نافصدد  يددي إًددهر الق ددهيه 

فقهاء يف هذه القضية ، وشدان اخلدالف   ، وقد تباينت آراء الالم ت هللً 

 ر   على املستوى الفردي وا ماعي

الفتلى بدهل لاز الدهء   صد  الم دتلى الفدصني يقدط سدس  دهللن  أواًل :

االو  اظصه  : بهلنظص إل  سه يشتصًه اللصمهء  (1)سس اللصمهء الملهرصيسر 

القبلت ال هبقلة  ص  افتةف سذاهبو  يي  قهلل الزاا  ل مهلتصفظ بهسي هم ا

ل اسمهك مل سس اللهقهلليس اآلفصل االملاكً بدرس اسي دهم االقبدلت ل اسدمهك 

 الشولن لإلي هم االقبلت يإانه ا هلل مل ذلك ستليصًا  بص هذا السصلم 

يةشك أة  قهلل الزاا  بوذه ال لرً يكلة يدي  وأما عن احتاد اجمللس :

 حك  الم ص  اللاحهلل 

                                                           

 الم هت :سنو   ص  سبرل ( (1

ـ ن ر س ضفي الزرقه ااقصه  نه الدهللمتلر سحمدهلل  قصده يدي بح ده :  حكد  إلدصاء اللقدلن 1

 بص اسه ل اك  هت   يي :  س ص  الشصيل  ل الكليت ل ال ن  ال هل   ل اللهللن ال دهس  ل 

 ( ر  135 ر( ص )1986ه صي  / 1406شلات لسن  : ) 

ينظص: س ص  س مر الفقه اسسةسي ل اللهللن ـ  ن ر اهبه الزحرصي ل اإبصاهر  يه ل الهللبل ر2

 (888ـ  867ال هنس ل ال زء ال هاي ص )

( رذهبدلا إلد  القدلت 135( ص) 5ـ سحمدهلل  قصد  يدي س صد  الشدصيل  ل لهسلد  الكليدت ل  دهللن )3

بددهل لاز اأالبددلا اسشددوهن  صدد  اللقددهلل ل اًصيقدد  اسشددوهن أة يح ددصاا المحهن دد  الوه فردد  التددي 

 بحرل ي مللة اسي هم االقبلت ر ي صي يروه اللقهلل  ل
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لكدهسرصا ل يودي  مكدس لكدل ًدصف يرتليص يي الدلن ا وأما عن اإلشهاد :

رؤيدد  الضددصف اآلفددص يهلشددوهنً رددحرح  اسقبللدد  ايلمددل بودده ايدد  قلا ددهلل 

المدذاه  الربلدد  ل اهددذا يددي حهلدد  أسدس التددهلللر  االتة دد  يددي ال ددلرً أا 

   (1) ال ل  ر

ثانيًا : الفتوى بعدم ا واز وصدرت من عدد من اجملامع الفقهية 

 واللجان الشرعية مثل : 

  الفقه اإلسالمي التاةع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي: جممعـ 1

افةرددته :   ك ي ددح إلددصاء النكددهح  ددس ًصيدد  البددصق االفددهم  

   (2) اذلك كشتصاط اسشوهن يره ر  االحهس  اآللي االوه   االةسصكي

 جاء يف قرارات املشاركني يف جممع الفقه اإلسالمي ةاهلند :ـ 2

م ددص سددس  قددهلل البرددر ل ايردده لهادد    إة  قددهلل النكددهح يحمددل فضددلرً أ

 لبهللي ل ايشتصط يره الشهههللاة ل لذلك ك يلتبص سبهشصً اسي هم لصنكهح  صد  

                                                           

ينظدص:   س ددت هللا  يقوردد  يددي ق ددهيه الددزاا  االضددةق   ن ر أسددهس   مددص سددصرمهة ( (1

(ل ًبلددددد  : نار النفددددده   ل الرنة ل الضبلددددد  ال هارددددد  ل سدددددن  : ) 107الشدددددقص ص ) 

  (  2005هـ/ 1425

المث مص اسسةسي ينظص : اط القصار يي س ص  س مر الفقه اسسةسي التهبر لمنظم  ( (2

ـد 14هدـ  ل الملايد   1410شدلبهة  23ـد17اسسةسي الهللارً ال هنس   يي الفتدصً سدس )

( ل اينظدص 785/ 2( اللدهللن ال دهنس) 54/3/6  ( قصار رق  :  )1990َذار سهرس   20

(  ن در  ا لصرد  97ـد1( ل القصارا  )10ـ1قصارا  ا لرره  س مر الفقه ل الهللارا  ) 

بلددد  : نار القصددد  ل نسشددد  ل الضبلددد  ال هارددد  ل سدددن  : ) : ن  بدددهلل ال دددتهر أبدددل يدددهللً ل ً

   ر (1988هـ/ 1418
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اساتصات اسث مص الفرهلليل االوه   ر أسه إذا اسدت هللست هدذه اللسده ل لتلمردل 

شدد ط لصنكددهح ل ايقددل  اللمرددل سددس لهادد  سلمصدده بهسي ددهم االقبددلت أسدده  

ز  يي هذه ال لرً أة يكلة الشهههللاة يلصيهة الشهههلليس ير ح النكهح ل ايص

   (1) الململر

 ا وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء:3

اظدصًا إلد  سده م دص يدي هدذه اليده  سدس التغصيدص اال دهللاك االمودهرً يددي 

 قصرهلل بلض الندهس بل دًه يدي الكدة  اإحكده  سحهمدهً يردصه  يدي الردلا  ل 

 صدد  أة يم ددل لمه دد  سددس الددذملر ااساددهم رددغهرًا  حتدد  أة أحددهلله  يقددلى

امبهرًا ايحهمرو  يي أرلا و  ايي لغه و  الم تصف  ل سحهمهً  صقي يي اف  

  (2) ال هسر أة المتكصمرس أش هص اسه هل إك ش ط ااحهلل ر

ااظددصًا إلدد   نهيدد  الشددصيل  اسسددةسر  بحفددظ الفددصا  اال ددصاض ل 

لغردصه سدس  قدلن الملدهسة ل رأ  الص ند  ااكحترهط لذلك أم دص سدس اكحتردهط 

أادده ينبغددي أك يلتمددهلل يددي  قددلن النكددهح يددي اسي ددهم االقبددلت االتلمرددل  صدد  

المحهن ه  الوه فر  ؛  حقرقًه لمقهرهلل الشصيل  اسزيهلل سس  نهي  حفظ الفصا  

                                                           

قددصارا  س مددر الفقدده اسسددةسي بهلونددهلل بلاسددض    يقدده النددلازت نراسدد   مرددرصر  ( (1

 ( ر   138 ضبرقر     ن :سحمهلل بس الح س ال رزااي الل رق  رق   : )

حهسدد  اآللددي ل  تددرح هددذه  للددهلل حهلرددًه بددصاسج  هلليددهللً يمكددس  حمرصودده  صدد  لوددهز ال( (2

البدددددصاسج سلهل ددددد  ال دددددل  ا غرردددددصه ل بشدددددكل شدددددبه مهسدددددل أ ندددددهء المحهن ددددد   بدددددص 

اساتصاتلبهس ددهي  إلدد  أادده يمكددس التة دد  يددي ال ددلرً ا غررصهدده أي ددًهل بضددصق قددهلل ك 

   تبرس لصضصف اآلفص ينظص الملقر : 

wordpress.comhttp://homaid.    لabib.com   6http://www. 

http://homaid.wordpress.com/
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اال دددصاض حتددد  ك يلبدددل أهدددل الهدددلاء ل اسدددس  حدددهلل و  أاف دددو  بدددهلغش 

 (1) اال هللاك ر

ثانية : عقد الزواج عرب االننرن  من خالل الكتابة الطريقة ال
(2)

   

اهذه الضصيق  لر دت س دت هللً  ؛ لاوده مهادت سلصايد   ندهلل الفقودهء ل 

ايي متبو  سه يهللت  ص  اللنهه ل اإامه اله ال هللً يروه هدل  غردص السدصلم 

 الذي  ت  به الكتهب  االذي أفذ ًهبر ال ص   يي اللرلت 

                                                           

ينظص:   يتهاى الص ند  الهللا مد  لصبحدلم اللصمرد  ااسيتدهء   لحمدهلل بدس  بدهلل الدصزاق ( (1

( ل ًبلدد  : الص هسدد  اللهسدد  لصبحددلم اللصمردد  ااسيتددهء ل   الفتددهاى  3/206الددهللايش  )

ااسيتدهء   بهلممصكد  لم مل   سس اللصمهء بهس هي  إلد  يتدهاى الص ند  الهللا مد  لصبحدلم 

اللصبرددد  ال دددللني  ل لمدددر ا ص رددد  سحمدددهلل الم دددنهلل ر )نر ( ل    يقددده الندددلازت نراسددد  

 ( ر 208( ا رق  رق  : )  345/ 3 مررصر   ضبرقر    نر ال رزااي ) 

ي تصدد  الفقوددهء يددي رددح   قددهلل النكددهح بغرددص الصفددظ أى بهلكتهبدد  ااسشددهرً ل يددذه  ( (2

ح بهلكتهبدد  سددلاء مددهة المتلهقددهللاة حه ددصيس أا يدده برس ر ال موددلر إلدد   ددهلل  رددح  النكدده

( ل 350/ 2ينظص :   الشصح ال غرص  ص  أقصم الم دهلك لبدل البصمده  أحمدهلل الدهللرنيص ) 

  ( ل   اسا هف يدي سلصيد  الدصالح 1989هـ/ 1410 حقر  ممهت المصرفي ل سن  : )

احققده : سحمدهلل  ( ل  ردححه 8/50سس ال دةف  صد  سدذه  اسسده  أحمدهلل بدس حنبدل   ) 

حهسهلل الفقوي ل ًبل  : نار إحرهء التصام اللصبي ل برصا  ل لبنهة ل الضبل  الالد  ل سدن  

  ( ل   شدددصح سنتوددد  اسرانا  يدددي لمدددر المقندددر سدددر التنقدددرح 1957هدددـ / 1376: ) 

( ل  حقرد  نر  بدهلل ام التصمدي  59/ 4ازيهنا     لتقي الهلليس سحمهلل بس أحمهلل الفتلحي ) 

هددـ( ل   سغنددي المحتدده  إلدد  سلصيدد  سلددهاي ألفددهظ 1419لالدد  ل سددن  : ) ل الضبلدد  ا

( ل ًبلد  : نار الفكدصل بردصا   )نر (   141/ 3المنوه    لمحمهلل ال ضر  الشصبرني ل ) 

اذه  الحنفر  إلد  ردح   قدهلل النكدهح بدمة يكتد  الصلدل لصمدصأً :  زالتدك ل أا زالرندي 

قبصدت الدزاا  بح دلر شدهههلليس ؛ يهللقدهلل  اف ك يقهلت المصأً يدي س صد  الدلن الكتدهم :

رددحرح االددزاا  سنلقدددهلل ر ينظددص : بددهللا ر ال دددنه ر يددي  ص ردد  الشدددصا ر ل للددةء الدددهلليس 

 ( ر 2/231الكهسهاي الحنفي )
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ًصيدد  الكتهبدد  سددس الفقوددهء القددهللاس  يرددص الدد  ي ددز  قددهلل النكددهح  ددس 

 الحنهف ر أسه لمولر الفقوهء يص  ي رزاا  قهلل النكهح بهلكتهب  ر 

 يقلت ن ر أسهس   مص سصرمهة الشقص : 

 يعود إةطال مجهور العلماء عقد النكاح ةطريق الكتاةة إىل األمور التالية :

احدهلل ل اهدذا ـ اشتصاًو  إرانً اللهقهلليس  ص  إلصاء اللقهلل يدي اقدت ا1

 سه يلبصاة  نه بهلملاكً برس اسي هم االقبلت اهي سحل ا فهق  نهلله  ر 

   (1) ـ اشتصاًو  اسشوهن  ص   قهلل النكهح حرس االقهنه ر2 

صيهلل اكلكتصااي إلد  رأة يكت  الللي إي هبه  ص  النكهح ل    يصسصه  بص الب1

القهبددل ل ير ددهللر قبللدده متهبدد  ل  دد   صسددل هددذه اللرقدد   بددص البصيددهلل إلدد  

 ا نرس حت  يشوهللا  صروهر 

رأة يكلة اسي هم االقبلت  بص اكاتصات  بص المنتهلليه  المفتلح  )اك 2

سرمه المنتهلليه  الموتمد  بم دل هدذه ال لااد  ( يدي اكاتصادت ل حردل 

يي هذا المنتهللى لش ط سلرس ل    ي دهللر  ي هللر الللي إي هبه متهبه

                                                           

ينظددص:  س ددت هللا  يقوردد  يددي ق ددهيه الددزاا  االضددةق   لصددهللمتلر: أسددهس   مددص ( (1

 ( ر 105/106سصرمهة الشقص ص ) 
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القهبل قبلله ل    يقل  ا نهة سدس المتلالدهلليس يدي المنتدهللى بهلشدوهنً 

 ص  هدذا اللقدهلل ل اسدس سمردزا  هدذا اللقدهلل بودذه ال دلرً هدل  دليرص 

ال وهلل االلقت اافت هر الم هيه  الشهسل  ل حرل إاه قهلل يكلة برس 

 بدص هدذه اللسدرص  ي ت دص  المتلهقهلليس س هيه  بلرهللً لهللًا ل يهلتلهقدهلل

اي ددول ذلددك السددص إلدد  لهادد  أادده يتددرح اقددت أم ددص لصتمسددل االتفكرددص 

االتددصاي قبددل اسقددهللا   صدد  اللقددهلل ل أم ددص يددي الغهلدد  سمدده يكددلة يددي 

 التلهقهلل سشهيو  ر  

 ومن مميزات هذه الطريقة : 

ـ  ليرص ال وهلل االلقت اافت هر الم هيه  الشهسدل  ل حردل إاده قدهلل يكدلة 1

لمتلهقهلليس س هيه  بلرهللً لهللًا ل يهلتلهقهلل  بدص هدذه اللسدرص  ي ت دص برس ا

 اي ول ذلك السصر

ـدد  قددهلل النكددهح سددس فددةت هددذه اللسددرص  يتددرح اقددت أم ددص لصتمسددل االتفكرددص 2

االتصاي قبل اسقهللا   ص  اللقهلل ل أم ص يدي الغهلد  سمده يكدلة يدي التلهقدهلل 

 سشهيو  ر 

 ومن عيوب هذه الطريقة :  

   (1) لتة   بهلبرهاه  المصسص  ل أا الم تقبص  اااتحهت الش  ره رـ إسكهار  ا1

                                                           

زاا   بص اساتصات إ هللان :  البهحل   بهلل اسله بس سزراك ينظص بحل :  قهلل ال( (1

 http://homaid.wordpress.com(   بص سلقر : 11المزراك  ص ) 

http://homaid.wordpress.com/
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ـدد قددهلل يددلحي التلهقددهلل بوددذه الضصيقدد  بددهلتوليس سددس هربدد   قددهلل النكددهح 2

   (1) ااحتصاسه ر

اسس ألهز  قهلل النكدهح  بدص اساتصادت  دس ًصيد  الكتهبد  سدس اللصمدهء 

  (2) بهلكتهبد  ر الملهرصيس ؛ ألهزً بهلقرهس  ص  حك   قهلل النكهح برس يه برس

س تنهلليس  صد  أة الكتدهم سدس البلردهلل بم هبد  ال ضدهم سدس القصيد  ل حردل أة 

الكتددهم لدده حددصاف اسفوددل  يددثني  ددس سلندد  سلصددل  ل يوددل مهل ضددهم سددس 

الحه ددص ل اإلدد  أة الكتهبدد  بددرس يدده برس اسددرص  رددحرح  لتحقردد  التصا ددي 

 (3) هلل سس فةله راالتلاي  برس الضصيرس ل اسهنا  مذلك ية سهار سس التلهق

   القول الراجح  يف هذه املسألة : ثانيًا :

بهك تمهن  ص  سه سص  ا ص  ههللي الملازا  برس الم دهلح االمفهسدهلل 

يي الق ر  ااحتكهسًه إل  سقهرهلل الشصيل  االتي سنوه حفدظ اللدصض االن دل 

يبهللاا لي أة الدصأي الدصالح هدل القدصار لدذي ا  دذه س مدر الفقده اسسدةسي ل 

 ري ااتو  يره إل  القلت بلهلل  للاز االقهن الزاا  اسلكتصااي االذ

                                                           

ينظددص بحددل :  قددهلل الددزاا   بددص اساتصاددت إ ددهللان :  البهحددل   بددهلل اسلدده بددس سددزراك ( (1

 http://homaid.wordpress.com:  (   بص سلقر11المزراك  ص ) 

ينظددص:   اكفترددهر لتلصرددل الم تددهر   ل للبددهلل ام بددس سحمددلن بددس سددلنان الملرددصي ( (2

 -هددـ  1426بردصا  ل لبنددهة  ل سددن  : )  -( ل ًبلدد  نار الكتدد  اللصمردد   99/ 2الحنفدي )

 حقر  :  بهلل الصضر  سحمهلل  بهلل الصحمس ل    س مر الاودص  ( ل الضبل  ال هل   ل  2005

يي شصح سصتق  البحص   ل للبهلل الصحمس بس سحمهلل بس سصرمهة الكصربللي المدهلل ل بشدر ي 

 (   472/ 1زانه ) 

( 3/141ينظص :   سغني المحته   لصشصبرني ال ضر  )( (3

http://homaid.wordpress.com/
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وميكن لي إمجال األسباب اليت دفعدت  إ  االنضدمام إ  هدذا    

 الرأي وأخلصها يف اآلتي :

ـدد إة هددذا النمددلذ  سددس الددزاا  يضددرح بقرمدد   قددهلل الددزاا  يددي اسسددة  ل 1

 سس شماه ر     ايشله رلرً المر هق الغصرظ الذي رير ام سبحهاه ا لهل 

ـد سددهلل هددذا البددهم يحقدد  سق ددهلل سود  سددس سقهرددهلل الشددصيل  يتم ددل يددي حفددظ 2

 اللصض ل ممه أاه يحهيظ  ص  الصاابط اكلتمه ر  ر      

ـإة هذا النملذ  ينضلي  ص  فضلرً  تم ل يي احتمهت التزايدص اال هلليلد  3

 لحهلل الضصيرس ر

ذا هددههص لمدس  مسددل ـد إة لهادد  الشدكل يددي إاشدهء  قددهلل النكدهح سلتبددص ل اهد4

 أحكهسه اسقهرهلله ل االزاا  اسلكتصااي يتنهيي سر  حقر  هذا ال ها  ر     

ـ هذا الندلك سدس الدزاا  ينضدلي  صد  سفهسدهلل سنوده أة السدص بصستده يكدلة 5

يقدهلل يدت   ل اكلتمه ر  االشص ر  اال بط القدهالاي فهر  إًهر المصاقب 

فضبد  ا لدهرف حقرقدي لدهن  هذا الزاا  بهللاة أرمهاه الشص ر  أا بدهللاة

التدددي  أا بدددهللاة س صددد  زاا  أا بدددهللاة أة ينظدددص الشدددهم إلددد  الفتدددهً

ر اقهلل  تزا  الفتهً الم صم  بهللاة إذة الروه ل    إة الشولن سرتزالوه 

ي   أة يكلالا حه صيس أسه  الممذاة الشص ي أ نهء إ مه   قهلل الدزاا  

ل ممدده أة  ا ل حتدد  يتحقدد  رمددس اسشددوهر الددذي هددل أهدد  أرمددهة الددزا

اللصاسددددرس ي دددد  أة يكلادددده سللددددلنيس ايحددددهللم اددددلك سددددس اللةاردددد  

االملالودد  ر أسدده أة ي ت ددص السددص مصدده يددي سددلء برهادده  اسددتمهرً  صدد  
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يوددذا ينددهقض أرمددهة الددزاا  ال ددحرح ايفددتح  لشهشدد  لوددهز الكمبرددل ص 

 لصتة   ا رهك الحقلق ا هلل   ل ر  اللقلنر   س هًك ف بًه

 اام أ ص 
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 أهم النتائج  

الحمددهلل م الددذي بنلمتدده  ددت  ال ددهلحه  ل يغفددص الددذالم ايلفددل  ددس 

أعرض أهم النتداج  الديت   ال رله  ل يبلهلل أة ي ص ام لي إ مه  هذا اللمدل ل 

 توصلت إليها يف هذا البحث وأخلصها يف النقاط التالية :

ت يرده المدصأً  دس بلدض زاا  الم رهر هل  قهلل س تليي الرمهة  تنهز أوال:

حقلقوه سس افقد  ل اسدكن  ل اسبردت ل أا أحدهللهه  صيربدًه لده لةقتدصاة 

يصاح هذا بوه ل حت   تمتر بهلحرهً السصي  قبل ااقضهك السل يي ذلك 

الزاا  هدل إ فدهء الدزا  سدس االد  الم دكس االنفقد  االت دلي  يدي 

نودهل يودي  صيدهلل الَقَ   برنوه ابرس زالته الال  أا زاله دهل  ندهزًك س

رلًة ُيِلفُّوده اُيحبِ دنوه اُيثبِا دوهل اإةب لد  ُ َكص فده شدرًلهل بمده َلدهلَليوه ِسدس 

 سهت امفهي   هس ر

إة زاا  الم رهر ل  يكس سلصايًه سهبقًه بوذا اكس  ل الدذا لد  يتضدصق  : ثانيًا

لدده الفقوددهء اإة مددهالا ذمددصاا شددرلًه قصيبددًه سندده الكددس سددر هوددلره يددي 

 دددص ل ام دددصً ااتشدددهره للدددل الفقودددهء المتدددمفصيس الدددذيس اقتنددده الحه

 هردددصاه ي دددتنبضلة لددده أسدددمهَّ سلرندددًه يدددص بط بشدددكصه اهرلتددده مدددي 

 ي تضرللا الحك   صره االنظص يي رحته أا بضةاه ر

: زاا  الم رهر  يذه  يره الصلل إلد  بردت المدصأًل اك  نتقدل المدصأً  :اًًًلثثا

ا ندهلله زالد  أفدصى هدي  إل  بردت الصلدل ا كدلة هدذه زالد   هارد ل

 التي  كلة يي برته اُينِف   صروهر
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م ددص   لا دد  الددزاا ل  السددبهم أنَّ  إلدد  شددرلك  زاا  الم ددرهر  : راةعااًا

اسلظموه سمده م دبت أيدهللي الندهسل ااشدم  دس ذلدك م دصً )اللدلاا ( 

الة ي يه وس القضهرل اِ شبدَس يدي بردل  َبده وس َسحبُصاَسده  سدس الحد  

لزاا  ايي السلس ل إ دهي  إلد  المضصقده ل اهدس الفضصيل لوس يي ا

ل س  م رصا ل اإل  الراسل الة ي سه   نوس أزاالوسل افصَّفلهس 

احرهللا ل أا سر أًفهتل ام رًصا سه يكلة سلودس  دصاً اسدهتل االدزاا   

الزسن  المه ر   مهة  سوًة ُسَر ًَّصال ال   ُكس هنه   لا   سهنيد  اك 

ه يدي   دصاهل امدهة قصردل سدس الن دهء سدس لودس التمه ر  مهلتي اصاهد

سهت فهص لهءهس  دس ًصيد  المردصام يدي الغهلد ل الودذا لد  ينتشدص 

م رددًصا هددذا النددلك سددس الددزاا  الددذي  تنددهزت يردده المددصأً  ددس بلددض 

 حقلقوهر

ممه أة الا هك يي   صاه قهلل أ ضت م رًصا سس الن هء يصر  لركدلة 

اكل ممس  لمل ُسهللر س  أا ُسلل و  لُوسَّ سلارن فهر  بوس سس م بوس المشص

 أا ًبرب  أا ررهلللر  أا سحهسر  أا يرص ذلك سس أالاك الِمَوسر

إة الصلل يي ال  دهر المه در  مدهة يتدزا   صد  اسصأ ده ِلودهًرال  : خامسًا

سس زال  أفصىل َايب  شصك ام  لهل ل اك يكت  ذلك  س اسصأ دهل بدل 

ل بل  صيدت زالده  هدس الة دي م رًصا سه مهة يشهارهه يرمس يتزالوه

فضددبس؟ لزاالوددس الزالدد  ال هاردد ل الكددس يددي زسهاندده  غرددص الحددهتل 

اكفتةط بهلغصمل االتدم ص بح دهر ه ا قهيتدهل حردل يقبدل  لدهللن  اتر  

ال صرة ل ايدصيض بلند   لدهللن الحصدرة ل ااتر د  الق د  اس ةسدي 



 د/ حممد منصور مجعة                                                                                                                                                 زواج املسيار عرب االنرتنت 

 

      
                                                             

 

- 108 - 

اسص ر ل  الصهر  المتم ل يي ألوزً اس ة  مصوهل سقصاءً اس مل  

اكسدددرمه المص ردددد  حرددددل ُ َشدددن ر اليددددة  االم ص ددددة  االتم رصردددده  

 االم صحره   ص  التلهللنل اُ ببِصُزُه يي أسلأ َسظَوصر

اقهلل أ ص ذلك  ص   قدلت َبنهِ نده اِا ده نه أشدهلل التدم رصل بمده يشدبه ي دل 

النسغ  سس سفههر  اسسة  اقرمده اأحكهسدهر اأس دت المدصأً الم دصم   دصى 

  ال ددهاي ممادده لصيمدد  ُسنبَكددَصًل بددل بل ددوس َيَصيبَندده اممادده ُحكبدد   صرودده الددزاا

بهس ددهللا ل اقهلددت بل ددوس: لةب يزاددي أهددلة  نددهللي سددس أة يتددزا  أفددصىر 

 اشهك الم ل القه  : لنهز ه اك للاز هر

:هذا الزاا  اإة مهة هدههصه الصحمد  يدإة يدي بهًنده الشدص االف دهن  سادسًا

س المفهسهلل افهر  يي زسهانه حرل هوص يروه الكبرص لمه يتص    صره س

قص  اسيمدهة الودل الك ردص سدس الندهس اراء الشدولا  االمصدذا  ل يدة 

ي هللاة اسرص  لصح لت  ص  المتل  إك  س ًصي  هذا الزاا  ال دول 

 المر ص ايرصه سس الم مره  الفصى ر

اسس هذه المفهسهلل  م رصه  ص  الذري  سس حرل التصبر  االنشمً ل اسس 

حرل أاه استوها  بهلحرهً الزالر  التي أسص ام  لهل  بتقليتوه االلمدل  صد  

  مهسكوهر

اسس سفهسهلله أي ًه أاه ك يحفظ به اللصض بل ربمه   رر بده الحقدلق 

سس لو  الزال  االاكن ل يول زاا  شكصي ناة سصا هً لص لهص المضصلم 

رددًه  صدد  ال ددكس سددس لودد  الشددهرك الحكددر  ل الددذي للددل الددزاا  الشددص ي سبن

 االملنً االصحم  ر
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اأي ًه يودل سدهللفل لصف دهن مبردص يحدهللم يدي الم تمدر ل يلدس ًصيقده   ·

يت ددههل يددي الموددص ل االنفقدد  ل اال ددكس ل االمبرددت ل اسددقلط أ بددهء برددت 

الزالردد   ددس مههددل الددزا  ل اي ددول  صدد  الصلددل أة يتددزا  اقتمدده شددهء 

 ده ل االك ردص سدس الزاا  ايضص  مرفمه شهء يرص سصاك لحقلق زالتده اأبنه

الددذيس ي دددصكلة س ددصك زاا  الم دددرهر ك يصيددهللاة أة يص بضدددلا بم دددلللره  

أفصى ل يرص ماة له سس ألل أاه سس أي ص الضصق التي  ليص لو  ح  المتلد  

إلدد   قددهلل الددزاا  سددصًا اربمدده ناة الددي ل اهددذا سدده ي لصدده  ل اربمدده يص ددماة

ه  صد  سدس شدهءاا سدس  دلرفه  ًصيقًه سدوًة يدي أيدهللي الصلدهت يتة بدلة بد

 اللقلت ر

اهذا الزاا  أي دًه يرده سنفلد  اا دح  لصدزا  يقدط يودل يندهت ستلده · 

يتكص  شدرلًه يدي هدذا  بمسول الضصق ل يول يصبي ريبه ه ال ن ر  سس يرص أة

الزاا  ل ايكدلة ال دصر  صد  الزالد  االاكن حردل أة م ردصًا سدس الزاا  

أاكنهد  يرتصمدلاو  ممده ذمصاده لفتدصا  يفصًلة يدي أناء حقدلق زالده و  ا

ًليص  ناة ر هي  أا أناء لحقلقو  ل اربمه يحهللم الضةق المبهشص لرت صط 

الصلل سس هذه المصأً بلهلل  متلده بوده  د  يتدزا  بدمفصى  صد  افد  المندلات 

 ال هب  ر

اهذا الزاا  أي ًه سبن   ص  متمهة يي يهل  حهك ه ل االردل يدي · 

  ةة رالزاا  اسشوهر ااس
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سلصل   نهلل أهل اللص  أاه إذا  لهر دت الم دصح  االمف دهللً قدهلل  ريدر : ساةعًا

المف هللً  ص  لص  الم صح  يهلبًه ابنهًء  ص  هذه القه هللً الم تنبض  

سددس سقهرددهلل الشددصك اأههللايدده يإادده لددل سددصمنه لددهللًك أة يددي هددذا الددزاا  

س ددصح  سحققدد  ل اهددي إ فددهف الددزا  االزالدد  ل اإح ددهاومه سددس 

اللقلك يي الزاه ل يإاه أي ًه سس النهحر  الفصى يشدتمل  صد  سفهسدهلل 

 ددهللً سحققدد  اينضددلي  صدد  َ ددهر سددرل  سشددهههللً ممدده ذمصادده سددهبقًه ل 

يلل  نيها  نير هذه المفهسدهلل ل اإزالد  هدذه اآل دهر ال درل  ل اذلدك ك 

يددت  إك بإلغددهء الم ددصح  ال هردد  ل  قددهلليمًه لددهللرء المف ددهللً  صدد  لصدد  

ل هدي يدي اللاقدر لر دت س دصح  فهرد  بدل هدي شدولً الم صح  ل بد

 هلل س صح   هس  الهللرء س ل هذه المفهسهلل اقلت إة ازا  الم درهر ك 

ينبغددي يلصدده لمدده يتص دد   صدد  القددلت ب ددحته سددس المفهسددهلل المحققدد  

 االم هر ال هبت  ر

سلصل  أة إيقهف اللمل بوذا ال صم سس الزاا  سدهللََّ لصذريلد  ل اسندُر  : ثامنًا

سنه  صر  صد  اآلفدصيس ل اإي دهن سنهيدذ الشدص سدس سقهردهلل  لبهم يصج

الشدددصك المضودددص ل االندددههص يدددرمس حللددده سدددس الندددهس ي دددهلل أة لهاددد  

التحهيددل  صدد  الشددصك المضوددص سددم  بددهرزً بددرس أاسددهط بلددض قصرصددي 

اسيمدهة ل يكدهة كبددهلل سدس الحرضد  االحددذر يدي سندر هددذا الدزاا  مددي ك 

ل أة أ ددصاره أم ددص سددس يت ددذ اسددرص  إلدد  اسي ددهن يددي الم تمددر حردد

 سنهيله
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أة الددزاا  اسلكتصااددي يرددص لدده ز   لفقددهلله أرمددهة اشددصاط الددزاا    : تاسااعًا

ال حرح اكحتمهت التزايص اال هلليل  لحهلل الضدصيرس ال درهك الحقدلق 

 ا هلل   ل ر  اللقلنر
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ص: أحكه  القصَة لحمهلل بس  صي أبل بكص الدصازي ال  دهص الحنفدي النهشد -1

   ر1994هـ/1415لبنهة الضبل : الال ل  –نار الكت  اللصمر  برصا  

أحكه  القصَة لصقه ي سحمدهلل بدس  بدهلل ام أبدل بكدص بدس اللصبدي نار الكتد   -2

   ر2003 -هـ  1424لبنهة الضبل : ال هل  ل  –اللصمر ل برصا  

إرااء الغصردددل يدددي   دددصيج أحهنيدددل سندددهر ال دددبرل لمحمدددهلل اهردددص الدددهلليس  -3 

هدـ  1405برصا  الضبل : ال هار   –لبهاي  النهشص: المكت  اسسةسي ال

   ر1985 -

إحرهء  صل  الهلليس لبي حهسهلل سحمهلل بس سحمدهلل الغزالدي الضلسدي النهشدص:  -4

 برصا  ر –نار الملصي  

الحهنيل الم تهرً أا الم ت ص  سس الحهنيل الم تدهرً سمده لد  ي صلده  -5

 رهء الهلليس أبل  بهلل ام سحمهلل بس  بهلل الب هري اس ص  يي رحرحرومه ل

 –اللاحدددهلل المقهللسدددي  نار ف دددص لصضبه ددد  االنشدددص االتلزيدددرل بردددصا  

 رلبنهة

الحكدده  ال ددصضهار  لبددي الح ددس  صددي بددس سحمددهلل بددس سحمددهلل بددس حبردد   -6

 القههص ر –الب صي البغهللانيل الشورص بهلمهارني ط نار الحهلليل 

 نار الفكص 17الحلات الش  ر  سحمهلل أبل زهصً  ص -7
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اكستذمهر لبي  مص يلس  بس  بهلل ام بس سحمهلل بس  بهلل البص بس  هر   -8

النمددصي القصًبددي النهشددص: نار الكتدد  اللصمردد   برددصا  الضبلدد : الالدد ل 

   ر2000 – 1421

الشددبهه االنظدده ص للبددهلل الددصحمس بددس أبددي بكددصل لددةت الددهلليس ال ددرلًي   -9

   ر1990 -هـ 1411ال ل النهشص: نار الكت  اللصمر  الضبل : ال

الَبشبَبهُه َاالنََّظهِ ُص َ َص  َسذبَهِ  َأِبيب َحِنربَفَ  النُّلبَمهِة لزيس الهلليس بس إبصاهر   -10

 –بس سحمهللل الملصاف بهبس ا در   النهشدص: نار الكتد  اللصمرد ل بردصا  

   ر 1999 -هـ  1419لبنهة الضبل : الال ل 

سحمهلل بس إنريد  بدس اللبدهس بدس   مدهة بدس  ال  لصشهيلي أبل  بهلل ام -11

شهير بس  بهلل المضص  بس  بهلل سنهف المضصبي القصشي المكي )المتدلي : 

   ر1990هـ/1410 -هـ(ط نار الملصي  204

 .اال دن  الكتدهم  دلء يدي اال دن  الكتدهم  لء يي الفهسهللً الاكح  _12

 .ه 1426 .بردصا  :اللصمرد  الكتد  نار .1 ط للهنت أحمهلل  بهلل الملللن

2005   

اسقنهك يدي يقده اسسده  أحمدهلل بدس حنبدل لشدصف الدهلليس سلسد  بدس أحمدهلل  -13

 لبنهة ر –الح هاي المقهللسي ط نار الملصي  برصا  

اسا هف يي سلصي  الصالح سس ال ةف للدةء الدهلليس أبدل الح دس  صدي  -17

بددس سددصرمهة المددصنااي   نار إحرددهء التددصام اللصبددي الضبلدد : الالدد ل 

   ر1990 – 1411
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البحددص الصا دد  شددصح منددز الددهللقه   لددزيس الددهلليس بددس إبددصاهر  بددس سحمددهللل  -18

 الملصاف بهبس ا ر  الم صي ط نار الكتهم اسسةسي ر

البددهللر المنرددص يددي   ددصيج الحهنيددل اال ددهر اللاقلدد  يددي الشددصح الكبرددص  -19

كبس المصقس سصا  الهلليس أبدل حفدط  مدص بدس  صدي  نار الو دصً لصنشدص 

 االتلزير ر

الب ده ص االدذفه ص لبدي حردهة التلحرددهلليل  صدي بدس سحمدهلل بدس اللبددهس   -20

   ر 1988 -هـ  1408برصا  الضبل : الال ل  –النهشص: نار رهنر 

البنهي  شصح الوهللاي  لبي سحمهلل سحملن بس أحمهلل بدس سلسد  بدس أحمدهلل  -21

بس ح رس الغرتهب  الحنف  بهللر الهلليس اللرن   النهشص: نار الكت  اللصمرد  

   ر 2000 -هـ  1420برصا ل لبنهة الضبل : الال ل  -

التمورهلل لمه يي الملًم سس الملهاي االسهارهلل لبي  مص يلس  بس  بهلل  -23

ام بس سحمهلل بس  بدهلل البدص بدس  هرد  النمدصي القصًبدي النهشدص: ازارً 

 هـ ر 1387المغصم  ه  النشص:  – مل  الاقهف االشثاة اسسةسر  

ه  القصَة =  ف رص القصًبي لبي  بهلل ام سحمدهلل بدس أحمدهلل ال هسر لحك -24

بس أبي بكص بس يصح الا هري ال زرلي شم  الهلليس القصًبدي النهشدص 

 1964 -هدـ 1384القههصً الضبل  : ال هارد  ل  –: نار الكت  الم صي  

   ر

الحددهاي لصفتددهاي للبددهلل الددصحمس بددس أبددي بكددصل لددةت الددهلليس ال ددرلًي  -25

 1424لبندهة  ده  النشدص: -فكص لصضبه   االنشدصل بردصا النهشص: نار ال

  ر 2004 -هـ 
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الهللراي  يي   صيج أحهنيل الوهللاي  لبي الف ل أحمهلل بس  صي بس سحمهلل  -26

 برصا  ر –بس أحمهلل بس ح ص الل قةاي النهشص : نار الملصي  

_الددزاا  اللصيددي ارددلر أفددصى لصددزاا  يرددص الصسددمي لصددهللمتلر يددهرس 27

 ط س مل   النرل اللصبر 56سحمهلل  مصاة ص 

  ذا  ال دص  بده نراسد  حاالاك اَ هرهالزاا  اللصيي حقرق  اأحكهسهل-28

الددهللمتلر أحمددهلل بددس يلسدد  بددس أحمددهلل الددهللريلش  ط نار  يقوردد  سقهرادد 

 اللهرم  

ال نس الكبصى  لحمهلل بس الح درس بدس  صدي بدس سلسد  الُ  بدَصابِلصني  -29

لبندده   -كتدد    اللصمردد ل برددصا  نار اللبروقددي   ال صاسددهايل أبددل بكددص ا

   ر 2003 -هـ  1424لضبل : ال هل  ل 

الشصح الكبردص  صد  سدتس المقندر للبدهلل الدصحمس بدس سحمدهلل بدس أحمدهلل بدس  -30

 قهللاس  المقهللسي  ط نار الكتهم اللصبي لصنشص االتلزير ر

ال ددلفهء الكبرددص لبددي للفددص سحمددهلل بددس  مددصا بددس سلسدد  بددس حمددهن  -31

بردصا  الضبلد : الالد ل  –ص: نار المكتبد  اللصمرد  اللقرصي المكدي النهشد

   ر1984 -هـ 1404

اللنهي  شصح الوهللاي   : لمحمهلل بدس سحمدهلل بدس سحمدلنل أممدل الدهلليس أبدل  -32

 بددهلل ام ابددس الشددرخ شددم  الددهلليس ابددس الشددرخ لمددهت الددهلليس الصاسدددي  

 البهبص ي ط: نار الفكص ر
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ل اللبددهس أحمددهلل بددس  بددهلل الفتددهاى الكبددصى كبددس  رمردد  :  قددي الددهلليس أبدد -33

الحصر  بس  بهلل ال ة  بس  بدهلل ام بدس أبدي القهسد  بدس سحمدهلل ابدس  رمرد  

الحصااي الحنبصي الهللسشقي  النهشص: نار الكت  اللصمرد  الضبلد : الالد ل 

   ر1987 -هـ 1408

الفتهاى الونهللي  ل ند   صمدهء بص هسد  اظده  الدهلليس البص دي ط نار الفكدص  -34

 هـ ر 1310لضبل : ال هار ل 

الفصاق لبي اللبهس شدوهم الدهلليس أحمدهلل بدس إنريد  بدس  بدهلل الدصحمس  -35

 المهلكي الشورص بهلقصايي  هل  الكت  ر

الفلامه الهللاااي  ص  رسهل  ابس أبي زيهلل القرصااادي  لحمدهلل بدس يدها  ل  -36

 شوهم الهلليس النفصااي ط نار الفكص ر

بل حبرد   نار الفكدصر القهسلس الفقوي لغ  اارضةحه لصهللمتلر سلهللي أ -37

 سلري  ر –نسش  

القهسلس المحرط لم هلل الهلليس أبل ًههص سحمهلل بس يلقلم الفرصازَبدهنى  -38

لبندددهة  –ط: سثس ددد  الصسدددهل  لصضبه ددد  االنشدددص االتلزيدددرل بردددصا  

    حقرد : سكتد   حقرد  التدصام  2005 -هـ  1426الضبل : ال هسن ل 

 رقُ لسي  يي سثس   الصسهل  بإشصاف: سحمهلل الر  اللص

الكشهف  س حقه   يلاسض التنزيل لبل القهس  سحملن بس  مصا بدس  -39

بردددصا   –أحمدددهللل الزس شدددصي لدددهر ام النهشدددص: نار الكتدددهم اللصبدددي 

 هـ ر 1407 -الضبل : ال هل   
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المبهللك يي شصح المقنر سبصاهر  بس سحمدهلل بدس  بدهلل ام بدس سحمدهلل ابدس  -40

 لبنهة ر –نار الكت  اللصمر ل برصا  سفصحل أبل إسحهقل بصههة الهلليس ط 

المب ددلط لص صف ددي سحمددهلل بددس أحمددهلل بددس أبددي سددول شددم  ال مدد   -41

   1993-هـ1414ال صف ي ط نار الملصي  

الم صاحرس سس المحهلل رس اال دلفهء االمتدصامرس لمحمدهلل بدس حبدهة بدس -42

  أحمهلل بس حبهة بس سلهذ بس َسلببهلَلل التمرميل أبل حده  ل الدهللارسيل الُب دتي

 هـ ر1396حص  الضبل : الال ل  –النهشص: نار الل ي 

الم مددلك شددصح الموددذم لبددل زمصيدده سحرددي الددهلليس يحردد  بددس شددصف  -43

 النلاي  نار الفكص ر

الم تهللر   ص  ال حرحرس لبدل  بدهلل ام الحدهم  سحمدهلل بدس  بدهلل ام بدس -44

سحمددهلل بددس حمهللايدده بددس ُالددر  بددس الحكدد  ال ددبي الضومددهاي النر ددهبلري 

 برصا  ر –لصاف بهبس البرر  النهشص: نار الكت  اللصمر  الم

الم ددبهح المنرددص يددي يصيدد  الشددصح الكبرددص لحمددهلل بددس سحمددهلل بددس  صددي -45

 الفرلسي الحملي  المكتب  اللصمر  ر

 المل   اللسرط س مر الصغ  اللصبر  بهلقههصً  نار الهلل لً ر  -46

بدس سحمدهلل بدس قهللاسد   المغني  أبل سحمهلل سلي  الهلليس  بدهلل ام بدس أحمدهلل -47

ال مه رصي المقهللسي    الهللسشقي الحنبصيل الشورص بهبس قهللاس  المقهللسي 

 ط سكتب  القههصً ر
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المنتق  شصح الملًم: أبل الللرهلل سصرمهة بدس فصد  بدس سدلهلل بدس أيدلم  -48

اشدص  –بس اارم الت ربدي القصًبدي البدهلي الاهللل دي )سضبلد  ال دلهنً 

الضبلددد : ال هارددد  الضبلددد : الالددد ل  -نار الكتدددهم اسسدددةسيل القدددههصً 

   ر 1997 -هـ  1418

الملسددل   الفقوردد  الكليتردد  ازارً الاقددهف االشددللة اسسددةسر   ط  -49

 نار ال ةسل ل انار ال فلً  اازارً الاقهف االشللة اسسةسر  ر

 بددددص شدددددبك  الملصلسدددده  الهللالرددددد  ر     _  الملسددددل   الحددددص50ً

http://ar.wikipedia.org  

إبددصاهر  بددس  صددي بددس يلسدد  الشددرصازي  ط نار  إسددحهقالموددذم لبددي  -51

 الكت  اللصمر  ر

الوهللاي  الكهير  الشهير  لبرهة حقه   اسسده  ابدس  صيد  اللايرد ر )شدصح  -52

حددهللان ابددس  صيدد  لصصرددهك( لمحمددهلل بددس قهسدد  الا ددهريل أبددل  بددهلل امل 

لا ددي المددهلكي النهشددص: المكتبدد  اللصمردد  الضبلدد : الالدد ل الصرددهك الت

 هـ ر1350

بهللا ر ال نه ر يي  ص ر  الشصا ر للةء الهلليسل أبل بكص بس س دللن بدس  -53

هدـ 1406أحمهلل الكهسهاي الحنفي ط نار الكت  اللصمرد  الضبلد : ال هارد ل 

   ر1986 -

بدهلل الددصزَّاق  ده  اللدصاس سدس لدلاهص القدهسلس لمحمَّددهلل بدس سحمَّدهلل بدس  -54

ط: نار  30/427الح رنيل أبدل الفدرضل المصقَّد  بمص  د ل الزَّبردهللي   

 الوهللاي  ر

http://ar.wikipedia.org/
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 حفد  الحدلذي بشدصح لدهسر التصسدذي لبدي اللدة سحمدهلل  بدهلل الددصحمس  -55

 المبهرمفلر ط نار الكت  اللصمر  

 ف رص يصي  سه يي ال حرحرس الب هري اس دص  لمحمدهلل بدس يتدلح بدس  -56

س حمرهلل الزني المردلرقي الَحِمردهللي أبدل  بدهلل ام بدس  بهلل ام بس يتلح ب

س ددص الضبلدد : الالدد ل  –القددههصً  -أبددي ا ددص النهشددص: سكتبدد  ال ددن  

1415 – 1995  

حهشر  اللهللاي  ص  شصح مفهي  الضهل  الصبهاي لبي الح سل  صي بدس  -57

 أحمهلل بس سكص  ال لرهللي اللهللاي نار الفكص ر

 ددغرص : أبددل اللبددهس أحمددهلل بددس سحمددهلل حهشددر  ال ددهاي  صدد  الشددصح ال -58

 ال صل يل الشورص بهل هاي نار الملهرف ر

حهشدددر  الهللسدددلقي  صددد  الشدددصح الكبردددص لمحمدددهلل بدددس أحمدددهلل بدددس  صيددد   -59

 الهللسلقي ط  نار الفكص ر

حهشرته قصرلبي ا مرصً لحمهلل سةس  القصرلبي اأحمهلل البصل ي  مردصً   -60

   ر1995-هـ1415نار الفكص  ل 

ب رصسددي  صدد  شددصح المددنوج ل ددصرمهة بددس سحمددهلل بددس  مددص حهشددر  ال -61

الُبَ ربَصِسددديَّ الم دددصي الشدددهيلي النهشدددص سضبلددد  الحصبدددي  دددهريخ النشدددص: 

   سضبل  الحصبي ر1950 -هـ 1369

حهشر  ال دنهللي  صد  سدنس الن ده ي )سضبدلك ال دنس(للبهلل الدصحمس بدس  -62

 أبي بكصل لةت الهلليس ال رلًي سكت  المضبل ه  اسسةسر  ر
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لددهللمتلر يلسدد  القص ددهاي بحددل سقددهلل  لددهللارً ال هسندد   _حددلت زاا  الم ددرهر62

/ 14/3-10 شددص لم مددر الفقدده اسسددةسي بمكدد  المكصسدد  يددي الفتددصً سددهبرس 

 123/4/2006-8هـ الملاي   1427

 

زاا  الم ددرهر نراسدد  يقوردد  االتمه ردد  اقهلليدد  للبددهلل المصددك يلسدد  سحمددهلل  _64

 زيرالمضص  ط  نار ابس للبلة لصنشص االتل

_حقرقدد  الم ددرهر اسشددصا ر  المتلدد ر لمحمددهلل  صددي الح ددرنير الضبلدد : اكالدد  65 

( 46ل س صدد  السددصً ال ددللني  بحددل لحمددهلل التمرمددي اللددهللن ) 1423/2002

 1977هـ يلارل 1418سحص  

ل  دددددددددهريخ 1189_زاا  الم دددددددددرهرل لصيدددددددددهللً الهللسدددددددددتلرل  دددددددددهللن 66

 ل ل  يذمص اس  الكه  ر  1ل ص10/10/1998

لم ددددددددددرهر لمحمددددددددددهلل ًلمدددددددددده الق ددددددددددهً  بددددددددددص سلقددددددددددر _زاا  ا67

  www.arablawinfo.comل

رن المحتهر  ص  الهللر الم تدهر كبدس  هبدهلليسل سحمدهلل أسدرس بدس  مدص بدس  -68

 -هددـ 1412برددصا  الضبلدد : ال هاردد ل - بددهلل اللزيددز الحنفددي ط نار الفكددص

   ر1992

نرر الحكدده  يددي شددصح س صدد  الحكدده  للصددي حرددهللر فلالدده أسددرس أينددهللي  -69

 ر 1991 -هـ 1411هشص: نار ال رل الضبل : الال ل الن
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را دد  الضددهلبرس ا مددهللً المفتددرس لبددي زمصيدده سحرددي الددهلليس يحردد  بددس  -70

 مددهة الضبلدد :  -نسشد  -شدصف النددلاي  ط المكتد  اسسددةسيل برددصا 

   ر1991هـ / 1412ال هل  ل 

سنس أبي ناان أبل ناان سصرمهة بدس الشدلل بدس إسدحهق بدس بشدرص بدس  -71

 –هللان بددس  مددصا الزني ال  َ ِل بددتهاي  ط المكتبدد  الل ددصي ل رددرهللا شدد

 برصا  ر

سدنس التصسدذي لمحمدهلل بدس  ر د  بدس َسدلبرً بدس سلسد  بدس ال دحه ل  -72

 التصسذيل أبل  ر   سضبل  س ضف  البهبي الحصبي ر

سنس الهللارسي  أبل سحمهلل  بهلل ام بس  بهلل الصحمس بس الف ل بس َبودصا   -73

لددهللارسيل التمرمددي ال ددمصقنهللي  ط نار المغنددي لصنشددص بددس  بددهلل ال ددمهلل ا

 -هددـ  1412االتلزيددرل الممصكدد  اللصبردد  ال ددللني  الضبلدد : الالدد ل 

   ر 2000

شصح ال ن  لمحري ال ن ل أبل سحمهلل الح رس بس س للن بس سحمهلل بدس  -74

نسشدد ل برددصا  الضبلدد :  -الفددصاء البغددلي الشددهيلي المكتدد  اسسددةسي 

   ر1983 -هـ 1403ال هار ل 

شصح سنس أبي ناان لبي سحمهلل سحملن بس أحمهلل بدس سلسد  بدس أحمدهلل  -75

 –بس ح رس الغرتدهب  الحنفد  بدهللر الدهلليس اللرند   النهشدص: سكتبد  الصشدهلل 

   ر 1999-هـ  1420الصيهض الضبل : الال ل 
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شددصح رددحرح س ددص  بددس الح دده  لبددي زمصيدده سحرددي الددهلليس يحردد  بددس  -76

إحردددهء التدددصام اللصبدددي  بردددصا  الضبلددد : شدددصف الندددلاي النهشدددص: نار 

 ال هار ر

شدصح قدهالة اللقلبدده  لدهللمتلر سحمددلن ا رد  ح ددني  ص ًبلد  سددن   -77

   ر1977

شصح سنتو  اسرانا  لمن لر بس يدلا  بدس ردةح الدهلليس ابدس ح دس  -78

 بس إنري  البول   الحنبص  ط  هل  الكت  ر

صشدي المدهلكي أبدل شصح س ت ص فصرل لص صشي لمحمهلل بدس  بدهلل ام ال -79

 برصا   – بهلل ام النهشص: نار الفكص لصضبه   

 اقدهالة اسسدةسي الفقده  دلء الدزاا   يدي للقدهلل س دتحهلل   _ردلر80

 إبدصاهر   بحدل سقدهلل  اسدتكمهكًً  فصرل سحمهلل ام الش  ر   للبهلل الحلات

 اللصرده بكصرد  الهللراسده  االتشدصير الفقده يي المهل ترص نرل  لمتضصبه 

يص ددضرس اددلقش بتددهريخ  اددهبص ل يددي اللًنردد  الن ددهح لهسلدد  يددي

3/8/2010 

_ قددهلل الددزاا   بددص اساتصاددت إ ددهللان :  البهحددل   بددهلل اسلدده بددس سددزراك 81

(   بددددددددددددددددددددددددددددددص سلقددددددددددددددددددددددددددددددر : 11المددددددددددددددددددددددددددددددزراك  ص ) 

http://homaid.wordpress.com  

_ قددلن الددزاا  الم ددتحهلل   احكمودده يددي الشددصيل  لددهللمتلر اهبدد  س ددضف  82

رً ال هسندد   شددص لم مددر الفقدده اسسددةسي بمكدد  الزحرصددي  بحددل سقددهلل  لددهللا

 123/4/9-8هـ الملاي   1427/ 14/3-10المكصس  يي الفتصً سهبرس 



 د/ حممد منصور مجعة                                                                                                                                                 زواج املسيار عرب االنرتنت 

 

      
                                                             

 

- 123 - 

_ قلن الزاا  الم تحهلل   احكموه يي الشصيل  لهللمتلر سحمهلل بدس يحردي 83

بحدل سقدهلل  لدهللارً ال هسند   شدص لم مدر الفقده اسسدةسي  بس ح دس الن رمدي 

 123/4/9-8هـ الملاي   1427/ 14/3-10بمك  المكصس  يي الفتصً سهبرس 

يتح البهري شصح رحرح الب هري لحمهلل بس  صي بس ح ص أبدل الف دل  -84

   ر1379برصا ل  -الل قةاي الشهيلي النهشص: نار الملصي  

_يتهاى ااستشهرا   اسسة  الرل    الفتلى اللارنً إل  س صد  الملقدر 85

(  بتدددهريخ   3151: ) لصدددهللمتلر ادددهي  بدددس  أحمدددهلل الحمدددهلل يتدددلى رقددد  

  www.islamtoday.net(   بص سلقر :6/11/1424)

_يتهاى الص ن  الهللا م  لصبحلم اللصمر  ااسيتهء   لحمهلل بس  بهلل الصزاق 86

( ل ًبل  : الص هس  اللهس  لصبحلم اللصمر  ااسيتدهء  3/206الهللايش  )

ل   سس اللصمهء بهس هي  إلد  يتدهاى الص ند  الهللا مد  ل   الفتهاى لم م

لصبحلم ااسيتدهء   بهلممصكد  اللصبرد  ال دللني  ل لمدر ا ص رد  سحمدهلل 

 الم نهلل ر ل  

ن :سحمدددهلل بدددس الح دددس  _ يقددده الندددلازت نراسددد   مردددرصر   ضبرقرددد    87 

 ( ر 208( ر ) 138الل رق  رق   : )ال رزااي 

( ل القدددصارا  10ـددد1الدددهللارا  ) _قدددصارا  ا لردددره  س مدددر الفقددده ل 89

(  ن ر  ا لصر  : ن  بدهلل ال دتهر أبدل يدهللً ل ًبلد  : نار القصد  ل 97ـ1)

   ر (1988هـ/ 1418نسش  ل الضبل  ال هار  ل سن  : ) 

http://www.islamtoday.net/


 د/ حممد منصور مجعة                                                                                                                                                 زواج املسيار عرب االنرتنت 

 

      
                                                             

 

- 124 - 

_قصارا  س مر الفقده اسسدةسي بهلوندهلل بلاسدض    يقده الندلازت نراسد  90

( الل رقد   106/ 3) ن :سحمهلل بس الح س ال رزااي  مررصر   ضبرقر    

 ( ر   138رق   : )

_قلا دددهلل الفقددده لمحمدددهلل  مدددر  اسح دددهة الم دددهللني البصمتدددي ط ال دددهللف 91

 1986 – 1407مصا شي الضبل : الال ل  –ببصشصز 

ل هة اللصم لبي الف لل لمهت الدهلليس سحمدهلل بدس سكدص  ابدس سنظدلر ط  -92

 هـ ر 1414 -برصا  الضبل : ال هل    –نار رهنر 

يددي ق ددهيه الددزاا  االضددةق لددهللمتلر أسددهس   مددص  _س ددت هللا  يقوردد 93

 46ط نار النفددده    س صددد  السدددصً اللدددهللن  163سدددصرمهة الشدددقص ص  

 1418 10ص

_س ص  الشصيل  ل الكليت ل ال ن  ال هل   ل اللهللن ال هس  ل شدلات لسدن  94

 ( ر  135 ر( ص )1986ه صي  / 1406: ) 

ال دددزء ال دددهاي ص  _س صددد  س مدددر الفقددده اسسدددةسي ل اللدددهللن ال دددهنس ل95

 (888ـ  867)

 ( 135( ص) 5_س ص  الشصيل  ل لهسل  الكليت ل  هللن )96

س ص  س مر الفقه اسسةسي التدهبر لمنظمد  المدث مص اسسدةسي الدهللارً _97

ـد 14هدـ  ل الملايد   1410شدلبهة  23ـد17ال هنس   يي الفتدصً سدس )

/ 2س) ( اللهللن ال هن54/3/6  ( قصار رق  :  )1990َذار سهرس   20

 ( ل 785
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