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َصقٍقتً َصكمخ يف انفقً   انضَاد انصُسي
 اإلسالمً

 
 
 

 :إػذاد
 جنالء إثشاٌٍم ثشكبدد. 

 

 عضو هيئة التدريس بلكية البنات الإسالمية بأ س يوط
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 جضجانمهخص 

الحمد هلل الذم أكضػح لنا الديػف، كىػدانا بغيػر حكؿ مػنا كال قػػػػكة إلى خير 
شرائع المرسميف، كأخرجنا بفضمو مف الظممات إلى النكر، كصمكات ربي 
كسالمو عمى رسكلو الكريـ كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميما كثيرا إلى يـك 

 الديف.

)الزكاج ىك ك المعاصرة بحث قضية مف القضايا اليامة الىذا يتناكؿ    
لجكء تجدر اإلشارة الى الصكرم( حقيقتو كحكمو في الفقو اإلسالمي اذ 

الى استصدار كثيقة زكاج دكف في السنكات األخيرة البعض مف المسمميف 
رغبة في ايقاعو حقيقة، انما بقصد التحايؿ عمى األنظمة كالقكانيف لجمب 

السيما ك المحافظة عمى حؽ اك امتياز اك دفع مضرة شخصية منفعة معينة ا
 ذلؾ في بالد المسمميف اما في غيرىا مف البالد. كاف

يخص ضركرة مف الضركرات الخمس التي عني  مكضكع البحثكلما كاف    
حمايتيا  قاصدان بذلؾبالمحافظة عمييا كاحاطيا بسياج متيف كاستقر اإلسالـ 

كما يتبع ذلؾ مف ي ذلؾ مف المساس باألعراض كمنع التالعب بيا، لما ف
التحايؿ عمى األنظمة، فضال عف اإلساءة بتشكيو صكرة اإلسالـ جراء 

 التصرفات الخاطئة التي يرتكبيا بعض المسمميف.
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كلما كردت بعض األسئمة حكؿ ما يفعمو بعض األزكاج المسمميف مف    
ية مع عدـ قصد إيقاع استصدار كثيقة زكاج اماـ الجيات النظامية كالقضائ

النكاح حقيقان ألجؿ الحصكؿ عمى بعض االستحقاقات النفعية اك اإلعانات 
المالية غير المستحقة نظامان اال بثبكت النكاح كتمبية لمحاجة لبياف الحكـ 
الصكرم مف حيث الحؿ كالحرمة كمف حيث الكاقع كعدمو جاءت ىذه الدراسة 

 كحكمو في الفقو اإلسالمي.  المعنكنة بػػ)الزكاج الصكرم( حقيقتو

 كممات المفتاحية:

 الحكـ الكضعي( –الحكـ التكميفي  –الصكرم  –)الزكاج 
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Search summary 

Praise be to God, who explained to us religion, and guided us 

without power around us to the good laws of the messengers, 

and brought us thanks from darkness to light, and the 

prayers and blessings of God on his noble messenger and his 

family and companions and gave a great recognition to the 

day of religion.  

It is worth noting that some Muslims have resorted in recent 

years to issuing a marriage document without wanting to 

actually register it, but with the intention of circumventing 

the laws and regulations to bring a certain benefit or the 

province On the right or privilege or payment harmful to 

personal, especially in the Muslim countries, but in other 

countries.  

As the subject of the research concerns one of the five 

necessities that Islam has defined and settled to preserve and 

protect it with a strong fence, so that it is protected and 

prevented from manipulation. This is because of the harm to 

the symptoms and the subsequent circumvention of the 

regulations. Some Muslims.  

When some questions were asked about what some Muslim 

couples are doing to obtain a marriage document before the 

legal and judicial authorities, with the intention of not 

making the marriage real for some benefits or benefits that 

are not due to the system of marriage, and to meet the need 

for the statement of the judgment in terms of solution and 

sanctity and in terms of Reality and Absence This study, 

entitled "Image marriage", is the truth and wisdom of 

Islamic jurisprudence.  

Keywords:  

(Marriage - image - the mandate - positive judgment) 
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 مقذمخ
الحمد هلل رب العالميف ، الرحمف الرحيـ ، ممؾ يـك الديف ، كالصالة كالسالـ 

 عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف ، نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف ..

 ..... َثؼذ
فقد بدأت ترد األسئمة كاالستفتاءات حكؿ ما يفعمو بعض الناس مف     

النظامية كالقضائية مع عدـ قياـ استصدار كثيقة زكاج رسمية أماـ الجيات 
العالقة الزكجية ، ألجؿ الحصكؿ عمى بعض االستحقاقات النفعية ) عمى 
سبيؿ المثاؿ الحصكؿ عمى إقامة دائمة في الدكؿ األجنبية( غير المستحقة 

 نظامان إال بثبكت الزكاج.

كتمبية لمحاجة لبياف حكـ ىذا الزكاج الصكرم مف حيث الحؿ كالحرمة ،    
ف حيث الكقكع ك عدمو ، كلتكضيح تأثير ىذه الكثيقة عمى عقد الزكجية كم

 جاءت ىذه الدراسة المعنكنة بػ :

 ) الزكاج الصكرم ، حقيقتو كحكمو في الفقو اإلسالمي(

 أٌمٍخ ادلُضُع َأسجبة اختٍبسي :
الزكاج الصكرم نازلة حادثة بدأت تظير بيف األقميات المسممة في  .ُ

 يستدعي النظر في حكميا. البالد الكافرة ، مما

 عظـ شأف ىذه النازلة ، الرتباطيا باالبضاع. .ِ

 حسب إطالعي. –عدـ كجكد أبحاث في ىذه المسألة  .ّ
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 أٌذاف انجضج:
 بياف حقيقة الزكاج الصكرم. .ُ

 تقديـ دراسة فقيية تبيف حكـ الزكاج الصكرم في جميع صكره. .ِ

ية ممحة اإلسياـ العممي بكضع لبنة أكلية لدراسة مسألة ميمة كقض .ّ
 تستدعي تكاتؼ الجيكد كتقديـ الدراسات كالبحكث .

 : انذساسبد انسبثقخ
أف ىذا المكضكع لـ يسبؽ  –مف خالؿ ما أطمعت عميو  –الذم يظير 

 بالبحث في دراسة عممية ، كلـ أجد بيانان لحكمو إال اآلتي:

 بعض الفتاكل المعاصرة في مكاقع الشبكة العنكبكتية . .ُ

رة عف المؤتمر الثاني لعمماء مجمع فقياء أحد القرارات الصاد .ِ
 الشريعة بأمريكا.

مسألة كاردة في كتاب بعنكاف ) فقو النكازؿ لألقميات المسممة لممؤلؼ  .ّ
 د. محمد يسرم إبراىيـ (.

 مىٍذ انجضج:
تـ إتباع المنيج العممي في دراسة المسائؿ الفقيية ، كبياف ذلؾ بإيجار في 

 اآلتي:

 ث.تصكير المسألة محؿ البح .ُ
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إذا كانت المسالة محؿ اتفاؽ ، فيذكر الحكـ بدليمو مع تكثيؽ االتفاؽ  .ِ
 مف مصادره المعتمدة.

.إذا كانت المسألة محؿ خالؼ فيحرر محؿ النزاع ، ذكر األقكاؿ كالقائمكف ّ
بيا كاقتصر عمى المذاىب الفقيية األربعة ، كاذكر األدلة مع بياف كجو 

ت ، كما يجاب بو عنيا إف كجد، ثـ اذكر الداللة كما قد يرد عميو مف مناقشا
 الرأم الراجح كأسبابو .

 . عزك اآليات الكريمة إلي سكرىا،كأرقاميا،كذلؾ في الحاشية.ْ

تخريج األحاديث ،كاالكتفاء بالصحيحيف أك أحدىما عند كجكد الحديث في  .ٓ
 أكثر مف كتاب تخريج، كما كاف مف غيرىما نقمت الحكـ عميو ما استطعت.

 شادة لمقرارات كالفتاكل كأقكاؿ المعاصريف التي تـ االطالع عمييا .. اإلٔ

 تقسٍمبد انجضج:
 انتظـ البحث في مقدمة كمبحثيف كخاتمة .

: كفييا أىمية المكضكع كأسباب اختياره كأىداؼ البحث كمنيجو  ادلقذمخ
 كتقسيماتو .

 صقٍقخ انضَاد انصُسي َفًٍ أسثؼخ مطبنت:: ادلجضج األَل
 كؿ : تعريؼ الزكاج الصكرم بالنظر إلى مفرداتو .المطمب األ 

 المطمب الثاني: تعريؼ الزكاج الصكرم مركبان.

 األلفاظ ذات الصمة بالزكاج الصكرم. المطمب الثالث:
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 المطمب الرابع : دكافع الزكاج الصكرم.

 صُس انضَاد انصُسي َصكمً َفًٍ حالث مطبنت: ادلجضج انخبوً:
 ج الصكرم.المطمب األكؿ : صكر الزكا

 المطمب الثاني: الحكـ التكميفي لمزكاج الصكرم.

 المطمب الثالث : الحكـ الكضعي لمزكاج الصكرم.

 .اخلبمتخ َانفٍبسطثـ 
كفي ختاـ ىذه المقدمة أحمد اهلل عز كجؿ المناف عمى ما يسر كأعاف ، 
كأسأؿ اهلل الكريـ أف يحسف عاقبتي في األمكر كميا ، كأف يجعؿ عممي 

 لكجيو خالصان ، كأف يبارؾ فيو كينفع بو اإلسالـ كالمسمميف .صالحان ك 
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 ادلجضج األَل
 صقٍقخ انضَاد انصُسي

 كفيو أربعة مطالب:

 ادلطهت األَل : تؼشٌف انضَاد انصُسي ثبنىظش إىل مفشداتً :
 أَالً: تؼشٌف انضَاد نغخ  :

قاؿ تناكحت الزكاج ىك النكاح ، كالنكاح في المغة : ىك الضـ كالجمع ، ي
 األشجار ، إذا تمايمت كانضـ بعضيا إلى بعض.

كيقاؿ : نىكىحى فالف امرأة ينكحيا نكاحان إذا تزكجيا ، كنكحيا ينكحيا: أم    
 باضعيا، كرجؿ نكحو كنكيح : أم كثير النكاح .

 كأنكحو المرأة : زٌكجو إياىا .   

 كيقاؿ : نكح المطر األرض : إذا اعتمد عمييا.

 كاح مف بني فالف : أم ذات زكج منيـ ، كاستنكحيا أم نكحيا.كيقاؿ ىك ن

كقيؿ:  في أصؿ النكاح في كالـ العرب الكطء ، كقيؿ لمتزكيج نكاح ، ألنو    
سبب لمكطء المباح كمنو قكلو تعالى : } الزَّاًني الى يىنًكحي ًإالَّ زىاًنيىةن أىٍك ميٍشًركىةن 

يىا ًإالَّ  {  ۚ  زىافو أىٍك ميٍشًرؾه كىالزَّاًنيىةي الى يىنًكحي مىى اٍلميٍؤًمًنيفى ًلؾى عى ـى ذىَٰ رِّ حي كى
(ُ) 

                                                           

 (ّ( سكرة النكر جزء مف آية )ُ)
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فقد قاؿ قـك : معنى النكاح ىينا الكطء كىذا قكؿ يبعد ألنو ال يعرؼ    
 شيء مف ذكر النكاح في كتاب اهلل تعالى إال عمى معنى التزكيج.

 قاؿ تعالى : 

اًلًحيفى  ـٍ كىالصَّ كا اأٍلىيىامىىَٰ ًمنكي ـٍ } كىأىنًكحي اًئكي مى ـٍ كىاً  فيذا تزكيج ال  (ُ){ ۚ  ًمٍف ًعبىاًدكي
 (ِ)شؾ فيو 

 انىكبس يف اصطالس انفقٍبء:
ف اختمفت ألفاظيا.  عٌرؼ الفقياء النكاح بعدة تعريفات متقاربة في المعنى كا 

 عرفة األحناؼ : (ُ)

 (ّ)بأنو عقد يفيد ممؾ المتعة قصدان 

 كعٌرفو المالكية : (ِ)

                                                           

 ( ِّ(سكرة النكر جزء مف آية )ُ)
ط دار صادر  –فصؿ الحاء باب النكف مادة نكح  ِٓٔ/ِ( لساف العرب البف منظكر ِ)

فصؿ النكف  ، مختار  ُّْ/ُط األكلى  ، القامكس المحيط لمفيركز آبادم  –بيركت 
ط عيسى البابي الحمبي كشركاه  –باب الحاء فصؿ الكاك  – َٗالصحاح لمرازم ص 

 مصر.
ط دار  – ْٗ/ِ( تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ لمعالمة  عثماف بف عمي الزيمعي ّ)

لبناف ، مجمع األنير شرح ممتقى البحر لإلماـ محمد بف سميماف  –المعرفة بيركت 
 ط دار إحياء التراث . ُّٔ/ُالسرمدم 
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غير محرمة بصيغة لقادر محتاج أك بأنو عقد يفيد حؿ تمتع بأنثى 
 (ُ)راج نسالن 

 كعٌرفو الشافعية : (ّ)

 (ِ)بأنو عقد يتضمف إباحة كطء بمفظ نكاح أك تزكيج أك ترجمتو . 

 كعٌرفو الحنابمة : (ْ)

بأنو عقد التزكيج فيك حقيقة في العقد مجازان في الكطء عمى 
 (ّ)الصحيح. 

، فكميا تدكر حكؿ معنى كنجد بأف التعريفات جميعيا متقاربة في المعنى     
ف اختمؼ التعبير ، كىي تؤدم في جممتيا إلى أف مكضكع عقد الزكاج  كاحد كا 
لى أف الغرض منو في عرؼ الناس  امتالؾ المتعة عمى الكجو المشركع، كا 

                                                           

ط مكتبة النجاح طرابمس ،  ِ/ِح الجميؿ عمى مختصر خميؿ تأليؼ محمد عميش ( شرح منُ)
 ـ ُٕٗٗىػ / ُُْٖط دار الكتب العممية بيركت ط األكلى  ّ/ِالفكاكو الدكاني لمنفراكم 

ط دار  ُِّ/ٔ( حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقاء لإلماـ محمد بف أحمد الشاشي القفاؿ ِ)
تحقيؽ د. ياسيف احمد، التيذيب في فقو الشافعي  –حديثة مكة المكرمة الباز مكتبة  الرسالة ال

لبناف ط األكلى  -ط دار الكتب العممية بيركت   ُِْ/ٓلإلماـ الحسيف بف مسعكد البغكم 
ـ تحقيؽ الشيخ عادؿ أحمد عبدالمكجكد ، عمي محمد معكض ، مغني المحتاج ُٕٗٗىػ / ُُْٖ

 ـ ُْٗٗىػ ُُْٓلبناف ط األكلى  –العممية  بيركت  ط دار الكتب ََِ/ْلمخطيب الشربيني 
ط دار  ْ/ٖ( اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ عمى مذىب أحمد بف حنبؿ لمماركدم ّ)

ـ ، المغني لإلماـ عبداهلل بف أحمد بف ُٕٗٗىػ / ُُْٖلبناف ط األكلى  –الكتب العممية بيركت 
 .ـ ُٕٗٗىػ / ُُْٕنشر الرياض ط الثالثة ط دار الكتب لمطباعة كال ّّٗ/ٗقدامو المقدسي 
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كالشرع ىك جعؿ ىذه المتعة حالالن ، كال شؾ أف ذلؾ مف أغراضو ، كلكف 
نظر الشارع اإلسالمي، بؿ أف ليست ىي كؿ أغراضو كال أسمي أغراضو في 

غرضو األسمى ىك التناسؿ كحفظ النكع اإلنساني كأف يجد كؿ مف العاقديف 
في صاحبو األنس الركحي الذم يؤلؼ اهلل تعالى بو بينيما، تككف الراحة 
ًمٍف آيىاًتًو أىٍف  كالسكف كسط متاعب الحياة كشدائدىا ، كلذلؾ قاؿ اهلل تعالى } كى

مىؽى لىكيـ مِّفٍ  رىٍحمىةن  خى دَّةن كى عىؿى بىٍينىكيـ مَّكى جى ا لِّتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كى ـٍ أىٍزكىاجن  (ُ)  )ۚ  أىنفيًسكي

كمف ىنا يتبيف لنا أف النكاح : عقد يفيد حؿ العشرة بيف الرجؿ كالمرأة     
 (ِ)كتعاكنيما كيحدد ما لكمييما مف حقكؽ كما عميو مف كاجبات . 

 حبوًٍب: تؼشٌف انصُسي: 
كىي الشكؿ كالييئة  (ّ): اسـ منسكب إلى الصكرة  ي يف انهغخانصُس

 . (ْ)كالًخمقة كالصفة 
 

                                                           

  ُِ( سكرة الرـك آية ُ)
ىػ / ُّٕٕط دار الفكر العربي ط الثالثة   ُٗ( األحكاؿ الشخصية لمحمد أبك زىرة ص ِ)

 ـ .ُٕٓٗ
، معجـ لغة الفقياء كضع أ.د محمد دماس قمعة جي  ُُّْ/ِ( معجـ المغة العربية المعاصرة ّ)

 ـ .ُٖٖٗىػ / َُْٖط الثانية  –دار النفائس ، بيركت ، د. حامد صادؽ قنيبي، ط 
ط دار  َِّ/ّ، مقاييس المغة ألبي الحسيف أحمد فارس بف زكريا  ّْٕ/ْ(  لساف العرب ْ)

مادة )صكر( ط  ُِٖبيركت ، المصباح المنير ألحمد بف عمي الفيكمي المقرئ ص  –الجيؿ 
 .ـ ُٕٗٗ/  ىػُُْٖبيركت ، ط الثانية  –صيدا  –المكتبة العصرية 
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 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُُِّ 

 (ُ)كيراد بالصكرم ما كاف شكميان كغير كاقعي. 
 : انصُسي يف االصطالس

 الصكرية مف ألفاظ القانكنييف ، كيقصد بالصكرية في العقكد:
اىر غير " اتفاؽ العاقديف عمى إخفاء التعاقد الحقيقي بينيما بعقد ظ

 (ِ)حقيقي"
 (ّ)أك ىي اصطناع مظير كاذب إلخفاء تصرؼ حقيقي. 

كالمعنى أف تتجو إرادة طرفي العقد إلى إبراـ عقد ظاىر مخالؼ ألمر     
 مخفي.

ف  –كأما عند الفقياء فمـ يستخدـ مصطمح )الصكرة( في كتب المتقدميف  كا 
نما ظير استخداـ ىذا المصطمح في  –كاف معناه معركفان  كتب المتأخريف كا 

بطاؿ غيره، مع إرادة ذلؾ المبطف "   (ْ)كمرادىـ بو : " إظيار تصرؼ قصدان كا 

                                                           

 ُّّْ/ِ( معجـ المغة العربية المعاصر ُ)
) كالصادر بتاريخ  ََِْ، السنة ُٖٔ( منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف قرار ِ)

ـ ( نقال عف الصكرية في التعاقد دراسة مقارنة ، عرفات مرداكم ، رسالة ََِٓ/ُ/ِٗ
 ـ( ََُِماجستير ، جامعة النجاح  الكطنية، فمسطيف )

يؼ كأنكاع كشركط دعكل الصكرية في القانكف المدني ، كتمة شباب المحاميف ( تعر ّ)
www.facebook .تعريؼ الصكرية 

ط  –، ط دار النفائس لمطباعة  ِٖٕ( معجـ لغة الفقياء ، محمد ركاس قمعجي صْ)
 .ـ ُٖٗٗىػ / َُْٖالثانية 

http://www.facebook/
http://www.facebook/
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 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُُّّ 

 َانصُسٌخ وُػبن :
: الصكرية المطمقة: كىي صكرية في أصؿ العقد تتضمف افتعاالن كامالن األَل

لتصرؼ ال كجكد لو في الحقيقة، كذلؾ كبيع الماؿ أك ىبتو بعقد ظاىرم، مع 
كما كاف ممكان لصاحبو ، دكف أف ينشا بذلؾ أل حؽ  التفاىـ عمى بقائو

 لممشترم أك المكىكب لو.

: الصكرية النسبية : كىي التي تصكر عقدان ظاىران يستر عقدان خفيان انخبوً
مغايران لو في بعض نكاحيو كقدر العكض أك جنسو ، كذلؾ كستر الثمف 

كىك لغيره في  الحقيقي بثمف أقؿ أك أكثر، ككالتعاقد باسـ شخص في الظاىر
الباطف كنحك ذلؾ، مما يعني أف الصكرية تصب عمى جزء معيف مف العقد 

 (ُ)الحقيقي دكف غيره. 

كالصكرية في عقد النكاح ىي مف النكع األكؿ ، حيث الصكرية فيو مطمقة    
، بحيث يظير الزكاج رغـ عدـ قصده كعدـ إرادة ترتب أثاره ، بؿ الرغبة 

 رادة المقصكد الحقيقي لمنكاح.المبطنة في ضده ىي عدـ إ

 
                                                           

، صيغ العقكد في الفقو اإلسالمي، د.صالح بف  ُٖ-ُْ( الصكرية في التعاقد ُ)
مطبكعات الجمعية الفقيية السعكدية ، دار كنكز اشبيميا ،  ُّٕعبدالعزيز الغميقة ص

ـ ، تعريؼ كأنكاع كشركط دعكل ََِٔىػ /ُِْٕالمممكة العربية السعكدية ، ط األكلى 
 www.facebook.comالصكرية في القانكف المدني ، كتمة شباب المحاميف 

http://www.facebook.com/
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ُُّْ 

 ادلطهت انخبوً
 تؼشٌف انضَاد انصُسي مشكجبً 

الزكاج الصكرم ىك أحد اإلطالقات الدالة عمى إظيار النكاح مع عدـ قصده ، 
كنظران لككف ىذا المعنى مف النكازؿ الحادثة، فقد تعددت األسماء كاأللفاظ 

فتاءات كاالستشارات الدالة عميو ، فمف اإلطالقات التي كردت في االست
 كالمقاالت التي دارت حكؿ معناه ما يأتي:

 (ُ)زكاج المصمحة.  (ُ)
 (ِ)الزكاج األبيض.  (ِ)
 (ّ)زكاج الجنسية.  (ّ)
 (ْ)الزكاج الكرقي.  (ْ)

                                                           

( تفريغات كأشرطة فضيمة الشيخ العالمة محمد ناصر الديف األلباني، بعنكاف : ىؿ ُ)
، مكقع اسالـ كيب بعنكاف حكـ الزكاج  www.alalbany.meيجكز زكاج المصمحة 

 www.islamweb.net ََّٖالفتكل  بنية تحقيؽ مصمحة معينة رقـ
، ناظكر  www.ahlalhadeeth.com( ممتقى أىؿ الحديث بعنكاف )الزكاج األبيض ِ)

سيتي بعنكاف ) الزكاج األبيض طريؽ سريع ليجرة الشباب إلى أكربا 
m.nadorcity.com   مكقع الشيخ أبك بصير الطرطكسي بعنكاف ) الزكاج األبيض ،

  fatwa-tartosi.blogspot.comمف أجؿ الحصكؿ عمى أكراؽ اإلقامة( 
( مكقع اسالـ كيب بعنكاف ) الزكاج عمى الكرؽ ألجؿ الحصكؿ عمى الجنسية ( رقـ ّ)

 lamweb.netwww.is ُُُّٕالفتكل 
 ( نفس المرجع السابؽْ)

http://www.alalbany.me/
http://www.islamweb.net/
http://www.ahlalhadeeth.com/
http://www.islamweb.net/
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ُُّٓ 

كغير ذلؾ مف اإلطالقات ، إال أف أشيرىا كأكثرىا تداكالن مصطمح ) الزكاج 
 . ؛ كلذا اعتمدتو الباحثة في ىذه الدراسة الصكرم (

 :ظر إلى دكافعو ككاقع أحكالو بأنوتعريؼ الزكاج الصكرم مف خالؿ النكيمكف 

" إظيار طرفان النكاح )النكاح( إما عقدان ، أك قكالن، أك حاالن، مف غير قصد 
 (ُ)لحقيقتو" 

فيذا الزكاج ال يقصد بو أطرافو حقيقة الزكاج الذم شرعو اهلل كرسكلو،     
ال يعدك أف يككف إجراء إداريان لتحصيؿ  فال يتقيدكف بأركانو كال شرائطو ، فيك

 بعض المصالح ، اك دفع بعض المفاسد.
 ادلطهت انخبنج

 األنفبظ راد انصهخ ثبنضَاد انصُسي
رغبة في الكشؼ الدقيؽ عف المراد بالزكاج الصكرم ، كلبياف الفرؽ بينو 
كبيف بعض األلفاظ كالمصطمحات التي قد يظف مشابيتيا لو في نفس الصكرة 

 قتيا لو في الحكـ ، ياتي بياف معنى األلفاظ اآلتية:كمطاب

 . المتعة -ُ

 . التحميؿ -ِ
                                                           

-ُُ-ُْ( طريؽ اإلسالـ بعنكاف ) الزكاج الصكرم صكره كحكمو ( تاريخ الفتكل ُ)
، مكقع د.صالح الصاكم بعنكاف ) الزكاج الصكرم  www.islamweb.netىػ ُِْٗ

 www.facebook.comكالنفؽ المظمـ ( 

http://www.islamweb.net/
http://www.facebook.com/
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 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُُّٔ 

 اليزؿ. -ّ

 التمجئة. -ْ

 الحيمة. -ٓ

 التزكير. -ٔ

 الزكاج بنية الطالؽ. -ٕ

 أَالً: صَاد ادلتؼخ:
 المتعة ىي االنتفاع كالتمذذ.

 كنكاح المتعة : ىك أف يتزكجيا إلى مدة.

ة كذا، فتقكؿ لو متعتؾ كأف يقكؿ المرأة : متعيني نفسؾ بكذا مف الدراىـ مد
 (ُ)نفسي. 

كيتحد نكاح المتعة مع الزكاج الصكرم في عدـ استمرارية الزكاج كعدـ      
 إرادة المقصكد الحقيقي لمنكاح كالتصريح بالتكقيت في بعض الصكر.

كيختمفاف في أف نكاح المتعة يقصد بو الطرفاف حقيقة نكاح المتعة ، أما     
حقيقة الزكاج ظاىران كأماـ الجيات النظامية الزكاج الصكرم فالمقصكد 

 كالقضائية دكف الحقيقة الباطنة.
                                                           

ط دار  ْٕ/ِ، بداية المجتيد كنياية المقتصد البف رشد  ُّّّ/ُ( مجمع األنير ُ)
 .ُُٔ/ٖـ ،االنصاؼ ََُِ -ىػ ُُِْالفكر العربي لبناف 
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 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُُّٕ 

 حبوًٍب: انتضهٍم:
 التحميؿ ىك مصدر حمؿ كىك جعؿ الشيء حالالن.

كنكاح التحميؿ : ىك النكاح الذم قصد الزكاج فيو تحميؿ المطمقة ثالثان 
 (ُ)لزكجيا األكؿ ، كلك مع نية اإلمساؾ  إف أعجبتو. 

حد التحميؿ مع الزكاج الصكرم في عدـ إرادة المقصكد الحقيقي كيت    
لمزكاج ، فنكاح التحميؿ ال يراد بو النكاح حقيقةن بؿ لتحميؿ المرأة لمطمقيا 
ثالثان ، كالمقصكد في الزكاج الصكرم تحقيؽ بعض المصالح أك دفع بعض 

 المفاسد.

اج الصكرم فيك كيختمفاف في أف نكاح التحميؿ مقصكد حقيقةن أما الزك     
 زكاج في الظاىر فقط دكف الحقيقة الباطنة.

 حبنخًب: اذلضل: 
 ، كىك ضد الجد. (ِ)اليزؿ ىك أال يراد المفظ معناه ، ال الحقيقي كال المجازم 

                                                           

، المبدع في شرح  ُٖٓ/ٖ، االنصاؼ  ْْٔ/ٓ، التيذيب  ْٕ/ِ( بداية المجتيد ُ)
 ط المكتب اإلسالمي. ٖٓ/ٕىيـ بف مفمح الحمبي المقنع لإلماـ برىاف الديف إبرا

ىػ َُّْلبناف ط األكلى  –ط دار الكتب العممية بيركت  ِٕٓ/ُ( التعريفات لمجرجاني ِ)
، ط دار ُْ/ْ، العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم  ْْٗـ ، معجـ لغة الفقياء صُّٖٗ/

 كمكتبة اليالؿ،ط:االكلي.
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ُُّٖ 

كنكاح اليازؿ ىك النكاح الصادر ممف أراد لفظو عبثان كليكان ، دكف إرادة 
 حكمو كمقتضاه.

 في عدـ إرادة المعنى الحقيقي لمفظ.كيتحد اليزؿ مع الزكاج الصكرم 

 كيختمفاف في اآلتي:

أف اليازؿ يقصد لفظ النكاح ، كلكنو ال يقصد ثبكت حكـ المفظ مطمقان  .ُ
كال يرمي لشيء مف آثاره ، كأما في الزكاج الصكرم فالزكج يقصد 
حقيقة المعنى ظاىران كأماـ الجيات النظامية كالقضائية دكف الحقيقة 

 الباطنة.
زؿ ليس لو مراد إال العبث كالميك ، كأما في الزكاج الصكرم أف اليا .ِ

 فيناؾ مقاصد مالية يرمي إلييا الزكج أك الزكجة.
 ساثؼًب: انتهزئخ:

معناىا: أف يتظاىر أك يتكطأ شخصاف عمى إبراـ عقد صكرم بينيما مف غير 
 أف يككف لو حقيقة.

صير كالمدفكع كقيؿ : ىك العقد الذم يباشره اإلنساف عف ضركرة ، كي    
 (ُ)إليو. 
كالتمجئة في البيع ىي األكثر انتشاران ، كلذا عرفت التمجئة عند الفقياء    

بأنيا : البيع الصكرم، كمعناه : العقد الذم يباشره اإلنساف عف ضركرة ، 
                                                           

 ِّٖ/ُ، القامكس الفقيي  ُِٓ/ُ، لساف العرب  ْٖ/ُ( التعريفات ُ)
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ُُّٗ 

كيصير كالمدفكع إليو، كصكرتو : أف يقكؿ الرجؿ لغيره : أبيع دارم منؾ بكذا 
 ع في الحقيقة ، كيشيد عمى ذلؾ .في الظاىر، كال يككف بي

قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية رحمو اهلل : " ثـ صار كؿ عقد قصد بو     
ف قصد بو دفع حؽ، أك قصد بو مجرد  السمعة دكف الحقيقة يسمى تمجئة، كا 

 السمعة عند الناس" 

ثـ قاؿ بعد ذكر التمجئة في عقد النكاح : كتجرم التمجئة أيضان في     
 (ُ)يبة كغيرىا. الطالؽ كال

 كعميو فيتحد الزكاج الصكرم مع التمجئة في اآلتي:
إظيار عقد غير مقصكد حقيقتو ، حيث يتـ إبراـ لعقد ال يقضي  .ُ

 مكجبو.

قصد السمعة كاشتيار أمر العقد الظاىر، كخصكصان أماـ الجيات  .ِ
 الرسمية.

، رهمف عقكد التمجئة ، كصكرة مف صك كبيذا يككف الزكاج الصكرم عقدان     
إال أنو ال يخرج حكمو عمى ما ذكره الفقياء في حكـ عقكد التمجئة 
الختصاصو ببعض الفركؽ ، حيث يفترؽ الزكاج الصكرم عف التمجئة في 

 اآلتي:
                                                           

/ َُْٖ، ط دار الكتب العممية ط األكلى ، ّٔ/ٔ( الفتاكل الكبرل البف تيمية ُ)
 ـ.ُٕٖٗ
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َُِّ 

بركز جانب االضطرار في عقكد التمجئة التي تحدث عنيا الفقياء،  .ُ
حيث الدافع لمصكرية غالبان ىك الخكؼ مف ذم السمطاف أك نحكه 

في  –قدرة كسمطة ، في حيف أف الزكاج الصكرم دافعو ممف لو 
تحقيؽ مآرب دنيكية كمكاسب مادية باالحتياؿ عمى األنظمة  –الغالب 

.  كالقكانيف ، فاالضطرار فيو معدـك

اختالؼ الزكاج عف سائر العقكد في خطكرتو حيث جده كىزلو سكاء،  .ِ
، لجممةنو يكجب استباحة البضع في افإ –سبحانو  –إذ فيو حؽ اهلل 

 كعميو فال يككف حكمو حكـ سائر عقكد المعامالت.

 خبمسًب: احلٍهخ:
 (ُ)اسـ مف االحتياؿ ، ىي التكصؿ بما ىك مشركع لما ىك غير مشركع. 

 كعميو يتفؽ الزكاج الصكرم مع الحيؿ في اآلتي:

 سمكؾ سبيؿ شرعي في الظاىر. .ُ

 ضو.عدـ قصد المكجبات الشرعية ليذا الظاىر، بؿ قصد خالفو كنقي .ِ

التكصؿ لما ىك غير مشركع غالبان، فالقصد إسقاط كاجب أك استحالؿ  .ّ
محـر دكف سببو الشرعي ، كالحصكؿ عمى أمكاؿ غير مستحقة ، اك 

دخاؿ الشيبو لمتحايؿ عمى األنظمة كالقكانيف .  التمكيو كا 

                                                           

 . ُٖٗ، معجـ لغة الفقياء ص  ّٖٓ/ِٖ( تاج العركس ُ)



 الثانيم ـ الجزء 2018مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السادس والثالثون 

                                                                 

 

                        

 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُُِّ 

كبناء عمى ما سبؽ فإف الزكاج الصكرم حيمة يعتمد عمييا الزكجاف  .ْ
 صد غير مستحقة نظامان.أك كمييما لتحقيؽ مقا

 سبدسًب : انتضٌَش:
التزكير ىك : فعؿ الكذب كالباطؿ . كيككف مأخكذان مف الزكر، كىك الكذب 

 (ُ)كالباطؿ. 

كا ًكرىامنا{  كا ًبالمٍَّغًك مىرُّ ذىا مىرُّ كرى كىاً  قاؿ تعالى :} كىالًَّذيفى الى يىٍشيىديكفى الزُّ
(ِ) 

 (ّ)يحقؽ مصالحو.  كقيؿ ىك : التالعب بالشيء كتزكيره لما

كيتفؽ التزكير مع الزكاج الصكرم في استصدار كاستخداـ كثيقة باطمة 
 مخالفة لمكاقع.

 كيختمفاف فيما يمي:

رادتو  .ُ أف الزكاج الصكرم يعمـ الطرفاف المعنياف بو عدـ قصده كا 
كيتفقاف عمى ذلؾ، في حيف أف التزكير يككف بفعؿ أحد الطرفيف دكف 

 عمـ اآلخر.
                                                           

ط  ْٕٖ/ُ، الزاىر في معاني كممات الناس ألبي بكر األنبارم  ّّٕ/ْ( لساف العرب  ُ)
 ـُِٗٗىػ / ُُِْط األكلى مؤسسة الرسالة بيركت ، 

  ِٕ( الفرقاف آية ِ)
  ُّْ(  معجـ لغة الفقياء ص ّ)
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 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُِِّ 

ىي التحايؿ عمى القكانيف  –غالبان  –مف الزكاج الصكرم أف الغاية  .ِ
كاألنظمة ، كالغاية مف التزكير غش سائر األطراؼ ألجؿ تحقيؽ 

 مصالح شخصية .

أف الزكاج الصكرم ال يستمـز العقكبة أك الجزاء الجنائي النتظامو  .ّ
كفؽ القكانيف المدنية ، في حيف أف التزكير تترتب عميو العقكبات 

 (ُ)جنائي. كالجزاء ال

 سبثؼًب: انضَاد ثىٍخ انطالق:
أك الزكاج المؤقت كمعناه : أف يتزكج الرجؿ المرأة كيضمر في نفسو أنو 

 (ِ)سكؼ يطمقيا بعد مدة.

كيتفؽ الزكاج الصكرم مع الزكاج بنية الطالؽ في أف كالن منيما مؤقت      
 يقى لمنكاح.بكقت معيف ، كعدـ استمرارية الزكاج ، كعدـ إرادة المقصكد الحق

كيختمفاف في أف الزكاج بنية الطالؽ يقصد فيو الزكج التمتع بالزكجة     
 مدة معينة.

                                                           

، الصكرية كطرؽ إثباتيا ، شبكة المحاميف العرب  ِٔ-ِٓ( الصكرية في التعاقد ص ُ)
 www.mohamoon.comـ ََِٔ/ْ/ِٕ
ىػ ، ُِّّ، ط مطبعة السعادة ط األكلى  ّّْ/ّ( المنتقى شرطان المكطأ لمقرطبي ِ)

 ٓٔ/ٓالبناية في شرح اليداية 

http://www.mohamoon.com/


 الثانيم ـ الجزء 2018مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السادس والثالثون 

                                                                 

 

                        

 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُِّّ 

أما الزكاج الصكرم فالمقصكد األساسي إلقامتو ىك تحقيؽ أمر مادم في     
 أغمب األحياف.

 ادلطهت انشاثغ :
 دَافغ انضَاد انصُسي

 ىذه المصالح: يعمد الزكاج الصكرم لتحقيؽ مصالح، كدفع مفاسد كمف
الحصكؿ عمى حؽ اإلقامة في بمد غير مسمـ فيعقد الرجؿ عمى المرأة  .ُ

 إلثبات حؽ اإلقامة.
 الحصكؿ عمى الجنسية التي ال يستطيع الحصكؿ عمييا إال بالزكاج. .ِ
الحصكؿ عمى فرصة عمؿ في بمد ال تسمح بشغؿ الكظائؼ إال لمف  .ّ

 لديو إقامة دائمة.
 ع عدـ القدرة المادية .الحاجة إلى أداء فريضة الحج م .ْ
الحصكؿ عمى مسكف خاصة في الدكؿ التي ال تسمح بالتمميؾ إال  .ٓ

 لمف يممؾ إقامة دائمة.
 الزكاج الصكرم لغرض سياسي. .ٔ
 التمكف مف الخركج مف ديار الكفر. .ٕ

كقد تـ استنباط ىذه الدكافع مف خالؿ الفتاكل كاالستشارات كالمقاالت حكؿ 
 (ُ)الزكاج الصكرم.

                                                           

  fatwa.islamweb.netإسالـ كيب ، مركز الفتكل  -(  ُ)
 ==                                       islam.infoاإلسالـ سؤاؿ كجكاب  -
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 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُِّْ 

ىذه الدكافع التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ استقراء الفتاكل  كبالنظر في
كالمقاالت كاالستشارات الكاردة حكؿ الزكاج الصكرم ، كالتي تحكي صكرة 
الكاقعية المعاصرة، يمحظ غياب باعث اإلكراه كاالضطرار ، كالذم يمكف أف 

نما انتظمت الدكافع في باب اال حتياؿ يككف مؤثران في تغيير مسار الحكـ ، كا 
 لتحقيؽ مصالح أك درء مفاسد.

 

 

 

 
  

                                                           

  el-wasat.comمدكنة د. صالح الصاكم  -
  islamonlinefatwaفتكل إسالـ أكف اليف  -
 دراسات كأبحاث حكؿ قضايا معاصرة / بدر الحسف القاسمي ،  -
 www.magrhress.comحكـ الزكاج األبيض  -
  ar.wikipedia.orgالمكسكعة  –الزكاج الصكرم كيكبيديا  -
  ar.islamway.netالزكاج الصكرم كحكمو  -
 www.alukah.netعبداهلل الشقاكم الزكاج الصكرم في الغربة د. أميف  -
  fiqh.islammessage.comالممتقى الفقيي  –الزكاج الصكرم  -

http://www.magrhress.com/
http://www.alukah.net/
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 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُِّٓ 

 ادلجضج انخبوً
 صُس انضَاد انصُسي َصكمً

 ادلطهت األَل
 صُس انضَاد انصُسي

 يمكف حصر صكر الزكاج الصكرم في اآلتي:

 انصُسح األَىل :
أف يتفؽ رجؿ كامرأة عمى عقد زكاج مقابؿ مبمغ مف الماؿ يدفعو إلييا     

 –حسب االتفاؽ  –، أك مكزعان عمى سنكات كقد يككف ىذا المبمغ مقطكعان 
كذلؾ في مقابؿ أف تذىب معو إلى مصمحة شرطة األجانب عند تجديد اإلقامة 
كؿ سنة، إلى أف يحصؿ عمى اإلقامة الرسمية ، كمف ثـ يفسخ العقد ، كفي 
تمؾ األثناء إما أف يعيش الرجؿ مع ىذه المرأة عيشة الزكجيف ، بمعنى أف 

يتعاشراف فيو معاشرة األزكاج ، إال أنيما يتفقاف عمى يضميما بيت كاحد 
فسخ العقد عند حصكؿ الزكج عمى اإلقامة الرسمية ، كىذا االتفاؽ ال يصرح 

 بو طبعان عند الجية العاقدة ، ألف القانكف ال يسمح بذلؾ.

 انصُسح انخبوٍخ:

يا نفس الصكرة السابقة إال أف الرجؿ ال يعيش مع المرأة التي عقد عمي    
أماـ السمطات، كال يخالطيا كال تخالطو، بؿ يتفقاف أف تذىب معو عند تجديد 
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 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُِّٔ 

اإلقامة كؿ سنة كى تقكؿ لمسمطات : أنيا مرتبطة بو كزكج كتأخذ المبمغ 
 المتفؽ عميو ، كيذىب كؿ منيما إلى حاؿ سبيمو.

كىذا المكف مف الزكاج قد يقدـ عميو الرجؿ ألجؿ أف يحصؿ ىك اإلقامة ،     
 لمقابؿ قد تفعمو المرأة مع الرجؿ لتحصؿ ىي عمى اإلقامة.كبا

كىذا العقد بصكرتيو إنما يتـ في البمدية كسائر العقكد المدنية في ىذا 
 (ُ)البمد.

كقد يككف عقدان شرعيان بشركطو الشرعية المعتبرة ، كلكف الجانبيف ال     
نما ىك اتفاؽ بينيما  بحضكر بعض يصرحاف بذلؾ االتفاؽ في صمب العقد، كا 

 الزكج كالزكجة. –أفراد العائمتيف 

 انصُسح انخبنخخ:
أف يتزكج الرجؿ المرأة بصداؽ، كلكنو مضمر في نفسو ، كيصرح    

نما ىك الحصكؿ عمى اإلقامة  ألصدقائو كأقاربو أف غرضو ليس الزكاج ، كا 
فمتى حصؿ عمى اإلقامة ، طمؽ زكجتو ىذه ، كىك ال يستطيع أف يصرح 

 (ِ)لمرأة ، خكفان مف أف تطرده قبؿ الحصكؿ عمى اإلقامة. بيذا أماـ ا

                                                           

( الزكاج الصكرم في الغربة د. أميف الشقاكم، فقو النكازؿ لألقميات المسممة تأصيالن ُ)
 .ٖٓٗرسالة دكتكراة ص  –كتطبيقان د. محمد يسرم إبراىيـ 

 ٖٔٗطريؽ اإلسالـ ، فقو النكازؿ ص  –( الزكاج الصكرم،صكره كحكمو ِ)
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 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُِّٕ 

 ادلطهت انخبوً
 احلكم انتكهٍفى نهضَاد انصُسي

 حتشٌش حمم انىضاع :
 أَالً: 

اتفؽ الفقياء عمى أف مف تزكج بمسممة في بالد األقميات مف غير أف يقصد 
طالقيا بعد مدة ، أك يضمر ذلؾ في نفسو ، فتحٌصؿ مف كراء ىذا النكاح 
عمى إقامة، اك ما يسٌكغ لو البقاء في تمؾ الدار لمصمحة اقتضت تمؾ اإلقامة 
فإف نكاحو صحيح ال شبية فيو ، قضاءن كديانةن ، إال ما نيًقؿ مف كراىة بعض 

 الفقياء ليذا النكاح إف كاف بدار حرب .

كما اتفقكا عمى أف ىذا التصريح بتأقيت العقد مف قبؿ الزكجيف مبطؿ    
د لو، كأف تضميف العقد شرطان باألجؿ مفسد لو كممحؽ لو بنكاح لمعقد كمفس
 (ُ)المتعة. 

                                                           

لبناف ، ط األكلى  –ط دار الكتب العممية بيركت  ٓٔ/ٓ( البناية شرح اليداية لمعيني ُ)
/ ط دار إحياء الكتب ّّْ/ُـ ، درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ َََِىػ / َُِْ

ط دار الكتب العممية ، ط َُّ/ِؾ بف أنس العربية ، بدكف طبعة، المدكنة الكبرل لمال
ـ ، الكافي في فقو أىؿ المدينة لإلماـ أبك عمر القرطبي ُْٗٗىػ / ُُْٓاألكلى 

 ٖٓ/ٓـ ، األـ الشافعي َُٖٗىػ / ََُْ،ط:مكتبة الرياض الحديثة ط الثانية  َّٓ/ِ
 ِْ/ٕـ ، ركضة الطالبيف لمنككم َُٗٗىػ /َُُْط دار المعرفة بيركت ، بدكف طبعة 

==       ـ ، مختصر ُُٗٗىػ / ُُِْبيركت ، ط الثالثة  –ط المكتب اإلسالمي 
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 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُِّٖ 

 :حبوٍبً 
يقاعو يتأثر بالدكافع الداعية إليو ،   الحكـ التكميفي لمزكاج الصكرم كا 

أف الدافع األغمب لمزكاج الصكرم ىك تحقيؽ مآرب  -مما سبؽ –كالمالحظ 
حتياؿ عمى األنظمة دنيكية كمكاسب مادية غير مستحقة نظامان إال باال

كالقكانيف، كعميو فاألصؿ في تكييؼ الصكر المعاصرة لمزكاج الصكرم ىك 
الكذب كالتحايؿ ، إذا الكذب ىك : اإلخبار عف الشيء بخالؼ ما ىك عميو 

 (ُ)عمدان كاف أك سيكان أك غمطان. 

 كىك حقيقة في الزكاج الصكرم ، فيك إخبار بالزكاج مع عدـ إرادة معناه.

فيككف األصؿ في حكـ الزكاج الصكرم ىك التحريـ ، إذ الكذب في كعميو 
 (ِ)الشرع محـر . 

                                                           

ـ ، الكافي في فقو ُّٗٗىػ / ُُّْ، ط دار الصحابة لمتراث، ط  َُْ/ُالخرقي ==
 ـ .ُْٗٗىػ / ُُْْط دار الكتب العممية ط األكلى  َْ/ّاإلماـ أحمد 

، الكافي في فقو أىؿ َُّ/ِبرل ، المدكنة الك ّّْ/ُدرر الحكاـ  ٓٔ/ٓ( البناية ُ)
،  َُْ/ُ، مختصر الخرقي  ِْ/ٕ، ركضة الطالبيف ٖٓ/ٓ، االـ َّٓ/ِالمدينة 

  َْ/ّالكافي في فقو اإلماـ أحمد 
، ط دار الفضيمة ، دار  ْٕٔ/ُ( االثنى عشرية في الصكؿ كالفركع د. عمى السالكس ِ)

ؽ المغكية البف ميراف ـ ، معجـ الفركََِّىػ / ُِْْالثقافة بقطر ط السابعة 
ىػ ، تاج العركس ُُِْ، ط مؤسسة النشر اإلسالمي، ط األكلى  ْْٗالعسكرم ص 

 . ٕٓ-ٓٓ. فتاكل كقرارات المجمس األكربي لالفتاء ص ُُّ/ْ
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 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُِّٗ 

 ـخاألدنــ
يمكف االستدالؿ عمى تحريـ الزكاج الصكرم بأدلة تحريـ الكذب كالتحايؿ 

 كاالستيزاء بشرع اهلل.

 :انكتبة مه: أَالً 
ُ.  } كفى رَّاصي  (ُ)قاؿ تعالى } قيًتؿى اٍلخى

 كجو الداللة مف اآلية :

يقاع المعنة عمى الكذابيف دليؿ  (ِ)راد بالخراصيف في اآلية الكذابكف الم ، كا 
 عمى تحريـ الكذب كأنو ذنب عظيـ فكيؼ إذا كاف ذلؾ في العقكد الشرعية.

كنا  .ِ  (ّ){ ۚ  قكلو تعالى : } كىالى تىتًَّخذيكا آيىاًت المًَّو ىيزي

 كجو الداللة مف اآلية :

 (ْ)أمره كنييو استيزاء كلعبان. يحـر اهلل اتخاذ حاللو كحرامو ، ك   

                                                           

 َُ( سكرة الذاريات اآلية : ُ)
 ـ َََِىػ / َُِْط مؤسسة الرسالة ط األكلى  ّّٗ/ِِ( تفسير الطبرم ِ)
  ُِّة ( سكرة البقرة آيّ)
، ط  ّٖٔ/ُ، الدرر المنثكر في التفسير بالمأثكر لمسيكطي  ُِ/ٓ( تفسير الطبرم ْ)

 دار الفكر بيركت 
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 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

َُّّ 

كحمؿ األقكاؿ كاألفعاؿ عمى غير الحقيقة مف االستيزاء كالسخرية بآيات اهلل ، 
يقاعو مع عدـ إرادة مقصكده ، فيككف ذلؾ  كمف ذلؾ التالعب بالزكاج كا 

 محرمان لمنيي عنو.

تي  .ّ كَّاـً قاؿ تعالى : } كىالى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكيـ بىٍينىكيـ ًباٍلبىاًطًؿ كى ٍدليكا ًبيىا ًإلىى اٍلحي
ٍثـً   (ُ){  ًلتىٍأكيميكا فىًريقنا مٍِّف أىٍمكىاًؿ النَّاًس ًباإلًٍ

 كجو الداللة مف اآلية :

، كفي الزكاج الصكرم  (ِ)تدؿ اآلية عمى تحريـ أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ 
أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ لمحصكؿ عمى امتيازات مالية ال يستحقيا إال 

 تحايؿ كالكذب .بال

ٍنوي فىانتىييكا  .ْ ـٍ عى مىا نىيىاكي ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي مىا آتىاكي  ۚ  قاؿ تعالى : } كى
 (ّ)ًإفَّ المَّوى شىًديدي اٍلًعقىاًب{  ۚ  كىاتَّقيكا المَّوى 

 كجو الداللة مف اآلية :

أكجب اهلل تعالى أخذ ما أمر بو كاالبتعاد عما نيى عنو كمما نيى عنو 
 بالعقكد الشرعية كمنيا الزكاج.التالعب 

                                                           

 ُٖٖ( سكرة البقرة مف اآلية : ُ)
تكنس  –، ط : الدار التكنسية لمنشر  ُُٗ/ِ( التحرير كالتنكير البف عاشكر التكنسي ِ)

 ـ.ُْٖٗ، ط 
 ٕ( سكرة الحشر آية : ّ)
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ُُّّ 

اًدًقيفى  .ٓ كيكنيكا مىعى الصَّ  (ُ){ قاؿ تعالى : } يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى

 كجو الداللة مف اآلية :

أمر اهلل عباده بالصدؽ فال يصح الكذب في ىزؿ كال جد ، كمف ذلؾ الصدؽ 
 (ِ)في حقيقة صيغ العقكد التي يجركنيا. 

 : انسىخ مه: ٍبً حبو

قاؿ : ) آية المنافؽ ثالث :  - أف النبي  - حديث أبي ىريرة  .ُ
ذا أؤتمف خاف(  ذا كعد اخمؼ ، كا   (ّ)إذا حدث كذب ، كا 

 كجو الداللة مف الحديث :

مف الكذب كعٌده مف خصاؿ المنافقيف ، كمف الكذب دعكل  حذر النبي 
 اـ عمى ذلؾ محرمان.إيقاع الزكاج كىك ال يريد إيقاعو ، فيككف اإلقد

: )يا أييا الناس إني قد كنت آذنت لكـ في االستمتاع  قكؿ النبي  .ِ
ف اهلل قد حـر ذلؾ إلى يـك القيامة ، فمف كاف عنده منيف   بالنساء، كا 

                                                           

 ُٗتكبة مف اآلية : ( سكرة الُ)
، ط دار الحديث القاىرة ، ط األكلى ، تفسير الطبرم  ِِٔ/ُ( تفسير الجالليف ِ)

ُْ/َٓٔ 
باب بياف خصاؿ  ٖٕ/ُباب عالمة المنافؽ ، صحيح مسمـ  ُٔ/ُ( صحيح البخارم ّ)

 المنافؽ.
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ُِّّ 

 . (ُ)شيء، فميخؿ سبيمو ، كال تأخذكا مما أتيتمكىف شيئان( 

 كجو الداللة مف الحديث:

الزكاج الصكرم يصرح بالتكقيت في بعض عف نكاح المتعة ، ك  نيى النبي 
 صكره فكاف حرامان كنكاح المتعة.

 : مه ادلؼقُل: حبنخبً 
كجو مجمع فقياء الشريعة بأمريكا قراره ىذا كعممو باشتماؿ الزكاج الصكرم 

 عمى مفاسد كثيرة منيا:

منافاة ىذا العقد لمقصد الشريعة في الزكاج ، إذ ىك عقد صكرم  .ُ
 ير الزكاج.مقصكد بو أمران آخر غ

 العبث بمقاصد النكاح كاتخاذ آيات اهلل ىزكان. .ِ

 فساد العقد لعدـ تكفر أركانو أك شركط صحتو . .ّ

 التصريح بالتكقيت في بعض الصكر فيككف نكاح متعة . .ْ

 ما فيو مف الشبو بنكاح التحميؿ، حيث إنو نكاح دلسة ال نكاح رغبة. .ٓ

                                                           

ىػ / َُْْدمشؽ ، ط األكلى  –، ط دار المأمكف لمتراث  ِّٖ/ِ( مسند أبي يعمي ُ)
ىػ / ُُِْ، ط مؤسسة الرسالة ، ط األكلى  ٗٔ/ِْـ ، مسند اإلماـ أحمد ُْٖٗ
 ـ ََُِ
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ُّّّ 

كفي ذلؾ تشكيو دخكلو تحت باب التزكير كاالحتياؿ عمى القكانيف ،  .ٔ
 لسمعة اإلسالـ كالمسمميف .

التكصؿ مف خالؿ ىذا الزكاج إلى أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ إذ يترتب  .ٕ
 (ُ)عمى ىذا الزكاج الصكرم الحصكؿ عمى امتيازات مالية. 

عف الكذب : " قد تظاىرت نصكص الكتاب كالسنة  –رحمو اهلل  -قاؿ النككم 
ف قبائح الذنكب ، كفكاحش العيكب ، عمى تحريـ الكذب في الجممة ، كىك م

جماع األئمة منعقد عمى تحريمو مع النصكص المتظاىرة "   (ِ)كا 

كقاؿ أيضان عف الكذب : " كأحسف ما رأيتو في ضبطو ما ذكره اإلماـ أبك      
حامد الغزالي فقاؿ : الكالـ كسيمة إلى المقاصد ، فكؿ مقصكد محمكد يمكف 

جميعان ، فالكذب فيو حراـ لعدـ الحاجة إليو ... التكاصؿ إليو بالصدؽ كالكذب 
ككذلؾ لك كاف مقصكد حرب أك إصالح ذات البيف أك استمالة قمب المجني 

                                                           

، فقو النكازؿ  ٖٔ،  ٕٔ( قرارات كتكصيات المؤتمر المجمع المنعقد بالدنمارؾ ص ُ)
، الزكاج الصكرم لممسمميف في الغربة د. أميف الشقاكم ،  ٖٗٗ-ٖٖٗلألقميات ص 

 (ِٖٖٔشيخ محمد صالح المنجد رقـ )فتاكل اإلسالـ سؤاؿ كجكاب بإشراؼ ال
، ط دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، ط الرابعة  ّّٓ( األذكار  المنتحبة لمنككم ص ِ)

 ـ.ُٓٓٗىػ / ُّٕٓ
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ُّّْ 

عميو ، في العفك عف الجناية ال يحصؿ إال بالكذب ، فالكذب ليس بحراـ ، 
 (ُ)كىذا إذا لـ يحصؿ الغرض إال بالكذب ، كاالحتياط في ىذا كمو أف يكدم. 

إلى لجاف الفتاكل عدة استفسارات عف حكـ الزكاج الصكرم كمف كقد كردت 
 ىذه الفتاكل :

 مب صكم انضَاد انصُسي؟(1)
 اجلُاة:

 بسـ اهلل كالحمد هلل ، كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل ، كبعد:

الزكاج الصكرم الذم ال يقصد بو حقيقة الزكاج ال يجكز شرعان، كقد اتفؽ 
صكد الزكاج ، فيك زكاج اسمي فقط ال يترتب الفقياء عمى حرمتو الفتقاده مق

ف قاؿ الرجؿ : زكجيني نفسؾ ، كقالت المرأة  عميو  أم حقكؽ أك كاجبات ، كا 
: زكجتؾ نفسي ، كشيد شاىداف عمى ذلؾ، كىما يعمماف أف ذلؾ زكاج 
صكرم، فإف الزكاج ال ينعقد حقيقة لعدـ تكافر النية كالرضا الحقيقي بيذا 

 (ِ){لتسكنكا إلييا كجعؿ بينكـ مكدة كرحمةاج } الزكاج ، فأصؿ الزك 

                                                           

ط دار الحديث القاىرة  ُّٕ/ّ، إحياء عمـك الديف لمغزالي  ّّٕ-ّّٔ( األذكار ص ُ)
 ـُِٗٗىػ / ُُِْط األكلى 

  islamonlinefatwa( فتكل إسالـ أكف اليف ِ)
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ُّّٓ 

 انضَاد انصُسي سؤٌخ ششػٍخ: (2)
 تقُل ادلسبئهخ :

سنكات كأحضر لإلقامة عند بنتي بدكلة عربية ،  َُأنا مطمقة مف أكثر مف 
ىؿ يجكز لي أف أعقد قراني عمى شخص ما بشكؿ صكرم حتى يتسنى لي 

اء فريضة الحج ، ىؿ ىذا عمؿ إقامة دائمة بيذه البمد كحتى أتمكف مف أد
 الزكاج حراـ؟

 :اجلُاة

 الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل كعمى آلو كصحبو أما بعد:

فالزكاج الذم يحبو اهلل كيرضاه ىك الزكاج الصحيح الذم تتكافر فيو الشركط 
 كاألركاف مف : رضا الطرفيف ، كالصداؽ ، كالشاىديف ، ككلي المرأة .

م ال يستكفي الشركط كاألركاف ، فيك زكاج باطؿ، كيدخؿ في أما الزكاج الذ
ذلؾ الزكاج الشكمي كالصكرم مف أجؿ مصمحة ما، حيث ال يمتـز الطرفاف فيو 

 بما عمييما مف حقكؽ ككاجبات تجاه بعضيما البعض.

كال شكؿ أف ىذا يتنافى مع مقصكد الزكج التي شيًرعى مف أجميا، كبناءن عمى 
يجكز لًؾ اإلقداـ عمى ىذا العقد الصكرم، كيحـر عميًؾ فعؿ ما تقدـ ، فإنو ال 

ذلؾ ، ألنو ليس بزكاج ، بؿ أشبو بالمعب منو بالزكاج ، كككنؾ تريديف 
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ُّّٔ 

الحصكؿ عمى إقامة دائمة بذلؾ البمد اك تريديف أداء فريضة الحج ، كؿ ذلؾ 
 (ُ)ال يبرر لؾ اإلقداـ عمى ىذا النكع مف الزكاج . 

 ضَاد انصُسي؟مب صكم انششع يف ان (3)
 شبة ٌسبل :

أنا بحاجة إلى جنسية كأريد اف أتزكج مف فتاة مف جنسية البمد التي أرغب 
 بالعيش فييا حتى أحصؿ عمى الجنسية كلكف ىذا الزكاج عمى الكرؽ فقط.

 :اجلُاة
ال يجكز التالعب بعقكد الزكاج بمثؿ ىذه الصكرة ، كذلؾ ألف اليزؿ فييا 

 (ِ)بمنزلة الجد. 
 نخبنجادلطهت ا

 احلكم انُضؼً نهضَاد انصُسي
يمكف بياف حكـ الزكاج الصكرم مف حيث الكقكع أك عدمو مف خالؿ بياف 

 محؿ الخالؼ عمى النحك التالي : 

 حمم اخلالف يف ادلسأنخ :

                                                           

  islamweb.net َُِِٗمركز الفتكل ، رقـ الفتكل :  –( إسالـ كيب ُ)
 www.almeshkat.net( شبكة مشكاة اإلسالمية ِ)

http://www.almeshkat.net/
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ُّّٕ 

ىؿ العبرة في العقكد بالمفظ فقط ، أـ باأللفاظ محمكلة عمى  (ُ)
تباحة كف القصد اس، كاختمفكا في ك؟ النيات المفسرة لمقصد 

 .لمحراـ

 أف بعض الفقياء ألحقو بنكاح اليازؿ. (ِ)

 مدل إثبات الصكرية أماـ القضاء. (ّ)

فمف ترجح لديو أف الغاية مف العقد ىك إباحة الحراـ قاؿ ببطالنو كمف قاؿ 
ف كاف ىازالن ، قاؿ بصحتو ، كيأثـ بنيتو.  بأف عقد النكاح ينعقد كيصح ، كا 

 آساء انفقٍبء:
 ة كآؿ اختالفيـ إلى رأييف :اختمؼ الفقياء في المسأل

 انشأي األَل : 
لمحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة ، ذىبكا إلى األخذ بظاىر المفظ كالعقد 

كعميو بالنكاح  (ُ)دكف النظر إلى النية كالقصد، قياسان عمى نكاح اليازؿ. 
 الصكرم صحيح ككاقع.

                                                           

، منح الجميؿ  ُّٓ/ِ، الشرح الكبير لمدرديرم ٖ/ٓ، البناية َُّ/ِ( بدائع الصنائع ُ)
، نياية  المحتاج ّٖٔ/ٓ، الكسيط في المذىب لمغزالي   ِٗٔ/ّؿ شرح مختصر خمي

، شرح منتيى اإلرادات  ّٔٓ/ُ، الركض المربع  ُِٕ/ٕ، تحفة المحتاج َِٗ/ٔ
ّ/ّٖ 
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ُّّٖ 

 انشأي انخبوً: 
 بعض المالكية كبعض الشافعية :

إلى أف العبرة في العقكد كمنيا النكاح ىي القصد كالنية دكف المفظ ذىبكا 
 كعميو فالزكاج الصكرم باطؿ كال يقع لعدـ كجكد القصد كالنية . (ُ)المجرد 

  ــخاألدنــ
استدؿ أصحاب الرأم األكؿ مف الكتاب كالسنة كاألثر كالمعقكؿ عمى النحك 

 التالي:

 : أَالً مه انكتبة
ـي اٍلغىٍيبى كىالى  قكلو تعالى : كىالى  (ُ) زىاًئفي المًَّو كىالى أىٍعمى ـٍ ًعنًدم خى أىقيكؿي لىكي

ـي المَّوي  ـٍ لىف ييٍؤًتيىيي أىقيكؿي ًإنِّي مىمىؾه كىالى أىقيكؿي ًلمًَّذيفى تىٍزدىًرم أىٍعيينيكي
ٍيرنا  ـٍ  ۚ  خى ـي ًبمىا ًفي أىنفيًسًي  (ِ){  ًإنِّي ًإذنا لًَّمفى الظَّاًلًميفى  ۚ  المَّوي أىٍعمى

 كجو الدالؿ مف اآلية :

رتبت اآلية الحكـ عمى ظاىر إيمانيـ ، أما سرائرىـ فمتركؾ هلل تعالى العالـ 
 (ّ)بما تخفي الصدكر، كما في النفكس، ألنو عالـ الغيب كحده. 

                                                           

 ُّٓ/ِ، الشرح الكبير لمماركدم  ّٕٖ- ّٖٔ/ٓ( الكسيط في المذىب ُ)
 ُّ( سكرة ىكد مف اآلية :ِ)
  ِٓ/ٗ(  الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ّ)
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ُّّٗ 

كنا  (ِ)  (ُ){ ۚ  قاؿ تعالى : } كىالى تىتًَّخذيكا آيىاًت المًَّو ىيزي

 كجو الداللة مف اآلية :

عب بآيات اهلل كأحكامو كعقكده ، كالتمفظ بالنكاح مع عدـ منع الشارع التال
إرادتو داخؿ في ذلؾ ، فيؤاخذ بو صاحبو لئال يعبث بالعقكد الشرعية فتككف 

 (ِ)مطايا لغايات دنيكية. 

نىاًفقيكفى قىاليكا نىٍشيىدي ًإنَّؾى لىرىسيكؿي المًَّو ًإذى  قاؿ تعالى : } (ّ) اءىؾى اٍلمي  ۚ  ا جى
ـي  ًإنَّؾى لىرىسيكليوي كىالمَّوي يىٍشيىدي ًإفَّ اٍلمينىاًفًقيفى لىكىاًذبيكفى كىالمَّوي يىٍعمى

 دُّكا عىف سىًبيًؿ المًَّو نَّةن فىصى ـٍ جي ذيكا أىٍيمىانىيي ـٍ سىاءى مىا  ۚ  اتَّخى ًإنَّيي
 (ّ){  كىانيكا يىٍعمىميكفى 

 كجو الداللة مف اآلية : 

بقبكؿ ما أظيركا مف اإلسالـ ، كلـ يجعؿ لو أف  أف اهلل تعالى أمر نبيو 
يحكـ عمييـ بخالؼ ذلؾ، كأف أيمانيـ كانت خكفان مف القتؿ، إذ جعؿ اهلل 

 (ْ)لنبيو الحكـ بالظاىر، كاهلل يتكلى السرائر. 

                                                           

  ُِّ( سكرة البقرة جزء مف آية : ُ)
 ّٖ( إقامة الدليؿ عمى إبطاؿ التحميؿ البف تيمية  ص ِ)
  ِ-ُ( سكرة المنافقكف آية : ّ)
  ُِّ/ُٖ( تفسير القرطبي ْ)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura63-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura63-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura63-aya2.html
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َُّْ 

قىٍد أىفٍ  (ْ) ذيكنىوي كى كىٍيؼى تىٍأخي ـٍ ًإلىىَٰ بىٍعضو قكلو تعالى : } كى كي ىَٰ بىٍعضي ضى
ًميظنا{ ٍذفى ًمنكيـ مِّيثىاقنا غى  (ُ)كىأىخى

 كجو الداللة مف اآلية:

أف رابطة الزكجية في اإلسالـ محترمة ، كىي ميثاؽ غميظ ، فال يحؿ ألحد أف 
يقاع الزكاج  يعبث بيا، كال أف يجعميا مطية لتحقيؽ أىكاء كرغبات نفعية ، كا 

يحفظ ليذا العقد حرمتو كيصكنو عف التالعب  الصكرم ظاىران كباطنان 
 (ِ)كالعبث.

ٍنوي  (ٓ) ـٍ عى مىا نىيىاكي ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي مىا آتىاكي قكلو تعالى : } كى
 (ّ)ًإفَّ المَّوى شىًديدي اٍلًعقىاًب{  ۚ  كىاتَّقيكا المَّوى  ۚ  فىانتىييكا 

 : كجو الداللة مف اآلية

كنكاىيو ألنو ال يأمر إال بصالح كال  اآلية عامة في جميع أكامر الرسكؿ 
 ينيى إال عف فساد، كيدخؿ فييا النيي عف اليزؿ بالنكاح. 

 
                                                           

  ُِ( سكرة النساء مف آية : ُ)
( ينظر فتاكل يسألكنؾ أ.د. حساـ الديف عفافو ، المكسكعة الشاممة ِ)

www.islamport.com 
 ٕ( سكرة الحشر مف آية : ّ)
 

http://www.islamport.com/
http://www.islamport.com/
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 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُُّْ 

 حبوًٍب: مه انسىخ :
: ) ثالثة جدىف جد  قاؿ رسكؿ اهلل  –قاؿ  عف أبي ىريرة  (ُ)

 (ُ)كىزليف جد النكاح كالطالؽ كالرجعة ( 

 :  كجو الداللة مف الحديث    

متى نيطؽ بو جدان أك ىزالن، كالزكاج الصكرم  بكقكع الزكاج حكـ النبي 
 يشترؾ مع اليزؿ، ألنو ذكر الزكاج مع عدـ قصد ما كضع لو، فيككف كاقعان .

 (ِ)كخص ىذه الثالثة لتأكيد أمر الفرج . 

 كنكقش ىذا الحديث :    

 بأنو ضعيؼ ألف في إسناده عبداهلل بف حبيب كىك ضعيؼ.

 كأجيب عنو :    

 (ّ)أحاديث أخرل أف الحديث تقكل ب

                                                           

باب ما  – ُْٖ/ِباب في طالؽ اليزؿ ، سنف الترمذم  – ِٗٓ/ِ( سنف أبك داكد ُ)
كقاؿ : ىذا حديث حسف غريب ، كالعمؿ عمى ىذا عند  –جاء في الجد كاليزؿ في الطالؽ 

 ب الطالؽ ال رجكع فيو. با  ُْٓ/ُأىؿ العمـ ، سنف سعيد بف منصكر 
  َُِْ/ٓ( مرقاة المفاتيح شرح مكشكاة المصابيح ألبي حسف اليركم ِ)
، طبعة دار الكتاب العربي بيركت لبناف ، الطبعة  َِٓ/ِ( فقو السنة / سيد سابؽ ّ)

 ـ .ُٕٕٗىػ / ُّٕٗالثالثة 
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 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُِّْ 

: )مف طمؽ أك حرر أك نكح  عف الحسف قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل  (ِ)
 (ُ)، فقاؿ إني : كنت العبان فيك جائز( 

 كجو الداللة :

يدؿ الحديث عمى أف المعتبر في ىذه العقكد ىك المفظ فمتى صدر منو المفظ 
 أيعتبر بو

ف كاف العبان.    (ِ)حتى كا 

 : حبنخًب: مه األحش
قاؿ : أربع جائزة في كاؿ حاؿ  مر بف الخطاب ما ركل عف ع (ُ)

 (ّ)الطالؽ كالعتاؽ كالطالؽ كالنذر( 

ما ركل سعيد بف المسيب قاؿ : ) ثالثة ليس فييف لعب : النكاح  (ِ)
 (ْ)كالطالؽ كالعتؽ (

                                                           

ىػ َُْٗالرياض ، ط األكلى  –، طبعة مكتبة الرشد  ُُٓ/ْ( مصنؼ ابف أبي شيبة ُ)
 باب ما يجكز مف المعب في النكاح كالطالؽ ُّْ/ٔ، مصنؼ عبدالرزاؽ 

  َُِ/ْ( المفاتيح في شرح المصابيح ِ)
باب مف قاؿ ليس في الطالؽ كالعتاؽ لعب، سنف  ُُْ/ْ( مصنؼ ابف أبي شيبة ّ)

 باب صريح ألفاظ الطالؽ بمعناه . ٖٓٓ/ٕالبييقي 
باب صريح ألفاظ  ٖٓٓ/ٕنف البييقي ، س ٕٖٕ/ّ( مكطأ مالؾ : جامع النكاح ْ)

 الطالؽ.
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 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُّّْ 

يمعب بيف النكاح كالطالؽ عف أبي الدرداء قاؿ : )ثالثة ال  (ّ)
 (ُ)(كالعتاؽ

يجكز المعب في ثالث الطالؽ  ما ركل عبادة بف الصامت قاؿ : ) ال (ْ)
 (ِ)كالنكاح كالعتاؽ، فمف قاليف فقد كجبف( 

ما ركل عبيدة السمماني قاؿ : ) خمتاف المعب فييف كالجد سكاء :  (ٓ)
 (ّ)الطالؽ كالنكاح (

عف أبي ذر الغفارم قاؿ : )مف طمؽ كىك العب فطالقو جائز ،  (ٔ)
 كمف أعتؽ كىك العب فعتقو جائز، كمف نكح كىك العب فنكاحو

 (ْ)جائز( 

 كجو الداللة مف اآلثار :

تدؿ ىذه  اآلثار عمى أف المكمؼ إذا ىزؿ بالطالؽ أك النكاح لزمو ما ىزؿ بو 
، ألف اليازؿ قاصد المفظ فيترتب عميو الحكـ لكجكد الصيغة، كلعظـ حرمة 

                                                           

باب الطالؽ ال رجكع فيو ، مصنؼ ابف أبي شيبة  ُْٓ/ُ( سنف سعيد بف منصكر ُ)
 باب : ليس في الطالؽ كالعتاؽ لعب . ُُْ/ْ
 باب ثالث لعبيف جد.  ٓٓٓ/ُ( بغي الباحث في زكائد الحارث لمخطيب البغدادم ِ)
 الطالؽ ال رجكع فيو . باب  ُْٔ/ُ( سنف سعيد بف منصكر ّ)
 باب ما يجكز مف المعب في النكاح كالطالؽ ُّْ/ٔ( مصنؼ عبدالرزاؽ ْ)



 الثانيم ـ الجزء 2018مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السادس والثالثون 

                                                                 

 

                        

 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُّْْ 

العقكد المذككرة ، كضركرة صيانتيا مف المعب كالعبث، فإنو يحكـ بكقكع 
 يقصده ، الشتراكو مع اليزؿ في قصد المفظ دكف الحكـ . الزكاج قصده أك لـ

 كنكقشت ىذه اآلثار :

 بأنيا ضعيفة ، فال تنيض إلثبات حكـ شرعي. (ُ)

 كيجاب عنو :

ف كاف في كؿ طريؽ ما  أف نقؿ ىذه اآلثار عف الصحابة رضي اهلل عنيـ كا 
يدؿ عمى ضعفو لكف مجمكعيا يدؿ عمى أف ليذه المسألة أصالن معمكؿ بو 

 (ُ)الصحابة ، كأنو مشتير عندىـ .  عند
أف ربط الصكرية باليزؿ ال يستقيـ ، ألف اليزؿ عبث كلغك فال  (ِ)

يحصؿ بو منفعة ، كال تدفع بو مضرة ، بخالؼ الزكاج الصكرم 
 (ِ)فإنو تحصؿ بو مصالح كمنافع ، فال يتحقؽ أنو ىزؿ. 

 كيجاب عنو :

عمى األنظمة كالقكانيف  أف الحصكؿ عمى األمكاؿ كاالستحقاقات جراء التحايؿ
ليس مف قبيؿ جمب المصالح كدرء المفاسد كىك الدافع األكبر لمزكاج 

 الصكرم.

                                                           

 www.facebook.com( نكاح اليازؿ د. محمد بف مكسى الدالي ُ)
  ar.islamway.netطريؽ اإلسالـ  –( الزكاج الصكرم كأحكامو د. خالد المصمح ِ)

http://www.facebook.com/
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 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُّْٓ 

 أمب ادلؼقُل مىً :
أف األصؿ إجراء الكالـ عمى ظاىره كخصكصان صيغ العقكد الشرعية المحرمة  .ُ

، فإذا أقر الزكج بأنو تزكج لفظان أك كتابان  حمؿ الكالـ عمى ظاىره كلك كاف 
  قاصدان لخالؼ ذلؾ.محتاالن 

قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل : )ىذا شأف عامة أنكاع الكالـ، فإنو محمكؿ     
عمى معناه المفيـك منو عند اإلطالؽ السيما األحكاـ الشرعية التي عمؽ 
الشارع بيا أحكاميا، فإف المتكمـ عميو أف يقصد بتمؾ األلفاظ معانييا ، 

 (. المعانيكالمستمع عميو أف يحمميا عمى تمؾ 

فإف لـ يقصد المتكمـ بيا معانييا ، بؿ تكمـ بيا غير قاصد لمعانييا أك     
قاصدان لغيرىا أبطؿ الشارع عميو قصده ، فإف كاف ىازالن أك العبان لـ يقصد 
المعنى ألزمو الشارع المعنى كمف ىزؿ بالكفر كالطالؽ كالنكاح كالرجعة ، بؿ 

ف لك تكمـ الكافر بكممة اإلسالـ ىاز  الن ألـز بو كجرت عميو أحكامو ظاىران، كا 
تكمـ بيا مخادعان ماكران محتاالن مظيران خالؼ ما أبطف ، لـ يعطو الشارع 
مقصكده ، كالمحمؿ كالمرابي بعقد العينة ، ككؿ مف احتاؿ عمى إسقاط كاجب 

 (ُ)أك فعؿ محـر بعقد اك قكؿ أظيره كأبطف األمر الباطؿ. 

                                                           

لبناف ، ط األكلى  –، ط: دار الكتب العممية بيركت  ٕٗ/ّ( أعالـ المكقعيف البف القيـ ُ)
 ـ ُُٗٗ/ ُُُْ
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 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُّْٔ 

في باب النكاح سكاء فيدخؿ فيو الزكاج  أف الشرع جعؿ الجد كاليزؿ .ِ
 (ُ)الصكرم التفاقو مع اليزؿ في عدـ قصد المعنى . 

أف ما يقـك مقاـ المفظ في الداللة عمى القبكؿ كالسككت ينزؿ منزلة  .ّ
 (ِ)المفظ. 

أنو يصح كيقع نكاح الخاطئ كىك الذم يسبؽ لسانو كممة النكاح مف  .ْ
 (ّ)غير قصده فكذلؾ الزكاج الصكرم. 

صؿ في العقكد ككنيا عمى كجو الرغبة في مقصكدىا دكف االحتياؿ األ .ٓ
بيا إلى غير مقاصدىا، كالنكاح يفيد حؿ ما كاف حرامان عمى كجو لك 
أراد العبد استحاللو بغير النكاح لـ يمٌكف، كمف المعمـك أف التحريـ 
ذا  حؽ اهلل تعالى ، كليذا لـ يستبح إال بالمير كالشيكد كاإلعالف ، كا 

ذلؾ لـ يكف لمعبد مع تعاطي السبب المكجب ليذا أف يقصد كاف ك
عدمو ، كذلؾ أف الكالـ المتضمف معنى فيو حؽ اهلل تعالى ال يمكف 
قكلو مع دفع ذلؾ الحؽ، إذ ليس لمعبد أف ييزؿ مع ربو كال يتالعب 
بحدكده، فإذا تكمـ الرجؿ بالنكاح كنحكه رتب الشارع عمى كالمو 

                                                           

 َُّ/ِ( بدائع الصنائع ُ)
 ُّٓ/ِ( الشرح الكبير لمدرديرم ِ)
 َُّ/ِ( بدائع الصنائع ّ)
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 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُّْٕ 

ف لـ يقصده ، بح كـ كالية الشرع عمى العبد ، فالمكمؼ قصد الحكـ كا 
 (ُ)القكؿ ك كالشارع قصد الحكـ ، فصار الجميع مقصكدان. 

أف اهلل حـر أف تتخذ آياتو ىزكان بعد اف ذكر النكاح كالخمع كالطالؽ ،  .ٔ
أف مف المحرمات أف يمعب بحدكد اهلل كيستيزأ بآياتو  كفسر النبي 

جعتؾ، كالزكاج الصكرم داخؿ ، فيقاؿ: طمقت ، راجعتؾ ، خمعتؾ ، را
في ذلؾ ، فيؤاخذ صاحبو لئال يعبث بالعقكد الشرعية فتككف مطايا 

 (ِ)لغايات دنيكية. 

أف ترتيب األحكاـ عمى األسباب ىك مف حكـ الشارع كليس لمعبد اف  .ٕ
يتعاطى السبب المكجب لمحكـ كيقصد عدـ الحكـ ! فإذا أقر الزكج 

 بالسبب لزمو حكمو ، كجرت عميو آثاره . 

إظيار صكرة مسيئة لإلسالـ مف خالؿ تعاطي المسمميف ليذه العقكد  .ٖ
اقع كالتحايؿ بيا عمى الصكرية في بالد الكفار رغـ مخالفتيا لمك 

 (ّ)األنظمة ، كفي ىذا صد عف سبيؿ اهلل كفتنة لمذيف كفركا . 

قياسان: عمى نكاح التحميؿ ، فكما يعامؿ المحمؿ بنقيض قصده ،  .ٗ
كتككف المرأة محرمة عميو ، فكذلؾ المتزكج صكريان يعامؿ بنقيض 

                                                           

 .ُُّ( بياف الدليؿ عمى بطالف التحميؿ ص ُ)
 . ُُّ( إقامة الدليؿ عمى إبطاؿ التحميؿ ص ِ)
 ، د. ىيمو عبد الرحمف . ُٔ – ٗٓ( الطالؽ الصكرم حقيقتو كحكمو  صّ)
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 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُّْٖ 

 مقصكده كيقع زكاجو الذم أخبر بكقكعو ككثقو رسميان، بجامع أف كالن 
 (ُ)منيما عقد عقدان شرعيان ليحقؽ بو ضد مقصكده. 

أف إظيار صكره الزكاج مع عدـ إرادتو كذب كغش كتحايؿ عمى  .َُ
األنظمة كالقكانيف كمخالفة لكلي األمر ، ككؿ ذلؾ منيي عنو 
شرعان، فال يقر عميو الزكاج بؿ يؤاخذ بو ، كلك كاف في دكلة كافرة 

 (ِ)ف رسمي. ماداـ أنو يقيـ في تمؾ الدكلة بأما

ذا تمت شركطيا  .ُُ أف الصكرية في كثير مف العقكد معتبرة ، كا 
كأركانيا ، كعقد الزكاج معمؽ بالمفظ فمتى أقر الزكج بو أخذ بو 

 (ّ)قضاءن سكاء أكاف صادقان أـ كاذبان. 

 استذل أصضبة انشأي انخبوً ثبنكتبة َادلؼقُل :

 أمب انكتبة فمىً:
ـي ا (ُ) لىًَٰكف ييؤىاًخذيكيـ ًبمىا قاؿ تعالى : } ا ييؤىاًخذيكي ـٍ كى اًنكي لمَّوي ًبالمٍَّغًك ًفي أىٍيمى

ـٍ  ًميـ ۚ  كىسىبىٍت قيميكبيكي  (ْ){.كىالمَّوي غىفيكره حى

                                                           

 ( الزكاج الصكرم لممسمميف في الغربة .ُ)
الطالؽ الصكرم  www.dralsherif.net( مكقع أ.د محمد عبدالغفار الشريؼ ِ)

 .ٗٓص
 www.dralsherif,net( ينظر ّ)
  ٖٗ( المائدة  آية ْ)

http://www.dralsherif.net/
http://www.dralsherif,net/
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ُّْٗ 

 كجو الداللة مف اآلية :
تدؿ اآلية عمى أف ما يؤاخذ بو العبد إال بما ينكيو ، مع أف اليميف لو حكـ 

و، كمع ذلؾ لـ يجعمو اهلل معمؽ عميو، فإذا حمؼ اإلنساف تعمؽ الحكـ بيمين
سبحانو كتعالى معتبران إال إذا نكاه ، فإف كاف اليميف ال ينعقد إال بالنية ، 

 (ُ)فالزكاج أيضان ال ينعقد إال بالنية ، فمف لـ ينكه لـ يقع . 
 كيناقش ىذا :

نما جرل عمى لسانو مف غير قصده فيك  بأف الالغي لـ يقصد السبب كا 
 (ِ)مغمى عميو. بمنزلة كالـ النائـ كال
 أمب ادلؼقُل فمىً:

أف الزكاج الصكرم المقصكد منو المفظ فقط دكف المعنى كلذلؾ فال يعتد بو 
كال يقع استنادان غمى أف العبرة في العقكد بالقصد دكف المفظ المجرد. كقصد 

 (ّ)المكمؼ دكف الصكرة . 
 انرترٍش:
قضاء كديانة ،  ىك القكؿ بكقكع الزكاج الصكرم –كاهلل أعمـ  –المختار 

ظاىران ك باطنان ، إذا كاف بالكتابة الرسمية أما الجيات القضائية كالنظامية ، 

                                                           

  ِٔ/ُّ( الشرح الممتع عمى زاد المستنقع ُ)
 َُُ/ّ( اعالـ المكقعيف ِ)
 بتصرؼ ََُ،  ُٖ/ّ( أعالـ المكقعيف ّ)
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َُّٓ 

ما لـ يكف الباعث لذلؾ إكرامان ممجئان مكصالن لدرجة االضطرار الذم ال يؤاخذ 
 بو صاحبو كذلؾ لما يأتي:

أف النصكص الشرعية جاءت بتعظيـ حرمة عقد النكاح كاعتبار  .ُ
 بو الزكج كلك بال نية .كقكعو متى تمفظ 

إتياف السنة بيذا األصؿ ، كعميو عمؿ الصحابة ، كمناقشتو بالضعؼ  .ِ
أك االنقطاع  ،أك الكقؼ ال يؤثر ، حيث كثر نقمو عف الصحابة 

 بطرؽ متعددة ، مما يؤكد اشتياره عنيـ.

أف اليزؿ بيذه العقكد مما يدؿ عمى استخفاؼ العاقد بحدكد الشريعة  .ّ
 يفتح بابان عظيمان لمشر بأف يتالعب الناس بالعقكد.، كالتساىؿ معو  

أف الحكـ بكقكعو يدرأ الكثير مف المفاسد كيظير صفاء اإلسالـ  .ْ
كنزاىة المسمميف ، كخصكصان أف جؿ البكاعث لمزكاج الصكرم 

 محرمة كفييا تحايؿ عمى األنظمة كالقكانيف.

القصد كالـ نفيس في ضبط عالقة صيغ العقكد ب (ُ)–رحمو اهلل  –كالبف القيـ 
 حيث يقكؿ:

" المتكمـ بصيغ العقكد إما أف يككف قاصدان لمتكمـ بيا أك ال يككف قاصدان 
ف كاف قاصدان  لمتكمـ فاف لـ يكف قاصدان لمتكمـ بيا لـ يترتب عمييا شيء .. كا 

                                                           

 . ٗٗ-ٖٗ/ّ( أعالـ المكقعيف ُ)
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ُُّٓ 

لمتكمـ بيا ، فإما أف يككف عالمان بغاياتيا متصكران ليا أك ال يدرم معانييا 
يكف عالمان بمعناىا كال متصكران ليا لـ يترتب عميو أحكاميا  البتة.. فإف لـ

ف كاف متصكران لمعانييا عالمان  أيضان ، كال نزاع بيف أئمة اإلسالـ في ذلؾ  كا 
بمدلكليا فإما أف يككف قاصدان ليا أك ال ، فإف كاف قاصدان ليا ترتبت أحكاميا 

ف لـ يكف قاصدان ليا فإما أف يقصد خالفيا أكال يقصد  في حقو كلزمتو ، كا 
ف  معناىا كال غير معناىا، فإف لـ يقصد غير التكمـ بيا فيك كاليازؿ....، كا 
قصد غير معناىا ، فإما لـ يقصد ما يجكز لو قصده أك ال، فإف قصد ما 
يجكز لو قصده نحك أف يقصد بقكلو ) أنًت طالؽ( مف زكج كاف قبمي... لـ 

اهلل تعالى ، كأما إف قصد بيا ما ال تمزمو أحكاـ ىذه الصيغ فيما بينو كبيف 
يجكز قصده ، كالتكمـ بنكحت كتزكجت بقصد التحميؿ، كبعت كاشتريت بقصد 
سقاطان لمكاجب  الربا كما أشبو ذلؾ، فيذا ال يحصؿ مقصكده تنفيذان لممحـر كا 
عانة عمى معصية اهلل ، كمناقضة لدينو كشرعو ، فإعانتو عمى ذلؾ إعانة  كا 

 ف. عمى اإلثـ كالعدكا

 

 

 

 



 الثانيم ـ الجزء 2018مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السادس والثالثون 

                                                                 

 

                        

 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُِّٓ 

 خـــــــاخلبمت
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ، كالصالة كالسالـ عمى نبينا محمد 

 كعمى آلو كصحبو أجمعيف .

 فٍزي أثشص وتبئذ انجضج:
الزكاج الصكرم ىك صكرة نازلة لمزكاج ، اليدؼ منيا الحصكؿ عمى  -ُ

أك كثيقة زكاج رسمية لالستفادة منيا في الحصكؿ عمى إعانات مالية 
 خدمات غير مستحقة نظامان إال بعقد النكاح .

لمزكاج الصكرم عدة إطالقات منيا : الزكاج األبيض ، زكاج المصمحة ،  -ِ
 زكاج الجنسية ، الزكاج الكرقي.

الزكاج الصكرم ىك : إظيار طرفا النكاح ، النكاح إما عقدان اك قكالن اك  -ّ
 حاالن، مف غير قصد لحقيقتو.

الصكرم: الحصكؿ عمى الجنسية ، الحصكؿ  مف أبرز الدكافع لمزكاج -ْ
عمى حؽ اإلقامة في بعض البمداف ، الحصكؿ عمى فرصة عمؿ في بمد 
ال تسمح بشغؿ الكظائؼ إال لمف لديو إقامة دائمة، التمكف مف الخركج 

 بالد الكفار ، الغرض السياسي.

 لمزكاج الصكرم ثالثة صكر: -ٓ

قابؿ مبمغ مف الماؿ األكلى : أف يتفؽ رجؿ كامرأة عمى عقد زكاج م
 –يدفعو إلييا كقد يككف ىذا الماؿ مقطكعان، اك مكزعان عمى سنكات 
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ُّّٓ 

مقابؿ أف تذىب معو عند تجديد اإلقامة ، كيعيش  –حسب االتفاؽ 
 الرجؿ مع المرأة عيشة الزكجيف.

الثانية : نفس الصكرة السابقة إال أنيما ال يعيشاف سكيان بمعنى أنو ال 
، بؿ يتفقاف عمى أف تذىب معو عند تجديد اإلقامة يخالطيا كال تخالطو 

كؿ سنة كي تقكؿ لمسمطات أنيا مرتبطة بو كزكج ، كتأخذ المبمغ المتفؽ 
 عميو ثـ يذىب كؿ منيما إلى حاؿ سبيمو .

 الصكرة الثالثة :

أف يتزكج الرجؿ المرأة بصداؽ، كلكنو مضمر في نفسو ، كيصرح 
نما غرضو الحصكؿ عمى ألصدقائو كأقاربو أف غرضو ليس الزكا ج كا 

 اإلقامة ، كال يصرح بذلؾ لمزكجة.

اتفؽ الفقياء عمى أف مف تزكج بمسممة في بالد األقميات مف غير قصد  -ٔ
طالقيا بعد مدة ، اك يضمر ذلؾ في نفسو ، فتحصؿ مف كراء ذلؾ 

 النكاح عمى اقامة ، فإف نكاحو صحيح ال شبية فيو.
ت العقد مف قبؿ الزكجيف مبطؿ اتفؽ الفقياء عمى أف التصريح بتأقي -ٕ

 لمعقد.
الحكـ التكميفي لمزكاج الصكرم ىك التحريـ ، ألنو مبني عمى التحايؿ  -ٖ

 كالكذب.
الحكـ الكضعي لمزكاج الصكرم ، اختمؼ فيو الفقياء عمى مذىبيف قياسان  -ٗ

عمى نكاح اليازؿ ، كبسبب اختالفيـ في العبرة في العقكد ىؿ ىي 
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ُّْٓ 

ية كالقصد ، أـ أف النية كالقصد معتبرة في لأللفاظ دكف النظر إلى الن
 العقكد.
 :انتُصٍبد ٌمَأمب  أ
 -:منيا ، التكصيات مف عدد عمى البحث اشتمؿفقد 
 البعد مف فالبد االسالمية الشريعة في العظيمو العقكد مف النكاح فأ -

 كأ، دنيكيو امتيازات عمي الحصكؿ جؿأ مف العقد بيذا التالعب عف
 . ماديو مكاسب

ذا كالشركط االركاف جميع العقد يستكفي اف ةضركر  -  احد العقد افتقد كا 
 ، باطؿ العقد يعتبر االركاف ىذه

 بالعقكد اليزؿ عف كالبعد العقكد انشاء عند لفاظاأل  في الدقو تحرم -
 . خاصة النكاح كعقد عامة

. أسأؿ اهلل الكريـ أف أككف قد كفقت فيما قدمت ، كأسألو سبحانو ..ختبمبً 
مني كينفع بو ، كأف يحسف عاقبتي في األمكر كميا.. كالحمد هلل  أف يتقبمو

 رب العالميف .
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ُّٓٓ 

 فٍشط ادلصبدس َادلشارغ
 : مشارغ انتفسري : أَال 
جامع البياف في تأكيؿ القرآف المؤلؼ: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير  -ُ

المحقؽ: أحمد  -ىػَُّبف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى: 
 -ىػ  َُِْشاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى، محمد 
 ـ. َََِ

الدر المنثكر المؤلؼ: عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي  -ِ
 بيركت. –ىػ( الناشر: دار الفكر ُُٗ)المتكفى: 

تفسير الجالليف المؤلؼ: جالؿ الديف محمد بف أحمد المحمي )المتكفى:  -ّ
الرحمف بف أبي بكر السيكطي )المتكفى:  ىػ( كجالؿ الديف عبدْٖٔ
 القاىرة، الطبعة: األكلى. –ىػ(، الناشر: دار الحديث ُُٗ

الجامع ألحكاـ القرآف المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر  -ْ
ىػ(، ُٕٔبف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي )المتكفى: 

براىيـ أطفيش، ال  –ناشر: دار الكتب المصرية تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 ـ.ُْٔٗ -ىػ ُّْٖالقاىرة، الطبعة: الثانية، 

تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير »التحرير كالتنكير  -ٓ
المؤلؼ : محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف « الكتاب المجيد

نشر ىػ( الناشر : الدار التكنسية لمُّّٗعاشكر التكنسي )المتكفى : 
 . تكنس –
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ُّٓٔ 

 حبوٍب :مشارغ احلذٌج َششَصً:

صحيح مسمـ المؤلؼ: مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم  -ُ
ىػ(، المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، ِٔالنيسابكرم )المتكفى:. 

 بيركت. –الناشر: دار إحياء التراث العربي 
صحيح البخارم المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم  -ِ

المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، الناشر: دار طكؽ  الجعفي،
النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد 

 ىػ.ُِِْالباقي(، الطبعة: األكلى، 
المصنؼ في األحاديث كاآلثار المؤلؼ: أبك بكر بف أبي شيبة، عبد اهلل  -ّ

لمتكفى: بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي )ا
 –ىػ(، المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، الناشر: مكتبة الرشد ِّٓ

 .َُْٗالرياض، الطبعة: األكلى، .
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ المؤلؼ: أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف  -ْ

ىػ( المحقؽ: أحمد ُِْحنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني )المتكفى: 
ىػ  ُُْٔطبعة: األكلى، ال القاىرة -محمد شاكر الناشر: دار الحديث 

 ـ.ُٓٗٗ -
مسند أبي يعمى المؤلؼ: أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى  -ٓ

ىػ( المحقؽ: َّٕبف عيسى بف ىالؿ التميمي، المكصمي )المتكفى: 
دمشؽ الطبعة:  -حسيف سميـ أسد الناشر: دار المأمكف لمتراث 
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ُّٕٓ 

 .ُْٖٗ – َُْْاألكلى، 
ك عثماف سعيد بف منصكر بف سنف سعيد بف منصكر المؤلؼ: أب -ٔ

ىػ( المحقؽ: حبيب ِِٕشعبة الخراساني الجكزجاني )المتكفى: 
اليند الطبعة: األكلى،  -الرحمف األعظمي الناشر: الدار السمفية 

 ـ.ُِٖٗ-ىػ َُّْ
سنف الترمذم المؤلؼ: محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف  -ٕ

حقؽ: بشار عكاد ىػ( المِٕٗالضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى )المتكفى: 
 ـ ُٖٗٗبيركت سنة النشر:  -معركؼ الناشر: دار الغرب اإلسالمي 

سنف أبي داكد المؤلؼ: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف  -ٖ
ًجٍستاني )المتكفى:  َى ىػ( ِٕٓبشير بف شداد بف عمرك األزدم السِّ

المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية، 
 بيركت. –ا صيد

المصنؼ المؤلؼ: أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم  -ٗ
ىػ( المحقؽ: حبيب الرحمف ُُِاليماني الصنعاني )المتكفى: 
اليند يطمب مف: المكتب اإلسالمي  -األعظمي الناشر: المجمس العممي

 .َُّْبيركت الطبعة: الثانية،  -
مي بف مكسى السنف الكبرل المؤلؼ: أحمد بف الحسيف بف ع -َُ

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي )المتكفى:  ٍسرى ىػ( ْٖٓالخي
 -المحقؽ: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العممية، بيركت 

 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْلبنات الطبعة: الثالثة، 
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ُّٖٓ 

المكطأ المؤلؼ: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني  -ُُ
: محمد مصطفى األعظمي الناشر: مؤسسة ىػ( المحقؽُٕٗ)المتكفى: 

 -أبك ظبي  -زايد بف سمطاف آؿ نيياف لألعماؿ الخيرية كاإلنسانية 
 .ََِْ -ىػ  ُِْٓاإلمارات الطبعة: األكلى، 

المفاتيح في شرح المصابيح المؤلؼ: الحسيف بف محمكد بف الحسف،  -ُِ
ريري الشِّيرازمُّ الحى  ٍيدىانيُّ الككفي الضَّ نىفيُّ المشيكري مظير الديف الزَّ

ىػ( تحقيؽ كدراسة: لجنة مختصة مف  ِٕٕبالميٍظًيرم )المتكفى: 
 المحققيف بإشراؼ: نكر الديف طالب

كزارة  -الناشر: دار النكادر، كىك مف إصدارات إدارة الثقافة اإلسالمية 
 ـ َُِِ -ىػ  ُّّْاألكقاؼ الككيتية الطبعة: األكلى، 

 حبنخب: مشارغ انفقً :
 ٌت احلىفً:مشارغ ادلز

تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ المؤلؼ: عثماف بف عمي بف محجف  -ُ
ىػ( الناشر: دار  ّْٕالبارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي )المتكفى: 

 لبناف.–بيركت –المعرفة 
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -ِ

المؤلؼ: عالء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي 
ىػ َُْٔىػ( الناشر: دار الكتب العممية الطبعة: الثانية، ٕٖٓى: )المتكف

 ـُٖٔٗ -
 مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر -ّ
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ُّٓٗ 

المؤلؼ: عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعك بشيخي زاده، يعرؼ 
ىػ( الناشر: دار إحياء التراث العربي، َُٖٕبداماد أفندم )المتكفى: 

 الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ
 لبناية شرح اليدايةا -ْ

المؤلؼ: أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف 
ىػ( الناشر: دار الكتب ٖٓٓالغيتابى الحنفى بدر الديف العينى )المتكفى: 

 ـ. َََِ -ىػ  َُِْبيركت، لبناف الطبعة: األكلى،  -العممية 
 درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ  -ٓ

 -أك منال أك المكلى  -الشيير بمال  المؤلؼ: محمد بف فرامرز بف عمي
ىػ( الناشر: دار إحياء الكتب العربية الطبعة: ٖٖٓخسرك )المتكفى: 

 بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 مشارغ ادلزٌت ادلبنكً:

 حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير -ُ
الناشر: دار الفكر المؤلؼ: محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي 

 طبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ.ىػ( الَُِّ)المتكفى: 
 منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ -ِ

المؤلؼ: محمد بف أحمد بف محمد عميش، أبك عبد اهلل المالكي 
 طرابمس–ىػ( الناشر: مكتبة النجاح ُِٗٗ)المتكفى: 

 الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني -ّ
ياب الديف المؤلؼ: أحمد بف غانـ )أك غنيـ( بف سالـ ابف مينا، ش
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َُّٔ 

ىػ( الناشر: دار الكتب ُُِٔالنفراكم األزىرم المالكي )المتكفى: 
 ـُٕٗٗ-ىػُُْٖبيركت الطبعة: األكلي ، -العممية 

 بداية المجتيد كنياية المقتصد -ْ
المؤلؼ: أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد 

دار ىػ( الناشر: ٓٗٓالقرطبي الشيير بابف رشد الحفيد )المتكفى: 
 ـ.ََُِ-قُُِْلبناف –بيركت  –الفكر 

 المدكنة -ٓ
المؤلؼ: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )المتكفى: 

 -ىػ ُُْٓىػ( الناشر: دار الكتب العممية الطبعة: األكلى، ُٕٗ
 .ـُْٗٗ

 الكافي في فقو أىؿ المدينة  -ٔ
اصـ المؤلؼ: أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف ع

ىػ( المحقؽ: محمد محمد أحيد كلد ّْٔالنمرم القرطبي )المتكفى: 
ماديؾ المكريتاني الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المممكة 

 ـ.َُٖٗىػ/ََُْالعربية السعكدية الطبعة: الثانية، 
 مشارغ ادلزٌت انشبفؼً:

 حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء  -ُ
الحسيف بف عمر، أبك بكر الشاشي القفاؿ  المؤلؼ: محمد بف أحمد بف

الفارقٌي، الممقب فخر اإلسالـ، المستظيرم الشافعي )المتكفى: 
ىػ( المحقؽ: د. ياسيف أحمد إبراىيـ درادكة الناشر: مؤسسة َٕٓ
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ُُّٔ 

 ـَُٖٗبيركت / عماف الطبعة: األكلى،  -الرسالة / دار األرقـ 
 نياية المحتاج إلى شرح المنياج  -ِ

لديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب المؤلؼ: شمس ا
ىػ( الناشر: دار الفكر، بيركت الطبعة: ََُْالديف الرممي )المتكفى: 

 ـُْٖٗىػ/َُْْ -ط أخيرة 
 التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي -ّ

المؤلؼ: محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف 
لمحقؽ: عادؿ أحمد عبد ىػ( ا ُٔٓالفراء البغكم الشافعي )المتكفى: 

المكجكد، عمي محمد معكض الناشر: دار الكتب العممية الطبعة: 
 ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖاألكلى، 

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج -ْ
المؤلؼ: شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 

كلى، ىػ( الناشر: دار الكتب العممية الطبعة: األ ٕٕٗ)المتكفى: 
 ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓ

 األـ -ٓ
المؤلؼ: الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف 
بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي 

بيركت الطبعة: بدكف طبعة  -الناشر: دار المعرفة  ىػ(َِْ)المتكفى: 
 ـ.َُٗٗىػ/َُُْسنة النشر: 

 فركضة الطالبيف كعمدة المفتي -ٔ
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ُِّٔ 

المؤلؼ: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى: 
 -ىػ( تحقيؽ: زىير الشاكيش الناشر: المكتب اإلسالمي، بيركتٕٔٔ
 ـُُٗٗىػ / ُُِْعماف الطبعة: الثالثة،  -دمشؽ

 الكسيط في المذىب -ٕ
ىػ( َٓٓالمؤلؼ: أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )المتكفى: 

مكد إبراىيـ ، محمد محمد تامر الناشر: دار السالـ المحقؽ: أحمد مح
 القاىرة –

 مشارغ ادلزٌت احلىجهً:
 االنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ عمي مذىب احمد بف حنبؿ -ُ

لبناف ، االطبعة  –طبعة دار الكتب العممية بيركت -لمماكردم   -
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖاالكلي 

 المغني البف قدامة -ِ
لديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المؤلؼ: أبك محمد مكفؽ ا

الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة 
ىػ( ،الناشر:دار الكتب لمطباعة كالنشر َِٔالمقدسي )المتكفى: 

 . ـُٕٗٗ-قُُْٕالثالثة  الرياض ،الطبعة :
 الفتاكل الكبرل البف تيمية -ّ

بد الحميـ بف عبد السالـ المؤلؼ: تقي الديف أبك العباس أحمد بف ع
بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي 

ىػ( الناشر: دار الكتب العممية الطبعة: ِٖٕالدمشقي )المتكفى: 
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ُّّٔ 

 ـُٕٖٗ -ىػ َُْٖاألكلى، 
 المبدع في شرح المقنع -ْ

المؤلؼ: إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح، أبك 
ىػ( الناشر: دار المكتب ْٖٖف الديف )المتكفى: إسحاؽ، برىا

 االسالمي.
 متف الخرقى عمى مذىب ابي عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الشيباني -ٓ

المؤلؼ: أبك القاسـ عمر بف الحسيف بف عبد اهلل الخرقي )المتكفى: 
 ىػ(ّّْ

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُّْالناشر: دار الصحابة لمتراث الطبعة: 
 الكافي في فقو اإلماـ أحمد  -ٔ

مؤلؼ: أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة ال
الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف قدامة 

ىػ( الناشر: دار الكتب العممية الطبعة: َِٔ:  المقدسي )المتكفى
 . ـ ُْٗٗ -ىػ  ُُْْاألكلى، 

 الركض المربع شرح زاد المستقنع -ٕ
ف صالح الديف ابف حسف بف إدريس المؤلؼ: منصكر بف يكنس ب
مؤسسة  -ىػ( الناشر: دار المؤيد َُُٓالبيكتى الحنبمى )المتكفى: 

 الرسالة.
 شرح المنتيى المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات -ٖ

المؤلؼ: منصكر بف يكنس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس 
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ُّْٔ 

ىػ( الناشر: عالـ الكتب الطبعة: َُُٓالبيكتى الحنبمى )المتكفى: 
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْكلى، األ 

 الشرح الممتع عمى زاد المستقنع -ٗ
ىػ( دار ُُِْالمؤلؼ: محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى: 

 ىػُِْٖ - ُِِْالنشر: دار ابف الجكزم الطبعة: األكلى، 
 مشارغ انهغخ : : ساثؼب

 لساف العرب البف منظكر ،طبعة دار صادر بيركت ، الطبعة األكلي -ُ
حيط لعالمة المغكم مجد الديف محمد بف يعقكب القامكس الم -ِ

ىػ تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في  ُٕٖالفيركزآبادم المتكفى سنة 
مؤسسة الرسالة بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي الناشر: مؤسسة 

لبناف الطبعة: الثامنة،  -الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
 ـ ََِٓ -ىػ  ُِْٔ

 مختار الصحاح  -ّ
مؤلؼ: زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر ال

ىػ( المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد ٔٔٔالحنفي الرازم )المتكفى: 
صيدا الطبعة:  -الدار النمكذجية، بيركت  -الناشر: المكتبة العصرية 

 ـُٗٗٗىػ / َُِْالخامسة، 
 معجـ لغة الفقياء -ْ

 نيبيحامد صادؽ ق -المؤلؼ: محمد ركاس قمعجي 
 َُْٖالناشر: دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع الطبعة: الثانية، 
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ُّٔٓ 

 ـ ُٖٖٗ -ىػ 
 مقاييس المغة  -ٓ

 بيركت  –البي الحسف احمد بف فارس بف زكريا ،طبعة دار الجيؿ 
 المصباح المنير -ٔ

 –صيدا –الحمد بف عمي الفيكمي المقرئ ،طبعة المكتبة العصرية 
 ـ.ُٕٗٗ-قُُْٖبيركت ،الطبعة الثانيو 

 معجـ المغة العربية المعاصرة  -ٕ
ىػ( ُِْْالمؤلؼ: د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتكفى: 
 -ىػ  ُِْٗبمساعدة فريؽ عمؿ الناشر: عالـ الكتب الطبعة: األكلى، 

 ـ ََِٖ
 العيف -ٖ

المؤلؼ: أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم 
حقؽ: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ ىػ( المَُٕالبصرم )المتكفى: 

 السامرائي الناشر: دار كمكتبة اليالؿ
 التعريفات  -ٗ

المؤلؼ: عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )المتكفى: 
ىػ( المحقؽ: ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ُٖٔ

-ىػ َُّْلبناف الطبعة: األكلى -الناشر: دار الكتب العممية بيركت 
 ـُّٖٗ

 تاج العركس مف جكاىر القامكس -َُ
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ُّٔٔ 

المؤلؼ: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرزٌاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب 
ىػ( المحقؽ: مجمكعة مف َُِٓبمرتضى، الزَّبيدم )المتكفى: 

 المحققيف الناشر: دار اليداية
 الزاىر في معاني كممات الناس  -ُُ

بكر األنبارم  المؤلؼ: محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار، أبك
ىػ( المحقؽ: د. حاتـ صالح الضامف الناشر: مؤسسة ِّٖ)المتكفى: 
 ُِٗٗ-ىػ  ُُِْبيركت الطبعة: األكلى،  -الرسالة 

 معجـ الفركؽ المغكية  -ُِ
المؤلؼ: أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف 

 ىػ( المحقؽ: الشيخ بيت اهللّٓٗميراف العسكرم )المتكفى: نحك 
بيات، كمؤسسة النشر اإلسالمي الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي 

 ىػُُِْالطبعة: األكلى، 
 مشارغ ػبمخ: : خبمسب

األحكاؿ الشخصية محمد ابك زىرة ،طبعة دار الفكر العربي ،الطبعة  -ُ
 ـُٕٓٗ-قُّٕٕالثالثة 

منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف د.عرفات مرداكم ،جامعة النجاح  -ِ
 الكطنية

غ العقكد في الفقو اإلسالمي د.صالح الغميقو ،مطبكعات الجمعية صي -ّ
 . ـََِٔ-قُِْٕالفقيية السعكدية،دار كنكز اشبيمية ،الطبعة األكلي 
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ُّٕٔ 

فقو النكازؿ لألقميات المسممة تأصيال كتطبيقا د.محمد يسرم إبراىيـ  -ْ
 رسالة دكتكراه

لطكسي إحياء عمـك الديف المؤلؼ: أبك حامد محمد بف محمد الغزالي ا -ٓ
بيركت أبك زكريا محيي الديف  -ىػ( الناشر: دار المعرفة َٓٓ)المتكفى: 

ىػ( تحقيؽ: عبد القادر األرنؤكط ٕٔٔيحيى بف شرؼ النككم )المتكفى: 
رحمو اهلل الناشر: دار إحياء التراث العربي،بيركت ،الطبعة الرابعة 

 ـُٓٓٗ-قُّٕٓ
 اقامة الدليؿ عمي ابطاؿ التحميؿ البف تيمية -ٔ
لبناف/الطبعة –السنو، سيد سابؽ ،طبعة دار الكتاب العربي ،بيركف  فقو -ٕ

 ـ.ُٕٕٗ-ُّٕٗالثالثة 
إعالـ المكقعيف عف رب العالميف المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف أبي  -ٖ

ىػ( الناشر:  ُٕٓبكر بف أيكب المعركؼ بابف قيـ الجكزية )المتكفى: 
لسعكدية الطبعة: دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية ا

 ىػ ُِّْاألكلى، 
  : مُاقغ انكرتَوٍخ سبدسب:

 تعريؼ الصكرية. www.facebookكتمة شباب المحاميف  -1
 تفريغات كأشرطة فضيمة الشيخ العالمة محمد ناصر الديف األلباني، -2

www.alalbany.me 
 www.islamweb.netمكقع اسالـ كيب  -3

http://www.facebook/
http://www.alalbany.me/
http://www.islamweb.net/


 الثانيم ـ الجزء 2018مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السادس والثالثون 

                                                                 

 

                        

 الزواج الصوري
 وحقيقته وحكمة في الفقه اإلسالمي

 

ُّٖٔ 

 www.ahlalhadeeth.comممتقى أىؿ الحديث  -ْ
 www.facebook.comمكقع د.صالح الصاكم  -ٓ
 www.islamweb.netطريؽ اإلسالـ  -ٔ
 www.mohamoon.comـ ََِٔ/ْ/ِٕشبكة المحاميف العرب  -ٕ
 www.alukah.netد. أميف عبداهلل الشقاكم  -ٖ
 fiqh.islammessage.comالممتقى الفقيي  -ٗ
 .ٖٔ،  ٕٔقرارات كتكصيات المؤتمر المجمع المنعقد بالدنمارؾ ص  -َُ
 www.almeshkat.netشبكة مشكاة اإلسالمية  -ُُ
 www.islamport.comالمكسكعة الشاممة  -ُِ
 www.facebook.comالدالي د. محمد بف مكسى  -ُّ
 ar.islamway.netطريؽ اإلسالـ  –د. خالد المصمح  -ُْ
 www.dralsherif.netمكقع أ.د محمد عبدالغفار الشريؼ  -ُٓ
 .islam.infoاإلسالـ سؤاؿ كجكاب  -ُٔ
 .islamonlinefatwaالـ أكف اليف فتكل إس -ُٕ
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