
ـ 3ـ ملكات اليمين  2تكلمنا في حلقات سابقة عن تعدد الزواج الشرعي  :المضيف) 1(

 زواج المتعة

  فهل تحدثنا في هذه الحلقة عن بقية أنواع الزواج؟. ـ وزواج المسيار4

  :اإلجابة

  :بالزواج العرفينبدأ اليوم ** 

 :جاءت عن هذا النوع من الزواج معلومات كافية في مواقع اإلنترنيت التالية** 
http://www.yabeyrouth.com/pages/index3199.htm 
http://www.yabeyrouth.com/pages/index3146.htm 

  :معنى الزواج العرفي :أوال

سواء كان مكتوبا أو عقد زواج غير موثق، "مجلة البحوث الفقهية المعاصرة أنه  عرفته       )1(

  "غير مكتوب

 .مع الشريعة اإلسالمية ال يتنافىعلى أنه  إجماعوهناك        )2(

  :قانونية الزواج العرفي: ثانيا

تحول ، ثم ظاهرة ، ولكنه تحول إلىباالعتراضاتفي البداية قوبل هذا الزواج العرفي        )1(

  .قانونياإلى ممارسة معترف بها 

 .وهناك مادة بالقانون المصري خاصة بهذا النوع من الزواج       )2(

 .وهو عرف اعتاده المسلمون منذ عهد محمد، فلم يكن هناك احتياج إلى مأذون       )3(

 :أنواع الزواج العرفي: ثالثا

  .شرعي كامل ولكنه غير موثق رسميا عقد       )1(

 .بين شاب وفتاة أو رجل وإمرأة، بال شهود وال مهر وال ولي، وال توثيق ورقةأو        )2(

 :آراء معارضة: رابعا

  :يد مأذونيشترطون التوثيق على  )1(

  http://www.yabeyrouth.com/pages/index3150.htmوفي موقع   ) 2(

  .ـ يقول أن جميع الفقهاء ما عدا أبو حنيفة أجمعوا على بطالنه1

  .ـ وأورد أن شيخ األزهر قال أيضا أنه باطل2

 http://www.yabeyrouth.com/pages/index3151.htm: ويقول الموقع) 3(

  ألسرتينعن ا مخفىهذا الزواج       .1

  ،وال مسكنملزمة،  نفقةوليس فيه       .2

 .المرأة حقوق، ويضيع اللقطاءومن مساوئه أنه يزيد من       .3

 نكاح المحلل؟ وماذا عن: المضيف) 2( 



  :اإلجابة

برنامج الشريعة والحياة، ) في موقع الجزيرة نت(جاء عن هذا الزواج معلومات كثيرة ** 

  :فتكلم عن

  :نكاح المحللنشأة        )1(

فَِإْن طَلَّقََها فَلَا تَِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد َحتَّى تَنِْكَح َزْوًجا غَْيَرُه فَِإْن " ) 230سورة البقرة (ـ في 1

نَُها ِلقَْومٍ يِّطَلَّقََها فَلَا ُجنَاَح َعلَْيهَِما َأْن َيتََراَجَعا ِإْن ظَنَّا َأْن ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه ُيَب

 )َيْعلَُموَن

لزوجة قول الرسول ) 2445في صحيح البخاري كتاب الشهادات حديث (ورد و ـ2

إن له هدبة كهدبة : رفاعة لما تزوجها المحلل عبد الرحمن بن الزبير قالت لرسول اهللا

. ال: "تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ورفض عودته قائال: فقال لها الرسول. الثوب

  ".قين عسيلته و يذوق عسيلتكتذوحتى 

، بتحريم نكاح التحليليقول الشيخ القرضاوي  :عن موقف الفقهاء من نكاح المحلل       )2(

باب النكاح حديث رقم  ماجه في سننه ابن روى. بالتيس المستعارسماه الرسول : ويقول

بلى يا : قالوا  . م بالتيس المستعار؟أال أخبرك" :قال أن النبي بن عامر عقبة عن )1936

وأنا أندهش من هذا ( "لعن اهللا المحلل والمحلل له. هو المحلل :  قال. رسول اهللا 

التضارب بين األحاديث بعضها ببعض وبينها وبين القرآن، في التحليل والتحريم، أليس 

 )لهذا داللة خطيرة؟؟

...  نكاح المحللفي ) 108، صفحة 32البن تيمية، الجزء كتاب مجموع الفتاوى (في         )3(

ألنه .. كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه  مجرد التحليلالمحلل  نوىأنه لو 

إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح وإنما ... بهذا يكون نكاح المحلل شر من نكاح المتعة 

 "مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله

 !!!السيد الشغاليرحم الواد اهللا         )4(

إذا طلق رجل امرأته فانطلقت ) "1: 3أر ( :ولنقارن ذلك بما جاء في الكتاب المقدس       )5(

 تلك األرض نجاسة؟ أال تتنجس، فهل يرجع إليها بعد؟ وصارت لرجل آخرمن عنده 

 :زواج الفريند وماذا عن: المضيف) 3( 

  :في مواقع اإلنترنيت التالية: اإلجابة
http://www.yabeyrouth.com/pages/index3158.htm 
http://www.yabeyrouth.com/pages/index3156.htm 

 .ي أصبح موضة قديمةتقول هذه الموقع أن الزواج العرف       )1(

 .وحل محله أشكال كثيرة من أنواع الزواج السري       )2(



 :نشأ هذا الزواج ومعناه: أوال

أفتي به الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس جامعة اإليمان ورئيس مجلس الشوري في        )1(

 .حزب التجمع اليمني لإلصالح

الذي يقيم بالغرب، حتى ال ينجرفوا في تيار الـ وقد أفتي به لحل مشكلة إنحالل الشباب        )2(

)Boy Friend ( والـ)Girl Friend(   الذي يمارس فيه الخلوة في بيت األبوين على

 .مرأى ومسمع منهم

) زواج الفرند(فأفتى الشيخ عبد المجيد الزنداني أن يعترف بهذه العالقة تحت إسم        )3(

 .ويحرر عقد شرعي باألمر الواقع

 :المؤيدون: ثانيا

الشيخ الدكتور أحمد الطيب مفتي مصر السابق، ورئيس جامعة األزهر الحالي، قال أنه        )1(

ولكنه اعترض . لمشاكل العصر كمشكلة العنوسة، ومشاكل الشباب االقتصادية الحل األمثل

 .على التسمية االفرنجية

 .مية وعضو مجمع فقهاء واشنطنوالدكتور رأفت عثمان عضو مجمع البحوث اإلسال       )2(

 الشيخ عبد المحسن الكبيعان من علماء السعودية،       )3(

 :المعارضون: ثالثا

  .وصفه المعارضون بأنه زنى مقنن) 1(

 وليهاأيما إمرأة نُكحت بغير إذن : "، كما قال محمدالوليألنه يشترط في الزواج وجود ) 2(

  "فنكاحها باطل، فنكاحها باطلفنكاحها باطل، 

فما هو المقصود من الزواج السري بالكاسيت والوشم والطوابع  بخصوص: المضيف) 4( 

  ذلك؟

  :اإلجابة

  :الزواج السري بالكاسيت: أوال

زوجتِك نفسي، وزوجتَك "هو أن ُيَسجَّْل على الكاسيت الكلمات التي يرددها المأذون        )1(

  "نفسي

 .الشاب والشابة، ويستحال العالقة الجنسيةويرددها        )2(

 الزواج السري بالوشم: ثانيا

  .وهو كتابة العقد بالوشم على جلد كل منهما، فيستحالن العالقة الجنسية

  :أما الزواج السري بالطوابع: ثالثا

فهو أبسط األنواع إذ يقوم كل واحد من العشيقين بلصع طابع على جبين اآلخر فيصيرا 

  .زوجان



  استعارة الفرج؟ وماذا عن المصيبة الكبرى عند الشيعة فيما يطلقون عليه: المضيف )5( 
  :جاء في موقع** : اإلجابة

http://arabic.islamicweb.com/shia/borrow_women.htm 
ما ويستحلون بأنهم يمارسون نوعا من أنواع الزنا  الشيعةيتهمون مذهب  السنةـ أن أهل 1

  .باستعارة فروج النساءيسمى 

أو ما  ال عقد، إذ ليس هناك أي شكل من أشكال الزواج مختلف عن زواج المتعةـ وهذا 2

  !بالمعنى الحرفي" إستعارة"شابه و إنما هو 

: السالم قال عن أبي جعفر عليه: "نَقََل الطوسي) 136ص 3كتاب االستبصار ج(ـ وفي 3

  "نعم ال بأس به، له ما أحل له منها: ؟ قالهل الرجل يحل ألخيه فرج جاريته: قلت له

: قال لي أبو عبد اهللا: عن محمد بن مضارب قال: "في االستبصار أيضاً الطوسيـ ونقل 4

االستبصار ". (فإذا خََرْجتَ فارددها إلينا خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منهايا محمد 

  ).لمحمد بن يعقوب الكليني 200ص  2وفروع الكافي ج 136ص  3ج

يستحله الشيعة و ينسبونه إلى  نوع آخر من الزناوهذا : "ثم يعلق الموقع على ذلك قائالـ 5

  "أئمة البيت

  أم ماذا؟. الفروج استعارةمعنى هذا الكالم أن أهل السنة ال يوجد عندهم : المضيف) 6( 

  :اإلجابة

يمارسون بأنهم  نفاجألشدة دهشتنا أنه بعدما استمعنا إلى إتهام أهل السنة للشيعة بذلك ** 

  :كما جاء في موقع األمر نفسه
http://www.sandroses.com/abbs/showthread.php?t=79719 

إعارة ") هللا ثم للتاريخ( في كتابه السيد حسين الموسوي قال  :ـ عن معنى إعارة الفروج1

له أن يصنع بـها  الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل أن يعطي" الفرج معناها

  ما يريد،

أي عند جاره أو صديقه أو امرأته  أودع وذكر الموقع أته إذا ما أراد رجل ما أن يسافرـ 2

  .طيلة مدة سفره ، فيبيح له أن يصنع بـها ما يشاءشخص كان يختاره

حتى يطمئن الزوج : إن السبب معلوم وهو": ـ ويوضح الموقع السبب وراء ذلك بقوله3

  (!!) على امرأته لئال تزني في غيابه

 عند قوم، وأرادوا ضيفاًإذا نزل أحد : " ويذكر طريقة أخرى إلعارة الفرج فيقولـ 4

 للضيف طيلة مدة إقامته عندهم، فيحل له منها كل يعير امرأتهفإن صاحب الدار  هإكرام

  .شيء



 الفروج عند علماء أهل السنة جواز إعارة"تحت عنوان ـ وجاء بالموقع اإللكتروني أيضا 5

) 2216مسألة  257ص 11كتاب المحلى البن حزم طبعة دار الفكر ج" (وسلفهم الصالح

إن الرجل كان يرسل بوليدته إلى : "ء مفتي المدينة المنورةقال عطا : قال ابن جريج"

  " ضـيـفه

عمر بن ] أي يضاجع[ يأتي أنه كان) " 412/  10المغني البن قدامه   كتاب( ـ في6

بشأن  إال فلم يكن بينهما من خالفالخطاب وراعي إبل جارية واحدة، حتى حملت 

اللهم ال : ر بن الخطاب وقالفلما جاءت الجارية بحمل شق ذلك على عم   !المولود

ممن هو؟ فقالت من راعي : فسألها فولدت ولدا أسود... تلحق بآل عمر من ليس منهم 

  "عليه فحمد اهللا وأثنى. اإلبل

  .يا للعار حتى أمير المؤمنين الفاروق العادل؟ الكل مستعبد لعفريت إسمه الجنس** 
 


