
 

  106  
  

  
]ماليزيااو بني إندونسي ةعن الفتوى املعاصر ةدراسة مقارن[  

 ذي الدین قانیتا بنت طاھر
 

 شعبة األحوال الشخسیة كلیة الشریعة جامعة موالنا مالك إبراھیم اإلسالمیة الحكومیة ماالنج
Email: didin.qonytha617@yahoo.com 

 
The discussion in this paper are the polemics of misyâr marriage that developed in 
the Bay State. This marriage is a marriage where a spouse has waived such right 
answer or do not earn a living and residence. The purpose to make the wedding 
the husband is free from obligation toward his wife to provide a living and 
residence as another wife. "discount" is only available for couples who are mostly 
his wife comes from a rich family and takes the figure of man as a social status. 
This study uses empirical methods qualitative comparison of the thinking 
approach with Indonesia and Malaysia Shariah lecture. The analysis results can 
be known that many of the informants who approved this marriage due to 
fulfillment a marriage license and the willingness of the wife without any coercion 
from any party. While some informants do not agree to give the reason that 
marriage is denying the essence of marriage i.e. form a family of sakinah, 
mawadah and rahmah. 

 
 

Pembahasan dalam tulisan ini adalah polemik nikah misyâr yang berkembang di 
Negara teluk.  Tujuan pernikahan ini adalah agar  suami bebas dari kewajiban 
terhadap istrinya untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal seperti istri yang 
lain.  “diskon” ini hanya diperoleh bagi pasangan yang sebagian besar istrinya 
berasal dari keluarga kaya dan membutuhkan sosok lelaki sebagai status sosial di 
kalanganya.  Penelitian ini menggunakan metode empiris kualitatif dengan 
pendekatan perbandingan pemikiran dosen syari’ah Indonesia dan Malaysia.  
Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa banyak dari informan yang menyetujui 
pernikahan ini dikarenakan terpenuhinya rukun nikah dan kesediaan istri tanpa 
adanya pemaksaan dari pihak manapun.  Sedangkan beberapa informan yang 
tidak menyetujui memberi alasan bahwa pernikahan ini mengingkari esensi 
pernikahanya itu membentuk keluarga sakinah, mawadah dan rahmah. 

 
Kata kunci: Pandangan, DosenSyari’ah,  pernikahan misyâr 

 
،واستمرار النسب، وتكوین األسرة )النكاح

  .1السكینة، ومودة، والرحمة
أن القانون اإلسالمي رباني ودینامیة، 
وبالتالي قادرة على االستجابة لكل حاجة المجتمع 

ً بتطور فترة الدورة أقدم مؤسسة .الذي یتطور دائما
وأّما 2.لتكمیل حاجات المجتمع ھو مؤسسھ للفتوى

                                                        
1Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam 
Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan 
Undang-Undang Perkawinan,  (Cet. 1; 
Jakarta: Kencana, 2006),  P. 35 
2Datin paiza hisma’il dan rahiminaffand abd 
Rahim dan nor hayati mohd dahlal, 

الفتوى ھو آراء المجتھد اي في أصول الفقھ، ان 
اھل اإلجتھادأو فقیھ كإجابة على السؤال من طالب 

قد یكون طالب الفتوى  .فتوى في أمر غیر مقید
 .مجموعات شخصیة، أو المؤسسات، أو المجتمع

في البحث من باب الفقھ، منھا أمر النكاح، 
والعدید من أشكال الزواج التي قدمھا المجتمع 

ع النكاح المذكورة ، ھناك ما وبجانب أنوا .المسلم
، وھو ال یزال في "غیر مشترك"یسمى بنكاح ھو 

                                                                         
IjtihaddalamInstitusi Fatwa Malasyia: 
SatuAnalisis, (Kuala lumpur: Islamic 
international conference on ijtihad and ifta’ in 
the 21st century), P.2 
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المناقشة القانونیة بالعلماء إلى اآلن مثل نكاح 
مسیارویثیر ھذا النكاح أیضا النقاش خاصة بین 

ألن النكاح معروف في زماننا  .العلماء المعاصرین
شھدت متنوعات المجتمع الحالي الحاضر فاختلف 

التطورات التي تترتب علیھا آثار قانون  العدید من
إحدى منھم قانون األسرة الذي ینظم  .اإلسالمیة

و  .حول العالقات الشخصیة بین الرجال والنساء
یكون ھذا قضیة قانون أسرة الذي یستولي على 
مفاصل الحیاة، فضال عن معلومات حول الحاجة 

 .المصلحة لمؤسسة األسرة كمؤسسة العالمیة
ائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة أن وتكشف النت

في المائةمن الشبان  90كل شيء تقریبا أكثر من 
المسلمین في إندونیسیا ومالیزیا تعتبر أن مؤسسة 

ً من تلك .3الزواج ھو الشيء المھم مؤسسا
المعلومات، فوضع قانون األسرة بعض األشیاء 
األساسیة، عالقتھ كالمبادئ األساسیة والحریات 

 .، الذي ینبغي مالحظتھ في أسرة مسلمةاألساسیة
فیھ قوانین  .اإلسالم دین شامل او عالمیة

إحدى منھم ھو  .تنظم عالقة الشرع للحیاة البشریة
النكاح ھو أفضل المنھج في محاولة تحقیق .النكاح

النكاح  .وحفظ ھیبة البشر من فعل المحرمة عند هللا
ھا ھو اتفاق اجتماعیة بین رجل وامرأة، الغرض من

جعل عالقات القرابة (ھو الجماع او مصاھرة اي 
،واستمرار النسب، وتكوین )عن طریق النكاح

  .4األسرة السكینة، ومودة، والرحمة
أن القانون اإلسالمي رباني ودینامیة، 
وبالتالي قادرة على االستجابة لكل حاجة المجتمع 

ً بتطور فترة الدورة أقدم مؤسسة .الذي یتطور دائما
وأّما 5.اجات المجتمع ھو مؤسسھ للفتوىلتكمیل ح

في أصول الفقھ، ان الفتوى ھو آراء المجتھد اي 
اھل اإلجتھادأو فقیھ كإجابة على السؤال من طالب 

قد یكون طالب الفتوى  .فتوى في أمر غیر مقید
 .مجموعات شخصیة، أو المؤسسات، أو المجتمع

في البحث من باب الفقھ، منھا أمر النكاح، 
من أشكال الزواج التي قدمھا المجتمع والعدید 

وبجانب أنواع النكاح المذكورة ، ھناك ما  .المسلم

                                                        
3Friedrich Nauman, Tata 
nilaiimpiandancitacitapemudamuslim di 
asiatenggara survey di Indonesia 
danMalasyia, ( Jakarta, Goethe Institut, t.t.), 
p.61 
4Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam 
Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan 
Undang-Undang Perkawinan,  (Cet. 1; 
Jakarta: Kencana, 2006), p. 35 
5Datinpaizahisma’ildanrahiminaffandiabd 
Rahimdannor hayatimohddahlal, 
IjtihaddalamInstitusi Fatwa Malasyia: 
SatuAnalisis, (Kuala lumpur: Islamic 
international conference on ijtihad and ifta’ in 
the 21st century), p.2 

، وھو ال یزال في "غیر مشترك"یسمى بنكاح ھو 
المناقشة القانونیة بالعلماء إلى اآلن مثل نكاح 
مسیارویثیر ھذا النكاح أیضا النقاش خاصة بین 

نا ألن النكاح معروف في زمان .العلماء المعاصرین
الحاضر فاختلف العلماء المعاصرین في استنباط 

وفیھ فرقتین، الفرقة التي تجیز ذلك  .عن حكمھ
 .وفرقة التي تحرم ذلك

عدد من الظواھر نكاح مسیار یوجد في 
وكثیر من المسافرین  .المجتمع في الماضي واآلن

من شعب قطر وغیرھا یسافرون  لمدة شھر، 
األفریقیة معظمھم یتزوج بإمرأة من البلدان 
كثیر ما  .واآلسیویة وامرأة غنیة في أماكن سفرھم

یعمل ذلك الستیفاء حاجاتھم البیولوجیة، وكذلك 
نكاح المسیار ھو  .للحفاظ على حیاتھم في السفر

زوجة النفقة و السكنى من التراضي و  تنازل حقت
  .اإلختیار

ومع تطور الزمان أصبح ھذا الموضوع 
للجدل في البالد ذات  المناقشة الساخنة المثیرة

األغلبیة المسلمة، ألن بعض العلماء ومجلس الفتوى 
في أنھاء البلدان منھما تعارض وتسمح نكاح 

من مختلف الخلفیات المذكورة ، فاختارت . المسیار
نظریة المحاضرین الشریعة "الباحثة موضوع 

دراسة (اإلسالمیة عن فتوى حول نكاح مسیار 
  ) لیزیا و إندونیسیامقارنة فتوى المعاصرة ما

كیف فكرة المحاضرین . أ. مشكلة البحث
الشریعة جامعة موالنا مالك إبراھیم اإلسالمیة 
الحكومیة ماالنج و جامعة اإلسالمیة مالنج في 
. اندونیسیا في استجابة لمسألة نكاح المسیار؟ب

كیف فكرة المحاضرین الشریعة جامعة 
اح وطنیةمالیزیا  في استجابة السؤال عن نك

كیف المقارنة بین رأي المحاضرین . المسیار؟ج
نج إندونیسیا و الالشریعة المحاضرین الشریعة ما
 مالیزیا في إستجابة ھذه المشكلة؟

حد المسألةأخذت الباحثة من البلدین، وھما 
إندونیسیا و مالیزیا ألّن فیھما أكبر عدد من السكان 

في إندونیسیا أخذت الباحثة .المسلمین في العالم
نغ، نظراً للمدینة مركزا للتعلیم الالمثال من مدینة ما

جامعاتین  2من ھنا تؤخذ  .الوطني في إندونیسیا
ھماموالنا مالك إبراھیم اإلسالمیة الحكومیة ماالنج 

نغ، ھذه جامعاتین فیھا ال، والجامعة اإلسالمیة في ما
والمحاضرون الشریعة  .دراسات اإلسالمیة

لدیھا القدرة األكادیمیة اإلسالمیة في جمیع الكلیات 
  .في الفقھ وتطور علم أصول الفقھ

و في مالیزیا المتخذة جامعة ھو الجامعة     
ھذه . الوطنیة مالیزیا في والیة سیالنجور

الجامعاةمن الجامعات المتفوقة بین الجامعات 
األخرى، بجانب ذلك لكونھا أقدم الجامعة الذي لھ 

 .الخبراء في ھذا المجال
  بقةالبحوث السا
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بحثت فوزیة بنت زكریا فى بحث علمھا عن 
مدى الشرعیة زواج المسیار وحاجة المجتمع " 

بحث العلم فى جامعة مالزیا كلیة معارف " مالیزیا
الوحي وعلوم اإلنساني، یبحث عن حكم نكاح 
المسیار الذي حدثت في ملیزیا، ونتیجة ھذا البحث 

في " بأن ال ینفق الزوجة"ال یحتاج عقد مكتوب 
كتاب النكاح سمي بتعلیق الطالق، ألن یؤثر على 
الموروث و حق المرأة في النفقة الذي شرعت في 

طریقة في ھذا البحث دراسة المكتیبة،  6.اإلسالم
ومقارنة یبن الباحثة الجدیدة استخدمت الباحثة 
طریقة الحوار بمحاضر الشریعة أھل الفقھ و أحكام 

  .اإلسالمیة
  ظاھرة نكاح المسیار

یث اللغة، والسیر في اللغة العربیة من ح
یعني المضى في األرض باللغة العربیة یعني في 

ولكن العلماء یتفقون على أن . السفر، ال تسویة
زواج المسیار المعاصرة ھو الكلمات العامیات 

التي استخدمت في نجد بالمملكة العربیة '
  7السعودیة، وھو ما یعني زیارة خالل النھار

لیس من أمر جدید،  قد  الزواج المسیار
نفذت ھذا الزواج فترة طویلة في المملكة العربیة 

قد أفتى ھذه الفتوى الشیخ عبد . السعودیة ومصر
و أیضا في  1999العزیز بن باز، في عام 

المصري أفتى خادم المصر الشیخ إمام السنى دمحم 
وھذه الزواج یقصد . السید الطنطاوي مصر
في العمر ، و ھي غنیة، لمساعدة النساء الذین بلغ 

  8.ولھا مكانة عالیة ولكن لم تكن قادرا على الزواج
 مقارنة نكاح المسیار مع نكاح غیرھا 

بین الزواج المسیار، مع الزواج الشراعي 
من المناقشة الواردة أعاله، یبدو أن الزواج 
المسیار، ھو أكثر خفیة، كما لو أن الرجل سوف 

ء زواجھ الثاني، الفرار من زوجتھ األولى إلخفا
. بینما الزواج ھو السنة لنشر الشرائع بدال من ذلك

ثم، في ھذا الزواج المسیار، فإن معظم النساء 
إجھاض حقوقھم، في حین أن الزواج الشرعي، 

  .حصلت المرأة كل حق وواجب لذلك الرجل

                                                        
مدى الشريعة زواج النكاح مسيار و , فوزية بنت زكريا6
 ,IIUM :ماليزيا[, البحث, اجة اتمع ماليزيا اليهح

  112. الصفحة, ]2008
مستجدات الفقهية يف قضايا , أمسة عمر سليمان األشقار7

. الصفحة, ]2000,دار النفس: أردون[, الزواج و الطالق
163 

8Noor Muhammad usmani, Misyâr Marriage 
Between Shari’ah Text, Realities And 
Scholar’s Fatwa: An Analysis, journal Vol- 07, 
(Malasyia: IIUC Studies), p. 298 

المتعة . بین الزواج المسیار والنكاح المتعة
) الزواج المؤقت(م المستمدة من تقالید ما قبل اإلسال

ھناك فرق كبیر . ھو مسموح بھ قانونا بین الشیعة
بین ھذین نكاحین، الوقت لنكاح المتعة ھو وقت 
محدد مع كما دفع بالمھر، حتى تنتھي فترة زمنیة 
محددة، وانتھى ھذا الزواج المتعة تلقائیا، دون أي 

بینما الزواج المسیار ھو الزواج . عملیة الطالق
ة الوقت ، وقال انھ ھو الزواج األبدي، الذي ما عالق

. إال أن في نھایة المطاف في الطالق أو في المحكمة
ھذه نقطة مھمة أن یمیز الزواج مع نكاح المتعة 

  .زواج المسیار
  آراء العلماء في نكاح المسیار

قانون "عقد اجتماع  2006في سنة 
في مكة المكرمة لمناقشة زواج " أكادیمیة اإلسالمي

زواج المسیار الزواج لیس شیئا جدیدا، بل . المسیار
ھو ظاھرة معروفة منذ منتصف المجتمع الشرقي 

  .القدیم
زواج المسیار الزواج اختلف بھ العلماء 

ألن نموذج جدید . خاصة بین العلماء المعاصرین
للزواج المسیار الزواج المعروفة في الوقت 
 الحاضر، ثم العلماء المعاصرین لدیھم آراء مختلفة

ھناك مجموعتین، . في االستنباط في تحدید الحكم
  .مجموعة التي تسمح وتمنع زواج المسیار

أوال، مجموعة العلماء الذي اسمحوا بتحقیق الحكم 
حیث األزواج حصل على . الزواج المسیار
ویدعم ھذا الرأي من قبل الشیخ . االرتیاح الداخلي

 9یوسف القرضاوي، الشیخ علي جمعة الشافعي
. واألستاذ) مفتي مصر السابقة(نصر فرید  والشیخ

من "وھبة الزحیلي، سید طنطاوي، عبد هللا ماني 
المملكة العربیة السعودیة، الشیخ الرماد السعود 

، یوسف البدري )اإلمام والخاطب الحرم(الشریم 
العلماء وأعضاء مجلس إدارة الشؤون اإلسالمیة (

ة أستاذ في الجامع(، عارف علي عارف )المصریة
، داتوك نیك العزیز نیك )اإلسالمیة العالمیةمالیزیا

، میمونة )وزیر عظیم كیالنتان مالیزیا(حصیرة 
كان 10).رئیس الجمعیات النسائیة في مالیزیا(عمر 

زواج المسیار صالح من الناحیة الحكم القانونیة ألن 
وجود موافقة اإلیجاب . قد تم بھ األركان والشروط
البعض بین العروسین،  والقبول، ویسر مع بعضھا

. وافق أولیاء أمورھم والشھود وكذلك ھناك المھر
استغرق ھذا الرأي ترجع من الحدیث عن إعطاء 
                                                        
9Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahhab (lahir 
3 Maret 1952 di BaniSuwayf, Mesir).Sejak 28 
September 2003 beliaumenjabatsebagaiMufti  
Mesir. 
10Noor Muhammad usmani, Misyâr Marriage 
Between Shari’ah Text, Realities And 
Scholar’s Fatwa: An Analysis, journal Vol- 07, 
p.302 
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بین الحدیث أخرى حول . رخصة زواج المسیار
مثل . سماحة إجھاض زوجة إلى زوجات أخریات

ھذه الحاالت بصیدة، سلمت دورھا إلى زوجة النبي 
  .عائشة في الدور التالي

. ھي المجموعة التي تمنع الزواج المسیار ،یاثان
ویدعم ھذا الرأي الشیخ دمحم ناصر الدین األلباني، و 
دمحم بن صالح العثیمین، و األستاذ الجبوري، و 
دمحمالزحیلي، و األستاذ سعد إبراھیم من األزھر 
مصر، و عمر سلیمان األشقار، الدكتور علي القره 

ستاذ القانون في األ(داغي، وعبد الستار الجبالي 
و الفتوى األزھر التي تعزز تحریم الزواج ) األزھر
ألن الزواج المسیار لیس تحقیق أھداف . المسیار

أي في ھذا الزواج أكثرما وقع . الشریعة في الزواج
فیھ تجاھل طبیعة الزواج، مثل وجود المودة 
. والمأوى وأصول جیدة وعالقات الزواج المثالي

المسیار الذي تحذر في نظر  وفقا للستار، الزواج
المجموعة التي تعتبر حالال ولكنھ لتمكینھ و شأنھ 

  .سیفسد حقوق المرأة
 منھج البحث

إلنتاج ورقة علمیة، یحتاج الباحثون 
استخدام األسالیب البحثیة المناسبة ومنظمة من أجل 

بحث األسالیب  .الحصول على بیانات صالحة
ث، وجعل یصف ھذا العمل العملیة وأعمال البح
والكاتب  .كسكین لتحلیل ورقات العلمیة أمر جید

نوع البحوثفي :یستخدم األسالیب المذكورة أدناه
كتابة البحث الكاتبة یستخدم مقابلة كمصدر بیانات 

ولذلك فإنھ یمكن اعتبار أن ھذا النوع من  .األساسي
  .البحث التجریبیة النوعیة

اإلتجاه البحثسیتم استخدام المؤلف منھج 
وباإلضافة  .مقارنة للمقارنة بین طریقتي النظریةال

تستخدم المؤلف منھج أصول الفقھ لتحلیل الفتوى 
 11.الزواجمشیار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
11Pedoman penulisan karya Ilmiah, fakultas 
syari’ah UIN Malang, 2012 

مصادر البیاناتفي ھذه الدراسة، تأخذ 
المؤلف على مصدرین للبیانات المستمدة من 

 .البیانات األسسیة ومصادر البیانات الثانویة
 :ة مأخوذة منمصادر البیانات األسسی

مصدر البیانات األسسیة، التي تم الحصول . أ
علیھا من مقابالت مع بعض من اساتذ و اساتذة  
كلیة الشریعة في المنظمة التي كان مقدم البالغ 

بینما مصدر البیانات الثانوي سیتم . ب.المحدد
استخدامھا في الشكل من البیانات األسسیة والبیانات 

در البیانات األسسیة ھذه دراسة مص .الثانویة
طریقة . یستخدم األدبیات ، دراسة المؤلفات، ج

جمع البیاناتھو إجراءات منتظمة و معیار الحصول 
في ھذا القسم،  .12على البیانات التي سیتم تقدیمھا

 :والكاتبة تستخدم أسلوب جمع البیانات
أوال المقابلةإحدى من تقنیات جمع البیانات مع 

بلة تحتوي على قائمة فتح ، ھذه المقا13المقابالت
وتنظیما وترغب في الحصول على إجابات حول 

یتم تنفیذ ھذا األسلوب لمقابلة . فتوى الزواج مسیار
ھو التقنیات تنظیما الخام، أي األسئلة في تسلسل 

یمكن رؤیة 14.تبعاً للحالة ومقابلة مھارات المقابالت
 :ھذه البیانات من الجدول

 :المخبرین من ماالسیا
 
 

                                                        
12Nazir, MetodePenelitian, (Bogor: ghalia 
Indonesia, 2011), p. 174 

ليه، بغرض مجع استخدام القائمة األسئلة كدليل املدعي ع13
عددا من املعلومات أو احلقائق اليت مت احلصول عليها من 

 املصدر األول
14Lexy Moleong, Metodologi Penelitian 
Kualitatif, (Bandung: PtRemajaRosdakarya), 
p. 188 
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محاضر في كلیة الشریعة 
موالنا مالك إبراھیم 
اإلسالمیة الحكومیة ماالنج و 

 جامعة اإلسالمیة ماالنج 

S3  الدكتور الحاج دھالن
 تمرین
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محاضر في كلیة الشریعة 
موالنا مالك إبراھیم 
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 الماجیتر

5 
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الوثائق في ھذه التقنیات توثیقثانیا ال
ستخدام المؤلف المستندات والسجالت للحصول ت

األداة المستخدمة سامسونج كامیرا  .على البیانات
رقمیة التقاط الصورة، محمول لتسجیل األصوات 
وبضع قطع من القرار حول الفتوى الزواج مسیار 

  .رنةللمقا
إختزال البیانات ھو . تجھیز البیاناتألف

عملیة انتخاب، مركزة على التبسیط، الخالصة، 
في البیانات المتحصل " الخام"وتحویل البیانات 
عرض البیانات ھو عبارة . الباء.علیھا من المیدان

عن مجموعة من المعلومات التي جمعھا مما یعطي 
 .لالزمةإمكانیة االستنتاجات واتخاذ اإلجراءات ا

الباحثة سوف نفھم ما حدث وتجعل من الممكن 
القیام بتحلیل أو غیرھا من اإلجراءات التي تستند 

التحقق او االستنتاج، . الجیم.إلى مثل ھذه البحث
االستنتاجات المستخلصة من جمیع األشیاء الواردة 

أساسا معنى  .في الحد من البیانات وعرض البیانات
صحیحا تم اختبارھا حتى البیانات ینبغي أن یكون 

 .15اتخاذ االستنتاج أن تكون قویا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
15Sutopo, Pengantar Metodologi Penelitian 

Kualitatif, (Surakarta: Fakultas Hukum 
UNS, 1981), p. 35 

التحقق من صحة البیاناتیعرف ھذا األسلوب 
، وھذا األسلوب العملیة األدلة ضد 16باسم التثلیث

النتائج وتحلیل وتفسیر البیانات مستمدة من البحث 
األولفرد او المخبرنوع مختلف  :التي أجریت

مصدر البیانات اي المقابالت والمالحظات الثاني .
. والوثائق، فضال عن أسالیب جمع البیانات الثالث

تقنیات التثلیث . المقابلة و المالحظات والوثائق
ً إعادة النظر في مصدر البیانات  األكثر استخداما

في ھذه الدراسة  .مع مصادر البیانات األخرى
خبرین التثلیث المستخدمة تثلیث من مصادر أو الم

 .الذین لدیھم اختالفات في وجھات النظر
 نتائج البحث والمناقشة

رأي المحاضرین الشریعة اإلندونیسیة على نكاح 
 المسیار

من النكاح التي درستھا    إحدى شكل
الباحثة ھو نكاح المسیار ، استخدمت الباحثة 
طریقة المقابلة المھیكلة الذي یناقش أسئلة حول 

 .مسألة نكاح المسیار
ستناداً إلى التحلیل الوارد أعاله، تحمل الباحثة ا

عرض التصنیف محاضرون الشریعة في الجدول 
  :التالي

                                                        
الفحص التقين لصحة البيانات اليت تستخدم شيء آخر 16

خارج  تلك البيانات ألغراض التحقق أو كاملقارنة بني تلك 
 .البيانات
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  تعلیق االتفاق في نكاح المسیار
  إستنباط األحكام  اإلسم  النمرة

الدكتور الحاج دھالن   1
  تمرین

نكاح المسیار عندي، یجوز ان یعتمد بالعھد، وال توجد مشكلة في ھذا 
نظامھ متعلق بالعقد ، القاعدة منھ  .مح لكن لیس بالواجبیس .النكاح

ففیھ حكم " المسلمون على شروطھم من لم یحلل حراما ولم یحلل حالال"
  .العھد في النكاح مستخدم

الدكتورة الحاجة توتك   2
  حمیدة 

وأتفق بنكاح المسیار، استنباط األحكام عن طریق االستحسان، إذن 
ألن االستحسان مصلحة، عندي . باح یجوزالتحویل من الواجب إلى الم

من جھة الفقھاء البن حزم التي توجب للمرأة النفقة على زوجھا الفقیر 
  .الیعتبر دین

من ھذه الفتوى بالنسبة لي یجوز لكن غیر معقول، لوجود الرضى   الحاج علم الھدى الماجیتر  3
إذا یكون ھذا العرف فماذا نفعل بشروط وجود الربط التي تربط . بینھما

  .التزال ھناك الرضى من بین المرأة وولیھا). مھر(االستعار 
  تعلیق عدم االتفاق في نكاح المسیار

  إستنباط األحكام  اإلسم  النمرة
الدكتور الحاج عباس   1

  عرفان 
ي الركن ولم یستوفي جوھر مؤبده أنا ال أتفق بنكاح المسیار ، ألنھ یستوف

فھو عدم الركن، فإذن الركن مجرد ایصال إلى جوھر النكاح یعني 
مؤبد .النكاح ھو النفس،جوھره روحھ،ركنھ جسده. الدوام ولیس مؤقت

ھو روحھ، إذا تعتمد بالجسد دون الروح فكان مثل المیت، بمعنى جوھر 
مجرد قول النفس لكن الركن الجسد الذي التبلغ إلى جوھره مردود فلیس 

  .نظرا كذلك من جھة جوھر علتھ
  "یلزم مراعاة الشرط بقدر اإلمكان" 

و حجتھ ان النكاح ھو وضع , ما اتفقت بنكاح المسیار, في رأیي"  احمد عزالدین الماجستر  2
فإذا كان الشرط تجاوز القرار ماقرره . الواجبة في كل شخص في مكانھ

لزوج النفقة لزوجتھ في نص القرآن الشریعة، في ھذا الحال واجبة ا
وستبطل القرار بھذا " وعلى المولود رزقھن وكسوتھن بالممعروف"

بمعنى ولو فیھ العقد بمثل ذلك ثبت . الشرط فكان الشرط غیر مقید
كل "استنباط حكمھ . للزوج وجوب النفقة ولو كان عقد النكاح صحیح

  "شرط حالل حراما أو حرام حالال فھو باطل
  

أي عباس عرفان و عز الدین في في ر
تفسیر فتوى نكاح المسیار ھو النكاح الذي یفقد 
جوھر النكاح في اإلسالم ، وجوھر النكاح ھو 
الغرض من النكاح في حد ذاتھ ، أن النكاح ھو 

. عملیة في تكوین أسرة سعیدة، و مودة و ورحمة 
في ھذا السیاق، ھناك فرق بین أركان و الشرط، أن 

ن الطبیعة  و اما الشرط ھو أبعد من أركان بعض م
مثل الجسد ، إذا تزوج بخارج الجسم  17.الطبیعة

كان نكاح المسیار . فحسب و جوھره ھو روحھ 
نكاح مؤقت بدون معرفة وقت انفراقھ ، إذا كان 
معروفا  یسمى بنكاح المتعة و ھناك االتفاق في 
األول ، إذا تم نكاح المسیار برضى من بین 

غي أن تكون الزوجة مستعدّة إذا تركھا الزوجین  ینب
وھذا یعني أن جوھر النكاح . زوجھا لیعود إلى بالده

                                                        
نور . مترجم, قاعدة أحكام اإلسالم, عبد الوهب اخلالف17

, ]1996, غرفندوا: جاكرتا[, حممد طلحة منصور, إسكندر
 186الصفحة 

. ھو مؤبدا ال ینبغي أن یكون النظر في ھذا النكاح
من ھذه المسألة ننظر واضحا أن نكاح المسیار ینكر 

 .جوھر النكاح
وفقا المخبرین في ضوء معنى نكاح 

سبب . لشروطالمسیار یوجد قاعدة في العقد ینكر ا
. استخدام ھذه القاعدة من مخبرین لرفض ھذا النكاح

یلزم مراعاة الشرط :"ھذه القاعدة الفقھیة كما یلي
القصد من ھذه القاعدة ھو االلتزام "بقدر اإلمكان

بالوفاء من أحد الزوجین طلب في صفقة واالتفاق 
ومع ذلك، الواجبة لوفاء الشروط في ھذه  18.علیھا

القدرة المناسبة، إذا كان ال  حسب) عقد(الصفقة 
یجب مراعات . یطابق بالقدرة لیست ملزمة بالوفاء

وجود الشروط في العدید من الطرق الفقھ، ألن 
الشروط المتفق علیھا ھو المكون الذي یجب أن 
یكون وجوده، ألنھ إذا لم یتم استیفاء الشرط بطل 
                                                        
18Abbas Arfan, Kaidah-Kaidah Muamalah dan 
Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan 
Perbankan Syari’ah, (Jakarta, :t.p., 2012),p. 
224 
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ولكن عندما یكون لدیك المتطلبات التي ینبغي . العقد
فاء بھا، ویجب أن یكون شرط وفقا ألحكام الو

. الشریعة اإلسالمیة  أو ال یتعارض مع الشریعة
ھذه القاعدة تكون حجة لدي المخبرین الذي لم نتفق 

  .بنكاح المسیار
ال توافقالمخبرین على ھذا النكاح ألنھ 

ھذا النكاح یختلف :، مثل19یعتمد على عدة أشیاء
ریعة كثیرا بنكاح أخرى وفقا لقواعد الش

ھذا النوع من النكاح الذي لم یعرف على .اإلسالمیة
ویرد في ھذا النكاح .نطاق واسع من قبل المسلمین

لم یكن ھذا النكاح .شروط تؤذي وتعیب عقد النكاح
من جھة إلغاء . تحقیق أھداف الشریعة اإلسالمیة

كون ھذا النكاح باب .المسكن، النفقة وغیرھما
از مثل ھذا النكاح مع جو. مفسدة في قانون النكاح

یتساھلون الناس في تنفیذ العقد من دون رعایة 
فیكون ھناك كثیر من . تحقیق االنسجام في األسرة

  .القیم السلبیة التي من شأنھا تنشأ من ھذا النكاح
تنفیذ ھذا النكاح دون المطالب لحقوق 

ویتم ذلك ألن حالة المرأة فعال ال تحتاج  .المرأة
ویتم ذلك ).دیة ومكان اإلقامةالما(النفقة الجسدیة 

ألن ھذه المرأة لدیھا المواد الكثیرة وتتطلب حمایة 
تعمل المرأة نكاح .واالرتیاح الداخلیة من الرجل

المسیار عادة للمرأة في مھنة التي لیست لدیھا 
تأخیر النكاح یمكن أن یحدث .الفرصة عند بكرھا

بسبب العدید من النساء الذین یختارون مھنة أوالً 
أو أیضا بسبب لم  .حتى مضى منھا وقت النكاح

یأتي أّي رجل مستعد القیام على خطبتھا ألداء 
نظرا من جھة الدین، ال شروط وال أركان  .النكاح

ألن في نكاح  .تنتھك في ممارسة نكاح المسیار
المسیار اإلیجاب و القبول، والولي، وشاھدین 

  .ومھر
كح عند ھذا الشیئ یسب إلى عد النھي وبطالن الن

الشیخ یوسف القرضاوي، بین أن أركان النكاح  كما 
اإلیجاب و القبول،وجود الولي وشاھدین، والبد :یلي

باإلعالن،النكاح ال ینبغي أن یقتصر بالوقت،دفع 
 .المھر من الزوج إلى الزوجة

وقال الشیخ یوسف القرضاوي أن ھذا 
ولكن ال  .النكاح لیس من النوع الذي أمره اإلسالم

ا أن ننكر تطویر الحیاة البشریة التي ھامة یمكنن
حتى تؤثر كثیرا في  .جداً في كل سطر للحیاة

 .الوضع القانوني لكل شيء، بما فیھ مسألة النكاح
المشكلة نازلة ھو االلتزام بعد وجود عقد النكاح 

للزوج واجبة للوفاء باحتیاجات األسرة  .الصحیح
 .لنفسمن النفقة حتى الرحمة، الحمایة وقناعة ا

لكن حالة االلتزامات التي تنشأ سبب النكاح ال 
   .تكون ثابتة أبدا

                                                        
19http://zarkasih20.blogspot.com/2012/06/huku
m-nikah-misyar.html 

استخدم المخبر أسلوب االستحسان في 
ویعتبر استحسان عند اللغة فھم  .فھم ھذا السیاق
نكاح المسیار داخل من حیث 20.كل شیئ جید

كما قال المخبر أن  .الرغبات في الحقیقیة للقانون
ترجى من  .جتماعيھذا النكاح حقیقة واقعة اال

ھذا النكاح مصلحة أو منفذاً  للنساء وللرجال 
في كتاب البن حزم قال أنھ  .الذین یریدون النكاح

عندما یتزوج رجل بمرأة الغنیة، بینما ذلك 
رضیت زوجتھ عن حقھا فال یجب علیھ ضمان 

  21.ما اعطت زوجتھ إلیھ
وقال یوسف القرضاوي أن نكاح 

یجاب و القبولمع المسیار تجري أیضا بوجود اإل
إال أن ھذا النكاح  .حضور شاھدین والولي

التستوفي فیھ 22.التكتب في غداریة الحكومیة
 .)النفقة ومكان اإلقامة(حقوق المرأة لیست اجتمع 

وبھذا، أكد الشیخ یوسف القرضاوي كما أن أھل 
الفقھ ال یمكن أن یلغي نكاح المسیار الذي تم 

بسبب وجود أركانھ وشروطھ واعتبره كالزنا 
أما بالنسبة للقرضاوي، المرأة المكلفة تفھم  .تنازل

  23.عن مصلحة نفسھا
نظریة محاضرین الشریعة من مالیزیا عن نكاح 

 المسیار
یتم الحصول على المخبر من محاضر 

الشریعة اإلسالمیة الجامعة الوطنیة مالیزیا "في 
اختارت الباحثة ثالثة  .و وجامعة ماالیا

تم  .الشریعة اإلسالمیةالمحاضرین أحكام 
االختیار على أساس خلفیتھم التعلیمیة في 

قدمت الباحثة صورة جانبیة في الجدول  .التدریس
  :التالي

استناداً إلى التحلیل لما ورد أعاله یمكن تلخیص 
 :البیانات في الجدول التالي

                                                        
. الصفحة, قاعدة أحكام اإلسالم, عبد الوهب اخلالف20

120 
, يت األفكار الدوليةب, رياض[, احمللى جز الثاىن, إبن حزم21

 1707. الصفحة, ]ه 456
, زواج املسيار و حقيقته و حكمه, يوسف القرضاوي22
  24. الصفحة, ]1999, متبع مداين, مصر[

  12. الصفحة, زواج املسيا و حقيقته و حكمه, يوسف23
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  تعلیق االتفاق محاضرون الشریعة مالیزیا عن نكاح المسیار
  ستنباط األحكامإ  اإلسم  النمرة

األستاذ زیني بن   1
  ناصحة

ووفقا لوجھة نظري، قانون نكاح 
المسیار یجوز لكن یستوفي 

 ً   .شروط عقد النكاح ولیس سّریا
الحكم یجوز استناداً إلى رأي 
العلماء المعتبر أن الزوجة من 
وجھة نظر الشریعة اإلسالمیة 
لھا حق في إسقاط حقوقھا في 

ق النكاح مثل حق النفقة، وح
ضیاع الحقوق  .اإلقامة وغیرھا

في . التفسد حالة عقد النكاح
رأیي، ولو كان من جھة حكم 
الشرعي كان نكاح المسیار 
یجوز ولكن البدّ أن ننظر إلى 

ما  .غرضھم في أداء ذلك النكاح
غرضھم في نكاح المسیار؟ إذا 
كان الھدف مجّرد إقناع ھوى 
النفس قد تغیرت المشاعر 

  "والقانون
  

نور بن مت مت   2
  زین

نكاح المسیار ھو نكاح " 
المسفر، نكاح المسفر ھو نكاح 
المسافر، أحد یأتي من العرب 
إلى الیمن فشعر بوحدة ویتزّوج 
قرب مبیتھ لكن بنیة اإلنفصال، 

بل الیخبر . النكاح بنیة الطالق
  .ذلك لزوجتھ

في رأیي یجوز نكاح المسیار 
ألّن یقصد من ھذا النكاح نیل 

اح وھو استمرار مقاصد النك
  .النسب

  
صّح نكاح المسیار مادام یستوفي الشروط وأركان 
النكاح كما عیّنھ الشریعة ووجود إعالن النكاح عند المجتمع 

نكاح المسیار ھو نموذج من عبء المتبادلة، . في البلد
 .والتعاون، وكذلك أحد التحلیل لمشاكل الحیاة

ل جرت عادة نكاح المسیار بالفاعل الخاص، مث
الطالب الذي رفع دعوى، وكانت مرتبطة مع دراستھم حتى لم 

وأّما الحالة یجبرھم بأداء  .یكن لدیھم الفرصة لكسب النفقة
النكاح إّما دفعة من الشھوة أو إرادة حفظ الشرف، اإلرادة 

إذا كان ھناك شاب من . ألداء عبادة النكاح أو لسبب آخر المھم
مكن أن تلبي في صحة المتوسط ولیس في حالة التي من الم

یجب علیھ الوفاء  .نكاح المسیار، فھذا االمر الیصّح علیھ
بحقوق الزوجة، كالنفقة والمالبس والغذاء واإلقامة حسب 

 24.قدرتھم
 االستنتاجات

                                                        
24Muhammad Fachmi Hidayat , blog, Pekalongan, 07 
April 2013 

فكرة المحاضرین  الشریعة مالیزیا عن نكاح مسیار 
ھو أنھم یوافقون على شكل ھذا النكاح، ولكن بشرط أنھ یجب 

بدون قصد الطالق، یحضره ) إلى األبد(بد أن یكون مؤ
الشاھدان، أولیاء األمور ویجب أن تكون فیھإعالنالنكاح، 

في ھذا النكاح ابقاء حق  .العقد صحیح .مسجلة بصفة القانون
الزوج الذي ال یتم إحباط من قبل الزوجة، كنفقة ألطفال و نفقة 

یار ومع ذلك، إذا كان نیة فاعل نكاح المس .الباطنیة لزوجة
 ً تغیر . بغرض غیر جید أنھ یمكن أن یتحاول الحكم حراما

 .األحكام بتغیر الزمان سیطبق في ھذه القواعد
ھناك رأیان للمحاضرین الشریعة إندونیسیا اآلراء 
التي تسمح بسبب العقد أو االتفاق الذي بسبب الرضا  من كال 

ویرجى من ھذا النكاح مساعدة مرشحة الزوجین  .الجانبین
ن یریدون النكاح ولكن یعوقھا اختالف الوضع في الذی

وأّما الذي ال تسمح بھذا النكاح یرى أن ھذا النكاح  .المجتمع
ھذا  .ینكر جوھر النكاح لتحقیق األسرة سكینة ومودة والرحمة

 .النكاح مجرد جعل المفسدة للمرأة فاعل نكاح المسیار
اختالف اآلراء بین المحاضرین الشریعة اإلسالمیة 

لیزیا و إندونیسیا في نكاح المسیار على السیاق االجتماعي ما
إذا مالیزیا ھو البلد معظم خارج  .الذي حدث في كال البلدین

العدیدة، فضال عن ھجرة العدید من النساء اللواتي أصبح امرأة 
الموظفة، فضال عن عدد من القضایا التي تجعل نكاح مسیار 

ون في النكاح من عقبة كمنفذ للزوجین المحتملین الذین یرغب
وأّما في سیاق نكاح مسیار إندونیسیا العدید  .لكنھا مقیدة بحالة

من ممارسة في بعض المناطق مما یؤدي إلى ضرر لمرتكبي 
ً بحالة  المرأة من نكاح المسیار لذلك أخذ الفقھاء القرار مطابقا

 .كل بلد
  مقترحات

 نكاح  المسیار ھو النكاح الناشئة في القرن التاسع
عشر، عند الباحثة، وإذا كان ینظر إلیھ من حیث تاریخھا ھذا 

في الجزائر یمنع ھذا .النكاح لھ مفسدة والمصلحة الخاصة
وأّما في بلدان أخرى مثل مالیزیا  .النكاح وكتب في القانون

جواز ھذا الفتوى ممنوع انشاره في الفتوى الدولة الرسمیة، 
إذا كان في  .لیقینكونھا مجرد الخطاب الذي أدى إلى عدم ا

سیاق إندونیسیا قد لم تناقش فتوى وأیدتھا المنظمات مثل فتوى 
 .مجلس العلماء اإلندونیسیین و بحث المسائل والمجلس ترجیھ

وافقت الباحثة على ھذا النكاح بشرط استیفاء 
الشروط نكاح المسیار، و ال یحتاج إلى كتابة تنازل الحق في 

لنكاح یقصد منھ الطالق عند عودة إذا كان ھذا ا .تعلیق الطالق
الزوج إلى بلده أو الیوافي الزوج الحقوق الذي عدم إحباطھ 

 .من قبل الزوجة فحكم النكاح الیجوز
للنساء الذین یریدون ھذا النكاح، ان تفكر تفكیراً 
طویالً األثر سیقع بعد ذلك، ألن النكاح ھو عھد مقدس التي 

الزوج ألسرة واحد من  ألن انتخاب المرشح .یجب النظر فیھا
  .أھم األشیاء لتكوین األسرة سكینة مودة والرحمة

 المصادر و المراج
مستجدات الفقھیة في قضایا , أسمة عمر سلیمان األشقار

  2000. دار النفس: أردون, الزواج و الطالق
. بیت األفكار الدولیة: ریاض, المحلى جز الثانى, إبن حزم

  ه 456
لشریعة زواج النكاح مسیار و حاجة مدى ا, فوزیة بنت زكریا

 IIUM2008:مالیزیا, البحث, المجتمع مالیزیا الیھ
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