


  العدد | 61 | ربيع الأول 1435هـ140

بني الباحث يف بحثه التايل:
مقدمات الزواج مثل: اختيار الزوجني، واخلطبة، والنظر اإلى املخطوبة، ثم بني عالقة الو�ساطة  يف 

عقد النكاح بهذه املقّدمات.
بني مفهوم الو�صاطة يف عقد النكاح باأنها: عقد، يقت�صي التقريب التوفيق بني طريف عقد النكاح لأجل 

الزواج، بعو�ض معلوم للو�سيط اأو بدونه.
بنّي العالقة بني م�صطلح الو�صاطة يف عقد النكاح وامل�صطلحات التالية: ال�صم�رصة، الدللة، التوفيق، اخلطابة.
كّيَف الو�َصاَطة يف عقد النكاح باأنها: اإن كانت باأجر فهي من باب الإجارة، واإن كانت بدون اأجر فهي 

من باب الوكالة، وبالتايل يكون حكمها ال�رصعي ح�صب تكييفها؛ اجلواز باتفاق الفقهاء.
بنّي اأنواعاً للو�ساطة يف عقد النكاح، واأن حكم مزاولتها وظيفًة للرجال والن�ساء على اجلواز.

بنّي، �صفات الو�صيط يف النكاح باأنها: الإ�صالم، العدالة الّتامة والأمانة، العقل والبلوغ، ح�صن التعامل 
وال�سرب و�رشط التعليم واخلربة.

بنّي جواز اأخذ العو�ض على مزاولة الو�ساطة يف عقد النكاح واأخ�سع ذلك ل�رشوط �سّحة االأُجرة يف 
باب الإجارة.

اأخذ  جواز  وكذلك  فيها،  والع�سوّية  الت�سجيل  لر�سوم  االإلكرتونية  ال��زواج  مواقع  اأخذ  جواز  بنّي 
الو�سيط اأجرة مزدوجة من طريف عقد النكاح.

 بنّي جواز و�سف الو�سيط للخاطب واملخطوبة، ووجوب ذكر العيوب لهما؛ ب�رشط اأاّل يبالغ يف ذلك، 
ويخرج عن الأو�صاف املعقولة التي ل حاجة لها.

بنّي البحث بع�ض الطرق املعا�رصة يف الو�صاطة يف عقد النكاح، ومنها: 
مكتب  و  االأ�رشة،  لرعاية  اخلريية  الوئام  الزواج، كجمعية  بالتوفيق يف  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  اللجان 

الداللة على الزواج واالإ�سالح بني االأزواج واالأقارب بجدة.
املواقع االإلكرتونية اخلا�سة بالزواج.

بنّي البحُث م�ساألة البحِث عن الزوج املنا�سب اأو الزوجة املنا�سبة عن طريق الو�سطاء يف جانبني:
االأول: عر�ض الرجل اأو املراأة نف�سيهما على االآخرين بق�سد الزواج، ويكون للمراأة يف حال ال�رشورة، 

ويجوز لوليها فعل ذلك نيابة عنها.
املراأة  اأن تخطب  اأمرها، وال مانع من جواز  اإلى ويل  املراأة كاأ�سل يكون  بقبول ِخطبة  الثاين: االأحق 

الر�صيدة اإلى نف�صها.
اأو املراأة نف�سيهما للزواج يف و�سائل االت�سال احلديثة، ومن هذه  بنّي البحث �سوابط عر�ض الرجل 

ال�صوابط: وجود حاجة ملّحة لذلك. 
بنّي البحث خالفا للعلماء املعا�رشين يف م�ساألة جواز اإن�ساء املواقع االإلكرتونية اخلا�سة بالزواج على 

قولني: الأول: جواز اإن�صائها ودخولها وال�صتفادة منها ب�صوابط، وهو ما رّجحه البحث.
الثاين: عدم اجلواز.
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احلمد اهلل الذي خلق ف�سوى، وقدر فهدى، وخلق الزوجني الذكر واالأنثى، واأ�سهد 
اأن ل اإله اإل اهلل وحده، ل �رصيك له، واأ�صهد اأن حممداً عبده ور�صوله، �صلى اهلل و�صلم 

عليه وعلى اآله و�صحبه، ومن تبعهم باإح�صان اإلى يوم الدين.
اأما بعد: 

فيعد عقد النكاح من اأهم العقود يف ال�رصيعة الإ�صالمية؛ لأنه يرتبط بحياة الإن�صان، 
والبد للرجل اأن يقرتن بامراأة، يعي�ض معها وياأن�ض بها، وال ريب اأن العثور على زوج 
منا�صب اأو زوجة منا�صبة يعد من اأعقد الأمور التي تواجه امل�صلمني يف بلدانهم، وعلى 
اأبناء اجلالية امل�صلمة يف الدول الغربية، ونتيجة لذلك انت�رصت  وجه اخل�صو�ض بع�ض 
هذا  وتنوع  النكاح،  عقد  طريف  بني  والتوفيق  الو�صاطة  ظاهرة  الأخرية  ال�صنوات  يف 
ب�صكل  اجلانب  هذا  تخدم  حديثة  تقنيات  ووجود  الت�صال،  و�صائل  لتنوع  تبعاً  الأمر 
ابات،  ابني واخلطَّ مي�رص و�رصيع يخدم اجلميع بي�رص، بالإ�صافة اإلى ظهور ما ي�صمى باخَلطَّ
وانت�صار  التقنية  ولتطور  فيه،  مبالغاً  يكون  قد  اأجراً،  عملهم  على  ياأخذون  واأ�صبحوا 
بني  بالتوفيق  تهتم  التي  بالزواج  اخلا�سة  االإلكرتونية  باملواقع  ي�سمى  ما  االإنرتنت ظهر 
طالبي الزواج من اجلن�سني، هذه االآلية اجلديدة يف الزواج �سابها الكثري من املخالفات 
امل�سكالت  هذه  من  الزواج،  راغباً  بهم  يت�سل  ممن  اأو  عليها،  القائمني  من  ال�رشعية، 
اطالع الو�صيط على املعلومات اخلا�صة الدقيقة بطريف النكاح، واإتاحة هذه املعلومات 
اخلا�سة ب�سفات الرجل و�سفات املراأة الأ�سخا�ض اآخرين -جمهولني يف الغالب- عرب 
الطرق احلديثة، وقد يرتتب على هذه الو�ساطة �سيء من التق�سري والغ�ض والتدلي�ض، 
املو�سط  بني  االختالف  يح�سل  وقد  الزوجني،  جتاه  الو�سيط  م�سوؤولية  تظهر  وبالتايل 
والو�صيط يف اأ�صل عقد الو�صاطة، كما اأن هذه املواقع ل رقيب عليها ول ح�صيب، ول 
جهة ر�صمية اأو �رصعية ت�رصف عليها، وتتابع عملها، بل هي اجتهادات �صخ�صية اأكرثها 
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بعيد ال�صلة عن ال�رصع، مما نتج عنه �صلبيات متعددة، وخمالفات كثرية، وهذه م�صائل 
يف الواقع انت�رصت يف الآونة الأخرية، وحتتاج اإلى بحث ودرا�صة، وهذا البحث اإن �صاء 

اهلل حماولة لإ�صالح هذا اخلطاأ، وت�صحيح تلك املخالفات يف هذه امل�صاألة املعا�رصة.

اأهمية املو�سوع:

تظهر اأهمية املو�صوع فيما ياأتي:
1 - اأهمية درا�سة ماله عالقة بالزواج، وال غنى لالإن�سان عن الزواج، وبالتايل فهو 
حمتاج خلطوات جادة تعرفه على الطرف الآخر، لتخاذ قرارات م�صريية بعد ذلك، 

والو�ساطة يف الغالب هي الطريق الذي يبحث االإن�سان من خالله عن �رشيك حياته.
2 - انت�صار تطبيقات الو�صاطة يف اأنواع متعددة، من اجلهود الفردية التقليدية، اإلى 

اجلهود املوؤ�س�ساتية، اإلى املواقع االإلكرتونية وو�سائل االت�سال احلديثة.
3 - اأن التعامل الواقع بني النا�ض اليوم يف مزاولة الو�ساطة ي�سوبه اأخطاء تختلف 

قلة وكرثة، حتتاج اإلى بحث ودرا�صة فقهية.
والواقع  امل�صاألة،  هذه  اأحكام  معرفة  اإلى  الغربية  البالد  يف  الأقليات  حاجة   -  4
يوؤكد وجود �صعوبات قد حتول اأحياناً دون التعارف بني امل�صلمني وامل�صلمات املقيمني 
يف بالد الغرب، ومع انت�سار اال�ستقامة والتدين، واحرتام الن�سو�ض ال�رشعية، التي 
اأولية  اتخاذ خطوات  اأمام  عائقاً  ذلك  ي�سكل  ما  وغالباً  اجلن�سني،  بني  االختالط  متنع 
التي  املوؤ�ص�صات  فانت�رصت  لالآخر،  طرف  كل  مالئمة  مدى  على  الوقوف  مثل  هامة 
تعنى مبثل هذا االأمر، وتخدم هذه ال�رشيحة من املجتمع، كما هو احلال مع املركز 
اأجل م�ساعدة من يرغب  االأملاين من  االإ�سالمي  التزويج  االإ�سالمي يف ميونخ مركز 

االقرتان مب�سلم اأو م�سلمة. 
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االأهداف:

يهدف هذا البحث لالأهداف الآتية:
1 - اإعادة النظر يف الطرق املعا�رشة للو�ساطة بني الرجل واملراأة يف الزواج، ودرا�سة 

هذه الطرق، وبيان احلكم الفقهي فيها.
2 - التكييف ال�رصعي لعملية الو�صاطة يف عقد النكاح.

3 - معرفة احلكم ال�رصعي للو�صاطة يف عقد النكاح و�صوابط ذلك.
4- معرفة ا�صتحقاق الو�صيط لالأجرة على و�صاطته. 

ذلك،  و�سوابط  النكاح،  عقد  يف  الو�ساطة  يف  العمل  مزاولة  حكم  معرفة   -  5
والرتخي�ض بذلك.

الدرا�سات ال�سابقة:

مل اأجد - فيما اطلعت - من الدرا�صات ال�صابقة كتاباً مفرداً اأو بحثاً م�صتقاًل تطرق 
مل�صاألة الو�صاطة يف عقد النكاح وخ�صها بالدرا�صة، وهناك بحوث علمية تكلمت عن 

مو�سوع ِخطبة ومقدمات النكاح، ومنها:
1 – مقدمات الزواج، للدكتور �سالح اجلديعي، ر�سالة ماج�ستري يف كلية ال�رشيعة 

بالريا�ض.
البحوث  العدد81 من جملة  – التعارف والتعريف للزواج، بحث من�سور يف   2

الفقهية املعا�رصة.
3 – التعارف بالنظر للزواج، بحث من�سور يف العدد 16 من جملة العلوم ال�رشعية 

بجامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، كالهما للدكتور فهد ال�سنيدي. 
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التمهيد
مقدمات الزواج

يعد الزواج من اأهم العقود يف ال�رشيعة االإ�سالمية، وقد جاءت الن�سو�ض ال�رشعية 
بقية  يف  التف�سيل  هذا  جند  وال  جزئياته،  وبيان  اأحكامه،  بتف�سيل  وال�سنة  الكتاب  من 
العقود التي يربمها املتعاقدان، وجند لعقد الزواج مقدمات مير بها الزوجان قبل اأن يربما 
ببيانها اختيار الزوجني واخِلطبة  العقد، ومن مقدمات الزواج التي جاءت الن�سو�ض 

والنظر اإلى املخطوبة.
اأن ح�سن االختيار مطلب �رشعي يف الزواج، وهو  فاأما اختيار الزوجني فال �سك 
حق م�سرتك بينهما، باالإ�سافة اإلى ويل املراأة، فللمراأة حق اختيار الزوج، لكن ينبغي اأال 
تنفرد بهذا االأمر، لكون الزواج رابطاً بني اأ�رشتني، فامل�سلحة تقت�سي اأن يكون لالأ�رشة 
راأي يف اختيار الزوج، وقد توافرت الن�سو�ض مرغبة يف ح�سن اختيار الزوج لزوجته، 

وح�سن اختيار الزوجة ملن تقدم لها من الرجال)1).
وينبغي على ويل اأمر املراأة اأن يدقق ومييز ويح�سن اختيار الزوج ملوليته، وهذا واجب 
على الويل الأن االحتياط يف حق املراأة اأهم، الأنها رقيقة بالنكاح ال خمِلّ�ض لها، والزوج 
َج اأحد موليته ملن ال ي�سلح الزواج منه فقد ظلمها  قادر على الطالق بكل حال، فاإْن َزوَّ
ب�صوء اختياره)2). قال رجل للح�صن بن علي ر�صي اهلل عنهما: اإن يل بنتاً، فمن ترى اأن 

اأزوجها له؟ قال: »زوجها ممن يتقي اهلل، فاإن اأحبها اأكرمها واإن اأبغ�صها مل يظلمها«)3).

)1) ينظر: اختيار الزوجني يف الإ�سالم حل�سني حممد يو�سف12-13، وحقوق املراأة يف الإ�سالم ملحمد عرفه61، 
مقدمات الزواج، الدكتور �سالح اجلديعي115. 

)2) ينظر: اإحياء علوم الدين للغزايل 41/2. 
)3) ينظر: �سرح ال�سنة للبغوي 11/9. 
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و�سيلة  فهي  منها،  الزواج  لطلب  اختيارها  بعد  املراأة  لويل  التقدم  فهي  اخِلطبة  واأما 
للنكاح غالباً، وال يخلو عنها يف غالب االأحوال، ولي�ست من م�ستلزمات العقد التي ال 
يتم العقد اإال بها، فلو خال عقد الزواج عنها كان �سحيحاً معترباً)4)، واخِلطبة قد تكون من 
طالب الزواج نف�سه، اأو تكون من و�سيط ووكيل ير�سله اإلى ويل املراأة التي يريد خطبتها. 
اأي�ساً من مقدمات عقد النكاح، وياأتي بعد اختيار الزوجة  اإلى املخطوبة فهو  واأما النظر 
والتقدم بخطبتها، وهو لي�ض من لوازم العقد يف النكاح، لكنه مرحلة متقدمة ت�صبقه غالباً، 
وياأتي العقد بعده، وهو من االأمور املحمودة �رشعاً التي تعود على الزواج باالألفة والدوام، 
وقد وردت اأحاديث عدة يف احلث على النظر اإلى املخطوبة والرتغيب فيه، وللخاطب اأن ينظر 
اإلى خمطوبته الأجنبية عنه وفق �صوابط حمددة، ذكرها الفقهاء -رحمهم اهلل- وف�صلوها)5).
الثالثة  الأمور  بهذه  وثيقة  لها عالقة  النكاح  الو�صاطة يف عقد  اأن  يت�صح  �صبق  ومما 
اأو  تاأثري يف اختيار الزوجة  له  ال�سابقة، فالو�سيط يتدخل يف ق�سية االختيار ورمبا كان 
اخلاطب،  نيابة عن  املراأة  من  الزواج  اخِلطبة وطلب  ق�سية  الزوج، ويف  املوافقة على 
وهذا يف الغالب يتم عرب الطرق التقليدية اإذا اأر�صل اخلاطب رجاًل لويل املراأة يخربه 
برغبته يف الزواج من موليته، ويتو�سط اأي�ساً يف ق�سية النظر اإلى املراأة املخطوبة فيوفق 

بني الطرفني يف هذا الأمر، اأو ير�صل اخلاطب امراأة تنظر املخطوبة وت�صفها له.

)4) لفعله �سلى اهلل عليه و�سلم حيث خطب عائ�سة بنت اأبي بكر، وخطب حف�سة بنت عمر ر�سي اهلل عنهم، 
اأخرجهما البخاري يف �سحيحه، كتاب النكاح، باب: تزويج ال�سغار من الكبار، رقم 5081، وحديث ِخطبة 

حف�سه ذكره البخاري يف باب: تزويج الأب ابنته من الإمام معلقًا عن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه.
وهناك اجتاهان يف حكم ِخطبة املراأة: فبع�ص الفقهاء -رحمهم اهلل- يرون اأنها مباحة، والبع�ص الآخر   
يرى اأن اخِلطبة م�ستحبة. ينظر: الدر املختار 258/2، الذخرية 191/4، القوانني الفقهية130/1، رو�سة 

الطالبني 30/7، نهاية املحتاج 198/6، املغني 445/6. 
 ،122/9 للعمراين  البيان  اجلليل404/3،  مواهب   ،31/3 املجتهد  بداية   ،122/5 ال�سنائع  بدائع  ينظر:   (5(
الإن�ساف16/8، مقدمات الزواج 301، بحث التعارف بالنظر للزواج للدكتور فهد ال�سنيدي، بحث من�سور 

يف العدد 16 من جملة العلوم ال�سرعية بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية. 
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املبحث الأول
بيان املراد بالو�ساطة يف عقد النكاح 

وفيه مطلبان:

املطلب الأول: تعريف الو�شاطة يف عقد النكاح
وفيه م�صاألتان: 

امل�ساألة االأولى: تعريف الو�ساطة لغة.

على  تدل  اأنها  والطاء  وال�صني  ال��واو  يف  والأ�صل  َو�َصَط،  م�صدر  لغة:  الو�صاطة 
يدل  �صحيح  بناء  والطاء:  وال�صني  »ال��واو  اهلل-:  -رحمه  فار�ض  ابن  قال  العتدال، 
يقال:  املعتدل،  فالو�صط   .(6(» اأو�صطه وو�صطه  ال�صيء:  واأعدل  والن�صف.  العدل  على 
�سيء و�سط، اأي بني اجليد والرديء، ومنه املتو�سط بني �سيئني، كال�سالة الو�سطى)7)، 
َط بينهم: َعِمَل  ط بني النا�ض: من الو�صاطة)8)، وتو�سَّ والتو�صط يف احلق والعدل، والَتو�صُّ

الَو�صاَطَة)9). 
والعالقة ظاهرة بني املعنى اللغوي واملعنى اال�سطالحي، الذي هو مبعنى:»املتو�سط 

بني املتخا�صمني واملتو�صط بني املتبايعني اأو املتعاملني«)10).

)6) مقايي�ص اللغة 108/6. 
)7) ينظر: امل�سباح املنري 658/2. 

)8) ينظر: ال�سحاح 1167/3، ل�سان العرب430/7. 
)9) ينظر: القامو�ص املحيط 692/1. 

)10) املعجم الو�سيط 1031/2.
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امل�ساألة الثانية: تعريف الو�ساطة ا�سطالحًا.
مل اأجد م�صطلح الو�صاطة م�صتعماًل يف كتب الفقهاء -رحمهم اهلل-، واإمنا ا�صتعملوا 
بدًل عنه ال�صم�رصة اأو الَدللة ونحو ذلك)11)، فالو�صاطة -فيما يظهر- م�صطلح حادث 
معا�رص، لكنه مبعنى ال�صم�رصة والَدللة، بل هي اأعم منهما. وميكن اأن يقال باأن الو�صاطة 
باملعنى الفقهي تعني: الَتَو�ّصط بنَي املتخا�صمني، والتو�صط بنَي ال�ُمَتَبايعني اأو املتعاملني 
للتوفيق بينهما)12). والو�ِسيط: ال�سم�سار الذي يتو�سط بني املتبايعني اأو املتعاملني)13). 

وقد ا�صتعملوا معنى هذا امل�صطلح يف باب التعاقد ويف باب اخل�صومة.
اأما يف القانون فقد جاء تعريف الو�صاطة عند اأهل القانون على اأنها: »حماولة دولة 
اأَو اأَكرث ف�ض نزاع َقاِئم بنَي دولتني اأَو اأَكرث َعن طريق التفاو�ض الَِّذي ت�سرتك هي اأَي�سا 

فيه«)14). وهذا اإطالق خا�ض مبا يح�سل بني الدول من نزاعات. 
للتوفيق  البيع ومريد ال�رصاء  التجار: »دخول طرف ثالث بني مريد  والو�صاطة بني 

بينهما باأجر«)15).
يعنى  فالو�صيط:  الو�صط�اء،  �صج�ل  تنظيم  يف  والو�صاطة  الو�صيط  تعريف  وجاء 

الدالل، وهو ال�سخ�ض الذي ميار�ض اأعمال الو�ساطة.
والو�صاطة: عقد يتعهد مبقت�صاه الو�صيط ل�صخ�ض بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد 

معني، وبالو�صاطة يف مفاو�صات التعاقد وذلك مقابل اأجر)16).
ومل اأجد تعريفاً للو�صاطة يف خ�صو�ض عقد النكاح، لكنها يف هذا الباب ل تخرج 
والتقريب  اجلمع  هو  النكاح  يف  والو�صاطة  الو�صيط  فوظيفة  ال�صابقة،  املعاين  عن 

)11) ينظر: جواهر الإكليل 46/2، املجموع 170/9. 
)12) ينظر: املعجم الو�سيط 1031/2. 

)13) ينظر: معجم لغة الفقهاء 503/1، املعجم الو�سيط 1031/2. 
)14) املعجم الو�سيط 1031/2. 

)15) معجم لغة الفقهاء 502/1. 
)16) ينظر: الالئحة رقم 85/ ل�سنة 2006م ب�ساأن تنظيم �سجـل الو�سطـاء العقاريني يف اإمارة دبي.
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والتوفيق بني طريف عقد النكاح، وحملهما على التعاقد دون اأن يكون الو�صيط طرفاً 
فيه، وعقد النكاح بعد ذلك يربم بني ويل املراأة والزوج مبا�رشة، دون اأن يكون الو�سيط 

طرفاً فيه، ورمبا يكون على الو�سيط التزاماٌت وم�سوؤوليات يرتبها هذا العقد.
وميكن اأن ي�صاغ تعريف للو�صاطة يف عقد النكاح على اأنه: عقد بني طرفني، على 
بعو�ض  الزواج،  الأجل  النكاح،  طريف  بني  والتوفيق  التقريب  يقت�سي  معلوم،  عمل 

معلوم للو�صيط، اأو بدون عو�ض.
ول يدخل يف الو�صاطة هنا الوكالة على اإبرام عقد النكاح، التي هي مبعنى النيابة 
عن اأحد املتعاقدين يف اإبرام العقد، فاإن الو�صاطة التي نعنيها هي التهيئة لهذا الإبرام، 

ولي�ض هي العقد.

املطلب الثاين: الألفاظ ذات ال�شلة بالو�شاطة يف عقد النكاح

مما  وثيقة،  عالقة  وبينها  الو�صاطة،  م�صطلح  مع  تتقاطع  متعددة  م�صطلحات  هناك 
تعني التوفيق وامل�ساعدة على اإيجاد الطرف االآخر يف الزواج، وقد ي�ستعملها الفقهاء 
-رحمهم اهلل- يف ثنايا الكالم حول فقه املعامالت، ومن تلك امل�صطلحات ال�صم�رصة، 

للة، التوفيق، اخلطابة. الدِّ

اأواًل: �سم�سرة

عقود  يف  وامل�سرتي  البائع  بني  التو�سط  تعني  وهي  معربة،  فار�سية  كلمة  ال�سم�رشة: 
املعامالت املالية، والذي يتولى ذلك يطلق عليه ال�سم�سار، وهو بالك�رش: املتو�سط بني البائع 
اأو �رشاء، وهو  بيعاً  اأو من يعمل للغري باالأَجِر  وامل�سرتي لت�سهيل ال�سفقة واإم�ساء البيع، 
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الذي ي�سميه النا�ض الدالل؛ فاإنه يدل امل�سرتي على ال�سلع، ويدل البائع على االأثمان)17). 
عليها،  ويزايد  ال�سلعة،  البيع عن �ساحب  يتولى  على من  اأي�ساً  ال�سم�رشة  وتطلق 
قال القا�سي عيا�ض-رحمه اهلل-: »قوله: يكون له �سم�سار، اأي: دالل، وذكر ال�سم�رشة، 
متويل  يف  ا�صتعمل  له...ثم  احلافظ  بالأمر  القيم  اأ�صله  وال�صما�رصة:  ال�صم�صار،  واأجر 

البيع وال�رصاء لغريه«)18). وقيل ال�صم�صار: » الدال على مكان ال�صلعة و�صاحبها«)19).
ما  بينهما)20)، وهذا  لتو�سطه  ال�سفري بني املحبني  مبعنى:  ال�سم�سار جمازاً  وي�ستعمل 

نحن ب�صدد احلديث عنه يف هذا البحث. 
وال�سم�رشة ا�سطالحاً: عقد بني طرفني يلتزم فيه اأحدهما بالرتدد بني البائع وامل�سرتي 

بالنداء على كمية ثمن املبيع املتزايد فيه مقابل اأجر)21).
وال�صم�صار يف الواقع هو وكيل يكلفه اأحد املتعاقدين التو�صط لدى املتعاقد الآخر 

لإمتام �صفقة بينهما.

ثانيًا: ِداللة

الذي  وال��دالل:  ال��دلل)22).  حرفة  وهي:  والك�رص،  بالفتح  دليل،  م�صدر  الدللة: 
يجمع بني البيعني، البائع وامل�سرتي، والداللة: ما جعلته للدليل اأو الدالل)23).

عي بنَْيَ اْلَباِئِع واملُ�ْسرتي، واجلمع بينهما، َومن ُيَنادي على ال�ّسلعة لتباع باملمار�سة)24).  فالداللة هي ال�سَّ

)17) ينظر: تاج العرو�ص 86/12، د�ستور العلماء 132/2. 
)18) م�سارق الأنوار 221/2. 

)19) الدر املختار للح�سكفي136/5. 
)20) ينظر: تاج العرو�ص 87/12. 

)21) ينظر: القامو�ص الفقهي 183/1. 
)22) ينظر: العني 8/8، جمهرة اللغة 114/1، تاج العرو�ص498/28. 

)23) ينظر: املحكم واملحيط الأعظم 271/9. 
)24) ينظر: النهاية يف غريب احلديث119/1، القامو�ص املحيط 585/1، املطلع 336/1، املعجم الو�سيط 294/1. 
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اهلل-:  -رحمهم  الفقهاء  عرف  يف  دقيقاً  فرقاً  وال��دلل  ال�صم�صار  بني  اأن  ويظهر 
فال�صم�صار: هو الدال على مكان ال�صلعة، و�صاحبها. والدلل: هو امل�صاحب لل�صلعة 
ال�صم�صار  بني  لغة  فرق  ل   « اهلل-:  -رحمه  عابدين  ابن  قال  عليها)25).  يزايد  ومن 
والدلل... وفرق بينهما الفقهاء، فال�صم�صار هو الدال على مكان ال�صلعة و�صاحبها، 

والدلل هو امل�صاحب لل�صلعة غالباً.«)26).
وعليه فال�صم�صار قريب ال�صلة بالو�صيط، فالعالقة وثيقة بني ال�صم�رصة وبني الو�صاطة 

التي نعنيها يف هذا البحث.

ثالثًا: التوفيق يف الزواج

التوفيق يف الزوج هو يف احلقيقة ثمرة عملية الو�ساطة، فالو�سيط ي�سعى يف اجلمع 
بني طريف عقد النكاح للتوفيق بينهما حتى ي�صال اإلى مرحلة انعقاد النكاح. 

رابعًا: اخلطابة

اب و�صف للمبالغة للكثري اخلطبة، اخلطيب احل�صن اخلطبة ومن يقوم باخلطابة  اخلطَّ
يف امل�صجد وغريه واملتحدث عن القوم وخاطب املراأة، واخلطيبة: املراأة املخطوبة)27).

اب  اأو خطَّ يب  وهذه االألفاظ ا�ستهرت يف عرف النا�ض، ف�سار يطلق م�سطلح خطِّ
بينهما يف عقد  للتوفيق  الرجل واملراأة  بالتو�صط بني  ابة على من عرف  اأو خطَّ يبة  وخطِّ
خطبة  ق�سية  يف  املبالغة  و�سف  باإطالق  اعتباراً  نظري  يف  منه  مانع  ال  وهذا  النكاح. 

النكاح على من عرف بهذا الأمر.

)25) القامو�ص الفقهي 183/1. 
)26) رد املحتار 136/5. 

)27) ينظر: املعجم الو�سيط 243/1. 
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املبحث الثاين
تكييف الو�ساطة يف عقد النكاح وحكمها

وفيه مطلبان:

املطلب الأول: التكييف ال�شرعي للو�شاطة يف عقد النكاح

يظهر اأن الو�صاطة يف عقد النكاح تكيف كما تكيف الو�صاطة يف عقود املعامالت 
املالية، وعلى هذا فيمكن اأن يقال: اإنها ل تخلو يف تو�صيفها من كونها اإجارة اأو وكالة.
وقد ذكر فقهاء احلنابلة -رحمهم اهلل- اأحكام ال�صم�صار يف باب الإجارة، مما ي�صري 

اإلى اأنهم يلحقون الو�صاطة بهذا الباب)28).
املخطوبة  اأو  واخلاطب  اأجرياً،  الو�صيط  فيكون  الإجارة،  عقد  مبثابة  اإنها  قلنا:  فاإذا   

م�ستاأِجراً، وتاأخذ حكم االإجارة يف تكييفها و�سفتها.
واإن قلنا: اإن الو�صاطة يف النكاح مبثابة عقد الوكالة، فيكون الو�صيط وكياًل، واخلاطب 

اأو املخطوبة موكاًل، وتاأخذ اأحكام عقد الوكالة.
والظاهر اأن الو�صاطة اإن كانت باأجر فهي من باب الإجارة ل غري، ويكون الو�صيط 
اأجرياً م�سرتكاً ؛ وتكون من عقود املعاو�سات املالية، واإن كانت الو�ساطة بغري اأجر فهي 
من باب الوكالة ل غري، ويكون الو�صيط وكياًل لطريف النكاح اأو اأحدهما، وتكون من 

عقود الإرفاق والتربع.
وبناًء على ما �سبق فعقد الو�ساطة يف النكاح عقد جائز، ال الزم، ولكل واحد من 

)28) ينظر: الإقناع للحجاوي 300/2.
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الطرفني ف�سخه يف اأي وقت، وبدون ر�سى الطرف الثاين، ما مل يرتتب عليها التزام 
مايل اأو بدين من قبل الو�صيط، اأو ح�صب ما يتفقان عليه ؛ بناًء على اأن عقد الوكالة من 
العقود اجلائزة)29)، وكذا االإجارة فهو من العقود اجلائزة عند بع�ض العلماء -رحمهم 

اهلل-)30).
كما اأن عقد الو�صاطة يف النكاح يعد من عقود الأمانة ل ال�صمان، ويد الو�صيط يد 
اأمانة، ال يد �سمان، مامل يفرط فيما بني يديه اأو يتعدى عليه، كما هو احلال يف عقدي 

الإجارة والوكالة)31).
وقد »اتفق الفقهاء -رحمهم اهلل- على اأن الوكيل اأمني على ما حتت يده من اأموال 
اإذا  اإال  منها  يهلك  ملا  الوكيل  على  �سمان  فال  ذلك  وعلى  الوديعة.  مبنزلة  فهي  ملوكله 
تعدى اأو فرط. وال فرق يف ذلك بني ما اإذا كان يعمل باالأجر اأو كان متربعا بالعمل، الأن 
الوكيل نائب املوكل - املالك - يف اليد والت�رصف فكان الهالك يف يده كالهالك يف يد 
املالك - املوكل - ولأن الوكالة عقد اإرفاق ومعونة، ويف تعلق ال�صمان بها ما يخرجها 

عن مق�صود الإرفاق واملعونة فيها «)32).
وتكييف الو�صاطة يف عقد النكاح على اأنها عقد اإجارة اأو وكالة هو ما يفهم من كالم 
الفقهاء -رحمهم اهلل- يف باب النكاح، قال البهوتي-رحمه اهلل-: »فاإن مل يتي�رص له 
النظر اأو كرهه اأي النظر بعث اإليها امراأة ثقة تتاأملها ثم ت�سفها له ليكون على ب�سرية«)33).
187/7، التاج والإكليل214/7، منح اجلليل416/6، احلاوي  )29) ينظر: تبيني احلقائق 287/4، البحر الرائق 
الكبري 29/5-132، رو�سة الطالبني 330/4، الكايف لبن قدامة142/2، املبدع 332/4، الإن�ساف 368/5.

)30) ينظر: بدائع ال�سنائع 201/4، بداية املجتهد 14/4.
الثمينة 687/2، مواهب اجلليل  الهندية 567/3، عقد اجلواهر  الفتاوى   ،230/3 الفقهاء  )31) ينظر: حتفة 

202/5، املهذب 177/2، مغني املحتاج 254/3، الكايف لبن قدامة 143/2، املبدع 347/4.
)32) املو�سوعة الفقهية الكويتية 86/45. 

)33) ك�ساف القناع 10/5، وينظر: ال�سرح ال�سغري للدردير340/2، مطالب اأويل النهى 12/5، حا�سية الرو�ص 
املربع لبن قا�سم234/6. 
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و�صياأتي احلديث –مف�صاًل- عن حكم الو�صاطة يف عقد النكاح يف املطلب الثاين 
اإن �صاء اهلل.

املطلب الثاين: حكم الو�شاطة يف عقد النكاح

اإذا عرفنا اأن الو�صاطة يف عقد النكاح لها حكم الإجارة اأو الوكالة، فكال العقدين 
جائزين باتفاق العلماء -رحمهم اهلل-، �سواء كان االتفاق على ح�سب التقدير بالزمن، 

اأو التقدير بالعمل)34).
وميكن تخريج جواز الو�صاطة يف عقد النكاح بناًء على اأربعة اأمور:

االأمر االأول: جواز اإر�سال امراأة ثقة لتنظر املخطوبة

اخلاطب  بني  و�صاطة  الواقع  يف  هذا  له،  ت�صفها  للمخطوبة  امراأة  اخلاطب  فاإر�صال 
اإلى  اهلل-  واحلنابلة-رحمهم  وال�صافعية  واملالكية  احلنفية  فقهاء  وقد ذهب  واملخطوبة. 
ل  ما  بالبعث  ي�صتفيد  وقد  له،  ت�صفها  ثم  املخطوبة،  لتنظر  امراأة  الرجل  اإر�صال  جواز 
النظر  له  يحل  ممن  رجل  اأو  ام��راأة  هذا  يف  الو�صيط  يكون  اأن  وميكن  بنظره.  ي�صتفيد 

كاأخيها، اأو م�صموح يباح له النظر)35). 

)34) ينظر يف الإجارة: البحر الرائق 297/7، رد املحتار 3/6، �سرح اخلر�سي على خمت�سر خليل2/7، الفواكه 
الدواين 109/2، �سرح املنهاج للجالل املحلي 68/3، حا�سية بجريمي على الإقناع 206/3، املبدع 406/4، 

الإقناع للحجاوي283/2.
  وينظر يف الوكالة: بدائع ال�سنائع58/6، الذخرية5/8، احلاوي الكبري 493/6، ك�ساف القناع461/3.

ال�سرح  )35) ينظر: بدائع ال�سنائع231/2، رد املحتار27/3، املدونة الكربى117/2، مواهب اجلليل405/3، 
اأ�سنى املطالب109/3، حتفة  ال�سغري للدردير340/2، حا�سية الد�سوقي215/2، نهاية املطلب 38/12، 

املحتاج 192/7، الإقناع للحجاوي157/3، ك�ساف القناع 10/5، مطالب اأويل النهى 11/5.
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وذهب املالكية اإلى اأن للخاطب اأن ير�صل رجاًل للنظر ولو كان اأجنبياً عن املخطوبة. 
قال احلطاب -رحمه اهلل-: »فلو بعث خاطباً، فقال الربزيل: انظر هل يفو�ض اإليه يف النظر 
اإليها على ح�سب ما كان له، وينزل منزلته اأم ال ي�سح ذلك اإال للناكح فقط؟ وقد نزلت 
وتكلمنا فيها، هل يتنزل الوكيل منزلة املوكل على ما تقرر يف االأ�سول اأم ال ؟ الأن هذا 
مما ل ي�صح فيه النيابة، والظاهر اجلواز، ما مل يخف عليه مف�صدة من النظر اإليها، وهذا اإذا 

مل يخطب اإال ملن بعثه، واإن خطب لنف�سه معه فجائز كما فعل عمر ر�سي اهلل عنه.«)36).
وهذا غري م�صلم، وقد ذكر بع�ض فقهاء املالكية -رحمهم اهلل- اأن جواز النظر مقيد 
بنف�ض اخلاطب ول يتعداه اإلى من خطب لغريه)37)؛ لأن النظر للمخطوبة حاجة تندفع 

باإر�صال امراأة، ول حاجة لإر�صال رجل.
قال العمراين -رحمه اهلل-: »قال ال�سيمري: وقد جرت عادة الرجال يف وقتنا هذا 
اأن يبعثوا امراأة ثقة، لتنظر اإلى املراأة التي يريدون خطبتها، وهو خالف ال�صنة. وذكر 
اإلى  َعْنَها لتنظر   ُ َي اهللَّ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعث عائ�سة َر�سِ يف االإف�ساح: »اأن 
ُ َعْنَها وقالت: مل متر�ض قط، فلم  َي اهللَّ وجه امراأة اأراد اأن يتزوجها، فرجعت عائ�سة َر�سِ

يرغب النبي عليه فيها«. فاإذا ثبت هذا اخلرب.. كان مبطاًل لقول ال�سيمري«)38).
النكاح جائز �رشعاً، وال مانع منه عند من  اأن مبداأ الو�ساطة يف عقد  وعليه فيظهر 

يقول باإر�صال امراأة تنظر املخطوبة.
وي�صتدل جلواز الإر�صال بفعله �صلى اهلل عليه و�صلم كما يف حديث بعث اأم �صليم 
ر�صي اهلل عنها، فعن اأن�ض بن مالك ر�صي اهلل عنه قال: »كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

)36) مواهب اجلليل 3 / 405، وينظر: ال�سرح ال�سغري للدردير340/2، حا�سية الد�سوقي 2/ 215.
)37) ينظر: الفواكه الدواين 278/2.

)38) البيان للعمراين 124/9. قال العيني -رحمه اهلل-: » وقال اأبو عبيدة معمر بن املثنى: بعث ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم اأبا اأ�سيد ال�ساعدي ليخطب عليه هند بنت يزيد بن الرب�ساء، فقدم بها عليه، فلما بنى 

عليها ومل يكن راآها راأى بها بيا�سا فطلقها » عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري 229/20.
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اإلى  ونظرت  اأعطافها،  ف�صمت  اإليها،  تنظر  �صليم  اأم  بعث  امراأة  خطبة  اأراد  اإذا  و�صلم 
عراقيبها«. ويف رواية: اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم بعث اأم �سليم اإلى امراأة فقال »انظري 

اإلى عرقوبها و�صمي معاطفها«)39).
فهذا احلديث يدل على اأن فعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف اخِلطبة بعث امراأة 
تنظر املخطوبة، فاإذا مل ميكن اخلاطب النظر اإلى املخطوبة ا�صتحب اأن يبعث امراأة يثق 

بها تنظر اإليها وتخربه)40). 

االأمر الثاين: القيا�س على جواز مبداأ الو�ساطة يف عقود املعامالت املالية

فالفقهاء -رحمهم اهلل- اتفقوا على جواز الو�صاطة يف عقود املعامالت املالية)41)، 
بينهم يف  بال خالف  امل�صلمني  عند  املالية م�رصوعة  العقود  الو�صاطة يف  اأو  فال�صم�رصة 
جوازها يف اجلملة)42)، وعقد النكاح ي�صابه عقود املعامالت املالية، من حيث دخوله يف 

العقود العامة، فهو عقد بني طرفني.
عهد  املالية يف  العقود  الو�صاطة يف  على وجود  دالة  الن�صو�ض  بع�ض  وقد جاءت 

204/6، رقم6195، واحلاكم يف  )39) اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند231/3، والطرباين يف املعجم الأو�سط 
121/5، والبيهقي يف ال�سنن الكربى، كتاب  166/2، وال�سياء املقد�سي يف الأحاديث املختارة  امل�ستدرك 
النكاح، باب من بعث بامراأة لتنظر اإليها، 87/7، واأبو داود يف املرا�سيل �ص 186، رقم 216 باب النظر عند 
اإر�ساله. وقال الهيثمي -رحمه اهلل-: »رواه  التزويج. قال الإمام اأحمد: »حديث منكر«. و�سوب البيهقي 
اأحمد والبزار، ورجال اأحمد ثقات«. جممع الزوائد 279/4، وقال احلاكم: »�سحيح على �سرط م�سلم، ومل 

يخرجاه«، ووافقه الذهبي. وح�سنه ابن القطان يف كتابه »اأحكام النظر« و�سححه ابن امللقن. 
ينظر: البدر املنري 507/7-509، التلخي�ص احلبري 313/3، نيل الأوطار 132/6.   

قال ال�سنعاين -رحمه اهلل-: » �سمي عوار�سها » وهي الأ�سنان التي يف عر�ص الفم وهي ما بني الثنايا والأ�سرا�ص   
واحدها عار�ص، واملراد اختبار رائحة النكهة، واأما املعاطف فهي ناحيتا العنق« �سبل ال�سالم 166/2.

)40) ينظر: �سرح النووي على �سحيح م�سلم 211/9، عمدة القاري 119/20.
)41) ينظر: املب�سوط 115/15، حتفة الفقهاء 488/2، جامع الأمهات 361/1، الذخرية 88/5، رو�سة الطالبني 

69/9، املجموع 170/9، حتفة املحتاج 220/4، الإقناع للحجاوي 300/2.
)42) ينظر: الو�ساطة التجارية لعبد الرحمن الأطرم 67.
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النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، وعلى تعامل ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم بها يف ع�رص النبوة، 
من غري نكري ول حترمي، كما يف حديث ابن عبا�ض ر�صي اهلل عنهما، قال: »نهى ر�صول 
“قال طاو�ض: قلت  لباد  اأن يتلقى الركبان، واأن يبيع حا�رص  اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

لبن عبا�ض: ما قوله حا�رص لباد؟ “ قال: ل يكون له �صم�صاراً”)43). 
احلا�رص  بيع  يف  كما  ال�صورة  هذه  غري  يف  �صم�صاراً  يكون  اأن  جواز  مفهومه  فاإن 

للحا�رص)44).

االأمر الثالث: الو�ساطة يف عقد النكاح ال تخرج يف تكييفها عن عقدي 

االإجارة والوكالة

فهي ال تخرج يف تو�سيفها عنهما، وكال العقدين جائزين باتفاق العلماء -رحمهم 
الفرق بني هذه  لعدم  اأي�ساً،  النكاح جائزة  الو�ساطة يف عقد  فلتكن  �سبق،  اهلل- كما 

العقود من هذه احليثية.

االأمر الرابع: العرف واحلاجة يدالن على جواز الو�ساطة يف عقد النكاح

اأن يقال بعدم جوازه بدون  التعامل، ول ميكن  فالنا�ض يف الواقع حمتاجون لهذا 
دليل قوي ي�ستند عليه، وال �سك اأن جتويزه مما يوافق اأعراف النا�ض وعاداتهم يف جميع 
البالد، من تعاملهم وعملهم بالو�صاطة يف عقد النكاح، ويف هذا تي�صري على النا�ض، اإذ 
ال ميكن كل اأحد من البحث عن ال�سخ�ض املنا�سب له بنف�سه، فيلجاأ اإلى و�سطاء الزواج 

ليقوموا بهذا الدور.
)43) اأخرجه البخاري، كتاب: البيوع، باب: اأجر ال�سم�سرة، رقم 2274، وم�سلم، كتاب: البيوع، باب: حترمي بيع 

احلا�سر للبادي،رقم 1521 ، والإمام اأحمد يف امل�سند 436/5 رقم 3482.
)44) ينظر: فتح الباري 452/4.
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املبحث الثالث
اأحكام الو�ساطة يف عقد النكاح

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: حكم مزاولة وظيفة الو�شاطة للرجال والن�شاء

ولها  الو�صاطات،  من  غريها  عن  كثرياً  تختلف  ل  النكاح  عقد  يف  الو�صاطة  وظيفة 
الطرفني  فالو�سيط يكون من  الو�ساطة املزدوجة،  �سور خمتلفة واأنواع متعددة، فهناك 
للخاطب وللمخطوبة، وهناك الو�صاطة املنفردة، وهي بعك�صها، وهناك الو�صاطة الفردية، 
من فرد واحد، والو�ساطة امل�سرتكة من جلان و�رشكات متخ�س�سة يف هذا املجال، وهناك 
الو�ساطة الي�سرية وهي جمرد الداللة على الطرف االآخر، والو�ساطة املتعمقة، وهي الداللة 
وال�سمان،  االلتزام  مع  الو�ساطة  وهناك  النكاح،  طريف  بني  التوفيق  حتى  املتابعة  مع 
وكل  عو�ض،  بدون  والو�صاطة  بعو�ض،  الو�صاطة  وهناك  ال�صمان،  عدم  مع  والو�صاطة 

هذه االأنواع ميكن النظر يف حكمها ب�سكل جممل، دون الدخول يف التفا�سيل.
والناظر يف كالم الفقهاء -رحمهم اهلل- يجد اأن مزاولة وظيفة الو�ساطة يف عقد 
النكاح ب�سكلها املب�سط جائز، اعتباراً بجواز مبداأ العمل يف جمال الو�ساطة يف العقود 

التجارية، وغري ذلك من الدللت، وميكن ال�صتدلل على اجلواز مبا ياأتي:
الدليل االأول:

حديث بعث اأم �صليم ر�صي اهلل عنها، فعن اأن�ض بن مالك ر�صي اهلل عنه قال: »كان 
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ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اإذا اأراد خطبة امراأة بعث اأم �صليم تنظر اإليها«)45).
فكانت اأم �صليم ر�صي اهلل عنها الوا�صطة يف النكاح واإن كانت وا�صطة يف الروؤية، 

وكان هذا باأمر النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وتقريره. 
الدليل الثاين:

و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  »اأن  وفيه:  عنه  اهلل  ر�صي  رافع  اأبي  حديث 
تزوج ميمونة حالاًل وبنى بها حالاًل، وكنت الر�سول بينهما«)46). فقوله: »وكنت 
الر�صول بينهما« يدل على جواز تويل وظيفة التو�صط بني طريف النكاح للتوفيق 

بينهما.
الدليل الثالث: 

حديث اأبي جعفر حممد بن علي، قال: »بعث ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم عمرو 
ابن اأمية ال�سمري اإلى النجا�سي يخطب عليه اأم حبيبة بنت اأبي �سفيان...فزوجها اإياه 

واأ�صدقها النجا�صي من عنده عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأربعمائة دينار«)47).
 فبعث النبي �صلى اهلل عليه و�صلم عمرو بن اأمية ر�صي اهلل عنه خلطبة اأم حبيبة ر�صي 
اهلل عنها فعل منه يدل على جواز الو�صاطة مبعناها العام، وجواز توليها والعمل فيها، 

وهو دليل على ق�صية الو�صاطة التي نعنيها.
بقي اأن نبني ال�رشوط وال�سوابط التي ينبغي توفرها يف الو�سيط يف عقد النكاح. 

)45) احلديث �سبق تخريجه. 
)46) اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند 174/45، قال حمقق امل�سند:« حديث ح�سن«، والإمام مالك يف املوطاأ مر�ساًل 
وابن  ال�سنن 1151/2، رقم 1866،  والدارمي يف  الأم 84/5،  ال�سافعي يف  والإمام  462/1، رقم 1176، 
حبان يف �سحيحه 438/9، قال املحقق: »اإ�سناده �سعيف، رجاله ثقات رجال ال�سيخني غري مطري الوراق«، 

والطرباين يف املعجم الكبري 310/1، والدارقطني يف ال�سنن390/4، والبيهقي يف ال�سنن الكربى106/5.
)47) اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك 23/4، رقم 6771، والبيهقي يف ال�سنن الكربى225/7 رقم 13796، ينظر: 

التلخي�ص احلبري 122/3، و�سعفه الألباين يف اإرواء الغليل 282/5. 
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�سفات و�سوابط الو�سيط يف النكاح:

ميكن ا�صتخال�ض �صفات و�صوابط الو�صيط يف عقد النكاح من الن�صو�ض ال�رصعية 
والقواعد العامة، واأجملها فيما ياأتي:

ال�سابط االأول: االإ�سالم.

الأن العمل يف هذا املجال بني امل�سلمني ي�ستلزم االطالع على بع�ض االأ�رشار، فال 
ينبغي اأن يطلع عليها غري امل�صلم.

ال�سابط الثاين: العدالة التامة، واالأمانة.

فاالأمانة والعدالة �رشط يف مزاولة جميع االأعمال، ومنها التوفيق يف عقد النكاح، 
فهذا ال�صابط لبد منه يف الو�صيط يف عقد النكاح، ملا يكتنف الو�صاطة يف عقد النكاح 

من االأمور املتعلقة بالفروج، فوجب االحتياط فيها.
ال�سابط الثالث: العقل والبلوغ.

وهذا اأمر لبد منه يف الو�صيط يف العقود عموماً والو�صيط يف عقد النكاح على وجه 
اخل�صو�ض، وهذا ظاهر ل يخفى)48).

ال�شابط الرابع: ح�شن التعامل وال�شرب و�شرط التعليم واخلربة.

فهذه ال�سفات وال�سوابط مما تقوي عملية الو�ساطة يف عقد النكاح، نظراً الأهمية 
هذا العقد.

ومما �سبق يعلم اأن الذكورية لي�ست ب�رشط للعمل يف جمال الو�ساطة يف عقد النكاح، 
فلي�ض العمل فيها مما يخت�ض بالرجال، فيجوز للن�ساء العمل يف هذا املجال، وهو جمال 
رحب ووا�صع للمراأة، نظراً لتعلقه بالن�صاء تعلقاً قوياً، وهو املعمول به حيث اإن هناك 

ن�صبة لي�صت بالقليلة من الن�صاء من يعمل يف هذا املجال.

)48) ينظر: حا�سية ال�سرواين على حتفة املحتاج227/4، حا�سية البجريمي على الإقناع13/3.
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باأ�ض بقيام املراأة بهذا العمل ب�رشط اأن تاأمن على نف�سها الفتنة، ويكون كالمها  فال 
مع الرجال على قدر احلاجة، وما تقت�سيه م�سلحة العمل؛ وال ريب اأن تزويج ال�سباب 
وم�صاعدتهم يف ذلك يعد عماًل �صاحلاً ينال �صاحبه اأجراً عظيماً اإن هو احت�صب الأجر، 
في�ستوي فيه الرجل واملراأة)49). ولعل حديث اأن�ض ر�صي اهلل عنه -ال�صابق- مما يدل على 

هذا الأمر حيث بعث النبي �صلى اهلل عليه و�صلم امراأة وهي اأم �صليم ر�صي اهلل عنها.

املطلب الثاين: اأخذ العو�ض على مزاولة الو�شاطة يف عقد النكاح

الو�صطاء يف عقد النكاح من حيث اأخذ العو�ض على الو�صاطة على نوعني: 
النوع االأول: من ميار�ض هذه الوظيفة تربعاً واحت�صاباً، وهم القلة يف هذا املجال، 
الربح  يكون مق�صدها  مما ل  اجلمعيات اخلريية ونحوها  تتبع  التي  اللجان  ومن هوؤلء 

املادي يف الغالب.
النوع الثاين: من ميار�ض هذه الوظيفة لقاء عو�ض مادي ياأخذه يف مقابل و�ساطته. 
وي�صمى هذا العو�ض اأجراً اأو �صم�رصة اأو عمولة. وهذا حال غالب من يعمل يف الو�صاطة 

يف عقد النكاح، من االأفراد اأو جمموعات التوفيق، اأو املواقع االإلكرتونية.
ول �صك اأن عقد الو�صاطة يف النكاح يقت�صي حقوقاً للو�صيط، منها حقوق معنوية 
وحقوق مالية، التي هي الأجرة على الو�صاطة، لأن ما يقدمه يعترب خدمات غري واجبة 
عدم  على  يدل  ال  العو�ض  لهذا  البع�ض  واإ�سقاط  عو�ساً،  مقابلها  يف  فا�ستحق  عليه، 
يوؤديه  ما  مقابل  اأجراً  يتقا�صى  اأن  لبد  العام  مبفهومه  ال�صم�صار  اأن  كما  اأ�صاًل،  وجوبه 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?p .49) ينظر: موقع اإ�سالم ويب، مركز الفتوى(
 .age=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=56910
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قال احلجاوي -رحمه اهلل-:  الآخر من معلومات)50).  للطرف  يعطيه  وما  من جهود، 
» ويجوز اأن ي�ستاأجر �سم�ساراً لي�سرتي له ثياباً، فاإن عني العمل دون الزمان، فجعل له 
من كل األف درهم �سيئاً معلوماً �سح، واإن قال: كلما ا�سرتيت ثوباً فلك درهم وكانت 

الثياب معلومة اأو مقدرة بثمن جاز »)51).
االإجارة،  باب  االأجرة يف  ل�رشوط �سحة  تخ�سع  االأجرة  اأن هذه  يعلم  اأن  وينبغي 

فا�ستحقاق الو�سيط يف عقد الزواج الأجرته له �رشوط، منها:
1 - اأن تكون الأجرة معلومة ومتفقاً عليها بني الطرفني)52).

فالبد من التفاق على حتديد اأجر الو�صيط، واإذا مل يكن هناك اتفاق م�صبق على 
الأجرة فيمكن حتديدها باعتبار العرف ال�صائد، مبا مياثل اأجرة املثل.

2 - األ تكون الأجرة مقدرة بالن�صبة للمهر اأو ل�صيء اآخر، واإمنا حمددة مببلغ معني)53).
على  التعاقد  وقت  معلوم  غري  فاملهر  الطرفني،  على  والغرر  الظلم  يدخل  لئال 

الو�ساطة، كما اأنه ال عالقة الأجرة الو�سيط باملهر الذي �سيدفعه الزوج لزوجته.
اإلى  الو�ساطة  هذه  اأدت  اإذا  و�ساطته  عن  للو�سيط  االأج��رة  ت�ستحق  اأن  ويفرت�ض 
اإبرام عقد الزواج بني طريف النكاح، ولي�ض قبل ذلك. فاإذا مل يتم التوافق بني طريف 
النكاح، فال ي�صتحق الو�صيط اأجرة على عمله، اإل اإذا مت التفاق على خالف ذلك يف 

بداية التعاقد.

املحيط  الفقهاء110/2،  83/13، حتفة  املب�سوط   ،106/3 للج�سا�ص  الفقهاء  اختالف  ينظر: خمت�سر   (50(
الربهاين 11/7، الكايف لبن عبد الرب706/2، الذخرية162/5، رو�سة الطالبني 69/9.

)51) الإقناع 300/2. 
)52) ينظر: البحر الرائق 297/7، رد املحتار 5/6، �سرح اخلر�سي على خمت�سر خليل3/7، الفواكه الدواين 
110/2، �سرح املنهاج للجالل املحلي 69/3، حا�سية بجريمي على الإقناع 209/3، املبدع 409/4، الإقناع 

للحجاوي300/2.
)53) ينظر: املراجع ال�سابقة.
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ولو فر�ض اأن عقد الو�صاطة مت ف�صخه، فللو�صيط املطالبة باأجرة املثل كما هو معروف 
يف باب الإجارة. وهذا كله داخل يف املبداأ العام للو�صاطة، حيث يجوز اأخذ الأجرة 

على الو�صاطة التجارية، والو�صاطة يف النكاح تاأخذ حكمها من هذه احليثية.
وعطاء،  �سريين،  ابن  ير  ومل  ال�سم�رشة.  اأجر  »باب  اهلل-:  -رحمه  البخاري  قال 
اأن يقول: بع هذا  باأ�ض  باأ�صاً. وقال ابن عبا�ض: »ل  باأجر ال�صم�صار  واإبراهيم، واحل�صن 
الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك » وقال ابن �صريين: » اإذا قال: بعه بكذا، فما 

كان من ربح فهو لك، اأو بيني وبينك، فال باأ�ض به««)54).
االأجرة معلومة،  تكون  اأن  ابن حجر -رحمه اهلل-: »ولكن �رشط اجلمهور  وقال 
باأجرة ع�رشة فهو فا�سد، فاإن  اأن ي�سرتي بها بزاً  األفاً على  اإن دفع له  اأبي حنيفة  وعن 
ا�سرتى فله اأجرة املثل، وال يجوز ما �سمى من االأجرة، وعن اأبي ثور اإذا جعل له يف 
كل األف �سيئاً معلوماً مل يجز؛ الأن ذلك غري معلوم، فاإن عمل فله اأجر مثله، وحجة 
من منع اأنها اإجارة يف اأمر لأمد غري معلوم، وحجة من اأجازه اأنه اإذا عني له الأجرة 

كفى ويكون من باب اجلعالة«)55).
وعليه يظهر اأن ما ت�سنعه مواقع الزواج من طلب ر�سوم الت�سجيل فيها مقابل منفعة 
الزواج  مواقع  والغالب على  للزبائن ال حرج يف ذلك)56).  يقدمونها  معلومة  خدمة 
االإلكرتونية اأنها تاأخذ مقاباًل على عملية الت�سجيل والع�سوية، والبع�ض منها يتيح اإمكانية 
املرا�صلة بني الطرفني ممن �صجل يف املوقع، وقد يتح�صل اأي�صاً على بع�ض الأموال من 
وهو  جائز،  االأموال  هذه  على  احل�سول  اأن  فالظاهر  ال�رشكات،  اإعالنات  املوقع عرب 

)54) �سحيح البخاري 92/3. 
)55) فتح الباري 452/4. 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?p .56) ينظر: موقع اإ�سالم ويب، مركز الفتوى(
age=showfatwa&Option=FatwaId&Id=125472
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الإعالنات  اأو  املباح  التوا�صل  الأجرة يف مقابل خدمة  ما دمت هذه  حالل لأ�صحابها 
التي لي�ض فيها حمظور �رصعي)57).

اأن ما ياأخذه الو�سيط من االأجرة املزدوجة من طريف النكاح: الزوج  اأي�ساً  ويظهر 
والزوجة اأنه ال حرج فيه، اإذا مل يكن فيه مبالغة وال ظلم باأحد الطرفني، ب�رشط اأال يعمل 
مبا يخالف التزاماته جتاه اأحد الطرفني، بحيث يتم حماباة اأحدهما على ح�ساب االآخر. 

املطلب الثالث: و�شف الو�شيط للخاطب واملخطوبة

ذكر  احلديث  يف  وردت  كما  والِغيبة  الِغيبة،  حترمي  على  ال�رشعية  الن�سو�ض  دلت 
اال�ست�سارة  الِغيبة  حترمي  من  اهلل-  -رحمهم  العلماء  ا�ستثنى  وقد  يكره،  مبا  االإن�سان 
اإذا  االآخر  للطرف  املخطوبة  اأو  اخلاطب  عيوب  ذكر  فيجوز  وعليه  والزواج،  للِخطبة 
�صاأل عنه، وعلى من ا�صت�صري يف خاطب اأو خمطوبة اأن يذكر ما فيه من م�صاوئ �رصعية 
اأو عرفية كما يذكر ما فيه من اإيجابيات وحما�صن، ول يكون ذلك غيبة حمرمة اإذا ق�صد 

به الن�صيحة والتحذير ل الإيذاء، وامل�صاألة دائرة بني الوجوب وال�صتحباب)58).
قال زكريا االأن�ساري -رحمه اهلل-: »اإن اندفع مبجرد قوله ال تفعل هذا اأو ال ت�سلح 
لك م�ساهرته اأو معاملته اأو ال خري لك فيه، اأو نحوه، مل جتز الزيادة بذكر عيوبه، قاله 

النووي يف اأذكاره، وقيا�سه اإنه اإذا اندفع بذكر بع�سها ال بذكر جميعها«)59). 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?p .57) ينظر: موقع اإ�سالم ويب، مركز الفتوى(
age=showfatwa&Option=FatwaId&Id=166133

الإقناع   ،205/6 املحتاج  نهاية   ،205 الطالبني  )58) ينظر: مواهب اجلليل 418/3، منح اجلليل 265/3، منهاج 
للحجاوي 157/3، ك�ساف القناع 11/5، مطالب اأويل النهى 11/5، املو�سوعة الفقهية الكويتية202-201/19.

)59) اأ�سنى املطالب 117/3. 
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اأو خمطوبة...  ا�صت�صري يف خاطب  اهلل-: »ومن  ال�رصبيني -رحمه  اخلطيب  وقال 
ذكر امل�صت�صار جوازاً كما يف الرو�صة واأ�صلها، ووجوباً كما �رصح به امل�صنف يف �رصح 
ذلك  ينايف  ول  املعتمد،  هو  وهذا  للم�صت�صار...  بالن�صبة  والريا�ض  والأذك��ار  م�صلم 

التعبري باجلواز؛ لأنه ل ينايف الوجوب«)60). 
وقال البهوتي-رحمه اهلل-: »وعلى من ا�صت�صري يف خاطب اأو خمطوبة اأن يذكر ما 

فيه من م�ساوئ اأي عيوب وغريها وال يكون غيبة حمرمة اإذا ق�سد به الن�سيحة«)61).
الأدلة:

1- حديث فاطمة بنت قي�ض ر�صي اهلل عنها، حيث ذكرت للر�صول �صلى اهلل عليه 
عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  فقال  خطباها،  جهم  واأبا  �صفيان،  اأبي  بن  معاوية  اأن  و�صلم 
له،  مال  ف�صعلوك ل  معاوية  واأما  عاتقه،  ي�صع ع�صاه عن  فال  اأبو جهم،  »اأما  و�صلم: 
اأنكحي اأ�صامة بن زيد« فكرهته، ثم قال: »اأنكحي اأ�صامة«، فنكحته، فجعل اهلل فيه خرياً، 

واغتبطت به«)62). 
2- حديث اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه: اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: حق امل�صلم 

على امل�صلم �صتة -فذكرها وفيها- واإذا ا�صتن�صحك فان�صح له)63).
3- حديث متيم الداري ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »الدين 

الن�صيحة« قلنا: ملن ؟ قال: »هلل ولكتابه ولر�صوله ولأئمة امل�صلمني وعامتهم «)64).

)60) مغني املحتاج 222/4. 
)61) ك�ساف القناع 11/5، وينظر: مطالب اأويل النهى 11/5، حا�سية الرو�ص املربع لبن قا�سم234/6.

)62) اأخرجه م�سلم، كتاب: الطالق، باب املطلقة ثالثا ل نفقة لها، رقم1480.
)63) اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الأدب: باب من حق امل�سلم للم�سلم رد ال�سالم، رقم 2162، والإمام اأحمد 

يف امل�سند439/14، رقم 8845.
)64) اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند138/28، رقم 16940، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب الإميان، باب بيان اأن 

الدين الن�سيحة، رقم 55. 
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4- حديث اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه قال: قال الر�صول: »امل�صت�صار موؤمتن«)65). 
5- ما ورد اأن اأخاً لبالل كان ينتمي اإلى العرب ويزعم اأنه منهم، فخطب امراأة من 
»اأنا بالل بن رباح،  فقال:  قال: فح�رص بالل  اإن ح�رص بالل زوجناك،  فقالوا:  العرب 
وهذا اأخي وهو امروؤ �سيئ اخللق والدين، فاإن �سئتم اأن تزوجوه فزوجوه، واإن �سئتم 

اأن تدعوا فدعوا« فقالوا: من تكن اأخاه نزوجه فزوجوه «)66). 
اخلطابني  من  النكاح  عقد  يف  الو�ساطة  جمال  يف  يعملون  ملن  فيجوز  عليه  وبناًء 
واخلطابات واللجان واملواقع االإلكرتونية و�سف املخطوبة للخاطب، وو�سف اخلاطب 
للمخطوبة اأو لوليها، يف حدود الأو�صاف املعقولة العامة التي ل مبالغة فيها، والتو�صيف 

الذي ال حاجة له.
للذريعة، وحماية عن  �صداً  اأو خمطوبة،  النعت والو�صف لغري خاطب  ول يجوز 

مف�صدة وقوعها يف قلبه، وميله اإليها بح�صور �صورتها يف نف�صه.)67).
ولنهي النبي �صلى اهلل عليه و�صلم عن ذلك كما يف حديث عبد اهلل بن م�صعود ر�صي 
اهلل عنه، قال: قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »ال تبا�رش املراأة املراأة، فتنعتها لزوجها كاأنه 

ينظر اإليها«)68). 
قال املناوي-رحمه اهلل-: »ال تبا�رش خرب مبعنى النهي... يعني ال تنظر اإلى ب�رشتها 

)65) اأخرجه اأبو داود، كتاب الأدب، باب يف امل�سورة، رقم  4484 ، والرتمذي، كتاب الذبائح، باب: اأن امل�ست�سار 
باب  الوليمة،  كتاب  الكربى،  ال�سنن  والن�سائي   ،« �سحيح  ح�سن   « وقــال:   ،585  /  4 رقم  2819   موؤمتن، 
ا�ستقبال من قد دعي، رقم 6416 ، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب امل�ست�سار موؤمتن، رقم 3742 ، و�سححه 

الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري 1166/2، و�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة193/4.
)66) اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك، كتاب معرفة ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، باب: ذكر بالل بن رباح موؤذن 
ر�سول اهلل رقم  5202 ، وقال: » �سحيح الإ�سناد، ومل يخرجاه« وقال الذهبي: » �سحيح »، والبيهقي يف ال�سنن 

الكربى، كتاب النكاح، باب ل يرد نكاح غري الكفوؤ اإذا ر�سيت به الزوجة، رقم 12879.
)67) ينظر: حا�سية الرو�ص املربع لبن قا�سم234/6. 

)68) اأخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب ل تبا�سر املراأة املراأة فتنعتها لزوجها، رقم5240، واأحمد يف امل�سند، رقم3668.
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وت�سف ما راأت من ح�سن ب�رشتها... لزوجها كاأنه ينظر اإليها فيتعلق قلبه بها، فيقع بذلك 
فتنة...قال القاب�صي: هذا احلديث اأ�صل ملالك يف �صد الذرائع ؛ فاإن حكمة النهي خوف 

اأن يعجب الزوج الو�سف، فيف�سي اإلى تطليق الوا�سفة، اأو االفتتان باملو�سوفة«)69).
وقال العيني-رحمه اهلل- يف �رصح حديث اأم زرع: »ويف هذا احلديث فوائد منها: 
ذكر حما�سن الن�ساء للرجال اإذا كن جمهوالت بخالف املعينات، فهذا منهي عنه«)70).

اإل  املراأة لرجل  النهي عن و�صف حما�صن  ابن عثيمني-رحمه اهلل-: »باب:  وقال   
لأمر �رصعي كنكاحها، يعني: اأنه ل يجوز لالإن�صان اأن ي�صف امراأة لرجل، فيقول �صفتها 
كذا، كالطول واحل�صن والبيا�ض وما اأ�صبه ذلك، اإل اإذا كان هناك موجب �رصعي، مثل: 
اأن يكون هذا الرجل يريد اأن يتزوجها، في�سفها له اأخوها مثاًل، من اأجل اأن يقدم اأو 
يرتك، الأن هذا ال باأ�ض به، كما اأنه يجوز للخاطب اإذا خطب امراأة اأن ينظر اإليها من اأجل 
اأن يكون هذا اأدعى لقبوله اأو رف�صه، ولهذا »نهى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم املراأة اأن 
ت�سف املراأة لزوجها حتى كاأنه ينظر اإليها« وهذا كما اأنه حمرم، فهو من جهة الزوجة 
عليها  ويتزوجها  فيها  يرغب  فرمبا  لزوجها،  املراأة  اإذا و�سفت  الأنه  وذلك  عليها،  �رشر 
ويقع بينهما م�صاكل كما هي العادة... واحلا�صل اأنه ل يجوز لالإن�صان اأن ي�صف املراأة 

لرجل اأجنبي منها اإل اإذا كان هناك موجب �رصعي«)71).
فال اإ�صكال يف جواز توكيل من ينظر املخطوبة وي�صفها له، فاإن الو�صف يقوم مقام 
الروؤية يف نظر ال�رشع، قال ابن حجر-رحمه اهلل-: »ما رواه البخاري ال تنعت املراأة 

املراأة لزوجها حتى كاأنه ينظر اإليها، يدل على اأن الو�سف يقوم مقام العيان«)72).

)69) في�ص القدير385/6. 
)70) عمدة القاري 178/20. 

)71) �سرح ريا�ص ال�ساحلني489-488/6. 
 . )72) التلخي�ص احلبري 14/3. 
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املبحث الرابع
الطرق املعا�سرة يف الو�ساطة يف عقد النكاح

وفيه مطلبان:

املطلب الأول: اللجان واملوؤ�ش�شات اخلا�شة بالتوفيق يف الزواج

االجتماعية،  بالعالقات  الوثيق  وارتباطه  االإ�سالم،  يف  ال��زواج  اأم��ر  الأهمية  نظراً 
تاأخره  اأو  الزواج  وبقلة  الفا�سلة،  االأخالق  املجتمع  وي�سود  الف�سيلة  تنت�رش  وبانت�ساره 
بني  والتقاليد  العادات  لختالف  ونظراً  الجتماعية،  الروابط  وتتفكك  الرذيلة،  تنت�رص 
اأعداد كبرية من  الزواج، ف�سار هناك  التاأخر يف  البالد االإ�سالمية، وجدت حاالت من 
الن�ساء ممن تاأخر بهن الزواج، وبلغن ما ي�سمى �سن العنو�سة، واأ�سبح هذا من م�سكالت 
املجتمعات التي حتتاج اإلى الهتمام بها واإيجاد احللول لها)73)، فكان لبد من تي�صري اجلمع 
والتوفيق بني طريف الزواج، والبحث عن طرق جديدة تفيد يف حل هذه االإ�سكالية، ومن 
اأجل هذا انت�رشت اللجان واملوؤ�س�سات واجلمعيات االأهلية التي تهتم باأمر الزواج وتراعي 
�سوؤونه، وتعنى بالتوفيق والو�ساطة بني طريف الزواج، باالإ�سافة اإلى تي�سري اأمور الزواج 
ال�سعودية  املدن  انت�رشت يف  متعددة  اللجان  الزوجية، وهذه  امل�ساحلة  املادية، وكذلك 
الرئي�صة، و�صار ي�رصف عليها من اأهل الف�صل وال�صالح، وهي يف غالبها يهتم باجلانب 

املايل للزواج، لكنها يف بع�ض فروعها تهتم بجانب التوفيق بني الزوجني.
ومن اأهم اللجان واملوؤ�ص�صات التي تعتني بهذا اجلانب ما ياأتي:

)73) ينظر: جمموع فتاوى ومقالت، ابن باز 330/30.
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1 - جمعية الوئام اخلريية لرعاية االأ�سرة)74).

 للجمعية برنامج التوفيق يهدف مل�ساعدة الراغب يف الزواج من اجلن�سني يف البحث 
عن ال�رصيك املنا�صب بهدف حتقيق اأكرب قدر من ال�صفات املرغوبة لدى الطرفني ح�صب 

املتاح بكل اأمانة و�رصية. 
االأ�سباب الداعية الإن�ساء الوحدة:

1. ازدياد ن�صبة ال�صكان.
2. قلة فر�ض التعارف بني النا�ض.

3. ازدياد ن�صبة العنو�صة.
4. حتقيق الأهداف املرجوة لإعفاف ال�صباب والفتيات.

5.كرثة الت�صالت الواردة للجمعية، واحلاجة التي يعي�صها املجتمع.
6. قطع الطريق على االأ�ساليب غري املاأمونة يف التوفيق بني راغبي الزواج.

اأهداف وحدة التوفيق:

1. الإ�صهام يف حماية املجتمع من الف�صاد اخللقي بتوفري فر�ض العفاف لعنا�رص املجتمع.
2. توفري و�سيلة حديثة ذات اأ�سلوب ع�رشي ومتطور للتعريف بني راغبي الزواج 

وفق �صوابط حتافظ على ال�رصية والثوابت ال�رصعية للمجتمع.
�شروط التقدم خلدمات وحدة التوفيق:

لالإخوة  ونعتذر  اململكة،  مناطق  جميع  من  والن�صاء  الرجال  تخدم  الوحدة   .1
والأخوات الذين هم خارج اململكة ل�صعوبة التوا�صل معهم.

اأن يكون م�صوؤوًل عن �صحة جميع املعلومات  الرجال  املتقدم من  2. يجب على 
املقدمة من قبله، ويلزمه التوقيع على التعهد ب�سحة املعلومات. 

http://www.weaam.org.sa :74) ينظر(
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3. اإح�صار اأ�صل بطاقة الحوال و �صورة منها.
4. تعريف بالراتب.

5. تزكية من اإمام امل�سجد.
6. تعبئة منوذج طلب التوفيق. 

7. بعد طباعة النموذج و تعبئته يتم الت�صال على رقم اجلوال لق�صم التوفيق رجال، 
ن�صاء.

تنبيهات من وحدة التوفيق:

1. �رشورة اجلدية ووجود الرغبة ال�سادقة يف الزواج.
2. احلر�ض على دقة البيانات املقدمة واملدونة يف ال�صتمارة. 

وعدم  جديدة،  معلومات  وج��ود  حال  يف  الطلب  ب�صاحب  الت�صال  �صيتم   .3
احل�صور للم�رصوع اأو الت�صال.«)75(.

 2 - اجلمعية اخلريية مل�ساعدة ال�سباب على الزواج بجدة، 

ق�سم الداللة والتوفيق )76).

»اأهداف اجلمعية:

1- م�ساعدة ال�سباب والراغب يف الزوج.
2- التوفيق بني الراغبني يف الزواج والق�ساء على ظاهرة العنو�سة.

3- حث املجتمع وتوعية ال�سباب باأهمية الزواج وتر�سيد نفقاته.
4- تاأهيل ال�سباب للحياة االأ�رشية ال�سعيدة والفقه يف اأمور الزواج.

http://www.weaam.org.sa/Services/Conciliation.aspx :75) ينظر: املوقع ال�سابق، �سفحة(
www.alzawag.orj  :76) ينظر(

 http://www.gg.org.sa/donor/viewcharityorganization?organizationId=527 
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5- التوجيه واالإ�سالح االأ�رشي وال�سعي والتخفيف يف ن�سب الطالق.
6- حتقيق التكافل االجتماعي واال�ستقرار االأ�رشي وتكثري الن�سل«)77).

3 - مكتب الداللة على الزواج واالإ�سالح بني االأزواج واالأقارب بجدة

ودور املكتب هو الو�صاطة، عرب قنوات مبا�رصة وغري مبا�رصة، فاملبا�رص اأن ياأتي ويل الأمر يبحث 
البنته اأو اأخته عن زوج، وغري املبا�رش عن طريق متعاونات يعرفن البيوت التي لديها بنات للزواج، 

فيقوم املكتب باإر�صاد املتقدمني اإلى اأهل البنات بدون معرفة اأهل البيت عن دور املكتب)78).

4- اجلمعية اخلريية مل�ساعدة ال�سباب على الزواج مبكة املكرمة)79).

5 - اجلمعية اخلريية مل�ساعدة ال�سباب على الزواج والرعاية االأ�سرية 

بالطائف، ق�سم الداللة والتوفيق.

 االأهداف:

- ت�سجيع ال�سباب على الزواج.
- الإ�صهام قدر امل�صتطاع يف تكوين الأ�رصة ال�صاحلة والعناية بها.

- االإ�سهام يف الق�ساء العنو�سة وت�سجيع الزواج بني ذوي احلاالت اخلا�سة كاالأيتام 
والأرامل واملطلقات.

- حماية الفرد واملجتمع من النحرافات والف�صاد اخللفي.
- تاأهيل ال�سباب للحياة االأ�رشية ال�سعيدة والفقه يف اأمور الزواج.

)77) ينظر: املوقع ال�سابق.
jo2.htm/20000519/http://www.al-jazirah.com/2000 :78) ينظر(

 WWW.ZWAG.org :79) ينظر(



171 العدد | 61 | ربيع الأول 1435هـ    

- التوفيق بني الراغبني يف الزواج.
- حث املجتمع وتوعية ال�سباب باأهمية الزواج وتر�سيد نفقاته.

- التوجيه واالإ�سالح االأ�رشي وال�سعي لتخفيف ن�سب الطالق.
- حتقيق التكافل االجتماعي واال�ستقرار االأ�رشي وتكثري الن�سل)80).

6 – جمعية امللك عبد العزيز اخلريية للخدمات االجتماعية بحائل

اأ�رشي يكفل عي�سة كرمية  تاأ�سي�ض بيت  » اللجنة ت�سعى لفتح االأبواب وال�سعي يف 
لقطبي االأ�رشة الزوج والزوجة مراعني بذلك:

- قيمنا الجتماعية واأعرافنا املحلية.
- ال�صوابط ال�رصعية يف العالقات الجتماعية

- ال�رصية التامة وفق عمل موؤ�ص�صي.
يقوم بالتوفيق والدللة طاقم حمدود من اأهل الأمانة واخلربة، حيث ل يطلع على 

هذا الق�صم غري املخت�ض فيه.
اآلية التوفيق:

ق�سم  لدى  اللجنة  ملكتب  والداللة  التوفيق  يف  الراغب  ح�سور  ي�سرتط  الرجال: 
اخلروج  بهدف  املخت�ض  امل�صئول  مع  املبا�رصة  ال�صخ�صية  واملقابلة  والدللة،  التوفيق 

بروؤية وا�صحة عن روؤية املتقدم يف �رصيكة حياته.
الن�ساء: ال ي�سرتط ح�سور الراغبة يف الداللة لها اأو لغريها، واإمنا يتم التوا�سل من 

خالل هاتف التوفيق والدللة اأو زيارة الق�صم الن�صائي للجنة.«)81).
http://www.gg.org.sa/donor/viewcharityorganization? ينظر:   (80(

organizationId=31
http://www.ka1419.org/articles.php?action=show&id=4 :81) ينظر(
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7 - م�سروع ابن باز اخلريي مل�ساعدة ال�سباب على الزواج بالريا�س)82).

8 - جلنة تي�سري الزواج مبحافظة البكريية.

9 – اجلمعية اخلريية للزواج والرعاية االأ�سرية بربيدة اأ�سرة)83)

 االأهداف:

1- م�ساعدة راغبي الزواج غري القادرين عليه اأو اإقرا�سهم
2- اإ�صالح ذات البني والعمل على حل امل�صكالت الأ�رصية وال�صخ�صية وحالتها.

3- التوفيق بني راغبي الزواج من الذكور واالإناث.
4- توعية ال�سباب باأهمية الزواج والفقه يف اأموره وتر�سيد نفقاته.

5- حتقيق التكامل الجتماعي.
6- اإيجاد مراكز ا�ست�سارات اأ�رشية »)84).

10 - م�سروع تي�سري الزواج بالدمام.

 اآلية العمل:

1. ا�صتقبال املتقدم من اجلن�صني الن�صاء عن طريق اللجنة الن�صائية و تعبئة منوذج خا�ض 
يذكر فيه معلومات عن املتقدم و املوا�صفات التي يرغبها يف الطرف الآخر.
2. اإدخال بيانات املتقدم يف جهاز احلا�صب الآيل حلفظها حماطة ب�رصية تامة.

 http://www.alzwaj.org :82) ينظر(
http://www.gg.org.sa/donor/viewcharityorganization?organizationId=310 :83) ينظر(

http://sst5.com/CustomersDet..الب�سرية للتنمية  النجاح  مهارات  موؤ�س�سة  موقع  ينظر:   (84(
aspx?cid=57
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املنا�صب وذلك عرب برنامج علمي مدرو�ض يتم بكل  3. البحث عن الطرف الآخر 
�رصية واأمانة.

4. اإحاطة املتقدم لالأ�رصة املنا�صبة بعد اأخذ املوافقة املبدئية من الطرفني.
الزواج كاملهر وترتيبات  اأمور  املراأة من  االأمور االأخرى مع ويل  املتقدم  5. يكمل 

الزواج وغريها.
6. يف حالة تعذر وجود املطلوب يعتذر ل�صاحب الطلب.

االأوراق املطلوبة للرجل فقط بعد اجتياز املقابلة ال�سخ�سية:

1. تزكية من اإمام امل�سجد.
2. �صورة من البطاقة ال�صخ�صية.

3. �صورة �صخ�صية.
اإ�ساءات:

1. �رشورة وجود اجلدية و الرغبة ال�سادقة يف الزواج.
2. الرد ي�صتغرق مدة اأ�صبوع اإلى اأ�صبوعني تقريباً وذلك ح�صب مالءمة الطرفني.

3. تقوم اللجنة بدور و�سيط فقط دون تزكية اأي طرفني حيث تقع م�سوؤولية التحري عليهما.

4. كافة الرتتيبات و املفاهمات بني اللجنة واملتقدم ينبغي اأن حتاط بال�رشية والكتمان.
اللجنة الن�سائية:

من  وذلك  الزواج  الراغبات يف  طلبات  با�ستقبال  بامل�رشوع  الن�سائية  اللجنة  تقوم 
خالل ا�صتقبالهم مبقر اللجنة اأو عن طريق الت�صال املبا�رص.

اأهداف امل�سروع:

- التوفيق بني االأطراف لغر�ض الزواج وتقريب وجهات النظر.
- ا�ستقبال طلبات راغبي الزواج من اجلن�سني وم�ساعدتهم.
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- العمل على تي�صري وت�صهيل كل امل�صاعب التي تقف بطريقهم.
- امل�صاهمة بحل م�صكلة العنو�صة.

- مراعاة اأ�صحاب احلالت اخلا�صة والتعامل معها بح�صا�صية تامة.
- التو�سط لدى اجلمعيات اخلريية مل�ساعدة من ال ي�ستطيع حتمل تكاليف الزواج.

- اإلقاء املحا�رصات والدرو�ض اخلا�صة بهذا ال�صاأن.
جميع اخلدمات املقدمة جمانية)85).

11 - م�سروع بيوت مطمئنة جلنة التوفيق لراغبي الزواج جلنة التنمية 

االجتماعية بحي ال�سويدي بالريا�س)86).

» اأهداف التوفيق يف هذا امل�رصوع:
1- امل�ساهمة يف الق�ساء على ظاهرة التاأخر يف الزواج العنو�سة.

2- امل�ساعدة يف البحث عن االأكفاء من االأزواج والزوجات ب�رشية تامة.
3- اإحياء �صنة التكافل الجتماعي.

4- امل�ساهمة يف الق�ساء على االنحرافات التي نتجت عن التاأخر يف الزواج.
5- امل�صاهمة يف تكوين اأ�رصة �صعيدة.

12 – جمعية اأ�سرتي، اجلمعية اخلريية للزواج ورعاية االأ�سرة مبنطقة 

املدينة املنورة.

انطالق  مع  متزامناً  الربنامج  تاأ�س�ض   « بالزواج  الراغبني  بني  التوفيق  برنامج  عرب 

http://alkhaldi.8k.com/alkhaldi_zawag.htm :85) ينظر(
http://tanmiyh.org/House_prog :86) ينظر(
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اجلمعية، ويعمل من خالل نظام حا�صوبي دقيق يقوم بعملية التوفيق اآلياً، وب�رصية تامة 
للرجال والن�ساء، ويهدف الربنامج اإلى تقنني الزواج عرب ما يعرف باخلطابات، كذلك 
اأو  الزوج  عن  البحث  يف  املتقدمني  وم�ساعدة  العنو�سة،  على  الق�ساء  يف  امل�ساهمة 

الزوجة املنا�سبة، وفق �رشوط و�سوابط حمددة.
اأهداف الربنامج:

1- امل�صاهمة يف الق�صاء على العنو�صة.
2- م�ساعدة املتقدمني يف البحث عن الزوج املنا�سب باملوا�سفات املرغوبة قدر االإمكان.

�شروط املتقدم للربنامج:

1- اأن يكون �صليماً من الناحية النف�صية والعقلية واجل�صدية.
2- اأن يكون مقيماً يف منطقة املدينة املنورة اأو �صواحيها.

3- اأن يكون على دين وخلق ويتبني ذلك من تزكية اإمام امل�سجد له.
4- اأن ل يتجاوز عمره �صتني عاماً وميكن ا�صتثناء ذلك يف حالت م�رصوطة.

5- اأن يكون له القدرة واال�ستطاعة على الزواج.
6- اأن ل يكون راغباً يف زواج امل�صيار.

للتقدمي على الربنامج:

للرجال اإما احل�سور ملقر اجلمعية »اإدارة التوفيق« اأو التقدمي عرب املوقع االإلكرتوين. 
للن�ساء اإما احل�سور ملقر الفرع الن�سائي اأو التقدمي عرب املوقع االلكرتوين)87).

برامج  عرب  اجلن�سني،  من  الزواج  راغبي  بني  التوفيق  وموؤ�س�سات  جلان  اأهم  هذه 
عملية تختلف من جلنة لأخرى مع الأخذ بال�رصية والأمانة. وهي واإن كان ن�صاطها مفيداً 
يف ت�سهيل التوفيق بني من يرغب بالزواج من اجلن�سني اإال اأن ن�سبة النجاح يف التوفيق 

http://www.osraty.org.sa/article/details/ID/31 :87) ينظر(
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العنو�صة وتاأخر �صن  للم�صاركة يف حل مع�صلة  تبقى �صئيلة، وحتتاج مل�صاعفة اجلهود 
الزواج للن�ساء.

وكما هو ال�ساأن يف اأي م�رشوع خريي فاإن هذه اللجان واجلمعيات يعرت�سها عدد 
من امل�صكالت والعوائق مثل ما يتعلق بعوائد وعادات النا�ض يف عدم عر�ض الويل ملن 
حتت يده من الن�ساء ممن تاأخر �سن الزواج بهن، ورغبته التقيد بالطريقة التقليدية، عرب 

اخِلطبة املبا�رشة.
طريق  عن  املنا�سبة  الزوجة  اأو  املنا�سب  ال��زوج  عن  البحث  م�ساألة  عندنا  ويبقى 

الو�صطاء، وهذه امل�صاألة لها جانبان: 

اجلانب االأول: عر�س االإن�سان نف�سه على االآخرين بق�سد الزواج

اأو  اأن يكون من الزوج  اإما  طلب الزواج والعر�ض على الو�سطاء بق�سد الزواج، 
ويل املراأة اأو املراأة بنف�صها، ول اإ�صكال يف عر�ض الرجل نف�صه على الآخرين من اأجل 
الطريق  وهو  الزواج،  عملية  اإمتام  يف  االأ�سل  هو  فهذا  تنا�سبه،  زوجة  على  احل�سول 
الزواج،  بو�سطاء  يت�سل  اأن  له  فالرجل  وعليه  النا�ض،  بني  عليه  واملتعارف  املعروف 

ويبحث لنف�صه عن زوجة، ويعر�ض نف�صه عليهم لتحقيق طلبه.
وال اإ�سكال اأي�ساً يف جواز عر�ض الويل موليته على ذوي ال�سالح، وقد يكون هذا 

اأمراً مطلوباً من الويل جتاه م�سئوليته عن موليته، وعدم تاأخرها يف الزواج.
وي�صتدل على هذا اجلواز بفعل �صاحب مدين مع مو�صى عليهما ال�صالة وال�صالم، 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڇ  تعالى:  قال  ابنته،  يتزوج  اأن  مو�سى  من  طلب  حيث 
وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ڇ الق�ص�ض: 27، و�رصع من قبلنا �رصع لنا اإذا مل ياأت يف 
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�رصعنا ما يناق�صه. 
تعالى عنها  ابنته حف�صة ر�صي اهلل  وكذلك فعل عمر ر�صي اهلل عنه، حيث عر�ض 
على عثمان، ثم عر�صها على اأبي بكر ر�صي اهلل تعالى عنهما، قال عمر: »لقيت عثمان 
قال:  بنت عمر،  اأنكحتك حف�صة  اإن �صئت  ابن عفان، فعر�صت عليه حف�صة، فقلت: 
قال عمر:  اأتزوج يومي هذا،  اأن ال  بدا يل  ليايل، فقال: قد  فلبثت  اأمري،  �ساأنظر يف 
فلقيت اأبا بكر، فقلت: اإن �صئت اأنكحتك حف�صة بنت عمر، ف�صمت اأبو بكر فلم يرجع 

اإيل �صيئاً...«)88). 
وكان هذا يف عهد النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ومل ينكره، فيكون من ال�صنة التقريرية، 
فدل هذا على اأن ويل املراأة العاقل له اأن يعر�ض موليته على ال�صاحلني، وي�صمل هذا 

مالو عر�صها على رجل بعينه، اأو عر�صها على الو�صطاء)89).
واأما املراأة ففي عر�صها لنف�صها على الرجال اأو على الو�صطاء تف�صيل لبد من ذكره، 
ول يكفي فيه اجلواب املجمل، فاإن كان العر�ض على الرجال مبا�رصة فهذا ل يجوز يف 
ع�رشنا احلا�رش، وال ينبغي اأن تتكلم املراأة يف مو�سوع الزواج مع الرجال االأجانب اإال 
يف اأ�صيق احلدود، عند عدم اإمكان غريه، ول ي�صمح به ب�صكل عام، ويدخل فيه العر�ض 

على و�سطاء الزواج من الرجال.
واإن كان العر�ض على و�سيطات الزواج فهذا يف نظري ال اإ�سكال فيه، وال اأجد ما 
مينع منه �رصعاً ول عرفاً، اإذا كان ذلك عرب الو�صائل املباحة �رصعاً، ومل يكن فيه حمذور 

�رصعي.
ويدل على اأن املراأة ل تعر�ض نف�صها على الرجال ما ورد يف ق�صة الواهبة نف�صها للنبي 
)88) اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب: النكاح، باب: عر�ص الإن�سان ابنته اأو اأخته على اأهل اخلري، رقم5122.

)89) ينظر: رد املحتار261/2، جواهر الإكليل 275/1، اأ�سنى املطالب 118/3، حا�سية قليوبي 3/ 295، املغني 
6 / 537، ك�ساف القناع 20/5. 
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يدل على  مما  اهلل عليه و�صلم،  بالنبي �صلى  الق�صية خا�صة  فهذه  اهلل عليه و�صلم،  �صلى 
عدم ذلك يف حق غريه، ولذا كان ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم ي�صتنكرون هذا، قال اأن�ض 
ر�صي اهلل عنه: »جاءت امراأة اإلى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم تعر�ض عليه نف�صها، قالت: 
يا ر�صول اهلل األك بي حاجة؟، فقالت بنت اأن�ض: ما اأقل حياءها وا�صواأتاه وا�صواأتاه! قال: 

هي خري منك، رغبت يف النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فعر�صت عليه نف�صها«)90).

اجلانب الثاين: االأحق بقبول ِخطبة املراأة.

االأ�سل يف طلب خطبة املراأة والزواج منها اأن يكون ذلك اإلى ويل اأمرها، �سواء كان 
هو ويل النكاح اأو من دونه، واإن كان الغالب اأن يكون ويل املراأة يف عقد النكاح)91). 
وهذا هو املتعارف عليه عند العرب، وهو فعل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، حيث روى 
عروة ر�صي اهلل عنه اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم خطب عائ�صة ر�صي اهلل تعالى عنها 
اإلى اأبي بكر ر�صي اهلل عنه فقال له اأبو بكر: اإمنا اأنا اأخوك، فقال �صلى اهلل عليه و�صلم له: 

اأخي يف دين اهلل وكتابه، وهي يل حالل«)92).
اإلى  والر�صيدة  وليها  اإلى  املجربة  خطبة  اهلل-:»ب��اب  –رحمه  تيمية  بن  املجد  قال 

نف�صها«)93). 
مانع  فال  نف�صها)94)،  اإلى  الر�صيدة  املراأة  اأن تخطب  مينع من جواز  الأ�صل ل  وهذا 
�رشعاً من تقدم الرجل باخلطبة اإلى املراأة نف�سها، ب�رشط اأن تكون مكلفة ر�سيدة تعرف 

)90) اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب: النكاح، باب: عر�ص املراأة نف�سها على الرجل ال�سالح، رقم 5120.
املــحــتــاج199/6،  نهاية  املــطــالــب513/1،  اأ�سنى  اجلــلــيــل417/3،  مواهب  الــقــديــر374/2،  فتح  ينظر:   (91(

املغني333/3، ك�ساف القناع 18/5، مطالب اأويل النهى 347-345/2.
)92) اأخرجه البخاري، كتاب: النكاح، باب: تزويج ال�سغار من الكبار، رقم4793.

)93) املنتقى من اأخبار امل�سطفى 589. 
)94) ينظر: �سرح خمت�سر اخلرقي للزرك�سي 197/5، مطالب اأويل النهى 25/5. 
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م�سالح الزواج، واإن كان هذا يف الغالب ال يكون اإال من املراأة الثيب دون البكر. 
ويدل على جواز خطبة املراأة من نف�صها فعل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، كما يف 
حديث اأم �صلمة ر�صي اهلل تعالى عنها، قالت: »ملا مات اأبو �صلمة اأر�صل اإيلَّ النبي �صلى 
اهلل عليه و�صلم حاطب بن اأبي بلتعة ر�صي اهلل عنه يخطبني له، فقلت له: اإن يل بنتاً واأنا 

غيور، فقال: اأما ابنتها فندعو اهلل اأن يغنيها عنها، واأدعو اهلل اأن يذهب بالغرية«. 
ويف رواية: »اإين امراأة َغرَيى واإين امراأة م�صبية. فقال: اأما قولك: اإين امراأة غريى، 
ف�صاأدعو اهلل لك فيذهب غريتك، واأما قولك: اإين امراأة م�صبية، ف�صتكفني �صبيانك«)95). 
ومع تطور و�صائل الت�صال وتعدد التقنيات التي تتيح لالإن�صان الت�صال بالآخرين 
اأن يعر�ض  للرجل  فيمكن  اأو زمانية،  تعقيد، وبال حواجز مكانية  بحرية وي�رش وبدون 

نف�صه يف و�صائل الت�صال احلديثة، وكذلك املراأة، بال�صوابط الآتية:
1 – وجود احلاجة امللحة لعر�ض النف�ض للزواج عرب تلك الو�سائل.

2 - اأن يكون املوقع الو�صيط موقعاً موثوقاً، ي�رصف عليه اأهل الأمانة والديانة.
3- اأن ي�صبط هذا الأمر بال�صوابط ال�رصعية اخلا�صة بروؤية املخطوبة. 

4- اأن يق�رش االأمر على جمرد التعارف املجمل والرتا�سي املبدئي، واأما الدخول 
يف التفا�صيل فتكون عرب ويل املراأة)96). 

واإين بهذه املنا�سبة اقرتح واأو�سي اجلهات امل�سوؤولة لتقنني هذا القطاع املهم، وو�سع 
الأنظمة التي ت�صبطه، واملواد التي تنظمه، والهتمام به ومتابعته، حتى ميكن ال�صتفادة 

منه، ويوؤدي الدور املناط به. 

)95) اأخرجه م�سلم، كتاب: اجلنائز، باب: ما يقال عند امل�سيبة، رقم1576.وينظر: نيل الأوطار 128/6.
)96) ينظر: موقع اإ�سالم ويب، مركز الفتوى.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=F
 atwaId&lang=A&Id=42094
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املطلب الثاين: املواقع الإلكرتونية اخلا�شة بالزواج

نظراً لتطور و�سائل االت�سال واالإعالم املعا�رش وانت�سار ما ي�سمى االنرتنت، اأ�سبحت 
اإحدى الطرق الفعالة يف تو�صيل ما يريده الرجل وما تريده املراأة  ال�صبكة العنكبوتية 
االإلكرتونية  الزواج  ال�سنوات االأخرية مواقع  انت�رشت يف  لذلك  االآخرين، وتبعاً  اإلى 
انت�صاراً كبرياً، ف�صار بع�ض الرجال يدخلون هذه املواقع وي�صجلون بياناتهم، وكذلك 
بع�ض الن�صاء، وهذه املواقع تتطلب ذكر الأو�صاف اإما على جهة التف�صيل اأو على �صبيل 
الإجمال، وتختلف هذه املواقع يف طريقة تعاطيها مع مو�صوع التو�صط بني الرجال 
والن�ساء يف الزواج. واملالحظ على هذه املواقع اختالف م�ساربها وطرقها وتنوعها، 

وميكن اإجمال و�سف اآلية عمل تلك املواقع يف النقاط التالية:
ي�صف  فالرجل  وال�صفات،  لل�صكل  املف�صل  التو�صيف  تت�صمن  املواقع  هذه   -  1
نف�سه، واملراأة ت�سف نف�سها، من حيث �سفة �سعرها وبدنها وبيا�سها وغري ذلك مما تتميز 
به، والبع�ض من الن�صاء والرجال يتحفظ على موا�صفاته ال�صكلية، ويجيب فقط على 

الأ�صئلة التي تنا�صبه.
2 – غالب هذه املواقع ميكن من خاللها التوا�صل مع الطرف الآخر قبل التاأكد من 
اأو عن طريق  االإلكرتوين اخلا�ض،  الربيد  اإما عن طريق  الزواج،  اجلدية والعزم على 

الهاتف اجلوال.
3 - هذه املواقع - يف الغالب- ال تهتم مب�ساألة عزم االأطراف على الزواج، ولذا 

غالب املت�سفحني يريدون جمرد الت�سفح والتعارف.
4 - اختالف مقا�صد اأ�صحاب هذه املواقع من اإن�صائها، ولكن الغالب يريد الك�صب 
املادي، والقلة القليلة من يريد نفع االآخرين والتوفيق بني االأطراف من اأجل الزواج 
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بدون الك�سب املادي.
5 - �صعف الرقابة واملتابعة على هذه املواقع، �صواء الرقابة الداخلية من القائمني 
االجتماعية،  واالأمور  الزواج  اأمر  على  امل�سوؤولة  اجلهات  من  واخلارجية  املوقع،  على 

كوزارة ال�صوؤون الجتماعية، بل الرقابة منعدمة.
6 – بعد التوافق بني الطرفني يف ال�صفات املعرو�صة، يقوم الطرفان بالتوا�صل عرب 
املوقع، وبع�ض املواقع ل ت�صمح بالتوا�صل اإل بعد �رصاء بطاقة لي�صمح لهم بذلك، ولهم 

احل�صول على البيانات املهمة كا�صم العائلة ورقم الهاتف، لالت�صال باأهلها وخطبتها. 
7 – بع�ض املواقع ال ي�سمح بعر�ض اأرقام الهاتف وال الربيد االإلكرتوين، وال ميكن 

احل�صول عليها اإل بعد دفع مبلغ مايل.
ينتهي دور املوقع عند هذا احلد، ويكون الأمر حينئٍذ مناطاً بطريف التوا�صل.

ونظراً لكرثة هذه املواقع، واختالف م�صاربها واخلدمات التي تقدمها �صار من الع�صري 
اإعطاء حكم عام يندرج على جميع املواقع اخلا�سة بالزواج على ال�سبكة العنكبوتية.

والق�سية مقت�رشة على جمرد الو�ساطة والتوفيق، ولي�ض عقد زواج، فبعد موافقة 
الطرفني يعترب جمرد ِخطبة له اأحكام اخِلطبة، اأما عقد الزواج فله اأركانه و�رشوطه التي 

يجب  توافرها للحكم ب�صحته. 
من خالل  وقد ظهر يل  املعا�رصة،  امل�صاألة  لهذه  تطرق  من  العلماء  من  قلة  وهناك 

الطالع على من تكلم حول هذا املو�صوع اأن هناك خالفاً فيها على قولني:

القول االأول: جواز اإن�ساء مواقع الزواج على االإنرتنت ودخولها واال�ستفادة منها يف 

الزواج ب�سوابط.

واالأف�سل �سلوك الطريقة املعروفة للزواج ؛ باال�ستعانة املبا�رشة باالأهل اأو االأ�سدقاء 
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اأو القائمني على املراكز االإ�سالمية يف البحث عن الطرف االآخر يف حمل اإقامته.
وهذا قول جماعة من املعا�رصين)97).

ال�سوابط ال�رشعية جلواز فتح املواقع االإلكرتونية وعملها يف جمال الو�ساطة يف عقد 
النكاح: 

1- اأال يلجاأ اإلى البحث عن الزواج عن طريق هذه املواقع اإال عند احلاجة.
�صور  اخل�صو�ض  وجه  وعلى  املواقع،  هذه  الأ�صخا�ض عرب  �صور  تعر�ض  األ   -  2
الن�ساء؛ الأن النظر اإلى املخطوبة اإمنا اأبيح للخاطب فقط اإذا عزم على النكاح، وال يباح 

لغريه النظر، ول يجوز متكينه منه. 
3- عدم التف�صيل يف اأو�صاف املراأة والرجل، كاأنها تُرى، واإمنا اأو�صاف عامة.

التعارف،  اأجل  من  الت�صال  بو�صائل  اجلن�صني  بني  للمرا�صلة  املجال  يتاح  األ   -4
ول تعطى العناوين مبا�رصة عرب املوقع، واإمنا و�صيلة الت�صال بويل املراأة. وتتولى اإدارة 

املوقع التاأكد اأوًل من �صخ�ض اخلاطب، والربط بينه وبني ويل املخطوبة)98). 

)97) منهم ال�سيخ حممد بن �سالح املنجد، ينظر: موقع الإ�سالم �سوؤال و جواب. 
http://islamqa.com/ar/ref/85099
- وممن قال بهذا ال�سيخ حامد العلي من علماء الكويت، و اأ.د م�سطفى بن حمزة اأ�ستاذ التعليم العايل   

ملادة مقا�سد ال�سريعة بجامعة حممد الأول بوجدة املغرب، ينظر: موقع اإ�سالم اأونالين. 
http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528622850

- وممن اأخذ بهذا مركز الفتوى يف موقع اإ�سالم ويب، ينظر املواقع التالية:  
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatw
aId&Id=166133
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatw
aId&lang=A&Id=42094
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatw
aId&Id=106984

- وذهب اإلى هذا املجل�ص الإ�سالمي لالإفتاء، بيت املقد�ص، ينظر املوقع التايل:  
http://www.fatawah.com/Fatawah/386.aspx

)98) ينظر: موقع الإ�سالم �سوؤال و جواب.
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ووفًقا  ومراقبته،  ومتابعته،  عليه  والقيام  تاأ�صي�صه  يف  ج��اداً  املوقع  يكون  اأن   -  5
للمعلومات احلقيقية عن كل طرف بدون غ�ض اأو تدلي�ض. 

6 - اأن ت�رصف على املوقع جلنة من املوثوقني، من اأهل الف�صل وال�صالح والأمانة 
والديانة، تاأخذ زمام املبادرة يف الو�صاطة، وتقوم ب�رصية تامة بحفظ معلومات الأطراف، 

دون �صور �صخ�صية 
الأدلة:

ا�صتدلوا مبا ياأتي:
الدليل الأول:

هذا  على  وال�سنة  الكتاب  من  والن�سو�ض  فيه،  ورّغب  ال��زواج  �سن  االإ�سالم  اأن 
املعنى متوافرة، منها قول اهلل تعالى: ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڇ النور: 32.
وجه اال�ستدالل: اأن االأمر بالزواج واحل�ض عليه هو يف احلقيقة اأمر مبا يوؤدي اإليه، 
كل  ليبحث  وال�صابات،  ال�صباب  اأمام  التوا�صل  قنوات  فتح  ذلك  ومن  عليه،  ويعني 
منهم عما ينا�صبه. قال الإمام القرطبي يف تف�صري هذه الآية: »هذه املخاطبة تدخل يف 
باب ال�سرت وال�سالح اأي زوجوا من ال زوج له منكم، فاإنه طريق التعفف، واخلطاب 

لالأولياء....وقوله االأيامى منكم، اأي الذين ال اأزواج لهم من الن�ساء والرجال«)99). 
املباحة،  الو�سائل  الدليل عام، ومواقع الزواج ال تدخل �سمن  باأن  ويناق�س هذا: 
ملا فيها من املخالفات املتعددة، واإذا اجتمع حاظر ومبيح غلب جانب احلظر، فالقول 
بعدم جواز اإن�صاء هذه املواقع والإ�رصاف عليها والدخول لها والت�صجيل فيها لي�ض عن 

ال�صواب ببعيد.

)99) اجلامع لأحكام القراآن 236/12.
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الدليل الثاين: 
الرب  على  التعاون  وهي:  الإ�صالم  يف  الكربى  الكلية  القاعدة  على  ال�صتناد  ميكن 

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  ڇ  تعالى:  قوله  يف  عليها  الكرمي  القراآن  دل  التي  والتقوى، 
هذه  مثل  باإن�صاء  القيام  جواز  على  بعمومها  تدل  فهي   ،2 امل��ائ��دة:  ڇ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

املواقع ملا فيها من امل�صلحة العامة للمجتمع والتعاون على الرب والتقوى)100).
وجمعيات  جلان  بتفعيل  الو�صاطة  يف  القاعدة  بهذه  العمل  ميكن  باأنه  هذا:  يناق�س 
لي�ست  املواقع  فهذه  الزواج،  مواقع  عن  فن�ستغني  ومعنوياً،  مالياً  ودعمها  التوفيق، 

الطريقة الوحيدة التي تنح�رص فيها هذه القاعدة.

القول الثاين: عدم جواز اإن�ساء هذه املواقع، اأو دخولها والت�سجيل فيها واال�ستفادة 

منها.

وهذا قول بع�ض الباحثني املعا�رصين)101).
الأدلة:

ا�صتدلوا مبا ياأتي:
الدليل الأول:

اأن هذه املواقع فيها مفا�صد كثرية، وذلك من عدة وجوه: 
1-ا�صتمالها على الغ�ض والتدلي�ض والحتيال، ورمبا تكون املعلومات غري �صحيحة، 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?p  .100) ينظر: موقع اإ�سالم ويب، مركز الفتوى(
 .age=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=56910

http://www.islamlight.net/index2.php?option=com_،101) ينظر: موقع �سبكة نور الإ�سالم(
.=ftawa&task=view&id=23171&pop=1&page

موقع اإ�سالم ويب، ال�ست�سارات.  
http://www.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=240878  
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وقد يكون الرجل �صادقاً لكن املراأة تكذب اأو بالعك�ض، وهذا حال اأكرث هذه املواقع، 
حيث ات�صاع انت�صار ال�رص عن طريقها، وغلبة الف�صاد على روادها، وكافة هذه املواقع 
واملبتلى  الف�سيلة،  عن  والباحث  واملنحرف،  وامل�ستقيم  والطالح،  ال�سالح  يزورها 
املخاطر  كثري  املنال  ع�صري  امل�صقة،  بالغ  اأمر  املواقع  هذه  يف  فالتحكم  الرذيلة،  بحب 

واملحاذير)102).
2-اأن هذه املواقع توؤدي اإلى منكرات متعددة؛ فرمبا دخلت الفتاة هذه املواقع وهي 

ل تعرف التعارف واملحادثة، فتتعلم من هذا املوقع كيف تتعرف اإلى ال�صباب. 
قال ال�صيخ عبد الكرمي اخل�صري -حفظه اهلل-: »الت�صال بالرجال الأجانب عن طريق 
الرجال  تخاطب  وال  تعرف،  ال  اأن  للمراأة  فخري  اخللقي،  لالنحالل  �سبٌب  االإنرتنت: 
الأجانب اإل يف حال ال�رصورة، مثل العالج، ونحوه، اأو ا�صتفتاء لعامل موثوق به، وما 
�سابه ذلك من احلاجات امل�رشوعة، والتحادث بني ال�سباب والفتيات عن طريق االإنرتنت: 
بوابٌة لل�رصِّ، وا�صتدراج من ال�صيطان، كما وقع يف حبائل ذلك كثري من العفائف، بعد 
اأن يكون �سعار املراأة امل�سلمة يف كل زمان  اأن زال عنهن جلباب احلياء، الذي يجب 
ومكان. واإن كان الق�سد: اأنه من اأجل اأن تُْعَرف، ويتاح لها فر�سة للتزوج ممن يعرفها 
اأن يخلقها، واهلل  قبل  الزواج  لها رزقها يف  ر  قدَّ من خالل هذه االآالت: فاهلل �سبحانه 

�سبحانه قادر اأن يي�رش اأمرها اإذا علم �سدق نيتها برتك ما حرم عليها «)103). 
ل  وهذا  الأجنبيني،  والرجل  امل��راأة  بني  املرا�صلة  عملية  ت�صهل  املواقع  هذه  3-اأن 
اإن�سان اأن يرا�سل  يجوز، قال ال�سيخ عبد اهلل بن جربين -رحمه اهلل-: »ال يجوز الأي 
امراأة اأجنبية عنه؛ ملا يف ذلك من فتنة، وقد يظن املرا�صل اأنه لي�صت هناك فتنة، ولكن 
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=show    ،102) ينظر: موقع اإ�سالم ويب(

 fatwa&Option=FatwaId&Id=106984
)103) فتاوى ال�سيخ عبد الكرمي اخل�سري �ص 14، املكتبة ال�ساملة.
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ال يزال به ال�سيطان حتى يغريه بها، ويغريها به. وقد اأمر �سلى اهلل عليه و�سلم من �سمع 
بالدجال اأن يبتعد عنه، واأخرب اأن الرجل قد ياأتيه وهو موؤمن ولكن ال يزال به الدجال 
حتى يفتنه. ففي مرا�صلة ال�صبان لل�صابات فتنة عظيمة وخطر كبري يجب البتعاد عنها 

واإن كان ال�صائل يقول: اإنه لي�ض فيها ع�صق ول غرام « )104).
ويناق�س هذا: باأن و�صع ال�صوابط التي تقنن هذه املواقع مما مينع من الوقوع يف 

ال�صلبيات املذكورة، فال داعي للقول باملنع منها على وجه الإطالق.
الدليل الثاين:

يبحث  اأن  االأول��ى  طريقتان:  االإ�سالم  ففي  للزواج،  ال�رشعية  الطرق  يخالف  اأنه 
الزوج عن املراأة ذات الدين. والثانية: اأن يبحث ويل املراأة عن زوج �سالح ملوليته. اأما 
اأن تبحث الفتاة بنف�سها عن زوج لها، فال يعرف من هدي ال�سلف ر�سي اهلل عنهم)105).
الطريقني  هذين  ووجود  ذكر،  فيما  الطرق  يح�رص  الإ�صالم مل  باأن  ويناق�س هذا: 
اأن هذه املواقع تدخل يف  اإذا كانت م�صبوطة �رصعاً، كما  اأخرى  ل ينفي وجود طرق 

الطريقة الثانية، فيما لو كان الويل هو الذي و�سع بيانات موليته فيها.
الدليل الثالث:

النكاح: »الأ�صل يف  القاعدة امل�صهورة يف  باملنع من هذه املواقع يوافق  القول  اأن 
الأب�صاع التحرمي«)106)، وهذه القاعدة من اأجل االحتياط يف اأمور الزواج.

ويناق�س هذا: باأن هذه القاعدة مل يتفق عليها العلماء -رحمهم اهلل-، كما اأن هذا 
يف ذات عقد النكاح، ولي�ض يف مقدماته وما يتعلق بالتوفيق والتو�سط من اأجل الزواج.

)104) فتاوى املراأة، جمع حممد امل�سند، �ص 96.
http://www.islamlight.net/index2.php?option=com_،105) ينظر: موقع �سبكة نور الإ�سالم(

.=ftawa&task=view&id=23171&pop=1&page
)106) ينظر: املنثور يف القواعد 177/1، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي 61/1.
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الدليل الرابع:
ما ثبت يف كثري من االإح�سائيات اأن الزواج بهذه الطريقة م�سريه الف�سل، فمثل هذا 
الزواج �سيقوم على ال�سك والريبة بني الزوجني، وهو �سبب ف�سل كثري من الزيجات 
االإلكرتونية. وعندما يرى الرجل عر�ض الن�ساء اأنف�سهن على جماهيل االإنرتنت، وقد 
عرف الزوج دخول زوجته لهذه املواقع وعر�ض نف�سها بهذه الطريقة املبتذلة، مع اأنه 
لي�ض لدى كثري من الداخلني رغبة يف الزواج من هوؤالء العار�سات الأنف�سهن ؛ الأنهم ال 
يثقون بامراأة تدخل هذه املواقع، والكثري منهم يدخل لإ�صباع رغبته بالتاأمل يف ال�صور، 
وقراءة الر�صائل، وروؤية املوا�صفات الن�صائية لدى تلك العار�صات لأنف�صهن.فاإذا جاء 
للزواج: فاإنه ال يبحث اإال عن امراأة طاهرة، عفيفة، ال تعرف الرجال قبله ؛ الأنه �سياأمنها 
على عر�سه، وبيته، وماله، وطائفة كبرية من ال�سباب ال ت�سع ثقتها مبواقع االإنرتنت، 

وعامل الف�صائيات)107).
الدليل اخلام�س: 

ميكن  ال  ال�رشعية،  املخالفات  من  جملة  يف  يقعون  املواقع  هذه  يف  امل�سرتكني  اأن 
تربيرها ول جتاوزها، ومن هذه املخالفات:

1 – خطبة الرجل اأكرث من امراأة، وقبول املراأة خلطبة اأكرث من رجل. 
وهذا يعار�ض االأحاديث ال�سحيحة الواردة يف النهي عن خطبة امل�سلم على ِخطبة 
اأخيه. مثل حديث ابن عمر ر�صي اهلل عنهما اأن النبي قال »ل يخطب على خطبة اأخيه 

اإل باإذنه«)108).
وهذا �رصيح الدللة يف النهي عن الوقوع يف هذا الأمر. وهذه املواقع يف الغالب 

 http://islamqa.info/ar/ref/118754 ،107) ينظر: موقع الإ�سالم �سوؤال وجواب(
)108) اأخرجه البخاري كتاب النكاح: باب ل يخطب على خطبة اأخيه حتى ينكح اأو يدع، رقم 5142، وم�سلم، 

كتاب النكاح: باب حترمي اخلطبة على خطبة اأخيه، رقم 1412/49.
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يح�صل فيها ارتكاب هذا النهي، فال تراعى املراأة اإذا خطبت من رجل األ يتقدم �صخ�ض 
اآخر عليه، ورمبا تقدم العدد من الرجال خلطبة امراأة واحده وتظهر القبول لهم، وهذا 

ركوب للنهي الوارد يف احلديث.
2 – وجود ال�سور لبع�ض الن�ساء ممن تعر�ض نف�سها للزواج.

وت�صوير املراأة نف�صها لغري حاجة اأو �رصورة ممنوع يف النظر الفقهي، كما اأن وجود 
يجوز  ال  وهو  االأجنبية،  للمراأة  الرجال  نظر  ي�ستلزم  املواقع  هذه  يف  الن�ساء  �سور 
والكالم حوله معروف، واأنه ل يجوز للرجل اأن ينظر للمراأة الأجنبية، والأ�صل حترمي 
نظر الأجنبي والأجنبية اإل بدليل)109)، والنظر من خالل املواقع الغالب اأنه قبل اخلطبة، 

فال حاجة له حينئذ.
كما اأن النظر اإلى املخطوبة اإمنا اأبيح للخاطب فقط اإذا عزم على النكاح، وال يباح 

لغريه النظر، ول يجوز متكينه منه.
ول ي�صح الحتجاج بقول ال�صافعية -رحمهم اهلل- يف م�صاألة النظر اإلى املخطوبة، 
قبل  اإليها  نظر  يكون  اأن  ينبغي  ال�صافعي:  اأ�صحاب  اهلل-:»قال  ال�صنعاين -رحمه  قال 

اخلطبة، حتى اإن كرهها تركها من غري اإيذاء، بخالفه بعد اخلطبة«)110).
 وهذا غري م�صلم لل�صافعية -رحمهم اهلل- ؛ لأن الأحاديث التي جاءت باإباحة الروؤية 
ي�سلم  فال  اأحدكم«،  خطب  »اإذا  اخِلطبة:  ا�سرتاط  بع�سها  ويف  باخلطبة،  الروؤية  قيدت 
ال�صتدلل باأحاديث الروؤية على جواز روؤية املراأة قبل اخلطبة ، بالإ�صافة اإلى اأنَّ عر�ض 
ال�صور  هذه  اإلى  النظر  من  اخلاطب  وغري  العازم  اخلاطب  متكن  الهيئة  بهذه  ال�صور 

املعرو�صة.

)109) ينظر: �سبل ال�سالم 166/2. 
)110) �سبل ال�سالم 166/2، وينظر: اإعانة الطالبني 298/3. 
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وقد  تخفى.  ال  الف�ساد  من  اأبواباً  يفتح  املزري  ال�سكل  بهذا  ال�سور  و�سع  اأن  كما 
ذكر فقهاء املالكية -رحمهم اهلل- اأنه يكره ا�صتغفال املراأة يف الروؤية من اأجل خطبتها، 

وعللوا ذلك لئال يتطرق اأهل الف�صاد للنظر للن�صاء، ويقولون: نحن خطاب)111).
�صور  تعر�ض  األ  املواقع  هذه  �صوابط جواز  من  ولذا  به،  بالت�صليم  يناق�س هذا: 

الأ�صخا�ض عرب هذه املواقع، وعلى وجه اخل�صو�ض �صور الن�صاء.
3 - من اأبرز ال�سلبيات واملخالفات التي تاأتي بها مواقع الزواج االإلكرتونية اإ�سعاف 
اأهمية عقد الزواج، وتعظيم اأمره يف النفو�ض. فال �سك اأن هذه املواقع على االنرتنت 
كثرية، وهي بني مواقع متخ�س�سة يف عر�ض الزواج، وخدمات تقدمها  بع�ض املواقع 
رغبة يف تكثري عدد مت�سفحيها، فاأ�سبحت جتارة رائجة عند البع�ض، مما اأخرج الزواج 

عن معناه املق�صود يف ال�رصيعة. 
الرتجيح:

الراجح -واهلل اأعلم- القول االأول، اأن اإن�ساء املواقع االإلكرتونية خلدمات الزواج 
يف  وهي  املذكورة،  بال�سوابط  جائز  منها  واال�ستفادة  فيها  والت�سجيل  اإليها  والدخول 
نظري اإذا وجدت حتقق احلد املطلوب يف التوثق وامل�سداقية واجلدية يف هذه املواقع.

ثمرة اخلالف:
تظهر ثمرة اخلالف يف النقاط التالية:

1 - ما يتعلق بالأموال التي يتح�صل عليها اأ�صحاب هذه املواقع من اخلدمات التي 
تقدمها، هل هي حالل لهم ؟

على القول الأول: نعم، وما يح�صل من اأموال من هذه املواقع فهو حالل، ما دام 
يف مقابل خدمة التوا�سل املباح من اأجل الزواج، اأو االإعالنات التي لي�ض فيها حمظور 

)111) ينظر: بلغة ال�سالك 342/2.
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�رصعي)112).
وعلى القول الثاين: ل.

2 - اإذا اأراد �صاحب املوقع بيعه جلهة اأخرى، هل يجوز له ذلك ؟
�رشاءه  تريد  التي  اجلهة  تكون  ال  اأن  ب�رشط  بيعه،  االأول: ال حرج يف  القول  على 

�صت�صتخدمه فيما ل يجوز �رصعاً ؛ حيث يكون معيناً لهم على املع�صية)113).
وعلى القول الثاين: ل يجوز بيع هذه املواقع، واملتاجرة فيها.

3 – اإذا التزم املوقع بال�سوابط املذكورة، ثم حاول اأحد املت�سفحني التالعب، فهل 
ياأثم �صاحب املوقع ؟

على القول الأول: اإذا بذلت اجلهود يف ال�صبط، وقدر اأن قام اأحد النا�ض بالتالعب 
من غري تفريط من القائمني على املوقع، فريجى اأن ل حرج على �صاحب املوقع يف 

ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ڇ  تعالى:  اهلل  لقول  ذلك، 
.(114(

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ڇ التغابن: 16 
وعلى القول الثاين: ياأثم �صاحب املوقع.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?pa   112) ينظر: موقع اإ�سالم ويب، مركز الفتوى(
ge=showfatwa&Option=FatwaId&Id=166133

)113) ينظر: املوقع ال�سابق.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatw .114) ينظر: املوقع ال�سابق(

.a&Option=FatwaId&Id=165635
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اخلامتة

م�سك اخلتام لهذا البحث املتوا�سع اأحمد اهلل عز وجل، واأ�سكره على نعمه الكثرية، 
التي ل اأح�صي لها عداً، ول اأجد لها حداً، فكل نعمة يف ال�صماء والأر�ض منه واإليه جل 

وعال، واإين يف هذه اخلامتة اأجمل النتائج التي تو�سلت اإليها يف النقاط االآتية:

اأن هناك عالقة وثيقة بني الو�صاطة يف عقد النكاح ومقدمات النكاح؛ وهي: اختيار   -1
الزوجني واخِلطبة والنظر اإلى املخطوبة.

الو�صاطة م�صطلح حادث معا�رص، لكنه مبعنى ال�صم�رصة والَدللة، وميكن اأن ي�صاغ   -2
اأنه: عقد بني طرفني، على عمل معلوم،  النكاح على  تعريف للو�صاطة يف عقد 
معلوم  بعو�ض  ال��زواج،  الأجل  النكاح،  طريف  بني  والتوفيق  التقريب  يقت�سي 

للو�صيط، اأو بدون عو�ض..
هناك م�صطلحات متعددة تتقاطع مع م�صطلح الو�صاطة، وبينها عالقة وثيقة، ومن   -3

تلك امل�صطلحات: ال�صم�رصة، الدللة، التوفيق، اخلطابة.
اأن الو�صاطة يف عقد النكاح تكيف كما تكيف الو�صاطة يف عقود املعامالت املالية،   -4

ول تخلو يف تو�صيفها من كونها اإجارة اأو وكالة.
اأن الو�صاطة اإن كانت باأجرة فهي من باب الإجارة ل غري، ويكون الو�صيط اأجرياً   -5
م�سرتكاً ؛ وتكون من عقود املعاو�سات املالية، واإن كانت الو�ساطة بغري اأجر فهي 
من باب الوكالة ل غري، ويكون الو�صيط وكياًل لطريف النكاح اأو اأحدهما، وتكون 

من عقود الإرفاق والتربع.

اأن عقد الو�ساطة يف النكاح عقد جائز، ال الزم.  -6
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اأن عقد الو�صاطة يف النكاح من عقود الأمانة ل ال�صمان، ويد الو�صيط يد اأمانة، ل   -7

يد �سمان، مامل يفرط فيما بني يديه اأو يتعدى عليه.

جواز الو�صاطة يف عقد النكاح بناًء على اأربعة اأمور، الأول: جواز اإر�صال امراأة   -8

ثقة لتنظر املخطوبة. الثاين: القيا�ض على جواز مبداأ الو�صاطة يف عقود املعامالت 

املالية. الثالث: الو�ساطة يف عقد النكاح ال تخرج يف تكييفها عن عقدي االإجارة 

والوكالة. الرابع: العرف واحلاجة يدلن على جواز الو�صاطة يف عقد النكاح.

مزاولة وظيفة الو�ساطة يف عقد النكاح من الرجال والن�ساء جائز، اعتباراً بجواز   -9

مبداأ العمل يف جمال الو�ساطة يف العقود التجارية، وغري ذلك من الدالالت.

والعقل  والأمانة،  التامة  العدالة  الإ�صالم،  اأربعة:  النكاح  يف  الو�صيط  �صفات   -10

والبلوغ، وح�صن التعامل وال�صرب والتعليم واخلربة.

11-الو�صطاء يف عقد النكاح من حيث اأخذ العو�ض على الو�صاطة على نوعني، واأخذ 

العو�ض عليها جائز، واالأجرة تخ�سع ل�رشوط �سحة االأجرة يف باب االإجارة.

12-جواز و�صف الو�صيط للخاطب واملخطوبة للطرف الآخر، ووجوب ذكر ما فيه من 

العيوب وامل�صاوئ.

13-انت�رشت اللجان واملوؤ�س�سات واجلمعيات االأهلية التي تهتم باأمر الزواج وتراعي 

للدعم  حتتاج  وهي  ال��زواج،  طريف  بني  والو�ساطة  بالتوفيق  وتعنى  �سوؤونه، 

وم�ساعفة اجلهود للم�ساركة يف حل مع�سلة العنو�سة وتاأخر �سن الزواج للن�ساء.

14-يجوز للمراأة اأن تبحث عن الزوج ال�سالح، وتعر�ض نف�سها عليه يف حال ال�رشورة. 
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ويجوز لوليها اأن يفعل ذلك نيابة عنها.

�سواء كان هو ويل  اأمرها،  اإلى ويل  منها  املراأة والزواج  15-االأ�سل يف طلب خطبة 

النكاح اأو من دونه، ول مانع من جواز اأن تخطب املراأة الر�صيدة اإلى نف�صها.

16-ال مانع من خماطبة املواقع اجلادة التي ت�سعى مل�ساعدة ال�سباب، وت�سهيل الزواج 

لهم اإن وجدت.

فيها  والت�سجيل  اإليها  والدخول  ال��زواج  خلدمات  االإلكرتونية  املواقع  اإن�ساء  17-اأن 

واال�ستفادة منها جائز ب�سوابط، وهي حتقق احلد املطلوب يف التوثق وامل�سداقية 

واجلدية يف هذه املواقع.

وهذه بع�س التو�سيات التي ظهرت يل من خالل البحث: 

اإن�ساء هيئة اأو وزارة م�ستقلة تعنى باأمور االأ�رشة يف املجتمع من العناية باأمور الزواج   -1

والعالقات االأ�رشية وغريها مما يهم ال�سباب والفتيات املقبلني على الزواج.

مواقع  مبتابعة  تهتم  الجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  يف  خا�صة  اإدارة  اأو  دائرة  و�صع   -2

الزواج االإلكرتونية واالهتمام بها ومراقبتها وتطوير اآليتها.

وحماكم  العدل  وزارة  اأو  الجتماعية  ال�صوؤون  -وزارة  املعنية  اجلهات  اأو�صي   -3

امل�صاألة  النكاح، لتكون  الأحوال ال�صخ�صية- بو�صع تنظيم �صج�ل الو�صط�اء يف 

مقننة ومنظمة. 

بني  تن�صاأ  التي  الغرامية  للعالقات  التي�صري  من  باحلذر  املواقع  اأ�صحاب  اأو�صي   -4
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ال�صباب  مب�صاعر  تتالعب  والتي  الهابطة  املواقع  طريق  عن  والفتيات  ال�صباب 

وعواطفهم، وبيان عظيم خطرها.

اخلاطب  واأحكام  عام،  ب�صكل  النكاح  اأحكام  ببيان  بالهتمام  اأي�صاً  اأو�صيهم   -5

واملخطوبة ب�صكل خا�ض يف مواقعهم والتحذير مما يقع من ت�صاهل يف العالقات 

اأثناء فرتة اخلطوبة.

�سبحان ربك رب العزة عما ي�سفون، و�سالم على املر�سلني، واحلمد هلل رب العاملني، 

و�صلى اهلل و�صلم على عبده ور�صوله حممد وعلى اآله واأ�صحابه اأجمعني.




