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الملخص

ظاهرة انتشرت فقد المعاصرة، الفقهية الموضوعات من الموضوع بغيرالزواجِهذا
الظاهرة هذه خطر مبنية الموضوع هذا في أكتب جعلني الذي األمر كبيراً، انتشاراً المسلمات
اختالف وأثر وتكوينه، الزواج ماهية حول الرسالة هذه في تحدثت وقد وشاباتنا، شبابنا على
بمن الزواج حكم األصلي الدين اختالف أثر ويتضمن الزواج، عقد في والطارئ األصلي الدين
الفرق ببعض الزواج حول وتحدثت بالكتابية، والزواج كتاب، شبهة لها ومن لها، كتاب ال

المنتشرة الفرق من وغيرها والبهائية والدرزية . كالشيعة

ردة أو الزوجين أحد إسالم عند الزواج عقد حكم فيشمل الطارئ الدين اختالف أما
اآلخر دون . أحدهما

ع الرسالة هذه في وتحدثت وواليةكما الزواج كشهود الزواج عقد توابع في الدين اختالف أثر ن
عصرنا، في المسلمات بغير الزواج ظاهرة على وركزت وغيرها، والميراث والنفقات التزويج

انتشارها من والحد الظاهرة لعالج طرقاً واقترحت وآثار، مفاسد من عليها يترتب .وما
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Abstract 

This research investigates one of the contemporary jurisprudence 

issues. As the phenomenon of marriage to non-Muslim women is spreading 

at a large scale, I decided to look into it in order to show its severe dangers 

on our young men and women. In this research, I discussed the definition 

of marriage, its constitution, and the impact of the original and the 

emergent religion on the marriage line. The impact of difference in the 

original religion includes the verdict of marriage to a non-holy book 

woman, semi-holy book woman, and holy book woman. I also discussed 

getting married to women who belong to certain religious factions such as 

Shiites, Druze, Bahaism, and other factions. 

The impact of the emergent religion includes the verdict of marriage 

line upon conversion of either spouse to Islam or conversion of either one 

from Islam to another religion.  

In this research, I also discussed the impact of differences in religion 

on the accessories of the marriage line such as marriage witnesses, 

marriage guardianship, costs, alimony, inheritance, and others. I 

concentrated on the marriage phenomenon with non-Muslim women in 

age, including its negative effects and damages. I also put forward some 

suggestions and recommendations to deal with this phenomenon and 

restrict its spread.


