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مة امل  ِّ
 :قد 

الم على  الة والسَّ ِّ العاملين، والصَّ
 . أجمعينآله وصحبه  محمد وعلىنبينا  ،أفضل املرسلينالحمد هلل رب 

ا بعد:    نت  يت بعقد النكاح، وبيَّ نِّ فإن الشريعة اإلسالمية ع    أمَّ
َّ
   ،ت على املحافظة عليه ص  ت عليه، وحر  فضله وحث

َّ
ت روابط م  ونظ

لعِّ  وذلك  أطرافه؛  بين   العالقة 
 
شأنهظ وعلو  خطره     ،م 

 
ك وحِّ السامية  النبيلةوملقاصده   مه 

َّ
الل فهو  الص  بِّ ،   نة 

 
فإن ل املجتمع،  لكيان  بة 

 استقام املجتمع، وإال فال. نت أحوالها س  وح  استقامت السرة 

 زواج التجربة ـ ف ب عر  ا ي  من صور عقد النكاح م   دَّ ج  ، وإن مما است  ا وانتشار   ا الفقهية وقوع    وال شك أن نوازل النكاح من أكثر النوازل 
 
أن    ، خاصة

، مما أثار النقاش في  ف الوسائل، وكتب فيه بعض الصحفيين ختلِّ م    في  ا إعالمي    ا فكرة إيجاده جاءت من غير املختصين بأحكام الشريعة، وقد نال رواج  

 بعض املجتمعات عن مدى م 
 
  ا فقهي   ا شروعيته، فأحببت أن أبحث العقد بحث

 
 وأ
 
ِّ ؤ

 ص 
 

الكتابة في   مناسبة  جاءت هنا بقدر اإلمكان؛ ومن    ا رعي  ش   له تأصيال

 تكييفه الفقهي وأحكامه".   : املوضوع املوسوم بــــ"زواج التجربة 

 : دراسةأهمية ال
 تتجلى أهمية املوضوع في اآلتي: 

 
 

   بعقد  : املوضوع متعلق  أوال
َّ
عظ  النكاح، وعِّ اإلسالم وهو    في  م  م 

 
وطلب الولد،    ،تكثير نسل المة  من  :شأنه ملا يترتب عليه من مصالح  م ظ

ِّ وحفظ الفروج والنساب، وحِّ 
 االستمتاع، وتحقيق السكن واملودة بين الزوجين. ل 

 وتحرير.  إلى دراسةالتي تحتاج : يعد املوضوع من النوازل الفقهية اثاني  

 
 
 حقائق الفقه وتعليالته الخفية.القدرة على إدراك ب الباحثين كسِّ وت   ،تساعد في تنمية امللكة الفقهيةسائل املعاصرة : الكتابة في املاثالث
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 : امللخص

التجربة نازلة فقهية وهي زواج  البحث  التي تطرقت له محدودة يناقش  الكتابات  فقد بذلت جهدي في تحرير مادة ذات قيمة   ، ولن 

أوردت  علمية، ف التجربة وبينت خصائصه، ثم  اآل الفقهية    التوصيفات حررت مفهوم زواج  بينت  العقد، ثم  أن يخرج عليها  ثار التي يمكن 

أحكام، وعقد و املترتبة على كل توصيف،   يترتب عليه من  املختار وما  التوصيف  ا، وبينت  ا علمي   ناقشتها نقاش 
 
 متعلقا

 
بأبرز   ت بعدها مبحثا

 العقد وبينت أحكامها.  الشروط الواردة في 

عنى بإقامة برامج التأهيل للزواج، وتسهيل آلية التواصل بين أفراد املجتمع    متخصصة   االهتمام بإنشاء مراكز  :  منها  ، بأمور   ثم أوصيت   
 
ت

   ودور 
 
من جهات    يمها عية وتقي دراسة املبادرات املجتمة قبل استعصائها، وضرورة  رية؛ لحل النزاعات السري س  اإلفتاء ومراكز االستشارات ال

 .صة بهذا الشأن قبل تنفيذها ص خ ت م 

 التكييف الفقهي. ؛الشروط في النكاح ؛زواج التجربة الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/SIS/Home.aspx
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 : راسةدال موضوع  اختيار  أسباب

 -من غير املختصين بالشريعة    -نشأت فكرة العقد .1
 
، إال  رية والقضاء على أسباب الخالفات الزوجيةس  بقصد معالجة النزاعات ال

ت  الفكرة    أن  در  لم 
 
دراسة    س 

 
 معمَّ   شرعية

 
تتع  قة أنها  تطبيقها، ال سيما  فأردت  قبل  بالعراض؛  في    لق  املساهمة  بحثي  من خالل 

 
 
  تحرير صورة العقد ودراسته دراسة

 
 .فقهية

التجربة  عقود   .2    زواج 
 
 اونطاقها االجتماعي ضيق    وإن كانت محدودة

 
ل أنها  إال   ح    ت  ي  قِّ ، 

 
 ظ

 
أنظار    اواختلفت فيهم،  في وسائل اإلعال   وة

مؤيد   بين  ما  إلى  ومعارض  للفكرة الناس  دفعني  مما  املذاهب  ،  في  العلماء  وأقوال  الشرعية  النصوص  على  وعرضها  مناقشتها 

 الفقهية.

التجربة  عقد .3 اهتماماتي    زواج     البحثية والكاديمية، فقد كتبت  يدخل ضمن 
 
النكاح)  :بعنوان  ابحث الجلدية على  ، (أثر المراض 

 ونظرية العقد. ،2صية والحوال الشخ ،1منها: الحوال الشخصية  ،ت عدة مقررات متعلقة بالنكاحدرسو 

 ن بح  لم أجد م     .4
 
   ث

 
فاملوضوع  لكونه من النوازل الحادثة، سوى بعض الفتاوى التي تناولته باختصار،    -مع أهميته -  ا شرعي    ا املوضوع بحث

 ه.من  متعددة    بحاجة إلى دراسة لتحرير جوانب  

ة  :دراسةال إشكاليَّ

إشكالية      البحث تكمن 
 
امل أنه من  الفقهيةد  ستجِّ في  و ات  لبيان  بحاجة  هو  ،  دراسة مؤصلة  عليها.   تكييفاته إلى  املترتبة  واآلثار    الفقهية 

قاط اآلتية:ويناقش آراء  يجيب عن تساؤالت،  فالبحث   ِّ
 ، في ضوء الن 

 ؟زواج التجربةما مفهوم  .1

 د زواج التجربة؟ما التكييفات املحتملة لعق .2

 ما اآلثار املترتبة على تلك التكييفات؟  .3

 تكييفات؟ما أوجه مناقشة ال .4

 ما التكييف املختار لعقد زواج التجربة؟  .5

 ما حكم اشتراط أن تتنازل املرأة عن حقها في املبيت؟ .6

 ما حكم اشتراط أحد الزوجين على اآلخر السماح له باالطالع على معلوماته الخاصة؟  .7

راسات ِّ
 ابقة:لسَّ ا الد 

  اتعو من املوض  زواج التجربة يعد موضوع
 
  املوضوع كتب فين أجد م   لم  فإنيومن هنا ة، د  ستجِّ امل

 
 فقهي   كتابة

 
ومنتهى ما وجدت ، ة

 ، وأبرزها: بعض الفتاوى 

حيح  ا ما هو صبه، ومنه  د  عت  أن العقد صحيح، وأما الشروط فمنها ما هو باطل ال ي    فتوى صادرة من دار اإلفتاء املصرية: تضمنت .1

 به. الوفاء   م  لز  ي  

للفتوى: وتضمن .2 العاملي  الزهر  ا، وأن  تفتوى مركز   ومحرم 
 

باطال العقد  بانتهاء مدة معينة يجعل  الزواج  انتهاء عقد  اشتراط   أن 

ا بوقت زواج التجربة عد  زواج   ،إن كان محدد   م. باطل ومحرَّ وهو  امؤقت   متعة   ي 

جهد   بذلت  بامل   ا وقد  اإلملام  جوانبهفي  من  بيانه  املتعددة،    وضوع  في  الفوتوسعت  والتكييفات  املفهوم  حيث  املحتملة  من  قهية 

  ،وآثارها ،للعقد
 
 الشروط الواردة فيه.  هم إلى دراسة أ  ومناقشتها، إضافة

 :دراسةال منهج

 في كتابة البحث على املناهج اآلتية:  اعتمدت

ة املحتملة للعقد، وتوضيحها، وعزوها إلى القائلين بها، وحجة كل  ييفات الفقهيبإيراد التك  :التحليلي  الوصفي االستقرائي و   املنهج .1

 قول، وبيان اآلثار املترتبة على التكييف.

بالتخريج على   .2 الجدلي:  االعتراض قوال  الاملنهج  أوجه  والرد على  املختار،  التخريج  إلى  والوصول  تخريج،  ومناقشة كل  الفقهية، 

 عليه. 

ل
 
ع   وسأبذ س  وات اآلتية: في كتا -ن هللابعو -الو 

 
ط  بة البحث في ضوءِّ الخ 

 قائليه، واآلثار املترتبة عليه، ومناقشته.  ، وحجةقال به بيان التكييف الفقهي، ومن •

•   
 
ا إذا كانت املسألة ن حكاه من الفقهاء، أمَّ فاق في املسألة، وم  ِّ

ن محلَّ االت  ِّ
بي 
 
زاع إنِّ اقتض ى المر ذلك، وأ ِّ

 
ِّ الن

ا م  تحرير  محل  ف 
 
ختل

ح ما أر  ِّ
ة، وسبب  االختالف، وأرج 

َّ
ن  القوال  مع الدل ِّ

ا.فيها فأبي   اه راجح 

 بعض  أقوال العلماء •
َّ

ليل أو    ،إن لم أجد في املسألة إال ماس الدَّ تِّ
 
 بذلت  الجهد في ال

َّ
ته، وإال ا بحجَّ ن نصَّ عليها مقرون  ي أذكر م  ِّ

 
فإن
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 . االعتراضأوجه  بيان

ور. بيان موضع اآليات م •  ن الس 

والحكم  • الحديث،  كتب  من  البحث  في  الواردة  الحاديث  أو   تخريج  حيحين«  »الصَّ في  تكن  لم  ما  ثين،  ِّ
املحد  كالم  من  عليها 

 فأكتفي بذلك. ،أحدهما

ة 
َّ
ط

ُ
 البحث: خ

ن   وخاتمة.  ،وخمسة مباحث  ،وتمهيد ،البحث من: مقدمة يتكوَّ

مة ِّ
 تشتمل على:  املقد 

 عنوان البحث.  -1

يَّ  -2 ِّ  .ة املوضوعأهم 

 أسباب اختياره.  -3

ة البحث.  -4  إشكاليَّ

راسات  -5 ِّ
ابقة.الد   السَّ

 منهج البحث.  -6

ة البحث. -7
َّ
ط  خ 

 : وفيه ثالثة فروع:التمهيد

 .زواج التجربة مفهوم -1

 .زواج التجربة خصائص -2

 . مشروعية النكاح -3

ل:  املبحث  :ثالثة مطالب، وفيه رة تب  ل على شروط معتكييفه على أنه عقد صحيح مشتمِّ الوَّ

ل:  املطلب  بيان التكييف. الوَّ

اني: ال املطلب
َّ
 اآلثار املترتبة على التكييف. ث

 املطلب الثالث: مناقشة التكييف. 

اني:  املبحث
َّ
 ص   تكييفه على أنه عقد  الث

 
 ، وفيه ثالثة مطالب:حل

ل:  املطلب  بيان التكييف. الوَّ

اني:  املطلب
َّ
 على التكييف.  اآلثار املترتبةالث

 املطلب الثالث: مناقشة التكييف. 

 ، وفيه ثالثة مطالب: عة  ت  م   فه على أنه عقد  تكيي: الثالث املبحث

ل:  املطلب  بيان التكييف. الوَّ

اني:  املطلب
َّ
 اآلثار املترتبة على التكييف. الث

 املطلب الثالث: مناقشة التكييف. 

 :مطلبان، وفيه والشرط باطل( التكييف املختار )العقد صحيح: الرابع املبحث

ل:  املطلب  بيان التكييف. الوَّ

اني:  املطلب
َّ
 اآلثار املترتبة على التكييف. الث

 :مطلبان، وفيه الشروط الجزئية الواردة في العقد: الخامس املبحث

ل:  املطلب  اشتراط أن تتنازل املرأة عن حقها في املبيت، وفيه فرعان: الوَّ

 شرط.الفرع الول: صورة ال

 الفرع الثاني: حكم الشرط.

 على اآلخر السماح له باالطالع على معلوماته الخاصة، وفيه فرعان: اشتراط أحد الزوجين : الثاني املطلب

 الفرع الول: صورة الشرط.

 الفرع الثاني: حكم الشرط.

وصِّ الخاتمة تائج والتَّ ِّ النَّ
ات. : وتشتمل على أهم   ي 
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 : التمهيد
 ثالثة فروع: وفيه

 .زواج التجربة مهو مف .1

 
 
 : الزواج لغة

 . (1)هاعلِّ ب   الزوج  زوج  املرأة، واملرأة زوج   : مقارنة ش يء لش يء. من ذلك الزاء والواو والجيم أصل يدل على

العرب  (جو  الزَّ )أما   الرجل: هذه زوجي. وسائر  املرأة: هذا زوجي، ويقول  ا، تقول  ا واحد  واملؤنث وضع  للمذكر  الحجاز يضعونه    :فأهل 

 ليها لإليضاح وخوف لبس الذكر بالنثى.  . والفقهاء يقتصرون في االستعمال ع(زوجات) :بالهاء، وجمعها (زوجة)

ِّ   :خالف الفرد. والصل في الزوج  :والزوج
   ؛ينِّ ن  مقترِّ   ينِّ وكل شيئ    .ف والنوع من كل ش يءن  الص 

 
فهما زوجان، وكل    ينِّ كانا أو نقيض    ينِّ شكل

 .(2) واحد منهما زوج

 النكاح.النكاح، واختلفت عباراتهم في ماهية  :فاملراد به ؛صطالحاج في اال أما الزو 

 عرَّ فقد 
 
ا رِّ ه الحنفية بأنه: عقد ي  ف  .(3)د على تملك املتعة قصد 

 . (4)عض  الب   ع لتمليك منافعِّ ضِّ وقيل: عقد و  

 وعرَّ 
 
  م  ر  ح  م   ه املالكية بأنه: عقد لحل تمتع  بأنثى غيرِّ ف

 
 بصيغة، لقكتابية،  ة  م  ومجوسية وأ

 
و  راج  نسال

 
 . (5) ادر محتاج  أ

 .(6) قد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمتهوعرفه الشافعية بأنه: ع

 .(7) وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج

به و  حِّ ومع اختالف الفقهاء في تعريف النكاح، إال أن مقصودهم ظاهر، وهو: عقد رجل على امرأة ي    ل له بموج 
 
 .ؤهاط

 
 
رَّب المالتجربة لغة ِّب: الذي ج 

ر  ج 
 
ب الجهاز: اختبره مر  ر  ور وع  : مصدر جرَّب يجرب. وامل رَّ ب. وج  رَّ ج   فها. واملفعول: م 

 
 .(8) بعد أخرى  ة

  زواج التجربة أما تعريف
َّ
ا فهو: باعتباره مرك  ب 

 ر  ع فيه الزوجان من الف  من  عقد ي  
 
 محدَّ   قة مدة

 
ا متى تحققت بقي العقد    ط كل  شترِّ يتفقان عليها، كما ي    دة

 
من الزوجين على اآلخر شروط

ا، ِّ وإال فلصاحب الشرط فسخ النكاح بعد م   ماضي 
 . (9) املدة  ض ي 

 :زواج التجربة خصائص .2

 :اآلتيبيتميز عن غيره من أنواع النكحة  زواج التجربة عقدظ أن ومن هنا يالح  

 
 

من   :أوال  ع فيها املرأة من طلب الخ  من  ، كما ت  ع فيها الزوج من الطالقوجود مدة معينة ي 
 
 ع. ل

ا ا، ي  اشتراط كل    :ثاني 
 
ها الطرفان أثناء املدة املحددة، فإن لم يلتزم بها أحدهما فلآلخر حق فسخ  بم  زِّ تلمن الزوجين على اآلخر شروط

 النكاح بعد انتهاء املدة. 

ا
 
الصيغة  :ثالث بهذه  العقد  الزوجية    ل  ح    :املقصد من وضع  الزواج،  الخالفات  كما قرره لدى حديثي  السرة،  كيان  استمرار  بهدف 

 .(10) زواج التجربة فكرة أصحاب 

 : مشروعية النكاح .3

 النكاح مشروع، والصل في مشروعيته الكتاب والسنة واإلجماع: 

َّا ُتۡقِسُطواْ فِي ٱلَۡيَتََٰمىَٰ فَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَكُ حمس  أما الكتاب فقوله تعالى: ل
َ
َِن ٱلن َِسآءِ َمثۡنَىَٰ َوثُ َوِإۡن ِخۡفتُۡم أ َلََٰث َوُرَبََٰعَۖ فَإِۡن ِخۡفتُۡم  م م 

َّا َتُعولُواْ  ل
َ
ۡدنَيٰٓ أ

َ
يَۡمَٰنُُكۡمۚۡ َذَٰلَِك أ

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
َِٰحَدةً أ َّا َتۡعِدلُواْ فََو ل

َ
 . جحس3الآية   حجسالن َِساء ىجس٣أ

  أغض    فإنه ؛ج  طاع منكم الباءة فليتزوَّ وأما السنة فقول النبي صلى هللا عليه وسلم: »يا معشر الشباب، من است
 
 ن  حص  للبصر، وأ

 
 (.35/ 3) مقاييس اللغة  ، سابن فار ينظر:  1
 (. 22 – 20/ 6) تاج العروس  ، لزبيدياينظر:  2
 .251ص، كنز الدقائق  ، لنسفيار: ينظ 3
 (.187/ 3) العناية ،لبابرتياينظر:  4
 (. 334 – 332/ 2) شرحه بلغة السالك لقرب املسالك ، لصاوي ا :، معالشرح الصغير ،لدرديراينظر:  5
 (.200/ 4) مغني املحتاج ،لشربيني اينظر:  6
 (. 4/ 8) اإلنصاف ،ملرداوي ا(، 3/ 7) املغني ،بن قدامة اينظر:  7
 (.357/ 1) معجم اللغة العربية املعاصرة  ،لدكتور/ أحمد مختارا(، 113/ 6) العين ،لفراهيدي اينظر:  8
 من عقود.  نه أصحاب فكرة زواج التجربة وَّ ه من خالل ما د  هذا التعريف هو ما استنتجت   9

 ملا نص عليه في العقود. 10
 
 وفقا
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 .(11)جاء« للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِّ 

 أما اإلجماع فحكاه جماعة من أهل العلم. 

 .(12)قال ابن قدامة: أجمع املسلمون على أن النكاح مشروع

ا في كتابه  . (13) وانعقد بها سالف إجماع المة ،لم في سنة نبيه صلى هللا عليه وسيحا وصر  ،وقال املاوردي: أباح هللا تعالى النكاح نص 

ل:  املبحث  رةتكييفه على أنه عقد صحيح مشتمل على شروط معتب  األوَّ

ل:  املطلب   : بيان التكييفاألوَّ

ا؛ لن الصل  زواج التجربة  ن يرى صحةم    ذهب بعض   صحة،  في العقود ال  إلى أنه عقد صحيح كبقية أنواع النكحة املباحة شرع 

ما، كما لو التزما بعدم االنفصال هِّ أو أحدِّ   ينِّ ل الزوجين فإنها شروط فيها منفعة للعاقد  ب  عليه العقود من شروط من قِّ   تأما ما اشتمل 

أن تتنازل  في مدة معينة، أو اشترطت الزوجة البقاء في الوظيفة، أو إكمال الدراسة، أو إسكانها في منزل خاص، أو اشترط الزوج عليها  

 عن  
َّ

ا كل أسبوع  حقها في املبيت إال في أوقات محددة، أو أال  وفيها،  قد تدعو إليها الحاجة. فهذه الشروط وأمثالها  ينِّ  تزور أهلها إال يوم 

املتَّ   ؛مصلحة املدة  انتهاء   ف  فبعد 
 
وت إنهائها،  أو  استمرارها  نجاح  الزوجية، ومدى  العشرة  تقييم  ال  د  ع  ق عليها يجري  ا  شروط ضمهذه  ان 

 ل
 
 .(14)ري وضياع لألطفالس  لعالقة الزوجية بعدم االستعجال في القضاء عليها عن طريق الطالق املبكر، وما يترتب عليه من تشتت أ

اني:  املطلب 
َّ
 : اآلثار املترتبة على التكييفالث

 مما يترتب على هذا التكييف اآلتي: 

: إباحة عقد
 

 .(15)مة؛ لن الصل في الشروط الصحةلزِّ روط فإنها م  ، وما ورد فيه من شزواج التجربة أوال

م ا: مطالبة من حرَّ  بالدليل.  زواج التجربة ثاني 

 : املطلب الثالث: مناقشة التكييف

 هذا التكييف ضعيف من وجوه، أبرزها: 

 .(16)ق عليها العاقدان صحيحة معتبرةتفِّ الوجه األول: هذا التكييف مبني على أن جميع الشروط التي ي  

 بطِّ ومنها ما ي    ،فإن ما يشترطه العاقدان من شروط في العقد منها ما يلزم الوفاء به  يس بصحيح، ا لوهذ
 
  ، ويصح العقد  ل الشرط

 ع  ل العقد من أصله. وقد اصطلح أهل العلم على تسميتها بالشروط الج  بطِّ ومنها ما ي  
َّ
 لية، وهي: ما كان مصدر اشتراطها املكل

 
 .(17)ف

 : ينِّ إلى قسم   الجعلية تنقسم والشروط 

1.  
َّ
معل ي  شرط  ما  وهو   ق: 

 
التعليقذك بصيغة  أخواتها.  إ أو    (إن  )  :مثل  ،ر  إن  حدى  طالق  مثاله:  فأنت  الدار  الطالق   ،دخلتِّ  فيلزم 

 بالدخول.

2.  
 
. وهذا النوع (18)بالوفاء بأمر زائد على أصل التصرف غير موجود وقت التعاقد  ينِّ شرط مقيد: أن يقترن العقد بالتزام أحد الطرف

 البحث. و محل ه

 تها:حَّ والشروط الجعلية املقيدة في عقد النكاح تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبار صِّ 

افِّ  : الشروط املو
ا

 قة ملقتض ى العقد: أوًل

ح   تشترط عليه  أو  الزوج،  نفقتها على  الزوجة  تشترط  أن  الشرع، مثل:  أحكام  تتم على  التي  الشروط  ي    سن  وهي  وأن   العشرة، 
 
ها و  س  ك

 ها بامل ن  سكِّ وي  
َّ

أال أن تطيعه، أو  الشرط صحيح عند الئمة الربعة؛ لنه ( 19) تخرج من البيت من غير إذنهعروف، أو يشترط الرجل عليها  . فهذا 

 
كتاب   ،(، ومسلم في صحيحه5066من لم يستطع الباءة فليصم، رقم )  :رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب   ،عنه هللا    مسعود رض يمتفق عليه من حديث عبد هللا بن    11

 (. 1400)استحباب النكاح، رقم  :النكاح، باب 
 (.  4/ 7ينظر: املغني ) 12
 (. 3/ 9ينظر: الحاوي الكبير ) 13
 . هـ1442/ 6/ 12، للكاتب/ نجيب يماني، املنشور بتاريخ  في صحيفة عكاظ «زواج التجربة في ميزان الشرع »ينظر: مقال  14

  يل مواهب الجل ، لحطاب اينظر:  وط، وأكثر من توسع في القاعدة فقهاء املالكية والحنابلة.أوردوا بعض المثلة على الشر إنما  الصل في الشروط ، لم يذكر الفقهاء املتقدمون  15

   (.262 – 259/ 1) عالم املوقعينإ  ،ابن القيم(،  5/139) شرح الزركش ي على مختصر الخرقي(، 4/373)
 وقد صرح بذلك الكاتب/ نجيب يماني في مقاله، فقال: »فكل شروط املرأة في الزواج أقرها    16

 
   أهل العلم، واعتبروها صحيحة

 
، ولها حق الفسخ بدون عوض إذا تم  الوفاءِّ   واجبة

 مخالفة الشروط«. ينظر: املرجع قبل السابق. 
 (.376/ 1) إرشاد الفحول  ، كانيلشو اينظر:  17
 . 40ص،  شروط عقد النكاح في الفقه اإلسالمي   ،خلود،  19، صالشروط الجعلية في عقود التوثيقات  ،لخضير اينظر:  18
 .حالشرط الجعلي وآثاره الفقهية في عقد النكا ، عمر العوفي وعزام املارنيينظر:  19
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 .( 20)املقصود من العقد 

ا: الشروط التي فيها مصلحة للعقد:   ثانيا

النكاح    كما  عقد  ع  إذا  ا  أيض  فهذا صحيح   .
 

كفيال عليه  واشترط  املهر،  يدفع  ال ولم  العقد  ند  إتمام  إلى  يؤدي  لنه  الربعة؛  ئمة 

 .(21) والتوثق منه

ا: الشروط املناقضة أو املنافية للعقد: 
ا
 ثالث

 أن يشترط الزوج أ وهي الشروط املخالفة لسنن النكاح وأحكامه، مثل:  
َّ

 زوجته، أو أ  ينفق على ال
َّ

 ر  م لها مع ض  قسِّ  ي  ال
 
 شترِّ اتها، أو ت

 
  ط

   عليه أن يكون أمرها بيدها
 
ِّ طت  ف

 
باتفاق الفقهاء في الجملة؛ لنها تنافي مقتض ى العقد، فهي   ة ط فاسدو الشر   ه ق نفسها متى شاءت. فهذل

ط ذكره، وال يضر  شتر  ى زائد في العقد ال ي  تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده. ويصح العقد؛ لن هذه الشروط تعود ملعن  

 .(22)الجهل به، فلم يبطله

ا: اشترار    ينِّ ج  ط الزو ابعا
ا
  أو أحدهما منفعة

ا
 ًل يقتضيها العقد وًل تخالف مقتضاه: معلومة

 مثاله: لو اشترطت املرأة عليه أ 
َّ

 ال
َّ

  يخرجها من بلدها. يتزوج عليها، أو أال

القِّ  إلى  س  وهذا  الفقهاء، وتباينت تفريعاتهم حياله، والخالف هنا راجع   هل  :اطاختالفهم في الصل في االشتر م محل اختالف بين 

 الصل فيه الحظر أو اإلباحة؟ 

   :فمذهب الظاهرية
 

، وإن اختلفوا (23) أن الصل في االشتراط الحظر. ووافقهم على هذا املبدأ الحنفية واملالكية والشافعية إجماال

 عليه قالوا: الشرط فاسد والقصد صحيح، وال يلزم الوفاء به. في التفصيالت. وبناء  

، حتى نسبه ابن القيم إلى  ( 25) ، ووافقهم على ذلك طائفة من فقهاء املالكية والشافعية ( 24) في االشتراط اإلباحة   الصل   بينما ذهب الحنابلة إلى أن 

 عليه قالوا: الشرط صحيح، ويلزم الوفاء به.     . وبناء  ( 26) الجمهور 

 عليه وسلم خطب  لى هللا أن النبي ص  ،وسبب اختالفهم: معارضة العموم للخصوص، فأما العموم فحديث عائشة رض ي هللا عنها

 . (27) « ئة شرطفي كتاب هللا فهو باطل ولو م كل شرط ليس» الناس، فقال في خطبته: 

الخصوص فحديث أنه قال:    ،عقبة بن عامر رض ي هللا عنه  وأما  النبي صلى هللا عليه وسلم   » عن 
 
وف أن ي  الشروط  ما   :ى بهأحق 

 .(28) « استحللتم به الفروج

 .(29)قضاء بالخصوص على العموميين الإال أن املشهور عند الصول

 الترجيح:

 ِّ
 
  يترجح لي القول بصحة الشروط التي ال يقتضيها العقد وال تخالف مقتضاه وفيها مصلحة للعاقد، ويلزم الوفاء بها، ومن لم يوف

 ا بويدل لوجاهته: أن الدلة التي استدلو  ،بالشرط فللطرف اآلخر حق الفسخ
 
أدلة الجمهور فهي   بخالف   ؛في محل النزاع  ها وردت خاصة

ا موافق للقاعدة الصولية: الصل في الشياء اإلباحة حتى يدل الدليل على التحريم   .(30) عامة. وهو أيض 

 أن الشروط في عقد النكاح ليست على نحو واحد، بل منها الصحيح ومنها الباطل.  :وخالصة الرد

 ، ومنهيشتمل على شروط محظورة   زواج التجربة  الوجه الثاني: أن
 
دت أسبابه، ومنع الزوجة جِّ ولو و    ا منع الزوج من الطالق مدة

 من الخ  
 
ِّ جِّ ع ولو و  ل

 غ.  د املسو 

 ى الخاطب أ امرأة اشترطت قبل عقد الزواج علوسئل الشيخ ابن باز عن:  
َّ

 ال
 
الزوج هذا الشرط، فهل هذا الشرط صحيح    ل  بِّ  يطلقها، وق

 
؛ حاشا الصداق املوصوف في الذمة أو املدفوع أو املعيَّ ال يصح نكاح على شرط أ "فقال:    ،وخالف فيه ابن حزم  20

 
 صال

َّ
  ، لسرخس يا. ينظر:  "بها في نفسها ومالها  رَّ ض   ي  ن، وعلى أال

/  9)  املحلى   ، بن حزما(،  165/  2)  شرح منتهى اإلرادات   ، لبهوتيا(،  386/  7)  تحفة املحتاج  ،ابن حجر الهيتمي ،  49، صتحرير الكالم في مسائل االلتزام  ، لحطاب ا(،  85/  5)  ط املبسو 

123 .) 
 .(114/ 8) اإلنصاف ،ملرداوي ا(، 312 /5) الحاوي الكبير ،ملاوردي ا( 98/ 1) الذخيرة ،لقرافيا ،(255/ 7) بدائع الصنائع  ،لكاسانياينظر:  21
 (.123/ 9) املحلى ،بن حزما ،(72/ 7) املغني ، ابن قدامة ،(317/ 2) الشرح الكبير ،لدرديرا ،(277/ 2) بدائع الصنائع  ،لكاسانياينظر:  22
 (.506/ 9) الحاوي الكبير ،ملاورديا(، 177/ 2عميرة )حاشيتا قليوبي و   ،(160/ 2) بداية املجتهد  ، ابن رشد(، 168/ 5) بدائع الصنائع  ،لكاسانياينظر:  23
 (.20/390) اإلنصاف ،ملرداوي ا، (92/ 7) املغني ،ابن قدامة ينظر:  24
 (.815/ 2) قهية وتطبيقاتها في املذاهب الربعة القواعد الف ،لزحيلي اينظر:  25
 (. 162 – 259/ 1) إعالم املوقعين ، ابن القيمينظر:  26
ا في البيع ال تحل، رقم ) :بيوع، باب الرواه البخاري في صحيحه، كتاب/  ؛من حديث عائشة رض ي هللا عنهامتفق عليه  27

 
(، ومسلم في صحيحه، كتاب العتق،  2168إذا اشترط شروط

 (.1504إنما الوالء ملن أعتق، رقم )باب 
الوفاء    :(، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب 5151الشروط في النكاح، رقم )  :اح، باب رواه البخاري في صحيحه، كتاب النك  ،متفق عليه من حديث عقبة رض ي هللا عنه  28

 (.1418بالشروط في النكاح، رقم )
 (. 82 – 81/ 3) بداية املجتهد  ،ابن رشدينظر:  29
 (.60ص)  الشباه والنظائر  ،لسيوطياينظر:  30
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 النكاح بيدها؟    دةِّ ق  ع   ل  أم ال؟ وهل يحق للمرأة أن تشترط أن يكون ح  

هذا الشرط ليس بصحيح، له أن يطلقها متى شاء، وال يجوز شرط الطالق بيدها، الصواب ال يجوز شرط الطالق بيدها، وال  فأجاب:  

ن  قها؛ ل ال يطلقها، فله أن يطلقها، نعم إذا دعت الحاجة إلى طالأ   تالطالق، وإذا شرطقد تأتي أمور توجب    :شرط أنه ال يطلقها، يعني

 . (31)الشرط غير صحيح

إلى  : (34) والحنابلة (33) والشافعية (32) وهذا الشرط يتضمن إسقاط حقوق ال تقبل اإلسقاط. وقد ذهب جمهور الفقهاء من املالكية

النكاح أن تشترط عصمة  للمرأة  بينهم في مدى   (35) أنه ال يجوز  اختلفوا فيما  إذا اشترطته فالشرط باطل، ثم  العقد، وأنها   تأثير   أثناء 

 أن العقد يبطل به. (38) ن صحة العقد، بينما يرى الشافعيةو  ر  ي   (37)والحنابلة (36) الشرط على صحة النكاح، فاملالكية

ُ َبعۡ حمسومما استدلوا به على عدم صحة الشرط قوله تعالى:   َل ٱَّللَّ َُٰموَن عَلَى ٱلن َِسآءِ بَِما فَضَّ نَفُقواْ َضُهۡم عَلَىَٰ َبۡعٖض َوبَِمآ ٱلر َِجاُل قَوَّ
َ
 أ

ۡمَوَٰلِهِ 
َ
َٰتِى َتخَافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَعُِظوُهنَّ  مِۡن أ ۚۡ َوٱلَّ ُ َٰنَِتٌَٰت َحَٰفَِظَٰٞت ل ِلَۡغيِۡب بَِما َحفَِظ ٱَّللَّ َٰلَِحَُٰت َق َۖ  ۡمۚۡ فَٱلصَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ فِي ٱلَۡمَضاِجِع وَٱۡضِربُوُهنَّ

فَلَا َطۡعنَُكۡم 
َ
أ َعلَيۡهِنَّ َسبِي  فَإِۡن  َ كَاَن َعلِ َتبُۡغواْ  إِنَّ ٱَّللَّ ا  لًاۗ  المر بيده، وليس      جحس34الآية    حجسالن َِساء  ىجس٣٤ي ّٗا َكبِيرّٗ القائم صار  وإذا كان هو 

 .(39) بيدها

 .(40)« كل شرط ليس في كتاب هللا فهو باطل، وإن كان مئة شرط» :  عليه وسلم صلى هللا وبقول النبي 

  وجِّ الزَّ  ل  ع  وج  
 
 فهو د في العق بيد الزوجة بشرط   العصمة

 
 .(41) باطل؛ لنه ينافي مقتض ى العقد  شرط

   زواج التجربة  طة فيالوجه الثالث: الشروط املشتر  
 
ر مدى حسن العشرة الزوجية ب  منها س    ملقصود في ذاتها، وإنما ا   ليست مقصودة

 تَّ ي   أو سوئها، فحينئذ  
 
ا بنكاح املتعة ذ القرارخ  .(42) ببقاء العقد أو فسخه، مما يجعل العقد شبيه 

اني: املبحث
َّ
 تكييفه على أنه عقد صلح  الث

ل:  املطلب   : بيان التكييفاألوَّ

بين الزوجين،   (43): أن العقد الذي يحرره هدفه الصلحزواج التجربة حب فكرة بيانه: يرى املحامي بالنقض/ أحمد مهران، وهو صا

ا على عدم هدم كيان الزوجية، وأن يكون االتفاق الشفهي على الصلح في صو 
 
رة عقد مكتوب، مكتمل الشروط والبنود التي يتفق  حفاظ

م على  انتشر  الذي  العقد  وأن  الطرفان.  عقدعليها  هو  االجتماعي  التواصل  وأن شرط    واقع  بينهما،  النظر  وجهات  تقريب  بعد  صلح 

 ال
 
  ثالث سنوات خاص بإحضار الزوج شقة

 
 .(44) ينِّ للزوجية، والتي كانت إحدى نقاط الخالف بين الزوج   منفصلة

اني:  املطلب 
َّ
 : اآلثار املترتبة على التكييفالث

 يترتب على هذا التكييف اآلتي: 

: إباحة
 

 « منح الجليل» ح الصل فيه أنه مندوب، وقد تأتي عليه الحكام التكليفية. ونقل صاحب كتاب  ؛ لن عقد الصلزواج التجربة  أوال

عر   -من حيث هو    -عن ابن عرفة قوله: الصلح   ه عند تعيين ممندوب إليه، وقد ي  هض وجوب  ه الستلزامه م    ، صلحتِّ ه وكراهت   س  ف  وحرمت 
 
  دة

 
 (.21/47)مجموع فتاوى ابن باز  ينظر: 31
 (.81/ 5) التاج واإلكليل  ، ي لعبدر اينظر:  32
 (.506/ 9) الحاوي الكبير  ، ملاوردياينظر:  33
 (.72/ 7) املغني ،ابن قدامة ينظر:  34
 (.289/ 3) مغني املحتاج  ، لشربينياد النكاح. ينظر: ق  املراد بعصمة النكاح عند الفقهاء: ع   35
 (.81/ 5) التاج واإلكليل  ،لعبدري اينظر:  36
 (.72/ 7) املغني ،دامة ابن قينظر:  37
 (.506/ 9) الحاوي الكبير  ، ملاوردياينظر:  38
 . 299ينظر: فتاوى علماء البلد الحرام ص 39
 تقدم تخريجه.  40
 (.10/ 20ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ) 41
 اح متعة. نكعلى أنه يأتي مزيد بسط لهذه املسألة عند تكييفه وس 42
43   

 
قال: ص  الصلح لغة  : الصاد والالم والحاء أصل واحد يدل على خالف الفساد. ي 

 
ي  ل  ح الشيخ 

 
الحوا بمعن  صل م. وقد اصطلحوا وصالحوا وتصالحوا واصَّ

 
ل لح: الس ِّ ا. والص  ى  ح صالح 

 واحد. 

ا: عقد    عوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. ملنازعة بالتراض ي. وقيل: انتقال عن حق أو دعوى ب ع لرفع ا ضِّ و    واصطالح 

 . 91، صأنيس الفقهاء ، لقونوي ا(، 477/ 6) املختصر الفقهي، ابن عرفة ،(303/ 3) مقاييس اللغة ،ابن فارس (، 517/ 2) العرب ن لسا ،بن منظور اينظر: 

 .م2021يناير  19لتحريم والتجريم، في ينظر: مجلة املجلة، تقرير عن زواج التجربة بين ا 44
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ه ءِّ ر  الدَّ  واجبة  .(45) أو راجحت 

ا: ي    .ينِّ د  م برضا العاقِّ بر  ي صحته أن ي  ط فشتر  ثاني 

 مناقشة التكييف الثالث:  املطلب 

 منها: ،هذا التكييف ال يصح؛ لوجوه عديدة 

: أن الصلح ال بد أن تكون فيه دعوى 
 

 ال ي   (الصلح)أو خصومة؛ لن لفظ  أوال
 
ومةطل ص  قت خ  ب   .(46)ق إال إذا س 

 ! ؟أمر  لم يحدث فيه تنازع لىيصالح ع نزاع، فكيف  هناكه لم يكن دِّ ق  وزواج التجربة حين ع  

 ِّ
 
ل ا: لو س   م؛ لن فيه تحريم ما أحل هللا للزوج وهو الطالق.م بأنه من باب الصلح، فإنه صلح محرَّ ثاني 

ِّ والصلح الذي ي  » ني: قال الشوكا
 أ م الحالل كمصالحة الزوجة للزوج على حر 

َّ
ِّ ال

 
 . (47) « هاق   يطل

الحنفية من  الفقهاء  جمهور  ذهب  في    (50) والشافعية  (49)واملالكية  (48)لهذا  الحق  له  فإن  ا،  رجعي  ا 
 
طالق زوجته  طلق  إذا  الرجل  أن  إلى 

ا زمن العدة، ال ا إرجاعها ولو أسقطه؛ لن حق الرجعة ثابت شرع   . (51)بإيجاب من الزوج، فال تصرف له في إسقاطه شرع 

ا: الحقوق التي لم تجب بعد
 
 . (52) ر ورود اإلسقاط عليهتصوَّ ا؛ لن الحق غير موجود بالفعل فال ي  سببها ال يصح إسقاطه د  ولم يوج   ،ثالث

لطالق قبل وجود أسبابه، وكإسقاط  ن ا ه مت بعد، كإسقاط الزوج حقَّ ثب  يتفق الزوجان على إسقاط حقوق لم ت   زواج التجربة وفي

 .(53)ه هللا كالثالث القاضية عليهلن هذا الحق ال يجوز إسقاطه إال بما أسقط  ؛الزوجة حقها من الخلع قبل وجود أسبابه

 تكييفه على أنه عقد متعة :الثالث املبحث

ل: املطلب   : بيان التكييف األوَّ

 .(54) تعةنكاح م على أنه زواج التجربة  جخرَّ بيانه: يمكن أن ي  

ي   أنه  العقد    صَّ ن  وذلك  الزوجانعلى  في  انقضا  ، مدة محددة يعلمها   ي    ئهاوبعد 
 
الزوجية، وبعد تقييمها بعدم  ر  نظ الحياة  في نجاح 

نهىاالستقرار،  ا بنكاح املتعة.  ي   العقد؛ مما يجعله شبيه 

 جاء في فتوى الزهر ما يشير إلى هذا املعنى: 

ا... وعقد الزواج املسمى بج بانتهاء مدة معينة يجعاشتراط انتهاء عقد الزوا »   ومحرم 
 

مع دعائم يتنافى    زواج التجربةـ: ل العقد باطال

الزواج في اإلسالم و   يمنظومة 
 
أحكامه ومقاصده، إضافة ما في  تصادم مع  أهلها...   هإلى  للمرأة وعدم صون لكرامتها وكرامة  امتهان  من 

ا بوقت زواج التجربةو  ا وهو باطل ومحرمإف إن كان محدد  عد  زواج متعة مؤقت   .(55) « نه ي 

 ى. من معن   (ملتعةا )ر بما يؤديه لفظ شعِّ ي   (التجربة)كما أن لفظ 

اني:  املطلب 
َّ
 : اآلثار املترتبة على التكييفالث

 منها:  ،يترتب على هذا التكييف آثار

: تحريم 
 

 ، بل حكى فيه جماعة من أهل العلم اإلجماع. (56) ربعةم باتفاق الئمة ال ؛ لن نكاح املتعة محرَّ زواج التجربة أوال

ا في صدر اإلسالم ثم ح  تحريم نكاح املتعة كاإلجماع بي» قال الخطابي:  ة الوداع، وذلك في آخر جَّ ه في ح  م  رَّ ن املسلمين، وقد كان ذلك مباح 

 
 .(136/ 6) منح الجليل  ،ابن عليش: ينظر 45
 . 524ص  ،الشباه والنظائر، لسيوطياينظر:  46
 .(305/ 5) نيل الوطار ينظر:  47
 .(55/ 4) البحر الرائق  ،ابن نجيم ينظر:  48
خمي اينظر:  49

َّ
 .(2757/ 6) التبصرة ،لل

 .(214 /8) روضة الطالبين  ، لنووياينظر:  50
 .(483/ 9) املحلى ،ابن حزم(، 73/ 6) ط املبسو   ،لسرخس ياينظر:  51
 .(76/ 7) املغني  ،بن قدامة ا(، 242/ 5) تبيين الحقائق  ،لزيلعياينظر:  52
 .(297/ 4) أحكام القرآن ،ابن العربي ينظر:  53
ا: أن يتزوج الرجل  امرأة إلى مدة معلومة أو مجهولة، مثل أن   54 ي نكاح املتعة النتقاصها بما  يقول: زوجت ك  ابنتي شهر    نكاح املتعة اصطالح  م ِّ ى. س  ، بش يء مسم  ِّ

ا أو إلى قدوم الحاج 

 يعطيها، وانتفاعه بقضاء شهوته. 

  ، ابن قدامة(،  328/  9)  الحاوي الكبير  ،يملاوردا(،  275/  9)  البيان ،لعمرانيا(،  533/  2)  الكافي في فقه أهل املدينة  ،ابن عبد البر(،  89/  3)  االختيار لتعليل املختار  ،ملوصلي اينظر:  

 .(178/ 7) املغني

 www.azhar.eg/fatwacenter/fatwa/a7waal/ArtMID/8979ArticleID//53521 .ينظر: مركز الزهر العاملي للفتوى اإللكترونية على شبكة اإلنترنت 55
 . املرجع قبل السابق ينظر 56

http://www.azhar.eg/fatwacenter/fatwa/a7waal/ArtMID/7989/ArticleID/53521
http://www.azhar.eg/fatwacenter/fatwa/a7waal/ArtMID/7989/ArticleID/53521
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ا ذهب إليه بعض  بق  فلم ي   ،ملسو هيلع هللا ىلصأيام رسول هللا   .(57) « الروافض اليوم فيه خالف بين الئمة إال شيئ 

مالك    :ين وفقهاء املسلمين فعلى تحريم املتعة؛ منهم ن الخالفن بعدهم مِّ قال ابن عبد البر: أما سائر العلماء من الصحابة والتابعين وم  و 

زاعي والشافعي فيمن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر باالتفاق والو   ،والثوري وأبو حنيفة في أهل الكوفة  ،في أهل املدينة

 .(58)« والليث بن سعد في أهل مصر وسائر أصحاب اآلثار ،في أهل الشام

ا، قد ر   :قال املاوردي: قيل ا، والخالف به مرتفع  جع ابن عباس عن إباحتها وأظهر تحريمها... ثم رجع عنها فصار اإلجماع برجوعه منعقد 

 
 
 و  وانعقاد اإلجماع بعد ظهور الخالف أ

 
 .(59) « دك

ا: بطالن   .(60) ؛ لن نكاح املتعة باطل باتفاق الئمة الربعةبةالتجر زواج  ثاني 

ل  الزواج إحصان  بهذا  ا: ال يحصل 
 
املرأة طالقثالث للمرأة، وال يقع على  املرأة بولد لحق    ،لرجل وال  بينهما، وإن جاءت  التوارث  وال يجري 

ا، وي  بالواطئ؛ لنها صارت بإصابة الش    .(61)ىها باإلصابة دون املسم  ثلِّ مِّ  ، ولها مهر  ما بالتحريم لِّ ران إن ع  عزَّ بهة فراش 

 : مناقشة التكييفاملطلب الثالث: 

من التكييف  ي    هذا  أنه  إال  النظر،  من  حظ  وله  بمكان،  وهورِّ القوة  إشكال،  عليه  في    :د  والتجربة  املتعة  نكاح  بين  فرق  وجود 

 الصورة واملعنى. 

، وبمجرد انتهاء املدة  د املدة إما بزمن معين أو بتعليقه على وقوع ش يءو محدَّ فأما الصورة: فإن نكاح املتعة ال يراد منه الدوام، فه

 نهما، من دون طالق.تنتهي العالقة بي

التجربة  وأما م  ف  زواج  بعد  ولو  العقد  استمرار  فيه  ِّ ض ِّ الصل 
املدة،  املدة،    ي  بانتهاء  ينتهي  حقَّ وال  للزوج  جعل  أنه  المر   غاية 

ِّ خ عندالفس  الطالق، وللزوجة خيار  
 
الطالق،    قاق، فهو أقرب ما يكون إلى عقد النكاح بنيةما تصل الحياة الزوجية إلى النزاع ووقوع الش

الحنفية الفقهاء من  ، فقد ذهب جمهور  أمد  أن يطلقها بعد  نيته  الرجل وفي  يتزوج  ورواية عند    (64) والشافعية  (63) واملالكية  (62)عندما 

 إلى صحته. (65) الحنابلة

 ل  قا»قال النووي:  
َّ

ا، ونيته أال ا مطلق   القاض ي: وأجمعوا على أن من نكح نكاح 
 
صحيح حالل،    نواها فنكاحه   يمكث معها إال مدة

نكاح   الناسمتعة    وليس  املذكور، ولكن قال مالك: ليس هذا من أخالق  بالشرط  املتعة ما وقع  نكاح     . ، وإنما 
 
 وش
َّ
الوزاعي، فقال: هو   ذ

 . (66) « ال خير فيه متعة   نكاح  

 ح.ط فيه وجود الولي أو الشهود، وزواج التجربة ال يتم إال بتوفر شروط النكاشتر  أن التمتع ال ي  ا كم

، فإن املقصود من املتعة مجرد االستمتاع، فينتفع الرجل  من املرأة بقضاء شهوته،  (التجربة)تفترق عن    (املتعة)أما املعنى: فإن  

 ذا انقض ى الجل افترقا. وتنتفع املرأة باملهر املسمى في العقد، حتى إ 

وفيما  ق مصالح النكاح، والحفاظ على كيان السرة،  وتحقي   ،العشرة الزوجية  ن  س  ح    :أما التجربة فمقصود الزوجان عند إبرامه

 قطع السباب املحتمِّ  :الشروط املنصوص عليها في العقد فاملراد منها يخص
 
 . لة لوقوع النزاع، وبهذا تصير الحياة الزوجية مستقيمة

ِّ بأن يقال:    رد على هذا االعتراضوي
 
بل هو داخل في معنى املتعة، فإن   يختلف عن املتعة في املعنى،  زواج التجربة  م لكم بأنال نسل

 . زواج التجربة نطبق علىاملقصود من املتعة حصول االستمتاع، دون الرغبة في تحقيق مصالح النكاح، وهذا ما ي

رار للولد وتربيتهفي معنى املإن التحقيق  ابن الهمام:    ل الكمالقا راد به مقاصد النكاح من الق  د عقد  على امرأة ال ي  وج  ، تعة: أن ي 

 .(67) بقاء العقد ما دمت  معكِّ إلى أن أنصرف عنكِّ فال عقد :بمعنى  ؛غير معينة   بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها، أو

ا على الشروط ف، بداللة كثزواج التجربة  وهذا ما ينطبق تمام  ، مما يكون  كاشتراط تنازل الزوجة عن حقها في املبيت  ؛ي العقدرة 

ا
 
غ ِّ
  إلنهاء العقد مسو 

 
 .ينِّ لكال الطرف

 
 .(190/ 3ينظر: معالم السنن ) 57
 .(121/ 10ينظر: التمهيد ملا في املوطأ من املعاني والسانيد ) 58
 . (332 – 330/ 9) الحاوي الكبير  ، ملاوردياينظر:  59
ر  بين ما إذا وقع النكاح بلفظ )التمتع( أو بلفظ )التزويج(،   60

 
   وفرَّق ز ف

 
ف د والشرط  فقال ز  ر: إن وقع بلفظ )التمتع( فهو متعة باطل، وإن وقع بلفظ )التزويج( فالنكاح جائز وهو مؤبَّ

 .(178/ 7) املغني  ،ابن قدامة(، 275/ 9) البيان ،لعمرانيا(، 533/ 2) الكافي في فقه أهل املدينة  ،ابن عبد البر(، 89/ 3) االختيار لتعليل املختار ،ملوصلياباطل. ينظر: 
 .(332/ 9) الحاوي الكبير ، ملاورديا (، 2/12) الفواكه الدواني   ،لنفراوي ا(، 273/ 2) بدائع الصنائع  ،لكاسانياينظر:  61
 .(115/ 2) تبيين الحقائق ،لزيلعياينظر:  62
 .(304/ 3) منح الجليل  ،عليشينظر:  63
 .(333/ 9) الحاوي الكبير  ، ملاوردياينظر:  64
 .(163/ 8) اإلنصاف ،ملرداوي ا(، 180 – 179/ 7) غنيامل  ،ابن قدامة ينظر:  65

 .(182/ 9ينظر: شرح النووي على مسلم ) 66
 .(247/ 3ينظر: فتح القدير ) 67
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 والشرط باطل(  ،التكييف املختار )العقد صحيح: الرابع املبحث

ل:  املطلب   : بيان التكييفاألوَّ

 : ينِّ اثن   ينِّ د اإلشكال في العقد في موضع  رِّ و  أن م   تبيني ،من خالل ما تقدم إيراده من تخريجات ومناقشاتبيانه: 

  الول: النظر في مدى مشروعية حظر
 
 إباحته للزوجين. مَّ الطالق ملدة معينة، ومن ث

النكاح الزوجين من  اعتبار مقصد  وإنما    :الثاني:  بالفعل،  النكاح  لعقد  ناويان  الزوجين  أن  أو  االستمتاع فقط؟  هل مقصدهما مجرد 

 الزوجية املتوقعة؟ ت كال وقاية من املشالنكاح للمثل هذا  عمدا إلى

 ِّ
 
يظهر لي أن عقد النكاح مقصود في ذاته، وأن الزوجين أقدما عليه وهما   ،وبعد دراسة العقود  ،كاحرين لهذا النوبتتبع آراء املنظ

 يريدان تكوين عشرة زوجية شرعية مستقيمة. 

ا  النكاح.  ان وشرائط ستيفائه لرك عقد صحيح؛ ال  زواج التجربة يظهر لي أنعليه:  وتأسيس 

 ملنافاته مقتض ى العقد؛ ولنه يتضمن إسقاط حقوق قبل انعقادها.؛  ويبقى الكالم في شرط حظر الطالق، فهذا شرط باطل

  ، وقد وردت اإلشارة إليه في زواج التجربةـالفقهية ل  التكييفاتأقوى    وبناء عليه فإن تكييفه على أنه عقد صحيح والشرط باطل 

دا فتو  الزوج من حقه في طالق زوجى  منع  اشتراط  املصرية:  اإلفتاء  بتر  فترة معينة  الباطلة؛ لن فيه ه في  الشروط  الزواج هو من  عد 

 
 
  إسقاط

إن كان قبل عقد الزواج فال محل له، وإن كان   ا لحق  أصيل للزوج جعله الشارع له، وهو حق التطليق، فاشتراط هذا الشرط 

 .(68) العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء بعده فهو شرط باطل، فيصح

 : ينِّ لى أمر  عوهنا أحب أن أنبه 

املقصود منال  أن  العاقدان على  لو تواطأ  التجربة  ول:     :زواج 
 
املتعة م  هو مجرد االستمتاع مدة الزمن، ولكون زواج  ا من  ا شرع    حظور 

 ونظام  
 
 متعة. كاح  نِّ  د  ع  فإن الزواج والحالة هذه ي   ه،لتوثيق ا، فاتخذا العقد حيلة

  زواج التجربة الثاني: ما يختص بالشروط الجزئية الواردة في
 
 فقد أفردت لها مبحث

 
 . ا مستقال

اني:  املطلب 
َّ
 : اآلثار املترتبة على التكييفالث

 يترتب على التكييف اآلتي: مما 

 
 

 : إباحة الطالق للزوج والخلع للزوجة عند توفر دواعيه ووجود أسبابه.أوال

ِّ ا: صحة عقد النكاح وترتب آثاره عليه من حِّ ثاني  
 وغيرها.  االستمتاع والتوارث وثبوت النسب ل 

 الشروط الجزئية الواردة في العقد : الخامس املبحث

ل: املطلب   اشتراط أن تتنازل املرأة عن حقها في املبيت  األوَّ

 وفيه فرعان: 

 : الفرع األول: صورة الشرط

 ي  ا وب  يت  بِّ ا وم  يات  ا وب  ت  ي  بات ب  يت وي  بِّ ي  بات يفعل كذا وكذا  املبيت لغة:  
 
   :أي   ؛ توتة

 
   لَّ ظ

 
يفعل    ، وليس من النوم، كما يقال: ظلَّ يفعله ليال

 . (69)نام أو لم ينم  ؛ اج: كل من أدركه الليل فقد باتج  إذا فعله بالنهار. وقال الزَّ  :كذا 

او    : ال يخرج عن معناه اللغوي، يقال:اصطالح 
 

 .(70) سواء حصل معه نوم أم ال ،صار عندها  :أي  ؛بات عند امرأته ليال

 شترِّ ي    أن:  الشرطصورة  
 
 ؛ لئال يلزم  (71) ط حقها في املبيتسقِّ ط الرجل في عقد النكاح أن ت

 
فال يأتيها إال  ا،  مطلق    بالبقاء عندها ليال

 ط تناز  شترِّ أو ي   .ا، وهو ما يسميه الفقهاء بالنهارياتنهار  
 
 ن زوجاته الخريات. ا في بعض الليالي، لكن أقل مها عن بعض الليالي، فيقسم لهل

التجربةزو   ورد في عقد باملبيت بمنزل  اج  الزوج  التزام  اتفقا على  املبيت، حيث  تتنازل عن حقها في  أن  الزوجة  الزوج على  : اشترط 

 يس والجمعة. مالخ يِّ الزوجية يوم  

 : الفرع الثاني: حكم الشرط

 اختلف الفقهاء فيما إذا اشترط الزوج ع
 
اها في املقَّ ط ح سقِّ لى زوجته في العقد أن ت  ا على أقوال: أو جزئي   بيت كلي 

 
   .م19/1/2021املركز اإلعالمي بدار اإلفتاء املصرية على شبكة اإلنترنت. بتاريخ ينظر:  68

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta?fref=nf  
 . (16/ 2) العرب ن لسا ، ابن منظور ينظر:  69
 (. 87ص)  التوقيف على مهمات التعاريف ، ملناوي اينظر:  70
، وقيل: غير مقدر، بل  71  قق به النس.بحسب ما يتح اختلف الفقهاء في قدر املبيت عند الزوجة على أقوال، فقيل: ليلة من كل أربع ليال 

 (.401-400 /21) اإلنصاف ،ملرداوي ا (، 5/221) املبسوط ،لسرخس ي اينظر: 

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta?fref=nf
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 .(73)، ورواية عند الحنابلة(72) يصح العقد والشرط، وهو مذهب الحنفيةالقول الول: 

بالشروط، كحديث عقبة بن عامر رض ي هللا عنه بالوفاء  المر  التي فيها  الدلة  النبي صلى هللا    ،واستدلوا بعموم  أنه    ،عليه وسلم عن 

 » قال: 
 
وف  .(74)« حللتم به الفروجى به ما استأحق الشروط أن ي 

 .(75) ، والحق ال يقبل اإلسقاط قبل وجوده العقد، وفيه إسقاط للحق قبل وجوده ملقتض ى  يناقش دليلهم: بأن هذا شرط مناف  

 
 
 .(76)طل الشرط. وهذا مذهب املالكيةخ العقد، وإن كان بعده صح العقد وبسِّ القول الثاني: إن كان الشرط قبل الدخول ف

البطال  ي  واستدلوا على  الدخول  النكاح بعد  الدخول وما بعده؛ لن فسخ  بين ما قبل  الول، وفرقوا  القول  بأدلة أصحاب  ا  ق ضرر  لحِّ ن 

 .(77)، فقالوا ببطالن الشرط دون العقدينِّ بالعاقد  

 بأن هذا تفريق بال مفرق. يناقش:

 .(79) ب الحنابلة، ومذه (78)من مذهب الشافعية ويبطل الشرط. وهذا املشهور القول الثالث: يصح العقد، 

انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع يتضمن إسقاط حق  يمقتض ى العقد؛ ولنه    بأن الشرط ينافي  واستدلوا: جب بالعقد قبل 

 
 
العقد في نفسه فصحيح؛ ل عت  ف  ش ر الجهل به، فلم ض  ط ذكره، وال ي  شتر   ي  العقد، ال  ى زائد فيود إلى معن  يع  ن الشرطه قبل البيع، فأما 

 بطِّ ي  
 
 ، هل

 
 .(80) ا؛ ولن النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد، كالعتاقم  ا محرَّ كما لو شرط في العقد صداق

 :سبابهو القول الثالث، القائل بصحة العقد وبطالن الشرط؛ ل  :الترجيح: الذي يترجح لي

 
 

 ووجاهتها.  ته: قوة أدلأوال

اثا  . االعتراض عليها م  وتقدَّ  ،حل نقاش: أن أدلة املخالفين مني 

 
 
 بين الدلة.  افيه جمع  أن : اثالث

 أ املفاسد املترتبة على الشرط. در  : يتفق مع املقاصد الشرعية، فبه تتحقق مصالح النكاح، وت  ارابع  

 سط بين القوال. و   : هو قول  اخامس  

 ط: تب على الشر األثر املتر 

  بطالن شرط الزوج على زوجته في العقد أن
 
 سقِّ ت

 
 ها في املبيت. قَّ ح ط

   لها إسقاطأما بعد العقد فيجوز 
 
 إسقاط الحق بعد وجوب سببه، وهو النكاح.يل بِّ حقها في املبيت؛ لنه من ق

  ،تهارَّ يومها لض    ب  ه  نه يجوز للمرأة أن ت  على أ يدل    (81)وحديث عائشةوقد نقل اإلجماع على جوازه جماعة من أهل العلم، قال الشوكاني:  

 .(82) « البحر»ع عليه كما في جم  م  وهو 

 اشتراط أحد الزوجين على اآلخر السماح له باًلطالع على معلوماته الخاصة: الثاني املطلب 

 وفيه فرعان: 

 : الفرع األول: صورة الشرط

 أن تشترط الزوجة في العقد أن ي  
 
ِّ   لها في ن  ؤذ

 
ِّ لومات والحسابات املالية والشخصية للزوج، وا لى املعالعها عاط

 
الع  شتراط الزوج االط

االجتماعي التواصل  مواقع  على  زوجته  بحسابات  الخاصة  السرية  الرقام  من  على  ونحوها  كأرقامه ،  بالشخص  الخاصة  البيانات 

 . املصرفية وسجله الطبي ومراسالته السرية

عقد شروط  ضمن  في  التجربة  ورد  حق زواج  ِّ الز   : 
 
االط في  بحسوج  الخاصة  السرية  الرقام  على  التواصل الع  مواقع  على  اباتها 

 
 (.5/66) البناية شرح الهداية  ،لعيني اينظر:  72
 (. 7/95) املغني ،ابن قدامة ينظر:  73
 تقدم تخريجه.  74
 (.477ص) شرح القواعد الفقهية  ،أحمد الزرقا: القاعدة في ينظر 75
 (. 2/13) الفواكه الدواني ، لنفراوي ا(، 405-4/404) الذخيرة  ،لقرافيانظر: ي 76
 املرجع السابق. ينظر:  هذا ما يفهم من أقوالهم.  77
 (.2/447) املهذب  ،لشيرازي اينظر:  78
 (.7/94) املغني ،بن قدامة اينظر:  79
 (. 7/94) املغني ، ابن قدامة(، 2/447) املهذب  ،لشيرازي اينظر:  80
   رض ي هللا عنها،  ةعائش املراد به: الحديث املروي عن    81

 
 و  ها من س  الخِّ س  أن أكون في مِّ   إلي  أحب    قالت: ما رأيت امرأة

 
   بنتِّ   دة

 
 بِّ زمعة، من امرأة فيها حدة، قالت: فلما ك

، جعلت يومها  ت  ر 

.  ويوم سودة«  ،يومها  : ينِّ م لعائشة يوم  قسِّ ليه وسلم ي  فكان رسول هللا صلى هللا ع  . عائشةل   يومي منك    لت  ع  من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول هللا، قد ج  

البخار  رواه  كتاب في    ي والحديث متفق عليه.  لض    :باب   ، النكاح  صحيحه،  زوجها  يومها من  يقسم ذلك رَّ املرأة تهب  )  تها وكيف  في صحيحه5212رقم  ومسلم  له   -(،  كتاب    -واللفظ 

 (. 1463)رقم   تهارَّ ها لض  بت  و  ها ن  تِّ ب  جواز هِّ  :باب ، الرضاع
 (. 6/260) نيل الوطار ،لشوكاني اينظر:  82
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 ِّ
 
االط في  الزوجة  منها. وحق  الحسابات االجتماعي دون رفض  للزوج، سواء كانت هذه  املالية والشخصية  والحسابات  املعلومات  الع على 

 
 
 إ أو  بنكية

 
 .لكترونية

 : الفرع الثاني: حكم الشرط

 .(83)يةف عند أهل العلم املعاصرين بحق الخصوصعر  ما ي  ة فيداخلاملسألة  هذه 

املقرَّ   الحقأن    ار شرع  ومن  الخاصة  لإلنسان  تعالى:  في حماية مراسالته  أو مراقبتها، كما قال  ، ويحرم على غيره االعتداء عليها، 

َِّذيَن ءَ حمس َها ٱل يُّ
َ
ِ إِنَّ بَ َيٰٓأ ن  َِن ٱلظَّ ا م  ُسواْ َولَا َيۡغتَباَمنُواْ ٱۡجتَنِبُواْ َكثِيرّٗ ِ إِثۡٞمَۖ َولَا َتجَسَّ ن  ُكَل   ۡعَض ٱلظَّ

ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُكۡم أ

َ
ُيحِبُّ أ

َ
ۚۡ أ بَّۡعُضُكم َبۡعًضا

اٞب رَِّحيٞم  َ تَوَّ ۚۡ إِنَّ ٱَّللَّ َ ِخيهِ َميۡتّٗا فََكرِۡهتُُموُهۚۡ َوٱتَُّقواْ ٱَّللَّ
َ
 .جحس12الآية  حجسالحُُجَرات  ىجس١٢لَحَۡم أ

الطبري:   ابن جرير  ي  قال  الظهو بعض    ع  تتبَّ وال  يبتغي بذلك  رسائله    ع  . وتتب  (84)على عيوبه  ر  كم عورة بعض، وال يبحث عن سرائره، 

 في هذا املعنى.  داخل  

يبقى عندنا تساؤل، وهو  الخصوصية والسماح للطرف    :إذا تقرر هذا،  الزوجين إسقاط حقه في  أحد  رط على 
 
الحكم لو ش ما 

 اآلخر باالطالع على معلوماته السرية؟ 

 ف على أنه إسقاط لحق غير مالي. كيَّ وي  الذي يظهر لي أن الشرط صحيح؛ لن الصل في الشروط الصحة. 

 الجواز مقيَّ إال أن هذا  وبناء عليه يجوز لكل منهما اشتراطه،   
 
له في االطالع عليه، فال يجوز    ن  ذِّ د بشروط، منها: االلتزام بحدود ما أ

ِّ له أن يتوسع وأن يتجاوز ما ح  
 د له.د 

أ   ومنها: 
َّ

فال آخرين،  أشخاص  انتهاك خصوصية  اإلذن  على  يترتب    
 

مشترِّ مثال الزوجة  تكون  قد   : 
 
من    كة النساء  من  مجموعة  مع 

زميالتها أو  مراسالت    ،قريباتها  ضمن  وبينهن  يكون  فقد  للزوج  بالنسبة  الحال  وكذلك  عليها،  االطالع  الجنبي  للرجل  يجوز  ال  خاصة 

 من الشركاء، وبينهم تعامالت سرية، ال يريدون أن ي  مجموعة 
َّ
 الحالة ال يجوز الشرط.ذه في هع عليها أحد سواهم، فلِّ ط

الصحة الشرط هنا  في  الصل  بأن  القول  الفضل  إال    ،ومع  ذكره أن  لت  في    عدم  في ب  العقد؛  والثقة  الظن،  السرة على حسن  نى 

 د  الشريك، ولئال يكون م  
 
 إلى مفاسد أخرى. اومفضي  والتجسس، للشك  عاة

 : الخاتمة 

ات. وصيَّ تائج والتَّ ِّ النَّ
 وتشتمل على أهم 

: النتائج:
ا
 أوًل

 د بع
 
 دراسة الـموضوع خ
 
 إلى نتائج   ت  ص  ل

 
ِّ ، أ

ِّ لخ 
 قاط اآلتية: صها في الن 

عرَّ   • التجربة  في     زواج 
َّ
مرك ا  باعتباره  ي  بأنهب  عقد  الف  من  :  من  الزوجان  فيه   ر  ع 

 
مدة  محدَّ   قة 

 
ي    دة كما  عليها،  من  شترِّ يتفقان  كل  ط 

ا، وإال ف ينِّ الزوج   ا متى تحققت بقي العقد ماضي 
 
ِّ ض ِّ لصاحب الشرط فسخ النكاح بعد م  على اآلخر شروط

 املدة.  ي 

  أنواع النكحة باآلتي: يتميز عن غيره من زواج التجربة عقد •

 
 

من   :أوال  ع فيها املرأة من طلب الخ  من  ع فيها الزوج من الطالق، كما ت  وجود مدة معينة ي 
 
 ع. ل

ا لز    :ثاني  ا، ي 
 
 اشتراط كل من الزوجين على اآلخر شروط

َّ
م بها أحدهما فلآلخر حق  لتزِّ ان أثناء املدة املحددة، فإن لم ي  فر  م فيها الط

 انتهاء املدة.فسخ النكاح بعد 

ا
 
الخالفات الزوجية لدى حديثي الزواج، بهدف استمرار كيان السرة، كما قرره   ل  ح   :املقصد من وضع العقد بهذه الصيغة  :ثالث

 . زواج التجربة أصحاب فكرة 

ا  التجربةزواج    ن يرى صحةذهب بعض م   • عقود الصحة،  ل في ال؛ لن الصإلى أنه عقد صحيح كبقية أنواع النكحة املباحة شرع 

 أو أحدهما.  ينِّ فإنها شروط فيها منفعة للعاقد   ينِّ ل الزوج  ب  عليه العقود من شروط من قِّ  تأما ما اشتمل

 هذا التكييف ضعيف من وجوه، أبرزها: و 

وهذا ليس بصحيح، فإن ما   رة.جميع الشروط التي يتفق عليها العاقدان صحيحة معتب  الوجه الول: هذا التكييف مبني على أن  

ي   ما  منها  العقد  في  العاقدان من شروط  الوفاء  لز  يشترطه  ي    ، به  م  ما  العقدبطِّ ومنها  الشرط ويصح  ي    ،ل  ما  العقد من  بطِّ ومنها  ل 

 .ةلي  ع  أصله. وقد اصطلح أهل العلم على تسميتها بالشروط الج  

التجربة  ه الثاني: أنالوج  الزوج من الطال   ع  ن  م    :يشتمل على شروط محظورة، منها  زواج 
 
الزوجة   ع  ن  دت أسبابه، وم  جِّ ولو و    ق مدة

 
 املراد بالخصوصية هنا: حق اإلنسان في التفرد بشؤونه املعلوماتية.  83
 (. 22/304) جامع البيان في تأويل القرآن 84
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 من الخ  
 
ِّ جِّ ع ولو و  ل

 غ.  د املسو 

   زواج التجربة  طة فيالوجه الثالث: الشروط املشتر  
 
شرة الزوجية الع  سنِّ مدى ح    ر  ب  منها س    لذاتها، وإنما املقصود   ليست مقصودة

 تَّ ي   وئها، فحينئذ  أو س  
 
 خ

 
ا بنكاح املتعة. خه، مما يس  ذ القرار ببقاء العقد أو ف  جعل العقد شبيه 

 كما  •
 
 د منه الحفاظ على كيان السرة.قص  ي   ،على أنه عقد صلح ف العقديِّ  ك

 منها:  ،هذا التكييف ال يصح؛ لوجوه عديدة و 

: أن الصلح ال بد أن تكون فيه دعوى 
 

 ال ي    (الصلح)أو خصومة؛ لن لفظ    أوال
 
ومةطل ص  قت خ  ب   حين  زواج التجربةو   ،ق إال إذا س 

 ! ؟عقده لم يكن فيه نزاع، فكيف يصالح عن أمر  لم يحدث فيه تنازع

 ِّ
 
ل ا: لو س  الصلح، فإنه صلح محرَّ ثاني  باب  بأنه من  الطالق.  ما أحل هللا  م؛ لن فيه تحريم  م  الحقو      للزوج، وهو  ا: 

 
لم ثالث التي  ق 

 سببها ال يصح إسقاطها.  د  ولم يوج   تجب بعد  

•  
 
 فكما ك
 في العقد على مدة محددة يعلمها الزوجان، وبعد انقضائها ي    ص  ن  وذلك أنه ي    ،ةعلى أنه عقد متع  يِّ

 
ر في نجاح الحياة  نظ

نهىالزوجية، وبعد تقييمها بعدم االستقرار،  ا بنكاح املتعة ي   . العقد؛ مما يجعله شبيه 

أنه ي  و  في    (التجربة)و  (نكاح املتعة)د فرق بين  د عليه إشكال، وهو وجو رِّ هذا التكييف من القوة بمكان، وله حظ من النظر، إال 

 الصورة واملعنى. 

ملدة  أو بتعليقه على وقوع ش يء، وبمجرد انتهاء ا  ،إما بزمن معين ةِّ املد   د  فأما الصورة: فإن نكاح املتعة ال يراد منه الدوام، فهو محدَّ 

ِّ ض ِّ قد ولو بعد م  فالصل فيه استمرار الع زواج التجربة أما تنتهي العالقة بينهما من دون طالق.
  .املدة، وال ينتهي بانتهاء املدة  ي 

مجرد االستمتاع، فينتفع الرجل  من املرأة بقضاء شهوته،   (املتعة)، فإن املقصود من (التجربة)تفترق عن  (املتعة)أما املعنى: فإن 

 وتنت
 
افت انقض ى الجل  إذا  فمقصود الزوجان عند إبرامه حسن العشرة   (التجربة)أما  ،  قار  فع املرأة باملهر املسمى في العقد، حتى 

  .وتحقيق مصالح النكاح، والحفاظ على كيان السرة  ،الزوجية

 : ينِّ اثن   ينِّ مورد اإلشكال في العقد في موضع   •

مع وجود أسبابه. والذي قرره الفقهاء أنه شرط باطل؛ ملنافاته مقتض ى   ة معينةالول: النظر في مدى مشروعية حظر الطالق ملد

 ولنه يتضمن إسقاط حقوق قبل انعقادها.  العقد؛

الزوج   اعتبار مقصد  النكاح  ينِّ الثاني:  بالفعل،   :من  النكاح  ناويان لعقد  الزوجين  أن  أو  هل مقصدهما مجرد االستمتاع فقط؟ 

  تنكاح للوقاية من املشكال دا إلى مثل هذا الم  وإنما ع  
َّ
 عة؟ الزوجية املتوق

 ِّ
 
املنظ آراء  النكاوبتتبع  العقودرين لهذا  الزوج    ، ح وبعد دراسة  النكاح مقصود في ذاته، وأن  أن عقد  ا عليه وهما  م  أقد    ينِّ يظهر لي 

الستيفائه لركان وشرائط  عقد صحيح؛    زواج التجربة  عليه: يظهر لي أن  اوتأسيس    يريدان تكوين عشرة زوجية شرعية مستقيمة.

 النكاح. 

 الفقهية لزواج التجربة.  تالتكييفاباطل أقوى وبناء عليه فإن تكييفه على أنه عقد صحيح والشرط 

•  
 
يترجح لي    والذي ،  على أقوال  اأو جزئي    ا ها في املبيت كلي  قَّ ط ح سقِّ اختلف الفقهاء فيما إذا اشترط الزوج على زوجته في العقد أن ت

ب الشرطالقول  العقد وبطالن  أدلته ووجاهتها؛ لصحة  املخالفين محل نقاشولن    قوة  فيه جمع  ، و االعتراض عليها  م  وتقدَّ   ، أدلة 

الدلة النكاح، وت  و   ،بين  الشرعية، فبه تتحقق مصالح  املقاصد  الشرطدر  يتفق مع  املترتبة على  املفاسد  و  ، و أ   هو قول 
 
بين   سط

 القوال. 

 بطال  :عليه يترتب وحينئذ  
 
حقها في  ها إسقاطلأما بعد العقد فيجوز  ها في املبيت.قَّ ط حسقِّ ن شرط الزوج على زوجته في العقد أن ت

   املبيت؛ لنه من قبيل إسقاط الحق بعد وجوب سببه، وهو النكاح.

ِّ لها الزوج  ذن  أالزوجة في العقد أن ي  اشتراط •
 
شتراط الزوج االطالع على وا   والشخصية،املالية    هوحسابات  هالعها على معلوماتفي اط

االجت التواصل  مواقع  على  زوجته  بحسابات  الخاصة  السرية  ونحوهاالرقام  الشروط    :ماعي،  في  الصل  لن  صحيح؛  شرط 

 . ف على أنه إسقاط لحق غير ماليويكيَّ  ،الصحة
 
ِّ  ن  ذِّ إال أن هذا الجواز مقيد بشروط، منها: االلتزام بحدود ما أ

 
الع عليه، له في االط

ِّ يجوز له أن يتوسع وأن يتجاوز ما ح   فال
 ومنها: أ   د له.د 

َّ
 .ية أشخاص آخرين يترتب على اإلذن انتهاك خصوصال

 :
ا
 التوصيات: ثانيا

ا يوص ي الباحث  : باآلتي وأخير 

•  
 

بإنشاء مراكز متخصصة  :أوال للزواج؛ لتحقيق روابط زوجية ناجحة، وتعمل على إشاعة   ،االهتمام  التأهيل  بإقامة برامج  عنى 
 
ت

 .ينِّ الزوج   روح التفاهم بين
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 قوف على أسبابها ومعالجتها.أهمية دراسة ظاهرة الطالق في وقتنا الحالي؛ للو  :اثاني   •

•  
 
أفراد املجتمع من جهة  :اثالث التواصل بين  وبين هيئات ودور اإلفتاء ومراكز االستشارات السرية من جهة   ،تسهيل وتسريع آلية 

 قبل استعصائها. أخرى؛ لحل النزاعات السرية 

 شأن قبل تنفيذها. من جهات مختصة بهذا ال وتقييمها املجتمعيةضرورة دراسة املبادرات  :ارابع   •

من    :اخامس   • ِّ الحذر 
ترو  التي  تخالفالدعوات  رخيصة  ملادة  االجتماعية  ج  والقيم  اإلسالمية  وتحقيق   ،املبادئ  املتاجرة  بهدف 

 الشهرة. 

 : الـمراجع

شركة  ،ىالول  طبعةال ،مطبوع بهامش: فتح القدير للكمال بن الهمام  .العناية شرح الهداية .محمد بن محمد بن محمود ،البابرتي .1

 .فى البابي الحلبي وأوالده بمصرطمكتبة ومطبعة مص

 .أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر . بن بازا فتاوى مجموع  .عبد العزيز بن عبد هللا ،بن بازا  .2

إسماعيل   ،البخاري  .3 بن  البخاري .  محمد  المير تح.  صحيح  الكبرى  باملطبعة  السلطانية،  الطبعة:  العلماء  من  جماعة  ية، قيق: 

 .رببوالق مص

يونس  ،يالبهوت .4 بن  منته  .(ه1414)  منصور  اإلرادات  شرح  املنتهى«  املسمى  -ى  لشرح  النهى  أولي  عالم    ،الولىالطبعة:    .»دقائق 

 .بيروت – الكتب

 لطباعة الـمصحف الشريف.جمعها: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الـملك فهد  .مجموع الفتاوى  .ابن تيمية .5

 .الوطنيةمكتبة امللك فهد  .الحرامعلماء البلد  فتاوى  .(2011) لدخا ،الجريس ي .6

   .دار الفكر .املحلى باآلثار .علي بن أحمد ،ابن حزم الظاهري  .7

دار   ،املحقق: عبد السالم محمد الشريف الطبعة: الولى،  .االلتزامتحرير الكالم في مسائل  .(هـ 1404) محمد بن محمد ،الحطاب .8

   .لبنان –ت الغرب اإلسالمي، بيرو 

 بحث تكميلي لنيل درجة املاجستير باملعهد العالي للقضاء. . الشروط الجعلية في عقود التوثيق .زبن عبد العزي فهد ،الخضير .9

  .حلب –املطبعة العلمية  ،الطبعة: الولى .معالم السنن .د بن محمدم  ح   ،الخطابي .10

  .دار الفكر .حاشية الدسوقيمع  مطبوع .الشرح الكبير للشيخ أحمد على مختصر خليل ،الدردير .11

 . القاهرة  –دار الحديث   ،بداية املجتهد ونهاية املقتصد  .(ه1425) محمد بن أحمد ،ابن رشد الحفيد .12

بيدي  .13  دار الهداية. .ر القاموستاج العروس من جواه .محمدبن  محمد ،الزَّ

   .مشقد –دار الفكر  ،الطبعة: الولى  .الربعةالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في املذاهب  .(هـ1427) مصطفىمحمد  ،الزحيلي .14

بن   ،الزرقا .15 الفقهية  شرح   .محمد  أحمد  أحمد  .القواعد  عليه: مصطفى  وعلق  القلم   ، صححه  دار  الطبعة:  ،  دمشق  –  الناشر: 

 . الثانية

ع بعض القوانين ويتي مكشروط عقد النکاح في الفقه اإلسالمي واختيارات قانون الحوال الشخصية ال (.2017)  خلود  ،الزمانان .16

 . 4، العدد 32املجلد   :مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا. الخرى 

علي  ،الزيلعي .17 بن  الدقائقتبي  .عثمان  كنز  شرح  الحقائق  ِّ   شهاب  حاشيةمع    ين 
ي  بِّ

 
ل ِّ

الش  محمد  بن  أحمد  الولى  .الدين   ،الطبعة: 

 . بوالق، القاهرة  -طبعة الكبرى الميرية امل

   .يروتب –دار املعرفة  .املبسوط . (ه1414) محمد بن أحمد ،السرخس ي .18

 . دار الكتب العلمية ،الطبعة: الولى .الشباه والنظائر .(هـ1411) عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي .19

 . علـميةدار الكتب ال ،الطبعة الولى .مغني الـمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الـمنهاج .الشربيني .20

املحقق: الشيخ أحمد عزو   ،الطبعة الولى  .تحقيق الحق من علم الصول   إلىإرشاد الفحول    .(ه1419)  محمد بن علي  ،الشوكاني .21

 . عناية، دار الكتاب العربي

 .دار الحديث، مصر  ،تحقيق: عصام الدين الصبابطي ،الطبعة: الولى .نيل الوطار .(هـ1413) محمد بن علي ،الشوكاني .22

 الـمعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار الـمعارف.  .الـمسالك لقرب السالك  .أحمد بن محمد الخلوتي ،الصاوي  .23

 .مؤسسة الرسالة ،املحقق: أحمد محمد شاكر ،الطبعة: الولى .جامع البيان في تأويل القرآن .محمد بن جرير ،الطبري  .24

املدينة.  بن عبد هللا  يوسف  ،البربن عبد  ا  .25 أهل  في فقه  الثانية  .الكافي  املوريتانياملحقق:    ،الطبعة:  أحيد  مكتبة   ،محمد محمد 

 . الرياض الحديثة، الرياض 
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البر .26 املعاني والسانيد  .يوسف بن عبد هللا  ،ابن عبد  املوطأ من  ملا في  العلوي   .التمهيد  محمد عبد    ،تحقيق: مصطفى بن أحمد 

   .املغرب –وقاف والشؤون اإلسالمية وزارة عموم ال  ،الكبير البكري 

  .دار الكتب العلمية  الطبعة: الولى، .خليل التاج واإلكليل ملختصر .(هـ1416) محمد بن يوسف ،العبدري  .27

القرآن.  ( ـه 1424)  محمد بن عبد هللا   ، بن العربيا  .28 ق عليه: محمد عبد القادر   ، الطبعة: الثالثة  . أحكام 
َّ
راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل

 .لبنان   –دار الكتب العلمية، بيروت    ، عطا 

الفقهي  .(هـ1435)  مدمحمحمد بن    ،ابن عرفة .29 الولى  .املختصر  الرحمن محمد خيراملحقق  ،الطبعة:  مؤسسة    ،: د. حافظ عبد 

 . ةخلف أحمد الخبتور لألعمال الخيري

 . عالـم الكتب الطبعة الولى،. معجم اللغة العربية الـمعاصرة  .(هـ1429) مختار ،أحمد ،عمر .30

الخير  ،العمراني .31 أبي  بن  مذ  . (ه1421)  يحيى  في  الشافعي   هبالبيان  الولى  .اإلمام  النوري   ،الطبعة:  محمد  قاسم  دار    ،املحقق: 

 .جدة  -نهاج امل

 .شرط الجعلي وآثاره الفقهية في عقد النكاح: دراسة تحليليةال .املارنيو العوفي  .32

 .لبنانبيروت،  -دار الكتب العلمية  ،: الولىالطبعة .البناية شرح الهداية .(هـ1420) محمود بن أحمد ،العينى  .33

 مكتبة القاهرة.  .الـمغني .ابن قدامة .34

 .بيروت - الغرب اإلسالميدار  ،الطبعة: الولى. الذخيرة  .(1994) أحمد بن إدريس ،القرافي .35

   . بيروت -دار الفكر  .وعميرة  يحاشيتا قليوب .(ه1415)أحمد  عميرة و  ،أحمد سالمة ،القليوبي .36

الجوزية .37 قيم  بكر  ،ابن  أبي  بن  امل  .(1991)  محمد  العاملينإعالم  رب  عن  الولى،  .وقعين  السالم   الطبعة:  عبد  محمد  تحقيق: 

  .ييروت –دار الكتب العلمية  ،إبراهيم 

الفقهاء  .(2004)  قاسم بن عبد هللا  ،القونوي  .38 بين  املتداولة  اللفاظ  الفقهاء في تعريفات  دار    ،املحقق: يحيى حسن مراد  .أنيس 

 . الكتب العلمية

أحمد  ،النسفي .39 بن  هللا  الدقائق  .(2011)  عبد  بكداش  .كنز  سائد  د.  أ.  الولى  ،املحقق:  دار   ،الطبعة  اإلسالمية،  البشائر  دار 

  .السراج

 دار إحياء التراث العربي.  ،الطبعة الثانية .الخالف مناإلنصاف في معرفة الراجح  .الـمرداوي  .40

 . ء الكتب العربيةدار إحيا  ،املحقق: محمد فؤاد عبد الباقي .صحيح مسلم  . (ه1419) مسلم بن الحجاج .41

الشيخ عادل أحمد  و   ،مد معوضاملحقق: الشيخ علي مح  .الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي   .علي بن محمد  ،املاوردي  .42

 . لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  الطبعة: الولى، ،عبد املوجود

  .عكاظفي صحيفة  « زواج التجربة في ميزان الشرع» مقال  (.ه1442) .نجيب يماني .43

علي  ،النملة .44 بن  الكريم  هذَّ   .(ه1420)  عبد 
 
(امل

 
ة تطبيقيَّ  

 
ة نظريَّ  

 
دراسة ودراستها  ه  لِّ ملسائِّ )تحرير   املقارن  الفقه  أصول  علم  في    . ب 

 . الرياض –مكتبة الرشد  ،الطبعة الولى

  .دار الكتب العلمية ،الطبعة: الثانية .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .(ه1406) .أبو بكر بن مسعود ،يالكاسان .45
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Abstract: I discussed the definition of a trial marriage which is defined as a contract in which the spouses 
are prohibited from separating for a specific period to be agreed upon, and each spouse stipulates 
conditions to the other when the contract is fulfilled. The contract remains in the past, and the owner of the 
condition has the right to annul the marriage after the expiration of the contract. This paper also 
emphasized its jurisprudential modifications which include the fact that it is a lawful contract with 
important stipulations, a contract of peace, and a contract of pleasure void. It mentioned the following 
terms in addition to studying some of the contract's partial conditions. Then I suggested a number of things 
including: a desire to establish specialized centers for the establishment of marriage rehabilitation 
programs as well as facilitating and speeding up the communication mechanism between members of 
society on the one hand, and bodies and houses of fatwas and family counseling centers on the other  in 
addition to the importance of studying and analyzing community projects from responsible authorities in 
this regard before implementing them, and the significance of resolving family issues before they become 
difficult Also, one should be wary of appeals that promote low-cost merchandise that contradicts Islamic 
beliefs and societal values in the name of profit and fame. 

Keywords: Trial marriage; (conditions of marriage); jurisprudential conditioning. 
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