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امللخص:
يناقش البحث نازلة فقهية وهي زواج التجربة ،ولن الكتابات التي تطرقت له محدودة فقد بذلت جهدي في تحرير مادة ذات قيمة
علمية ،فحررت مفهوم زواج التجربة وبينت خصائصه ،ثم أوردت التوصيفات الفقهية التي يمكن أن يخرج عليها العقد ،ثم بينت اآلثار
املترتبة على كل توصيف ،وناقشتها نقاشا علميا ،وبينت التوصيف املختار وما يترتب عليه من أحكام ،وعقدت بعدها مبحثا متعلقا بأبرز
الشروط الواردة في العقد وبينت أحكامها.
ثم أوصيت بأمور ،منها :االهتمام بإنشاء مراكز متخصصة تعنى بإقامة برامج التأهيل للزواج ،وتسهيل آلية التواصل بين أفراد املجتمع
ودور اإلفتاء ومراكز االستشارات السرية؛ لحل النزاعات السرية قبل استعصائها ،وضرورة دراسة املبادرات املجتمعية وتقييمها من جهات
متخصصة بهذا الشأن قبل تنفيذها.
الكلمات املفتاحية :زواج التجربة؛ الشروط في النكاح؛ التكييف الفقهي.

قدمة:
امل ِّ

والصالة َّ
الحمد هلل رب العاملينَّ ،
والسالم على أفضل املرسلين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ِّ
َّ
َّ
َّ
َّأما بعد :فإن الشريعة اإلسالمية ع ِّنيت بعقد النكاح ،وبينت فضله وحثت عليه ،وحرصت على املحافظة عليه ،ونظمت روابط
َّ
وحكمه النبيلة ،فهو الل ِّبنة الصلبة لكيان املجتمع ،فإن
العالقة بين أطرافه؛ وذلك ل ِّعظم خطره وعلو شأنه ،وملقاصده السامية ِّ
استقامت السرة وحسنت أحوالها استقام املجتمع ،وإال فال.
َّ
وال شك أن نوازل النكاح من أكثر النوازل الفقهية وقوعا وانتشارا ،وإن مما استجد من صور عقد النكاح ما يعرف ـبزواج التجربة ،خاصة أن
ختلف الوسائل ،وكتب فيه بعض الصحفيين ،مما أثار النقاش في
فكرة إيجاده جاءت من غير املختصين بأحكام الشريعة ،وقد نال رواجا إعالميا في م ِّ
بعض املجتمعات عن مدى مشروعيته ،فأحببت أن أبحث العقد بحثا فقهيا وأؤ ِّصله تأصيال شرعيا بقدر اإلمكان؛ ومن هنا جاءت مناسبة الكتابة في
املوضوع املوسوم بــ"زواج التجربة :تكييفه الفقهي وأحكامه".

أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية املوضوع في اآلتي:
َّ
وعظم شأنه ملا يترتب عليه من مصالح :من تكثير نسل المة ،وطلب الولد،
أوال :املوضوع متعلق بعقد معظم في اإلسالم وهو النكاحِّ ،
وح ِّل االستمتاع ،وتحقيق السكن واملودة بين الزوجين.
وحفظ الفروج والنسابِّ ،
ثانيا :يعد املوضوع من النوازل الفقهية التي تحتاج إلى دراسة وتحرير.
كسب الباحثين القدرة على إدراك حقائق الفقه وتعليالته الخفية.
ثالثا :الكتابة في املسائل املعاصرة تساعد في تنمية امللكة الفقهية ،وت ِّ
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أسباب اختيار موضوع الدراسة:
 .1نشأت فكرة العقد -من غير املختصين بالشريعة -بقصد معالجة النزاعات السرية والقضاء على أسباب الخالفات الزوجية ،إال
أن الفكرة لم تدرس دراسة شرعية َّ
معمقة قبل تطبيقها ،ال سيما أنها تتعلق بالعراض؛ فأردت من خالل بحثي املساهمة في
تحرير صورة العقد ودراسته دراسة فقهية.
 .2عقود زواج التجربة وإن كانت محدودة ونطاقها االجتماعي ضيقا ،إال أنها ل ِّقيت حظوة في وسائل اإلعالم ،واختلفت فيها أنظار
الناس ما بين مؤيد للفكرة ومعارض ،مما دفعني إلى مناقشتها وعرضها على النصوص الشرعية وأقوال العلماء في املذاهب
الفقهية.
 .3عقد زواج التجربة يدخل ضمن اهتماماتي البحثية والكاديمية ،فقد كتبت بحثا بعنوان( :أثر المراض الجلدية على النكاح)،
ودرست عدة مقررات متعلقة بالنكاح ،منها :الحوال الشخصية  ،1والحوال الشخصية  ،2ونظرية العقد.
 .4لم أجد من بحث املوضوع بحثا شرعيا -مع أهميته -لكونه من النوازل الحادثة ،سوى بعض الفتاوى التي تناولته باختصار ،فاملوضوع
بحاجة إلى دراسة لتحرير جوانب متعددة منه.
َّ
إشكالية الدراسة:
ستجدات الفقهية ،وهو بحاجة إلى دراسة مؤصلة لبيان تكييفاته الفقهية واآلثار املترتبة عليها.
تكمن إشكالية البحث في أنه من امل ِّ
النقاط اآلتية:
فالبحث يجيب عن تساؤالت ،ويناقش آراء ،في ضوء ِّ
 .1ما مفهوم زواج التجربة؟
 .2ما التكييفات املحتملة لعقد زواج التجربة؟
 .3ما اآلثار املترتبة على تلك التكييفات؟
 .4ما أوجه مناقشة التكييفات؟
 .5ما التكييف املختار لعقد زواج التجربة؟
 .6ما حكم اشتراط أن تتنازل املرأة عن حقها في املبيت؟
 .7ما حكم اشتراط أحد الزوجين على اآلخر السماح له باالطالع على معلوماته الخاصة؟
الدراسات ا َّ
لسابقة:
ِّ
ستجدة ،ومن هنا فإني لم أجد من كتب في املوضوع كتابة فقهية ،ومنتهى ما وجدت
يعد موضوع زواج التجربة من املوضوعات امل ِّ
بعض الفتاوى ،وأبرزها:
 .1فتوى صادرة من دار اإلفتاء املصرية :تضمنت أن العقد صحيح ،وأما الشروط فمنها ما هو باطل ال يعتد به ،ومنها ما هو صحيح
يلزم الوفاء به.
 .2فتوى مركز الزهر العاملي للفتوى :وتضمنت أن اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطال ومحرما ،وأن
َّ
ومحرم.
زواج التجربة إن كان محددا بوقت ،يعد زواج متعة مؤقتا وهو باطل
وقد بذلت جهدا في اإلملام باملوضوع من جوانبه املتعددة ،وتوسعت في بيانه من حيث املفهوم والتكييفات الفقهية املحتملة
للعقد ،وآثارها ،ومناقشتها ،إضافة إلى دراسة أهم الشروط الواردة فيه.
منهج الدراسة:
اعتمدت في كتابة البحث على املناهج اآلتية:
 .1املنهج االستقرائي والوصفي التحليلي :بإيراد التكييفات الفقهية املحتملة للعقد ،وتوضيحها ،وعزوها إلى القائلين بها ،وحجة كل
قول ،وبيان اآلثار املترتبة على التكييف.
 .2املنهج الجدلي :بالتخريج على القوال الفقهية ،ومناقشة كل تخريج ،والوصول إلى التخريج املختار ،والرد على أوجه االعتراض
عليه.
ضوء الخطوات اآلتية:
وسأبذل الوسع -بعون هللا -في كتابة البحث في ِّ
• بيان التكييف الفقهي ،ومن قال به ،وحجة قائليه ،واآلثار املترتبة عليه ،ومناقشته.
َّ
النزاع ِّإن اقتض ى المر ذلك ،وأبين َّ
االتفاق في املسألة ،ومن حكاه من الفقهاء ،أما إذا كانت املسألة مختلفا
محل ِّ
محل ِّ
• تحرير ِّ
ِّ
َّ
وأرجح ما أراه راجحا.
فأبين القوال مع الدلة ،وسبب االختالفِّ ،
فيها ِّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
فإني أذكر من نص عليها مقرونا بحجته ،وإال بذلت الجهد في ال ِّتماس الدليل أو
• إن لم أجد في املسألة إال بعض أقوال العلماءِّ ،
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بيان أوجه االعتراض.
• بيان موضع اآليات من السور.

َّ
«الصحيحين» أو
املحدثين ،ما لم تكن في
• تخريج الحاديث الواردة في البحث من كتب الحديث ،والحكم عليها من كالم
ِّ
أحدهما ،فأكتفي بذلك.

ُ َّ
خطة البحث:

َّ
يتكون البحث من :مقدمة ،وتمهيد ،وخمسة مباحث ،وخاتمة.
املقدمة تشتمل على:
ِّ
 -1عنوان البحث.
أهم َّية املوضوع.
ِّ -2
 -3أسباب اختياره.
َّ
إشكالية البحث.
-4
َّ
الدراسات السابقة.
ِّ -5
 -6منهج البحث.
َّ
 -7خطة البحث.
التمهيد :وفيه ثالثة فروع:
 -1مفهوم زواج التجربة.
 -2خصائص زواج التجربة.
 -3مشروعية النكاح.
املبحث َّ
مشتمل على شروط معتبرة ،وفيه ثالثة مطالب:
الول :تكييفه على أنه عقد صحيح
ِّ
املطلب َّ
الول :بيان التكييف.
َّ
املطلب الثاني :اآلثار املترتبة على التكييف.
املطلب الثالث :مناقشة التكييف.
َّ
املبحث الثاني :تكييفه على أنه عقد صلح ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب َّ
الول :بيان التكييف.
َّ
املطلب الثاني :اآلثار املترتبة على التكييف.
املطلب الثالث :مناقشة التكييف.
املبحث الثالث :تكييفه على أنه عقد متعة ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب َّ
الول :بيان التكييف.
َّ
املطلب الثاني :اآلثار املترتبة على التكييف.
املطلب الثالث :مناقشة التكييف.
املبحث الرابع :التكييف املختار (العقد صحيح والشرط باطل) ،وفيه مطلبان:
املطلب َّ
الول :بيان التكييف.
َّ
املطلب الثاني :اآلثار املترتبة على التكييف.
املبحث الخامس :الشروط الجزئية الواردة في العقد ،وفيه مطلبان:
املطلب َّ
الول :اشتراط أن تتنازل املرأة عن حقها في املبيت ،وفيه فرعان:
الفرع الول :صورة الشرط.
الفرع الثاني :حكم الشرط.
املطلب الثاني :اشتراط أحد الزوجين على اآلخر السماح له باالطالع على معلوماته الخاصة ،وفيه فرعان:
الفرع الول :صورة الشرط.
الفرع الثاني :حكم الشرط.
َّ
َّ
وصيات.
أهم النتائج والت ِّ
الخاتمة :وتشتمل على ِّ
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التمهيد:
وفيه ثالثة فروع:
 .1مفهوم زواج التجربة.
الزواج لغة:
الزاء والواو والجيم أصل يدل على مقارنة ش يء لش يء .من ذلك :الزوج زوج املرأة ،واملرأة زوج بعلها(). 1
ِّ
أما ( َّ
ويقول
الرجل :هذه زوجي .وسائر العرب:
الزوج) فأهل الحجاز يضعونه للمذكر واملؤنث وضعا واحد ا ،تقول املرأة :هذا زوجي،
(زوجة) بالهاء ،وجمعها( :زوجات) .والفقهاء يقتصرون في االستعمال عليها لإليضاح وخوف لبس الذكر بالنثى.
مقترن ِّين؛ شكل ِّين كانا أو نقيض ِّين فهما زوجان ،وكل
والزوج :خالف الفرد .والصل في الزوجِّ :
الصنف والنوع من كل ش يء .وكل شيئ ِّين ِّ
واحد منهما زوج( .)2
أما الزواج في االصطالح؛ فاملراد به :النكاح ،واختلفت عباراتهم في ماهية النكاح.
فقد َّ
عرفه الحنفية بأنه :عقد ي ِّرد على تملك املتعة قصدا(.)3
منافع البضع(.)4
وقيل :عقد و ِّضع لتمليك ِّ
وعرفه املالكية بأنه :عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية ،بصيغة ،لقادر محتاج أو راج نسال(). 5
َّ
ِّ
وعرفه الشافعية بأنه :عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته( .)6
وعرفه الحنابلة بأنه :عقد التزويج( .)7
ومع اختالف الفقهاء في تعريف النكاح ،إال أن مقصودهم ظاهر ،وهو :عقد رجل على امرأة ي ِّحل له بموجبه وطؤها.
التجربة لغة :مصدر َّ
جرب يجرب .واملج ِّرب :الذي ج َّرب المور وعرفها .واملفعول :مج َّرب .وج َّرب الجهاز :اختبره مرة بعد أخرى( .)8
َّ
أما تعريف زواج التجربة باعتباره مركبا فهو:
َّ
شترط كل من الزوجين على اآلخر شروطا متى تحققت بقي العقد
عقد يمنع فيه الزوجان من الفرقة مدة محددة يتفقان عليها ،كما ي ِّ
ماضيا ،وإال فلصاحب الشرط فسخ النكاح بعد مض ِّي املدة( .)9
 .2خصائص زواج التجربة:
ومن هنا يالحظ أن عقد زواج التجربة يتميز عن غيره من أنواع النكحة باآلتي:
أوال :وجود مدة معينة يمنع فيها الزوج من الطالق ،كما تمنع فيها املرأة من طلب الخلع.
ثانيا :اشتراط كل من الزوجين على اآلخر شروطا ،يلت ِّزم ب ها الطرفان أثناء املدة املحددة ،فإن لم يلتزم بها أحدهما فلآلخر حق فسخ
النكاح بعد انتهاء املدة.
ثالثا :املقصد من وضع العقد بهذه الصيغة :حل الخالفات الزوجية لدى حديثي الزواج ،بهدف استمرار كيان السرة ،كما قرره
أصحاب فكرة زواج التجربة( .)10
 .3مشروعية النكاح:
النكاح مشروع ،والصل في مشروعيته الكتاب والسنة واإلجماع:

َ ۡ ۡ
َ ۡ
ٓ ۡ
َُ َ
اب لَ ُ
ِإن خ ِۡفتُ ۡم أَلَّا ُت ۡقس ُِطواْ في ٱل ۡ َي َتَٰ َم َٰى فَٱنك ُ
ِحواْ َما َط َ
كم م َِن ٱلن َِساءِ َمثنَ َٰى َوثلَٰث َو ُر َب َٰ َعَۖ فإِن خِفتُ ۡم
أما الكتاب فقوله تعالى :ﵟو
ِ
َ َّ َ ۡ ُ ْ َ َ َ ً َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ ٰٓ َ َّ َ ُ ُ ْ
َ
ألا تعدِلوا فوَٰحِدة أو ما ملكت أيمنك ۚۡم ذل ِك أدني ألا تعولوا ٣ﵞ ﵝالن ِساء الآية 3ﵜ.

َّ
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر ،وأحصن
وأما السنة فقول النبي صلى هللا عليه وسلم« :يا معشر الشباب ،من استطاع منكم الباءة

 1ينظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة (.)35 /3
 2ينظر :الزبيدي ،تاج العروس (.)22 – 20 /6
 3ينظر :النسفي ،كنز الدقائق ،ص.251
 4ينظر :البابرتي ،العناية (.)187 /3
 5ينظر :الدردير ،الشرح الصغير ،مع :الصاوي ،شرحه بلغة السالك لقرب املسالك (.)334 – 332 /2
 6ينظر :الشربيني ،مغني املحتاج (.)200 /4
 7ينظر :ابن قدامة ،املغني ( ،)3 /7املرداوي ،اإلنصاف (.)4 /8
 8ينظر :الفراهيدي ،العين ( ،)113 /6الدكتور /أحمد مختار ،معجم اللغة العربية املعاصرة (.)357 /1
 9هذا التعريف هو ما استنتجته من خالل ما د َّونه أصحاب فكرة زواج التجربة من عقود.
 10وفقا ملا نص عليه في العقود.
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للفرج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم ،فإنه له ِّوجاء»(.)11
أما اإلجماع فحكاه جماعة من أهل العلم.
قال ابن قدامة :أجمع املسلمون على أن النكاح مشروع(). 12
وقال املاوردي :أباح هللا تعالى النكاح نصا في كتابه ،وصريحا في سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وانعقد بها سالف إجماع المة(.)13

املبحث َّ
األول :تكييفه على أنه عقد صحيح مشتمل على شروط معتبرة
املطلب َّ
األول :بيان التكييف:
ذهب بعض من يرى صحة زواج التجربة إلى أنه عقد صحيح كبقية أنواع النكحة املباحة شرعا؛ لن الصل في العقود الصحة،
أحد ِّهما ،كما لو التزما بعدم االنفصال
أما ما اشتملت عليه العقود من شروط من ِّقبل الزوجين فإنها شروط فيها منفعة للعاقد ِّين أو ِّ
في مدة معينة ،أو اشترطت الزوجة البقاء في الوظيفة ،أو إكمال الدراسة ،أو إسكانها في منزل خاص ،أو اشترط الزوج عليها أن تتنازل
َّ
عن حقها في املبيت إال في أوقات محددة ،أو أال تزور أهلها إال يوما كل أسبوع ِّين .فهذه الشروط وأمثالها قد تدعو إليها الحاجة ،وفيها
مصلحة؛ فبعد انتهاء املدة َّ
املتفق عليها يجري تقييم العشرة الزوجية ،ومدى نجاح استمرارها أو إنهائها ،وتعد هذه الشروط ضمانا
للعالقة الزوجية بعدم االستعجال في القضاء عليها عن طريق الطالق املبكر ،وما يترتب عليه من تشتت أسري وضياع لألطفال(.)14
َّ
املطلب الثاني :اآلثاراملترتبة على التكييف:
مما يترتب على هذا التكييف اآلتي:
أوال :إباحة عقد زواج التجربة ،وما ورد فيه من شروط فإنها ملزمة؛ لن الصل في الشروط الصحة(). 15
ِّ
ثانيا :مطالبة من َّ
حرم زواج التجربة بالدليل.
املطلب الثالث :مناقشة التكييف:
هذا التكييف ضعيف من وجوه ،أبرزها:
تفق عليها العاقدان صحيحة معتبرة(.)16
الوجه األول :هذا التكييف مبني على أن جميع الشروط التي ي ِّ
بطل الشرط ويصح العقد،
وهذا ليس بصحيح ،فإن ما يشترطه العاقدان من شروط في العقد منها ما يلزم الوفاء به ،ومنها ما ي ِّ
َّ
املكلف(). 17
بطل العقد من أصله .وقد اصطلح أهل العلم على تسميتها بالشروط الجعلية ،وهي :ما كان مصدر اشتراطها
ومنها ما ي ِّ
والشروط الجعلية تنقسم إلى قسم ِّين:
َّ
دخلت الدار فأنت طالق ،فيلزم الطالق
 .1شرط معلق :وهو ما يذكر بصيغة التعليق ،مثل( :إن) أو إحدى أخواتها .مثاله :إن
ِّ
بالدخول.
)
18
(
 .2شرط مقيد :أن يقترن العقد بالتزام أحد الطرف ِّين بالوفاء بأمر زائد على أصل التصرف غير موجود وقت التعاقد  .وهذا النوع
هو محل البحث.
َّ
والشروط الجعلية املقيدة في عقد النكاح تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبار ِّصحتها:
ا
أوًل :الشروط املو ا ِّفقة ملقتض ى العقد:
وهي الشروط التي تتم على أحكام الشرع ،مثل :أن تشترط الزوجة نفقتها على الزوج ،أو تشترط عليه حسن العشرة ،وأن يكسوها
َّ
سكنها باملعروف ،أو يشترط الرجل عليها أن تطيعه ،أو أال تخرج من البيت من غير إذنه( .)19فهذا الشرط صحيح عند الئمة الربعة؛ لنه
وي ِّ
 11متفق عليه من حديث عبد هللا بن مسعود رض ي هللا عنه ،رواه البخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب :من لم يستطع الباءة فليصم ،رقم ( ،)5066ومسلم في صحيحه ،كتاب
النكاح ،باب :استحباب النكاح ،رقم (.)1400
 12ينظر :املغني (.)4 /7
 13ينظر :الحاوي الكبير (.)3 /9
 14ينظر :مقال «زواج التجربة في ميزان الشرع» في صحيفة عكاظ ،للكاتب /نجيب يماني ،املنشور بتاريخ 1442 /6 /12هـ.
 15لم يذكر الفقهاء املتقدمون الصل في الشروط  ،إنما أوردوا بعض المثلة على الشروط ،وأكثر من توسع في القاعدة فقهاء املالكية والحنابلة .ينظر :الحطاب ،مواهب الجليل
( ،)373/4شرح الزركش ي على مختصر الخرقي ( ،)139/5ابن القيم ،إعالم املوقعين (.)262 – 259 /1
الوفاء ،ولها حق الفسخ بدون عوض إذا تم
واجبة
صحيحة
واعتبروها
العلم،
 16وقد صرح بذلك الكاتب /نجيب يماني في مقاله ،فقال« :فكل شروط املرأة في الزواج أقرها أهل
ِّ
مخالفة الشروط» .ينظر :املرجع قبل السابق.
 17ينظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول (.)376 /1
 18ينظر :الخضير ،الشروط الجعلية في عقود التوثيقات ،ص ،19خلود ،شروط عقد النكاح في الفقه اإلسالمي ،ص.40
 19ينظر :عمر العوفي وعزام املارني ،الشرط الجعلي وآثاره الفقهية في عقد النكاح.
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املقصود من العقد(.)20
ا
ثانيا :الشروط التي فيها مصلحة للعقد:
كما إذا عقد النكاح ولم يدفع املهر ،واشترط عليه كفيال .فهذا صحيح أيضا عند الئمة الربعة؛ لنه يؤدي إلى إتمام العقد
والتوثق منه( .)21
ا
ثالثا :الشروط املناقضة أو املنافية للعقد:
َّ
َّ
شترط
وهي الشروط املخالفة لسنن النكاح وأحكامه ،مثل :أن يشترط الزوج أال ينفق على زوجته ،أو أال ي ِّ
قسم لها مع ضراتها ،أو ت ِّ
عليه أن يكون أمرها بيدها فتط ِّلق نفسها متى شاءت .فهذه الشروط فاسدة باتفاق الفقهاء في الجملة؛ لنها تنافي مقتض ى العقد ،فهي
تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده .ويصح العقد؛ لن هذه الشروط تعود ملعنى زائد في العقد ال يشترط ذكره ،وال يضر
الجهل به ،فلم يبطله(.)22
ا
ا
ر ا
ابعا :اشتراط الزوج ِّين أو أحدهما منفعة معلومة ًل يقتضيها العقد وًل تخالف مقتضاه:
َّ
َّ
مثاله :لو اشترطت املرأة عليه أال يتزوج عليها ،أو أال يخرجها من بلدها.
القسم محل اختالف بين الفقهاء ،وتباينت تفريعاتهم حياله ،والخالف هنا راجع إلى اختالفهم في الصل في االشتراط :هل
وهذا ِّ
الصل فيه الحظر أو اإلباحة؟
فمذهب الظاهرية :أن الصل في االشتراط الحظر .ووافقهم على هذا املبدأ الحنفية واملالكية والشافعية إجماال(  ،)23وإن اختلفوا
في التفصيالت .وبناء عليه قالوا :الشرط فاسد والقصد صحيح ،وال يلزم الوفاء به.
)
25
(
بينما ذهب الحنابلة إلى أن الصل في االشتراط اإلباحة( ،)24ووافقهم على ذلك طائفة من فقهاء املالكية والشافعية  ،حتى نسبه ابن القيم إلى
الجمهور( .)26وبناء عليه قالوا :الشرط صحيح ،ويلزم الوفاء به.
وسبب اختالفهم :معارضة العموم للخصوص ،فأما العموم فحديث عائشة رض ي هللا عنها ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم خطب
الناس ،فقال في خطبته« :كل شرط ليس في كتاب هللا فهو باطل ولو مئة شرط»( .)27
وأما الخصوص فحديث عقبة بن عامر رض ي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :أحق الشروط أن يوفى به :ما
استحللتم به الفروج»( .)28
إال أن املشهور عند الصوليين القضاء بالخصوص على العموم(.)29
الترجيح:
يوف
يترجح لي القول بصحة الشروط التي ال يقتضيها العقد وال تخالف مقتضاه وفيها مصلحة للعاقد ،ويلزم الوفاء بها ،ومن لم ِّ
بالشرط فللطرف اآلخر حق الفسخ ،ويدل لوجاهته :أن الدلة التي استدلوا بها وردت خاصة في محل النزاع؛ بخالف أدلة الجمهور فهي
عامة .وهو أيضا موافق للقاعدة الصولية :الصل في الشياء اإلباحة حتى يدل الدليل على التحريم( .)30
وخالصة الرد :أن الشروط في عقد النكاح ليست على نحو واحد ،بل منها الصحيح ومنها الباطل.
الوجه الثاني :أن زواج التجربة يشتمل على شروط محظورة ،ومنها منع الزوج من الطالق مدة ولو و ِّجدت أسبابه ،ومنع الزوجة
املسوغ.
من الخلع ولو و ِّجد
ِّ
َّ
وسئل الشيخ ابن باز عن :امرأة اشترطت قبل عقد الزواج على الخاطب أال يطلقها ،وق ِّبل الزوج هذا الشرط ،فهل هذا الشرط صحيح
َّ
 20وخالف فيه ابن حزم ،فقال" :ال يصح نكاح على شرط أصال؛ حاشا الصداق املوصوف في الذمة أو املدفوع أو َّ
املعين ،وعلى أال يض َّر بها في نفسها ومالها" .ينظر :السرخس ي،
املبسوط ( ،)85 /5الحطاب ،تحرير الكالم في مسائل االلتزام ،ص ،49ابن حجر الهيتمي ،تحفة املحتاج ( ،)386 /7البهوتي ،شرح منتهى اإلرادات ( ،)165 /2ابن حزم ،املحلى (/9
.)123
 21ينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ( ،)255 /7القرافي ،الذخيرة ( )98 /1املاوردي ،الحاوي الكبير ( ،)312 /5املرداوي ،اإلنصاف (.)114 /8
 22ينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ( ،)277 /2الدردير ،الشرح الكبير ( ،)317 /2ابن قدامة ،املغني ( ،)72 /7ابن حزم ،املحلى (.)123 /9
 23ينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ( ،)168 /5ابن رشد ،بداية املجتهد ( ،)160 /2حاشيتا قليوبي وعميرة ( ،)177 /2املاوردي ،الحاوي الكبير (.)506 /9
 24ينظر :ابن قدامة ،املغني ( ،)92 /7املرداوي ،اإلنصاف (.)390/20
 25ينظر :الزحيلي ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في املذاهب الربعة (.)815 /2
 26ينظر :ابن القيم ،إعالم املوقعين (.)162 – 259 /1
 27متفق عليه من حديث عائشة رض ي هللا عنها؛ رواه البخاري في صحيحه ،كتاب /البيوع ،باب :إذا اشترط شروطا في البيع ال تحل ،رقم ( ،)2168ومسلم في صحيحه ،كتاب العتق،
باب إنما الوالء ملن أعتق ،رقم (.)1504
 28متفق عليه من حديث عقبة رض ي هللا عنه ،رواه البخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب :الشروط في النكاح ،رقم ( ،)5151ومسلم في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب :الوفاء
بالشروط في النكاح ،رقم (.)1418
 29ينظر :ابن رشد ،بداية املجتهد (.)82 – 81 /3
 30ينظر :السيوطي ،الشباه والنظائر (ص.)60
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دة النكاح بيدها؟
أم ال؟ وهل يحق للمرأة أن تشترط أن يكون حل عق ِّ
فأجاب :هذا الشرط ليس بصحيح ،له أن يطلقها متى شاء ،وال يجوز شرط الطالق بيدها ،الصواب ال يجوز شرط الطالق بيدها ،وال
شرط أنه ال يطلقها ،يعني :قد تأتي أمور توجب الطالق ،وإذا شرطت أال يطلقها ،فله أن يطلقها ،نعم إذا دعت الحاجة إلى طالقها؛ لن
الشرط غير صحيح(.)31
وهذا الشرط يتضمن إسقاط حقوق ال تقبل اإلسقاط .وقد ذهب جمهور الفقهاء من املالكية( )32والشافعية(  )33والحنابلة(  :)34إلى
أنه ال يجوز للمرأة أن تشترط عصمة النكاح(  )35أثناء العقد ،وأنها إذا اشترطته فالشرط باطل ،ثم اختلفوا فيما بينهم في مدى تأثير
الشرط على صحة النكاح ،فاملالكية(  )36والحنابلة( )37يرون صحة العقد ،بينما يرى الشافعية(  )38أن العقد يبطل به.

َ َٓ َ َُ ْ
َ
َ ُ َ َّ َٰ ُ َ
ون عَلَى ٱلن َِسآءِ ب َما فَ َّض َل َّ ُ
ٱَّلل َب ۡع َض ُه ۡم عَل َٰى َب ۡع ٖض وبِما أنفقوا
ٱلرجال قوم
ِ
ومما استدلوا به على عدم صحة الشرط قوله تعالى :ﵟ ِ
َ
ۡ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
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َ َ َ َّ ُ َ
جعِ َوٱض ِربوه َّنَۖ
ب بِما حفِظ ٱَّللۚۡ وٱلَٰتِى تخافون نشوزهن فعِظوهن وٱهجروهن فِي ٱلمضا ِ
مِن أموَٰلِهِ ۚۡم فٱلصَٰلِحَٰت قَٰنِتَٰت حَٰفِظَٰت لِلغي ِ
َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ْ َ َ ۡ َّ َ ً َّ َّ َ َ َ
ان َعلِ ّٗيا َكب ّٗ
يرا ٣٤ﵞ ﵝالن َِساء الآية 34ﵜ وإذا كان هو القائم صار المر بيده ،وليس
فإِن أطعنكم فلا تبغوا عليهِن سبِيلاۗ إِن ٱَّلل ك
ِ

بيدها( .)39
وبقول النبي صلى هللا عليه وسلم« :كل شرط ليس في كتاب هللا فهو باطل ،وإن كان مئة شرط»(.)40
وجعل َّ
الز ِّوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد فهو شرط باطل؛ لنه ينافي مقتض ى العقد( .)41
الوجه الثالث :الشروط املشترطة في زواج التجربة ليست مقصودة في ذاتها ،وإنما املقصود منها سبر مدى حسن العشرة الزوجية
أو سوئها ،فحينئذ ي َّتخذ القرار ببقاء العقد أو فسخه ،مما يجعل العقد شبيها بنكاح املتعة( .)42

َّ
املبحث الثاني :تكييفه على أنه عقد صلح
املطلب َّ
األول :بيان التكييف:
بيانه :يرى املحامي بالنقض /أحمد مهران ،وهو صاحب فكرة زواج التجربة :أن العقد الذي يحرره هدفه الصلح( )43بين الزوجين،
حفاظا على عدم هدم كيان الزوجية ،وأن يكون االتفاق الشفهي على الصلح في صورة عقد مكتوب ،مكتمل الشروط والبنود التي يتفق
عليها الطرفان .وأن العقد الذي انتشر على مواقع التواصل االجتماعي هو عقد صلح بعد تقريب وجهات النظر بينهما ،وأن شرط
الثالث سنوات خاص بإحضار الزوج شقة منفصلة للزوجية ،والتي كانت إحدى نقاط الخالف بين الزوج ِّين(.)44
َّ
املطلب الثاني :اآلثاراملترتبة على التكييف:
يترتب على هذا التكييف اآلتي:
أوال :إباحة زواج التجربة؛ لن عقد الصل ح الصل فيه أنه مندوب ،وقد تأتي عليه الحكام التكليفية .ونقل صاحب كتاب «منح الجليل»
عن ابن عرفة قوله :الصلح  -من حيث هو  -مندوب إليه ،وقد يعرض وجوبه عند تعيين مصلح ِّته ،وحرمته وكراهته الستلزامه مفسدة

 31ينظر :مجموع فتاوى ابن باز (.)47/21
 32ينظر :العبدري ،التاج واإلكليل (.)81 /5
 33ينظر :املاوردي ،الحاوي الكبير (.)506 /9
 34ينظر :ابن قدامة ،املغني (.)72 /7
 35املراد بعصمة النكاح عند الفقهاء :عقد النكاح .ينظر :الشربيني ،مغني املحتاج (.)289 /3
 36ينظر :العبدري ،التاج واإلكليل (.)81 /5
 37ينظر :ابن قدامة ،املغني (.)72 /7
 38ينظر :املاوردي ،الحاوي الكبير (.)506 /9
 39ينظر :فتاوى علماء البلد الحرام ص.299
 40تقدم تخريجه.
 41ينظر :فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء (.)10 /20
 42وسيأتي مزيد بسط لهذه املسألة عند تكييفه على أنه نكاح متعة.
43
السلم .وقد اصطلحوا وصالحوا وتصالحوا َّ
واصالحوا بمعنى
الصلح لغة :الصاد والالم والحاء أصل واحد يدل على خالف الفساد .يقال :صلح الشيخ يصلح صالحا .والصلحِّ :
واحد.
دعوى
بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه.
واصطالحا :عقد و ِّضع لرفع املنازعة بالتراض ي .وقيل :انتقال عن حق أو
ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ( ،)517 /2ابن فارس ،مقاييس اللغة ( ،)303 /3ابن عرفة ،املختصر الفقهي ( ،)477 /6القونوي ،أنيس الفقهاء ،ص.91
 44ينظر :مجلة املجلة ،تقرير عن زواج التجربة بين التحريم والتجريم ،في  19يناير 2021م.
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واجبة َّ
الدر ِّء أو راجحته( .)45
ثانيا :يشترط في صحته أن يبرم برضا العا ِّقد ِّين.
املطلب الثالث :مناقشة التكييف
هذا التكييف ال يصح؛ لوجوه عديدة ،منها:
أوال :أن الصلح ال بد أن تكون فيه دعوى أو خصومة؛ لن لفظ (الصلح) ال يطلق إال إذا سبقت خصومة(). 46
وزواج التجربة حين عق ِّده لم يكن هناك نزاع ،فكيف يصالح على أمر لم يحدث فيه تنازع؟!
ثانيا :لو س ِّلم بأنه من باب الصلح ،فإنه صلح َّ
محرم؛ لن فيه تحريم ما أحل هللا للزوج وهو الطالق.
َّ
يطلقها»(.)47
حرم الحالل كمصالحة الزوجة للزوج على أال ِّ
قال الشوكاني« :والصلح الذي ي ِّ
)
50
(
)
49
(
)
48
(
لهذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية واملالكية والشافعية إلى أن الرجل إذا طلق زوجته طالقا رجعيا ،فإن له الحق في
إرجاعها ولو أسقطه؛ لن حق الرجعة ثابت شرعا زمن العدة ،ال بإيجاب من الزوج ،فال تصرف له في إسقاطه شرعا(.)51
ثالثا :الحقوق التي لم تجب بعد ،ولم يوجد سببها ال يصح إسقاطها؛ لن الحق غير موجود بالفعل فال ي َّ
تصور ورود اإلسقاط عليه(.)52
وفي زواج التجربة يتفق الزوجان على إسقاط حقوق لم تثبت بعد ،كإسقاط الزوج َّ
حقه من الطالق قبل وجود أسبابه ،وكإسقاط
الزوجة حقها من الخلع قبل وجود أسبابه؛ لن هذا الحق ال يجوز إسقاطه إال بما أسقطه هللا كالثالث القاضية عليه(.)53

املبحث الثالث :تكييفه على أنه عقد متعة
املطلب َّ
األول :بيان التكييف:
بيانه :يمكن أن ي َّ
خرج زواج التجربة على أنه نكاح متعة( .)54
وذلك أنه ين َّ
ص في العقد على مدة محددة يعلمها الزوجان ،وبعد انقضائها ينظر في نجاح الحياة الزوجية ،وبعد تقييمها بعدم
االستقرار ،ينهى العقد؛ مما يجعله شبيها بنكاح املتعة.
جاء في فتوى الزهر ما يشير إلى هذا املعنى:
«اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطال ومحرما ...وعقد الزواج املسمى بـ :زواج التجربة يتنافى مع دعائم
منظومة الزواج في اإلسالم ويتصادم مع أحكامه ومقاصده ،إضافة إلى ما فيه من امتهان للمرأة وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها...
وزواج التجربة إن كان محددا بوقت فإنه يعد زواج متعة مؤقتا وهو باطل ومحرم»( .)55
كما أن لفظ (التجربة) يش ِّعر بما يؤديه لفظ (املتعة) من معنى.
َّ
املطلب الثاني :اآلثاراملترتبة على التكييف:
يترتب على هذا التكييف آثار ،منها:
)
56
(
َّ
أوال :تحريم زواج التجربة؛ لن نكاح املتعة محرم باتفاق الئمة الربعة  ،بل حكى فيه جماعة من أهل العلم اإلجماع.
قال الخطابي« :تحريم نكاح املتعة كاإلجماع بين املسلمين ،وقد كان ذلك مباحا في صدر اإلسالم ثم ح َّرمه في ح َّجة الوداع ،وذلك في آخر

 45ينظر :ابن عليش ،منح الجليل (.)136 /6
 46ينظر :السيوطي ،الشباه والنظائر ،ص.524
 47ينظر :نيل الوطار (.)305 /5
 48ينظر :ابن نجيم ،البحر الرائق (.)55 /4
َّ
 49ينظر :اللخمي ،التبصرة (.)2757 /6
 50ينظر :النووي ،روضة الطالبين (.)214 /8
 51ينظر :السرخس ي ،املبسوط ( ،)73 /6ابن حزم ،املحلى (.)483 /9
 52ينظر :الزيلعي ،تبيين الحقائق ( ،)242 /5ابن قدامة ،املغني (.)76 /7
 53ينظر :ابن العربي ،أحكام القرآن (.)297 /4
الحاج ،بش يء مسمى .س ِّمي نكاح املتعة النتقاصها بما
 54نكاح املتعة اصطالحا :أن يتزوج الرجل امرأة إلى مدة معلومة أو مجهولة ،مثل أن يقول :زوجتك ابنتي شهرا أو إلى قدوم
ِّ
يعطيها ،وانتفاعه بقضاء شهوته.
ينظر :املوصلي ،االختيار لتعليل املختار ( ،)89 /3ابن عبد البر ،الكافي في فقه أهل املدينة ( ،)533 /2العمراني ،البيان ( ،)275 /9املاوردي ،الحاوي الكبير ( ،)328 /9ابن قدامة،
املغني (.)178 /7
 55ينظر :مركز الزهر العاملي للفتوى اإللكترونية على شبكة اإلنترنت53521 /ArticleID/ 7989waal/ArtMID/7 www.azhar.eg/fatwacenter/fatwa/a .
 56ينظر املرجع قبل السابق.
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أيام رسول هللا ﷺ ،فلم يبق اليوم فيه خالف بين الئمة إال شيئا ذهب إليه بعض الروافض»( .)57
وقال ابن عبد البر :أما سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ِّمن الخالفين وفقهاء املسلمين فعلى تحريم املتعة؛ منهم :مالك
في أهل املدينة ،والثوري وأبو حنيفة في أهل الكوفة ،والشافعي فيمن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر باالتفاق والوزاعي
في أهل الشام ،والليث بن سعد في أهل مصر وسائر أصحاب اآلثار»(.)58
قال املاوردي :قيل :قد رجع ابن عباس عن إباحتها وأظهر تحريمها ...ثم رجع عنها فصار اإلجماع برجوعه منعقدا ،والخالف به مرتفعا،
وانعقاد اإلجماع بعد ظهور الخالف أوكد»( .)59
ثانيا :بطالن زواج التجربة؛ لن نكاح املتعة باطل باتفاق الئمة الربعة( .)60
ثالثا :ال يحصل بهذا الزواج إحصان للرجل وال للمرأة ،وال يقع على املرأة طالق ،وال يجري التوارث بينهما ،وإن جاءت املرأة بولد لحق
بالواطئ؛ لنها صارت بإصابة الشبهة فراشا ،وي َّ
عزران إن ع ِّلما بالتحريم ،ولها مهر ِّم ِّثلها باإلصابة دون املسمى(.)61
املطلب الثالث :مناقشة التكييف:
هذا التكييف من القوة بمكان ،وله حظ من النظر ،إال أنه ي ِّرد عليه إشكال ،وهو :وجود فرق بين نكاح املتعة والتجربة في
الصورة واملعنى.
َّ
فأما الصورة :فإن نكاح املتعة ال يراد منه الدوام ،فهو محد د املدة إما بزمن معين أو بتعليقه على وقوع ش يء ،وبمجرد انتهاء املدة
تنتهي العالقة بينهما ،من دون طالق.
وأما زواج التجربة فالصل فيه استمرار العقد ولو بعد مض ي املدة ،وال ينتهي بانتهاء املدة ،غاية المر أنه جعل للزوج حقَّ
ِّ ِّ
الشقاق ،فهو أقرب ما يكون إلى عقد النكاح بنية الطالق،
ووقوع
الطالق ،وللزوجة خيار الفسخ عندما تصل الحياة الزوجية إلى النزاع
ِّ
عندما يتزوج الرجل وفي نيته أن يطلقها بعد أمد ،فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية( )62واملالكية(  )63والشافعية(  )64ورواية عند
الحنابلة(  )65إلى صحته.
َّ
قال النووي« :قال القاض ي :وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ،ونيته أال يمكث معها إال مدة نواها فنكاحه صحيح حالل،
َّ
وليس نكاح متعة ،وإنما نكاح املتعة ما وقع بالشرط املذكور ،ولكن قال مالك :ليس هذا من أخالق الناس .وشذ الوزاعي ،فقال :هو
نكاح متعة ال خير فيه»( .)66
كما أن التمتع ال يشترط فيه وجود الولي أو الشهود ،وزواج التجربة ال يتم إال بتوفر شروط النكاح.
أما املعنى :فإن (املتعة) تفترق عن (التجربة) ،فإن املقصود من املتعة مجرد االستمتاع ،فينتفع الرجل من املرأة بقضاء شهوته،
وتنتفع املرأة باملهر املسمى في العقد ،حتى إذا انقض ى الجل افترقا.
أما التجربة فمقصود الزوجان عند إبرامه :حسن العشرة الزوجية ،وتحقيق مصالح النكاح ،والحفاظ على كيان السرة ،وفيما
املحتملة لوقوع النزاع ،وبهذا تصير الحياة الزوجية مستقيمة.
يخص الشروط املنصوص عليها في العقد فاملراد منها :قطع السباب
ِّ
نسلم لكم بأن زواج التجربة يختلف عن املتعة في املعنى ،بل هو داخل في معنى املتعة ،فإن
ويرد على هذا االعتراض بأن يقال :ال ِّ
املقصود من املتعة حصول االستمتاع ،دون الرغبة في تحقيق مصالح النكاح ،وهذا ما ينطبق على زواج التجربة.
قال الكمال ابن الهمام :إن التحقيق في معنى املتعة :أن يوجد عقد على امرأة ال يراد به مقاصد النكاح من القرار للولد وتربيته،
عنك فال عقد( .)67
معك إلى أن أنصرف ِّ
بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها ،أو غير معينة؛ بمعنى :بقاء العقد ما دمت ِّ
وهذا ما ينطبق تماما على زواج التجربة ،بداللة كثرة الشروط في العقد؛ كاشتراط تنازل الزوجة عن حقها في املبيت ،مما يكون
مسوغا إلنهاء العقد لكال الطرف ِّين.
ِّ
 57ينظر :معالم السنن (.)190 /3
 58ينظر :التمهيد ملا في املوطأ من املعاني والسانيد (.)121 /10
 59ينظر :املاوردي ،الحاوي الكبير (.)332 – 330 /9
َّ
َّ 60
وفرق زفر بين ما إذا وقع النكاح بلفظ (التمتع) أو بلفظ (التزويج) ،فقال زفر :إن وقع بلفظ (التمتع) فهو متعة باطل ،وإن وقع بلفظ (التزويج) فالنكاح جائز وهو مؤبد والشرط
باطل .ينظر :املوصلي ،االختيار لتعليل املختار ( ،)89 /3ابن عبد البر ،الكافي في فقه أهل املدينة ( ،)533 /2العمراني ،البيان ( ،)275 /9ابن قدامة ،املغني (.)178 /7
 61ينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ( ،)273 /2النفراوي ،الفواكه الدواني ( ،)12/2املاوردي ،الحاوي الكبير (.)332 /9
 62ينظر :الزيلعي ،تبيين الحقائق (.)115 /2
 63ينظر :عليش ،منح الجليل (.)304 /3
 64ينظر :املاوردي ،الحاوي الكبير (.)333 /9
 65ينظر :ابن قدامة ،املغني ( ،)180 – 179 /7املرداوي ،اإلنصاف (.)163 /8
 66ينظر :شرح النووي على مسلم (.)182 /9
 67ينظر :فتح القدير (.)247 /3
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املبحث الرابع :التكييف املختار (العقد صحيح ،والشرط باطل)
املطلب َّ
األول :بيان التكييف:
بيانه :من خالل ما تقدم إيراده من تخريجات ومناقشات ،يتبين أن مو ِّرد اإلشكال في العقد في موضع ِّين اثن ِّين:
الول :النظر في مدى مشروعية حظر الطالق ملدة معينة ،ومن ث َّم إباحته للزوجين.
الثاني :اعتبار مقصد الزوجين من النكاح :هل مقصدهما مجرد االستمتاع فقط؟ أو أن الزوجين ناويان لعقد النكاح بالفعل ،وإنما
عمدا إلى مثل هذا النكاح للوقاية من املشكالت الزوجية املتوقعة؟
املنظرين لهذا النكاح ،وبعد دراسة العقود ،يظهر لي أن عقد النكاح مقصود في ذاته ،وأن الزوجين أقدما عليه وهما
وبتتبع آراء ِّ
يريدان تكوين عشرة زوجية شرعية مستقيمة.
وتأسيسا عليه :يظهر لي أن زواج التجربة عقد صحيح؛ الستيفائه لركان وشرائط النكاح.
ويبقى الكالم في شرط حظر الطالق ،فهذا شرط باطل؛ ملنافاته مقتض ى العقد؛ ولنه يتضمن إسقاط حقوق قبل انعقادها.
وبناء عليه فإن تكييفه على أنه عقد صحيح والشرط باطل أقوى التكييفات الفقهية لـزواج التجربة ،وقد وردت اإلشارة إليه في
فتوى دار اإلفتاء املصرية :اشتراط منع الزوج من حقه في طالق زوجته في فترة معينة بعد الزواج هو من الشروط الباطلة؛ لن فيه
إسقاطا لحق أصيل للزوج جعله الشارع له ،وهو حق التطليق ،فاشتراط هذا الشرط إن كان قبل عقد الزواج فال محل له ،وإن كان
بعده فهو شرط باطل ،فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء(.)68
وهنا أحب أن أنبه على أمر ِّين:
الول :لو تواطأ العاقدان على أن املقصود من زواج التجربة :هو مجرد االستمتاع مدة من الزمن ،ولكون زواج املتعة محظورا شرعا
ونظاما ،فاتخذا العقد حيلة لتوثيقه ،فإن الزواج والحالة هذه يعد ِّنكاح متعة.
الثاني :ما يختص بالشروط الجزئية الواردة في زواج التجربة فقد أفردت لها مبحثا مستقال.
َّ
املطلب الثاني :اآلثاراملترتبة على التكييف:
مما يترتب على التكييف اآلتي:
أوال :إباحة الطالق للزوج والخلع للزوجة عند توفر دواعيه ووجود أسبابه.
ثانيا :صحة عقد النكاح وترتب آثاره عليه من ِّح ِّل االستمتاع والتوارث وثبوت النسب وغيرها.

املبحث الخامس :الشروط الجزئية الواردة في العقد
املطلب َّ
األول :اشتراط أن تتنازل املرأة عن حقها في املبيت
وفيه فرعان:
الفرع األول :صورة الشرط:
َّ
َّ
املبيت لغة :بات يفعل كذا وكذا ي ِّبيت ويبات بيتا وبياتا وم ِّبيتا وبيتوتة؛ أي :ظل يفعله ليال ،وليس من النوم ،كما يقال :ظل يفعل
كذا :إذا فعله بالنهار .وقال َّ
الزجاج :كل من أدركه الليل فقد بات؛ نام أو لم ينم(.)69
واصطالحا :ال يخرج عن معناه اللغوي ،يقال :بات عند امرأته ليال؛ أي :صار عندها ،سواء حصل معه نوم أم ال(.)70
سقط حقها في املبيت()71؛ لئال يلزم بالبقاء عندها ليال مطلقا ،فال يأتيها إال
شترط الرجل في عقد النكاح أن ت ِّ
صورة الشرط :أن ي ِّ
شترط تنازلها عن بعض الليالي ،فيقسم لها في بعض الليالي ،لكن أقل من زوجاته الخريات.
نهارا ،وهو ما يسميه الفقهاء بالنهاريات .أو ي ِّ
ورد في عقد زواج التجربة :اشترط الزوج على الزوجة أن تتنازل عن حقها في املبيت ،حيث اتفقا على التزام الزوج باملبيت بمنزل
الزوجية يوم ِّي الخميس والجمعة.
الفرع الثاني :حكم الشرط:
َّ
سقط حقها في املبيت كليا أو جزئيا على أقوال:
اختلف الفقهاء فيما إذا اشترط الزوج على زوجته في العقد أن ت ِّ
 68ينظر :املركز اإلعالمي بدار اإلفتاء املصرية على شبكة اإلنترنت .بتاريخ 2021/1/19م.
https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta?fref=nf

 69ينظر :ابن منظور ،لسان العرب (.)16 /2
 70ينظر :املناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف (ص.)87
 71اختلف الفقهاء في قدر املبيت عند الزوجة على أقوال ،فقيل :ليلة من كل أربع ليال ،وقيل :غير مقدر ،بل بحسب ما يتحقق به النس.
ينظر :السرخس ي ،املبسوط ( ،)221/5املرداوي ،اإلنصاف (.)401-400 /21
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القول الول :يصح العقد والشرط ،وهو مذهب الحنفية(  ،)72ورواية عند الحنابلة(.)73
واستدلوا بعموم الدلة التي فيها المر بالوفاء بالشروط ،كحديث عقبة بن عامر رض ي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،أنه
قال« :أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»(.)74
يناقش دليلهم :بأن هذا شرط مناف ملقتض ى العقد ،وفيه إسقاط للحق قبل وجوده ،والحق ال يقبل اإلسقاط قبل وجوده(.)75
القول الثاني :إن كان الشرط قبل الدخول ف ِّسخ العقد ،وإن كان بعده صح العقد وبطل الشرط .وهذا مذهب املالكية(.)76
واستدلوا على البطالن بأدلة أصحاب القول الول ،وفرقوا بين ما قبل الدخول وما بعده؛ لن فسخ النكاح بعد الدخول ي ِّلحق ضررا
بالعاقد ِّين ،فقالوا ببطالن الشرط دون العقد(.)77
يناقش :بأن هذا تفريق بال مفرق.
القول الثالث :يصح العقد ،ويبطل الشرط .وهذا املشهور من مذهب الشافعية( ،)78ومذهب الحنابلة( .)79
واستدلوا :بأن الشرط ينافي مقتض ى العقد؛ ولنه يتضمن إسقاط حق ي جب بالعقد قبل انعقاده ،فلم يصح ،كما لو أسقط الشفيع
شفعته قبل البيع ،فأما العقد في نفسه فصحيح؛ لن الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد ،ال يشترط ذكره ،وال يضر الجهل به ،فلم
بطله ،كما لو شرط في العقد صداقا َّ
محرم ا؛ ولن النكاح يصح مع الجهل بالعوض ،فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد ،كالعتاق( .)80
ي ِّ
الترجيح :الذي يترجح لي :هو القول الثالث ،القائل بصحة العقد وبطالن الشرط؛ لسباب:
أوال :قوة أدلته ووجاهتها.
َّ
ثانيا :أن أدلة املخالفين محل نقاش ،وتقدم االعتراض عليها.
ثالثا :أن فيه جمعا بين الدلة.
رابعا :يتفق مع املقاصد الشرعية ،فبه تتحقق مصالح النكاح ،وتدرأ املفاسد املترتبة على الشرط.
خامسا :هو قول وسط بين القوال.
األثراملترتب على الشرط:
َّ
سقط حقها في املبيت.
بطالن شرط الزوج على زوجته في العقد أن ت ِّ
أما بعد العقد فيجوز لها إسقاط حقها في املبيت؛ لنه من ق ِّبيل إسقاط الحق بعد وجوب سببه ،وهو النكاح.
َّ
وقد نقل اإلجماع على جوازه جماعة من أهل العلم ،قال الشوكاني :وحديث عائشة( )81يدل على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها،
وهو مجمع عليه كما في «البحر»( .)82
املطلب الثاني :اشتراط أحد الزوجين على اآلخرالسماح له باًلطالع على معلوماته الخاصة
وفيه فرعان:
الفرع األول :صورة الشرط:
االطالع
اطالعها على املعلومات والحسابات املالية والشخصية للزوج ،واشتراط الزوج ِّ
أن تشترط الزوجة في العقد أن يؤذن لها في ِّ
على الرقام السرية الخاصة بحسابات زوجته على مواقع التواصل االجتماعي ،ونحوها من البيانات الخاصة بالشخص كأرقامه
املصرفية وسجله الطبي ومراسالته السرية.
االطالع على الرقام السرية الخاصة بحساباتها على مواقع التواصل
ورد في ضمن شروط عقد زواج التجربة :حق الزوج في ِّ
 72ينظر :العيني ،البناية شرح الهداية (.)66/5
 73ينظر :ابن قدامة ،املغني (.)95/7
 74تقدم تخريجه.
 75ينظر القاعدة في :أحمد الزرقا ،شرح القواعد الفقهية (ص.)477
 76ينظر :القرافي ،الذخيرة ( ،)405-404/4النفراوي ،الفواكه الدواني (.)13/2
 77هذا ما يفهم من أقوالهم .ينظر :املرجع السابق.
 78ينظر :الشيرازي ،املهذب (.)447/2
 79ينظر :ابن قدامة ،املغني (.)94/7
 80ينظر :الشيرازي ،املهذب ( ،)447/2ابن قدامة ،املغني (.)94/7
أكون
بنت زمعة ،من امرأة فيها حدة ،قالت :فلما ك ِّبرت ،جعلت يومها
دة
و
س
من
ها
الخ
س
م
في
أن
إلي
أحب
أة
ر
ام
أيت
 81املراد به :الحديث املروي عن عائشة رض ي هللا عنها ،قالت :ما
ر
ِّ
ِّ ِّ
سول
من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعائشة ،قالت :يا رسول
قسم لعائشة يوم ِّين :يومها ،ويوم سودة».
ي
وسلم
ليه
ع
هللا
صلى
هللا
فكان
.
عائشة
ل
منك
يومي
لت
ع
ج
قد
هللا،
ر
ِّ
َّ
والحديث متفق عليه .رواه البخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب :املرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك رقم ( ،)5212ومسلم في صحيحه -واللفظ له -كتاب
الرضاع ،باب :جواز ِّهب ِّتها نوبتها لض َّرتها رقم (.)1463
 82ينظر :الشوكاني ،نيل الوطار (.)260/6
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االطالع على املعلومات والحسابات املالية والشخصية للزوج ،سواء كانت هذه الحسابات
االجتماعي دون رفض منها .وحق الزوجة في ِّ
بنكية أو إلكترونية.
الفرع الثاني :حكم الشرط:
هذه املسألة داخلة فيما يعرف عند أهل العلم املعاصرين بحق الخصوصية(.)83
ومن َّ
املقرر شرعا أن لإلنسان الحق في حماية مراسالته الخاصة ،ويحرم على غيره االعتداء عليها ،أو مراقبتها ،كما قال تعالى:

َ َ
َّ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ُّ ُ َ ً ۡ َ ُ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ٞ
َّ
َّ
َ
امنُواْ ۡ
ِين َء َ
ٱجتَن ِبُواْ َكث ّٗ
يأ ُّي َها ٱلَّذ َ
ﵟ ٰٓ
كل
ِيرا م َِن ٱلظ ِن إِن َب ۡعض ٱلظ ِن إِثمَۖ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ۚۡ أيحِب أحدكم أن يأ
َ
ْ
ٱَّلل تَ َّو ٞ
ِيم ١٢ﵞ ﵝالحُ ُ
ٱَّلل إ َّن َّ َ
َ ۡ ّٗ َ َ ۡ ُ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ
اب َّرح ٞ
َۡ َ
ج َرات الآية 12ﵜ.
لحم أخِيهِ ميتا فك ِرهتموهۚۡ وٱتقوا ۚۡ ِ

قال ابن جرير الطبري :وال ي َّ
تتبع بعض كم عورة بعض ،وال يبحث عن سرائره ،يبتغي بذلك الظهور على عيوبه( .)84وتتبع رسائله
داخل في هذا املعنى.
إذا تقرر هذا ،يبقى عندنا تساؤل ،وهو :ما الحكم لو شرط على أحد الزوجين إسقاط حقه في الخصوصية والسماح للطرف
اآلخر باالطالع على معلوماته السرية؟
َّ
الذي يظهر لي أن الشرط صحيح؛ لن الصل في الشروط الصحة .ويكيف على أنه إسقاط لحق غير مالي.
وبناء عليه يجوز لكل منهما اشتراطه ،إال أن هذا الجواز َّ
مقيد بشروط ،منها :االلتزام بحدود ما أ ِّذن له في االطالع عليه ،فال يجوز
له أن يتوسع وأن يتجاوز ما ح ِّدد له.
َّ
مشتركة مع مجموعة من النساء من
ومنها :أال يترتب على اإلذن انتهاك خصوصية أشخاص آخرين ،فمثال :قد تكون الزوجة
ِّ
قريباتها أو زميالتها ،وبينهن مراسالت خاصة ال يجوز للرجل الجنبي االطالع عليها ،وكذلك الحال بالنسبة للزوج فقد يكون ضمن
َّ
مجموعة من الشركاء ،وبينهم تعامالت سرية ،ال يريدون أن يط ِّلع عليها أحد سواهم ،ففي هذه الحالة ال يجوز الشرط.
ومع القول بأن الصل في الشرط هنا الصحة ،إال أن الفضل عدم ذكره في العقد؛ لتبنى السرة على حسن الظن ،والثقة في
الشريك ،ولئال يكون مدعاة للشك والتجسس ،ومفضيا إلى مفاسد أخرى.

الخاتمة:

النتائج َّ
وتشتمل على أهم َّ
والت َّ
وصيات.
ِّ
ا
أوًل :النتائج:
النقاط اآلتية:
بعد دراسة الـموضوع خلصت إلى نتائج ،أ ِّلخصها في ِّ
َّ
َّ
• ي َّ
شترط كل من
عرف زواج التجربة باعتباره مركبا بأنه :عقد يمنع فيه الزوجان من الفرقة مدة محددة يتفقان عليها ،كما ي ِّ
الزوج ِّين على اآلخر شروطا متى تحققت بقي العقد ماضيا ،وإال فلصاحب الشرط فسخ النكاح بعد م ِّض ِّي املدة.
• عقد زواج التجربة يتميز عن غيره من أنواع النكحة باآلتي:
أوال :وجود مدة معينة يمنع فيها الزوج من الطالق ،كما تمنع فيها املرأة من طلب الخلع.
َّ
لتزم بها أحدهما فلآلخر حق
ثانيا :اشتراط كل من الزوجين على اآلخر شروطا ،يلزم فيها الطرفان أثناء املدة املحددة ،فإن لم ي ِّ
فسخ النكاح بعد انتهاء املدة.
ثالثا :املقصد من وضع العقد بهذه الصيغة :حل الخالفات الزوجية لدى حديثي الزواج ،بهدف استمرار كيان السرة ،كما قرره
أصحاب فكرة زواج التجربة.
• ذهب بعض من يرى صحة زواج التجربة إلى أنه عقد صحيح كبقية أنواع النكحة املباحة شرعا؛ لن الصل في العقود الصحة،
أما ما اشتملت عليه العقود من شروط من ِّقبل الزوج ِّين فإنها شروط فيها منفعة للعاقد ِّين أو أحدهما.
وهذا التكييف ضعيف من وجوه ،أبرزها:
الوجه الول :هذا التكييف مبني على أن جميع الشروط التي يتفق عليها العاقدان صحيحة معتبرة .وهذا ليس بصحيح ،فإن ما
بطل العقد من
بطل الشرط ويصح العقد ،ومنها ما ي ِّ
يشترطه العاقدان من شروط في العقد منها ما يلزم الوفاء به ،ومنها ما ي ِّ
أصله .وقد اصطلح أهل العلم على تسميتها بالشروط الجعلية.
الوجه الثاني :أن زواج التجربة يشتمل على شروط محظورة ،منها :منع الزوج من الطالق مدة ولو و ِّجدت أسبابه ،ومنع الزوجة

 83املراد بالخصوصية هنا :حق اإلنسان في التفرد بشؤونه املعلوماتية.
 84جامع البيان في تأويل القرآن (.)304/22
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املسوغ.
من الخلع ولو و ِّجد
ِّ
سن العشرة الزوجية
الوجه الثالث :الشروط املشترطة في زواج التجربة ليست مقصودة لذاتها ،وإنما املقصود منها سبر مدى ح ِّ
أو سوئها ،فحينئذ ي َّتخذ القرار ببقاء العقد أو فسخه ،مما يجعل العقد شبيها بنكاح املتعة.
• كما ك ِّيف العقد على أنه عقد صلح ،يقصد منه الحفاظ على كيان السرة.
وهذا التكييف ال يصح؛ لوجوه عديدة ،منها:
أوال :أن الصلح ال بد أن تكون فيه دعوى أو خصومة؛ لن لفظ (الصلح) ال يطلق إال إذا سبقت خصومة ،وزواج التجربة حين
عقده لم يكن فيه نزاع ،فكيف يصالح عن أمر لم يحدث فيه تنازع؟!
ثانيا :لو س ِّلم بأنه من باب الصلح ،فإنه صلح َّ
محرم؛ لن فيه تحريم ما أحل هللا للزوج ،وهو الطالق .ثالثا :الحقوق التي لم
تجب بعد ولم يوجد سببها ال يصح إسقاطها.
• كما ك ِّيف على أنه عقد متعة ،وذلك أنه ينص في العقد على مدة محددة يعلمها الزوجان ،وبعد انقضائها ينظر في نجاح الحياة
الزوجية ،وبعد تقييمها بعدم االستقرار ،ينهى العقد؛ مما يجعله شبيها بنكاح املتعة.
وهذا التكييف من القوة بمكان ،وله حظ من النظر ،إال أنه ي ِّرد عليه إشكال ،وهو وجود فرق بين (نكاح املتعة) و(التجربة) في
الصورة واملعنى.
َّ
فأما الصورة :فإن نكاح املتعة ال يراد منه الدوام ،فهو محدد املد ِّة إما بزمن معين ،أو بتعليقه على وقوع ش يء ،وبمجرد انتهاء املدة
تنتهي العالقة بينهما من دون طالق .أما زواج التجربة فالصل فيه استمرار العقد ولو بعد م ِّض ِّي املدة ،وال ينتهي بانتهاء املدة.
أما املعنى :فإن (املتعة) تفترق عن (التجربة) ،فإن املقصود من (املتعة) مجرد االستمتاع ،فينتفع الرجل من املرأة بقضاء شهوته،
وتنتفع املرأة باملهر املسمى في العقد ،حتى إذا انقض ى الجل افترقا ،أما (التجربة) فمقصود الزوجان عند إبرامه حسن العشرة
الزوجية ،وتحقيق مصالح النكاح ،والحفاظ على كيان السرة.
• مورد اإلشكال في العقد في موضع ِّين اثن ِّين:
الول :النظر في مدى مشروعية حظر الطالق ملدة معينة مع وجود أسبابه .والذي قرره الفقهاء أنه شرط باطل؛ ملنافاته مقتض ى
العقد؛ ولنه يتضمن إسقاط حقوق قبل انعقادها.
الثاني :اعتبار مقصد الزوج ِّين من النكاح :هل مقصدهما مجرد االستمتاع فقط؟ أو أن الزوجين ناويان لعقد النكاح بالفعل،
َّ
وإنما عمدا إلى مثل هذا النكاح للوقاية من املشكالت الزوجية املتوقعة؟
املنظرين لهذا النكاح وبعد دراسة العقود ،يظهر لي أن عقد النكاح مقصود في ذاته ،وأن الزوج ِّين أقدما عليه وهما
وبتتبع آراء ِّ
يريدان تكوين عشرة زوجية شرعية مستقيمة .وتأسيسا عليه :يظهر لي أن زواج التجربة عقد صحيح؛ الستيفائه لركان وشرائط
النكاح.
وبناء عليه فإن تكييفه على أنه عقد صحيح والشرط باطل أقوى التكييفات الفقهية لزواج التجربة.
سقط ح َّقها في املبيت كليا أو جزئيا على أقوال ،والذي يترجح لي
• اختلف الفقهاء فيما إذا اشترط الزوج على زوجته في العقد أن ت ِّ
َّ
القول بصحة العقد وبطالن الشرط؛ لقوة أدلته ووجاهتها ولن أدلة املخالفين محل نقاش ،وتقدم االعتراض عليها ،وفيه جمع
بين الدلة ،ويتفق مع املقاصد الشرعية ،فبه تتحقق مصالح النكاح ،وتدرأ املفاسد املترتبة على الشرط ،وهو قول وسط بين
القوال.
َّ
سقط حقها في املبيت .أما بعد العقد فيجوز لها إسقاط حقها في
وحينئذ يترتب عليه :بطالن شرط الزوج على زوجته في العقد أن ت ِّ
املبيت؛ لنه من قبيل إسقاط الحق بعد وجوب سببه ،وهو النكاح.
اطالعها على معلوماته وحساباته املالية والشخصية ،واشتراط الزوج االطالع على
• اشتراط الزوجة في العقد أن يأذن لها الزوج في ِّ
الرقام السرية الخاصة بحسابات زوجته على مواقع التواصل االجتماعي ،ونحوها :شرط صحيح؛ لن الصل في الشروط
الصحةَّ ،
االطالع عليه،
ويكيف على أنه إسقاط لحق غير مالي .إال أن هذا الجواز مقيد بشروط ،منها :االلتزام بحدود ما أ ِّذن له في ِّ
َّ
فال يجوز له أن يتوسع وأن يتجاوز ما ح ِّدد له .ومنها :أال يترتب على اإلذن انتهاك خصوصية أشخاص آخرين.
ا
ثانيا :التوصيات:
وأخيرا يوص ي الباحث باآلتي:
• أوال :االهتمام بإنشاء مراكز متخصصة ،تعنى بإقامة برامج التأهيل للزواج؛ لتحقيق روابط زوجية ناجحة ،وتعمل على إشاعة
روح التفاهم بين الزوج ِّين.
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• ثانيا :أهمية دراسة ظاهرة الطالق في وقتنا الحالي؛ للوقوف على أسبابها ومعالجتها.
• ثالثا :تسهيل وتسريع آلية التواصل بين أفراد املجتمع من جهة ،وبين هيئات ودور اإلفتاء ومراكز االستشارات السرية من جهة
أخرى؛ لحل النزاعات السرية قبل استعصائها.
• رابعا :ضرورة دراسة املبادرات املجتمعية وتقييمها من جهات مختصة بهذا الشأن قبل تنفيذها.
تروج ملادة رخيصة تخالف املبادئ اإلسالمية والقيم االجتماعية ،بهدف املتاجرة وتحقيق
• خامسا :الحذر من الدعوات التي ِّ
الشهرة.
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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.
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'lyh: Mhmd 'bd Alqadr 'ta, Dar Alktb Al'lmyh, Byrwt – Lbnan.
5. Abn 'rfh, Mhmd Bn Mhmd (1435h). Almkhtsr Alfqhy. Altb'h: Alawla, Almhqq: D. Hafz 'bd Alrhmn Mhmd
Khyr, M'sstKhlf Ahmd Alkhbtwr Lla'mal Alkhyryh.
6. 'mr, Ahmd, Mkhtar (1429h). M'jm Allghh Al'rbyh Alm'asrh. Altb'h Alawla, 'alm Alktb.
7. Albabrty, Mhmd Bn Mhmd Bn Mhmwd. Al'nayh Shrh Alhdayh. Mtbw' Bhamsh: Fth Alqdyr Llkmal Bn
Alhmam, Altb'h Alawla, Shrkt Mktbt Wmtb't Mstfa Albaby Alhlby Wawladh Bmsr.
8. Abn Baz, 'bd Al'zyz Bn 'bd Allh. Mjmw' Ftawa Abn Baz. Ashrf 'la Jm't Wtb'h: Mhmd Bn S'd Alshwy'r.
9. Albhwty, Mnswr Bn Ywns (1414h). Shrh Mntha Aleradat - Almsma «Dqa'q Awly Alnha Lshrh Almntha».
Altb'h: Alawla, 'alm Alktb – Byrwt.
10. Albkhary, Mhmd Bn Esma'yl. Shyh Albkhary. Thqyq: Jma't Mn Al'lma' Altb'h: Alsltanyh, Balmtb'h Alkbra
Alamyryh, Bbwlaq Msr.
11. Aldrdyr, Alshrh Alkbyr Llshykh Ahmd 'la Mkhtsr Khlyl. Mtbw' M' Hashyh Aldswqy. Dar Alfkr.
12. Abn Tymyh. Mjmw' Alftawa. Jm'ha: 'bd Alrhmn Bn Mhmd Bn Qasm, Mjm' Almlk Fhd Ltba'h Almshf Alshryf.
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13. Alhtab, Mhmd Bn Mhmd (1404 H). Thryr Alklam Fy Msa'l Alaltzam. Altb'h: Alawla, Almhqq: 'bd Alslam
Mhmd Alshryf, Dar Alghrb Aleslamy, Byrwt – Lbnan.
14. Abn Hzm Alzahry, 'ly Bn Ahmd. Almhla Balathar. Dar Alfkr.
15. Aljrysy, Khald (2011). Ftawa 'lma' Albld Alhram. Mktbt Almlk Fhd Alwtnyh.
16. Alkhdyr, Fhd Bn 'bd Al'zyz. Alshrwt Alj'lyh Fy 'qwd Altwthyq. Bhth Tkmyly Lnyl Drjt Almajstyr Balm'hd
Al'aly Llqda'.
17. Alkhtaby, Hَmْd Bn Mhmd. M'alm Alsnn. Altb'h: Alawla, Almtb'h Al'lmyh – Hlb.
18. Abn Rshd Alhfyd, Mhmd Bn Ahmd (1425h). Bdayh Almjthd Wnhayh Almqtsd, Dar Alhdyth – Alqahrh.
19. Alsawy, Ahmd Bn Mhmd Alkhlwty. Alsalk Laqrb Almsalk. Alm'rwf Bhashyh Alsawy 'la Alshrh Alsghyr, Dar
Alm'arf.
20. Alshrbyny. Mghny Almhtaj Ela M'rft M'any Alfaz Almnhaj. Altb'h Alawla, Dar Alktb Al'lmyh.
21. Alshwkany, Mhmd Bn 'ly (1419h). Ershad Alfhwl Ela Thqyq Alhq Mn 'lm Alaswl. Altb'h Alawla, Almhqq:
Alshykh Ahmd 'zw 'nayh, Dar Alktab Al'rby.
22. Alshwkany, Mhmd Bn 'ly (1413h). Nyl Alawtar. Altb'h: Alawla, Thqyq: 'sam Aldyn Alsbabty, Dar Alhdyth,
Msr.
23. Alsrkhsy, Mhmd Bn Ahmd (1414h). Almbswt. Dar Alm'rfh – Byrwt.
24. Alsywty, 'bd Alrhmn Bn Aby Bkr (1411h). Alashbah Walnza'r. Altb'h: Alawla, Dar Alktb Al'lmyh.
25. Altbry, Mhmd Bn Jryr. Jam' Albyan Fy Tawyl Alqran. Altb'h: Alawla, Almhqq: Ahmd Mhmd Shakr, M'sst
Alrsalh.
26. Alzَbydy, Mhmd Bn Mhmd. Taj Al'rws Mn Jwahr Alqamws. Dar Alhdayh.
27. Alzhyly, Mhmd Mstfa (1427h). Alqwa'd Alfqhyh Wttbyqatha Fy Almdahb Alarb'h. Altb'h: Alawla, Dar Alfkr
– Dmshq.
28. Alzmanan, Khlwd (2017). Shrwt 'qd AlnکAh Fy Alfqh Aleslamy Wakhtyarat Qanwn Alahwal Alshkhsyh
Alkwyty M' B'd Alqwanyn Alakhra. Mjlt Klyt Alshry'h Walqanwn Btnta: Almjld 32, Al'dd 4.
29. Alzrqa, Ahmd Bn Mhmd. Shrh Alqwa'd Alfqhyh. Shhh W'lq 'lyh: Mstfa Ahmd, Alnashr: Dar Alqlm – Dmshq,
Altb'h: Althanyh.
30. Alzyl'y, 'thman Bn 'ly. Tbyyn Alhqa'q Shrh Knz Aldqa'q M' Hashyh Shhab Aldyn Ahmd Bn Mhmd Alshِlْbِyِ.
Altb'h: Alawla, Almtb'h Alkbra Alamyryh - Bwlaq, Alqahrh.
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