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    تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم عقد النكاح 

المصلحي، باعتبار هذا العقد من الصور المس���تحدثة 

لعقود الن���كاح خصوصًا في دول الغ���رب، كما تتناول 

الدراس���ة مفه���وم الصورية ف���ي العق���ود والتي لها 

ارتب���اط وثي���ق بعق���د الن���كاح الصوري للحص���ول على 

اإلقام���ة، ثم تبين الدراس���ة التكيي���ف الفقهي لعقد 

النكاح المصلحي تمهيدًا لبيان حكمه الشرعي، وفي 

النهاي���ة تختتم الدراس���ة ببيان الحكم الش���رعي لصور 

عق���د الن���كاح المصلحي المختلفة إضاف���ة إلى خاتمة 

تتضمن عددًا من النتائج والتوصيات.
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المقدمة
  احلمد هلل محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه، كام حيب ربنا ويرىض، والصالة والسالم 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد،،
فق�د رشع اهلل س�بحانه وتعاىل ال�زواج حتقيق�ًا لغايات مجة، كالس�كن واملودة 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   والطمأنين�ة والرمح�ة،چ 
ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ   گ   گ   گ  

ںچ)الروم:21(.
  كام جعل سبحانه وتعاىل هلذا العقد خصوصية كبرية باعتباره يمس أهم أركان 
املجتمع، بل اللبنة األساسية له وهي األرسة، فأحاطه سبحانه وتعاىل بسياج من 
احلامية والرعاية، ووصفه سبحانه وتعاىل بامليثاق الغليظ ليزرع يف النفوس تقدير 

هذا العقد واحلرص عليه، چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ    ڦچ)النساء:21(.

إال أن�ه ويف اآلونة األخرية بدأ البعض يتهاون يف قدس�ية ه�ذا العقد، ويبتغي 
م�ن إبرام�ه احلصول ع�ىل املنافع املادية البحت�ة، ضاربا بع�رض احلائط األركان 
وال�روط الالزم�ة النعقاد هذا العقد، واآلث�ار املرتتبة علي�ه، وجعل له صورًا 
ش�تى ومس�ميات خمتلفة، ال متت إىل الريعة بصلة، كالزواج األبيض والزواج 

عىل الورق وزواج األصدقاء، وغريها.
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ويف هذه الدراسة أتناول صورة من صور هذه العقود املستحدثة وهي: »عقد 
الن�كاح املصلح�ي« مبين�ة مفهوم هذا العق�د والتكييف الفقهي ل�ه، وحكمه يف 

الفقه اإلسالمي. 
المبحث األول

 حقيقة عقد النكاح املصلحي
وفيه مطلبان:

المطلب األول: مفهوم عقد النكاح المصلحي 

أواًل: تعريف عقد النكاح المصلحي بالنظر إلى مفرداته:

العقد لغة: الش�د والربط، فالعني والقاف والدال أصل واحد يدل عىل الش�د 
والوثوق)))، والعقد نقيض احلل، يقال عقدت احلبل: فهو معقود مربوط، ويطلق 

عىل األمور احلسية، واملعنوية، منها عقدت احلبل والبيع والعهد فانعقد))). 
العقد اصطالحًا: يطلق العقد اصطالحًا عىل معنيني: عام وخاص.

العق�د بمعن�اه العام: هو كل ما ألزم املرء به نفس�ه، ويدخل يف ذلك العبادات 
واملعامالت واأليامن والنذور.

فالعق�د هبذا املعنى يش�مل نوع�ني من الترصف، األول: م�ا يتم برىض طرف 

)1( ابن فار�س، اأحمد بن فار�س بن زكريا)1991م(، معجم مقايي�س اللغة، ط1، حتقيق: عبد ال�س���ام هارون، دار 
اجليل، بريوت.ج1، �س679.

)2( ابن منظور، ل�ض���ان العرب، ج3، �س292، مادة: عقد. والرازي، فخر الدين بن �ض���ياء الدين بن عمر)1988م( 
خمتار ال�ضحاح، ط1، حتقيق: يحيى خالد توفيق، مكتبة الآداب للن�ضر، القاهرة، ج1، �س186.
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واحد، كاليمني والنذر والوعد، والثاين: ما يتم برضا الطرفني كالبيع واإلجارة))).
أم�ا العق�د بمعناه اخل�اص فهو الن�وع الثاين من العق�د بمعناه الع�ام، والذي 
يتوق�ف عىل رىض الطرفني  العاقدين، ومها املوجب والقابل))). وممن عرفه هبذا 
املعن�ى ابن عابدين، حيث ق�ال: »العقد جمموع إجياب أح�د املتكلمني مع قبول 

اآلخر، أو كالم الواحد القائم مقامهام«))).
الن�كاح لغة: الض�م والتداخل، يقال: تناكحت األش�جار إذا تداخلت وضم 

بعضها بعضًا))).
عق�د النكاح يف االصطالح الرعي: »عقد يعترب فيه لفظ إنكاح أو تزويج يف 

اجلملة، واملعقود عليه منفعة االستمتاع))).
عق�د الن�كاح يف االصط�الح القانوين: »عق�د بني رجل وامرأة حت�ل له رشعًا 

لتكوين أرسة وإجياد نسل«))).
املصلحة لغة: املصلحة واحدة املصالح. واالس�تصالح: نقيض االستفس�اد. 

وأصلح اليشء بعد فساده: أقامه. وأصلح الدابة: أحسن إليها فصلحت))). 
)3( الدريني، ال�ض���يد ن�ض���اأت اإبراهيم، الرتا�ض���ي يف عقود املبادلت املالية، ط1، دار ال�ضروق للن�ضر والتوزيع، جدة،  

1982م، �س36. جملد واحد.
))( املرجع ال�ضابق، �س37.

))( ابن عابدين، حممد اأمني بن عمر بن عبد العزيز، ) 2000م( رد املحتار على الدر املختار �ضرح تنوير الأب�ضار، 
ط2، دار الفكر، بريوت، ج3، �س3. 

)6( ابن منظور، ل�ضان العرب، ج)1، �س280، مادة )نكح(.
)7( البهوت���ي، من�ض���ور ب���ن يون�س))1)1ه����( الرو����س املرب���ع �ض���رح زاد امل�ض���تقنع، ط)، دار الكت���اب العربي، 
بريوت، �س)39.وقد عرف الفقهاء النكاح بتعريفات عديدة تبعاً لختالفهم يف بع�س الأحكام املتعلقة 
ب���ه، و�ضاأقت�ض���ر على تعري���ف احلنابلة باعتباره يجمع بني لفظني لزمني للعق���د، وهما: لفظ الإنكاح 

اأو التزويج، ولفظ ال�ضتمتاع.
)8( املادة))( من قانون الأحوال ال�ضخ�ض���ية الأردين رقم)36( لعام 2010، واملن�ض���ور يف اجلريدة الر�ض���مية 

061)، وبتاريخ 2010/10/17م.
)9( ابن منظور، حممد بن مكرم)2003م(  ل�ضان العرب، دار �ضادر، بريوت، ج8، �س267، مادة)�ضلح(.
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واصطالح�ًا: عرف األصولي�ون املصلحة بتعريفات عدي�دة، منها: املحافظة 
ع�ىل مقص�ود الرع بدفع املفاس�د ع�ن اخلل�ق)1)). وعرفها الط�ويف بأهنا: »هي 

السبب املؤدي إىل مقصود الشارع عبادة ال عادة«)))).
   وتنقس�م املصلح�ة إىل ثالثة أقس�ام: املصلحة املعتربة، وه�ي املصلحة التي 
ش�هد الش�ارع باعتباره�ا، حي�ث رشع الش�ارع أحكام�ًا لتحقيقه�ا، ودل ع�ىل 
اعتباره�ا تعلي�اًل ملا رشعه، مثل حفظ حياة الن�اس وأمواهلم وأعراضهم، حيث 
رشع حلف�ظ حياهتم إجياب القصاص م�ن القاتل العمد، وحلفظ أمواهلم أوجب 
ح�د الرسقة، وحلفظ أعراضهم أوجب ح�د القذف. والنوع الثاين من املصالح: 
املصلح�ة امللغاة، وهي ما ش�هد الش�ارع بإلغائها، كمصلح�ة آكل الربا يف زيادة 
مال�ه، أم�ا النوع الثال�ث فه�و املصلحة املرس�لة، وه�ي املصالح الت�ي اقتضتها 
البيئات والطوارئ بعد انقطاع الوحي، ومل يرع الش�ارع أحكامًا لتحقيقها، ومل 
يقم دليل منه عىل اعتبارها أو إلغائها، مثل املصلحة التي اقتضت أن عقد الزواج 

الذي ال يثبت بوثيقة رسمية ال تسمع الدعوى به عند اإلنكار)12(.
ثانيًا: تعريف عقد النكاح المصلحي مركبًا

   الن�كاح املصلح�ى إطالق حديث يراد به العقد الذي أنش�ئ للحصول عىل 
مصلح�ة بعينه�ا وهي اإلقام�ة أو اجلنس�ية، حيث ظهر بوض�وح يف املجتمعات 
الغربي�ة وج�ود ن�وع من أنواع عق�ود الزواج يعرف باس�م: ال�زواج املصلحي، 
)10( ال�ض���وكاين، حمم���د ب���ن علي)د.ت(، اإر�ض���اد الفحول اإل���ى حتقيق احلق من علم الأ�ض���ول، دار املعرفة، 

بريوت، ج1، �س0)3.
)11( الطويف، جنم الدين �ضليمان عبد القوي)19)1ه�( التعيني يف �ضرح الأربعني، بريوت، موؤ�ض�ضة الريان 

للن�ضر والتوزيع، �س239.
)12( خالف، عبد الوهاب، )د.ت(، علم اأ�ضول الفقه، ط8، مكتبة الدعوة الإ�ضالمية، القاهرة، �س)8
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ومن اإلطالقات الدالة عليه أيضًا: الزواج الصوري، والزواج عىل ال�ورق)11(، 
أن  إال  اإلطالق�ات،  م�ن  وغريه�ا  األبي�ض)11(.  اإلقامة)11(وال�زواج  وزواج 
اإلطالقني األكثر ش�هرة هلذا العق�د مها: عقد النكاح املصلح�ي، وعقد النكاح 
الص�وري. وقد اخ�رتت اإلطالق األول ألن�ه يتضمن الثاين، باعتب�ار أن الثاين 

أحد صور هذا العقد.
وق�د عرف املعارصون ه�ذا العقد بتعريف�ات عدة، منها: »م�ا يقوم به بعض 
املسلمني يف أوروبا الغربية من الزواج بالنساء األوروبيات يف املحاكم املدنية، ال 

بقصد إنشاء حياة زوجية صحيحة، ولكن هبدف احلصول عىل اإلقامة.
ويؤخذ عىل هذا التعريف أنه حرص هذا العقد بأوروبا، علام أن هذا العقد قد 
يعق�د يف غريها حتى يف الدول العربية واإلس�المية للحصول عىل جنس�ية املرأة 
خاصة إذا كان العاقد بالجنس�ية، بأن تم س�حبها، أو اضطرته الظروف ملغادرة 

بلده يف وقت احلروب ونحوها دون وثائقه التي تثبت جنسيته.
وعرف البعض هذا العقد بقوله: »أن ُيْظِهَر طرفا النكاح إما عقدا، أو قواًل أو 
حااًل من غري قصد حلقيقته)11(. ويالحظ أن هذا التعريف تناول الصور املختلفة 
للن�كاح املصلحي؛ ألن القول دون العقد ال يع�د عقدًا، وكذلك »احلال«، وهو 

)13( القوا�ض���مي، اأمل يو�ض���ف عمر)2006م( فقه الأقليات امل�ض���لمة يف م�ض���ائل الأحوال ال�ضخ�ض���ية، ر�ضالة 
ماج�ضتري، اجلامعة الأردنية، �س131.

))1( العمراين، فقه الأ�ضرة امل�ضلمة يف املهاجر ، ج 1، �س 387.
))1( الرافع���ي، �ض���امل ب���ن عبد الغني)2002م( اأحكام الحوال ال�ضخ�ض���ية للم�ض���لمني يف الغرب)ط1(، دار 

ابن حزم، بريوت، �س08).
)16( امل�ضلح، خالد بن عبد اهلل، الزواج ال�ضوري، حكمه واآثاره، رابط اإلكرتوين، مرجع �ضابق.
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ما يسمى بنكاح السكن املشرتك)11( فهذا النوع ليس عقدًا ابتداء.
ويمك�ن تعريف عقد النكاح املصلحي بأنه: »عقد نكاح يتوس�ل به لتحصيل 

منفعة ليست من مقاصده«)11(.
رشح التعريف: 

-«عق�د نكاح«: وهو عقد النكاح الذي يربم�ه الطرفان العاقدان، وقد يكون 
صحيح�ًا مس�تجمعًا أركانه ورشوطه، وقد يكون غري ذل�ك، وقد يكون مقبواًل 
عند الش�ارع أو غ�ري مقبول، وقد يك�ون مقرتنا بنية التفريق وق�د يكون صوريًا 

باتفاق العاقدين، وغري ذلك.
- »يتوس�ل به«: ويعنى اختاذ عقد النكاح وسيلة للحصول عىل منفعة، وذلك 

يظهر أن عقد النكاح املصلحي ليس غاية يف نفسه، بل وسيلة لغاية معينة.
-»لتحصيل منفعة«: هي الغاية من إبرام العقد، والباعث عليه، فإذا انعدمت 

مل يكن العاقد ليقدم عليه.

)17(  الزواج امل�ض���لحي وفق ال�ض���كن امل�ضرتك)SamenWooming(م�ض���طلح ظه���ر يف الدول الغربية 
وا�ض���تهر يف هولندا، ويق�ض���د به: »اإقامة �ضخ�ضني �ضوياً حتت �ضقف واحد وممار�ضة حياتهما كزوجني 
لكنهم���ا غ���ري موثق���ني زواجهم���ا يف الدوائر الر�ض���مية، وحت���ى يف حالة اإجن���اب الأطفال ف���اإن تبعيتهم 
الر�ض���مية وحقوقه���م املادية تلحق بالأم، وي�ض���ميه البع�س ال���زواج الأبي�س، ويف بع����س الأحيان تنتهي 
ه���ذه العالق���ة ب���زواج مدين، يوثق يف البلدية و�ض���رطة الأجانب. ويتم عرب اتف���اق رجل وامراأة، ميلك 
اأحدهم���ا بيت���اً،-اأو ي�ض���تاأجره يف الغالب-، على العي�س امل�ض���رتك يف ذلك املن���زل دون احلاجة اإلى توقيع 
عقد للنكاح عند �ض���ابط احلالة املدنية، ويقوم الطرفان بالتوجه اإلى البلدية اأو اإلى �ض���رطة الأجانب 
لي�ض���رحا باأنهم���ا يعي�ض���ان مع���اً يف نف����س امل�ض���كن، وهنا تب���داأ عملية احل�ض���ول على الإقام���ة القانونية 
مبا�ض���رة، باعتبار اأن ذلك املواطن الذي اأ�ض���كن معه �ضخ�ض���اً اآخر له احلق يف اأن يلتقي ويربط عالقته 
مب���ن �ض���اء م���ن النا����س باعتب���ار ذلك من احلري���ات ال�ضخ�ض���ية التي ل تتدخ���ل فيها الدولة.و ال�ض���كن 
امل�ض���رتك اتخذ و�ض���يلة للح�ض���ول على الإقامة مقابل مبلغ من املال ل�ض���الح �ض���احب امل�ض���كن. اأنظر: 
العم���راين، حمم���د الكدي)2001م(فقه الأ�ض���رة امل�ض���لمة يف املهاج���ر، ط1، دار الكت���ب العلمية، بريوت، 

ج1، �س388.
)18( القوا�ضمي، فقه الأقليات امل�ضلمة يف م�ضائل الأحوال ال�ضخ�ضية، �س131. 
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-»ليس�ت من مقاصده«: ليس�ت من مقاص�د النكاح، وم�ن مقاصد النكاح 
الطمأنينة واالستمتاع والولد. 

ثالثا: المصطلحات ذات االرتباط بعقد النكاح المصلحي

قد يرتبط بعقد النكاح املصلحي عدد من املصطلحات ذات الصلة، منها:
1- الباعث

الباعث لغة: من الفعل الثالثي َبَعَث، وله يف اللغة معان عدة منها: اإلْرس�ال 
واإليق�اظ والتأه�ب واالندفاع، جاء يف لس�ان العرب: َبَعَث�ُه َيْبعُثُه بْعَثًا: َأْرَس�َلُه 
ء وَتَبّع�َث: اْنَدَفَع، َوبَعَثُه ِمن  ه، واْنبَعَث اليَشْ َوْح�َدُه، َوَبَعَث بِِه: َأْرَس�َلُه َمَع َغ�رْيِ

َبُه)11(. نَوِمِه َبْعَثًا: َأْيَقَظُه َوَأهَّ
الباع�ث اصطالح�ًا: »ه�و اليشء ال�ذي حي�رك اإلرادة نحو حتقي�ق يشء من 

األشياء«)22(.
ويتب�ني من التعري�ف أن الباعث أمر داخيل ال يمكن للغ�ري االطالع عليه إال 
بإظه�اره، وأن�ه قوة يف ذاته، إذا فهو الذي حي�رك اإلرادة واجلوارح لتحقيق غاية 

معينة.
وق�د يكون الباع�ث عىل عقد الن�كاح املصلح�ي جلب مصلح�ة للعاقد، أو 
دفع مفس�دة م�ن الصعب دفعها إال به، وبالرغم أن األح�كام القضائية ال تثبت 
بالبواع�ث، إال أن للباع�ث أث�رًا يف احلك�م التكليفي، وله أث�ر كذلك يف ختفيف 

العقوبة وذلك إذا أمكن االستدالل عليه بالقرائن املصاحبة للفعل.
   ويتشابه مفهوم الباعث مع النية، والنية تعني إرادة التمييز بني العادة والعبادة، 

)19( ابن منظور، ل�ضان العرب، ج2، �س116-117.مادة)بعث(.
)20( الغزايل، اإحياء علوم الدين، ج)، �س)36 .



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

 عقد النكاح المصلحي )حقيقته وحكمه في الفقه اإلسالمي(

56

يف حني أن الباعث من شأنه أن يكون من وراء اإلرادة، يوجهها لتحقيق غرض 
أو مصلح�ة ال للتمييز ب�ني العادة والعبادة، ويمكن التع�رف بالقرائن املصاحبة 
عىل املراد من اإلرادة)21(. غري أن النية إذا استعملت بمعنى الباعث الدافع كانت 
هي والباعث والقصد والغاية بمعنى واحد عند الفقهاء واألصوليني، فالباعث 

أيضًا بمعنى القصد والغاية املتوخاة من الفعل)22(.
2- الحيلة

احليل�ة لغ�ة: »احلذق وج�ودة النظر والقدرة ع�ىل دقة الت�رصف«)21(. وقيل: 
»احليل�ة م�ا يتوصل به إىل حالة خفية، وأكثر اس�تعامله فيام يف تعاطيه خبث، وقد 

يستعمل فيام فيه حكمة«)21(.
واصطالح�ًا: »تقدي�م عمل ظاهر اجل�واز إلبطال حكم رشع�ي، وحتويله يف 
الظاه�ر إىل حك�م آخ�ر«)21(، فمآل العمل فيه�ا خرم قواعد الريع�ة يف الواقع 

ومنه الواهب ماله عند رأس احلول فرارًا من الزكاة.
    ولعقد النكاح املصلحي ارتباط مبارش باحليلة، فهو حيلة للحصول عىل منفعة 
غ�ري مقص�ودة يف العقد، وحتايل ع�ىل الرع واألنظم�ة املرعي�ة، ألن العاقد يلجأ 

)21( ال�ض���يوطي، م�ض���طفى ب���ن �ض���عد ب���ن عب���ده الرحيب���اين)1961م(، الأ�ض���باه والنظائ���ر)د.ط(، املكت���ب 
الإ�ضالمي، دم�ضق، �س12. 

)22( الكيالين، عبد اهلل ابراهيم، نظرية الباعث واأثرها يف العقود والت�ضرفات يف الفقه الإ�ضالمي،)د.م( 
)د.ن( �س29. 

)23( ابن منظور، ل�ضان العرب، ج11، �س186، مادة حول. 
))2( املن���اوي، حمم���د بن علي عب���د الروؤوف، )1990م����(، التوقيف على مهمات التعاري���ف، ط1، )حتقيق: 

الكتور حممد ر�ضوان الداية(، دار الفكر، بريوت،ج1، �س303.
))2( ال�ض���اطبي، اإبراهي���م بن مو�ض���ى ب���ن حممد اللخم���ي) 1997م( املوافقات، ط1، املحق���ق: اأبو عبيدة اآل 
�ض���لمان، دار اب���ن عف���ان للطباع���ة والن�ض���ر، ج)، ����س201. الأ�ض���يوطي، جواه���ر العقود ومعني الق�ض���اة 

واملوقعني وال�ضهود، ج1، �س62.
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إلبرام هذا العقد للحصول عىل اإلقامة، ال لرغبته بام يتضمنه العقد من مقاصد.
3- الصورية

الصورية لغة: مش�تقة من مادة )َصَوَر(، وهي ألف�اظ متباينة األصول وتطلق 
عل�ى: املَْيِل)21(، َوْالَِعَوِج،َوْالِصَفِة َوالَشْكِل، ق�ال الليث: الصور امليل، والرجل 
يص�ور عنقه إىل ال�يشء إذا مال نحوه بعنقه، والنعت أصور، وقد صور، وصاره 

يصوره ويصريه، أي: أماله)21(.
الصورية اصطالحًا: إن املتتبع لكتب الفقه ال جيد تعريفًا للصورية كمصطلح 
مس�تقل بذاته، إال أنه موج�ود كوقائع يف التطبيقات الفقهي�ة للصور الواردة يف 

خمالفة العبارة لإلرادة.
وتتج�ىل صوري�ة العقود عند الفقه�اء يف حالتني: األوىل: حال�ة اهلزل، ومنها 
نكاح اهلازل والذي ال يقصد به انعقاد العقد حقيقة، وكذلك بيع اهلازل أو هبته، 
واحلالة الثانية حالة املواضعة واحليلة)21(وهي أن يتفق الطرفان عىل أهنام يتكلامن 

بلفظ عند الناس وال يريدانه- وهي املعنى املراد يف هذا البحث)21(.
إال أن اب�ن القي�م -رمحه اهلل- اس�تعمل كلم�ة الصورية يف مع�رض احلديث 
ع�ن احليل، جاء يف إع�الم املوقعني: »من نوى بالبيع عقد الرب�ا حصل له الربا، 
وال يعصمن�ه م�ن ذلك صورية العقد«)12(. وقال آخرون: هي ما يتلطف هبا ملنع 

)26(  الزبيدي، حممد مرت�ضى)1306ه�(، تاج العرو�س، ط1، دار مكتبة احلياة، بريوت، ج2، �س2)3.
)27(  اب���ن فار����س، اأحم���د بن فار����س بن زكريا)1991م(، معج���م مقايي�س اللغة،ط1، حتقيق: عبد ال�س���ام 

هارون،دار اجليل، بريوت، ج3، �س320.
)28( ح�ضان، عدنان عبد الهادي ح�ضن)2006م(، اأحكام العقود ال�ضورية يف الفقه الإ�ضالمي، ر�ضالة ماج�ضتري، 

اجلامعة الإ�ضالمية، غزة، �س1).
)29( ابن عابدين، حممد اأمني)1966م( حا�ضية رد املحتار على الدر املختار)ط2(، دار الفكر، ج)،�س07).

)30( اب���ن القي���م، اب���ي عبد اهلل حمم���د بن اأبي بكر)11)1ه����( اإعالم املوقعني عن رب العامل���ني، ط1، دار الكتب 
العلمية، ج3، �س113.
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مكروه أو جلب حمبوب)11(.
 وق�د ع�رف املعارصون الصوري�ة بتعريفات أكث�ر دقة، لع�ل أبرزها تعريف 
أيب العين�ني، حي�ث ق�ال: »الصورية ه�ي التظاه�ر بإنشاء العق�د دون الرغبة يف 

حقيقته«)12(.
وللصورية نوعان: الصورية املطلقة، والصورية النسبية، وبيان ذلك:

 أواًل: الصورية املطلقة: وهي الصورية التي تتناول أصل العقد، فيكون العقد 
الظاه�ر ال وج�ود له يف احلقيقة، وال تتضمن الورقة املس�ترتة عق�دًا آخر حقيقيًا 
خيتل�ف ع�ن العقد الظاه�ر، بل تقترص ه�ذه الورقة عىل تقري�ر أن العقد الظاهر 
إن�ام ه�و عقد ص�وري ال وجود له)11( . ك�ام أن االتفاق املس�ترت ال يتضمن عقدًا 
آخر خيتلف ع�ن العقد الظاهر، بل يثبت أنالتصرف الظاهر ترصف صوري ال 

وجود له)11(.
 وقد يكون عقد النكاح املصلحي صوريًا، وختتلف صوريته باختالف الباعث 
علي�ه، فقد يك�ون الباعث علي�ه احلصول ع�ىل اإلقامة فقط دون أدن�ى رغبة يف 
الزواج، وبذلك فإن صورية العقد تعد صورية مطلقة، النتفاء اإلرادة إىل حتقيق 
أي أث�ر من آثار الزواج، حيث تتجه إرادة طالب العقد مبارشة إىل احلصول عىل 
اإلقام�ة، دون االرتب�اط بالطرف اآلخر. مع االتفاق املس�بق بينهام -غالبًا- عىل 
)31( احلفظ���ي، زك���ي بن احل�ض���ني)2012م( الدعوى ال�ض���ورية يف احل���ق اخلا�س يف نظام املرافعات ال�ض���رعية 

ال�ضعودي، درا�ضة تاأ�ضيلية مقارنة، ر�ضالة ماج�ضتري، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، �س31. 
)32( اأب���و العين���ني، ب���دران)د.ت(، ال�ض���ريعة الإ�ض���المية، تاريخه���ا ونظري���ة امللكي���ة والعقود، موؤ�ض�ض���ة �ض���باب 

اجلامعة، �س01)
)33( الدنا�ض���وري وال�ض���واربي، ع���ز الدي���ن وعب���د احلميد)1991م( ال�ض���ورية يف �ض���وء الفقه والق�ض���اء، ط3، 

)د.م(، �س22.
))3( �ضلطان، اأنور)1980م( اأحكام اللتزام )د.ت( بريوت، دار النه�ضة العربية للطباعة والن�ضر، �س22.
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إيق�اع الط�الق بمجرداحلصول عىل اإلقامة، وذلك مقاب�ل مبلغ من املال يدفعه 
طال�ب اإلقام�ة للط�رف اآلخ�ر. ويف بع�ض األحوال تك�ون الصورية نس�بية، 
بحي�ث يك�ون الباعث عىل ه�ذا النكاح تلبية بع�ض مقاصد النك�اح األصلية، 
ولكن بصورة تبعية للمقصود األصيل وهو احلصول عىل اإلقامة. وسواء كانت 
الصورية نسبية أم مطلقة يف عقد النكاح املصلحي وسواء كان الباعث عليه دنيئًا 

أم رشيفًا فإنه ال خيلو من احليلة.
   مم�ا تق�دم نلحظ أن هن�اك ارتباط�ًا وتالزمًا ب�ني العقد املصلح�ي والباعث 
واحليلة والصورية، حيث تعد الصورية من سامت بعض صور النكاح املصلحي، 
وكذلك احليلة، فهي الوس�يلة إىل املقصود منه، والباعث هو الدافع الذي حرك 

اإلرادة باجتاه الغاية منه.

المطلب الثاني: صور عقد النكاح المصلحي

   لعق�د النك�اح املصلح�ي ص�ور متع�ددة، بعضها هي�دف إىل حتقيق مصلحة 
حاجي�ة تتمث�ل يف احلص�ول عىل اإلقامة أو اجلنس�ية، وبعضه�ا اآلخر هيدف إىل 
حتقيق مصلحة رضورية، قد ال تتحقق إال بمثل هذا العقد، وفيام ييل عرض هلذه 

الصور:
الصورة األولى:عقد النكاح الصوري:

وهل�ذا العق�د صورت�ان، األوىل: أن يتفق رج�ل وامرأة عىل إب�رام عقد زواج 
-وقد يكون عقدًا رشعيًا بروطه الرعية املعتربة- مقابل مبلغ من املال يدفعه 
إليه�ا، مقطوعًا أو موزعًا عىل س�نوات، مقاب�ل أن تذهب معه إىل البلدية، حيث 
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يدلي�ان برغبتهام يف الزواج من بعضهام، فيعقد ضابط احلالة املدنية هلام العقد، ثم 
يذه�ب الطرف�ان إىل رشطة األجان�ب إلخبارها بأهنام متزوج�ان، وتوثق رشطة 
األجان�ب ذل�ك إذا توافرت الوثائق املطلوبة. ويعط�ى الراغب يف اإلقامة بطاقة 
س�نوية تسمح له باإلقامة رس�ميًا، إىل أن يتم ثالث سنوات، وحينها حيصل عىل 

بطاقة اإلقامة القانونية الرسمية ومن ثم يتم فسخ العقد حسب االتفاق)11(.
وبالطب�ع فإن االتفاق عىل فس�خ العقد بني املتعاقدي�ن ال يرصح به عند اجلهة 
العاقدة يف الدولة، ألن قانوهنا ال يسمح بذلك، وبعد تأك�د السلطات احلكومية 
م�ن قي�ام ال�زواج واس�تمراريته بينهام، حيص�ل الزوج ع�ىل اإلقام��ة القانوني�ة 
املبتغاة)11(. ويف هذه الصورة إما أن يعيش الرجل مع هذه املرأة عيشة الزوجني، 
بمعن�ى أن�ه يضمهام بيت واح�د يتعارشان فيه معارشة األزواج إىل أن يتم فس�خ 
العق�د. وإم�ا أن يذه�ب كل منهام إىل حال س�بيله ف�ال يلتقي�ان إال عند اجلهات 

الرسمية إلمتام عملية احلصول عىل اإلقامة.
والثانية: أال يعيش الرجل مع املرأة التي عقد عليها أمام السلطات، وال خيالطها 
وال ختالط�ه، ب�ل يتفق�ان أن تذهب معه عن�د جتديد اإلقامة كل س�نة، كي تقول 
للسلطات إهنا مرتبطة به زوجًا، وتأخذ املبلغ املتفق عليه، ويذهب بعد ذلك كل 
واحٍد منهام إىل حال س�بيله. مع العلم بأن ه�ذا اللون من ألوان الزواج قد يقدم 
علي�ه الرجل ألج�ل أن حيصل عىل اإلقامة، وق�د تقدم عليه امل�رأة لتحقيق هذه 
الغاية، ويمكن أن يكون أحدمها غري مسلم، ويمكن أن يكون االثنان مسلمني، 

))3( الها�ض���مي، حمي���د، العراقي���ون يف هولن���دا) نح���و �ض���ياغة اإط���ار نظ���ري يف الندم���اج الجتماع���ي 
 . /http://www.academia.edu :للمهاجرين( �س)11. انظر الرابط

)36(  القوا�ضمي، فقه الأقليات امل�ضلمة يف م�ضائل الأحوال ال�ضخ�ضية، �س131.
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ويف كل األح�وال فإن�ه من خالل ه�ذه املدة تكون الزوجة حمس�وبًة عىل زوجها 
من الناحية القانونية، ويكون هو حمسوبًا عليها من الناحية القانونية كذلك. ولو 
افرتضنا أن هذه املرأة قد عارشت رجاًل آخر، وأنجبت منه، فإن املولود يس�جل 
باس�م هذا الزوج املؤق�ت، ولو جاء هو يطالبها بحق املع�ارشة الزوجية فإهنا ال 
تستطيع أن متتنع عن ذلك قانونًا، وخاصة إذا كانت هي املحتاجة إىل اإلقامة)11(.

الصورة الثانية: عقد الزواج المصلحي بنية الطالق: 

وصورت�ه أن يق�وم الرج�ل باالرتباط بام�رأة مقيم�ة قانوني�ًا أو مواطنة بعقد 
زواج وص�داق، ويظه�ر هلا رغبته يف حي�اة أرسية، باإلضاف�ة حلاجته للحصول 
ع�ىل اإلقام�ة القانوني�ة، دون الترصيح أو التلميح هلا بنيته املبيتة يف تطليقها بعد 
حصوله عىل مبتغاه، وي�رصح ألصدقائه وأقاربه بالباعث احلقيقي عىل الزواج، 
وه�و أن غرضه ليس الزواج وإنام هو احلصول عىل اإلقامة، ويف أغلب األحيان 
يق�وم الرج�ل فع��اًل بتطليق زوجته بع�د حصوله ع�ىل اإلقامة، لك�ن مع ذلك 
لوحظ وجود حاالت اس�تمرت فيه�ا العالقة الزوجية بينهام حتى بعد حصوله 
ع�ىل اإلقام�ة، وقامت بينهام حي�اة أرسية قائمة عىل عقد ال�زواج املدين، دون أن 

يلجأ الزوج إىل تطليق زوجته)11(.
الصورة الثالثة: عقد النكاح المصلحي للضرورة:

   وص�ورة ه�ذا العق�د أن يتف�ق العاق�دان عىل إب�رام العقد يف البلدي�ة وباقي 
الدوائر الالزمة، دون تلفظ به؛ ليتمكن أحدمها من احلصول عىل وثيقة رس�مية 
متكنه من اخلروج من الدولة التي فر إليها، حيث اضطرت العديد من العائالت 

. www.e-cfr.org 37(  موقع املجل�س الأوروبي لالإفتاء والبحوث(
)38(  القوا�ضمي،  فقه الأقليات امل�ضلمة يف م�ضائل الأحوال ال�ضخ�ضية، �س133.
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العربية املسلمة إىل حماولة اهلجرة إىل الغرب بطرق غري رشعية يف الغالب األعم، 
بس�بب اندالع احلروب واملعارك واالضطرابات األمنية يف بعض الدول العربية 
واإلس�المية)11(، وعندم�ا عاش املهاجر -س�واء ك�ان رجاًل أو ام�رأة- يف بالد 
الكف�ر وج�د أن يف ذلك خطرًا بينًا ع�ىل دينه وأرسته فقرر الف�رار بدينه وأرسته 
م�ن هذه الب�الد، إال أنه ال يمكنه اخلروج إال بإبرام عقد زواج صوري بينه وبني 
مقيم�ة أو مواطنة )أو مقيم أو مواطن(؛ ليتمكن من احلصول عىل وثيقة تتيح له 

الفرار بأرسته.
ومن خالل الصور املتقدمة نلحظ عدة أمور، أمهها:

1- أن  بع�ض هذه الصور ال يش�رتط فيها ما يشرتط يف عقد النكاح الرعي 
كاملهر والويل ونحوه)12(.

2- أن عقد النكاح املصلحي ال يقصد منه حقيقة النكاح وحتقيق آثاره، بل هو 
حيلة للحصول عىل اإلقامة أو اجلنسية يف العديد من الصور، أو وسيلة للخروج 

من بالد الكفر خوفًا عىل الدين والنفس.
1- ليس هناك اش�رتاط للطالق يف صيغة العقد، وال حتى التعرض ملوضوع 
التوقيت، س�واء بمدة معلومة أم حتى جمهولة، وذلك إلن التوقيت أو اش�رتاط 

الطالق خيالف صيغة عقد الزواج املدين.

http://:39(  الهو�ض���ان، عامر، الهجرة اإلى بالد الغرب بني الواقع واحلكم ال�ض���رعي))201م(الرابط(
.majles.alukah.net/t

)0)( العمراين، فقه الأ�ضرة امل�ضلمة يف املهاجر، �س 378.



12

د.هالة طالب أبو عامر

63 مة  |  العدد  78   |  رجب  1438هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

المبحث الثاني: التكييف الفقهي)))) لعقد النكاح المصلحي

تمهيد:

 ُيع�ّد عق�د النكاح املصلحي بص�وره املختلفة من خمرج�ات العرص احلديث، 
فه�و ظاهرة معارصة، مل يتناوهلا الفقهاء املتقدم�ون من قبل، حيث إن هذا النوع 

من الزواج مل ينتر يف العصور اإلسالمية املتقدمة.
وق�د ذهب بعض املعارصي�ن إىل إحلاق العقد املصلحي يف بعض صوره بعقد 
اهلازل)12(، وهذا اإلحلاق له وجه من حيث إن اهلزل: أن يراد باليشء ما مل يوضع 
ل�ه، ولك�ن يشكل عليه أن اهلزل عبث ولغو، فال حيص�ل به منفعة، وال تندفع به 
مرضة، بخالف عقد النكاح املصلحي، فإنه تندفع به مضار، وحتصل به مصالح، 

فال يتحقق فيه أنه هزل)11(.
ولعله باإلمكان إحلاق عقد النكاح املصلحي بنكاح التحليل بجامع التوس�ل 
باحليل�ة غري املروع�ة يف كل، وكذلك انتفاء قصد النك�اح أو الرغبة فيه يف كال 
العقدي�ن، كام أن كاًل منهام يرم�ي إىل حتقيق مصلحة -مل جيزها الرع أو املقنن- 

للعاقد أو لغريه أو هلام معًا، فأرى أن هناك شبهًا واضحًا بني العقدين.
ْل هيدف إىل حتقيق مصلحة لغريه –ولنفسه أحيانًا، مادية أو معنوية-      فامُلََحلَّ

)1)(  التكيي���ف الفقه���ي ه���و:« حتدي���د حلقيق���ة الواقع���ة امل�ض���تجدة لإحلاقها باأ�ض���ل فقهي، خ�ض���ه الفقه 
الإ�ضالمي باأو�ضاف فقهية، بق�ضد اإعطاء تلك الأو�ضاف للواقعة امل�ضتجدة عند التحقق من املجان�ضة 
وامل�ض���ابهة ب���ني الأ�ض���ل والواقع���ة امل�ض���تجدة يف احلقيق���ة«. �ض���بري، حمم���د عثم���ان))200م(، التكييف 

الفقهي للوقائع امل�ضتجدة وتطبيقاته الفقهية)ط1(، دار القلم، دم�ضق، �س 30.
)2)( الزرقا، املدخل الفقهي العام، ج1، �س6))-7)).

)3)( امل�ضلح، خالد بن عبد اهلل، الزواج ال�ضوري �ضوره وحكمه، موقع ال�ضيخ اأ.د. خالد امل�ضلح، ا�ضرتجع 
. /http://www.almosleh.com  :بتاريخ 2/ )/ 2016م. انظر الرابط
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دون ني�ة دوام النك�اح، وه�ذا هو ذاته ه�دف الطرف املقي�م أو املواطن يف عقد 
النك�اح املصلحي، وهو احلصول عىل مصلح�ة مادية تتمثل يف املبلغ املتفق عليه 

إلمتام صفقة اإلقامة، وقد تكون املصلحة معنوية. 
ُل َلُه يتحايل عىل الرع للوصول إىل غايته املتمثلة بالزواج ثانية ممن      وامْلَُحلِّ
بان�ت منه، وقد يق�دم كل ما يطلبه املحل�ل لقاء الوصول إىل ه�ذه الغاية، وهذا 
م�ا يقوم ب�ه الراغب يف اإلقامة، حي�ث يتحايل عىل قوانني الدول�ة للوصول إىل 
غايت�ه، ولو وج�د يف العقد م�ا يظهر الباعث احلقيق�ي عىل االرتب�اط باملرأة لتم 
رف�ض الطلب. وعقد نكاح التحلي�ل يشبه عقد النكاح املصلحي، فهام ذريعتان 
للوصول ألمر غري مروع، كام أن آثار العقد ليس�ت مقصودة للعاقدين يف كال 
العقدي�ن، إضاف�ة إىل أن قص�د العاقدين م�ن العقدين مناقض لقص�د الشارع، 
فقص�د العاقدي�ن يف نكاح التحلي�ل التحايل عىل الرع لتحليل امل�رأة ملطلقها، 
وه�ذا مناقض لقصد الش�ارع، وكذلك احلال يف عقد النك�اح املصلحي، فغايته 

الوصول إىل ما مل تسمح به الدولة باستخدام احليلة. 
ويف نكاح التحليل قد يتواطأ اطراف العقد عىل التحليل والفرقة، وأنه بمجرد 
حص�ول الغاي�ة املطلوبة يت�م التفريق بني املحلل وامل�رأة، وقد تتواف�ر النية عند 
املحل�ل دون املرأة واملحلل له، ويف عق�د النكاح املصلحي مواطأة بني العاقدين 
ع�ىل الفرقة بمجرد حتصيل الغاية وهي حتلي�ل املرأة لزوجها األول، وكذلك قد 
تتوفر النية يف أحد العاقدين دون اآلخر، وأكثر صوره ش�يوعًا أن يتزوج الرجل 
امل�رأة بعقد صحيح ويف نيته طالقها بمجرد احلصول عىل اإلقامة أو االنتهاء من 

دراسته ونحوه. فلهذا العقد شبه واضح بنكاح التحليل.
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وإىل ذل�ك ذه�ب جمم�ع فقه�اء الريعة بأمريك�ا  يف دورت�ه الثاني�ة يف مدينة 
كوبنهاج�ن بالدانمرك املنعقد ش�هر مجادى األوىل لع�ام 1121ه� ،حيث ذهب 
إىل تشبي�ه عق�د النك�اح املصلحي يف بعض ص�وره - النكاح الص�وري صورية 
كامل�ة- بنكاح املحلل، جاء يف قرار جمم�ع فقهاء الريعة يف أمريكا مع املجلس 
األورويب م�ا يأيت: »اتفق جممع فقهاء الريع�ة بأمريكا مع املجلس األورويب يف 
ه�ذا املأخذ، -عقد النكاح املصلحي للحصول ع�ىل اإلقامة- هو الزواج الذي 
ال يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الذي رشعه اهلل ورسوله، فال يتقيدون بأركانه 
ورشائط�ه، وال حيرص�ون عىل انتفاء موانعه، بل يتف�ق أطرافه عىل عدم املعارشة 
رصاحة أو ضمنًا، فهو ال يعدو أن يكون إجراًء إداريًا لتحصيل بعض املصالح، 
أو دفع بعض املفاس�د، فهو أش�به بنكاح التحليل، ال ُيراد به النكاح حقيقة؛ بل 

لتحليل املرأة ملطلقها ثالثًا«)11(.
ومن صور عقد النكاح املصلحي أيضًا النكاح بنية الطالق، وعليه س�أتناول 
آراء الفقه�اء يف النك�اح بنية الط�الق، وذلك بعد االطالع ع�ىل آرائهم يف مدى 

صحة)11( نكاح التحليل. 

http://www.alukah.net/ :ال�ض���قاوي،اأمني بن عبداهلل،  الزواج ال�ض���وري للم�ضلمني يف الغربة ،الرابط )(((
.web

)))( مل�ض���طلح ال�ض���حة عند الفقهاء معان عدة، فال�ض���حة يف العبادات: موافقة اأمر ال�ض���ارع ، ويف عقود املعامالت: ثبوتها 
عل���ى موج���ب ال�ض���رع ليرتتب عل���ى العقد اآث���اره، كامللك املرتتب عل���ى العقود. اأنظر: اأب���و عامر، هالة طال���ب)2012م(، 

اجلمع بني العقود وتطبيقاته يف امل�ضارف الإ�ضالمية، اأطروحة دكتوراه، اجلامعة الأردنية، �س17.
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المطلب األول: آراء الفقهاء في صحة نكاح التحليل

ذه�ب الفقه�اء يف صحة عقد نك�اح التحلي�ل ولزومه إىل ع�دة مذاهب)11(، 
وذلك تبعًا ملدى اعتداد كل منهم بالباعث غري املروع، سواء أظهر يف العقد أم 

دلت قرائن عىل وجوده، وبيان ذلك:
أواًل: رأي الحنفية: ذهب الحنفية في نكاح التحليل إلى ثالثة أقوال:

األول: ذه�ب اإلم�ام أبو حنيف�ة وزف�ر)11( إىل القول بصحة عق�د النكاح إن 
مل يش�رتط التحليل ل�أول، وإن رشط اإلحالل بالقول، وأن�ه يتزوجها لذلك، 
وك�ان ال�رط منه�ا، فهو نكاح صحي�ح عن�د أيب حنيفة، وزفر، وحت�ل لأول، 
ولكن يكره هلام ذلك. جاء يف بدائع الصنائع: »وإن رشط اإلحالل بالقول، وأنه 
يتزوجه�ا لذل�ك، وكان الرط منها فه�و نكاح صحيح عن�د أيب حنيفة، وزفر، 

وحتل لأول، ويكره للثاين، واألول«)11(. 
ووجه ذلك:

أ-  أن ه�ذا ال�رط وراء ما يتم به العقد، وبذلك فهو رشط فاس�د، والنكاح 
عنده ال يبطل بالروط الفاسدة)11(.

ب- أن عموم�ات النك�اح تقتيض اجل�واز من غري فصل بني م�ا إذا رشط فيه 
اإلح�الل أو ال، فك�ان النكاح هبذا ال�رط نكاحا صحيح�ا فيدخل حتت قوله 

)6)( الكا�ض���اين، اأبو بكر م�ض���عود بن اأحمد الكا�ض���اين )1986م( بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع، ط2، دار الكتب 
العلمية، بريوت، ج3، �س188.
)7)( املرجع ال�ضابق، ج3، �س188.

)8)( الأهدل، عبد الرحمن بن عبد الرحمن �ض���ميلة الأهدل ) د.ت( الأنكحة الفا�ض���دة ) درا�ض���ة فقهية مقارنة (، 
ط1،)د.م( �س137.

)9)( ال�ضرخ�ضي، املب�ضوط،30، �س229.
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ُه( فتنتهي احلرمة عند  ٰى َتنِكَح َزْوًجا َغرْيَ َقَها َفاَل حَتِلُّ َلُه ِمن َبْعُد َحتَّ تعاىل )َفإِن َطلَّ
وجوده.

ج- م�ا أفت�ى به عمر ريض اهلل عن�ه يف واقعة »ذو الرقعت�ني«، حيث إن رجال 
نكح امرأة للتحليل يف عهد عمر، فقال له عمر ريض اهلل عنه »ال تفارق امرأتك، 
وإن طلقته�ا فأع�زرك«. ووج�ه الدالل�ة: أن يف ه�ذه الفت�وى دلي�اًل عىل صحة 
النك�اح للتحليل)12(. إال أن أبا حنيفة كره الزواج هبذا الرط، ألن الرط ينايف 
املقص�ود من النكاح، وهو الس�كن، والتوال�د، والتعف�ف؛ ألن ذلك يقف عىل 
البق�اء، والدوام عىل النكاح، وعد ذلك علة إحل�اق اللعن باملحلل يف قوله صىل 

اهلل عليه وسلم: )لعن اهلل املحلل، واملحلل له()11(.
الثاين: ذهب أبو يوس�ف إىل أن النكاح الثاين فاس�د، وال حتل به املرأة للزوج 

األول، ووجه ذلك عنده:
أ-  أن النك�اح ب�رط اإلحالل يف معنى النكاح املؤق�ت، ورشط التوقيت يف 

النكاح يفسده، والنكاح الفاسد ال يقع به التحليل.
ب- ع�ن اب�ن مس�عود ريض اهلل عن�ه، قال: قال رس�ول اهلل -ص�ىل اهلل عليه 

وسلم- )لعن اهلل املحلل واملحلل له(.
وجه الداللة: أن عقد النكاح س�نة ونعمة فام يس�تحق به املرء اللعن ال يكون 

نكاحًا صحيحًا)12(.

)0)( املباركف���وري، حمم���د ب���ن عبد الرحمن بن عب���د الرحيم )د.ت( حتفة الح���وذي، )د.ط( دار الكتب العلمية، 
بريوت، ج)، �س190. وقد ذكر ابن قدامة يف املغني احلديث كاماًل.ج7، �س139.

)1)( الرتمذي، �ض���ن الرتمذي، كتاب النكاح عن ر�ض���ول اهلل �ض���لى اهلل عليه و�ض���لم، باب ما جاء يف املحلل واملحلل 
له. وقال اأبو عي�ضى هذا حديث ح�ضن �ضحيح، حديث 1120، ج3 ، �س 29).

)2)( املب�ضوط، ال�ضرخ�ضي، ج6، �س10.
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الثال�ث: ذه�ب حممد بن احلس�ن الشيباين إىل صح�ة النكاح الث�اين، وبطالن 
ال�رط، ف�ال حتل للزوج األول، ووجه ذلك عن�ده: أن النكاح عقد مؤبد فكان 
رشط اإلحالل اس�تعجال ما أخره اهلل تعاىل لغرض احلل فيبطل الرط، ويبقى 
النك�اح صحيحا لكن ال حيصل به الغرض ألنه من اس�تعجل اليشء قبل أوانه، 
فيعاقب بحرمانه كمن قتل مورثه فيحرم املرياث. جاء يف بدائع الصنائع: »وقال 
أبو يوس�ف: النكاح الثاين فاس�د، وإن وطئها مل حتل لأول وقال حممد: النكاح 

الثاين صحيح وال حتل لأول«)11(.
ثانيًا: رأي المالكية

ذه�ب املالكية إىل أن من ت�زوج امرأة طلقها زوجها ثالث�ًا بنية إحالهلا له فإن 
نكاحه يفس�خ قبل الدخول وبعده وال حتل بوطئه لأول، س�واء نوى أن حيللها 
لزوجه�ا إن مل تعجب�ه أو إمس�اكها إن أعجبت�ه، ووج�ه ذلك أنه مل ينو اإلمس�اك 
مطلقًا)11(. حيث إن نيته كانت مرتددة بني اإلمس�اك وعدمه. أما إذا نوى الزوج 
الث�اين إمس�اكها عىل التأبي�د ورُشط عليه أن حيله�ا لزوجها، وواف�ق ظاهرًا فإن 
نكاحه صحيح)11(، ووجه ذلك أن املعترب يف حتليل املرأة وعدم حتليلها نية املحلل 

دون غريه; ألن الطالق بيده وحمل فساد النكاح إذا قصد املحلل حتليلها)11(.
وق�د ذه�ب املالكي�ة إىل بط�الن نك�اح التحليل إن ن�واه املحلل، وذل�ك تبعًا 
العتداده�م بالبواع�ث وإن مل ين�ص عليه�ا يف صل�ب العق�د، فه�م ينظرون يف 

)3)( الكا�ضاين، بدائع ال�ضنائع، ج3، 188.
)))( الد�ض���وقي، حمم���د ب���ن اأحم���د ب���ن عرف���ة )د.ت(حا�ض���ية الد�ض���وقي عل���ى ال�ض���رح الكب���ري،)د.ط( دار الكت���ب 

العلمية،ج2، �س8)2.
)))( اخلر�ضي، اأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل)1317ه�( اخلر�ضي على خمت�ضر خليل وبهام�ضه حا�ضية العدوي، 

ط2، املطبعة المريية الكربى، بولق، ج3، �س216.
)6)( الد�ضوقي، حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري، ج2، 8)2.
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البواعث والقصود يف العقود، ويرتبون عليها أحكامًا، فيحكمون بحل العقد أو 
حرمته، أو بطالنه أوصحته ونفاذه، انطالًقا من بواعثه، جاء يف القوانني الفقهية: 
»وال حيلها نكاح املتعة...، وال نكاح التيس، وهو املحلل الذي يتزوجها ليحلها 
لزوجه�ا اتفاق�ًا، ونكاحه باطل مفس�وخ ... واملعترب يف ذلك ني�ة املحلل، ال نية 
املرأة وال املحلل له، وقال قوم: من نوى ذلك منهم أفسد. وال حيلها نكاح دون 

وطء خالفًا البن املسيب«)11(.
ثالثًا: رأي الشافعية

ذه�ب الشافعي�ة)11(إىل بط�الن العقد إذا اش�رُتط في�ه التحليل. فإذا اش�رتط 
املحل�ل واملحلل له يف عقد النكاح أن يتزوجها عىل أنه إذا أصاهبا أحلها لأول، 

فالنكاح هنا باطل.
ق�ال الشافع�ي: »ومج�اع نكاح املتع�ة املنهي عن�ه كل نكاح ك�ان إىل أجل من 
اآلج�ال ق�رب أو بعد وذلك أن يق�ول الرجل للمرأة نكحت�ك يوما أو عرا أو 
ش�هرا أو نكحتك حتى أخ�رج من هذا البلد أو نكحتك حت�ى أصيبك فتحلني 
ل�زوج فارق�ك ثالثا أو ما أش�به هذا مم�ا ال يكون في�ه النكاح مطلق�ا الزما عىل 
األبد أو حيدث هلا فرقة، ونكاح املحلل الذي يروى أن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وس�لم لعنه عندنا - واهلل تعاىل أعلم- رضب من نكاح املتعة ألنه غري مطلق إذا 
رشط أن ينكحها حتى تكون اإلصابة فقد يستأخر ذلك أو يتقدم«)11(. واستدل 

الشافعية بام ييل:
)7)( ابن جزي، القوانني الفقهية، �س8)3. 

)8)( امل���اوردي، اب���ي احل�ض���ن عل���ي ب���ن حمم���د)1999م(، احلاوي الكب���ري يف فقه مذه���ب الإمام ال�ض���افعي، 
)د.ط( دار الكتب العلمية، ج9، �س333. 

)9)( ال�ضافعي، حممد بن اإدري�س ال�ضافعي)1990م( الأم، )د.ط(، دار املعرفة، ج)، �س86. 
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- أن نك�اح التحلي�ل مروط بمدة، فأش�به نكاح املتعة، ونك�اح املتعة جممع 
عىل حتريمه، بل ذهب الشافعية إىل أن هذا النكاح أغلظ فس�ادًا من نكاح املتعة، 
وذلك من وجهني: أحدمها: أن نكاح التحليل جمهول املدة، والثاين: أن اإلصابة 

فيه مروطة لغريه ، فكان أكثر فسادًا)12(.
ج- أن نكاح التحليل رشط فيه انقطاعه قبل غايته، فوجب أن يكون باطاًل)11(.

د- أن رشط التحليل مناف ملقتىض العقد، وبذلك فإنه مبطل له)12(.
أم�ا إذا تزوجه�ا الث�اين مطلقًا م�ن غري رشط، لكن�ه نوى التحلي�ل واعتقده، 
فالنك�اح صحي�ح مع الكراهة: خللو عقده من رشط يفس�ده، وهو مكروه: ألنه 
نوى فيه ما لو أظهره أفسده، وال يفسد بالنية: ألنه قد ينوي ما ال يفعل ويفعل ما 
ال ينوي)11()1(. وكذلك إذا تواطآ عليه قبل العقد، فالنكاح صحيح لكنه مكروه؛ 

ألن كل ما لو رصح به أبطل العقد يكره إضامره كام نص عليه)11(.
رابعًا: رأي الحنابلة

ذهب احلنابلة إىل بطالن نكاح التحليل، سواء رشط عىل املحلل التحليل قبل 
العق�د، ومل يذكر يف العقد، أو نوى املحلل التحليل من غري رشط فالنكاح باطل 

واملحلل ملعون، سواء علمت بذلك املرأة أم مل تعلم)11(.
واستدلوا هلذا الرأي بأدلة عديدة، من الكتاب والسنة واإلمجاع، منها:

)60( املاوردي، احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�ضافعي، ج9، �س333. 
)61( املاوردي، احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�ضافعي، ج9، �س333.

)62( الهيتم���ي، اأحم���د ب���ن حمم���د بن علي بن حج���ر )د.ت(، حتف���ة املحتاج يف �ض���رح املنه���اج،)د.ت(، دار اإحياء 
الرتاث العربي، ج7، �س313. 

)63( املاوردي، احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�ضافعي، ج9، �س333.
))6( الهيتمي، حتفة املحتاج يف �ضرح املنهاج، ج7، �س313.

))6( ابن قدامة، موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد ))198م(، املغني، ط1، دار اإحيار الرتاث العربي، ج7، �س137.
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أ( من الكتاب: قوله تعاىل:چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ )البقرة: 211(.
وج�ه الداللة: من آي�ات اهلل رشائع دينه من النك�اح والطالق والرجعة؛ ألنه 
الطريق التي حيل هبا احلرام من الفروج، وحيرم هبا احلالل، وذكره س�بحانه هذه 
اآلي�ة بع�د أن أباح أش�ياء من هذه العقود دليل عىل أهنا م�ن اآليات، وفعلها مع 
عدم انعقاد حقائقها التي رشعت هلا من باب اختاذها هزوًا، وإذا كان التحليل هو 
اختاذ آيات اهلل هزوًا فهو حرام، وعليه وجب فساده  بإبطال مقصود املحلل)11(. 
ب-من السنة: عن ابن مسعود ريض اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل -صىل اهلل 

عليه وسلم- ) لعن اهلل املحلل واملحلل له()11(.
وج�ه الداللة: أن لع�ن املحلل واملحلل له من أرصح األدل�ة عىل أن التحليل 
ح�رام، ألن اللعن ال يكون إال عىل معصية كبرية، فاللعنة هي اإلقصاء عن رمحة 

اهلل، وال يستوجب ذلك إال كبرية من الكبائر)11(.
ج-م�ن اإلمجاع: ذك�ر ابن تيمية إمج�اع الصحابة عىل بطالن نك�اح التحليل، 

ومن ذلك)11(:
-ع�ن قبيص�ة عن جابر عن عمر بن اخلط�اب -ريض اهلل عنهم- أنه قال: »ال 

أويت بمحلل وال حملل له إال رمجتهام«.
-رف�ع إىل عث�امن رجل تزوج ام�رأة ليحلها إىل زوجها، فف�رق بينهام وقال ال 

ترجع إليه إال بنكاح رغبة غري دلسة.
)66( البعلي، حممد بن علي بن حممد))2)1ه�( �ضفاء العليل يف اخت�ضار اإبطال التحليل، ط1، حتقيق: علي 

بن حممد العمران، دار عامل الفوائد ، مكة املكرمة، �س6)7-1)1.
)67( �ضبق تخريجه �س:17. 

)68( البعلي، �ضفاء العليل يف اخت�ضار اإبطال التحليل، �س130.
)69( اب���ن تيمي���ة، اأحمد تق���ي الدين اأبو العبا�س بن عبد احلليم)د.ت( بي���ان الدليل على بطالن التحليل، ط 

حتقيق: حمدي عبد املجيد ال�ضلفي، املكتب الإ�ضالمي، �س 7)3.
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-ع�ن يزي�د ابن حبي�ب عن عيل ب�ن أيب طالب يف املحل�ل: “ال ترجع إليه إال 
بنكاح رغبة غري دلسة أو استهزاء بكتاب اهلل”. 

- ع�ن عمر ب�ن نافع عن أبيه ق�ال: »جاء رجل إىل ابن عمر فس�أله عن رجل 
طلق امرأته ثالثا فتزوجها أخ له عن غري مؤامرة ليحلها ألخيه هل حيل لأول؟ 
ق�ال: ال، إال بنك�اح رغب�ة، كنا نعد هذا س�فاحًا ع�ىل عهد النبي ص�ىل اهلل عليه 

وسلم«)12(.
- ج�اء رج�ل إىل اب�ن عباس، فق�ال له إن عمي طل�ق امرأته ثالث�ا، أحيلها له 

رجل؟ قال: من خيادع اهلل خيدعه)11(.
وجه الداللة: قال ابن تيمية: هذه اآلثار  مشهورة عن الصحابة، وفيها بيان أن 
املحلل عندهم اس�م ملن قصد التحليل، س�واء أظهر ذلك أو مل يظهره، وأن عمر 
ك�ان ينكل من يفعل ذلك، وأنه يفرق بني املحلل واملرأة، وإن حصلت للمحلل 
رغب�ة بع�د العقد إذا كان يف االبت�داء قصد التحليل.... وه�ذه اآلثار مع ما فيها 
م�ن تغليظ التحلي�ل فهي من أبل�غ الدليل عىل حتريم ذلك واس�تحقاق صاحبه 

العقوبة)12(.
من املعقول: أن املقاصد والنيات معتربة يف العقود اعتبارها يف العبادات، وإن 

)70( الرتمذي، �ض���ن الرتمذي، كتاب النكاح عن ر�ض���ول اهلل، باب ما جاء يف املحلل واملحلل له، حديث 1119، 
ج)، ����س220. ق���ال احلاكم: هذا حديث �ض���حيح على �ض���رط ال�ض���يخني ، ومل يخرجاه، انظ���ر: احلاكم، اأبو 
عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم الني�ض���ابوري)1998م( امل�ض���تدرك على ال�ض���حيحني، دار املعرفة، كتاب 

الطالق، حديث)2860(، ج2، �س62). 
)71( اب���ن اأب���ي �ض���يبة، اأبي بك���ر عبد اهلل بن حمم���د،) )199م(، الكتاب امل�ض���نف يف الأحاديث والآث���ار، ط1، دار 
الكت���ب العلمي���ة، ب���ريوت، كتاب الطالق، ب���اب من كره اأن يطلق امراأته ثالث���اً يف جمل�س واحد واأجاز ذلك 

عليه، حديث رقم)17783(، �س62.
)72(  ابن تيمية، بيان الدليل على بطالن التحليل، �س9)3.
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العاقد قد قصد بالعقد غري ما رشع له، فوجب بطالنه ألن اهلل -سبحانه وتعاىل- 
رشع العق�ود أس�بابًا إىل حص�ول أحك�ام مقص�ودة، وحقيقة النك�اح مقصوده 
حصول الس�كن واالزدواج بني الزوجني ملنفعة املتع�ة وتوابعها، فإذا صدر من 
العاقد بالكلامت التي هي صورة العقود دون اعتبار ملقاصدها وحقيقتها بحيث 
يعل�م م�ن نفس�ه أنه لو تم العق�د عىل ما ذك�ره ال يرىض به ف�إن العقد ال يصح، 
وذل�ك أن الشارع اعترب الرضا لصحة البيع، فهو يف النكاح أكثر اعتبارًا، فمن مل 
يك�ن راغبًا يف مقص�ود العقد مل يكن راضيا به فال عقد ل�ه، كام أن عقد املكره ال 
يصح مع أنه تكلم بالعقد، وما ذاك إال ألنه قصد بالعقد رفع الرضر عن نفس�ه، 
ال موج�ب ذلك اللف�ظ، إال أن املكره مع�ذور، أما املحلل ال�ذي يقصد اخلداع 

والتحايل فال عذر له)11(.
ك�ام أن احليل خداع ال حتل ما ح�رم اهلل، والعقد ال يقصد به نقيض مقصوده، 
ويف نكاح التحليل يتوس�ل باحليلة، ويقصد بالعقد نقيض مقصوده من الس�كن 

واملدة والتكاثر ونحوه)11(.
الرأي الراجح

بع�د اس�تعراض املذاه�ب الفقهي�ة وأدلتها يف نك�اح التحلي�ل أرى أن الرأي 
الراج�ح ه�و ما ذهب إلي�ه املالكية واحلنابل�ة من حتريم نك�اح التحليل وبطالنه 
س�واء اش�رتط يف العق�د أم متت املواطأة علي�ه قبل العقد ومل يظه�ر يف العقد، أم 

انعقدت نية املحلل عليه، وذلك ملا ييل:
1- األحاديث املتقدمة يف لعن املحلل واملحلل له، واللعن هو إقصاء من رمحة 

)73(  املرجع ال�ضابق، �س)386-38.
))7( البهوتي، ك�ضاف القناع، ج)، �س232.
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اهلل وال يس�تحق إال بارتكاب املعايص الكبرية. وال يعقل أن يكون مس�تحقه من 
املحسنني واألبرار، يقول ابن القيم يف إعالم املوقعني يف نكاح التحليل: ».. وهل 
يعد هذا نكاحا يف رشع أو عقل أو فطرة إنسان؟ وكيف يلعن رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم رجال من أمته نكح نكاحا رشعيا صحيحا، ومل يرتكب يف عقده حمرما 
وال قبيحا؟ وكيف يشبهه بالتيس املستعار وهو من مجلة املحسنني األبرار؟«)11(.

2- تضعي�ف احلنابلة لبعض ألدلة التي اس�تند إليها من ذهب إىل صحة العقد، 
ج�اء يف املغني:«أم�ا حديث ذي الرقعتني، فقال أمحد: ليس له إس�ناد، يعني أن ابن 
س�ريين مل يذكر إس�ناده إىل عم�ر. وقال أبو عبيد: هو مرس�ل. فأين ه�و من الذي 
سمعوه خيطب به عىل املنرب: ال أوتى بمحلل وال حملل له إال رمجتهام. وألنه ليس فيه 
أن ذا الرقعتني قصد التحليل، وال نواه، وإذا كان كذلك، مل يتناول حمل النزاع«)11(. 
1- أن نكاح املحلل شابه إىل حد كبري نكاح املتعة املجمع عىل حتريمه؛ وذلك 
ألن نكاح املتعة مروط بمدة، ونكاح التحليل مروط باإلصابة، بل إن بعض 

الفقهاء رأى أنه يف فساده يفوق نكاح املتعة.
1- أن نك�اح التحلي�ل ال يقص�د منه االس�تمرار والبقاء، ب�ل إن التفريق فيه 
م�روط بالق�ول أو املواط�أة، أما النك�اح الصحيح فيقص�د منه ابت�داء الدوام 
واالستمرار، والفرقة فيه طارئة عىل العقد وليست مقصودة ابتداء فيه. يقول ابن 
القيم: »واهلل تعاىل قد جعل كل واحد من الزوجني سكنا لصاحبه، وجعل بينهام 
م�ودة ورمح�ة ليحصل بذلك مقصود ه�ذا العقد العظيم، وتت�م بذلك املصلحة 

))7( اب���ن القي���م، حمم���د ب���ن اأبي بك���ر الزرع���ي)1991م( اإعالم املوقعني ع���ن رب العامل���ني( ط1، دار الكتب 
العلمية، ج3، �س0-39). 

)76( ابن قدامة، املغني، ج7، �س139. 
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التي رشعه ألجلها العزيز احلكيم، فسل التيس املستعار: هل له من ذلك؟«)11(.
1- أن نك�اح التحلي�ل يؤدي إىل اإلس�اءة لإلس�الم واملس�لمني، ب�ل يؤدي إىل 
إحجام الكثريين عن الدخول يف اإلسالم، حيث يفرغ النكاح من مقصوده، فليس 
في�ه س�كنًا وال رمحة وال م�ودة، وال أدنى مس�ؤولية، فيعطي عن اإلس�الم صورة 
ضبابي�ة مشوه�ة، يتوق فيها املس�لم إىل حتقي�ق رغباته والوصول إىل م�راده بطرق 
احتيالية، متجاوزًا املقاصد التي رشعت األحكام من أجلها، مما يؤدي إىل نفور غري 
املس�لمني من هذا الدين، يقول ابن القيم: »مل يكن باب التحليل الذي لعن رسول 
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- فاعله مفتوحا بوجه ما، بل كانوا أشد خلق اهلل يف املنع 
من�ه، وتوعد عمر فاعل�ه بالرجم، وكانوا عاملني بالطالق امل�أذون فيه وغريه، وأما 
يف هذه األزمان التي قد ش�كت الفروج فيها إىل رهبا من مفسدة التحليل، وقبح ما 
يرتكبه املحللون مما هو رمد بل عمى يف عني الدين وشجى يف حلوق املؤمنني: من 

قبائح تشمت أعداء الدين به ومتنع كثريا ممن يريد الدخول فيه بسببه«)11(.
1- أن الق�ول بصح�ة نك�اح التحلي�ل يفت�ح ع�ىل األمة اإلس�المية املفاس�د 
العظيم�ة، فقد يقاس عليه ص�ور حمرمة من العالقات باس�م النكاح، وقد حذر 
م�ن ذلك ابن تيمي�ة فقال: »جواز التحليل قد أفىض إىل مفاس�د عظيمة وكثرية، 
وص�ار مظن�ة هلا وملا هو أكثر منه�ا، ومن ذلك أن يتواطأ الرج�ل واملرأة عىل أال 
يطأها إذ ليس له وال هلا رغبة يف ذلك، واملرأة ال تعده زوجًا، فتس�تحي أو هتاب 

أن متكنه من نفسها الستشعارها أنه مل يتخذ زوجًا«)11(.

)77( ابن القيم، اإعالم املوقعني عن رب العاملني، ج3، �س39. 
)78(  ابن القيم، اإعالم املوقعني عن رب العاملني، ج3، �س0-39).

)79(  ابن تيمية، بيان الدليل على بطالن التحليل، �س389. 
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وه�ذه احلال�ة التي ذكرها ابن تيمية -رمحه اهلل- هي ما نحن بصدده من عقود 
النك�اح املصلحية والصورية، والتي تتم املواطأة فيها بني الرجل واملرأة لتحقيق 

غاية مادية بعيدة كل البعد عام رشع النكاح ألجله.
1- القواع�د الفقهية الت�ي تؤكد األخذ باالحتياط يف الدي�ن، ومنها: األصل 
يف األبضاع التحري�م، فإذا تقابل يف املرأة حل وحرمة، غلبت احلرمة«)12(، ومن 
ذل�ك: »إذا اجتم�ع احلالل واحلرام غلب احلرام«، ف�إذا تعارض دليالن أحدمها 
يقتيض التحريم واآلخر يقتيض اإلباحة قدم دليل التحريم)11(. ومن ذلك أيضًا: 

»درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح«)12(.
لك�ل ما تقدم أرى ما ذهب إليه املالكية واحلنابلة ومن وافقهم يف حتريم نكاح 

التحليل وبطالنه، واهلل تعاىل أعلم.

المطلب الثاني: آراء الفقهاء في الزواج بنية الطالق

 اختلف الفقهاء يف ذلك عىل قولني:
الق�ول األول: ذهب اجلمهور)11( من احلنفية واملالكية وهو القول عند اإلمام 

الشافعي وبعض احلنابلة إىل صحة عقد الزواج بنية الطالق وجوازه رشعًا.

)80(  ال�ض���يوطي، جالل الدين عبد الرحمن)1983م( الأ�ض���باه والنظائر يف قواعد وفروع فقه ال�ض���افعية، 
ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، �س61.

)81(  املرجع ال�ضابق، �س106.
)82(  املرجع ال�ضابق، �س87.

)83(  اب���ن جني���م، اب���ن جنيم، زين الدين بن اإبراهيم)د.ت( البحر الرائق �ض���رح كنز الدقائق، ط2، دار الكتاب 
الإ�ض���المي، ج3، �س99. الد�ض���وقي، حا�ض���ية الد�ض���وقي على ال�ض���رح الكبري، ج2، �س239.ال�ض���افعي، الأم، ج 
)، ����س 86. اب���ن قدام���ة، املغني، ج 7، �س 137. ابن مفلح، اأبو اإ�ض���حاق بره���ان الدين بن حممد بن عبد اهلل 

احلنبلي))2)1ه( املبدع يف �ضرح املقنع)د.ط(، املكتب الإ�ضالمي، ج7،�س87.
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ج�اء يف البحر الرائق: »ولو تزوجها ويف نيته أن يقعد معها مدة نواها فالنكاح 
صحيح; ألن التوقيت إنام يكون باللفظ«)11(.

وجاء يف حاش�ية الدس�وقي عىل الرح الكب�ري: »وحقيقة نك�اح املتعة الذي 
يفس�خ أب�دا أن يقع العقد مع ذك�ر األجل للمرأة أو وليها، وأم�ا إذا مل يقع ذلك 
يف العق�د ومل يعلمه�ا الزوج بذلك وإنام قصده يف نفس�ه وفهم�ت املرأة أو وليها 

املفارقة بعد مدة فإنه ال يرض وهي فائدة تنفع املتغرب«)11(.
وج�اء يف األم: »وق�ال الشافعي: »وإن قدم رجل بل�دا وأحب أن ينكح امرأة 
ونيت�ه ونيتها أن ال يمس�كها إال مقامه بالبل�د أو يوما أو اثنني أو ثالثة كانت عىل 
ه�ذا نيت�ه دون نيتها أو نيتها دون نيته أو نيتهام معا وني�ة الويل، غري أهنام إذا عقدا 
النكاح مطلقا ال رشط فيه فالنكاح ثابت وال تفس�د النية من النكاح ش�يئا؛ ألن 

النية حديث نفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم«)11(.
وجاء يف املغني: »وإن تزوجها بغري رشط، إال أن يف نيته طالقها بعد شهر، أو 
إذا انقضت حاجته يف هذا البلد، فالنكاح صحيح، يف قول عامة أهل العلم، إال 
األوزاع�ي ق�ال: هو نكاح متعة. والصحيح أنه ال بأس به، وال ترض نيته، وليس 

عىل الرجل أن ينوي حبس امرأته وحسبه إن وافقته، وإال طلقها«)11(.
وجاء يف املبدع: »وظاهره أنه إذا تزوجها بغري رشط ويف نيته طالقها، فالنكاح 

صحيح يف قول عامتهم«)11(.
))8(  ابن جنيم، البحر الرائق �ضرح كنز الدقائق، ج3، �س99.

))8(  الد�ضوقي، حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري، ج2، �س239.
)86(  ال�ضافعي، الأم ج)، �س86.

)87(  ابن قدامة، املغني، 7، �س137.
)88( ابن مفلح، اأبو اإ�ضحاق برهان الدين بن حممد بن عبد اهلل احلنبلي))2)1ه( املبدع يف �ضرح املقنع)د.ط(، 

املكتب الإ�ضالمي، ج7،�س87.
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وج�اء يف الفت�اوى الكربى: »أما ح�دوث نية الط�الق إذا أراد أن يطلقها بعد 
ش�هر فل�م نعلم أن أحدا قال إن ذلك يبطل النك�اح فإنه قد يطلق; وقد ال يطلق 
عن�د األجل... والنية املبطلة ما كانت مناقض�ة ملقصود العقد والطالق بعد مدة 
أمر جائز ال يناقض مقصود العقد إىل حني الطالق; بخالف املحلل فإنه ال رغبة 

له يف نكاحها ألبتة«)11(.
وق�د اس�تدل أصح�اب ه�ذا القول بأدل�ة عقلي�ة، ظهرت من خ�الل عرض 

أقواهلم، وهي:
أواًل: أن عق�د النك�اح مس�تجمع ألركان�ه ورشوطه، وليس في�ه رشط يبطله 
كرط املدة أو التعليق ونحوه. كام أن ما يفسد النكاح هو ذكر األجل للمرأة أو 

وليها، وليس يف هذا الزواج ذكر لأجل.
ثانيًا: أن نية الطالق ال تفس�د النكاح؛ ألن النية حديث نفس، وقد وضع عن 
الن�اس ما حدثوا به أنفس�هم. وق�د ينوي املرء اليشء وال يفعل�ه، وينويه ويفعله 

فيكون الفعل حادثا غري النية.
ثالث�ًا: أن الني�ة املبطلة م�ا كانت مناقض�ة ملقصود العق�د، كنية املحل�ل، وأما 

الطالق بعد مدة فهو جائز حيث ال ينايف مقصود العقد.
الق�ول الثاين: ذهب احلنابلة عىل الصحيح م�ن املذهب واألوزاعي إىل القول 

بتحريم النكاح بنية الطالق)12(.
ج�اء يف اإلنص�اف: »ل�و ن�وى بقلبه، فه�و كام لو رشط�ه. ع�ىل الصحيح من 

)89( ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج32، �س7)1.
)90( اب���ن تيمية احلراين، عبد ال�ض���الم بن عبد اهلل بن اخل�ض���ر))198م( املح���رر يف الفقه على مذهب الإمام 

اأحمد بن حنبل،ط2، ج2، �س23.
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املذهب. نص عليه وعليه األصحاب«)11(.
وج�اء يف املغن�ي: »وإن تزوجها بغري رشط ، إال أن يف نيته طالقها بعد ش�هر، 
أو إذا انقض�ت حاجت�ه يف هذا البلد فالنكاح صحي�ح، يف قول عامة أهل العلم، 
إال األوزاع�ي قال: هو نك�اح متعة«)12(. ووجه حتريم النك�اح بنية الطالق عند 
أصح�اب هذا القول: أن التوقيت فيه جيعل من�ه نكاح متعة، ونكاح املتعة جممع 

عىل حتريمه.
الق�ول الراج�ح: أرى أن الراجح ما ذه�ب إليه أصحاب الق�ول الثاين، وهو 

حتريم النكاح بنية الطالق، وذلك لآليت:
1- أن يف النك�اح بنية الطالق خداعًا للمرأة التي وثقت بمن تقدم هلا زوجًا، 
وقد حرم اإلسالم اخلداع واالحتيال، فهو ليس من أخالق املؤمن، وبعض الذين 
صححوه ذهبوا إىل كراهته ملا فيه من الغش واخلداع، ومنهم اإلمام مالك، حيث 
قال فيه: »ليس هذا من اجلميل وال من أخالق الناس«)11(. ويقول حممد رش�يد 
رض�ا: »إن عق�د النكاح يكون صحيحا إذا نوى ال�زوج التوقيت ومل يشرتطه يف 
صيغة العقد، ولكن كتامنه إياه يعد خداعا وغشا، وهو أجدر بالبطالن من العقد 
ال�ذي يش�رتط فيه التوقي�ت، ويكون بالرتايض ب�ني الزوج وامل�رأة ووليها، وال 
يك�ون فيه من املفس�دة إال العبث هبذه الرابطة العظيم�ة التي هي أعظم الروابط 

)91( امل���رداوي، عل���ي بن �ض���ليمان ب���ن اأحمد امل���رداوي)د.ت( الإن�ض���اف)د.ط(، دار اإحياء ال���رتاث العربي، ج8، 
�س)16.

)92( ابن قدامة، املغني، ج7، �س137.
)93( الزرق���اين، حمم���د ب���ن عبد الباقي بن يو�ض���ف الزرقاين امل�ض���ري الأزهري)2003م(، �ض���رح الزرقاين 

على موطاأ الإمام مالك، )د.ط( مكتبة الثقافة الدينية، ج3، �س230. 
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البرية«)11(.
2- أن الق�ول بأن ال�زواج بنية الطالق قائم عىل رك�ن صحيح وهو اإلجياب 
والقبول فيه نظر، حيث إن اإلجياب من قبل الرجل )الزوج( كان مبنيًا عىل قصد 
ونية الفرقة ابتداء، أما قبول املرأة فعىل قصد الدوام واالس�تمرار، فال يتوافقان، 

وتوافق القبول واألجياب رشط لصحة النكاح.  
1- أن الزواج بنية الطالق يؤدي يف أحوال عدة إىل ضياع النس�ل، خاصة يف 
غ�ري بالد املس�لمني، حيث غالبًا ما ينتج عنه الول�د، وعندما يفارق الرجل املرأة 
يكون هلا حق حضانة أبنائها، وقد ال تكون مس�لمة، فيعتنقون دينها وطباع أهل 

تلك البالد.
1- أن أص�ول وقواع�د مجي�ع أئم�ة املذاهب ك�أيب حنيفة ومال�ك والشافعي 
وأمح�د حترم الزواج بنية الط�الق؛ ألن من أصول قواعدهم املس�ّلمة أن األمور 
بمقاصدها، وأن درء املفاس�د مق�دم عىل جلب املصالح، وم�ن قواعدهم أيضا 
العمل عىل س�د الذرائع التي تفيض إىل مفاس�د)11(. والنكاح بنية الطالق يفيض 

إىل العديد من املفاسد.

المبحث الثالث: حكم عقد الزواج المصلحي 

انطالق�ًا م�ن التكييف الفقه�ي لعقد النك�اح املصلحي، يتبني حك�م  الصور 
املنبثقة من هذا العقد، وبيان ذلك:

))9( ر�ض���ا، حممد ر�ض���يد، تف�ض���ري القراآن احلكيم)د.ت(، تف�ض���ري القراآن احلكيم، )د.ط( الهيئة امل�ضرية 
للكتاب، ج)، �س13. 

))9( اآل من�ضور، �ضالح بن عبد العزيز)28)1ه�( الزواج بنية الطالق من خالل اأدلة الكتاب وال�ضنة، ط1، 
دار ابن اجلوزي، اململكة العربية ال�ضعودية، �س76. 
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أواًل: الص�ورة األوىل بشقيه�ا: أرى أن ه�ذه الص�ورة بشقيه�ا حمرم�ة رشعًا، 
وباطلة ابتداء، ووجه ذلك:

1- أهنا يف طبيعتها ش�بيهة بنكاح املتعة ونكاح التحليل، بل هي أكثر فس�ادًا، 
فهي أش�به ما تك�ون باملعاوضة القائمة عىل البيع وال�راء يف األبضاع، ويف هذا 
اس�تهتار بالغ بالعقد الرعي الذي جعله س�بحانه وتعاىل ميثاق�ًا غليظا، كام أن 
يف ه�ذه الص�ورة عبث بالرابطة الزوجية، التي هي أس�مى من أن تتخذ وس�يلة 

لغرض مادي.
2- أنه قد ينس�ب للرجل من األبناء ما ليس من صلبه، فبام أن الرجل واملرأة 
يف العقد الصوري يعّدان زوجني من الناحية القانونية، فإنه قد ينسب للرجل ما 
ليس من صلبه من األبناء، وهذه مس�ألة يف غاية اخلطورة، ومفس�دهتا عظيمة ال 

يمكن جتاهلها. 
1- أن يف هذا النكاح حتايل عىل قوانني)11(الدول غري املس�لمة، والذي  ييسء 
لس�معة اإلسالم واملسلمني؛ ألن قانون البالد ال يس�مح به، والقانون هنا متفق 
م�ع املقصد الرع�ي. كام أن هذه الصورة ال ختلو من ش�به بنكاح املتعة املحرم، 
من جهة التوقيت، حيث يتم الطالق باتفاق الطرفني بعد احلصول عىل اإلقامة.

1- أن النكاح رباط مقدس ال جيوز العبث به، قال -صىل اهلل عليه وس�لم-: 

)96( عقوب���ة زواج امل�ض���لحة ت�ض���ل اإل���ى ال�ض���جن، حيث تتبع م�ض���لحة الهجرة بع����س الإجراءات ملعرف���ة اإذا ما كان 
الزواج مزيفاً اأم حقيقّياً. وتقول Ulrika langels من الق�ض���م ال�ض���حفي يف م�ض���لحة الهجرة:”اإذا رغب 
�ض���خ�س ل ميل���ك الإقام���ة ال�ض���رعية يف الب���الد اأن يتزوج م���ن مواطن �ض���ويدي فعليه ملء بع�س ال�ض���تمارات 
وتق���دمي بع����س الوثائق التي متكننا  من التقاط بع�س الإ�ض���ارات حول م�ض���داقية ال���زواج اأو عدمه، ويف حال 
ك�ضف عملية اخلداع، فاإنهم ي�ضحبون مبا�ضرة ت�ضريح الإقامة ويجربون الأطراف املخادعة على دفع غرامة 
مالية، وميكن اأن ي�ض���ل احلكم يف بع�س الأحيان اإلى عقوبة ال�ض���جن. انظر: عقوبة زواج امل�ض���لحة، الرابط:) 

.)/http://alkompis.se
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»ثالثة جدهن جد، وهزهلن جد، النكاح، والطالق والرجعة«)11(.
1- بين�ت القواع�د الفقهي�ة أن »كل ت�رصف تقاع�د عن حتصي�ل مقصوده، 
فه�و باطل«)11(. وعقد النكاح بالص�ورة املتقدمة قد تقاعد عن حتقيق مقصوده، 

فيبطل.
1- أن يف ه�ذه الص�ورة قضي�ة مقطوع بحرمتها وهي زواج املس�لمة من غري 

مسلم، فإن العقد باطل ابتداء.
فق�د اتف�ق الفقه�اء)11( عىل حتريم زواج املس�لمة م�ن غري املس�لم مهام كانت 

ديانت�ه، وذل�ك لقول�ه تع�اىل:چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   
چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    
ڑڑ  ک   ک  ک     کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں  چ)البقرة: 221( ولقوله تعاىل:چ ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   

ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  مبچ)املمتحنة: 12(.
فغري املس�لم ال يتزوج املس�لمة وال يزوجها، إذ ليس له عليها والية، يقول ابن 
قدامة يف رشح قول اخلرقي: »وال يزوج كافر مسلمة بحال، وال مسلم كافرة إال 
أن يكون املس�لم س�لطانا، أو سيد أمة، أما الكافر فال والية له عىل مسلمة بحال، 
)97(  اأبو داود، �ض���ليمان بن الأ�ض���عث ال�ضج�ض���تاين الأزدي)1997م( �ض���ن اأبي داود، ط1، مكتبة املعارف، الريا�س، 
ب���اب الط���الق عل���ى اله���زل ، حدي���ث )2196( ج2، ����س )22. والرتمذي، �ض���ن الرتمذي، حممد بن عي�ض���ى بن 
�ض���ورة)2000م(، �ض���ن الرتم���ذي، ط1، مكتب���ة املع���ارف، الريا����س، ب���اب م���ا جاء يف اجل���د واله���زل يف الطالق، 

حديث))118( ج)، �س 27)، وقال الرتمذي: حديث ح�ضن غريب. 
)98(  ال�ضيوطي، الأ�ضباه والنظائر، �س)28.

)99(  املو�ضلي، عبد اهلل بن حممود بن مودود)د.ت( الختيار يف تعليل املختار،)د.ط( دار الكتب العلمية، بريوت، 
ج3، �س113.القرطبي، يو�ضف بن عبداهلل بن حممد)1978م( الكايف يف فقه اأهل املدينة، ط1، مكتبة الريا�س 
احلديث���ة، الريا����س، ج2، �س0)). املاوردي،اأبو احل�ض���ن علي ب���ن حممد بن حبيب املاوردي الب�ض���ري)1999م( 
احل���اوي الكب���ري يف فقه مذهب الإم���ام ال�ض���افعي)د.ط(، دار الكتب العلمية، ب���ريوت، ج9، �س))2.ابن قدامة، 

املغني، ج7، �س21.  
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بإمجاع أهل العلم، منهم; مالك، والشافعي، وأبو عبيدة، وأصحاب الرأي«)122(.
1- أن زواج املصلح�ة بالصورة املتقدمة قد ف�رغ العقد من مضمونه ومعانيه 

ومقاص�ده، وهو العقد الذي وصفه اهلل ب�»امليثاق الغليظ« يف قوله تعاىل: چ ٱ  
ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ     ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    

ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  چ. )النساء: 21-22(.

1-أن هذا العقد ُينايف ما رشع الزواج ألجله من األسباب التي قصدها الشارع، 
من السكن والرمحة والتناسل)121(، فهو مسبب مل ترع له األسباب، فيبطل.

جاء يف املوافقات: »املس�ببات بالنظر إىل أس�باهبا رضب�ان: أحدمها: ما رشعت 
األسباب هلا؛ ....والثاين: ما سوى ذلك مما يعلم أو يظن أن األسباب مل ترع هلا، 
أو ال يعلم وال يظن أهنا رشعت هلا، أو مل ترع هلا؛ فتجيء األقسام ثالثة: أحدها: 
م�ا يعلم أو يظن أن الس�بب رشع ألجله؛ فتس�بب املتس�بب في�ه صحيح ألنه أتى 
األمر من بابه، وتوسل إليه بام أذن الشارع يف التوسل به إىل ما أذن أيضًا يف التوسل 
إلي�ه؛ ألن�ا فرضنا أن الش�ارع قصد بالنك�اح مثاًل التناس�ل أواًل، ث�م يتبعه طلب 
الس�كن واالزدواج، والتعاون عىل املصالح الدنيوية واألخروية؛ من االس�تمتاع 
باحل�الل...، وما أش�به ذل�ك، فجميع هذا مقص�ود للشارع م�ن رشع النكاح... 
والثاين: ما يعلم أو يظن أن السبب مل يرع ألجله ابتداء؛ فالدليل يقتيض أن ذلك 
التس�بب غ�ري صحيح؛ ألن الس�بب مل يرع أواًل هلذا املس�بب املف�روض، وإذا مل 

)100(  ابن قدامة، املغني، ج7، �س21.
)101(  اأب���و زي���د، و�ض���في عا�ض���ور)2011م( حكم زواج امل�ض���لحة يف �ض���وء املقا�ض���د ال�ض���رعية لل���زواج، جملة الوعي 

./http://www.alwaei.com الإ�ضالمي، العدد)))، انظر الرابط
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يرع له؛ فال يتسبب عنه حكمته يف جلب مصلحة وال دفع مفسدة، بالنسبة إىل ما 
قصد بالس�بب؛ فهو إذًا باطل، هذا وجه. ووجه ثان: وهو أن هذا الس�بب بالنسبة 
إىل هذا املقصود املفروض غري مروع؛ فصار كالسبب الذي مل يرع أصاًل، وإذا 
ك�ان التس�بب غري املروع أص�اًل؛ ال يصح، فكذلك م�ا رشع إذا أخذ ملا مل يرع 
ل�ه. ووج�ه ثال�ث: أن كون الشارع مل يرع هذا الس�بب هلذا املس�بب املعني دليل 
عىل أن يف ذلك التس�بب مفس�دة ال مصلحة، أو أن املصلحة املروع هلا الس�بب 
منتفية بذلك املسبب؛ فيصري السبب بالنسبة إليه عبثًا، فإن كان الشارع قد هنى عن 
ذلك التسبب اخلاص؛ فاألمر واضح، فإذا قصد بالنكاح مثاًل التوصل إىل أمر فيه 
إبطاله...... وما أش�به ذلك من األمور التي يعلم أو يظن أن الشارع ال يقصدها؛ 

كان هذا العمل باطاًل ملخالفته لقصد الشارع يف رشع النكاح«)122(.
وبن�اء عليه، فإن قصد املكلف يف العقد مناقض لقصد الشارع من هذا العقد؛ 
ألن الش�ارع رشع ال�زواج ألس�باب ومقاص�د ليس م�ن ضمنها الس�بب الذي 
قص�ده العاقد. وإىل عدم ج�واز عقد النكاح املصلحي الص�وري ذهبت اللجنة 

الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف العديد من الفتاوى)121(.

)102( ال�ضاطبي، املوافقات، ج1، �س)38-)38.
)103( منها: الفتوى رقم)12087(، حيث جاء يف ال�ضوؤال الثامن والع�ضرين منها ما ن�ضه: »اأ�ضهل طريقة 
للح�ض���ول على اجلن�ض���ية يف ه���ذه البالد-اأمريكا- هو الزواج بامراأة اأمريكي���ة، فيلجاأ كثري من النا�س 
باتفاق مع امراأة على اأن يعقد عليها عقداً �ضورياً مقابل مبلغ من املال، ول يدخل بها ول يرتتب عليه 

اأي اأثر �ضوى اأنه و�ضيلة مريحة للح�ضول على اجلن�ضية، فهل يجوز هذا الزواج ال�ضوري؟              
 اجلواب: ل يجوز هذا العقد لأنه كذب وخداع، ول يجوز مل�ضلم اأن يتجن�س بجن�ضية بالد  كافرة لأن ذلك 
و�ضيلة اإلى موالتهم واملوافقة على ما هم عليه من الباطل«. وجاء يف الفتوى رقم ))0)19( واملتعلقة 
بحكم الزواج من امراأة اأمريكية للح�ض���ول على اأوراق الإقامة ثم تطليقها: »النكاح املوؤقت نكاح متعة 
وهو باطل بالن�س واإجماع اأهل ال�ض���نة واجلماعة، ...والوطء يف النكاح املوؤقت يعترب زنا ترتتب عليه 

اأحكام الزنا يف حق من فعله وهو عامل ببطالنه«.
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   وق�د اتفق جممع فقهاء الريع�ة بأمريكا مع املجلس األورويب يف حكم هذه 
املس�ألة، فك�ان مما ورد يف ق�رارات املجمع يف دورته الثاني�ة يف مدينة كوبنهاجن 
بالدانمرك املنعقد ش�هر مجادى األوىل لعام 1121ه� املوافق 22-21 من يونيو 
لع�ام 2221م: »ق�رر املجمع أن الزواج الصوري: هو الزواج الذي ال يقصد به 
أطرافه حقيقة الزواج الذي رشعه اهلل ورس�وله، فال يتقيدون بأركانه ورشائطه، 
وال حيرص�ون ع�ىل انتفاء موانعه، بل يتفق أطرافه ع�ىل عدم املعارشة رصاحة أو 
ضمن�ًا، فه�و ال يع�دو أن يكون إجراًء إداري�ًا لتحصيل بع�ض املصالح، أو دفع 
بعض املفاس�د فهو أش�به بنكاح التحليل، ال ُيراد به النك�اح حقيقة؛ بل لتحليل 

املرأة ملطلقها ثالثًا. 
   فال�زواج املصلح�ي ع�ىل ه�ذا النحو حمرم ديان�ة -واهلل أعل�م- لعدم توجه 
اإلرادة إليه؛ وخلروجه هبذا العقد عن مقاصده الرعية؛ وملا يتضمنه من الروط 
املنافية ملقصوده، فال حيل اإلقدام عليه«)121(. وذهب عدد من املعارصين)121( إىل 
إبطاله وإن سمي عقدًا، ووجه ذلك أن الترصفات الفعلية أو القولية إذا ناقضت 
القصد الرعي منها بطلت وأصبحت غري مروعة ولو توافرت فيها الروط 

ظاهرًا)121(.
ويش�ار إىل أن وج�ه احلرمة يف هذا الزواج ال يتجىل يف كونه عقدًا فاس�دًا حيرم 
به الدخول، إذ ال دخول يف هذه الصور، غالبًا، ألن العاقدين قد ال يلتقيان، وال 
حتدث بينهام خلوة مطلقًا، إال أن وجه احلرمة فيه أن العقد الفاسد تثبت به رابطة 
))10( ال�ض���قاوي، اأم���ني ب���ن عب���داهلل، ال���زواج ال�ض���وري للم�ض���لمني يف الغرب���ة، �ض���بكة الألوك���ة، الراب���ط: 

.http://www.alukah.ne
))10(  منهم العمراين وال�ضقاوي والقا�ضمي والرافعي وغريهم. 

)106( العمراين، فقه الأ�ضرة امل�ضلمة يف الغرب، �س389.  
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الزوجي�ة يف بع�ض األحكام، حيث تصبح املرأة فيه فراش�ًا للرجل، لذلك حني 
يت�م الزواج املصلحي الصوري، مع بقاء املرأة حرة يف معارشة غريه من الرجال 

فقد تنسب له ولدًا ليس من صلبه؛ ألن الولد للفراش)121(.
أم�ا حك�م هذا ال�زواج ظاه�رًا فإن�ه يتوقف عىل م�دى ثب�وت الصورية أمام 
القض�اء، فإن أق�ر الطرفان بصورية العقد، أو تيقن الق�ايض بذلك من خالل ما 
احتف به من مالبس�ات وقرائن قىض ببطالنه، أما إذا مل تثبت فإنه حيكم بصحته 

قضاًء متى حتققت أركان الزواج وانتفت موانعه)121(.
الص�ورة الثاني�ة: ختتلف ه�ذه الصورة عن س�ابقتها، حيث يتمي�ز العقد فيها 
باكتامل الروط واألركان، وال يتضمن مواطأة بني العاقدين عىل الصورية التي 
تناقض مقصود العقد، كام أن الباعث احلقيقي عىل العقد مضمر يف نفس الزوج، 
وال يرصح به للزوجة أو الويل، ولعل التكييف الفقهي األنسب هلذه الصورة هو 

الزواج بنية الطالق، وقد سبق بيان احلكم الرعي هلا.
وبن�اء عليه، فإن اإلقدام عىل هذا العقد حمرم رشعًا؛ ملا فيه من الغش واخلداع 
للم�رأة ووليها، وقد حرم اإلس�الم اخلداع والغش، فع�ن أيب هريرة -ريض اهلل 
عنه- أن رس�ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- قال: )من محل علينا السالح فليس 

منا ومن غشنا فليس منا()121(.
كام أن الزواج مع إضامر نية الطالق يشوه صورة اإلس�الم واملس�لمني يف بالد 

)107( الرافعي، اأحكام الحوال ال�ضخ�ضية للم�ضلمني يف الغرب ، �س08)-09). 
)108( ال�ضقاوي، اأمني بن عبداهلل، الزواج ال�ضوري للم�ضلمني يف الغربة، �ضبكة الألوكة، مرجع �ضابق.

)109(   م�ض���لم، اأب���ي احل�ض���ني م�ض���لم ب���ن احلج���اج))201م( �ض���حيح م�ض���لم، )اعتن���ى ب���ه وراجع���ه: هيث���م 
الطعيم���ي( املكتب���ة الع�ض���رية، بريوت،كتاب الإميان، باب قول النبي �ض���لى اهلل عليه و�ض���لم من غ�ض���نا 

فلي�س منا، حديث رقم)283(،  �س7).
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الغ�رب، وينزع الثقة من نف�وس الغري هبذه األمة التي كرمها اهلل بأن جعلها خري 
أم�ة أخرج�ت للن�اس،:چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  

ٹ  ٹ   ڃچ)آل عمران:112(.
   وق�د بح�ث جملس املجمع الفقهي اإلس�المي برابطة العامل اإلس�المي هذه 
الص�ورة م�ن عقود النكاح يف دورت�ه الثامنة عرة املنعقدة بمك�ة املكرمة 12-

11/ 1/ 1121ه� وقرر ما ييل: »يؤكد املجمع أن عقود الزواج املستحدثة وإن 
اختلفت أس�امؤها وأوصافها وصورها ال بد أن ختضع لقواعد الريعة املقررة، 
وضوابطه�ا م�ن توافر األركان والروط وانتفاء املوان�ع«. وتناول املجمع عقد 

الزواج بنية الطالق مبينًا حكمه عىل النحو التايل:
- »ال�زواج بني�ة الط�الق، وهو زواج تواف�رت فيه أركان النك�اح ورشوطه، 
وأضمر الزوج يف نفسه طالق املرأة بعد مدة معلومة كعرة أيام أو مدة جمهولة، 
كتعلي�ق الزواج عىل إمتام دراس�ته أو حتقيق الغرض الذي ق�دم من أجله، وهذا 
الن�وع م�ن النكاح رغ�م أن مجاعة من العلامء أج�ازوه إال أن املجم�ع يرى منعه 
الش�تامله ع�ىل الغ�ش والتدلي�س، إذ ل�و علم�ت امل�رأة أو وليها بذل�ك ملا قبال 
ه�ذا العق�د، وألنه يؤدي إىل مفاس�د عظيمة وأرضار جس�يمة تيسء إىل س�معة 

املسلمني«)112(.
كام ذهب املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث إىل حتريم مثل هذا العقد، وعّده 
فاس�دًا، حيث ج�اء يف قراره: »ه�ذا العقد وإن كانت صورت�ه صحيحة، ولكن 
ال�زوج آثم بغشه امل�رأة؛ وذلك إلضامره ني�ة الطالق من حني العق�د، والزواج 

)110(  ال�ضقاوي، اأمني بن عبداهلل، الزواج ال�ضوري للم�ضلمني يف الغربة، �ضبكة الألوكة. مرجع �ضابق.
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يف اإلس�الم يعن�ي الديموم�ة والبقاء واالس�تقرار للحي�اة الزوجي�ة، والطالق 
طارئ بعد العقد، وهلذا الس�بب حرم الزواج املؤقت واعترب فاس�دًا. كذلك فإن 
اإلجياب والقبول يف الزواج رشطان أساس�يان فيه، واملرأة حني قبلته زوجًا فإنام 
كان مقصدها حقيقة الزواج، ولو علمت أنه قبلها زوجة مؤقتة يطلقها متى شاء 
لرفضت ذلك، فإذا كان عازمًا عىل الطالق عند العقد أثر ذلك يف صحة العقد؛ 

ألن املرأة بنت قبوهلا عىل غري ما أراد«)111(.
وبن�اء ع�ىل هذا القرار، فإن الزوج يأثم بإضامر نية الطالق، ويفس�د العقد، ملا 
يتضمن�ه من الغش واخلداع للزوجة، ال خللل يف ركن العقد أو رشطه، فاألصل 
منع العقد قبل أن يربم، لكن إن أبرم فهل ترتتب عليه آثاره؟ يرى العلامء أن النكاح 
الفاسد املختلف فيه بعد الدخول ترتتب عليه آثار النكاح الصحيح)112(وخيتلف 
يف أحكام�ه ع�ن النكاح الباطل من هذا الوج�ه، إال أن اإلقدام عليه خمتلف فيه، 

وتغلب فيه احلرمة عند بعض الفقهاء املتقدمني)111(.
يق�ول الزرك�يش: »النظر الث�اين يف كون اإلق�دام عىل العقد الفاس�د حرامًا أم 
ال؟ ليس مشهورًا يف النقل، .. وذكر ابن الرفعة يف حاش�ية امْلَْطَلِب أنه س�مع من 
الوجي�زي وجهني فيه، وك�الم الشافعي يف مواضع من األم يقتيض التحريم،... 
وق�ال اب�ن الرفعة: ما ك�ان من العقود منهّي�ًا عنه فاإلقدام عليه ح�رام، وما كان 
فساده باالجتهاد فقد يقال ليس بحرام، وإن كان املقّدم عليه يرى فساده،.. وقد 

)111(   املجل�س الأوروبي لالإفتاء والبحوث، احلكم ال�ض���رعي فيما ي�ض���مى بزواج امل�ضلحة))201م( مرجع 
�ضابق.

)112(  ابن قدامة، املغني، ج7، �س9، والفتوى رقم)2)226(، موقع اإ�ضالم ويب. 
)113(  الزرك�ضي، املنثور  يف القواعد الفقهية، ج1، �س))3. ابن قدامة، املغني، ج7، �س9. 
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جيوز اإلقدام عىل العقد الفاسد للرضورة«)111(.
وج�اء يف املغني: »وإذا تزوجت املرأة تزوجيًا فاس�دًا، مل جي�ز تزوجيها لغري من 
تزوجه�ا حتى يطلقها أو يفس�خ نكاحه�ا. وإذا امتنع من طالقها، فس�خ احلاكم 
نكاح�ه. ن�ص عليه أمح�د. وقال الشافع�ي: ال حاجة إىل فس�خ وال طالق; ألنه 
نك�اح غري منعقد، أش�به النكاح يف الع�دة. ولنا، أنه نكاح يس�وغ فيه االجتهاد، 
فاحتي�ج يف التفريق في�ه إىل إيقاع فرقة، كالصحيح املختل�ف فيه؛ وألن تزوجيها 
من غري تفريق يفيض إىل تس�ليط زوجني عليها، كل واحد منهام يعتقد أن نكاحه 
الصحيح، ونكاح اآلخر الفاس�د، ويفارق النك�اح الباطل من هذين الوجهني، 
وإذا زوج�ت بآخ�ر قب�ل التفريق، مل يصح الث�اين أيضًا، ومل جي�ز تزوجيها الثالث 

حتى يطلق األوالن«)111(.
   وخالص�ة الق�ول يف النك�اح بنية الط�الق أن الزوج يأثم بنيته، ويعد غاش�ًا 
للم�رأة، إال أن�ه يرتتب ع�ىل العقد آثار النك�اح الصحيح، إذ ال ذن�ب للمرأة يف 

ذلك، بل هي ضحية زوج اختذ الزواج منها وسيلة لتحصيل نفع مادي.

الصورة الثالثة: عقد النكاح المصلحي للضرورة

للتع�رف عىل حكم النك�اح املصلحي للرضورة ينبغي بي�ان مفهوم الرضورة 
وضواهبا:

مفه�وم الرضورة: »أن تطرأ عىل اإلنس�ان حالة من اخلط�ر أو املشقة الشديدة 
بحي�ث خي�اف ح�دوث رضر أو أذى بالنف�س أو بالعض�و أو بالعق�ل أو بامل�ال 

))11( املرجع ال�ضابق. 
))11( ابن قدامة، املغني، ج7، �س9.  
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وتوابعه�ا، ويتع�ني أو يباح عندئذ ارتك�اب احلرام، أو ت�رك الواجب أو تأخريه 
ع�ن وقته دفعًا لل�رضر عنه يف غالب ظنه ضم�ن قيود الرع«)111(. اس�تنادًا إىل 

قوله تعاىل:چ گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ںں  ڻ  
ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ)111: النحل(.

  واس�تنادًا إىل اآلي�ة الكريم�ة فقد بنى الفقه�اء بعض القواع�د الفقهية، منها 
قاع�دة: »ال�رضورات تبي�ح املحظ�ورات«)111(، واملقص�ود بال�رضورة يف هذه 

القاعدة: العذر الذي يبيح إجراء اليشء املمنوع رشعًا.
 إال أن ه�ذه القاع�دة مقيدة بقاع�دة أخرى وهي: »ال�رضورة تقدر بقدرها«. 
واملقص�ود منه�ا: أن م�ا تدعو اليه ال�رضورة من املحظ�ورات إن�ام يرخص منه 

بالقدر الذي تندفع به الرضورة فحسب)111(.
   ويف حالة الرضورة تغتفر املفسدة يف مقابل حتصيل املصلحة، جاء يف املوافقات: 
»إن حمال االضطرار مغتفرة يف الرع، أعني أن إقامة الرضورة معتربة، وما يطرأ 

عليه من عارضات املفاسد مغتفرة يف جنب املصلحة املجتلبة«)111(.
ضواب�ط الرضورة: هناك عدة ضواب�ط للرضورة التي جتيز للمكلف االنتقال 

من الضيق إىل السعة، أمهها)122(: 

)116( الزحيلي، وهبة م�ض���طفى)1979م( نظرية ال�ض���رورة ال�ض���رعية مقارنة مع القانون الو�ضعي، ط2، 
موؤ�ض�ضة الر�ضالة، بريوت، �س68-67. 

)117( الزرقا، اأحمد بن حممد)1989م(، �ضرح القواعد الفقهية )ط2( راجع  الطبعة الأولى: عبد ال�ضتار 
اأبو غدة، دار القلم، دم�ضق، بريوت( �س)18. 

)118( املرجع ال�ضابق، �س187.  
)119( ال�ضاطبي، املوفقات، ج1، �س287.  

)120( الع���امل، يو�ض���ف حام���د))199م( املقا�ض���د العامة لل�ض���ريعة الإ�ض���المية،ط2، ال���دار العاملية للكتاب 
الإ�ضالمي،الريا�س، )29. 
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1-أن تك�ون ال�رضورة قائمة ال منتظرة، بمعنى أن�ه حيصل يف الواقع اخلوف 
عىل الدين أو العرض أو النفس، ويكون ذلك بغلبة الظن حسب التجارب.

2-أال يوجد لدى املضطر وسيلة أخرى لدفع الرضر.
1-أال خيال�ف املضط�ر قواع�د الريعة اإلس�المية ومبادئه�ا يف االنتقال من 

حالة إىل حالة، فال جيوز له الزنى، ألن هذه اجلريمة مفسدة يف ذاهتا.
1-أال يتجاوز حد الرضورة، ألن إباحة املحرم رضورة تقدر بقدرها.

   ولل�رضورة ح�االت عدة، ال يمكن حرصها ألهنا متج�ددة بتجدد األزمان 
والظ�روف، إال أن منها ما يكون بإكراه من صاحب س�لطة ظامل أو كافر، ومنها 
الرغب�ة يف اخلروج من ديار الكف�ر حفاظًا عىل األهل والدين. ومن ذلك ما جاء 

يف الصورة الثالثة لعقد النكاح املصلحي. بل إن اخلروج قد يتعني عىل املسلم.
  ج�اء يف روض�ة الطالبني: »املس�لم إن كان ضعيف�ًا يف دار الكفر ال يقدر عىل 
إظهار الدين، حرم عليه اإلقامة هناك، وجتب عليه اهلجرة إىل دار اإلسالم، فإن 

مل يق�در ع�ىل اهلجرة، فهو مع�ذور إىل أن يقدر«)121(. ودليل�ه قوله تعاىل: چ ۈ  
ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې  ی  چ )النساء: 122(.

وجه الداللة: قال الطربي يف تفس�ري هذه اآلية: ».. ومن يفارق أرض الرك 
وأهلها هربًا بدينه منها ومنهم، إىل أرض اإلس�الم وأهلها املؤمنني يف س�بيل اهلل 
-يعني يف منهاج دين اهلل وطريقه الذي رشعه خللقه-، جيد سعة يف الرزق،.. ثم 
أخربس�بحانه وتعاىل عمن خرج مهاجرًا من أرض الرك فارًا بدينه إىل اهلل وإىل 
رس�وله، إن أدركته منيته قبل بلوغه أرض اإلس�الم ودار اهلجرة فقال: من كان 
)121( الن���ووي، اأب���و زكري���ا يحي���ى ب���ن �ض���رف، )1991م( رو�ض���ة الطالب���ني وعم���دة املفتني،)د.ت(،املكت���ب 

الإ�ضالمي، ج10، �س281.  
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كذلك فقد وقع أجره عىل اهلل وذلك ثواب عمله وجزاء هجرته)122(. 
وق�ال ابن كثري: »هذا حتريض عىل اهلجرة، وترغيب يف مفارقة املركني، وإن 

املؤمن حيثام ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه«)121(.
فإذا اضطر اإلنسان للتلفظ بام ينعقد به النكاح من إجياب وقبول، أو بام ينفسخ 
ب�ه من طالق، فإنه ال يرتتب عليه أحكام النكاح أو الطالق)121(. بل إن املكلف 

يف هذه احلالة يأخذ حكم املضطر واملكره عىل الفعل.
ويمكن أن يستأنس لذلك بام جاء يف صحيح البخاري: »عن أيب اليامن أخربنا 
ش�عيب حدثن�ا أبو الزناد عن األع�رج عن أيب هريرة قال: ق�ال النبي -صىل اهلل 
عليه وس�لم-: هاجر إبراهيم عليه الس�الم بس�ارة فدخل هبا قرية فيها ملك من 
املل�وك أو جبار من اجلبابرة، فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحس�ن النس�اء، 
فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي، ثم رجع إليها، فقال: 
ال تك�ذيب حديثي، فإين أخربهتم أنك أخت�ي، واهلل إن عىل األرض مؤمن غريي 
وغريك، فأرس�ل هبا إليه، فق�ام إليها، فقامت تتوضأ وتص�يل، فقالت: اللهم إن 
كن�ت آمن�ت بك وبرس�ولك وأحصنت فرج�ي إال عىل زوجي فال تس�لط عيل 

الكافر، فغط حتى ركض برجله)121(.

)122( الطربي، حممد بن جرير)د.ت( تف�ضري الطربي)د.ط(، دار املعارف، ج9، �س113.
)123( ابن كثري، اإ�ض���ماعيل بن عمر بن كثري القر�ض���ي الدم�ضقي)2002م(  تف�ضري القراآن العظيم،)د.ط( 

دار طيبة للن�ضر والتوزيع، عدد الأجزاء: ثمانية اأجزاءابن كثري، ج2، �س392. 
))12( امل�ض���لح، خال���د ب���ن عب���د اهلل، ال��زواج ال�ض�����وري �ض���وره وحكم���ه، تاري���خ الفت���وى: )1-11- 29)1ه�. 

.http://ar.islamway.net/fatwa :ا�ضرتجعت بتاريخ: 3/11/ 2016م. رابط املو�ضوع
))12( البخ���اري، حمم���د بن ا�ض���ماعيل اجلعفي) 1993م( �ض���حيح البخ���اري)د.ط( دار ابن كثري، دم�ض���ق، 

بريوت، كتاب اجلنائز، باب: كالم امليت على اجلنازة، حديث رقم )210، ج2، �س773.  
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وجه الداللة: أن يف ادعاء ابراهيم عليه الس�الم بأن الس�يدة سارة أخته خلوفه 
ع�ىل نفس�ه من املل�ك الظامل دليل ع�ىل جواز الك�ذب عند ال�رضورة املتمثلة يف 

احلفاظ عىل النفس أو العرض.
لك�ل ما تق�دم فإن لل�رضورة أحكامها، ف�إذا اضطر الشخ�ص إىل إجراء عقد 
النك�اح الصوري للحفاظ ع�ىل دينه أو محاية أهله وعرضه ومل جي�د بدياًل آخر فال 
مان�ع -واهلل أعلم- م�ن األخذ به لل�رضورة واحلاج�ة)121(؛ألن »األمر إذا ضاق 
اتس��ع«)121(و«الرضورات تبيح املحظورات«)121(و« املشقة جتلب التيسري«)121(. 
وألن احلاجة تنزل منزلة الرضورة عامة كانت أو خاصة«)112(. وقد وردت بعض 
الفت�اوى التي أباحت الرتخص بالعقد الصوري للرضورة، منها: الفتوى الواردة 
يف اإلجابة عن السؤال الذي تقول فيه السائلة إهنا تعيش يف السويد، ولدهيا أطفال، 
وليس معها أحد من أهلها، وال من أهل زوجها. دخلت بصورة غري قانونية -كام 
يف ص�ور اللج�وء املتعددة-، وتريد اخلروج من هذه الدولة إىل أي دولة مس�لمة، 
وذلك ملا يتعرض له أبناؤها من حماوالت الفساد العقدي والفكري، وليس لدهيا 
ج�واز لك�ي خترج من ه�ذه البالد، فهل م�ن املمكن أن تتزوج بعق�د كاذب لكي 

تتمكن من اخلروج؟ 

)126( عبد القادر، خالد حممد،)2009م( من اأحكام الأحوال ال�ضخ�ض���ية لالأقليات امل�ض���لمة«، بحث مقدم 
http://www.world-dialogue. الراب���ط:  ����س2)-3).  الإ�ض���المي،  الع���امل  لرابط���ة 

  ./org
)127( ال�ضيوطي، الأ�ضباه والنظائر، �س83.  

)128( املرجع ال�ضابق، �س)8.  
)129(  املرجع ال�ضابق، �س76. 
)130( املرجع ال�ضابق، �س88.  
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اإلجابة: ال ريب يف أن من كان يف مثل هذا احلال، جتب عليه اهلجرة من تلك 
البالد، فالس�المة ال يعدهل�ا يشء...، وهذا العقد الذي أس�مته الس�ائلة بالعقد 
الكاذب، لعله نوع من العقود الصورية ال يكون فيه إجياب، وال قبول، وال ويل، 
وال ش�هود، فهذا كذب وزور ال جيوز املصري إليه إال لرضورة، أو حاجة تقرب 
منها، .. فإن تعني هذا األمر طريقًا للهجرة من هذا البلد، ومل يوجد غريه سبياًل، 

فال حرج يف ذلك. واهلل أعلم)111(.

الخاتمة

احلمد هلل أواًل وآخرًا، وأس�أله سبحانه وتعاىل أن تكون هذه الدراسة حجة يل 
ال عيل، وأن جيعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع جميب. 

بناء عىل ما تقدم، فإن لعقد النكاح قدس�يته التي ال جيوز العبث هبا، وال جيوز 
أن يت�ذرع هب�ذا العقد لتحصيل مآرب دنيوية زائلة، فه�و الرباط الوثيق وامليثاق 
الغليظ، وبه تتكون نواة املجتمع األوىل، لذلك ينبغي أن يعقد كام أراد له الشارع 
احلكي�م، بحي�ث تتجه إلي�ه اإلرادة احلقيقي�ة، من قب�ل الزوجني، فُتس�توىف فيه 
أركان�ه ورشوط�ه، وتنتفي موانعه، وجُي�رى عىل وفاق الريع�ة؛ لتتحقق غاياته 
ومقاص�ده. وال جيوز عق�ده صوريًا إال للرضورة املعت�ربة، أو احلاجة التي تنزل 

منزلة الرضورة، -واهلل تعاىل أعلم-.
وختامًا، فقد توصلت يف هذه الدراسة إىل عدد من النتائج، والتوصيات:

http:// الراب���ط:  انظ���ر   ،29387( الفت���وى:  26-)-)201 رق���م   - 1(36 الفتوى:رج���ب  تاري���خ   )131(
 . /fatwa.islamweb.net
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أواًل: النتائج

توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها:
1-عقد النكاح املصلحي هو: »عقد نكاح يتوس�ل به لتحصيل منفعة ليس�ت 

من مقاصده«.
2-الصوري�ة يف العق�ود هي: التظاهر بإنش�اء العقد دون الرغب�ة يف حقيقته، 
وقد تكون حمرمة أو مباحة بحس�ب الباعث عليها، وتقس�م إىل نوعني: صورية 

مطلقة، وصورية نسبية.
1-أن التكييف الفقهي لبعض صور عقد النكاح املصلحي هو نكاح التحليل، 

ولبعضها اآلخر النكاح بنية الطالق.
1-لعقد النكاح املصلحي ثالث صور: عقد النكاح الصوري، وعقد النكاح 
بني�ة الطالق، وعق�د النكاح لل�رضورة، واحلك�م التكليفي هل�ذا العقد بصوره 
املختلف التحريم، -واهلل أعلم- ملا يرتتب عليه من املفاس�د العظيمة، وال يباح 

إال للرضورة التي تبيح املحظور.

ثانيًا: التوصيات

1- ن�ر الوعي ب�ني فئات املجتم�ع عام�ة واملقيمني يف دول الغ�رب خاصة 
ب�رضورة التزام الثوابت الرعية يف النكاح، واالس�تعاضة ع�ن الطرق واحليل 

املحرمة بنكاح صحيح يقصد منه تكوين أرسة مسلمة.
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2- تقري�ر عقوبة تعزيري�ة عىل كل من حياول االحتيال ع�ىل رشع اهلل يف عقد 
النك�اح، أو ي�روج إىل ذلك بالس�مرسة املحرمة وغريها؛ ألن هل�ذا العقد مكانته 
العظيم�ة التي ال يمكن التالعب فيها، وقد وصفه س�بحانه وتعاىل لعظم أمهيته 

بامليثاق الغليظ.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،،،،،،


