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  اإلهداء
  

َّ الكرميني حفظهما اهللا ورعاهما..... من خنفض هلما جناح الذل من الرمحة  إىل   والدي

  مي عبد اهللا......  إىل  شقيقتي   

  عبري عيسى الزعبي.....  تلدها أمي إىل أختي التي مل

مريم ،بسمة ربابعة ،  مسية وصفت ، رانياهناندة، ربى هيالت : إىل أخواتي يف اهللا  و الغاليات على قلبي 

  .براءة خليوي ، بشرى درويش ، شفاء القضاة ، عائشة عكاوي ، أبو جبارة 

  وااهدين واملرابطني يف فلسطني..... إىل  األمة اإلسالمية 

  وطلبة العلم الشرعي.....إىل القضاة واحملاميني  

  

  اهدي رسالتي املتواضعة

  

                



ه  

  شكر وتقدیر

الحمد هللا حمدًا كثیرًا طیبًا مباركًا فیه، والـصالة والـّسالم علـى أشـرف الخلـق محمـد، وعلـى 

  :آله وأصحابه أجمعین، وبعد

  :فاعترافًا لذوي الفضل بفضلهم

ــــّن اهللا علـــيّ بإشــــرافه علــــى دراســــتي أتقـــّدم بجزیــــل الــــش كر، وخـــالص االمتنــــان، لمــــن مَ

ًال ما رآه مّني من تقصیر، صابرًا مشجعًا باثًا فـيّ أمـل التقـدم واإلنجـاز، الـدكتور  المتواضعة، متحمِّ

ة رسـالتي، فجـزاه اهللا عنـي خیـر : الفاضل یوسف الشریفین، الذي لم یبخل عليّ بما یرفع مـن سـویّ

ّدمه وبذله، فبفضل اهللا عّز وجّل، ثـم بنـصحه وتوجیهـه وصـلت لهـذا الیـوم الـذي الجزاء، على ما ق

  .طال انتظاره، سائلة اهللا أن نكون عند حسن الظن

قـه  ن تطرّ فهذا عملي ما فیه من خیر  فهو من توفیق اهللا ثم بفضل توجیهاته الـسدیدة، وإ

  .الخلل فمن نفسي ومن الشیطان

، وكـ ل مـن تكـرم علـي بـسدید توجیهاتـه، وكـریم نـصحه، كما وأشكر كل مـن لـه فـضل علـيّ

ْنمیین. د :لجنة المناقشة الفاضلة   .إبراهیم عبادة . د .أسامة الُغ

بارك اهللا فیهما، على ما تفضال به مـن قـراءة رسـالتي، والتعلیـق علیهـا، وتـصویب مـا زل 

  .به القلم، وكل مالحظة ستحظى مني بعنایة ورعایة، شاكرةً لهم اهتمامهم

كلیـة : ر موصول للجامعة، جامعة الیرموك، والقـائمین علیهـا، وأخـص بالـشكر منهـاوالشك

عبـــد الـــرؤوف الخرابـــشة، . د: الـــشریعة والدراســـات اإلســـالمیة، كمـــا أشـــكر عمیـــد الكلیـــة الفاضـــل

ْنمیین، والحمد هللا الذي بنعمته تتمّ الصالحات. د: ورئیس قسم الفقه وأصوله   .أسامة الُغ



و  

  فھرس المحتویات

  الصفحة  وضوعالم

  ج  البسملة

  د  اإلھداء

  ھـ  الشكر والتقدیر

  و  ھرس المحتویاتف

  ح  الملخص

  1  المقدمھ

ً :األولالمطلب    7  معنى القواعد والضوابط الفقھیة لغة واصطالحا

  9  مصادرالقواعد الفقھیة :ثانيالالمطلب 

  12  أھمیة القواعد الفقھیة :المطلب الثالث

  14  ھیة المتعلقة باحكام الزواجالقواعد والضوابط الفق: األولالفصل 

  15  القواعد والضوابط الفقھیة المتعلقة بصیغة عقد الزواج: األولالمبحث 

  16  ) الباطنة یقوم مقامھاألموردلیل الشيء في ( قاعدة :األولالمطلب 

  24  النكاح عقد خاص فال ینعقد بغیره( قاعدة :المطلب الثاني

  29  ....) ال یجوز تعلیق النكاح بالشروط( ضابط :المطلب الثالث

  31  القواعد والضوابط الفقھیة المتعلقة بالشروط المقترنة بعقد الزواج: المبحث الثاني

وَ َصِحیٌح َالِزمٌ (ضابط : المطلب االول  ُ قُصوَد النَِّكاِح فَه ُ مَ ع منَ َال یَ ٌة وَ نفَعَ ا ِفیِه مَ َ ه رَأِة َل لمَ   32 )ُكلُّ َشرٍط لِ

وَ باِطٌل ُكلُّ َشرْ (قاعدة : المطلب الثاني  ُ ْقِد فَه ْقٌصوَد العَ َخالُِف مَ ُ   36 ).ٍط ی

  40  بالمحرماتالقواعد والضوابط الفقھیة المتعلقة  :المبحث الثالث

َضـــاٍع َأوْ تَْحـــِریِم (ضـــابط : المطلـــب االول  ـــَسٍب َأوْ رَ نَ یـــِد، ِب ـــى التَّْأِب ـــا َعَل َ مَ نَِكاُحه م مـَــن ُحـــرِّ ْحـــرَ َذاُت المَ
ٍب مُ  َسبَ ِة ِب َصاَهرَ احٍ اْلمُ  .)بَ

41  

ـا (ضابط : المطلب الثاني مَ ُ ه نَ یْ ُ بَ ع ـاْلَجمْ ـا، فَ مَ ُ ه نَ یْ اَكَحـُة بَ نَ ـمْ تَُجـِز اْلمُ ا َل ا َذَكـرً مَ ْت إْحَداهُ وْ َكانَ ِن َل یْ َأتَ رَ ُكلُّ امْ
ُجوُز   )نَِكاَحًا َال یَ

52  

ْقِد الباِطِل (قاعدة : المطلب الثالث  لعَ   55 )ال ُحْكمَ لِ

  58  بالمھرھیة المتعلقة القواعد الفق :رابعالمبحث ال

ثَالِهِ (قاعدة : المطلب األول  ى َأمْ ِع الرُُّجوعُ إَل ِریقُهُ ِفي الشَّرْ ِرفَتِِه فََط عْ ى مَ ُ اْلَحاَجُة إَل ا تَقَع   59 )مَ

  64 ) الشيء إذا انتهى تقررت أحكامه(قاعدة : المطلب الثاني



ز  

 

  67  بالنفقھالقواعد والضوابط الفقھیة المتعلقة  :خامسالمبحث ال

طٍ (قاعدة :المطلب األول  َشرْ َس ِب یْ وِجِب َل َد ُحُصوِل اْلمُ وَجِب ِعنْ   68 )التَنِْصیُص على اْلمُ

اِشزٍ (ضابط : المطلب الثاني نَ َة لِ قَ فَ   71 )َال نَ

  75  بالطالق والعده والضوابط الفقھیة المتعلقة القواعد: صل الثانيفال

  76  بالطالق  الفقھیة المتعلقة  القواعد:األولالمبحث 

اِحَدةً (قاعدة : المطلب األول  ًة وَ َل ا ُجمْ َ رَّاتِِه ُكلِّه اعَ مَ َكلَُّف إیقَ لِْك اْلمُ مْ مْ یَ رٍَّة َل َد مَ عْ رَّةً بَ   77 )مَا َكاَن مَ

  97  .)الِكتاُب كالِخطاِب (قاعدة : المطلب الثاني 

  101  بالعده والضوابط الفقھیة المتعلقة القواعد: ثانيالالمبحث 

قٍَة تُوِجُب اْلِعدَّةَ  (قاعدة: المطلب األول    102  )ُكلُّ فُرْ

ـِر (ضابط :المطلب الثاني  ـاِر َخَط َ ْظه ِإلِ اِغ الـرَِّحِم وَ ـرَ ـرُِّف فَ تَعَ ـوَ لِ ـا هُ ِة إنَّمَ اْألََصاَل ِع ِب ِة ِفي الشَّرْ دَّ تََحقَُّق اْلعِ
ُْضعِ  اْلب  )النَِّكاِح وَ

106  

  116  واالرثبالوصیة  والضوابط الفقھیة المتعلقة القواعد: الثالثصل فال

  117  بالوصیة  الفقھیة المتعلقة القواعد: األولالمبحث 

ُ اللُُّزومَ ِفي اْلَحالِ (قاعدة : المطلب األول  ع نَ یَكاِت تَمْ لِ َضافَُة ِفي ُعقُوِد التَّمْ   118 )اْإلِ

ْقتِه(قاعدة : المطلب الثاني  َل وَ ْقُت فال یَِصحُّ قَبْ رَ له الوَ   122 )ُكلُّ ما اْعتُِب

  130   باالرث والضوابط الفقھیة المتعلقة القواعد:المبحث الثاني

ــا (قاعــدة : المطلـب األول  قَعَ ــا وَ مَ ُ ــالِن َكَأنَّه ُْجعَ ــا ی مَ ُ ه نَ یْ ــاِریُخ بَ ُف التَّ ـرَ عْ ُ َال ی ا وَ ــرَ َ ه ِن َظ یْ ــرَ اْألَْصــُل َأنَّ ُكــلَّ أَمْ
ا عً  )مَ

131  

ٌ ِمَن التوارِث (ضابط : المطلب الثاني    133 )اْختِالُف الدِّیِن مانِع

انِه( قاعدة : لب الثالث  المط مَ انه ُعوِقب بِحرْ ا قَبل َأوَ َجل َشیئً ن اْستَعْ   138 )مَ

  147  الخاتمة

  149  فھرس االیات

  154  فھرس االحادیث

  158  فھرس االثار

  159  قائمة المراجع

  179  ملخص االنجلیزي



ح  

  الملخص
                                                                                                                      

ة  حماد، إسراء عبد اهللا حسن،  ـة وتطبیقاتهـا فـي قـانون األحـوال الشخـصیّ القواعد والـّضوابط الفقهیّ

، ة، األردنيّ ة الـشریعة والدراسـات اإلسـالمیّ  رسالة مقّدمة لنیل درجة الماجستیر، في الفقه وأصوله، كلیّ

  .یوسف الشریفین : ف الدكتورم، إشرا2014/ه1436،  جامعة الیرموك

ــة، والتــي تنطبــق علــى مــواّد قــانون األحــوال  ــت الدراســة بعــض القواعــد والــضوابط الفقهیّ تناول

الشخصیة األردنّي، ومن خالل شرح  القاعدة أو الضابط مـع شـرح المـاّدة القانونیـة وتفـصیلها، تظهـر 

ة ة الماّدة القانونیّ ت المـواّد المـذكورة بدراسـتها، منهـا مـا هـو محـل ووفق دراسة الباحثة، فقـد كانـ، لنا أدّل

اتفاٍق بین الفقهاء، ومنها ما هو محل خالف بینهم، فـإذا مـا كانـت محـل خـالف فحـّددت الدراسـة إلـى 

ـة، وذلـك مـن خـالل تقـسیم الدراسـة إلـى فـصل تمهیـدي وثالثـة ، أّي المذاهب تنتمي تلـك المـاّدة القانونیّ

  . فصول متضمنة لموضوع الدراسة

باإلضـــافة إلـــى مـــصادر ، تعریـــف القواعـــد الفقهیـــة وضـــوابطه: اولـــت فـــي الفـــصل التمهیـــديتن

  . القواعد الفقهیة وأهمیتها

ـة المتعلقـة بأحكـام الـزواج: وأما الفصل األول فقد تناولت فیه والتـي ، القواعـد والـضوابط الفقهیّ

:  بـــاألمور اآلتیـــةتنطبـــق علـــى بعـــض مـــواد قـــانون األحـــوال الشخـــصیة األردنـــي، وذلـــك فیمـــا یتعلـــق 

مات، النفقة، والمهر   .صیغة عقد الزواج، الشروط المقترنة بعقد الزواج، المحرّ

ــــت فیــــه ــــاني فتناول ــــة المتعلقــــة بالمــــسائل اآلتیــــة: وأمــــا الفــــصل الث ــــضوابط الفقهی : القواعــــد وال

  . الطالق، العدة

ــــه ــــت فی ــــة المتعلقــــة بال: وأمــــا الفــــصل الثالــــث فتناول ــــضوابط الفقهی ــــةالقواعــــد وال : مــــسائل اآلتی

  .الوصیة، واإلرث

وتوصــیات الباحثــة، وصــلِّ اللهــم، ، وأمــا الخاتمــة فقــد اشــتملت علــى أهــم نتــائج هــذا البحــث 

وسلم، وبارك، على أشرف الخلق سیدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعین، إلـى یـوم الـدین، والحمـد 

  .هللا رب العالمین
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

   :المقدمة

 الذي خلق الكون بهذا النظام البدیع المتقن، وجعل فیه قواعـَد وضـوابَط تحكمـه فلـم الحمد هللا

، وقطع الطریق أمام أهل الكفر والجهلـة، وذلـك فـي الحـق الـذي أنزلـه، علـى محمـد صـلى  ًال یتركه َهمْ

  :وبعداهللا علیه وعلى آله وأصحابه أجمعین، 

یا واآلخـرة، وأعلمهـم مـن دیـنهم مـا یوصـلهم فإّن اهللا عّز وجّل أرشد العبـاد لمـا فیـه خیـري الـدن

إلى الحّق، فأمرهم باالتباع لما نزل على المصطفى األمـین، ونهـاهم عـن االبتـداع فـي الـدِّین، وأكملـه 

مین   .لهم، ورضي اإلسالم دینًا للعاَل

ا كانت حاجة اإلنسان إلقامة دینه ال بد له فیها من وحـي إلهـّي، یـبلغهم مـا یعرفـون معـه  ولمّ

ــه علـــى هــذه األرض، علـــى الوجـــه الــذي یرضـــاه اهللا لهــم، فقـــد اصــطفى لهـــم أنبیـــاء كیــف  یقیمـــون حقّ

ورســًال مــن كــرام خلقــه، أنــزل علــیهم رســاالته، وأیــدهم بمــا یثبــت نبــوتهم، واصــطفانا بالرســالة الخاتَمــة، 

  - صـلوات ربـي وسـالمه علیـه–والشرعة الباقیة، المنزهة عن كل دون، المنزلة على النبي المـصطفى

ة والتــي تــستمّد مــن  یل والمبتــدأ الــذي ننطلــق مــن خاللــه فــي اســتدالالتنا لألحكــام الــشرعیّ فكانــت الــسب

ر العلماء عـددًا مـن األدلـة مبناهـا  :مصدرین؛ أولهما القرآن الكریم، وثانیهما السُّنة النبویة، ومن ثم قرّ

لقیــاس، وغیــر ذلــك مــن األدلــة، اإلجمــاع، وا: ومأخــذها مــن القــرآن الكــریم، وســنة النبــي العــدنان، منهــا

وقد اختلف العلماء فیما یستدل به منها، وما یترك؛ لیستدلَّ بغیـره مـن األدلـة، لـتلكم المـسألة، فمـا مـن 

ى واتّبع نًا یسیرًا لمن تحرّ   . مسألة، إال وتجد لها حكمًا في شرعنا، بیّ

فقهــاء، علــم اخــتص وممــا اســتمد مــن القــرآن الكــریم، والــسنة، وآثــار الــصحابة، واجتهــادات ال

ــــه  ــــه یبنــــي الفقی دراجهــــا تحــــت أصــــل كلــــّي، وعلی ــــاظرة، وإ المتــــشابهة والمتن ــــشرعیة  بــــضبط األحكــــام ال

ـة، وهـي علـم یـدخل فیـه  والمجتهد الحكم على الوقائع والنوازل المختلفة، وهو مـا عـرف بالقواعـد الفقهیّ

الــضوابط : أطلقــوا علیهــاعــدٌد مــن أبــواب الفقــه، وخــص العلمــاء منــه مــا یــدخل فــي بــاب واحــد منــه، و 
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ة ة عبارة عن أصل كلي ینـدرج تحتـه العدیـد مـن الوقـائع والنـوازل، ، الفقهیّ ولما عرفنا أن القواعد الفقهیّ

فإن المواد القانونیة أحد تطبیقات هذه القواعد، وأما الضوابط فإن المواد تنطبـق علیهـا بـشكل مباشـر، 

قـــة بمجـــال األحـــوال الشخـــصیة، وتناولـــت الدراســـة القواعـــد والـــضوابط الفقهیـــة وا لمـــواد القانونیـــة المتعّل

وســـتقوم الباحثـــة بتطبیـــق بعـــض قواعـــد الفقـــه وضـــوابطه علـــى المـــواد القانونیـــة، الموجـــودة فـــي قـــانون 

ة المعدل لعام    .مــ، مع شرحها بشكل مفّصل؛ لحصول الفائدة، واهللا الموفق2010األحوال الشخصیّ

  :أهمیة الدراسة

ــة الدراســ ــة : ة فــيتبـرز أهمیّ مقابلــة بعــض قواعـد الفقــه وضــوابطه مــع نــصوص المــواّد القانونیّ

ـة، وكـذلك  ـة، بنـاًء علـى أصـل القاعـدة الفقهیّ ة،  وبالتالي یظهـر أصـل المـاّدة القانونیّ ال الشخصیّ لألحو

ًا مقارنـًا فـي مجملـه ـًا تأصـیلیّ ة شرحًا فقهیّ  وذلـك مـن خـالل شـرح، تبرز األهمیة في شرح المواّد القانونیّ

أو شــرح المــادة ، القواعــد الفقهیــة وضــوابطها المنطبقــة علــى مــواد قــانون األحــوال الشخــصیة األردنــي

  . القانونیة من خالل استقراء الكتب القدیمة والمعاصرة المتعلقة بموضوعات الدراسة 

  :مشكلة الدراسة 

  :تبرز مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئیس لموضوع الرسالة، وهو 

ة األردنّي؟ ما ة المطبقة في قانون األحوال الشخصیّ    القواعد والضوابط الفقهیّ

  :وهي، ویتفرّع عن هذا السؤال، بضعة أسئلة 

مـــا القواعـــد والـــضوابط الفقهیـــة المتعلقـــة بأحكـــام الـــزواج التـــي تنطبـــق علـــى بعـــض مـــواد قـــانون  - 1

  األحوال الشخصیة األردني ؟ 

ة بأحكام الطالق والعدة التي تنطبق على بعـض مـواد قـانون ما القواعد والضوابط الفقهیة المتعلق - 2

 األحوال الشخصیة األردني ؟ 

ما القواعد الفقهیة المتعلقة بأحكام الوصیة واإلرث التي تنطبق علـى بعـض مـواد قـانون األحـوال  - 3

 ؟الشخصیة األردني 
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   : أهداف الدراسة 

بعض مواد قـانون األحـوال الشخـصیة تسعى الدراسة إلى بیان قواعد الفقه وضوابطه المتعلقة ب

  .والوصیة، واإلرث، والعدة الزواج، والطالق،: األردنّي، وذلك في مجال

  :منهج الدراسة 

وذلـك الرجـوع كتـب ، من خالل استقراء النصوص التي لها صلة بالموضـوع: المنهج االستقرائيّ  - 1

وكتــب فقهیــة أخــرى ، ة منهــاوكتــب القواعــد الفقهیــة القدیمــة والمعاصــر ، المــذاهب الفقهیــة القدیمــة

  .لها عالقة بموضوع الدراسة، معاصرة 

التــي تنطبــق علــى ،  حیــث قامــت الباحثــة بوضــع القاعــدة أو الــضابط الفقهــي:المــنهج التحلیلــي  - 2

فیتبــین بنــاء ، أحـد نــصوص مــواد قــانون األحـوال الشخــصیة األردنــي  وشــرحهما  قـدر المــستطاع

 بعـــد تطبیقهـــا علـــى القانونیـــة أو یـــتم شـــرح المـــادة ،علـــى ذلـــك  نـــص المـــادة القانونیـــة وشـــرحها

، القاعدة أو الضابط الفقهي مـن خـالل اسـتقراء الكتـب الفقهیـة القدیمـة المتعلقـة بموضـوع الدراسـة

، فتكــون هــي أدلــة المــادة القانونیــة، كمــا قامــت الباحثــة بــذكر أدلــة القاعــدة أو الــضابط إن وجــدت

، استقراء الكتب الفقهیة القدیمـة المتعلقـة بموضـوع الـدراسأو ذكر أدلة المادة القانونیة من خالل 

ذا كـان فـي المـادة القانونیـة أو مــا یتفـرع عنهـا مـن مـسائل خــالف فقهـي  فقـد قامـت الباحثـة مــا  وإ

لیتبـین بعـد ذلـك إلـى أي قـول ، استطاعت إلیه سبیال ببیـان ذلـك بـذكر األقـوال واألدلـة إن وجـدت

 .  تلف فیها والتي تنطبق علیها القاعدة أو الضابط الفقهینتمي نص المادة القانونیة  المخ
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 :الدراسات السابقة 

ة، تـربط قواعـد الفقـه وضـوابطه مـع - في حدود ما اطلعت علیه -    لم أجد    دراسـة خاّصـة مـستقّل

ـة فــي مجـال األحــوال  قـانون األحــوال الشخـصیة األردنــي، إال أّن هنـاك دراســات تناولـت القواعــد الفقهیّ

، ومنها ما اختص بقانون غیر القانون األردنيالشخ   :ومن هذه الدراسات  ،  صیة بشكل عامّ

ة  قواعـد وضــوابط وفــروع  - 1 ــة  فــي مجـال األحــوال الشخــصیّ تطبیقـات القواعــد  والـضوابط الفقهیّ

، رســالة مقدمـــة لنیـــل درجـــة الــدكتوراه، فـــي جامعـــة اإلمـــام ابــن ســـعود اإلســـالمیة، إعـــداد مختـــارة

بن عبـد اهللا الغـدیان، ولـم تـتمكن الباحثـة مـن الوصـول إلـى محتـوى الرسـالة، إال سعود : الطالب 

ة بـشكل  ـة فـي األحـوال الشخـصیّ أّن العنوان یـدّل علـى أن الدراسـة تناولـت موضـوع القواعـد الفقهیّ

أنهــا ســتربط القواعــد والــضوابط الفقهیــة بــبعض : عــام، ومــا یمیــز الدراســة التــي ســتتناولها الباحثــة

 األحــوال الشخــصیة األردنـــي، مــع إجــراء المقارنــة بـــین األقــوال، حــال وجــود خـــالف مــواد قــانون

  .فقهي

رسـالة  القواعد والضوابط الفقهیة في كتاب المغني من كتاب النكـاح، إلـى آخـر كتـاب النفقـات - 2

ســمیر بــن عبــد العزیــز آل : مقّدمــة لنیــل درجــة الماجــستیر فــي جامعــة أمّ القــرى، إعــداد الطالــب

هــذه الّدراســة مثــل ســابقتها، واقتــصرت علــى قواعــد وضــوابط فقهیــة فــي األحــوال ، و عبــد العظــیم

ة في كتاب المغني، وما یمیز الدراسة التي سـتتناولها الباحثـة  أنهـا سـتكون فـي القواعـد :الشخصیّ

 . والضوابط الفقهیة المنطبقة على قانون األحوال الشخصیة األردني 

 ) الزواج ( انون األحوال الشخصیة العراقي نطاق تطبیق القواعد الفقهیة  في نصوص ق -3

ـــدین. د ـــة ، جامعـــة الموصـــل\كلیـــة الحقـــوق ) مـــدرس قـــانون األحـــوال الشخـــصیة(، نادیـــة خیـــر ال مجل

  . 2009السنة ، 41العدد ، 11المجلد، الرافدین للحقوق
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، ننادیـة خیـر الـدی. د ، القواعد والـضوابط الفقهیـة وحجیتهـا فـي قـانون األحـوال الشخـصیة    -4

   2010السنة  ، 44العدد  ، 12المجلد ، مجلة الرافدین للحقوق 

بینمـــا اختــــصت الدراســــة التــــي ســــتتناولها ،  اختـــصت الدراســــتان األخیرتــــان بالقــــانون العراقــــي 

 . الباحثة  بالقانون األردنّي 
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  فصل تمهیدي                     
                 القواعد والضوابط الفقهیة 

  األهمیة، المصادر،               التعریف 
  :    وفیه ثالثة  مطالب

  .معنى القواعد والضوابط الفقهیة:     المطلب األول

  .مصادر القواعد الفقهیة:. ثاني    المطلب ال

  أهمیة القواعد الفقهیة:     المطلب الثالث
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  .غة واصطالحاً معنى القواعد والضوابط الفقهیة ل: المطلب األول

  .معنى القواعد لغة واصطالحاً : الفرع األول

ـت . والقاِعـَدة َأْصـُل اُألسِّ " ،)1(ومفردهـا قاعـدة،  أصلها قعد:القواعد لغة یْ اِعـُد اْلبَ اِعـُد اِإلَسـاُس وقَوَ والقَوَ

َساُسه    )2("ِإ

 وبعبـــارة )3("ااألمــر الكلـــي الـــذي ینطبــق علیـــه جزئیـــات كثیــرة یفهـــم أحكامهـــا منهــ":القاعـــدة اصـــطالحا

أصل فقهي كلي یتضمن أحكاما تشریعیة عامة مـن أبـواب متعـددة فـي القـضایا التـي  تـدخل  "أوضح 

   .)4(" تحت موضوعه

  .معنى الضوابط لغة واصطالحاً : الفرع الثاني 

ــضابط لغــة طَ ( اســم فاعــل مــن :"ال الــضاد والبــاء والطــاء أصــل صــحیح، ضــبط الــشيء " ، و)5()"َضــبَ

ُط لـــزوم الـــشيء وحـــسبهالـــضَّ " و) 6("ضـــبطا ُط الـــشيء حفظـــه بـــالحزم، والرجـــل ضـــابط أي " ،)7("بْ وَضـــبْ

  .)8(" حازم 

                                                             

 ، دط ،لمكتبة العلمیةا، بیروت، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد، الفیومي، ینظر) (1
عبــد الــسالم محمــد : ، تحقیــقمعجــم مقــاییس اللغــة ، أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا،الــرازي ، 510ص، 2ج،  دت    

  108ص  ، 5ج، م 1979-ه1399، دط ، دار الفكر  ،هارون 
 ة مجموع: تحقیق  ، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني، الزبیدي) (2
  60ص ، 9ج، دت ، دط ، دار الهدایة ، محققین     

  -ه1411 ، 1ط، دار الكتـب العلمیــة  ، األشـباه والنظــائر، تـاج الــدین عبـد الوهـاب بــن تقـي الــدین ، الـسبكي ) (3
 11ص ، 1ج،م 1991

 .45هـ، ص 1407 1دمشق، ط-، دار القلمالقواعد الفقهیةعلي بن أحمد، الندوي، ) (4
، المدینــة المنــورة ، القواعــد والــضوابط  الفقهیــة المتــضمنة للتیــسیر ، عبـد الــرجمن بــن صـالح ،ف العبـد اللطیــ) (5

 40ص،  1ج ،م2003-ه1423 ،1ط، عمادة البحث العلمي بالجامعة االسالمیة 
 386، ص3ج، معجم مقاییس اللغة، الرازي ) (6
    340ص ،  7ج، ه1414، 3ط، ردار صاد،  بیروتلسان العرب،، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي) (7
   340ص  ، لسان العرب، ابن منظور) (8
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   . )1("ما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة ": الضابط اصطالحا 

  الفرق بین القاعدة والضابط : الفرع الثالث 

  :تختلف القاعدة الفقهیة عن الضابط الفقهي في أمور تتمثل في اآلتي

 القاعدة تشمل فروعا من أبواب متعددة مـن أبـواب الفقـه أمـا الـضابط فیـشمل فروعـا مـن بـاب أن" - 1

والفــرق بــین الــضابط   "وذهــب ابــن نجــیم إلــى مثــل هــذا التفریــق فقــال )2(" واحــد مــن أبــواب الفقــه

والقاعــدة أن القاعــدة تجمــع فروعــا مــن أبــواب شــتى، والــضابط یجمعهــا مــن بــاب واحــد، هــذا هــو 

   )3(" األصل

نمــا تــشمل باإلضـافة إلیهــا التعــارف وعالمــة " -2 الـضوابط الفقهیــة ال تقتــصر علــى القـضیة الكلیــة، وإ

في حین أن القاعـدة الفقهیـة تقتـصر . الشيء الممیزة له، والتقاسیم والشروط واألسباب وغیر ذلك

 .)4( "وبذلك یكون الضابط أوسع من القاعدة رأسیاً . على القضیة الكلیة

ناءات الواردة علـى القواعـد أوسـع بكثیـر مـن مـساحة االسـتثناءات الـواردة علـى إن مساحة االستث" - 3

 .)5( "الضوابط؛ وذلك ألن الضوابط الفقهیة تضبط موضوعًا واحدًا فال تكثر فیها االستثناءات

القواعـد الفقهیـة تـصاغ بعبـارة مـوجزة وألفـاظ تـدل علـى العمـوم واالسـتغراق، أمـا الـضوابط الفقهیــة " - 4

 . )6("یها ذلك، فقط تصاغ في جمل، أو فقرة، أو أكثر من ذلكفال یشترط ف

  
                                                             

  11ص ، 1ج ، األشباه والنظائر، السبكي ) (1
 41ص ، 1ج، القواعد والضوابط  الفقهیة المتضمنة للتیسیر، العبد اللطیف) (2
وضع حواشیه  ،  النعماناالشباه والنظائر على مذهب ابي حنیفة، زین الدین بن ابراهیم بن محمد، ابن نجیم ) (3

  137م ص1999-ه 1419 ، 1ط، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الشیخ زكریا عمیرات : وخرج أحادیثه
 ، 2النفـائس، ط دار، ، عمـان القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة في الـشریعة اإلسـالمیة ،محمد عثمـان شبیر،) (4

  .23ص،  م 2007-ه1428
 23، صوابط الفقهیة في الشریعة اإلسالمیةالقواعد الكلیة والض،شبیر)5(

  23، صالقواعد الكلیة والضوابط الفقهیة في الشریعة اإلسالمیة،شبیر) (6
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  مصادر القواعد الفقهیة : المطلب الثاني

  :مستمدة من مصادر هي ، إن عبارات القواعد الفقهیة 

  القرآن الكریم  -1

حیــث یــضم فــي نــصوصه وآیاتــه مبــادئ ، یعــد القــران الكــریم مــن أهــم مــصادر القواعــد الفقهیــة

كمـا بینـت میـزة الـشریعة اإلسـالمیة بأنهـا مرنــة  ، أكیـد الكمـال فـي دیـن اهللا تعــالىوالتـي حققـت ت، عامـة

وتعـــد هـــذه ، لیبقـــى تطبیقـــه صـــالح لكـــل زمـــان ومكـــان، لمـــسایرة  جمیـــع العـــصور والبیئـــات المختلفـــة

 ،المبــادئ مــصدرا مباشــرا للفقهــاء واألئمــة  فــي اســتنباط وصــیاغة  القواعــد الكلیــة فــي الفقــه اإلســالمي

رشـــاده م إلـــى المقاصـــد والغایـــات مـــن األحكـــام، واالســـتعانة بهـــا لتـــشمل جمیـــع الفـــروع التـــي تـــدخل وإ

 . )1(تحتها

 :ومن األمثلة على القواعد الفقهیة المستنبطة من آیات القرآن الكریم 

علـى اعتبـار فهـذه اآلیـة تـدل ،  ]٢٢٠: البقرة سورة [}واللّه يعلَم الْمفْسد من الْمصلحِ   { قول اهللا تعالى  - أ

   )2(ألمور بمقاصدهافهي أصل لقاعدة ا، المقصد والنیة 

ــــــــــرة ال µ L  ¶   ¸  ¹{ :تعــــــــــالىقــــــــــول اهللا    -   ب ــــــــــه  ،233:بق '     )  (     M  :تعــــــــــالىوقول

*+  L]تعـــــــــــــــالىوقولـــــــــــــــه   ]6: ســـــــــــــــورة الطـــــــــــــــالق:  M       {  z  y  x      w  v  u  t  sL 

ــــــــساء ــــــــه تعــــــــالى، 12:الن ــــــــرة ســــــــ M+ /  .  -  ,  L  :وقول تنهــــــــى هــــــــذه  ، 231:ورة البق

 .)3(الضرر یزالولذا فهي أصل لقاعدة ، اآلیات الكریمة عن الضرر 

                                                             

م 2006  –ه 11427ط، دار الفكر، دمشق، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب األربعة، محمد مصطفى، الزحیلي) (1
  بتصرف ، 29ص  ، 1ج، 

 بتصرف یسیر  ، 41 ، ص والضوابط الفقهیة في الشریعة اإلسالمیةالقواعد الكلیة، شبیر ) (2
 التطـور دراسـة -الدلیلیـة-المـصادر– المقومـات–القواعد الفقهیة المبـادئ، یعقوب بن عبد الوهاب، الباحسین ، ینظر) (3

  213 ص،م1998-ه1418 ،1ط، مكتبة الرشد، الریاض، تاریخیة– تأصیلیة–تحلیلیة–نظریة
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وقــول اهللا ، ]119:ســورة األنعــام [M3  2  1  0  /  .  -  ,    +  *4  L  :  قـول اهللا تعــالى-ج

وقــــول ، ]173:ســــورة البقــــرة [Mg  hq     p  o  n    m  l       k      j  i  rv  u   t  s  L:تعــــالى

فهــــــذه ، ] 3:ســــــورة المائـــــدة M]  \  [  Z   Y  X  W^b  a  `  _    L]  :اهللا تعـــــالى

  )1(الضرورات تبیح المحظوراتاآلیات الكریمة أصل لقاعدة 

   :السنة النبویة الشریفة -2

 جوامـع الكلـم، - -أعطـي رسـول اهللا "  وقـد ،كالم النبي : المصدر الثاني للقواعد الفقهیة

، وكان علیه الـصالة والـسالم ینطـق بالحكمـة القـصیرة التـي تخـرج مخـرج واختصر له  الكالم اختصارًا

، ینطــوي علــى األحكــام الكثیــرة، والمــسائل المتعــددة، والفــروع . المثــل، وتكــون قاعــدة كلیــة ومبــدأ عامــًا

 : واألمثلة على ذلك )2(" المتكررة

  : )3(قواعد فقهیة أصلها نصوص نبویة ومنها : أوال 

انِ «  النبي قول  - أ مَ الضَّ اُج ِب    .)4(» اْلَخرَ

ى«  قول النبي   -   ب وَ ا نَ ِرٍئ مَ ا لُِكلِّ امْ إِنَّمَ النِّیَّاِت، وَ اُل ِب ا اَألْعمَ نَّمَ   .)5(  »ِإ

ْفتَِرقَا« قول النبي   -   ت مْ یَ ا َل اِر مَ الِخیَ اِن ِب یِّعَ   .)6(» البَ

ارَ «قول النبي   -   ث َال ِضرَ رَ وَ   )7(»َال َضرَ
                                                             

  4ط، مؤسسة الرسالة، بیروت، الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة، محمد صدقي، رنوال بو ، ینظر) (1
  235-234ص، 1996 -ه1416

 30ص ، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب األربعة، الزحیلي ) (2
 199-193ص ،  القواعد الفقهیة ،الباحسین، ینظر) (3
المكتبـة ، بیـروت  ، محمد محیي الدین عبـد الحمیـد :تحقیق  ، داودسنن أبي ، سلیمان بن االشعث ، ابو داود ) (4

  حسن : حكم األلباني  ، 3508حدیث رقم  ، 284ص ، 3ج، دت ، دط ، العصریة 
 دار ، محمد زهیر بن ناصر الناصر : تحقیق الجامع المسند الصحیح،  محمد بن إسماعیلالبخاري،) (5

  .1حدیث رقم، بدء الوحيباب ، 6، ص1ج ،ه 1422 ، 1ط، طوق النجاة 
 2108حدیث رقم ، باب كم یجوز الخیار ، كتاب البیوع  ، 64ص ، 3جالجامع المسند الصحیح،البخاري، ) (6
 -دار إحیـاء الكتـب العربیـة ، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، تحقیـق ، سنن ابن ماجـه ، محمد بن یزید ، ابن ماجه ) (7

صـــحیح : حكــم األلبـــاني  ، 2341حــدیث رقـــم  ، 784ص ، 2ج، دت ، دط  ، فیــصل عیـــسى البــابي الحلبـــي
 لغیره 
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 : عد مستنبطة من األحادیث النبویة الشریفة ومنها قوا: ثانیا 

واخـتالفهم علـى أنبیـائهم،   دعـوني مـا تـركتكم، إنمـا هلـك مـن كـان قـبلكم بـسؤالهم«قول النبـي    - أ

ذا  أمــرتكم بــأمر فــأتوا منــه مــا اســتطعتم فهــذا الحــدیث ،  )1( »فــإذا نهیــتكم عــن شــيء فــاجتنبوه، وإ

   )2( المیسور ال یسقط بالمعسورأصل لقاعدة 

إذا وجـــد أحـــدكم فـــي بطنـــه شـــیئا، فأشـــكل علیـــه أخـــرج منـــه شـــيء أم ال، فـــال «قـــول النبـــي   -   ب

فهـــذا الحـــدیث أصـــل لقاعـــدة  ، )3(» یخـــرجن مـــن المـــسجد حتـــى یـــسمع صـــوتا، أو یجـــد ریحـــا

  . )4( الیقین الیزول بالشك
 

  :)5(واألمثلة علیها ،  آثار الصحابة والتابعین  -3

ُ «قول عمر رضي اهللا عنه   - أ اِطع قَ وطِ مَ َد الشُّرُ  )6(» الُحقُوِق ِعنْ

اٌن «قول علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه    -   ب ِة َضمَ اِریَ ى َصاِحِب اْلعَ َس َعَل یْ  )7(»َل

َحلٍِف «: قول ابن عباس رضي اهللا عنهما   -   ت الَّ ِب یَالَء ِإ  )8(»َال ِإ

                                                             

بـــاب االقتـــداء بـــسنن    ، كتـــاب االعتـــصام بالكتـــاب والـــسنة ،  94ص، 9 جالجـــامع المـــسند الـــصحیح، البخـــاري) (1
 7288حدیث رقم  ،رسول اهللا 

 155ص ، 1ج ، االشباه والنظائر، السبكي ، ینظر ) (2
دار إحیـاء التـراث   ، بیـروت ، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي : تحقیـق  ، سند الـصحیحالمـ، مـسلم بـن الحجـاج ، مسلم ) (3

بـــاب الــدلیل علـــى أن مـــن تـــیقن الطهــارة، ثـــم شـــك فـــي ، كتـــاب الحـــیض ، 276ص  ، 1دت ج، دط، العربــي 
 362حدیث رقم ، الحدث فله أن یصلي بطهارته تلك

جامعـة ام القـرى ، أحمد بن عبد اهللا بن حمید :تحقیق  ، القواعد، عبد اهللا بن محمد بن محمد، المقري ، ینظر ) (4
  107ص ، 1ج، دت ، دط ، معهد البحوث العلمیة والتراث االسالمي ، 

القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة في الشریعة ،وشبیر  ، 297-290ص، القواعد الفقهیة ،الباحسین، ینظر  ) (5
  45-44 ص ،اإلسالمیة

 باب الشروط في النكاح ،  كتاب النكاح  ، 20ص ، 7ج،  الصحیحالجامع المسند، البخاري ) (6
، المكتــب اإلســالمي، بیــروت، حبیــب الــرحمن األعظمـي: تحقیــق،  المــصنف،عبــدد الــرزاق بـن همــام، الـصنعاني) (7

  14786حدیث رقم  ، 179ص  ، 8ج، ه 1403 ،2ط
: تحقیـق  ، المـصنف فـي األحادیـث واآلثـارالكتـاب  ، عبـد اهللا بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن عثمـان، ابن أبي شـیبة )(8

 18630حدیث رقم  ، 134ص ، 4ج، مكتبة الرشد ، الریاض ، مال یوسف الحوت 
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  :االجتهاد  -4

ومـــن ، )سنة النبویـــةالقـــران الكـــریم والـــ(وذلـــك باســـتنباط القواعـــد الكلیـــة مـــن األصـــول الـــشرعیة    

التـابع ، ومـسلمات المنطـق مثـل قاعـدة األصـل فـي الكـالم الحقیقـةمبادئ اللغة العربیة ومثالـه قاعـدة 

، وتجمیـع الفـروع الفقهیـة المتــشابهة إذا زال المــانع عـاد الممنـوع، ومقتـضیات العقـول مثـل قاعـدة تبـع

بـذل جهـده فیهـا، ویجمـع بـین األحكـام في علـة االسـتنباط، فالعـالم الفقیـه یرجـع إلـى هـذه المـصادر، وی

المتماثلــة، والمـــسائل المتنـــاظرة، ویـــستخرج قاعــدة كلیـــة منهـــا، تـــشمل كــل مـــا یـــدخل تحتهـــا أو أغلبـــه، 

  )1( .وكما فعل علماء األصول في وضع القواعد األصولیة، سار الفقهاء في القواعد الفقهیة

  أهمیة القواعد الفقهیة : المطلب الثالث  

 :الفقهیة أهمیة وفوائد تتمثل في النقاط اآلتیةإن للقواعد 

والتــي تنــدرج تحــت موضــوع وحكــم واحــد ، والجزئیــات الفقهیــة الكثیــرة،تــساعد علــى ضــبط الفــروع  - 1

   )2(.وحصرها وجمع شتاتها

التـي تنـدرج تحـت القاعـدة ؛ وذلـك ألنهـا ،والفـروع والجزئیـات ، تساعد علـى سـهولة تـذكر المـسائل - 2

مـن ضــبط الفقــه  "وفـي هــذا قـال القرافــي  ، )3( .ة بعبـارة  جامعــة مــوجزةسـهلة الحفــظ كونهـا مــصاغ

  )4(" بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئیات الندراجها في الكلیات

ن القواعـد الفقهیـة عنـد الباحـث ملكـة فقهیـة" - 3   قویـة تنیـر أمامـه الطریـق لدراسـة أبـواب الفقـه )5(تكوِّ

واســتنباط الحلــول ، شرعیة فــي المــسائل المعروضــة علیــه ومعرفــة األحكــام الــ، الواســعة والمتعــددة 

                                                             

  بتصرف یسیر . 31ص ، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب األربعة، الزحیلي ) (1
ــة وتطبیقاتهــا فــي المــذاهب األربعــة، الزحیلــي ) (2 ــضاح  ، البونــو وال  ، 27ص ، القواعــد الفقهی ــوجیز فــي ای ال

 بتصرف  ، 24ص، قواعد الفقه الكلیة 
 بتصرف ، 27ص ، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب األربعة، الزحیلي ، ینظر ) (3
 .3، ص1 عالم الكتب ، دط، دت، جالفروق،، أبو العباس أحمد شهاب الدینالقرافي، ) (4

 تحقــق الفهــم لمقاصــد الكــالم الـــذي یــسهم فــي الــتمكن مــن إعطــاء الحكـــم  صــفة راســخة فـــي الــنفس:الملكــة الفقهیــة) (5
اما برده إلى مظانه في مخزون الفقه أو باالستنباط من األدلة الشرعیة أو القواعـد الكلیـة ، الشرعي للقضیة المطروحة

 )76ص، ةالقواعد الكلیة والضوابط الفقهی، شبیر: المرجع(وقد أطلق علیها البصیرة والحكمة واالجتهاد 
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أعلــم  "-رحمــه اهللا-یقــول اإلمــام الــسیوطي  وفــي هــذا  ،)1(".والمــسائل المتكــررة ،للوقــائع المتجــددة 

ـد فـي فهمـه  ّ لع على حقائق الفقه ومداركه، وأسـراره، ویتمه ُطَّ أن فن األشباه والنظائر فن عظیم، به ی

لحــــاق والتخــــریج، ومعرفــــة أحكــــام المــــسائل التــــي لیــــست بمــــسطورة، واستحــــضاره، ویقتــــدر علــــى اإل

رّ الزمان    )2(" والحوادث والوقائع التي ال تنقضي على مَ

برازهـــا تظهـــر مـــدى اســـتیعاب الفقـــه اإلســـالمي لألحكـــام، ومراعاتـــه " - 4 إن دراســـة القواعـــد الفقهیـــة وإ

حاســن هــذا الــدین، للحقــوق والواجبــات، وتــسهل علــى غیــر المختــصین بالفقــه االطــالع علــى م

وتبطـــل دعـــوة مـــن ینتقـــصون الفقـــه اإلســـالمي ویتهمونـــه بأنـــه إنمـــا یـــشتمل علـــى حلـــول جزئیـــة 

  )3(" ولیس قواعد كلیة

تساعد القواعد الكلیة في إدراك مقاصد الشریعة، وأهـدافها العامـة؛ ألن مـضمون القواعـد الفقهیـة " - 5

ــسیرالمــشقة "یعطــي تــصورًا واضــحًا عــن المقاصــد والغایــات، مثــل  الــرخص ال "، أو "تجلــب التیْ

، وغیـر ذلــك مـن الفوائــد "تـصرف اإلمــام علـى الرعیــة منـوط بالمــصلحة"، أو "تنـاط بالمعاصــي 

 . )4( ."والمنافع إلى تحصل من دراسة القواعد الفقهیة

  

  

 

 

 
                                                             

، ه1417، 1ط، دار بلنــسیة، الریــاض، القواعــد الفقهیــة الكبــرى ومــا تفــرع عنهــا، صــالح بــن غــانم، الــسدالن) (1
  33ص

    -هـــ 1411، 1دار الكتــب العلمیــة، ط ،األشــباه والنظــائر، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــالل الـدینالـسیوطي، ) (2
  .6 ، صم1990

 25ص ، د الفقه الكلیةالوجیز في إیضاح قواع، آل بورنو ) (3
   28ص  ، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب األربعة، الزحیلي ) (4
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                   المبحث األول

           

 :الفصل األول
  .القواعد والضوابط الفقهیة المتعلقة بأحكام الزواج   

  :   وفیه خمسة مباحث

  . القواعد والضوابط الفقهیة المتعلقة بصیغة عقد الزواج: المبحث األول 

.            وابط الفقهیة المتعلقة بالشروط المقترنة بعقد الزواجالقواعد والض: المبحث الثاني  

  .القواعد والضوابط الفقهیة المتعلقة بالمحرمات: المبحث الثالث 

  .القواعد الفقهیة المتعلقة بالمهر:  المبحث الرابع

  .القواعد والضوابط الفقهیة المتعلقة بالنفقة:  المبحث الخامس
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  ث االولالمبح

  القواعد والضوابط المتعلقة بصیغة عقد الزواج

امه(قاعدة : المطلب األول  اِطَنة یقوم مَق ور اْلبَ ء ِفي اْألُمُ   )َدلِیل الشَّيْ

رِهِ (ضابط : المطلب الثاني  ِقُد ِبَغیْ ْنعَ   )النَِّكاُح َعْقٌد َخاصٌّ َفَال یَ

و (ضابط : المطلب الثالث  یُق النَِّكاِح ِبالشُّرُ ِل تَعلِ ستَقبَ قٍت ِفي المُ ى وَ َكَذا إَضاَفتُهُ إَل ُجوُز وَ   )ِط َال یَ
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امه: (قاعدة: المطلب األول اِطَنة یقوم مَق ور اْلبَ ء ِفي اْألُمُ    )1()َدلِیل الشَّيْ

  معنى القاعدة و تطبیقها على القانون  : الفرع األول 

   )2("   آخرهو الشيء الذي یستلزم العلم به العلم بشيء" :    معنى الدلیل 

تـــدل علـــى حیـــث أنهـــا ، مـــن القواعـــد المهمـــة فـــي حیـــاة المكلـــف وتـــصرفاتهتعـــد هـــذه القاعـــدة 

ولــذلك أقــام الــشرع أمــارة ظــاهرة تــدل علــى ، إظهــار أمــر خفــي ال یمكــن االطــالع علیــه بیــسر وســهوله

و مــن  ومــن األمثلــة علــى هــذه القاعــدة الرضــا وهــ)3( .هــذا األمــر الخفــي تقــوم مقامــه ویــستدل بهــا علیــه

ولمـا كـان الرضـا مـن األمـور القلبیـة ، األساسیات التي تقوم علیها حیـاة اإلنـسان وأفعالـه ومنهـا العقـود

فهـي صـریحة فـي ، أقام الشرع الصیغة والتي تتكون من اإلیجـاب والقبـول مقامـه، الغیر ظاهرة للعیان

 قـانون األحــوال الشخــصیة ومــا ینطبــق علـى هــذه القاعـدة مــن مــواد، )4( إظهـار اإلرادة والرغبــة الخفیـة

ینعقـد الـزواج بإیجـاب مـن أحـد الخـاطبین أو وكیلـه وقبـول مـن  :( 6نـص المـادة رقـم األردني هو 

  : ویتفرع عن هذه المادة القانونیة المسائل اآلتیة ، )5(). اآلخر أو وكیله في مجلس العقد 

  

  

  

  
                                                             

 دار، تعریـــب فهمـــي الحـــسیني،  درر الحكـــام فـــي شـــرح مجلـــة األحكـــام، علـــي حیـــدر خواجـــه، أمـــین أفنـــدي) (1
  68ص ، 1ج، 1ط، م 1991 –ه  1411،الجیل

  68ص ، 1 ج، ألحكامدرر الحكام في شرح مجلة ا، أمین أفندي  ) (2
القواعـد ، محمـد مـصطفى، والزحیلـي،  68ص، 1 ج،درر الحكام في شـرح مجلـة األحكـام، أمین أفندي: ینظر) (3

 .576ص ، 1ج، م2006 -ه1427، ت1دار الفكر، ط، ، دمشقالفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب األربعة
، والزحیلـــي ، 450ص ، 6ج، واألصـــولیة ةمعلمـــة زایـــد للقواعـــد الفقهیـــ، ، مجموعـــة علمـــاء مـــسلمین: ینظــر) (4

  576ص  ، 1ج، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب األربعة 
 2ص ، 6مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (5
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  . النكاح بعبارة النساء :المسألة األولى 

، الشخــصیة األردنــي انعقــاد النكــاح بعبــارة النــساء ســواء قبــوال أو إیجابــاً أجــاز قــانون األحــوال 

فقولـه أحـد "  وقبـول مـن اآلخـر"، "ینعقد الزواج بإیجاب من احد الخـاطبین" وذلك یفهم من النصین 

وهــذا مــا ذهــب إلیــه ، دلیــل علــى أن الزوجــة هــي أحــد أطــراف العقــد،  وقبــول مــن اآلخــر، الخــاطبین

  :واألدلة على ذلك ما یأتي ، )2( عن أبي یوسف )1(زفر والحسن وظاهر الروایة اإلمام أبي حنیفة و 

  .من القران الكریم: أوالً 

¥   ¦  §  ¨  ©  M   ´  ³  ²  ±    °  ¯   ®  ¬  «      ª :قول هللا تعالى -1

µ¶     L        3("  بعبارتھا نص على انعقاد النكاح"   ، قال الكاساني عن ھذه اآلیة أنھا]50: األحزابسورة(  

  .]230:سورة البقرة [٠ M×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍØ  L   ُّ : قول اهللا تعالى  - 2

د )4("أضــاف النكـاح إلیهـا فیقتـضي تــصور النكـاح منهـا "  انـه :وجـه الداللـة ى أن یعق اب أول ن ب   فم

 .النكاح بعبارتھا

   ] 230:سورة البقرة [ ß  Þ  Ý  Ü   Ûَّ :قول اهللا تعالى - 3

  . )5( " نسب التراجع إلى الزوجین من غیر ذكر الولي"  أنه :وجه الداللة

                                                             

ن  الحسن: المسائل التي رویت عن أئمة المذھب:  ظاھر الروایة) (1 ا، أبي حنیفة وأبي یوسف ومحمد ب  ذكره مم
ة ب ظاھر الروای ة بكت ھ المعروف اد، محمد بن الحسن في كتب ن  زی ر والحسن ب م زف د یلحق بھ  لكـن الغالـب ،وق

نما سمیت بظاهر الروایة ألنها رویـت عـن محمـد بـن  الحـسن، الشائع في ظاهر الروایة اإلطالق األول بروایـة ، وإ
ــة عــن  الكواشــف،عبــد اإللــه بــن محمــد، الالمــ: المرجــع" (إمــا بــالتواتر أو الــشهرة ، فهــي ثابتــة عنــه، الثقــات الجلی

   ).60- 59، ص2004-ه1425، 1ط، مطبعة اإلحساء الحدیثة، مصطلحات الحنفیة
، دط ، مطبعـــة الحلبـــي، القـــاهرة، تعلیـــق محمـــود أبـــو دقیقـــة، االختیـــار لتعلیـــل المختـــار ابـــن مـــودود، :ینظـــر) (2

   .90ص، 3ج، م1937-ه1356
 ، 2ط، دار الكتــب العلمیــة  ،بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع، د بــن أحمــد أبــو بكــر بــن مــسعو ، الكاســاني) (3

  .248ص ، 2ج، م 1986 -ه1406
  .248ص ، 2ج ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،الكاساني) (4
 مؤسسة  ،  الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل اإلمام أبي حنیفة،عمر بن إسحق بن أحمد  ،أبو حفص) (5

   .128ص  ،1ج،م 1986 -ه1406 ، 1ط ، الثقافیة  الكتب 
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  ] 232 :سورة البقرة M  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  TL] : قول اهللا تعالى - 4

 ).1( أنه نسب لفظ النكاح إلى المرأة وهذا یدل على جواز أن تعقد بنفسها وبعبارتها:وجه الداللة 

 َّ  8  9   :  ;   07  1   2  3  4  5  6/    :قـــــــــــــــــــــــــــــــــــول اهللا تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى - 5

  .]234: سورة البقرة [

إلــیهن  وذلــك یـدل علــى صــحة عبـارتهن ونفاذهــا؛ ألنـه أضــافه، أضــاف الفعــل إلـیهن  " :وجـه الداللــة

   )2( "على  سبیل االستقالل؛ إذ لم یذكر معها غیرها 

  .من السنة النبویة المشرفة: ثانیاً 

   )3(  )بنفسها من ولیهااألیم أحق ( : قول النبي     

 یـــدل الحـــدیث علـــى جـــواز أن تباشـــر المـــرأة األیـــم العقـــد بـــل هـــي أحـــق فـــي ذلـــك مـــن  :وجـــه الداللـــة

  . )4(ولیها

  من اآلثار : ثالثا 

زوجت حفصة بنت عبـد الـرحمن مـن المنـذر بـن الزبیـر، وعبـد الـرحمن " ن عائشة زوج النبي أ  

 ومثلـــي یــصنع هــذا بــه، ومثلـــي یفتــات علیــه؟ فكلمـــت : "غائــب بالــشام، فلمــا قـــدم عبــد الــرحمن، قــال

                                                             

 المطبعة  ، القاهرة ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق،  عثمان بن علي بن محجن البارعي،الزیلعي : ینظر) (1
  117ص، 2ج، ه 1313 ، 1ط،  الكبرى األمیریة 

 91ص ، 3ج ، االختیار لتعلیل المختارابن مودود، ) (2
ـــ،  مــسلم،) (3 ،  اســـتئذان الثیـــب فـــي النكــاح بـــالنطق، والبكـــر بالـــسكوت : بــاب، 1037ص، 2، جصحیحالمـــسند ال

 1421حدیث رقم 
ــدر المختــار، محمــد أمــین بــن عمــر بــن عبــد العزیــز ، ابــن عابــدین:ینظــر) (4 ــار علــى ال دار ، بیــروت  ، رد المحت

   .56ص ، 3ج، م 1992 -ه1412 ، 2ط، الفكر
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مـا كنـت ألرد : فـإن ذلـك بیـد عبـد الـرحمن، فقـال عبـد الـرحمن: عائشة المنذر بن الزبیر، فقال المنـذر

   )1(".فقرت حفصة عند المنذر، ولم یكن ذلك طالقا أمرا قضیته،

 وجــود الــولي وبالتــالي یــدل تــزویج عائــشة لحفــصة علــى جــواز انعقــاد النكــاح مــن غیــر: وجــه الداللــة

  )2(. جواز انعقاده بعبارتها

  . من المعقول: رابعا

تـــصرفت فـــي خــالص حقهـــا وهـــي مـــن أهلــه لكونهـــا عاقلـــة بالغــة ولهـــذا كـــان لهـــا " أن المــرأة 

نمــا یطالــب الــولي بــالتزویج كــي ال تنــسب إلــى الوقاحــة  التــصرف فــي المــال ولهــا اختیــار األزواج، وإ

تفــویض األمــر إلیــه واألصــل هنــا أن كــل مــن یجــوز تــصرفه فــي مالــه ولــذا كــان المــستحب فــي حقهــا 

بوالیة نفسه یجوز نكاحه على نفسه وكل مـن ال یجـوز تـصرفه فـي مالـه بوالیـة نفـسه ال یجـوز نكاحـه 

  . )3("  وألنها تملك اإلقرار بالنكاح فتملك اإلنشاء ،على نفسه

  . جاب والقبولمجلس العقد واشتراط الفوریة بین اإلی :المسألة الثانیة 

ذهــب قــانون األحــوال الشخــصیة األردنــي فــي المــادة المــذكورة ســابقا إلــى أن اإلیجــاب والقبــول 

وســتبین الباحثــة أقــوال الفقهــاء فــي اشــتراط الفوریــة أو ، وهــذا بــشكل عــام، )4(یكونــان فــي مجلــس العقــد

  :وذلك على النحو اآلتي، عدمها في المجلس

                                                             

 بیروت  ، تحقیق محمد عبد القادر عطا، السنن الكبرى، ن موسىأحمد بن الحسین بن علي ب، البیهقي) (1
  13653حدیث رقم  ، 183ص ، 7ج، م2003 –ه 1424 ، 3ط،      دار الكتب العلمیة

 .129ص ، 1ج ، الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل أبي حنیفة،  أبو حفص:ینظر) (2
 ، 2دار الكتاب اإلسالمي ط، رائق شرح كنز الدقائقالبحر ال، زین الدین بن ابراهیم  بن محمد، ابن نجیم) (3

  .129ص، 1ج، مسائل أبي حنیفة الغرة المنیفة في تحقیق بعض،وابو حفص، 117،  ص3ج،      دت
، محمــد. د: المرجــع. (الحــال الــذي ینــشغل فیــه المتعاقــدان بـالكالم حقیقــة أو حكمــا بــشأن العقــد : مجلـس العقــد ) (4

ه اإلسالمي دراسة مقارنة بالقانون الوضعي تكشف تفصیال عن تفوق التشریع العقد في الفق، عباس حـسني
  )135ص، م 1993-ه1413 ، 1ط، دن ، حسني، اإلسالمي
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   :القول األول  

وان اخـتالف المجلــس هـو المبطــل ، وریـة بــین اإلیجـاب والقبــول فـي عقـد النكــاحال یـشترط الف    

للعقــد ومثالــه أن یــصدر اإلیجــاب مــن أحــد العاقــدین ویقــوم الطــرف اآلخــر قبــل أن یــصدر القبــول أو 

  .)1(وهو ما ذهب إلیه الحنفیة، ینشغل بأمر آخر خارج عن العقد

  :القول الثاني

لقبـول إال  انـه إذا كـان التراخـي بینهمـا  یـسیرا كـان ذلـك جـائزا اشتراط الفوریة بین اإلیجـاب وا    

وأجیــز مــن التراخــي أو التفریــق الكثیــر بــین اإلیجــاب والقبــول صــورة ، )2(وهــو مــا ذهــب إلیــه المالكیــة

إذا كان رجل مریضا وقال إن مـت مـن مرضـي هـذا فقـد زوجـت ابنتـي مـن فـالن ومـات : "واحدة وهي

  )3("  موته فإنه یصحبعد شهر مثال وقبل الزوج بعد

                                                             

 ،  البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق ابـن 232ص، 2ج، بدائع الـصنائع فـي ترتیـب الـشرائع،  الكاساني:ینظر) (1
  .14ص  ، 3ج ، المختاررد المحتار على الدر ، ، وابن عابدین89ص،  ، 3ج

، ابـن خلــف، 131ص ، دط ، دن  ، القـوانین الفقهیـة، محمـد بـن احمـد بـن محمـد بـن عبـد اهللا ، ابـن جـزي )  (2
احمـد : ، تحقیـقكفایة الطالب الرباني علـى رسـالة ابـن ابـي زیـد القیروانـي وبالهـامش حاشـیة العـدوي، علي

أحمـــد بـــن ، الـــدردیر، وینظـــر،بتـــصرف ، 84 ص3ج، م1989-ه1409، 1ط، مطبعـــة المـــدني، حمـــدي امـــام
مـذهب اإلمـام مالـك وبالهـامش حاشـیة العالمـة  الـشرح الـصغیر علـى أقـرب المـسالك إلـى، محمـد بـن أحمـد 

، دار المعـارف، القـاهرة،مـصطفى كمـال  وصـفي . خرج أحادیثـه وفهرسـه د، ، الشیخ أحمد بن محمد الصاوي
  .350ص  ، 2ج، دط 

ــد القیروانــي، لــسمیع صــالح بــن عبــد ا، اآلبــي ) (3      المكتبــة، بیــروت  ، الثمــر الــداني شــرح رســالة ابــن أبــي زی
   .437ص، دط ، الثقافیة 
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  القول الثالث 

ولـو حـصل تراخـي بینهمـا ، ذهب بعـض الـشافعیة إلـى اشـتراط الفوریـة بـین اإلیجـاب والقبـول     

واستثنوا مـن ذلـك مـاال یمكـن التحـرز عنـه كبلـع ریـق ، كان یسیرا كسكوت لم یصح العقد عندهم  وان

  .)1(قد عندهم بهذه السكتاتففي هذه الحالة صح الع، سعال أو تثاؤب أو انقطاع نفس أو

فــإذا كــان زمــن التراخــي أو ، وفــرق بعــض الــشافعیة بــین التراخــي أو الفاصــل الطویــل والیــسیر    

ذا كــان زمــن التراخــي أو الــسكوت طــویال ، بــین القبــول واإلیجــاب قــصیرا ویــسیرا فــال یــضر الــسكوت وإ

 ،له بــالفكر فیمـا هــو بــصدده یــشعر إعـراض القابــل عـن قبولــه أو نــسیانه أو غفلتـه أو علــى اشـتغا بمـا

 .)2(فانه یضر ویقطع اإلیجاب عن القبول

  :القول الرابع 

  ولم ینشغال، مادام أنهما في المجلس، عدم اشتراط الفوریة وجواز التراخي بین اإلیجاب والقبول 

والــدلیل ، بموضــوع آخــر غیــر العقــد أو بمــا یقطعــه عرفــا؛ وذلــك ألن حكــم المجلــس حكــم حالــة العقــد

ــــى ذ ــــسعل ــــك صــــحة القــــبض فیمــــا یــــشترط لــــصحة قبــــضه فــــي المجل ــــار فــــي عقــــود ، ل وثبــــوت الخی

  .)3(وهو ما ذهب إلیه الحنابلة، المعاوضات

                                                             

 ،  الحـاوي الكبیـر فـي فقـه مـذهب اإلمـام الـشافعي، علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبیـب ، الماوردي : ینظر ) (1
 –ه 1419 1ط،   الكتـب العلمیـةدار ،  الشیخ عادل أحمد عبـد الموجـود-الشیخ علي محمد معوض :تحقیق 
:  تحقیــق البیــان فــي مــذهب اإلمـام الــشافعي ، وابـن سـالم یحیــى بـن أبــي الخیـر  ، 163ص ، 9ج، م 2009

  . 236ص ، 9ج، م 2000-ه1421 ، 1ط، دار المنهاج ، جدة ، قاسم محمد النوري 
ــة ا ، عبــد الملــك بــن عبــد اهللا بــن یوســف،   الجــویني)(2 ــي درای ــة المطلــب ف عبــد العظــیم   : تحقیــق  ، لمــذهبنهای

، یحیـى بـن شــرف ، والنـووي  ، 182ص  ، 12ج، م 2007-ه1428 ، 1ط، دار المنهـاج ، محمـود الـدیب 
، المكتـب اإلسـالمي ،  عمـان - دمـشق –بیـروت ، زهیر الشاویش : تحقیق ، روضة الطالبین وعمدة المفتین

 .بتصرف  ، 39ص ، 7ج، م 1991-ه1412 ، 3ط
 ، 5دت ج، دط ، دار الكتـــب العلمیـــة  ، كـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن االقنـــاع، منـــصور بـــن یـــونس ،  البهـــوتي )(3

دار  ، اإلنـصاف فـي معرفـة الـراجح مـن  الخـالف، علي بن سلیمان ، المرداوي ، وینظر ، بتصرف . 41ص
   .50ص، 8ج، دت  ، 2ط، احیاء التراث العربي 
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  . أدلة القاعدة:  الفرع الثالث 

   . )1(من القرآن الكریم: أوال

  ¥  ¦  ¤  ¡  ¢  £�M~  }       |  {   z  y  x  w : تعـــالىقـــول اهللا  - 1

«   ª  ©  ¨   §¬°  ¯  ®  µ  ´  ³      ²  ±  ¶    L  ]10:الممتحنة[  

واالمتحـان وهـو االختبـار للتحقـق ، اإلیمان أمر قلبي ال یمكـن الوقـوف علـى حقیقتـه " : وجه الداللة 

   )2(" وذلك یكون بفعل مادي ظاهر ، من وجوده 

  Mg  f   e  d  c  b  a   `h     o  n  m  l     k       j  i : تعــــــــالى قــــــــول اهللا  - 2

  py  x  w  v  u  t  s   r  qz  ¢  ¡  �                 ~  }  |  {  

  ®  ¬     «  ª     ©  ¨  §         ¦  ¥  ¤     £L] 3-1: سورة المنافقون[  

هذه اآلیات وغیرها من اآلیات التي تتحدث عن المنافقین وهـم الـذین أظهـروا االیمـان :" وجه الداللة 

وال ، أن یعـاملهم بنـاء علـى ظـاهرهم  أمـر اهللا تعـالى نبیـه ،  وأمـوالهموأبطنوا الكفـر عـصمة لـدمائهم

  )3("وأن یترك أمر سرائرهم إلى اهللا تعالى ، یجوز محاكمتهم لبواطنهم 

   )4(. من السنة النبویة: ثانیا 

أمرت أن أقاتـل النـاس حتـى یـشهدوا أن ال إلـه إال اهللا، وأن محمـدا رسـول اهللا، «قول النبـي  - 1

الـصالة، ویؤتـوا الزكـاة، فـإذا فعلـوا ذلـك عـصموا منـي دمـاءهم وأمـوالهم إال بحـق اإلسـالم، ویقیموا 

   )5( »وحسابهم على اهللا

                                                             

 ، الشيء في األمور الباطنة یقوم مقامه دراسـة تحلیلیـة تطبیقیـةقاعدة دلیل ، أحمد یاسین ، القرالة ، ینظر ) (1
 122-121ص، م 2004 ، 1العدد  ، 31المجلد ، علوم الشریعة والقانون ، دراسات 

  121ص ، قاعدة دلیل الشيء في األمور الباطنة یقوم مقامه دراسة تحلیلیة تطبیقیة،  القرالة ) (2
 122ص ، ألمور الباطنة یقوم مقامه دراسة تحلیلیة تطبیقیةقاعدة دلیل الشيء في ا، القرالة ) (3
 122ص ، قاعدة دلیل الشيء في األمور الباطنة یقوم مقامه دراسة تحلیلیة تطبیقیة، القرالة ، ینظر ) (4
فـإن تـابوا وأقـاموا الـصالة وآتــوا {: بـاب، كتـاب االیمــان  ، 13ص ، 1ج ، الجـامع المـسند الـصحیح، البخـاري ) (5

 25حدیث رقم ، ] 5: التوبة[}  فخلوا سبیلهمالزكاة
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والنطـق بالـشهادة ، جعل النطق بالشهادة غایة لمقاتلتهم فـإذا فعلوهـا ال یجـوز قتـالهم : " وجه الداللة 

یتاء الزكـاة أفعـال ظـاهرة جعلـت دلـیال علـى بـواط ألن االیمـان والكفـر مـن األمـور ، نهم إقام الصالة وإ

ن كانت بواطنهم على خالف ذلك، القلبیة    )1( " حتى وإ

 مــن جهینــة، ، فــصبحنا الحرقــاتفــي ســریة بعثنــا رســول اهللا :  قــال-حــدیث ابــن أبــي شــیبة  - 2

، فقـال رسـول ال إلـه إال اهللا، فطعنتـه فوقـع فـي نفـسي مـن ذلـك، فذكرتـه للنبـي : فأدركت رجال فقـال

: یــا رســول اهللا، إنمــا قالهــا خوفــا مــن الــسالح، قــال: قلــت: قــال» أقــال ال إلــه إال اهللا وقتلتــه؟«:  اهللا

   )2( فما زال یكررها علي حتى تمنیت أني أسلمت یومئذ»أفال شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم ال؟«

مــا كلفــت بالعمــل الفاعــل فــي قولــه أقالهــا هــو القلــب ومعنــاه أنــك إن: " قــال النــووي فــي هــذا الحــدیث 

بالظاهر وما ینطق به اللسان وأما القلب فلیس لك طریق إلى معرفة ما فیـه فـأنكر علیـه امتناعـه مـن 

العمل بما ظهر باللسان وقال أفال شققت عن قلبه لتنظر هـل قالهـا القلـب واعتقـدها وكانـت فیـه أم لـم 

اقتـــصر علــى اللـــسان تكــن فیــه بـــل جــرت علـــى اللــسان فحـــسب یعنــي وأنــت لـــست بقــادر علـــى هــذا ف

   )3(" فحسب یعني وال تطلب غیره

أفــال شــققت عــن قلبــه فیــه دلیــل للقاعــدة المعروفــة فــي الفقــه واألصــول أن األحكــام یعمــل  وقولــه " 

   )4(" فیها بالظواهر واهللا یتولى السرائر

  

  
                                                             

 122ص ، قاعدة دلیل الشيء في األمور الباطنة یقوم مقامه دراسة تحلیلیة تطبیقیة، القرالة )(1
، ال إلـه إال اهللا : باب تحریم قتل الكافر بعـد أن قـال، كتاب االیمان  ، 96ص ، 1ج، المسند الصحیح ، مسلم ) (2

 96حدیث رقم 
، دار إحیـاء التـراث العربـي ، بیـروت  ، المنهـاج شـرح صـحیح مـسلم بـن الحجـاج، یحیى بـن شـرف ، النووي ) (3

 104ص  ، 2ج، 1392 ، 2ط
  107ص  ، 2ج ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، النووي) (4
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رِهِ (قاعدة : المطلب الثاني ِقُد ِبَغیْ ْنعَ    )1()النَِّكاُح َعْقٌد َخاصٌّ َفَال یَ

  . تطبیق القاعدة على القانون: الفرع األول

أباح اهللا سبحانه وتعالى النكاح ألهداف ومقاصـد عـدة والتـي فیهـا مـصلحة لإلنـسان فـي الـدنیا 

عفافهــا والتكــاثر، ولــیس مقــصده األساسـي إثبــات الملــك واآلخـرة  ومـن هــذه المقاصــد إحـصان الــنفس وإ

ولهـذا البـد   وهذه المعاني ال تـدل علـى التملیـك ؛،وحفظ الدین ووجوب المهر وجریان التوارث وغیرها

هــذه المعــاني  مــن ألفــاظ خاصــة  أســمى مــن هــذا المعنــى ال تــستعمل إال فــي عقــد النكــاح لتعبــر عــن

غیــر هــذه األلفـــاظ  ألن، وهــذه األلفــاظ هــي النكـــاح والتــزویج  فــال یجـــوز إقامــة ألفــاظ أخــرى مقامهـــا 

الــضابط مــن مــواد قـــانون  ومـــا ینطبــق علــى هــذا، )2(تحمــل معــاني أخــرى غیــر مقــصودة فــي النكــاح

یكـون كـل مـن اإلیجـاب والقبـول باأللفـاظ ) : ( 7(المـادة رقـم األحوال الشخصیة األردنـي هـو نـص 

    وقد وقع خالف بین العلماء)3( ).الصریحة كاإلنكاح والتزویج 

 القـول الـذي ینتمـي لیتبـین، وسـتقوم الباحثـة بعـرض هـذا الخـالف فـي الفـرع اآلتـي ، فـي هـذه المـسألة 

  .وبالتالي بیان هذه األمور للنص القانوني ، إلیه الضابط وأدلته

  

  

  
                                                             

-ه1424، ت1ط، مؤســسة الرســالة ، بیــروت، موســوعة القواعــد الفقهیــة، محمــد صــدقي بــن أحمــد، البورنــو) (1
تقویم النظـر ، محمد بن علي بن شعیب، أبو شجاع : وینظر، 1247ص، القسم الحادي عشر، 9ج،م 2003

، صــالح بــن ناصــر بــن صــالح الخــزیم الریــاض . د: تحقیــق  ، فــي مــسائل خالفیــة ذائعــة ونبــذ مذهبیــة نافعــة
   .97ص ، 4ج، م 2001 –ه 1422، 1ط، مكتبة الرشد

، دط،  دار الكتـاب اإلسـالمي، كـشف األسـرار شـرح أصـول البـزدوي، مـدالبزدوي، عبد العزیز بن احمد بـن مح) (2
أصـــول ، محمـــد بـــن احمـــد بـــن محمــد ابـــي ســـهل، السرخـــسي: وینظـــر،  بتــصرف  ، 65 -64ص ، 2ج، دت

  180-179ص ، 1ج، دت ، ،دار المعرفة، دط، بیروت، السرخسي
 2ص  ، 7مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (3
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  .الخالف في ألفاظ عقد النكاح: الفرع الثاني

 اختلف الفقهـاء فـي األلفـاظ التـي ینعقـد بهـا النكـاح هـل أنهـا تقتـصر علـى لفظـي التـزویج والنكـاح

  :أم یجوز أن ینعقد بألفاظ أخرى وذلك على قولین

وجــواز عقــد النكــاح ،  إلــى عــدم االقتــصار علــى لفظــي النكــاح والتــزویجذهــب الحنفیــة :لقــول األولا

إال أن بعــض الحنفیــة ، )1(بكــل لفــظ وضــع لتملیــك العــین فــي الحــال  كالهبــة والــصدقة والتملیــك والبیــع

ذا لم یذكر البد من وجود النیة النعقاد       )2(.النكاح قیدوا هذه األلفاظ بذكر المهر وإ

  : واألدلة على ذلك ما یأتي 

¥   ¦  §  ¨  ©  M  ´  ³  ²  ±    °  ¯   ®  ¬  «      ª  :  تعـــــــــــــالىقولــــــــــــه - 1

µ¶       L] 50:سورة  األحزاب [  

 - - بلفـظ الهبـة،  ومـا كـان مـشروعًا فـي حـق النبـي - - انعقد نكـاح رسـول اهللا ":وجه الداللة 

  )3("" دلیل الخصوصیكون مشروعا في حق أمته هو األصل، حتى یقوم 

  

                                                             

 ، 5ج،م 1993 -ه1414، دط ، دار المعرفـــة ، بیـــروت ، المبـــسوط ، محمـــد بـــن احمـــد، السرخـــسي، ینظــر ) (1
، ، والمرغینـاني، علـي بـن أبـي بكـر 229ص  ، 2ج  ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، والكاسـاني ،  59ص

، 1ج، دت، دط، ث العــربدار  إحیـاء التــرا، تحقیــق طـالل یوســف،  بیــروت ، الهدایـة فــي شــرح بدایــة المبتــدي
الدر المختـار شـرح تنـویر األبـصار وجـامع ، وابن عبد الرحمن،  محمد بن علي بن محمد بن علي  ، 185ص 

ص ،  م2002  -ه 1423، 1ط، دار الكتـــب العلمیـــة ، تحقیـــق عبـــد  المـــنعم خلیـــل إبـــراهیم، بیـــروت ، البحـــار
عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن ، ودامـاد أفنـدي  ، 91ص ، 3 جالبحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق، وابن نجیم، 178

 مجمع، سلیمان 
   .318ص  ، 1ج، دت ، دط ، دار إحیاء التراث العربي ، األنهر في شرح ملتقى األبحر

، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، البنایـة شـرح الهدایـة، العیني، ، محمود بن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد ، ینظر ) (2
، 98ص، 2ج، تبیـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق، والزیلعـــي . 10ص،  5ج، م 2000 –ه 1420 ، 1ط

محمــد محیـي الـدین عبـد الحمیــد : ، تحقیـقاللبـاب فــي شـرح الكتـاب، عبـد الغنـي بـن طالــب بـن حمـادة ، والغنیمـي
ــام ، محمــد بــن فــارمرز بــن علــي ، ومــال خــسرو، ، 10ص ، 3دت، ج، دط ، المكتبــة العلمیــة، بیــروت درر الحك

  .328ص، 2ج، دت، دار إحیاء الكتب العربیة،  دط  ، كامشرح غرر األح
   . 230ص  ، 2ج ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني) (3
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  واعترض على هذا الدلیل 

وال یجـوز ألحـد مـن یـدل علـى أن عقـد النكـاح بلفـظ الهبـة خـاص بـالنبي  }خالصةً لَّـك {أن قوله   

أمتـــه أن یـــشاركه هـــذه الخـــصوصیة وهـــذا یـــدل علـــى انـــه  ال یجـــوز عقـــد النكـــاح إال بلفظـــي اإلنكـــاح 

           )1(.والتزویج

انـه ال خـصوصیة للنبـي فـي اسـتعمال لفـظ الهبـة لـه فـي انعقـاد النكـاح  : اضوأجیب على هذا االعتـر 

نما الخصوصیة كانت في سقوط المهر مع استباحة البضع      )2(من غیر بدل  وإ

یـا رسـول اهللا، جئـت :  فقالـت ،جاءت امرأة إلـى رسـول اهللا : عن سهل بن سعد الساعدي، قال - 2

فـصعد النظـر فیهـا وصـوبه، ثـم طأطـأ رسـول اهللا  فنظر إلیها رسـول اهللا : أهب لك نفسي، قال

یـا رسـول : رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم یقض فیها شیئا جلست، فقام رجـل مـن أصـحابه، فقـال

ال واهللا یـا رسـول : قـال» وهـل عنـدك مـن شـيء؟: "اهللا، إن لم یكن لك بها حاجـة فزوجنیهـا، فقـال

ال واهللا مــا وجــدت : ، فــذهب ثــم رجــع، فقــال" اذهــب إلــى أهلــك فــانظر هــل تجــد شــیئا: "اهللا، فقــال

ال واهللا یـا رسـول : ، فذهب ثـم رجـع، فقـال"انظر ولو خاتما من حدید: " شیئا، فقال رسول اهللا 

 فلهــا نــصفه، فقــال رســول -مــا لــه رداء :  قــال ســهل-اهللا وال خاتمــا مــن حدیــد، ولكــن هــذا إزاري 

ن لبــسته لــم یكــنمــا تــصنع بــإزارك إن لبــسته لــم یكــن علیهــ: "  اهللا علیــك منــه  ا منــه شــيء، وإ

مولیا، فـأمر بـه فـدعي، فلمـا  ، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول اهللا " شيء

تقـرؤهن عـن : "معي سورة كذا وسورة كـذا، عـددها، فقـال: قال" . ماذا معك من القرآن: "جاء قال

 أن النبـي :وجـه الداللـة )3("  من القرآن بما معكملكتكهااذهب فقد : "نعم، قال: قال" ظهر قلبك

                                                             

  ، 8ج،م 1990دط ،، دار المعرفـــة، بیـــروت  ، مختـــصر المزنــي، إســـماعیل بــن یحیـــى بــن إســـماعیل، المزنــي)  (1
محمـد بـن احمـد ، الـشربینيو  . 15ص ، 9ج، عيفقـه اإلمـام الـشاف الحاوي الكبیـر فـي، والماوردي، 276ص 

عبد الرحمن بـن محمـد بـن ، وابن قدامة ، 229ص ، 4ج، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الخطیب
  .، بتصرف371ص  ، 7ج،الشرح الكبیر على متن المقنع، أحمد

  .       تصرف، ب137ص ، الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل اإلمام أبي حنیفة، أبو حفص) (2
 . 5087حدیث رقم ، خاتم الحدید،: اللباس، باب: كتاب ، 6ص ، 7، جالجامع المسند الصحیح، البخاري) (3
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 اســــتخدم لفــــظ ملكتــــك فــــي عقــــد النكــــاح فهــــذا یــــدل علــــى انــــه ال یقتــــصر علــــى لفــــظ اإلنكــــاح

  )1(.والتزویج

إما وهم من معمر كما قالـه النیـسابوري ألن روایـة الجمهـور زوجتكهـا "واعترض على هذا الدلیل أنه 

 صـــلى اهللا علیـــه -لمعنى لظـــن التـــرادف، أو جمـــع والجماعـــة أولـــى بـــالحفظ مـــن الواحـــد أو روایـــة بـــا

  )2(  " بین اللفظین إشارة إلى قوة حق الزوج وأنه كالمالك-وسلم

  )3(.اإلجارة، والوصیة، واإلحالل، واإلعارة:  وأما األلفاظ التي ال ینعقد بها النكاح عندهم فهي

النكـاح والتـزویج   ینعقـد إال بلفظـي  إلى أن النكـاح ال)5( ، والحنابلة )4( ذهب الشافعیة :القول الثاني

أخــذ بــرأي ، وال یجــوز بغیرهمــا مــن األلفــاظ، وبنــاء علیــه یتبــین أن قــانون األحــوال الشخــصیة األردنــي

وبالتــالي تكـــون أدلــة المــادة القانونیـــة المتعلقــة بالموضــوع هـــي التــي اســتدل بهـــا ، الــشافعیة والحنابلــة 

  :  أصحاب هذا القول وهي على النحو اآلتي 

   )6() فاتقوا اهللا في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا(: قوله  -1

                                                             

 .بتصرف، 136 صالغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل اإلمام أبي حنیفةأبو حفص، ) (1
  ، دار الفكر، دط، بیروت،   تحفة المحتاج الى شرح المنهاج،محمد بن أبي العباس احمد بن حمزة، الرملي) (2

   .79ص ، 7ج ،المغنيابن قدامة، : وینظر . 212ص  ، 6ج، م 1984 -ه1404
، 231-230ص ، 2ج، بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع،والكاســاني ، 61ص ، 5 ج المبــسوط،السرخـسي) (3

 98- 97ص ، 2ج ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، والزیلعي 
والـشیرازي  ابـو اسـحاق ابـراهیم بـن علـي ،  158ص، 9ج ،  الكبیر في فقه اإلمـام الـشافعيالحاوي، المـاوردي) (4

، والنــووي . 437ص ، 2 جدت، دط ، دار الكتــب العلمیــة  ،المهــذب فــي فقــه االمــام الــشافعي، بــن یوســف
ر دا، تحقیق عوض قاسـم احمـد عـوض،  منهاج الطالبین وعمدة المفتین،أبوزكریا محي الدین یحیى بن شرف

التـذكرة فـي ، ابو حفـص عمـر بـن علـي بـن أحمـد، وابن الملقن ، 205ص، م 2005 –ه 1425، 1ط، الفكر
 -ه1427 ،1ط، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، تحقیــق محمــد حــسن محمــد حــسن إســماعیل، الفقــه لــشافعي

  .96ص، م 2006
عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن ، قدامـة وابـن .   78ص  ، 7ج ، المغني، عبد اهللا بن أحمد بن محمد، ابن قدامة ) (5

مصطفى بن سـعد ، والسیوطي  ،  370ص، 7ج، دت ، دط ، دن ،  الشرح الكبیر على متن المقنع، احمد 
، م 1994 - ه1415 ، 2ط، المكتـب اإلسـالمي  ،مطالب أولي النهى فـي شـرح غایـة المنتهـى، بن عبده ،
 المحـرر فـي الفقـه علـى مـذهب، الخـضر بـن محمـدعبد السالم بـن عبـد اهللا بـن ، وابن تیمیة  ، 46ص ، 5ج

   .15-14ص ، 2ج، م1984 -ه1404، 2ط، مكتبة المعارف ، الریاض ، اإلمام أحمد بن حنبل
  .1218حدیث رقم، الحج، باب حجة النبي : كتاب ، 886ص، 2ج، المسند الصحیحمسلم، ) (6
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الوقــوف  كلمــة اهللا هــي التــزویج أو االنكــاح فإنــه لــم یــذكر فــي القــران ســواهما فوجــب " :وجــه الداللــة
ار فـي العبـادات تتلقـى الن النكاح ینزع الى العبـادات لـورود النـدب فیـه واألذكـ: معهما تعبدا واحتیاطاً 

    )1(" والشرع إنما ورد بلفظي التزویج واإلنكاح ، من الشرع
واألدلــة التــي ذكرنــاه هــي ، أن المقــصود بكلمــة اهللا هــو حكــم اهللا تعــالى: واعتــرض علــى هــذا الــدلیل 

    )2(.حكم اهللا تعالى

والنكـاح لـه ، شـكلفـالتزویج معنـاه ضـم شـكل إلـى ، أن معنى التزویج والنكاح متشابهان في اللغـة - 2

فــسمي النكــاح نكاحــا للــزوم أحــد ، والثــاني لــزوم الــشيء، معنیــان احــدهما ضــم شــكل الــى شــكل 

فـــصار ، وهـــذین اللفظـــین ال یوجـــد لهمـــا غیـــر هـــذه المعـــاني وال تحتمـــل غیرهـــا، الـــزوجین لآلخـــر

 بلفـــظ ولهـــذا كـــان الـــولي أو الـــزوج مخیـــرین فـــي أن یعقـــداه، تعلیلهمـــا غیـــر متعـــد للـــنص علیهمـــا 

   )3(.التزویج أو النكاح

وهــي  وغیرهمــا یعــد مــن الكنایــات، أن هــذین اللفظــین صــریحان للداللــة علــى معناهمــا الخــاص  - 3

  ال یحتمـــل الكنایـــة؛ الن مـــن شـــروط صـــحته الـــشهادة وتكـــون علـــى اللفـــظوالنكـــاحتعمـــل بالنیـــة 

 كـــاح ولهـــذاالظــاهري والنیـــة ال یمكـــن  الــشهادة علیهـــا لـــصعوبة االطــالع علیهـــا فـــال یــتم عقـــد الن

  )4(یختلف عن غیره من العقود 

المهــر  الن ذكــر،  إن االطــالع علــى النیــة لــیس بــشرط مــع ذكــر المهــر:واعتــرض علــى هــذا الــدلیل 

  )5(.دلیل واضح وصریح على إرادة عقد الزواج 

                                                             

ــة ألفــاظ المنهــاجالــشربیني، ) (1 ــي المحتــاج إلــى معرف عبــد اهللا بــن     ، ابــن قدامــة ، ،وینظــر 229ص ، 4ج ، مغن
   .78ص ، 7ج ، المغني،أحمد بن محمد 

 .، بتصرف230ص  ، 2ج ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  الكاساني) (2
 . ، بتصرف158ص ، 9ج ، الحاوي الكبیر في فقه اإلمام الشافعيالماوردي، ) (3
 -ه1414 ، 1ط، دار الكتب العلمیة ، في في فقه اإلمام أحمدالكا، ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد بن محمد) (4

،  والـــسیوطي372- 371ص ، 7ج ،الـــشرح الكبیــر علـــى مـــتن المقنـــع، وابــن قدامـــة ، 20ص ، 3ج،  م 1994
  .، بتصرف47ص ، 5ج، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى

 .  ف ، بتصر 97 ص ، 2ج ،تبیین الحقائق شرح كنز الدقائقالزیلعي، ) (5
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ق(ضابط : المطلب الثالث ى وَ َكَذا إَضاَفتُهُ إَل ُجوُز وَ وِط َال یَ یُق النَِّكاِح ِبالشُّرُ لِ تَعلِ ستَقبَ   .)1()ٍت ِفي المُ

 معنى الضابط وتطبیقه على القانون : الفرع األول 

، وذلـك )وهـو الـشرط (تعلیق النكاح بالشرط هـو ربـط عقـد النكـاح بـأمر یحـدث فـي المـستقبل 

ذا لـم یحـدث ال یـتم الـزواج) إن وأخواتها(بأدوات التعلیق  كـأن یقـول البنتـه ، )2(فإن حدث تم الـزواج وإ

أو إذا شـــفي فـــالن ، أو إذا أنجبـــت زوجتـــي أنثـــى زوجتـــك ابنتـــي، فـــالن أزوجـــك فـــالن إن دخلـــت دار

فهـــذه الــصیغ كلهـــا ال تــصح وال ینعقـــد ،  أو إذا جـــاء فــالن مـــن الــسفر زوجتـــك ابنتــي، زوجتــك ابنتــي

وألنــه  )4( بــل متوقــع حدوثــه) معــدوم (وذلــك ألنــه علقــه علــى شــيء غیــر متحقــق  )3(اتفاقــا النكــاح بهــا

ألنــــه عقـــــد معاوضــــة فـــــال یــــصح تعلیقـــــه علــــى شـــــرط " و)5( الــــذي ال ینعقـــــد بــــه عقـــــد بمثابــــة الوعـــــد

  .)6("مستقبل

وأمــا النكـــاح المـــضاف إلـــى وقـــت فـــي المـــستقبل ربــط حـــصول عقـــد النكـــاح بـــزمن معـــین فـــي 

فهـــذه ،  كـــأن یقـــول زوجتـــك ابنتـــي غـــدا أو یـــوم كـــذا أو شـــهر كـــذا  ویقـــول الـــزوج قبلـــت )7(المـــستقبل

یــتم  وذلــك الن األصــل فــي عقــد الــزواج أن یكــون منجــزا أي)8(قــد بهــا العقــد الــصیغة ال تــصح وال ینع

                                                             

،    مـنال خـسرو ، : وینظـر335ص ، 23 جمعلمـة زایـد للقواعـد الفقهیـة واألصـولیة، مجموعـة علمـاء مـسلمین ) (1
  .334، ص1ج ،درر الحكام شرح غرر األحكام، محمد بن فرامرز بن علي 

لبي:  ینظر) (2 صطفى، ش د م ود، محم ة والعق د الملكی المي وقواع ھ اإلس ف بالفق ي التعری دخل ف رو ، الم ت،      دار بی
   572ص ، دت ، دط، النھضة 

ــارابــن عابــدین : ینظــر) (3 ــى الــدر المخت محمــد بــن محمــد بــن عبــد     ، والحطــاب ، 53ص ، 3ج ، رد المختــار عل
    422ص، 3ج، م 1992 –ه1412 3ط، دار الفكــر  ، مواهــب الجلیــل فــي شــرح مختــصر خلیــل، الــرحمن 

 ،     4ج ، المحتــــاج إلــــى معرفــــة معــــاني ألفــــاظ المنهــــاجمغنــــي ، محمــــد بـــن احمــــد الخطیــــب ، والـــشربیني .
   .380ص ، 7ج ، الشرح الكبیر على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن احمد ، ، وابن قدامة23ص

 .، بتصرف53، ص2ج ، رد المختار على الدر المختارابن عابدین، ) (4
 .، بتصرف381ص  ، 7ج ،لى متن المقنعالشرح الكبیر ع،عبد الرحمن بن محمد بن احمد ، ابن قدامة) (5
 .98ص  ، 5،جكشاف القناع عن متن االقناعالبهوتي ) (6
   571ص  ، المدخل في التعریف بالفقه اإلسالمي وقواعد الملكیة والعقود، شلبي: ینظر) (7
 غـرر درر الحكـام شـرح، ، ومـنال خـسرو231ص ، 2ج ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني، : ینظر) (8

  .337، ص23ج،معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة ، ، مجموعة علماء مسلمین334ص، 1ج،األحكام
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والعقـــد المـــضاف فـــي زمـــن ، وبالتـــالي تترتـــب أحكامـــه فـــور انعقـــاده ، انعقـــاده فـــي الحـــال دون تأجیـــل

  )1(. المستقبل ال یفید هذا وینافي هذه األصل

ـــزوا : (9المـــادة القانونیـــة رقـــم وینطبـــق هـــذا الـــضابط علـــى  ـــى ال ینعقـــد ال ج المـــضاف إل

   )2() المستقبل وال المعلق على شرط غیر متحقق

  :حاالت یجوز فیها تعلیق النكاح بالشرط  وهي: الفرع الثاني 

قــصد  التعلیــق بمــشیئة اهللا فهــي جــائزة  إذا كــان  القــصد منهــا التبــرك وان األمــور بیــد اهللا أمــا إذا - 1

  )3(التعلیق فال یجوز

، أنثـى كـأن یقـول  زوجتـك مـا تلـد امرأتـي إن كانـت، ضرة  أن یكون من الشروط الماضیة  والحا - 2

وهذا بشرط العلم بالشيء الذي علق علیـه  أي علمـه وتیقنـه ، أو زوجتك ابنتي إذا انتهت عدتها 

فهنا یصح النكـاح ألنـه تكلـم عـن شـيء واقـع  فكـان ، ) 4(وعلمه المؤكد بانتهاء العدة ، بأنها أنثى

  )5( حقیقي ذلك توكید واثبات له ولیس تعلیق

                         

                                                             

والبورنـو،  ،576 -575ص  ، المدخل في التعریف بالفقه اإلسـالمي وقواعـد الملكیـة والعقـود ، شلبي: ینظر) (1
  989ص، القسم الحدي عشر، 9ج ،موسوعة القواعد الفقهیة

 3ص ، 9مادة رقم ، 2010لسنة ) 36(ال الشخصیة رقم قانون االحو ) (2
 اإلنصاف في معرفة المرداوي، ، 231، ص4ج ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربیني، ) (3

  . ، بتصرف47ص  ، 8ج، الخالف     الراجح من
 .، بتصرف40ص5ج، ، كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي، ) (4
  ، عــالم الكتــب ، شــرح منتهــى اإلرادات ، منــصور بــن یــونس بــن صــالح الــدین ابــن حــسن بــن إدریــس ،البهــوتي ) (5

 الممتــع علـــى زاد  الـــشرح، محمــد بـــن صــالح، وابــن عثیمــین .  669ص  ، 2ج، م 1993 -ه1414 ،1ط
ـــــستنقع ، علمـــــاء مـــــسلمین  ومجموعـــــة،  181ص، 12ه  ج1428 –1422 ،1ط، دار ابـــــن الجـــــوزي ، الم

  .بتصرف ، 337ص، 23ج، معلمة زاید للقواعد األصولیة،  درویشأحمد : الباحث 
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  المبحث الثاني

  القواعد والضوابط المتعلقة بالشروط المقترنة بعقد الزواج

قُصوَد (ضابط : المطلب األول مَنعُ مَ َال یَ ٌة وَ عَ نَف َها ِفیِه مَ رَأِة َل لمَ ُكلُّ َشرٍط لِ

  )النَِّكاِح َفُهوَ َصِحیٌح َالِزمٌ 

ْقِد َفُهوَ باِطٌل ُكلُّ (قاعدة: المطلب الثاني  ْقٌصوَد العَ َخالُِف مَ ُ ٍط ی  ) َشرْ
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ــــب األول ُهــــوَ (ضــــابط : المطل قــــُصوَد النَِّكــــاِح َف مَنــــعُ مَ َال یَ ــــٌة وَ عَ نَف َهــــا ِفیــــِه مَ ــــرَأِة َل َ لم ُكــــلُّ َشــــرٍط لِ

   )1()َصِحیٌح َالِزمٌ 

زوجــة علــى إذا اشــترطت ال) : ( أ( فقــرة) 37(القانونیــة رقــم ینطبــق هــذا الــضابط علــى المــادة 

كـأن تـشترط علیـه ، زوجها شرطًا تتحقق لها به مصلحة غیر محظـورة شـرعا وال یمـس حـق غیرهـا

أو أن ال یمنعهـا ، أو أن  یـسكنها فـي بلـد معـین، أو أن ال یتـزوج علیهـا، أن ال یخرجها من بلـدها

 بـه فـإن لـم یـف ، كان الـشرط صـحیحاً ، أو أن تكون عصمة الطالق بیدها، من العمل خارج البیت

   )2( .)الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجیة

 منهـا مـا یكـون لـه فیهـا مـصلحة،  قد یشترط أحد الزوجین على اآلخر شروطا أثنـاء عقـد الـزواج

 وفــي هــذا الــضابط الكــالم عــن اشــتراط الزوجــة أو ولیهــا علــى زوجهــا شــروطا فیهــا مــصلحة، معینــة 

  وهذا النوع من الشروط اختلف فیه العلماء، یة للشرع أو مقصود عقد النكاح وغیر مناف، ومنفعة

  :وذلك على قولین، بیانهما في اآلتي، مع االتفاق على صحة العقد

وأنـه ال یجـب الوفـاء  ، )3(. فساد مثل هذه الشروط ا وهذا ما ذهب إلیه بعض الشافعیة :القول األول

  :)5(ك ما یأتيواألدلة على ذل، )4(بمثل هذه الشروط 

  

  

  
                                                             

   327ص، 23ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة، مجموعة علماء مسلمین) (1
  13-12ص،  فقرة أ 37مادة رقم  ، 2010لسنة) 36(قانون االحوال الشخصیة رقم ) (2
  507 – 506ص ، 9ج،الحاوي الكبیر، الماوردي، ینظر ) (3
كلیـــة الـــشریعة     ، رســـالة ماجــستیر ، الـــشروط المـــشترطة فـــي عقـــد النكــاح، خدیجـــة أحمــد، أبـــو العطــا، ینظــر ) (4

  32ص، م 2007، غزة ، والقانون الجامعة اإلسالمیة
  34- 33ص ،  الشروط المشترطة في عقد النكاح،أبو العطا، ینظر ) (5
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   )1 () كل شرط لیس في كتاب اهللا فهو باطل( :  قول النبي  - 1

ة ھ الدالل ي :وج ین النب فهــو ) القــران الكــریم أو الــسنة النبویــة : (أن كــل شــرط لــیس فــي كتــاب اهللا أي  ب

    )3(. كتاب اهللا تعالى  وهذه الشروط وان كانت للمصلحة إال أنها لیست في)2(مردود وباطل 

أحـل حرامـا، والمـسلمون الصلح جائز بـین المـسلمین، إال صـلحا حـرم حـالال، أو : (النبي قول  - 2

  )4() على شروطهم، إال شرطا حرم حالال، أو أحل حراما

واشـتراط الزوجـة بعـض ،  أن األصل في األمور اإلباحة إال ما دل الدلیل على تحریمـه :وجه الداللة

، كاشــتراطها بعـــدم زواجــه مـــن أخـــرى، بـــاح فــي الـــشرعالــشروط  تحـــرم وتقیــد الـــزوج مــا هـــو أصــله  م

ولـــذا فهـــي باطلـــة ال یلـــزم ، والـــشریعة جـــاءت للتیـــسیر ولـــیس للتعـــسیر، وبالتـــالي تـــضیق علـــى الـــزوج 

  .)5( الوفاء بها

م الحـــالل ألنـــه التحـــریم یكـــون ،الحـــدیثواعتـــرض الحنابلـــة علـــى االســـتدالل بهـــذا   انـــه ال یحـــرِّ

والــدلیل انــه بحــال إذا لــم ، ذه الــشروط فهـي غیــر مؤبــدة وبالخیــارأمــا هــ، بـشكل مؤبــد ومــن غیــر خیــار

  .)6( یف بها الزوج  للزوجة حق الفسخ

                                                             

َخـاِرّي و ، صـحیح :حكم األلبـاني  . 2521م حدیث رق ،  842ص  ، 2ج، سنن ابن ماجه، ابن ماجه) (1 ُ أخرجهالب
ِویــل ة الطَّ ِریـرَ هـا ِفــي َحــِدیث بَ ــهُ َعنْ ِضــيَ اللَّ ـَشة رَ ــة َعائِ ایَ ـسلم مــن ِروَ مُ عمــر بـن علــي بــن  ،ابـن الملقــن :المرجــع  (وَ

طفى أبو مص:  تحقیق  ، البدر المنیر في تخریج األحادیث واألثار الواقعة في الشرح الكبیر ، أحمد الشافعي
  680ص، 7ج ،م2004-هـ1425، 1ط، دار الهجرة، الریاض، الغیط وعبد اهللا بن سلیمان ویاسر بن كمال

  . بتصرف، 79، ص5ج ، م1990-ه1410، دط، دار المعرفة، بیروت، ألما، محمد بن ادریس،  الشافعي)(2
 .بتصرف ، 389ص ، 9ج ، البیان في مذهب اإلمام الشافعي،  ابن سالم ) (3
  :"، وقال عنه)1352(حدیث رقم ، 262ص، 3  تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي جسنن الترمذي،، الترمذي) (4

  "حدیث حسن صحیح   
 43ص ، الشروط المشترطة في عقد النكاح، أبو العطا: ینظر) (5
 527ص  ، 7ج ، الشرح الكبیر على متن المقنع، ابن قدامة: ینظر) (6
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ذا لـــم یـــف لهـــا فــــسخ:القـــول الثـــاني   ذهـــب الحنابلـــة أن هـــذه الـــشروط صــــحیحة یلـــزم الوفـــاء بهـــا وإ

  : ا یأتي واألدلة على ذلك م، ،  وعلیه یتبین أن القانون األردني أخذ برأي الحنابلة )1(النكاح

M  Z   قـــول اهللا تعــــالى:   ومنهــــا)2(النـــصوص الدالــــة علـــى وجــــوب الوفـــاء بــــالعقود والعهـــود  - 1

^  ]  \  [_  L َّ ] وقــــول اهللا تعــــالى] 1: ســــورة المائــــدة ،:  M«  ª¬  ¯  ®  

    ±               °L]34:  سورة اإلسراء[  

  )3().وجأحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفر ( قول النبي  - 2

  یبین الحدیث أن أحق الشروط التي یجب الوفاء بها هي الشروط التي تشترط في :وجه الداللة

   )4(.عقد النكاح ألن أمره أحوط  وبابه أضیق

شهدت عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أتـي فـي امـرأة جعـل لهـا : عن عبد الرحمن بن غنم قال - 3

إنمـا مقـاطع الحقـوق : إذا یطلقننا، فقـال عمـر: لها شرطها، فقال رجل: زوجها دارها، فقال عمر

  )5(.عند الشروط

                                                             

ــه، الــدین عبــد اهللا بــن أحمــد بــن محمــدأبــو محمــد موفــق ، ابــن قدامــة ) (1 تحقیــق احمــد محمــد عــزوز   ، عمــدة الفق
 ، الــشرح الكبیــر علـى مــتن المقنــع،وابــن قدامـة  . 95ص ، م 2004 –ه 1425، دط ، المكتبـة  العـصریة 

إبـراهیم ، وابـن مفلـح  ، 91ص ، 5ج، كشاف القنـاع عـن مـتن االقنـاع، والبهوتي  ، 528 -526ص  ، 6ج
ص   ، 6ج،م1997 -ه1418 ، 1ط، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، بــدع فــي شــرح المقنــعالم  بــن محمــد

147.  
  بتصرف147ص ، 6ج ، المبدع في شرح المقنع ، ابن مفلح) (2
كتـــاب الـــشروط، بــاب الـــشروط فـــي المهــر عنـــد عقـــدة ، 190ص، 3 ج،، الجـــامع المـــسند الـــصحیحالبخــاري، ) (3

 .2721حدیث رقم ،  النكاح
  ص  ، 9ج، ه1379دار المعرفة  ، بیروت  ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي،  ابن حجر)(4

  .بتصرف  ، 217    
 ، الدار السلفیة، الهند، تحقیق حبیب عبد الرحمن االعظمي، سنن سعید بن منصور، سعید ، ابن منصور )  (5
«  :البخـاري عـن عمـر انـه قـال وروایة في صـحیح . 662حدیث رقم  ، 211ص ، 1ج، م 1982-ه1403 ، 1ط

   .190ص ، 2ج» إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت 
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والشاهد أن عمر رضي اهللا  عنه حكم بوجوب الوفاء بالشروط المقترنة بعقد الـزواج  بـین المتنـازعین 

فـــدل ذلـــك علـــى صــحة هـــذه الـــشروط و لـــزوم الوفـــاء بهـــا ، ولـــم ینكـــر احـــد مـــن الــصحابة علیـــه، فیهــا

   )1(  مادامت ال تناقض عقد النكاح

، أو أحل (  قول النبي  -4 ً ً المسلمون على شروطھم، إال شرطا حرم حالال   )2() حراما

 یـدل الحـدیث علـى وجـوب االلتـزام بالـشروط  المتفـق علیهـا مـا دامـت ال تنـافي مقتـضى :وجه الداللة

وهــذه الــشروط فــي عقـــد الــزواج  مــن هــذا القبیــل بـــل إن فیهــا مــصلحة ألحــد الــزوجین فیلـــزم ،  العقــد

   )3(لوفاء بها ا

وال ریـــب أن المـــرأة لـــم تـــرض ، ألن اهللا تعـــالى ورســـوله حرمـــا مـــال الغیـــر إال عـــن تـــراض منـــه "  - 5

فــــإذا حــــرم المــــال إال ، مــــن شــــأن المــــال ، وشــــأن الفــــرج أعظــــم، ببــــذل فرجهــــا إال بهــــذا الــــشرط

 ووجـب رضـا، الـشروط فیـه أحـق بالوفـاء مـن غیـره ولهـذا جعـل النبـي ، فالفرج أولى، بالتراضي

الـــولي أن یـــزوج المـــرأة إال برضـــاها ونهـــى أن تتـــزوج إال بـــإذن  المـــرأة وولیهـــا فنهـــى النبـــي 

  )4(".ولیها

ألنه شرط فیه منفعة للمرأة وهي مقـصودة إال أنهـا ال تمنـع المقـصد األساسـي مـن النكـاح فالبـد  - 6

  )5(من الوفاء به كما لو اشترطت كون المهر من غیر نقد البلد

                                                             

 . بتصرف ، 48ص  ، الشروط المشترطة في عقد النكاح، أبو العطا)  (1
  . 36ص، سبق تخریجه ) (2
 بتصرف، 47ص ، الشروط المشترطة في عقد النكاح،  أبو العطا)(3
 139ص ، 5ج،م 1993 -ه1413 ، 1ط،دار العبیكان  ، شرح الزركشي، محمد بن عبد اهللا ، الزركشي ) (4
 بتصرف، 91ص ، 5ج ، كشاف القناع عن متن االقناع،  البهوتي) (5
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  : ذكره ابن رشد، وهو على النحو اآلتي فقد  في هذه الٍمسألة،،وّأما عن سبب الخالف

  أن النبــــي:  اهللا عنهــــاعائــــشة رضــــيفحــــدیث : فأمــــا العمــــوم. معارضــــة العمــــوم للخــــصوص"

-  -كل شرط لیس في كتاب اهللا فهو باطل، ولو كان : " خطب الناس، فقال في خطبته  

أن  أحـق الـشروط: " أنـه قـال- -نبـيفحدیث عقبة بـن عـامر عـن ال: وأما الخصوص" . مائة شرط

والحــدیثان صــحیحان خرجهمــا البخــاري ومــسلم، إال أن المــشهور " . یــوفى بــه مــا اســتحللتم بــه الفــروج

عنـــد األصـــولیین القـــضاء بالخـــصوص علـــى العمـــوم، وهـــو لـــزوم الـــشروط، وهـــو ظـــاهر مـــا وقـــع فـــي 

ن كان المشهور خالف ذلك    )1( " العتبیة، وإ

ْقِد َفُهوَ باِطلٌ (ةقاعد: المطلب الثاني ْقٌصوَد العَ َخالُِف مَ ُ ٍط ی   )2() ُكلُّ َشرْ

وتكـون مخالفــة ، تتحـدث هـذه القاعــدة عـن الــشروط التـي یــشترطها احـد الــزوجین علـى األخــر

كاشـتراط عـدم الـوطء أو عـدم النفقـة أو  أن ال مهـر لهـا ،  لمقصده وما یقتضیه من أثار یترتـب علیـه

  .)3(وال میراث 

) : ج(فقــرة ) 37(المــادة رقــم فــي ، ار إلیــه قــانون األحــوال الشخــصیة األردنــيوهــذا مــا أشــ   

إذا قید العقد بشرط ینافي مقاصده أو یلتزم فیه بما هو محظور شرعا  كأن یشترط احـد الـزوجین (

ــاطع  علــى اآلخــر أن ال یــساكنه  أو أن ال یعاشــره  معاشــرة األزواج أو أن یــشرب الخمــر أو أن یق

   )4( ).الشرط باطال والعقد صحیحاأحد والدیه كان 

                                                             

،      دار الحــدیث ، القــاهرة ، بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد، محمــد بــن احمــد بــن محمــد بــن احمــد ، ابــن رشــد ) (1
  .82-81ص ، 3ج، م 2004 -ه1425، دط

محمـد بـن    ، وابـن القـیم ، 303، ص 15ج، معلمة زایـد للقواعـد الفقهیـة واألصـولیة، مجموعة علماء مسلمین  )(2
،    بیـروت، تحقیـق محمـد عبـد الـسالم  إبـراهیم، إعـالم المـوقعین عـن رب العـالمین، أبي بكر بن أیـوب بـن سـعد

  238.ص ، 1ج، م 1991 -ه1411، 1ط، دار الكتب العلمیة 
 .بتصرف،  312 و304ص ، 15ج ،  معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة،لماء مسلمین  مجموعة ع)(3
  13ص، ) ج(فقرة ) 37(مادة رقم، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (4
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  : واألدلة على ذلك)1(.وهذه الشروط باطله، وفاسدة، بإجماع العلماء وال یجوز الوفاء بها

   )2() المسلمون على شروطهم، إال شرطا حرم حالال، أو أحل حراماً (قول النبي  - 1

  حالل أو تحلیل الحرام  أن الشروط المخالفة لمقتضى العقد تعد من قبیل تحریم ال:وجه الداللة   

وضـعت  وبالتالي فهي فاسدة ملغیـة ال یلـزم الوفـاء بهـا؛ وذلـك ألنهـا تمنـع ترتـب اآلثـار واألحكـام التـي

   )3(.للعقود

فـي  إني كاتبت أهلـي علـى تـسع أواق: جاءت بریرة، فقالت: (  عن عائشة رضي اهللا عنها، قالت-2

لـــك أن أعـــدها لهـــم عـــدة واحـــدة وأعتقـــك، إن أحـــب أه: كـــل عـــام وقیـــة، فـــأعینیني، فقالـــت عائـــشة

إنـــي قـــد عرضـــت ذلـــك : فعلــت، ویكـــون والؤك لـــي، فـــذهبت إلـــى أهلهـــا فـــأبوا ذلــك علیهـــا، فقالـــت

ــــذلك رســــول اهللا  ــــوالء لهــــم، فــــسمع ب ــــه، فقــــالعلــــیهم فــــأبوا، إال أن یكــــون ال : ، فــــسألني فأخبرت

رسـول  فقـام: قالـت عائـشة، )خذیها، فأعتقیها، واشـترطي لهـم الـوالء، فإنمـا الـوالء لمـن أعتـق(

 أمـا بعـد، فمـا بـال رجـال مـنكم یـشترطون : "فـي النـاس، فحمـد اهللا، وأثنـى علیـه، ثـم قـال اهللا 

ن كان مائـة شـرط،  شروطا لیست في كتاب اهللا، فأیما شرط لیس في كتاب اهللا، فهو باطل، وإ

ــي أعتــق یــا : فقــضاء اهللا أحــق وشــرط اهللا أوثــق، مــا بــال رجــال مــنكم یقــول أحــدهم فــالن ول

  . )4()"الوالء، إنما الوالء لمن أعتق

                                                             

تبیین الحقـائق شـرح كنـز ،  والزیلعـي249و241ص، 5ج، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین: ینظر) (1
ــــــدقائق  25ص، 2ج، االختیــــــار لتعلیــــــل المختــــــار،وابــــــن مــــــودود، 133ص، 4ج،  وحاشــــــیة الــــــشلبيال
أحمد بن غانم بن سـالم ،وابن مهنا ، 446و 445ص ، 3ج، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل،والحطاب

ــــــدواني، ــــــه ال  ، 8ج ،اإلنــــــصاف، والمــــــرداوي، 14ص،2ج،م 1995 -ه1415، دط ، دار الفكــــــر ، الفواك
ــــي ،، وابــــن قدامــــة165ص ــــة  ،، ومجموعــــة علمــــاء مــــسلمین94ص ،7جالمغن ــــد للقواعــــد الفقهی معلمــــة زای

  .       305-304ص، 15ج، واألصولیة
 36ص، سبق تخریجه) (2
 بتصرف ، 309ص ، 15ج ،  معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة، مجموعة علماء مسلمین )(3
 2563حدیث م، عتق، باب بیع المكاتب إذا رضيال: كتاب،  152ص، 3 جالجامع المسند الصحیح، البخاري) (4
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واألصـل أن یكـون ،  انه أهل بریرة خـالفوا مقتـضى العقـد باشـتراطهم أن یكـون الـوالء لهـم:وجه الداللة

مــا اشــترطوه   فأبطــل النبــي ، للــسیدة عائــشة بمقتــضى العقــد؛ الن الــوالء فــرع ثبــوت الملــك للمعتــق

لـیس فـي :( وهـذا معنـى قولـه علیـه الـصالة والـسالم،  اهللا تعـالىواعتبره من الشروط المخالفة لحكـم  

والـشرط المنـافي لمقتـضى العقـد ینطبـق علیـه هـذا الحكـم ، أي كل شرط مخالف لكتاب اهللا) كتاب اهللا

   )1(. واوجب ما منعه الشرع، ؛الن فیه منع ما أوجبه الشرع 

  )2() من عمل عمال لیس علیه أمرنا فهو رد(قوله  - 3

  ،  یدل الحدیث على أن كل فعل مخالف ألمر اهللا تعالى ورسوله  فهو باطل مردود:لةوجه الدال 

والشروط المنافیة لمقتضى العقد من هذا القبیل ألنها تمنع ترتـب اآلثـار الـشرعیة الالزمـة للعقـد والتـي 

  ).3(هي من حكم اهللا ورسوله 

علـى صـحة العقـد وبطالنـه وقد اختلف الفقهـاء فـي تـأثیر الـشروط التـي تنـافي مقتـضى العقـد 

  :وتباینت آرائهم، على النحو اآلتي

ذهب بعض الحنفیة إلى أن العقد ال یبطل بالـشروط الفاسـدة أي انـه ال یبطـل بالـشروط التـي 

وذهب المالكیة إلى فـسخ النكـاح  بهـذه الـشروط وهـذا إذا  ، )4( مقتضى العقد  فیكون صحیحا  تنافي

  وقیـــل بـــالخالف بعـــد )5( فالنكـــاح یثبـــت والـــشرط باطـــل ملغـــي أمـــا بعـــد الـــدخول، كـــان قبـــل الـــدخول 

  وأمــا الــشافعیة فالــضابط عنــدهم هــو الــشرط الــذي یخــل بمقــصود النكــاح كاشــتراط عــدم )6(الــدخول 

                                                             

و ،    بتـصرف،  310و309ص  ، 15ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصـولیة،مجموعة علماء مسلمین  )(1
   .13ص، 2ج، دت ، دط ، دار الحدیث ،  سبل السالم،محمد بن إسماعیل بن صالح، الصنعاني : ینظر

ـــصحیح مـــسلم، ) (2 ـــة، ورد محـــدثات :   كتـــاب،،1343، ص3ج،المـــسند ال األقـــضیة، بـــاب نقـــض األحكـــام الباطل
 .1718األمور،  حدیث رقم

 -مـــصر، تحقیـــق عـــصام الـــدین الـــصبابطي، نیـــل األوطـــار، محمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــد اهللا ، الـــشوكلني: ینظـــر) (3
ــــد الــــرحمن بــــن احمــــد ، وابــــن حــــسن ، 93ص، 2ج،م 1993 -ه1413، 1ط، دارالحــــدیث جــــامع العلــــوم عب

  .183ص،1م، ج2004 -ه1424  2ط، دار السالم،  تحقیق محمد األحمدي ابر النور،والحكم
 249ص  ، 5ج، رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدین ، ینظر) (4
مواهــب الجلیــل فــي شــرح        والحطــاب 14 و13 ، 2 جالفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــي زیــد القیروانــيینظـر ) (5

  . 446ص ، 3ج ، مختتصر خلیل
 ،     مواهـب الجلیـل فـي شـرح  مختـصر خلیـل، والحطـاب ،  145ص  ، القـوانین الفقهیـة، ابـن جـزي ، ینظر ) (6

  446ص  ، 3ج
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وبعضهم قیده بأن یكون من جهة الزوجة أما إذا كان مـن جهـة الـزوج فـال یبطـل النكـاح  أو ، الوطء 

وبعــضهم مـن اعتبــر اشـتراط عــدم المیــراث ،  فهـذا یبطــل النكـاح اشـتراط الطــالق بعـد مــدة مـن الــزواج

وأمـــا الـــشروط التـــي ال تخـــل بمقـــصود النكـــاح وخالفـــت مقتـــضاه كـــأن ال ینفـــق ،  مـــن مـــبطالت العقـــد 

وذهــب الحنابلــة  إلــى أن هــذه الــشروط ال تــؤثر ویكــون العقــد ،  )1(علیهــا یــصح النكــاح ویفــسد الــشرط

 إلــى معنــى زائــد فـي العقــد ال یــشترط ذكـره وال یــضر الجهــل بــه ألن الــشروط تعـود" وذلــك )2(صـحیحا 

فلــم یبطلــه كمــا لــو شــرط فــي العقــد صــداقا محرمــا وألن النكــاح یــصح مــع الجهــل بــالعوض فجــاز ان 

  . )3("ینعقد مع الشرط الفاسد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  وابـن 447ص ، 2ج ،المهذب والـشیرازي  387و386ص ، 7ج ، تحفة المحتاج في شرح المنهاجالهیتمي ) (1
 معلمــة زایــد للقواعــد ،موعــة علمــاء مــسلمین ومج  ، 390ص ، 9ج، البیــان فــي مــذهب اإلمــام الــشافعي ، ســالم 

  بتصرف، 320ص ، 23ج ، الفقهیة واألصولیة

                                                                                          165ص  ، 8ج ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، علي بن سلیمان ، المرداوي ،   ینظر )(2

  540ص ، 7ج ،الشرح الكبیر على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن احمد ،ابن قدامة ) (3
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  المبحث الثالث

  القواعد والضوابط المتعلقة بالمحرمات

َضـاٍع َذاُت (ضابط : المطلب األول  ـى التَّْأِبیـِد، ِبَنـَسٍب َأوْ رَ مَ ِنَكاُحَهـا َعَل ن ُحرِّ م مَ ْحرَ المَ

احٍ  بَ ٍب مُ ِة ِبَسبَ َصاَهرَ   )َأوْ تَْحِریِم اْلمُ

ـا، (ضابط : المطلب الثاني  َنُهمَ یْ َناَكَحُة بَ مْ تَُجِز اْلمُ ا َل ا َذَكرً وْ َكاَنْت إْحَداُهمَ ِن َل َأتَیْ رَ ُكلُّ امْ

نَ  یْ عُ بَ ُجوزُ َفاْلَجمْ ا ِنَكاَحًا َال یَ   )ُهمَ

ْقِد الباِطلِ (قاعدة : المطلب الثالث  لعَ   )ال ُحْكمَ لِ
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َضــاٍع َأوْ تَْحــِریِم (ضــابط : المطلــب األول ــِد، ِبَنــَسٍب َأوْ رَ ــى التَّْأِبی مَ ِنَكاُحَهــا َعَل ــن ُحــرِّ م مَ ــرَ ْح َذاُت المَ

احٍ  بَ ٍب مُ ِة ِبَسبَ َصاَهرَ    )1() اْلمُ

وهـذا الـضابط ، )2(كاح شروطا عـدة، منهـا أن تكـون المـرأة ممـن یحـل الـزواج بهـا إن لعقد الن

وســبب تحــریمهن بــشكل مؤبــد هــو وجــود صــفة ثابتــة غیــر قابلــة ، یتحــدث عــن المحرمــات علــى التأبیــد

   )3(.للزوال كالبنوة،  واالخوة،  وغیرها

ا الـــضابط هـــو وأمـــا بالنـــسبة لقـــانون األحـــوال الشخـــصیة األردنـــي فمـــا ینطبـــق علیـــه مـــن هـــذ

  :وسیأتي بیانها في الفروع اآلتیة ، ) فقرة أ27 و25 و24: (المادة رقم نصوص

  . التحریم بسبب النسب: الفرع األول

وذلــك فـــي ، نــص قــانون األحــوال الشخــصیة األردنــي المحرمــات علــى التأبیــد بــسبب النــسب

  : تزوج الشخص من یحرم على التأبید بسبب القرابة النسبیة  ) 24( المادة القانونیة رقم

ن عال (   -  أ    )4(). أصله وإ

ن عــال: "واألصــل للــشخص    ، فیحــرم علــى الرجــل أمــه و جداتــه )5("هــو كــل مــن لــه علیــه والدة وإ
ن علــــت ( ســــواء مــــن جهــــة األب  ، )1( ــــت(، أو مــــن جهــــة األم )أم األب وإ ن عل وارثــــة ، )أم األم وإ

  كانت 

                                                             

القواعد والضوابط الفقهیة في المغني من كتاب النكـاح الـى ، سمیر بن عبد العزیز بن أحمد، آل عبد العظیم ) (1
المملكـة العربیـة ،  أم القـرى جامعـة، كلیة الشریعة والدراسات اإلسـالمیة ، رسالة ماجستیر ، آخر كتاب النفقات

  .بتصرف. 99 ص7ج ،المغني، عبد اهللا بن محمد بن أحمد ، وابن قدامة ، 211ص،  ه 1417،السعودیة 
دار ، عمـــان ،األحــوال الشخــصیة فقــه النكــاح ، احمــد محمـــد،  المــومني–إســماعیل أمــین ، نواهــضة :  ینظــر)(2

   .135ص، م 2010-ه1430، 1ط،  المسیرة
  .بتصرف. 63ص، دت، دط ، دار الفكر العربي، األحوال الشخصیة، محمد ، ة  ابو زهر ) (3
 7ص، ) أ(فقرة )24(مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (4
ص  ، 2ج، وبهامـشه حاشـیة الـصاوي الشرح الصغیر على اقرب المسالك الـى مـذهب االمـام مالـك، الـدردیر) (5

402. 
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M  T  S  :تعـــــــــــالىلـــــــــــه   والـــــــــــدلیل علـــــــــــى تحـــــــــــریم األم قو )2(أو غیـــــــــــر وارثـــــــــــة     

      UL] 23:سورة النساء [  

ن علت فهي  :  وأما األدلة على تحریم الجدة، وإ

النص الذي یدل على تحریم األم نفـسه یـستدل بـه علـى تحـریم الجـدة؛ وذلـك ألن لفـظ األم یطلـق  - 1

وهـذا عنـد مـن یقـول بأنـه یجـوز ، ، فجـدة اإلنـسان تـسمى أمـا لـه )3(على الجدة بطریق المجـاز 

حرمــة  وبهــذا یثبـت، لفـظ الواحـد ان یــراد بـه الحقیقــة والمجـاز إذا لــم یكـن بـین حكمیهمــا منافـاةال

   )4(. الجدة بعین النص

M  T  S  : تعـالى فـي قولـه)6("  المحـرم للعمـات و الخـاالت )5(داللـة الـنص " - 2

  \  [   Z  Y  X  W  V    UL] 23:ســـورة النـــساء [ ،

فكانــت الجــدات ، والجــدات  والخــاالت، وهــن أوالد األجــداداهللا تعــالى حــرم العمــات "وذلــك ألن 

 .)7(" اقرب منهن فكان تحریمهن، تحریمًا للجدات بطریق األولى 

                                                                                                                                                                                  

   28ص  ، 3ج، رد المحتار على الدر المختار، دینابن عاب: ینظر) (1
  .، بتصرف472ص ، 7ج ،الشرح الكبیر على متن المقنع، ابن قدامة) (2
  ".هو استعمال اللفظ في غیر ما وضع له لعالقة بینهما مع قرینة صارفة عن إرادة المعنى الحقیقي" :المجاز) (3
، ط ، مؤسـسة الریـان ، بیروت ، ، تیسیر علم أصول الفقه ، عبد اهللا بن یوسف بن عیسى ،  الیعقوب: المرجع(  

  ).288ص، م 1997 -ه1418
ــــشرائع،  الكاســــاني)(4 ــــب ال ــــي ترتی ــــصنائع ف ــــدائع ال ــــسوطوالسرخــــسي ، 257ص، 2ج، ب ،     198ص، 4ج، المب

  بتصرف
ما فــي علــة  لمــسكوت عنــه الشــتراكه) عبــارة الــنص: أي(داللــة اللفــظ علــى ثبــوت حكــم المنطــوق  : داللــة الــنص) (5

 وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة، ال تتوقف على بحث واجتهاد، وتدل علـى كـون المـسكوت عنـه أولـى، الحكم
  . )314ص ، ، ،تیسیر علم أصول الفقه، الیعقوب: المرجع  (. .بالحكم من المنطوق، أو مساویا له

 209ص ، 3ج، دت، دط ، ر الفكردا ، فتح القدیر، محمد بن عبد الواحد السیواسي ، ابن الهمام) (6
 257ص ، 2، جبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني) (7
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  )1(اإلجماع  - 3

ن نزل(    - ب   )2() فرعه وإ

اسم لكل أنثى لـك علیهـا والدة أو علـى مـن لـه علیهـا : "  والبنت)3(یحرم على الرجل نكاح ابنته      

كـل أنثـى انتـسبت "  أو هـي )4(" نـت الـصلب وبناتهـا وبنـات األبنـاء وان نـزلن والدة، فتدخل في ذلـك ب

أو ، أو إناثــــا ، ال فــــرق بــــین أن تكــــون الوســــائط ذكــــورا ،إلیــــك بــــالوالدة مــــن غیــــر واســــطة أو وســــائط

ویـستوي  ، )5(" وان سـفلن، وبنـات البنـات ، وبنـات البنـین، فیدخل تحت ذلك بنات الـصلب، مختلطین

M  S  :، والدلیل علـى تحـریم البنـت قولـه تعـالى)6( وغیر وارثات فكلهن محرماتفي ذلك الوارثات

  V    U  TL] وأما دلیل تحریم بنت البنـت وبنـت االبـن فهـي ] 23: سورة النساء ،

  :شبیهة بأدلة تحریم الجدة وهي

الـــنص الـــذي یـــدل علـــى تحـــریم البنـــت نفـــسه، یـــستدل بـــه علـــى تحـــریم بنـــت البنـــت وبنـــت االبـــن  - 1

وهـذا عنـد ، ن؛ وذلك ألن لفظ البنت، یطلق علـى بنـت االبـن، وبنـت البنـت، بطریـق المجـازواننزل

مـــن یقـــول بأنـــه یجــــوز اللفـــظ الواحـــد أن یــــراد بـــه الحقیقـــة والمجـــاز، إذا لــــم یكـــن بـــین حكمیهمــــا 

  )7(. وبهذا یثبت حرمتهن بعین النص،منافاة

                                                             

 ، 5 ،جالبنایـة شـرح الهدایـةوالعینـي ، 257ص ، 2، جبدائع الصنائع فـي ترتیـب الـشرائع، الكاساني، ینظر ) (1
 101ص ،2ج،تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ، والزیلعي20ص

  7ص، ) ب(فقرة )24(مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(شخصیة رقم قانون األحوال ال) (2
 208ص، 3ج ،فتح القدیر، ابن الهمام، ینظر ) (3
ابــي أویــس محمــد بــو خبــزة      تحقیــق  ، التلقــین فــي الفقــه المــالكي، عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نــصر، الثعلبــي) (4

  119ص  ، 1ج ، م 2004 -ه1425، 1ط ، دار الكتب العلمیة، الحسني التطواني
 222ص ، 12ج ،نهایة المطلب في درایة المذهب، الجویني ) (5
 .473ص  ، 7ج ،الشرح الكبیر على متن المقنع، ابن قدامة،  ینظر ) (6
    257ص، 2ج، بــــدائع الــــصنائع فــــي ترتیــــب الــــشرائع، ، الكاســــاني198ص، 4ج ،  المبــــسوط، السرخــــسي) (7

  .بتصرف
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M  V   T  S  :تعــالىداللــة الــنص المحــرم لبنــات األخ وبنــات األخــت فــي قولــه  - 2

\  [   Z  Y  X  W]  L ] ـــــساء فهـــــن أقـــــرب ، ]23:ســـــورة الن

  )1(فكان تحریمهن من باب األولى، درجة من بنات األخ  واألخت

 )2(اإلجماع   - 3

ن نزلوا   -ج    )3(. فروع أحد األبوین أو كلیهما وإ

   :تعــالى ذلــك قولــه ودلیــل ،)4(وبناتهــا وكــذلك بنــات األخ ، یحــرم علــى الرجــل الــزواج بأختــه           

 M ]  \  [   Z  Y  X  W  V    U  T  S

L ] وهـذا نـص صـریح فـي التحـریم  ویـدخل فیـه األخـوات المتفرقـات وهـن جمیـع ، ] 23:سورة النساء

كـل أنثـى ولـدها أبـوك أو أمـك " األخـوات لـألب واألم ولـألب دون األم ولـألم دون األب  فاألخـت هـي

 بنـات األخـت وبنـات بنیهـا وان نـزلن وبنـات بنـات األخ وبنـات بنیـه ویـدخل فیـه بنـات ،)5(" أو احدهما

بـدلیل قولـه  وان نزلن، وذلك ألن اسـم بنـت األخـت أو األخ یـشملهن فهـو یطلـق علـى البعیـد والقریـب 

   ]26:سورة األعراف [M  E  DL  تعالى

                                                             

ـــصنائع فـــي ت الكاســـاني، ) (1 ـــدائع ال ـــشرائع ب ـــب ال ـــز، والزیلعـــي. 257ص ، 2 ج،رتی ـــائق شـــرح كن ـــین الحق        تبی
  بتصرف، 101ص، 2ج ،الدقائق

تبیـین الحقـائق شـرح كنـز والزیلعـي  ، 257ص  ، 2 ج،بدائع الصنائع في ترتیـب الـشرائع، الكاسـاني، ینظر ) (2
 85ص، 3ج ، االختیار لتعلیل المختار،  وابن مودود 101ص ، 2 جالدقائق

 7ص، ) ج(فقرة )24(مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(انون األحوال الشخصیة رقم ق) (3
 ، والخرقي، عمر بن الحسین بن عبد اهللا ، 28ص ، 3ج  ، رد المحتار على الدر المحتار، ابن عابدین، ینظر )(4

   101ص ، م 1993-ه1413،دط، دار الصحابة  ، مختصر الخرقي     
  102ص ، 5ج ، بالوسیط في المذه، الغزالي) (5
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  !  "  #M  :وقولــــــة تعــــــالى، ] 78: ســــــورة الحــــــج [  M¥  ¤  £¦     L  : وقولــــــه تعــــــالى

&  %        $' L      ] 1(أطلق علیهم لفظ البنوة و األبوة بالرغم من البعد، ]38: سورة یوسف(   

   )2(. الطبقة األولى من فروع أجداده أو جداته -د

M   T  S :  والــدلیل علــى ذلــك قولــه تعــالى)3( یحــرم علــى الرجــل نكــاح عماتــه وخاالتــه 

     Y  X  W  V    UL] 23: سورة النساء[  

العمـات والخـاالت لـألب واألم ولـألب دون األم ولـالم دون األب وعمـات اآلبـاء " ویدخل فـي التحـریم 

ن علــو مــن  االتهم وعمــات األمهــات وخــاالتهم وتلخــیص ذلــك أن كــل مــن ولــده جــدك او جــدتك وإ وخــ

قبــل اآلبــاء كانــا أو مــن قبــل األم هــي علیــك حــرام وال یــدخل فــي ذلــك شــيء مــن بنــاتهن أولئــك حــالل 

ــــــه تعــــــالى)4(" احهن نكــــــ M  t   s  r  q  p  o  n  m  l      k    j  i  لقول

¤  £   ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  uL] ســـــــــــــــــــــــــــــــــــورة

وعمــة أمــه وخالتــه ألب ، ویحــرم علیــه عمــة أبیــه وخالتــه ألب وأم أو ألب أو ألم "  ] 50:األحــزاب 

وعمــة جدتــه وخاالتهــا ألب وأم أو ألب   ")5("وكــذا عمــة جــده وخالتــه ، وأم أو ألب أو ألم باإلجمــاع

                                                             

   المقدمات الممهدات، محمد بن احمد، ، وابن رشد99ص ، 3ج، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجیم) (1
  المجموع شرح ، محمد نجیب، والمطیعي ، 456ص، 1ج، م1988 -ه1408 ، 1ط،     دار الغرب االسالمي

  ، 9ج ، البیان في مذهب اإلمام الشافعي، ، وابن سالم214ص  ، 16ج، دت ، دط، دار  الفكر،    المهذب
  .بتصرف،239   ص

  7ص، ) د(فقرة )24(مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (2
 ، ابراهیم بن علي بن یوسف ، ، و الشیرازي38ص ، 3ج، رد المحتار على الدر المختارابن عابدین، ،  ینظر )(3

  101ص ، مختصر الخرقي، والخرقي، 160دت، ص. دط ،  عالم الكتب،  دن دار،  التنبیه في الفقه الشافعي
 456ص ، 1 ج،المقدمات الممهدات، ابن رشد) (4
 257ص ، 2 ج،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني) (5
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ویحـرم علیـه أیـضًا مـن یقـع  علیهـا اسـم العمـة مجـازا وهـي كـل أخـت لجـد )1(" أو الم وذلك باإلجماع 

مـن أجـداده مــن قبـل أبیـه أو مــن قبـل أمـه ومــن یقـع علیهــا اسـم الخالـة مجــازا وهـي أخـت كــل جـدة لــه 

 ).2(من قبل أمه أو أبیه 

  . م بسبب المصاهرةالتحری: الفرع الثاني

هــــن :"   والمحرمــــات بــــسبب المــــصاهرة )3(" القرابــــة الناشــــئة بــــسبب الــــزواج : "  المــــصاهرة 

 یكــون ســبب حــرمتهن النكــاح، حیــث تحــرم بعــض مــن لهــن عالقــة بــالمرأة علــى الرجــل،  أو  الالتــي

أبیـد بـسبب ونص قانون األحوال الشخصیة األردنـي، المحرمـات علـى الت ، )4("عالقة بالرجل  بمن له

یحـــرم علــى التأبیـــد بـــسبب : والتـــي جــاء فیهـــا أنــه) 25(رقــم  المــصاهرة، وذلــك فـــي المــادة القانونیـــة

  :المصاهرة تزوج الرجل من 

ن علوا(   -  أ    )5() . زوجة أحد أصوله وإ

 )6(یحــرم علــى الرجــل نكــاح زوجــه أبیــه  بمجــرد العقــد علیهــا ســواء دخــل بهــا أم لــم یـــدخل  

ــــدلیل ــــه تعــــ وال ــــى ذلــــك قول   MJ  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @K      L  :الىعل

                                                             

 99ص ، 3 ج،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجیم) (1
 بتصرف یسیر ، 215ص، 16ج ،المجموع شرح المهذب، المطیعي ) (2
 أحكام الزواج على المذاهب األربعة المسمى غایـة المقـصود لمـن یتعـاطى ،أحمد بن عمر الدیربي، الشافعي ) (3

  27ص، دت ، دط، مكتبة الشرق الجدیدة ، بغداد ، تحقیق ودراسة مصطفى عبد القادر عطا ، العقود
-ه1413 ، 1ط، موسسة الرسـالة ، بیروت  ، المسلمالمفصل في أحكام المرأة والبیت ، عبد الكریم ، زیدان ) (4

   208.-207ص، 6ج، م 1993
  .7ص، ) أ(فقرة )25(مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (5
كفایة الطالـب الربـاني علـى ، وابن خلـف . 31ص ، 3ج ، رد المحتار على الدر المختارابن عابدین ، ینظر ) (6

 ، 9ج، لحـاوي الكبیــرا، والمــاوردي . 121ص، 3ج، لقیروانـي وبالهــامش حاشـیة العـدويرسـالة  ابـن زیــد ا
 .160 ص5ج  ، شرح الزركشي، محمد بن عبد اهللا ، والزركشي  . 200ص
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    Q  P    O  N  ML] 1(وكـــــذلك زوجـــــة الجـــــد ألب أو ألم ، ] 22: ســـــورة النـــــساء(، 

  :واألدلة على ذلك ما یأتي 

نفــسه  فیكــون نــص تحــریم زوجــة األب هــو، أن لفــظ اآلبــاء یطلــق علــى األجــداد بطریــق المجــاز -1

@  M   E  D  C  B  A  :ى، وهـو قولـه تعــال)2(یـستدل بـه علـى تحـریم زوجــة الجـد 

J  I  H  G  FK    Q  P    O  N  M      L  L ] 22: سورة النساء[ 

 أرسلني (أین ترید؟ قال: لقیت خالي ومعه الرایة، فقلت: عن عدي بن ثابت، عن البراء قال - 2

 )3()إلى رجل تزوج امرأة أبیه من بعده أن أضرب عنقه، أوأقتله رسول اهللا 

 )4(االجماع  - 3

   )5( ) :زوجه أحد فروعه وان نزلوا (   -   ب

فبمجـرد العقـد یحـصل ، یحرم على الرجل الزواج بزوجة ابنه سواء دخل بها االبن أو لم یـدخل بهـا   

  . )6(التحریم

                                                             

، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت  ، تحفة الفقهـاء، عالء الدین محمد بن أحمد بن أبي احمـد  السمرقندي،، ینظر) (1
 تحقیـق  ،الـذخیرة ، أحمد بن إدریس بن عبد الـرحمن ، والقرافي  ، 123ص، 2 ج،م1994 –ه1414  ، 2ط

روضـــــة ، والنــــووي  ، 268ص ، 4ج، م 1994 1ط، دار الغـــــرب اإلســـــالمي ، بیــــروت، محمــــد أبـــــو خبـــــزة 
   .475ص، 7ج،الشرح الكبیر على متن المقنع ، وابن قدامة   ، 111ص ، 7ج، الطالبین  وعمدة المفتین

  ،أحمد بن ادریس بن عبد الرحمن، القرافي، وینظر، ، بتصرف 24ص ، 5ج ، لبنایة شرح الهدایةاالعیني، ) (2
  . 268ص ، 4ج ،       الذخیرة

مكتبـة  المطبوعـات ، حلـب، تحقیق عبـد الفتـاح ابـو غـدة ، السنن الصغرى، أحمد بن شعیب بن علي، النسائي ) (3
  صحیح: حكم األلباني  ، 3331رقم حدیث ،109ص، 6ج، م1986 -ه1406 ، 2ط، اإلسالمیة 

 ، 211ص، 3ج، دت ، دط ،  دار الفكر ،العنایة شرح الهدایة ، محمد بن محمد بن محمود، البابرتي، ینظر ) (4
   260ص ، 2ج ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،     والكاساني

 7ص، ) ب(فقرة )25(مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (5
كفایـة   الطالـب الربـاني علـى رسـالة  ابـن زیـد القیروانـي    ، و ابن خلـف200ص ،4ج ، المبسوط، السرخسي) (6

 ،     9ج، الحــاوي الكبیـر فــي فقـه اإلمــام الــشافعي،   و المـاوردي 119ص ، 3ج، وبالهـامش حاشــیة العـدوي
  . بتصرف  ، 160ص ، 5ج، شرح الزركشي،  و  الزركشي200ص 
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 ســــــورة  z      y  x  wL  }   :والـــــدلیل علــــــى هــــــذا التحــــــریم قــــــول اهللا تعــــــالى

ألنهــا حلـت لالبـن مـن الحــل، أو ألنهـا تحـل فراشــه،   "، والحلیلـة هـي الزوجــة سـمیت بـذلك23:النـساء

 التحـریم زوجـة ابـن  ویـدخل فـي هـذا)1 (" ویحل هو فراشها مـن الحلـول أو حـل كـل واحـد إزار صـاحبه

والحكمــة مــن تحــریم زوجــة االبــن هــو المحافظــة علــى العالقــة  .)2(االبــن وزوجــة ابــن البنــت وان نزلــوا

وتزوجهــا ، فلــو كانــت غیــر محرمــة، ا یریــد الرجــوع إلــى زوجتــهوذلــك إذا طلقهــا ربمــ، بــین األب وابنــه

ممـا یـؤدي إلـى القطیعـة وهـي محرمـة ولـذلك یجـب تحـریم زوجـة ، األب ألدى ذلك إلى الكـره والـبغض

  )3(.االبن حتى ال تؤدي إلى المحرم

ن علون (-ج    )4()أصول زوجته وإ

ه أو لـــم یـــدخل بهـــا،  ســـواء دخـــل بزوجتـــ، یحـــرم علـــى الرجـــل الـــزواج بـــشكل مؤبـــد بـــأم زوجتـــه

  . )5(فبمجرد العقد تحرم علیه 

M  X  W  V    U  T  S  والــدلیل علــى ذلــك قولــه تعـــالى   

  c  b  a    `    _  ^  ]  \  [   Z  Y

       e  dL   ] 23:  سورة النساء[  

                                                             

 .25ص ، 5ج، البنایة شرح الهدایة، ینيالع) (1
 . ج ،المقدمات الممهدات، وابن رشد  . 260ص ، 2 ج،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني، ینظر )(2

دط ، دار الفكـــر، تحفـــة  الحبیـــب علـــى شـــرح الخطیـــبســـلیمان بـــن محمـــد بـــن عمـــر، ، و البیجرمـــي. 457ص 
  8ج، اإلنـــــصاف فـــــي معرفــــة  الـــــراجح مـــــن الخـــــالف ،والمــــرداوي. 424ص ،  3ج، م 1995-ه1415،

  .115و114ص
  .260ص ، 2ج ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،الكاساني: ینظر) (3
 7ص، ) ج(فقرة  )25(مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (4
كفایـــة الطالـــب     ، وابـــن خلـــف ، 260-259ص، 2ج، الكاســـاني ، بـــدائع الـــصنائع فـــي ترتیـــب الـــشرائع : ینظــر) (5

اإلنـــصاف فـــي ، والمـــرداوي، 200ص ، 9ج، الحـــاوي  الكبیـــر، والمـــاوردي، 121-120ص ، 3ج، الربـــاني
  .114ص ، 8ج،معرفة  الراجح من الخالف
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حیــث جـاءت معطوفـة علــى ) e  d (:والـشاهد مـن اآلیـة الكریمــة قـول اهللا تعـالى   

، )1(وهو مطلق مـن غیـر التقییـد بالـدخول ، قبلها من تحریم األم والبنت واألخ وغیرهاالمحرمات التي 

إذا نكح الرجل المرأة، ثم طلقهـا قبـل أن یـدخل بهـا، فلـه أن یتـزوج ابنتهـا، ( ومما یؤید هذا قوله 

ن علـت سـواء جــدة ألب أو  ، )2()ولـیس لـه أن یتـزوج أمهـا ویـدخل فـي هـذا التحـریم  جـدة الزوجـة وإ

 .)3(م باإلجماع أل

ن نزل ( -د    )4( )فروع زوجته التي دخل بها وإ

  وذلـــك بـــشرط )5("جمـــع ربیبـــة وهـــي بنـــت الزوجـــة "یحـــرم علـــى الـــزوج الـــزواج مـــن الربائـــب    

M  V    U  T  S  :والــــــدلیل علــــــى هــــــذا قــــــول اهللا تعــــــالى)6(الــــــدخول بالزوجــــــة 

  a    `    _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W

b  c       e  d   m  l      k  j  i  h  g  f    

  v  u  t      s  r  q  p  o  nL  اهللا تعـــالى  وقـــد ذكـــر ]23:ســورة النـــساء

ولـیس ،  كوصف للبنت وما جرت علیـه العـادة حیـث غالبـا تكـون عنـد أمهـا فـي بیـت الـزوج)7(الحجور

  M p  o  q :وممـــا یـــدل علـــى ذلـــك قولـــه تعـــالى، علــى ســـبیل شـــرط أن تكـــون فـــي حجـــر الـــزوج 

  v  u  t      s  rL  فـــاكتفى فــــي إحـــالل بنــــت الزوجـــة بعــــدم الـــدخول ولــــو كــــان

                                                             

 258ص ، 2ج ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني: ینظر) (1
 13910رقم حدیث ، 259ص ، 7ج ، السنن الكبرى، البیهقي) (2
 الفواكه الدواني على ، النفرواني ، 259-258،ص2 ج،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني: ینظر) (3

   ، 439ص  ، 2ج، المهذب في فقه اإلمام الشافعي،  ، والشیرازي16ص، 2ج، رسالة ابن أبي زید القیرواني
  27ص ، 3، ج، دالكافي في فقه االمام احم، عبد اهللا بن أحمد، وابن قدامة

 7ص، ) د(فقرة )25(مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (4
  .4ص، 3ج، اللباب في شرح الكتاب، الغنیمي) (5
 النووي،  ، 457ص  ، 1ج،  المقدمات الممهدات،  وابن رشد210ص، 3ج ،العنایة شرح الهدایة، البابرتي) (6
  .111ص ، 7 ج،المغني،عبد اهللا بن احمد،،  وابن  قدامة111 ص7 ج،روضة الطالبین وعمدة المفتین  
  جمع حجر بالفتح والكسر في األصل حضن اإلنسان وهو ما دون إبطه إلى الكشح یقال فالن في :الحجور) (7

  )422ص ، 3ج، ، تحفة الحبیب على شرح الخطیبالبیجرمي : المرجع  (.حجر فالن أي في كنفه ومنعته
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الحجـر شــرط للتحــریم لقـال فــإن لــم تكونـوا دخلــتم بهــن أو لــم یكـن فــي حجــوركم أو قـال فــإن لــم تكونــوا 

دخلــتم بهــن ولــم یكــن فــي حجــوركم، فلمــا اكتفــى بعــدم الــدخول دل ذلــك علــى أن الحجــر لــیس شــرط 

 .)1( دخول بالزوجة هو المحرم للبنت فقطوان ال، للتحریم

ن نزلـــــوا  وثبتـــــت هـــــذه الحرمـــــة  ــة بنـــــات الربیبـــــة وبنـــــات أبنائهـــــا وإ ویـــــدخل فـــــي تحـــــریم الربیبـــ

  .)2(باالجماع

  .التحریم بسبب الرضاع :الفرع الثالث 

         : فقــرة أ27القانونیــة رقــم نـص األحــوال الشخـصیة األردنــي علــى هـذا النــوع مــن التحـریم فــي المــادة 

  .)3()یحرم على التأبید بسبب الرضاع ما یحرم من النسب( 

وزوجهـا أصـبح ، فأصـبحت أمـه بالرضـاع،    صورة ذلك أن یكون شخص رضـع مـن امـرأة غیـر أمـه

علیــه مــن  وبنــاء علیــه یحــرم، وابــنهم فــي النــسب، لــه أب بالرضــاع وصــارا  كالوالــدین لــه مــن النــسب

علیـه مـا  وبمعنـى آخـر یحـرم،  جهـة المرضـعة وزوجهـاالنساء ما یحرم على الشخص مـن النـسب مـن

 یحـرم مـن الرضـاع مـا یحـرم مـن (:قولـه  علـى ذلـك والـدلیل.)4(یحـرم علـى ابـنهم الحقیقـي بالنـسب

  :)6(وتفصیل ذلك ما یلي )5()النسب

                                                             

 .بتصرف. 200ص ، 4ج ، ، المبسوطوالسرخسي102ص ، 2 ج،تبین الحقائق شرح كنز الدقائق ، الزیلعي) (1
 .، بتصرف100ص ، 3 ج،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  ابن نجیم) (2
 7ص، ) أ(فقرة  )27(مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (3
ـــر، المـــاوردي: ینظـــر)(4 ـــشافعي، وابـــن ســـالم. 198ص، 9ج، الحـــاوي الكبی ـــام ال ـــذهب اإلم ـــي م ـــان ف      ،9ج، البی

  240ص
  حدیث ، 170ص، 3الشهادة على األنساب، ج: الشهادات، باب:  كتابالجامع المسند الصحیح،،البخاري ) (5

  ).2645(   رقم 
،  ورسالن  238-237ص    ، 6ج، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم  في الشریعة اإلسالمیة، زیدان) (6

 –ه 1430، 1ط، دار الفرقـــان ودار أضــــواء  الــــسلف، القــــاهرة، المحرمــــات مــــن النــــساء، محمـــد  بــــن ســـعد
ـــه ،وهبـــة،والزحیلـــي، 54- 53ص ، م2009 ، م1985-1405،دار الفكـــر ، دمـــشق ، الفقـــه اإلســـالمي وأدلت

  .بتصرف ، 183ص، 7ج
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 ^  _    M :أمــه التــي أرضــعته وهــذه جــاء نــص صــریح فــي تحریمهــا قــي قولــه تعــالى - 1

  `L  ] ن علت ألنهن بمثابة األم  ،]23: سورة النساء   .  ویدخل فیه أم المرضعة وإ

 .وهي أم زوج المرضعة، الجدة ألب - 2

ن نزلـت وهـذه جـاء نـص صـریح فـي تحریمهـا فـي - 3 قولـه  أخته من الرضاعة وهي ابنة المرضـعة وإ

وال فـرق فـي أن یكـن ولـدن قبلـه أو ، 23: سورة النـساء       Mc  b  a  L: تعالى

أو مـن   كـن مـن الرجـل الـذي كـان سـبب فـي إدرار اللـبن الـذي رضـعهویستوي فـي ذلـك إذا، بعده

الرضــاعة  فتكــون أختـه مـن، ویحـرم علیـه أیــضًا ابنـة زوج المرضـعة مــن امـرأة أخـرى، زوج سـابق

  . ألب 

عمتـه مــن الرضــاعة وهــي أخـت زوج المرضــعة وأمــا بنــات عمتــه مـن الرضــاعة وبنــات عمــه مــن  - 4

 . من النسبالرضاع فغیر محرمات علیه كما ال یحرمن

ــا بنــات خالتــه مــن الرضــاعة وبنــات خالــه مــن ،  خالتــه مــن الرضــاعة وهــن أخــوات المرضــعة - 5 أمّ

 .الرضاع فال یحرمن علیه فیجوز الزواج بهن كما یجوز ذلك في النسب

وابنــة األخ مــن الرضــاعة  وهــي ابنــة ابــن ، ابنــة األخــت مــن الرضــاعة وهــي بنــت بنــت المرضــعة - 6

ن نزلوا  .من النسب حرموا أیضًا بالرضاع ) ابنة األخت واألخ (مت  فكما حر ، المرضعة وإ
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عُ (ضــابط : المطلــب الثــاني ــاْلَجمْ ــا، َف َنُهمَ یْ َناَكَحــُة بَ ــمْ تَُجــِز اْلمُ ا َل ا َذَكــرً ـوْ َكاَنــْت إْحــَداهُمَ ـ ِن َل َأتَیْ ــرَ ُكــلُّ امْ

ُجوزُ  ا ِنَكاَحًا َال یَ َنُهمَ یْ    )1()بَ

 لى القانون معنى الضابط وتطبیقه ع: الفرع األول 

وهــن مــن یحــرم نكــاحهن لوصــف :" یتحــدث هــذا الــضابط عــن أحــد أنــواع المحرمــات مؤقتــا 

أو لــــسبب معــــین یمنــــع نكــــاحهن وهــــذه العــــوارض مــــن ، أو لحالــــة خاصــــة تتعلــــق بهــــن، معـــین فــــیهن

أي كونهـــا یمكـــن أن تـــزول فیـــزول التحـــریم ، أوصـــاف أو حـــاالت أو أســـباب یجمعهـــا جـــامع التوقیـــت

 وهــذا النــوع هــو الجمــع )2(" ألنــه إذا زال المــانع جــاز الممنــوع : یعــود جــواز نكــاحهنویــسقط المــانع و 

ین  مَ ْحـــرَ ِمیَّـــٌة أو مـــا أشـــبه القرابـــة فـــي الحرمـــة  كالرضـــاع "بـــین المَ ْحرَ والـــذي  ، )3(" أي بینهمـــا قرابـــة مَ

ــ ( ) :ه(فقــرة ) 28:(رقــمأشــار إلیــه قــانون األحــوال الشخــصیة األردنــي فــي المــادة  و فــي الجمــع ول

  .العدة من طالق 

  .)4( )رجعي بین امرأتین لو فرضت أي منهما ذكرا لحرم علیه التزوج باألخرى

وأراد التــزوج بــامرأة ثانیــة وكانــت مــن ، أن الرجــل لــو كــان متــزوج مــن امــرأة: توضـیح الــضابط

ا فـإذ، ویفتـرض أحـدهما رجـال واألخـرى أنثـى، أقارب زوجته  من النسب أو الرضاع فینظر في األمـر

، كان مع هذا االفتراض عدم جواز تزوجهما باعتبارها محرمـة علیـه مـن النـسب أو رضـاعا بالفرضـیة

 االفتـــراض جـــواز أن یتزوجـــا  ال یجـــوز للرجـــل أن یتزوجهـــا ویجمعهـــا مـــع امرأتـــه، وأمـــا إذا كـــان مـــع

ر فــي هـذا هـو المعیـا، فیجـوز للرجــل أن یتزوجهـا ویجمعهـا مـع زوجتـه األولــى، باعتبارهـا محللـة علیـه

   .)5(هذا النوع من التحریم المؤقت

  

                                                             

 .377ص ، 23ج، صولیةمعلمة زاید للقواعد الفقهیة واأل،  مجموعة علماء مسلمین ) (1
 .278ص  ، 6ج، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم، زیدان) (2
 .68 ص ،المحرمات من النساء، رسالن) (3
 8ص، ) ه(فقرة )28(مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (4
آل عبـــد     و ،379ص ، 23 ج،لیةمعلمـــة زایـــد للقواعـــد الفقهیـــة واالصـــو ، مجموعـــة علمـــاء مـــسلمین : ینظـــر) (5

  219ص، القواعد والضوابط الفقهیة في المغني من كتاب النكاح  إلى آخر كتاب النفقات، العظیم
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  .أمثلة على الضابط: الفرع الثاني 

  M    U  T  S : ال یجــوز للرجــل أن یجمــع بــین األختــین وذلــك لقــول اهللا تعــالى - 1

......          ¤  £  ¢    ¡      �  ~  }  |¥  ª  ©     ¨  §     ¦  L 

األختین معطوفًا علـى تحـریم األمهـات فـشاركه حیث جاء تحریم الجمع بین ، ]23:سورة النساء [

یجــوز لــه  وبنــاء علــى الــضابط، فــاألختین لــو قــدرت كــل واحــدة منهمــا ذكــرا ال ،  )1(نفــس الحكــم

 بنــاء  فــال یجــوز للرجــل الجمــع،، الــزواج بــاألخرى ألنهــا أختــه وال یجــوز للرجــل أن یتــزوج بأختــه

  )2(على هذا الضابط 

     وذلــك لقولــه )3(ع بنــت أخیهــا، والخالــة مــع بنــت أختهــاال یجــوز للرجــل أن یجمــع العمــة مــ - 2

خالتهـا، وال الخالـة علـى  ال تنكح المرأة على عمتهـا، وال العمـة علـى بنـت أخیهـا، وال المـرأة علـى(

وبنـاء علـى هـذا الـضابط  ، )4 ()بنت أختها، وال تنكح الكبرى على الصغرى، وال الصغرى على الكبـرى

وتوضیح ذلك فـي حالـة العمـة وبنـت أخیهـا لـو ، را لحرمت علیه األخرىلو قدرت كل واحدة منهما ذك

ولــو قــدرت ، أن یتــزوج بهــا ألنــه یكــون عمهــا  قــدرت العمــة ذكــرا تكــون األخــرى بنــت أخیــه فــال یجــوز

وبنـاء علیـه ال یجـوز للرجـل أن ، تكون األخرى عمته فال یجـوز أن یتزوجهـا) ابن أخ(بنت األخ ذكرا 

لـو قـدرت الخالـة ذكـرا تكـون األخـرى ، وأما في حالة الخالة وبنت أختهـا، أخیهایجمع بین العمة وابنة 

تكـون ) ابـن أخـت (بنت أخته فال یجوز أن یتزوجها  ألنه یكون خالها، ولو قـدرت بنـت األخـت ذكـرا 

                                                             

 201ص ، 4 ج،المبسوط، السرخسي: ینظر) (1
 .، بتصرف161ص  ، 7ج،الفقه االسالمي وأدلته الزحیلي، )(2
  ، 2جهب اإلمام مالك وبهامشه حاشیة الصاوي ،الشرح الصغیر على اقرب المسالك الى مذ، الدردیر) (3

   .   117ص،  7ج ،روضة الطالبین وعمدة المفتین، النووي:وینظر ،  بتصرف یسیر  ، 405    ص
ــي داود،أبــو داود) (4 وفــي روایــة ، صــحیح : حكــم األلبــاني ، 2065، حــدیث رقــم 224ص ، 2ج ،  ســنن أب

ال :بــابالنكــاح، :  كتــاب»مــرأة وعمتهــا، وال بــین المــرأة وخالتهــاال یجمــع بــین ال«: قــالأن رســول اهللا للبخــاري 
  ).5110(، حدیث رقم12، ص7جتنكح المرأة على عمتها
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ال یجـــوز للرجـــل أن یجمـــع بـــین الخالـــة وابنـــة : األخـــرى خالتـــه فـــال یجـــوز أن یتزوجهـــا، وبنـــاء علیـــه

  .)1(أختها

 أحوال الجمع بین المحرمات: رع الثالث الف

فهنـا ال ،  أن یجمع الرجل بین المحرمـات كـأن یجمـع بـین أختـین أو امـرأة وعمتهـا فـي عقـد واحـد - 1

 فال تفـضیل وال مزیـة ألحـدهما علـى األخـرى، ولیـست أحـدهما أولـى مـن، یصح العقد ألي منهما

  . )2(فبطل  نكاحهما معا ، األخرى لكي  یبقى نكاحها

فتكـون أحـداهما قبـل األخـرى ففـي ،  قد الرجل على كل واحدة من المحرمات بـشكل مـستقلأن یع - 2

والثانیـة نكاحهـا باطـل السـتقرار ، هذه الحالة یصح نكاح التي عقد علیها أوال ألنه لیس فیـه جمـع

وبهــذا فهــو بعقــده علــى الثانیــة ، والعقــد علــى األولــى حــرم الثــاني، العقــد علــى األولــى قبــل الجمــع

     .)3( امعا بین المحرمات فبطل نكاحهاأصبح ج

  :الزواج بمن یحرم علیه الجمع بینهما في حالة الموت والطالق: الفرع الرابع 

إذا ماتـــت زوجـــة الرجـــل یجـــوز لـــه أن یتـــزوج بمـــن كانـــت محرمـــة علیـــه  كأختهـــا او عمتهـــا او  - 1

 . )4(بعد وفاتها من غیر مدة ینتظرها، خالتها 

، ال یجوز له أن یتـزوج مـن المحرمـات علیـه  أثنـاء العـدة ،  أو رجعیااذا طلق زوجته طالقا بائنا - 2

 رأي  ثــم یتــزوج بــالتي كانــت محرمــة علیــه وهــذا، بــل ال بــد مــن أن تنقــضي عــدة زوجتــه األولــى

    .)5(والحنابلة  فقهاء الحنفیة

                                                             

 ، 2ج،الشرح الصغیر على اقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالـك وبهامـشه حاشـیة الـصاويالدردیر، : ینظر) (1
    31ص ، 5، جالبنایة شرح الهدایة، والعیني، 405ص

عبـــد اهللا بـــن أحمـــد بـــن محمـــد    ، وابـــن قدامـــة. 441ص ، 2 ج،المهـــذب فـــي فقـــه االمـــام الـــشافعي، ازيالـــشیر ) (2
  .بتصرف، 122ص ، 7 ج،المغني

  . بتصرف، 122ص ، 7 ج،المغني، وابن قدامة، 205ص ، 9، جالحاوي الكبیر ، الماوردي) (3
 .بتصرف، 164ص ، 7ج،الفقه اإلسالمي وأدلته،  الزحیلي)(4
،    5ص ،2ج، ه1322,1ط،المطبعــــة الخیریــــة  ، الجــــوهرة النیــــرة، ابــــو بكـــر بــــن علــــي ، بــــن محمــــدا، ینظـــر) (5

ـــة ،  والعینـــي ـــدقائق ، وابـــن نجـــیم ،41ص ،5ج ، البنایـــة شـــرح الهدای  ،   3ج، البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز ال
،  30ص ، 3ج ، الكـــافي فـــي فقـــه اإلمـــام أحمـــد ، عبـــد اهللا بـــن أحمـــد بـــن محمـــد، وابـــن قدامـــة  ، 109ص

  .164ص  ، 7ج ،الفقه اإلسالمي وأدلته، والزحیلي
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 وخــالفوهم فــي عــدة الطــالق، وأمــا الــشافعیة والمالكیــة فقــد وافقــوهم فــي عــدة الطــالق الرجعــي   

  .)1(البائن حیث  أجازوا للرجل أن یتزوج في عدة الطالق البائن

ْقِد الباِطلِ (قاعدة : المطلب الثالث  لعَ    )2() ال ُحْكمَ لِ

  وتطبیقها على القانون  معنى القاعدة: الفرع األول 

فـال یقـع ، ال أثـر لـه وال ینبنـي علیـه حكـم، أن العقد الباطل باختالل أحـد أركانـه أو شـروطه" 

  )3("وال تسلم وتسلیم وال غیر ذلك من آثار العقد ، ملك وتملیكبه ت

 :واألدلة على أن الباطل ال حكم له

 وال یعتـــد بـــه فـــي، اآلیـــات الدالـــة علـــى أن الباطـــل لـــیس لـــه تـــأثیر فـــي حیـــاة المكلـــف بـــشكل عـــام - 1

  :)4(فهو زاهق هالك كأنه غیر موجود ومن هذه اآلیات ، الشرع

 $  %  &   '  M :وقولـــة تعـــالى ]81: اإلســـراءســـورة  [ M q  p  or         L  :قـــول اهللا تعـــالى

   M     ¶         µ  ´   ³  ²   ±  °L          :وقولــــــــــه اهللا تعــــــــــالى. ]49: ســــــــــورة ســــــــــبأ[ )  (  

 .]8: سورة األنفال 

إجمـــاع الفقهـــاء علـــى أن الباطـــل ال حكــــم لـــه، وكـــذا إجمـــاع الـــشرائع والملـــل علــــى :" اإلجمـــاع - 2

 . )5("ذلك

                                                             

 البیان في مذهب اإلمام ، وابن سالم، 441ص، 2ج، المهذب في فقه االمام الشافعي، الشیرازي: ینظر) (1
  164ص ، 7ج،الفقه اإلسالمي وأدلتهوالزحیلي، ، 246ص ، 9ج، الشافعي

 332ص، 8 ج،معلمة زاید للقواعد الفقهیة، مجموعة علماء مسلمین ) (2
 332ص ، 8، ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة،  مجموعة علماء مسلمین )(3
 .بتصرف ، 329.ص، 8 ج ،معلمة زاید للقواعد الفقهیة،  مجموعة علماء مسلمین )(4
 .330ص، 8 ج ،معلمة زاید للقواعد الفقهیة،   مجموعة علماء مسلمین) (5
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 وهــذا مــا أشــار إلیــه )1(عــدم جــواز زواج المــسلمة بكــافر ، ومــن التطبیقــات علــى هــذه القاعــدة

  زواج المــسلمة بغیــر-ب: یحــرم بــصورة مؤقتــة مــا یلــي(: )ب(فقــرة ) 28(المــادة رقــمالقــانون فــي 

  . )2()المسلم

هـو كـل " لم   ویقـصد بغیـر المـس)3(یحرم على المرأة المـسلمة أن تتـزوج بغیـر المـسلم وهـذا باإلجمـاع 

  أو كان من أهل ، كالمسیحي والیهودي: سواء من أهل الكتابمن لم یدخل في دین اإلسالم 

كـالبوذیین والبراهمـة ، وغیرها مما سوى اهللا المعبود بحـق،  باهللا تعالى كعباد األصنام والكواكبالشرك

 ولفـظ الكــافر )4("رهم  كالـشیوعیین والــدهریین وغیـأو كـان منكــرا لوجـود اهللا ســبحانه وتعـالى، وغیـرهم

   )5("من لیس بمسلم على وجه العموم "یشمل هؤالء جمیعهم فهو 

  :األدلة على تحریم زواج المسلمة من غیر المسلم: الفرع الثاني 

  ¥  ¦  ¤  ¡  ¢  £�M~  }       |  {   z  y  x  w    :قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى - 1

«   ª  ©  ¨   §¬µ  ´  ³      ²  ±  °  ¯  ®  ¶  L ] فـــــصیغة التكریـــــر ،  ]10:الممتحنـــــة ســـــورة

ُهــنَّ {فــي اآلیــة  ــوَن َل ِحلُّ ــمْ یَ ال هُ ُهــمْ وَ ــنَّ ِحــلٌّ َل  تــدل علــى تأكیــد تحــریم المــسلمة علــى غیــر } ال هُ

  )6(المسلم 

ســورة [MF  E  D  C  BGN  M  L  K   J  I  H  O  L : تعــالىقولــه  - 2

  .]221:البقرة 
                                                             

 .بتصرف یسیر ، 333ص ، 8، ج ،قواعد الفقهیةمعلمة زاید لل،  مجموعة علماء مسلمین) (1
 .8ص، ) ب( فقرة 28مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (2
 .، بتصرف94 ص،المحرمات من النساء، رسالن) (3
،       مزواج المسلم بغیر المـسلمة وزواج المـسلمة بغیـر المـسلم فـي میـزان اإلسـال، محمد عبد الكریم، الجزائري ) (4

  .14-13ص ، م1993، 2ط، دن
      زواج المــسلم بغیـر المــسلمة وزواج المــسلمة بغیـر المــسلم فـي میــزان اإلســالم، محمـد عبــد الكـریم، الجزائـري) (5

  20ص
 . بتصرف14، ص  زواج المسلم بغیر المسلمة وزواج المسلمة بغیر المسلم في میزان اإلسالم، الجزائري)(6



 57

وذلــك ، لخــوف علیهــا مــن أن تبــدل دینهــا وتقــع بــالكفروالحكمــة مــن تحــریم نكــاح المؤمنــة للكــافر هــو ا

والـــزوج یــدعوها إلـــى دینــه وهـــو ،  ألن النــساء غالبــا یتـــبعن األزواج مــن األفعـــال ویقلــدوهم فـــي دیــنهم

 وبالتــالي فــان نكــاح المــسلمة للكــافر ســبب، وبــذلك یــدعوها إلــى النــار ألن الكفــر یوجــب النــار، الكفــر

  .)1(داعیا للحرام ولهذا كان حراما 

والــشرع قطــع والیــة ،   كمــا أن الــزواج مــن الكــافر ســیجعل المــرأة تحــت والیــة زوجهــا  الكــافر   

 ،  141: سـورة النـساء  M     F  E  D   C  B    A  @L : ىعلـى المـؤمن بقولـه تعـال الكافر

  )2(. فلو أن النكاح بالكافر جائز لثبت له علیها سبیل، وهو غیر جائز فكان النكاح حراماً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .،  بتصرف271ص، 2 ج،الصنائع في ترتیب الشرائعبدائع ،  الكاساني)(1
 .96 ص،المحرمات من النساء ، ، ورسالن272ص ، 2 ج،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني) (2

 .    بتصرف 
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  المبحث الرابع

  القواعد المتعلقة بالمهر

  

ـى (قاعدة : المطلب األول  ِع الرُُّجـوعُ إَل ـهُ ِفـي الـشَّرْ ِریُق ِتـِه َفَط ِرَف عْ ـى مَ ـعُ اْلَحاَجـُة إَل ا تََق مَ

الِهِ  َث   )َأمْ

ه(قاعدة :  المطلب الثاني  ْت َأْحَكامُ رَ رَّ ذا انتََهى تََق   )الشَّْيُء ِإ
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الِهِ (قاعدة : ب األولالمطل َث ى َأمْ ِع الرُُّجوعُ إَل هُ ِفي الشَّرْ ِریُق ِتِه َفَط ِرَف عْ ى مَ عُ اْلَحاَجُة إَل ا تََق    )1() مَ
  معنى القاعدة وتطبیقه على القانون : الفرع األول 

  فإن ، إذا ادعت الحاجة إلى معرفة شيء ما أو قیمته ولم نتمكن من معرفة ذاته أو قیمة ذاته   "
، ومـن التطبیقـات )2("رع اوجب لمعرفة ذلك الرجوع إلى أمثاله وأشباهه مما عـرف أو عرفـت قیمتـهالش

وقـرر قـانون األحـوال الشخـصیة ،  )3(" إذا وجب المرأة مهر المثل فیقـدر بمهـر أمثالهـا"على هذه أنه 
ن لـم یوجـد فأقر  انهـا ومثیالتهــا األردنـي أن مهـر المثـل یعتبـر بـاقران المـرأة ومثیالتهـا مـن جهـة األب وإ

ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها مـن أقـارب ):(39( المادة رقموذلك في ، من أهل بلدتها
ذا لــم یوجـد لهــا أمثـال وأقــران مـن جهــة أبیهـا فمــن مثیالتهـا وأقرانهــا مـن أهــل بلــدتها    )4()أبیهـا وإ

  :ي واختلف الفقهاء فیمن یعتبر مهر مثل المرأة حال وجوبه وبیانه اآلت
  :آراء  الفقهاء في اعتبار مهر المثل: الفرع الثاني 

 یعتبــــر مهـــر المثــــل بمهــــر مثـــل نــــسائها مـــن عــــشیرتها وأقاربهـــا مــــن جهــــة األب، :    القـــول األول 
وهـو مـا ، وال تعتبر المماثلة مـن جهـة األم، وبنات وأعمامها، وعماتها، كأخواتها من أم وأب، أو ألب

لهـا مهـر مثـل ( :دلة على هذا االعتبار قول ابن مـسعود رضـي اهللا عنـهومن األ،  ذهب إلیه الحنفیة 
  .)5( )نسائها ال وكس فیه وال شطط 

                                                             

 66ص، 9 جموسوعة القواعد الفقهیة، البورنو) (1
 66ص، 9 جموسوعة القواعد الفقهیة، البورنو) (2
 66ص، 9 جلقواعد الفقهیةموسوعة ا، البورنو) (3
 14ص ، 39مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (4
سـئل : أخرجه األئمة األربعة في سـننهم عـن سـفیان عـن منـصور عـن إبـراهیم عـن علقمـة، واللفـظ للترمـذي، قـال) (5

لهـا مثـل :  فقـال ابـن مـسعودابن مسعود عن رجل تزوج امرأة، ولم یفرض لها صداقا، ولم یدخل بها حتى مـات،
قـضى : صداق نسائها، ال وكس وال شـطط، وعلیهـا العـدة، ولهـا المیـراث، فقـام معقـل بـن سـنان األشـجعي، فقـال

: قـال الترمـذي.  مثـل مـا قـضیت، ففـرح بهـا ابـن مـسعود، انتهـى- امرأة منـا -في بروع بنت واشق رسول اهللا 
وأخرجـه النـسائي عـن . ر، وقـال بحـدیث بـروع، انتهـىحدیث حـسن صـحیح، وروي عـن الـشافعي أنـه رجـع بمـص

فقـام رجـل مـن أشـجع، ولـم یـسمه، وأخرجـه أیـضا عـن داود بـن أبـي هنـد : زائدة بن قدامة عن منصور بـه، وقـال
فقام أنـاس مـن أشـجع، ولـم یـسمهم، وبهـذا الـسند رواه الحـاكم : عن الشعبي عن علقمة عن عبد اهللا بنحوه، وقال

، عـن قتـادة عـن خـالس، وأبـي حـسان :، وقال"المستدرك"في   صحیح على شـرط مـسلم، وأخرجـه أبـو داود أیـضًا
عــن عبــد اهللا بــن عتبــة بــن مــسعود أن ابــن مــسعود أفتــى فــي رجــل تــزوج امــرأة، ولــم یفــرض لهــا صــداقا، فمــات 

ا إن لهـا صــداقا كـصداق نــسائها، ال وكـس وال شـطط، ولهــا المیـراث، وعلیهــ: أقـول: عنهـا، ولـم یــدخل بهـا، فقــال
ن یـك خطـأ فمنـي ومـن الـشیطان، واهللا ورسـوله بریئـان، فقـام نـاس مـن أشـجع  العدة، فإن یـك صـوابا فمـن اهللا، وإ

ن زوجهـا هـالل بـن مـرة -قضى في بـروع بنـت واشـق نشهد أن رسول اهللا : فیهم الجراح، وأبو سنان، فقالوا  وإ
. ، انتهــى قـضاؤه قـضاء رسـول اهللا ففـرح ابـن مـسعود فرحــًا شـدیدًا حـین وافـق:  كمـا قـضیت، قـال-األشـجعي 
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كمــــا أن قیمــــة الــــشيء إنمــــا تعــــرف بــــالرجوع إلــــى قیمــــة جنــــسه ، وفــــسروا ذلــــك بأقــــارب األب

أمـا إذا كانـت األم مـن أقـارب األب وقومـه كـأن ، واإلنـسان مـن جـنس قـوم أبیـه ال مـن جـنس قـوم أمـه

أي المــرأة التــي وجــب - واشــترط الحنفیــة أن تتــساوى المرأتــان )1(عمــه فإنــه یعتبــر بمهرهــا  كــون ابنــةت

 فـي أوصـاف وهـي الجمـال والـسن -لها مهر المثل والمرأة التي یعتبر بمهرها من قوم أبیهـا وعـشیرتها

رأة  التـي لهـا فمهـر المـ، والمال والبكارة، والعقل والدین؛ ألن المهور تختلـف بـاختالف هـذه األوصـاف

ـــة غیـــر القبیحـــة وهكـــذا بقیـــة الـــصفات وعـــن بعـــض المـــشایخ أن  ")2(مـــال غیـــر الفقیـــرة والمـــرأة الجمیل

نمـــــا یعتبـــــر فـــــي األوســـــط؛ ألن الرغبـــــة حینئـــــذ ، الجمـــــال ال یعتبـــــر إذا كانـــــت ذات حـــــسب وشـــــرف وإ

 مهــر المــرأة فــال یعتبــر،  ویعتبــر أیــضا فــي مهــر المثــل أن تكــون المــرأتین مــن نفــس البلــدة )3("الجمــال

                                                                                                                                                                                  

أحـسن أسـانیده حـدیث قتـادة، إال ": كتـاب العلـل" قـال الـدارقطني فـي ،"مـسنده"وبهذا السند والمتن رواه أحمـد فـي 
، ومـن "مـسنده"، وأحمد في "مصنفه"ورواه ابن أبي شیبة في . ، انتهىأنه لم یحفظ اسم الراوي عن رسول اهللا 

صــحیح علــى شــرط الــشیخین، وعــن ابــن أبــي شــیبة رواه ابــن : وقــال"  المــستدرك "طریــق أحمــد رواه الحــاكم فــي
بـسنده ومتنـه، سـواء، حـدثنا عبـد الــرحمن بـن مهـدي عـن سـفیان عـن فـراس عـن الـشعبي عــن "  سـننه"ماجـه فـي 

لــم : قــال الــشافعي: ، وقــال"ســننه"مــسروق عــن عبــد اهللا، وســموه معقــل بــن ســنان األشــجعي، ورواه البیهقــي فــي 
معقــل بــن ســنان، ومــرة یقــال معقــل بــن یــسار، ومــرة عــن بعــض أشــجع، وال :  مــن وجــه یثبــت، فمــرة یقــالأحفظــه

وهــذا االخــتالف ال یــؤثر فــي الحــدیث، فــإن جمیــع هــذه الروایــات إســنادها صــحیح، وفــي : یــسمى، قــال البیهقــي
مى آخـر، بعضها ما دل علـى أن جماعـة مـن أشـجع شـهدوا بـذلك، فـإن بعـض الـرواة سـمى واحـدا، وبعـضهم سـ

لمـا كـان لفـرح وبعضهم سمى اثنین، وبعضهم لـم یـسم، وبمثلـه ال یـرد الحـدیث، ولـوال ثقـة مـن رواه عـن النبـي 
عبد اهللا بن مسعود بروایته معنـى، وهـذا عبـد الـرحمن بـن مهـدي إمـام مـن أئمـة الحـدیث، قـد رواه، وذكـر سـنده، 

 وهـو -بي مـشهور، ورواه یزیـد بـن هـارون هذا إسناد صحیح، وقد سمى فیه معقل بن سـنان، وهـو صـحا: وقال
ورواه محمـد بــن . وذكـر سـنده، انتهـى كالمـه.  مـع عبـد الـرحمن بـن مهـدي وغیــره بإسـناد صـحیح-أحـد الحفـاظ 
حــدثنا أبــو حنیفــة عــن حمــاد بــن أبــي ســلیمان عــن إبــراهیم النخعــي عــن عبــد اهللا بــن " كتــاب اآلثــار"الحــسن فــي 

نــصب عبــد اهللا بـن یوسـف بــن محمـد ، الزیلعـي: المرجـع . ( ألشــجعيوسـماه معقــل بـن یـسار ا. مـسعود، فـذكره
: الناشــر ،محمــد عوامــة : المحقــق، لزیلعــي االرایــة ألحادیــث الهدایــة مــع حاشــیته بغیــة األلمعــي فــي تخــریج

: الطبعــة ،  الــسعودیة– جــدة -لبنــان، دار القبلــة للثقافــة اإلســالمیة– بیــروت -مؤســسة الریــان للطباعــة والنــشر 
  )202-201ص ، 3ج ، م1997هـ،1418 األولى،

ــب الــشرائعوالكاســاني   ، 64ص ، 5ج ، المبــسوط،  السرخــسي) (1 ــي ترتی ــصنائع ف      287ص  ، 2ج ، بــدائع ال
      367ص ، 3ج ،فـتح القـدیر، وابـن الهمـام ، 205ص  ، 1ج ، الهدایة في شرح بدایة المبتدي، والمرغیناني

   . بتصرف
،  ، والعینـي287ص، 2ج، بدائع الصنائع في ترتیب الـشرائع، والكاسـاني، 64 ص،5ج، المبسوطالسرخسي، ) (2

   . بتصرف، 185ص ، 5ج، البنایة شرح الهدایة 
 تبیین  الحقائق شرح كنز الدقائق، الزیلعـي ، وینظر ، 108ص ، 3ج ،  االختیار لتعلیل المختار،ابن مودود) (3

  154ص  ، 2ج ، وحاشیة الشلبي
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التــي مــن عــشیرة أبیهــا إذا كانــت فــي بلــد غیــر بلــدها؛ وذلــك ألن المهــر یختلــف بــاختالف البلــدان مــن 

وأمـا إذا لـم  )1(حیث  نوعیة المهر أو غالءه ورخـصه وغیرهـا مـن األمـور التـي تختلـف مـن بلـد آلخـر

مـن قبیلـة أخـرى  بیـاتینظر إلى مثلها مـن  األجن، یكن هناك من یماثلها في هذه الصفات من قبیلتها

  .)2(وعن أبي حنیفة ال یعتبر بمهر األجنبیات، تماثل قبیلة وعشیرة أبیها

والــى مثـــل هــذا الـــرأي ذهــب الـــشافعیة فــاعتبروا مهـــر المثــل  بمهـــر نــساء العـــصبات لحـــدیث 

 وأقـربهن األخــوات مـن األبـوین، ثــم ،ویراعــى فـي نـساء العــصبة قـرب الدرجـة ")3(علقمـة عـن عبـد اهللا 

فــإن .  ب، ثــم بنــات اإلخــوة مــن األبــوین، ثــم مــن األب، ثــم العمــات كــذلك، ثــم بنــات األعمــاممــن األ

وتقــدم القربــى فــالقربى مــن  ،تعــذر اعتبــار نــساء العــصبة، اعتبــر بــذوات األرحــام كالجــدات والخــاالت 

م، أو فـإن فقـد نـساء األرحـا" ، " )4(  الجهات، وكـذا تقـدم القربـى فـالقربى مـن الجهـة الواحـدة كالجـدات

لم ینكحن أصال أو جهـل مهـرهن اعتبـرت بمثلهـا مـن األجنبیـات، لكـن تقـدم أجنبیـات بلـدها، ثـم أقـرب 

بلد إلیها وتعتبر العربیة بعربیة مثلها، والبلدیة ببلدیة مثلها، والقرویـة بقرویـة مثلهـا، واألمـة بأمـة مثلهـا 

  .)5("  في خسة السید وشرفه، والعتیقة بعتیقة مثلها 

تبـر المـشاركة فــي الـصفات المرغبـة، كالعفــة، والجمـال، والـسن، والعقــل، والیـسار، والبكــارة، وتع"      

والعلـــم، والفـــصاحة، والـــصراحة، وهـــي أن تكـــون شـــریفة األبـــوین، وســـائر الـــصفات التـــي تختلـــف بهـــا 

ال اعتبـار بالیــسار وهــو بعیــد، ومتـى اختــصت بــصفة مرغبـة، زیــد فــي مهرهــا، : وفــي وجــه. األغـراض
                                                             

 138ص ، 3ج، رد المحتار على الدر المختار، وابن عابدین،  64ص ، 5ج، المبسوط، السرخسي: ینظر) (1
 .بتصرف، 154ص  ، 2ج،  وحاشیة الشلبيتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق،  الزیلعي) (2
  عن علقمة، عن عبد اهللا، أنه أتي في امرأة تزوجها رجل، فمات عنها ولم یفرض لها صداقا، ولم یدخل بها، ) (3
  أرى لها صداق نسائها، ال وكس وال شطط، ولها المیراث،: "تلفوا إلیه قریبا من شهر ال یفتیهم، ثم قالفاخ

  قضى في بروع بنت واشقأن رسول اهللا "، فشهد معقل بن سنان األشجعي، "  وعلیها العدة
  )3355رقم حدیث  ، 121ص، 6ج ، السنن الصغرى للنسائي، احمد بن شعیب، النسائي "  (  بمثل ما قضیت

 .287-286ص  ، 7ج، روضة الطالبین وعمدة المفتین، النووي) (4
 385ص  ، 4ج ، مغني المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج، الشربیني) (5
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ن كـان القــول  )1("  فیهـا نقـص لــیس فـي النـسوة المعتبــرات مثلـه، نقـص مــن المهـر بقـدر مـا یلیــق بـهوإ

، ســواء مــن جهــة األب أو مــن جهــة األم،  أن مهــر المثــل یعتبــر بنــساء جمیــع أقــارب المــرأة :الثــاني 

وهــو مـا ذهــب   القربـى فـالقربىكأختهـا، وأمهـا، وعمتهــا، خالتهـا، وبنـت أخیهــا، وبنـت عمهـا، وغیــرهن،

  .)2(لیه الحنابلة إ

وألن مطلـق القرابـة لـه أثـر فـي  ")3() لهـا مهـر نـسائها( ودلیلهم على ذلك حدیث ابـن مـسعود 

ـــد " ،  " )4(الجملـــة وتعتبـــر المـــساواة فـــي المـــال والجمـــال والعقـــل واألدب والـــسن والبكـــارة والثیوبـــة والبل

یــدت بقـدر فـضیلتها القربــى وصـراحة نـسبها وكــل مـا یختلـف ألجلــه الـصداق فـإن لــم یوجـد إال دونهـا ز 

ن كـان عـادتهم التخفیـف علـى ن لـم یوجـد إال فوقهـا نقـصت بقـدر نقـصها وإ  عـشیرتهم دون  فالقربى وإ

ن لــم یكـن لهــا أقـارب اعتبــر  ال حـاال وإ ن كانـت عــادتهم التأجیـل فــرض مـؤجال وإ اعتبـر ذلــك وإ غیـرهم 

رب الــبالد إلیهــا فــإن اختلفــت مــن یــشبهها مــن نــساء بلــدها فــإن عــدمن فبــأقرب نــساء شــبها بهــا مــن أقــ

   )5(" .عادتهن أو مهورهن أخذ بالوسط الحال

 یعتبـــر فـــي مهـــر المثـــل ممـــن یماثـــل المـــرأة بأوصـــاف معینـــة وال اعتبـــار لقریباتهـــا أو :القـــول الثالـــث 

ال ینظر إلـى نـساء قومهـا ولكـن ینظـر إلـى نـسائها فـي قـدرها " فقال اإلمام مالك ، عصبتها أو قومها 

وصــداق المثــل معتبــر بحالهــا ومــا هــي علیــه مــن " وقــال الثعلبــي  ، )6(" وضــعها وغناهــا وجمالهــا وم

جمال وحال وأبوه فیكون لها بحسب ذلك وما یكون مثله ألقرانهـا فـي الـسن ومـن كـان فـي مثـل حالهـا 
                                                             

 .287ص  ، 7ج، روضة الطالبین وعمدة المفتین،  النووي)(1
ــراجح مــن الخــالف، المــرداوي)(2 ــة ال ــي معرف ــصاف ف موســى بــن أحمــد بــن شــرف الــدین، ، 303ص  ، 8ج ، اإلن

 ، 3ج،دار المعرفـة ، بیـروت ، تحقیق عبد اللطیف محمد موسى الـسبكي ، اإلقناع في فقه االمام أحمد،موسى
  .بتصرف، 224ص 

  65-64ص، سبق تخریجه ) (3
 .159ص  ، 5ج ، كشاف القناع عن متن االقناع، البهوتي) (4
  .224ص  ، 3ج،  اإلقناع في فقه االمام أحمد، شرف الدین) (5
 .162ص  ، 2ج، م 1994-ه1415 ، 1ط، دار الكتب العلمیة ، المدونة ، مالك بن انس، مالك ) (6
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ومهـــر المثــل مـــا یرغـــب بـــه مثلـــه فـــي مثلهـــا " وقـــال ابـــن الحاجـــب  ، )1(" وال اعتبــار بنـــساء عـــصبتها 

 وقــال ابــن عـــسكر حــین تكلــم عــن مهـــر )2("الــدین والجمــال والحــسب والمـــال والزمــان والــبالءویعتبــر 

  . )3(" وهو معتبر بحالها ویسارها وأبویها وأترابها ال بأقاربها " المثل

واألصــل فیــه اعتبــارا ، ومعنــى مهــر المثــل القــدر الــذي یرغــب بــه مثلهــا فیــه " وقــال بعــضهم 

  . )4(" والدین ، والمال ، والجمال ، أربع مقامات الحسب 

ــعٍ "  قــول النبــي صــلى اللــع علیــه وســلم )5(ومــن األدلــة علــى هــذا االعتبــار  بَ َأةُ ِألَرْ ــرْ َكُح المَ ــنْ : تُ

ـــَداَك  ــْت یَ ــَذاِت الــدِّیِن، تَِربَ ـــاْظفَرْ ِب ا، فَ َ ــِدینِه ِل ــا وَ َ الِه َجمَ ا وَ َ ه لَِحــَسِب ــا وَ َ الِه  أن النبـــي :وجــه الداللــة   )6(" لِمَ

7(كقیم المتلفات ، وهي مناط مهر المثل ،  الرغباتذكر متعلق( .  

باإلضـافة إلـى اعتبـار مهـر أخـت ،  ذهـب بعـض المالكیـة إلـى اعتبـار أوصـاف معینـة :القول الرابـع 

، باعتبــار دیــن : مــا یرغــب بــه مثلــه فیهــا "فجــاء تعــریفهم لمهــر المثــل بأنــه ، الــشقیقة  واألخــت ألب 

 )9( والـــدلیل علیـــه )8 (" والعمـــة ، ال األم ، ت شـــقیقة أو ألبوأخـــ، وبلـــد، ومـــال ، وحـــسب ، وجمـــال 

حدیث عبد اهللا بن مسعود روي أنه أتي إلیه فـي امـرأة تـوفي عنهـا زوجهـا ولـم یفـرض لهـا صـداقا ولـم 
                                                             

دار     ، محمــد ابــو خبــزة : تحقیــق  ، التلقــین فــي الفقــه المــالكي، عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نــصر ، الثعلبــي ) (1
  .116ص ، 1ج، م 2004-ه1425 ، 1ط، الكتب العلمیة 

،      تحقیـــق أبــو عبـــد الــرحمن األخـــضر االخـــضري   ، جـــامع األمهــات، الـــدین بــن عمـــر جمــال ، ابــن الحاجـــب ) (2
  .280ص، م 2000 -ه1421، 2ط، الیمامة للطباعة والنشر والتوزیع ،  بیروت -دمشق

مكتبـة ، مـصر  ، إرشاد السالك إلى اشرف المسالك في فقـه اإلمـام مالـك، عبد الرحمن بن محمـد، ابن عسكر) (3
 63ص، دت  ، 3ط،  الحلبي وأوالده مصطفى البابي

، كفایـة الطالـب الربـاني علـى رسـالة ابـن ابـي زیـد القیروانـي وبالهـامش  حاشـیة العــدوي، علـي، ابـن خلـف)  (4
  143ص ، 3ج، م1989-ه1409، 1ط، مطبعة المدني، احمد حمدي إمام: تحقیق

 368ص  ، 4ج ، ، الذخیرة ،  القرافي ینظر) (5
  5090حدیث رقم ، باب األْكفاِء في الدین  ، 7ص ، 7ج ، المسند الصحیحالجامع ، البخاري ) (6
 بتصرف یسیر ، 368ص  ، 4ج، الذخیرة ، القرافي) (7
دار     ، القـــاهرة ، أحمـــد جـــاد : تحقیـــق  ، مختـــصر العالمـــة خلیـــل، خلیـــل بـــن اســـحاق بـــن موســـى ، الجنـــدي ) (8

حاشـــیة      ، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة  ، الدســـوقي، وینظـــر ، 107ص، م 2005-ه1426 ، 1ط، الحـــدیث 
  .316ص  ، 2ج، دت ، دط ،دار الفكر  ، الدسوقي على الشرح الكبیر

،     البیــان والتحــصیل والـشرح والتوجیــه والتعلیــل فــي مــسائل المــستخرجة، محمــد بـن أحمــد ، ابــن رشـد، ینظـر ) 9(
 ،     4ج، م1988-ه1408  ،2ط، ميدار الغـــرب اإلســـال، بیـــروت ، تحقیـــق محمـــد العرایـــشي وأحمـــد الحبـــابي

  347ص 
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إني سأقول فیها بـرأي أرى لهـا صـداق نـسائها : فلم یزالوا حتى قال ، یدخل بها فترددوا إلیه فلم یفتهم 

قـضى فقام معقل بـن سـنان فـشهد أن رسـول اهللا ، ولها المیراث ، وعلیها العدة ، ال وكس وال شطط

   )1(ففرح بذلك عبد اهللا ، في بروع بنت واشق االشجعیة بمثل ما قضیت 

ه(قاعدة : المطلب الثاني ْت َأْحَكامُ رَ رَّ ذا انتََهى تََق ُ ِإ ء    )2()  الشَّيْ

 ن  معنى القاعد وتطبیقها على القانو: الفرع األول 

قبــل  بخــالف كونــه،  أن الــشيء إذا تــم وانتهــى وانقــضى صــحیًحا ترتبــت علیــه كافــة آثــاره الــشرعیة" 

علـــى  ومـــن األمثلــة علــى هــذه القاعــدة مــا یترتــب) 3(" التمــام حیــث یكــون عرضــة للــسقوط والــبطالن 

الـــزواج  حیـــث یترتـــب علیـــه آثـــار، ومنهـــا مـــا یترتـــب علـــى مـــوت أحـــد الـــزوجین، المـــوت مـــن أحكـــام

رث وعدة وثبوت ونسب وغیرهاالص    )4(. حیح وأحكامه من مهر وإ

: ومـا نـص علیـه قـانون األحـوال الشخـصیة األردنـي فـي المـادة،  والمراد بحثه والكالم عنه هـو المهـر

إذا سمي مهر في العقد الصحیح لزم أداؤه كـامال بوفـاة أحـد الـزوجین ولـو قبـل الـدخول ) 43(رقم 

  : قهیا في الفرع  اآلتي  وبیان ذلك  ف)5( )أو الخلوة

                                                             

 65-64ینظر ص ، سبق تخریجه ) (1
 .91ص ، 10ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة، مجموعة علماء مسلمین) (2
 .93ص، 10ج،معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة،  مجموعة علماء مسلمین)(3
 .بتصرف، 92ص، 10ج، د الفقهیة واألصولیةمعلمة زاید للقواع، مجموعة علماء مسلمین) (4
  15ص ، 43مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (5



 65

  بیان المادة القانونیة فقهیا: الفرع الثاني 

  . موت أحد الزوجین وقد سمي المهر: أوالً 

. )1(فـإن هـذا المـسمى یتأكـد ویـستقر بـالموت وال یـسقط، ومات أحد الزوجین، إذا سمي المهر

ن كان ذلك قبل الدخول  المهـر كـان واجبـا " ، والسبب في  أن الموت غیر مسقط للمهـر هـو أن )2(وإ

بالعقد، والعقد لم ینفسخ  بالموت بل انتهى نهایته ألنـه عقـد للعمـر فتنتهـي نهایتـه عنـد انتهـاء العمـر، 

ذا انتهــى یتأكــد فیمــا مــضى، ویتقــرر بمنزلــة الــصوم یتقــرر بمجــيء اللیــل فیتقــرر الواجــب، وألن كــل  وإ

مـسقطا للـدین فـي أصـول الـشرع فـال المهر لما وجب بنفس العقد صار دینـا علیـه، والمـوت لـم یعـرف 

  . )3(" یسقط شيء منه بالموت كسائر الدیون

  . موت أحد الزوجین ولم یسمى المهر: ثانیاً 

 وأمـا،  لم یذكر قـانون األحـوال الشخـصیة حكـم هـذه المـسألة حیـث ذكـر فقـط المهـر المـسمى

  :ن هماوذلك على قولی، فقهیا فقد أختلف الفقهاء في المرأة التي لم یسمى مهرها

 فإنـه ال  ،ولـم یـسم المهـر،   إذا مات أحد الـزوجین قبـل الـدخول أو الـوطء أو اإلصـابة :القول األول

   .)6(  عند الشافعیة )5(واألظهر، )4(وهذا قول الحنفیة ، یسقط  ویثبت مهر المثل

                                                             

مـنح الجلیـل شـرح ، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد، وعلـیش، 138ص، 5ج ،البنایة شرح الهدایـة، العینـي: ینظر) (1
 روضة الطالبین وعمدة ،النوويو ، 432، 3ج، م1989-ه1409، دط ، دار الفكر ، بیروت ، مختصر خلیل

اإلنـصاف ، والمـرداوي،448ص، 9ج،  البیان في مذهب االمام الشافعي،وابن سالم، 263ص ، 7ج، المفتین
  .282ص ، 8ج، الخالف في معرفة الراجح من

  ،  الفقـه االسـالمي وأدلتـه، والزحیلـي ، 294ص ، 2ج ، بدائع الـصنائع فـي ترتیـب الـشرائع، الكاساني :ینظر) (2
  .289ص، 7ج 

 .294ص  ، 2ج ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني) (3
المحـیط البرهـاني فـي الفقـه النعمـاني فقـه اإلمـام  ،وابـن مـازة  ، 62ص  ، 5ج ، المبسوطالسرخسي، :  ینظر)(4

ـــه ـــة رضـــي اهللا عن ـــي حنیف ،  1ط، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ، تحقیـــق عبـــد الكـــریم ســـامي الجنـــدي  ، أب
   . 84ص ، 3ج، م 2004-ه1424

وذلــك اذا كــان االخــتالف بــین القــولین قویــا؛  ، هــو الــرأي الــراجح مــن القــولین أو األقــوال لإلمــام الــشافعي:األظهــر) (5
فــالراجح مـن أقــوال اإلمـام الــشافعي  حینئـذ هــو ، وتــرجح أحـدهما علــى اآلخـر، بـالنظر إلـى قــوة دلیـل  كــل منهمـا

 :المرجــع .(لكــن األظهــر أشــد منــه ظهــورا فــي الرجحــان، ذي یــشاركه فــي الظهــورویقابلــه الظــاهر الــ، األظهــر
، م 2003-ه1423، 1ط، دار النفـائس ، األردن ،  المدخل إلى مذهب االمام الشافعيیوسف عمر القواسمي

  .)508ص 
 .397، ص7ج ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، الهیتمي: ینظر) (6
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ابـن  عـن علقمـة، عـن :  والدلیل علـى ذلـك)1(وقول الحنابلة في ظاهر المذهب وهو الصحیح         

مـسعود، أنــه سـئل عــن رجـل تــزوج امـرأة ولــم یفـرض لهــا صـداقا ولــم یـدخل بهــا حتـى مــات، فقـال ابــن 

لهـا مثــل صـداق نـسائها، ال وكــس، وال شـطط، وعلیهـا العــدة، ولهـا المیـراث، فقــام  معقـل بــن : مـسعود

 ،" فــي بــروع بنــت واشــق امــرأة منــا مثــل الــذي قــضیت قــضى رســول اهللا : " ســنان األشــجعي، فقــال

  . )2(ففرح بها ابن مسعود

فـــالمهر یـــسقط وال  ،  إذا مـــات أحـــد الـــزوجین قبـــل الـــدخول أو البنـــاء وتـــسمیة المهـــر : القـــول الثـــاني

  :  واألدلة على ذلك)3(تستحق الزوجة شيء منه وهذا ما ذهب إلیه المالكیة

  :القیاس - 1

                )4( كذلك   الموت فكما أن الطالق قبل الدخول والتسمیة لیس فیه مهر،  القیاس على الطالق   - أ

ــوَّض لــم ، فالــصداق عبــارة عــن عــوض عــن البــضع ، القیــاس علــى البیــع    -   ب عَ فعنــد عــدم قــبض المُ

         )5(. فالمرأة هنا ال تستحق هذا العوض ألنها لم تسلم البضع  ، یجب العوض عنه 

عبـد اهللا بـن عمـر، فمــات مـا وقـع فـي الموطـأ مـن أن ابنـة لعبیـد اهللا بـن عمـر، كانـت تحـت ابـن ل" - 2

بـن الخطـاب، فقـال لهـا  ولم یدخل بهـا، ولـم یـسم لهـا صـداقا فابتغـت أمهـا صـداقها وهـي بنـت زیـد

لیس لها صداق، ولو كان لها صـداق، لـم تمـسكه، ولـم نظلمهـا فأبـت أمهـا أن : عبد اهللا بن عمر

  )6 ( ".تقبل ذلك، فجعلوا بینهم زید بن ثابت فقضى أن ال صداق لها، ولها المیراث

                                                             

    . 87ص ، 8ج ، الــشرح الكبیــر علــى مــتن المقنــع، ن بــن محمــد بــن أحمــد عبــد الــرحم، ابــن قدامــة، ینظــر ) (1
  97ص ، 1ج ، عمدة الفقه، عبد اهللا بن أحمد بن محمد ، وابن قدامة

 ".حدیث حسن صحیح:"وقال الترمذي، 1145حدیث رقم  ، 442ص ، 3ج ، سنن الترمذي، الترمذي) (2
، 3ج،  دت، دط ، دار الفكــر، ، بیــروتخلیــل للخرشــيشــرح مختــصر ، محمــد بــن عبــد اهللا ، الخرشــي: ینظــر) (3

أحمـد بـن  الشرح الصغیر على أقرب المسالك الى مذهب اإلمام مالك  وبالهامش حاشـیة،والدردیر، 274ص
 بدایــة المجتهــد ،وابــن رشــد  ، 368ص  ، 4ج ،لــذخیرةا، والقرافــي، 450و438ص ، 2ج، محمــد الــصاوي
الفقـه ، والزحیلـي، 432ص ، 3ج ، لجلیل شرح مختصر خلیـلمنح ا، وعلیش، 52ص، 3ج،ونهایةالمقتصد 
  . 290ص  ، 7ج ، اإلسالمي وأدلته

مــنح الجلیــل شــرح مختــصر     ،علــیش ، وینظــر ، بتــصرف، 290ص ، 7ج ، الفقــه االســالمي وأدلتــه، الزحیلــي) (4
  .432 ص3ج، خلیل

 .بتصرف، 368ص  ، 4ج،یرة الذخ، والقرافي ، 52ص، 3ج،بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ابن رشد )(5
 .135،ص17ج، البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل المستخرجة، ابن رشد) (6
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  المبحث الخامس

  القواعد والضوابط المتعلقة بالنفقة

  

طٍ (قاعدة :المطلب األول  یَْس ِبَشرْ وِجِب َل وَجِب ِعْنَد ُحُصوِل اْلمُ   )التَْنِصیُص على اْلمُ

َناِشزٍ (ضابط : المطلب الثاني  َة لِ َق   )َال َنَف
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وَجِب (قاعدة : المطلب األول  طٍ التَْنِصیُص على اْلمُ یَْس ِبَشرْ وِجِب َل    )1()  ِعْنَد ُحُصوِل اْلمُ

  معنى القاعدة وتطبیقها على القانون : الفرع األول 

 أو هـــو األثــــر )2(هـــو األمـــر الـــذي وجـــب التزامـــه نتیجـــة ترتبـــه علـــى أمـــر معـــین : الموَجـــب

: موِجـب  ال)4(" وَجـب الـشيء وجوبـاّ اذا ثبـت ولـزم " فیقال )3(المترتب على شيء معین ووجب فعله  

،   تتحـدث القاعــدة عــن أثـر تــصرفات المكلــف )5(ویترتــب علیـه األثــر ، األمـر الــذي یقتـضي أحكامــا 

ن لــم یــتم ، وجــب العمــل بمقتــضاها، حیــث یترتــب علیهــا التزامــات وآثــار، ومنهــا العقــود التــي یجریهــا وإ

  .)6(ذكرها في العقد 

ر وجـب االلتـزام بهـا فـور انعقـاده إذا عقد الزواج فإنه یترتب علیـه آثـا: ومن األمثلة على ذلك   

ن لــم یــذكر ، كــان صــحیحاً  ومــن هــذه اآلثــار وجــوب نفقــة الــزوج علــى زوجتــه بمجــرد انعقــاد النكــاح وإ

وهــذا مــا أخــذ بــه قــانون األحــوال الشخــصیة األردنــي والــذي أشــار إلیــه فــي المــادة .)7(ذلــك فــي العقــد 

اخـتالف الـدین مـن حـین العقـد الـصحیح ولـو تجب النفقة للزوجـة ولـو مـع ): ( 60: ( رقمالقانونیة

ذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بیت الزوجیة فامتنعت بغیـر حـق شـرعي         كانت مقیمة في بیت أهلها وإ

عنــد عــدم دفــع الــزوج مهرهــا المعجــل أو عــدم تهیئتــه مــسكنا ، ولهــا حــق االمتنــاع، فــال نفقــة لهــا

   )8( )شرعیًا لها 

                                                             

موســوعة ، والبورنــو،  165،ص 10ج، معلمــة زایــد للقواعــد الفقهیــة واألصــولیة، مجموعــة علمــاء مــسلمین) (1
 . 503ص، المجلد األول ، القسم الثاني ، القواعد الفقهیة

 .165، ص 10ج، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة، مجموعة علماء مسلمین: ینظر) (2
 . بتصرف، 323ص، 6ج ،كشاف القناع عن متن االقناع، البهوتي) (3
 .333ص ، 4ج، تاج العروس من جواهر القاموس، الزبیدي) (4
 .503ص،  األولالمجلد، القسم الثاني  ، موسوعة القواعد الفقهیة، البورنو: ینظر)(5
ـــد للقواعـــد الفقهیـــة واألصـــولیة،مجموعـــة علمـــاء مـــسلمین : ینظـــر) (6 والبورنـــو،  ، 165ص، 10 ج،معلمـــة زای

 .503ص، المجلد األول،  القسم الثاني،موسوعة القواعد الفقهیة
 .503ص، المجلد األول،  القسم الثاني،موسوعة القواعد الفقهیة، البورنو: ینظر) (7
 19-18ص  ، 60مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(ل الشخصیة رقم قانون األحوا) (8



 69

، واختلفـوا فـي وقـت وجـوب هـذه النفقــة،  )1(وب النفقـة علـى الـزوجوقـد اتفـق الفقهـاء، علـى وجـ

  :وبیانه في الفرع اآلتي

  الخالف في وقت وجوب النفقة : الفرع الثاني 

  :اختلف الفقهاء في وقت وجوب النفقة  وذلك على قولین 

ن لم تذهب إلى منزل الـزوج  وبق،  تجب النفقة من حین إتمام العقد الصحیح:القول األول یـت عنـد وإ

وبنـاء علیـه یتبـین أن  )3(وذهب الظاهریة إلى مثـل  ذلـك، في ظاهر الروایة )2(أهلها، هذا عند الحنفیة

  . قانون األحوال الشخصیة األردني أخذ بقول أصحاب هذا الرأي 

هــذا مــا ذهــب إلیــه ،  وجــوب النفقــة مــن حــین  الــدخول أو التمكــین مــن االســتمتاع بهــا :القــول الثــاني

  وهو التمكین من االنتقال إلى حیث یرید ، إال أنهم زادوا أیضا وصفا آخر، ، والشافعیة )4(المالكیة

  : واألدلة على ذلك ما یأتي ، )6(والحنابلة )5(الزوج

                                                             

ــسوطالسرخــسي، : ینظــر) (1 ــة المبتــديوالمرغینــاني،  ، 180ص ، 5ج ، المب ــي شــرح بدای ص ، 2ج، الهدایــة ف
 ، 54 ص،القــوانین الفقهیــة، وابــن جــزي، 77، ص3ج، بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصدوابـن رشــد، ، 285

ص  ، 11 ج ،البیـان فــي مـذهب االمـام الــشافعي، ، وابــن سـالم414ص ، 11 ج،الحـاوي الكبیـر، والمـاودري
شـــرح الزركـــشي علـــى ، ، والزركــشي229ص ، 9 ج،الــشرح الكبیـــر علـــى مـــتن المقنـــع، ، وابــن قدامـــة183

  .3ص ، 6ج، مختصر الخرفي
، 187ص ، 5 ج،المبــــسوط والسرخـــسي، 575ص  ، 3 ج،رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار،  ابـــن عابـــدین)(2

  .بتصرف، 83ص ، 2ج، المطبعة الخیریة، الجوهرة النیرة،والحدادي 
،     249ص،9دت ج، دط، دار الفكــر، بیــروت، المحلــى باآلثــار، بــن ســعید، علــي بــن أحمــد، ابــن حــزم: ینظــر) (3

، دط، دار الیـازوري العلمیـة، عمـان، نفقة الزوجة في الـشریعة اإلسـالمیة دراسـة مقارنـة، محمد خـضر، قادر
  .34ص، 2010

 ضبطه وصححه عبد الوارث محمد علي ، الرسالة في فقه اإلمام مالك، عبد اهللا بن ابي زید، القیرواني، ینظر ) (4
     اقـرب المـسالك لمـذهب، احمـد بـن محمـد بـن احمـد، والـدردیر، 67ص ، دت، دط، دار الكتب العلمیـة،      بیروت

  .82ص، دت، دط، مكتبة أیوب، نیجیریا، اإلمام مالك
 بتصرف، 438ص، 11ج،الحاوي الكبیروالماوردي، ، 148ص  ، 3ج، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، الشیرازي) (5
 عبد اهللا ، وابن قدامة، 227ص، 3ج،  الكافي في فقه اإلمام أحمد،عبد اهللا بن احمد بن محمد ، ابن قدامة) (6

  .  بتصرف ، 228ص ، 8ج ، المغني     بن احمد بن محمد 
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تــزوج عائــشة رضــي اهللا عنهــا ودخــل بهــا بعــد ســنتین فمــا أنفــق علیهــا حتــى  رســول اهللا  "أن  - 1

هـــا لــساقه إلیهــا ولمـــا اســتحل أن یقــیم علـــى دخلــت علیــه ولــو أنفـــق علیهــا لنقــل، ولـــو كــان حقــا ل

   )1(" االمتناع من حق وجب لها

كمــا ، أن النفقـة مجهولـة فـي الجملـة  فــي مـدة العقـد فـال تجـب بالعقــد ألنـه ال یوجـب مـاال مجهـوال - 2

أن العقــــد یوجــــب المهــــر وهــــو یخــــالف النفقــــة وبهــــذا ال یوجــــب النفقــــة ألنــــه ال یوجــــب عوضــــین 

   )2(مختلفین

 تـسلم الزوجـة نفـسها أو امتنعـت عـن الـدخول عنـد طلـب الـزوج لعـدم قـبض المهـر وأما إذا لم      

وذلـــك ألنـــه إذا ســـلمت نفـــسها قبـــل أن تقـــبض الـــصداق ســـیلحقها ، الحـــال، جـــاز لهـــا ذلـــك ولهـــا النفقـــة

الــضرر وبیانــه انــه إذا ســلمت نفــسها قبــل أن تأخـــذ المهــر ســیؤدي إلــى تــسلیم منفعــة المعقــود علیهـــا 

لم صـداقها ال یمكـن للزوجـة الرجـوع فیمـا اسـتوفى منهـا، ولـذلك وجـب علـى الـزوج بالوطء، فـإذا لـم یـس

ألنهـا لـو امتنعـت مـن تــسلیم ، أن یـسلم للزوجـة الـصداق وللزوجـة أن تمتنـع نفـسها حتـى تقـبض مهرهـا

أمـا إذا كــان المهـر الـذي تطالــب بـه الزوجـة مــؤجال ، نفـسها بعـد أن سـلم لهــا المهـر أمكـن الرجــوع فیـه

 أن تمنع نفـسها مـن التـسلیم ألنـه ال حـق لهـا بـان تطالـب بـه  فهـي رضـیت بتـأخیره، ولـو فال یحق لها

  .)3( منعت نفسها  ال نفقة لها

  

  

                                                             

   .437ص، 11ج ،الحاوي الكبیر في فقه اإلمام الشافعياوردي، الم) (1
، 432ص،  3دت ج، دط ، دار الكتاب اإلسالمي، اسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا بن محمد:  األنصاري) (2

  . بتصرف ، 323ص ، 8ج، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،والهیتمي
  الشرح الكبیر على متن المقنع،   ابن قدامة20ص ، 6ج، يشرح الزركشي على مختصر الخرقالزركشي، ) (3

   بتصرف ، 378ص ، 9 ج،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ، والمرداوي256ص، 9   ج
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َناِشزٍ (ضابط : المطلب الثاني َة لِ َق   )1().َال َنَف

  تطبیق القاعدة على القانون : الفرع األول 

ا مـا ذهـب إلیـه قـانون األحـوال وهـذ، إن هذا الضابط یشیر إلى أحد مسقطات النفقة وهي النـشوز    

إذا نــشزت الزوجــة فــال نفقــة لهــا مــا لــم تكــن حــامال ):( 62: (فــي المــادة رقــمالشخــصیة األردنــي 

والناشز هي التي تتـرك بیـت الزوجیـة بـال مـسوغ شـرعي أو تمنـع الـزوج مـن ، فتكون النفقة للحمل

وغات المـشروعة لخروجهـا ویعتبـر مـن المـس، الدخول إلـى بیتهـا قبـل طلبهـا النقلـة إلـى بیـت آخـر

  وبیـان )2()من المسكن إیذاء الزوج لها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفـسها أو مالهـا 

  : ذلك فقهیًا في الفرع اآلتي

  : األدلة على سقوط نفقة الزوجة الناشزة: الفرع الثاني 

   ] 34: سورة النساء [M     >  =  <L :  قوله تعالى -1

ن اهللا تعـالى أمـر بتأدیـب الزوجـة الناشـزة بهجرهـا فـي المـضجع ومنـع الحـظ بـصحبتها  أ:وجـه الداللـة

فــدل ذلــك علــى ســقوط ، وأمــا منــع النفقــة عنهــا فهــي خاصــة بهــا لوحــدها، وهــذه یــشترك فیهــا الزوجــان

   )3(.النفقة لها بطریق أولى

، رغهـا لمـصالحهوتف، أن النفقة وجبت بـسبب تـسلیمها نفـسها لزوجهـا وتمكینهـا مـن االسـتمتاع بهـا - 2

للنفقـة لهـا فتـسقط  فلما تمتنع من التسلیم، والتمكین، والتفرغ تكون ظالمـة وفوتـت الـسبب الموجـب

  .)4 (نفقتها

                                                             

 مجلـة الرافـدین للحقـوق  ،والضوابط الفقهیة وحجیتها فـي قـانون األحـوال الشخـصیة القواعد، نادیة، خیر الدین) (1
  . 199ص ، م 2010، 44العدد، 12المجلد 

 .19ص ، 62مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (2
 بتصرف، 186ص، 5 ج،المبسوطالسرخسي، ) (3
 ، 195 ص .11ج ، البیان في مذهب اإلمـام الـشافعي، وابن سـالم  ، 186ص، 5 ج،المبسوط  السرخسي، ) (4

شـرح الزركـشي ، والزركـشي  ، 236ص  ، 8ج ، المغنـي، عبد اهللا بن احمـد ، ابن قدامة ، بتصرف  وینظر 
  29ص  ، 6ج ، على مختصر الخرقي
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  الخالف في تحدید معنى النشوز : الفرع الثالث 

 ،)4(، والحنابلــة )3(، والــشافعیة )2(، والمالكیــة )1(اتفــق الفقهــاء فــي المــذاهب األربعــة الحنفیــة       

سـقوط النفقـة للزوجـة الناشـرة وأمـا تحدیـد النـشوز وتعریفـه فـي المـذاهب األربعـة فهـو علـى النحـو على 

  :اآلتي

بخـالف مـا ، الخارجـة مـن بیـت زوجهـا بغیـر إذنـه المانعـة نفـسها منـه" الناشـرة هـي قـالوا أن:  الحنفیة

حتبـــاس ألن لـــو كانـــت مانعتـــه فـــي البیـــت ولـــم تمكنـــه مـــن الـــوطء، حیـــث ال تـــسقط النفـــق بـــه لقیـــام اال

  .)5(" الظاهر أنه یقدر على وطئها

خروجهـــا مـــن بیتـــه بغیـــر إذنـــه بغیـــر "وبعـــض الحنفیـــة اقتـــصر تعـــریفهم لنـــشوز الزوجـــة بأنـــه 

،  واعتبر بعض الحنفیة النشوز بمنع دخول الـزوج إلـى بیـت الزوجـة الـذي تملكـه ویـسكنان فیـه)6"(حق

                                                             

،     22ص، 4ج،بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــصنائعوالكاســاني، ، 186ج، 5 ج،المبــسوط، السرخــسي: ینظــر) (1
  .194ص ، 4، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، وابن نجیم

ص ، 2ج، وبالهـامش حاشـیة أحمـد الــصاوي علــى اقـرب المـسالك،الـشرح الـصغیر هـامش الـدردیر، : ینظـر )(2
التــاج واإلكلیــل ، العبــدري، محمــد بــن یوســف بــن أبــي القاســم، 147 ص،القــوانین الفقهیــة، وابــن جــزي، 731

  .551ص ، 5ج، م 1994-ه1416، 1ط، دار الكتب العلمیة، لمختصر خلیل
، 15ج ، نهایـة المطلــب فـي درایــة المــذهب، والجـویني، 208ص، التنبیــه فـي الفقـه الــشافعي، الـشیرازي: ینظـر) (3

، منهاج الطالبین وعمدة المفتین، والنووي، 58ص ، 9ج،روضة الطالبین وعمدة المفتین، والنووي، 451ص
  .264ص

، 9ج، اإلنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـالف، والمرداوي، 122، ص1ج، مختصر الخرقي، الخرقي: ینظر) (4
  .260ص، 9ج، لشرح الكبیر على متن المقنعا، وابن قدامة، 380ص 

بــدائع الــصنائع  فــي ترتیــب ، الكاســاني: ، وینظــر5ص، 3 ج،تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق، الزیلعــي) (5
، 382ص ، 4ج، دت، دط،  دار الفكر،العنایة شرح الهدایة ، والبابرتي، جمال الدین. 22ص، 4ج، الشرائع

  .194ص ، 4 ج،الدقائقالبحر الرائق شرح كنز ، وابن نجیم
درر الحكـــام شــرح غـــرر : ، و ینظــر84ص، 2ج ، الجــوهرة النیـــرة، أبــو بكــر بـــن علــي بــن محمـــد، الحــدادي) (6

الــدر المختـــار شـــرح تنــویر األبـــصار وجـــامع ، محمــد بــن علـــي، ، الحـــصفكي414-413ص، 1ج، األحكــام
  .92ص ، 3 ج،شرح الكتاباللباب في ، عبد الغني بن طالب بن حمادة ، ، والغنیمي258ص ، البحار
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لهــا إلــى بیتــه أو یكتــري لهــا فمنعتــه فحینئــذ لهــا أمــا إذا طلبــت منــه أن ینق، وذلــك قبــل أن تــسأله النقلــة

  .)1(النفقة

 وبعــض )2(منــع الــوطء والخــروج بغیــر إذن الــزوج  ذهــب بعــض المالكیــة بــأن النــشوز هــو: المالكیــة

كــأن تمنعــه مــن االســتمتاع بهــا أو ، المالكیــة عــرف النــشوز بأنــه الخــروج عــن الطاعــة الواجبــة  للــزوج

أو تركـــت حقـــوق اهللا تعــــالى ، یـــأذن فیـــه وال یجـــب خروجهـــا لـــهخرجـــت بـــال إذن لمحـــل تعلـــم أنـــه ال 

  . )3(كالغسل أو الصالة ومنه إغالق الباب دونه أو خانته في نفسها أو ماله

 ، )4 (ذهب بعض الـشافعیة إلـى أن تعریـف النـشوز بأنـه خـروج الزوجـة عـن طاعـة زوجهـا: الشافعیة

 مـــن  أو تمنعـــه،  البیـــت مـــن غیـــر إذنـــهومـــن الحـــاالت التـــي اعتبرهـــا الـــشافعیة نـــشوزا أن تخـــرج مـــن

أو تنتقــل مــن المنــزل الــذي ، أوان تــسافر دون أن تــستأذنه، االســتمتاع بهــا أو تغلــق البــاب فــي وجهــه 

  . )5(اسكنها فیه زوجها إلى منزل غیره بدون إذنه

تعــالى  عــصیان الزوجــة زوجهــا فیمــا یجــب علیهــا وفرضــه اهللا عــرف الحنابلــة النــشوز بأنــه: الحنابلــة

تتثاقـل أو تتـدافع إذا دعاهـا إلــى أن : " ومـن عالمـات نــشوز المـرأة عنـدهم )6(یهـا مـن طاعـة زوجهـاعل

  . )7( " االستمتاع أو تجیبه متبرمة متكرهة
                                                             

، 195ص ، 4ج، البحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق،  وابن نجـیم85 و84ص ، 2ج ،الجوهرة النیرة الحدادي، ) (1
  .بتصرف ، 557ص ، 3ج،رد المحتار على الدر المختاروابن عابدین، 

 بتصرف یسیر، 551ص، 5ج، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، ، المواق147، صالقوانین الفقهیةابن جزي، ) (2
، والدسـوقي ، 511ص ، 2ج، وبالهامش حاشیة أحمد الصاوي الشرح الصغیر على اقرب المسالك، الدردیر ) (3

مــتن الــشرح  (343ص  ، 2ج، دت، دط، دار الفكـر، حاشــیة الدســوقي علــى الــشرح الكبیــر، محمـد بــن أحمـد
  .، بتصرف)الكبیر 

، 7 ج،نهایة المحتاج الى شرح المنهـاج، والرملي ، 44ص، 7 ج،تحفة المحتاج في شرح المنهاج، الهیتمي) (4
، 496ص، دت، 1ط، دار ابـن حــزم ، فـتح المعــین بـشرح قـرة العـین بمهمــات الـدین، وابـن أحمـد ، 205ص

  . بتصرف، 415ص، 4ج، مغني المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاجوالشربیني، 
، نهایــة المطلــب فــي درایــة المــذهب، والجــویني، 441ص، 7ج، تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج، الهیتمــي) (5

 .بتصرف ، 195ص ، 11 ج،البیان في مذهب اإلمام الشافعي، ، وابن سالم252ص ، 13ج
عبـد الـرحمن    بـن محمـد ،وابـن قدامـة  ، 318ص ، 7ج ، المغني، عبد اهللا بن أحمد بن محمد ،  ابن قدامة ) (6

اإلقنـاع فـي ، موسى بن احمد بن موسى ، والحجاوي  ، 168ص ، 8ج ، الشرح الكبیر على متن المقنع ،  
شــرح  منتهــى ، منــصور بــن یــونس بــن صــالح ، والبهــوتي  ، 250ص  ، 3ج، فقــه اإلمــام احمــد بــن حنبــل

  . بتصرف ، 54ص،  3ج ، اإلرادات
ن     عبــد الــرحم، بهــاء الــدین، ، وینظــر 250ص  ، 3، جاإلقنــاع فــي فقــه اإلمــام احمــد بــن حنبــلشــرف الــدین، ) (7

  .  436ص، م 2003 -ه1425، دط، دار الحدیث،  القاهرة،العدة شرح العمدة، بن إبراهیم 
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ـــدها ـــد مـــن الزوجـــة الناشـــزة  فتعطـــى نفقـــة ول ذا كـــان للـــزوج ول ألنهـــا واجبـــه علیـــه وال تـــسقط ،وإ

 الحمــل   علیهــا روایتــین الروایــة األولــى لهــا نفقــةوأمــا الحامــل الناشــز ففــي النفقــة، )1(بمعــصیة الزوجــة

والروایـة الثانیـة ال نفقـة لهـا ، بناء على أن النفقة تجب للحامل لحملها فنفقة الولد ال تسقط بنشوز أمـه

      .)2(لنشوزها بناء على أن النفقة تجب للحامل ألجل الحمل

یتبــین أن واضــع قـــانون ، بعــد العــرض المــوجز لمعنــى النــشوز وتحدیــده فــي المــذاهب األربعــة

حیـث اخـذ معنـى النـشوز ، األحوال الشخصیة األردني لم یتقید بمذهب واحد في المادة المذكورة سابقا

الزوجـة زوجهـا مـن  من رأي بعض الحنفیة الذین عرفوا النشوز بترك بیـت الـزوج مـن غیـر إذنـه ومنـع

وأخـــذوا بنفقـــة ، ین المثـــالینوبالتـــالي فهـــو غیـــر شـــامل وجـــامع بـــل مقیـــد ومحـــصور بهـــذ، دخـــول بیتهـــا

وأمــا المــسوغات التــي ، للحمــل وهــو الروایــة األولــى للحنابلــة  والتــي مبناهــا أن النفقــة، الحامــل الناشــزة

فهــي مــن بــاب ، األمثلــة فقــط ذكرهــا لجــواز خــروج المــرأة مــن البیــت فهــي لیــست محــصورة علــى هــذه

ز للمـرأة خروجهـا مـن البیـت وبـدون جـا، فكل عذر من كان من  هذا القبیل، الضروریات ودفع األذى

عــصیان ( ویمكــن تعریــف نـشوز الزوجــة مــن خــالل مـا ذكــر فــي المـذاهب األربعــة بأنــه )3(.إذن الـزوج

الزوجــة وعــدم طاعتهــا لزوجهــا فیمــا یأمرهــا بــه ضــمن حــدود الــشرع أو فعلهــا ألمــر مــا دون اســتئذان 

ومــا یــستجد معــه مــن أمــور كمــا انــه یــصلح لكــل زمــن ، ، فهــذا تعریــف عــام وغیــر محــصور)زوجهــا

  .  واهللا تعالى اعلم بالصواب، وتطورات في الحیاة

                                                             

  . بتصرف30-29ص ، 6ج، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي) (1
 .، بتصرف234ص ، 8ج،  المغني،وابن قدامة ، 30ص، 6ج، المرجع االسابق) (2
 رسالة ، أحكام نشوز الزوجة في الشریعة اإلسالمیة ،معتصم عبد الرحمن محمد، منصور:  ینظر) (3

  .65-63ص، م2007، فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا،     ماجستیر
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  :الفصل الثاني

  اعد والضوابط الفقهیة المتعلقة بالطالق والعدة القو    

  :   وفیه مبحثین 

   القواعد الفقهیة المتعلقة بالطالق :     المبحث األول
  القواعد والضوابط الفقهیة المتعلقة بالعدة:     المبحث الثاني
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  المبحث األول

                 القواعد الفقهیة المتعلقة بالطالق

َكلَُّف إ(قاعدة : المطلب األول  لِْك اْلمُ مْ مْ یَ رٍَّة َل َد مَ عْ رَّةً بَ ا َكاَن مَ ـًة مَ َل رَّاِتـِه ُكلَِّهـا ُجمْ اعَ مَ یَق

اِحَدةً    )وَ

  )الِكتاُب كالِخطاِب (قاعدة: المطلب الثاني : المطلب الثاني 
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اِحَدةً (قاعدة : المطلب األول  ًة وَ َل رَّاِتِه ُكلَِّها ُجمْ اعَ مَ َكلَُّف إیَق لِْك اْلمُ مْ مْ یَ رٍَّة َل َد مَ عْ رَّةً بَ ا َكاَن مَ    )1()مَ

  معنى القاعدة وتطبیقها على القانون : الفرع األول 

فهــذه ال یجــوز ، تتحـدث القاعــدة عــن األقــوال وألفعـال التــي ورد األمــر بإیقاعهــا مـرة بعــد مــرة 

  . )2(للمكلف أن یوقعها مرة واحدة

 وهــذه ال یجــوز إیقاعهــا مــرة واحــدة، أن الرجــل یملــك ثــالث طلقــات : ومــن تطبیقــات القاعــدة

نمــا المــشرو  وهــذا مــا )3(تعتبــر طلقــة واحــدة ،  فلــو طلــق ثالثــا بكلمــة واحــدة، ع هــو طلقــة بعــد طلقــة وإ

الطـالق المقتـرن بالعـدد لفظـا أو ) (89(أشار إلیه قانون األحـوال الشخـصیة األردنـي فـي المـادة رقـم

  )4() والطالق المكرر في مجلس واحد ال یقع به إال طلقة واحدة ، إشارة 

  قاعدة أدلة ال: الفرع الثاني 

   M@      ?  >  =  <AD  C  B  EJ   I  H  G  F  K  :قولــــــــــه  تعــــــــــالى - 1

M  LN    U   T       S  R   Q  P  O  L ] وجـــــه الداللـــــة  ،] 101: ســـــورة التوبـــــة: 

  )5(وهذا ال یكون إال مرة بعد مرة ولیس مرة واحدة  ،ذكرت اآلیة أن للمنافقین لهم عذاب مرتین 

  )6() خطایاه، وإن كانت مثل زبد البحر بحان هللا وبحمده، في یوم مائة مرة، حطت س: من قال(قول النبي  -2

 أن المـسلم لــو قـال سـبحان اهللا وبحمـد مائـة مــرة بهـذا اللفـظ الحرفـي ال یحـصل الثــواب :وجـه الداللـة 

 بـــل البــد أن یقــول ســـبحان اهللا وبحمــده واحــدة تلــو األخـــرى حتــى یــصل إلـــى ،المــذكور فــي الحــدیث 

   .)7(ثم یحصل له الثواب المذكور بإذن اهللا ، مائة العدد 

                                                             

كلیـة ، أطروحـة دكتـوراه، القواعد والضوابط الفقهیة عنـد اإلمـام ابـن القـیم فـي فقـه األسـرة، فؤاد صدقة، مرداد) (1
   09ص، 1ج،ه1429-ه1428، المملكة العربیة السعودیة، جامعة ام القرى، یةالشریعة والدراسات اإلسالم

 . بتصرف  ، 511 و509 صالقواعد والضوابط الفقهیة عند اإلمام ابن القیم في فقه األسرة،  مرداد )(2
 .513ص،  القواعد والضوابط الفقهیة عند اإلمام ابن القیم في فقه األسرة،مرداد ، ینظر ) (3
 .25ص ، 89مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(األحوال الشخصیة رقم قانون ) (4
 .بتصرف ، 511ص،  القواعد والضوابط الفقهیة عند اإلمام ابن القیم في فقه األسرة،مرداد ) (5
  6405حدیث رقم ، 86ص ، 8ج، باب فضل التسبیح ، الجامع المسند الصحیح، البخاري ) (6
 33ص، 3ج،عن رب العالمینإعالم الموقعین ابن القیم :ینظر ) (7
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  )الطالق المقترن بالعدد لفظا(الخالف في مسألة وقوع طالق الثالث بلفظ واحد : الفرع الثالث

هــل یقـع ثالثـا أم واحــدة أم ، اختلـف العلمـاء فـي طــالق الـثالث فـي كلمــة واحـدة أو لفـظ واحـد

  : وذلك على أربعة أقوال ، ال یقع شيء

 وهـــذا رأي،  فـــال تحـــل لـــه حتـــى تتـــزوج غیـــره، یقـــع ثـــالث تطلیقـــات وتبـــین منـــه زوجتـــه: ول األولالقـــ

  )2("جمهور الصحابة والتابعین ومن بعدهم من أئمة المسلمین"وبه ذهب ، )1(علماء المذاهب األربعة

  : واألدلة على ذلك ما یأتي

  من القران الكریم : أوال 

  ] 229: سورة البقرة [Mw  vx  |  {  z  y   }~  L : قوله تعالى - 1

  وبالتالي یجوز الجمع بین ،  تدل اآلیة على جواز الجمع بین طلقتین مرة واحدة :وجه الداللة 

   )3(كما أن التسریح باإلحسان عام یشمل إیقاع الثالث مرة واحدة ، الثالث دفعة واحدة 

   :واعترض على هذا االستدالل

ین الطلقتـین قــد تكــون رجعیـة وقــد تكـون بینونــة صــغرى أنـه قیــاس مـع الفــارق وذلــك ألن الجمـع بــ  - أ

وبالتــالي ال یــستلزم فــي كــال الحــالتین البینونــة الكبــرى علــى عكــس ، ویحــق لــه أن یرجعهــا بعقــد جدیــد

                                                             

مطبعـة محمـد    ، القـاهرة ، متن بدایة المبتدي في فقـه اإلمـام أبـي حنیفـة ،علي بن أبي بكر ،المرغیناني، ینظر) (1
،     )مــتن المختــار  (122ص ، 3ج ،االختیــار لتعلیــل المختــار، وابــن مــودود  ،68ص، دت ، دط، علــي صــبح
    ،501ص ، 1ج، المقـدمات الممهـدات ، وابـن رشـد  ، 68ص ، لـكالرسـالة فـي فقـه اإلمـام ما، والقیرواني 
الحـاوي الكبیـر فـي فقـه مـذهب   ،والمـاوردي ، 39ص ، 4ج ، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیـل، والحطـاب 

   وابـن قدامـة  ، 7ص، 3ج، المهذب في فقه اإلمام الـشافعي ، والشیرازي  ، 118ص، 10ج ، اإلمام الشافعي
  .240ص ، 5ج، كشاف القناع عن متن االقناع ، والبهوني  ، 370ص ، 7ج ، المغني ، عبد اهللا بن احمد

 ، 1ط، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت  ، المبــدع فــي شــرح المقنــع، ابــراهیم بــن محمــد بــن عبــد اهللا، وابــن مفلــح
  .303ص ، 6ج،  م 1997-ه1418

 471ص ، 3ج ،فتح القدیر، وابن الهمام ، 233ص ، 3ج،  رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدین ) (2
  .بتصرف ، 274ص ، 6ج، نیل األوطار، الشوكاني) (3
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وأمــا التــسریح باإلحــسان فــإن ســیاق اآلیــة یــدل علــى انــه ، الــثالث طلقــات المــستلزمة للبینونــة الكبــرى 

  )1(ل إیقاع الثالث طلقات یكون بعد إیقاع طلقتین فال یتناو 

  .)2(ولو كان دفعة واحدة لقال الطالق طلقتان ، انه مرة بعد مرة " مرتان"المقصود بكلمة   -   ب

  ]230:لبقرة  سورة ا[M×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍØ  L : قوله تعالى - 2

فلــم ، الق وآخــر أن الزوجــة تحــرم علــى زوجهــا بالطلقــة الثالثــة واآلیــة لــم تفــرق بــین طــ:وجــه الداللــة 

أطهــار  وال الــذي یكــون فــي طهــر واحــد أو فــي، وال بــین المبــاح والمحظــور، تفــرق بــین الــسني وغیــره 

   .)3(وبالتالي ال فرق بین طالق الثالث بكلمة واحدة أو متفرقات، متفرقة 

  من السنة النبویة : ثانیا 

عاصـم، أرأیـت رجـال یـا : أن عویمرا العجالني جاء إلى عاصم بن عدي األنصاري، فقـال لـه

، اهللا  وجــد مــع امرأتــه رجــال، أیقتلــه فتقتلونــه، أم كیــف یفعــل؟ ســل لــي یــا عاصــم عــن ذلــك رســول

المـسائل وعابهـا، حتـى كبـر علـى عاصـم مـا اهللا  ، فكـره رسـولفسأل عاصم عـن ذلـك رسـول اهللا 

 قــال لــك یــا عاصــم، مــاذا: ، فلمــا رجــع عاصــم إلــى أهلــه، جــاء عــویمر فقــالســمع مــن رســول اهللا 

 المــسألة التــي ســألته عنهــا، قــال لــم تــأتني بخیــر، قــد كــره رســول اهللا : ؟ فقــال عاصــماهللا  رســول

یـا : وسـط النـاس، فقـالحتى أتـى رسـول اهللا  واهللا ال أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عویمر: عویمر

 قـد«: قـال رسـول اهللا امرأته رجال، أیقتله فتقتلونـه، أم كیـف یفعـل؟ ف رسول اهللا أرأیت رجال وجد مع

اهللا  فتالعنــا وأنــا مــع النــاس عنــد رســول: قــال ســهل» أنــزل اهللا فیــك وفــي صــاحبتك، فاذهــب فــأت بهــا
                                                             

محمـد فـؤاد عبـد     : رقـم كتبـه وأبوابـه وأحادیثـه  ،فـتح البـاري شـرح صـحیح البخـاري، أحمد بن علي ، ابن حجر ) (1
  . بتصرف  ، 366-365ص  ، 9ج، دت، دط، دار المعرفة ، بیروت ، الباقي 

 -ه1408 ، 1ط، دار الكتب العلمیة  ، الفتاوى الكبرى البن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم ، ابن تیمیة ، ظرین )(2
   . 280ص ، 3ج، م 1987    
دار احیـاء التــراث     ، بیـروت ، محمـد صــادق القمحـاوي : تحقیـق  ، أحكــام القـرآن، أحمـد بـن علـي ، الجـصاص ) (3

   .483ص، 9ج ،المحلى باآلثار، ابن حزم ، وینظر . تصرف ب ، 84ص ، 2ج، ه 1405، دط ، العربي 
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رســـول اهللا إن أمـــسكتها، فطلقهـــا ثالثـــا، قبـــل أن یـــأمره  كـــذبت علیهـــا یـــا: ، فلمــا فرغـــا، قـــال عـــویمر

  . )1(»فكانت تلك سنة المتالعنین«: قال ابن شهاب رسول اهللا 

ولـم  –أن العجالني  لم یعلم أنها قد بانت منه باللعان، فطلقها ثالثـا بحـضرة النبـي  ": الداللة وجه

  )2(."  إیقاعه الثالث، فلو كان محرما أو كان ال یقع ألنكره- -ینكر النبي 

ولـیس بـالطالق الـذي أوقعـه ألنـه لـم ، أن الفرقة حـصلت بـنفس اللعـان:واعترض على هذا االستدالل 

  . )3(حال یصادف م

  حیث ال ،  أن العلماء مختلفون في قضیة وقوع الفرقة بنفس اللعان :وأجیب على هذا االعتراض 

  .)4(یوجد دلیل من الكتاب وال من السنة بشكل صریح  وغیر مجمع علیه

أنــه طلــق امرأتــه تطلیقــة وهــي حــائض ثــم أراد أن یتبعهــا بتطلیقتــین أخــراوین ، عبــد اهللا بــن عمــر  - 1

أمـرك اهللا إنـك قـد أخطـأت الـسنة،  یـا ابـن عمـر مـا هكـذا«: فقـال، فبلغ ذلك رسول اهللا عند القرئین 

إذا «: ثـم قـال، فراجعتهـا  فـأمرني رسـول اهللا : قـال، » والـسنة أن تـستقبل الطهـر فیطلـق لكـل قـروء

یــا رسـول اهللا رأیــت لـو أنــي طلقتهــا ثالثـا كــان یحــل : فقلــت، » هـي طهــرت فطلـق عنــد ذلــك أو أمـسك

  . )5(»ال كانت تبین منك وتكون معصیة«: قال،  أراجعها؟ لي أن

                                                             

ـــصحیح، البخـــاري ) (1    5259حـــدیث رقـــم  ، 42ص ، 7ج، بـــاب مـــن أجـــاز طـــالق الـــثالث ، الجـــامع المـــسند ال
  .1492حدیث رقم ،1129ص ، 2ج، كتاب اللعان ، ورواه  مسلم في الصحیح

ـــان فـــي مـــذهب اإلمـــام الـــشافعي، ابـــن ســـالم) (2 ـــر، المـــارودي،  وینظـــر81ص، 10ج، البی       10ج، الحـــاوي الكبی
   . 120ص

دار     ، بیــروت  ، أضــواء البیــان فــي إیــضاح القــران بــالقران، محمــد األمــین بــن محمــد المختــار ، الــشنقیطي ) (3
  . بتصرف  ، 105ص، 1ج،م 1995 -ه1415،الفكر

 .تصرف ب، 106ص  ، 1ج ، أضواء البیان في إیضاح القران بالقران،الشنقیطي) (4
شــعیب االرنــؤوط، : حققــه وضــبط نــصه وعلــق علیــه  ،ســنن الــدارقطني، علــي بــن عمــر بــن أحمــد ، الـدارقطني ) (5

-ه 1424 ، 1ط، مؤسـسة الرسـالة ، بیـروت ، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیـف حـرز اهللا، أحمـد برهـوم 
، محمـد ناصـر ، األلبـاني : المرجـع ( منكـر : حكـم األلبـاني  ، 3974حدیث رقم ، 56ص ، 5ج،   م 2004

  ، 2ط، المكتـب االسـالمي ، بیـروت ، إشراف زهیـر شـاویش  ، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل
 .)119ص ، 7ج، 1985-ه1405
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  فذلك ال یمنع ، یدل الحدیث صراحة على لزوم إیقاع الثالث حتى لو كان معصیة : وجه الداللة 

  . )1(من لزومه

 : ومن األمور التي وردت على هذا الحدیث 

  "ال : ل النـسائي وأبـو حـاتمفي إسـناده عطـاء الخراسـاني وهـو مختلـف فیـه، وقـد وثقـه الترمـذي، وقـا

لـیس فـیمن روى عنـه مالــك : بـأس بـه، وكذبـه سـعید بــن المـسیب وضـعفه غیـر واحـد وقــال البخـاري

مـن خیـار عبـاد اهللا غیـر أنـه  كـان: كـان نـسیا وقـال ابـن حبـان: من یستحق الترك غیره وقال شـعبة

، "  االحتجــاج بــهكــان كثیــر الــوهم ســیئ الحفــظ یخطــئ وال یــدري، فلمــا كثــر ذلــك  فــي روایتــه بطــل
ثقـة معـروف بـالفتوى : ثقـة وقـال  یعقـوب بـن شـیبة : وغیـرهم ، والعجلـي ، ویحیـى ، وقـال أحمـد")2(

  . )3(" ال بأس به: وقال أبو حاتم ،والجهاد 

  وهــي مــوطن االستــشهاد مــن الحــدیث هــي زیــادة انفــرد بهــا عطــاء ...." أرأیــت لــو طلقتهــا "قولــه ،

وفــي إســناد هــذه ،  وشــاركوه بأصــل الحــدیث ، كروا هــذه الزیــادة وخــالف فیهــا الحفــاظ الــذین لــم یــذ

: ال بــأس بــه  وقــال الــدارقطني : قــال دحــیم"  بینمــا )4(، وهــو ضــعیف ، الزیــادة شــعیب بــن زریــق 

  . )5(" ثقة

ســــهیمة عـــن نـــافع بـــن عجیـــر بـــن عبـــد یزیـــد بــــن ركانـــة، أن ركانـــة بـــن عبـــد یزیـــد طلـــق امرأتـــه  - 2

واهللا مـا أردت إال «: واهللا مـا أردت إال واحـدة، فقـال رسـول اهللا : لبـذلك، وقـا فأخبر النبـي البتـة،

                                                             

،     دت ، دط، مكتبـة اإلیمــان ، المنـصورة  ، )الطــالق(الموسـوعة الفقهیــة المیـسرة ، محمـد ابــراهیم ، الحفنـاوي ) (1
  .بتصرف ، 129ص 

  .270ص ، 6ج ، نیل األوطار، الشوكاني ) (2
،     تحقیــق علــي محمــد البجـــاوي  ، میــزان  االعتـــدال فــي نقــد الرجــال، محمــد بــن احمــد بــن عثمــان ، الــذهبي ) (3

  . 74ص ، 3ج، م 1963-ه1382 ، 1ط، دار المعرفة ، بیروت 
 .بتصرف ، 271-270ص، 6 ج،نیل االوطار ، الشوكاني ) (4
 .276ص، 2ج ، میزان  االعتدال في نقد الرجال،هبي الذ) (5
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، فطلقهــا الثانیــة فــي زمــان واهللا مــا أردت إال واحــدة، فردهــا إلیــه رســول اهللا : ، فقــال ركانــة» واحـدة؟

  .)1(عمر، والثالثة في زمان عثمان 

، لقــة واحــدة فحلــف علــى ذلــك اســتحلف الرجــل انــه إذا أراد بكلمــة البتــة ط أن النبــي :وجــه الداللــة 

لـم یكـن لالسـتحالف  فلـو أنهـا ال تقـع ثالثـا، فدل على انه لـو أراد بهـا الـثالث وقـت ثالثـا وبانـت منـه 

  . )2(أي معنى 

  

  

  
                                                             

ضـــعیف :حكــم األلبــاني ، 2206حــدیث رقــم  ، 263ص ، 2ج، بــاب فـــي البتــه ، ســنن ابــي داود، أبــو داود ) (1
أنــه طلــق امرأتــه البتــة، فــأتى :  بــن علــي بــن یزیــد بــن ركانــة، عــن أبیــه، عــن جــدهعــن عبــد اهللاوروایــة أخــرى لــه 

: ، قال أبـو داود» هو على ما أردت«: آهللا، قال: ، قال» آهللا؟«: واحدة، قال: ت، قالما أرد: فقالرسول اهللا 
أهــل بیتــه، وهــم أعلــم بــه، وحــدیث ابــن  وهــذا أصــح مــن حــدیث ابــن جــریج أن ركانــة طلــق امرأتــه ثالثــا، ألنهــم«

 2208حـدیث رقـم 264-263ص  ،2ج» جریج رواه عن بعـض بنـي أبـي رافـع، عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس
: تحقیـق ، سـنن ابـن ماجـه، محمـد بـن یزیـد ، وروى هذا الحـدیث أیـضا ابـن ماجـه ، ضعیف : م األلباني حك،

رواه  ( 2051حــدیث رقــم  ، 661ص ، 1ج ،دت ، دط ،دار احیــاء الكتــب العربیــة ، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي 
أبیـه، عـن جـده، أنـه عن جریر بن حازم، عن الزبیـر بـن سـعید، عـن عبـد اهللا بـن علـي بـن یزیـد بـن ركانـة، عـن 

ما أشرف هـذا : سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي، یقول:  وقال محمد بن ماجه.... طلق امرأته البتة
ســنن ، ورواه الــدارقطني  ، 1177حــدیث رقــم ، 472ص  ، 3ج ، ســنن الترمــذي،ورواه الترمــذي  ) الحــدیث

، ورواه البیهقــــــي ، 3982، 3981 ، 3980، 3979، 3978حــــــدیث رقــــــم ، 62-59ص ، 5 جالــــــدارقطني
." 15002، 15001، 15000، 14999، 14998حـــــدیث رقــــــم ، 560-559ص ، 7ج ،الـــــسنن الكبــــــرى

ال یعــرف إال مــن هــذا الوجــه، وســألت محمــدا عنــه، یعنــي : قــال الترمــذي. وصــححه أیــضا ابــن حبــان والحــاكم
إنـه : وقـد ضـعفه غیـر واحـد، وقیـلوفـي إسـناده الزبیـر بـن سـعید الهاشـمي . فیه اضطراب، انتهى: البخاري فقال

واحـدة، وأصـحها أنـه : ثالثـة، وتـارة قیـل: وذكر الترمـذي عـن البخـاري أنـه یـضطرب فیـه، تـارة یقـال فیـه. متروك
ولــه . لكــن قــد رواه أبــو داود مــن وجــه آخــر: قــال ابــن كثیــر. طلقهــا ألبتــة، وأن الــثالث ذكــرت فیــه علــى المعنــى

وقال اإلمام أحمد كمـا )"269ص ، 6ج ،نیل األوطار، الشوكاني:مرجع ال "( .طرق أخر فهو حسن إن شاء اهللا
طرقــه ضــعیفة، قــال : ركانــة لــیس بــشيء، وفــي روایــة عنــه] حــدیث: [، وعللــه» تحقیقــه«نقلــه ابــن الجــوزي فــي 

وقـال یحیـى . والنـسائي] الـساجي[وكـذلك قـال علـي بـن المـدیني وزكریـا . ضـعیف: لیس بشيء، وقال مـرة: یحیى
البـدر المنیـر فـي ، ابـن الملقـن : المرجـع." ( هـذا الحـدیث ضـعفوه: » تمهیـده«ال ابن عبد البـر فـي ثقة وق: مرة

قـال عبـد الحـق فـي " )106- 105ص ، 8ج ، ،تخریج األحادیث األحادیث  واآلثار الواقعة في الشرح الكبیر
ركانــة، والزبیــر بــن فــي إســناد هــذا الحــدیث عبــد اهللا بــن علــي بــن الــسائب عــن نــافع عــن عجیــر عــن ": أحكامــه"

ســعید عــن عبــد اهللا بــن علــي بــن یزیــد بــن ركانــة عــن أبیــه عــن جــده، وكلهــم ضــعفاء، والزبیــر أضــعفهم، وقــال 
ألحادیــث   نــصب الرایــة، الزیلعــي : المرجــع "( علــي بــن یزیــد بــن ركانــة عــن أبیــه لــم یــصح حدیثــه: البخــاري
 .)337ص  ، 3ج، الهدایة

     البیـان فـي مـذهب اإلمـام الـشافعي، وابن سـالم  ، 7ص ، 3ج ، مام الشافعيالمهذب في فقه االل، الشیرازي ) (2
  . بتصرف ، 108ص ، 3ج ، الكافي في فقه اإلمام أحمد، عبد اهللا بن أحمد ، وابن قدامة ، 82ص ، 10ج
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عــن رجــل، طلــق  أخبــر رســول اهللا : ســمعت محمــود بــن لبیــد قــال: عـن مخرمــة، عــن أبیــه قــال - 3

» أیلعــب بكتــاب اهللا، وأنــا بــین أظهــركم «:امرأتــه ثــالث تطلیقــات جمیعــا، فقــام غــضبانا، ثــم قــال

  )1(یا رسول اهللا أال أقتله؟: حتى قام رجل فقال

 أنهـا - –أن المطلق یظن الثالث المجموعة واقعة، فلـو كانـت ال تقـع لبـین النبـي  " :وجه الداللة 

   )2(."ألنه ال یجوز في حقه تأخیر البیان عن وقت الحاجة إلیه؛ ال تقع 

  :ردت على هذا الحدیث من األمور التي و 

  محمود بن لبید ولد في عهد النبي "أن  ن ذكـره بعـضهم فـي الـصحابة ولم یثبت له منه سماع وإ

لـیس فیهـا شـيء صـرح فیـه  فألجل الرؤیة وقد تـرجم لـه أحمـد فـي مـسنده وأخـرج لـه عـدة أحادیـث

 .)3( " بالسماع

                                                             

  مؤســسة  ، بیــروت ، حــسن عبــد المــنعم شــلبي :تحقیــق  ، الــسنن الكبــرى، أحمــد بــن شــعیب بــن علــي ، النــسائي ) (1
ال أعلــم أحــد روى هــذا   :  وقــال عنـه 5564،حــدیث رقــم   ، 252ص ، 5ج،م2001-ه1421، 1ط، الرسـالة 

غایــة المــرام فــي تخــریج ،  محمــد ناصـر الــدین: األلبــاني : المرجـع ( ،صــححه األلبــاني. الحـدیث غیــر مخرمـة
فه فــي كتــاب وضــع،  )164ص، ه 1405 ، 3ط، المكتــب االســالمي ، بیــروت  ، أحادیــث الحــالل والحــرام

وقـــال ابـــن  . 103ص، م 1998-ه1419 ، 1ط، مكتبـــة المعـــرف ، الریـــاض ، )  ضـــعیف ســـنن النـــسائي(
، ابـن عثیمـین: المرجـع  ( أن الحدیث أقل أحواله أن یكون حسنا، وقد صححه جماعة من أهل العلم:  عثیمین 

ص  ، 13هـج1428-م1422  ،1ط، دار ابـن الجـوزي ، محمد بن صالح ، الشرح الممتـع علـى زاد المـستنقع 
نیــل ، الــشوكاني: المرجــع (، رواتــه موثقــون: وقــال الحــافظ فــي بلــوغ المــرام. إســناده جیــد:  قــال ابــن كثیــر39. 

بـن بكیـر بــن اسـناده علـى شـرط مـسلم فـإن ابـن وهـب قـد رواه عـن مخرمـة "وقیـل ، ) 269ص، 6ج ،  األوطـار
" صـحیحه " مـة ثقـة بـال شـك، وقـد احـتج مـسلم فـي سـمعت محمـود بـن لبیـد فـذكره، ومخر : األشج، عن أبیه قال

ابـن : المراجـع " (والمسلمون مجمعون على قبول أحادیث مسلم إال بموجب صریح یقتـضي الـرد" بحدیثه عنأبیه 
مكتبـة المنـار ، الكویـت، مؤسسة الرسـالة ، بیروت، زاد المعاد في هدي خیر العباد، محمد بن ابي بكر ، القیم 

ـــان، والـــشنقیطي ، 221-220ص، 5ج،م 1993-ه1415، 27ط،االســـالمیة  ) 109ص ، 1ج،أضـــواء البی
  .)221-220ص، 5ج،م 1993-ه1415، 27ط،مكتبة المنار االسالمیة ، الكویت 

 .111ص ، 1ج، اضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الشنقیطي ) (2
 ، ه1379، دط،  دار المعرفة ،بیروت  ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي ، ابن حجر ) (3

  .362ص ، 9   ج



 84

، ومحمــود بــن  لوصـلومراسـیل الــصحابة لهـا حكــم امرسـل صــحابي "  بأنــه واجیـب عــن هــذا

  . )1(" لبید المذكور جل روایته عن الصحابة 

  لیس فیه ما یدل صراحة على أن النبي   2(أوقع الثالث طلقات أو لم یوقعها( . 

عـن داود  عبد  الرزاق، أخبرنا یحیى بن العالء، عن عبید اهللا بـن الولیـد العجلـي، عـن إبـراهیم، - 4

  ة له ألف تطلیقة، فانطلق أبي إلى رسول اهللا طلق جدي امرأ: بن عبادة بن الصامت قال

 فـــذكر ذلـــك لـــه، فقـــال النبـــي ، :»،أمـــا ثـــالث فلـــه، وأمـــا تـــسع مائـــة وســـبعة  أمـــا اتقـــى اهللا جـــدك

ن شاء غفر له   . )3(» وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء اهللا تعالى عذبه، وإ

بــراهیم بــأن یحیــى بـن العــالء ضــعیف، وعبیــد اهللا بـ"  :واعتــرض علــى هــذا الحــدیث ن الولیــد هالــك، وإ

ـــد عبـــادة بـــن  بـــن عبیـــد اهللا مجهـــول، فـــأي حجـــه فـــي روایـــة ضـــعیف عـــن هالـــك عـــن مجهـــول ثـــم وال

   )4(" الصامت لم یدرك اإلسالم فكیف بجده؟

طلقنـي زوجـي «: حـدثیني عـن طالقـك، قالـت: قلت لفاطمة بنت قیس: عن عامر الشعبي، قال - 5

   ) «)5ل اهللا ثالثا، وهو خارج إلى الیمن، فأجاز ذلك رسو 

 ال یدل على أن الثالث كانت في مجلس واحد بل قد وجد في " :واعترض على هذا الحدیث 

   )6( "  روایات هذا الحدیث ما یدل على أنها كانت متفرقة

                                                             

 109ص  ، 1ج، اضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الشنقیطي ) (1
  بتصرف، 109ص  ، 1ج، اضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،  الشنقیطي )(2
المكتــب ،  بیــروت،حبیــب الــرحمن األعظمــي: تحقیــق ، المــصنف، عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع ، الــصنعاني ) (3

  .11339حدیث رقم ، 393ص ، 6ج، ه 1403، 2ط، اإلسالمي 
 275ص،6ج ،نیل األوطار، والشوكاني .127ص،17ج ، المجموع شرح المهذب، المطیعي ) (4
 صحیح : حكم األلباني ، 2024حدیث رقم  ، 652ص، 1ج ، سنن ابن ماجه، محمد بن یزید ، ابن ماجه ) (5
 دط ، دار الجیل ، بیروت ، كفایة الحاجة في شرح سنن ابن ماجه ،بد الهادي التتويمحمد بن ع ،السندي ) (6

  114ص ، 1ج، اضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الشنقیطي، وینظر  ، 624ص  ، 1ج، دت     ،
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عن ابن شهاب، أن أبا سـلمة بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف، أخبـره، (ومنها ما ورد في صحیح مسلم 

ا كانــت تحــت أبــي عمــرو بــن حفــص بــن المغیــرة، فطلقهــا آخــر أن فاطمــة بنــت قــیس، أخبرتــه أنهــ

حیــث تــدل علــى أن الطلقــة ،  هــذه الروایــة جــاءت مفــسرة لروایــة ابــن ماجــه )1( ....)ثــالث تطلیقــات 

   )2(. كانت ثالثة بعد اثنتین قبلها ولیس المقصود أنها مجتمعة مرة واحدة 

  من اآلثار : ثالثا 

فــسكت : إنـه طلــق امرأتـه ثالثـا، قـال: فجــاءه رجـل، فقـالكنــت عنـد ابـن عبـاس : عـن مجاهـد قـال - 1

ینطلق أحدكم، فیركـب الحموقـة ثـم یقـول یـا ابـن عبـاس، یـا : " حتى ظننت أنه رادها إلیه، ثم قال

ن اهللا قـال نـك لـم تتـق اهللا فلـم أجـد 2: الطـالق Mi    o    n  m  l    k  j  L  :ابن عباس، وإ  ، وإ

   )3(.  امرأتك لك مخرجا، عصیت ربك، وبانت منك

إنــي طلقـــت امرأتــي ثمـــاني تطلیقــات، فقـــال ابـــن :  أن رجــال جـــاء إلــى عبـــد اهللا بــن مـــسعود فقـــال - 2

صـدقوا، مــن «: قیـل لــي إنهـا قـد بانــت منـي، فقـال ابــن مـسعود: ؟ قـال» فمـاذا قیـل لــك«: مـسعود

 تلبـسوا طلق كما أمره اهللا فقـد بـین اهللا لـه، ومـن لـبس علـى نفـسه لبـسا جعلنـا لبـسه ملـصقا بـه، ال

  )4(»على أنفسكم، ونتحمله عنكم، هو كما یقولون

الرجـل  وأخـذ منهـا أقـصى مـا یملكـه،  أن الرجل طلق امرأته ثماني طلقات دفعة واحـدة :وجه الداللة 

  .)5(وبانت الزوجة منه بینونة كبرى، حیث لزمت ووقعت، وهي ثالث طللقات 

                                                             

 1480حدیث رقم ، 1116ص  ، 2ج، باب المطلقة ال نفقة لها  ، المسند الصحیح، مسلم ) (1
 114ص ، 1ج، اضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الشنقیطي، ینظر ) (2
الـسنن ، ورواه البیهقـي ،  صـحیح : حكم األلباني ، 2197حدیث رقم ،260ص، 2ج،سنن أبي داود، أبو داود) (3

 14943حدیث رقم ، 542ص،7ج ،الكبرى
مؤســـسة      ،  محمــود خلیــل-بــشار عــواد معـــروف تحقیـــق   ،موطــأ اإلمـــام مالــك، مالــك بـــن أنــس ، ابــن مالــك ) (4

  . 1570حدیث رقم ، 605ص ، 1ج، ه 1412، دط ، الرسالة 
     ســـالم محمـــد عطـــا، محمـــد علـــي: تحقیـــق  ،االســـتذكار،  یوســـف بـــن عبـــد اهللا بـــن محمـــد،ابـــن عبـــد البـــر،ینظـــر) (5

  3ص ، 6ج، م 2000-ه1421، 1ط، دار الكتب العلمیة ، بیروت  ، معوض
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: فقــال،  إلــى علــي بــن أبــي طالــب جــاء رجــل: قــال، عــن حبیــب بــن أبــي ثابــت ، عــن األعمــش  - 3

   )1(»یحرمها علیك ثالث وسائرهن اقسمهن بین نسائك«: قال علي، إني طلقت امرأتي ألفا 

  . )2( أن علي رضي اهللا عنه لم ینكر الثالث طلقات مجتمعة:وجه الداللة 

  اإلجماع  : رابعاً 

یقــاع الــثالث"قــال ابــن حجــر مرجحــا   علــى ذلــك وال  لإلجمــاع الــذي انعقــد فــي عهــد عمــروإ

ن كــان  ظ أن أحـدا فــي عهـد عمــر خالفـه فـي واحــدة منهمـا وقــد دل إجمـاعهم علـى وجــود ناسـخ وإ یحفـ

خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجمیعهم في عهد عمر فالمخالف بعـد هـذا اإلجمـاع منابـذ لـه 

یـــره ونقـــل ابـــن عبـــد البـــر وغ"، )3("والجمهـــور علـــى عـــدم اعتبـــار مـــن أحـــدث االخـــتالف بعـــد االتفـــاق

 "وقــال الــشوكاني بعــد ذكــر اآلثــار علــى وقــوع الــثالث   ، )4("اإلجمـاع علــى لــزوم الــثالث لمــن أوقعهــا

  . )5(" وهذا كله یدل على إجماعهم على صحة وقوع الثالث بالكلمة الواحدة 

وال حاجــة إلــى االشــتغال باألدلــة علــى رد قــول مــن أنكــر وقــوع الــثالث جملــة ألنــه " وقــال ابــن نجــیم 

لـو حكــم حــاكم بــأن الـثالث بفــم واحــد واحــدة لـم ینفــذ حكمــه ألنــه ال : ولــذا قــالوا.... إلجمــاع مخـالف ل

   )6(" یسوغ فیه االجتهاد ألنه خالف ال اختالف

                                                             

 .3946حدیث رقم ، 38ص،5ج ،رقطنيسنن الدا، الدارقطني ) (1
 .بتصرف ،399ص، 9ج ،المحلى باآلثار،  ابن حزم)(2
 .365ص، 9ج ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر) (3
 .35ص،3ج ،منح الجلیل شرح مختصر خلیل، علیش) (4
 .272ص ، 6ج ،نیل األوطار، الشوكاني ) (5
 . 257ص  ، 3ج ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجیم ) (6
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  القیاس: خامسا 

واعتــرض علــى هــذا  )1("یـصح إزالتــه متفرقـا، فــصح مجتمعــا، كـسائر األمــالك أن النكـاح ملــك"

 إلـى أن یكـون هـو: قد جمع ما فسح له فـي تفریقـهن المطلق ثالثًا إ: وقولكم :"الدلیل ابن القیم فقال 

، فــإذا جمــع مــا أمــر بتفریقــه فقــد  حجــة علــیكم أقــرب، فإنــه إنمــا أذن لــه فیــه وملكــه متفرقــًا ال مجموعــًا

" رجــل أخطــأ الــسنة، فیــرد إلیهــا: "تعــدى حــدود اهللا وخــالف مــا شــرعه، ولهــذا قــال مــن قــال مــن الــسلف

  .وأبین وأقرب إلى الشرع والمصلحةفهذا أحسن من كالمكم 

ثم هذا ینتقض علیكم بـسائر مـا ملكـه اهللا تعـالى العبـد وأذن فیـه متفرقـًا فـأراد أن یجمعـه كرمـي 

، واللعــان الـــذي شــرع كــذلك، وأیمــان القــسامة التــي شــرعت كـــذلك . الجمــار الــذي إنمــا شــرع لــه مفرقــًا

ا فــى وقــت واحــد، ألنــه جمــع مــا أمــر أن لــه أن یــؤخر الــصلوات كلهــا ویــصلیه: ونظیــر قیاســكم هــذا

على أن هذا قد فهمه كثیر من العوام، یـؤخرون صـالة الیـوم إلـى اللیـل ویـصلون الجمیـع فـى . بتفریقه

وقـت واحــد ویحتجــون بمثـل هــذه الحجــة بعینهـا، ولــو ســكتم عـن نــصرة المــسألة بمثـل ذلــك لكــان أقــوى 

  . )2(" .لها

وابـن ، وبـه أخـذ ابـن عبـاس ، )3( شیخ اإلسالم ابن تیمیـة یقع طلقة واحدة  وهذا رأي: القول الثاني  

وقالـه الزبیـر بـن العـوام، وعبـد " ،)5(وعلـي بـن أبـي طالـب وابـن مـسعود ، )4(إسحاق وطاوس وعكرمـة 

ابـن زنبـاع، ومحمـد بـن بقـي بـن :  وقال به مـن شـیوخ قرطبـة- رضي اهللا عنهما -الرحمن بن عوف 

   . )6(" فقیه عصره، وأصبغ بن الحباب، وجماعة سواهممخلد، ومحمد بن عبد السالم الخشني، 

                                                             

  .370ص ، 7ج ، المغني، عبد اهللا بن أحمد، ابن قدامة ) (1
محمـد حامـد     ، تحقیـق  ، إغاثة اللهفان مـن مـصاید الـشیطان ،حمد بن أبي بكر بن أیوب بن سـعدأ، ابن القیم ) (2

  306ص ، 1ج،الریاض مكتبة المعارف ، الفقي 
،   قاســم عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن:تحقیــق ، مجمــوع الفتــاوى، أحمــد بــن عبــد الحلــیم ، ابــن تیمیــة ، ینظــر ) (3

، 33ج ،م1995-ه1416، دط ، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشریف ،المملكــة العربیــة الــسعودیة 
  .226-225ص ، 3ج  ، الفتاوى الكبرى، وابن تیمیة . 67ص

 .233ص، 3ج ،رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین ، ینظر ) (4
بــراهیم     : تحقیــق   ،الجــامع ألحكــام القــرآن، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح ،االقرطبــي ) (5 أحمــد البردونــي وإ

  . بتصرف، 132ص  ، 3ج،  م1964 -هـ 1384، 2ط ،دار الكتب المصریة، القاهرة ، أطفیش 
 .455ص ، 8ج ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، المرداوي ) (6
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، أخـــذ بـــرأي أصـــحاب هـــذا القـــول ، وبنـــاء علیـــه یتبـــین أن قـــانون األحـــوال الشخـــصیة األردنـــي       

وبالتالي تكون أدلة المادة القانونیة المتعلقة بالموضوع هي التي اسـتدل بهـا أصـحاب هـذا القـول وهـي 

  :  على النحو اآلتي 

  لقرآن الكریم من ا: اوأل

  ]229: سورة البقرة [Mw  vx}  |  {  z  y   ~    L :  قوله تعالى

 وهو مشروع مرة بعد مرة ولیس جملة ، أن الرجل یملك ثالث تطلیقات مفرقات :وجه الداللة 
ــــان( وهنــــا فــــي هــــذه اآلیــــة قــــال اهللا تعــــالى، واحــــدة  ، أي مــــرة بعــــد مــــرة وهــــذا فــــي لغــــة العــــرب ) مرت

وتكونــــــان مــــــرة بعــــــد ، وبنــــــاء علیــــــه فــــــالطلقتین المــــــذكورتین همــــــا الــــــرجعیتین، لقتــــــانواهللا لـــــم یقــــــل ط

M  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í : تعــــــالىوأمــــــا الطلقــــــة الثالثــــــة فــــــذكرت فــــــي قولــــــه ، مــــــرة ولیــــــست مجتمعــــــة

×  Ö   Õ  Ô  ÓØ    L  ] فهـــــــذا هـــــــو الطـــــــالق المـــــــشروع أن یكـــــــون مـــــــرة ،  ] 230:ســـــــورة البقـــــــرة

   .)1(بعد مرة ولیس دفعة واحدة

   :واعترض على هذا الدلیل من وجهین

نـــه یملـــك الرجعـــة بعـــد اثنتـــین وال یملكهـــا بعـــد :"األول  نـــه ثـــالث وإ ـه عـــدد الطـــالق، وإ  أن المقـــصود بــ

   )2(" الثالثة حتى تنكح زوجا غیره ولم یرد به تفریق الطالق أو جمعه

    ُّ :كمــــا قــــال تعــــالىیقتــــضي فــــي وقــــت واحــــد ال فــــي وقتــــین } الطــــالق مرتــــان{: أن قولــــه "  :الثــــاني 

   )3( "ال في وقتین. یعني أجرین في وقت واحد،  ]31: األحزاب [ }أَجرها مرتَينِ  نُّؤتها{

                                                             

، 3ج  ،مجموع الفتـاوى، وابن تیمیة ، 284-283ص ، 1ج ،إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ،م ابن القی) (1
  .بتصرف ، 11ص

 121ص ، 10ج ، الحاوي الكبیر، الماوردي ) (2

 121ص ، 10ج ، الحاوي الكبیر، الماوردي ) (3
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  من السنة النبویة : ثانیا 

حــدثنا عبــد الــرزاق، أخبرنــا معمــر، عــن ابــن طــاوس، عــن : أخبرنــا، وقــال ابــن رافــع: قـال إســحاق - 1

، وأبــي بكــر، وســنتین مــن ق علــى عهــد رســول اهللا كــان الطــال: " أبیــه، عــن ابــن عبــاس، قــال

إن النـاس قـد اسـتعجلوا فـي أمـر قـد : خالفة عمر، طالق الثالث واحدة، فقـال عمـر بـن الخطـاب

   )1(" كانت لهم فیه أناة، فلو أمضیناه علیهم، فأمضاه علیهم 

  :واعترض على هذا الحدیث بما یلي 

  كـان الرجـل إذا طلـق امرأتـه " د وردت روایـة لـه فقـ، أن المقصود من الحدیث غیـر المـدخول بهـا

، وأبــي بكــر، وصــدرا مــن إمــارة ثالثــا قبــل أن یــدخل بهــا، جعلوهــا واحــدة علــى عهــد رســول اهللا 

فلـو طلقهـا ثـالث بكلمـة واحـد  ، )2("أجیزوهن علـیهم : عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فیها، قال

  .)3(عد البینونةبقوله انت طالق ثالثا یلغى العدد ألنه وقع ب

بــأن قولــه أنــت طــالق ثالثــا كــالم متــصل غیــر منفــصل، فكیــف یــصح :"وأجیــب علــى هــذا االعتــراض 

  المــذكور بقبــل الــدخول ال ینــافي صــدق الروایــة والتقییــد  ،)4("جعلــه كلمتــین وتعطــى كــل كلمــة حكمــا

  اد مدلول وغایة ما في هذه الروایة أنه وقع فیها التنصیص على بعض أفر ، األخرى الصحیحة 

   )5( " الروایة الصحیحة ، وذلك ال یوجب االختصاص بالذي وقع علیه التنصیص والتقیید

  ورد فــي تكریــر اللفــظ كــأن یقــول أنــت طــالق أنــت طــالق أنــت طــالق وكــانوا أوال " أن هـذا الحــدیث

علـى ســالمة صــدورهم یقبــل مــنهم أنهــم أرادوا التأكیــد فلمـا كثــر النــاس فــي زمــن عمــر وكثــر فــیهم 

حمــل عمــر اللفــظ علــى ظــاهر التكــرار فأمــضاه  لخـداع ونحــوه ممــا یمنــع قبــول مــن ادعــى التأكیــدا
                                                             

 1472حدیث رقم ، 1099ص ، 2ج، باب طالق الثالث ، المسند الصحیح، مسلم ) (1
 .ضعفه األلباني . 2199حدیث رقم  ، 261ص ، 2ج ، سنن ابي داود، بو داود أ) (2
 بتصرف ، 363ص، 9ج ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر) (3
 132ص ، 17ج ،  المجموع شرح المهذب،المطیعي ) (4
 بتصرف یسیر، 277ص ، 6ج ، نیل األوطار، الشوكاني ) (5
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علــیهم وهــذا الجــواب ارتــضاه القرطبــي وقــواه بقــول عمــر إن النــاس اســتعجلوا فــي أمــر كانــت لهــم 

 ) 1(" فیه أناة وكذا قال النووي إن هذا أصح األجوبة 

فــإن هــذا الــذي أولــتم ، ن أولــه إلــى آخــره یــرده  ســیاق الحــدیث مــ"أن : وأجیــب علــى هــذا االعتــراض 

 وال یختلــف علـى عهــده وعهــد خلفائــه، وهلــم جــرا إلــى - -الحـدیث علیــه ال یتغیــر بوفــاة رســول اهللا 

آخــر الــدهر، ومــن ینویــه فــي قــصد التأكیــد ال یفــرق بــین بــر وفــاجر، وصــادق وكــاذب، بــل یــرده إلــى 

  .)2(لقا برا كان أو فاجرا نیته، وكذلك من ال یقبله في الحكم ال یقبله مط

 فـال یوجـد فـي سـیاقه ، لـیس لـه حكـم الرفـع ،  موقـوف علیـه  كان طـالق الـثالثأن قول ابن عباس

   .)3(والحجة في ذلك هي تقریر ما یبلغه ، على انه كان یبلغ النبي ویصله حتى یقرره 

، فــي -  - كنــا نفعــل كــذا فــي عهــد رســول اهللا: أن قــول الــصحابة": وأجیــب علــى هــذا االعتــراض

  )4(" حكم المرفوع على ما هو الراجح

  فقــد روى جلــة أصــحاب ابــن عبــاس  ، )5(أن روایــة طــاوس لهــذا الحــدیث  شــاذة عــن ابــن عبــاس

ومجاهــد، ، وجماعــة ، وعطــاء، ومــنهم ســعید بــن جبیــر، وعمــرو بــن دینــار، بلــزوم الــثالث عنــه 

   )7(" ویفتي بخالفه یئا ش ال یظن بابن عباس أنه یحفظ عن النبي "و ، )6(غیرهم 

                                                             

  المنهاج شرح صحیح،النووي ، وینظر  ، 364ص ،9ج ، ح البخاريفتح الباري شرح صحی، ابن حجر) (1
 ،  سـبل الـسالم،الصنعاني ، 276ص ، 6ج، نیل األوطار ، والشوكاني ، 71ص ، 10ج ،مسلم بن الحجاج     

   235.ص  ، 5ج ، زاد المعاد في هدي خیر العباد، وابن القیم، 252ص ، 2ج
 244ص ، 5ج ، لعبادزاد المعاد في هدي خیر ا، ابن القیم ) (2
 بتصرف یسیر  ، 277ص،6ج ،نیل االوطار، والشوكاني  ، 253ص ، 2ج ، سبل السالم، الصنعاني ) (3
 226ص ، 6ج ، نیل األوطار، الشوكاني ) (4
 بتصرف ، 363ص،9ج ،فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر ) (5
 .370ص،7ج،المغني ، عبد اهللا ، ابن قدامة ،  وینظر ،بتصرف یسیر  ، 84ص  ، 3ج ،بدایة المجتهد، ابن رشد ) (6
 363ص،9ج ،فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر ) (7
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ــراض  ــى هــذا االعت نمــا الــشاذ هــو  :وأجیــب عل  أن یخــالف الثقــات فیمــا " أن هــذا ال یعتبــر شــذوذا وإ

رووه، فیــشذ عــنهم بروایتــه، فأمــا إذا روى الثقــة حــدثیا منفــردا بــه، لــم یــرو الثقــات خالفــه، فــإن ذلــك ال 

ن اصـــطلح علـــى تـــسمیته شـــاذًا بهـــذا المعنـــى، لـــ ، وإ ـــًا لـــرده وال یـــسمى شـــاذًا م یكـــن االصـــطالح موجب

 وهنــا طــاوس ال یعــد شــاذا ألنــه روى عــن ابــن عبــاس حــدیثا نبویــا فــي مــسألة طــالق )1( .مــسوغًا لــه

أما غیـر طـاوس فقـد رووا عـن ابـن عبـاس روایـات تبـین فتـواه فـي هـذه المـسألة ، الثالث بكلمة واحدة 

والعمـل بمـا یرویـه الـصحابي  ، )2(فتـوىفالتعارض بین الرواة هو تعـارض بـین روایـة حـدیث وروایـة ، 

أن : "بخالفـه فأجیـب عنـه وأما بالنسبة أن یحفـظ ابـن عبـاس شـیئا ویفتـي  ، )3(ولیس فیما یفتیه ویراه 

منهــا النــسیان، ومنهــا قیــام دلیــل عنــد : االحتمــاالت المــسوغة لتــرك الروایــة والعــدول إلــى الــرأي كثیــرة

 .) 4("نا دون ما لم یبلغالراوي لم یبلغنا، ونحن متعبدون بما بلغ

  " أن معنـى قولـه كـان طـالق الـثالث واحـدة أن الطـالق الـذي كـان یوقـع فـي عهـده- - وعهــد 

أبـي بكـر إنمـا كــان یوقـع فـي الغالــب واحـدة ال یوقـع ثالثــا فمـراده أن هـذا الطــالق الـذي توقعونـه ثالثــا 

ى لو أجریناه علـى حكـم مـا شـرع كان یوقع في ذلك العهد واحدة فیكون قوله فلو أمضیناه علیهم بمعن

من وقوع الثالث، وهذا الجواب یتنزل على قوله اسـتعجلوا فـي أمـر كانـت لهـم فیـه أنـاة تنـزال قریبـا مـن 

غیر تكلف ویكون معناه اإلخبار عن اختالف عادات الناس في إیقاع الطـالق ال فـي وقوعـه فـالحكم 

ي زرعـة وكـذا البیهقـي أخرجـه عنـه قـال معنـاه متقرر، وقد رجح هذا التأویل ابن العربي ونـسبه إلـى أبـ

   )5(."أن ما تطلقون أنتم ثالثا كانوا یطلقون واحدة

                                                             

 . 296ص ، 1ج  ، إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، ابن القیم ) (1
 بتصرف، 216ص ، مسائل في الفقه المقارن، الباحث عبد الناصر أبو البصل ، مجموعة علماء ) (2
 بتصرف، 211ص، مسائل في الفقه المقارن، الباحث عبد الناصر أبو البصل ، عة علماء  مجمو )(3
 276ص، 6ج ،نیل األوطار، الشوكاني ) (4
 253ص ، 2ج ، سبل السالم، الصنعاني ) (5
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وهذا یتم إن اتفق على أنه لم یقـع فـي عـصر النبـوة إرسـال ثـالث تطلیقـات " :وأجیب على االعتراض 

فـي أنـه دفعة واحدة وحـدیث أبـي ركانـة وغیـره یدفعـه وینبـو عنـه قـول عمـر فلـو أمـضیناه، فإنـه ظـاهر 

لم یكن مضى في ذلك العصر حتى رأى إمضاءه، وهو دلیل وقوعه في عصر النبـوة لكنـه لـم یمـض 

   )1(."فلیس فیه أنه كان وقوع الثالث دفعة نادرا في ذلك العصر

  عـــــــن عكرمـــــــة، عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس   ،)2(أن هـــــــذا الحـــــــدیث منـــــــسوخ ویقویـــــــه مـــــــا رواه أبـــــــو داود

} روء، وال یحــل لهــن أن یكــتمن مــا خلــق اهللا فــي أرحــامهنوالمطلقــات یتربــصن بأنفــسهن ثالثــة قــ{:قــال
ن طلقهــا ثالثــا، فنــسخ ذلــك  " )3(   ،)4(وذلــك أن الرجــل كــان إذا طلــق امرأتــه، فهــو أحــق برجعتهــا، وإ

ونفـل عـن الـشافعي )5(". إال أنه لم یشتهر النـسخ فبقـي الحكـم المنـسوخ معمـوال بـه إلـى أن أنكـره عمـر"

  )6"  (ون بن عباس علم شیئا نسخ ذلكیشبه أن یك "رأیه أنه قال  

ن كـــان : "وأجیـــب علـــى هـــذا االعتـــراض  بـــأن النـــسخ إن كـــان بـــدلیل مـــن كتـــاب أو ســـنة فمـــا هـــو؟ وإ

باإلجمــاع فـــأین هـــو؟ علـــى أنــه یبعـــد أن یـــستمر النـــاس أیــام أبـــي بكـــر وبعـــض أیــام عمـــر علـــى أمـــر 

ن كـــان الناســـخ قــــول عمـــر المـــذكور فحاشــــاه أن ینـــسخ ســـنة ثابتــــة  بمحـــض رأیـــه، وحاشــــا منـــسوخ وإ

  )7(."   أن یجیبوه إلى ذلك- -أصحاب رسول اهللا 

عــن محمــد بــن إســحاق، حــدثني داود بــن الحــصین، عــن عكرمــة، مــولى ابــن عبــاس، عــن ابــن  - 2

طلــق ركانــة بــن عبــد یزیــد أخــو بنــي المطلــب امرأتــه ثالثــا فــي مجلــس واحــد، فحــزن : " عبــاس، قــال
                                                             

 253ص ، 2ج ، سبل السالم، الصنعاني ) (1
 بتصرف ، 364-363ص، 9ج ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر ) (2
 228: سورة البقرة ) (3
 حسن صحیح:قال األلباني ، 2195حدیث رقم ، 259ص، 2ج،سنن أبي داود، أبو داود ) (4
 252ص،2ج ،سبل السالم، الصنعاني ) (5
 363ص، 9ج ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر ) (6
 ،   شـرح صـحیح البخـاريفـتح البـاري، ابـن حجـر. وینظـر ، 277-276ص ، 6ج ، نیل األوطـار، الشوكاني ) (7
  ،252ص ، 2ج ، سبل السالم، والصنعاني  ، 364ص ، 9ج
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طلقتهـــا : قـــال" كیـــف طلقتهـــا؟ : "  صـــلى اهللا علیـــه وســـلمفـــسأله رســـول اهللا: علیهـــا حزنـــا شـــدیدا، قـــال

  )1("فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت : " نعم قال: قال" في مجلس واحد؟ : " فقال: قال ثالثا،

وهـذا الحـدیث نـص فـي المـسألة ال یقبـل التأویـل الـذي فـي غیـره مـن "قال ابن حجر عن هـذا الحـدیث 

  )2(" الروایات

 :دلیل بما یلي واعترض على هذا ال

  "أن ركانــة طلــق ثالثــا فجعلهــا  " وقــال النــووي )3( " أن محمــد بــن إســحاق وشــیخه مختلــف فیهمــا

  .)4(" واحدة فروایة ضعیفة عن قوم مجهولین

 أن أن هــذا اإلســناد احــتج بــه العلمـاء فــي أحكــام  مثــل حــدیث: أجیــب علــى هــذا االعتــراض     

كــل مــا یختلــف فیــه  فلــیس ،  ابنتــه بالنكــاح األولرد علــى أبــي العــاص بــن الربیــع زینــب النبــي 

  . )5(مردود

 6(أنه یعارض ما أفتاه ابن عباس في هذه المسألة وهو وقوع الثالث(.  

                                                             

 مؤسسة ،  عادل مرشد، وآخرون- شعیب األرنؤوط تحقیق ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد ، ابن حنبل ) (1
ـــسنن الكبـــرى، و البیهقـــي ، 2387حـــدیث رقـــم ، 215ص، 4ج،م2001-ه1421، 1ط،الرســـالة   ، 7ج ، ال

وهــذا اإلســناد ال تقــوم بــه   الحجــة مــع  ثمانیــة رووا عــن ابــن عبــاس  "وقــال ، 14987یث رقــم حــد، 555ص
  رضي اهللا

وقـال ابـن الجـوزي  هـذا حـدیث "   عنهما فتیاه بخالف ذلك ومع روایة أوالد ركانة أن طالق ركانة كان   واحـدة
العلـل المتناهیـة ، من بـن علـي عبد الرح،الجوزي :المرجع ( ال یصح ابن إسحاق مجروح وداود أشد منه ضعفا

-ه1401 ، 2ط، ادارة العلــوم االثریـــة ،باكــستان ، ارشـــاد   الحــق االثــري : تحقیــق ، فــي االحادیــث الواهیــة
حـدثني داود؛ وداود مـن شـیوخ : وهذا الحدیث قـال فیـه ابـن إسـحاق :وقال ابن تیمیة  .151ص، 2ج، م1981

: المرجـع ( وهـذا إسـناد جیـد. فهـو ثقـة عنـد أهـل الحـدیث. ثنيحـد: مالك ورجال البخاري؛  وابـن إسـحاق إذا قـال
ــاوى الكبــرى،ابــن تیمیــة  ، األلبــاني :المرجــع (والحــاكم والــذهبى صــححه اإلمــام أحمــد  و 254ص ، 3ج ، الفت

  )145ص، 7 جإرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل
 362ص ، 9ج ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر ) (2
 362ص ، 9ج ،  الباري شرح صحیح البخاريفتح، ابن حجر ) (3
 71ص ، 10ج ،   شرح صحیح مسلم بن الحجاجالمنهاج، النووي) (4
،     2ج ، ســــبل الــــسالم، والـــصنعاني ، 362ص ، 9ج ، فــــتح البــــاري شــــرح صــــحیح البخــــاري، ابـــن حجــــر ) (5

  بتصرف ، 255ص
 بتصرف  ، 362 ص ،9ج ، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر ) (6
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لمـــا قـــد ، ولـــیس فتـــواه ورأیـــه) الـــصحابي (أن المعتبـــر روایـــة الـــراوي : وأجیـــب علـــى هـــذا االعتـــراض 

  .)1(یتطرق الى رأیه من أمور كنسیان وغیره

 "رجح أن ركانـة إنمـا طلـق امرأتـه ألبتـة كمـا أخرجـه هـو مـن طریـق آل بیـت ركانـة وهـو أن أبا داود 

تعلیــل قــوي لجــواز أن یكــون بعــض رواتــه حمــل ألبتــة علــى الــثالث فقــال طلقهــا ثالثــا فبهــذه النكتــة 

   )2("یقف االستدالل بحدیث بن عباس

ن رجــل طلـــق ســـألت ابــن عمــر عـــ: قــال، عــن أبــي الزبیـــر ، عـــن عمــار الـــدهني ، عــن معاویــة  - 3

طلقــت امرأتــي ثالثــا «: قــال، نعــم : قلــت، أتعــرف ابــن عمــر؟ : فقــال، امرأتــه ثالثــا وهــي حــائض 

  .)3(»إلى السنة فردها رسول اهللا ، وهي حائض  على عهد رسول اهللا 

 :واعترض على هذا الدلیل 

منهــا مــا  و )4(أن الروایــات الــصحیحة الثابتــة عــن عبــد اهللا ابــن عمــر دلــت علــى انــه طلــق واحــدة   

طلــق امــرأة لــه وهــي حــائض تطلیقــه واحــدة، «رواه مــسلم فــي الــصحیح عــن نــافع، عــن عبــد اهللا، أنــه 

أن یراجعهـا، ثـم یمـسكها حتـى تطهـر، ثـم تحـیض عنـده حیـضه أخـرى، ثـم یمهلهـا  فأمره رسول اهللا 

العـدة حتى تطهر من حیضتها، فإن أراد أن یطلقها فلیطلقها حین تطهـر مـن قبـل أن یجامعهـا، فتلـك 

مكثـت عـشرین سـنة  "  كمـا أنـه روي عـن ابـن سـیرین انـه قـال )5(»التي أمـر اهللا أن یطلـق لهـا النـساء

یحـــدثني مـــن ال أتهـــم أن ابـــن عمـــر طلـــق امرأتـــه ثالثـــا وهـــي حـــائض، فـــأمر أن یراجعهـــا، فجعلـــت ال 
                                                             

 بتصرف  ،363ص، 9ج ، فتح الباري شرح صحیح البخاري،  ابن حجر )(1
ـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري، ابـــن حجـــر  )(2 ـــتح الب المجمـــوع شـــرح    ، المطیعـــي ، وینظـــر  ،363ص ، 9ج ، ف

  131 ص،17ج ، المهذب
 أن ابن عمـر طلـق امرأتـه والمحفوظ": وقال  ، 3902حدیث رقم ، 13ص، 5ج ، سنن الدارقطني، الدارقطني ) (3

  "واحدة في الحیض
 بتصرف یسیر ، 154ص، ) الطالق(الموسوعة الفقهیة المیسرة ، الحفناوي ) (4
بـاب تحـریم طـالق الحـائض بغیـر رضـاها، وأنـه ، كتاب الطـالق  ، 1093ص ، 2ج، المسند الصحیح، مسلم ) (5

 .1471حدیث رقم ، لو خالف وقع الطالق، ویؤمر برجعتها  
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دثني أتهمهم، وال أعـرف الحـدیث، حتـى لقیـت أبـا غـالب یـونس بـن جبیـر البـاهلي، وكـان ذا ثبـت، فحـ

ثـم إن عبـد  ، )1(»أنه طلق امرأته تطلیقة وهي حـائض، فـأمر أن یرجعهـا«أنه سأل ابن عمر، فحدثه 

إن كنت طلقتها ثالثا، فقد حرمت علیـك حتـى تـنكح زوجـا «اهللا بن عمر كان إذا سئل عن ذلك یقول 

 ن رسـول اهللا أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مـرتین، فـإ "وفي روایة لمسلم أنه كان یقول  ، )2(»غیرك

  ن كنــت طلقتهــا ثالثــا، فقــد حرمــت علیــك، حتــى تــنكح زوجــا غیــرك، وعــصیت اهللا ــي بهــذا، وإ أمرن

  .)4(وبناء على ذلك فإن االحتجاج بهذا الدلیل باطل وساقط ، )3(" فیما أمرك من طالق امرأتك

  القیاس: ثالثا

أشــهد بــاهللا أربــع : ، أو قالــتفلــو قــال أشــهد بــاهللا أربــع شــهادات إنــي صــادق: " القیــاس علــى اللعــان 

   )5(" شهادات إنه كاذب، كانت شهادة واحدة، ولم تكن أربعا

،  الطـالق یحـصل ویقـع إذا طلـق مـرة:واعترض على هذا القیاس بأنه قیاس مع الفارق وذلـك ألن 

أمـا اللعـان فـال یجـوز أن یكتفـي بـشهادتین أو ثـالث ، وتحصل البینونة بانقضاء العدة وبـثالث طلقـات

،  ال بــد مــن أربــع شــهادات ؛وذلــك ألنهــا بمنزلــة الــشهود األربعــة المطلوبــة فــي رمــي المحــصنات بــل

   )6(فكما أن الشهود شهادتهم متعددة فال یكفي فیها اللفظ الواحد كذلك الشهادات األربعة من الرجل

                                                             

بـاب تحـریم طـالق الحـائض بغیـر رضـاها، وأنـه ، كتاب الطـالق  ، 1095ص ، 2ج، المسند الصحیح، مسلم ) (1
  .1471لو خالف وقع الطالق، ویؤمر برجعتها  حدیث رقم 

: البقــرة[} وبعـولتهن أحــق بـردهن{بـاب ، كتـاب الطــالق ،  58ص ، 7ج ، الجــامع المـسند الــصحیح، البخـاري ) (2
 . 5332حدیث رقم ، اجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتین في العدة، وكیف یر ] 228

بـاب تحـریم طـالق الحـائض بغیـر رضـاها، وأنـه ، كتاب الطـالق  ، 1093ص ، 2ج، المسند الصحیح، مسلم ) (3
 .1471حدیث رقم ، لو خالف وقع الطالق، ویؤمر برجعتها 

 .بتصرف یسیر ، 155-154ص،) الطالق( الموسوعة الفقهیة المیسرة ، الحفناوي ) (4
 .289ص ، 1ج ، إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان،ابن القیم) (5
،     المــــاوردي ، وینظــــر . بتــــصرف ، 156-155 ص،) الطــــالق( الموســــوعة الفقهیــــة المیــــسرة ، الحفنــــاوي ) (6

  . 121ص ، 10ج ، الحاوي الكبیر
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وطلقـــة ، فـــأوقعوا ثــالث طلقـــات للمــدخول بهـــا ، التفریـــق بــین المـــدخول بهـــا وغیرهــا : القــول الثالـــث 

لیــه ذهــب إســحاق بــن "  ،)1(واحــدة لغیــر المــدخول بهــا  وهــو قــول جماعــة مــن أصــحاب ابــن عبــاس وإ

  :واألدلة على ذلك ما یأتي ) 2( " راهویه

أمـا علمـت أن الرجـل كـان : أبو الصهباء كان كثیر الـسؤال البـن عبـاس، قـال: أن رجال، یقال له - 1

، وأبــي بكــر،  احــدة علــى عهــد رســول اهللا إذا طلــق امرأتــه ثالثــا قبــل أن یــدخل بهــا، جعلوهــا و 

كان الرجل إذا طلـق امرأتـه ثالثـا قبـل أن یـدخل " بلى، : وصدرا من إمارة عمر؟، قال ابن عباس

، وأبي بكر، وصدرا مـن إمـارة عمـر، فلمـا رأى النـاس بها، جعلوها واحدة على عهد رسول اهللا 

   )3("أجیزوهن علیهم : قد تتابعوا فیها، قال

 المـذكور بقبـل الـدخول ال ینـافي صـدق الروایـة األخـرى الـصحیحة  التقییـد :ى هذا الـدلیل اعترض عل

وغایة ما في هذه الروایة أنه وقع فیها التنصیص على بعض أفراد مـدلول الروایـة الـصحیحة ، وذلـك 

  )4(ال یوجب االختصاص بالذي وقع علیه التنصیص والتقیید

فـإذا أعـاد الطـالق وكـرره مـرات ،  أنـت طـالق تبـین منـه أن غیر المدخول بها إذا قـال لهـا زوجهـا - 2

  .)5(فانه ملغي ال یحتسب ؛ ألنه ال یصادف محال بعد وقوع البینونة، 

  :واعترض على هذا الدلیل 

 أنــت طــالق ثالثــا فكالمــه هــذا  متــصل غیــر منفــصل، فكیــف یــصح عنــدما یقــول الــزوج لزوجتــه  

  )6(جعله كلمتین منفصلتین  وتعطى كل كلمة حكما؟

                                                             

 بتصرف، 257ص، 2ج ، المسبل الس، و الصنعاني ، ، 469ص، 3ج ،فتح القدیر، ابن الهمام ) (1
 ، 370ص ، 7ج ،المغني، عبداهللا،ابن قدامة ، وینظر ، 257ص، 2ج ، سبل السالم، الصنعاني ) (2

  .454ص، 8ج ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،    والمرداوي 
 96ص، سبق تخریجه ) (3
 بتصرف یسیر، 277ص ، 6ج ، نیل األوطار، الشوكاني ) (4
 بتصرف، 277ص ، 6ج ، نیل األوطار، الشوكاني ، 257ص، 2ج ، بل السالمس، الصنعاني ) (5
 بتصرف یسیر ، 277ص، 6ج ،نیل األوطار، الشوكاني )(6
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وهـو رأي بعـض أهـل الظـاهر وبعـض  ، أن طالق الثالث بكلمـة واحـدة الیقـع بـه شـيء:القول الرابع 

  . )3(وقیل عن الحجاج بن ارطأة انه أخذ به  ، )2(وداود بن علي  ، )1(الشیعة 

   :والدلیل على ذلك

  . )4( »من عمل عمال لیس علیه أمرنا فهو رد«قول النبي 

  . ) ")5الق لیس علیه أمر النبي لطهذا ا" أن :وجه الداللة 

  إال انه ، أن طالق الثالث مسلم على انه معصیة وعلى خالف السنة :واعترض على هذا الدلیل 

  وورد في الشرع مثل هذا وهو الظهار حیث انه اعتبر منكرا ، ال یدل على بطالنه وعدم وقوعه 

   )6(حرم ومع ذلك تحسب الطلقة وكذلك طالق الحائض وهو م، وزورا ومع ذلك ألزم المظاهر به 

  )7( )الِكتاُب كالِخطاِب (قاعدة: المطلب الثاني 

 معنى القاعدة  وتطبیقها على القانون : الفرع األول 

بًا وِكتاباً " :الكتاب لغة  ه َكتْ بَ ه: َكتَ ه، أو َكتَّبَ بَ تَ ه، واْكتَ ـه: َخطَّه، كَكتَّبَ بَ تَ ـه، واْكتَ بَ : َخطَّ ه، كاْسـتَْكتَ . هاْسـتَمَال

ْكتَُب فیه: والِكتاُب  ُ    )8(" ما ی

                                                             

  81ص ، 10ج ،البیان في مذهب اإلمام الشافعي، ابن سالم ، ینظر)(1
  . 118ص ، 10ج ،الحاوي الكبیر، الماوردي، ینظر ) (2
 129ص ، 3ج ،م القرانالجامع ألحكا ،القرطبي،  ینظر )(3
بـــاب نقـــض األحكـــام الباطلـــة، ورد محـــدثات ، كتـــاب الحـــدود  ،1343ص  ، 3ج ، المـــسند الـــصحیح، مـــسلم ) (4

 . 1718حدیث رقم ، األمور 
 277ص، 6ج ،نیل األوطار، الشوكاني ) (5
 رفبتص، 207ص ، مسائل في الفقه المقارن، عبد الناصر ابو البصل :الباحث ، مجموعة علماء ) (6
موســوعة ، البورنـو ، 239ص  ، 10ج ، معلمــة زایـد للقواعــد الفقهیـة واألصــولیة، مجموعـة علمـاء مـسلمین ) (7

 272ص،  القسم الثامن ،القواعد الفقهیة 
 ، مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة : تحقیق، القاموس المحیط ، محمد بن یعقوب ، الفیروز آبادي ) (8

  128ص، م 2005-ه1426 ، 8ط،    بیروت
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   )1( " خاطبه مخاطبة وخطابا وهو الكالم بین متكلم وسامع": الخطاب لغة 

فمــا یترتــب ، أي یعتبــر كأنــه نطــق بــه ، لــه حكــم الملفــوظ ، أن مــا یكتبــه الــشخص :ومعنــى القاعــدة 

طبیقـات هـذه القاعـدة جـواز ومن ت ، )2(یترتب على الكتابة ، )النطق والكالم ( على الخطاب الشفوي 

وذلــك فــي ، وهــو مــا أخــذ بــه قــانون األحــوال الشخــصیة  األردنــي  ، )3(الطــالق عــن طریــق الكتابــة  

   )4()) وللعاجز عنهما بإشارته المعلومةالكتابةیقع الطالق باللفظ أو (( ونصها )أ)(83(المادة رقم 

  أدلة القاعدة :  الفرع الثاني 

تبلیـغ الرســالة إلـى النـاس كافـة وبلغهــم بالكتـاب مـرة وبالخطـاب أخــرى، كـان مـأمورًا ب الرسـول "  - 1

   )5(" والقرآن أصل الدین قد وصل إلینا بالكتاب بعد ثبت بالحجة

  ، أن الخلفاء والصحابة رضوان اهللا علیهم كان یعملون بذلك  ومعروفا بینهم من غیر إنكار  - 2

  )6( مما یدل على اجماعهم علیه 

والعـادة معتبـرة فـي ، عاداتهم إجراء معامالتهم وتصرفاتهم بطریق الكتابة جرى في عرف الناس و  - 3

   )7(الشرع ویحكم بها 

وهي عبارة عن حروف منظمة تدل علـى معنـى معـروف ،  الكتابة من طرق التعبیر عن اإلرادة  - 4

  )8(ولذا یعد كالخطاب المنطوق ، ومفهوم كالكالم

                                                             

 173ص ، 1ج،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، الفیومي) (1
موســوعة     ، البورنـو ، 243ص  ، 10ج ، معلمــة زایـد للقواعــد الفقهیـة واألصــولیة، مجموعـة علمـاء مـسلمین ) (2

قاتهـا فـي  القواعـد الفقهیـة  وتطبی،الزحیلـي، وینظـر ، بتـصرف ، 273ص،  القـسم الثـامن ،القواعد الفقهیـة 
  339ص  ،1ج  ، المذاهب األربعة

 252ص  ، 10ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة، مجموعة علماء مسلمین ، ینظر ) (3
 24ص، )أ( فقرة 83مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (4
  ، مؤسسة الرسالة ،  بیروت  ، ه الكلیةالوجیز في إیضاح قواعد الفق، محمد صدقي بن أحمد ، آل بورنو ) (5

  301ص، م 1996-ه1416، 4    ط
  بتصرف ، 250ص  ، 10ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة، مجموعة علماء مسلمین ) (6
  بتصرف 250ص  ، 10ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة، مجموعة علماء مسلمین ، )(7
 بتصرف، 250ص  ، 10ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة، ن مجموعة علماء مسلمی) (8
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  لطالق أنواع الكتابة وأثرها على ا:الفرع الثالث 

  الكتابة المستبینة : أوال 

كالكتابـة ، والتي یمكـن قراءتهـا بیـسر وسـهولة ، وهي الكتابة الظاهرة والتي تترك أثرا واضحا 

   :نوعینوهي على  ، )1(وما شابهها ، على الورق أو الجدران 

والطــالق بهـــذا النــوع یكـــون ، وهــي الكتابــة الموجهـــة لــشخص معـــین: كتابــة مـــستبینة مرســـومة  -1

وحكم هذا الطالق بأنـه یقـع سـواء كـان ،  )2(ها إلى الزوجة بعینها بحیث یكتب عنوانها لتصل لهاموج

   .)3( ألنها بمنزلة الطالق بصریح اللفظ، للزوج النیة في الطالق او لم ینوي 

   :كتابة مستبینة غیر مرسومة  -2
ون موجـــه والطـــالق بهـــذا النـــوع ال یكـــ، وهـــي الكتابـــة التـــي ال تكـــون موجهـــة لـــشخص معـــین 

أو ، بحیـــث ال یعـــرف قـــصد الـــزوج هـــل الطـــالق ام غیـــره مـــن ســـهو، للزوجـــة  بعینهـــا بـــشكل مباشـــر 
ال ال یقـع ، فـإذا نـوى الطـالق وقـع ، ففي هذه الحالة ینظـر إلـى النیـة ،  تجربة القلم وتحسین الخط  وإ

  .)4(؛ وذلك ألنه بمنزله الطالق كنایة ویأخذ حكمه
  : نة  الكتابة الغیر مستبی: ثانیا 

فهـذه الكتابـة ، كالكتابـة علـى المـاء أو الهـواء ، وهي الكتابة التي ال أثـر لهـا وال یمكـن قراءتهـا 

  .)5(وال یقع بها الطالق، الغیة غیر معتبرة 

                                                             

،    دط ، الــدار الجامعیــة ، بیــروت  ، أحكــام الــزواج والطــالق فــي الــشریعة اإلســالمیة، عبــد الــودود ، الــسریتي ) (1
ــه الطــالق    ، اســماعیل امــین ، نواهــضة /احمــد محمــد ، المــومني ، 227ص، م 1992 األحــوال الشخــصیة فق

  .بتصرف یسیر  ، 78ص، م 2009 -ه1430 ، 1ط، دار المسیرة ، عمان ، الفسخ والتفریق والخلع و 
 بتصرف  ، 57ص  ، )الطالق ( الموسوعة الفقهیة المیسرة ،الحفناوي  )(2
، بتــصرف یــسیر ، 77ص ، األحــوال الشخــصیة فقــه الطــالق والفــسخ والتفریــق والخلــع ، نواهــضة/المـومني ) (3

، بغـداد  ، الطالق وألفاظه المعاصرة فـي ضـوء الفقـه اإلسـالمي، عبد الملك عبد الـرحمن  ، السعدي، وینظر 
  .58ص، م 1986 -ه1406 ، 1ط، مطبعة العاني 

،      الحفنــاوي ، 78ص، األحــوال الشخــصیة فقــه الطــالق والفــسخ والتفریــق والخلــعنواهــضة /المــومني ، ینظــر ) (4
  .57ص ، )الطالق ( الموسوعة الفقهیة المیسرة 

دار الجامعـة الجدیـدة      ، أحكام األسرة  فـي اإلسـالم الطـالق وحقـوق األوالد ونفقـة األقـارب، أحمد فـراج، حسین ) (5
والفـسخ   األحوال الشخـصیة فقـه الطـالقنواهضة /المومني ، و ینظر، بتصرف  ، 59ص، م 1998، للنشر 

  .78ص، والتفریق والخلع
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ل فـي أنـواع الكتابـة ، یالحظ أن قانون األحوال الشخصیة األردني ، وبعد هذا العرض لـم یفـصِّ

الـسابق ذكـره بـشكل عـام ، حیـث جـاء نـص المـادة القانونیـة ، ه التي یمكـن أن یطلـق بهـا الـزوج زوجتـ

  والتـــي نـــصها ، جـــاء القـــانون محـــدد بإیقـــاع الطـــالق بالنیـــة ، وفـــي مـــادة أخـــرى تلیهـــا ، وغیـــر محـــدد 

   . )1()) ال یقع الطالق بالكتابة إال بالنیة ((

  

                     

  

                     

                                                             

 24ص، )ب( فقرة 83مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36 (قانون األحوال الشخصیة رقم )(1
  



 101

  

  

  

  المبحث الثاني

  الضوابط الفقهیة المتعلقة بالعدةالقواعد و 

ٍة تُوِجُب اْلِعدَّةَ (قاعدة : المطلب األول  َق   )ُكلُّ ُفرْ

اِغ الـرَِّحِم (ضابط : المطلب الثاني  رُِّف َفـرَ ا ُهوَ لِتَعَ ِة إنَّمَ ِع ِباْألََصاَل تََحقَُّق اْلِعدَِّة ِفي الشَّرْ

ُْضعِ  اْلب ِر النَِّكاِح وَ ْظَهاِر َخَط ِإلِ   ) وَ
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َقٍة تُوِجُب اْلِعدَّةَ (قاعدة : المطلب األول     )1()ُكلُّ ُفرْ

  تطبیق القاعدة على القانون : الفرع األول 

  . )3(" أحصیته : یقال عددت الشيء أي  : ")2(" مصدر عددت الشيء عدا وعدة : "الِعدة لغة 

 فیهــــا دون أن تتــــزوج  بحیــــث تنتظــــر المــــرأة،  هــــي فتــــرة مقــــدرة مــــن الــــشرع بعــــد الفرقــــة :واصــــطالحا 

   )4(.  ومراعاة أحكام هذه الفترة إلى أن تنتهي 

وأمـــا قـــانون  ، )5(تـــشیر القاعـــدة بـــشكل عـــام إلـــى أن هنـــاك ســـببا موجبـــا للعـــدة وهـــي الفرقـــة 

، الفـسخ والطـالق والوفــاة:التـي توجـب العــدة وهـي الفرقـة األحـوال الشخـصیة األردنـي فقـد ذكــر أنـواع 

العــدة مــدة تــربص تلــزم المــرأة إثــر ( والتــي نــصها  )أ(فقــرة ) 145(رقــم نیــة وذلــك  فــي المــادة القانو 

  . )6() أو وطء بشبهة  وفاة أوطالق أو فسخالفرقة من 

   :)7(األدلة على وجوب العدة : الفرع الثاني

  من القرآن الكریم: أوال 

: وقولــه تعــالى]228:ســورة  البقــرة [ ML  K  J     I  HM  L :     قولــه تعــالى-1

 Mº   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «»  L] ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة
                                                             

 479ص، األشباه والنظائر، السیوطي ، وینظر ، 477ص، القسم الثامن، موسوعة القواعد الفقهیة، البورنو) (1
دار إحیـــاء التـــراث      ، بیـــروت ، محمـــد عـــوض مرعـــب : تحقیـــق  ، تهـــذیب اللغـــة، محمـــد بـــن احمـــد، األزهـــري ) (2

  69ص، 1ج، 2004م ، 1ط، العربي 
یحیـى حـسن مـراد      :تحقیـق  ، أنیس الفقهاء في تعریفات األلفـاظ المتداولـة بـین الفقهـاء، قاسـم ، ابن عبد اهللا ) (3

   . 59ص، م 2004 -ه1424،دار ا لكتب العلمیة 
    مؤســـسة ، بیـــروت ، العـــدة ، عبـــد الكـــریم ، وزیـــدان ، 625ص، الفقـــه اإلســـالمي وأدلتـــه، وهبـــة ، الزحیلـــي ) (4

  بتصرف  ، 9ص، م 2004 -ه1425 ، 1ط،  الرسالة 
 477ص، القسم الثامن  ،  موسوعة القواعد الفقهیة،البورنو، ینظر ) (5
 44ص ، )أ( فقرة145مادة رقم ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (6
       الــشرح الكبیـــر علـــى مـــتن ،ابــن قدامـــة ، 172ص ، 3ج، االختیـــار لتعلیــل المختـــار ، ابــن مـــودود ، ینظــر ) (7

  . 76ص  ، 9ج ، المقنع
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فاآلیــة األولــى للمــرأة التــي تحــیض : تــشیر هــذه اآلیــات إلــى عــدة المــرأة المطلقــة    ، ]4:الطــالق

واآلیــة الثانیــة للمــرأة التــي لــم تحــض لكبــر الــسن أو صــغرها  فعــدتها ثالثــة  ،فعــدتها ثالثــة قــروء

 وذلـك لقولـه )2(أن الزوجـة إذا طلقـت قبـل الـدخول ال عـدة لهـا: إلیـهومما ینبغـي التنبیـه . )1(أشهر

M  _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q : تعــــــــــــــــــالى

b  a  `c  L]وأمـا بعـد الـدخول ففیـه تفـصیل فـإذا كـان الـزواج صـحیحا ،] 49:األحزاب سورة 

ج الفاسـد فعلـى المـرأة العـدة إذا كـان أما الـزوا، فعلى المرأة العدة سواء كان الدخول قیقة أو حكما

  .)3(فإذا كان حكما فال عدة علیها، الدخول حقیقة فقط 

ى-2 اَل له تَعَ   ] 1:سورة الطالق [M)   (  '  &L   : قَوْ

 ] 4: سورة الطالق [  MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼L  :ى  قوله تعال-3

   M*    )  (   '  &  %  $  #  "  !L  : قولــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــالى-4

 ]234:رة سورة البق[

وتجــب ، وهــي أربعــة أشــهر وعــشرة أیــام ،  اآلیــة إلــى عــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا تــشیر هــذه

   . )4(على الزوجة سواء دخل بها أو لم یدخل 

                                                             

 . بتصرف ، 510ص ، 1ج، المقدمات الممهدات، ابن رشد ) (1
   ، 1ط ، أحكام  العدة بین الشریعة وقانون االحوال الشخصیة األردني، علي عبد اهللا ابراهیم ، القضاة ) (2
  . بتصرف  ، 26ص،  م 2002 -ه1422   
 . بتصرف  ، لعدة بین الشریعة وقانون األحوال الشخصیة األردنيأحكام  ا، القضاة) (3
ــشرائع، الكاســاني، ینظــر) (4 ــب ال ــي ترتی ــصنائع ق ــدائع ال ــدمات الممهــدات، وابــن رشــد، 192ص، 3ج،ب ، 1جالمق
  .97ص،  8ج، المغني، وابن قدامة  ، 147ص ، 18ج،  المجموع شرح المهذب،والمطیعي ، 508ص
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  من السنة النبویة : ثانیا 

   )1(" اعتدي في بیت ابن أم مكتوم  "لفاطمة بنت قیس  قول النبي  - 1

لیـوم اآلخـر، أن تحـد علـى میـت فـوق ثـالث، إال علـى ال یحل المـرأة تـؤمن بـاهللا وا«قول النبي  - 2

  )2(» زوج، فإنها تحد علیه أربعة أشهر وعشرا

 اإلجماع : ثالثا 

   )3(" أجمعت األمة على وجوب العدة في الجملة" 

  العدة من الفرقة: الفرع الثالث 

  : وهي ذكر قانون األحوال الشخصیة األردني الفرقة التي تجب بها العدة 

وهو عبـارة عـن انحـالل ربـاط الزوجیـة بـسبب طـروء عـارض یمنـع اسـتمرار بقـاء النكـاح : الفسخ  -1

  .)4(فجعل العقد غیر الزم، أو بسبب اقتران أمر بالعقد حین إنشائه 

واختلفــوا فــي ، والتــي ال تعــد فــسخا ، اتفــق الفقهــاء علــى بعــض أنــواع الفرقــة التــي تعــد فــسخا 

الفرقــة بــسبب فــساد عقــد : ة المتفــق علــى أنهــا فــسخ فهــيأمــا الفرقــ، بعــضها هــل تعــد فــسخا أم طالقــا 

، والفرقــة بــسبب طــروء حرمــة المــصاهرة ، الــخ ...أو عقــد بــال شــهود، كمــن عقــد علــى أختــه ، الــزواج

والفرقــة المتفــق علــى أنهــا لیــست فــسخ هــي فرقــة االیــالء ، كزنــا احــد الــزوجین بأصــل اآلخــر أو فرعــه 

والفرقـة المختلـف فیهـا ، وبعضهم اعتبرها واحـدة بائنـة ، ة حیث اعتبر بعضهم انها طلقة واحدة رجعی

والفرقـــة باللعـــان ، والـــبعض اآلخـــر اعتبـــره تطلیقـــه واحـــدة بائنـــة ،الخلـــع فبعـــضهم اعتبـــره فـــسخ : هـــي 

ــــبعض اآلخــــر اعتبرهــــا فــــسخ ، بعــــضهم اعتبرهــــا فرقــــة بتطلیقــــة بائنــــة  ،  والتفریــــق لعــــدم اإلنفــــاق، وال

                                                             

 .  صحیح : حكم األلباني ، 2284حدیث رقم  ، 285ص ، 2ج ، اودسنن ابي د، ابو داود ) (1
 حـدیث، بـاب احـداد المـرأة علـى غیـر زوجهـا ، كتاب الجنـائز، 78ص، 2ج، الجامع المسند الصحیح، البخاري) (2

1280 
  96ص، 8 ج،المغني ، ابن قدامة ) (3
 بتصرف یسیر ، 27ص، ني أحكام العدة بین الشریعة وقانون األحوال الشخصیة األرد، القضاة) (4
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والتفریـق للــشقاق ، م اإلنفـاق طــالق رجعـي وبعـضهم اعتبــره فـسخ فبعـضهم اعتبـر تفریـق القاضــي لعـد

  )1(والبعض اعتبره فسخ ، وسوء عشرة الزوج بعضهم اعتبره طالق بائن 

عبـــارة عـــن رفـــع قیـــد النكـــاح فـــي الحـــال أو المـــآل بلفـــظ مخـــصوص أو مـــا یقـــوم "وهـــو :الطـــالق  - 2

مــع ذكــر األدلــة علــى ، ع الــسابق وأمــا بالنــسبة لعــدة الطــالق فقــد ذكــر تفــصیلها فــي الفــر ، )2("مقامــه

   .)3(وجوب العدة

وســواء ، اذا تــوفي الــزوج عنهــا بنكــاح صــحیح ولــم تكــن حــامال تجــب عــدة الوفــاة علــى المــرأة: الوفــاة 

فهـــذه ، مــسلمة او كتابیـــة تحــت مــسلم ، كبیــرة كانــت الزوجـــة أو صــغیرة ، كــان قبــل الــدخول أو بعـــدة

!  "  #  $  %  &  M : ى تعـــــالوذلـــــك لقولـــــه،عـــــدتها أربعـــــة أشـــــهر وعـــــشرة أیـــــام 

*    )  (   'L  234:سورة البقرة 

أمــا إذا كــان ، إذا مــات الــزوج قبــل الــدخول فــال عــدة علیهــا ،  وأمــا إذا كــان النكــاح غیــر صــحیح - 3

  )4(بعد الدخول  فیجب على الزوجة العدة ؛ وذلك لتفادي اختالط األنساب 

ها تتنهـي بوضـع الحمـل ولـو كـان الوضـع بعـد فعـدت، وأما إذا توفي الزوج وكانت المـرأة حـامال 

  )5(وهذا عند جمهور الفقهاء  ، وفاته بساعة 

                                                             

 ، دار النفائس ، األردن  ، نظریة فسخ العقود في الفقه اإلسالمي، محمد، الزحیلي _أسمادي محمد، نعیم ) (1
  .بتصرف ، 156-137ص، م2006-ه1426 1    ط

حـوال والقـانون والقـضاء دراسـة لقـوانین األ، أحكام األسرة الخاصة بـین الـزوجین ، محمد كمال الدین ، إمام ) (2
 .26ص، 2007، دط ، دار الجامعة الجدیدة ،   اإلسكندریة الشخصیة

 .111 ص ،ینظر) (3
، محمـد لیلـى حـسن، والزوبعي، 25ص، أحكام العدة بین الشریعة وقانون األحوال الشخصیة األردني، القضاة) (4

   بتصرف، 180-179ص  ، 2007 ، 2ط، مؤسسة الوراق ، االردن  ، أحكام العدة في الشریعة االسالمیة
  .بتصرف ، 184ص ، أحكام العدة في الشریعة االسالمیة، الزوبعي) (5
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ْظَهــاِر (ضــابط :المطلــب الثــاني  ِإلِ اِغ الــرَِّحِم وَ ــرَ ــرُِّف َف تَعَ ــوَ لِ ــا هُ ِة إنَّمَ ِع ِباْألََصــاَل ــَق اْلِعــدَِّة ِفــي الــشَّرْ تََحقُّ

ُْضعِ  اْلب ِر النَِّكاِح وَ   )1() َخَط

وهـو بـالحیض ال بـالطهر وهـذا مـا أخـذ ، هـذا الـضابط عـدة المـرأة المطلقـة بـاألقراء إن من فروع 

ثــالث حیــضات كوامــل لــذوات )(أ( فقـرة )147(رقــمبـه قــانون األحـوال الشخــصیة األردنـي  فــي المـادة 

وذلــك ألن العــدة وجبــت للتعــرف علــى بــراءة الــرحم مــن اشــتغاله بالولــد حتــى ال تخــتلط   )2()الحــیض

والحیض هـو المعـرف لهـذه البـراءة  ، تزوجت المرأة مرة أخرى بعد فراقها عن الزوج األولاألنساب اذا 

  .)3( ألنه هو الذي یفید انسداد الرحم بالحبل إذ لو انسد به لم تحض عادة

M     I  H  :واختلــف العلمــاء فــي مــسألة عــدة المــرأة المطلقــة وهــو القــرء فــي قولــه تعــالى

L  K  JL] أو باألطهـــار،  هـــل هـــو الحـــیض والـــذي أخـــذ بـــه القـــانون ،]228:ســـورة البقـــرة ،

علـى :فإنه یقال في كـالم العـرب علـى حـد سـواء ،اشتراك اسم القرء"وذكر ابن رشد سبب الخالف انه 

  : وأما أقوال العلماء في هذه المسألة فهي على النحو اآلتي، )4(" الدم وعلى األطهار

روي ذلـــك عـــن عمـــر، " ،)6(والحنابلـــة  ، )5(لحنفیـــة أن القـــرء هـــو الحـــیض وهـــو رأي ا: القـــول األول 

ســـحاق وأبـــي عبیــــد،  ـــاس، وســـعید بـــن المـــسیب، والثـــوري، واألوزاعـــي، والعنبـــري، وإ وعلـــي، وابـــن عب

                                                             

رســـالة    ،الـــضوابط الفقهیـــة ألحكـــام فقـــه االســـرة مـــن كتـــاب الهدایـــة لإلمـــام المرغینـــاني، اســـامة محمــد، شــیخ) (1
ه 1431-ه1430، یةالمملكة العربیـة الـسعود، جامعة ام القرى، كلیة الشریعة والدراسات االسالمیة، ماجستیر

  323ص، 
 44ص ، )  أ( فقرة  147مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (2
  .بتصرف ، 324- 323ص، الضوابط الفقهیة ألحكام فقه االسرة من كتاب الهدایة لإلمام المرغیناني،  شیخ)(3
 109ص  ، 3ج،  بدایة المجتهد ،ابن رشد ) (4
 193ص، 3ج ، بـــدائع الــصنائع فـــي ترتیــب الـــشرائع، والكاســاني  ، 13ص ، 6ج ، مبــسوطال، السرخــسي ) (5

 بتصرف ، 274ص ، 2ج ، الهدایة في شرح بدایة المبتدي، والمرغیناني 
 ،      8ج ،  المغنــــي،وابـــن قدامــــة  ، 537ص ، 5ج ،  شــــرح الزركــــشي علــــى مختــــصر الخرقــــي،الزركـــشي )  (6

 . بتصرف ، 279ص، 9ج ، اإلنصاف، والمرداوي ،  101ص
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 وأبـي - رضـي اهللا عنهمـا -وروي ذلـك عـن أبـي بكـر الـصدیق، وعثمـان بـن عفـان . وأصحاب الرأي

 قـول أبـي بـن كعـب ومعـاذ بـن جبـل وزیـد بـن وهـو ، )1(" موسى، وعبادة بـن الـصامت، وأبـي الـدرداء 

وطاووس وعطـاء وسـعید بـن جبیـر والحـسن بـن حـي وشـریك بـن عبـد اهللا  ثابت وأبي موسى األشعري

القاضي والحسن البصري وابن شبرمة وأبي عبیدة وربیعـة ومجاهـد ومقاتـل وقتـادة والـضحاك وعكرمـة 

  .)2( السدي وأصحاب الظاهر

، أخـــذ بـــرأي الحنفیـــة والحنابلـــة ، األحـــوال الشخـــصیة األردنـــي وبنــاء علیـــه یتبـــین أن قـــانون  

وبالتالي تكون أدلة المادة القانونیة المتعلقة بالموضوع هي التي اسـتدل بهـا أصـحاب هـذا القـول وهـي 

  :  على النحو اآلتي 

 Mº   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «»  L:ىقولـــــــــــه تعـــــــــــال -1

  ]4:سورة الطالق [

 ،  انتقل  في حالة عدم الحیض سواء لكبر السن أو لصغره  إلى االعتداد باألشهر :وجه الداللة

   . )3(فدل على أن األصل هو الحیض، فأصبحت بدال عن الحیض 

 ، 228:ســورة  البقــرة  ML  K  J     I  HL  :ىأن المطلـوب فــي قولــه تعـال - 2

 علـى العـدد ثالثـة دون زیـادة أي انـه نـص، وهو جمـع مقـرون بالعـدد، )ثالثة قروء(أن تعتد المرأة

وحمـــل القـــرء علـــى الطهـــر مـــن النقـــصان وال یحـــصل بـــه الجمـــع ، وهـــو أقـــل الجمـــع، أو نقـــصان

  )4(:وتوضیح ذلك مایلي ،

                                                             

 . 101ص، 8ج ، المغني، ابن قدامة) (1
 بتصرف یسیر . 594ص ، 5ج ،البنایة شرح الهدایة، العیني ) (2
شــرح الزركــشي علــى مختــصر     ، والزركــشي ، 98ص ، 9ج ، الــشرح الكبیــر علــى مــتن المقنــع، ابــن قدامــة ) (3

  .194ص، 3ج ،صنائع  في ترتیب الشرائعبدائع ال، وینظر الكاساني ،   بتصرف 540ص ، 5ج، الخرقي 
بـدائع     ، الكاسـاني  ، 595ص ، 5ج ، البنایـة شـرح الهدایـة، العینـي  ،14ص ، 6ج، المبـسوط ، السرخسي ) (4

ـــب الـــشرائع ـــصنائع فـــي ترتی ـــي، وابـــن قدامـــة ، 194ص، 3ج ، ال ،     وابـــن مـــودود ،  102ص ، 8ج ، المغن
   بتصرف،174ص، 3ج ، االختیار لتعلیل المختار
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، فیكون االعتداد اذا حمل القرء علـى الطهـر، أن الطالق المباح یكون في الطهر فیحسب من العدة 

وهــو أیــضا مخــالف لظــاهر ،  فأقــل الجمــع ثالثــة ،وهنــا ال یتحقــق الجمــع ، بطهــرین وبعــض الثالــث 

وتنقـــضي العـــدة فـــي هـــذه الحالـــة إذا ، ومـــا أمـــر بـــه اهللا عـــز وجـــل باالعتـــداد بثالثـــة كاملـــة ،  الـــنص 

  . شرعت في الحیضة الثالثة 

 طالق في طهر حیضكامل ( طهر(حیضطهر)كامل(  

  3                       2)              غیر كامل  (1      

بـل تحـسب وتنقـضي ، فـان الطهـر غیـر محـسوب ،   وأما لو حمل علـى الحـیض و طلـق فـي الطهـر

والموافقـة لظـاهر ، وبهـذا تحقـق الجمـع ، العدة  بثالث حیضات كـامالت بعـد الطهـر الـذي طلقهـا فیـه

  .النص وهو ثالثة قروء  

 طالق في طهر كامل(حیض (طهر حیض)كامل(طهرحیض)كامل(  

                           1                        2                    3  

   :واعترض على هذا الدلیل بما یلي 

ســورة [M#   "  !$L  ُّ كمــا فــي قــول اهللا عــز وجــل، أن الجمــع یطلــق علــى معظــم المــدة  - أ

، قــال عــن مــدة الحــج أشــهر مــع أنهــا شــهرین وعــشر لیــال أي شــهرین وبعــض الثالــث، ]197:البقــرة 

وهـذا كمـا فـي لغـة ، فیطلق على الثالثة اثنین وبعض الثالث، في مسألة القرء یقاس علیهاوكذلك هنا 

لــثالث لیــال خلــون وهــم فــي بعــض : تــسمي الیــومین وبعــض الثالــث ثالثــة أیــام، فیقولــونالعــرب حیــث 

  .)1( وبناء علیه یكون بعض الطهر األول بمنزلة الطهر الكامل، الثالثة 

                                                             

 ، وابن سالم ، 170ص، 11ج ،الحاوي الكبیر، والماوردي  ، 58-57ص، 2ج، الفواكه الدواني، النفراوي ) (1
  بتصرف    ، 17ص ، 11ج  ، البیان في مذهب االمام الشافعي    



 109

بینمـا العـدة ،  الحـج لـم یحـصره بعـدد ولـم یقـل نـصا انـه ثالثـة أشـهر  أن:وأجیب على هـذا االعتـراض

  ] 4:سورة الطالق [M   ¶  µ  ´  ³  ²L :في محصورة بعدد فصار كقوله تعالى 

ن أفضى إلى نقصان الثالـث علـى حـد قـولكم إذا طلقـت فیـه   - أ فـالحیض مفـض إلـى ، أن الطهر وإ

عنــدنا مــساویا للزیــادة عنــدكم فــي مخالفــة فــصار النقــصان ،  الزیــادة علــى الثالــث إذا طلقــت فیــه

  )1(. ثم هو أسوأ حاال من النقصان، ألن الزیادة عندكم نسخ،  الظاهر

 االعتداد به من قلیل الزمان وكثیره، ألنه ال فرق عنـدنا بـین قلیـل الطهـر وكثیـره وقعأن القرء ما  -   ب

ي طلقـت فیـه قـرءا كـامال ، وأما بالنسبة لكم فال فرق بـین قلیـل الحـیض وكثیـره فـصار الطهـر الـذ

ن كان زمانه قلیال   )2(.  وإ

قـال ابـن عبـاس " ]  228:سـورة البقـرة [M  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  NL :  قوله تعـالى - 3

   )3("  من الحیض والحبل فهو بیان المراد بالقروء- رضي اهللا تعالى عنه -

فهـي تنهـى عـن كتمـان ، معنـى القـرء أن هذه اآلیة غیر مفـسرة ل: واعترض على هذا الدلیل بما یلي 

  .)4(فلم یكن دلیل فیه  ، الحمل أو الحیض 

 حیث   ، )5(أن المتعارف علیه  والمعهود في لسان الشرع  استعمال لفظ  القرء بمعنى الحیض - 4

ومــن األمثلــة ، تبــین مــن خـالل الــسیاق ان المقـصود بــالقرء هــو الحـیض وردت أحادیـث عــن النبـي 

    :)6(علیها 

                                                             

 بتصرف یسیر  ، 170ص، 11ج ، الحاوي الكبیر، الماوردي ) (1
 بتصرف یسیر  ، 170ص، 11ج ، الحاوي الكبیر، الماوردي ) (2
 14ص ، 6ج، المبسوط ، السرخسي ) (3
 بتصرف ، 171ص، 11ج،الحاوي الكبیر ، الماوردي ) (4
 بتصرف یسیر  ، 101ص  ، 8ج ، المغني، ابن قدامة ) (5
 101ص  ، 8ج ، المغني، ابن قدامة ، ینظر ) (6
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  النبي  أن  1( »  تدع الصالة أیام أقرائها«قال في المستحاضة(  

  عـن عـروة أن فاطمـة بنـت أبـي حبـیش حـدثت، أنهـا أتـت رسـول اهللا فقـال لهـا . فـشكت إلیـه الـدم

إنمــا ذلــك عــرق، فــانظري إذا أتــاك قــرؤك فــال تــصلى، فــإذا مــر قــرؤك فتطهــري، ثــم «: رســول اهللا 

  )2(» صلي ما بین القرء إلى القرء

فـدل علـى أن المقـصود ، فالمجمع علیه أن المرأة تدع الصالة أیام الحیض ولیس أیـام الطهـر 

ولـم یعهـد فـي الـشرع اسـتعمال القـرء بمعنـى الطهـر مـع انـه لفـظ مـشترك بــین ، مـن القـرء هـو الحـیض 

    .)3(الحیض والطهر 

  ما لم یعهد ال على ) الحیض(وهو، وبناء على ذلك یجب حمل الكالم على ما عهد في الشرع 

   .)4(استعماله

 أن القــرء قــد ینطلــق علــى الحــیض إمــا حقیقــة أو مجــازا إذا انــضم إلــى  :"واعتــرض علــى هــذا الــدلیل

نما الخالف فیه إذا أطلق    .)5(" قرینة وإ

إذا طلق العبد امرأته ثنتین فقـد حرمـت علیـه حتـى تـنكح زوجـا «: قال، عن ابن عمر ، عن نافع  - 5

طــالق «وفــي روایــة، )6(»وعــدة األمــة حیــضتان،  عــدة الحــرة ثــالث حــیض ،غیــره حــرة كانــت أو أمــة 

   )7(» األمة تطلیقتان، وعدتها حیضتان

                                                             

 صحیح  : حكم األلباني ، 297حدیث رقم ، 80ص ، 1ج ، سنن ابي داود، أبو داود ) (1
 صحیح : حكم األلباني ، 211حدیث رقم  ، 121ص، 1ج ، السنن الصغرى، النسائي ) (2
 ، 3ج ،االختیار لتعلیل المختار، وابن مودود، 194، 3ج ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني ) (3

   بتصرف 195ص، 3ج، شرح منتهى االرادات ، والبهوتي ، 174    ص
 101ص، 8ج ، المغني، قدامة ابن ، ینظر ) (4
 171ص ، 11ج ، الحاوي الكبیر، الماوردي ) (5
وحدیث عبـد اهللا بـن عیـسى وقال الدارقطني ، 3999حدیث رقم  ، 70ص ، 5ج، سنن الدارقطني ، الدرقطني ) (6

، أن عطیـة ضــعیف : أحــدهما،  منكــر غیـر ثابــت مـن وجهـین »  عـن النبـي ، عــن ابـن عمــر ، عـن عطیـة 
ال یحـتج بروایتـه واهللا  والوجه اآلخر أن عمرو بن شـبیب ضـعیف الحـدیث، افع أثبت منه وأصح روایة وسالم ون

" طــالق األمــة ثنتـان وعــدتها حیــضتان" هـي   وروایــة عبـداهللا عــن عطیــة  عـن ابــن عمــر عـن النبــي  ، أعلـم 
ن شـبیب المــسلي تفـرد بــه عمـر بــ: وقـال  ، 15166حـدیث رقــم   ، 605ص ، 7ج،  البیهقـي فـي الــسنن رواه 

  .هكذا مرفوعا وكان ضعیفا والصحیح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا
 . ضعیف  : حكم األلباني ، 1182 حدیث رقم، 480ص، 3ج ، سنن الترمذي، الترمذي ) (7
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فــال فــرق وال تفــاوت ، ویلحقهــا بــالحكم الحــرة ، یبــین الحــدیث بــان عــدة األمــة بــالحیض: وجــه الداللــة 

نمـا الفـرق یكـون نقـصان العـدد ، ،بینهما فیما تنقضي به العـدة  ن المقـصود بـالقرء هـو فـدل علـى ا، وإ

  )1(الحیض 

 واعترض على هذا الدلیل 

أنه یحمل على أن انقضاء عدتها یكون بحیضتین من غیـر أن یقـع االعتـداد بـالحیض، ألن العـدة "  

ن كان المراد بها أحدهما     )2(" مقدرة بالحیض والطهر عندنا وعندهم وإ

   )3(»  أن تعتد بثالث حیضأمرت بریرة«: عن إبراهیم، عن األسود، عن عائشة، قالت - 6

والحـیض هـو الــذي ، إن القـصد مـن العـدة والحكمـة منهـا هـو التعــرف علـى بـراءة الـرحم وفراغـه  - 7

 ، )4(هذا ما قاله العلماء القدامى ، ولهذا كان االعتبار به أولى من الطهر، یبین فراغ الرحم وبرائته 

بعـد ثـالث حیـضات كاملـة فـي حالـة وقـوع  تكـون ، وثبت علمیا إن براءة الـرحم مـن آثـار الـزوج األول 

بعـــدها تــستطیع المـــرأة الـــزواج مـــرة أخـــرى دون وجـــود آثـــار مـــن ، الطــالق فـــي طهـــر لـــم یجامعهـــا فیـــه

     )5(الزواج السابق 

  

                                                             

  194ص، 3ج ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني ، ینظر ) (1
 171ص، 11ج ، الحاوي الكبیر، الماوردي  )(2
 .  صححه األلباني، 2077 حدیث رقم، 671ص، 1ج ، سنن ابن ماجه، ابن ماجه ) (3
 ،194ص ، 3ج ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، والكاساني ، 15ص، 6 ج،المبسوط،السرخسي ) (4

  بتصرف، 102ص ، 8ج ،  المغني،وابن قدامة، 309ص، 4ج ، العنایة شرح الهدایة،     البابرتي 
بحــوث المــؤتمر العــالمي العاشــر  ، عــدة المطلقــة الحكمــة اإللهیــة والمعجــزة العلمیــة، فــوزي ،رمــضان ، ینظــر )(5

  ،396-393 ، 381ص، 2011-ه1432دار جیاد للنشر والتوزیع ،  لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 
ــــــــول النجــــــــار  ــــــــشریع العــــــــدة ، وزغل ــــــــاریخ، اإلعجــــــــاز فــــــــي ت  ، 2014\9\ 8علــــــــى شــــــــبكة االنترنــــــــت بت

http://www.fawaed.tv/episode/925     



 112

ن كـان االعتـداء بغیـره   " :واعترض على هذا الدلیل  أن انقضاء العـدة تكـون بـالحیض وهـو مبـرئ، وإ

ن كان االعتداء بما تقدمها كالوالدة تنقضي بها العدة وب   .)1(" رئ بها الرحم، وإ

   )2(" هو االنتقال لغة یقال قرأ النجم أي انتقل، والحیض هو المنتقل دون الطهر"القرء  - 8

ـــم ،  أن الرجـــل أحـــق بامرأتـــه - -روى الـــشعبي عـــن ثالثـــة عـــشر مـــن أصـــحاب النبـــي " - 9 مـــا ل

  )3(" نقضت بالطعن في الحیضة الثالثةال، ولو كان القرء هو الطهر،  تغتسل من الحیضة الثالثة

زیـد : وبـه قـال مـن الـصحابة"   ،)5( والشافعیة )4(أن القرء هو الطهر وهو رأي المالكیة القول الثاني 

بــن ثابـــت وابـــن عمــر، وعائـــشة والقاســـم بـــن محمــد، ومـــن الفقهـــاء؛ الزهـــري وابــن أبـــي ذؤیـــب، ومالـــك 

وعمـر ابـن ، وسـالم بـن عبـد اهللا ، وأبان بن عثمـان ،ر  وهو قول سلیمان بن یسا)6(" وربیعة وأبو ثور

 .)7(عبد العزیز

  :واألدلة على هذا القول ما یأتي 

  ]1:سورة الطالق[M  '  &  %  $  #  "  !L :    قول اهللا تعالى - 1

ــوهُنَّ لِِعــدَّتِِهنَّ (قولــه: وجــه الداللــة  لِّقُ :  ;      >  M : المــراد بــه فــي وقــت عــدتهن كمــا قــال) فََط

  =  >    L  والمـــراد بـــه فـــي یـــوم القیامـــة والطـــالق المـــأمور بـــه فـــي وقـــت ،  ] 47:ســـورة األنبیـــاء

                                                             

  172ص، 11ج، الحاوي الكبیر، الماوردي ) (1
ْلِبيِّ ، الزیلعي ) (2  27ص ، 3ج ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
ْلِبيِّ ،  الزیلعي )(3  27ص ، 3ج ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
بتـصرف  ، 517ص، 1ج ،المقدمات الممهـدات، وابن رشـد، 72ص،  فقه االمام مالكالرسالة في، القیرواني ) (4

 472ص، 5ج، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، المواق: وینظر
 ، األم، والـشافعي ، 253ص  ،منهاج الطالبین وعمدة المفتین، النـووي ،119ص، 3ج، المهذب ، الشیرازي ) (5

 . بتصرف ، 224ص ، 5ج
 165ص، 11ج ،اوي الكبیرالح، الماوردي ) (6
 بتصرف یسیر ، 132ص، 18ج ، المجموع شرح المهذب، المطیعي ) (7
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وورد فــي  ، )1(الطهــر ألن الطــالق فــي زمــن الحــیض حــرام ، فــدل علــى أن الطهــر هــو وقــت العــدة 

، فـسأل عمـر بـن السنة النبویة عن ابن عمر أنه طلـق امرأتـه وهـي حـائض، علـى عهـد رسـول اهللا 

مـره فلیراجعهـا، ثـم لیمـسكها حتـى تطهـر، ثـم «: عن ذلـك، فقـال رسـول اهللا ول اهللا الخطاب رس

ن شاء طلق قبـل أن یمـس، فتلـك العـدة التـي أمـر اهللا  تحیض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإ

فهـذا دلیـل علـى ، أن یطلق امرأتـه فـي طهـر لـم یمـسها فیـه  فبین النبي )2( » أن تطلق لها النساء

، وانـه هـو المقـصود مـن القــرء ، وتعتـد بـه، لـذي یحـصل فیـه الطـالق محـسوب مـن العـدة أن الطهـر ا

  . )3(فلو كان القرء هو الحیض لكان المطلق في وقت الطهر مطلقا لغیر العدة 

وذلـــك مثــل أن یقـــال ، أن المقـــصود طلقــوهن الســـتقبال عــدتهن :واعتــرض علـــى االســـتدالل  باآلیــة 

ومما یؤید هذا وجود قراءة أخـرى تفیـد معنـى االسـتقبال وهـي ، شهر دخلت المدینة لخمس بقین من ال

، فــال یمكـن حمــل ذلـك علــى الطـالق فــي العــدة  ، " فــي "   وتنفـي أن معنــى الـالم )4()لقبـل عــدتهن( 

فــإذا حــصل ، ألن الــسبب یــسبق الحكــم وال یكــون قبلــه ، فــالطالق  ســبب العــدة وبالتــالي یــسبق العــدة 

  .)5(یق قبل العدة إذا كانت اإلقراء الحیضطالق في الطهر یكون تطل

 عــن اهللا عــز وجــل أن العــدة الطهــر - -فــأخبر رســول اهللا "  إال أن  الــشافعي شــك وقــال

دون الحـــیض وقـــرأ فطلقـــوهن لقبـــل عـــدتهن أن تطلـــق طـــاهرا ألنهـــا حینئـــذ تـــستقبل عـــدتها ولـــو طلقـــت 

   .)6(" حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إال بعد الحیض

                                                             

  بتصرف یسیر79ص، 5ج،مغني المحتاج، والشربیني ،119ص، 3ج ،المهذب، الشیرازي ) (1
 5251 حدیث رقم، كتاب الطالق، 41ص ، 7ج، الجامع المسند الصحیح، البخاري ) (2
 بتصرف یسیر ، 517ص  ، 1ج ، داتالمقدمات الممه، ابن رشد) (3
 14903حدیث رقم  ، 529ص ، 7ج ، السنن الكبرى، البیهقي ) (4
وابــن     ،102ص، 8ج،المغنــي ، وابــن قدامــة  ، 27ص ، 3ج ،تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق، الزیلعــي ) (5

  بتصرف ،  310ص ، 4ج ، فتح القدیر، الهمام 
 224ص  ، 5ج ، األم، الشافعي ) (6
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عـن ابــن شــهاب، عـن عــروة بـن الزبیــر، عــن عائـشة أم المــؤمنین أنهـا انتقلــت حفــصة عـن مالــك،  - 2

بنـت عبــد الــرحمن بـن أبــي بكــر الـصدیق حــین دخلــت فــي الـدم مــن الحیــضة الثالثـة، قــال ابــن شــهاب 

إن اهللا : صــدق عــروة وقــد جادلهــا فــي ذلــك نــاس، فقــالوا: فــذكر ذلــك لعمــرة بنــت عبــد الــرحمن فقالــت

إنمـــا » صـــدقتم، تـــدرون مـــا األقـــراء؟«: فقالـــت عائـــشة}  ثالثـــة قـــروء{ي كتابـــه تبـــارك وتعـــالى یقـــول فـــ

ِرئَْت «وقالت أیضا  ، )1(" األقراء األطهار  ْد بَ ثَِة فَقَ َضِة الثَّالِ ِم ِمَن اْلَحیْ لَّقَُة ِفي الدَّ َط نَِت اْلمُ عَ َذا َط   ِإ

 ُ ه ـْت ِفـي الـ«وكتـب زیـد بـن ثابـت إلـى معاویـة  ، )2(» ِمنْ َذا َدَخَل ُ ِإ ـه ـْت ِمنْ ِرئَ ـْد بَ ـِة فَقَ ثَ ـَضِة الثَّالِ ِم ِمـَن اْلَحیْ دَّ

ا َ ه ِرُث َال یَ ُ وَ ه َال تَِرُث ا، وَ َ ه َ ِمنْ ِرئ بَ   )3(» وَ

، فـإذا كـان الجمـع أقـراء فهـو الحـیض ، أن لفظ القرء له أكثر من جمع ولكـل صـیغة لهـا معنـى  - 3

فــدل علــى ان ،  فهــو الطهــر وأمــا اذا كــان الجمــع قــروء، » دعــي الــصالة أیــام أقرائــك«كمــا فــي خبــر

 . )4(هو الطهر } ثالثة قروء{اللفظ الذي في اآلیة

 )5(ان هـذا ال دلیـل علیـه وال نـسلم لـه وردت لفـظ قـروء بمعنـى الحــیض : واعتـرض علـى هـذا الـدلیل 

ویقـــصد بـــه  ،لـــه قـــروء كقـــروء الحـــائض... یـــا رب ذي ضـــغن وضـــب فـــارض : ومثالـــه قـــول الراجـــز 

                                                             

،    محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: صــححه ورقمــه وخــرج أحادیثــه وعلــق علیــه  ،موطــأ اإلمــام مالــك، مالــك، بــن أنــسا) (1
فأخرجــه "  54حــدیث رقــم ، 576ص، 2ج ، م1985 - هـــ 1406 ،دط ، دار احیــاء التــراث العربــي ،  بیــروت

عي وغیـره أخرجـه البیهقـي وعـن الـشاف) 192، 5/191": (األم"وعنه الشافعي في ) 2/576": (الموطأ"مالك في 
وغیــرهم مــن طریــق الزهــري عــن عــروة عــن ) 2/442: (والطبــري) 3/61: (والطحــاوي) 7/415": (الكبــرى"فــي 

عائشة رضي اهللا عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حین دخلت فـي الـدم مـن الحیـضة الثالثـة، قـال ابـن 
إن اهللا تبـارك : عروة، وقد جادلها في ذلك نـاس، فقـالواصدق : فَُذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: شهاب

ـــَة {: وتعـــالى یقـــول فـــي كتابـــه ثَ صـــدقتم تـــدرون مـــا األقـــراء؟، األقـــراء : فقالـــت عائـــشة رضـــي اهللا عنهـــا} ... ثََال
مـا أدركـت أحـدًا مـن فقهائنـا إال وهـو : سـمعت أبـا بكـر ابـن عبـد الـرحمن یقـول: عـن الزهـري: قال مالك.األطهار

والطبـري ) 1/214": (الـسنن"وأخرجـه الـدارقطني فـي " الموطـأ"وهـذا لفـظ مالـك فـي .  یرید قول عائـشةیقول هذا،
من طریق عبد اهللا بن عمـر عـن عبـد الـرحمن بـن القاسـم عـن أبیـه عـن عائـشة رضـي ) 2/442": (التفسیر"في 

التحجیل في تخـریج مـا ، وق عبد العزیز بن مرز ، الطریفي : المرجع "  ( إنما األقراء األطهار: اهللا عنها قالت
  464ص، م2001-ه1422 ، 1ط، الریاض مكتبة الرشد  ، لم یخرج من األحادیث واآلثار في إرواء الغلیل

  291ص ، المسند، الشافعي ) (2
 291ص ، المسند،  الشافعي )(3
 بتصرف  ، 390ص ، 3ج،  ومعه حاشیةأسنى المطالب في شرح روض الطالباألنصاري  ) (4
 بتصرف   ،  310-309ص ، 4ج، فتح القدیر، وابن الهمام  ،27ص ، 3ج، تبیین الحقائق،عي الزیل) (5
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 - علیـه الـصالة والـسالم -هذا اللفظ بمعنى الحیض قال دعن النبي ومن ثم ور ، حیض الحائض 

  )1(»فتطهري ثم صلي لفاطمة بنت أبي حبیش فانظري إذا أتاك قرؤك فال تصلي فإذا مر قرؤك

فهـذا دلیـل علـى أن ،  أضـاف التـاء إلـى ثـالث أي أنهـا مؤنثـة }ثالثة قروء  {أن في قوله تعالى  - 4

والـــذي ، اللغـــة العــدد ثــالث یخـــالف المعــدود فــي التـــذكیر والتأنیــث المعــدود مــذكر ؛ وذلـــك ألنــه فــي 

  )2(وهذا دلیل على أن القروء األطهار، ) مؤنث(ینطبق علیه التذكیر هو الطهر ولیس حیضه 

احــدهما مؤنــث ، العربیــة  قــد یكــون للــشيء الواحــد اســمان  أن فــي اللغــة:واعتــرض علــى هــذا الــدلیل 

وفــي هــذه المــسألة ، وهمــا لــشيء واحــد ، ) مؤنــث( و الحنطــة ) كرمــذ( ومثالــه البــر ، واالخــر مــذكر

والـــذي ورد فـــي اآلیـــة لفـــظ القـــرء وهـــو الـــذي یعتبـــر فـــي ، ) مؤنـــث(والحـــیض ) مـــذكر(كـــذلك فـــالقرء 

  .)3(وهو مذكر و خالف العدد ثالثة ، اإلعراب ال معناه 

أحـق  باسـم القـرء ؛ القرء مأخوذ من قولهم قرأت الماء في الحـوض أي جمعتـه فیـه فـالطهر "أن  - 5

ألنه زمن اجتماع الدم في الرحم، والحیض زمن خروجـه منـه فینـصرف اإلذن إلـى زمـن الطهـر الـذي 

  .)4(" هو زمن العدة وزمنها یعقب زمن الطالق

 أن هــذا دلیــل علــى أن القــرء هــو الحــیض وذلــك ألن المجتمــع هــو الــدم :واعتــرض علــى هــذا الــدلیل 

  .)5(ر الحیض أولى من الطهرولذلك فكان اعتبا، دون الطهر 

  

  

  
                                                             

 119ص، سبق تخریجه ) (1
  2ج، الشرح الصغیر على اقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك وبالهامش حاشیة الصاوي،الدردیر) (2
  دار الكتب العلمیة ، بیروت  ، لعربیةالقواعد األساسیة للغة ا، السید احمد ، والهاشمي ، ) الحاشیة(673ص،
  بتصرف ، 33ص ، العدة،وزیدان، 185ص ، م2002-ه1423 ،2ط،

 بتصرف ، 14ص، 6 ج،المبسوط، والسرخسي، 193ص، 3ج، بدائع الصنائع، الكاساني) (3
  المقدمات ، ابن رشد ، وینظر ، 390ص ، 3ج، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، األنصاري ) (4

  224ص، 5ج ، األم، والشافعي ، 109ص، 3 ج،بدایة المجتهد، وابن رشد، 517ص ، 1ج ، هدات    المم
 شرح الزركشي على ،  الزكشي : وینظر ، بتصرف ،27ص، 3ج ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، الزیلعي ) (5

  541ص ، 5ج ،    مختصر الخرقي
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  :الفصل الثالث

 المتعلقة الوصیة    القواعد والضوابط الفقهیة

  واإلرث 

  :   وفیه مبحثین 

  القواعد الفقهیة المتعلقة بالوصیة  :     المبحث األول
  القواعد والضوابط الفقهیة المتعلقة بالفرائض :     المبحث الثاني
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  المبحث األول

  القواعد الفقهیة المتعلقة بالوصیة

  

َنعُ اللُُّزومَ ِفي اْلَحالِ (قاعدة :المطلب األول  یَكاِت تَمْ لِ وِد التَّمْ َضاَفُة ِفي ُعُق   )اْإلِ

ْقُت فال(قاعدة : المطلب الثاني  ْقِتهُكلُّ ما اْعتُِبرَ له الوَ َل وَ بْ   ) یَِصحُّ َق
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َضاَفُة (قاعدة : المطلب األول  َنعُ اللُُّزومَ ِفي اْلَحالِ اْإلِ یَكاِت تَمْ لِ وِد التَّمْ     )1() ِفي ُعُق

  معنى القاعدة وتطبیقها على القانون : الفرع األول 

بعـوض ، شـخص آلخـرمـن ،  هـو العقـد الـذي یترتـب علیـه نقـل ملكیـة عـین أو منفعـة :عقد التملیـك 

   )2(أو غیر عوض  

مالتـــه لـــه)3(" ضـــم الـــشيء إلـــى  الـــشيء ":اإلضـــافة لغـــة  ضـــافة الـــشيء آلخـــر أي إســـناده وإ  ، )4( وإ

   )5(" إسناد تمام العقد إلى وقت مستقبل أو شرط أو خیار "واإلضافة في عقود التملیك هي  

العقــد ومقتـــضاه إلـــى زمـــن مـــستقبل بحیـــث تتـــأخر آثـــار ، ومــن أمثلـــة العقـــود المـــضافة إلــى المـــستقبل 

بـــل إن هـــذا العقـــد ال یمكـــن وال یـــصح إال أن یكـــون ،  هكـــذا هـــي طبیعتـــه ) الوصـــیة ( ولـــیس حـــاال 

یحیــث ال یلــزم ترتــب أثــره إال ، فهــو عقــد مـضاف إلــى مــا بعــد مــوت الموصـي ، مـضافا إلــى المــستقبل

  ردني إلى تعریف الوصیة في والى هذا المعنى ذهب قانون األحوال الشخصیة األ ، )6(بعد وفاته 

   )7( . ))الوصیة تصرف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي (( ونصها )254(المادة رقم 

  

  

                                                             

 207ص، المجلد الثاني ، القسم األول  ، موسوعة القواعد الفقهیة، البورنو) (1
 108ص،16ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة، مجموعة علماء ، ینظر ) (2
 ،1ط، عالم الكتب ، القاهرة  ، التوقیف على مهمات التعاریف، عبد الرؤوف بن تاج العارفین ، الحدادي) (3
   . 54ص، م 1990-ه1410   
، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر ، والرازي ، 62ص ، 24ج،  تاج العروس من جواهر القاموس، ینظر ) (4

 186ص، م1999-ه1420 ،5ط،المكتبة العصریة ، بیروت ، یوسف الشیخ محمد : تحقیق 
 207ص، المجلد الثاني ، القسم األول  ، موسوعة القواعد الفقهیة، البورنو) (5
 موسوعة القواعد ، و البورنو، 110ص،16ج ، یةمعلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصول، مجموعة علماء ، ) (6

  بتصرف ، 207ص، المجلد الثاني ، القسم األول  ،     الفقهیة
 75ص، 254مادة رقم  ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (7
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  تعریف الوصیة فقهیا مقارنة مع القانون : الفرع الثاني 

  :وأما فقهیا فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعریف الوصیة على النحو اآلتي 

ســواء كـــان ذلــك فـــي ، تملیـــك مــضاف إلـــى مــا بعــد المـــوت بطریــق التبـــرع " فمــنهم مــن عرفهـــا بأنهــا 

تبـرع بحـق مـضاف ولـو تقـدیرا لمـا بعـد المـوت " ومنهم من عرفهـا بأنهـا ، )1(" األعیان او في المنافع 

ن التحقــا بهــا حكمــا كــالتبرع المنجــز فــي مــرض المــوت  أو ، ولــیس التبــرع  بتــدبیر وال تعلیــق عتــق  وإ

  . )3(" األمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده " ومنهم من قال ،  )2(" الملحق به 

  .بعد الموت ) التبرع (وبعد النظر نجد أنها كلها تتحد في معنى التملیك بدون مقابل 

حیــث ذهــب القــانون بأنهــا ، ومــن هنــا یالحــظ الفــرق بــین مــا قالــه الفقهــاء ومــا ذهــب إلیــه القــانون 

حیـث انـه یـشمل أیـضا بهـذا اللفـظ ،  أعـم وأشـمل مـن مـن التبـرع أو التملیـك وبالتالي فهـو، ) تصرف(

على إسقاط حق وجب علیه مثل الوصیة  بإبراء الذمة من الـدین أو تقـصیر فـي زكـاة أو فدیـة صـیام 

نمـا حـق مـالي یتعلـق بالمـال مثـل الوصـیة ، او كفارات  سقاط وإ او على حق ال یتعلق ال بتملیك وال وإ

او أي قــول وفعــل یترتــب علیــه ثبــوت ، مــن أموالــه إلــى شــخص معــین وبــثمن معــین ببیــع عــین معــین 

   .)4(حق في التركة

أن ، ) الوصـــیة (إال انـــه یفهـــم مـــن خـــالل النظـــر إلـــى مـــواد القـــانون الـــواردة فـــي البـــاب الثـــامن 

 ولـذا كـان البـد مـن، المقصود به هو ما یتبرع به اإلنسان ولیس ما یتعلق بحق ألحد أو واجب علیه 

                                                             

 .411ص ، 10ج  ، فتح القدیر، ابن الهمام ) (1
 66ص ، 4ج، اج مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنه، الشربیني ) (2
حاشـیة الـشیخ العثیمـین وتعلیقـات  : ومعـه  ،الـروض المربـع شـرح زاد المـستنقع، منصور بن یـونس ، البهوتي ) (3

، دت ، دط  ،  مؤســـسة الرســـالة-دار المؤیـــد ، عبـــد القـــدوس محمـــد نـــذیر : خـــرج أحادیثـــه ،الـــشیخ الـــسعدي 
  .468ص

ــــشریعة االســــال، أحمــــد فــــراج ، حــــسین  )(4 ــــي ال دت      ، 1ط، شــــركة الطباعــــة الفنیــــة المتحــــدة  ، میةالوصــــیة ف
  . بتصرف ، 14-13ص
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واضع القـانون أن یـصیغ تعریـف الوصـیة  بحیـث یـؤدي مفهومـه إلـى معنـى التبـرع والهبـة لآلخـر بعـد 

  .الموت 

لجهــة معینــة فــردا أو ، تملیــك مــال یحــدده الموصــي قبــل موتــه : ویمكــن تعریــف الوصــیة بأنهــا 

  . تؤخذ من التركة التي یخلفها وذلك على سبیل الهبة والتبرع ، مجموعة 

فــا للقیــاس ؛ وذلــك ألنهــا تملیــك أضــیف إلــى مــا بعــد المــوت وهــو مزیــل والوصــیة جــاءت خال

إال أنهــا أجیــزت ، للملــك فــال یتــصور وقــوع التملیــك مــع اإلضــافة الــى زمــان زوال الملــك فــال یــصح 

فیتــرك القیــاس لألدلــة الــواردة مــن الكتــاب والــسنة ، استحــسانا ووردت أدلــة علــى مــشروعیتها وجوازهــا

     )1(واالجماع 

  األدلة على مشروعیة الوصیة وجوازها :  الثالث  الفرع

M  7  6  :لىوقولــه تعــا، ] 11: ســورة النــساء [ MÃ  Â  Á    À  ¿  ¾  ½L  :قولــه تعــالى - 1

  <  ;   :  9  8L] لىوقولـــه تعـــا، ] 12: ســـورة النـــساء:  M  9  8  7  6

<  ;   :L] 2(" الوصیة جائزةشرع المیراث مرتبا على الوصیة فدل أن "، ] 12: سورة النساء(   

M  _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q  :قولـــه تعـــالى - 1

   h  g  f  e  d  c  b  a  `L] أن النــدب علــى اإلشــهاد علــى حــال  ]106:ســورة المائــدة

 . )3(الوصیة دل على انها مشروعة 

 ل اهللا كـــان رســـو : عـــن عـــامر بـــن ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص، عـــن أبیـــه رضـــي اهللا عنـــه، قـــال    

إنــي قــد بلــغ بــي مــن الوجــع وأنــا ذو مــال، وال : یعــودني عــام حجــة الــوداع مــن وجــع اشــتد بــي، فقلــت
                                                             

 بتصرف ،  330ص  ، 7ج ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني )(1
  . 330ص  ، 7ج ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني  )(2
 ف بتصر .330ص  ، 7ج ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني ) (3
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الثلـــث «: ثـــم قـــال» ال«: بالـــشطر؟ فقـــال: فقلـــت» ال«: یرثنـــي إال ابنـــة، أفأتـــصدق بثلثـــي مـــالي؟ قـــال

  )1( الناس  إنك أن تذر ورثتك أغنیاء، خیر من أن تذرهم عالة یتكففون- أو كثیر -والثلث كبیر 

  )2(» ما حق امرئ مسلم له شيء یوصي فیه، یبیت لیلتین إال ووصیته مكتوبة عنده«قول النبي  - 2

ـــالَ  - 3 ةَ قَ ـــرَ یْ ـــي هُرَ ُســـوُل اِهللا : َعـــْن َأِب ـــاَل رَ َجـــلَّ «: قَ َ َعـــزَّ وَ نَّ اهللا الُِكمْ ، ِإ ـــوَ ـــَث َأمْ ُل ُكـــمْ ُث ـــَل َل آِخـــرَ ، َجعَ

اِرُكمْ  اَدةً ِفي َأْع ، َأْعمَ الُِكمْ ِزیَ   )3(» مَ

 )4(»المحروم من حرم وصیته«قول النبي  - 4

تقـــى وشـــهادة،  مــن مـــات علــى وصـــیة مـــات علــى ســـبیل وســنة، ومـــات علــى«قــول النبـــي      

 . )5(» ومات مغفورا له

                                                             

حـدیث ، 81ص، 3ج،  سعد ابن خولةباب رثاء النبي ، كتاب الجنائز  ، الجامع المسند الصحیح، البخاري ) (1
   .1295رقم 

: بـــاب الوصـــایا وقـــول النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم، كتـــاب  الوصـــایا  ، الجـــامع المـــسند الـــصحیح، البخــاري ) (2
  .2738حدیث رقم  ، 2ص ، 4ج، » وصیة الرجل مكتوبة عنده«

 محمـد      -محمـد زهـري النجـار : (حققـه وقـدم لـه ، شـرح معـاني اآلثـار، احمـد بـن محمـد بـن سـالمه ، الطحاوي ) (3
 ،      380ص ، 4ج،م 1994 -ه1414 ، 1ط، عـــالم الكتـــب ، مـــن علمـــاء األزهـــر الـــشریف ) ســـید جـــاد الحـــق

» ثلث أمـوالكم، زیـادة لكـم فـي  أعمـالكمإن اهللا تصدق علیكم، عند وفاتكم، ب«وروایة أخرى  ، 7380حدیث رقم 
إن اهللا عز وجل قـد تـصدق «وروایة أخرى ، 2709حدیث رقم  ، 904ص ، 2ج ،سنن ابن ماجه، ابن ماجه 

 سنن الـدارقطني، الـدارقطني » علیكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زیادة في حسناتكم لیجعلها لكم زكاة في أعمالكم
فیرویه طلحة بن عمـرو عـن عطـاء عنـه مرفوعـا ، ا حدیث أبى هریرة أم"4289حدیث رقم  ، 263ص ، 5ج، 
" كمــا فــى " مــسنده " وكــذا البــزار فـى ) 6/269(والبیهقــى ) 2/419(والطحـاوى ) 2709(أخرجــه ابــن ماجــه .بـه

بــل هــو : قلــت". ولــیس بــالقوى ، ال نعلــم رواه عــن عطــاء إال طلحــة بــن عمــرو : " وقــال) 4/400" (الزیلعــى 
سـناده ضـعیف ) : " 3/91" (الخالصـة " ولذلك قال فـى ".التقریب " متروك كما فى  وكـذا قـال البوصـیرى ، " وإ

مــن طریــق عقبــة ) 3/322" (الحلیــة " ولكنــه لــم یتفــرد بــه فقــد أخرجــه أبــو نعــیم فــى ) .168/2" (الزوائــد " فــى 
: قلـت"!.  غیـر عقبـة ال أعلـم لـه راویـا، غریب من حدیث عطـاء : " وقال. األصم حدثنا عطاء بن أبى رباح به

   ).77ص ، 6ج، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل  ،األلباني : المرجع " ( وهو ضعیف
 .ضعیف : حكم األلباني  ، 2700حدیث رقم  ، 901ص ، 2ج ، سنن ابن ماجه، ابن ماجه ) (4
 . ضعیف  : حكم األلباني  ، 2701حدیث رقم  ، سنن ابن ماجه،  ابن ماجه ) (5
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یــا ابــن آدم، اثنتــان لــم تكــن لــك «: إن اهللا عــز وجــل یقــول: قــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم - 5

  )1(. ا من مالك حین أخذت بكظمك، ألطهرك به وأزكیكواحدة منهما، جعلت لك نصیب

 من أوصى بوصیة فلم یجر ولم یحف كان له من األجر مثل ما أعطاها، «: عن عامر، قال - 6

  )2(» وهو صحیح

 إلـى یومنـا هـذا یوصـون مـن غیـر إنكـار مـن - -فـإن األمـة مـن لـدن رسـول اهللا " :اإلجمـاع  -7

وأجمـع العلمـاء فـي جمیـع األمـصار واألعـصار " ، )3(" أحد، فیكون إجماعا من األمـة علـى ذلـك

  )4("على جواز الوصیة

ْقِته(قاعدة : المطلب الثاني   َل وَ بْ ْقُت فال یَِصحُّ َق    )5() ُكلُّ ما اْعتُِبرَ له الوَ

 معنى القاعدة وتطبیقها على القانون : الفرع األول 

وال تتقـدم ،  یجـب حـصولها فیـه تدل القاعدة على أن األحكام الـشرعیة التـي  لهـا وقـت محـدد

. وال یترتـب علیـه اثـر ، وال یعتـد بـه ، بحیث إذا وقعت قبل الوقت المحدد ال تصح ، قبل هذا الوقت 
مــن أوصــى لغیــره بــشيء فلــه أن یــرد الوصــیة أو یقبلهــا بعــد وفــاة  "ومــن تطبیقــات هــذه القاعــدة  ، )6(

صـــي؛ ألن أوان وجــوب الوصــیة مــا بعـــد الموصــي؛ وال حكــم لقبــول الموصـــى لــه ورده فــي حیــاة المو 

لـــى هـــذا الحكـــم ذهـــب قـــانون األحـــوال الشخـــصیة )7(" موتـــه وال معتبـــر بـــالقبول والـــرد قبـــل أوانـــه    وإ

                                                             

 ضعیف  : حكم األلباني  ، 2710حدیث رقم  ، 904ص ، 2ج ، سنن ابن ماجه، ابن ماجه ) (1
 345حدیث رقم ، 133ص  ، 1ج ، سنن سعید بن منصور، ابن شعبة ) (2
 330ص ، 7ج  ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني ) (3
 137ص، 6ج، المغني ، ابن قدامة ) (4
 . 628ص ، 8ج ، مة زاید للقواعد الفقهیة واالصولیةمعل، مجموعة علماء ) (5
 بتصرف  یسیر ، 628ص ، 8ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واالصولیة،  مجموعة علماء )(6
 .631ص ، 8ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واالصولیة، مجموعة علماء ) (7
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تلـزم الوصـیة بقبولهـا مـن الموصـي لـه صـراحة أو ((ونـصها ) 257(رقـم األردنـي وذلـك فـي المـادة 

   )1())وترد بردها بعد وفاة الموصي ، داللة بعد وفاة الموصي 

  أدلة القاعدة : الفرع الثاني 

مــــن ذبــــح قبــــل أن یــــصلي فلیعــــد مكانهــــا أخــــرى، ومــــن لــــم یــــذبح « یــــوم النحــــر قــــول النبــــي  - 1

فمــــــن ذبـــــح قبلهــــــا ، األصـــــل أن وقــــــت الـــــذبح هـــــو بعــــــد الـــــصالة :  وجـــــه الداللــــــة )2(»فلیـــــذبح 

ر ویقــــاس علــــى األضــــحیة ســــائر مــــا اعتبــــ، علیــــه اإلعــــادة ألنــــه ذبــــح قبــــل الوقــــت المحــــدد لهــــا 

    )3(له وقت في الشرع 

فلـو فعـل قبـل الوقـت ، أن الوقت الذي حدده الـشرع ألداء فعـل معـین بمثابـة شـرط لـصحة الحكـم  -2

    )4( وذلك كتقدیم المسبَّب على السبب، كان تقدیما للمشروط على الشرط وهو باطل ، المحدد 

ولمــا ، قــت فیــه معنــىلــو كــان العمــل المعلــق بوقــت یــصح قبــل وقتــه المحــدد لــم یكــن العتبــار الو " -3

ا له   )5(" وهذا باطل، كان ذلك الوقت وقتً

 بیان المادة القانونیة فقهیا : الفرع الثالث 

لــه الخیــار فــي قبــول هــذه ، فالموصــي لــه ، ) الموصــي لــه ( آلخــر ) الموصــي ( إذا أوصــى شــخص

 أن یمــوت الموصــي إال بعـد، إال أن هــذا الـرد أو القبــول ال یعتبــر بـه وال حكــم لــه ، الوصـیة أو ردهــا 

ـا  "وذلـك  ، )6(فلو رد أو قبل في حیاة الموصـي فهـو باطـل وملغـي ال حكـم لـه  َ ـوِت ُحْكِمه ُ ب اَن ُث ِألَنَّ َأوَ

                                                             

 75ص ، 257مادة رقم ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (1
بــاب مــن ذبــح قبــل الــصالة أعــاد ، كتــاب األضــاحي  ، 102ص ، 7ج ، الجــامع المــسند الــصحیح، البخــاري ) (2

 5562حدیث رقم 
  بتصرف.629ص ، 8ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واالصولیة، مجموعة علماء ) (3
 بتصرف یسیر .629ص ، 8ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واالصولیة، مجموعة علماء ) (4
  630ص، المرجع السابق ) (5
ــاني وبالهــامش حاشــیة العــدوي، وابــن خلــف ، 47ص ، 28ج، المبــسوط ، السرخــسي ) (6  ،     كفایــة الطالــب الرب

 الحاوي الكبیر والمـاوردي، 130ص ، اإلقناع في الفقه الشافعي، والماوردي ،  )الحاشیة  ( 457ص  ، 3ج
  .بتصرف ، 242ص ، 5ج ، دع في شرح المقنع المب،وابن مفلح  ،274ص ، 8ج، 



 124

ـ ـا إَذا قَ ـَصارَ َكمَ ِصـیَِّة فَ ـَل َعْقـِد اْلوَ بْ اِن قَ ـرَ بَ ْعتَ ُ ا َال ی ُ َكمَ ه َل بْ ُ قَ دُّه َال رَ هُ وَ وُل ُ رُ قَب بَ ْعتَ ُ ِت فََال ی وْ ْعَد اْلمَ ـِه بَ َأتِ رَ اَل ِالمْ

اِطـــٌل  ِجـــيِء اْلَغـــِد بَ ـــَل مَ بْ ـــا قَ َ ه وَل ُ قَب َهـــا وَ دَّ ـــِإنَّ رَ َهـــٍم َغـــًدا فَ رْ ـــى َأْلـــِف دِ ـــالٌِق َعَل ـــِت َط وان امتنـــع  ، ) 1  ("  َأنْ

   )2(حكم له بالرد وسقط حقه من الوصیة ، الموصي له من القبول والرد بعد موت الموصي 

  :تیة ویتفرع عن هذه المسألة المسائل اآل

  سبب ثبوت ملكیة الموصى به :المسألة األولى 

  :اختلف الفقهاء في سبب ثبوت ملكیة الموصى به  للموصي له  وذلك على ثالثة أقوال 

وهــذا مــا ،  أن الموصــى بــه ال تثبــت ملكیتــه للموصــي لــه وال ینتقــل لــه إال بقبــول منــه:القــول األول 

   )4( في قول لهم والشافعیة ، )3(ذهب إلیه الحنفیة خالفا لزفر

   :واألدلة على ذلك ما یأتي 

  ]39: سورة النجم [M    Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔL : قوله تعالى - 1

ال یكون لإلنسان شيء بدون سعیه فلو ثبت الملك للموصى له من غیـر قبـول لثبـت "  :وجه الداللة 

  )5( "  من غیر سعیه، وهذا منفي إال ما خص بدلیل

قــد، ولهــذا ال یــرد الموصــى لــه بالعیــب، وال یــرد علیــه بالعیــب، وال الوصــیة إثبــات ملــك جدیــد بع - 2

   )6(یملك أحد إثبات الملك لغیره إال بقبوله وذلك كغیره من العقود 

                                                             

  .184ص  ، 6ج ،تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، الزیلعي ) (1
اإلنـــصاف فـــي معرفـــة    ، المـــرداوي ، وینظـــر ، بتـــصرف ، 461ص ، 2ج ، شـــرح منتهـــى اإلرادات، البهــوتي ) (2

  .205ص ، 7ج، الراجح من الخالف 
، 4ج ،    الهدایـة فـي شـرح بدایـة المبتـدي، والمرغینـاني  ، 47ص ، 28ج ،  المبـسوط،السرخسي ، ینظر ) (3

االختیار    لتعلیل ، وابن مودود  ، 184ص ، 6ج ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، والزیلعي  ، 515ص
  .65ص ، 5ج، المختار 

     4ج ، مـذهبالوسـیط فـي ال، والغزالـي ، 143ص ، 6ج ، روضـة الطـالبین وعمـدة المفتـین، النـووي ، ینظر ) (4
  .172ص ، 8ج ، البیان في مذهب االمام الشافعي، وابن سالم  ، 430ص 

 .332ص ، 7ج،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،الكاساني ) (5
 ،    االختیــار لتعلیــل المحتــار، وابــن مــودود  ، 515ص، 4ج ، الهدایــة فــي شــرح بدایــة المبتــدي، المرغینـاني ) (6

  . 47ص،28ج ،  المبسوط،السرخسي ،وینظر ، بتصرف  ، 65ص ، 5ج
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ذا ملكنـا الموصـى بـه مـن غیـر قبـول ، األصل في الوصیة ان یكون فیهـا منفعـة للموصـي لـه   - 3 وإ

الــضرر المعنــوي وهــو ضــرر : وذلــك مــن وجهــین األول ، منــه قــد یحــصل الــضرر للموصــي لــه

فقــد ، الــضرر المــادي :  والثــاني ، المنــة فقــد یــشعر الموصــي لــه بالمنــة والتفــضل مــن الموصــي 

كــأن ، یوصـي شـخص آلخـر بــشيء یظـن أن فیـه نفـع لــه إال انـه بالنـسبة للموصـي لــه فیـه ضـرر

أو یوصـــي ، یوصـــي لـــه ببیـــت غیـــر صـــالح للـــسكنى فیتكلـــف بتـــصلیحه او ســـیارة غیـــر صـــالحة 

فیتكلــف فــي هــذه األمــور بــدال مــن منفعتهــا ، دم مــریض فیــه یحتــاج الــى ذهــاب طبیــب وأدویــةبخــا

 )1(.  على الوجه األكمل 

نما تثبت بموت الموصي، ال یشترط القبول إلثبات الملكیة : القول الثاني  وروایـة )2(وهـو قـول زفـر وإ

  . )3(عن الشافعي

  وكل منهما ، ن كل منهما خالفة بعد الموت بجامع ا،  القیاس على المیراث : وحجة زفر في ذلك 

   .)4(فكما أن المیراث ال یثبت بالقبول وال یرتد بالرد كذلك الوصیة، انتقال مال 

أن الملكیـة تثبـت وتنتقـل للموصـي لـه بـالقبول إذا كـان معـین ومحـصور یمكـن القبـول  :القول الثالث 

اذا كانــــت لغیـــر معــــین كــــالفقراء والمــــساكین وأمــــا ، منـــه  ألنهــــا تملیــــك فـــاعتبر قبولــــه كالهبــــة والبیـــع 

فــال یــشترط القبــول ،  أو علــى مــصلحة كمــسجد أو حــج ، والعلمــاء أو غیــر محــصورین كبنــي فــالن 

                                                             

  ، 7ج ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، والكاساني  ، 47ص ، 28ج ، المبسوط، السرخسي ) (1
  بتصرف  ، 332    ص

أقام . أصلھ من أصبھان.فقیھ كبیر، من أصحاب اإلمام أبي حنیفة: زفر بن الھذیل بن قیس العنبري، من تمیم، أبو الھذیل) (2
وا . البصرة وولي قضاءھا وتوفي بھاب ن ذین دوَّ د العشرة ال و أح ب(وھ م ) الكت ین العل ع ب وكـان مـن أصـحاب . والعبـادةجم

ذا جـاء األثـر تركنـا : وهو قیـاس الحنفیـة، وكـان یقـول) الرأي(الحدیث فغلب علیه  نحـن ال نأخـذ بـالرأي مـا دام أثـر، وإ
  . 45ص  ، 3ج،  م 2002، 15ط، دار العلم للمالیین، األعالم، خیر الدین بن محمود، الزركلي: المرجع ( الرأي

 الوصیة في ، أحمد فراج ، حسین  ، 184ص ، 6ج ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، الزیلعي ، ینظر ) (3
  . بتصرف  ، 430ص  ، 4ج ، الوسیط في المذهب، الغزالي  ، 25ص ،     الشریعة االسالمیة

   .47ص، 28، ج، المبسوط، السرخسي،وینظر، بتصرف، 403ص، 13ج، لهدایةالبنایة شرح ا، العیني) (4
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، وذلــك ألن القبــول متعــذر مــن جمــیعهم ، فبمجــرد مــوت الموصــي یحــصل الثبــوت ، النتقــال الملــك 

   )2( والحنابلة )1( وهذا ما ذهب إلیه المالكیة، فیسقط اعتباره  كالوقف علیهم 

  أحوال رد الوصیة : المسألة الثانیة 

  :ویكون ذلك على حاالت وهي ، قد یرفض الموصى له الوصیة ویردها

ألنــه لــیس لــه حــق ، فهــذا الــرد ال یــصح وال تــأثیر لــه، )أي فــي حیاتــه (الــرد قبــل مــوت الموصــي  - 1

ا عفــا عــن الــشفعة قبــل وذلــك كالــشفیع اذ، فــال یملــك إســقاطه ، بالموصــى بــه فــي حیــاة الموصــي

  .)3(البیع أو رد المبیع قبل ایجاب البیع

 :الرد بعد موت الموصي وله أحوال  - 2

یـصح الـرد  وبطلـت الوصـیة ، أن یرد الموصي له الموصـى بـه بعـد مـوت الموصـي وقبـل القبـول    - أ

  .)4(فذلك كالشفیع اذا عفا عن الشفعة بعد البیع، ألنه اسقط حقه في وقت یملك فیه القبول

ذا رد الوصـیة لـشخص معــینو  فـإذا أراد بــه رضـا الـشخص او كرامتــه صـح الــرد ، ینظـر إلـى القــصد، إ

ألنهــا قبــل ، فــال تــصح هــذه الهبــة، أمــا إذا قــصد الهبــة للــشخص، وتــرد الــى التركــة، وبطلــت الوصــیة

  .)5(القبول وبالتالي عدم ملكیتها

ففیــه ثالثــة ، بــل القــبضبعــد القبــول وق، أن یــرد الموصــي لــه الموصــى بــه بعــد مــوت الموصــي  -   ب

مــن غیــر بــدل فــصح الــرد قبــل ، وذلــك ألنــه تملیــك مــن شــخص آلخــر، انــه یــصح الــرد : األول:أقــوال

  )6(وهذا الرأي منصوص علیه عند الشافعیة، كما أن الملك لم یستقر بالقبض فصح رده، القبض

                                                             

 كفایة الطالب الرباني وبالهامش حاشیة ، وابن خلف، 196ص  ، 8ج،  شرح مختصر خلیل ،الخرشي ) (1
  . بتصرف ، 461ص  ، 3ج ،     العدوي

 .بتصرف، 240ص ، 5 ج ،المبدع في شرح المقنع،وابن مفلح  ، 156ص ، 6ج ، المغني، ابن قدامة ) (2
 ، 345ص، 2ج، المهـذب فـي فقـه االمـام الـشافعي، والـشیرازي  ،262ص  ، 8ج،  الحاوي الكبیر،الماوردي) (3

  بتصرف ، 153ص ، 6ج، المغني ، وابن قدامة 
 . بتصرف ، 444ص ، 6ج ، الشرح الكبیر على متن المقنع، ابن قدامة ) (4
 بتصرف  ، 262ص ، 8ج ، الحاوي الكبیر، الماوردي ) (5
 البیان في مذهب اإلمام ، وابن سالم  ، 345ص  ، 2ج، المهذب في فقه االمام الشافعي  ، الشیرازي ) (6

  بتصرف یسیر ، 173ص ، 8ج ،     الشافعي
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 وهـــذا رأي ، وذلــك ألن الملكیــة حـــصلت بــالقبول ولــو مــن غیــر قــبض،  انــه ال یــصح الــرد :الثــاني 

  )2()1(والصحیح من المذهب الحنبلي ، الشافعیة على األصح  

إن كـان الموصـى بـه مكــیال أو موزونـا، صـح الـرد؛ ألنـه ال یــستقر ملكـه علیـه قبـل قبــضه، " :الثالـث 

فأشــــبه رده قبــــل القبــــول، وٕان كــــان غیــــر ذلــــك، لــــم یــــصح الــــرد؛ ألن ملكــــه قــــد اســــتقر علیــــه، فهــــو 

  . )3(" كالمقبوض

، فــال یــصح الــرد، بعــد القبــول والقــبض  ،  الموصــي لــه الموصــى بــه بعــد مــوت الموصــي أن یـرد  - ج

، إال أن یرضــى الورثــة بــذلك فتكــون هبــه منــه لهــم ، وذلــك الســتقرار ملــك الموصــى بــه للموصــى لــه 

   )4(تحتاج الى شروط الهبة 

  اثر موت الموصي له على الوصیة: المسألة الثالثة

  :وهو على ثالثة احوال ، وصي موت الموصي له بعد الم: اوال

  : ففیه قوالن ، إذا مات الموصي له بعد موت الموصي وقبل قبوله  - 1

،  أن الموصى به صار ملكا لورثة الموصى له من غیر قبول  وذلك استحسانا وخالفا لقیاس:األول

أي أن الوصیة من جهته مت ، ووجه االستحسان هو أن عدم الرد من الموصي له قد حصل بموته

نما توقفت لحق الموصى له، فال یلحقه الفسخ من جهته،  مامات فإذا مات دخل في ملكه كما ، وإ

                                                             

 االنصاف في معرفة الراجح من ، والمرداوي  ، 142ص  ، 6ج ، روضة الطالبین وعمدة المفتین، النووي ) (1
  بتصرف یسیر ، 241ص ، 5ج ، المبدع في شرح المقنع، وابن مفلح  ، 205ص ، 7ج ،     الخالف

 وذلك اذا كان االختالف بین ، هو الرأي الراجح من الوجهین اول الوجوه ألصحاب اإلمام الشافعي : األصح  )(2
ه حینئـذ هـو االصـح فالراجح من الوجو ، وترجح أحدهما على اآلخر ، الوجهین قویا ؛ بالنظر الى قوة دلیل كل منهما 

المرجــع ( ویقابلــه الــصحیح الــذي یــشاركه فــي الــصحة لكــن األصــح أقــوى منــه فــي قــوة دلیلــه فتــرجح علیــه لــذلك 
  )509ص ، المدخل الى مذهب اإلمام الشافعي: القواسمي 

  154ص ، 6ج ،  المغني،ابن قدامة ) (3
ـــعا، وابـــن مفلـــح ، 433ص ، 15ج ، المجمـــوع شـــرح المهـــذب، المطیعـــي ) (4 ـــدع فـــي شـــرح المقن      ، 5ج ، لمب
  بتصرف ، 241ص
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ثم مات من له الخیار قبل اإلجازة،، فإن البیع ، في البیع المشروط فیه الخیار للمشتري أو البائع 

وهذا ، وتكون السلعة موروثة عن المشتري، فكذا هنا یكون الوصیة موروثة عن الموصى له ، یتم

   )1(ما ذهب  إلیه الحنفیة 

 وأما القیاس عندهم في هـذه الحالـة أن تبطـل الوصـیة ویكـون الخیـار للورثـة فـي القبـول أو الـرد
وفـات ، وهـو أحـد ركنـي العقـد ، الملك موقوف على القبـول أن : القیاس األول، وهو من وجهین  )2(

أو مــوت الموهــوب قبــل قبولــه ، لبــائعالــركن بــالموت  فــصار كمــوت المــشتري قبــل قبولــه بعــد إیجــاب ا

األصل أن الرد والقبول یكون في حیاة الموصـي لـه فـإذا مـات : القیاس الثاني ،  بعد إیجاب الواهب

   )3(قام ورثته مقامه

  والحنابلــة)4(الــشافعیة  إلیــه وهــو مــا ذهــب ، فــي القبــول والــرد یقــوم الورثــة مقــام الموصــي لــه: الثــاني 
مـن تـرك " ثبت للموروث فثبت للوارث بعد موتـه لقولـه علیـه الـصالة والـسالم حق ی" وذلك ألنه  ، )5(

وألن الوصیة عقد الزم من أحـد الطـرفین فلـم تبطـل بمـوت ") 7("  وكخیار الرد بالعیب)6(" حقًا فلورثته 

                                                             

 4ج ،   المبتدي الهدایة في شرح بدایة، والمرغیناني  ، 332ص ، 7ج ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني ) (1
 6ج ،تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق، والزیلعــي ، 404ص ، 13ج ، البنایــة شــرح الهدایــة، والعینــي  ، 515ص ، 
 الدر المختار شرح تنویر االبصار وجامع البحار، الحصكفي   ،259ص  ، متن بدایة المبتدي، والمرغیناني ، 184ص،

  بتصرف  ،  734ص، 
  بتصرف  ، 332ص  ، 7ج ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني ) (2
 ، بـدائع الـصنائع فـي ترتیـب الـشرائع، و الكاسـاني  ، 515ص  ، 4ج ، الهدایة في شرح بدایـة المبتـدي، المرغیناني ) (3

 بتصرف ، 332ص  ، 7ج
الطــالبین  روضــة، والنــووي   ،345ص ، 2ج ،  المهــذب،والــشیرازي  ، 257ص  ، 8ج ، الحــاوي الكبیــر، المــاوردي ) (4

  .بتصرف ، 143ص  ، 6ج ، وعمدة المفتین
ص  ، 2ج ، شــرح منتهــى االرادات، وتي والبهـ205ص ، 7ج ، االنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــالف، المـرداوي ) (5

  . بتصرف  ، 461
نما ورد ، لم أجد في حدود اطالعي هذا اللفظ ) (6 بـاب قـول ، الجـامع المـسند الـصحیح، البخاري " ومن ترك ماال فلورثته"وإ

  6731حدیث رقم  ، 150ص  ، 8ج، » من ترك ماال فألهله« النبي 
 المهذب في فقه اإلمام ، الشیرازي ، وینظر ، 446ص ، 6ج ، لمقنعالشرح الكبیر على متن ا، ابن قدامة ) (7

  175ص ، 8ج ، البیان في مذهب اإلمام الشافعي، وابن سالم ، 345ص  ، 2ج،      الشافعي 
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مــن لــه الخیــار، كعقــد الــرهن والبیــع إذا شــرط فیــه الخیــار ألحــدهما، وبهــذین فارقــت الهبــة والبیــع قبــل 

   )1("ولالقب

ـــه الوصـــیة   إذا مـــات )2(انتقلـــت ملكیـــة الوصـــیة إلـــى ورثـــة الموصـــي ، فـــإذا رد ورثـــة الموصـــي ل

صــارت ملكــا لــه ، وقبــل الوصــیة قبــل موتــه وبعــد مــوت الموصــي ، الموصــي لــه بعــد مــوت الموصــي 

الن تملــك الوصــیة ال یــشترط ، ســواء قبــضها الموصــي لــه أو لــم یقبــضها ، وانتقلـت بموتــه الــى وارثــه 

  . )3(قبض فیهاال

بطلـت الوصـیة بـرده ولـیس ، ورد الوصـیة قبـل موتـه ، إذا مات الموصي له بعـد مـوت الموصـي  - 2

  .)4(لوارثه قبولها بعد موته 

 موت الموصي له قبل الموصي  :  ثانیا 

تبطــل الوصــیة إذا مــات الموصــي لــه قبــل الموصــي وال یقــوم الورثــة مقامــه فــي الــرد أو القبــول 
وألن موتــه كــان ، )6(" عطیــة صــادفت المعطــى میتــا، فلــم تــصح، كمــا لــو وهــب میتــا ألنهــا "وذلــك، )5(

  . )7(قبل وقت االستحقاق فوجب بطالنه 

  

  

  

  

  
                                                             

 346ص ، 4ج ، كشاف القناع عن متن االقناع، البهوتي ) (1
 فبتصر ، 175ص ، 8ج ، البیان في مذهب اإلمام الشافعي، ابن سالم ) (2
 . بتصرف یسیر  ، 257ص ، 8ج ، الحاوي الكبیر، الماوردي ) (3
 بتصرف یسیر . 257ص ، 8ج ، الحاوي الكبیر،  الماوردي )(4
روضــة ، والنـووي، 430ص، 15ج، المجمــوع شــرح المهــذب، والمطیعــي، 152ص، 6ج،  المغنــي،ابـن قدامــة) (5

  بتصرف  ، 143ص  ، 6ج ، الطالبین وعمدة المفتین
 344ص  ، 4ج، كشاف القناع، والبهوتي ، 241ص  ، 5ج ، المبدع في شرح المقنع، لح ابن مف) (6
  بتصرف یسیر ، 43ص ، 3ج ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، االنصاري ) (7
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  المبحث الثاني

  القواعد والضوابط الفقهیة المتعلقة باإلرث

ُف التَّاِریخُ (قاعدة :المطلب األول  رَ عْ ُ َال ی ا وَ ِن َظَهرَ یْ رَ ااْألَْصُل َأنَّ ُكلَّ َأمْ عً ا مَ َقعَ ا وَ الِن َكَأنَُّهمَ ُْجعَ ا ی َنُهمَ یْ   .) بَ

  )اْخِتالُف الدِّیِن ماِنعٌ ِمَن التوارِث (ضابط : المطلب الثاني 

اِنه(قاعدة : المطلب الثالث  مَ انه ُعوِقب بِحرْ َجل َشیًئا َقبل َأوَ ن اْستَعْ   )مَ
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یْ (قاعدة :المطلب األول  ـرَ ـا اْألَْصُل َأنَّ ُكـلَّ َأمْ َقعَ ـا وَ ـالِن َكَأنَُّهمَ ْجعَ ُ ـا ی َنُهمَ یْ ُف التَّـاِریُخ بَ ـرَ عْ ُ َال ی ا وَ َهـرَ ِن َظ

ا عً    )1 () .مَ

فـــالحكم ، وال یعلـــم الـــسابق منهمـــا، إذا حـــدث أمـــران مـــشتركان بـــین اثنـــین أو أكثـــر ":معنـــى القاعـــدة 

لـى اآلخـر أو یتـأخر ولـم یتقـدم أحـدهما ع، أن یجعال كأنهما وقعا معًا وفي وقت واحد، الشرعي فیهما

   )2(" وتكون النتائج تبعًا لذلك ، عنه

مــن حریـق أو غـرق أو زلــزال ،  إذا مـات شخـصین أو أكثــر لـسبب مـا :ومـن تطبیقــات هـذه القاعــدة 

فیجعـل كأنهمـا مـاتوا معـا ، وكـان بینهمـا تـوارث ، ولم یعرف أیهما مات أوال ، الخ ...أو تحطم طائرة 

   )3(بشكل مستقل عن اآلخر ، حد منهم یرثه أقاربه األحیاءوكل وا، وال یرثوا من بعض ، 

لــى هــذا ذهــب قــانون األحــوال الشخــصیة األردنــي  ونــصها ) 282(وذلــك فــي المــادة القانونیــة رقــم ، وإ

إذا مات اثنـان أو أكثـر وكـان بیـنهم تـوارث ولـم یعـرف أیهـم مـات أوال فـال اسـتحقاق ألحـدهم فـي ((

  وممن ذهب  ، )7(  والشافعیة )6( والمالكیة )5(مهور من الحنفیة  وهو مذهب الج)4( ))تركة اآلخر 

                                                             

 56ص، المجلد الثاني ،  القسم األول ،موسوعة القواعد الفقهیة ، البورنو  )(1
 56ص، المجلد الثاني ،  القسم األول ،موسوعة القواعد الفقهیة ، البورنو ) (2
ــة ، البورنــو ) (3 المجلــد األول    ، والقــسم الثــامن ، 56ص، المجلــد الثــاني ،  القــسم األول ،موســوعة القواعــد الفقهی

 بتصرف ، 342ص
 83ص ، 282مادة  رقم  ، 2010لسنة )36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (4
تبیــین الحقـــائق شــرح كنـــز  ، والزیلعــي  ، 112ص  ، 5ج ،یــل المختـــاراالختیـــار لتعل، ابــن مــودود ، ینظــر ) (5

، عابـدین  وابـن، 166ص ، 4ج ، بدائع الصنائع فـي ترتیـب الـشرائع، والكاساني  ، 241ص  ، 6ج، الدقائق 
  798ص ، 6ج ، حاشیة رد المحتار على الدر المختار

 ،  مـنح الجلیـل شـرح مختـصر خلیـل، علیش ،  220ص ، 2ج ، التلقین في الفقه المالكي، الثعلبي ، ینظر ) (6
 .715ص ، 4ج  ،الشرح الصغیر على اقرب المسالك، الدردیر ، 696ص ، 9ج
نهایــة المطلــب والجــویني  ، 151ص ، التبیــه، والــشیرازي  ، 87 ، 8ج ، الحــاوي الكبیــر، المــاوردي ، ینظـر ) (7

نهایـة ، والرملـي  ، 365ص ، 4ج ، هبالوسـیط فـي المـذ، الغزالـي  ، 27-26ص ، 9 ج،فـي درایـة المـذهب 
  33-32 ص 6ج، روضة الطالبین وعمدة المفتین، والنووي  ، 29ص  ، 6ج ، المحتاج الى شرح المنهاج
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والحــسن بــن ، ومعــاذ بــن جبــل، وزیــد بــن ثابــت، وابــن عبــاس، وعمــر بــن الخطــاب، إلـى ذلــك أبــو بكــر

حـدى الـروایتین عـن ابـن ، وخارجـة بـن زیـد بـن ثابـت، وعمـر بـن عبـد العزیـز،  علـي بـن أبـي طالـب وإ

  .)1(مسعود

  :یأتي واألدلة على ذلك ما 

أمرنــي أبــو بكــر رضــي اهللا عنــه حیــث قتــل أهــل : عــن زیــد بــن ثابــت قــال، عــن خارجــة بــن زیــد  - 1

: وبهـذا اإلسـناد قـال)2( "أن یورث األحیاء من األموات، وال یـورث بعـضهم مـن بعـض " الیمامـة 

كانـــت القبیلـــة تمـــوت : " أمرنـــي عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي اهللا عنـــه لیـــالي طـــاعون عمـــواس قـــال

فــأمرني أن أورث األحیــاء مــن األمــوات، وال أورث األمــوات : " قــال" م قــوم آخــرون بأســرها فیــرثه

   )3("بعضهم من بعض

أن أم كلثــوم بنــت علــي رضــي اهللا عنهمــا توفیــت هــي وابنهــا «عــن جعفــر بــن محمــد، عــن أبیــه،  - 2

ن أهـل صـفین  زید بن عمر بن الخطاب فـي یـوم فلـم یـدر أیهمـا مـات قبـل فلـم ترثـه ولـم یرثهـا، وإ

ن أهل الحرة لم یتوارثوالم ی   )4(» توارثوا، وإ

لــم  أن اإلرث یبتنـى علــى التــیقن بـسبب االســتحقاق وشــرطه وهـو حیــاة الــوارث بعـد المــوت فلمــا " - 3

   )5(" یتیقن بوجود الشرط لم یثبت اإلرث بالشك
                                                             

ـــسوط ، السرخـــسي ،  ینظـــر)(1 مجمـــع االنهـــر     ، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد ، ودامـــاد أفنـــدي  ، 27ص، 30ج، المب
     القـــوانین، ابــن جـــزي  ، 769ص ، 2ج، دت ، دط ، ربـــيدار إحیــاء التـــراث الع ، فــي شـــرح ملتقـــى االبحـــر

  87ص ، 8ج ، الحاوي الكبیر، والماوردي  ، 260ص،  الفقهیة
سناده ضعیف، 12250حدیث رقم ، 364ص، 6ج، السنن الكبرى، البیهقي) (2 عباد بن كثیر ضعیف الحـدیث ، وإ

 )319ص ، واآلثار في إرواء الغلیلالتحجیل في تخریج ما لم یخرج من األحادیث ، الطریفي: المرجع ( 
ألن عبـاد بـن كثیـر هـو ، وهذا سند ضـعیف جـدا .12251حدیث رقم ، 364ص، 6ج، السنن الكبرى،  البیهقي)(3

إرواء ، األلبــاني : المرجــع  ( "روى أحادیــث كــذب : قــال أحمــد، " متــروك: " الثقفــى البــصرى مــتهم قــال الحــافظ
 ) 153ص ، 6ج،  الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل

. حــدیث إسـناده صــحیح: وقــال عنـه ، 8009حــدیث رقـم، 384ص، 4ج، المــستدرك علـى الــصحیحین، الحـاكم) (4
  154ص، 6ج،إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، األلباني: المرجع(ووافقه الذهبي وهو كما قاال

ـــى األبحـــر، دامـــاد أفنـــدي ) (5 ـــي شـــرح ملتق ـــع األنهـــر ف ـــي     ، الـــشربیني ، وینظـــر  ، 769ص  ، 2ج ، مجم مغن
   47ص  ، 4ج، المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 
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لــم .. توریــث كــل واحــد منهمــا مــن اآلخــر خطــأ بیقــین، ألنهمــا إن ماتــا معــا فــي حالــة واحــدة" أن - 4

ن مات أحـدهما قبـل اآلخـر. دهما من اآلخریرث أح فتوریـث الـسابق منهمـا موتـا مـن اآلخـر .. وإ

لم یرث أحدهما من اآلخر، ألنه لیس أحـدهما أن یكـون مـات أوال بـأولى .. خطأ، فإذا كان كذلك

  )1(" من اآلخر

   )2() اْخِتالُف الدِّیِن ماِنعٌ ِمَن التوارِث (ضابط:المطلب الثاني 

أن الكـافر ومـن تطبیقـات الـضابط ،  أحد أنواع موانع المیراث وهـو اخـتالف الـدین یشیر الضابط إلى

وهـــو مـــا أشـــار الیـــه قـــانون األحـــوال الشخـــصیة األردنـــي وذلـــك فـــي المـــادة رقـــم  ، )3(ال یـــرث المـــسلم

   )4())ال توارث مع اختالف الدین فال یرث غیر المسلم المسلم ((  ونصها )ب(فقرة ) 281(

  : واألدلة على ذلك ما یأتي  ، )5(وأهل العلم ،  الفقهاء وهو ما اتفق علیه

   )6(» ال یتوارث أهل ملتین«: قال عن أبي الزبیر، عن جابر، عن النبي  - 1

 )7(»ال یتوارث أهل ملتین شتى« وفي روایة أخرى عن عبد اهللا بن عمرو

 وال الكــافر ال یــرث المــسلم  الكــافر«: قــال أن النبــي : عــن أســامة بــن زیــد رضــي اهللا عنهمــا - 2

  )8(»المسلم

                                                             

 .34ص ، 9ج ، البیان في مذهب اإلمام الشافعي، ابن سالم ) (1

 223ص، 24ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة، مجموعة علماء مسلمین ) (2
 بتصرف، 244ص ، 24ج، الفقهیة واألصولیةمعلمة زاید للقواعد ،  مجموعة علماء مسلمین )(3
 83ص ، ) ب(  فقرة 281مادة رقم  ، 2010لسنة) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم ) (4
 ،    8ج ، البحـــر الرائــق شـــرح كنــز الـــدقائق، وابــن نجــیم  ، 30ص ، 30 ج،المبـــسوط ، السرخــسي ، ینظــر ) (5

مـنح الجلیـل شـرح مختـصر خلیـل ، علـیش  ، 104ص، الرسالة فـي فقـه اإلمـام مالـك، والقیروانـي  ، 556ص
ـــر، والمـــاوردي  ، 692ص ، 9ج ، 406ص  ، 2ج، المهـــذب ،والـــشیرازي  ،  78ص ، 8ج ، الحـــاوي الكبی

، عبــد اهللا ، وابــن قدامــة  ، 159ص  ، 7ج ، الــشرح الكبیــر علــى مــتن المقنــع، عبــد الــرحمن ، وابــن قدامــة 
  348ص ، 7ج ، ف في معرفة الراجح من الخالفاإلنصا، والمرداوي  ، 367ص  ، 6ج ، المغني

 .  صحیح  : حكم األلباني  ، 2108حدیث رقم  ، 424ص ، 4ج ، سنن الترمذي، الترمذي ) (6
 حسن صحیح: حكم األلباني ،2911حدیث رقم ، 125،ص  ، 3ج ، سنن أبي داود، أبو داود ) (7
باب ال یرث المسلم الكـافر وال الكـافر ، الفرائض كتاب  ، 156ص ، 8ج ، الجامع المسند الصحیح، البخاري ) (8

 6764حدیث رقم ، المسلم 
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وهـل تـرك لنـا «یا رسول اهللا، أتنزل فـي دارك بمكـة؟ فقـال : عن أسامة بن زید بن حارثة، أنه قال - 3

  وكان عقیل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم یرثه جعفر، وال علي «، » عقیل من رباع، أو دور

  )1(»شیئا ألنهما كانا مسلمین، وكان عقیل وطالب كافرین

أن عمــة لــه یهودیــة أو نــصرانیة توفیــت، : بــن یــسار، أن محمــد بــن األشــعث أخبــرهعــن ســلیمان  - 4

مــن یرثهــا؟ فقــال لــه عمــر بــن : وأن محمــد بــن األشــعث ذكــر ذلــك لعمــر بــن الخطــاب، وقــال لــه

: " ، ثــم أتــى عثمــان بــن عفــان فــسأله عــن ذلــك؟ فقــال لــه عثمــان» یرثهــا أهــل دینهــا«: الخطــاب

  )2(" یرثها أهل دینها : لخطابأتراني نسیت ما قال لك عمر بن ا

   )3(" انعقد اإلجماع على أن الكافر ال یرث المسلم": اإلجماع - 5

وهـو مختلــف ، حكـم میـراث المــسلم مـن الكـافر ، ولـم یـذكر قـانون األحـوال الشخــصیة األردنـي 

  : فیه وذلك على قولین 

عــن أبــي بكــر، وعمــر، وروي ، أن المــسلم ال یــرث الكــافر وهــو قــول جمهــور الفقهــاء :القــول األول 

وبـــه قـــال علـــي وزیـــد  . - رضـــي اهللا عـــنهم -وعثمـــان، وعلـــي، وأســـامة بـــن زیـــد، وجـــابر بـــن عبـــد اهللا 

عمرو بن عثمان، وعروة، والزهـري، وعطـاء، وطـاوس، والحـسن، وعمـر بـن عبـد العزیـز، وعمـرو بـن 

   )4(دینار 

  

                                                             

 1351حدیث رقم ، باب النزول بمكة للحاج وتوریث دورها ، كتاب الحج  ، 984ص ، 2ج ، المسند الصحیح، مسلم ) (1
 12حدیث رقم ، 519ص ، 2ج ، موطأ االمام مالك، ابن انس ) (2
  42ص ، 4ج ، لى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إ، الشربیني ) (3
  2ج ، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، داماد أفندي  ،30ص ، 30 ج،المبسوط ، السرخسي ،ینظر ) (4

  منح الجلیل شرح مختصر ، علیش  ، 104ص، الرسالة في فقه اإلمام مالك، والقیرواني ، ، 748     ص
   ، 2ج، المهذب ،والشیرازي  ،  78ص ، 8ج ، الحاوي الكبیر، دي والماور  ، ، 692ص ، 9ج،      خلیل 
   ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،  367ص،والمرداوي ، 6ج ،  المغني،ابن قدامة ، 406     ص 

  . 348ص ، 7     ج
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  :واألدلة على ذلك مایأتي  

ال یـــرث المـــسلم الكـــافر وال الكـــافر «: قـــال  النبـــي أن: عـــن أســـامة بـــن زیـــد رضـــي اهللا عنهمـــا - 1

   )1(»المسلم

  )2(»ال یتوارث أهل ملتین«: قال عن أبي الزبیر، عن جابر، عن النبي  - 2

، فلـم یـرث المـسلم الكـافر ، ویعد اإلرث في معنى الوالیة ، أن الوالیة بین الكافر والمسلم منقطعة - 3

 .)3(كما ال یرث الكافر المسلم 

، وســعید بــن المــسیب ، ومعاویـة ، وهــو رأي معـاذ بــن جبــل ، أن المـسلم یــرث الكــافر: ني القــول الثــا

سحاق بن راهویه  :واألدلة على ذلك ، )4( والنخعي والشعبي وإ

حــدثني : أن أخــوین، اختــصما إلــى یحیــى بــن یعمــر، یهــودي ومــسلم، فــورث المــسلم منهمــا، وقــال - 1

اإلسـالم یزیـد وال «: یقـولسمعت رسول اهللا : أبو األسود، أن رجال، حدثه أن معاذا، حدثه قال

  . )5(» ینقص، فورث المسلم

الزیادة بمن یـسلم مـن المـشركین والكفـار مقابلـة مـع ، ان الزیادة لها معنیان : وأجیب على هذا الدلیل 

  .)6(والزیادة بما یفتح من البالد ألهل اإلسالم، قلة االرتداد 

اإلرث نـوع والیـة للـوارث علـى المـورث : " وجه الداللـة )1( »اإلسالم یعلو وال یعلى«قول النبي  - 2

  . )2("فلعلو حال اإلسالم ال تثبت هذه الوالیة للكافر على المسلم وتثبت للمسلم على الكافر

                                                             

 سبق تخریجه ) (1
 سبق تخریجه ) (2
 بتصرف ، 367ص ، 6 ج،المغني ، ابن قدامة ، 30ص ، 30ج ، المبسوط، السرخسي ) (3
 ،     4ج ، بدایـــة المجتهـــد ونهایـــة المقتـــصد، وابـــن رشـــد  ، 30ص ، 30ج، المبـــسوط ، السرخـــسي ، ینظـــر ) (4

  .367ص ، 6ج ، المغني، وابن قدامة ، 78 ، 8ج ، الحاوي الكبیر، والماوردي  ، 137ص
 ضعیف  : ني حكم األلبا ، 2912حدیث رقم  ، 126ص ، 3ج ، سنن ابي داود، ابو داود ) (5
 بتصرف یسیر  ، 367ص، 6ج ، المغني، وابن قدامة ، 79ص ، 8ج ، الحاوي الكبیر، الماوردي ) (6
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المـــراد أن  العلـــو مـــن حیـــث الحجـــة أو مـــن حیـــث القهـــر والغلبـــة فیكـــون: " وأجیـــب علـــى هـــذا الـــدلیل 

  )3("  العاقبة للمؤمنین النصرة في

كـذلك ، فكمـا یجـوز التـزوج بالكـافرات وال یتـزوج الكفـار مـن نـساء المـسلمین: القیاس على النكاح  - 3

وأجیـب أن هـذا ال یعتبـر فـي المیـراث ، )4(المیراث فالمسلمین یرثوا الكفار وال یـرث الكفـار المـسلمین

 .)5(یرثهاوالعبد ینكح الحرة وال ، والدلیل على ذلك ان المسلم قد ینكح الحربیة وال یرثها

والمسلم من الكـافر حـالتین یجـوز التـوارث بهمـا  ، واستثنى الحنابلة من عدم میراث الكافر من المسلم 

 :وهما 

  قـول )7(والـدلیل علـى ذلـك ،  )6(" إذا اعتق الكـافر مـسلما أو بـالعكس فإنـه یرثـه بـالوالء: "الوالء  - 1

ألن والءه لـــه باالجمـــاع " و)8(»هال یـــرث المـــسلم النـــصراني إال أن یكـــون عبـــده أو أمتـــ«النبـــي 

  . )9(" وهو شعبة من الرق 

                                                                                                                                                                                  

االلبـاني : المرجـع ( حـسن : حكم األلباني  . 3620حدیث رقم ، 371ص، 4ج ، سنن الدارقطني، الدارقطني ) (1
  ) 106ص ، 5ج ، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل

  . 30ص ، 30ج، لمبسوط ا، لسرخسي ا) (2
 31ص ، 30ج، لمبسوط ا،  السرخسي )(3
 137ص ، 4ج ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ابن رشد ، ینظر ) (4
 .بتصرف یسیر  ، 79ص ، 8ج ، الحاوي الكبیر، الماوردي ) (5
اف فـي معرفـة الـراجح مـن اإلنص، المـرداوي ، وینظر ، 411ص ، 5ج ، المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح ) (6

شـرح ، والبهـوتي  ، 476ص ، 4 جكـشاف القنـاع عـن مـتن االقنـاع، والبهـوتي  ، 348ص ، 7ج ، الخـالف
 647ص ، 4ج ، مطالب أولى النهى في شرح غایة المنتهى،  والسیوطي 552ص ، 2ج ، منتهى اإلرادات

 647ص ، 4ج، ب أولى النهىمطال، والسیوطي ، 476ص ، 4ج، كشاف القناع ، البهوتي ، ینظر ) (7
إرواء الغلیل فـي ، األلباني : المرجع ( ضعیف : حكم األلباني  ، 130ص، 5ج، سنن الدارقطني، الدارقطني ) (8

 )155ص ، 6ج ، تخریج أحادیث منار السبیل
  476ص ، 4 جكشاف القناع عن متن االقناع، البهوتي ) (9
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وهو رأي عمـر، وعثمـان، والحـسن بـن علـي، وابـن ، إسالم الكافر قبل تقسیم میراث مورِّثه المسلم - 2

یــــاس بــــن معاویــــة، . مــــسعود وبــــه قــــال جــــابر بــــن زیــــد، والحــــسن، ومكحــــول، وقتــــادة، وحمیــــد، وإ

سحاق  )1 (.والحسن ، وإ

 :واألدلة على ذلك 

  )2(» من أسلم على شيء فهو له«: قال رسول اهللا : عن عروة بن الزبیر، قال - 1

كـل قـسم، قـسم فـي الجاهلیـة فهـو علـى مـا قـسم لـه، وكـل «: قـال النبـي : عن ابن عبـاس، قـال - 2

  )3(» قسم أدركه اإلسالم فهو على قسم اإلسالم

 قـال فورثتـه ابنتـه دونـي عن یزید بن قتادة أن إنسانا مات من أهلـه وهـو علـى غیـر دیـن اإلسـالم - 3

حنینــا فتــوفي وتــرك نخــال فأســلمت  وكانــت علــى دینــه ثــم إن جــدي أســلم وشــهد مــع رســول اهللا 

فخاصمتني في المیراث إلى عثمان بن عفان فحدث عبـد اهللا بـن األرقـم أن عمـر قـضى أنـه مـن 

 فــي أســلم علــى میــراث قیــل إن یقــسم فإنــه یــصیبه فقــضى لــه عثمــان فــذهبت بــاألولى وشــاركتني

 . )4(اآلخرة 

 الترغیب في الـدخول فـي اإلسـالم والحـث – التوریث قبل القسمة –وأما الحكمة من هذا التوریث 

 . )5(علیه 

                                                             

ص ، 7ج ، الــشرح الكبیــر علــى مــتن المقنــع، وابــن قدامــة  ، 370ص  ، 6ج،المغنــي ، ابــن قدامــة ،ینظــر ) (1
اإلنصاف فـي ، المرداوي ،  ، 533ص ، 4ج ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، والزركشي ،161 -160

ــراجح مــن الخــالف  ، والبهــوتي ، 552ص ، 2ج ، شــرح منتهــى االرادات، البهــوتي  ، 348ص ، 7جمعرفــة ال
  .476،  4ج ، كشاف القناع عن متن االقناع

: المرجـع (( حـسن : حكـم األلبـاني . 189حدیث رقم ، 96ص ، 1ج ، سنن سعید بن منصور، ابن منصور ) (2
 ) 156ص ، 6ج ،إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، األلباني 

 صحیح  : حكم األلباني  ، 2914،حدیث رقم  ، 126ص ، 3ج ، سنن ابي داود، أبو داود ) (3
محمـد   ، مـصطفى بـن أحمـد العلـوي : تحقیـق، التمهیـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني واالسـانید، البـر ابن عبد ) (4

  57ص ، 2ج، ه 1387،دط ، وزارة عموم االوقاف والشؤون االسالمیة ، المغرب ، عبد الكبیر البكري 
. 4ج ، نـــاعكـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن اإلق، البهـــوتي  ، 552ص ، 2ج ، شـــرح منتهـــى االرادات،البهـــوتي ) (5

  یسیر بتصرف، 648ص ، 4ج ،  مطالب أولى النهى في شرح غایة المنتهى،السیوطي  ، 477ص
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اِنه( قاعدة:المطلب الثالث  مَ انه ُعوِقب بِحرْ َجل َشیًئا َقبل َأوَ ن اْستَعْ    )1()مَ

  معنى القاعدة وتطبیقها على القانون : الفرع األول

وطلـــب ، أن مـــن اســـتعجل حقـــا مـــن الحقـــوق التـــي وضـــع لهـــا الـــشارع ســـببا عامـــا " : معنـــى القاعـــدة

رغــم أنــه لــوال هــذا ،  عوقــب بحرمانــه مــن ذلــك الــشيء-الحــصول علیــه قبــل وقــت حلــول ســببه العــام 

غیر أنه بسبب تعجله ُحِرمـه ومنـع منـه؛ ألنـه افتـات علـى الـشرع ، االستعجال لكان له الحصول علیه

فناســب أن یعاقــب بحرمانــه ممــا ، واســتعجل مــا أوجــب الــشرع تـأخره، قــوف عنـدهوتجـاوز مــا ینبغــي الو 

   )2(" معاملة له بنقیض مقصوده، استعجله على الشرع

ألنــه اســتعجل ، الــوارث إذا قتــل مورثــه عمــدا عــدوانا یحــرم مــن المیــراث: " ومــن تطبیقــات القاعــدة 

هذا ما أخـذ بـه قـانون االحـوال الشخـصیة و  ، )3(" اإلرث قبل أوانه فعاقبه الشرع بحرمان ما استعجله 

یحرم من اإلرث من قتل مورثـه عمـدا عـدوانا  ((ونصها) أ (فقرة) 281(األردني وذلك في المادة رقم

سواء أكـان فـاعال أصـلیا أم شـریكا أم متـسببا شـریطة أن یكـون  القاتـل عنـد ارتكابـه الفعـل عـاقال 

   )4()) بالغا 

  أدلة القاعدة: الفرع الثاني 

   )5( »القاتل ال یرث«: قالأبي هریرة، عن النبي عن  - 1

إال انــه بعــد قتلــه عمــدا عــدوانا اســتعجاال ، األصــل أن الــشخص یــرث إذا مــات مورثــه :وجــه الداللــة 

 . )6(وعقوبة له  ، معاملة له بنقیض مقصوده ، حرم من المیراث ، لإلرث 

                                                             

 152ص ، األشباه والنظائر، السیوطي) (1
 293ص ، 6ج  ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة، مجموعة علماء مسلمین ) (2
 297  ص 6ج  ، األصولیةمعلمة زاید للقواعد الفقهیة و ، مجموعة علماء مسلمین ، )(3
 83ص ، ) أ( فقرة 281مادة ، 2010لسنة ) 36(قانون األحوال الشخصیة رقم )  (4
 صححه األلباني . 2109حدیث رقم  ، 425ص ، 4ج ، سنن الترمذي، الترمذي ) (5
 بتصرف ، 295ص، 6ج، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واالصولیة ، مجموعة علماء مسلمین ) (6
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ذات یــوم، فــإذا أنــاس قــد أضــحیة ضــحینا مــع رســول اهللا : عــن جنــدب بــن ســفیان البجلــي، قــال - 2

مـن «: أنهـم قـد ذبحـوا قبـل الـصالة، فقـالذبحوا ضـحایاهم قبـل الـصالة، فلمـا انـصرف، رآهـم النبـي 

  . )1(» ذبح قبل الصالة فلیذبح مكانها أخرى، ومن كان لم یذبح حتى صلینا فلیذبح على اسم اهللا

وذلـــك ألنهـــم عجلـــوا ذبـــح ، نةفـــي الحـــدیث دلیـــل علـــى العقوبـــة والتعزیـــر لمخالفـــة الـــس: وجـــه الداللـــة

لِب إعادة ذبح أضحیة أخرى، فحرموا منها وكأنها لم تحصل، الضحایا قبل وقتها   )2(عقوبة لهم، وُط

  .ال تلقوا الركبان، وال یبع بعضكم «النهي عن تلقي الركبان في قول لنبي  - 3

  )3(  »...على بیع بعض، وال تناجشوا

ل وصــولها إلــى الــسوق یــستعجل الــشراء بــرخص قبــل معرفــة الــذي یتلقــى الركبــان قبــ" :وجــه الداللــة 

  – وهو وصول الركبان إلى السوق -فیكون قد استعجل الشيء قبل أوانه ، الركبان أسعار السوق

   )4(" معاملة له بنقیض قصده ، فعوقب بثبوت الخیار للركبان بین الرد وبین دفع الفرق بین الثمنین

مـن شـرب الخمـر فـي الـدنیا، ثـم «: قـالأن رسـول اهللا : مـاعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه - 4

   )5(» لم یتب منها، حرمها في اآلخرة

وهـو وشـرب الخمـر ، ولم یتـب مـن ذلـك الفعـل ،  من استعجل وفعل ما حرم اهللا تعالى :وجه الداللة 

  )6(.  عوقب بحرمانه منها في اآلخرة ، 

                                                             

بـاب قــول النبـي صــلى اهللا علیــه ، كتــاب الـذبائح والــصید  ، 91ص ، 7ج، الجــامع المــسند الـصحیح،ي البخـار ) (1
 5500حدیث رقم ، » فلیذبح على اسم اهللا«: وسلم

 ، مكتبة الرشد ، السعودیة ، یاسر بن ابراهیم : تحقیق  ، شرح صحیح البخاري، علي بن خلف ، ابن بطال ) (2
  بتصرف  ، 410ص ،  5ج، م 2003 -ه1423 ، 2    ط

بــاب النهــي للبــائع أن ال یحفــل اإلبــل، ، كتــاب البیــوع  ،  71ص ، 3ج ، الجــامع المــسند الــصحیح، البخــاري ) (3
 2150حدیث رقم ،  والبقر والغنم وكل محفلة 

 296ص  ، 6ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة، مجموعة  علماء مسلمین ) (4
 5575حدیث رقم ،  كتاب األشربة  ،104ص ، 7ج ،مسند الصحیحالجامع ال، البخاري ) (5
 بتصرف یسیر . 296ص  ، 6ج ، معلمة زاید للقواعد الفقهیة واألصولیة، مجموعة  علماء مسلمین ) (6
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  راث الخالف في القتل المانع من المی: الفرع الثالث 

  :اختلف الفقهاء في نوع القتل الذي یحرم من المیراث وفیما یلي بیان ألرائهم 

  :الحنفیة 

  : ذهب الحنفیة إلى أن شروط الحرمان من المیراث هي 

  . )2(" كل قتل اوجب القصاص أو الكفارة كان مباشرة فیحرم به المیراث "  ویعني )1(المباشرة  - 1

مـد وهـو القتـل الـذي یقــصد فیـه القاتـل ضـرب الــشخص فالـذي یوجـب القـصاص هـو القتــل الع    

 والقتـل الموجـب )3(بأداة حادة او ما یجري مجراها  في تفریق االجزاء مما یقتـل غالبـا كـسالح ونحـوه 

 القتــل شــبه العمــد وهــو القتــل والــضرب بعمــد بــأداة غیــر قاتلــة علــى األغلــب :أحــدهما للكفــارة ثالثــة 

وأدى هــذا الفعــل إلــى القتــل ، الخطــأ وهــو مــن فعــل شــیئا مقــصوداالقتــل : والثــاني ، كالــسوط والعــصا 

ذا بــه یــصیب إنــسانا فیمــوت ، دون القــصد   مــا جــرى مجــرى :والثالــث ، كمــن رمــى لیــصید حیوانــا وإ

  . )4(القتل الخطأ كمن انقلب وهو نائم على شخص او سقط علیه من مكان مرتفع فمات 

  وأمــا )5(قـضى بــأن ال میـراث للقاتـل  لنبـي والـدلیل علـى أن قتــل العمـد یمنـع المیــراث ان ا

جـزاء القتـل المحظـور شـرعا والقتـل مـن الخـاطئ محظـور؛ ألن ضـد المحظـور "القتـل الخطـأ فحرمانـه 

المباح والمحل غیر قابل للقتل المباح إال جزاء على جریمة وكما ال یتصور الفعـل فـي غیـر محـل ال 

ذا القتل محظور، ولهذا تتعلق بـه الكفـارة وهـي سـاترة یتصور المباح في غیر محل اإلباحة فقلنا إن ه

                                                             

 .557ص ، 8ج ، البحر الرائق، وابن نجیم ،116ص، 5 جاالختیار لتعلیل المختار، ابن مودود، ینظر ) (1
 . 116ص، 5 جختیار لتعلیل المختاراال، ابن مودود ) (2
التركـات  أحكـام، عبد الناصـر ، وأبو البصل  ، 767ص ، 6ج ، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین ) (3

  .بتصرف یسیر ، 41ص، م 1999 ،1ط، مؤسسة حمادة ، األردن  ، في الفقه والقانون
ـــار، ابـــن عابـــدین ) (4 ـــار علـــى الـــدر المخت       احكـــام، عبـــد الناصـــر ، وأبـــو البـــصل  ، 767ص ، 6ج ، رد المحت

  .بتصرف  ، 41ص  ، التركات في الفقه والقانون
 12243حدیث رقم  ، 361ص ، 6ج ، السنن الكبرى، البیهقي ،  ینظر) (5
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للذنب ومع كونه موضوعا شرعا لمـا جـاز أن یؤاخـذ بالكفـارة فكـذلك جـاز أن یؤاخـذ بحرمـان المیـراث، 

وهذا ألن تهمة القصد إلى االستعجال قائمة فمن الجائز أنه كان قاصدا إلى ذلـك وأظهـر الخطـأ مـن 

   )1(." في حرمان المیراثنفسه فیجعل هذا التوهم كالمتحقق 

وهـو أن یكـون الـشخص ، فهـو ال یحـرم مـن المیـراث ، وأما القتل بالتسبب أي غیـر المباشـرة       

مــن غیــر أن یباشــر ، فیكــون القاتــل هنــا قتــل غیــره، بفعــل شــيء أدى الــى القتــل ، سـببا فــي قتــل غیــره 

نما بسبب الفعل ،ذلك بنفسه  وواضـع الحجـر وصـب المـاء ، ئرحافر الب"  ومن االمثلة على ذلك )2(وإ

والـــسبب فـــي عـــدم منعـــة مـــن المیـــراث انـــه ال یوجـــد مخـــرج حتـــى یـــوهم غیـــره انـــه  ، )3("  فـــي الطریـــق

فهــو ال یــدري أن مورثــه ، ألنــه بمــا أحــدث مــن الــسبب ال یقــصد بــه قتــل المــورث ، یــستعجل المیــراث 

كمـا ،  الـخ... جـر أو المـاء فیقـع فـي البئـر او وقـع بـسبب الح، سیمر في موقع الذي تسبب في قتله 

   )4(.  والسبب ال یعد قاتل ، أن السبب في حرمان المیراث هو مباشرة القتل المحظور 

ثـــه بحـــق  ،)5(ان یكـــون قتـــل القاتـــل للـــشخص بغیـــر حـــق  - 2 فانـــه ال یحـــرم مـــن ، أمـــا مـــن قتـــل مورِّ

والقتــل بحــق ال ، ألن القتــل الــذي فیــه عقوبــة الحرمــان مــن المیــراث هــو القتــل المحظــور ، المیــراث

 [MÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  ÇÏ     L : یعــــــــــــــــد قــــــــــــــــتال محظــــــــــــــــورا لقولــــــــــــــــه اهللا تعــــــــــــــــالى

ـــة علـــى القتـــل بحـــق ، ]151: ســـورة األنعـــام  ـــنفس: ومـــن األمثل ـــدفاع عـــن ال فـــي حالـــة هجـــوم ،  ال

                                                             

  47ص ، 30ج ، المبسوط، السرخسي ) (1
حكـام المواریـث فـي الـشریعة أ، محمـد محـي الـدین، عبـد الحمیـد ، 557ص ، 8ج ، البحـر الرائـق، ابن نجـیم ) (2

وبنـــي ، 43ص، م 1996-ه1416، المكتبــة العـــصریة ، بیـــروت  ،  االســالمیة علـــى مـــذاهب االئمـــة االربعــة
عمـان  ، أحكام التركات والوصایا في الشریعة اإلسـالمیة والقـانون، خلوق ضـیف اهللا، آغا/محمد خلف ،سالمة 

  بتصرف، 36ص، م2012-ه1433 ، 1ط، دار الفكر ،
 116ص ، 5ج، االختیار لتعلیل المختار ، ابن مودود ) (3
 بتصرف، 47ص ، 30ج، المبسوط، السرخسي ) (4
 557ص ، 8ج ، البحر الرائق، وابن نجیم  ، 46ص ، 30ج، المبسوط، السرخسي ، ینظر ) (5
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أو ، ومنهـا قتـل مورثـه قـصاصا ، واراد ان یدافع عـن نفـسة فمـات المـورث  ،  المورث على الوارث

أو قتـــل الـــوارث ، وذلـــك بحكـــم عملـــه بتنفیـــذ هـــذه العقوبـــات بـــأمر مـــن القاضـــي ، أو جلـــدا ، ا رجمـــ

  .  )1(العادل لمورثه الباغي 

كمــن رأى زوجتــه أو احــد مــن محارمــه وهــم فــي حالــة ، والقتــل بعــذر أیــضا ال یمنــع المیــراث      

  )2(غلب ال اختیار له فیكون على األ، النه یكون فاقدا للسیطرة على نفسه وفاقد للشعور ، الزنا 

غیـــر محـــرومین مـــن ، وبنـــاء علیـــه فـــإن  المجنـــون والـــصبي، ان یكـــون القاتـــل مخاطبـــا بـــالتكلیف - 3

وقتـل المجنـون ، میـراث عقوبـة للقتـل المحظـور وذلك ألن الحرمـان مـن ال، المیراث اذا قتلوا مورثهم

، فهــم غیــر مخــاطبین بــه ، ألن خطــاب الــشرع ال یــشملهما ، والــصبي ال یوصــف بــالحظر شــرعا 

فــــالمنع مــــن ، وال یعتبــــر بقــــصدهما ، وان حرمـــان المیــــراث باعتبــــار تــــوهم القــــصد إلــــى االســــتعجال

فإنهمـا ال ینـسبان ، بي والمجنـون وال یتحقـق مـن الـص، المیراث یكـون باعتبـار تقـصیر فـي التحـرز 

  )3(. إلى التقصیر شرعا 

                                                             

ــشریعة اإلســالمیة، یاســین أحمــد، درادكــة ) (1 ــراث فــي ال ،     ر البــشیر دا-مؤســسة الرســالة، األردن -بیــروت  ، المی
محمــــد    ، و عبــــد الحمیــــد  ، 557ص ، 8ج، البحــــر الرائــــق ، ابــــن نجــــیم ،131ص،م 1997-ه1418 ، 4ط

،    بتـــصرف ، 43ص ،أحكـــام المواریـــث فـــي الـــشریعة اإلســـالمیة علـــى مـــذاهب األئمـــة األربعـــة، محـــي  الـــدین
  304ص ، 2ج  ، الجوهرة النیرة  ، القدوري،وینظر

 بتصرف ، 131ص ،  الشریعة االسالمیةالمیراث في، درادكة ) (2
،     131ص ،المیــــراث فــــي الــــشریعة اإلســــالمیة، درادكــــة  ، 557ص ، 8ج، البحــــر الرائــــق ، ابــــن نجــــیم ) (3

  بتصرف  ، 48ص ، 30ج،المبسوط ، والسرخسي 
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   :المالكیة 

وأن القتـل ، ، هو المانع من المیـراث سـواء مـن مـال المـورِّث أو الدیـة أن القتل العمد العدوان  

فــي قتــل العمــد بــین ،  وبعــضهم لــم یفــرق )1( وال یــرث مــن الدیــة، الخطــأ یــرث فیــه القاتــل مــن المــال 

  ، )3(غیـر مـانع مـن المیـراث ، وبناء على ذلـك فـإن العمـد غیـر العـدوان  ، )2(التسبب أو ، المباشرة 

قتــل اإلمــام العــدل أحــدا ممــن یرثــه فــي حــد وجــب علیــه بــإقرار أو بینــة، وكقتــل "  :ومــن األمثلــة علیــه

ا  أو كـان القاتـل معـذورا كمـن وجـد زوجتـه متلبـسة بالزنـ)4(" أباه أو أخاه في الباغیـة فإنـه یرثـه شخص

  . )5(ومن جاوز حد الدفاع الشرعي فقتل مورثه ، فقتلها 

إال أنـــه ، أخـــذ بـــرأي المالكیـــة ، یتبـــین أن قـــانون األحـــوال الشخـــصیة األردنـــي، وبنـــاء علیـــه   

  . بالغا عند ارتكاب الفعل ، أن یكون القاتل عاقال ، أضاف شرط وهو

 وقتـل العمـد العـدوان ، )6(» لیس لقاتـل العمـد شـيء«ومن األدلة على عدم میراث قاتل العمد   

لوجوبهـا بفعلـه، ویـستحیل أن یجـب "ولم یرث مـن الدیـة  )7("قاتل العمد العدوان ال یرث" قول النبي 

                                                             

، 104ص، الرســالة فــي فقــه اإلمــام مالــك، والقیروانــي ، 222ص ، 8ج ، شــرح مختــصر خلیــل، الخرشــي ) (1
كفایة الطالب الرباني على رسـالة ابـن ابـي زیـد ، وابن خلـف. ، 257ص ، 2ج ، الفواكه الدواني، فراوي والن

  . بتصرف ، 208ص ، 4ج ، القیرواني وبالهامش حاشیة العدوي
 ، 4ج، دت ، دط ، دارالفكــر ، حاشــیة الدســوقي علــى الــشرح الكبیــر، محمــد بــن أحمــد ، الدســوقي ، ینظــر) (2

الشرح الصغیر على اقرب المسالك إلى مذهب االمام مالك وبالهامش حاشـیة الـصاوي ، والدردیر ، 486ص
 607ص  ، 8ج،  التاج واالكلیل ، والمواق و ، 713ص  ، 4ج، 

 258-257ص  ، 2ج ، الفواكه الدواني، النفراوي ، ینظر) (3
 258ص  ، 2ج ، الفواكه الدواني، النفراوي ) (4
  بتصرف ، 132ص ، ة اإلسالمیةالمیراث في الشریع، درادكة ) (5
  258ص ، 2ج ، كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیروانيالنفراوي في هذا الدلیل ذكره  ) (6

     . التخریجسواء في كتب األحادیث نفسها أو الشروح أو،   لهذا الخبر أي روایة -في حدود ما اطلعت علیه-لم أجد      و 
 ولم أجد له في حدود اطالعي اي روایة له ، 17ص ، 13ة جالذخیره القرافي في كتاب هذا الدلیل ذكر ) (7
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وانتفاؤهــا مــع ،   والقاتــل الخطــأ یــرث مــن المــال لعــدم وجــود التهمــة )1( " علــى الــشخص شــيء لنفــسه

ســورة [M  O  N   M  LL  :تعــالىوال یــرث مـن الدیــة  ألنهــا بـسببه وقــال اهللا ، ثبـوت الخطــأ

 أن قتـــل األول: وفــي قتـــل الـــصبي والمجنــون قـــوالن . )2(فلـــو كــان یرثهـــا ال یـــسلمها   ، ]92:النــساء 

أي ، العمد من الـصبي والمجنـون كالقتـل الخطـأ أي یـرث مـن المـال وال یـرث مـن الدیـة  وهـو الظـاهر

 أنهمـا ال یرثـان شـیئا ال مـن المـال والثـاني ،اشترطوا البلوغ والعقل حتى ال یرث مـن المـال والدیـة معـا

   .)3(وال من الدیة 

  :الشافعیة 

  أي سواء قتل  ، )5(  منها عدم میراث القاتل مطلقا )4(للشافعیة عدة آراء في المسألة والصحیح 

  مكلفا كان القاتل او غیر، مباشرة أو بالتسبب ، مضمونا القتل او غیر مضمون ، عمدا او خطأ 

، متهمـــا كـــان أو غیـــر مـــتهم ، )  فـــرق بـــن صـــغیر أو كبیـــر وال بـــین عاقــل أو مجنـــون اي ال(مكلــف 

   )6(قصد المصلحة أم لم یقصدها   ، مختارا كان او مكرها 

                                                             

  198ص ، 2ج ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، النفراوي ) (1
 بتصرف یسیر . 198ص ، 2ج ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، النفراوي ) (2
 ،     4ج ، حاشــــیة الدســــوقي علــــى الــــشرح الكبیــــر، الدســــوقي ، 607ص ، 8ج ، اج واالكلیــــلالتــــ، المـــواق ) (3

  بتصرف ، 23ص  ، 3ج ، والموسوعة الفقهیة الكویتیة، 486ص
وذلـك إذا كـان االخـتالف بـین ،  هو الرأي الـراجح مـن الـوجهین أو الوجـوه ألصـحاب اإلمـام الـشافعي :الصحیح ) (4

، فــالراجح مـن الوجـوه حینئــذ هـو الــصحیح ، ل المرجــوح منهـا فــي غایـة الـضعف الـوجهین ضـعیفا؛ بــأن كـان دلیـ
 )512ص ، المدخل إلى مذهب اإلمام الشافعي، القواسمي : المرجع ( ویقابله الضعیف أو الفاسد 

 407ص ، 2ج، المهذب ، الشیرازي  ، ینظر) (5
كفایـة ،  محمـد بـن عبـد المـؤمن ، ني والحـص، 23ص ، 9ج ، البیـان فـي مـذهب اإلمـام الـشافعي، ابن سالم ) (6

ــصار ــار فــي حــل غایــة االخت دار ، دمــشق ، علــي عبــد الحمیــد بلطجــي ومحمــد وهبــي ســلیمان : تحقیــق ،األخی
ـــي شـــجاع،والـــشربیني   ، 329ص، 1994 ، 1ط،  الخیـــر ـــاظ اب ـــي حـــل الف ـــاع ف ، 384ص ، 2ج ،   االقن

، دت ، دط ، دار المعرفـة ، بیـروت  ، بـن رسـالنغایة البیان شرح زیـد ا، محمد  بن ابي العباس ، والرملي 
  . بتصرف،243ص 
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  :ومن األدلة التي استدل بها الشافعیة 

  لیس للقاتـل مـن المیـراث شـيء«قال رسول اهللا :عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال  - 1

: قـــالأن رســـول اهللا   وروایـــة عـــن أبـــي هریـــرة )2(» لـــیس للقاتـــل شـــيء «نبـــي  وقـــول ال)1( »

   )3(» القاتل ال یرث«

، ال یـؤمن قتـل الـوارث لمورثـه ، أن المصلحة تقتضي حرمان القاتـل مـن المیـراث؛ ألنـه لـو ورث  - 2

  )4(فوجب أن یحرم بكل حال لحسم الباب ، حتى یستعجل المیراث ،ویصیر ذلك ذریعة 

  :الحنابلة 

كالقتـــل (فالقتــل المــضمون بقــصاص ، فــرق الحنابلــة بــین القتــل المــضمون والغیــر مــضمون   

كـشخص ضـرب آخـر بـین (أو كفـارة ) كقتـل الوالـد ولـده عمـدا عـدوانا(أو دیـة) العمـد المحـض العـدوان

، مباشــرة أو بالتــسبب ، سـواء كــان القتــل عمـدا أو خطــأ ، مـانع مــن المیــراث ،  )الـصفین یظنــه كــافرا 

ال یمنـــع المیــراث  كالقتـــل قــصاصا أو حـــدا أو ، وأمـــا القتــل الغیـــر مــضمون ، غیر أو كبیــر  مــن صـــ

فبالنــسبة للبــاغي  فهــو  ، )5(وقتــل العــادل البــاغي والعكــس، وذلــك ألنــه فعــل مبــاح، دفاعــا عــن الــنفس

وأمــا ، وهــو یــدخل فــي عمــوم األدلــة  المانعــة مــن المیــراث ، فناســبه منعــه مــن المیــراث ، ظــالم آثــم 

                                                             

: المرجـــع( صـــحیح : حكـــم األلبـــاني  ، 4148حـــدیث رقـــم  ، 170ص، 5ج ، ســـنن الـــدارقطني، الـــدارقطني ) (1
 )117ص  ، 6ج ، ارواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، األلباني 

 حسن : حكم األلباني ، 4564یث رقمحد، 189ص  ، 4ج ، سنن أبي داود، ابو داود ) (2
 صحیح: حكم األلباني ، 2645حدیث رقم ، 883ص،2 ج ،سنن ابن ماجه، ابن ماجه ) (3
ــي شــجاع، والــشربیني  ، 407ص ، 2ج، المهــذب ، الــشیرازي ) (4 ــاع فــي حــل الفــاظ اب  ،   384ص ، 2ج ، االقن

  بتصرف 
محمـود االرنـاؤوط :تحقیـق  ، إلمـام أحمـد بـن حنبـل الـشیبانيالمقنع في فقـه ا، عبد اهللا بن احمد ، ابن قدامة ) (5

 كــشاف القنــاع، البهــوتي ، ،284ص، م2000 -ه1421 ، 1ط، مكتبـة الــسوادي ، جــدة ، ویاسـین الخطیــب 
 ،  313ص  ،2ج ، الكــافي فــي فقــه اإلمــام احمــد، ابــن قدامــة  ، 493-492ص ، 4ج، عــن مــتن االقنــاع 

 اإلنـصاف فـي، المـرداوي  ، 437-435ص  ، 5ج  ،  في شرح المقنعالمبدع، ابن مفلح ، بتصرف وینظر 
  .368ص ، 7ج ، معرفة الراجح من الخالف
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وبالتــالي ال یناســب ذلــك منعــه مــن ، خــالف البــاغي مــأذون فــي الفعــل ویثــاب علــى فعلــه  لعــادل فهــوا

   )1(اإلرث  

  : ومن األدلة التي استدل بها الحنابلة 

 قتــل ابنـه، فأخـذ منـه عمـر مائــة - رجـل مـن بنـي مـدلج -عـن عمـرو بـن شـعیب، أن أبـا قتــادة  - 1

أیـن أخـو المقتـول؟ سـمعت رسـول اهللا : ة، فقـالمن اإلبل ثالثین حقة وثالثین جذعة وأربعین خلفـ

 2(» لیس لقاتل میراث«: یقول(  

ن لـم یكـن لـه وارث غیـره : " قال النبي : عن ابن عباس قال - 2 ، "من قتل قتیال فإنه ال یرثه، وإ

ن كان ولده أو والده فإن رسول اهللا    . )3(قضى لیس لقاتل میراث  وإ

                                                             

 بتصرف یسیر  ، 438ص  ، 5ج  ، المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح ) (1
 صحیح : حكم األلباني ، 2646حدیث رقم ، 884ص ، 2ج ،سنن ابن ماجه، ابن ماجه ) (2
مــن حــدیث عبــد » ســننه«، رواه البیهقــي فــي 12243حــدیث رقــم  ، 361ص ، 6ج ، بــرىالــسنن الك، البیهقـي ) (3

قـال :  عن عكرمة، عن ابن عبـاس قـال-وهو عمرو بن برق :  قال عبد الرزاق-الرزاق، عن معمر، عن رجل 
ن كان والده أو ولده؛ فإن رسول اهللا «: ؛ فذكره بزیادة- -رسول اهللا  و . »  قضى لیس لقاتل میـراث- -وإ

. لـیس بـالقوي) : معـین(قـال ابـن . عمرو بن برق: هذا هو ابن عبد اهللا الصنعاني أبو األسوار، ویقال» عمرو«
  ).228-227ص ، 7ج، البدر المنیر، ابن الملقن :المرجع (
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لحاُت، وصــل اللهــم وســلم وبــارك علــى أشــرف الخلــق ســیدنا الحمــد هللا الــذي بنعمتــه تــتم الــصا

 :محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد

فـــإن هـــذا مـــا وفقـــت الباحثـــة إلـــى طرحـــه، ونـــضع أمـــام نـــاظریكم النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا، 

  .وبضع توصیات ترجو تحقیقها من ِقبل القارئ الكریم
 النتائج : أوال 

أّن القاعــدة أعــمّ وأشــمل مــن الــضابط،  فالقاعــدة تــضمّ : ضابطمــن أبــرز الفــروق بــین القاعــدة والــ - 1

ا الضابط فیختصر الحدیث فیه عن باب من أبواب الفقه   .أبواب مختلفة من أبواب الفقه، أمّ

واعــد الفقهیــة متعــّددة؛ فمنهــا مــا هــو مــأخوذ مــن القــرآن، ومنهــا مــا هــو مــأخوذ مــن  - 2  مــصادر الق

أخوذ مـــن آثـــار الـــصحابة ، ومنهــا مـــا هـــو مـــن اجتهـــاد الــسنة  النبویـــة الـــشریفة، ومنهـــا مـــا هــو مـــ

 . الفقهاء 

 مـــن خـــالل دراســـة القواعـــد والـــضوابط المنطبقـــة علـــى مـــواد قـــانون األحـــوال الشخـــصیة األردنـــي  - 3

وشرحها، تبین أن للمواد القانونیة أصال ودلـیال فـي الـشریعة اإلسـالمیة، سـواء مـن القـرآن الكـریم، 

إلجماع، أم القیـاس، أم المعقـول، مـع تفـاوت فـي ذلـك مـن مـادة إلـى أم السنة النبویة، أم أثر، أم ا

 .أخرى 

الل شـــرح المـــواد القانونیـــة، وجـــود خـــالف فقهـــّي، فـــي بعـــض أحكـــام مـــواّد قـــانون   - 4  تبـــیَّن مـــن خـــ

 . األحوال الشخصیة األردني، أو ما یتفرع عنها من مسائل 

 الخاتمة          
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 التوصیات : ثانیا  

ـة أوصي الباحثین، بإكمـال مـا افتقـرت إلیـ - 1 ه رسـالتي، مـن طـرح تطبیقـات للقواعـد والـضوابط الفقهیّ

نٍة متكاملة  ة مواد القانون، حتى تستوسق جمیعها، وتطبع في سلسلة بیّ   .على بقیّ

أوصي واضع قانون األحوال الشخـصیة األردنـي، بـأن یـشیر إلـى المـذهب أو القـول الـذي ینتمـي  - 2

 . الف فقهّي فیهإلیه نص قانون األحوال الشخصیة األردني، حال وجود خ

أوصي القراء بعدم التسلیم لكل ما ورد في الرسالة، وأن یمتلك عقًال یقـوده إلـى الـصواب بالبحـث  - 3

والتقــصي والــدلیل، فمــا زلنــا فــي بدایــة مراحلنــا فــي طلــب العلــم، ســائلین اهللا توفیقــه وتــسدیده، وأن 

تنا علیه إلى یوم الدین  .یلهمنا الصواب، ویرشدنا إلیه، ویثبّ

  

 

ِمنيوآخ َ ِّ العال ُ هللا رب مد َ ِ احل ن َ  ر دعوانا أ
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 رقم الصفحة اسم السورة  اآلیة الرقم
 9 220: البقرة  واللّه يعلَم الْمفْسد من الْمصلحِ 1

 9 233:البقرة  الَ تُضَآر والدة بِولَدها 2

 9 6:طالق ال علَيهِن ولَا تُضَاروهن لتُضَيقُوا 3

 9 12:النساء  َّمن بعد وصية يوصى بِها أَو دينٍ  4

 9 231: البقرة   والَ تُمسكُوهن  ضرارا لَّتَعتَدواُّْ 5

  لَكُم ما حرم ع  وقَد فَصلَ 6
 تُما اضْطُرِرإِالَّ م كُملَي هإِلَي 

 10 119:االنعام

7 ُّ فَم اللّه     ـهلَيع فَـال إِثْـم ادالَ عاغٍ وب رغَي نِ اضْطُر
 يمحر  غَفُور اللّه إِن 

 10 173:البقرة 

 فَمنِ اضْطُر فـي مخْمـصة  غَيـر متَجـانف لِّـإِثْمٍ           8
يمحر غَفُور اللّه فَإِن 

 10 3: المائدة 

9 أَةرامو   تبهةً إِن ونمؤم     بِيالن ادأَر إِن بِيلنا لهنَفْس 
 خالصةً لَّك من دونِ الْمؤمنني أَن يستَنكحها

 17 50: األحزاب 

10     حــنك ــى تَ ــد حتَّ عــن ب م ــه ــلُّ لَ تَح ــال ــا فَ ــإِن طَلَّقَه فَ
هرا غَيجزَو 

  .230:البقرة 
 

17 

 17 230:البقرة  ن يتَراجعافَال جناح علَيهِما أَ 11

12 ُّ      فَـــــال ــــنلَهأَج لَغْناء فَـــــبــــسالن إِذَا طَلَّقْــــتُمو
نهاجأَزْو نحنكأَن ي نضُلُوهتَع 

 18 323: البقرة 

13       هِنــي أَنفُــس ف ــن ــا  فَعلْ يمف كُمــي ــاح علَ نج ــال فَ
وفرعبِالْم 

 18 234: البقرة 

 فھرس اآلیات               
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ــوا إِذَا جـــاءكُم الْمؤمنـــات  يـــ 14 ــا الَّـــذين آمنـ  ا أَيهـ
   ــإِن ــانهِن فَ بِإِمي ــم ــه أَعلَ ــامتَحنوهن اللَّ ــاجِرات فَ هم

 اتنمؤم نوهتُمملإِلَى   ع نوهجِعالْكُفَّـارِ   فَلَا تَر
نلَه لُّونحي ملَا هو ملٌّ لَّهح نلَا ه 

 22 10:ممتحنة ال

15               ـولُ اللَّـهسلَر إِنَّـك دهقَـالُوا نَـش قُونافناءكَ الْمإِذَا ج
 لَمعي اللَّهو        نيقـافنالْم إِن دهـشي اللَّـهو ـولُهسلَر إِنَّـك

 ونبــاذ ــانَهم جنــــةً  }1{لَكَــ اتَّخَــــذُوا أَيمــ
ــ  إِنَّه ــه ــبِيلِ اللَّ ــن س وا عدــاء فَــص س ــانُوا م ــا كَ م 

  لُونمعوا   } 2{يكَفَـر وا ثُـمنآم مبِأَنَّه كذَل
لَى قُلُوبِهِمع فَطُبِع  ونفْقَهلَا ي م3{فَه{ 

 22 3- 1:المنافقون

  1: المائدة  ا أَيها الَّذين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُودي 16
 

34 

17 إِن دهفُواْ بِالْعأَووكَان دهوالً  الْعؤس34 االسراء م 

18        ـاتُكُمنبو ـاتُكُمهأُم كُملَـيع تمرح
  ــاالَتُكُم خو ــاتُكُم معو اتُكُمــو أَخو

تاألُخ اتنباألَخِ و اتنبو 

-44-43-42 23:النساء 
45-48-49 

19 مي آدنا ب44 26:االعراف ي 

  78: الحج  يكُم إِبراهيمملَّةَ أَبِ 20
 

45 

أَحلَلْنـا لَـك أَزْواجـك اللَّـاتي آتَيـت        يا أَيها النبِي إِنَّا   21
  ــت ــا ملَكَ مو نهــور أُج    ــه ــاء اللَّ ــا أَفَ مم ــك ينمي

كلَيع... 

 45 50: األحزاب 
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22     ـسالن ـنكُم مـاؤآب ا نَكَحواْ محاء إِالَّ تَنك
ــاء    ســا و ــشةً ومقْتً فَاح ــان ــه كَ ــلَف إِنَّ س ــد ــا قَ م

بِيالس 

 46 .22: النساء 

23 بِكُمالأَص نم ينالَّذ كُمائنلُ أَبئالح23:النساء  و  
 

48 

24 كُمنضَعي أَرتالال اتُكُمهأُم51 23:النساء  و 

25 الر ناتُكُم موأَخوة51 23:النساء  ضَاع 

 55 .81: اإلسراء إِن الْباطلَ كَان زَهوقًا 26

27 يدعا يملُ واطالْب ئدبا يم55 49: سبأ و 

28 ونرِمجالْم كَرِه لَولَ واطلَ الْبطبيو قالْح قحي55 8: األنفال ل 

29    ح رِكَاتشواْ الْمحالَ تَنكـةٌ     وألَمو نمـؤتَّى ي
تْكُمبجأَع لَوو رِكَةشن مم ريةٌ  خنمؤم 

 56 .221:البقرة 

30  بِيالس نينمؤلَى الْمع رِينلْكَافل  لَ اللّهعجلَن ي141: النساء  و  
 

57 

 71 34: النساء  واهجروهن في الْمضَاجِعِ 31

ــ 32 ح ــن ممابِوــر األَع ــن لَكُم مو  ــن مو قُونــاف نم
    ـمهلَمالَ تَع فَـاقلَى النواْ عدرم ةيندلِ الْمأَه    ـننَح

نَعلَمهـــم ســـنعذِّبهم مـــرتَينِ ثُـــم يـــردون إِلَـــى 
 عظيمٍ عذَابٍ

  101: التوبة 
 

77 

معـــروف أَو تَـــسرِيح  الطَّــالقُ مرتَـــانِ فَإِمـــساكٌ بِ  33
 بِإِحسانٍ

 78 229: البقرة 

34     حــنك ــى تَ ــد حتَّ عــن ب م ــه ــلُّ لَ تَح ــال ــا فَ ــإِن طَلَّقَه فَ
هرا غَيجزَو 

 79 230:البقرة 
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 85 الطالق ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجا 35

  228:البقرة  سهِن ثَالثَةَ قُروءوالْمطَلَّقَات يتَربصن بِأَنفُ 36
 

102-106 -
107 

37 نــس ئي يــائ ــسائكُم إِنِ   واللَّ ــن نِّ ــيضِ م حالْم ــن م
 واللَّائي لَم يحضْن ارتَبتُم فَعدتُهن ثَلَاثَةُ أَشهرٍ

  4: الطالق 
 

102-107 

م الْمؤمنـات ثُـم   يا أَيهـا الَّـذين آمنـوا إِذَا نَكَحـتُ        38
نــوهطَلَّقْتُم       ــا لَكُــمفَم نوهــســلِ أَن تَمــن قَبم

 َّ علَيهِن من عدة تَعتَدونَها

 103 49: األحزاب 

 103 1:الطالق  الْعدة فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصوا 39

40  لَاتأُوو نلُهالِ أَجمالْأَحنلَهمح نضَعن  أَن يم103 4: الطالق  و 

ــا    41 ــذَرون أَزْواجـ ــنكُم ويـ ــون مـ ــذين يتَوفَّـ والَّـ
 يتَربصن بِأَنفُسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا

  234:البقرة 
 

103-105 

42 اتلُومعم رهأَش جالْح  
 

 108 197:البقرة 

43 تَبثَلَاثَةُإِنِ ار نتُهدفَع 4:الطالق  تُم  
 

109 

44 نكْتُمأَن ي نلُّ لَهحالَ ي109 228:البقرة  و 

45 ازِينوالْم نَضَعو ةاميمِ الْقويطَ لس112 47:االنبیاء الْق 

 120 11: النساء  من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ   46

47 ن بنٍ  ميد ا أَوي بِهوصي ةيصو د120 12: النساء  ع 

  12: النساء  من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ   48
 

120 
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49   ــضَر إِذَا ح كُمــن يب ةادــه ــواْ ش نآم ينــذ ــا الَّ هــا أَي يِ
دلٍ أَحدكُم الْموت حـني الْوصـية اثْنـانِ ذَوا عـ        

          أَنـتُم إِن ـرِكُمغَي ـنانِ مـرآخ  أَو نكُمم
 ضَربتُم في األَرضِ

  106:المائدة 
 

120 

 124 39: النجم  وأَن لَّيس للْإِنسانِ إِلَّا ما سعى 45

 141 33االنعام حرم اللّه إِالَّ بِالْحق والَ تَقْتُلُواْ النفْس الَّتي 46

47 وهلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مي144 92النساء د 
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 رقم الصفحة یث الشریفالحد الرقم

 10 الخراج بالضمان 1

نما لكل امرئ مانوى  2  10 إنما األعمال بالنیات، وإ

 10 البیعان بالخیار ما لم یتفرقا 3

ارَ  4 َال ِضرَ رَ وَ  10 َال َضرَ

دعــوني مـــا تـــركتكم، إنمـــا هلـــك مــن كـــان قـــبلكم بـــسؤالهم       واخـــتالفهم  5
 ....على أنبیائهم

11 

 11 ....حدكم في بطنه شیئا، فأشكل علیه أخرج منه شيء أم الإذا وجد أ 6

 18 األیم أحق بنفسها من ولیها 7

أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى یــشهدوا أن ال الــه إال اهللا وأن محمــدا رســول  8
 ....اهللا 

22 

 26 اذهب فقد ملكتكها بما معك من القران 9

ن اهللا، واســـتحللتم فـــروجهن فـــاتقوا اهللا فـــي النـــساء، فـــإنكم أخـــذتموهن بأمـــا 10
 بكلمة اهللا

27 

 33 كل شرط لیس في كتاب اهللا فهو باطل 11

الـــصلح جـــائز بــــین المـــسلمین، إال صـــلحا حــــرم حـــالال، أو أحـــل حرامــــا،  12
 والمسلمون على شروطهم، إال شرطا حرم حالال، أو أحل حراما

33 

 34 أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج 13

 37 فأیما شرط لیس في كتاب اهللا، فهو باطل 14

 38 من عمل عمال لیس علیه أمرنا فهو رد 15

 یث النبویة الشریفة فھرس األحاد  
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 50 یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب 16

  إذا نكح الرجل المرأة، ثم طلقها قبل أن یدخل بها، 17
 فله أن یتزوج ابنتها، ولیس له أن یتزوج أمها

49 

ة علــى بنــت أخیهــا، وال المــرأة علــى ال تــنكح المــرأة علــى عمتهــا، وال العمــ 18
 ....خالتها، وال الخالة على بنت أختها 

53 

عٍ  19 بَ َأةُ ِألَرْ رْ َكُح المَ ـَذاِت الـدِّیِن، : تُنْ ـاْظفَرْ ِب ا، فَ َ ـِدینِه ِل ـا وَ َ الِه َجمَ ا وَ َ ه َحـَسِب ِل ـا وَ َ الِه لِمَ
َداكَ   تَِربَْت یَ

63 

ن ســـبحان اهللا وبحمـــده، فـــي یـــوم مائـــة مـــرة،: مـــن قـــال 20  حطـــت خطایـــاه، وإ
 كانت مثل زبد البحر

77 

 79 أنزل اهللا فیك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها قد 21

  یا ابن عمر ما هكذا أمرك اهللا إنك قد أخطأت السنة، 22
 والسنة أن تستقبل الطهر فیطلق لكل قروء

80 

 83 أیلعب بكتاب اهللا، وأنا بین أظهركم 23

فلــــه، وأمــــا تــــسع مائــــة وســــبعة وتــــسعون أمــــا اتقــــى اهللا جــــدك، أمــــا ثــــالث  24
 فعدوان وظلم، إن شاء اهللا تعالى 

84 

إن النـــاس قـــد اســـتعجلوا فـــي أمـــر قـــد كانـــت لهـــم فیـــه أنـــاة، فلـــو أمـــضیناه  25
 علیهم، فأمضاه علیهم

89 

 93 فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت 26

 104 اعتدي في بیت ابن أم مكتوم 27

 والیــوم اآلخــر، أن تحــد علـى میــت فــوق ثــالث، ال یحـل المــرأة تــؤمن بـاهللا 28
 إال على زوج، فإنها تحد علیه أربعة أشهر وعشرا

104 

 110 تدع الصالة أیام أقرائها 29

 110 ...إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فال تصلى 30

مره فلیراجعها، ثم لیمسكها حتى تطهر، ثم تحیض ثم تطهـر، ثـم إن شـاء  31
ن  ....  شاء طلق أمسك بعد، وإ

113 
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 إنــك أن تــذر ورثتــك أغنیــاء، خیــر مــن - أو كثیــر -الثلــث والثلــث كبیــر  32
 أن تذرهم عالة یتكففون الناس

121 

مـــا حـــق امـــرئ مــــسلم لـــه شـــيء یوصـــي فیــــه، یبیـــت لیلتـــین إال ووصــــیته  33
 مكتوبة عنده

121 

َجــلَّ  34 َ َعــزَّ وَ نَّ اهللا الِكُ ، ِإ ــوَ ــَث َأمْ ُل ُكــمْ ُث ــَل َل ــاِرُكمْ ، مْ َجعَ ــاَدةً ِفــي ، آِخــرَ َأْعمَ ِزیَ
الُِكمْ   َأْعمَ

121 

 121 المحروم من حرم وصیته 35

من مات علـى وصـیة مـات علـى سـبیل وسـنة، ومـات علـى تقـى وشـهادة،  36
 ومات مغفورا له

121 

یــا ابــن آدم، اثنتــان لــم تكــن لــك واحــدة منهمــا، «: إن اهللا عــز وجــل یقــول 37
 ك حین أخذت بكظمك، ألطهرك به وأزكیكجعلت لك نصیبا من مال

122 

 123 من ذبح قبل أن یصلي فلیعد مكانها أخرى، ومن لم یذبح فلیذبح 38

 135-133 ال یتوارث أهل ملتین 39

 135-133 ال یرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم 40

 135 اإلسالم یزید وال ینقص، فورث المسلم 41

 135 اإلسالم یعلو وال یعلى 42

 136 إال أن یكون عبده أو أمته،ال یرث المسلم النصراني 43

 137 من أسلم على شيء فهو له 44

كـــل قـــسم، قـــسم فـــي الجاهلیـــة فهـــو علـــى مـــا قـــسم لـــه، وكـــل قـــسم أدركـــه  45
 اإلسالم فهو على قسم اإلسالم

137 

 145-138 القاتل ال یرث 46

كـــان لـــم یـــذبح حتـــى مـــن ذبـــح قبـــل الـــصالة فلیـــذبح مكانهـــا أخـــرى، ومـــن  47
 صلینا فلیذبح على اسم اهللا

139 

  ال تلقوا الركبان، وال یبع بعضكم على بیع بعض، 48
 ...وال تناجشوا

139 
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 139 من شرب الخمر في الدنیا، ثم لم یتب منها، حرمها في اآلخرة 49

 145 لیس للقاتل من المیراث شيء 50

 145 لیس للقاتل شيء 51

 146 لیس لقاتل میراث 52

ن لم یكن له وارث غیره 53  146 من قتل قتیال فإنه ال یرثه، وإ

  



 158

 

  

 رقم الصفحة األثر الرقم
وطِ  1 َد الشُّرُ ُ الُحقُوِق ِعنْ اِطع قَ  34 مَ
اٌن  2 ِة َضمَ اِریَ ى َصاِحِب اْلعَ یَْس َعَل  131 َل
َحلِفٍ  3  11 َال ِإیَالءَ ِإالَّ ِب
 18 ...وعبد الرحمن غائب بالشام ، زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر 4
  إلى رجل تزوج امرأة أبیه من بعدهأرسلني رسول اهللا  5

 أن أضرب عنقه، أو أقتله
47 

 59 لها مهر مثل نسائها ال وكس فیه وال شطط 6
 81 ....أن ركانة بن عبد یزید طلق امرأته سهیمة  7
رســـول اهللا صـــلى اهللا طلقنــي زوجـــي ثالثـــا، وهــو خـــارج إلـــى الـــیمن، فأجــاز ذلـــك  8

 علیه وسلم
84 

 85 ینطلق أحدكم، فیركب الحموقة ثم یقول یا ابن عباس 9
صدقوا، من طلق كما أمره اهللا فقد بین اهللا له، ومـن لـبس علـى نفـسه لبـسا جعلنـا  10

 لبسه ملصقا به، ال تلبسوا على أنفسكم، ونتحمله عنكم، هو كما یقولون
85 

 86 هن اقسمهن بین نسائكیحرمها علیك ثالث وسائر  11
 ..... 94طلقت امرأتي ثالثا على عهد رسول اهللا  12
إذا طلق العبد امرأته ثنتین فقد حرمت علیه حتى تنكح زوجـا غیـره حـرة كانـت أو  13

 وعدة األمة حیضتان، عدة الحرة ثالث حیض ، أمة 
110 

 111 أمرت بریرة أن تعتد بثالث حیض 14
 114 ألقراء؟ إنما األقراء األطهارصدقتم، تدرون ما ا 15
هُ  16 ِرَئْت ِمنْ ِة فَقَْد بَ َث َضِة الثَّالِ َطلَّقَُة ِفي الدَِّم ِمَن اْلَحیْ ِت اْلمُ نَ  114 ِإَذا َطعَ
 122 من أوصى بوصیة فلم یجر ولم یحف كان له من األجر مثل ما أعطاها 17
 132 عض وال یورث بعضهم من ب، أن یورث األحیاء من األموات  18
ن أهل الحرة لم یتوارثوا 19 ن أهل صفین لم یتوارثوا، وإ  132 وإ
 134 یرثها أهل دینها 20
 137 ......أن إنسانا مات من أهله وهو على غیر اإلسالم  21

  
  

 فھرس اآلثار                              
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  القرآن الكریم  -1

، بیـروت  ، الثمر الداني شـرح رسـالة ابـن أبـي زیـد القیروانـي، صالح بن عبد السمیع ، اآلبي  -2

 .دط ، لمكتبة الثقافیة ا

 .دت، 1ط، دار ابن حزم ، فتح المعین بشرح قرة العین بمهمات الدین، ابن أحمد -3

دار ، بیـــروت ، محمـــد عـــوض مرعـــب : تحقیـــق  ، تهـــذیب اللغـــة، محمـــد بـــن احمـــد، األزهـــري  -4

 2004م ، 1ط، إحیاء التراث العربي 

، 3ط، دار النفـائس ، األردن  ، الواضح في شـرح األحـوال الشخـصیة، عمر سـلیمان ، األشقر  -5

  . م 2006 –ه1426

، ت 2 بیـروت، ط–، المكتـب اإلسـالمي إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیلاأللبـاني،  -6

 م1985 - هـ 1405

  بیروت-المكتب اإلسالميصحیح الجامع الصغیر وزیاداته، األلباني،   -7

 ، 1ط، مكتبـــة المعـــرف ، اض الریـــ ، ضـــعیف ســـنن النـــسائي، محمـــد ناصـــر الـــدین ، األلبـــاني -8

 . م 1998-ه1419

ــة المــرام فــي تخــریج أحادیــث الحــالل والحــرام، محمــد ناصــر الــدین ، األلبــاني  -9 ، بیــروت ، غای

 .ه 1405 ، 3ط، المكتب االسالمي 

، تعریـب فهمـي الحـسیني،  درر الحكام في شرح مجلة األحكام، علي حیدر خواجه، أمین أفندي - 10

 .1991-ه1411 ، 1ط، دار الجیل

 قائمة المراجع
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محمــد فــؤاد : صــححه ورقمــه وخــرج أحادیثــه وعلــق علیــه  ،موطــأ اإلمــام مالــك، مالــك، بــن أنــسا - 11

 . م1985 - هـ 1406 ،دط ، دار احیاء التراث العربي ،  بیروت، عبد الباقي

 ومعــه حاشــیة الرملــي  أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب، زكریــا بــن محمــد ، األنــصاري  - 12

 .دت، دط ، دار الكتاب اإلسالمي

والقــــانون والقــــضاء     ، أحكــــام االســــرة الخاصــــة بــــین الــــزوجین ، محمــــد كمــــال الــــدین ، إمــــام  - 13

 .2007، دط ، دار الجامعة الجدیدة ، االسكندریة   ، دراسة لقوانین األحوال الشخصیة

 .دت، دط،  دار الفكر،العنایة شرح الهدایةالبابرتي،  - 14

    -المـــصادر– المقومـــات –فقهیـــة المبـــادئ القواعـــد ال، یعقـــوب بـــن عبـــد الوهـــاب ، الباحـــسین  - 15

    مكتبـــة الرشـــد ، الریـــاض ، تاریخیـــة – تأصـــیلیة –تحلیلیـــة – التطـــور دراســـة نظریـــة -الدلیلیـــة

  .م1998 -ه1418 ، 1ط

تحقیـــق محمـــد زهیـــر    ، الجـــامع المـــسند الـــصحیح، أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن إســـماعیلالبخـــاري،   - 16

 .ه1422، 1ط، دار طوق النجاة، بن ناصر الناصر 

دار      ، كــــشف االســــرار شــــرح أصــــول البــــزدوي، البــــزدوي، عبــــد العزیــــز بــــن احمــــد بــــن محمــــد - 17

 .دت، دط،  الكتاب االسالمي

، مؤســسة حمــادة ، األردن  ، التركــات فــي الفقــه والقــانون احكــام، عبــد الناصــر ، أبــو البــصل  - 18

  .41ص، م 1999 ،1ط

أبــو : تحقیــق ،  البخــاري البــن بطــالشــرح صــحیح، علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك ، ابـن بطــال  - 19

 . م 2003 -هـ 1423 ، 2ط، مكتبة الرشد ، الریاض ، تمیم یاسر بن إبراهیم 
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حاشـــیة الـــشیخ    : ومعـــه  ،الـــروض المربـــع شـــرح زاد المـــستنقع، منـــصور بـــن یـــونس ، البهـــوتي - 20

لمؤیــــد    دار ا، عبـــد القــــدوس محمـــد نــــذیر : خـــرج أحادیثــــه ،العثیمـــین وتعلیقــــات الـــشیخ الــــسعدي 

  .دت، دط  ، مؤسسة الرسالة

، دط ، دار الكتــب العلمیــة  ، كــشاف القنــاع عــن مــتن االقنــاع، منــصور بــن یــونس ، البهــوتي  - 21

 .دت

 -هـــــ 1414 ، 1ط، عــــالم الكتــــب  ، شــــرح منتهــــى اإلرادات، منــــصور بــــن یــــونس ، البهــــوتي  - 22

  . م 1993

والوصـــایا فـــي الـــشریعة    أحكـــام التركـــات ، خلـــوق ضـــیف اهللا، آغـــا/محمـــد خلـــف ،بنـــي ســـالمة  - 23

 .م2012-ه1433 ، 1ط، دار الفكر ،عمان  ، االسالمیة والقانون

،    دط، دار الحــــدیث،  القــــاهرة،العــــدة شــــرح العمــــدة، عبــــد الــــرحمن بــــن إبــــراهیم ، بهــــاء الــــدین - 24

 .م2003 -ه1425

،     مؤســــسة الرســــالة ، بیــــروت، موســــوعة القواعــــد الفقهیــــة، محمــــد صــــدقي بــــن أحمــــد، البورنــــو - 25

 .م2003-ه1424، ت1ط

،  بیـــروت  ، الــوجیز فـــي إیــضاح قواعـــد الفقـــه الكلیــة، محمــد صـــدقي بــن أحمـــد ، آل بورنــو  - 26

 .م1996-ه1416، 4ط، مؤسسة الرسالة 

دط       ، دار الفكــر، تحفــة  الحبیـب علــى شــرح الخطیــبســلیمان بـن محمــد بـن عمــر، ، البیجرمـي - 27

 .م1995-ه1415

    تحقیـــق محمـــد عبـــد القـــادر، الـــسنن الكبـــرى، موســـىأحمـــد بـــن الحـــسین بـــن علـــي بـــن ، البیهقـــي - 28

 .م2003 –ه 1424 ، 3ط، دار الكتب العلمیة،  بیروت، عطا
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رة بـن موسـى بـن الـضحاك،،الترمذي - 29    وتعلیـق  تحقیـق، سـنن الترمـذي  حمد بـن عیـسى بـن َسـوْ

  .م1975 -ه1395 ، 2ط، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر، محمد فؤاد عبد الباقي

دار الكتـــب  ، الفتــاوى الكبــرى البــن تیمیــة، شــیخ اإلســالم أحمــد بــن عبــد الحلــیم ، میــة ابــن تی - 30

  .م1987-ه1408 ، 1ط، العلمیة 

 عبــد الــرحمن بــن :تحقیــق ، مجمــوع الفتــاوى، شــیخ االســالم أحمــد بــن عبــد الحلــیم ، ابــن تیمیــة  - 31

، ف الــشریفمجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصح ،المملكــة العربیــة الــسعودیة،   قاســممحمــد بــن 

  .م1995-ه1416، دط

     المحــرر فــي الفقــه علــى مــذهب ، عبــد الــسالم بــن عبــد اهللا بــن الخــضر بــن محمــد، ابـن تیمیــة  - 32

 .م1984 -ه1404، 2ط، مكتبة المعارف ، الریاض ، اإلمام أحمد بن حنبل

       ابـــي أویـــس تحقیـــق  ، التلقـــین فـــي الفقـــه المـــالكي، عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي بـــن نـــصر، الثعلبـــي - 33

 .م2004 -ه1425، 1ط ، دار الكتب العلمیة، الحسني التطوانيمحمد بو خبزة 

        زواج المـــسلم بغیـــر المـــسلمة وزواج المـــسلمة بغیـــر المـــسلم ، محمـــد عبـــد الكـــریم، الجزائـــري  - 34

 .14-13ص ، م1993، 2ط، دن، في میزان اإلسالم

 .دط، دن  ، قهیةالقوانین الف، محمد بن احمد بن محمد بن عبد اهللا ، ابن جزي  - 35

ـــام القـــرآن، أحمـــد بـــن علـــي ، الجـــصاص  - 36 بیـــروت     ، محمـــد صـــادق القمحـــاوي : تحقیـــق  ، أحك

 .ه1405، دط ، دار احیاء التراث العربي

القـاهرة ، أحمـد جـاد : تحقیـق  ، مختـصر العالمـة خلیـل، خلیل بن إسحاق بن موسـى ، الجندي  - 37

  .م2005-ه1426 ، 1ط، دار الحدیث ، 

ـــث الواهیـــة، لـــرحمن بـــن علـــي عبـــد ا،الجـــوزي - 38 ـــة فـــي األحادی إرشـــاد     : تحقیـــق ، العلـــل المتناهی

 .م1981-ه1401 ، 2ط، إدارة العلوم األثریة ،باكستان ،  الحق االثري 
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  ،نهایــة المطلــب فــي درایــة المــذهب، عبــد الملــك بــن عبــد اهللا بــن یوســف بــن محمــد ،الجــویني - 39

 .م2007-هـ1428 ، 1ط، اج دار المنه، عبد العظیم محمود الّدیب:  تحقیق

تحقیـــق أبـــو عبـــد الـــرحمن األخـــضر  ، جـــامع األمهـــات، جمـــال الـــدین بـــن عمـــر ، ابـــن الحاجـــب - 40

 .م2000 -ه2,1421ط، الیمامة للطباعة والنشر والتوزیع ،  بیروت-دمشق،  االخضري

مـصطفى عبـد القـادر عطـا، : ، تحقیـقالمـستدرك علـى الـصحیحینالحاكم، أبو عبـد اهللا الحـاكم،  - 41

 م1990 –ه 1،1411 بیروت، ط-ر الكتب العلمیة دا

ــاري شــرح صــحیح البخــاري، أحمــد بــن علــي، ابــن حجــر - 42 ــتح الب دط ، دار المعرفــة، بیــروت  ، ف

 .ه1379،

رقـــــم كتبـــــه وأبوابـــــه       ،فـــــتح البـــــاري شـــــرح صـــــحیح البخـــــاري، أحمـــــد بـــــن علــــي ، ابــــن حجـــــر  - 43

 .دت، دط، دار المعرفة ، بیروت ، محمد فؤاد عبد الباقي : وأحادیثه

 .ه1322 ، 1ط، المطبعة الخیریة  ، الجوهرة النیرة، أبو بكر بن علي ، الحدادي - 44

،     القــــاهرة  ، التوقیــــف علــــى مهمــــات التعــــاریف، عبــــد الـــرؤوف بــــن تــــاج العـــارفین ،  الحـــدادي - 45

 .م1990-ه1410، 1ط، عالم الكتب 

 .دت ، دط، دار الفكر، بیروت، المحلى باآلثار، بن سعید، علي بن أحمد، ابن حزم - 46

دار ، تحقیـق محمـد األحمـدي ابـر النـور، جامع العلوم والحكـمعبد الرحمن بن احمـد ، ابن حسن - 47

 .م2004 -ه1424  2ط، السالم

،     أحكـــام األســـرة  فـــي اإلســـالم الطـــالق وحقـــوق األوالد ونفقـــة األقـــارب، أحمـــد فـــراج، حـــسین  - 48

 .م1998، دار الجامعة الجدیدة  للنشر 

ـــشریعة االســـالمیة ،أحمـــد فـــراج ، حـــسین  - 49 ـــي ال ،     شـــركة الطباعـــة الفنیـــة المتحـــدة  ، الوصـــیة ف

 .دت ، 1ط
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تحقیـق ، كفایـة األخیـار فـي حـل غایـة االختـصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المـؤمن، الحصني - 50

  .م1994 ، 1ط، دار الخیر، دمشق ، علي عبد  الحمید بلطجي، ومحمد وهبي سلیمان

دار  ، مواهــب الجلیــل فــي شــرح مختــصر خلیــل، رحمن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــ، الحطــاب - 51

 .م1992 –ه1412 ، 3ط، الفكر 

أبــي   الغــرة المنیفــة فــي تحقیــق بعــض مــسائل اإلمــام،عمــر بــن إســحق بــن أحمــد  ،أبــو حفــص - 52

 .م1986 -ه1406 ، 1ط ، مؤسسة الكتب الثقافیة  ، حنیفة

مكتبــــة     ، المنــــصورة  ، )الطــــالق(الموســــوعة الفقهیــــة المیــــسرة ، محمــــد ابــــراهیم ، الحفنــــاوي  - 53

 .دت، دط، االیمان 

مرشــد،   عــادل– شــعیب األرنــؤوط تحقیــق ، مــسند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، أحمــد ، ابــن حنبــل  - 54

 .م2001-ه1421، 1ط،مؤسسة الرسالة ، وآخرون

-ه1413،دط، دار الـــصحابة  ، مختـــصر الخرقــي، الخرقــي، عمــر بــن الحـــسین بــن عبــد اهللا  - 55

  .م1993

فایـــة الطالـــب الربـــاني علـــى رســـالة ابـــن ابـــي زیـــد القیروانـــي وبالهـــامش    ك، علـــي، ابـــن خلـــف - 56

 .م1989-ه1409، 1ط، مطبعة المدني، احمد حمدي امام: ، تحقیقحاشیة العدوي

     ،والـــضوابط الفقهیـــة وحجیتهــــا فـــي قــــانون األحـــوال الشخــــصیةالقواعــــد ، نادیـــة، خیـــر الـــدین - 57

 .م2010، 44العدد، 12المجلد ، مجلة الرافدین للحقوق 

ـــدارقطني - 58 ســـنن      ، علـــي بـــن عمـــر بـــن أحمـــد بـــن مهـــدي بـــن مـــسعود بـــن النعمـــان بـــن دینـــار ، ال

   شــــعیب االرنــــؤوط وحــــسن عبــــد المــــنعم شــــلبي و عبــــد اللطیــــف حــــرز اهللا :  تحقیــــق ،الــــدارقطني

  .م2004-ه1424، 1وأحمد برهوم، بیروت، مؤسسة الرسالة ط
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ــــد الــــرحمن بــــن محمــــد ، دامــــاد أفنــــدي  - 59 دار       ، النهــــر فــــي شــــرح ملتقــــى االبحــــرمجمــــع ا، عب

 .دت، دط ، احیاء التراث العربي 

،    ســـنن أبـــي داود، ســـلیمان بـــن األشـــعث بـــن إســـحاق بـــن بـــشیر بـــن شـــداد بـــن عمـــرو، أبـــو داود - 60

 .دت، دط، المكتبة العصریة، بیروت، تحقیق محمد  محیي الدین عبد الحمید

مؤســـــسة    ، األردن -بیـــــروت  ، ســـــالمیةالمیـــــراث فـــــي الـــــشریعة اإل، یاســـــین أحمـــــد، درادكـــــة  - 61

 .م1997-ه1418 ، 4ط،  دار البشیر-الرسالة

مكتبـــة     ، نیجیریـــا، اقـــرب المـــسالك لمـــذهب اإلمـــام مالـــك، احمـــد بـــن محمـــد بـــن احمـــد، الـــدردیر - 62

 .دت، دط، أیوب

مـذهب    اإلمـام  الشرح الـصغیر علـى أقـرب المـسالك إلـى، أحمد بن محمد بن أحمد ، الدردیر - 63

. خـرج أحادیثـه وفهرسـه د، ، بالهامش حاشیة العالمـة الـشیخ أحمـد بـن محمـد الـصاويمالك و 

  .دط، دار المعارف، القاهرة،مصطفى كمال  وصفي 

، دط ،دار الفكـر  ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیـر، محمد بن أحمد بن عرفـة ، الدسوقي  - 64

  .دت

المقــصود لمــن  ة المــسمى غایــة أحكــام الــزواج علــى المــذاهب األربعــ،أحمــد بــن عمــر، الـدیربي - 65

، الــشرق الجدیــدة  مكتبــة، بغــداد ، تحقیــق ودراســة مــصطفى عبــد القــادر عطــا ، یتعــاطى العقــود

  .دت، دط

تحقیــــق علــــي      ، میـــزان  االعتــــدال فــــي نقــــد الرجـــال، محمــــد بـــن احمــــد بـــن عثمــــان ، الـــذهبي  - 66

 .م1963-ه1382 ، 1ط، دار المعرفة ، بیروت ، محمد البجاوي 

،     بیــروت ، یوســف الــشیخ محمــد : تحقیــق  ، مختــار الــصحاح، محمــد بــن أبــي بكــر  ، الــرازي  - 67

 .م1999-ه1420 ،5ط،المكتبة العصریة 
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عبـد الـسالم محمـد هـارون : ، ، تحقیـق معجم مقـاییس اللغـة ، أحمد بن فارس بن زكریا،الرازي  - 68

 .م1979-ه1399، دط ، دار الفكر، 

ـــــن ســـــعد،  رســـــالن - 69 ـــــن ، محمـــــد  ب ـــــات م ـــــساءالمحرم ـــــاهرة، الن دار الفرقـــــان ودار أضـــــواء       ، الق

 .م2009 –ه 1430، 1ط، السلف

البیــــان والتحــــصیل والــــشرح والتوجیــــه والتعلیــــل فــــي مــــسائل    ، محمــــد بــــن أحمــــد ، ابــــن رشــــد - 70

      2ط، دار الغـــرب اإلســـالمي، بیـــروت ، تحقیـــق محمـــد العرایـــشي وأحمـــد الحبـــابي، المـــستخرجة

  .م1988-ه1408

القــاهرة     ، بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد، مــد بــن احمــد بــن محمــد بــن احمــد مح، ابــن رشــد  - 71

 .م2004 -ه1425، دار الحدیث   دط

   ،1ط، دار الغــــــــرب االســــــــالمي ، المقــــــــدمات الممهــــــــدات، محمــــــــد بــــــــن احمــــــــد، ابــــــــن رشــــــــد - 72

 .م1988 -ه1408 

ر العــالمي بحــوث المــؤتم ، عــدة المطلقــة الحكمــة االلهیــة والمعجــزة العلمیــة، فــوزي ،رمــضان  - 73

  .2011-ه1432دار جیاد للنشر والتوزیع،  العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 

،  تحقیــق عبــد العلــیم الطحــاوي ،تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمــد مرتــضى، الزبیــدي - 74

 .م1987-ه1407 ، 2ط، مطبعة حكومة الكویت 

ــاج العــروس مــن جــ،محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق ،الزبیــدي  - 75 :     تحقیــق  ، واهر القــاموس ت

 .دت، دط ، دار الهدایة ، مجموعة محققین 

  .م1985 -ه1405، 2ط، دار الفكر، دمشق، الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة، الزحیلي - 76

دار ، دمـــشق، القواعـــد الفقهیـــة وتطبیقاتهـــا فـــي المـــذاهب األربعـــة، محمـــد مـــصطفى، الزحیلــي - 77

 .م 2006 - ه1427، ت1الفكر، ط
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      -ه1413 ، 1ط،دار العبیكــــــــان  ، شــــــــرح الزركــــــــشي، حمــــــــد بــــــــن عبــــــــد اهللا م، الزركــــــــشي  - 78

 .م1993

  . م2002 ، 15ط، دار العلم للمالیین  ، األعالم، خیر الدین بن محمود ، الزركلي  - 79

  .دت، دط ، دار الفكر العربي، األحوال الشخصیة، محمد ، أبو زهرة  - 80

مؤســــسة     ، االردن  ،  االســــالمیةأحكــــام العــــدة فــــي الــــشریعة، لیلــــى حــــسن محمــــد ، الزوبعــــي  - 81

 .2007 ، 2ط، الوراق 

،  زیــدان  ،2004-ه1425 ، 1ط،  مؤســسة الرســالة ، بیــروت ، العــدة ، عبــد الكــریم ، زیــدان - 82

 ، 1 طموســـسة الرســـالة، بیـــروت  ، المفـــصل فـــي أحكـــام المـــرأة والبیـــت المـــسلم، عبـــد الكـــریم 

  .م1993-ه1413

    ، القــاهرة ، تبیــین الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق، بــارعي عثمــان بــن علــي بــن محجــن ال،الزیلعــي  - 83

 117ص، 2ج، ه 1313 ، 1ط، المطبعة  الكبرى األمیریة 

بیـروت ،  محمـد عوامـة:تحقیـق  ، ألحادیث الهدایـة نصب الرایة، عبد اهللا بن یوسـف ، الزیلعي  - 84

  .م1997 -ه1418 ، 1ط، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة ،  جدة –مؤسسة الریان ، 

قاســم محمـــد     : تحقیـــق ، البیــان فـــي مــذهب اإلمـــام الــشافعي، ابــن ســالم یحیـــى بــن أبــي الخیـــر  - 85

 .م2000-ه1421 ، 1ط، دار المنهاج ، جدة ، النوري 

دار الكتـــب العلمیـــة       ، األشـــباه والنظـــائر، تـــاج الـــدین عبـــد الوهـــاب بـــن تقـــي الـــدین ، الـــسبكي  - 86

 .11ص ، 1ج،م 1991 -ه1411 ، 1ط

دار      ، الریــــاض  ، القواعــــد الفقهیــــة الكبــــرى ومــــا تفــــرع عنهــــا،  صــــالح بــــن غــــانم ،الــــسدالن  - 87

 .ه1417 ، 1ط، بلنسیة 
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دار  المعرفــة، ، بیــروت، أصــول السرخــسي، محمــد بــن احمــد بــن محمــد ابــي ســهل، السرخــسي - 88

 .دت، ،دط

      -ه1414، دط ، دار المعرفـــــــــة ، بیـــــــــروت ، المبـــــــــسوط ، محمـــــــــد بـــــــــن احمـــــــــد، السرخـــــــــسي - 89

 .م1993

الـــدار      ، بیـــروت  ، أحكـــام الـــزواج والطـــالق فـــي الـــشریعة اإلســـالمیة، عبـــد الـــودود ، الـــسریتي  - 90

 .م1992، دط ، الجامعیة 

 ،  تیسیر الكریم الرحمن في تفـسیر كـالم المنـان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبـد اهللا ، السعدي - 91

 .م2000 -ه1420 ، 1ط، مؤسسة الرسالة ، عبد الرحمن بن معال  اللویحق: تحقیق

      الطــالق وألفاظــه المعاصــرة فــي ضــوء الفقــه اإلســالمي، عبــد الملــك عبــد الــرحمن ، الــسعدي  - 92

 .م1986 -ه1406 ، 1ط، مطبعة العاني ، بغداد 

دار      ، بیــــروت  ، تحفــــة الفقهــــاء، عــــالء الــــدین محمــــد بــــن أحمــــد بــــن ابــــي احمــــد  الــــسمرقندي، - 93

 .م1994 –ه1414 ، 2ط، الكتب العلمیة 

ــن ماجــه ،محمــد بــن عبــد الهــادي التتــوي  ،الــسندي - 94 ــة الحاجــة فــي شــرح ســنن اب بیــروت     ، كفای

 .دت ، دط، دار الجیل 

ــــة  ، األشــــباه والنظــــائر، عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي    بكــــر ، الــــسیوطي  - 95  1ط، دار الكتــــب العلمی

  .م1990-ه1411،

      هـــىمطالـــب أولـــي النهـــى فـــي شـــرح غایـــة المنت، بـــن عبـــده ،مـــصطفى بـــن ســـعد ، الـــسیوطي  - 96

 .م1994 - ه1415، 2ط، المكتب اإلسالمي 

 .م1990 -ه1410، دط ، دار المعرفة ، بیروت، ألم ا، محمد بن ادریس، الشافعي - 97

 .ه1400، دط ، بیروت دار الكتب العلمیة ، المسند، محمد بن ادریس ، الشافعي  - 98
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دار ، ، عمـان یةالقواعـد الكلیـة والـضوابط الفقهیـة فـي الـشریعة اإلسـالم ،محمد عثمـان شبیر، - 99

 .م2007-ه1428 ، 2النفائس، ط

تقـــویم النظـــر فـــي مـــسائل خالفیـــة ذائعـــة ونبـــذ ، محمـــد بــن علـــي بـــن شـــعیب، أبــو شـــجاع  -100

، 1ط، مكتبـة الرشـد، صـالح بـن ناصـر بـن صـالح الخـزیم الریـاض . د: تحقیـق  ، مذهبیة نافعة

  .م2001 –ه 1422

دار     ، عرفــة معـاني ألفـاظ المنهــاجمغنـي المحتـاج الم، محمـد بـن أحمـد الخطیــب ، الـشربیني -101

 .م1994-ه1415، 1ط، الكتب العلمیة

 ،     أضـواء البیـان فـي إیـضاح القـران بـالقران، محمد األمین بن محمـد المختـار ، الشنقیطي  -102

 .م1995 -ه1415،دار الفكر، بیروت 

 ،    المـدخل فـي التعریـف بالفقـه اإلسـالمي وقواعـد الملكیـة والعقـود، محمد مـصطفى، شلبي -103

 .دت، دط، بیروت،  دار النهضة 

،     تحقیــق عــصام الــدین الــصبابطي، نیــل األوطــار، محمــد بــن علــي بــن عبــد اهللا ، الــشوكاني -104

 .م1993 -ه1413، 1ط،  دار الحدیث-مصر

الـــضوابط الفقهیــة ألحكــام فقـــه االســرة مــن كتـــاب الهدایــة لإلمـــام    ، اســامة محمــد ، شــیخ  -105

ــــاني ــــشریعة والدراســــات االســــالمیة  ، رســــالة  ماجــــستیر  ،المرغین ــــة ال      ، جامعــــة ام القــــرى ، كلی

  .ه1431-ه1430، المملكة العربیة السعودیة 

دار عــالم الكتـــب،        ، التنبیـــه فــي الفقــه الــشافعي، إبــراهیم بــن علــي بــن یوســف ،  الــشیرازي -106

 .دت. دط ، دن 

دار الكتــب   ،لــشافعي المهــذب فــي فقــه االمــام ا،إبــراهیم بــن علــي بــن یوســف، الــشیرازي  -107

 .تد، دط ، العلمیة 
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 -ه1417، 1ط، دار الــــصابوني، القــــاهرة ، صــــفوة التفاســــیر، محمــــد علــــي ، الـــصابوني  -108

 .م1997

ـــــصنعاني  -109 ـــــافع ، ال ـــــن ن ـــــن همـــــام ب ـــــرزاق ب ـــــد ال ـــــق  ، المـــــصنف، عب ـــــب الـــــرحمن    : تحقی حبی

 .ه1403، 2ط، المكتب اإلسالمي ، بیروت ، األعظمي 

ــــصنعاني  -110 ــــسالم،ســــماعیل بــــن صــــالحمحمــــد بــــن إ، ال  دت، دط ، دار الحــــدیث ،  ســــبل ال

زهــري  محمــد: (حققــه وقــدم لــه ، شــرح معــاني اآلثــار، احمــد بــن محمــد بــن ســالمه ، الطحــاوي

 -ه1414 ، 1ط، عـالم الكتـب ، مـن علمـاء األزهـر الـشریف )  محمد سید جـاد الحـق-النجار 

  .م1994

ریج ما لم یخرج مـن األحادیـث واآلثـار التحجیل في تخ، عبد العزیز بن مـرزوق ، الطریفي  -111

  .م2001-ه1422 ، 1ط، الریاض مكتبة الرشد  ، في إرواء الغلیل

 ،      رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار، محمـــد أمــین بـــن عمـــر بــن عبـــد العزیـــز ،  ابــن عابـــدین -112

 .م1992 -ه1412 ، 2ط، دار الفكر، بیروت 

ســـالم محمـــد عطـــا،      : تحقیـــق  ،ذكاراالســـت،  یوســـف بـــن عبـــد اهللا بـــن محمـــد،ابـــن عبـــد البـــر -113

 .م2000-ه1421، 1ط، دار الكتب العلمیة ، بیروت  ،  معوضمحمد علي

مــصطفى بـــن    : تحقیــق، التمهیــد لمــا فــي الموطـــأ مــن المعــاني واالســانید، ابــن عبــد البــر  -114

وزارة عمــــــوم االوقــــــاف والــــــشؤون     ، المغــــــرب ، محمــــــد عبــــــد الكبیــــــر البكــــــري ، أحمــــــد العلــــــوي 

  .ه1387،دط ، المیة االس

أحكــام المواریــث فــي الــشریعة االســالمیة علــى مــذاهب     ، محمــد محــي الــدین، عبــد الحمیــد  -115

 .م1996-ه1416، المكتبة العصریة، بیروت  ،  االئمة االربعة
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الــــدر المختـــار شـــرح تنــــویر    ، ابـــن عبـــد الـــرحمن،  محمـــد بـــن علــــي بـــن محمـــد بـــن علـــي  -116

     ، دار الكتـــب العلمیـــة ، د  المـــنعم خلیـــل إبـــراهیم، بیـــروت تحقیـــق عبـــ، األبـــصار وجـــامع البحـــار

  .م2002  -ه 1423 ، 1ط

القواعـد والـضوابط الفقهیـة فـي المغنــي     ، سـمیر بـن عبـد العزیـز بـن أحمــد، آل عبـد العظـیم  -117

كلیــــة الــــشریعة والدراســــات     ، رســــالة ماجــــستیر ، مــــن كتــــاب النكــــاح الــــى آخــــر كتــــاب النفقــــات

  . ه1417،المملكة العربیة السعودیة ، عة أم القرى جام، االسالمیة 

القواعــد والــضوابط  الفقهیــة المتــضمنة للتیــسیر  ، عبــد الــرجمن بــن صــالح ،العبــد اللطیــف  -118

 .م2003-ه1423 ،1ط، عمادة البحث العلمي بالجامعة االسالمیة، المدینة المنورة 

ـــة بـــین الفقهـــاءأنـــیس الفقهـــاء فـــي تعریفـــات األلفـــاظ ا، قاســـم ، ابـــن عبـــد اهللا  -119  ،    لمتداول

 .م2004 -ه1424،دار ا لكتب العلمیة ، یحیى حسن مراد :تحقیق 

،    دار ابـن الجـوزي  ، الـشرح   الممتـع علـى زاد المـستنقع، محمـد بـن صـالح، ابن عثیمـین  -120

 .ه 1428 –1422 ،1ط

 ، إرشــاد إلــى اشــرف المــسالك فــي فقــه اإلمــام مالــك، عبــد الــرحمن بــن محمــد، ابــن عــسكر -121

  .دت ، 3ط، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ، مصر 

كلیـــة     ، رســالة ماجــستیر ، الــشروط المــشترطة فــي عقــد النكــاح، خدیجــة أحمــد، أبــو العطــا -122

 .م2007، غزة ، الشریعة والقانون الجامعة اإلسالمیة

دار الفكـر    ، بیـروت ، مـنح الجلیـل شـرح مختـصر خلیـل، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد، علـیش -123

 .م1989-ه1409، ط د

دار     ، بیـــروت، البنایـــة شـــرح الهدایـــة، العینـــي، ، محمـــود بـــن أحمـــد بـــن موســـى بـــن أحمـــد  -124

 .م 2000–ه 1420 1ط، الكتب العلمیة
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تحقیــق أحمــد محمــود إبــراهیم،     ، الوســیط فــي المــذهب، ابــو حامــد محمــد بــن محمــد، الغزالــي -125

 .ه1417 ، 1ط، دار السالم، القاهرة ، ومحمد محمد تامر

ـــاب، عبـــد الغنـــي بـــن طالـــب بـــن حمـــادة ، الغنیمـــي -126 محمـــد    : ، تحقیـــقاللبـــاب فـــي شـــرح الكت

 .دت، دط ، المكتبة العلمیة، بیروت، محیي الدین عبد الحمید

أنــــس محمــــد     : ، تحقیــــقمعجــــم مقــــاییس اللغــــةأحمــــد بــــن فــــارس بــــن زكریــــا ، ابــــن فــــارس،  -127

 .783-782م، ص2008-ه1429ط، ت.مصر، دار الحدیث، د-الشامي، القاهرة

مكتـب تحقیــق التـراث فــي     : تحقیــق، القــاموس المحـیط ، محمــد بـن یعقــوب ، الفیـروز آبـادي  -128

 م2005-ه1426 ، 8ط، بیروت، مؤسسة الرسالة 

المكتبــة    ، بیـروت ، المـصباح المنیـر فــي غریـب الــشرح الكبیـر، احمـد بـن محمــد ، الفیـومي  -129

  .دت، دط ، العلمیة 

دار    ، عمـــان، الزوجـــة فـــي الــشریعة االســـالمیة دراســة مقارنـــة نفقــة ،محمــد خـــضر، قــادر -130

 .م2010، دط  ، الیازوري العلمیة

،         دن ،  الــشرح الكبیــر علــى مــتن المقنــع، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن احمــد ، ابــن قدامــة  -131

 .دت، دط 

تحقیــــق احمــــد محمــــد عــــزوز       ، عمــــدة الفقــــه، عبــــد اهللا بــــن أحمــــد بــــن محمــــد، ابـــن قدامــــة  -132

 .م2004 –ه 1425، دط ، المكتبة  العصریة 

دار الكتـب العلمیـة     ، الكـافي فـي فقـه اإلمـام أحمـد، ابن قدامـة، عبـد اهللا بـن أحمـد بـن محمـد -133

 .م1994-ه1414 ، 1ط

  .م1968 -ه1388، دط، مكتبة القاهرة، المغني، عبد اهللا بن أحمد بن محمد ،ابن قدامة -134
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تحقیـق     ، نع فـي فقـه اإلمـام أحمـد بـن حنبـل الـشیبانيالمق، عبد اهللا بن احمـد ، ابن قدامة  -135

 .م2000 -ه1421 ، 1ط، مكتبة السوادي ، جدة ، محمود االرناؤوط ویاسین الخطیب 

،     بیــروت، تحقیـق محمــد ابـو خبـزة  ، الـذخیرة ، أحمـد بـن ادریــس بـن عبـد الــرحمن ، القرافـي  -136

 .م1994 1ط، دار الغرب االسالمي 

  .دت ، دط ، عالم الكتب  ،  الفروق،ادریس بن عبد الرحمن أحمد بن ، القرافي  -137

قاعدة دلیل الشيء في األمور الباطنة یقـوم مقامـه دراسـة تحلیلیـة ، أحمد یاسـین ، القرالة  -138

 .م2004 ، 1العدد  ، 31المجلد ، علوم الشریعة والقانون ، دراسات  ، تطبیقیة

أحمــد   : تحقیـق   ،مع ألحكـام القـرآنالجــا، محمـد بـن أحمـد بـن أبــي بكـر بـن فـرح ،االقرطبـي  -139

براهیم أطفیش   . م1964 -هـ 1384، 2ط ،دار الكتب المصریة، القاهرة ، البردوني وإ

أحكــام  العــدة بــین الــشریعة وقــانون االحــوال الشخــصیة     ، علــي عبــد اهللا ابــراهیم ، القــضاة  -140

 . م2002 -ه1422 ، 1ط ، األردني

،     دار النفــائس  ،  مــدخل إلــى مــذهب االمــام الــشافعيال، األردن ، یوســف عمــر ، القواســمي -141

 .م2003-ه1423، 1ط

ضـــبطه وصـــححه عبـــد    ، الرســـالة فـــي فقـــه اإلمـــام مالـــك، عبـــد اهللا بـــن ابـــي زیـــد، القیروانـــي -142

 .دت، دط، دار الكتب العلمیة، الوارث محمد علي بیروت

،     رب العــالمینإعــالم المــوقعین عــن، محمــد بــن ابــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد، ابــن القــیم  -143

  .م1991 -ه1411، 1ط، دار الكتب العلمیة ، بیروت، تحقیق محمد عبد السالم ابراهیم

 ،     إغاثــة اللهفــان مــن مــصاید الــشیطان ،حمـد بــن أبــي بكـر بــن أیــوب بـن ســعدأ، ابـن القــیم  -144

 .دت ، دط ، مكتبة المعارف ،  الریاض ، محمد حامد الفقي ، تحقیق 
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مؤســـسة    ، بیـــروت  ، زاد المعـــاد فـــي هـــدي خیـــر العبـــاد، ابـــي بكـــر محمـــد بـــن ، ابـــن القـــیم  -145
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 ،   بـدائع الـصنائع فـي ترتیـب الـشرائع، عالء الدین أبو بكر بـن مـسعود بـن أحمـد ،الكاساني -146

 .م1986 -ه1406، 2ط ، دار الكتب العلمیة

،     تحقیـق محمــد حـسین شـمس الــدین، تفـسیر القــران العظـیم، بــن عمـروإسـماعیل ، ابـن كثیـر -147

 .ه1419، 1ط، بیروت دار الكتب العلمیة

تحقیـق محمـد فـؤاد عبـد     ، سـنن ابـن ماجـه، بـو عبـد اهللا محمـد بـن یزیـد القزوینـيأ، ابن ماجه -148

 .دت، دط ، دار إحیاء الكتب العربیة، الباقي

 ،     قه النعماني فقه اإلمام أبي حنیفة رضي اهللا عنهالمحیط البرهاني في الف ،ابن مازة  -149

  .م2004  - ه1424 ، 1ط، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، تحقیق عبد الكریم سامي الجندي 

  .م1994-ه1415 ، 1ط، دار الكتب العلمیة ، المدونة ، مالك بن انس، مالك  -150

ــــك، مالــــك بــــن أنــــس ، مالــــك -151  محمــــود      -روف بــــشار عــــواد معــــتحقیــــق   ،موطــــأ اإلمــــام مال

 .ه1412، دط ، مؤسسة الرسالة  ، خلیل

الحــاوي الكبیــر فــي فقــه مــذهب اإلمــام     ، علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبیــب ، المــاوردي  -152

    دار  ،  الــــشیخ عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود-الــــشیخ علـــي محمــــد معــــوض :تحقیــــق  ، الــــشافعي

  .م1999 –ه 1419، 1ط،  الكتب العلمیة

 .م2003 –ه 1424 ، 4ط،  دار النفائس-عمان ، لفقه المقارنا،مجموعة علماء -153

  .واألصولیة معلمة زاید للقواعد الفقهیة، ، مجموعة علماء مسلمین -154

ـــانون الوضـــعي تكـــشف     ، عبـــاس، محمـــد -155 ـــة بالق ـــه اإلســـالمي دراســـة مقارن ـــي الفق ـــد ف العق

 .م1993-ه1413 ، 1ط، دن ، حسني، تفصیال عن تفوق التشریع اإلسالمي
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  .ه1429-ه1428، السعودیة 

دار احیـــاء      ، اإلنـــصاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن  الخـــالف، علـــي بـــن ســـلیمان ، المــرداوي  -157

 .دت ، 2ط، التراث العربي 
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 .دت، دط، مطبعة محمد علي صبح

تحقیــق طــالل یوســف،      ، الهدایــة فــي شــرح بدایــة المبتــدي، المرغینـاني، علــي بــن ابــي بكــر  -159

 .دت، دط ، لترراث العربدار  احیاء ا، بیروت 

دط     ، دار المعرفــة، بیــروت  ، مختــصر المزنــي، إســماعیل بــن یحیــى بــن إســماعیل، المزنــي -160

 .م1990

،      تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي،  المــسند الــصحیح،مــسلم، أبــو الحــسن مــسلم بــن الحجــاج  -161

 .دط، دت، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

 .دت، دط، دار  الفكر، ع شرح المهذبالمجمو ، محمد نجیب، المطیعي -162

،    بیــروت ، المبــدع فــي شــرح المقنــع،  إبــراهیم بــن محمــد بــن عبــد اهللا بــن محمــد،ابــن مفلــح  -163

 .م1997 -ه1418 ، 1ط، دار الكتب العلمیة 

،     أحمــد بــن عبــد اهللا بــن حمیــد :تحقیــق  ، القواعــد، عبــد اهللا بــن محمــد بــن محمــد، المقــري  -164

 .دت، دط ، هد البحوث العلمیة والتراث االسالمي مع، جامعة ام القرى 
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البـــدر المنیـــر فـــي تخـــریج األحادیـــث األحادیـــث     ، عمـــر بـــن علـــي بـــن أحمـــد ، ابـــن الملقـــن  -165

، 1ط ،دار الهجــرة ، الریــاض ، مجموعــة علمــاء :تحقیــق  ، واآلثــار الواقعــة فــي الــشرح الكبیــر

  .م2004 -ه1425

تحقیـق محمـد ، التـذكرة فـي الفقـه لـشافعي، حمـدابو حفص عمر بن علي بن أ، ابن الملقن  -166

 .م2006 -ه1427 ،1ط، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، حسن محمد حسن إسماعیل

دار إحیـــاء     ، درر الحكـــام شــرح غـــرر األحكــام، محمـــد بــن فــارمرز بـــن علــي ، مــال خــسرو -167

 .دت، الكتب العربیة،  دط 

مطبعــة اإلحــساء     ، طلحات الحنفیــةالكواشــف الجلیــة عــن مــص،عبــد اإللــه بــن محمــد ، المــال -168

 .2004-ه1425، 1ط، الحدیثة

،     تحقیــق حبیــب عبــد الــرحمن االعظمــي، ســنن ســعید بــن منــصور، ســعید ، ابــن منــصور  -169

  .م1982-ه1403 ، 1ط، الدار السلفیة، الهند

،    أحكـــام نـــشوز الزوجـــة فـــي الـــشریعة اإلســـالمیة،معتـــصم عبـــد الـــرحمن محمـــد، منـــصور -170

 .م2007، فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، ررسالة ماجستی

 لبنـــان، دار إحیـــاء    -القـــاف، بیـــروت: ،  بـــابلـــسان العـــربابـــن منظـــور، محمـــد بـــن مكـــرم،  -171

 .م1999-ه1419، ت3التراث العربي، ط

دار التــاج واإلكلیــل لمختــصر خلیــل ،محمــد بــن یوســف بــن أبــي القاســم بــن یوســف  ،المــواق  -172

 . م 1994-هـ1416 ، 1ط، علمیة الكتب ال

،    مطبعــة الحلبــي، القــاهرة، تعلیــق محمــود أبــو دقیقــة، االختیــار لتعلیــل المختــارابــن مــودود،  -173

 .م1937-ه1356، دط 
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األحـــوال الشخـــصیة فقـــه الطـــالق     ، اســـماعیل امـــین ، نواهـــضة /احمـــد محمـــد ، المـــومني  -174

 .م2009 -ه1430،  1ط، دار المسیرة ، عمان ، والفسخ والتفریق والخلع

دار الكتـاب    ، البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق، زین الدین بـن ابـراهیم  بـن محمـد، ابن نجیم -175

 .دت، 2اإلسالمي ط

األشــباه والنظـــائر علــى مـــذهب أبــي حنیفـــة ، زیــن الـــدین بــن ابـــراهیم  بــن محمـــد ، ابــن نجـــیم -176

  .  م 1999 - هـ 1419 ، 1ط، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، النعمان 

 .هـ1407 1دمشق، ط-، دار القلمالقواعد الفقهیةعلي بن أحمد، الندوي،  -177

ـــصغرى، أحمـــد بـــن شـــعیب بـــن علـــي، النـــسائي  -178 ـــسنن ال ،     تحقیـــق عبـــد الفتـــاح ابـــو غـــدة ، ال

 .م1986 -ه1406 ، 2ط، مكتبة  المطبوعات اإلسالمیة ، حلب

،     بـد المــنعم شــلبي حــسن ع:تحقیـق  ، الــسنن الكبــرى، أحمــد بـن شــعیب بـن علــي ، النـسائي  -179

 . 2001-ه1421، 1ط، مؤسسة الرسالة ، بیروت 

ـــه اإلســـالمي، محمـــد، الزحیلـــي _أســـمادي محمـــد، نعـــیم  -180 ـــود فـــي الفق ـــة فـــسخ العق  ،     نظری

 .م2006-ه1426 1ط، دار النفائس ، األردن 

 .م1995- ه1415، دط ، دار الفكر ، الفواكه الدواني،أحمد بن غانم بن سالم ،النفراوي  -181

االحــــوال الشخــــصیة فقــــه النكــــاح        ، احمــــد محمــــد،  المــــومني–اســــماعیل أمــــین ، نواهــــضة  -182

 .م2010-ه1430، 1ط،  دار المسیرة، عمان 

،     تحقیــــق زهیــــر الــــشاویش، روضــــة الطــــالبین وعمــــدة المفتــــین، یحیــــى بــــن شــــرف، النــــووي -183

 .م1991 –ه 1412 ،3ط، المكتب اإلسالمي، عمان-دمشق–بیروت 

دار     ، بیـــروت  ، المنهـــاج شـــرح صـــحیح مـــسلم بـــن الحجـــاجى بـــن شـــرف  یحیـــ، النـــووي  -184

 .ه1392 ، 2ط،احیاء التراث العربي 
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تحقیــق عــوض قاســم احمــد     ،  منهــاج الطــالبین وعمــدة المفتــین،یحیــى بــن شــرف، النــووي  -185

 .م2005 –ه 1425، 1ط، دار الفكر، عوض

 ،دار الكتــب العلمیــة، بیــروت  ، القواعــد األساســیة للغــة العربیــة، الــسید احمــد ، الهاشــمي  -186

  .م2002-ه1423 ،2ط

  .دت، دط ، دار الفكر ، فتح القدیر، محمد بن عبد الواحد السیواسي ، ابن الهمام -187

تحفة المحتاج في شـرح المنهـاج  وحواشـي ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر ، الهیتمي  -188

ــــشرواني والعبــــادي  ــــة التجاریــــة الكبــــرى بمــــصر لــــصاحبها مــــص ،ال ،  دط ، طفى محمــــد المكتب

 .  م 1983 - هـ 1357

ــــد اهللا بــــن یوســــف بــــن عیــــسى ،  الیعقــــوب -189 ــــم أصــــول الفقــــه ، عب ــــسیر عل ،     بیــــروت ، ، تی

 .م1997 -ه1418 ، 1ط، مؤسسة الریان 
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ABSTRACT  
Hammad, Israa Abdullah Hassan, Jurisprudential Basis and Criteria and 

their Implementations in the Jordanian Personal Status Law, a master's 

degree study, in Fiqh and its Origins, Sharia and Islamic Studies Faculty, 

Yarmouk University, 2014-1436, supervised by: Dr. Yusuf Sharifeen. 

This study deals with some jurisprudential basis and criteria, which 

apply to articles of the Jordanian personal status law, and through 

explaining the base or the criterion along with explaining the legal article 

and its details, we find the legal article guides. According to the study of 

the researcher, some of the mentioned articles are agreed upon by jurists, 

and others are disagreed upon. The legal articles not agreed upon are 

classified according to their Islamic schools of jurisprudence, through 

dividing the study into an introductory chapter, and three chapters 

containing the study subject 

The introductory chapter deals with: identifying the jurisprudential basis 

and criteria, and sources of jurisprudential basis and their importance 

The first chapter deals with: jurisprudential basis and criteria regarding 

marriage provisions, which apply to some of the Jordanian personal status 

law, as follows: marriage contract formula, terms associated with the 

marriage contract, taboos, alimony, and dowry.  

The second chapter deals with: jurisprudential basis and criteria 

regarding the following issues: divorce, and after-parting period 

The third chapter deals with: jurisprudential basis and criteria regarding 

the following issues: will, and inheritance. 

The conclusion includes the important study results, and the researcher's 

recommendations, and may peace and blessings of Allah be upon the best 

of mankind, prophet Muhammad and all of his family and companions till 

the Day of Judgment, and praise be to Allah. 


