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C�B�A   

  

 وأصحابه آله وعلى املرسلني سيد على التسليم وأمت الصالة وأفضل العاملني رب هللا احلمد
  : وبعد املكرمني األطهار
 فشرع لآلخر كليهما واملرأة الرجل مبيل فطرهم أن خلقه يف تعاىل اهللا نةس الزواج فإن

  .وسالمه تعاىل اهللا صلوات عليهم واألنبياء الرسل سنة فكانت الزواج هلم
 أمة كل نظمته وقد ومهماً خطرياً أمراً الزواج تعد قاطبة واجلماعات األمم كانت وقد
  .وأعرافها تشريعاا وفق يناسبها ما حبسب
>[ÏÂ<t]æˆÖ‚ منها عدة صور وفق الزوجية حيام ينظمون اإلسالم قبل العرب كانو

Åæ†�¹].  
 فإذا الرجال يصيبها راية ذات خيمة يف جيلسن كن واللوايت>[l]æƒ<l^è]†Ö ومنها
  .منهم أباً اختارت وضعت

 مث ولده يف زوجها يرغبه بوصف رجل يأتيها امرأته جيعل أن وهو>[÷‰Å^–fj ومنها
  .زوجها ايأتيه

 قريبهم وفاة بعد باا عليها أغلق إذا قريبهم أو أبيهم نساء الرجال يرث أن ومنها
  .. .ذلك وغري

 الزواج إال الصور تلك كل منع اإلسالم جاء فلما تذكر حقوق أية للمرأة تكن ومل
  .األوصاف كامل إنساناً وعاملها حقوقها املرأة ومنح املشروع

 بل ذلك يف مترددة املرأة إنسانية يف تفكر كانت احلقبة تلك يف األمم من كثرياً أن حني يف
  .تتصرف أو تتملك بأن للمرأة تسمح ال أو زوجته ببيع للزوج تسمح األمم بعض كانت

 عد بينما ماهلا يف بالتصرف هلا يسمح وال زوجته متلكه ما ميلك الوقت هذا وإىل وبعضهم
 يثقل لئال ظروفهن يناسب ما إال إمجاالً التكليف يف اءسو ومها اتمع فردي أحد املرأة اإلسالم
  .عليهن
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 اتمعات يف تزال وما فيه تنعم حقيقي وحب وتقدير لطف بكل وعاملها املرأة فكرم
  .وتبجيل قداسة وبكل االحترام بكل اإلسالمية

  .وتوضحه ذلك تصون وغريها املندوبة أو منها اآلمرة الفقهية بأحكامها األسرة ومباحث
  .العلم لطلبة هذا ليترك تفصيالته دون العريضة خطوطه يف ذلك يعلمون عامةً والناس

 ورمبا الستمساكهم تبعاً اخلاصة حيام يف يعلمون ما تطبيق يف الناس اختالف مع هذا
��m���s��r��q: تعاىل اهللا قول نسي أو تناسى بعضهم �p� �o��� � �n� �m��l��k

�}��|��{��z��y��x��w��v��u����t�l ]٣ - ٢: الصف[.  
 فيها ينعم أن ميكن اليت الوارفة الظالل هي اليت األسرة هذه عليه احلرص ينبغي ما وأول

  .والضنك والتعاسة الشقاء كان وإال رغيدة حبياة الفرد
 منهجاً سالكاً الزواج أحكام عامة يف اململة غري باخلالصات آيت أن جهدي حاولت وقد
  .اإلطالة خشية أمكن ما مقارناً موضوعياً استقرائياً

 قانون يف القانونية املواد فشرحت فيه أسهب أو أتوسع مل دراسي جامعي كتاب وألنه
 قراراا يف النقض حمكمة اجتهادات بعض وبينت تعديالته مع السوري الشخصية األحوال

 أراه ملا رأيي وذاكراً ومناقشاً األحكام أكثر يف ومرجحاً ومرتباً ومنسقاً وشارحاً ومبيناً معلقاً
 السداد وجل عز املوىل سائالً اطالعي ِوسع املتواضع جهدي حبسب ذلك يف ضرورة من

  .والتوفيق
 إىل ورجعت األمهات املصادر إىل فيها الفقهي اجلانب يف رجعت فقد العلمية املادة وأما

  .وغريها واللغة واحلديث التفسري كتب
 ذهب ما مبيناً وتعديالته [áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ إليه ذهب مبا كله ذلك وأربط

  .املشرع عليه حرص وما املذاهب أي إىل ذلك يف ومستنده القانون إليه
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 املسائل بعض يف إليه حنا وما [Åæ†�Ú<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<‚uç¹ إىل رجعت كما

 �~’Ý^Óuù]<íéÂ†�Ö]<»<Ù]çuù]<Ö]íé كتاب وإىل [áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<êÞ�…ù وإىل
  .سأبينه كما - القانون هذا مصادر من وهو -  باشا لقدري
 اليت املذكرات وإىل [áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö>«>[¹†�‚ إىل أرجع أن جهداً آل ومل
 علم خالل من معاين من القانون ألفاظ حتتويه أن ميكن فيما النظر إمعاين مع وضحته

  .األصولية واأللفاظ الدالالت
 وبه منه والسداد والتوفيق تعاىل اهللا من النعمة فبمحض مصيباً كنت نفإ توكلت اهللا على

  .تعاىل
 بالتوفيق يل يدعو أن منه اهللا راجياً.. عيويب إيلَّ أهدى امرأً اهللا فرحم خمطئاً كنت وإن
  .. .إيل ا مهدياً زاليت عن الطرف غاضاً العلم يف الرقي ومزيد واحلفظ
 حول وال املصري وإليه األمور ترجع اهللا وإىل أنيب وإليه تتوكل عليه باهللا إال توفيقي وما

 واحلمد أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على اهللا وصلى العظيم العلي باهللا إال قوة وال
  .العاملني رب هللا
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‚éã³V< <

…çŞi^è…ç‰æ<Ñ]†ÃÖ]æ<†’Ú<»<íé’~�Ö]<Ù]çuù]<V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<îßÃÚ<Ù]çuù]<íé’~�Ö]V< <

 اليت املسائل وهي لألشخاص القانوين املركز مبعىن ذاته بالشخص تتعلق اليت األمور هي
  .األسرة بأحكام يتعلق مما الشخصي القانون حيكمها

>[Ý^Óuù "كتابه يف باشا قدري حممد العالمة هو املصطلح هلذا استعماله نقل من وأول

íéÂ†�Ö]<»<Ù]çuù]<íé’~�Ö]>.  
  :فقالت ١٩٤٩ عام /١٤٧/ رقم املصري القضاء نظام يف /١٣/ املادة ذلك حددت وقد

 أو وأهليتهم األشخاص حبالة املتعلقة واملسائل املنازعات الشخصية األحوال تشمل«
 والدوطة واملهر املتبادلة وواجباما الزوجني وحقوق والزواج كاخلطبة األسرة بنظام املتعلقة
 وإنكارها باألبوة واإلقرار والبنوة والتفريق والتطليق والطالق الزوجني بني األموال ونظام
 والتبين النسب وتصحيح واألصهار لألقارب بالنفقة وااللتزام والفروع األصول بني والعالقة
 وكذلك ميتاً املفقود واعتبار والغيبة باإلدارة واإلذن واحلجر والقوامة والوصاية والوالية
 بعد ما إىل املضافة التصرفات من وغريها اياوالوص باملواريث املتعلقة واملسائل املنازعات
  .)١(»املوت

 االختصاص حدد ولكن.. [Ù]çuù]<íé’~�Ö السوري الشخصية األحوال قانون يعرف ومل
  /: ٥٣٦/ املادة يف [áçÞ^Î<Ùç‘_<l^ÛÒ^�]<ë…çŠÖ الشرعية للمحاكم القضائي

  : وتشمل للمسلمني صيةالشخ األحوال قضايا يف ائياً باحلكم الشرعية احملكمة ختتص«
  .الزواج  -أ 
  . الزواج احنالل - ب 
  .واجلهاز املهر  - ج 
  .والرضاع احلضانة -د 
  .)٢(»شروطه وصحة ولزومه حكمه حيث من اخلريي والوقف واألوالد الزوجني بني النفقة -ه 

                                      
 مبلغ وهو: البائنة وتسمى - والدوطة. ٢١ - ١٨: سالمة أمحد: الشخصية األحوال ٢٢ - ٢١: فرج توفيق الشخصية األحوال أحكام ١٣ - ١١: الصابوين. د: الشخصية األحوال ٩/٦٤٨٧: وأدلته اإلسالمي الفقه )١(

 .٦٣٥ - ٦٣٤: سالمة أمحد: الشخصية األحوال / األرثوذكس السريان عند اجلهاز يف ويدخل وليها أو الزوجية احلياة أعباء يف منها مسامهةً الزوجة تدفعه املال من
 .١٤٣: احملاكمات أصول قانون) ١(
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g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<í�<íé−…^i<»<àèæ‚i<°Þ]çÏÖ]V< <

 العزيز عبد بن عمر الراشد اخلليفة يد على جرت اإلسالمي الفقه لتقنني حماولة أول إن
 رسول عن احلديث من عندك ثبت مبا إيل اكتب أن «:حزم بن عمرو إىل أرسل حيث
  . )١(»وذهابه العلم درس خشيت قد فإينgاهللا

 أمري ينظر ومما«: وفيها الصحابة رسالة املنصور جعفر أيب إىل املقفع بن اهللا عبد أرسل وقد
.. األقضية ذه يأمر أن املؤمنني أمري رأى فلو.. تناقضةامل األحكام هذه اختالف فيه املؤمنني
 يف املؤمنني أمري ننظر مث قياس أو سنة من قوم كل به حيتج ما معها ويرفع كتاب يف إليه فترفع
 وكتب خبالفه القضاء عن وينهى عليه له ويعزم اهللا يلهمه الذي رأيه قضية كل يف وأمضى ذلك
 حكماً باخلطأ الصواب املختلطة األحكام هذه اهللا جيعل أن نالرجو عزماً جامعاً كتاباً بذلك
  . )٢(»...صواباً واحداً

 وأقواهلم الناس ليترك مالك اإلمام فأىب كتاباً يضع أن مالك اإلمام من جعفر أبو طلب وهلذا
 الناس أمور يف اعتماده ميكن نسق على املوطأ يف كتابه مالك اإلمام ووضع واجتهادام

  . )٣(املختلفة
 احلنفية فقهاء جبمع عصره يف اهلند حاكم) ـه ١٠٢٧ ت (زيب أورنك حممد امللك وقام
 من قريب هو املسألة يف واحداً قوالً احلنفية أقوال من خمتارين اهلندية الفتاوى كتاب ليجمعوا

  . )١(الفقه كتب
) ـه ٤٥٠ت( كاملاوردي األوائل العرب استعمله قد القانون مصطلح أن إىل اإلشارة وأود
 فرحون وابن) ـه ٧٢٨ت (تيمية وابن) ـه ٦٠٦ت (والرازي) ـه ٥٩٧ ت (اجلوزي وابن

  .)ـه ٨٠٨ ت (خلدون وابن) ـه ٧٩٩ت(
 وللماوردي )ـه ٧٤١ت (جزي البن [Þ]çÏÖ]<íéãÏËÖ° املالكي الفقه يف كتاب عنوان كانو
 [áçÞ^Î<Øèæ`jÖ بعنوان كتاب) ـه ٥٠٥ت (وللغزايل [Þ]çÎ<ì…]‡çÖ]<í‰^é‰æ<Ô×¹° بعنوان كتاب

  . )٢(كثرياً استعماله يشع مل وإن وعرفوه املسلمني عند وجد قد املصطلح هذا أن على يدل مما

                                      
 .٤٩٣: رقم ١/١٣٣: الدارمي سنن )٢(
 .٣٨ - ٣/٣٧: العرب رسائل مجهرة) ٣(
 .١/٧: املوطأ على الزرقاين )٤(

 .٥ - ٢: الوضعي التقنني حركة ١هامش ١/١٩٠: العام الفقهي املدخل (1)
 .٦: التقنني حركة (2)
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 األمة فكر عن القانون لينبثق اإلسالمي الفقه تقنني ضرورة نشأت العثمانية الدولة أواخر ويف
 سنوات سبع بعد) م ١٨٧٦ /ـه ١٢٩٣ (عام [í×¥<Ý^Óuù]<íéÖ‚ÃÖ فوجدت وسيادا وثقافتها

 العبادات أحكام من وخلت احملاكمات وأصول والقضاء املدين القانون يف وهي العمل من
  . والعقوبات الشخصية واألحوال
 حسمت وقد احلنفي الفقه عن منبثق تشريعي قضائي مرجع إجياد يف حماسنها للمجلة وكان
  .الة عاتمبوضو املتعلقة الغربية القوانني إعمال عدم حول الرتاع

 مبذهب التزامها عدم األوىل وكان.. األمثلة فيها وكثرت احلنفي املذهب على اقتصرت ولكنها
 ومبذكراا بشروحها وإمنا فيها توضيحها ينبغي ال واضحة أمور ألا ..األمثلة من وخلوها واحد فقهي

  . عديدة طفيفة تعديالت عدلت وقد هلا اإليضاحية
 الة ترك من أول فكان اخلفيني اليهود والترقي االحتاد بظلم ثمانيةالع الدولة انتهت وملا
 ويف ١٩٥٢ إىل العراق ويف ١٩٤٩ إىل سوريا ويف ١٩٤٧ عام إىل لبنان يف مطبقة وبقيت األتراك
 يرجع املصادر من مصدراً الة بقيت ولكن ١٩٩٠ إىل الكويت وآخرهم ١٩٧٦ إىل األردن

  . )١(إليه
 تقنني أول وهو ١٩١٧ عام [ÑçÏu<í×ñ^ÃÖ]<êÞ^ÛnÃÖ قانون فوضع الشخصية األحوال يف وأما
 ما فيه وجاء احلنفي املذهب على يقتصر ومل اإلسالمي الفقه من الشخصية األحوال ألحكام

  . واليهود املسيحيني خيص
  :احلنفي املذهب عن خرج مما فيه ما مجلة من وكان

I Ý‚Â<ÅçÎæ<Ñø�<å†Ó¹]<للحنفية خالفاً ءالفقها مجهور رأي وهوJ< <

I Ý‚Â<ÅçÎæ<Ñø�<á]†ÓŠÖ]<ًمن مذهب كل يف للمعتمد خمالفة عامة املذاهب يف عديدة بآراء أخذا 
>Jبالسكر االعتداء حالة وقوعه <

I ‡]çq<Ðè†ËjÖ]<Ñ^Ï�×Ö<…†–Ö]æ<املالكية رأي وهوJ< <
I Ðu<íqæ‡<�çÏË¹]<g×Şe<ÑøŞÖ]<‚Ãe<Äe…_<l]çß‰J< <

I ÄßÚ<sèæˆi<…^Ç’Ö]<ًفقهاءال بعض رأي من أخذا. 

I ÄßÚ<sèæˆi<°Þ^�] الشافعية رأي وهو.<< <

  . )٢(عامة الشخصية األحوال قوانني مصادر من العثماين العائلة قانون يعد وهلذا

                                      
 .٥٨ -  ٤٢: التقنني حركة (1)
 .٦٤ -  ٦٢: الوضعي التقنني (2)
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g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<»<†’ÚV< <

 كبار من ١٩١٥ الغرض هلذا جلنة تأليف بعد ١٩٢٠ لسنة /٢٥/ رقم قانونال مصر أصدرت
  .ربعةاأل املذاهب من العلماء

  .والنقاش اجلدال فثار واحملاماة القضاء رجال بني مشروعها ونشرت
  .طفيفة تعديالت مع ١٩٢٠ عام جديد من أحيي مث املشروع هذا فنام

 وعد والعيب لإلعسار التفريق وأجاز االمتناع وقت من ديناً الزوجية نفقة عد فيه فكان
  .سنوات أربع مبضي ميتاً املفقود
 للفتاة/ ١٦/ ـب الزوجية دعوى يف السن فحدد ١٩٢٦ عام /٥٦/ مرق قانونال صدر مث

  . ذلك قبل املنعقد الزواج على املصادقة أو للزواج سناً وجعله للفىت /١٨/و
  : اللجنة أوردته ما وخالصة ١٩٢٦ عام جلنة فألفت كثرية مشاكل القانون حول وأثريت

  .اإلنفاق على قدرةال مع الشرعي القاضي بإذن التعدد يف الرجل رغبة تقييد -
  .العشرة حسن -
  .الطالق غري به املقصود واملعلق والسكران هاملكر طالق وقوع عدم -
  .واحداً إشارة أو لفظاً بعدد املقترن الطالق وقوع -
  .فقط بالنية الكناية طالق وقوع -
 القانون نص وما مال على والطالق الدخول قبل وبالطالق للثالث باملكمل البائن الطالق حتديد -

 .رجعياً كونه الطالق يف األصل إذ بائن أنه على

 عند الفسخ حق ومنحها العقد مقاصد ينايف ال مما هلا املنفعة ذات الزوجة لشروط العقد قبول -
  .العشرة دوام معه يستطاع ال مبا ا الزوج إلضرار بائناً والتفريق لشرطها املخالفة

  .سنة بعد للغيبة التفريق -
  .العقد حني من الزوجني بني التالقي عدم ثبوت دعن النسب دعوى مساع عدم -
  .الزوج حال حبسب النفقة تقدير -
  . عشرة إحدى إىل تسع بعد والصغرية تسع إىل سبع بعد الصغري حبضانة القاضي إذن -

  
  

15 



 

 حني إىل الرفوف على املشروع هذا ا أصبح كبرية ونقاشات شديدة ضجة قامت قدو
 تقييد منه وترك األربعة املذاهب على مقتصراً ١٩٢٩ لسنة /٢٥/ رقم بقانون مرسوم صدور
  . ا والعبث الزوجية أمور فضح من إليه يؤدي قد ملا الزوجة شرط إلزام وترك الزوجات تعدد

 احملاكم إىل اختصاصاا ونقل وامللية الشرعية احملاكم ١٩٥٥ عام /٤٦٢/ رقم القانون وألغى
 الطائفة واملُتِحِدي املسلمني لغري الشخصية باألحوال قةاملتعل املنازعات يف عليها وأوجب العادية
  . )١(الشريعة أحكام تطبق االختالف حال ويف العام النظام نطاق يف اخلاصة شرائعهم تطبيق
g×Ş¹]<Äe]†Ö]<I<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<»<Ñ]†ÃÖ]V< <

 قمر بالقانون عدل مث ١٩٥٩ لسنة/ ١٨٨ /برقم الشخصية لألحوال قانون العراق يف صدر
  . اإلسالمي الشرع أحكام إىل باملرياث رجع الذي ١٩٦٣ لسنة /١١/

 بقانون منهم استثين من إال العراقيني على يطبق وهو مادة/ ٩٤ /من القانون هذا ويتألف
 املسيحية للطوائف الدينية احملاكم تنظيم قانون «وهو واملوسويون املسيحيون وهم خاص

  . ١٩٤٧ لسنة /٣٢/ رقم» واملوسوية
  : منه /٢٠ /املادة يف جاءو
 احملاكم تبقى القانون هذا لنصوص وفقاً وجمالس حماكم هلا تنشأ اليت الطوائف عدا فيما«
 غري الطوائف سائر إىل باملنتمني اخلاصة الشخصية األحوال دعاوى يف بالنظر خمتصة املدنية

  . »احملاكم بيان يف املقررة لألحكام وفقاً اإلسالمية

 ١٩٣١ لسنة/ ٧٠/ رقم القانون هو األرثوذكس األرمن بطائفة خاص رآخ قانون ويوجد
  . ١٩٦٠ لسنة /٣٩/ ورقم ١٩٣٤ لسنة /٢٠/ رقم بالقانونني عدل الذي

 بتنظيم خاص وهو ١٩٣١ لسنة/ ٧٧ /رقم اإلسرائيلية الطائفة قانون هو آخر قانون ويوجد
  . اجلسماين الس

 بيان صدر ١٩٥٠ سنة ويف للموسويني الفقهية األحكام بيان صدر ١٩٤٩ سنة ويف
  . األرثوذكس للسريان الفقهية األحكام

  

                                      
 .٢٧: الشخصية األحوال موسوعة ١٨ - ١٢: زهرة أبو: الشخصية األحوال(1) 
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 السنة نفس ويف ١٩٥١ لعام/ ١٥٥ /برقم وهو املوصل يف املوسوية احملاكم بإلغاء بيان صدر مث
  . العادية باحملاكم املوسوية الدعاوى بإناطة منشور صدر

 أن الشخصية فللمحكمة خاص نص هافي يرد مل اليت واإلرث كالوصية األخرى الدعاوى وأما
  . اإلسالمية الشريعة أحكام ذلك يف تطبق

g×Ş¹]<‹Ú^¤]I<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<»<^è…ç‰V< <

 القانون مسوغات تبني ١٩٥٣ لعام /٥٩/ رقم التشريعي للمرسوم اإليضاحية املذكرة إن
 إىل اضطر مما ريعالتش دائرة من ضيق فقط احلنفية مذهب اعتماد أن توضح وهي ومزاياه ومصادره

  .الباقية باملذاهب األخذ
  .األحكام بعض تغري يستدعي مما الشرعية األحكام يف أثراً األعراف الختالف أن كما
 وزارة ألفت حيث سوريا يف وكذلك قوانني بعدة وخرجت مصر التجارب هلذه خضعت وقد

 السوري الشخصية لاألحوا قانون مشروع لوضع احلقوق وكلية الشرعي القضاء من جلنة العدل
  . واملواريث والوصية الشرعية والنيابة واألهلية واحلضانة والنسب والوالدة والطالق الزواج يف

  : القانون هذا مصادر وكانت
MI áçÞ^Î<ÏuÑç<í×ñ^ÃÖ]<êÞ^ÛnÃÖ]<ë„Ö]æ<á^Ò<ğ÷çÛÃÚ<äe<J< <
NI °Þ]çÏÖ]<íè†’¹]<ÐÊæ<^Ú<äéòi†i<ív×’¹]<J< <
OI Ý^Óuù]<íéÂ†�Ö]<»<Ù]çuù]<’~�Ö]íé<ë…‚ÏÖ<^�^e<J< <
P<I ^Ú<ï†i<íßr×Ö]<ì…æ†•<„}ù]<äe<àÚ<�Æ<gâ„Ú<íéËß£]<^º<÷<»^ßè<Ý^Óuù]<íéÂ†�Ö]<J< <
QI Åæ†�Ú<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ê•^ÏÖ<Ð�Ú�<ƒ^j‰ù]<ê×Â<ëæ^ŞßŞÖ]<J< <

 يف الشرعية األحكام وكتاب العثماين العائلة وقحق قانون على متت اليت التعديالت وأما
  : يأيت ما فمنها اشاب قدريل الشخصية األحوال

ğ÷æ_<I<»<t]æˆÖ]<V< <

  . للحنفية قول وهو اإلشارة على للكتابة مقدماً عليها قدرته عند األخرس كتابة إعمال - ١
  . احلنابلة مذهب وفق الزوجة شروط مراعاة - ٢
  . املصلحة حلفظ الزواج أهلية سن تعديل - ٣
  . الزوجني بني السن فرق يف للقاضي التقديرية السلطة - ٤
  . الزوجات تعدد إلباحة النفقة على رةالقد اشتراط - ٥
  . الشافعية مذهب من الزوج حلال النفقة وتبعية املهر أقل حتديد عدم - ٦
  . للمصلحة حفظاً النفقة الزوجة وإسالف للقاضي النفقة تقدير - ٧
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< <

ğ̂éÞ^mI<»<ÑøŞÖ]<V< <

 شفياًوت انتقاماً ال وعالجاً حالً كونه يف الطالق شرعية مراعاة أمهية على املذكرة أكدت
  .فيها الشرع ومقاصد الزوجية احلياة استقرار مع يتناىف مما وديداً

 لسلعهم الطالق استخدامهم يف األزواج من للمتهورين حلول إجياد الشرعية السياسة ومن
 جلب فيه مما الطالق مشروعية بأصل أخذاً نفسها الشريعة من الرمحة لباب فتحاً وذلك وأمزجتهم

  . ةاملفسد ودرء املصلحة
  : التعديالت من وفيه

  . احلنفية مذهب من املدهوش طالق وقوع عدم - ١
  . تيمية ابن مذهب من واحداً إشارة أو لفظاً بعدد املقترن الطالق جعل - ٢
 املعلق الطالق وإلغاء بالطالق اليمني بإلغاء أخذ وذا بالنية إال املنجز غري الطالق وقوع عدم - ٣

  . حزم وابن تيمية ابن برأي آخذاً اجتنابه أو علف على حث من الطالق غري به يقصد الذي
  . والشافعي مالك مذهب وهو للثالث واملتمم مال على الطالق إال رجعياً طالق كل يعد - ٤
  . مالك اإلمام مذهب من العقد فسخ يبيح عذر زوجته عن الزوج غيبة - ٥
  . واحلنابلة الشافعية مذهب من اإلنفاق لعدم التفريق - ٦
  . منه املتضررة للمرأة عسفيالت الطالق يف التعويض - ٧

ğ̂nÖ^mI<»<gŠßÖ]<V< <

 تزيد ال احتياطاً مشسية سنة أا يف الشرعيني األطباء أقوال استقراء على احلمل مدة أقصى بىن
  . للمالكية رأي وهو عنها
ğ̂Ãe]…<I<»<íÏËßÖ]<V< <

  . باإلرث فالنفقة أمحد مذهب من) بالغنم الغرم (قاعدة حبسب األقارب نفقة
ğ̂ŠÚ^}I<»<íé×âù]<V< <

  . االستصالح قواعد وفق اإلسالمي الفقه عن املنبثق املصري القانون عن القانون انبثق
< <

< <
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ğ̂‰�^‰<I<»<íé‘çÖ]<V< <

  . واحلنابلة الشافعية بعض مذهب من الورثة بني التركة أعيان قسمة تنفيذ - ١
  . مالك مذهب من للمعدوم الوصية صحة - ٢
�´���m��µ: تعاىل قوله من أخذاً الواجبة بالوصية القول - ٣ �³��²���±��°� � �¯��®

��¸��¶l ]الوارثني غري لألقربني الوصية بوجوب حزم ابن قول من وأخذاً ]١٨٠: البقرة .  
ğ̂Ãe^‰I<»<p…ý]<V< <

  . والشافعي مالك مذهب املشتركة املسألة يف أعمل - ١
  . واإلخوة اجلد مرياث يف مسعود وابن زيد مبذهب أخذ - ٢
  . عنه اهللا رضي عثمان سيدنا مذهب من أخذاً الزوجني أحد على الرد - ٣
  . احلنفية خبالف أخذاً أكثره بوالدة احلمل توريث - ٤

 واملسيحية الدرزية بالطوائف اخلاصة األحكام استثنت نصوص املشروع هذا ختام ويف
  . )١(طائفة كل لدى مبا مراعاة واليهودية
  : السوري الشخصية األحوال لقانون عديدة تعديالت صدرت وقد

 تعديل املتضمن ٣١/١٢/١٩٧٥ و ـه ٢٨/١٢/١٣٩٥ بتاريخ الصادر /٣٤/ رقم نونالقا - ١
  . الشخصية األحوال قانون

  .م ٢٠/١١/٢٠٠٠ و ـه ٢٣/٨/١٤٢١ تاريخ /١٩/ رقم قانونال - ٢
  .م ٢٥/١٠/٢٠٠٣ و ـه ٢٩/٨/١٤٢٤ تاريخ /١٨/ رقم قانونال - ٣
  .٢٠٠٦ تاريخ /٣١/ رقم قانونال - ٤

                                      
 .١٦ -  ١٠: السوري الشخصية األحوال لقانون اإليضاحية املذكرة (1)
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h^fÖ]<Ùæù]<Vt]æˆÖ]<å…^maæJ< <

Ö]Ø’Ë<Ùæù]<V₣íÿfĞŞŽ¤]<‚ßÂ<°Û×Š¹]JJJJ< <

ovf¹]<Ùæù]<VÌè†Ãi<ífŞ¤]<^ãÛÓuæ<^ãjéÂæ†�ÚæJ<< <

ovf¹]<êÞ^nÖ]<VÝ^Óu_<†¿ßÖ]<±c<íeçŞ~¹]J<< <

ovf¹]<oÖ^nÖ]<V¾^ËÖ_<ífŞ¤]J<< <

ovf¹]<Äe]†Ö]<V½æ†�<ífŞ¤]J<< <

ovf¹]<‹Ú^¤]<Vl÷^u<ífŞ¤]<^ãÚ^Óu_æJ<< <

ovf¹]<Œ�^ŠÖ]<V†ã¹]<^è]‚�]æ<»<ífŞ¤]J< <

ovf¹]<Äe^ŠÖ]<VÌééÓi<ífŞ¤]<^ã~ŠÊæ<†m_æ<Ùæ‚ÃÖ]<^ãßÂ<˜èçÃjÖ]æ<àÂ<�ŠÊ<ífŞ¤]<J< <

ovf¹]<àÚ^nÖ]<VÝ^Óu_<ífŞ¤]<»<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]J<< <
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ovf¹]<Ùæù]<I<Ìè†Ãi<ífŞ¤]<^ãÛÓuæ<^ãjéÂæ†�ÚæV< <

Ìè†Ãi<ífŞ¤]V< <

íÇÖ :طَبطْباً خيطُب خواملرأة املرأة خيطب الذي: واِخلطب بواخلاط واخلطيب وِخطبة خ 
  . )١(املخطوبة
ğ̂uøŞ‘] :٢(شرعاً له حتل امرأة من التزوج الرجل طلب( .  

ÜÓu<ífŞ¤]<^ãjéÂæ†�Úæ :  
 إذ كالنكاح؛ حكمها أن إىل آخرون وذهب املستحبة املشروعة اجلائزة األمور من اخلطبة تعد
  .املقاصد حكم للوسائل
  .ةكثري أدلة ذلك على دل وقد

àÚ<<<<áa†ÏÖ]<Üè†ÓÖ]V< <

��mi��h��g��f: تعاىل قوله � � � �e��d��c� �b� �a��`��_��^��]j� �l 
  .]٢٣٥: البقرة[

äqæ<Ù÷‚j‰÷] :  
 تصرحياً اخلطبة جواز أوىل باب ومن العدة يف وهي الوفاة معتدة خبطبة التعريض جواز
  . )٣(كالعدة خطبتها من مانع ال ممن لغريها

àÚ<íßŠÖ]<V< <

 خيطب وال بعض بيع على بعضكم يبيع أنgالنيب ى«: قال عنهما اهللا رضي عمر ابن رواه ما
  . )٤(»اخلاطب له يأذن أو قبله اخلاطب يترك حىت أخيه ِخطْبِة على الرجل

< <

< <

< <

                                      
 .٥/٩٨: العرب لسان ٧٦: احمليط القاموس (1) 
 .٢/١٥٠: لآللوسي املعاين روح: ور. لينكحها املرأة الرجل خطبة: ٧/٥٢٠: املغين ويف ١/٣٧٦: الصغري الشرح ٣/١٣٥: احملتاج مغين ٢/٢٦٢: عابدين ابن حاشية(2) 
 .١/٣٧٦: السالك بلغة ٣/١٣٥: احملتاج مغين ١٠/٢٧٦: املسري زاد: اجلوزي ابن ٢/١٥٠: املعاين روح: اآللوسي ٣/١٢٤: القرآن ألحكام اجلامع: القرطيب(3) 

 .١٤١٢: رقم ٣/١٤٣٩ يدع أو يأذن حىت أخيه خطبة على اخلطبة حترمي: باب النكاح كتاب: ومسلم. له واللفظ ٤٨٤٨: رقم ٣/١٨٤٩ يدع أو ينكح حىت أخيه خطبة على خيطب ال: باب النكاح كتاب :البخاري أخرجه (4)
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äqæ<Ù÷‚j‰÷] :  
 أنه أو خبطبتها - لثاينل -  له أذن إذا إال به ورضيت آخر من خطبت اليت الفتاة خطبة حرمة

  .)٥(خطبتها ترك
  . عليه االعتداء جيوز ال مصوناً أمراً األول خطبة اعتربت إذ اخلطبة مشروعية على يدل مما

àÚ<Å^¶ý]<V< <

 فيه بل الزماً أمراً الزواج اعتبار على هذا يومنا إىلgاهللا رسول لدن من املسلمة األمة أمجعت
  . )١(اإلنسان نقرضال وإال اإلنساين النوع بقاء فيه إذ عبادة

ovf¹]<êÞ^nÖ]<I<Ý^Óu_<†¿ßÖ]<±c<íeçŞ~¹]V< <

†¿ßÖ]<±c<íeçŞ~¹]<å…]‚ÏÚæ<V< <

 بن للمغريةgالرسول حلديث وكفيها وجهها إىل ينظر أن له فيستحب امرأة خطبة أراد إذا
  . )٢(»بينكما يؤدم أن أحرى فإنه إليها انظر«: امرأة خطب وقد عنه اهللا رضي شعبة
äqæ<Ù÷‚j‰÷]<V< <

  .)٣(ال أو العقد هذا على اإلقدام يف الزوجني مصلحة ملعرفة العقد قبل املرأة إىل النظر أن
^•…<íeçŞ~¹]<†¿ßÖ^e<V< <

 عدا ما إىل نظره دون إعالمها تقدم أو رضاها اشتراط عدم هو العلماء مجاهري مذهب إن
 فتريه تتزين ولئال وتتأذى فتنكسر تعجبه فلم رآها فرمبا ؛بإعالمها ا يغرر لئال وذلك والكفني الوجه

  .فيها ما غري
 إيذاء دون تركها كرهها فإذا طلبه إىل جياب أنه علم إن خطبتها قبل إليها نظره استحب وهلذا

  .)٤(عنها وختربه إليها تنظر اخلطبة قبل ا يثق امرأة أرسل وإال اخلطبة بعد تركها خبالف

 إىل وانظري عوارضها مشي«: وقال امرأة إىل سليم أم بعثgاهللا رسول أن صح وقد
  .)٥(»قوبيهاعر

                                      
 .٢٠/١٣٢: القاري عمدة ٩/٢٥٠: الباري فتح: حجر ابن (5)
(1) بعدها اوم ٧٦ص: اإلمجاع: املنذر ابن: ر. 
 .١٤٢: - تعاىل اهللا حفظه - البغا مصطفى الدكتور األستاذ التقي العالمة لوالدي الترمذي سنن وشرح باختصار األملعي إحتاف: ور. ١٠٨٧: رقم ٣/٣٩٧: وحسنه الترمذي أخرجه (2)

 .١٥: الصحاح خمتار) ٣(
 .٤/١٦٢: تابالك شرح اللباب ٢٣٧و٢/٢٦٢: عابدين ابن حاشية ٣/١٤٤٨: النووي شرح(4) 
 .٢١٦: رقم ١٨٦: التزويج عند النظر: باب املراسيل يف داود أبو أخرجه (5)
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 النساء إىل للنظر الفساد أهل جيرؤ ال حىت النظر يف استغفاهلا اهةكر إىل املالكية وذهب
  . )٦( اخلطبة مدعني

 بأس فال امرأة خطبة امرئ قلب يف ألقي إذا«: gلقوله خطبتها على حقاً عزمه ويشترط
  . )١(»إليها ينظر أن

 من يعجبهن فإن كذلك والركبة لسرةا بني ما عدا فيما الرجل إىل املرأة نظر ويستحب
  ... هلا الرجل وصف وميكن منهن الرجال يعجب ما الرجال

  . )٢(وحكماً علة فاستويا فقط له ال هلما وهو السنة إقامة املقصود ألن هلما يكون مر ما وكل
  . له حاجة وال جيوز فال الشهوة وإثارة اللذة يف النظر من أبلغ املس أن شك وال
  . )٣(جيوز وال إيذاء القول ألن شيئاً يقل ومل سكت اآلخر أحدمها يعجب مل وإذا

ÜÓu<†¿ßÖ] :  
 هل حكمه هو فما إجابته ظنه على وغلب خطبتها جواز علم ملن جائزاً النظر كان إذا
  اجلواز؟ أم االستحباب أم الوجوب

 وجواز جوازه على األمة أمجعت وقد احلديث بظاهر أخذاً استحبابه إىل العلماء مجاهري ذهب
  . )٤(...كالشهادة حاجة فيه مما يشبهه ما

 األمر وألن "انظر" للحديث -  احلنابلة عند املذهب وهو - إباحته إىل العلماء بعض وذهب
  . )٥(لإلباحة احلظر بعد

  .سواء ودوا بشهوة ونظره
  ".نظر بشهوة نظره يف": الشافعية من األذرعي وعند
  . )٦(تزوجها طلبه يف جياب أنه علم إذا مبا عابدين ابن وقيده
  . )٧(النظر من أغلظ املس ألن الشهوة أمن ولو املس حرمة يؤكد مما وهذا

                                      
 .٣٧٧ - ١/٣٧٦: الصغري الشرح مع السالك بلغة (6)
 .٣/٤٩٣: املستدرك يف حلاكموا ٤٠٤٢: رقم ٩/٣٥٠ النكاح يف حبان وابن١٨٦٤: رقم ١/٥٩٩ يتزوجها أن أراد إذا املرأة إىل النظر: باب النكاح كتاب يف ماجه ابن أخرجه (1)
 .٥/٢٣٧: عابدين ابن حاشية ٣/١٢٨: احملتاج مغين (2)
 .٥/٢٣٧: عابدين ابن حاشية ١٣٢و٣/١٢٨: احملتاج مغين (3)
 .١/٣٧٦: السالك بلغة ٥/٢٣٧: عابدين ابن حاشية ٣/١٤٤٨): املنهاج (مسلم صحيح شرح: النووي (4)
 .٥/١٠: القناع كشاف (5)
 .٣/١٢٨ :احملتاج مغين (6)
 .٥/٢٣٧و ٢/٢٦٢: عابدين ابن حاشية (7)
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…]‚ÏÚ<†¿ßÖ]<V< <

  ينظر؟ شيء أي فإىل النظر جاز إذا
 اجلمال على بالوجه يستدل إذ ذلك على يزيد وال وكفيها وجهها إىل النظر له يباح
  .)١(العلماء مجاهري رأي وهو وخصوبته البدن هيئة على وبالكفني

  : تعاىل بقوله اجلمهور استدل

�mm��l��k����j��i�������h��gn��l ]٣١: النور[.  
 والكفان اجلمال على به يستدل فالوجه الزينة ظهور مواضع مها والكفني الوجه ألن وذلك

  . )٢(البدن خصوبة على
  . )٣(هلا حمرم عهام كان إذا إال جتوز ال باملخطوبة فاخللوة حمدداً النظر كان وإذا

…]†Ói<†¿ßÖ]<V< <

 ليتبني وذلك مرات بثالث أو إليه احلاجة مبدى ذلك يضبط أن وميكن النظر تكرار جيوز
  . )٤(نظرة بأول غرضه حيصل ال رمبا إذ الندم؛ يداخله فال هيئتها
Ù]öŠÖ]<àÂ<g�^¤]<íeçŞ~¹]æ<V< <

 وظنة افتراء دون ويقني بصدق لكن عيوبه ذكر له فيجوز واملخطوبة اخلاطب معرفة يف يستشار
  .ومة

: قالت حني هلا خاطب كل وصف هلا ذكر حيث قيس بنت فاطمة معgاهللا رسول فعل كما
 له مال ال فرجل معاوية أما«: gاهللا رسول فقال خطباين جهم وأبا سفيان أيب بن معاوية إن
 فتزوجين عنه اهللا رضي زيد بن أسامة فخطبين: قالت» النساء على شديد فرجل جهم أبو وأما
  . أسامة يف يل اهللا فبارك

< <

< <

                                      
 .٤/٤١٨: اهلداية.١/٣٧٦: السالك بلغة ٥/٢٣: عابدين ابن حاشية ٩/١٨٢: الباري فتح: حجر ابن ٣/١٤٤٨: الصحيح اجلامع شرح املنهاج: النووي (1)
 .٥/٢٣٧: عابدين ابن حاشية ١/١٢٨: احملتاج مغين (2)
 .١/٨: الشرعية األحكام شرح (3)
 .٣/١٢٨: احملتاج مغين (4)
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äqæ<Ù÷‚j‰÷]<V< <

 يستشر مل إذا يعلمه كان ما يذكر فال وتنبيهاً نصيحةً األوصاف من اخلاطب يف ما ذكر جواز
  .)٥(الكبائر من كبرية والغيبة مستغيباً كان وإال

 املساوئ ذكر بغري دفعين كان بأن وإال احلقيقية احلاجة عند إال والعيوب املساوئ يذكر وال
  .ذلك ذكر عليه وحرم العيوب ذكر جيوز فال" يصلح وال يناسبك ال: "له يقول كأن

  .اخليار للزوجة تثبت كانت إن العيوب من فيه ما ذكر فيجب نفسه حق يف استشري ولو

  .والبخل اخللق سوء من ذكرها فيستحب فيه للرغبة املقللة العيوب وأما

  ."لكم أصلح ال": بقوله اإلمجال هشيخ عن الشربيين ورجح
  .احلال يف وتوبته نفسه ستر فينبغي املعاصي وأما
ífŞ₣¤]<»<ífŞŽ¤]<V< <

 رسول على والصالة تعاىل هللا باحلمد مبتدأة تصرحياً اجلائزة طبةاِخل يدي بني خطبة تقدمي يسن
  .والدعاء بالوصية خمتتمةgاهللا

  .ذلك بنحو جميباً الويل خيطب مث تهمكرمي يد ويطلب نائبه أو اخلاطب ا ويقوم
  .األوىل من آكد وهي العقد قبل أخرى خطبة ويستحب
 والسالم الصالة عليهما موسى مع شعيب فعل كما الصالح أهل ِخطبة للويل ويستحب

 بطلبها لعلمهما عنهم اهللا رضي وسكوما بكر أيب على مث عثمان على حفصة بعرضه عمر وسيدنا
  .gاهللا رسول من

 ومجاهلا وحلسبها ملاهلا ألربع املرأة تنكح«: gلقوله املخطوبة اختيار حسن يستحب ماك
  . واآلخرة الدنيا احلياة يف الفوز نلت: أي )١(»يداك تربت الدين بذات فاظفر ولدينها

 وال أمر إذا وتطيعه نظر إذا تسره اليت«: قال خري؟ النساء أيgاهللا رسول سئل وقد
  .)٢(»وماله فسهان يف يكره فيما ختالفه

                                      
  ١٥٢٩ -  ٣/١٥٢٨: النووي شرح: وانظر. ١١٣٥: رقم الترمذي (5)
 .١٤٦٦: رقم ٣/١٤٩٩: الدين ذات نكاح استحباب: باب: الرضاع يف ومسلم ٤٨٠٢: رقم ٣/١٨٣٢: الدين يف األكفاء: باب النكاح كتاب: البخاري أخرجه (1)
 .٧٤١٥ :رقم ٧/٢٢٤ املسند يف أمحد اإلمام رواه (2)
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ovf¹]<oÖ^nÖ]IIII<<<<¾^ËÖ_<ífŞ¤]V< <

  .وتعريضاً تصرحياً اخلطبة تكون أن ميكن
¾^ËÖ_<xè†’jÖ] مما النكاح عقد غري آخر ملعىن احملتملة غري النكاح إرادة على الدالة األلفاظ هي 
  . )٣(خمصوصة ألفاظ هلا يتعني وال فيه بالرغبة يقطع

¾^ËÖ_<˜è†ÃjÖ] وعدمها النكاح يف للرغبة احملتملة األلفاظ هي .  
  .والتعريض التصريح له جيوز إذ العدة صاحب املطلق الزوج يدخل وال
  : غريه وأما
 من رجعياً أو بائناً كانت سواء تصرحياً املعتدة خطبة حرمة إىل باإلمجاع الفقهاء عامة ذهب فقد
  .غريها أو شبهة ومن انفساخ أو فسخ ومن موت أو طالق

  .]٢٣٥: البقرة[ �m�����e��d��c��b��a��`��_��^��]l: عاىلت قوله ذلك ودليل
 حرمة على املخالف باملفهوم يدل مما التصريح دون وهو التعريض جواز على اآلية تدل إذ
  . التصريح
   " ...عنك مبرغوب ولست فيك راغب ورب مثلك جيد من": كقوله التعريض وأما

  . الوفاة ملعتدة - والتصريح التعريض بني متييزهم مع - التعريض جواز على الفقهاء واتفق

 أين علمت لقد«: فقال سلمة أيب من متأمية وهي سلمة أم علىgاهللا رسول دخل وقد
  . )١(»قومي من وموضعي وخريته اهللا رسول

 تود وقد الزوجية معىن وفيها زوجة لكوا وذلك للرجعية التعريض حرمة على الفقهاء واتفق
  . العدة اءانقض يف فتكذب االنتقام

  .كربى بينونة البائن وأما

 والثابت العدة لبقاء وجه من قائم النكاح ألن مطلقاً التعريض حرمة إىل احلنفية ذهب فقد
  . وجه كل من كالثابت وجه من

                                      
 .٢/٢٦٢: عابدين ابن حاشية (3)
 .١٨: رقم ٣/٢٢٤: النكاح كتاب يف قطين الدار أخرجه (1)
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 التصريح دون بائن لكل التعريض جواز إىل الشافعية عند األظهر وهو اجلمهور وذهب
  .التصريح وند باجلواب تعرض أن للبائن جيوز وكذلك
  .)٢(الكربى دون صغرى بينونة البائن يف التعريض من مينع آخر قول ويف

 أو العدة بعد الدخول وكان العدة يف عليها وعقد معتدة خطب إن أنه إىل املالكية وذهب
  . )٣(التأبيد على بينهما فرق العدة يف الدخول مقدمات حصلت

  . طبةاخل حكم والتعريض التصريح يف املرأة جواب وحكم
ovf¹]<Äe]†Ö]IIII<<<<½æ†�<ífŞ¤]V< <

MI ç×¤]<àÂ<|^ÓßÖ]<ì‚ÃÖ]æV 

 فيجوز الشبهة وطء من املعتدة إال الغري من واملعتدة» املتزوجة «املنكوحة خطبة فيحرم
  .)١(قبله الغري من معتدة تكن مل ما أثناءها العدة له ممن خطبتها
  . الغري عدة يف اًصرحي خطب لو كما اعتبار هلا ليس احملرمة اخلطبة أن شك وال

NI ‡]çq<|^ÓÞ<íeçŞ~¹]<V 

  .املؤقتة أو املؤبدة احملارم من تكون بأن الزواج موانع من مانع يوجد ال أن مبعىن
  .أربع حتته كان إذا اخلامسة خطبة حيل وال منه ثالثاً املطلقة خطبة له حيل ال كما

 السفيه خطبة رمحي كما.. زوجته كأخت زوجته وبني بينها اجلمع حيرم من خطبة وحيرم
  . )٢(للثانية

OI ç×¤]<àÂ<ífŞ¤]<V 

: gاهللا رسول حلديث وحنوه حياًء تركه دون ورضاه بإذنه إال اخلاطب خطبة على اخلطبة حترم
  .)٣(»اخلاطب له يأذن أو قبله اخلاطب يترك حىت أخيه خطبة على الرجل خيطب ال«

  . وقطيعة إيذاء من الثاين خطبة يف ملا وذلك
  . خطبته على واخلطبة جتاوزه فيجوز خطبته حتترم ال الفاسق اخلاطب أن إىل يةاملالك وذهب

  . )٤(اخلطبة للثاين يتيح إعراضاً يعد ايب من الزمان وطول واإلعراض
  : التالية للحاالت وفقاً وذلك )٥(باإلمجاع للبطالن ال للتحرمي النهي وهذا

                                      
 .٥٢٥ - ٧/٥٢٤: املغين ١/٦: الشرعية األحكام شرح ٥/١٨: القناع كشاف ٣/١٣٦: احملتاج مغين ٢/٢١٩: الدسوقي حاشية ٢٦٩ - ٢/٢٦٨: الصنائع بدائع (2)
 .٣/١٣٦: احملتاج مغين ٢١٩ - ٢/٢١٧ :الدسوقي وحاشية الكبري الشرح (3)
 .٣/١٣٦: احملتاج مغين (1)
 .٣/١٣٥: احملتاج مغين (2)
 .٢١ص يف خترجيه سبق (3)
 .٣/١٣٦: احملتاج مغين (4)
 .٩/٢٥١: الباري فتح ٢٠/١٣٢: القاري عمدة (5)

27 



 

ovf¹]<‹Ú^¤]IIII<<<<l÷^u<ífŞ¤]<^ãÚ^Óu_æ<V< <

<_I  á_<Üji<ífŞ¤]<ÙæúÖ<áçÓiæ<ìˆñ^q<ívév‘<áçÓjÊ<àÚ<êÞ^nÖ]<íÚ†¦V 

 اخللو: األولني العامني الشرطني إىل إضافة اخلطبة يف اخلاصة شروطها متت إذا جائزة وتكون
  . املخطوبة نكاح وجواز والعدة النكاح عن
‚ÏÂ<êÞ^nÖ]<‚Ãe<ífŞ}<Ùæù]<V< <

   العقد؟ هذا حيص فهل عليها وعقد الثاين خطب مث األول خطبة متت إذا
 والنهي اخلطبة هو عنه املنهي ألن للمحرم ارتكابه رغم الثاين عقد صحة إىل اجلمهور ذهب

  . صحته يف شرطاً ليست ألا فسخه يوجب وال النكاح يبطل ال عنها
  .البناء قبل النكاح فسخ إىل املالكية وذهب

  .األول خبطبة الثاين يعلم مل وأ الفسخ األول يطلب مل ولو والبطالن للتحرمي النهي بأن أخذاً

  . )١(يفسخ ومل النكاح مضى الثاين دخل فإن
<hI  á_<˜Ê†è<Øâ_<íeçŞ~¹]<g�^¤]<Ùæù]<æ_<áƒ`è<êÞ^n×ÖEND<V< <

  .وليها ومن منها رفضه أو إذنه أو األول ترك مع خيطبها أن الثاين للخاطب جيوز وهنا
<tI  á_<kÓŠè<Øâ_<íeçŞ~¹]<àÂ<xè†’jÖ]<�†Ö^e<æ_<íe^qý]V 

 مل بكر غري الساكت ولكن بالرضا يشعر ما فيه كان بأن الرضا حيتمل السكوت كان فإن
  .الشافعية عند األظهر ويف احلنفية عند الثاين خطبة حترم

 عده كنمي ايب من الزمان وطول اآلخرين حق أي شيئاً يبطل ال السكوت ألن وذلك
  . إعراضاً

 وأبا سفيان أيب بن معاوية أن: gللنيب فقالت خطبت قيس بنت فاطمة أن ذلك ودليل
 معاوية وأما عاتقه عن العصا يضع فال جهم أبو أما«: gاهللا رسول فقال خطباين جهم

  . )٣(»زيد بن أسامة انكحي له مال ال فصعلوك

                                      
 .بعدها وما ٧/٥٢٠: املغين ٢/٢١٧: الدسوقي حاشية ٩/٢٥٠: الباري فتح (1)
 .١٣٦ -  ٣/١٣٥: تاجاحمل مغين (2)
 .١٤٨٠: رقم ٣/١٥٢٦: هلا نفقة ال ثالثاً املطلقة: باب الطالق كتاب: مسلم أخرجه (3)
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 خطبته واستحب والعلم الفضل أهل من الرجل كان إذا املرأة على املرأة خطبة جتوز ال وكذلك
  . )٤ (تزوج وقد بواحدة إال التزوج يريد ال أنه علمي كان إذا اجلواز وعدم

ovf¹]<Œ�^ŠÖ]IIII<<<<†ã¹]<^è]‚�]æ<»<ífŞ¤]<»æ<‚ÏÂ<t]æˆÖ]EMDV< <

 استرده العقد يتم فلم هلا مهر أنه على ماالً دفع لو وهلذا اخلطبة ال الزواج عقد يف يلزم املهر إن
  .باالتفاق وهو متلفاً كان إن بقيمته أو بعينه الزوج

 غري القائمة اهلدايا استرداد له فإن العقد يتم ال أن وأراد إليها أهدى فإذا: اهلدايا وأما
  .مراضاة أو قضاء املستهلكة

  .تتم ومل بالعقد اخلطبة إلمتام اهلدايا أن الظن لغلبة االسترداد وجواز
  .الرجوع فلآلخر أحدمها مات إذا وكذلك

  .باهلبة الرجوع مينع االستهالك بينما
 وهو أشبهه وما.. خبياطة املهداة العني تغري من باهلبة الرجوع موانع من كان ام وكذلك

  . والشافعية احلنفية مذهب

  :جهته من أو جهتها من الرجوع كان إذا ما بني واحلنابلة املالكية وفرق

  .شرط أو لعرف إال عندهم األوجه يف باهلدايا الرجوع فله جهتها من الرجوع كان فإن

  .مطلقاً باهلدية رجوع فال جهته من الرجوع كان إذا وأما
  . باهلبة رجوع فال أحدمها مات إذاو

 التزوج قصده ألن املخطوبة على اخلاطب أنفقه مبا الرجوع جواز إىل الشافعية بعض وذهب
  .أحدمها من أو منهما اإلعراض كان سواء للهبة التعرض دون حيصل ومل ا

  .الدخول قبل مبوته أو الدخول وقبل العقد بعد الرجوع وله بل
  . )٢(رجوع فال هي ماتت لو ما خبالف
  : )٣(اآليت التفصيل على هو اهلدية حكم فإن العقد مت فإذا

                                      
 . ٢٠/١٣٢: القاري عمدة ٣/١٣٧: احملتاج مغين (4)
 .١٧٠ - ١/١٦٨: الشرعية األحكام شرح ١/١٩٨: السبيل منار ٨/٢٩٦: اخلالف مسائل يف اإلنصاف ١٤٤:  منه ور ٣٥٦ - ٣/٣٥٥: الطالبني إعانة ٢/٢١٩: الكبري الشرح ٢/٣٦٤: املختار والدر عابدين ابن حاشية (1)

 .٤/١٢٩: اجلمل حاشية (2)
  .٣٢٠ -  ٢/٣١٩: الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح ٣٦٥ - ٢/٣٦٣: املختار والدر احملتار رد (3)

 ..٣٥٦ -  ٣/٣٥٥: الطالبني إغاثة ٣٨٥و ٥/٣٧٨: الطالبني روضة ٢/٤٠٤: احملتاج مغين
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 العقد بعد فطلقها - خمطوبته ال - شيئاً لزوجته أهدى لو أنه إىل والشافعية احلنفية ذهب
  .فريجع ابةباإلث قيدها إذا إال أهداه مبا عليها يرجع فال مطلقة اهلدية كانت

 املهر من ال اهلدايا من يعد.. ونقود وحلي ثياب من إليها يبعث ما أن عابدين ابن ورجح
  .عنها وإثابته بتعويضه الزوجة وتقوم

 الدخول قبل طُلّقت فإن قبله أو العقد يف هلا املشترطة اهلدية تشطري إىل املالكية وذهب
  .املهر حكم فتأخذ

 أو لنصفه أو لكله الثبوت يف فكاملهر النكاح بسبب قبض ما أن إىل احلنابلة وذهب
  .لسقوطه
 بعد الفرقة متت إن املهر من واحلُلي) التلبيس (كاوهرات النفيسة اهلدايا اعتبار أرى وإين

  .فتتشطر الدخول قبل العقد
 فإن هداياه على الزوج وإثابتها الزوجة تعويض لزوم من عابدين ابن ذكره مبا احتجاجاً

  .ا رجوع وال املهر من تعد الف أثابته
 حبكم إحلاقها يعين وهذا اهلدايا تشطري من واحلنابلة املالكية إليه ذهب ما ذلك يؤكد ومما

  .منه وعدها املهر
ovf¹]<Äe^ŠÖ]IIII<<<<ÌééÓi<ífŞ¤]<^ã~ŠÊæ<†m_æ<Ùæ‚ÃÖ]<^ãßÂ<˜èçÃjÖ]æ<àÂ<�ŠÊ<ífŞ¤]V< <

ð]…a<ð^ãÏËÖ]<»<ÌééÓi<ífŞ¤]<V< <
 اخلطبة - منها وذكر - "القَبولو باإلجياب التلفظ إىل حيتاج ما العقود من": السيوطي قال

  . )١(األول بإجابة التصريح عند الثاين من اخلطبة حرمة بدليل
 كوا ختيل وإن شرعي بعقد ليست اخلطبة أن والظاهر": اجلمل سليمان العالمة ويقول

  . )٢("ًقطعا اجلانبني من جائز بل بالزم فليس عقداً
 بل عقداً تكن مل وإذا فسخها فيجوز اجلائزة العقود من كانت إذا ألا اخلطبة فسخ جاز اوهلذ

  .اجلمهور عند قضاء ملزم غري فالوعد وعداً
  .شرعاً ممنوعاً ليس متامها بعد اخلطبة ورد
 به الوفاء عدم على ويترتب شرعاً مطلوب أمر بالوعد الوفاء إن": فيقولون املالكية وأما
  ."واختالهلا الناس بني الصالت سوء

  . الصواب وهو )١(الوعد إلخالف غرض دون الرجوع كرهوا ولذلك

                                      
 .٢٧٩ - ٢٧٨: والنظائر األشباه (1)
 .٤/١٢٩: املنهج شرح على احلاشية(2) 

 .١/١٠: الشرعية األحكام شرح ٧/٥٢٤: املغين ٢/٢١٧: الدسوقي حاشية: ر (1)
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†m_<Ùæ‚ÃÖ]<àÂ<ífŞ¤]<»<íÖ�ù]<íéÂ†�Ö]<V< <

  .وأهلها للمخطوبة إيذاًء يسبب فإنه خطبته عن اخلاطب عدل إذا
 حزنه وكان إلعراضهما حزن وعثمان بكر أيب على حفصة عرض ملّا عمر سيدنا فإن وهلذا

 حديث يف ذكرها قدgاهللا رسول بأن بكر أبو فاعتذر عنهم اهللا رضي بكر أيب سيدنا من شدأ
  : طويل
 فلبثت أمري يف سأنظر: فقال حفصة عليه فعرضت عفان بن عثمان أتيت: عمر يقول«
. الصديق بكر أبا فلقيت: عمر قال. هذا يومي أتزوج ال أن يل بدا قد: فقال لقيين مث ليايل
 رسول خطبها مث... بكر أبو فصمت عمر بنت حفصة زوجتك شئت إن: فقلت
 فلم حفصة علي عرضت حني علي وجدت لعلك: فقال بكر أبو فلقيين إياه فأنكحتهاgاهللا

 عرضت فيما إليك أرجع أن مينعين مل فإنه: بكر أبو قال. نعم قلت: عمر قال. شيئاً إليك أرجع
 ولوgاهللا رسول سر ألفشي أكن مفل ذكرها قدgاهللا رسول أن علمت كنت أين إال علي
  . )٢(»قبلتهاgاهللا رسول تركها

 يف سنة فكان ذلك بعد اعتذر مث للروية واستنظر حفصة خطبته عثمان قبل كيف متاماً ويتضح
  . )٣(هذا يؤكد لعمر بكر أيب اعتذار وكذلك عليها اإلقدام بعد اخلطبة عن االعتذار

 املخطوبة على فيها يفوت تطول بأوقات وال نفقات ببذل يقترن مل خبطبة كالم يف وهذا
  .... خباطبها تتعلق قد أا أو اخلُطاب
  . العدول عن التعويض ذلك بعد لنستبني اخلطبة يف واهلدايا املهر حكم درسنا وقد
˜èçÃjÖ]<àÂ<�ŠÊ<ífŞ¤]<V< <

  .كليهما أو الطرفني أحد من الفسخ يوجد فقد ملزماً عقداً ليست اخلطبة أن باعتبار
 اإليذاء عليها يترتب طويلة لفترة -  الناس بني الثقة تراجع مع - اخلطبة تستمر وقد

  .للمخطوبة
 الزواج عقد عن اقتراا يتأخر ال اخلطبة كانت إذ هذا لدراسة تتعرض ال القدمية املراجعو
  . املعاصرون حبثها وهلذا

                                      
 .٤٨٣٠: رقم ٣/١٨٤٢: اخلري أهل على أخته أو ابنته اإلنسان عرض: باب النكاح كتاب: البخاري أخرجه (2)
 .٢٠/١١٥: القاري عمدة: ر(3) 
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 حق باعتبارها ضالتعوي عدم إىل املصرية الديار مفيت املطيعي خبيت حممد الشيخ فذهب
  . مشروعيتها أصل تناقض فال اختيار

 احلق استعمال عن يترتب وال حق اخلطبة عن العدول أن وبني زهرة أبو املسألة هذه وناقش
  .به تسببه أو اآلخر بالطرف اخلاطب من الضرر إحلاق بالتغرير اقترن إذا إال تعويض

  .االختيار وحق دولوالع اخلطبة بسبب ال التغرير فعل بسبب التعويض فيكون
 ألن الضرر هذا عن فيعوض.. املسكن جتهيز تطلب أو.. واجلهاز اللباس من نوعاً يطلب كأن
  ... والعدول اخلطبة غري إحداثه يف تدخالً للخاطب

 ألنه التعويض ترتب يعين ال العدول افتراض عدم وظنه به وثقته لآلخر الطرفني أحد وركون
  . )١(للضمان بموج والتغرير تغرير ال اغترار

  .مطلقاً التعويض إىل األزهر اجلامع شيخ شلتوت حممود الشيخ ذهب بينما
  : هي ثالثة شروط وفق لكن السباعي مصطفى الدكتور إليه ذهب ما وهو

MI á_<áçÓè<Ùæ‚ÃÖ]<áæ�<gf‰<àÚ<íeçŞ~¹]<J< <
NI á_<Ðv×è<Ùæ‚ÃÖ]<…†–Ö]<ë�^¹]<æ_<ëçßÃ¹]<íeçŞ~¹^e<�Æ<ð]çãj‰÷]<êŠß¢]<J< <
OI á_<öè‚Ò<g�^¤]<äjfÆ…<ğ̂Ê†Â<ğøÏÂæ<»<t]æˆÖ]<J< <

                                      
 .٧٤ - ٧٣: وآثاره الزواج عقد (1) 
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  : يلي ما ١٩٣٩ عام يف املدنية النقض حمكمة قررت وقد
  . ملزم بعقد ليست اخلطبة - ١
 . للتعويض موجباً سبباً يكون ال العدول جمرد - ٢

 احلكم جاز اخلطيبني بأحد ضرراً أحلقت أخرى أفعال اخلطبة عن بالعدول اقترن إذا - ٣
 >Jالتقصريية ؤوليةاملس أساس على بالتعويض

 ضارة أفعال أما باعتبار واملادي األديب الضرر يف التعويض ينبغي بأنه قرارها احملكمة وتبني
  . )١(للتعويض موجبة

 ولكن اخلطبة عن العدول حمض ألجل ال التعويض لزوم أراه فالذي الفسخ حصل إذا ولكن
  : التالية باملسوغات اخلطبة هذه اقترنت إذا
MI Ùç’u<�ŠËÖ]<áæ�<gfŠi<íeçŞ~¹]<äe<J< <
NI íÖ^�c<‚Ú_<íeçŞ¤]<…„Ãe<æ_<÷<�jÃèæ<å‚uæ<ğ̂éÊ^Ò<˜èçÃj×Ö<ÄÚ<gfŠÖ]<Ùæù]<J< <
OI Ùç’u<…†–Ö]<ë�^¹]<êe�ù]æ<I<^º<÷<ÌÖ^−<Å†�Ö]<<I<íeçŞ~¹^e<J 
P<I ^Ú<àÓµ<á_<ðêŠè<íÃÛŠÖ<ì^jËÖ]<æ_<^ãÒ�e<^ãjËé¾çÖ<J< <
QI ÷<˜èçÃi<íÖ^u<…]�Æ÷]<�jÃèæ<^Ú<î–Ú<àÚ<†è†ÇjÖ]J< <

  . ]٣٤: اإلسراء[ �m«��ª¬��²��±���������°��¯��®��l: قال قد تعاىل اهللا وألن

  . النفاق من خصلة الوعد إخالفgاهللا رسول واعترب شرعاً مطلوب أمر بالوعد الوفاء وإن

                                      
 .١/٦٩: للسباعي الشخصية األحوال قانون شرح (1)
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ovf¹]<àÚ^nÖ]IIII<<<<Ý^Óu_<ífŞ¤]<»<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]V< <

ì�^¹]K<NK :»زواجاً تكون ال اهلدية وقبول املهر وقبض الفاحتة وقراءة بالزواج والوعد اخلطبة« .  
ì�^¹]K<OK :»اخلطبة عن العدول واملخطوبة اخلاطب من لكل« .  
ì�^¹]K<PK:  
 اخليار فللمرأة اخلاطب عدل مث جهازها به املرأة واشترت نقداً املهر اخلاطب دفع إذا -١«
  . اجلهاز تسليم أو النقد مثل إعادة بني

  . قيمته أو املهر مثل إعادة فعليها رأةامل عدلت إذا -٢

  . »اهلبة أحكام اهلدايا على جتري -٣
  : أصول /٥٣٦/ املادة من املواد هذه تطبيق الستكمال والبد

  : وتشمل للمسلمني الشخصية األحوال قضايا يف ائياً باحلكم الشرعية احملكمة ختتص«
  .الزواج -أ
  . الزواج احنالل -ب
  .واجلهاز املهر -ج
  .والرضاع احلضانة -د
 وصحة ولزومه حكمه حيث من اخلريي والوقف واألوالد الزوجني بني النفقة -ه
  .»شروطه
|†�<�]ç¹]<V< <

ì�^¹]<KN<æ<OK :  
 وهلذا عقد ال وعد اخلطبة أن يبني مما بالوعد تصريح وفيها اخلطوبة صور تذكر /٢/ املادة إن
  . اخلاطبني لكال العدول حق من يؤكدها ما على لتنص /٣/ املادة تبعتها
ì�^¹]<KPK :  

 قيمته أو املهر عني رد حيث من املخطوبة أو اخلاطب عدول بني/ ١/ الفقرة/ ٤/ املادة ميزت
  .الرجوع حيث من املهر يف الفقهاء ملذهب تطبيق وهو
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 رأي فهو بالقيمة أو بالعني املهر يف الرجوع أصل حيث من وعدوهلا عدوله بني التمييز أما
  .وعدمه الرجوع حيث من رأيهم كان وإن منه جزء يف اهلدايا يف واحلنابلة لكيةاملا

 عن ضرر من ينشأ أن ميكن ملا إليها تنبيهاً هي عدلت وإن للزوجة اخليار/ ٢/ الفقرة ومنحت
  . ا يلحق قد العدول

  .ذا التصريح دون قدر أقل يف اخلطبة فسخ عن التعويض لزوم إىل إشارة هذا ويف
 حتقق لتعذر خطأ للفاسخ يكن مل إذا اهلدايا استرداد جواز إىل النقض حمكمة ذهبت ولذلك

  .الزواج متام بقصد الزوجني بني احملبة أواصر متتني يف اهلدايا مقدم هدف
   )٥/١٢/١٩٦٧ تاريخ/ ٦٠٧ /قرار(

  : قائلة آخر قرار يف النقض حمكمة وصرحت

  . »الزواج إمتام املخطوبة رفضت إذا ةاخلطب أثناء املقدمة اهلدايا يف الرجوع جيوز«
  )١٢/٦/١٩٦٨ تاريخ/ ٢٨٦/ رقم قرار (

  . )١(اخلطوبة فسخه يف اخلاطب من تعسف وال خطأ ال أن القرار شرح يف وبني
< <

Ø’ËÖ]<êÞ^nÖ]<VÝ^Óu_<‚ÏÂ<t]æˆÖ]J< <

ovf¹]<Ùæù]<VÌè†Ãi<t]æˆÖ]<äjéÂæ†�Úæ<äÛÓuæ<àÚ<oéu<Ì‘çÖ]<êÂ†�Ö]JJJJ<< <

ovf¹]<êÞ^nÖ]<VÒ…_á^<�^ÏÃÞ]<t]æˆÖ]JJJJ< <

ovf¹]<oÖ^nÖ]<V½æ†�<ív‘<t]æˆÖ]JJJJ<< <

ovf¹]<Äe]†Ö]<V½æ†�<ƒ^ËÞ<t]æˆÖ]JJJJ<< <

ovf¹]<‹Ú^¤]<V½æ†�<ÝæˆÖ<t]æˆÖ]JJJJ<< <

ovf¹]<Œ�^ŠÖ]<VløÚ^ÃÚ<t]æˆÖ]<íè…]�ý]JJJJ< <

                                      
 .٥٩ - ١/٤٥: املرشد) ١(
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ovf¹]<Ùæù]<I<Ìè†Ãi<|^ÓßÖ]<Et]æˆÖ]D<äjéÂæ†�Úæ<äÛÓuæV<< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<|^ÓßÖ]E<t]æˆÖ]<DíÖ�_æ<äjéÂæ†�ÚV< <

Å†ËÖ]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<|^ÓßÖ]E<t]æˆÖ]<VD< <

ÇÖ{{{{{{{{í :نكح ومنه واجلمع الضم عليها اعتمد إذا األرض املطر.  
  . للزواج مرادف وهو )١(والعقد والوطء

ğ̂uøŞ‘] :شرعي مانع دون وامرأة رجل بني استمتاٍع حل يفيد عقد بأنه احلنفية عرفه.  
 من بالزوج االختصاص سبيل على شرعاً االستمتاع حل ويفيد طرفني من وقبول إجياب فهو

  . املؤقتة أو املؤبدة احملارم من وليست األنوثة حمققة امرأة
  . "وطء إباحة يتضمن عقد هو" :الشافعية وقال

 عليها عقد أي "فالنة فالن نكح": كقوهلم العقد اللغوي االستعمال يف به يراد أن وميكن
  .وطئها أي "زوجته نكح"و

  .الوطء يف جماز وهو العقد اجلمهور عند الشرع يف اهومعن

  .]٢٣٠: البقرة [�m×��Ö���Õ��ÔØ�����l: تعاىل وقوله

  .)٢(»عسيلته وتذوقي عسيلتك يذوق حىت«: gقوله من الوطء به ويراد العقد به ريادف

 باب من الوطء معىن ألن للغة األقرب وهو العقد يف وجماز للوطء أنه إىل احلنفية وذهب
  . عنه كناية واملالمسة واملماسة تصريحال

 ويبعد العقد دون ذكرها يستقبح كنايات اجلماع أمساء بأن األصفهاين الراغب ورد
  .)٣(يستحسن ملا القبيح استعمال

  
  
  

                                      
 .٥/٤٧٥: اللغة مقاييس معجم ١٤/٣٥٠: العرب لسان ٢٢٣: احمليط القاموس (1)

 .٤٩٦٠: رقم -  ٣/١٨٨٨ الثالث طالق أجاز من: باب الطالق كتاب: البخاري أخرجه) ٢(
 .٥٠٥: املفردات (3)
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  : تعاىل قوله ومنه كليهما على وداللته االشتراك إىل آخرون وذهب

�mf��e��d��c��bg��l] ٢٢١: البقرة[.  
  . )١(اململوكة املشركة األمة يف الوطء عن والنهي املشركة على لعقدا عن النهي فرياد
  :بأنه [Ìè†Ãi<t]æˆÖ إىل /١/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب وهلذا

  . »والنسل املشتركة للحياة رابطة إنشاء غايته شرعاً له حتل وامرأة رجل بني عقد الزواج«
Å†ËÖ]<êÞ^nÖ]I<íÖ�_<íéÂæ†�Ú<‚ÏÂ<]t]æˆÖ<V< <

àÚ<áa†ÏÖ]<V< <

  .]٣: النساء[ �m��_��~��}��|��{����zl: تعاىل اهللا قول

  . ]٣٢: النور[ �mG��F��E��D��C��B��AH��l: تعاىل وقوله
àÚ<íßŠÖ]<íÊ†�¹]<V< <

  .)٢(»النكاح سنيت ومن بسنيت فليسنت فطريت أحب من«: gقوله

 الشطر يف اهللا فليتِق دينه شطر على أعانه فقد صاحلة امرأة اهللا رزقه من«: gوقوله
  .)٣(»الثاين

 مصاحل من العزوبة انتفاء يف ما خيفى وال وأمهيته الزواج مشروعية على عامة األمة وأمجعت
  .مفاسد من انتشارها يف وما

 اللذة ونيل احتباسه يضر الذي املاء وإخراج النسل حفظ: منها كثرية النكاح ومقاصد
  . )٤(الصاحل الولد بدعاء الدرجات رفعو الذكر وبقاء أيضاً اجلنة يف واألجر

< <

< <

< <

< <

                                      
 ٥/٥: القناع كشاف ٣/١٢٣: احملتاج مغين ٣/١٦٥: خليل شرح على اخلرشي ٢٦٠ - ٢/٢٥٨: املختار والدر عابدين ابن حاشية (1)
 .١٣٢٢٩ رقم ٧/٧٧: البيهقي سنن (2)
 .٣٦٨١: رقم ٢/١٧٥: املستدرك يف احلاكم أخرجه (3)

 ٣/١٢٤: احملتاج مغين (4)
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˜Ãe<l^fvjŠ¹]<»<íqæˆÖ]<t]æˆÖ]æ<V< <

 والعفة الصاحلات واألعمال بالطاعات باالستمساك دين ذات الزوجة تكون أن يستحب
 بذات فاظفر ولدينها ومجاهلا وحلسبها ملاهلا: ألربع املرأة تنكح«: gلقوله احملرمات عن والورع
  .افتقرت وإال الدين ذات على حبرصك استغنيت أي )٥(»يداك تربت الدين

  .)١(»وتداعبك تداعبها بكراً أخذت هال «بكراً كوا واألوىل
  .قط يتزوج مل بكراً إال وليها يزوجها ال وأن

  . )٢(»لنطفكم ختريوا«و» وحلسبها«: gلقوله األصل طيبة نسيبة نسب ذات تكون وأن

  .بعيدة قرابة قريبة أو أجنبية تكون وأن

" محق أوالدهم يف كان غريهم رجال إىل نساؤهم خترج مل بيت أهل أميا": الشافعي قال
  . ٣/١٤٦: احلبري تلخيص

  .الكلمة واجتماع والتعاون للتعاضد بالزواج الناس اتصال النكاح مقاصد من ألنه وذلك

 اهللا رضي بفاطمة علي سيدنا تزوج وكذلك اجلواز لبيان عمته بنت بزينبgوتزوجه
  .وللجواز عمه ابن بنت إا إذ بعيدة قرابة يعترب عنهم

  . )٣(»بكم مكاثر فإين الودود الولود تزوجوا«: gلقوله ولوداً تكون وأن

 خري؟ النساء أي: gرسول سئل«: gلقوله والنفس العقل واسعة مجيلة تكون وأن
  .)٤(»وماله نفسها يف يكره فيما ختالفه وال أمر إذا وتطيعه نظر إذا تسره اليت: قال

  .بعقلها للمرء تسلم أن قل إذ جبماهلا تزهو كانت إذا البارع اجلمال ذات وكرهوا

  . )٥(»صداقاً أيسرهن بركة النساء أعظم«: gلقوله يسريه املهر خفيفة تكون وأن

  ."صداقها كثرة املرأة شؤم أول": قيل إذ
 أن يستحب ماًعقي كانت فإذا معلومة واضحة ظاهرة حلاجة إال واحدة امرأة يتزوج وأن

  . يطلقها أن ال واحدة يضيف

                                      
 .٢٥ص خترجيه سبق (5)
 ].١٤٦٦ رقم ٣/١٥٠٠: البكر نكاح استحباب باب الرضاع يف ومسلم ٤٧٩٢: رقم ٣/١٨٢٨: الثيبات تزويج: باب النكاح كتاب: البخاري أخرجه [(1)
 ].٢٦٨٧: رقم ٢/١٧٦: املستدرك يف احلاكم أخرجه [(2)
 ].٣٢٢٧: رقم - ٣/٣٧٦.املرأة تنكح ما على: باب النكاح كتاب النسائي سنن [(3)
 ].٧٤١٥: رقم ٧/٢٢٤: أمحد اإلمام أخرجه [(4)
 ].٢٧٣٢: رقم ٢/١٩٤: املستدرك يف احلاكم أخرجه [(5)
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  . )٦(»بكورها يف ألميت بارك اللهم «النهار أول املسجد يف يعقد وأن
  .شوال يف دخوله يكون وأن
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<ÜÓu<t]æˆÖ]<àÚ<oéu<Ì‘çÖ]<êÂ†�Ö]V< <

  .الندب النكاح يف األصل إن
  .الوطء على تهقدر مع اجلماع إىل نفسه تتشوق بأن إليه احلاجة عند والسنية

  .خصياً كان ولو وعنايتها بالزوجة األنس ومع
  .كالعنني فتوره عدم ومع
  .يوماً ولو والنفقة والكسوة املهر من املؤنة وجود ومع

  . والنسب النسل من املختلفة للمصاحل حفظ وهو للدين أحفظ التعبد مع والتزوج
 امتثال بنية كذلك ويثاب أثيب وحتصينها حتصينه بنية به تقبل وهي فقرياً ولو فعله فإذا

 للبصر أغض فإنه فليتزوج الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا«: g قوله يفgأمره
  . )١(»ِوجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع مل ومن للفرج وأحصن

äqæ<Ù÷‚j‰÷]<V< <

 لكثريوا املديد الصوم فإن يستطع مل ومن فليتزوج - والنفقة اجلماع - الباءة استطاع من
  . حافظاً له فيكون اجلماع يضعف

 زوجة ألك«: له فقالgالنيب أتى أنه وداعة بن ِعكاف عن روي ما سنة أنه يؤكد ومما
 هللا واحلمد نعم: قال» موسر صحيح وأنت«: قال ال: قال» جارية وال«: قال ال: قال» ياعكاف

  . )٢(»...الشياطني إخوان من إذاً فأنت«: فقال
  . وعدمها احلاجة حال يف كالرجل واملرأة
 الشافعية عند األصح يف والنوافل للعبادة والتخلي والتعليم العلم طلب من أفضل الزواج ويعد

 له يدعو الذي الصاحل الولد حلصول وسبب الفاحشة عن النفس صيانة إىل به يتوصل الذي وهو
  .الفواحش إىل مؤٍد معاً والشباب والفراغ البطالة أن وذلك خبري

                                      
 ].١٢٨ - ٣/١٢٧: احملتاج مغين. أيضاً فيه يدخل وأن شوال يف وذلك. أيضاً داود وأبو. ١٢١٢ رقم ٣/٥١٧: التجارة يف التبكري يف جاء ما: باب البيوع كتاب: الترمذي أخرجه [(6)
 .١٤٠٠: رقم - ٣/١٤٢٢: بالصوم املؤن عن عجز من واشتغال.. إليه نفسه تاقت ملن النكاح استحباب: باب - النكاح كتاب ومسلم ١/٦٣٤ -١٨٠٦: رقم بالعزوبة نفسه على خاف ملن الصوم: باب - الصوم كتاب اريالبخ أخرجه (1)
 .له واللفظ ٦٨٥٦: رقم ١٢/٢٦٠: يعلى وأبو ٢١٣٤٢: رقم ١٥/٥٣٠ أمحد أخرجه (2)

39 



 

 بطريق شهوته قضاء من لتمكنه املندوب من يقرب الشهوة قضاء نيته أن عابدين ناب ورجح
 ترك قصد فيه مما وأثقال واجبات من النكاح يستلزمه مبا علمه مع املشروع فآثر مشروع غري

  .املعصية
 مع به االشتغال إذ أمكن ما الضرر عن واحترازاً باالحتياط أخذاً فرض أنه إىل البعض وذهب

  . النكاح ترك مع النوافل من أوىل والسنن الفرائض
 عنه املسلمني مجاعة أعرض لو إذ النسل على حمافظة كفاية فرض أنه إىل البعض وذهب

  . النسل النقطع

��m: تعاىل لقوله فرد كل على عيناً فرضه إىل الظاهرية وذهب �_��~��}��|��{����zl 

  .للوجوب أمر وهو .]٣: النساء[

  .)١(»بكم مكاثر فإين الودود ودالول تزوجوا«: gوقوله
 يتم ال وما بالزواج إال يتم وال فرض الزىن عن واالمتناع قطعاً للفرضية فيكون مطلق أمر وهو
  . )٢(واجب فهو به إال الواجب

 والصوم النكاح عن العجز عند الزواج مقام الصوم إلقامة الندب على األدلة حتمل: وأجيب
  . عليه ينكر ومل له زوجة ال الصحابة بعض وكان واجبال مقام املندوب يقوم فال مندوب

 إليه التوقان مع نذره إذا أو الزىن نفسه على خاف إذا هذا: أيضاً فرضاً يكون أن وميكن
  .الزوجة ظلم من خوفه وعدم الوفاء من متكنه حال باالستدانة ولو والنفقة املهر وملكه

 حقه يف فيفرض بالكف االستمناء أو احملرم النظر نفسه منع يستطيع ال كان إذا وكذلك
  .الزواج

 الصوم على قدرته عدم عند وهذا فرض فهو احلرام ترك إىل به إال يتوصل ال ما ألن وذلك
  . الزىن يف الوقوع من املانع

 الزواج عليه فرض الزىن وتيقن الوفاء عن وعجز والنفقة املهر ملك ظنه على يغلب مل وإذا
  . أيضاً

  .للمؤنة واجداً كونه مع مانع فيه وليس وحسب الشهوة قضاء نيته عند مباحاً ويكون
                                      

 .٣٢٢٧: رقم - ٣/٣٧٧ املرأة تنكح ما على: باب النكاح كتاب النسائي سنن (1)
 .٤- ٩/٣: احمللى (2)
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  .]٢٤: النساء[ m����R��Q��P��O��Nl: تعاىل قوله ذلك ودليل
 على والشرب كاألكل للنفس النفع وإيصال املترادف من واملباح واحلالل احملرمات ذكر بعد

  . اإلباحة سبيل
  . أفضل العلم وطلب العبادة تصبح وهنا

  .إليه مندوباً اآلخرة عمل من ويصبح مثاباً كان وإعفافاً صاحلاً ولداً قصد لو ولكنه
 أو ِخلقة إليه نفسه تتق مل بأن إليه احلاجة عدم مع النكاح له يستحب ال مكروهاً يصري وقد
 أنه إىل إضافة به القيام على يقدر ال إذ )األهبة (املؤنة فقده مع خدمة أو أنساً أو عجزاً أو مرضاً

  . تاجهحي ال
  . ممسوحاً أو دائمني عنة أو مرض أو هرم من علته مع) املؤنة (األهبة وجود حالة وكذلك
 خوف لديه تعارض أو.. الكفر من الولد على للخوف احلرب دار يف كان لو وكذلك

 حفظ ألن الزىن خوف من فأوىل للعباد حق الزوجة ظلم أن باعتبار اجلور وخوف الزىن يف الوقوع
  .تعاىل اهللا قح من العرض

 وقوعه من أوىل فزواجه شهوته تنكسر مل فإذا الزىن خاف وإن والنفقة املهر فقد عند وكذلك
  .الزىن يف

  .تزوج شهوته حدة تنكسر مل فإذا يثريها فالقليل وإال املديد بالصوم شهوته ويقمع
  . ]٣٣: النور �m^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U_�����l]: تعاىل لقوله وذلك

 املديد الصوم عليه يتوجب مستطيع غري النفقة ففاقد» الباءة«: gقوله مفهوم يفيده ما وهو
  . الكثري

  .للزوجة والظلم اجلور يف الوقوع تيقن إذا حراماً يكون وقد
 املفاسد ودرء أمث اجلور وجد فإذا النفس وحتصني الثواب حتصيل ملصلحة شرع النكاح ألن

  . )١(الوفاء على قدرته بعدم والنفقة املهر عن جزالع تيقن أو املصاحل جلب من أوىل
  
  

                                      
 .٨ - ٥/٦: القناع كشاف ١/٣٧٣: الصغري الشرح ١٢٦ - ٣/١٢٥: احملتاج مغين ٢٢٩ - ٢/٢٢٨: الصنائع بدائع ٢٦١ - ٢/٢٦٠: املختار الدر مع عابدين ابن حاشية (1)
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 قانون من /٣٠٥/ املادة مقتضى إىل وبالرجوع هولكن الزواج حكم يف املشرع يتدخل ومل
  : نصها واليت السوري الشخصية األحوال

  .»احلنفي املذهب يف األرجح القول إىل فيه يرجع القانون هذا يف نص عليه يرد مل ما كل«

  .للزواج اخلمسة التكليفية األحكام عروض وهو هنا احلنفية قاله ما إىل رجوعال من فالبد
 من الولد يف وملا النسل بقاء يف اإلنساين للمجتمع إعماراً التزوج ندب هو الراجح كان وإن
  . واآلخرة الدنيا يف حتصر وال تعد ال تربيته أحسن إن مقاصد
ovf¹]<êÞ^nÖ]<I<á^Ò…_<�^ÏÃÞ]<t]æˆÖ]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<ð]…a<ð^ãÏËÖ]<»<á^Ò…_<�^ÏÃÞ÷]V< <

  .العقد ماهية من وتعد وجودها من البد اليت )١(النكاح أركان وهي
   .فيها الفقهاء اختلف وقد

   .والصيغة واحملل العاقدان: هي النكاح عقد أركان اجلمهور رأي وحبسب
ğ÷æ_<I<á]‚Î^ÃÖ]<V< <

  .وليهما أو وكيلهما أو والزوجة الزوج فهما
  .الناقصة أو الكاملة األداء أهلية فيهما ويشترط

  .الناقصة األداء بأهلية اجلمهور عند يكتفى االنعقاد يف وهنا

  . )٢(سيأيت كما اإلكراه وعدم الرضا فيهما ويشترط

                                      
 .٥/٣٧: القناع كشاف ٣/١٣٩: احملتاج مغين ١/٣٧٥: الصغري الشرح ٢/٢٢٠: الكبري الشرح ٢٦٣ - ٢/٢٦٢: عابدين ابن حاشية ٢/٢٢٩: الصنائع بدائع (1)
 .١١٨: ص وانون الصغري عقد: ر (2)
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|^ÓÞ<åÿ†Ó¹]<V< <

å]†Òý]<ğ̂uøŞ‘] :٣(مرهبة بوسيلة الفعل على الغري محل هو( .  
Ù]çÎ_<ð^Û×ÃÖ]<»<|^ÓÞ<å†Ó¹]<V< <

  : gبقوله ذلك على وااستدلو صحته إىل واحلنابلة نفيةاحل ذهب

  . )١(»والرجعة والنكاح الطالق: جد وهزهلن جد جدهن ثالث«
  . بآثارها يلتزم.. النكاح ألفاظ إجراء أن على واضحة احلديث داللةف

  :تعاىل بقوله ذلك على واواستدل بطالنه إىل والشافعية املالكية وذهب

�mf��e��d� � �c� �b��a��`g��h��m� �l� � �k��j��i��
������}��|��{��z��y��x��w��v���u��t��s�� � �r��q��p��o��n

���e��d��c��b��a��`��_��~l ]١٠٦ - ١٠٥: النحل[.  
 طاملا يرضى ال ما مكرهاً لسانه على أجرى إن أو كافراً املؤمن جعل يف له أثر ال فاإلكراه

  . مطمئناً باإلميان قلبه كان

  . )٢(»عليه استكرهوا وما والنسيان اخلطأ أميت عن جتاوز اهللا إن«: gاهللا رسول وحبديث
 يترتب فال النكاح عقد ذلك ومن عامة باإلكراه مرفوعة املؤاخذة أن واضحة احلديث داللةف
  . )٣(أثره عليه
ğ̂éÞ^mI<Ø¦<‚ÏÃÖ]<V< <

  .همامن الكائن االستمتاع حل هو عليه املعقود أن واحلنابلة الشافعية وبعض احلنفية صرح

  .له حمل ال العقد يف طرف والزوجة الزوج وكالمها

 غريه إىل إضافة وغرضهما العاقدين مقصود ألنه بينهما االستمتاع حل هو احملل أن ووجهه
  .والرمحة واملودة التناسل من يتبعه مما
< <

                                      
 .٥/٨٠: احملتار رد ٣٢٦: الطلبة طلبة (3)
 .٢١٩٤: رقم اهلزل على الطالق: باب الطالق كتاب: داود أبو أخرجه (1)
 .٢٠٤٣: رقم املكره طالق: باب الطالق كتاب: ماجه ابن أخرجه (2)
 .٣/١٧: املنتهى غاية ٧/٤٣١: املغين ٤١١: اإلقناع ١/٣٨٨: السالك بلغة مع الصغري الشرح ٣/٤٥٣: اجلليل مواهب ٥/٨٦: املختار الدر على احملتار رد (3)
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ğ̂nÖ^mI<íÇé’Ö]<V< <

  .القَبولو اإلجياب الزواج النعقاد يشترط
  .النكاح صيغة ومها القَبولو باإلجياب ذلك ويتم اقاالتف من البد أصلهما والعتبار

  . مرتبطني القَبولو اإلجياب وجود أو فيهما التخاطب اشتراط يعين وهذا
  .الشافعية مذهب يف كذلكو الزوج على الويل كالم تقدم اجلمهور لدى يشترط وال

  .الويل إجياب تقدم فاشترطوا واحلنابلة الشافعية بعض فيه وخالف

  .تأخر أو تقدم الزوج من والقَبول الويل من اإلجياب راجلمهو وعد

 الصيغة إصدار بأنه اإلجياب عدوا الذين احلنفية دون اإلجياب تقدم احلنابلة واشترط بل
 أو الزوجة أو الويل من ذلك كان سواء ثانياً... إصدار: والقَبول أوالً العقد إلفادة الصاحلة

  . الزوج
  : /٥/ املادة يف السوري الشخصية لاألحوا قانون عليه نص ما وهذا

  . »اآلخر من وقبول العاقدين أحد من بإجياب الزواج ينعقد«

 فقال "فالناً ابنتك زوجت": )١(للويل يقول بأن القَبولو اإلجياب ارتباط مع ثالث توسط ولو
 العقد دانعق "نكاحها قبلت": الزوج فقال "نكاحها قبلت": للزوج قال مث "لفالن زوجتها": الويل

  .مرتبطني القَبولو اإلجياب لكون
  .العقد يتم فال "نعم": قال أحدمها أو "نعم": قاال لو وأما

  . )٢("لفالن زوجتها" قوله من فالبد يصح مل عليه مقتصراً "زوجتها": الويل قال لو وكذلك

                                      
 .٣/١٣٩: احملتاج مغين (1)
 .٣/١٤٠: احملتاج مغين (2)
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g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<¾^ËÖù]<íÖ]‚Ö]<î×Â<h^«ý]<æÙçfşÏÖ]<»<‚ÏÂ<t]æˆÖ]V< <

ğ÷æ_<I<^ËÖ_¾<h^«ý]<æÙçfşÏÖ]<í¬†’Ö]<»<‚ÏÂ<t]æˆÖ]<V< <

 منهما اشتق ما أو والنكاح التزويج بلفظي العقد انعقاد إىل العلماء مجاهري ذهب
  : gلقوله

  .)٣(»اهللا بكلمة فروجهن واستحللتم اهللا بأمان أخذمتوهن فإنكم النساء يف اهللا فاتقوا«

 يتوقف ولذا اللفظني هذين ذكر على آنالقر القتصار والنكاح التزويج "اهللا بكلمة" ويراد
  .للجمهور خالفاً الشافعية عند واحتياطاً تعبداً عندمها
  .الشرع من العبادات تتلقى وإمنا مندوباً العتباره العبادة شبه فيه إذ

 من معك مبا ملكتكها«: gقوله يف اللفظ وحيمل اللفظان هذان الشرع يف ورد وقد
  . )١(»زوجتكها« اجلمهور رواية على )٤(»القرآن

  .النكاح أو بالتزويج التصريح القَبول يف ويشترط

  .واحلنابلة الشافعية عند املعتمد املذهب وهو نيته تفيد وال "قبلت": بقوله يكتفى وال

  .املوجب أوجبه ما إىل القَبول انصرف وإن بالكناية ينعقد ال النكاح ألن وذلك

 يف األصح هو كما لفظاً كاملعاد ويعترب اباإلجي على وحيمل القَبول هذا يصح": قول ويف
  . )٢("البيع
ğ̂éÞ^mI<¾^ËÖù]<íÖ]‚Ö]<î×Â<Ôé×³<á^éÂù]<»<Ù^£]<áæ�<šçÂ<íf�^Ò<íÎ‚’Ö]æ<V< <

  .املهر ذكر بشرط ما العقد انعقاد إىل وأمحد ومالك وأصحابه حنيفة أبو ذهب

  .متهأ نكاح به فينعقد به انعقدgاهللا رسول نكاح أن اجلماهري وحجة
  
  
  

                                      
 .١٢١٨: رقم ٣/١٢٦٠ g النيب حجة: باب احلج كتاب: مسلم أخرجه (3)
 .١٤٢٥ رقم ٣/١٤٤٩ حديد وخامت قرآن تعليم كونه وجواز الصداق: باب النكاح كتاب: ومسلم له واللفظ٤٧٩٩: رقم.٣/١٨٣٠ املعسر تزويج: باب النكاح كتاب: البخاري أخرجه (4)

 .٣/١٤٠: احملتاج مغين له واللفظ ١٤٢٥: رقم - ٣/١٤٥١...كونه وجواز الصداق: باب النكاح كتاب: ومسلم ٢١٨٦: رقم ٢/٧٥٧ النكاح يف اإلمام املرأة وكالة: باب الوكالة كتاب: البخاري أخرجها الرواية هذه (1)
 .٣/١٤١: احملتاج مغين ٢٢١ - ٢/٢٢٠: الكبري الشرح ٢/٢٢٩: الصنائع بدائع (2)
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¥���¦��§��¨��©���m��´��³��²��±����°��¯���®��¬��«������ª: تعاىل قال
µ¶��¾��½��¼���»��º��¹��¸��l] ٥٠: األحزاب[.  

  . حقنا يف مشروع فهوgحقه يف مشروعاً كان وما
 عليه بالنيب خاص اللفظ هذا إن: "وقالوا اللفظ ذا االنعقاد منع إىل الشافعية وذهب
  .﴾�µ��´��³��²��±﴿: تعاىل قوله دليلب والسالم الصالة

 يف االحتياط ينبغي وألنه واإلباحة كاإلجارة النكاح به ينعقد فلم غريه به ينعقد لفظ وألنه
  . "األبضاع يف االحتياط األصل ألن األبضاع

ğ̂nÖ^mI<¾^ËÖù]<íÖ]‚Ö]<î×Â<Ôé×³<á^éÂù]<šçÃe<ÄéfÖ^Ò<]ƒc<‚’Î<äe<îßÃÚ<t]æˆÖ]<kÞ^Òæ<íßè†ÏÖ]<íÖ]�<
î×Â<‡^�]V<< <

  .ا جوازه إىل احلنفية فذهب

عهم ومنواحلنابلة الشافعية من غري.  
íru<àèˆé�]V< <

 حل يقتضي الذي للعني امللك يفيد وهو الزواج إرادة على يدل ما به اقترن إذا اللفظ نإ
  .فيجوز الزواج معىن حقيقة يف مستعمالً كان املتعة
íru<°ÃÞ^¹]V< <

  . عليه لفظه يشتمل فال الزواج حقيقة ختالف شبههي وما البيع حقيقة إن
ğ̂Ãe]…<I<¾^ËÖù]<íÖ]‚Ö]<î×Â<Ôé×³<íÃËß¹]<šçÃe<æ_<÷<¾^ËÖ`Ò<ì…^qý]<ì…^Âý]æV< <

 من الزواج حقيقة عليه تدل ما ملنافاة األلفاظ ذه ينعقد ال الزواج أن اجلماهري فذهب
  . والرقبة العني متليك على يدل مبا إال قدينع ال إذ التأقيت على املبنية املنفعة خبالف التأبيد

< <

< <

< <

< <
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ğ̂ŠÚ^}I<¾^ËÖù]<íÖ]‚Ö]<î×Â<íu^eý]<Å^jÛj‰÷]æ<V< <

  .امللك معىن عن خللوها واملتعة واإلحالل اإلباحة بألفاظ االنعقاد عدم إىل اجلماهري ذهب
  .واحلجر املنع وللمبيح املبيح ملك حكم على يتناوله الطعام متناول أن إذ

  . الرقبة متليك لفظ من النكاح فظل يف فالبد
 االنعقاد بني أقوال ففيها والوصية والسلم والصرف كالقرض األلفاظ من ذلك عدا وما
  . )١(ا انعقاده عدم واألوجه احلنفية عند وعدمه
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<ì…ç‘<h^«ý]<æÙçfşÏÖ]<»<‚ÏÂ<t]æˆÖ]V 

  األمر؟ وفعل املضارع بالفعل قدينع أنه أم بسواه يكتفى فال املاضي اللفظ يشترط هل
: الزوج وقول "زوجتك": الويل كقول املاضي بالفعل انعقاده على متفقون الفقهاء إن

  .التحقيق على أدل املاضي ألن" قبلت"

  ... النكاح أو بالتزويج التصريح القَبول يف أيضاً يشترطون الشافعية ولكن

 االستقبال ينو ومل بالتاء أو بالنون أو "ِكأتزوج "مزة املبدوء املضارع الفعل استعمل ولو
  .استعماله يصح والرضا االنعقاد ثبوت يفيد لفظ كل ألن يصح فإنه والوعد
  . باملاضي القَبول ويكون احلال على الدالة القرينة وجدت إذا الوعد على محله يصح وال
 موجهاً "ابنتك زوجين": اخلاطب قال لو كما احملتمل وغري اجلازم واألمر املضارع الفعل أما
 وال اجلازم الزوج استدعاء لوجود صحيحاً العقد كان "زوجتك": الويل فأجابه للويل الكالم
  . جديد لقبول حاجة

 جديد قبول إىل حاجة ال "ابنتك تزوجت": اخلاطب فأجاب "تزوجها": الويل قول وكذلك
  . اجلازم الويل الستدعاء الويل من

: األعرايب قال أن بعد )١(»القرآن من معك مبا ازوجتكه«: gالنيب لقول وذلك
  . "زوجنيها"

  
                                      

 .٤١ - ٥/٣٧: القناع كشاف ٣/١٤٠: احملتاج مغين ١٧٣ -٣/١٧٢: خليل خمتصر على اخلرشي ٢٢١ -٣/٢٢٠: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ١٠٨ -٣/١٠٥: القدير فتح ٢٣١ -٢/٢٢٩: الصنائع بدائع(1) 
 .٤٥ ص خترجيه سبق(1) 
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: الويل قال أو "تزوجنيها" أو "ابنتك زوجتين": الزوج قال لو كما احملتمل املضارع وأما
 بإرادة اجلزم ال االستفهام األلفاظ هذه معىن ألن صحيحاً تاماً عقداً ذلك يعترب فال "ابنيت أتتزوج"

  . العقد ال لوعدا هنا املراد إذ العقد
 انعقد املاضي عن واآلخر املستقبل عن فأحدمها ما عرب فإذا: واملاضي األمر فعل وكذلك

  . )٢("زوجتك" فيجيب "زوجين": يقول أن مثل العقد

  : /٦/ رقم املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون يف جاء وقد

  .»عرفاً أو لغة معناه تفيد اليت باأللفاظ الزواج يف القَبولو اإلجياب يكون«
  . القَبولو اإلجياب على الدالة األلفاظ يشمل وهذا

 من البد أنه من شك وال وعرفاً لغة دال لفظ كل بقبول احلنفية ملذهب وفقاً فيها توسع قدو
  . جازماً معناه إفادة على داللته
g×Ş¹]<Äe]†Ö]<I<½æ†�<h^«ý]<ÙçfşÏÖ]æV 

  : وهي باالتفاق شروط أربعة القَبولو اإلجياب يف يشترط
MI �^�]<‹×¥<h^«ý]<ÙçfşÏÖ]æ<V< <

 السابق الكالم لغرض حمققاً معترباً جواباً الثاين بوقوع الزوج بقبول الويل إجياب لريتبط وذلك
  .العقد فينعقد

 قبل الس من اآلخر فقام "ابنيت زوجتك": الويل قال أو "نفسي زوجتك": املرأة قالت فإذا
  .ينعقد ال فإنه ذلك بعد "قبلت": قال مث الس عن انصرافه يفيد لبعم واشتغل القَبول

 "قبلت": آخر جملس يف قال فلو تيسرياً جامعاً الس فجعل الزمان احتاد االرتباط شرط ألن
  . تالشى يتم مل ملا الكالم ألن ينعقد مل

 العقد فينعقد لكيةاملا عند قول ويف واحلنابلة احلنفية عند القَبول يف الفور يشترط ال لكنو
  . الس طال وإن

  .كثري فاصل والقَبول اإلجياب بني يفصل ال بأن والشافعية املالكية عند الفور ويشترط

                                      
 روضة ٣/١٧٣: خليل خمتصر على واخلرشي ٢/٢٢١ :الكبري الشرح ٢/٢٣١: الصنائع بدائع ٢٦٤ - ٢/٢٦٣: املختار والدر عابدين ابن حاشية ١٠٥ - ٣/١٠٣: القدير فتح (2)

 .٥/٣٨: القناع كشاف ٣/١٤١: احملتاج مغين ٣٩ -٧/٣٧: الطالبني
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Ø’ËÖ]æ<ØèçŞÖ] القَبول عن بإعراضه أشعر ما هو.  
  .القَبول عن باإلعراض إشعاره لعدم [Ø’ËÖ]<�ŠéÖ يضر وال
  .خفيفة كخطبة أو خرياً بابنته له كوصيته لحتهملص أو العقد من جزءاً كان ما أيضاً يضر وال

š]†Âý]æ ١(العقد عن أجنيب ككالم به وأشعر عليه العرف دل ما هو( .  
NI ÐÊ]çjÖ]<íÏe^Ş¹]æ<°e<ÙçfşÏÖ]<h^«ý]æ<V< <

  .اإلجياب القَبول خيالف ال أن يشترط

 فال "املهر أقبل وال النكاح قبلت": املرأة فقالت "بألف تزوجتك": المرأة شخص قال فإذا
  .املهر من املسمى القدر ذا أوجب إمنا ألنه النكاح ينعقد

 ذكر مبا صح ذلك على تزد ومل قبلت ولو به يرض ومل املثل مهر لزمه القَبول صححنا ولو
  . احلنفية عند اإلجياب على مرتل القَبول ألن

  ".بالتزامه العقد يف الزوج صرح إذا إال يلزم ال": فقالوا الشافعية أماو

  .املسمى ال املثل مهر ولزم العقد صح "قبلت": الزوج وقال بألف الويل أوجب فلو

  .القَبولو اإلجياب بني املوافقة عدم مع هنا الشافعية عند العقد صحة على يدل مما

 زواج قبلت": الرجل فقال "خدجية ابنيت زوجتك": شخص قال لو إذ مطلقاً ليس ولكنه
  . الزواج ينعقد فال "فاطمة

 ينعقد ال "خبمسمائة الزواج قبلت": الزوج فقال "درهم ألف على ابنيت زوجتك": قال ولو
  . العقد فيصح "ومخسمائة بألف قبلت": الزوج قال بأن خلري املخالفة كانت إذا إال العقد

: الزوج فقال "ابنيت زوجتك": الويل قال فلو اللفظ يف والزوج الويل توافق يشترط وال
 لأللفاظ ال واملعاين للمقاصد العقود يف العربة إذ ذلك صح "زواجها "يقل ملو"نكاحها قبلت"

  .)١(واملباين
  

                                      
 مغين ٣/١٧٤: خليل خمتصر على اخلرشي على العدوي حاشية ٢٢١ - ٢/٢٢٠: الكبري الشرح على الدسوقي حاشية ٢/٢٣٢: الصنائع بدائع ٢/٢٦٦: عابدين ابن حاشية (1)

 .١٤٨ - ٣/١٤٧و٥/٤١: القناع كشاف ٣/٢٧٥: الطالبني إعانة ٧/٣٩: الطالبني روضة ٣/١٣٨و٢/٦: احملتاج
 .٣/١٤٦و٥/٤١: القناع كشاف ٢/٦و١٤٠ - ٣/١٣٩: احملتاج مغين ٢/٢٦٧: عابدين ابن حاشية ٣: املادة العدلية األحكام جملة (1)
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OI ð^Ïe<gqç¹]<î×Â<äe^«c<å…]†‘cæ<äé×Â<±c<ÙçfÎ<Øe^ÏÖ]<V< <

 ومل اإلجياب بطل رجع فإن اآلخر العاقد قبول قبل اإلجياب عن املوجب رجوع عدم يشترط
  .يوافقه شيئاً القَبول جيد

  .أهليته على املوجب بقاء وكذلك
 مل كأن اإلجياب ويصبح بعد القَبول يصدر مل إذا لإلجياب مبطل.. اإلغماء أو اجلنون فطروء

  .يكن
 يصح مل عليها أغمي أو جنت أو الزوج قبول قبل إذا عن الزوجة رجعت لو وكذلك

  . )٢(القَبول
P<I Å^�<�ØÒ<àÚ<àè‚Î^ÃÖ]<ÝøÒ<†}û]<ÜãÊæ<�]†¹]<äßÚ<V< <

 اللفظ ألن كالميهما وفهم لآلخر واملوجب القابل كليهما بسماع إال القَبولو اباإلجي يتم ال
  .العقد هذا يف رضامها عن تعرب واليت املتعاقدين إرادة بني االرتباط أداة هو

  . الرضا على يدل ما منهما ليصدر مراده ويفهم اآلخر كالم منهما كل يسمع أن من فالبد
  .لضرورةل هو إمنا األخرس من وانعقاده
  . )٣(الشهود مساع مع الكتاب مساع من البد والغائب

  : /١١/ رقم املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون يف جاء وقد
 وأن واحد جملس ويف وجه كل من متفقني يكونا أن والقَبول اإلجياب يف يشترط -١«
 أحد من يوجد ال وأن واجالز به املقصود أن وفامهاً اآلخر كالم سامعاً املتعاقدين من كل يكون
  . اإلجياب يبطل ما القَبول قبل الطرفني
 أحد من اإلعراض يفيد ما وبكل املوجب أهلية بزوال القَبول قبل اإلجياب ويبطل -٢
   .»الطرفني

  .العقد متام إىل السابقة األربعة الشروط حتقق اشتراط يعين وهذا
  . )٢١/٧/٨١ - ٦٤٣ - ٥٩٨ /نقض( العقد ريةبصو االدعاء يقبل مل الشروط ذه التعاقد مت وإذا

< <

                                      
 .٥/٤٠: القناع كشاف ١٤١ - ٣/١٤٠: احملتاج مغين ٤/٢٠: املختار الدر مع عابدين ابن حاشية (2)
 .١٤١ - ٣/١٤٠: احملتاج مغين ٢/٢٧١: املختار الدر مع عابدين ابن حاشية (3)
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g×Ş¹]<‹Ú^¤]I<�^ÏÃÞ]<‚ÏÃÖ]<íe^jÓÖ^e<íÖ^‰†Ö]æ<ì…^�ý]æV 

�^ÏÃÞ]<‚ÏÃÖ]<íe^jÓÖ^eV< <

 يرجح مما وهذا اللفظ غري عقده على يقوى ال غليظ ميثاق الزواج عقد إن": اجلمهور قال
 أو حاضرين العاقدان كان اءسو بالكتابة هذا يتم وال حمددة بألفاظ إجرائه يف التعبد وجه
  . "غائبني

 مل.. "قبلت": قال الكتاب الزوج وصل فلما ذلك وكتب "فالن من زوجتها": الويل قال فلو
   .يصح

 الزوج أرسل فلو: الغائبان وأما باطلة حاضرين بني لفظ دون فقط الكتابة": احلنفية وقال
 الحتاد جاز فقبلت الكتاب وقراءة الرسول كالم شاهدان فسمع الزواج لعقد باإلجياب كتاباً
  . "املرسل كالم الرسول وكالم كاخلطاب والكتاب معىن الس

 إذا يوسف أيب خبالف عندمها جيوز ال الكتاب وقراءة الرسول كالم الشاهدان يسمع مل ولو
  ".نفسي زوجت": قوهلا مسعا

  ".العقد بشطري إال الشهادة تتم وال العقد شطر": قوهلما بأن واحتجا
  . )١(فيتم القَبول به يلحق مث عنده عقد بانفراده الزوج قول يوسف أيب وعند
  : /٧/ رقم املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب وقد

  . »الس عن غائباً الطرفني أحد كان إذا بالكتابة والقَبول اإلجياب يكون أن جيوز«
  . احلنفية ملذهب ترجيح أنه واضح وهو

�^ÏÃÞ]<‚ÏÃÖ]<ì…^�ý^e<V< <

  .الزواج عقد انعقاد يف صحيحة العقد انعقاد على الدالة األخرس إشارة تعد
 ينعقد فال بالفطنني خاصة كانت إن وإال بالفطنني اإلشارة اختصاص عدم الشافعية واشترط

  .بالكناية ينعقد وال كناية حينها تعد ألا العقد ا
  .اخلرس من وغريهم الفطنني بني وانتشارها اإلشارة شيوع ينبغي إذ

  .توكيله وتعذر أخرى مفهمة إشارة له يكن مل إذا بالفطن املختصة بإشارته وينعقد
  . كناية املختصة اإلشارة وتعترب به ينعقد فال النكاح دون بالكناية توكيله ينعقد إذ

  . )١(مطلقاً باإلشارة ينعقد ال املتكلم من العقد أن شك وال
                                      

 .٣٩و ٥/٣٧: القناع كشاف ٣/١٤١: احملتاج مغين ٣/٤١٩: اجلليل مواهب ٣/١٧٤: خليل خمتصر شرح اخلرشي على العدوي حاشية ٣/١٠٢: القدير فتح ٢٦٧ - ٢/٢٦٥: عابدين ابن حاشية ٢/٢٣٣: الصنائع بدائع (1)
 .٥/٣٩: القناع كشاف. ٧/٢٢١: الشرواين وحاشية احملتاج وحتفة ٣/١٤١: احملتاج مغين ٣/١٧٤: اخلرشي على العدوي حاشية ٢/٢٧١: عابدين ابن حاشية (1)
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�^ÏÃÞ]<‚ÏÃÖ]<àÚ<Œ†}ù]<^eíe^jÓÖ<V< <

 بالتزويج توكيله وتعذر مفهمة إشارة له تكن مل إذا خالف بال بكتابته األخرس عقد يصح
  .ملوليته أو لنفسه سواء آلخر

  .الشافعية عند كتابته على مقدمة فهي مفهمة إشارة له كان فإن
  .كناية تعد فال املعهودة إشارته خبالف كناية كتابته تعد إذ

  .كناية كانت اإلشارة اختصت فإذا
 أقرب كانت فلذلك.. بيده إشارته وهو باملتكلم التصاهلا أقرب الكالم إىل اإلشارة أن وذلك

  . األقالم آثار من النطق إىل
  .داللة واإلشارة الصريح مبرتلة ألا أوىل هنا الكتابة احلنابلة وعد

  . )٢(بينهما التسوية عندهم يترجح والذي أيضاً احلنفية بعض عن هذا ونقل

  : /١٠/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب وقد

 فباإلشارة وإال يكتب كان إن بالكتابة النطق عن العاجز من القَبول أو اإلجياب يصح«
  . »املعلومة

 انعقد وإالّ احلنفية وبعض احلنابلة عن نقل ما وهو األخرس كتابة تقدمي على يدل وهو
  . وانتشارها بشيوعها فاًعر األخرس إرادة على الدالة باإلشارة

Ý‚Â<�^ÏÃÞ]<‚ÏÃÖ]<ØÃËÖ^e<V< <

 ا املتعلق التحرمي كان ولذلك جداً كبري واألبضاع بالفروج وتعلقه الزواج أمر خطر إن
  ... شديداً
 التعاطي فيه يقبل فال.. العلماء عامة رأي يف باأللفاظ إال يتم ال الزواج عقد كان كله هلذاو
  . )١(السفاح نع النكاح فرق وهو.. والفعل
 فيه جيري فال السابقة االنعقاد بشروط العقد يف يعتد أنه إىل النقض حمكمة ذهبت قدو
  ). ١/٣/٧٣/ ٥٢ – ٦٣ /نقض( التعاطي

                                      
 .١/١٦: احلامدية الفتاوى تنقيح يف الدرية العقود ١٩٥ - ١/١٩٤ :لألتاسي الة شرح ٥/٣٩: القناع كشاف ٧/٢٢١: الشرواين وحاشية احملتاج حتفة ٣/١٤١: احملتاج مغين (2)
 .٣٩ - ٥/٣٧: القناع كشاف ٣/١٤٠: احملتاج مغين ١٧٥ - ٣/١٧٤: اخلرشي: ور ٢٧١و٢/٢٦٥: املختار والدر عابدين ابن حاشية (1)
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ð]†qc<‚ÏÂ<t]æˆÖ]<Øñ^‰çe<Ù^’i÷]<ínè‚£]<V< <

  .التعاقد حمل نع غائبني بني املمكنة التعاقد وسيلة احلديثة االتصال بوسائل العقد يعد
 املعلومات وشبكة) الفاكس (الورقية والرسائل اهلاتف عرب التواصل يتم أن وميكن

  ).اإلنترنيت(
  .بالكتابة العقد انعقاد يف الفقهاء اختالف إىل نظرنا وإذا
  .العاقدين كالم على الشهود وجود مع جييزونه احلنفية فإن

 باإلثبات علقيت ذلك كان وإن الوسائل هذه كل وتزوير تزييف يف اخلطري اإلشكال ولكن
  .التزوير عدم من التوثق مع بشروطه العقد هذا جواز أرى ولكنين
g×Ş¹]<Œ�^ŠÖ]I<¾^ËÖù]<íéÚ^ÃÖ]<íËv’¹]æV< <

  . عليه اصطلح ما خالف على غريها إىل الصحيحة األلفاظ تغيري وهو

 اءت بفتح العامية باأللفاظ الزواج عقد صحة إىل واملعاصرين املتأخرين العلماء مجاهري ذهب
 الصيغة يف املدار ألن" جوجتك": العكس أو "زوزتك" زاياً اجليم بإبدال أو "تزوجت" يف املتكلم

  .الناس حماورات من املتعارف على
 صحيح قصد عن لصدورها وذلك.. بالنكاح التصريح القَبول يف الشافعية اشترط ولكن

  .به التلفظ على ما جهة أهل باتفاق
 األلفاظ تلقينهم عند وخاصة العرفية اللفظية احلقائق فأشبه جالزوا ملعاين جديد وضع فكأنه
  .لغة الصحيحة

 يصح وال باطلة فهي العالقة لعدم جمازاً وال الوضع لعدم حقيقة ليست بأا البعض وذهب
  . ا العقد

 فتوى وكذلك الصحيح اللفظ من فالبد باللغة العارف دون ولكن ا انعقاده والراجح
  . )١(العارف دون العامي يف ضرورةلل وهذا ايزين
  

                                      
 .٤٠ - ٥/٣٩: القناع كشاف ٢٧٧ - ٣/٢٧٦: الطالبني إعانة ٣/١٣٩: احملتاج مغين ٢٧١ - ٢/٢٦٩: عابدين ابن حاشية (1)
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 بدل "إليك" أو "لك زوجت": كقوله يصح باملعىن خيل مل إذا لغة الصيغة يف واخلطأ
  . )٢(اإلعراب يف كاخلطأ وهو "زوجتك"

 باأللفاظ انعقاده جواز على السوري الشخصية األحوال قانون من /٦/ املادة دلت وقد
  .عرفاً وداللتها العتبارها العامية
  . احتياطاً عليه الناس عامة حيرص ما وهو الفصيح باللفظ التمسك األوىل كنول
g×Ş¹]<Äe^ŠÖ]I<¾^ËÖù]<�Æ<íée†ÃÖ]<»<h^«ý]<ÙçfşÏÖ]æV 

 اللغات من العربية بغري صحتهما إىل واحلنابلة عندهم الراجح يف والشافعية احلنفية ذهب
 واملباين األلفاظ ال واملعاين للمقاصد العقود يف العربة ألن العربية يعلم العاقد كان وإن مجيعها
  . بترمجته فيكتفى اللفظ ذا متعلق غري اإلعجاز وألن

  .الواردة املنقولة املشروعة األلفاظ ألا بالعربية إال يصح ال وجه ويف
 مذهب وهو يصح مل وإال األلفاظ من بغريها صح العربية عن عاجزاً كان إن وجه ويف
  . احلنابلة

 قبل كالميهما معىن ثالث وأفهمهما بينهما وترجم حيسنها اليت بلغته واحد كل تىأ ولو
  .الفصل يطل مل ما - ذلك صح أثناءه أو التعاقد

  . )١(معناه معرفة دون باللفظ يتلفظ بأن الراجح يف يصح فال التعاقد بعد كان لو أما
  .بالعربية تقيد مل إذ لغة الةالد األلفاظ عبارة لعموم /٦/ املادة عبارة داللة يف هذا ويدخل

< <

< <

< <

< <

< <

< <

                                      
 .٥/٣٧: القناع كشاف ١٤٠ - ٣/١٣٩: احملتاج مغين ٣/١٧٣: اخلرشي ٢٢١ -  ٢/٢٢٠: الكبري الشرح ٢/٢٦٣: عابدين ابن حاشية ٣/١٠٢: القدير فتح (2)
 .٣/١٠٢: القدير فتح ٥/٣٩: القناع كشاف ١٤١ -  ٣/١٤٠: احملتاج مغين (1)
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g×Ş¹]<àÚ^nÖ]I<Ñø�c<íÇé‘<‚ÏÃÖ]<^â‚ééÏiæV< <

ğ÷æ_<I<‚ÏÃÖ]<ˆrß¹]<V< <

 منجزة الصيغة كون من فالبد منجزاً الزواج عقد كون تستلزم الزواج عقد وقداسة طبيعة إن
  . فيها إضافة وال شرط وال تعليق ال مطلقة
ğ̂éÞ^mI<‚ÏÃÖ]<Í^–¹]<±c<ØfÏjŠ¹]<V< <

 وهنا املعاوضات سائر هو كما مطلقاً الزواج عقد يف الوقت إىل باإلضافة التعليق يصح ال
  . فيه االحتياط يف زيادة أوىل هو

 مل "اهللا شاء إن زوجتك": قال لو بل يصح مل "ابنيت زوجتك الشمس طلعت إذا": قال فلو
  . يصح فإنه اهللا مبشيئة شيء كل حقيقة أو التربك قصده خبالف التعليق قصد أو أطلق سواء يصح
ğ̂nÖ^mI<‚ÏÃÖ]<Ð×Ã¹]<î×Â<½†�<V< <

 جنحت إن": قال لو كما الزواج عقد يف كذلك يصح ال الوجود حمتمل شرط على التعليق
  .أبداً يصح فال "ابنيت زوجتك االمتحان يف

 وهي اآلثار على دخل ما خبالف العقد انعقاد فيعلق الصيغة على الشرط دخول ويالحظ
  . انعقد وإال وتنجيزه العقد إلطالق املنايف هو العقد صحة من املانع التعليق ألن العقد يف الشروط
  : /١٣/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون نص وقد

  . »متحقق غري شرط على املعلق وال املستقبل إىل املضاف الزواج ينعقد ال«
 تعلق ما هنا بالشرط ويراد وخطورته لقداسته نظراً اإلطالق إال يناسبه ال الزواج عقد وإن

  . هذا دراسة ويأيت العقد بإنشاء
ğ̂Ãe]…<I<á]�Î]<‚ÏÃÖ]<½†�Ö^e<V< <

 – حكمه يف وما - التعليق سبيل على تكون أن إما الزواج عقد على تدخل اليت الشروط إن
  .التقييد سبيل على أو

  .العقد آثار يف ستأيت - بآثاره تعلق ما -  وهذه - بآثاره أو بإنشائه تتعلق وهي
>ÓÞ<…^Çñ�Ö]J^| مها ويفسده العقد يبطل قد مما وصيغته بإنشائه يتعلق وما <
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äÏ×Ãiæ<äñ^�Þde نكاح وكذلك اجلمهور عند العقد فيبطل العقد أصل يف ثابتاً كونه يعين 
  . املتعة
|^ÓÞ<…^Çñ�Ö]EMD<V< <

Ìè†Ãi<…^Çñ�Ö] :األخرى مهر مقابل إحدامها بضع جبعل املهر عن اخللو.  

 املرأتني مهر جعل: أي "مهر دومنا ابنتك تزوجين أن على ابنيت زوجتك": الويل قول وهو
  . هذا ذكر من فالبد منهما لكلٍّ أدائه دون األخرى مبقابل ساقطاً

†m_<|^ÓÞ<…^Ç�Ö]<V< <

  . مطلقاً الشغار بطالن إىل اجلمهور ذهب

 . املثل مهر ولزوم الكراهة مع العقد صحة إىل احلنفية وذهب

íÖ�ù]<^ãj�Î^ßÚæ<V< <

ØéÖ�<äÞøŞe<àÚ<íßŠÖ]<V< <

 الرجل يزوج أن والشغار الشغار عن ىgاهللا رسول أن«: عمر ابن سيدنا عن ورد ما
  . )٢(»صداق بينهما وليس ابنته يزوجه أن على ابنته

 الشغار ويف ولزومه املهر وجوب يف والسنة القرآن عمومات خمالفة فيه ملا هو إمنا والبطالن
  . املهر إسقاطب تعهد

 صداقاً البضع جعل مع املهر فيه املنفي الشغار مسمى النهي متعلق بأن احلنفية واستدل
 ملهر موجباً فينعقد مهراً يصلح ال ما فيه املسمى النكاح يبقى بينما وتبطل املاهية هذه فتنتفي
  .املثل

  . الفساد ال الكراهة على النهي محل على دليل وهذا
  : أنه إىل/ ٥٣ /املادة يف السوري الشخصية لاألحوا قانون وذهب

  .»أصالً نفي أو يسم مل أو العقد عند أمسي سواء الصحيح العقد مبجرد املهر للزوجة جيب«
  

                                      
 .٩٣ - ٥/٩٢: القناع كشاف ١٤٣ - ٣/١٤٢: احملتاج مغين ٤١ - ٧/٤٠: الطالبني روضة ٣٠٨ - ٢/٣٠٧: الكبري الشرح ٢/٢٧٨: الصنائع بدائع ٣٣٣ - ٢/٣٣٢: املختار والدر عابدين ابن حاشية (1)

 .١٤١٥: رقم - ٣/١٤٤١: وبطالنه الشغار نكاح حترمي: باب النكاح كتاب: مسلم أخرجه (2)
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  :فقالت املهر من جيب الذي ما /٦١/ املادة ضحتأوو
  . »التسمية فساد أو مهر تسمية عدم عند الصحيح العقد يف املثل مهر جيب -١«

  .املثل مهر لزوم مع الشغار حالة العقد صحة يف احلنفية لرأي الًإعما هذا ويعد

  : قالت إذ )١٩/١٠/٦٤ - ٣٦١ - ٣٦٤( النقض حمكمة به صرحت ما وهو
  .»املثل مهر فيه وجيب صحيحاً ينعقد الشغار نكاح«

 إذ باشا لقدري الشخصية األحوال يف الشرعية األحكام من /١٥/ املادة مضمون هوو
  :نصت
 صحيحاً ينعقد - لألخرى مهراً املرأتني من كل بضع جيعل أن وهو - غارالش نكاح«
 . )١(»منهما لكل املثل مهر بالعقد وجيب

|^ÓßÖ]<kÎö¹]<|^ÓÞæ<íÃj¹]<V< <

  .الصحة شروط يف الحقاً حبثه ويأيت
ovf¹]<oÖ^nÖ]<I<½æ†�<ív‘<‚ÏÂ<t]æˆÖ]V< <

½æ†�<ív’Ö] :فإذا وجوده يف العقد ليسلم وجودها يتوجب اليت واألوصاف األمور هي 
  .به معتد غري فاسداً العقد كان انتفت

 الفاسد بني التفريق يف احلنفية طريقة على جرياً أصله يف ال العقد أوصاف يف الفساد وهذا
  .)٢(والباطل

 احملل وحلِّية الزواج عقد وتأبيد الزواج عقد على الشهادة يف الشروط هذه وتتمثل
  . فيها املختلف

< <

< <

< <

< <

                                      
 .١/٣٠: لألبياين الشرعية األحكام شرح وبعدها اوقبله ١/١٩٥: األحوال قانون يف املرشد (1)
 .٥٩: اإلسالمي الفقه يف املفسدة درء: الدكتوراه أطروحة من الفقهاء عند الفساد مفهوم: ينظر التفصيل من مزيد (2)
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g×Ş¹]<Ùæù]I<ì�^ã�Ö]<î×Â<‚ÏÂ<t]æˆÖ]V< <

Ìè†Ãi<ì�^ã�Ö]V< <

ÇÖ{{{{{í :قاطع خرب ِهد١(شاهد فهو الشهادة من عنده ما أدى شهادةً بكذا وش(.  
ğ̂Â†� :٢(القاضي جملس يف الشهادة بلفظ حق إلثبات صدق إخبار(.  

gâ]„Ú<ð^ãÏËÖ]<^ãéÊ<V< <

 ال صحة شرط الشهادة عد إىل - الشافعية من والغزايل املالكية ومنهم - اجلمهور ذهب
  .ركناً

  .املالكية بعض وكذلك العقد أركان من ركناً الشهادة عد إىل الشافعية وذهب
  .الدخول قبل أو عنده حدثت سواء العقد لصحة شرطاً الشهادة عدوا املالكية عامة ولكن

  .العقد عند الشهادة ندبوا وهلذا حدا شهود دون دخال فإن
  . )٣(اتفاقاً له اإلعالن ندب مع الدخول قبل منها فالبد عنده حتدث مل وإذا

ØéÖ�<íéÂæ†�Ú<�^ã�ý]<î×Â<‚ÏÂ<|^ÓßÖ]<V< <

 باطل فهو ذلك غري على نكاح من كان وما عدل وشاهدي بويل إال نكاح ال«: gقوله
 . )٤(»له ويل ال من ويل فالسلطان تشاجروا فإن

  . )٥(»بينة بغري أنفسهن ينكحن الاليت البغايا«: gقوله

 ثالثاً واملدينة خيرب بنيgالنيب أقام«: قال أنه عنه اهللا رضي أنس حبديث املالكية واستدل
  .)١(»وليمته إىل الناس فدعوت حيي بنت بصفية عليه يبىن

  . العقد عند الشهود عدم إىل إشارة وهذا

  . )٢(املسألة يف نص وهي الشهود اشتراط على واضحة» البغايا «حديث وداللة
                                      

 .٢٦٤: احمليط القاموس (1)
 .٢٠٣: جيب أبو لسعدي الفقهي القاموس ٦/٢: القدير فتح (2)
: القناع كشاف ٦/٢١٣: احملتاج اية ٣/١٤٤: احملتاج مغين ٣/٣١٣: املوطأ شرح املنتقى ٢/٢١٦: الكبري الشرح ٣٧٦ - ١/٣٧٥: السالك بلغة ١/٢٠٦: اهلداية ٥/١٦: املبسوط ١/٣٢٠: األر جممع ٢/١٩٥: الفقهاء حتفة (3)
 .٢/١٤٥: ضويان البن السبيل منار ٥/٦٥
 ورواية ٢٣: رقم ٣/٢٢٥: قطين الدار ٧/١٢٥عدلني بشاهدين إال نكاح ال باب النكاح كتاب: البيهقي ٤٠٧٥ رقم ٩/٣٨٦عدل وشاهدي ويل بغري النكاح دعق إجازة نفي ذكر النكاح كتاب: حبان ابن صحيح (4)

 ٣/٢٢٥: النكاح كتاب: والدارقطين ٧/١٢٥: النكاح كتاب: البيهقي رواه. »عدل وشاهدي بويل إال نكاح ال«: gقوله -١: الشواهد هذه وله) باطل فهو ذلك غري على نكاح من كان وما (فيها ليس قطين والدار البيهقي
 رواه» بشهود إال نكاح ال«: gقوله - ٣ ١٩: رقم ٣/٢٢٥النكاح كتاب: الدارقطين سنن» والشاهدين والزوج الويل: أربعة من النكاح يف البد«: gقوله -٢ املذكورة بالشواهد يقوى واحلديث ٢١: رقم

 .٧/١١١ لنكاحا كتاب: البيهقي
 .١١٠٣: رقم ٣/٤١١ ببينة إال نكاح ال ماجاء: باب النكاح كتاب: الترمذي أخرجه (5)
 ١/٦٨: النهاية األمة وهي سرية مجع راريوالس جلد من الطعام عليه يوضع ما ِنطْع مجع: واألنطاع يابس جمفف لنب: واألقط ٤٧٩٧: رقم ٣/١٨٣٠ تزوجها مث جاريته أعتق ومن السراري اختاذ: باب النكاح كتاب: البخاري أخرجه (1)

 .١٢٨ - ٩/١٢٦: الباري فتح ٦٩٠: احمليط القاموس
 .١١٣٧: احمليط القاموس الفاجرة احلرة أو األمة وهي بغي مجع البغايا ١٩٨ - ٤/١٩٧: األحوذي حتفة ٢/٢٥٢: الصنائع بدائع (2)
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  .الدخول وبني العقد بني يفصلون بل الشهود يشترطون ال املالكية أن دعي نٌّظا يظنن وال

  .مستحب العقد عند إحضارمها ولكن النكاح أصل يف واجب وهو الشهود من فالبد

  : خليل خمتصر شرح على حاشيته يف العدوي يقول

 فإن فمستحب العقد عند إحضارمها وأما واجب النكاح على اإلشهاد أصل أن احلاصل"
 العقد وقت فقد وإن والوجوب االستحباب األمران وجد فقد العقد عند اإلشهاد حصل
 العقد عند إشهاد يوجد مل وإن االستحباب وفات الواجب حصل فقد الدخول عند ووجد

  . )٣("قطعاً فالصحة منهما واحد عند الشهود وجدت ولكن والدخول
íÛÓ£]<àÚ<½]��]<ì�^ã�Ö]<V< <

 ؛الولد حق وصيانة السفاح عن ومتييزه اجلحود عن األنكحة وصيانة لألبضاع االحتياط
  . )٤(نسبه فيضيع أبوه جيحده لئال
†m_<Ý‚Â<�çqæ<�çã�Ö]<V< <

 هو الشرط ألن ؛النكاح جيز مل ذلك بعد أشهد مث واحد بشاهد أو شهود بغري امرأة تزوج لو
  . يوجد ومل العقد على اإلشهاد

  .احلنفية عند وفاسد واحلنابلة الشافعية عند باطل وهو
  . صحيحاً يقلبه ال الفاسد العقد على اإلشهاد وطروء

 بائنة؛ بطلقة النكاح فسخ إشهاد بال الزوجان دخل إذا أنه على نصوا فقد املالكية عند أما
 الوطء ثبت أو بالوطء أقرا إذا الزىن حد وحيدان احلاكم من جربي فسخ ألنه العقد لصحة
  .وينتشر يظهر مل إن وهذا كالزىن شهود بأربعة

 غري واحد شاهد الدخول أو العقد على كان أو دف ضرب أو بوليمة النكاح فشا إن أما
 عن احلدود ادرؤوا«: والسالم الصالة عليه النيب لقول للشبهة ويدرأ عليهما حد فال الويل

  . )١(»استطعتم ما املسلمني
< <

                                      
 .٣/١٦٧: اخلرشي على العدوي حاشية (3)
 .٣/١٤٤: احملتاج مغين ٢/٢٥٣: الصنائع بدائع (4)

 كتاب: الترمذي أخرجه واحلديث ٣٤٢ -  ٧/٣٣٧: املغين ٤١و٥/٦٥: القناع كشاف ٣/١٤٤: احملتاج مغين ٢١٧ -  ٢/٢١٦: الكبري الشرح ٢/٢٥٣: الصنائع بدائع (1)
 .اإلسناد صحيح حديث: وقال٤/٤٢٦ احلدود كتاب: املستدرك يف واحلاكم١٤٢٤: رقم ٤/٣٣ : احلدود درء يف جاء ما: باب احلدود
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t]æˆÖ]<êÞ‚¹]<Ý‚Âæ<�çã�Ö]<V< <

 إلقامة وامرأة رجل إراديت توافق وهو "املدين الزواج" يسمى ما الشهادة مع يتعارض مما
  .ما لقانون وفقاً مشتركة حياة

  .الدين باختالف وال الرضاع حبرمة فيه يعتد وال أوروبا يف الزواج هذا ظهر ما وأول
  .النسب كحرمة بالتبين ويؤخذ

  .األوىل مبوافقة إال الثانية ولد نسب يثبت وال
  .للزوجات تعدد وال

  .يوم /٣٠٠/ والعدة
  .قضاء إال الطالق يقع وال

  .بالنفقة فيه الزوجة وتلزم
 موافقة فيه ليست منه حاالت وجدت إن إال األوصاف ذه مشروعاً الزواج هذا يكون وال

  .كلها الشروط هلذه
 معها العقد يكون مما.. والدين الرضاع حرمة انتفاء مع الشهود وجود مع العقد إجراء أن إذ

  . )٢(باطالً كان وإال مشروعاً
½æ†�<�çã�Ö]<»<‚ÏÂ<t]æˆÖ]<V< <

MI Ýø‰ý]<V< <

  .باالتفاق وهو والية الشهادة ألن
 وأيب حنيفة أيب عند املسلمني غري من الشهود يكون أن فيجوز كتابية الزوجة كانت إذا إال
  . اإلثبات دون العقد يف اخلالف وهذا احلنفية من وزفر وحممد للجمهور خالفاً يوسف

NI jÖ]Ìé×Ó<V< <

  .للشهادة أهالً ليسا وانون الصغري ألن ؛والعقل البلوغ أي
  

                                      
 .٣٧٥- ٣٧٠: عنها املنهي األنكحة: انظر (2)
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OI �‚ÃÖ]<V< <

  .رجلني شهادة
 . وامرأتني رجل أو رجلني شهادة احلنفية عندو

P<I ì…çÒ„Ö]<V< <

  .اجلمهور عند وامرأتني برجل وال النساء بشهادة النكاح ينعقد ال
 . احلنفية عند وامرأتني رجل بشهادة وينعقد

QI íÖ]‚ÃÖ]<V< <

 األمور من ألا عليهم االطالع لصعوبة ؛واحلنابلة الشافعية عند احلال مبستوري قدينع
 . الباطنة

  . عندهم كالعدم احلال مستور فشهادة املالكية عند أما
 يف ولياً يصلح الفاسق ألن ؛العدالة يشترطوا ومل الفاسقني شهادة فقبلوا احلنفية وخالف

  . والية نوع ةالشهاد ألن فيه؛ شاهداً فيصلح النكاح
RI ÄÛŠÖ]<V< <

  . به ليشهد العقد يسمع ال األصم ألن ؛أصمني حبضور ينعقد ال
S<I ÐŞßÖ]<V< <

 . كعدمه وجوده الشهادة أداء من يتمكن ال األخرس ألن ؛أخرسني حبضور ينعقد ال

TI †’fÖ]<V< <

 إيقاع على يشهد ألنه ؛األعمى شهادة عندهم تكفي فال الشافعية به انفرد شرط وهو
  .شديدة بظلمة كان من ومثله القابل من املوجب يعرف ال وهو الصيغة
 الصوت من يتيقن أن وميكن الشهادة أهل من األعمى ألن ؛الشرط هذا اجلمهور يشترط ومل

 . فيه اليشك وجه على

U<I íÊ†ÃÚ<á^ŠÖ<àè‚Î^Ãj¹]<V< <

 . جيد بشكل الصيغة ومساع املتعاقدين كالم فهم من البد

MLI á_<÷<áçÓè<ğ]…çr¦<äé×Â<äËŠe<اشترطوا كما الشافعية عند شرط وهو<Ý‚Â<½øj}]<äŞf•<
í×ËÇÖ<æ_<á^éŠÞ<‚eøÊ<á_<áçÓè<ğ̂Şe^•<‚éq<ÀË£]EMD<J 

                                      
 .٦٦ - ٥/٦٥ :القناع كشاف ٢/٢٣١: الشرقاوي حاشية ١٤٦ - ٣/١٤٤: احملتاج مغين ٤٩ - ٧/٤٥: الطالبني روضة ٢/٢١٦: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ٣١و٥/١٦: املبسوط ٢٥٦ - ٢/٢٥٣: الصنائع بدائع ١٩٧ - ٢/١٩٥: الفقهاء حتفة(1) 
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áøÂc<|^ÓßÖ]<äÞ^ÛjÒæE<|^ÓÞ<†ŠÖ]<VD< <

  .ويعرف ليشتهر بالدف النكاح إظهار يستحب
  .األربعة الفقهاء باتفاق عليه الطعام إطعام يستحب كما

  .الفقهاء مجهور عند بذلك يالتواص أو العقد كتمان فيكره وعليه
  . مكتوماً يكون ال الشهادة مع ألنه العقد يبطل وال

  .السر نكاح وأمسوه بكتمه املوصى العقد فسخ إىل املالكية وذهب

  .زواجه عقد بإخفاء الزوجة أو الشهود أو الزوج به أوصى ما هو [ÓÞ<†ŠÖ^|و
  . )١(مشهوراً هجيعل مما عرفاً يطل مل ما وبعده الدخول قبل العقد فيفسخ

Ö�ù]{{{í<V< <

íÖ�_<…çãÛ¢]<V< <

  : منها بأحاديث واإلعالن اإلشهار استحباب على اجلمهور استدل

  . )٢(»بالدفوف عليه واضربوا املساجد يف واجعلوه النكاح هذا أعلنوا«: gقوله

  . )٣(»النكاح يف والدف الصوت واحلرام احلالل بني ما فصل«: gقوله

 أتيناكم أتيناكم: ويقال بدف يضرب حىت السر نكاح يكره نكاgالنيب أن«: روي وملا
  . )٤(»حنييكم فحيونا

  .مكتوماً الشهادة مع يكون ال ألنه ؛بالكتمان الزواج عقد يبطل ال األول احلديث على وبناء

 يعد مل شاهدان حضره وما الكتمان وكراهة االستحباب على األخرى األحاديث وحتمل
  . )٥(وذيوعه نبالشاهدي لظهوره سر؛ نكاح

< <

< <

< <

                                      
 .٥/٦٦: القناع كشاف ٤٣٥ - ٧/٤٣٤: املغين ٧/٣٦: الطالبني روضة ٣/١٤٤: احملتاج مغين ٢٣٦و ٢/٢١٦: الكبري الشرح ٢٥٣ -٢/٢٥٢: الصنائع بدائع (1)
 .١٠٨٩ رقم ٣/٣٩٩النكاح إعالن يف ماجاء باب النكاح كتاب: الترمذي أخرجه (2)

 .له واللفظ.٣٣٦٩: رقم ٣/٤٥٨ بالصوت النكاح إعالن باب: النكاح كتاب: والنسائي حسن حديث: وقال١٠٨٨رقم ٣/٣٩٨النكاح إعالن يف جاءما: باب النكاح كتاب: الترمذي أخرجه (3)
 .١٦٦٥٨: رقم ١٣/١٢٩: أمحد مسند (4)
 .٤/١٧٨: األحوذي حتفة (5)
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íÖ�_<íéÓÖ^¹]<V< <

  .)٦(اجلمهور ا استدل اليت املتقدمة باألحاديث استدلوا
: فقال وامرأة رجل إال عليه يشهد مل بنكاح أيت عنه اهللا رضي عمر أن روي مبا استدلوا كما

  . )١(»لرمجت فيه تقدمت ولوكنت أجيزه وال السر نكاح هذا«

  .النكاح إعالن ندب يف اجلمهور مع يتفقون واملالكية
 عن العقد لتمييز عمر بقول مستدلني الكتمان على التواطؤ ترك يشترطون ولكنهم
  .)٢(السفاح

  . وامرأتني رجل من األقل على الشهادة يف البد إذ به االعتداد عدم وواضح
^Ú<ð^q<»<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<»<ì�^ã�Ö]<î×Â<‚ÏÂ<t]æˆÖ]<V< <

ì�^ÚK<MNK:   
 عاقلني مسلمني وامرأتني رجل أو رجلني شاهدين حضور الزواج عقد صحة يف يشترط«
  . »ما املقصود فامهني والقَبول اإلجياب سامعني بالغني

  .املرأتني مع الرجل شهادة قبول يف احلنفية مذهب النص هذا ويوافق
  .تابيةالك من املسلم زواج يف مسلماً الشاهد كون اشتراط يف اجلمهور مذهب يوافق ولكنه

  .بينهم فيما الكتابيني شهادة قبول يف الفقهاء عامة مذهب ويوافق
 املذهب من) /٣٠٥ /مادة (إىل فيه يرجع والفروع األصول شهادة يف النص عنه سكت وما
  . الشافعية عند وكذلك للعقد الصحة يثبت وهو احلنفي
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<‚ée`jÖ]<Ý‚Âæ<kéÎ`i<‚ÏÂ<t]æˆÖ]V< <

 منه القصد كان إذا إال تقوم وال تستقيم ال ومقاصده احلياة عقد وه الزواج عقد إن 
  .والوطر الشهوة قضاء القصد وليس األسرة الستقرار الزوجية احلياة استقرار لضرورة االستدامة
  .العقد صحة شرط التأبيد كان وهلذا

                                      
 .٢٣٦و ٢/٢١٦: يرللدرد الكبري والشرح الدسوقي حاشية ٣٩٢ - ١/٣٩١: السالك وبلغة الصغري الشرح (6)
 .٢٦: رقم ٣٨٨النكاح من جيوز ال ما جامع باب النكاح كتاب: املوطأ ٧/١٢٦ عدلني بشاهدين إال نكاح ال: باب النكاح كتاب: البيهقي سنن (1)
 .٥/٢٦٤: درش البن املدونة ملحق بينة بغري النكاح األول النكاح كتاب ٢/١٢٨: مالك لالمام املدونه ٣/٣١٣: املوطأ شرح املنتقى (2)
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|^ÓßÖ]<kÎö¹]<|^ÓÞæ<íÃj¹]<V< <

íÃj¹]<V< <

íÇÖ)به انتفع ما وكل والسلعة املنفعة: هو واملتاع متع مادة: )١.  
  . أياماً ا كاملتاع للتمتيع اسم: والكسر بالضم واملُتعةُ

ğ̂uøŞ‘] :هلا يقول كأن احلاج قدوم أو كاملوسم ال أو علمت مدة إىل امرأة يتزوج أن هو :
  . شاهدين وال ويل بال "نفسي أمتعتك": فتقول "نفسك أمتعيين"

|^ÓßÖ]<kÎö¹]<V< <

 وجود مع التأقيت على يدل مبا مقترناً أشبهه وما الزواج بلفظ هصيغت كانت ما هو
  .شاهدين

  .املتعة ونكاح املؤقت النكاح بني التفرقة عدم إىل الفقهاء مجهور ذهب وقد

  .احلنفية هم بينهما فرقوا والذين

>ÓÞ^| فهو التمتع بلفظ كان وما ÓÞ<kÎöÚ^| فهو التأقيت مع الزواج بلفظ انك ما": قالوا

Ãj¹]í يف إشهاد ال أنه إىل إضافة íÃj¹] يف ويوجد kÎö¹] الشهادة."  

  .املتعة وبطلت املؤقت فسد وهلذا
 اليت املتواترة لألخبار وذلك املؤقت والنكاح املتعة نكاح حترمي على األربعة األئمة اتفق وقد

  . املتعة عن النهي يفgاهللا رسول عن إلينا نقلت
  ."الشرط ويبطل النكاح جيوز": فقال املؤقت حالنكا يف احلنفية من زفر وخالف

 الشرط فيبطل الفاسدة بالشروط النكاح يبطل وال فاسد شرٍط مع النكاح ذكر قد أنه وذلك
  . صحيحاً النكاح ويبقى

 سبيل وال حرام وهو املتعة نكاح فهو مؤقتاً عد لو إنه": فقالوا زفر على احلنفية مجهور ورد
  . )٢("رضهت مل ألا مؤبداً كونه إىل

  . )٣(املتعة نكاح ومنه مطلقاً املنقطع النكاح جواز إىل اجلعفرية الشيعة وذهب

                                      
 .٢١٤: الزاهر ٢/٢٥٦: املغرب ٦٨٦: احمليط القاموس (1)

 .٥/٩٦: القناع كشاف ١/٣٩٣: السالك بلغة ٣/١٤٢: احملتاج مغين ٢/٢٧٢: الصنائع بدائع ١/٢١٢: اهلداية (2)
 .٥/٢٤٥: الدمشقية اللمعة (3)

64 



 

íÖ�_<°×ñ^ÏÖ]<Üè†vjÖ^e<V< <

  : منها كثرية بأدلة املتعة نكاح حترمي على الفقهاء مجهور استدل
àÚ<h^jÓÖ]<Üè†ÓÖ]<V< <

��_��`���m��b��a: قال تعاىل �^��]���\��[��Z��Y��X��W��V
���e��d��cl ]٦ و ٥: املؤمنون[.  

  .اليمني مبلك أو الشرعي الزواج بعقد سبحانه أحله ما إال األبضاع مجيع وجل عز اهللا حرمف
  .)١("حرام سوامها فرج فكل": عباس ابن يقول

  .رقيقة مملوكة هي وال زوجة هي فال هذين من واحدة ليست ا واملتمتع
  . برقيقة ستولي الزوجة حقوق هلا ليس ألنه بزوجة ليست أا أما

�m��f: اآلية آخر يف تعاىل قوله ويؤيده املذكورة اآلية بنص حمرمة متعة نكاح فاملنكوحة
��m��l��k��j��i��h��gl ]٧: املؤمنون[.  

  . الشيئني هذين دون الوطء حرمة على فدل عادياً ذكره ما وراء مبتغي مسى قد وجل عز اهللاو

  .]٣٣ :النور [�m��w��v��u��t���sl: تعاىل وقوله
 فنكاح زىن أي بغاء تعاىل ومساه ذلك عن فنهوا باألجرة الزىن على اإلماء يكرهون كانوا إذ

  . )٢(حرام املتعة
àÚ<íßŠÖ]<íËè†�Ö]<V< <

 خيرب يوم املتعة نكاح عن ى«: gاهللا رسول أن عنه اهللا رضي علي سيدنا عن روي ما
  . )٣(»األنسية احلمر حلوم وعن

 قد إين الناس أيها يا«: قالgاهللا رسول أن عنه اهللا رضي أبيه عن سربة بن ربيع وعن
 عنده كان فمن القيامة يوم إىل ذلك حرم قد اهللا وإن النساء من االستمتاع يف لكم أذنت كنت
  . )٤(»شيئاً آتيتموهن مما تأخذوا وال سبيله فليخلِّ شيء منهن

 ى مث ثالثاً املتعة يف أوطاس عامgاهللا رسول رخص«: قال أبيه عن سلمة بن إياس روى
  .)١(»عنها

                                      
 .١١٢٢: رقم ٣/٤٣٠ املتعة نكاح حترمي يف جاء ما: باب النكاح كتاب: الترمذي رواه (1)

 .٥٥٧ - ٢/٥٥٦: الصنائع بدائع (2)
 .١٤٠٧: رقم ٣/١٤٣٤ نسخ مث أبيح أنه وبيان املتعة نكاح: باب النكاح كتاب: ومسلم ٤٨٢٥: رقم ٣/١٨٤١: أخرياً املتعة نكاح عنgاهللا رسول ي: باب النكاح كتاب: البخاري أخرجه (3)

 .١٤٠٦ رقم ٣/١٤٣١: نسخ مث أبيح أنه يانوب املتعة نكاح: باب النكاح كتاب: مسلم أخرجه (4)
 .مكة فتح عام هو أوطاس وعام ١٤٠٥: رقم ٣/١٤٢٩ - نسخ مث أبيح أنه وبيان املتعة نكاح: باب النكاح كتاب: مسلم أخرجه (1)
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Ù]çÎ_<íe^v’Ö]<»<ÔÖƒ<V< <

 أذنgاهللا رسول إن«: "فقال الناس خطب اخلطاب بن عمر ويل ملا": قال عمر ابن عن
 يأتيين أن إال باحلجارة رمجته إال حمصن وهو يتمتع أحد أعلم ال واهللا حرمها مث ثالثاً املتعة يف لنا

  . )٢(»حرمها إذ بعد أحلهاgاهللا رسول أن يشهدون بأربعة

 والعدة والصداق الطالق نسخها منسوخة املتعة" يقول عنه اهللا رضي مسعود ابن وكان
  . )٣("واملرياث

 اهللا كتاب وبينكم بيين": فقالت النساء متعة عن عنها اهللا رضي عائشة السيدة سئلت وملا
�_��`���m: اآلية هذه وقرأت "تعاىل � �^� �]�� �\� �[� �Z� �Y��X��W� �V

�a���e��d��c��b���� �m��l��k��j��i��h��g��fl� ]٧ - ٥: املؤمنون[ 
  . )٤(عدا فقد ملكه أو اهللا زوجه ما وراء ابتغى فمن

: فقال "الشعراء فيه وقالت الركبان بفتياك سارت قد": عباس البن جبري بن سعيد قال وقد
  . )٥("طرملض إال حتل ال كامليتة إال هي وما أفتيت ذا ما واهللا اهللا سبحان"

 عن رجع أنه عنه وروي أباحها أنه عنه فروي عباس ابن وأما": حجر ابن احلافظ قال
  . ا الترخيص ونسخ املتعة نكاح حترمي قطعاً يبني وهذا )٦("ذلك

ÙçÏÃ¹]<V< <

 واألنس واللني والرفق واحلنان والعطف والرمحة والسكن املودة من الزواج عقد مقاصد إن
  .املتعة نكاح ينفي ذلك كل األسرةو الولد كله ذلك وقبل

  .ذلك اشترط إذا إال.. شهود وال طالق وال إرث وال نسب وال نفقة ال إذ
 قالت وهلذا بالتدرج الناس أخذ التشريع فشاء الزىن يف عجيبة فنون ذا اجلاهلية جمتمع كان وقد
 استقر ملا مث )١(»..اًأبد الزىن ندع ال: لقالوا تزنوا ال: نزل لو«: عنها اهللا رضي عائشة السيدة
  . تأبيداً املتعة حرمت التشريع

                                      
 .١٩٦٣: رقم ١/٦٣١املتعة نكاح يف النهي: باب النكاح كتاب -: ماجه ابن سنن (2)
 .٧/٢٠٧ املتعة نكاح ببا النكاح كتاب: البيهقي سنن (3)
 .٧/٢٠٦ املتعة نكاح: باب النكاح كتاب: البيهقي سنن (4)
 .٧/٢٠٧ النكاح كتاب: البيهقي سنن ٣/١٨٠: الراية نصب (5)
 .٩/٢١٦ النكاح كتاب: الباري فتح (6)
 .٤٧٠٧: رقم ٣/١٨٠٣القرآن تأليف: باب القرآن فضائل كتاب: البخاري أخرجه (1)
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Ý^Óu_<|^ÓÞ<íÃj¹]<‚ßÂ<íÃé�Ö]<íè†ËÃ¢]<V< <

 أو حيسم ولكن االتفاق حبسب بعدها أو قبلها أو عليها املتفق املدة بانتهاء واالنتهاء االنقطاع - ١
 دون صحيح جزوا إىل املتعة انقلبت يفترقا ومل ميدداه ومل األجل انتهى وإذا األجر يف يزاد

  .إشهاد
  . كثر أو قل ولو قلة أو كثرة األجل يف يشترط ال - ٢
 . ألكثره أو ألقله حد وال املهر يشترط - ٣

 . الدائم العقد النفقة وجوب شرط ألن املتعة يف نفقة ال - ٤

 . قول يف استحب وإن فيه الشهود وجود يشترط ال - ٥

 . والولد النسل ال االستمتاع الغرض ألن شرط؛ دون العزل جيوز - ٦

 . به إحلاقه ميكنه كما لعان دون فيه الولد نفي جيوز - ٧

 . االستمتاع الغرض ألن.. ساعة أو اراً أو ليالً غريه دون ما وقت يف إتياا اشتراط جيوز - ٨

 املتعة النتهاء للطالق حاجة وال بالوطء املطالبة هلا ليس إذ اإليالء وكذلك الطالق يقع ال - ٩
 . أجلها بانتهاء

 . بشرطه إال بينهما إرث ال -١٠

  . أيام ومخسة بشهرين الوفاة ويف بقرئني األمة كعدة العدة -١١
 .)٢(ن يتمتع اللوايت النساء لعدد حصر ال -١٢

íÖ�ù]<�Ö]<^â†Òƒ<íÃé�Ö]<íè†ËÃ¢]<^ãj�Î^ßÚæEMD<V< <

  : يلي مبا املؤقت النكاح مشروعية على اإلمامية استدل

  .]٢٤ :النساء �m`��_��^��]�����\��[��Za���l]: تعاىل بقوله
  . املتعة جواز على يدل مما املهور دون واألجور املذكور وهو الزواج دون واالستمتاع

  . اآليات سياق يف املذكور ألنه النكاح؛ باالستمتاع املراد بأن: هذا ويرد

  .]٢٢: النساء[ �m���c��b��a��`l: تعاىل قوله من نكاحاً احملرمات سياق ففي

�: تعاىل قوله مباشرة وبعدها m�r��y� � � � �x� �w� �v� �u� �t� � s�
zl ]٢٥: النساء[.  

                                      
 .٢/١٠٤: البهية الروضة ٢/١٩٠: التهذيب ٣/١٤٨: االستبصار ٤٦٥و٣٠٨ - ٢٤٥و٥/١١٢: الدمشقية اللمعة (2)
 .السابق املرجع (1)
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��m��l: تعاىل لقوله "أجراً يسمى الدائم العقد يف املهر فإن": األجر قوله أما �k
����o��n��ml٢٥: النساء[ مهورهن أي������[.  

  .]٥٠: األحزاب [�m��q��p��o��n��m��l������k����j��il: تعاىل وقال
  . الزواج مقابل املهر يراد وقطعاً
 عمرة ويف مكة فتح يف أوطاس عام منها الغزوات بعض يف املتعة جواز السنة يف وثبت
  . تبوك ويف خيرب ويف القضاء

 فنهانا نستخصي؟ أال فقلنا نساء لنا ليسgاهللا رسول مع نغزو كنا": مسعود ابن قال
m���b��a: مسعود بن اهللا عبد قرأ مث "أجل إىل بالثوب املرأة ننكح أن لنا رخص مث ذلك عن

��j��i��h��g��f��e���d���cl ]٢(]٨٧: املائدة( .  
 عهد على والدقيق التمر من بالقبضة نستمتع كنا": جابر عن مسلم صحيح ويف
  . )٣("عمر عنه ى حىت بكر وأيب.. gالنيب

 بكر أيب عهد يف استمتع الذي على حممول أنه": احلديث هذا على النووي أجاب وقد
  . )١("النسخ يبلغه ومل عنهما اهللا رضي وعمر

 زمن األهلية احلمر حلوم وعن املتعة نكاح عن ىggggاهللا رسول أن عنه اهللا رضي علي عن
  . )٢(خيرب

 يأيت حىت عنه اهللا رضي عمر أو بكر أيب سيدنا زمن املتعة حل تفيد اليت األخبار إلينا تنقل ومل
  . فيحرمها عمر

  .فقط للمضطر املتعة جييز فكان عباس ابن أما
 ابن عن احملدثون نقل مث به تفرد شاذاً رأيه جيعل مما ذلك الصحابة عليه أنكر فقد ذلك ومع
  .قوله عن رجع أنه )٣(عباس
 . املتعة إباحة نسخ على يدل ذلك كلو

                                      
 .له واللفظ. ١٤٠٤: رقم ٣/١٤٢٩ املتعة نكاح: باب النكاح كتاب: ومسلم٤٣٣٩: رقم ٣/١٥٨ �m��j��i��h��g��f��e���d���c��b��al: تعاىل قوله: باب التفسري كتاب: البخاري أخرجه (2)
 .١٤٠٥: رقم ٣/١٤٣٠: رقم املتعة نكاح: باب النكاح كتاب: مسلم أخرجه (3)
 .٣/١٤٣٠: النووي بشرح مسلم صحيح (1)
 .١٤٠٦: رقم ٣/١٤٣٠ املتعة نكاح: باب النكاح كتاب ومسلم. ٤٨٢٥: رقم ٣/١٨٤٠ املتعة نكاح عنgاهللا رسول ي: باب النكاح كتاب: البخاري أخرجه (2)
 .٧/٧٥٢: الكبري الشرح ٣/١٢٧ احملتار عليللت االختيار (3)
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g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<Ý‚Â<ÄÞ^¹]<àÚ<íé×u<t]æˆÖ]V< <

 كاحملرمات عليه متفق مؤبد مانع منه مينع ال شرعاً جائزاً املرادة باملرأة التزوج يكون بأن وذلك
 وجودها ولكن فيها خمتلف موانع أو أثر عليه يترتب فلم العقد بطل انتفت إن واليت واملؤقتة املؤبدة
  .العقد يفسد

 مما الصحة شروط واآلخر االنعقاد شروط يتبع فبعضها وإال هنا املوانع كل درست وهلذا
  . معاً فيه واملختلف عليه املتفق تدرس الزواج موانع املبحث هلذا توحيداً ولكن فيه اختلف
Å†ËÖ]<Ùæù]I<l^Ú†�]<ì‚eö¹]<àÚ<ð^ŠßÖ]<V< <

 عليهن العقد جيوز فال التأبيد على البحث هذا يف املذكورات بالنساء التزوج تعاىل اهللا حرم
�m��x��w��v����u��t��s: تعاىل بقوله وذلك خطبتهن وال

��c��b��a����`����_��~��}��|��{���z��y

d��p��o��n��m��l������k��j��i��h��g��f�������e��

��|��{��z������y��x��w��v��u��t������s��r��q

���«��ª��©�����¨��§�����¦��¥¤��£��¢����¡���������~��}l] ٢٣: النساء[ .  
  : هي أقسام ثالثة وهن

ÜŠÏÖ]<Ùæù]I<l^Ú†�]<gfŠe<íe]†ÏÖ]E<gŠßÖ]<VD< <

أنواع أربعة وهن :  
ÅçßÖ]<æù]Ù<I<Ùç‘_<“~�Ö]<ácæ<áç×Â<l^ãÚù^Ò<l]‚¢]æ<V< <

�m��t: تعاىل بقوله فحرمها حرمة أغلظ ألا احملرمات أول هي األم �s

����ul .  
¼e^•<Ýù]<V< <

 ذكراً ال أو بواسطة أي ولدك من ولدت أو أمك فهي ولدتك أي ِوالد عليك هلا من كل
  . ازاًجم أمك فهي كذلك األم وأم علت وإن األب كأم أنثى أو كان
< <

< <
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ÅçßÖ]<êÞ^nÖ]<I<Åæ†Ê<“~�Ö]<Åæ†Êæ<äÂæ†Ê<ácæ<àÖˆÞ<l^ßfÖ^Ò<l^ßeæ<�÷æù]V< <

¼e^•<kßfÖ]<V< <

 أنثى أو كان ذكراً ولدها من ولدت أو حقيقة فبنتك ولدا من كل وهي بنت مجع البنات
 نسبها إليك ينتهي أنثى كل هي أو جمازاً فبنتك نزلت وإن بنت وبنت نزلت وإن ابن كبنت
  . )١(بغريها أو بواسطة دةبالوال

 كالً ألن سفلن وإن واألبناء البنات بنات وكذلك�mvl: وجل عز لقوله وحرمت
  . )٢(والبعضية الوالدة وجود يف االسم مبعىن أو بنتاً يسمى منهن
ÅçßÖ]<oÖ^nÖ]<I<Åæ†Ê<àèçeù]<Åæ†Êæ<ÜãÂæ†Ê<p^Þý]<ácæ<àÖˆÞ<l]ç}ù^Ò<àãi^ßeæV< <

¼e^•<k}ù]V< <

 أو شقيقة كانت سواء أي فأختك أحدمها أو أبواك ولدها من كل وهي ختأ مجع األخوات
  .)١(�m���wl: تعاىل لقوله ألم أو ألب

  .)٢(معاً فيهما أو صلب أو رحم يف شاركتك امرأة كل هي أو
 واألخت األخ فروع التحرمي فيشمل نزلن مهما أخت كل وبنات أخ كل بنات وكذلك

  . �m}��|��{���zl: تعاىل لقوله
^•¼e<l^ße<�ù]V< <

  .ألم أو ألب أو شقيقاً األخ كان سواء أخيك بنت فهي والدة عليها ألخيك امرأة كل هي
 كانت سواء أختك بنت فهي والدة عليها ألختك امرأة كل هي األخت بنات وضابط

  . )٣(ألم أو ألب أو شقيقة األخت
< <

< <

< <

                                      
 .٣/١٧٥: احملتاج مغين(1) 
 .٩/١٩٧: الكبري احلاوي (2)

 .٣/١٧٥: احملتاج مغين (1)
 .٢/٥١: العدوي حاشية (2)
 .٥/٦٩: القناع كشاف (3)
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ÅçßÖ]<Äe]†Ö]<I<Åæ†Ê<�]‚qù]<l]Ć‚¢]æ<íÏfŞÖ<ì‚u]æ<¼ÏÊ<flàâæ<]l^ĆÛÃÖ<l÷^¤]æ<áæ�<ÜãÂæ†Ê<V< <

¼e^•<l^ÛÃÖ]V< <

 فهذه معاً فيهما أو صلب أو رحم يف أبيك مع اجتمعت امرأة كل وهي عمة مجع العمات
  . عمتك هي أصلك عمة أي جمازاً فعمتك أبيك كعمة بواسطة أو حقيقية واسطة بال عمة

¼e^•<l÷^¤]<V< <

 فهي معاً فيهما أو صلب أو رحم يف أمك مع اجتمعت امرأة كل وهي خالة مجع اخلاالت
  . )٤(خالتك هي اإلناث من ألصلك خالة وكل جمازاً خالتك أمك كخالة بواسطة أو حقيقة خالتك
 لقوله األب من واألجداد اآلباء أخوات من بالعمومة إليه يديل من وكل العمة عليه فتحرم 
  .�m��y��xl: تعاىل

 بنات فهن جد كل فرع فرع دون قطف جد كل فرع حرمة واحدة لطبقة بقولنا ويراد
  . )١(التحرمي يف يدخلن فال اخلاالت وبنات العمات

  : أنه إىل /٣٣/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

  . »أجداده فروع من األوىل والطبقة أبويه وفروع وفروعه أصوله الشخص على حيرم«
  . األربعة األنواع املادة هذه مشلت وقد
ÜŠÏÖ]<Ö]êÞ^nI<l^Ú†�]<gfŠe<ì†â^’¹]<V< <

ÅçßÖ]<Ùæù]<I<íqæ‡<Ø‘_<“~�Ö]<V< <

  .األم جهة من أو األب جهة من وأجداده األب منكوحة فتحرم

�: تعاىل قوله وهو بالنص حترم األب فمنكوحة m���e� �d��c� �b� �a� �`

j��i��h��g��fk��r��q��p����o��n��m������l��l ]٢٢: النساء[ .  
  .يدخل مل أو ا دخل األب كان سواء العقد هب ويراد يذكر والنكاح

  . الفرع على حمرمات غري ألن فروعها وال األصل زوجة أصول التحرمي يف يدخل وال
< <

                                      
 .٣/١٧٦: احملتاج مغين. ٢/٥١: العدوي حاشية (4)
 .٢/٤٢: املهذب (1)
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ÅçßÖ]<êÞ^nÖ]<I<Ùç‘_<íqæˆÖ]<V< <

  .)٢(امرأتك أم فهي والدة زوجتك على هلا امرأة كل وهن
 أو نسب من األم أو باأل من اجلدات من باألمومة امرأته إىل يديل من كل عليه فيحرم

  . ]٢٣: النساء [�m�����e��dl :تعاىل لقوله رضاع
  . )٣(يدخل مل أو ا دخل العقد مبجرد باإلمجاع وحترم

 مبا أو بالدخول اقترن إذا إال الفاسد بالعقد احلرمة تثبت ال إذ الصحيح العقد من والبد هذا
  . )٤(بشهوة كلمس أشبهه
ÅçßÖ]<oÖ^nÖ]<I<Åæ†Ê<íqæ‡<“~�Ö]<ë_<gñ^e†Ö]<V< <

gñ^e†Ö]<V< <

 بنات من بالبنوة امرأته إىل ينتسب من كل عليه وحيرم )١(الزوجة بنت وهي ربيبة مجع
  . نزلن وإن أوالدها وأوالد أوالدها

: تعاىل لقوله التأبيد على بنتها عليه حرمت دخل فإن بأمها بالدخول حترم املرأة فبنت
m� �q��p��o��n��m��l���� � �k��j��i��h��g��f��r

���v��u��t������sl] ٢(]٢٣: النساء( .  
  . )٣(التحرمي حق يف وكذا املهر حق يف الدخول مبرتلة املوت وعدوا

ÅçßÖ]<Äe]†Ö]<I<íqæ‡<Å†Ê<“~�Ö]<V< <

: تعاىل لقوله ال أو االبن ا دخل سواء عليها االبن لعقد تأبيداً األب على حمرمة االبن فزوجة
m��x��w��l] ٢٣: النساء[.  

 على حترم نزل وإن االبن ابن حليلة فكذلك االبن حليلة حرمت وإذا احلليلة هي والزوجة
  . )٤(عال وإن األب

                                      
 .٢/٥١: العدوي حاشية (2)
(3) ٦/٢٦٨: احملتاج اية. 
 .٢/٢٥٨: الصنائع بدائع (4)
 .٢/٥١: العدوي حاشية (1)
 .٣/١٧٧: احملتاج مغين ٦/٥٦٩: قدامة البن املغين (2)
 .٢/٢٥٨: الصنائع بدائع (3)
 .٩/٢٠٠: الكبري احلاوي (4)
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 أمها وال بنتها عليه حترم ومل نكاحها عليه حيرم مل بامرأة زىن من أنه إىل الفقهاء مجهور وذهب
  .)٥(ابنه أو أبيه على هي حترم وال

 أن وأراد بامرأة زىن رجل عن سئل أنهgالنيب عن عائشة السيدة روت مبا لذلك واستدلوا
  . )٦(»بنكاح كان ما حيرم إمنا احلالل احلرام حيرم ال«: فقال ابنتها أو يتزوجها

 حرم بشهوة فرجها إىل نظر أو قبلها أو ملسها أو بامرأة زىن من: "فقالوا احلنفية وخالف 
  . )١("وفروعه أصوله على هي وحترم وفروعها أصوهلا عليه

  : أنه إىل/ ٣٤ /املادة يف السوري الشخصية األحوال انونق وذهب

  : الرجل على حيرم«
  . أحدمها وموطوءة فرعه أو أصله زوجة -١
   .»زوجته وأصل وفرعها موطوءته أصل -٢

>.مؤثراً احملرم الوطء اعتبار يف اجلمهور دون احلنفية ملذهب ترجيح يتضح كما وهو <

ÜŠÏÖ]<oÖ^nÖ]I<l^Ú†�]<gfŠe<Å^•†Ö]V<< <

  .املصاهرة بسبب واحملرمات النسب بسبب احملرمات هن الرضاع بسبب احملرمات

 m�c��b��a����`����_��~��l: وجل عز قوله ذلك ودليل
  . ]٢٣: النساء[

  . )٢(»النسب من حيرم ما الرضاع من حيرم«: gقوله وكذلك

 من رمةحم وأربعة النسب من حمرمة أربعة أنواع مثانية الرضاع بسبب فاحملرمات إذن
  : وهن املصاهرة

< <

< <

< <

                                      
 .٢/٤٣: املهذب (5)
 .»حالل بنكاح«: وزاد ٧/١٦٨.احلالل حيرم ال الزىن: باب حالنكا كتاب: والبيهقي ٩٠: رقم ٣/٢٦٨النكاح كتاب: قطين الدار رواه (6)
 .٢/١٢٤: الفقهاء حتفة ١/٢٠٩: اهلداية (1)
 . ٢٥٠٢: رقم ٢/٨٧٥: األنساب على الشهادة: باب الشهادات كتاب: البخاري أخرجه (2)
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ÅçßÖ]<Ùæù]<I<Ùç‘_<“~�Ö]<àÚ<Å^Ć•†Ö]<^ÛãÚ<]ç×Â<V< <

  . )٣(رضاعة أو نسباً وأمهان أرضعن الاليت األمهات أي
^ãŞe^•<V< <

 أو غريها أو بواسطة ولدتك من أرضعت أو أرضعتك من أرضعت أو أرضعتك من كل
  .غريها أو بواسطة لفحلا وهو لبنها صاحب ولدت أو غريها أو بواسطة مرضعتك ولدت

 حادث اللنب ألن وللزوج هلا ابن الرضيع فالولد زوج من بلنب ولداً أرضعت إذا املرأة نأ حيث
  .الزوج إىل فينسب عنه

 له أماً املرضعة كانت كذلك كان وإذا منهما كاملولود هلما ابناً الرضيع يكون أن فاقتضى
  . )١(أم من أجداده وآباؤها أم من جداته أمهاا وكانت
ÅçßÖ]<êÞ^nÖ]<I<Åæ†Ê<“~�Ö]<àÚ<Å^•†Ö]<^ÛãÚ<]çÖˆÞ<kßfÖ^Ò<àÚ<Å^•†Ö]V<< <

^ãŞe^•<V< <

 من وبناا أي غريها أو بواسطة الشخص ولد لنب أو الشخص لنب من ارتضعت امرأة كل يه
  . )٢(نزلن وإن رضاع أو نسب
ÅçßÖ]<oÖ^nÖ]<I<Åæ†Ê<àèçeù]<àÚ<Å^•†Ö]<ë_<l]ç}ù]<àÚ<Å^•†Ö]V<< <

¼e^•<k}_<Å^•†Ö]<V< <

 الفحل ولدها أو مرضعتك ولدا أو أبيك لنب من ارتضعت أو أمك أرضعتها من كل يه
  . نزلن مهما رضاعاً وأخواته خوتهإ بنات عليه وحيرم
ÅçßÖ]<Äe]†Ö]<I<Åæ†ËÖ]<ì†�^f¹]<‚r×Ö<ì‚§¢]æ<àÚ<Å^•Ć†Ö]<V< <

  . اجلدة أو اجلد عال مهما الرضاع من واخلاالت العمات وهن
¼e^•<íÛÂ<Å^•†Ö]<V< <

 كانت سواء عمته الرضاع من األب أخت فتكون رضاع أو نسب من للفحل أخت كل يه
  .رضاع أو نسب من أختاً

                                      
 .٩/١٩٨: الكبري احلاوي (3)
 .٥/٨٩: هىالن أويل مطالب ٣/١٧٦: احملتاج مغين ٩/١٩٨: الكبري احلاوي (1)
 .٣/١٧٦: احملتاج مغين (2)
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 أو نسب من أختاً كانت سواء كالعمة حمرمة آبائه وأخت الرضاع من اجلد أخت وكذا
  . رضاع
¼e^•<íÖ^}<Å^•†Ö]<V< <

 اجلدة أخت وكذلك رضاع أو بنسب أختاً كانت سواء حمرمة خالة الرضاع من األم أخت
  . التحرمي يف كاخلالة وأمها

 ن حرمة فال نسباً ن الزواج حيل ألنه حيرمن فال الرضاع من واخلاالت العمات فروع أما
  . )٣(رضاعاً
ÅçßÖ]<‹Ú^¤]I<Ùç‘_<íqæ‡<“~�Ö]<àÚ<Å^•Ć†Ö]<V< <

  . علون وإن الرضاع من وجداا الزوجة أم أي
ÅçßÖ]<Œ�^ŠÖ]I<Åæ†Ê<íqæ‡<Ö]“~�<àÚ<Å^•Ć†Ö]<V< <

 وكذا بالدخول إال حترم ال والبنت نفسه بالعقد حترم األم أن إال الرضاع من الزوجة بنت أي
  . الرضاع من نزلن وإن وأبنائها بناا بنات رمحت

ÅçßÖ]<Äe^ŠÖ]I<íqæ‡<‚u_<äÖç‘_<àÚ<Å^•Ć†Ö]<V< <

 دخل سواء نزل وإن ابنه وابن الرضاع ابن على عال وإن أبيه وأب الرضاع أب منكوحة حترم
  . )١(يدخل مل أو ا اجلد أو األب
ÅçßÖ]<àÚ^nÖ]I<íqæ‡<‚u_<äÂæ†Ê<àÚ<Å^•Ć†Ö]<V< <

  . )٢(عال وإن أبيه وأب الرضاع أب على نزلن وإن الرضاع ابن وابن الرضاع ابن حليلة حترم
®Ö<ØvËÖ]<V< <

 الذي الزوج وهو األمهات جانب من تثبت كما اآلباء جانب من تثبت بالرضاع احلرمة إن
  .التحرمي يف بالنسب شبههgاهللا رسول فإن بوطئه اللنب نزل

  . )٣(بالرضاع فكذلك اجلانبني من تثبت بالنسب واحلرمة
  

                                      
 .٣/١٧٦: احملتاج مغين (3)
 .٢/٢٦٢: الصنائع بدائع (1)
 .٥/٩١: النهى أويل مطالب (2)
 .٣/١٣٢: املبسوط (3)
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 الفحل هو اللنب سبب ألن الفحل بلنب ومسوه الشافعية قويل وأحد الفقهاء عليه اتفق ما وهذا
  .اجلمهور عند

 حيرم كما اإلناث الرجل أقارب على لالطف حرم رجل وطء من طفالً أرضعت امرأة فأي
 أباه والرجل الرجل ولد الطفل فيصري املرأة من هو كما الرجل من اللنب ألن النسب؛ من ولده

 الطفل أعمام وأخواته الرجل وإخوة غريها أو املرأة تلك من كانوا سواء إخوته الرجل وأوالد
  . )٤(وجداته أجداده وأمهاته وآباؤه وعماته

 كان أو واحد زمن يف رضاعهما كان سواء عليه حرمت طفلة رضعته ثدياً رضع طفل وكل
  . )٥(واحد لرجل زوجتني امرأتني لنب رضعا إن وكذا سنون بينهما

l]ð^ßnj‰÷]<�Ö]<Ý†�<gŠßÖ^e<÷æ<Ý†�<Å^•Ć†Ö^e<V< <

  : ومها الرضاع جهة من فيها حترم ال بالنسب التحرمي من حالتني احلنفية استثىن
MI Ý_<äj}_<æäé}_<àÚ<Å^•†Ö]V< <

  .الرضاع من أخيه أو أخته أم يتزوج أن له يجوزف
 ألا النسب من ألب أو الشقيق أخيه أو ألب أو الشقيقة أخته أم يتزوج أن له جيوز وال

  . الرضاع خبالف أبيه موطوءة أو أمه تكون
NI k}_<äße]<àÚ<Å^•†Ö]V< <

  .يتزوجها أن يجوزف
  . )١(الرضاع خبالف ربيبته أو بنته تكون ألا بالنس من ابنه أخت يتزوج أن له جيوز وال
  : أنه إىل /٣٥/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب وقد

  . »استثناءه احلنفية فقهاء قرر ما إال النسب من حيرم ما الرضاع من حيرم -١«
 بقية أما رضعهأ من أسرة يف وحده الرضيع يدخل وإمنا استثناء ال أنه املستثنيات يف أراه والذي

  . الرضيع هذا بأسرة رضاعاً هلا عالقة فال أرضعت اليت األسرة أفراد
< <

                                      
 .٦/٥٧٢: املغين (4)
 .١٧٨ - : الفقهية القوانني (5)
 .٤/٣٦: اللباب (1)
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ÜŠÏÖ]<Äe]†Ö]I<íÚ†�]<gfŠe<á^Ã×Ö]<V< <

  . املؤبدة احملرمات من هلا اجلمهور عد مع املؤقتة احملرمات يف حبثه ويأيت
Å†ËÖ]<êÞ^nÖ]I<l^Ú†�]<àÚ<ð^ŠßÖ]<íÚ†u<íjÎöÚV< <

 وقد.. يطلقها مل إذا آخر من كاملتزوجة تنتهي وال تطول قد ملدة رمنحي اللوايت احملرمات وهن
  : وبيان.. الغري كمعتدة تنتهي
ğ÷æ_<I<íqæ‡<�ÇÖ]<æ_<äi‚jÃÚ<V< <

 �mAC��B���Dl: تعاىل لقوله الغري بزوجة التزوج حرمة على العلماء اتفق
  . ]٢٣: النساء[ m����u��t��sl: تعاىل قوله على عطفاً ]٢٤: النساء[

 بالنسبة كتابياً أو الزوج كان مسلماً األزواج ذوات هن كتابيات أو مسلمات واحملصنات
  . للكتابية

 بائن أو رجعي طالق من العدة كانت سواء املعتدة من الزواج حرمة على العلماء اتفق كما
  .فسخ أو وفاة أو

��m�_��~��}��|��{��z���y: تعاىل قوله باملعتدة التزوج من املنع ودليل ��
`a���l] ا؛ وقت ينتهي حىت أي ]٢٣٥: البقرةباقية تزال ال النكاح عقد آثار بعض ألن وذلك عد 

  . )١(احملرمات يف وجه كل من ثابت وجه من والثابت وجه من
  :أنه إىل /٣٨/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

  . »مبعتدته وال آخر بزوجة التزوج جيوز ال«
|^ÓÞ<íéÞ]ˆÖ]<V< <

  .املعتدة فأشبهت احملرم الوطء من املتربصة الزانية نكاح كراهة إىل اجلمهور ذهب

: تعاىل لقوله وذلك عدا وتنقضي تتوب حىت نكاحها جواز عدم إىل احلنابلة وذهب
mu���t��s���r��q����p��ov��l ]٣: النور[ .  
< <

                                      
 .٢/٢١٨: الكبري الشرح ١/٣٨٨: السالك بلغة ٣/١٣٥ :احملتاج مين ٢/٤٥: املهذب ٢٦٩ - ٢/٢٦٨: الصنائع بدائع (1)
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ğ̂éÞ^mI<íÏ×Ş¹]<ğ̂møm<V< <

 وذلك غريه آخر زوجاً تنكح أن إىل كربى بينونة نالبائ مطلقته على يعقد أن للزوج حيل ال
  .]٢٢٩: البقرة[ �mw��vx}��|��{��z��y���~��l: تعاىل لقوله

���m×��Ö: تعاىل وقوله �Õ��Ô��Ó��Ò�� � � �Ñ� �Ð��Ï��Î��ÍØ��Þ��Ý��Ü�� �Û� �Ú��Ù��
å��ä��ã���â��á�����à���ßæ���í��ì��ë��ê��é��è��ç��l] ٢٣٠: البقرة[.  

  : يلي ما لزمه ثانية عليها يعقد أن الزوج أراد فإذا
MI Ùç}�<tæˆÖ]<êÞ^nÖ]<ğ÷ç}�<ğ̂éÏéÏuV< <

 فتزوجها طالقها فبت امرأته طلق القُرظي رفاعة أن: عنها اهللا رضي عائشة عن أخرج ملا
 وإين طالقي فبت طلقين رفاعة إن اهللا يارسول: فقالتgالنيب فجاءت الزبري بن الرمحن عبد

 لعلك«: gاهللا رسول قال بةداهلُ مثل معه وإمنا القُرظي الزبري بنا الرمحن عبد بعده نكحت
 حيصل حىت أي )١(»عسيلته وتذوقي عسيلتك يذوق حىت ال ِرفاعة؟ إىل ترجعي أن تريدين

  . متاماً الدخول
NI Ùç’u<ð½çÖ]<|^f¹]V< <

 لقوله فاسد ال صحيح زواج ويف حتل مل إحرام أو زىن من أو نفاس أو حيض يف حصل فلو
 . ]٢٣٠: البقرة[ �m������Õ��Ôl: ىلتعا

|^ÓÞ<Øé×vjÖ]<V< <

  .األول لزوجها إحالهلا ألجل املتواطئ الثاين الزوج يف الفقهاء اختلف
 النية جمرد ألن وذلك لألول وحلها وكراهته العقد صحة إىل والشافعية احلنفية فذهب

 غريه مضاجعتها من الطباع منه تنفر ما وحدوث الزواج مقاصد النعدام وكراهته يؤثر ال املخالفة
  . إليه وعودها

 قرا ولو الزوجة دون الزوج نية اعتبار مع هذا العقد بطالن إىل واحلنابلة املالكية وذهب
  .بينهما فرق اإلجياب مع العقد يف باالستمرار

                                      
 .٤٩٦٠: رقم ٣/١٨٨٨الثالث طالق أجاز من: باب الطالق كتاب: البخاري أخرجه (1)
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. اهللا رسول يا بلى: قالوا املستعار بالتيس أخربكم أال«: gاهللا رسول عن روي ملا وذلك
  . )٢(»له واحمللَّل احمللِّل اهللا لعن احمللِّل هو: قال

 إال ال: قال يعلم ومل يأمرين مل لزوجها أحلها تزوجتها امرأة: له قال رجالً أن عمر ابن وعن
 رسول عهد على نعده كنا وإن: قال. فارقْها كرهتها وإن أمسكْها أعجبتك إن رغبة نكاح
  . )٣(حيلها أن يريد أنه علم إذا سنة عشرين امكث وإن زانيني يزاالن ال: وقال ِسفاحاgًاهللا

  :إىل /٣٦/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب
ì†ÏÊK<MK: »ا انقضاء بعد إال مرات ثالث طلقها امرأة الرجل يتزوج أن جيوز الزوج من عد 
  . »فعالً ا دخل آخر
ğ̂nÖ^mI<ÄÛ¢]<°e<°j}ù]<æ_<àÚ<»<^ÛãÛÓu<V< <

��m: تعاىل لقوله وذلك � � � � ����~��}��|l] تعاىل قوله على عطفاً ]٢٣: النساء :
m����u��t��sl ]٢٣: النساء[.  

  .التأقيت على حمرماً ويعد واحد زوج من األختني بني اجلمع جيوز فال
 بائناً يطلقها مل ما نكاحه عقد عصمة يف األوىل كانت إذا الثانية على يعقد أن له ليس إذ
  .األوىل عدة يف الثانية على العقد له وليس

  .والشافعية املالكية خبالف واحلنابلة احلنفية رأي وهو
  . عدا انتهاء الشافعية استحباب مع البينونة يف اجلواز إىل فذهبوا

 أوالد وبنات أخيها وبنت املرأة بني أي وعمتها املرأة بني اجلمع حيرم األختني حكم ويف
  .أخيها

 ذلك كان سواء أختها أوالد وبنات أختها وبنت املرأة بني أي لتهاوخا املرأة بني اجلمع وحيرم
  . الرضاع أو النسب جهة من

  . )١(»وخالتها املرأة بني وال وعمتها املرأة بني جيمع ال«: gلقوله وذلك
  . والغرية التنافس من الضرائر بني ملا القريبة األرحام قطيعة إىل يؤدي ألنه وذلك

                                      
 .١٩٣٦: رقم ١/٦٢٣ له واحمللل احمللل: باب النكاح كتاب: ماجه ابن أخرجه (2)
 .عمر ابن عن نافع رواه: فقال املغين يف احلديث وذكر ٥٧٥ - ٧/٥٧٤: املغين ٣/١٨٣: احملتاج مغين ٤٧ - ٢/٤٦: املهذب ٢٥٩ - ٢/٢٥٨: الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح ١٨٨ - ٣/١٨٧: الصنائع بدائع (3)
 .١٤٠٨: رقم ٣/١٤٣٥ خالتها أو وعمتها املرأة بني اجلمع حترمي: باب النكاح كتاب: مسلم أخرجه (1)
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¼e^•<ÔÖƒ<V< <

  . منهما باألخرى التزوج له جيز فلم ذكراً إحدامها افترض ذاإ امرأتني كل
 تزوج حرمة مع هذا زوجها بنت أو زوجها وأم املرأة بني اجلائز اجلمع عن االحتراز وأرادوا

  .األخرى من ذكراً كان لو فيما إحدامها
 عمج لو فيما قطعها من حيذر رحم ال ولكنه الرضاع أو القرابة من ال املصاهرة من وهذا

  .بينهما
 ألن ؛بينهما اجلمع فجاز اجلانبني من ثابتة ليست احلرمة ألن اجلواز إىل اجلمهور وذهب

  .)١(مطلقاً فيجوز عندئذ غريبة ذكراً املفترضة املرأة تكون إذ العكس حالة موجوداً ليس التحرمي
  :األ األخرى من يتزوج أن جيز مل ذكراً كانت لو البنت ألن جوازه عدم إىل زفر وذهب

»<±æù]V العكس خبالف ابنه مبنكوحة التزوج له فليس الزوج أب الزوج أم تكون.  
»<íéÞ^nÖ]V العكس خبالف جيوز فال أبيه منكوحة املرأة كانت ذكراً الزوج بنت افترضت لو .  

  :أنه إىل /٣٩/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب وقد

 ثبت فإن األخرى عليه حرمت ذكراً منهما كل فرضت لو امرأتني بني اجلمع جيوز ال«
  . »بينهما اجلمع جاز الفرضني أحد على اِحلل

 الطرفني من احلرمة بوجود اجلمع حرمة ثبوت يف زفر دون اجلمهور ملذهب ترجيح وهو
  . )٦/٧/٥٩ - ٢٤٣ -٢٤٦ نقض( بينهما التفريق وجيب فاسداً العقد كان اقترنا بأن وإال
ğ̂Ãe]…<I<ŠÚ^¤]í<à¹<á^Ò<ğ̂qæˆjÚ<àÚ<Äe…_<V< <

�}��|���m: تعاىل لقوله نسوة أربع من أكثر بني اجلمع حرمة على الفقهاء اتفق لقد � � �z

b��a��`��_��~��}c��l ]٣: النساء[ .  
  . تسع لقال اجلمع أريد ولو األربع أو الثالث أو الثنتني بني التخيري ويراد

< <

< <

                                      
 .٧/٤٨٩: املغين الكبري الشرح ٤٧٩ -  ٧/٤٧٨: الكبري الشرح مع املغين ١١٨ - ٧/١١٧: الطالبني روضة ١/٤٠١: السالك بلغة ٢٦٣ - ٢/٢٦٢: الصنائع بدائع (1)
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àÚ<íßŠÖ]<V< <

 يتخري أنgالنيب فأمره معه فأسلمن اجلاهلية يف نسوة عشر وله أسلم الثقفي غيالن أن
  . )٢(منهن أربعاً

  .والشافعية املالكية مذهب يف منه بانت اليت الرابعة بدل اخلامسة على يعقد أن وللزوج

 من طلقها اليت بدل واحدة إضافة للزوج ليس أنه إىل ذهبوا الذين واحلنابلة احلنفية خبالف
 موت خبالف الزوجية حكم يف تزال ال واملعتدة النكاح أثر العدة نأل عدا تنتهي حىت األربع
  . )١ (احلال يف بدهلا واحدة إضافة فله منهن واحدة

  : أنه إىل /٣٧/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب وقد

  . »عدا وتنقضي األربع زوجاته إحدى يطلق حىت خامسة الرجل يتزوج أن جيوز ال«

  . البائنة عدة يف بالزوجة للزوج عالقة ال أنه رغم احلنفية إليه ذهب ما وفق وهو

 املرأة خطبة حترم": قالوا وهلذا غريها دون بالواحدة التزوج رجحوا الفقهاء عامة وإن هذا
 التعدد ولكن واحدة من بأكثر الرجل يرغب ال كان إذا - التعدد جيوز أنه مع - املرأة على
  ".اإلباحة وجه على شاءه ملن مشروع أمر

�}��|��{��~��_��`���mb��a: تعاىل قال وقد � � �zch�� � �g� � �f� �e��d� �l 
  . ]٣: النساء[

 كان وجه أي على العدالة املكلَّف يف األصل ولكن التعدد األصل أن يعين ال الشرط وجريان
  . التعدد عدم له فاألوىل العدل عدم ظن فإن العادة هي مما أكثر بالعدل حتققه ينبغي التعدد ويف

  .نساء بأربع التعدد اإلسالمية الشريعة حددت وقد
 تكثر حددته اليت واألمم حمدد غري األمم من كثري لدى يزال وما حمدد غري ذلك قبل كان وقد

  .اخلدائن جمتمعام يف
  
  

                                      
 .١٩٥٣: رقم ١/٦٢٨ أربع من أكثر وعنده يسلم الرجل باب النكاح كتاب: ماجه وابن ١١٢٨: رقم ٣/٤٣٥نسوة عشر وعنده يسلم الرجل يف جاء ما: باب النكاح كتاب: الترمذي أخرجه (2)
 .٨٢ -  ٥/٨١: القناع كشاف ١٨٢ - ٣/١٨١: احملتاج مغين ٧/١٢١: الطالبني روضة ٢/٢٥٥: الكبري الشرح ١/٤٠١: السالك بلغة ٢/٢٦٣: الصنائع بدائع (1)
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�m����o��n��m��l��k: تعاىل فقال اخلدائن اختاذ عن تعاىل ى وقد
v���u��t��s��r��q��pw����l ]٢٥: نساءال[.  

  .وحسب الوطر قضاء على يقتصر مما مطلقاً الزوجة حقوق إنكار من ذلك يف ملا
  .املالكية منعه بل السر نكاح العلماء مجهور كره وهلذا

  .حلقوقها وإنكار للمرأة شديد ظلم من النكاح هذا يف ما خيفى وال
 تكثر أو زوجها بهاحي ال أو عقيماً املرأة تكون كأن التعدد تسوغ عديدة ظروف تقوم وقد

 - شك ال وهن الرجال وموت احلروب ككثرة عديدة ألسباب هلن أزواج وال اتمع يف النساء
  .الوطر قضاء حيتجن - بشر أن

 عن التخلي يرغب وال يود وال امرأته إىل إضافة أخرى المرأة حمتاجاً الرجل يكون أن أو
  . والولد النسل بكثرة األسرة ترغب أو ديدةش - شهوة -  شبق ذا الرجل يكون أو األوىل امرأته

 املرأة هذه جيعل مما.. بثانية زوجها تزوج اليت للمرأة السوية غري الناس نظرة يف املشكلة وأول
  . العكس أو.. وإلغاءها األوىل حمل لتحل الثانية سعي مث ذلك مثل حصول قواها بكل حتارب

  : أنه على/ ١٧/ دةاملا يف السوري الشخصية األحوال قانون نص وقد

 شرعي مسوغ لديه كان إذا إال امرأته على يتزوج بأن للمتزوج يأذن ال أن للقاضي«
  . »نفقتهما على قادراً الزوج وكان

  : شرطان املادة هذه ومضمون
MI ½]��]<ì…‚ÏÖ]<î×Â<íÏËßÖ]<V< <

  .الثاين للتزوج يطلب أوىل باب ومن األول للتزوج مطلوب أمر وهو
 الزوج قدرة على قرينة ذاته حبد ثانية من الزواج«: بقوهلا النقض ةحمكم هذا فسرت قدو
 يف العقد أصل ينايف مما وهو ذلك يف تقديرية سلطة للقاضي يتيح وهو زوجته إعالة على املادية
  .»تبعاا ويف النفقة يف متفاوتون الناس أن وذلك تقييده وعدم إباحته
  
  
 

82 



 

NI �çqæ<ÉçŠ¹]<êÂ†�Ö]V< <

 مع يتناسب ال مما األسر وأسرار البيوت حرمات كشف إىل يؤدي قد أمر عنه البحث إن
  . وأسرارها األسرة خصوصيات

  .التعاقد حرية مبدأ مع يتناىف أمر املسوغ اشتراط أن إىل إضافة
  .الشرعية املصلحة حيفظ مبا املباح تقييد فللحاكم كلٍّ وعلى
  . التعدد اكلمش ويكبح يعاجل ما إىل يلتفت أن رأيي يف األوىل كان ولكن

 كان نسائهم على يتزوجوا ال أن قوم عند العادة كانت إن أنه إىل احلنابلة فقهاء ذهب وقد
  .عليها يتزوج ال بأن الشرط مبرتلة

  .مباحاً املباح ليبقى تعدده ألجل هذا يشترط أن ال موافقتها يستحسن أنه أرى لذلك
 دون ولو يعدد أن فاألوىل ماحلرا يف الوقوع نفسه على وخشي املصلحة تعينت إن إال

  .موافقتها
 مشروع بطريق الرغبة هذه قضاء إىل الوصول مع احملرم مبنعه سامياً موقفاً التشريع يقف وهنا

  .النظم من غريه خبالف
 عدم مع خمترعة بأوصاف املشروع أو املشروع غري املشترك العيش سبل كل تفتح إذ

  .اللقطاء ووجود بل الشرعيني غري األوالد ةكثر يعين مما التصرفات هذه بآثار االعتراف
 وابنه خدينته: يقال أن ويفضل أوالدها مع مقبولة بشرعية الثانية تنعم لئال الباب هذا يغلق مث
  . )١(خدينته من ابنته أو

ğ̂ŠÚ^}I<ì_†¹]<�Ö]<÷<àè‚i<àè‚e<ëæ^�<V< <

 األمة علماء مجاهري اتفاقب.. احليوان أو األشجار أو النار أو الوثن تعبد اليت املرأة وهي
  . ]٢٢١: البقرة [�mf��e��d��c��bg��ol: تعاىل لقوله وذلك

 ألن زوجها دين إىل مبيلها إسالمها لرجاء بالكتابية التزوج استحباب إىل البعض وذهب
  .أهلها على وإيثاره ودينه الزوج إىل امليل الزوجة على الغالب

  .خيالفه مبا له تربيتها وخشية ولده لذهاب احلرب دار يف ن التزوج كراهية وتأكدت
  . )٢(املسلم غري من املرأة ظلم خوف حال بأي املسلم بغري التزوج للمسلمة جيوز ال وهلذا

                                      
 .بعدها وما ١/١٤١: السوري الشخصية األحوال قانون شرح العطار الناصر عبد: الزوجات تعدد ٥/٣٨: القناع كشاف: ر (1)
 .٥٠٣ - ٧/٥٠٢: املغين ٥/٨٤: القناع كشاف ٣/١٨٧: احملتاج مغين ٢/٢٦٧: الكبري الشرح ٢/٢٧٠: ئعالصنا بدائع (2)
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ğ̂‰�^‰<I<ì_†¹]<íÎ…^Ë¹]<á^Ã×Ö^e<V< <

 الزوجة تعترف مل إذا اللعان يستوجب إليه ولدها نسبة بنفي أو بالزىن زوجته الزوج اام إن
 وجود عدم مع هذا )٣(والزىن القذف حدي بدل واللعن باألميان مؤكدة اداتشه وهو بالزىن

  .به قذفها ما على الشهود
 بقوله جلدة مثانون وهو احلد فيه جيب فعل أو قول من الزىن على يدل ما بأدىن والقاذف

  .]٤: النور [�m��f��e����d���c�����b��a��`���_�����~��}��|l: تعاىل

 يا: فقالgاهللا رسول إىل جاء األنصار من رجالً أنgاهللا لرسو عهد يف حصل ولكن
 يف ذكر ما شأنه يف اهللا فأنزل يفعل؟ كيف أم أيقتله رجالً امرأته مع وجد رجالً أرأيت اهللا رسول
 املسجد يف فتالعنا» امرأتك ويف فيك اهللا قضى قد«: gالنيب فقال املتالعنني أمر من القرآن

 ذلك فكان.. ثالثاً فطلقها أمسكتها إن اهللا رسول يا عليها ذبتك: قال فرغا فلما شاهد وأنا
  . )١(متالعنني كل بني تفريقاً

�©���m: تعاىل قوله برتول وذلك � �¨��§���¦�� � � � �¥� �¤��£� �¢� �¡� ����~��}
«��ª¬��¾�� �½��¼��»��º�� � � � � � � � � �¹�� � �¸��¶��µ��´��³��²���±���°��¯���®��

Ä��Ã��Â��Á��À��¿Å��È��Ç�����Æ����Ò��Ñ����������Ð�����Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É���
���Ól ]٩ -٦: النور[ .  

  .املسألة هلذه السوري الشخصية األحوال قانون يتعرض ومل

 الراجح بتطبيق تقضي واليت /٣٠٥/ املادة يف تدخل عنها مسكوتاً مسألة تكون فإا وعليه
  . عندهم مؤقتة فرقة وهي السكوت عند احلنفية مذهب من

Ãe^‰ğ̂ENDI<k’Þ<ì�^¹]<KPTK<àÚ<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<î×Â<^Ú<ê×è<V< <

  .»باطل املسلم بغري املسلمة زواج«

  . ]٢٢١: البقرة[���mf��e��d��c��bg��l: تعاىل قال
  .العلماء باتفاق وهو

 .٢٢٧ص انظر (3)
.١٤٩٢: رقم ٣/١٥٤٣ اللعان كتاب: ومسلم. له واللفظ ٥٠٠٣ رقم ٣/١٩٠٧املسجد يف التالعن: باب الطالق كتاب: البخاري أخرجه (1)
.١/١٥٦: الصابوين للدكتور السوري الشخصية األحوال قانون شرح ١٣١ -١/١٢٨: السوري الشخصية األحوال قانون يف املرشد (2)
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ovf¹]<Äe]†Ö]I<½æ†�<ƒ^ËÞ<‚ÏÂ<t]æˆÖ]V< <

 موقوفاً العقد كان وإال وآثاره قدالع مثرات لتترتب وجودها يلزم اليت الشروط ا ونعين
  : وهي ما حمذور يقم مل ما إجازته بعدم أبطله وإال نفذ أجازه فإن الشأن صاحب إلجازة حمتاجاً

MI ì†�^fÚ<‚ÏÂ<t]æˆÖ]<J 

NI íÖ^ÒçÖ]<»<‚ÏÂ<t]æˆÖ]<J 

OI íè÷çÖ]<»<‚ÏÂ<t]æˆÖ]<J< <

P<I êÖçi<طرفي<‚ÏÂ<t]æˆÖ]J< <

< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<ì†�^fÚ<‚ÏÂ<t]æˆÖ]EMDV 

 إرادة على توقف دون بنفسه زواجه عقد يباشر العاقل البالغ الزوج أن على قهاءالف اتفق
 رضاه الشتراط الزواج على إجباره ألحد حيق ال كما املثل ومهر الكفاءة شرطي ودون أحد
  . النكاح صحة يف وقبوله

 غلبةل زواجها عقد تباشر ال أا إىل اجلمهور ذهب فقد البكر العاقلة البالغة املرأة وأما
 أن حيائها شدة مع يليق ال أنه كما عليه ينطوون وما الرجال مبداخل خربا وعدم حيائها
  . زواجها عقد تباشر

 باشره أو ويل هلا يعقد مل وإن مبباشرا العاقلة البالغة املرأة نكاح انعقاد إىل احلنفية وذهب
  .)٢(»صماا وإذا نفسها يف تستأذن البكر«: gلقوله وليها

 املثل ومهر الكفاءة بشرطي باشرته أرادت فإن الرد عن ال الرغبة إظهار عن تستحي اوأل
  . حبلها يظهر مل ما الفسخ طلب حق ألوليائها كان وإال

  : أنه إىل/ ١٦/ رقم املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب وقد

 من عشرة السابعة مامبت الفتاة ويف عشرة الثامنة بتمام الفىت يف الزواج أهلية تكمل«
  . »العمر

  .الزواج عقد مباشرة معه ميكن الذي للسن حتديد وهو
                                      

 .١٤٧ - ٢/١٤٦: السبيل منار ٩٤و٧/٥٠: الطالبني روضة ١٥٧و ٣/١٤٧: احملتاج مغين ٢١٥ - ٢/٢١٤: الكبري الشرح ١/٢١٣: اهلداية ٣/١٥٧: القدير فتح (1)
 .سياق من أكثر وله. ١٤٢١: رقم ١٤٤٣ /٣ بالسكوت والبكر بالنطق النكاح يف الثيب ناستئذا: باب النكاح كتاب يف مسلم أخرجه (2)
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  .الوالية مشلت بل املباشرة على املادة تقتصر ومل
 نصت ما إال لتزوجيه أو ملباشرته أهالً ليس السن هذه يبلغ مل من أن على يدل مفهومها إذ

  .عشرة الثالثة يف وللبالغة عشرة امسةاخل يف للبالغ القاضي إذن جواز من /١٨/ املادة عليه
  .يلغيها بل اإلجبار والية يقصر مما والية العقد بإجراء ال العقد مبباشرة تتعلق هذه ولكن

 احتمال بشرط /١٣/ يف وللفتاة /١٥/ يف للفىت القاضي بإذن إال التزويج يتم ال كان إذا ألنه
  /.١ -١٨ م/ البلوغ دعوامها صدق مع جسميهما
 ملوافقتهما حاجة ال أنه مع /٢ - ١٨ م/ اجلد أو األب موافقة اشتراط مع مباشرما يف وهذا

  /.٢٦ م/ الكفاءة وجدت إذا
 عشر بالثامنة - متعدية أو قاصرة والية - التزويج أهلية - مباشرة يصح كان إذا وكذلك

  !!؟اإلجبار والية تبقى فأين /١٦ م/ للفتاة عشرة وبالسابعة للفىت

 بعد إال هذا يتم ال أن اليوم األوىل كان وإن اإلجبار صحة يف األربعة ذاهبامل خيالف وهذا
  . )١(»..تستأذن البكر«gاهللا رسول حلديث استئذاما

‚ÏÂ<áçß�]<�Ç’Ö]æ<�Æ<ˆéÛ¹]<V< <

  .باالتفاق ينعقد ال باطل منهما املميز وغري انون نكاح عقد أن إىل العلماء مجاهري ذهب
 انعقاد مناط األداء أهلية ألن وذلك للتصرف؛ أهالً ليسا إذ العقد إنشاء مامنه يتأتى ال ألنه

  . تصرفهما فيبطل األهلية منعدما مها وانون والصغري األداء أهلية ثبوت مناط والعقل التصرفات
‚ÏÂ<�Ç’Ö]<ˆéÛ¹]<V< <

 : أقوال على بنفسه املميز الصغري نكاح عقد قبول يف الفقهاء اختلف

 عقده لكن العبارة أهل من ألنه لنفسه منه العاقل الصيب نكاح صحة إىل اجلمهور ذهب
  . وليه إجازة على موقوف
 على يقف ال واللعب باللهو الشتغاله تأمله لقلة والصيب مصلحة وجه على يشتمل نفاذه ألن

  . وليه إجازة على يتوقف بل تصرفه ينفذ فال ذلك

                                      
 .٨٥ص سبق (1)
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  . االنعقاد طشرائ من ال النفاذ شرائط من عندهم فالبلوغ

 يصح فال معاوضة عقد ألنه مطلقاً الصيب من النكاح عقد صحة عدم إىل الشافعية وذهب
  . للتصرف بأهل وليس التصرف جائز من إال
íÖ�_<°Ïè†ËÖ]<^ãj�Î^ßÚæ<V< <

 أدائه أهلية اكتمال لعدم ولكن للعبارة الصيب أهلية على يدل التمييز بأن اجلمهور استدل
  . موقوفاً تصرفه انعقد بالتصرف وليه له أذن فإذا وليه إجازة على عقده نفاذ يتوقف

 للعبارة بأهل فليس ذلك الصيب يدرك وال معاوضة عقد عندهم النكاح فعقد الشافعية أما
  .)١(تصرفه جيوز وال

 قانون إليه اجته ما وهو شرعاً املعتربة وللمصلحة للواقع أقرب وهو راجحاً أراه ما وهذه
  : /١٥/ رقم املادة يف السوري الشخصية األحوال

  . »والبلوغ العقل الزواج أهلية يف يشترط - ١«

 تصرفه العتماد الشافعية إليه ذهب ما وهو عديدة أحكام يف النقض حمكمة أكدته ما وهو
  . حينه

  : أنه إىل السوري الشخصية األحوال قانون من/ ١٨/ املادة ذهبت ولكن

 الثالثة إكماهلا بعد املراهقة أو عشر اخلامسة الهإكم بعد البلوغ املراهق ادعى إذا - ١«
  . »جسميهما واحتمال دعوامها صدق له تبني إذا القاضي به يأذن الزواج وطلبا عشر

 من التوثق بعد والبالغة البالغ عقد جواز يف الفقهاء عامة رأي أقر قد القانون أن يعين وهذا
 اجلمهور دون احلنفية برأي أخذاً البالغة يف اهن وهو منهما العقد مبباشرة يتعلق وهذا ذلك وجود

  . بعبارا العقد صحة يف

                                      
 .٥/٤٤: القناع كشاف ٣٩٤ - ٧/٣٩٣: الكبري الشرح مع املغين ٢/٣٣: املهذب ٢/٢٤١: الدسوقي حاشية ٢/٢٤١: الكبري الشرح ٤/٢٢٦: املبسوط ٥/١٣٥و ٢٣٧و ٢/٢٣٣: الصنائع بدائع )١(
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g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<íÖ^ÒÿçÖ]<»<‚ÏÂ<t]æˆÖ]V< <

Å†ËÖ]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<íÖ^ÒçÖ]<^ãjéÂæ†�Úæ<^ã�æ†�æ<V< <

ÇÖ{{{{{{{{{{í :الغري على االعتماد .  
ğ̂uøŞ‘] :٢(بالتصرف للغري اإلذن( .  

^ãjéÂæ†�Ú<àÚ<áa†ÏÖ]<Üè†ÓÖ]<V< <

������m~��}��|����{��z: تعاىل قوله �� � �y��x��w��v��u��t��s��r_���l 
  .]٣٥: النساء[

  . وأرسله بعثه عمن وكيل حكَم فكل
àÚ<íßŠÖ]<V< <

  . )٢(ميمونة السيدة نكاح قبول يف رافع أباgتوكيله
á^Ò…_<íÖ^ÒçÖ]<V< <

  .املوكِّل -
  .الوكيل -
  .فيه املوكَّل -
  . الصيغة -

½æ†�<íÖ^ÒçÖ]<V< <

  .به ِوكِّل ما والوكيل به وكَّلَ ما ملوكِّلا مباشرة صحة
  .اتفاقاً جمنون وال صيب يوكَّل فال

  .القَبول يف جوازه مع الشافعية عند إجياباً ابنته نكاح يف فاسق وال

  . توكيلها يصح فال نفسها تزوج ال ألا ؛اجلمهور عند املرأة توكيل يصح وال

  .عليه املوىل حق يف النكاح بعقد غريه توكيل فله الويل حق يف الشافعية عند تصح والوكالة

                                      
 .٤٦٢: الصحاح خمتار ٢/٢١٧: احملتاج غينم (2)
 .٨٤١: رقم ٣/٢٠٠ احملرم تزويج كراهية يف ماجاء: باب احلج كتاب: الترمذي أخرجه (2)
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 رأي يف بنفسها التصرف تباشر ال أا رغم بإذا إال الوكالة حق اِبر غري للويل وليس
  . احلنفية دون اجلمهور

  . فيه النيابة وقبول التوكيل حني املوكِّل من ملكه فيه املوكَّل يف ويشترط
 الوكيل لقبول حاجة وال املوكل رضا تعلم نايةك أو صرحية بصيغة الوكالة حصول ويشترط

  .لفظاً
  .املوكل مصلحة فيه مبا تصرفه من الوكيل على والبد

  .مقيدة أو مطلقة تكون وقد
  . )٣(جائز عقد فهي وإال الزم عقد فهي بأجرة كانت فإذا ال أو بأجرة تكون وقد
 خشية اإلشهاد تحبيس وإمنا شفاهاً ويصح الوكالة يف الكتابة أو الشهادة تشترط وال
  ).باشا قدري - الشخصية األحوال يف الشرعية األحكام/ ٥٨ /م (الرتاع عند اإلنكار
Å†ËÖ]<êÞ^nÖ]I<^ÂçÞ<íÖ^ÒçÖ]<V< <

MI íÖ^ÒçÖ]<íÏ×Ş¹]<V< <

  .وصف أو مهر أو شخص من ما قيد فيها يذكر ال ما وهي
  .الفقهاء عامة عند والزوج الويل من بالزواج التوكيل فيجوز
 إال نكاح ال«: gلقوله واحلنابلة الشافعية دون واملالكية احلنفية عند املرأة توكيل وجيوز

  . )٢(»نفسها املرأة تزوج وال املرأة املرأة تزوج ال«: gوقوله )١(»بويل
  .الكفء غري من يزوج فال النظر رعاية الوكيل وعلى

  .)نابلةواحل والشافعي الصاحبني (اجلمهور مذهب يف يصح مل الكفء غري من زوج فلو
  .مة ال حيث فيصح حنيفة أيب خبالف

  . به وإخبارها هلا تعيينه املالكية اشترط وقد
 عندمها االستحسان وهو الكفء واملتعارف املتعارف إىل ينصرف املطلق أن اجلمهور ودليل

  . النووي رجحه ما وهو بالكفء للتزوج بالوكيل االستعانة ووجهه

                                      
 .٣٤٩ - ١/٣٤٨: املهذب ٢٣٧ - ٢/٢١٧: احملتاج مغين (3)
 .١٨٨٠: رقم ١/٦٠٥ بويل إال نكاح ال: باب النكاح يف ماجه وابن.١١٠١: رقم ٣/٤٠٧ بويل إال نكاح ال ماجاء :باب النكاح كتاب: والترمذي ٢٠٨٥: رقم ٢/٢٢٩ الويل يف: باب النكاح كتاب: داود أبو أخرجه (1)
 .٢٥: رقم ٣/٢٢٧: النكاح كتاب: والدارقطين» نفسها تزوج اليت الزانية فإن«: وتكملته ١٨٨٢: رقم ١/٦٠٦ بويل إال نكاح ال باب النكاح كتاب: ماجه ابن أخرجه (2)
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 فال املؤنة لتخفيف وغريها الكفء من املرء بتزوج العرف باشتراك حنيفة أبو واستدل
  . ينفذ فال التهمة وجدت إذا إال إطالقه يلغو وال يتقيد

 عند األصح ويف اجلمهور عند صح جمرباً الويل وكان الكفء غري من بالتزوج له أذنت ولو
  . الشافعية
  . به تأذن أو به توكِّل ما فبحسب جمرب غري الويل كان وإذا
 مجهور عند جيز مل نفسه من فزوجها مطلقاً بتزوجيها - أجنبياً أو قريباً وكان - وكلته فلو
  .الشافعية عند األصح هو وجه يف إال الفقهاء

 إذ له ضرورة وال خمتلفة العقد طريف بني املصاحل وألن غريه يقتضي اإلذن إطالق ألن وذلك
  .هلا آخر عم ابن من يزوجها أن ميكنه

 حنيفة أيب عند التهمة باعتبار عليها لنفسه لعقده حاجة ال وكيالً كان لو وكذلك
  .الصاحبني عند واالستحسان

  : أنه إىل /٢٥/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب وقد

  . »فروعه من وال أصوله من وال نفسه من عليه الوالية له من يزوج أن للقاضي ليس«

  . )١(الشافعية دون اجلمهور لرأي إعمال وهو
NI íÖ^ÒçÖ]<ì‚éÏ¹]<V< <

 مل وإال عينته أو عينه ما والوكيل الويل فيلزم.. وصفاً أو زوجاً أو زوجة يعني بأن وذلك
  . يصح

  .اتفاقاً جاز يسري بغنب له فزوجها امرأة له حدد ولو
  .بالعرف للتقييد عندمها جيز مل فاحش بغنب أو

  . ملوكله إضافته عن يستغين أن يستطيع ال ألنه التهمة لعدم ؛حنيفة أيب خبالف
 تأذن أو به توكل ما فبحسب عليها إجبار والية ال كانت أو جمرب غري الويل كان إذا وكذلك

  . به

                                      
 .٢/٣٢٧: احملتار ورد املختار درال: ر (1)
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  : ذلك يف الفقهاء اختلففقد  نفسه من يزوجها بأن وكلته أما لو
  .يتزوجها أن له إلذا وذلك جوازه إىل رواية يف واحلنابلة واملالكية احلنفية فذهب

 أمرك أجتعلني": قارظ بنت حكيم ألم قال أنه عوف بن الرمحن عبد عن البخاري أخرج فقد
  .)٢("تزوجتك قد" :فقال. "نعم" :قالت. "إيل؟

 اإلجياب فيه وجد عقد وألنه هلما توليه فجاز القَبولو اإلجياب مللكه وذلك واحد؛ بلفظ فعقد
  . اثنني من وجد لو كما صحيحاً العقد فكان للقبول أهل زوج من القَبولو الوالية صحيح ويل من

 عم ابن له ويعقد احلنفية من زفر وكذلك تنحيه لزوم إىل رواية يف واحلنابلة الشافعية وذهب
  . العقد طريف توليه جيوز فال باإلذن ملكه عقد ألنه آخر

 موقوفاً العقد صح إذا دون لنفسه هلا عم ابن عليها عقد إن أنه إىل يوسف أبو وذهب
  . )١( وقبوهلا رضاها على

  : إىل /٨/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

  . النكاح عقد يف التوكيل جيوز - ١«

  . »الوكالة يف ذلك على نص إذا إال نفسه من موكلته يزوج أن للوكيل ليس - ٢

 لرأي موافق وهو اإلذن سبيل على نفسه من التزويج جواز القانون رجحفقد  يلحظ وكما
  . بإذا إال نفسه من تزوجيها جواز عدمإىل  رواية يف واحلنابلة واملالكية احلنفية

  . الوكالة مضمون الوكيل امتثال لزوم إىل /٩/ املادة ذهبت كما

                                      
 .٣/١٨٤٦اخلاطب هو الويل كان إذا: باب النكاح كتاب: البخاري صحيح (2)
 ٤٤٠ - ٤٣٦: الداين الثمر ٣/١٩٠: خليل تصرخم على اخلرشي ٢٣٣ - ٢/٢٣١: الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح ١٣٥ - ٢/١٣٢: الدقائق كرت ١٩٧ - ٣/١٩٦: القدير فتح ٣٢٨ - ٢/٣٢٥: عابدين ابن حاشية ٢٢١ - ١/٢٢٠: اهلداية (1)

 .٣٦١و ٧/٣٥٤: املغين ٥٨ - ٥/٥٦: القناع كشاف ١٦٣و١٥٩ -١٥٧و٣/١٤٧: احملتاج مغين ٧٧ - ٧/٧٢: الطالبني روضة ٢/٣٨: املهذب ٢/٢٢: الدواين الفواكه
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Å†ËÖ]<oÖ^nÖ]I<¾^ËÖ_<ØéÒçÖ]<»<‚ÏÂ<|^ÓßÖ]<V< <

  . لنفسه ال ووكله عنه ناب ملن العقد قبول ينسب أن الوكيل على ينبغي
 وكيل ويقول "فالنة بنيت زوجتك": الويل فيقول وكيله مع للزوج لويلا املوجب يوجب وأن

: قال ولو ينعقد مل "لفالن قبلتها": الوكيل فقال "لك.. ": قال فلو "له نكاحها قبلت": الزوج
  . األصيل دون الوكيل على العقد وقع "قبلت"

: الزوج وكيل لوقا "فالناً فالنة زوجت": الويل وكيل فقال وكيلني بني العقد جرى ولو
  . )٢(صح "لفالن نكاحها قبلت"

g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<íè÷çÖ]<»<‚ÏÂ<t]æˆÖ]<V< <

Å†ËÖ]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<íè÷çÖ]<V< <

Ìè†Ãi<íè÷çÖ]<V< <

íÇÖ :ب التويلأولياء ومجعه املطر بعد واملطر الدنو أو القُر .  

ćêÖçÖ] :تعاىل قوله ومنه والنصري والصديق احملب هو :��m��D���C��B��Al ]٢٥٧: البقرة[ .  

íè÷çÖ] :١(السلطان وبالكسر النصرة والكسر بالفتح(.  

ğ̂uøŞ‘])أىب أو الغري شاء الغري على القول تنفيذ هي: )٢ .  

íè÷æ<…^fqý] :فِّذه الزواج عقد الويل يباشر أن تعينه على فينورأيه استشارته دون متولي .  
 أو تسلط دون ولكن اختيار حسن مع مأولياؤه زوجهم قد أم يرجون كثريين أن شك وال

  . إكراه

                                      
 .٧٥ - ٧/٧٤: الطالبني روضة (2)
 .٤٦٣: الصحاح خمتار ١٢٠٩: احمليط القاموس (1)
 .٣٩: الفقهي لقاموسا (2)
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Å†ËÖ]<êÞ^nÖ]I<½æ†�<ð^éÖæù]<V< <

MI ØÏÃÖ]<V< <

 االعتداد عدم فأوىل بتصرفاما االعتداد وعدم عليهما للحجر واملعتوه للمجنون والية فال
  . عليها املوىل على بتصرفاته

NI Éç×fÖ]<V< <

 ال أوىل باب فمن نفسه على له اليةو فال مميز أو مميز غري يكون أن إما ألنه للصيب والية فال
 . يعطيه ال الشيء فاقد ألن غريه على له والية

OI íe]†ÏÖ]<ì…çÒ„Ö]æ<V< <

 الوالية كون يف اختالف على له والية فال قريب غري كان بأن وإال القرابة وجود من فالبد
  .اجلمهور رأي وهو بالعصبات حمصورة

 والية فال احلاكم إىل تنتقل مث حنيفة أيب عند كاألم إناثاً ولو األرحام ذوي إىل وتنتقل
 . لألوصياء

P<I ‚�†Ö]<V< <

  .النكاح ومصاحل الكفء معرفة كيفية وهو
 لعجزه وخبل هلرم النظر خمتل وكذلك للسفيه والية فال واحلنابلة الشافعية هذا واشترط

  .الكفء اختيار عن

 يهتك الذي املتهتك قالفاس يف وهذا املثل ومهر بالكفاءة قيدوه ولكن احلنفية يشترطه ومل
 . رأي ذا يكون أن مشترطني املالكية عند وكذلك أمره بافتضاح يبايل وال ستره

QI �^�]<àè‚Ö]<V< <

 على املسلم لغري والية ال وكذلك احلنفية مذهب يف املسلمة غري على للمسلم والية فال
  . املسلمة
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RI íÖ]‚ÃÖ]<Ý‚Âæ<ÐŠËÖ]<V< <

  .)١(»مرشد ويل بإذن إال نكاح ال«: حلديث
  .واحلنابلة الشافعية عند شرط وهو معاصيه على طاعاته تغلب مل من والفاسق
  .له والية ال بأنه احلنفية وقيده املالكية فيه وخالف

 . إجازا على موقوفاً جاز املثل ومهر الكفاءة بشرطي زوج فإن

S<I Ý‚Â<Ý]†uý]<V< <

: gاهللا رسول حلديث لكوذ اجلمهور عند احملرم والزوج والوكيل الويل من العقد جيوز فال
  .)٢(»ينكَح وال احملرم ينِكح ال«

  . )٣(الدخول دون اإلحرام مع العقد جواز إىل احلنفية وذهب
  /:٢٢/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون نص وقد

  . »بالغاً عاقالً الويل يكون أن يشترط - ١«
  .شرطني على املادة هذه اقتصرت وقد

 بقية تعترب النص عنه سكت فيما احلنفية مذهب إىل الرجوع يف/ ٣٠٥/ املادة وحبسب
 . الشروط

Å†ËÖ]<oÖ^nÖ]I<íè÷æ<…^fqý]<V< <

íÖ`Š¹]<±æù]<I<”^~�ù]<àè„Ö]<kfni<Üãé×Â<íè÷æ<…^fqý]<V< <

  : من كُلّاً فتلزم الفقهاء باتفاق القاصرين على تثبت اإلجبار والية إن
MI áçß�]<íÞçß�]æ<V< <

  . )١(عليهم اإلجبار والية فتلزم لتزوجيهم مصلحة هناك كان إن باتفاق
  : /١٥/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون إليه ذهب ما وهو

 األمراض أطباء من هيئة بتقرير ثبت إذا املعتوه أو انون بزواج اإلذن للقاضي - ٢«
  . »شفائه يف يفيد زواجه أن العقلية
  

                                      
 .٧/١٢٤ مرشد بويل إال نكاح ال: باب النكاح كتاب: البيهقي سنن (1)
 .١٤٠٩: رقم ٣/١٤٣٦ خطبته وكراهة احملرم نكاح حترمي: باب النكاح كتاب: مسلم أخرجه (2)
 .٥٤ - ٥/٥٣: القناع كشاف ١٥٦ - ٣/١٥٤: احملتاج ينمغ ١/٣٨٧: الصغري الشرح ٣٠٦ - ٣٠٤و٢/٢٩٥: املختار الدر على احملتار رد ٢/٢٣٩: الصنائع بدائع (3)
 .٥/٥٥: املنتهى غاية شرح يف النهى أويل مطالب ٩٦ - ٩٤و ٧/٧٧: الطالبني روضة ٣٨٢ - ١/٣٨١: الصغري الشرح ٢٤٥و٢/٢٤١: الصنائع بدائع (1)
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  .املطبق ىعل إال اليوم يصدق ال وانون
  .شفاؤه ميكن مريض هو املتقطع انون ألن

  .واإلناث الذكور النص فيشمل له داللة ال والتأنيث والتذكري
 يف مصلحة وجود يف والشافعية املالكية رأي مع ينسجم القانون إليه ذهب ما أن كما
  . لشفائه تزوجه

NI<�Ç’Ö]<V< <

 . )٢(اإلجبار والية الفقهاء باتفاق عليه وتثبت

 روي ملا غالبة مصلحة تزوجيه يف يكون وقد ذلك يف املصلحة يفهم وال مكلف غري ألنه ذلكو
  . )٣(فأجازه ثابت بن زيد إىل فاختصموا صغري وهو ابنه زوج عمر ابن أن

  . به له حاجة ال ألنه للصغري العقد ببطالن فقال حزم ابن وخالف
OI<ì�Ç’Ö]V< <

  : إجبارها علة يف هماختالف على بناًء فيها الفقهاء فاختلف

 وجه على التصرف عن لعجزها الصغرية؛ يف اإلجبار علّة هو الصغر يعد": احلنفية قال
  ."بنفسها واملصلحة النظر

 : قالوا ما على واستدلوا

��m���¹: تعاىل بقوله  - أ  �¸�� �¶��µ��´��³��²� �±��°� �¯��®� � � �¬� �«
º»l ]٤: الطالق[. 

  . )٤(أشهر ثالثة وهي عدة هلا الشارع فجعل ةالصغري يعين: حيضن مل بالالئي واملقصود
  .)٢(الصغرية نكاح جواز دليل وهذا النكاح هو شرعاً العدة وسبب

  

                                      
 .٩/٥٦٠: احمللى ٢/٩: املقتصد واية اتهد بداية ٤/٢١٢: املبسوط (2)
 .٧/٣٩٣: املغين يف قدامة ابن ذكره (3)
 .١٨/١٤٨: القرآن ألحكام اجلامع (4)

 .٢١٣ - ٤/٢١٢: املبسوط(2) 
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 .األكفاء بني إال تتوافر ال ومقاصد أغراض من فيه ملا املصاحل مجلة من النكاح يعد  - ب 

 رهاصغ يف للويل الوالية إثبات إىل ماسة احلاجة فكانت وقت كل يف يوجد ال قد والكفء
 الوالية إلثبات احلاجة فتتحقق العمر عقد العقد وهذا الكفء ذلك لفات بلوغها انتظر لو ألنه

  . )٣(للويل
 الصحابة عن نقالً ولوروده إليه للحاجة الصغريات تزويج جواز على حزم ابن ووافق  - ج 

  . عليهم اهللا رضوان

 على يثبت كما الصغرية ىعل والصغر البكارة اإلجبار والية علة": واحلنابلة املالكية وقال
  . )٤("الوالية صحت الفتاة يف وجد فأيهما البكر

  . )٥(عليها إجبار فال عنها احلجر وأطلق كرشيدة البكر عاملَ ِإنْ الويل أن املالكية وأضاف

  .)٦(العاقلة البالغة البكر على إجبار ال أمحد عند رواية ويف

 أن عنها اهللا رضي عائشة السيدة روته ومبا صغرال اعتبار يف احلنفية به استدل مبا واستدلوا
  . )٧(تسع بنت وهي عليه دخلتأو سنني ست بنت وهي تزوجهاgالنيب

 وليها من بنفسها أحق األمي«: gاهللا رسول عن يرويه فيما عباس ابن حبديث واستدلوا
  . )٨(»صماا وإذا نفسها يف تستأذن والبكر

 وهي اآلخر عن نفيه على دل ألحدمها احلق توأثب قسمني النساء قسم ملا": فقالوا
  . )١("البكر

 علة ألن كبرية أو صغرية كانت سواء البكر على اإلجبار والية تثبت": الشافعية وقال
  . )٢("معه اإلجبار وجد وجدت فأينما البكارة هي عندهم اإلجبار

  .بكراً كانت إذا تبلغ حىت يزوجها ال أن الصغرية يف ويسن
  

                                      
 .٢١٣ - ٤/٢١٢: املبسوط (3)
 .٣/٢٧٢: املوطأ شرح املنتقى ٢/٩: املقتصد واية اتهد بداية (4)
 .٢/٣٥٣: الصغري الشرح (5)
 .٧/٣٨٠: املغين (6)
 .١٤٢٢: رقم ٣/٤٤٥الصغرية البكر األب تزويج: باب النكاح كتاب: ومسلم ٤٨٤٠: رقم ٣/١٨٤٧ الصغري ولده الرجل إنكاح: باب النكاح كتاب: البخاري أخرجه (7)
 ١٤٢١٧: رقم ٣/١٤٤٣بالسكوت والبكر بالنطق النكاح يف الثيب استئذان: باب النكاح كتاب: مسلم أخرجه (8)
 .٥/٤٣: القناع كشاف (1)
 .١٥/٣٢١: املهذّب شرح عامو ٥/٤٠١: الطالبني روضة (2)
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 بان ألنه وتستأذن تبلغ حىت تزوج وال عليها إجبار وال والية فال وصغرية ثيباً كانت إن وأما
  .تطليقها مث بتزوجيها الويل تصرف حسن عدم

  : وأدلتهم
  . )٣(»نفسها يف أبوها يستأذا والبكر وليها من بنفسها أحق الثيب«: gالنيب قول

 وهذا باإلذن تنطق حىت تزوج فال بالرضا وليها من بنفسها أحق الثيب أن باحلديث ويراد
  .للبكر خالفاً

 مفهوم دل كما خلاطرها تطييباً إليه مندوب حقها يف لكنه به مأمور للبكر فاالستئذان
 . ا أحق البكر ويل أن أي» بنفسها أحق الثيب«: gقوله

  . )٤(عليها اإلجبار والية معىن وهذا عليها شفقته لكمال صح استئذاا بغري زوجها فلو
 ولو لكة أي إىل به يلقي ال ولده على احلريص الفاضل املريب الشفوق األب أن أراه ذيوال

  .روحه ذلك يف كان
 معها وتداول فيه ابنته واستشار الزوج اختيار أحسن تعاىل اهللا وخشي التربية أحسن فإذا

  .أمرها
 اإلجبار كان رمبا وعندئذ عليها املوىل أو الويل أخالق ساءت إذا إال يتصور ال اإلجبار نأفك

  . احلاالت من بعٍض يف حالً
 بإذا إال البالغة البكر مال يف يتصرف أن ميلك ال الويل" بأن قوهلم احلنفية عضد ولقد
  ."الشرع قواعد عن خيرج مما تريده ال من إىل خيرجها أن ميلك فكيف

 انتفى فإذا النفرة مع هذا يتحقق وال الزوجني بني املصاحل انتظام هو العقد مقصود أن كما
  . )١(فائدته عليه يترتب ال عقد ألنه جيوز ال أن وجب ذلك يف الشرع مقصود

^Ú<gâƒ<äéÖc<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<àÛéÊ<kfni<äé×Â<íè÷æ<…^fqý]<V< <

 ذكر وإمنا اإلجبار والية عليه تثبت من إىل يتعرض مل السوري الشخصية األحوال قانون إن
  .التصرف مباشرة هميكن من القانون

   :أنه إىل/ ١٨/ املادة يف فجاء
  .»..التصرف مبباشرة البالغة واملراهقة البالغ للمراهق القاضي إذن«

                                      
 .١٤٢١: رقم ٣٥/١٤٤٣: بالسكوت والبكر بالنطق النكاح يف الثيب استئذان: باب النكاح كتاب: مسلم أخرجه (3)
 .٦/٨٦: السيوطي بشرح النسائي سنن ٣/١٤٤٤: النووي بشرح مسلم صحيح (4)
 .٣٩٧ - ٢/٣٩٦: القدير فتح (1)

97 



 

  :أنه إىل/ ٢٠/ املادة يف وجاء
  .»عشرة السابعة أمتت اليت هي الزواج لعقد الكبرية مباشرة«

  .العقد تباشر ال سناً دوا من أن هذا ويعين
  .باشرته ممن الزواج عقد للزوم الزوج يف الكفاءة اشتراط /٢٦/ املادة يف وجاء

 احلنفية لرأي خمالف وهو والصغريات الصغار على اإلجبار والية ثبوت عدم على يدل مما
  .واملالكية

  .الشافعية لرأي خمالف وهو أبكاراً ولو أوىل باب من الكبار على تثبت وال

 الذكر يف /١٥/ بلغا اللذين يف قليالً إال يبقها ومل اإلجبار والية ألغى قد القانون يكون وذا
  . بنفسيهما العقد مباشرة ميكنهما أما مع) ١٨/١ م (األنثى يف /١٣/و

 تصدر مل ما البلوغ قبل العقد فسخ إمكان تؤكد واليت النقض حمكمة قرارات جاءت وهكذا
  . )٢٥/٩/١٩٥٨ - ٣٠٤ - ٤١٦( استثنائية إجازة به

íÖ`Š¹]<íéÞ^nÖ]<I<ð^éÖæ_<…^fqý]<½æ†�æ<lçfm<íè÷æ<…^fqý]<Ü�<V< <

  : أقوال على اإلجبار والية يف احلق له من حتديد يف العلماء اختلف
  ".)٢(العصبات جلميع الوالية تثبت": احلنفية قال

 على الوالية يقصروا ومل أنثى الشخص وبني بينهم ليس الذين الذكور من األقارب: وهم
  .األب

 بلوغهما بعد هلما خيار فال الصغرية أو الصغري اجلد أو األب زوج ذاإ": قالوا لكنهمو
  ".مبباشرما العقد فيلزم الشفقة وافرا الرأي كامال ألما

  .حنيفة أيب اإلمام عند والكفء املثل مهر يشترط ال وكذلك
  . االختيار بسوء يعرفا مل طاملا اشتراطهما إىل الصاحبان وذهب

 وإن أقام شاء إن بلغ إذا اخليار منهما واحد فلكل األولياء من واجلد األب غري زوجهما إذا أما
  .إجازما على موقوفاً العقد فيكون فسخ شاء

                                      
 .٢/٢٤٥: الصنائع بدائع ٣٠٦ - ٢/٣٠٤: احملتار رد ٢١٥ - ٤/٢١٣: املبسوط ٤٠٧ - ٢/٤٠٥: القدير فتح (2)
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 اخليار وثبت اجلد أو األب وكيل املزوج كان ولو املثل ومهر الكفاءة شرطي من والبد
  . شفقتهم بقصور واخللل النقصان لتدارك

  : )١(يلي مبا ذلك على واستدلوا

  .]٣: النساء[ �m_��~��}��|��{����z���y��x��w��v��u��tl: تعاىل قوله
  .صداقها يف الويل أقسط إذا اليتيمة نكاح جواز على اآلية دلت حيث

  . ذلك يف الوالية هلم فثبتت العصبات هم واألولياء
 يشعر والنقصان ناقصة هنا القرابة ألن واجلد؛ األب غري يف للصغار البلوغ خيار ويثبت

  . باخليار النقصان تدارك وميكن الشفقة بقصور
 من ألحد وليس فقط ووصيه لألب إال اإلجبار والية تثبت ال: ")٢(واحلنابلة املالكية وقال
  ".اإلجبار والية غريهم األولياء

  . احلاجة وجدت إذا بعدمها للحاكم احلنابلة عند تثبت كما
 والية - ودين عقل ذو ولكنه ماله يف تصرفه يسوء من -  السفيه وكذلك الرشيد فلألب

 من التزويج يف ملا منها حاالً أقل لشخص ولو املثل صداق دون ولو البكر أو الصغرية على اإلجبار
  .)١(احلنابلة عند الكفاءة بشرط لكن مجة مصاحل

 وإذا تستأمر والبكر«: gبقوله فقط لألب اإلجبار والية ثبوت على واستدلوا
  .)٢(»سكوا

 والرمحة الشفقة وافر من فيه ملا بذلك األب وخص باإلمجاع البكر تزويج لألب أن ىعل فدل
  . نيابة مقامه الوصي ويقوم

 األولياء من غريمها دون فقط واجلد لألب البكر على اإلجبار والية تثبت: "الشافعية وقال
  ".موته أو أهليته عدم عند ذلك للجد مث املثل ومهر الكفاءة بشرطي البكر ابنته تزويج فلألب
  
  
  

                                      
 .٤/٢١٤: املبسوط ٤٠٧ - ٢/٤٠٦: القدير فتح (1)

 .٤٦ - ٥/٤٥: القناع كشاف ٣/٢٧٤: املوطأ شرح املنتقى ٣٨٢ - ١/٣٨١: الصغري الشرح (2)
 .٧/٣٨١: املغين (1)
 .٨٥ ص خترجيه سبق (2)
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  : واستدلوا
 يف أبوها يستأذا والبكر وليها من بنفسها أحق الثيب«: عباس ابن رواه فيما gبقوله - أ 

  .)٣(»صماا وإذا نفسها
  . البكر على األب والية على لفظه بصريح احلديث فدل

 . )٤(األولياء نم غريمها عند ليس ما والرمحة والرأفة الشفقة وفور من عندمها واجلد األب بأن - ب 

í�Î^ß¹]<†è†�æ<Ø¦<Å]ˆßÖ]<V< <

 اإلجبار والية ثبوت على متفقون باإلمجاع الفقهاء مجيع أن جند الفقهاء آراء عرض بعد
  .لألب

  .عليهم املوىل ملصلحة واحتياط حرص فيه له الوالية بثبوت القول فإن ولذلك
 األكثر فهو وحيف بظلم ذلك ترنيق مل وإذا أبناءه ليزوج املال من الكثري يكلفه ذلك إن بل
  . هؤالء ملصلحة حتقيقاً

^Ú<gâƒ<äéÖc<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<»<íè÷æ<…^fqý]<V< <

  . موافقته اشترطت اجلد أو األب هو الويل كان إذا أنه) ١٨/٢ (املادة يف القانون ذهب

  .سوامها دون موافقتهما ضرورة إىل إشارة هذا ويف

  ). /٣٠٥ /م (املثل ومهر )/٢٦ /م (الكفاءة بشرط اإلجبار والية لكهمام إىل أيضاً وإشارة
íÖ`Š¹]<ínÖ^nÖ]<I<géi†i<ð^éÖæù]<‚ßÂ<íéËß£]<V< <

  : )١(اإلرث يف كترتيبهم احلنفية عند النكاح والية يف األولياء يرتب
  . املعتوهة يف ويصدق سفل مهما االبن - ١
 .عال مهما اجلد مث األب مث - ٢

 .ألب األخ ابن مث الشقيق األخ وابن ألب األخ مث الشقيق األخ - ٣

  . حنيفة أيب عند وهذا ألب العم ابن مث الشقيق العم ابن وأبنائهما ألب العم مث الشقيق العم - ٤

                                      
 .٨٥ص سبق (3)
 .١٥/٣٢١ :املهذب شرح اموع (4)
 .٣/١٢٧: الرائق البحر ٤/٢١٩: املبسوط ٢/٤٠٧: القدير فتح (1)
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 األخ أن أصلهما من ألن ؛واحدة درجة يف يستويان واألخ اجلد فإن الصاحبني عند أما
  . فاألقوى األقوى بالترتيب الوالية وتثبت يزاحم
 للحاكم فتثبت للصاحبني خالفاً حنيفة أيب عند األرحام لذوي تثبت فإا هؤالء عدم إذا مث
  . )٣(»له ويل ال من ويل السلطان«: عائشة السيدة روته فيماgلقوله وذلك )٢(مباشرة بعدهم
íÖ`Š¹]<íÃe]†Ö]I<Å]çÞ_<ð^éÖæù]<‚ßÂ<íéËß£]<V< <

 واجتنابه الطاعات على ومواظبته وتقواه بصالحه املعروف الويل أوهلم درجات األولياء
 كفء بغري أو فاحش بغنب ولو تزوجيه يقبل ولياً يعد واللذات الشهوات يف املنهمك غري للمعاصي

  .الصاحبني دون اإلمام عند

  .واجلد األب يف احلنفية عند االختالف وهذا املثل ومهر الكفاءة من فالبد

  . تزوجيه يقبل كذلك احلال املستور والويل
 زوجها فإذا التزويج له وليس واليته فتسقط الفاسق املتهتك االختيار بسوء املعروف الويل وأما

  . )١(إبطاله ميكنها ولكن صح
Å†ËÖ]<Äe]†Ö]I<íè÷æ<…^éj}÷]<»<‚ÏÂ<t]æˆÖ]<V< <

   .شركة والية وإما واستحباب ندب والية إما وهي

íè÷æ<h‚ßÖ]<h^fvj‰÷]æ ا رضيت إذا ثيباً أو كانت بكراً اقلةالع البالغة احلرة على الوالية هي .  

íè÷æ<íÒ†�Ö] عليه املوىل رضا مع عليه املوىل على الوالية هي .  
ð]…a<ð^ãÏËÖ]<»<íè÷æ<…^éj}÷]<V< <

  : قسمني إىل ذلك يف الفقهاء انقسم
  .شركة والية أا إىل احلنفية من حممد واإلمام الفقهاء مجهور ذهب
  .زواجها أمر يف الثيب البالغة ملرأةا مع الويل اشتراك من فالبد

  .العقد يف ركن الويل ألن لعقدها عربة فال )٢(له آخر قول يف يوسف أبو ووافقهم

                                      
 .٤١٤ - ٢/٤١٣: القدير فتح (2)
 امرأة أميا«: وهو. سنح: وقال ١١٠٢: رقم ٣/٤٠٧: بويل إال نكاح ال جاء ما: باب النكاح كتاب: والترمذي له واللفظ ٢٠٨٣: رقم ٢/٢٢٩: الويل يف: باب النكاح كتاب: داود أبو أخرجه حديث من جزء (3)

 .»له ويل ال من ويل فالسلطان تشاجروا فإن منها أصاب مبا هلا فاملهر ا دخل فإن باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها مواليها إذن بغري نكحت
 .٥٤ - ٥/٥٣: القناع كشاف ١٥٦ - ٣/١٥٤: حملتاجا مغين ١/٣٨٧: الصغري الشرح ٣٠٦ - ٣٠٤و ٢/٢٩٥: املختار الدر على احملتار رد ٢/٢٣٩: الصنائع بدائع (1)
 .٦/٤٩١: املغين ٦/٢٢٣: املنهاج شرح إىل احملتاج اية ٢/٣٦: املهذب ٢٢٣ - ٢/٢٢٢:  الكبري الشرح ٢/٢٩٧: املختار والدر احملتار رد ٢٤٨ - ٢/٢٤٧: الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع (2)
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  .واستحباب ندب والية أا إىل األول قوله يف يوسف وأبو وزفر حنيفة أبو وذهب

 مبن وليها ندو وحدها نفسها تزوج أن العاقلة البالغة احلرة للمرأة أنه إىل احلنفية ذهب إذ
  .ال أو املثل مبهر كفء غري أو كفء من نفسها زوجت وسواء أرادت

  .حبلها يظهر مل ما االعتراض حق فلألولياء كفء غري من نفسها زوجت إن أا غري

  .تداركه ميكن ال ألنه جوازه عدم على والفتوى

 الستكمال فةحني أيب عند االعتراض حق فلألولياء املثل مهر دون نفسها زوجت لو وكذلك
  . لصاحبيه خالفاً املهر

 زواجها عقد بإجراء هو ويقوم واالختيار الندب سبيل على وليها تستشري أن منها ويستحسن
  . االختيار بوالية مسيت ولذلك العام العرف عن باخلروج املرأة توصف ال حىت
íÖ�ù]<í�Î^ß¹]æ<V< <

���m�Î��Í��Ö: تعاىل بقوله الكرمي القرآن من احلنفية احتج �Õ��Ô��Ó� �Ò� � � � �Ñ� �Ð� �Ï�
×Øl ]٢٣٠: البقرة[.  

  . )١(منها النكاح عقد إنشاء تصور فيقتضي للمرأة موجه اخلطاب ألن
àÚ<íßŠÖ]<íèçfßÖ]<V< <

  . )٢(»صماا وإذْنها نفسها يف تستأذن والبكر وليها من بنفسها أحق اَأليم«: gقوله
  . بالرأي املشاركة قبيل من فهو أيضاً احلق هذا لوليها كان وإذا هلا متروك البالغة زواج فأمر

Üèù] :ثيباً أو كانت بكراً هلا زوج ال اليت املرأة اسم .  
 رسول أن عباس ابن عن روي ما ودليلهم باطل فالنكاح إذا بغري الثيب ابنته زوج وإذا

  . )٣(»أمر الثيب مع للويل ليس«: قالgاهللا

 فأتت ذلك فكرهت ثيب وهي زوجها أباها أن روت األنصارية خذام بنت اخلنساء وألنَّ
  . النكاح من باملقصود وعاملة رشيدة وألا )٤(نكاحها فردgاهللا رسول

                                      
 .٢/٢٤٨: الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع: انظر (1)
 .٨٥ص خترجيه سبق (2)
 .٣٢٦٣: رقم ٣/٤٠٠ البكر استئذان: باب النكاح كتاب: والنسائي ٢١٠٠: رقم ٢/٢٣٣ الثيب يف: باب النكاح كتاب: داود أبو أخرجه (3)
 .٤٨٤٥: رقم ٣/١٨٤٨ مردود فنكاحه كارهة وهي ابنته زوج إذا: باب النكاح كتاب: البخاري أخرجه (4)
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��m: تعاىل بقوله اجلمهور واستدل �B��Al ]تعاىل وقوله ]٣٢.:النور :m��q��p� �

t���s��ru��l ]األولياء إىل العقد فنسب ]٢٢١: البقرة.  

 املرأة تزوج وال املرأة املرأة تزوج ال«: gوقوله )١(»بويل إال نكاح ال«: gوبقوله
  .هلا الزواج عاقد هو الويل أن يف صريح وهذا )٢(»نفسها تزوج اليت هي الزانية فإن نفسها

 الرجال متارس مل ألا الندب على فيحمل )٣(»سكوا وإذا تستأمر البكر«: gقوله أما
  . )٤(احلياء شديدة فهي بالوطء

 من البد بل الزواج على جيربها أن يف احلق لوليها فليس البالغ للثيب االختيار ةوالي وتثبت
  .العقد بإنشاء هو يقوم أن على ورضاها موافقتها

  . »بنفسها أحق اَأليم «حلديث الشركة بوالية عندهم تدعى لذلك

 من حةالواض الظاهرة بالقرائن املوافقة على الدال بسكوا إما وذلك معترب منها واإلذن
  .وإعراضها نفورها دون وخجلها حيائها
  . ونفرا بإعراضها أو بقوهلا صراحة ردت بأن وإال القَبول يف قوهلا بصراحة أو

  .ورداً قبوالً للبكر بالنسبة معترب والسكوت
  . وإعراضها بفعلها أو بلفظها قبوهلا صريح من فالبد الثيب وأما

Ø¦<lçfm<íè÷æ<…^éj}÷]EQD<V< <

 أن يف احلق لوليها فليس البالغ للثيب االختيار والية ثبوت إىل والشافعية كيةاملال ذهب
  . العقد بإنشاء هو يقوم أن على ورضاها موافقتها من البد بل الزواج على جيربها

 بنفسها زواجها عقد متلك كما البالغة للفتاة االختيار والية ثبوت إىل حنيفة أبو وذهب
  . وليها استشارة ندب مع ثيبا أو كانت راًبك املثل ومهر الكفاءة بشرط

< <

< <

                                      
 .٥٧ص خترجيه سبق (1)
 .٨٩ص خترجيه سبق (2)
 .٨٥ص خترجيه سبق (3)
 .٣٧: /املهذب ٣/١٤٩: احملتاج مغين ٦/٢٢٣: احملتاج اية ٢/٥: اتهد بداية: انظر (4)
 .٥/٥٤: القناع كشاف ١٥١ - ٣/١٥٠: احملتاج مغين ٢/٩: اتهد بداية ٣/١١٧: الرائق البحر ١/١٩١: اهلداية ٢٤٨ - ٢/٢٤٧: الصنائع بدائع (5)
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ð^éÖæù]<»<íè÷æ<íÒ†�Ö]<…^éj}÷]æ<V< <

 هناك يكن مل وإذا اإلرث حسب ويرتبون العصبات هم األولياء إن": واملالكية احلنفية قال
  ".األرحام لذوي الوالية انتقلت عاصب

  . احلاكم إىل انتقلت مث يرث قريب لكل عنده الوالية فتثبت حنيفة أيب عند أما

  ".للحاكم مث العصبات هم األولياء إن" :قالوا فقد الصاحبان ومنهم اجلمهور أما

  . "بإذا إال للحاكم تنتقل ال": الشافعية وقال
Å†ËÖ]<‹Ú^¤]<I<^Ú<gâƒ<äéÖc<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<»<‚è‚�<ð^éÖæù]<V< <

 بشرط اإلرث ترتيب على نفسهب العصبة هو الزواج يف الويل أن إىل منه /٢١/ املادة ذهبت
  . حمرماً يكون أن

 األعمام أبناء دون واألعمام واألخوة واألبوة البنوة جبنس بتحديدهم األولياء يف توسط وهذا
  . احملارم هم هؤالء ألن

  .العم ابن يشمل مما العصبات هم األولياء أن إىل الفقهاء عامة ذهب وقد
 على واقتصاره األرحام لذوي األولياء لمشو عدم يف اجلمهور مذهب القانون ووافق
  . العصبات
  . اجلمهور مذهب وهو العصبات بعد القاضي إىل الوالية القانون ونقل

   :أنه إىل/ ٢٢/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب
  . »جاز بشرائطه الزواج توىل فأيهما القرب يف وليان استوى إذا - ٢«

  . مجيعها بطلت جهل إن وإال منهم األسبق قدميت ويعين احلنفية مذهب وهو
Å†ËÖ]<‹Ú^¤]<I<h^éÆ<êÖçÖ]<V< <

 ومل - الكفء ا يفوت - منقطعة غيبة األقرب الويل غاب إذا": )١(واحلنابلة احلنفية قال
  . "إليها حلاجتها لليتيمة نظراً تثبت الوالية هذه ألن يزوجها أن لألبعد جاز بتزوجيها يوكل

 تثبت قائمة واليته ألن وذلك تبلغ حىت األقرب الويل غاب إن أحد وجهايز ال": زفر وقال
  . "تبطل فال للقرابة صيانة له حقاً

                                      
 .٥٥ -  ٥/٥٤: القناع كشاف ٢٢٢ -  ٤/٢٢٠: املبسوط ٤١٦و ٢/٤١٥: القدير فتح (1)
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 عاقلة بالغة كانت إذا احلاكم يزوجها القَصر مسافة ارب الويل غاب إذا": الشافعية وقال
 . )١("تبلغ حىت تزوج فال بالغة غري صغرية كانت إذا أما جمنونة أو

  :أنه/ ٢٣/ املادة يف السوري الشخصية األحوال نونقا وذهب
 انتقلت الزواج يف مصلحة فوات رأيه انتظار يف أن القاضي ورأى األقرب الويل غاب إذا«
  . »يليه ملن الوالية

  . واحلنابلة احلنفية ملذهب النقض وحمكمة القانون تطبيق ويستبني
 إذ الويل وجود عدم عند قاضيلل الوالية جعلت شخصية أحوال /٢٤/ املادة أن ويلحظ

  : أنه على نصت
  . »له ويل ال من ويل القاضي«
Å†ËÖ]<Œ�^ŠÖ]I<Ø–Â<ì_†¹]END<V< <

Ìè†Ãi<Ø–ÃÖ]<íÇÖ<ğ̂uøŞ‘]æ)٣(V   
íÇÖ :لها يعضلها املرأة وأعضل واستغلق اشتد األمر أعضلظلماً التزوج ومنع ضيق وعضل وعض .  

ğ̂uøŞ‘] :يف منهما واحد كل ورغب ذلك طلبت إذا ابكفئه التزويج من املرأة منع هو 
  . صاحبه

: البقرة[ �m}���|��{��z��y��x��w��v��u��tl: تعاىل لقوله وذلك

٢٣٢[ .  
 خيطبها جاء عدا انقضت إذا حىت فطلقها رجل من يل أختاً زوجت: يسار بن معقل ولقول

 أبداً إليك عودت ال واهللا ال ختطبها جئت مث فطلقتها وأكرمتك وفرشتك زوجتك: له فقلت
: ةـاآلي ذهـه تعاىل اهللا فأنزل إليه ترجع أن تريد املرأة وكانت به أسـب ال الًـرج انـوك
﴿z��y�﴾ ١(»إياه فزوجها«: قال اهللا رسول يا أفعل اآلن: فقلت( .  

  .القاضي إىل الوالية انتقال إىل -  أمحد اإلمام عن رواية ومنها - الفقهاء عامة ذهب وهلذا

  . األبعد الويل إىل الوالية تنتقل - اِخلرقي رجحها - أمحد اإلمام عن أخرى رواية ويف

                                      
 .٣/١٥٣: احملتاج مغين ٣٨٥ - ١/٣٨٤: الصغري الشرح ٣/٤٢١: اجلليل مواهب ٢/٢٥٠: الصنائع بدائع ٤/٢٢٢: املبسوط (1)

 .٢/١٥٤: السبيل منار ٧/٣٦٨: غينامل ١٩٩ - ٣/١٩٨: احملتاج مغين ٢/١٤٤: الكربى املدونة ٢/٢٤٧: الصنائع بدائع (2)
 .٢٨٤: الصحاح خمتار ٩٣٠: احمليط القاموس (3)
 .٤٨٣٧: رقم ٣/١٨٤٦ بويل إال نكاح ال: قال من: باب النكاح كتاب: البخاري أخرجه (1)
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Å†ËÖ]<Äe^ŠÖ]<I<‚ÏÃÖ]<ì…^fÃe<ì_†¹]END<V< <

: تعاىل بقوله لذلك واستدلوا احلرة العاقلة البالغة املرأة بعبارة العقد انعقاد إىل احلنفية ذهب
m� � � �°��¯� � �®��¬� �«� � � � � �ª��©��¨��§� �¦���¥l ]الشريفة فاآلية ]٥٠ :األحزاب 
  . املرأة بعبارة النكاح انعقاد على تنص

 وإذا نفسها يف تستأذن والبكر وليها من بنفسها أحق األمي«: gقوله النبوية السنة ومن
  ... ثيباً أو بكراً هلا زوج ال اليت املرأة هي واألمي )٣(»صماا
 قبيل من فهو أيضاً احلق هذا لوليها انك وإذا هلا متروك البالغة زواج أمر أن يفيد احلديث هذاف

  . بالرأي املشاركة
àÚ<ÙçÏÃ¹]<V< <

 إذا العاقل كالصيب نفسها ولية تصري عقلها لكمال فإمنا بلوغها بعد نفسها تزوج حني املرأة أن
 اآلباء تويل يف والناس العرب عادة على فهو بالنكاح األولياء خطاب يف اآليات من ورد وما بلغ

  . الزواج عقد
 وال بويل إال النكاح يصح ال أنه إىل واحلنابلة والشافعية املالكية من الفقهاء مجهور وذهب

غريها وال نفسها تزويج املرأة متلك .  

 اعتبار على دليل أصرح فهو ]٢٣٢: البقرة[ �mz��yl تعاىل بقوله القرآن من واستدلوا
  .بعبارا تعقده كانت إذا لعضله معىن فال وإال الويل

�m��_��~��}���|��{��z��y��x��w��v��u��t: اآلية سياق أن ذإ
a��`b� �l ]ى تعاىل اهللا فإن ]٢٣٢: البقرة بلوغ عند النكاح النساء منِع عن األولياء 

  . النكاح من واملنع العضل صح ملا العقد يف للرجل الوالية أن فلوال األجل
 وال املرأة املرأة تنكح ال«: gالنيب عن هريرة أبو روى مبا السنِة من فاستدلوا السنةُ وأما
  . بالعقد استقالهلا العادات مبحاسن يليق وال )١(»نفسها املرأة تنكح

الندب على فيحمل والعرف العادة حبسب هو إمنا باإلنكاح اخلطاب" بأن احلنفية ورد 
  ".واإلجياب احلتم وليس واالستحباب

                                      
 .٤٩ -  ٥/٤٨: القناع كشاف ٣/١٤٧: احملتاج مغين ٧/٥٤: الطالبني روضة ١/٣٨١: الصغري الشرح مع السالك ةبلغ ٢٢٣ -  ٣/٢٢٢: الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح ٢٢٥ -  ٢/٢٢٤: الفقهاء حتفة ٢٤٩ -  ٢/٢٤٧: الصنائع بدائع (2)
 .٨٥ص خترجيه سبق (3)

 .٣٠: رقم ٣/٢٢٨النكاح كتاب: قطين الدار سنن (1)
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�: وتعاىل سبحانه ذكر ما ذلك على والدليل m�A��F� �E� �D� �C� �B�

GH����l ]اجلواز شرط الصالح يكن فلم ]٣٢: النور .  
  .النادر يف إال بنفسها زواجها عقد بالدنا يف تباشر ال املرأة أن يتحقق والذي

^Ú<gâƒ<äéÖc<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<V< <

  : أنه إىل /١٦/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب

 من عشرة السابعة بتمام الفتاة ويف عشرة الثامنة بتمام الفىت يف جالزوا أهلية تكمل«
  . »العمر

  .بنفسها ومبباشرا املرأة بعبارة العقد صحة يف احلنفية مبذهب أخذ وهو

 إىل/ ٢٠ /املادة نصت حيث السوري الشخصية األحوال قانون إليه ذهب ما حسناً ولكن
  : أنه

 رأيه بيان وليها من القاضي يطلب الزواج أرادت إذا عشرة السابعة أمتَّت اليت الكبرية«
 القاضي يأذن باالعتبار جدير غري اعتراضه كان أو يعترض مل فإذا له حيددها مدة خالل

  . »الكفاءة بشرط بزواجها
 على تقدم أن قبل القاضي من احملددة املدة خالل رأيه وبيان وليها إذن بأخذ الفتاة يلزم وهذا

  . عليه ليعترض مث ومن الزواج عقد
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ovf¹]<Äe]†Ö]<I<êÖçi<طرفي<‚ÏÂ<t]æˆÖ]EMDV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<êÖçi<طرفي<‚ÏÃÖ]<æ_<^Ûâ‚u_<íè÷æ<æ_<íÖ^ÒæV< <

  .اجلانبني من والوالية الوكالة صحة إىل اجلمهور ذهب
  .كاجلد للضرورة إال اجلميع وزفر الشافعي وأبطل

   .الوكيل وكذلك له ضرورة ال إذ عليه الشافعي واقتصر

 الالحقة اإلجازة ألن االثنني مقام يقوم الزواج عقد يف الواحد كالم بأن األولون واحتج
  . السابقة كالوكالة
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<‚ÏÂ<êÖç–ËÖ]V< <

 بإذن أو إذما دون الشهود من مبحضر امرأة على لشخص ما شخص يعقد أن وهو
  .العقد طريف فيتوىل أحدمها

  .يوسف أيب رأي يف موقوف صحيح عقد وهو

 . بطالنه إىل والشافعية واملالكية وحممد حنيفة أبو وذهب

  . "موقوفاً صح العقد فضوليان توىل إذا" أنه إىل احلنفية ذهب قدو 

 عن ارب غري الويل أو فقط الزوج عن فضويل بالعقد قام إذا" أنه إىل املالكية وذهب
  . "بالبلد وهي اليوم عن إذا يتأخر أن دون به أذنت إن يصح فإنه إذا دون فقط الزوجة
  . مطلقاً الفضويل تصرف فيبطلون واحلنابلة الشافعية أما

  . انعقاده يف ضرر وال حمله ويف أهله من العقد صدور به القائلني وحجة

 بإجازتيهما وتعلق املتعاقدين حق يف ينعقد العقد بأن فضوليني من جوازه يف احلنفية وحجة
  . )١(السابق عقدبال باإلجازة احلكم لثبوت

 يف كما ضرورة إال اجلانبني من واحدة بعبارة الزواج عقد جيوز ال أنه له املبطلني وحجة
  . اجلد

                                      
 الفواكه ٤٤٠ - ٤٣٦: الداين الثمر ٣/١٩٠: خليل خمتصر على اخلرشي ٢٣٣ - ٢/٢٣١: الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح ١٣٥ - ٢/١٣٢: الدقائق كرت ١٩٧ - ٣/١٩٦: القدير فتح ٣٢٨ - ٢/٣٢٥: عابدين ابن حاشية ٢٢١ - ١/٢٢٠: اهلداية(1) 

 .٣٦١و٧/٣٥٤: املغين ٥٨و٥/٥٦: القناع كشاف ١٦٣و١٥٩ - ١٥٧و٣/١٤٧: احملتاج مغين ٧٧ - ٧/٧٢: الطالبني روضة ٢/٣٨: املهذب ٢/٢٢: الدواين
 .٦٢و٥١ - ٥/٥٠: منه ور ٢٣٧و٥/٥٦: القناع كشاف ٣/١٦٣: احملتاج مغين ٧/٧٥: الطالبني روضة ٣٨٧ -١/٣٨٦: الصغري الشرح ٣٢٧ - ٢/٣٢٥: عابدين ابن حاشية ٢/٢٣٣: الصنائع بدائع ١٣٣ -٢/١٣٢ :الدقائق كرت )١(
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  : أنه إىل /٩/ املادة السوري الشخصية األحوال قانون ذهب وقد
  . »اإلجازة على موقوفاً الفضويل كعقد عقده كان وكالته حدود الوكيل جاوز إذا«

 كما اإلجازة على موقوفاً وعده الفضويل لعقد املصححني مذهب إىل القانون ذهاب وواضح
  . واملالكية احلنفية ذهب

ovf¹]<‹Ú^¤]I<½æ†�<ÝæˆÖ<‚ÏÂ<t]æˆÖ]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<…^é}<Éç×fÖ]<íÎ^Êý]æV< <

 واجلد األب غري زوجهما إذا قضاًء العقد فسخ حق انونني أو الصغريين الزوجني لكال إن
  . اجلنون من فاقةاإل أو البلوغ عند

 والبكر الصغرية على مطلقاً التزويج والية له ليس ارب الويل غري أن إىل اجلمهور وذهب
  . )٢ (البلوغ بعد باإلذن إال

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<†è†ÇjÖ]<»<‚ÏÂ<t]æˆÖ]V 

 أو غنب أي العقد يرافق ال أن البد الزوجني بني والواجبات احلقوق بني التوازن على حرصاً
  . لإلبطال عرضة العقد كان وإال اآلخر بأوصاف غش أو خداع
Ý^ŠÎ_<†è†ÇjÖ]<V< <

  :عدة أقسام للتغرير
 والنسب واجلمال والشباب البكارة من بوجوده ويغر العقد صلب يف يشترطه ما فمنها

  .واخللق واالستقامة واليسار
  . وجوده يظن ولكن يشترطه ال ما ومنها

ð]…a<ð^ãÏËÖ]<V< <

 من بأكثر يتزوجها كأن الزيادة هذه لغت بالزيادة املقابل الوصف اتف إن": احلنفية قال
  . "الزيادة جتب مل ثيباً فبانت بكر أا على مثلها مهر

 فلها صاحلاً أبوها وكان مدمناً أو ماجناً فبان صاحل أنه على تزوجته إن" أنه إىل أيضاً وذهبوا
  . "لللعد كفؤاً يعد ال الفاسق ألن حنيفة؛ أيب عند اخليار

                                      
 .٤٦ -  ٥/٤٣: القناع كشاف ١٦٥ -  ١٦٤و٣/١٥٠: احملتاج مغين ١/٣٨٢: الصغري الشرح ٣٠٦ - ٢/٣٠٤: املختار الدر على احملتار رد (2)

109 



 

 وشربه بفسقه جماهراً كان بأن وإال خيار فال فسقه يِسر كان إذا" أنه الصاحبان وفصل
  . "الدخول بعد املثل مهر وهلا اخليار فلها املسكر

  :قولني إىل الشافعية وذهب

  .الصحة: أصحهما

  . العقد يبطل: والثاين

  .خولالد قبل للمهر مسقط بالبطالن القولو للخيار مثبت بالصحة والقول
  .املثل مهر جيب الدخول وبعد
  . الراجح يف للحمل فالنفقة حامالً كانت وإن حامل غري كانت إن سكىن وال نفقة وال
  .الشربيين رجحه كما الغار على املغرور يرجع وال

  . يرجع مل وإال به غر مبا عاملاً كان إن الغار على املغرور رجوع النووي ورجح

 يف الزوج من التغرير اعتبار إىل /٣٢/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب
  .األوصاف من غريها دون الكفاءة

  : أنه على فنص
 من لكل كان كفؤ غري أنه تبين مث كفؤ أنه الزوج أخرب أو العقد حني الكفاءة اشترط إذا«
  . »العقد فسخ طلب والزوجة الويل

  .الزوجة جانب من التغرير اعتبار عدم ويلحظ
  . كالزوج الزوجة جانب من وكذلك ا املغرور األوصاف مجيع اعتبار األوىل وكان
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g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<tæˆi<íÇÖ^fÖ]<í×Î^ÃÖ]<�Çe<öË₣ÓÖ]V< <

 للعقد وليها مباشرة إمكان مع وبعبارا بنفسها احلنفية عند زواجها عقد العاقلة البالغة للفتاة
  .مر كما -  اجلمهور عند وشركة احلنفية عند واختياراً ندباً

 تدخل أن ميكن ال ألنه االعتراض حق لألولياء وهنا الفتاة هلذه كفؤاً الزوج يكون ال قد ولكنه
  .أسرم يف بدخوله يرغبون ال من عليهم

 عدم وجه ألن الزم؛ صحيح فالعقد ويل هلا يكن مل بأن وإال ويل هلا كان إذا يلحظ كما وهذا
  . )١(حقها بإسقاط هي رضيت وقد لألولياء دوجو وال األولياء عن الضرر رفع اللزوم
Ìè†Ãi<ìð^ËÓÖ]<V< <

ğ̂Â†� :عاراً عدمها يوجب مما خمصوصة أمور يف الزوجني بني املساواة.  

 كما بالعيوب يتعلق فيما إال النقص أو الكمال يف للزوجة الزوج مساواة فضابطها
  .)٢(سيأيت
Ù]çÎ_<ð^Û×ÃÖ]<»<½]��]<ìð^ËÓÖ]<ÜãjÖ�_æ<V< <

ğ÷æ_<I<âƒg<†nÒ_<ð^ãÏËÖ]<±c<½]��]<ìð^ËÓÖ]<»<‚ÏÂ<t]æˆÖ]<ácæ<]çË×j}]<»<‚è‚�<^â†‘^ßÂ<
^ãi^Ë‘æV< <

  ".للزوجة مكافئاً يكون أن من للزوج البد": وقالوا
  . واملعقول باملنقول لذلك واستدلوا

àÚ<¹]ßÙçÏ<V< <

 إذا واألمي حضرت إذا واجلنازة أتت إذا الصالة: تؤخرها ال ثالثة علي يا«: gقوله
  . )٣(»كُفؤاً هلا وجدت

àÚ<ÙçÏÃ¹]<V< <

 حتقيق على كبري حد إىل تتوقف الزوجية ومصاحل الزوجني بني واالستقرار العشرة دوام إن
 . )٤ (للزوجة الزوج مساواة

                                      
 .٢٩٧ - ٢/٢٩٦: املختار والدر احملتار رد (1)
 .الكفاءة يف فصل.النكاح كتاب ٣/٣٣٠: الطالبني إعانة (2)
 .٧/١٣٣الكفاءة اعتبار: باب النكاح كتاب: البيهقي سنن (3)
 .٧/٣٧٥: املغين ١٦٦ - ٣/١٦٥: احملتاج مغين ١/٣٩٨: السالك بلغة ٢١٥ - ٤٠/٢٠٩: احملتار رد ٢/٣١٧: الصنائع بدائع (4)
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ğ̂éÞ^mI<gâƒ<ë…çnÖ]<àŠ£]æ<ë†’fÖ]<ê}†ÓÖ]æ<àÚ<íéËß£]<±c<á_<ìð^ËÓÖ]<kŠéÖ<ğ̂�†�<ğø‘_<
áçÛ×Š¹^Ê<l^Û×Š¹]æ<ð^éËÒ_<fÖÜã–Ã<†}û])١( .  

  : واستدلوا
��mu��t: تعاىل قولهب �s� �r�� � �qv� �l ]الدنيا يف الكرامة يف فالعربة ]١٣: احلجرات 

  . وحسب للتقوى واآلخرة

 أبا أنكحوا بياضة بين يا «:فقال بياضة بين من فتاة حجام وهو هند أبا زوج أنهgالنيب عن
  . )٣(»بالتقوى إال... أعجمي على لعريب فضل ال«: وحديث )٢(»إليه وأنكحوا هند

‚è‚�<†‘^ßÂ<ìð^ËÓÖ]<V< <

 والنسب الدين: أا إىل واحلنابلة احلنفية فذهب الكفاءة عناصر حتديد يف الفقهاء اختلف
  . )٤(واحلرفة واملال

  . )٥(فقط فيها املماثلة فتندب الشروط باقي أما العيوب من والسالمة التدين: املالكية وعند

 واألصح للخيار املثبتة العيوب من والسالمة واحلرفة والنسب والعفة ينالد: الشافعية وعند
  . )٦(معترب غري اليسار أن

  .التدين اعتبار على مجيعاً اتفاقهم نلحظ وهنا
  .واحلرفة النسب اعتبار على املالكية عدا واجلمهور

  .العيوب من السالمة اعتبار على والشافعية املالكية واتفاق

  . املال يف حلنابلةوا احلنفية قاواتف
< <

< <

< <

< <

                                      
 .٢/٣١٧: الصنائع بدائع (1)
 .٢١٠٢: رقم ٢/٢٣٣ األكفاء يف: باب النكاح كتاب: داود أبو أخرجه (2)
 .٢٣٣٨١: رقم ١٧/١٢: أمحد اإلمام مسند (3)
 .١١٠ - ٨/١٠٧: اإلنصاف ٦٨ - ٥/٦٧: القناع كشاف ٣/١٣: اللباب ٢١٥ - ٢/٢١٢: الفقهاء حتفة ٢١٥ - ٤/٢٠٩: املختار الدر على احملتار رد ٣١٩ - ٢/٣١٨: الصنائع بدائع (4)
 .٣٧١ - ١/٣٧٠: الصغري الشرح مع املسالك ألقرب السالك بلغة بعدها وما ٢/٢٤٩: الدسوقي حاشية ٢٠٢: الفقهية القوانني (5)
 .٢/٣٩: املهذب ٣٣١ - ٣/٣٣٠: الطالبني إعانة ١٦٧ - ٣/١٦٥: احملتاج مغين (6)
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ð]…a<ð^ãÏËÖ]<»<†‘^ßÂ<ìð^ËÓÖ]<V< <

MI àè‚jÖ]<íËÃÖ]æ<V< <

 من الصفة هذه ألن احلسن بن حممد عدا ما الكفاءة يف شرط التدين أن على الفقهاء اتفق
  . األسرة أفراد مجيع على آثارها تنعكس اليت الصفات أعلى

 اختالف ألن معلن غري أو فسقه معلناً كان سواء صاحلة أو لعفيفة كُفؤاً والفاسق الفاجر فليس
  .وتصرفاته الفاجر سلوك خيالف مما األوالد وتنشئة التربية طرق يف التباين إىل يؤدي السلوك

  .]١٨: السجدة[  �m¤��������£�����¢��¡������������~¥��¨��§��¦���l: تعاىل قال وقد

 يف فتنة تكن علواتف إال فزوجوه وخلقه دينه ترضون من إليكم خطب إذا«: gوقال
  . )١(»عريض وفساد األرض

 األسواق إىل خيرج أو منه ويسخر يصفع كان إذا إال الديانة تعترب ال": حممد وقال
  .)٢("سكران

  . )٣(الفاسق نكاح فسخ املالكية من مجاعة ورجح
 وورع وعفة خبلق إال هذا يتم وال املشترك العيش الزواج يف ما أهم أن أرجحه والذي

 كما الفاسق نكاح فسخ أرجح فإين ولذا عليه واحلرص ورعايته اآلخر لصيانة يدفع.. وتقوى
  . املالكية من بعض إليه ذهب

NI Ýø‰ý]<V< <

 أعرافهم ألن العرب بغري خاص وهذا الزوجني أحد إسالم ال واألجداد اآلباء إسالم هنا املراد
 . اليوم موجوداً أراه وال احلنفية به وانفرد واألقدمية باألسبقية التفاخر تقتضي

OI gŠßÖ]<V< <

 التدين دون النسب اعتبار أن واحلق املالكية دون الكفاءة يف النسب اعتبار إىل اجلمهور ذهب
  .التقوى يف واملفاضلة املساواة يف والشريعة الزواج مقاصد من أبعد

   
                                      

 .١٠٨٤: رقم ٣/٣٩٥ فزوجوه دينه ترضون من جاءكم إذا جاء ما: باب النكاح كتاب: الترمذي أخرجه (1)
 .٣٢٠ -  ٢/٣١٨: الصنائع بدائع ٢/٢١٢: الفقهاء حتفة ٣/١٣: اللباب ٤/٢١٣: احملتار رد (2)
 .٢٠٢: الفقهية القوانني ٣٩٩ - ١/٣٩٨السالك بلغة ٢/٢٥١: الدسوقي حاشية (3)

113 



 

P<I Ù^¹]<V< <

 البعض اوحدده احلنفية من يوسف أيب قول وهذا والنفقة املهر على الزوج قدرة به ويراد
  . شهر بنفقة

  . واحلنابلة الشافعية عند قول ويف وحممد حنيفة أبو الكفاءة يف اليسار واشترط

 أهل به يفتخر وال ورائح غاٍد املال ألن والشافعية املالكية عند األصح يف اليسار يشترط ومل
 اهللا نسأل رياًفق صار غين من وكم غنياً صار فقري من كم ألنه الراجح وهو )١(والبصائر املروءات

>.العافية تعاىل <

QI íÊ†£]<V< <

 للكمال الزماً وصفاً ليست ألا الكفاءة خصال من احلرفة املالكية غري اجلمهور اشترط
>.والعافية املرض فأشبه <

RI íÚøŠÖ]<àÚ<hçéÃÖ]<íjfn¹]<…^é~×Ö<»<|^ÓßÖ]J< <

  : أنه إىل /٢٨/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب

  . »البلد لعرف لكفاءةا يف العربة«

 »املوضوع لقاضي يعود وتقديرها البلد لعرف الكفاءة يف العربة«: النقض حمكمة وقالت
  .)١٩/١١/١٩٥٦ - ٣٢٥ - ٣٢٦ - ش(

gu^‘<Ð£]<»<ìð^ËÓÖ]<V< <

 إن يتعريون وأولياَءها املرأة ألن وأوليائها للزوجة حق فهي الزوج جانب يف الكفاءة تعد
  . تكافؤه ال من حتته تكون أن يتعري فال الرجل أما يكافؤها ال ومن منها أدىن هو من تزوجت
  : يلي ما على /٢٩ /املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون نص وقد

  . »والويل للمرأة خاص حق الكفاءة«

 املرأة ملصلحة تشترط إمنا الكفاءة أن على متفقون الفقهاء«: فقالت النقض حمكمة ونصت
  . )١٥/٥/١٩٧٧ - ٣٨٣ - ٢١٧ - ش( »الرجل ملصلحة ال

                                      
 .السابقة عاملراج (1)
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 يكن مل إذا العقد فسخ لطلب التدخل حق له الويل أن على /٢٧ /املادة نصت وكذلك
 كفؤاً الزوج كان فإن الويل موافقة غري من نفسها الكبرية زوجت إذا«: ونصها كفؤاً الزوج
  . »النكاح فسخ طلب فللويل وإال العقد لزم

ÌééÓi<½†�<ìð^ËÓÖ]<½†�Ò<ív‘<æ_<[ÝæˆÖ<V< <

  . النكاح عقد يف لزوم شرط الكفاءة أن إىل اجلمهور ذهب
 لصحة شرط الكفاءة": أمحد اإلمام عن ورواية الشافعية عند وقول احلنفية عن رواية ويف
  . "النكاح عقد

 الكفء غري من التزويج يف ألن فاسد؛ أو باطل فالنكاح كفؤ غري من املرأة تزوجت إذا أي
 نصف فلها الدخول قبل الزوج طلقها ولو الويل بتفريق هلا مهر وال وأوليائها ةباملرأ العار إحلاق

  . )١(املسمى
  : يلي مبا ذلك على األولون واستدل

 وأسامة قرشية وفاطمة )٢(فنكحته زيد بن أسامة تنكح أن قيس بنت فاطمة أمر gالنيب أن -
  . gللنيب موىل

 واملقداد قرشية وكانت األسود بن ملقدادا حتت كانت املطلب عبد بن الزبري بنت ضباعة أن -
 . )٣(بقرشي ليس

 تركوا وقد النكاح صح األولياء سائر ورضا برضاها الكفؤ غري من املرأة تزوجت فإن وعليه
  . املبيع بعيب رضي كمن وأوليائها الزوجة على نقصاً ذلك وكان هلم حقاً

 أن على الفسخ حق هلم كان األولياء رضا غري من الكفؤ غري من هي تزوجت لو وكذلك
  . )٤(الويل أو الزوجة طلب على وبناء القاضي حبكم يكون أن البد الفسخ

 اجلمهور إليه ذهب ما إىل /٢٦/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب وقد
  . »للمرأة كفؤاً الرجل يكون أن الزواج لزوم يف يشترط«: ونصها

 راجحاً أراه الذي وهو صحة ال لزوم شرط الكفاءة باعتبار االختالف القانون حسم وذا
  . أمكن ما الصالح على للمسلم محالً

                                      
 .٤٨١ - ٦/٤٨٠: املغين ١٧/٢٧٥: اموع ٢/٤٩: املهذب ٣/١٦٤: احملتاج مغين ١/٣٩٩: السالك بلغة ٥/٢٥: املبسوط ٢٣٤و٢/٢٩٧: املختار الدر على احملتار رد ٢/٦٢٣: الصنائع بدائع (1)

 .١٤٨٠: رقم ٣/١٥٢٦هلا نفقة ال ثالثاً املطلقة: باب الطالق كتاب: مسلم أخرجه (2)
 .٤٨٠١: رقم ٣/١٨٣١: الدين يف األكفاء باب: النكاح كتاب: البخاري أخرجه (3)
 .٦/٤٨١: املغين ٥/١٥: األم ١٧/٢٧٥: اموع ٢/٣٩٩: السالك بلغة ٣/٥٨: الدسوقي حاشية ٢/٦٢٤: البدائع ٢٦ - ٥/٢٥: املبسوط (4)
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kÎæ<š]�Â÷]<Ð£<ìð^ËÓÖ]<V< <

 فلو فقط العقد ابتداء عند الكفاءة عدم على االعتراض حق أن على واحلنابلة الشافعية اتفق
  . االعتراض يف لألولياء حق فال ذلك بعد الكفاءة زالت

 حقهم سقط دخل فإن بزوجته الزوج يدخل مل ما االعتراض حق لألولياء" :املالكية وقال
 . "العقد ينفسخ وال

 فاسد العقد فإن الزواج عقد يف صحة شرط الكفاءة بأن األوىل الرواية يف احلنفية وعند
 . الكفؤ غري من نفسها زوجت كانت إذا أصالً

 أو املرأة تلد أن إىل االعتراض حق فيبقى لزوم شرط الكفاءة بأن الثانية الرواية على وأما
  . )١(العتراضه عربة فال اعترض مث ولدت حىت الويل سكت فإذا حتمل

 ورأي الصحة رأي بني توسطاً هذا وأرى احلنفية عند الثانية الرواية هذه القانون وافق وقد 
 يف للنظر بالقصري ليس الذي الوقت هذا الويل أعطي إذا الكفاءة وجود إىل النظر حيث من اللزوم
  .ال أو الكفاءة وجود

  : أنه على شخصية أحوال /٣٠/ املادة نصت حيث

  . »املرأة محلت إذا الكفاءة لعدم الفسخ حق يسقط«

 إذ التعاقد عند وهو الكفاءة بوجود فيه يعتد الذي الوقت يف اجلمهور رأي القانون وافق كما
  .ما لعارض كفاءته زالت مث كفؤ وهو الشخص تزوج رمبا

 الشديد لالضطراب األسر لتعرضت وإال لألسرة استقرار فيه فقط التعاقد عند االعتبار ذاوه
  .طارئ كل عند

  : يلي ما على شخصية أحوال/ ٣١/ املادة نصت وقد

  . »بعده زواهلا يؤثر فال العقد عند الكفاءة تراعى«
< <

< <

< <
                                      

 : ٢/١٠٦: السبيل ارمن ٣/٥٥٤: الطالبني إعانة ١/٢٨٨: اإلكليل جواهر ٣/١٨٧: القدير فتح (1)
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ovf¹]<Œ�^ŠÖ]<I<løÚ^ÃÚ<t]æˆÖ]<íè…]�ý]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<”ç’ßÖ]<^ÏÖ]íéÞçÞ<»<løÚ^ÃÚ<t]æˆÖ]<íè…]�ý]V< <

<_I løÚ^Ã¹]<�Ö]<ÐfŠi<‚ÏÃÖ]<V< <

ì�^ÚK<PLVK   
  : اآلتية الوثائق مع املنطقة لقاضي الزواج طلب يقدم - ١«
 إقامته وحمل وسنه واملخطوبة اخلاطب من كل باسم احمللة وعرفاء خمتار من شهادة -أ
  . شرعي مانع الزواج هذا من مينع ال وأنه وليه واسم
  . الشخصية وأحواهلما الطرفني نفوس قيد عن مصدقة صورة -ب
 الصحية املوانع ومن السارية األمراض من خبلومها الطرفان خيتاره طبيب من شهادة -ج
  . خيتاره طبيب مبعرفة ذلك من التثبت وللقاضي للزواج
  . اإلجبارية اجلندية سن يف هم وملن للعسكريني بالزواج رخصة -د
  . »أجنبياً الزوجني أحد كان إن العام األمن ريةمدي موافقة -ه
 أنه على اإلجراءات هذه استيفاء بعد إال احملكمة خارج املعقود الزواج تثبيت جيوز ال -٢
 إيقاع من ذلك مينع وال اإلجراءات هذه دون الزواج يثبت ظاهر محل أو ولد حصل إذا

  . »القانونية العقوبة
ì�^ÚK<PMVK   

 تأخريه االشتباه عند وله الوثائق هذه استكمال بعد فوراً العقد اءبإجر القاضي يأذن«
  . »اإلعالن طريقة خيتار والقاضي أيام عشرة مدة إلعالنه

ì�^ÚK<PNVK   
  . »ملغى اإلذن يعد أشهر ستة خالل العقد يجر مل إذا«

<hI  løÚ^ÃÚ<‚ÏÃÖ]<V< <

ì�^ÚK<POVK   
  . »العقد اءبإجر احملكمة مساعدي من له يأذن من أو القاضي يقوم«

< <

< <

117 



 

ì�^ÚK<PPVK   
  : الزواج صك يشمل أن جيب«
  . منهما كل وموطن كاملة الطرفني أمساء -أ
  . ومكانه وتارخيه العقد وقوع -ب
  . منهم كل وموطن كاملة والوكالء الشهود أمساء -ج
  . ال أو املعجل قُبض وهل واملؤجل املعجل املهر مقدار -د
  . »القاضي وتصديق واملأذون العالقة أصحاب توقيع -ه
ì�^ÚK<PQVK )٣١/١٢/١٩٧٥ تا/ ٣٤ /القانون من/ ٣ /باملادة املعدلة(   
 األحوال لدائرة عنه بصورة ويبعث املخصوص سجله يف الزواج املساعد يسجل - ١«
  . الزواج تاريخ من أيام عشرة خالل املدنية
 املساعد ويكون اجبالزو املدنية األحوال دائرة الطرفني إخبار عن الصورة هذه تغين - ٢
 . الصورة إرسال إمهال عن مسؤوالً

 والنسب والطالق الزواج بتثبيت الصادرة األحكام تسجيل يف نفسها الطريقة تطبق - ٣
 إىل حاجة دون املخصوصة السجالت يف ذلك بتدوين املدين السجل أمني ويقوم املفقود ووفاة
 . »آخر إجراء أي

ì�^ÚK<PRVK   
  . »رسم كل من الزواج معامالت تعفى«

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]I<�]ç¹]<íéÞçÞ^ÏÖ]<íÏ×Ãj¹]<ð]†qde<‚ÏÂ<t]æˆÖ]<àÚ<áçÞ^Î<l^eçÏÃÖ]<áçÞ^Îæ<íÚ‚}<Ü×ÃÖ]<
t]æˆÖ]æ<»†ÃÖ]<løÚ^ÃÚæ<‚ÏÃÖ]V< <

 ينبغي مما البحث هذا الستكمال والضرورية الالزمة القانونية املواد بعض البحث هذا وأتبع
  : وهي معرفته

< <

< <

< <

< <
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Å†ËÖ]<Ùæù]I<†qcð]<‚ÏÂ<t]æˆÖ]<áçÞ^Îæ<l^eçÏÃÖ]<Ù‚Ã¹]<V< <

ì�^ÚK<PRUVK   
 يف يدون أن دون عمره من عشرة الثامنة يتم مل قاصر زواج الدين رجال أحد عقد إذا«
 مائة من بالغرامة عوقب القاضي بإذن عنه يستعاض أن أو القاصر على والية له من رضا العقد
  . »لرية ومخسني مائتني إىل

ì�^ÚK<PSLVK   
 وسائر اإلعالنات يتم أن قبل زواجاً يعقد الذي الدين رجل نفسها العقوبة حقيست«

 انقضاء قبل امرأة زواج يتوىل أو الشخصية األحوال أو القانون عليها ينص اليت املعامالت
  . »عدا
ì�^ÚK<PSMVK   

 باحلبس عوقب سابق زواج بسبب زواجه ببطالن علمه مع شرعية بطريقة تزوج من - أ«
  . سنة إىل شهر من

 علمه مع املذكور الزواج عقد يتوىل الذي الدين رجل نفسها للعقوبة ويستهدف -ب
  . »السابقة الزوجية بالرابطة

ì�^ÚK<PSNVK   
 الذين والشهود وممثلوهم املتعاقدون السابقة األحكام لتطبيق الدين رجال مرتلة يرتل«
  . »هذه بصفتهم الزواج حضروا

 فيه اشترط وإن شكلياً عقداً ليس اإلسالمية الشريعة يف لزواجا عقد إن: أقول عليه وبناء
  .انعقاد ال صحة شروط فهم الشهود

) دقيقة ليست تسمية فهي الدين رجل ال( الشرعي العلم رجل حضور أن أرجحه والذي
�m��D��C��B��A العظيم امليثاق هذا أمهية والشهود املتعاقدين ليذكر حسن شيء العقود

�I��H���G��F��EM��L��K��J�N��R��Q��P��� �O��

��_��^����]��\��[��Z��Y��X����W��V��U��T��Sl 
  .]٢١-٢٠: النساء[
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 العلم رجل ومنهم القانون خيالف أن ألحد ينبغي وال العقود بأحكام االستمساك وألجل
  . )١(املتعاقدين أحد على العقد هذا يف طبية خطورة ال أن يعلم أن وخاصة الشرعي

Å†ËÖ]<êÞ^nÖ]I<ð]†qc<‚ÏÂ<t]æˆÖ]<áçÞ^Îæ<íÚ‚}<Ü×ÃÖ]<V< <

ì�^ÚK<TPVK   
 دوائر لدى الزواج عقد تسجيل مت إذا إال العلم خبدمة سيكلف من بزواج يسمح ال«
  . التكليف سن دخوله تاريخ من أشهر ستة قبل املدنية األحوال
  : التالية احلاالت يف إال بزواجهم يسمح فال املكلفون أما
  . العلم خدمة من أعفوا إذا -أ
  . اإللزامية اخلدمة مدة أمتوا إذا -ب
  . النقدي البدل دفعوا إذا -ج
  . العايل التحصيل طلبة من كانوا إذا -د
  . قانونية ألسباب سوقهم املؤجل من كانوا إذا -ه
  . متتالية سنوات ثالث مدة صحية ألسباب خدمتهم تأجيل على مضى إذا -و
 تضطرهم مثبتة استثنائية أخالقية ظروف دلوجو زواج رخصة على استحصلوا إذا -ز
 .للزواج

 هذه من) ز و هـ د(الفقرات يف ذكرهم الوارد للمكلفني زواج رخص إعطاء يف يشترط -
 هذه ويف الزواج هذا عن النامجة لإلعالة تأميناً سورية لرية بألفي قانونية كفالة تقدمي املادة
  . دمةاخل ألداء املكلف سوق دون اإلعالة حتول ال احلال

 تقوم أن الشرعية للمحاكم يسمح وال املختصة التجنيد دوائر قبل من الزواج رخص تعطى -
 تسجل أن املدنية األحوال لدوائر وال املادة هذه أحكام تشملهم من زواج عقود بإجراء
  . »املادة هذه يف ا املنوه للرخصة باالستناد إال العقود هذه

< <

< <

< <
                                      

 .بعدها وما ٣١١: املفسدة درء: ر )١(
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Å†ËÖ]<oÖ^nÖ]I<ð]†qc<‚ÏÂ<t]æˆÖ]<áçÞ^Îæ<Ù]çuù]<íéÞ‚¹]<íÖ‚Ã¹]<V< <

ì�^ÚK<OUVK   
 يف املدين السجل أمني إىل بالطالق حكمت أو الزواج عقدت اليت املختصة السلطة ترسل«
 ثالث /٢٢/ املادة يف عنها املنصوص املهلة ضمن احلكم فيه صدر أو العقد فيه مت الذي املكان
  . لرية وعشرون مخسة قدرها غرامة طائلة حتت وذلك احلكمية الفقرة أو الزواج عقد عن نسخ

 وعلى املختص مرجعه من اخلفيفة العقوبات إحدى عليه تفرض موظفاً املقصر كان وإذا
 النسخ استالم فور املدين السجل يف والطالق الزواج تدوين املختص املدين السجل أمني

  . )١(»املذكورة
Å†ËÖ]<Äe]†Ö]I<t]æˆÖ]<»†ÃÖ]<løÚ^ÃÚæ<‚ÏÃÖ]<V< <

  .توثيق دون شروطه لبعض مستكمل زواج قدع هو
 وجدت وإذا واملهر والشهود الويل بانتفاء الشرعية للشروط موافقته عدم العريف الزواج وأغلب

  .للضياع املرأة حقوق يعرض مما له مزية أهم التوثيق عدم فيبقى هذه كل
  . )٢(الشهودأو  الويل انتفى إذا املشروعة غري الصالت صور من صورة وهو

                                      
 ...بعدها وما ١٠٤ - ١/١٠٢: الشخصية األحوال قانون يف املرشد: ر )١(

 .٣٨٠- ٣٧٣: عنها املنهي األنكحة: انظر (2)
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Ø’ËÖ]<oÖ^nÖ]<V…^ma<t]æˆÖ]J< <

ovf¹]<Ùæù]V<ÑçÏu<°qæˆÖ]<J< <

ovf¹]<êÞ^nÖ]<VÍ^‘æù]<íñ…^ŞÖ]<æ_<íÞ…^Ï¹]<‚ÏÃÖ<t]æˆÖ]<J< <

ovf¹]<oÖ^nÖ]<VÝ^Óu_<†ã¹]<J< <

ovf¹]<Äe]†Ö]<VíÏËßÖ]<íéqæˆÖ]<J< <

ovf¹]<‹Ú^¤]<V½æ†�Ö]<»<‚ÏÂ<t]æˆÖ]<J< <

ovf¹]<Ùæù]<I<ÑçÏu<°qæˆÖ]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<]ÑçÏ£<íÒ��¹]<°e<°qæˆÖ]V< <

MI Ðu<Å^jÛj‰÷]E<ØŽu<Å^jÛj‰÷]<VD< <

 واحد كل وعلى تعاىل اهللا شرعها اليت احلدود ضمن باآلخر يستمتع أن الزوجني من لكل
  .وآدابه ذلك مستلزمات مراعياً اآلخر رغبة يليب أن منهما

 يا بلى: قلت الليل وتقوم النهار تصوم أنك أخرب أمل اهللا عبد يا«: gاهللا رسول قال
 حقاً عليك لعينك وإنّ حقاً عليك جلسدك فإنّ ومن وقم وأفطر صم تفعل فال: قال. اهللا رسول
  . )١(»حقاً عليك لزوجك وإنّ

 لعنتها عليها غضبان فبات تأِتِه فلم فراشه إىل امرأته الرجل دعا إذا«: gاهللا رسول وعن
  . )٢(»تصبح حىت املالئكة

NI àŠu<ì†�^Ã¹]<V< <

 واحلب والرمحة الود تزرع طيبة حسنة معاملة اآلخر يعامل أن الزوجني من كل على جيب
 يترتب عما والبعد األذى ودفع اخلري على والتعاون بالتسامح اآلخر نفس يف كلٌ والعطف واحلنان

  .]١٩: النساء[ �m´��³µ��l: تعاىل لقوله امتثاالً.. والرتاع واخلالف الشقاق عنه
 السلف عن نقل فقد تعاىل اهللا بطاعة االلتزام يف زوجته الزوج وينصح زوجها الزوجة وتنصح

 نصرب وال اجلوع على نصرب فإنا احلرام وكسب إياك": لزوجها تقول كانت الزوجة أن الصاحل
  . )٣("النار على

                                      
 ..بعدها وما٤٢٤و بعدها وما٣/٨٠: رطيبالق تفسري: ور ٩/٢٩٩: الباري فتح ٤٩٠٣: رقم ٣/١٨٦٩حق عليك لزوجك: باب النكاح كتاب: البخاري أخرجه (1)
 .٢٩٩ - ٩/٢٩٣: الباري فتح ١٤٣٦: رقم ٣/١٤٧٠زوجها فراش من امتناعها حترمي باب: النكاح يف ومسلم٤٨٩٧: رقم ٣/١٨٦٨زوجها فراش مهاجرة املرأة باتت إذا: باب النكاح كتاب: البخاري أخرجه (2)
 .٢/٥٨الزوجة على الزوج حقوق: الدين علوم إحياء(3) 
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 كما املشتركة املسؤولية واستشعار األوالد ورعاية األسرة بناء يف التعاون :العشرة حسن ومن
 بيت يف راعية واملرأة رعيته عن مسؤول وهو أهله يف راع والرجل«: gاهللا رسول قال

  . )١(»رعيتها عن ومسؤولة زوجها
 فال الزوجني بني ما يحفَظَ وأن بسوء اآلخر ذكر وعدم األسرار حفظ: العشرة حسن ومن

 القيامة يوم مرتلة اهللا عند الناس أشر من إن«: gقال فقد شأنه كان مهما ألحد ذلك يفشى
  . )٢(»سرها ينشر مث إليه وتفضي امرأته إىل يفضي لرجلا
OI íÚ†u<ì†â^’¹]J< <
P<I p]�¹]J< <
QI gŠßÖ]J< <
RI Ý^Ûjâ÷]<°e<°qæˆÖ]<øòÖ<kËj×è<g×Î<^Ûâ‚u_<àÂ<†}û]EOD<J< <

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<ÑçÏu<íqæˆÖ]V< <

MI †ã¹]<V< <

  .وتوقرياً تكرمياً الزواج عقد يف للزوجة الزوج على الواجب املال هو
 ليس بأنه يقول ملن خالفاً اهلدية هي والِنحلة ِنحلة بأنه الكرمي القرآن ذكر كما هدية وهو

  .املنفعة مقابل بل بِنحلة

  .]٤: النساء[ �mv��u��t���sw��l اآلية لصريح خمالف الرأي هذا أن إذ

  .خالصة هدية املهر فكان الرجل منفعة يقابلها املرأة منفعة أن كما
  .ممكن وذلك اآلية هذه مع يتفق مبا الواردة اآليات وحتمل

  ... وغريه للمهر شامل واإلنفاق اإلنفاق لسبب بأا القوامة تعليل أن كما
NI íÏËßÖ]<V< <

 من إليه حتتاج ملا شاملة وهي الصحيح بالعقد هلا تثبت الزوج على للزوجة حق وهي
  . )١(للخدمة حتتاج كانت إن وخدمة وكسوة وطعام مسكن

  . )٢(»باملعروف كوولد يكفيك ما خذي«: هلند gقولهل
                                      

(1)
 .٨٥٣: رقم ١/٢٩٦ واملدن القرى يف اجلمعة: باب اجلمعة كتاب: البخاري أخرجه 
(2)

 .١٤٣٧: رقم ٣/١٤٧٠ املرأة سر إفشاء حترمي: باب النكاح كتاب: مسلم أخرجه 
(3)

 .٩/٢٢٤: احمللى ١٦٥ - ٢/١٦٣: السبيل منار ٢/٢٥املهذب ٣/٢٤٣: احمللي شرح ١/٣٩٩: الصغري الشرح ٢٠٩ - ١/٢٠٨: واهلداية ٣/٢٨عابدين ابن حاشية ٣٤٧: األسرة أحكام ٢٥٨ - ٢٥٧: األسرة حقوق: ر 
 .٢/١٨٧: السبيل منار ٤١١: املربع الروض ٢/٢٢: الدواين الفواكه ١/٣٧٥: الصغري الشرح ٧/٢٤٩: الطالبني روضة ٢/٥٥: املهذب بعدها وما ٢/٢٢١: اهلداية: ر (1)

 .٥٠٤٩: رقم ٣/١٩٢٦... فللمرأة الرجل ينفق مل إذا: ابب النفقات كتاب: البخاري أخرجه (2)
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OI àŠu<í×Ú^ÃÚ<tæˆÖ]<íqæˆ×Ö<V< <

  . )٣(»ألهلي خريكم وأنا ألهله خريكم خريكم«: gلقوله
  : يلي ما ويشمل

MD Äé‰çjÖ]<íÏËßÖ^e<V< <

  . )٤(»صدقة له كانت حيتسبها وهو أهله على نفقة املسلم أنفق إذا«: g لقوله
ND ì…^�j‰]<íqæˆÖ]<»<…çÚ_<ì†‰ù]<kéfÖ]æ<àÚ<ì…]�c<kéfÖ]<±c<e†iíé<�÷æù]<Üãjò�ßiæ<±c<

Üã«æˆiJ<JJ< <

  . استشريوهن: أي )٥(»بنان يف النساء آمروا«: g قال فقد
OD íu‡^º<ì_†¹]<^ãjË�øÚæ<J< <

PD ˜Æ<Í†ŞÖ]<àÂ<˜Ãe<^ãñ^Ş}_<]ƒc<kÞ^Ò<í×é×Î<^ãß‰^¦æ<ì�nÒV< <

 مبعىن ويفْرك )٦(»آخر منها رضي خلقاً منها كره إن مؤمنة مؤمن يفْرك ال«: gقال فقد
  . غضيب
QD ì‚Â^ŠÚ<íqæˆÖ]<V< <

 وكثرة املرض كوقت لذلك احلاجة عند السيما البيت أعمال يف املرأة الرجل يعاون بأن وذلك
  .يفعل gالرسول كان كما األعمال
   البيت؟ يف يصنع النيب كان ما سئلت عندما عنها اهللا رضي عائشة السيدة قالت فقد

  . )١(»خرج األذان مسع فإذا لهأه مهنة يف يكون والسالم الصالة عليه كان«: قالت
P<I Ù‚ÃÖ]<»<í×Ú^Ã¹]<‚ßÂ<�‚Ãi<l^qæˆÖ]J< <

QI íè^·<íqæˆÖ]<^ãjè^Îææ<àÚ<íé’ÃÚ<�]<±^ÃiENDV< <

  .قضاءها وينتظر شهوا ليليب جيامعها بل معلقة يذرها فال حتصنه كما حيصنها بأن وذلك
  . )٣("وأدبوهم علموهم": اآلية تفسري يف عنه اهللا رضي علي قال قدو

                                      
 .٣٨٩٥: رقم ٥/٧٠٩وصربه ^خلقه: باب املناقب كتاب: الترمذي أخرجه (3)
 .٥٠٣٦: رقم ٣/١٩٢١ األهل على النفقة فضل: باب النفقات كتاب: البخاري أخرجه (4)
 .٢٠٩٥: رقم ٢/٢٣١االستئمار يف: باب النكاح كتاب: داود أبو أخرجه (5)
 .١٤٦٩: رقم ٣/١٥٠٤بالنساء الوصية: باب الرضاع كتاب: مسلم أخرجه (6)
 .٥٠٤٨: رقم ٣/١٩٢٦ أهله يف الرجل خدمة: باب النفقات كتاب: البخاري أخرجه (1)
 .٥/١٩٨: القناع كشاف ٢٥٦ - ٣/٢٥١: احملتاج مغين ٣٤٣ - ٢/٣٣٩: الكبري الشرح ٢٤٢ - ١/٢٤١: اهلداية (2)

 .٢٨/١٦٥: الطربي التفسري (3)
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RI ]ì�ÿÇÖ<î×Â<íqæˆÖ]<V< <

 باحلجاب فيأمرها.. مس أو كلمة أو نظرة من وعرضها دينها يف الزوجة حيفظ بأن وذلك
  . )٤(وحملارمها لزوجها إال زينتها إبداء وبعدم بصرها وبغض بيتها من اخلروج عند واجللباب
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<ÑçÏu<tæˆÖ]V< <

MI Ðu<íÂ^ŞÖ]<V< <

 معصية ال فيما مطلقة طاعة زوجها تطيع أن لزوجةا على وجب صحيحاً الزواج عقد مت إذا
  . فيه

  .احلق هذا متنحه واجلسمية التكوينية الرجل طبيعة وإن هذا
 مل طاملا.. كذلك به وتسر برجولته املتحقق بزوجها أكثر لتسعد الطبع السليمة الزوجة وإن

  . احلق هذا استخدام يسيء

��m: ذلك موضحاً تعاىل قال وقد �E��D��C��B��A��J��I��� �H��G��F
N��M��L��KO��V��U��T��S��R��Q���PW��l ]٣٤: النساء[ .  

 زوجها وأطاعت فرجها وحفظت شهرها وصامت مخسها املرأة صلت إذا«: gقال وقد
  . )١(»شئت اجلنة أبواب أي من اجلنة ادخلي: هلا قيل

  . )٢(»اجلنة دخلت راض عنها وزوجها ماتت امرأة أميا«: gوقال

  . )٣(»زوجها حق تؤدي حىت را حق املرأة تؤدي ال بيده حممد نفس ذيوال«: gوقال
  .الزوجة مبال يتعلق ال الزوجة على للزوج الطاعة حق وإن هذا
  .عاقلة بالغة رشيدة مادامت الزوج تدخل ودون غريها دون به التصرف صاحبة فقط فهي

  .)٤(الزوجية باحلياة يتعلق ما كل على الطاعة حق ويقتصر
 األلفة روابط وتعمق وزوجته الزوج بني والود احملبة روح تبعث لزوجها الزوجة عةطا وإن

  .)٥(تعاىل اهللا يرضاه ال الذي الشقاق إىل املؤدي والعناد اجلدل روح وجتنب األسرة يف واملودة

                                      
 .٥٠ - ٤٩: بالنساء اإلسالم رمحة(4) 
 .١٦٦١: رقم ٢/٣٠٧أمحد اإلمام مسند (1)
 .١١٦١: رقم ٣/٤٦٦ املرأة على الزوج حق يف جاء ما: باب النكاح كتاب: الترمذي أخرجه (2)
 .١٨٣٥: رقم ١/٥٩٥املرأة على الزوج حق: باب النكاح كتاب: ماجه ابن أخرجه (3)
 .١٢٨ - ١٢٦: والزفاف اخلطبة آداب ٢٠٨ - ٢٠٧: األسرة حقوق ٣٤٩ - ٣٤٧: األسرة أحكام (4)

 .١٢٧: والزفاف اخلطبة آداب (5)
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NI …]†ÏÖ]<»<kée<íéqæˆÖ]<V< <

 الزوجية بيت يف رهاواستقرا إجابته لزمها الزوجية بيت إىل ودعاها صحيحاً الزواج عقد مت إذا
  .هلما سكناً الزوج هيأه الذي

 ذلك فلها والديها تزور كأن خبروجها بأس فال شرعياً وكان خلروجها مسوغ وجد إذا لكنو
  ... حمارمها زيارة وهلا مرة مجعة كل

 رعايته عليها واجباً كان ميرضه أحد له وليس مرض إذا يطببه ملن والديها أحد احتاج وإذا
  . كلذل واخلروج
  ذلك؟ من منعها له وهل
 من وكذلك املرض عليه أثقل إذا أبيها عيادة من منعها للزوج يكره أنه إىل الشافعية ذهب
  .)١(بالعقوق ويغريها النفور إىل يؤدي ذلك من منعها ألن ؛موته حضور

  . )٢(إذنه بال خترج فإا منعها إذا أنه إىل احلنفية وذهب
OI íè^Â…<tæˆÖ]<�÷æù]æ<áæö�æ<Ö]kéf<V< <

  .متطوعة تفعله وإمنا عليها واجباً البيت خدمة تعد وال
 خيدمها خبادم يأتيها أن الزوج على الزماً كان خيدمون أهلها ممن أو تخدم ممن كانت وإذا
 زوجها بيت يف راعية واملرأة«: gالرسول قال كما كلٍّ وعلى )٣(واجبها أداء على ويعينها

  . )٤(»رعيتها عن ومسؤولة
P<I ŠjÆ÷]Ù^<àÚ<˜é£]<Œ^ËßÖ]æJ 

< <

< <

< <

< <

 

                                      
 .٢/٦٦: املهذب (1)
 .»كله ذلك يف إذنه بال فتخرج عامل من عنها الزوج هلا يسأل ملو نازلة هلا كانت أو كافراً كان ولو خدمتها إىل حيتاج مثالً زمناً أبوها كان أو مبحرم الفرض حج أرادت لو« : احملتار رد يف قال ٢/٣٥٩: احملتار رد (2)
 .٥٧: بالنساء اإلسالم رمحة ٢١٢ األسرة حقوق (3)
 .٣٨١ - ٢/٣٨٠: الباري فتح: ور. ٨٥٣: رقم ١/٢٩٦ واملدن القرى يف اجلمعة: باب اجلمعة كتاب: البخاري أخرجه (4)
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QI Ðu<íÚ]çÏÖ]<x’ßÖ]æ<äéqçjÖ]æ<�^�…ý]æJ< <

  .)٥(والتأديب والتوجيه والنهي األمر حق وهو

�m��K��J��I����H��G��F��E��D��C��B��A: الكرمي القرآن من ودليله
N��M��LOV��U��T��S��R��Q���P��W��Z���Y��X��

_���� �^��]��\��[`f��e��d��c��b��a��g�i�� � �h�� ��
��m��l��k������������jl ]٦(]٣٤.:النساء( .  

  .واملودة احلب فيه لني بأسلوب زوجته الزوج فيعظ
 يوليها بأن الزوجية مرتل يف واهلجران اخلصام إىل انتقل ستجبت ومل الوعظ عليها كرر فإذا

 الثاين العالج هو هذاو أخرى حجرة يف أو آخر سرير على أو واحد سرير على كانا إذا ظهره
  . )١(واإلرشاد الوعظ معها عجز اليت املعاندة لمرأةل

 وهي الضرب هي الوسيلة وهذه أخرى وسيلة إىل ينتقل أن ذلك بعد له كان الزوج عجز فإذا
 استعمال بعد إال إليها يلجأ فال قبلها اللتني الوسيلتني عجز عند التأديب يف األخرية الوسيلة

  . األوليتني الوسيلتني
  .أشبهه وما بالسواك الضرب صورة بأنه حمدداً بل مطلقاً ليس والضرب

 جممع - الوجه متقياً واحد مكان على الضربات يوايل ال وأن غريه ال التأديب به يقصد وبأن
  .عصا أو سوط دون املؤذية واألماكن - احملاسن

 حصول ظنه على يغلب وأن معتاد غري أثراً أو ندباً خيلف ال خفيفاً بسيطاً يكون حبيث
  . الشقاق زيادة ال به لتأديبا

 الوسيلة هذه استعمال عن يتورعون الناس كرام أن إذ األفضل هو الضرب ترك وإن هذا
  .gاهللا برسول اقتداء وذلك الزوجة حبقوق بالتقصري أنفسهم متهمني

  . )٢("شيئاً بيده ضرب وال امرأة وال له خادماgًاهللا رسول ضرب ما": عائشة فعن

  . )٣(»خياركم أولئك جتدون وال «:الضرب عنgقال وقد
                                      

 .٣٥١ - ٣٥٠: األسرة أحكام ٢١٣ - ٢١٢: األسرة حقوق (5)
 .١/١٤٠: التسهيل: ور (6)

 .٣٥٢ - ٣٥٠: األسرة أحكام ٢١٦ - ٢١٤: األسرة حقوق (1)
 .١٩٨٤: رقم ١/٦٣٨النساء ضرب باب النكاح كتاب: ماجه ابن أخرجه (2)
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 مباح تقييد من وهو) عقوبات/ ٥٤٠و ١٨٥ /مادة (مطلقاً الضرب العقوبات قانون منع وهلذا
  .الضرورة
 مبا فيعزره للقاضي أمرها رفع فللزوجة استعماله وأساء حلقه املشروعة احلدود الزوج جتاوز فإذا

  .)٤(البعض عند للضرر الطالق إيقاع وهلا ذلك عن يزجره
 يصل وال أصلي ال للضرورة رخص البعض عند األصل يف حرام استثنائي عالجي أمر أنه إذ

  ! بغريه؟ فكيف... العتاب إىل يصلوا ال أن لعامتهم ينبغي بل الناس عامة إليه
  .القرار وبئس جهنم جزاؤه املضار الزوج ولكن الطالق من أجنح شك ال وهو

RI †ËŠÖ]<íqæˆÖ^eJ< <

S<I í¿Ê^�]<î×Â<ä•†Â<äÖ^ÚæJ< <

TI ”†£]<î×Â<íÚ]†Ò<tæˆÖ]<å…çÃ�æJ< <

U<I ć†Že<Øâ_<tæˆÖ]J< <

ovf¹]<êÞ^nÖ]<I<Í^‘æù]<íñ…^ŞÖ]<æ_<íÞ…^Ï¹]<‚ÏÃÖ<t]æˆÖ]<^â…^maæEMDV< <

 فتنتج الزماً نافذاً صحيحاً منعقداً الزواج عقد ليتم وجودها ينبغي وشروطاً أركاناً للعقد إن
  .لإلبطال قابل غري وهو كلها آثاره

 وأخرياً الفاسد العقد مث املوقوف مث الالزم غري مث الالزم النافذ الصحيح العقد بيانبت أبدأ وهلذا
  . الباطل
g×Ş¹]<Ùæù]I<‚ÏÃÖ]<xév’Ö]<„Ê^ßÖ]<Ý‡øÖ]<å…^maæEND<V< <

  .أحد إجازة على توقف دون عليه آثاره تترتب الذي العقد وهو

  : هي ارهـوآث
MI Øu<ð½çÖ]<°e<°qæˆÖ]<÷c<íÖ^u<˜é£]<Œ^ËßÖ]æ<…^ã¿Ö]æ<ØfÎ<�ËÓjÖ]<äÖæ<^ãjfÖ^ŞÚ<ð½çÖ^e<^�æ<

Øu<†¿ßÖ]<‹¹]æ<»<ì^é£]<áæ�<lç¹]<ğ̂Êø}<êÃÊ^�×Ö<J 

NI Ô×Ú<Œ^fju÷]<äjÃËß¹<J 

                                                                                                                    
 .١٩٨٥: رقم ١/٦٣٩النساء ضرب باب النكاح كتاب: ماجه ابن أخرجه (3)
 .٣٠٤ - ٩/٣٠٢: الباري فتح: ور ٣٥٢ - ٣٥١: األسرة أحكام ٢١٦ - ٢١٤: األسرة حقوق (4)
 .للعقد أوصاف وهو الوضعي احلكم من هو إمنا باألنواع قصد وما واحد شيء هو وإمنا أنواع للزواج ليس ألنه أعاله املذكور ذا تسميته وفضلت الزواج أنواع: هذا مسي السوري الشخصية األحوال قانون يف(1) 
 .٣٣٤ - ٢/٣٣٠: الصنائع بدائع(2) 
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OI hçqæ<†ã¹]<J 

P<I lçfm<gŠßÖ]<J 

QI lçfm<íÏËßÖ]<îßÓŠÖ]æ<J 

RI íÚ†u<ì†â^’¹]<J 

S<I p…ý]<àÚ<°fÞ^¢]<J 

TI Ù‚ÃÖ]<»<ÜŠÏÖ]<ð^Šß×Ö<ác<á^Ò<äÖ<†nÒ_<àÚ<ì‚u]æ<ÔÖ„Òæ<»<íÏËßÖ]<îßÓŠÖ]æ<J 

U<I íÂ^�<tæˆÖ]<J 

MLI íè÷æ<gè�`jÖ]<î×Â<géi�Ö]<àÚ<ÀÂçÖ]<†r�]æ<h†–Ö]æ<ÄßÚæ<ì�}ù]<Eالعقوبات قانونD<J 

MMI ì†�^Ã¹]<Íæ†Ã¹^e<J 

  : يلي ما على السوري الشخصية األحوال قانون من /٤٧/ املادة نصت وقد

  . »حيحاًص كان انعقاده شرائط وسائر أركانه الزواج عقد يف توفرت إذا«
  : هأن على منه /٤٩/ املادة نصت وكذلك

 الزوجة ونفقة كاملهر الزوجية احلقوق من آثاره مجيع عليه تترتب النافذ الصحيح الزواج«
  .»املصاهرة وحرمة األوالد كنسب األسرة حقوق ومن الزوجني وتوارث املتابعة ووجوب

 مواطن كل على الزواج قدع على املترتبة اآلثار سريان على النقض حمكمة نصت وهلذا
 نصت واليت املدين القانون من /١٤/ للمادة وفقاً) ٨/٥/١٩٧٣ - ٢٠٩ - ٢١١ - ش (سوري

  . الزواج عقد عن املترتبة اآلثار يف الزوج إليها ينتمي اليت الدولة قانون سريان على
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<‚ÏÃÖ]<�Æ<Ý‡øÖ]<å…^maæV< <

 بتزويج يتعلق مما لزومه شروط من شرط فيه انتفى كنول النافذ الصحيح املنعقد العقد فهو
 والكفاءة املثل ومبهر واإلفاقة البلوغ وخبيار والفسق التصرف سوء املعلوم األب أو.. األب غري

 الويل أو الزوجني أحد فيملك التغرير أو العيب أو التفويض وجود أو به املعتد الشرط وانتفاء
  .فسخه

 احلمل بظهور فيه الفسخ حق فيسقط الزم غري ولكنه نافذاً حاًصحي منعقداً يعد العقد وهذا
  .الولد حلق احتراماً
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  .الصحيح العقد آثار ثبتت الفسخ قبل أحدمها تويف لو وعليه
 يوجد وملا الدخول عن الالزمة آثاره تترتب بل كاملوقوف جيعله ال الدخول بعد وفسخه

  .احلمل
  . املنعدم كالباطل بل كالفاسد هو بل دخولال قبل آثار عليه تترتب فال املوقوف وأما
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<‚ÏÃÖ]<ÍçÎç¹]<å…^maæV< <

 بتمام يتعلق مما - النفاذ شروط من شرط فيه ختلف ولكن الصحيح املنعقد العقد وهو
  .كالفاسد فيعد قول على والكفاءة النيابة وصحة األهلية

  .الفاسد يف كالدخول املوقوف يف الدخول وكذلك
  .العدة وجتب املثل مهر املسمى من األقل وجيب نسبال ويثبت

 التفريق وجوب مع للعدة موجباً فيه الدخول كان جوازه يف اختلف نكاح كل وكذلك
  . بينهما

  : هأن إىل /٥٢/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب وقد

  . »كالفاسد اإلجازة قبل حكمه املوقوف الزواج«
g×Ş¹]<Äe]†Ö]<I<‚ÏÃÖ]<‚‰^ËÖ]<å…^maæV< <

 والتزوج الكفؤ بغري والتزوج الشهود وهي صحته شروط من شرطاً فقد عقد كل وهو
  .األخرى عدة يف وباخلامسة املطلقة بأخت

  .جوازه يف العلماء اختلف نكاح كل هو أو
 اخللوة وجدت ولو اآلثار بعض لزمت الدخول فيه وجد فإذا الدخول قبل كالباطل وهو
  . بشبهة مقارن باطل عقد ألنه هلا اعتبار ال الفاسد النكاح يف الصحيحة
   :هأن إىل/ ٤٨/ ادةامل  يفالسوري الشخصية األحوال قانون ذهب وقد

  . »فاسد فهو شرائطه بعض واختل والقَبول باإلجياب ركنه مت زواج كل - ١«
   :هأن/ ٥١/ املادة وذكرت

  . »الباطل حكم يف الدخول قبل الفاسد الزواج - ١«
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  : فهي الدخول عن املترتبة ثاراآل وأما
MI †ã¹]<ØÎù]<àÚ<îÛŠ¹]<Øn¹]æEMD<J< <

NI gŠßÖ]<î×Â<½^éju÷]<»<äi‚Ú<J< <

OI ì‚ÃÖ]<àÚ<kÎæ<íÒ…^j¹]<J< <

P<I íÏËÞ<ì‚ÃÖ]V< 

  . الفاسد عدة يف نفقة ال أنه إىل اجلمهور ذهب
QI Ý‚Â<p…ý]V 

  . احتياطاً احلاصل للوطء الالزمة اآلثار تثبت وإمنا
RI íÚ†u<ì†â^’¹]<V 

  . فيه الدخولب تثبت
S<I íÏËßÖ]<íéqæˆÖ]<V 

  : أنه إىل/ ٥١/ مادة السوري الشخصية األحوال قانون ذهب

  . »النكاح فساد جاهلة دامت ما الزوجية النفقة الزوجة تستحق - ٣«

  . توضيحه يأيت احلنابلة عند رأي وهو
  : ونصها اآلثار هذه على/ ٥١/ املادة نصت وقد

  : لتاليةا النتائج فيه الوطء على ويترتب - ٢«

  . واملسمى املثل مهر من األقل احلد يف املهر -أ
  . القانون هذا من /١٣٣/ املادة يف املبينة بنتائجه األوالد نسب -ب
  .املصاهرة حرمة -ت
 بني التوارث دون العدة ونفقة الزوج موت أو املفارقة حاليت يف الفراق عدة -ث
  . »الزوجني

                                      
 .٢/٣٠٢: الكبري الشرح (1) 
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g×Ş¹]<‹Ú^¤]I<‚ÏÃÖ]<الباطلV< <

  .انعقاده وعدم بطالنه على واتفق انعقاده شروط أحد فيه انتفى الذي لعقدا هو
  .احملارم كنكاح
  .أربعة من بالشهادة ثبوته حالة بالوطء احلد فيه ويثبت

  .أثر أي الواقعة هذه على يترتب وال
  .عقداً يسمى فال وإال جتوزاً بالعقد وتسميته

  . )١(بالوطء للحد مثبتة قطعاً حمرمة واملرأة الرجل بني الصلة هذه وتعد
ovf¹]<oÖ^nÖ]<I<Ý^Óu_<†ã¹]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<†ã¹]<äÛÓuæ<äËééÓiæ<íÖ�_æ<äjéÂæ†�Ú<äŞe]ç•æ<å…]‚ÏÚæV< <

Ìè†Ãi<†ã¹]<äÛÓuæ<äËééÓiæ<V< <

íÇÖ :ره٢(املرأة صداق وهو املهر الغالية: واملهرية به وتزوجها مهراً هلا مسى: وأمهرها املرأة م(.  
ğ̂uøŞ‘] :ع تفويت أو وطء أو لنكاح للزوجة يؤدى مالضإذ الزمة) هدية (ِنحلة وهو قهراً ب 
  . )١(مقابل دون هدية فكأا كالرجل املرأة تستمتع

 يف الشرع حق بقي مهرها عن املرأة تنازلت فإذا الويل وحق الزوجة وحق الشرع حق واملهر
  .املثل مهر وجود يف الويل وحق مهر وجود
  . تقديره يف االختالف على الشرع حق بقي الويل تنازل إن مث

 /٥٣/ املادة نصت حيث اجلمهور مذهب وفق السوري الشخصية األحوال قانون وذهب
  :منه على أنه

  . »أصالً نفي أم يسم مل أم العقد عند أمسي سواء الصحيح العقد مبجرد املهر للزوجة جيب«
< <

< <

                                      
 إىل النكاح تقسيم خطأ«: حبث ومابعدها١/٢٥٢: السوري الشخصية األحوال قانون شرح ٢/٣٠٢: الكبري الشرح ٢/٣٣٥: الصنع بدائع ٦٠٧و٣٥٣ - ٢/٣٥٠: املختار الدر على احملتار رد (1)

 .ومابعدها٢٩: األردنية اجلامعة أحباث جملة الزرقا مصطفى للشيخ »وباطل فاسد
 .٤٠٤ - الصحاح خمتار ٢/٢٧٩: املغرب ٤٣١ - احمليط القاموس (2)
 .٥/١٢٨: القناع كشاف ٤/٣٥: املنهج شرح على اجلمل حاشية ٣/٢٢٠: احملتاج مغين ٢/٣٢٩: املختار الدر على احملتار رد (1)
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íÖ�_<íéÂæ†�Ú<†ã¹]<V< <

àÚ<h^jÓÖ] :  
  . ]٤: النساء[ �mv��u��t���sw��l: تعاىل قوله

àÚ<íßŠÖ] :  
  .)٢(»حديد من خامتاً ولو فاطلب اذهب«: الزواج ملريدgقوله
 سقت كم«: gاهللا رسول فسأله تزوج عوف بن الرمحن عبد أن مالك بن أنس روى وما
  . )٣(»بشاة ولو أومل«: قال. ذهب من نواة زنة: قال» إليها
àÚ<Å^¶ý]<V< <

  . )٤(النكاح يف املهر مشروعية لىع املسلمون أمجع
¼e]ç•<íéÂæ†�Ú<†ã¹]<V< <

  . تسليمه على مقدوراً معلوماً - شرعاً به معتداً - متقوماً ماالً املهر يكون أن
  : أنه إىل /٥٤/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

  . »مهراً يكون أن صلح شرعاً التزامه صح ما كل -٢«
…]‚ÏÚ<†ã¹]<V< <

  : وبيانه) أدىن( أقل أو أقصى حد للمهر يكون أن ميكن
‚£]<î’Îù]EMD<V< <

 على يدل ما الشرع يف يرد مل ألنه عنده الناس يقف حد املهر ألكثر ليس أنه على العلماء اتفق
  : ذلك على والدليل أعلى حبد حتديده

  .]٢٠: النساء[ mM��L��K��J��I��H���G��N��l: تعاىل قوله
 بلغ مهما مقدار بأي جيوز أنه على دل قنطاراً املهر يكون أن جاز فلما لكثريا املال به فاملراد

  . )٢(الكثرة من حداً
< <

                                      
 .٤٨٥٤: رقم ٣/١٨٥١ صداق وبغري القرآن على التزويج: باب النكاح كتاب: البخاري أخرجه (2)
 .١٤٢٦: رقم ٣/١٤٥٣الصداق: باب النكاح كتاب: ومسلم ٤٨٥٨: رقم ٣/١٨٥٣ للمتزوج الصفرة: باب النكاح كتاب: البخاري أخرجه (3)
 .٧٦: املنذر البن اإلمجاع ٨/٣: املغين (4)
 .السابقة املراجع (1)
 .٦٧ - ٥/٦٦: القرآن ألحكام اجلامع (2)
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‚£]<îÞ�ù]<V< <

 وضابطه كثرياً أو قليالً ماالً املهر كون فصح املهر ألقل حد ال": واحلنابلة الشافعية قال
 يكون أن يصح فال قيمة له ليس وما صداقاً كونه صح قيمة له أي مبيعاً كونه صح ما كل

  . )٣("املثل مهر ووجب التسمية فسدت وإال يتمول ال حد إىل ينته مل ما صداقاً

 حنيفة أيب خالف من للخروج دراهم عشرة عن املهر يقل ال أن يستحب": النووي وقال
  . )٤("ذلك دون فيما جييزه ال ألنه

 واحلنابلة الشافعية بمذه إىل /٥٤/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب وقد
  :  على أنهفنصت
  . »ألكثره وال املهر ألقل حد ال - ١«

 دراهم عشرة من بأقل عقد فإذا قيمتها أو دراهم عشرة املهر أقل أن إىل احلنفية وذهب
  .عشراً املهر إكمال ووجب املهر تسمية صحت

  . )٥("املثل مهر هلا": زفر وقال

  : منها أدلة بعدة أدىن حد له ليس هرامل أن على واحلنابلة الشافعية استدلو
àÚ<áa†ÏÖ]<Üè†ÓÖ]<V< <

: النساء[ �m�X��W��V��U�������T��S��R��Q��P��O��Nl: تعاىل قوله
٢٤[ .  

  . )١(والكثري للقليل يصلح مما حتديده دون املهر ذكر فقد
àÚ<íßŠÖ]<V< <

  . )٢(»حديد من خامتاً ولو انظر«: gاهللا رسول قال
  . لبينه وإال حمدد قدر املهر ألقل ليس أنه على يدل وهذا

  . )٣(قيمة األشياء أقل احلديد من اخلامت ألن املهر تقليل يف مبالغةgقوله ويعد

                                      
 .السابقة الفقهية املراجع (3)
 .٧/٢٤٩: للنووي لبنيالطا روضة (4)
 .٢/٣٢٩: املختار الدر على احملتار رد (5)
 .٩٤و ٨٥ - ٥/٨٤و٣/١٣٥: القرآن ألحكام اجلامع (1)
 .١٤٢٥: رقم ٣/١٤٤٩الصداق باب النكاح كتاب: ومسلم ٤٨٣٣: رقم ٣/١٨٤٣التزويج قبل املرأة إىل النظر: باب النكاح كتاب: البخاري أخرجه (2)
 .١٤٥٠ - ٣/١٤٤٩: الصحيح عاجلام شرح املنهاج (3)
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  : اآلتية باألدلة احلنفية واستدل
àÚ<áa†ÏÖ]<Üè†ÓÖ]<V< <

����m�X��W��V��U: تعاىل اهللا قال � � � �T��S� �R��Q��P� �O��Nl 
  .]٢٤: النساء[

 ابتغاء العشرة من أقل يكون أن يصح فلم دراهم عشرة من أقل على يطلق ال املال واسم
  . )٤(مبال
àÚ<íßŠÖ]<V< <

 إال يزوجهن وال األكفاء إال النساء تنكحوا ال«: قالgالنيب أن اهللا عبد بن جابر روى
  .)٦(»دراهم عشرة دون مهر وال األولياء

  . املهر من دراهم عشرة من بأقل الزواج صحة عدم يف نص واحلديث

  .داللة األقوى وهي عامة �m��U�������T��Sl آية أن عوالواق
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<…ç‘<Ñ^Ëi÷]<î×Â<†ã¹]V< <

  .املسمى هو املهر فيكون العقد أطراف بني املهر على يتفق قد

  .املثل مهر هو املهر فيكون ما بأوصاف لفتاة املهر مقدار على الناس يتفق وقد
 وقد العلن يف وآخر سر مهر على االتفاق يكون وقد تأجيله أو املهر تعجيل على يتفق وقد

  : اآليت يف ذلك وبيان منه حيط أو املهر يزاد
< <

< <

< <

< <

< <

< <

                                      
 .٨٦ - ٥/٨٤: القرآن ألحكام اجلامع (4)
 .عليها يتابع ال أحاديثه احلديث متروك عبيد بن مبشر وفيه: قطين الدار قال ٣/٢٤٥: قطين الدار سنن (6)
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†ã¹]<îÛŠ¹]<†ãÚæ<Øn¹]<V< <

ğ÷æ_<I<†ã¹]<îÛŠ¹]<V< <

 إال تبديله جيوز وال تسليمه ويلزم كره وإال املسمى املهر هو فيعد العقد يف املهر تسمية ينبغي
  . به حقها فتعلق لعقدل تعني قد ألنه املرأة برضا

 مهر جهالة على تزيد املسمى جهالة تكون أن بشرط املثل مهر فيلزم جمهوالً كان بأن وإال
  .)١(املثل
ğ̂éÞ^mI<†ãÚ<Øn¹]<h^f‰_æ<äeçqæ<V< <

†ãÚ<Øn¹]<V< <

 - .. واجلمال والعفة كالدين - األوصاف يف ومثيالا أمثاهلا يف به يرغب الذي املال وهو
  . )٢(..العم وبنت الشقيقة فبنت وإال كعماا العصبات من اوقريبا أخواا

  : أنه إىل /٦٤/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب وهلذا

 حكم الزيادة على جيري املثل مهر من أَزيد مبهٍر موته مرض يف الرجل تزوج إذا«
  . »الوصية

  . )٣(الوصية حكم يأخذ املوت مرض يف باملال والتصرف
_h^f‰<hçqæ<†ãÚ<Øn¹]<V< <

  .التسمية نفيت أو العقد وقت املهر فيه يسم مل صحيح نكاح كل يف املثل مهر جيب

  .بتأجيله رضيت وإن البلد نقد من العقد عند تأجيل دون حاالً وجيب
  .عليه وباالتفاق بالدخول وجوبه ويستقر
  . )١ (الفاسد العقد يف الدخول عند املثل مهر يقدر وكذلك

  : يلي ما على السوري الشخصية األحوال قانون من /٦١/ املادة نصت قدو

  . »التسمية فساد أو مهر تسمية عدم عند الصحيح العقد يف املثل مهر جيب - ١«

                                      
 .١٤١ - ٥/١٤٠: عالقنا كشاف ٢٢١ - ٣/٢٢٠: احملتاج مغين ٢/٢٩٧: الكبري الشرح ٢٨٣ - ٢٨٢و ٢٧٧و ٣/٢٧٤: الصنائع بدائع (1)
 .١٦٢ - ٥/١٥٩: القناع كشاف ٢٣٢ - ٣/٢٣١: احملتاج مغين ٢٨٨ - ٧/٢٨٦: الطالبني روضة ٤١٩ - ١/٤١٨: السالك وبلغة الصغري والشرح ٣/٥١٧: اجلليل مواهب ٣٥٦ - ٢/٣٥٤: املختار الدر على احملتار رد ٢/٢٧٤: الصنائع بدائع (2)
 .٢/٣٥٦: احملتار رد (3)
 .١٦٢ - ٥/١٥٩: القناع كشاف ٢٣٢ - ٣/٢٣١: احملتاج مغين ٢٨٨ - ٧/٢٨٦: الطالبني روضة ٤١٩ - ١/٤١٨: السالك بلغة الصغريو والشرح ٣/٥١٧: اجلليل مواهب ٣٥٦ - ٢/٣٥٤: املختار الدر على احملتار رد ٢/٢٧٤: صنائعال بدائع (1)
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  :أنه على السوري الشخصية األحوال قانون من /٦٣/ املادة نصوت

 فلها مسمى نكا وإذا املثل مهر فللمرأة مهر فيه يسم مل فاسد عقد بعد الدخول وقع إذا«
  . »املثل ومهر املسمى من األقل
†ã¹]<ØrÃ¹]<†ã¹]æ<Øqö¹]<V< <

 وذلك تسليمه الزوج لزم بتسليمه الزوجة طالبت فإذا املهر يوجب الصحيح الزواج عقد إن
  .املهر لتتسلم الدخول من زوجها منع وهلا بالقبض فيه حقها ليتعني

 وهو وجل عز اهللا لقي إياه يوفيها ال أن جممع وهو صداقاً امرأة أصدق من«: gقال
  . )٢(»زان
†ã¹]<Øqö¹]V< <

  .نصفه وتعجيل نصفه تأجيل على اتفقا إذا هو
  . حاالً ووجوبه جوازه عدم إىل البعض فذهب

  . املوت أو البائن بالطالق أجله وحيل جوازه إىل اجلمهور وذهب

 ألجله االمتناع فلها هاحق ألنه املهر أداء وقت إىل نفسها منع جواز إىل يوسف أبو وذهب
  . نفسها متنع فال الدخول بشرط كله أجله لو ما خبالف

 من ومنعه للمهر نفسها منع أرادت مث مكلفة وهي املعجل قبض دون الدخول رضيت ولو
  .حنيفة أيب قول يف ذلك فلها بلدها من إخراجها

 حقها وأبطلت برضاها نفسها بتسليم رضيت ألا ذلك هلا ليس": وحممد يوسف أبو وقال
  . "يعود ال والساقط املنع يف

  : نصت حيث الصاحبني دون حنيفة أيب قول إىل النقض حمكمة ذهبت حيث

 تستويف حىت النفقة وتستحق زوجها متابعة عن واالمتناع نفسها حبس للزوجة حيق«
  . )١(»صداقها معجل
  

                                      
 .١٨٨٣٤: رقم ١٤/٣٢٣: حنوه محدأ واإلمام له واللفظ ٧٣٠١: رقم ٨/٣٥: الكبري يف الطرباين رواه (2)
 .١٣٥ - ٥/١٣٤: القناع كشاف ٢٩٨ - ٢٩٧و٢٣٠و٢٢٣ - ٣/٢٢٢: احملتاج مغين ١/٤١٧: السالك بلغة ٣٠٤ - ٢/٣٠٣: الكبري الشرح ٢٩٨ - ٢٩٧و ٢٨٩ - ٢/٢٨٨: الصنائع بدائع (1)
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  : أنه إىل /٥٥/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب قدو

  . »العرف يتبع النص عدم وعند بعضاً أو كالً تأجيله أو املهر تعجيل جيوز«
  :  على أنه/٥٦/ املادة ونصت

  .»آخر أجل على العقد يف ينص مل ما الوفاة أو البينونة حني إىل ينصرف املهر يف التأجيل«
 إىل ولكن العرف جريان مع التأجيل جواز يف اجلمهور لرأي ترجيح يلحظ كما وهو

  . الوفاة أو بينونةال
Ý�^ÏjÖ]<†ã¹]æ<V< <

  : أنه إىل /٦٠/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب

 الزوجية دامت ما سند به حرر ولو التقادم أحكام املعجل املهر على تسري ال - ٢«
  . »قائمة

  .الزوجية بانتهاء التقادم مدة فحدد القانون توسط وقد
 مسقط سنة عشرة خبمس وجوبه بعد طويلة مدة البةاملط ترك أن هو احلنفية ومذهب
  .لدعواها

  . بالتقادم بالسقوط فقالوا بالسقوط أوىل فاملعجل املؤجل يف وهذا
  . )٢(بالتقادم املطالبة سقوط عدم إىل ذهبوا املالكية ولكن

†ãÚ<†ŠÖ]<†ãÚæ<à×ÃÖ]<V< <

 يف مهر على يتفقف والرياء للسمعة للمهر تسمية على - يتفقون - الناس بعض يتواضع قد
  . يظهرونه آخر مهر العلن ويف احلقيقي املهر هو يكون السر

  : وبيانه ذلك يف الفقهاء اختلف حيث
  . مسعة الزيادة أن أشهداو واحد جنس من كانا إن [ãÚ<†ŠÖ† هو املهر أن إىل اجلمهور ذهب

  
  

                                      
 .٩١و٧١: التقادم أحكام (2)
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  : أنه  جاءحيث/ ٥٤/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون عليه نص ما وهذا

 أحدمها ثبت فإذا أصوالً ذلك إثبات املسمى املهر يف الصورية أو التواطؤ يدعي ملن -٤«
  . »احلقيقي املسمى املهر يثبت مل ما املثل مهر القاضي حدد

  .لغو الثاين العقد ألن الصاحبني عند السر مهر املهر كان داشِهي مل فإذا
  .الزيادة تلغو ال لغا وإن الثاين ألن ؛جنسه غري من ولو العلن مهر حنيفة أيب وعند

  . الشافعي عند األظهر وهو

  .العقد يف [îÛŠ¹ هو املهر كان اجلنس واختلف املواضعة على يتفقا مل فإذا

 ما وهذا احلنفية عند [ãÚ<Øn¹† لزم داشِهي ومل خمتلفاً اجلنس وكان املواضعة على اتفقا فإذا
  . [îÛŠ¹ يثبت مل ما يالسور الشخصية األحوال قانون  إليهذهب

 وإن العقد بعد بالصداق الزيادة للحوق بلغ ما بالغاً [ã¹]<à×Ã¹† لزوم إىل احلنابلة وذهب
  . السر مهر من به وعدت ما استحب
 الشرط وفسد العقد صح العقد يسبق شرطاً [ãÚ<†ŠÖ† كان إن" :الشافعية عند قول ويف
  . )١("[ãÚ<Øn¹† ولزم
ì�^èˆÖ]<»<†ã¹]<£]æ¼<äßÚ<ð]†ecæ<êÖçÖ]<V< <

  . الصداق فسد وإال ديوا سائر وكذلك ملوليته منه احلط أو الصداق عن العفو للويل جيوز ال
 فسد وإال املثل مهر من بأكثر نكاحه فيقبل.. الصغري ولده جتاه يفرط أن للويل ليس وكذلك

  .جاز نفسه مال من املثل مهر من بأكثر ابنه عن أصدق لو وفيما الصداق
  .كبرية كانت إن جاز مهرها من احلط أرادت ولو
  .صغرية كانت إن جيز مل عنها أبوها حط ولو
  . إجازا على موقوفاً حطه كان كبرية كانت فلو

 قائماً دام ما منه تسترده أن فلها اإلسقاط تقبل ال ألا األعيان يف اإلسقاط يقبل ال وكذلك
  . )١(عنه املهر سقط هلك فإذا

                                      
 .٥/١٥٥: القناع كشاف ٣/٢٢٨: احملتاج مغين ٢٧٥ - ٧/٢٧٤: الطالبني روضة ٢/٣١٣: الكبري الشرح ٢/٢٨٦: الصنائع بدائع ٣٧٠و ٢/٣٣٧: املختار الدر مع احملتار رد (1)

 .١٥٥و٥/١٤٦: القناع كشاف ٢٤١ - ٣/٢٤٠: احملتاج مغين ٢٧٤ - ٧/٢٧٣: الطالبني روضة ١/٤١٩: الصغري الشرح ٢/٣١٩: الكبري الشرح ٣٣٨ - ٢/٣٣٦: املختار الدر على احملتار رد )١(
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  : على أنه السوري الشخصية األحوال قانون من /٥٧/ املادة نصتو
 يف أو الزوجية قيام أثناء وقعت إذا منه إبراء أو املهر من إنقاص أو زيادة بأي يعتد ال«
 أمام اجلارية التصرفات هذه من أي ويلتحق القاضي أمام جتر مل ما باطلة وتعترب الطالق عدة

  . »اآلخر الزوج به قبل إذا العقد بأصل القاضي
 والصورية التواطؤ حيث من هنا أثراً أحوال شخصية /٥٤/ ملادةمن ا/ ٤/للفقرة  أن كما

  : على أنه نصت حيث ممتازاً ديناً املهر جعلت/ ٥٤/ نفسها املادة من /٣/ الفقرة أن باعتبار
 يف إليها املشار املستحقة النفقة دين بعد الترتيب يف يأيت ممتازاً ديناً املرأة مهر يعترب - ٣«
  . القانون من /١١٢٠/ املادة

 أحدمها ثبت فإذا أصوالً ذلك إثبات املسمى املهر يف الصورية أو التواطؤ يدعي ملن - ٤
 . احلقيقي املسمى املهر يثبت مل ما املثل مهر القاضي حدد

 ومشموالً بالكتابة الثابتة الديون من الطالق أو الزواج وثائق يف يرد دين كل يعترب - ٥
 رقم التشريعي باملرسوم الصادر )٢(احملاكمات أصول قانون من /٤٦٨/ املادة من األوىل بالفقرة

 يقرره ما وفق العدة بانقضاء إال األداء مستحق املؤجل املهر يعترب وال ١٩٥٢ لعام/ ٨٤/
 . »الوثيقة يف القاضي

 حبق يتمتع املمتاز الدين أن باعتبار العادية الديون من للتهرب صورية الزيادة تكون قد إذ
  .الديون بقية على واالمتياز األولوية

 املهر هذا قطعاً هلا فيجب بائناً بطالقها يقوم زوجته مع واتفاقاً صورياً املهر بزيادة الزوج فيقوم
  .دائنيه ديون من فيهرب امتيازاً

  .القاضي أمام الزيادة هذه إثبات /٥٧/ املادة اشترطت وهلذا
 وعندئذ التواطؤ أو الصورية إثبات  أحوال شخصية/٥٤/ ةاملادمن / ٤/الفقرة  واشترطت

  . الزيادة دون فقط املثل مهر يثبت

�m��¹: تعاىل قال كما الدقيق وإمنا دقيقة ليست والعادي املمتاز الدين بني التفرقة أن وأرى

¿�����¾��½����¼��»�������������ºÀ��l ]٢٨٠: البقرة[.  
 لظلمه ولكن وحسب املال سداد لعدم ال فقط راًموس كان إن حال كل على يسجن أن فأرى

  .املال سداد بعدم واحتياله وربه
                                      

  .دينه حتصيل ويطلب التنفيذ دائرة يراجع أن للتظهري القابلة التجاري األوراق من ورقة أو عادي بسند ثابتاً دينه كان إذا النقود من بدين للدائن - ١ف: - ٤٦٨ - ونصها (2)
 .املقدار معني ألداء حاال الدين وكان الدائرة مقر فيها اليت البلدة بذات سكن أو خمتار موطن للمدين كان إذا إال الطريقة هذه سلوك جيوز ال -٢ف
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g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<hçqæ<ØÚ^Ò<†ã¹]<ä–Ãeæ<وسقوطھماV< <

hçqæ<Ì’Þ<†ã¹]<V< <

  .العقد عند املهر تسمية مع الدخول قبل الطالق يف وذلك
 احلنفية دون وراجلمه مذهب يف العقد بعد للمهر التسمية مع الدخول قبل الطالق يف أو
  . )١ (الزوجية املتعة فتجب

  : أنه إىل /٥٨/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب وقد
 وجب الصحيحة واخللوة الدخول قبل الطالق ووقع الصحيح العقد يف مهر مسي إذا«
  . النقض حمكمة ذلك وأكدت» املهر نصف
hçqæ<†ã¹]<ä×ÛÒ`e<V< <

 عدة يف الصحيح العقد يف املسمى أو مثل مهر كان اءسو بأكمله املهر وجوب يستقر
  : هي حاالت

I Ùç}‚Ö]<íqæˆÖ^e<ğ̂Ï×ŞÚ<ð]ç‰æ<ÐËi]<î×Â<†ã¹]<»<‚ÏÃÖ]<æ_<å‚Ãe<çÖæ<ÄÚ<íÚ†u<ð½çÖ]J 

  . شروطه ومتت العقد مت قد لعله أو البضع منفعة استوىف قد بالوطء ألنه
- lçÚ<^Ûâ‚u_<çÖæ<ØfÎ<ð½çÖ]<»<‚ÏÃÖ]<xév’Ö].  

  .التوارث لوجود النكاح به ليبط ال إذ
 قبل أحدمها مات وقد باملهر املفوضة دون املهر كامل فلزم املعقود استيفاء مبرتلة العقد واية

  .فقط املالكية عند هلا شيء فال هلا الفرض
  . وبعده الفرض قبل اجلمهور عند كامالً ويثبت كاملسمى الفرض وبعد

  .حلنابلةوا احلنفية عند الصحيحة باخللوة ويستقر
 وإرخاء األبواب إغالق -  االهتداء خبلوة وكذلك الوطء دون الزوج عند سنة وبإقامتها

  .املالكية عند -  الستور
  .اجلديد يف الشافعية دون كله وذلك

  . )١(الفاسد النكاح يف الصحيحة اخللوة يف لزومه احلنابلة وأضاف
                                      

 .١٥٧و١٥١ -  ٥/١٤٨: القناع كشاف ٢٣٩و٢٣٤و٢٣١ -  ٣/٢٣٠: احملتاج مغين ١/٤١٩: الصغري الشرح ٣٠٣و٢/٢٩٦: الصنائع بدائع (1)
 .١٦٠و١٥٧و١٥٣ -  ٢/١٥٠: قناعال كشاف ٢٣١و٢٢٥ - ٣/٢٢٤: احملتاج مغين ٣٠١ - ٢/٣٠٠: الكبري الشرح ٢٩٥ - ٢/٢٩١: الصنائع بدائع (1)
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Ý^Óu_<ìç×¤]<ívév’Ö]END<V< <

ğ̂uøŞ‘] :يأمنان ما مكان يف الزوجان جيتمع بأن وذلك املانع انتفاء مع فيها عاالستمتا ميكن ما 
  . الوطء أرادا إذا والبيت كالدار عليهما غريمها اطالع من فيه

ÄÞ]çÚ<ìç×¤]<ívév’Ö]<V< <

  . طبيعي أو شرعي أو حقيقي إما واملانع
ÄÞ^¹]<êÏéÏ£] :ميكنه ال صغرياً أحدمها كون أو اجلماع مينع مرضاً الزوجني أحد مرض هو 
  . اجلماع
ÄÞ^¹] êÂ†�Ö] :أو نفل أو فريضة حبجة حمرماً أو رمضان صائماً الزوجني أحد يكون أن هو 
 . الوطء معه حيرم ذلك كل ألن نفساء أو حائضاً الزوجة تكون أن أو بعمرة

ÄÞ^¹] êÃéfŞÖ] :ثالث حبضرة امرأته جيامع أن يكره اإلنسان ألن ثالث معهما يكون أن هو . 

u_Ý^Ó ìç×¤] ívév’Ö]<V 

MJ †ã¹]<V< <

 وعند واحلنابلة احلنفية مذهب هو وهذا الزوجني بني الصحيحة باخللوة املسمى املهر يتأكد
  . وطء دون الدخول بعد سنة بإقامة املالكية

 كامل ا يستقر فال الدخول مقام اخللوة تقوم ال أنه إىل والشافعي مالك اإلمام وذهب
 . املهر

 : يلي امب األولون استدل

  .]٢١: النساء[ �mZ��Y��X����W��V��U��Tl: تعاىل قوله
 . يدخل مل أو ا دخل سواء الفراء قال كما الزوجني بني اخللوة هو واإلفضاء

 - الصداق وجب إليها ونظر امرأة مخار كشف من«: قال أنهgاهللا رسول عن روي
  .)١(»يدخل مل أو ا دخل - املهر

  . للدخول املوصل الغطاء وكشف بالنظر الصداق وجوب يف العبارة واضح نص هذاو
  

                                      
 .١٦٠و٥/١٥٢: القناع كشاف ٦٦ - ٨/٦١: املغين ٢٢٥ - ٢/٢٢٤: احملتاج مغين ٣٠١ - ٢/٣٠٠: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ٤٤٦ - ٢/٤٤٥القدير فتح ٢٩٣ - ٢/٢٩١: الصنائع وبدائع ٣٤٢ - ٢/٣٣٨: احملتار ورد املختار الدر (2)

 ابن وقال» الصداق وجب فقد عورا إىل فنظر املرأة كشف من«: آخر بلفظ ١٨٥ص ٢١٤: رقم املراسيل يف داود أبو وذكره به حمتج غري رواته وبعض منقطع هذا: وقال ٧/٢٥٦: كربىال السنن يف البيهقي رواه )١(
 .٢/٢٥٦: النقي اجلوهر اإلرسال إال فيه ليس الصحيح شرط على سنده: فيه التركماين
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 : التالية باألدلة الصحيحة باخللوة املهر لثبوت النافون واحتج

��m: تعاىل قوله - �¼��»� �º��¹��¸�� �¶��µ��´��³� �²� �±� �°��¯l 
  .]٢٣٧: البقرة[

 بلق الطالق عند املفروض املهر نصف -  الوطء -  املس عدم عند تعاىل اهللا أوجب حيث

 . وعدمها اخللوة وجود حال بني يفصل ومل للمهر تسمية فيه نكاح يف الدخول

 يكون منافعه واستيفاء البضع منافع وهو بالعقد املستحق استيفاء على يتوقف املهر تأكد إن -

 بال الزوجني بني الصحيحة اخللوة مبجرد االستيفاء هذا حيصل وال -  الدخول أي - بالوطء

 . هرامل يتأكد فال دخول

 وبني العقد بني الفترة تطول بأن اآلراء هذه بني وسط رأي فهو أراه الذي الترجيح وأما
 سنة الوطء دون الدخول أن من املالكية رأي من قريب وهو املهر كامل فيجب كسنة الدخول
  .جانب وهذا للمهر موجب

 رأي نفيكو كالدخول ليس فهذا.. كالقبلة الدخول قبل ما شيء حيدث بأن آخر وجانب
 . والتزامه دفعه والورع التقوى كان وإن أوىل املهر لزوم عدم يف الشافعية

NJ lçfm gŠßÖ]<V 

 . أيضاً بالعقد النسب يثبت كان وإن حنيفة أيب عند باخللوة

OJ ì‚ÃÖ]<J< <

PJ íÏËßÖ] îßÓŠÖ]æJ 

>Jوالنفقة والعدة النسب تفصيل ويأيت <

QJ íÚ†u |^ÓÞ ^ãj}_ íÃe]†Ö]æ ^â]ç‰ » ^ãi‚ÂJ 

< <

< <

< <

< <

< <
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½çÏ‰ ¹]†ã ğøÚ^Ò<V 

  : التالية باألسباب كامالً املهر يسقط
MJ íÎ†ËÖ] �Çe ÑøŞÖ] ØfÎ Ùç}‚Ö] ìç×¤]æV< <

 . الزوجة أو الزوج قبل من كانت وسواء األصل من له رفع العقد فسخ ألن

NJ ð]†eý] àÚ ØÚ^Ò †ã¹] ØfÎ Ùç}‚Ö] å‚Ãeæ ]ƒc á^Ò ð]†eý] ğ̂vév‘ àÚ ä×â_V< <

 . إسقاط اإلبراء ألن

OJ Ä×¤]<V< <

  .الزوج إىل ردته القبض بعد كان فإذا وبعده الدخول لقب
PJ ífâ †ã¹]<V< <

 أراه ما وهو "كامالً إليها يرده فطلقها العشرة دوام بقصد وهبته إن": املالكية وقال
 . راجحاً

QJ ÑøŞÖ] æ_ lç¹] ØfÎ Ùç}‚Ö] š†ËÖ]æV 

 . يسم مل إذا املهر دون املتعة فتجب

  .املثل مهر وملز األظهر أن املوت يف النووي ورجح

 . )١("واشق بنت بروع يف به قضىgاهللا رسول مسعت": سنان بن معقل قال

RJ �ŠËÖ] ØfÎ Ùç}‚Ö] géÃ×Ö àñ^ÓÖ] ^ãéÊ ¼ÏŠÚ †ãÛ×Ö ÔÖ„Òæ á^Ã×Ö] géÃÖ]æ …^ŠÂý]æ ØfÎ 
Ùç}‚Ö]<J 

SJ �ŠËÖ] ½†�×Ö ‚ßÂ Ý‚Â ð^ÊçÖ] äe ‚ßÂ àÚ Ù^Î Ý]ˆÖý^e äeEMD<J 

  : أنه إىل /٥٩/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب قدو

 املهر سقط الصحيحة واخللوة الدخول بلقَ الزوجة بلِق من بسبب البينونة وقعت إذا«
  . »كله
< <

                                      
 .صحيح حسن: وقال١١٤٥: رقم ٣/٤٥٠...يتزوج الرجل يف جاء ما: باب النكاح كتاب: والترمذي ٢١١٤: رقم ٢/٢٣٧مات حىت صداقاً يسِم ومل تزوج فيمن: باب النكاح ابكت: داود أبو أخرجه )١(

 .١٤٩ - ٥/١٤٦: القناع كشاف ٢٤١و٢٤٠و٣/٢٣١: احملتاج مغين ٢/٣٢٤: الكبري الشرح ٢٩٦ - ٢/٢٩٥: الصنائع بدائع (1)
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< <

g×Ş¹]<Äe]†Ö]<I<á^Û•<†ã¹]<ä–fÎæ<ˆéãŸæ<hù]<äjße]V< <

á^Û•<êÖçÖ]<†ã¹]<V< <

  . )٢(كبريين أو صغريين كانا وسواء الزوجة أو الزوج ويل كان سواء للمهر الويل ضمان يصح
˜fÎ<†ã¹]<V< <

  ."والكبرية الصغرية مهر قبض والية والوصي والقاضي واجلد لألب": اجلمهور قال

  . "ووصيه لألب" املالكية وعند
 ألبيها الزوج دفعه فإن قبضه والية ألحد فليس مهرها قبض عن البالغة الكبرية ت إذا ولكن

  . )٣(غريها دون هلا رامله قبض والية وللوصي الزوج ضمنه إذا دون
  : هأن إىل /٦٠/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

 األهلية كاملة كانت إن بالذات إليها بدفعه إال منه الزوج ذمة تربأ وال للزوجة حق املهر«
  . »بقبضه خاصاً وكيالً العقد وثيقة يف توكل مل ما

 أو إليها بأدائه إال منه الزوج ذمة تربأ فال وجةللز حق هو إمنا املهر قبض أن القانون حدد فقد
  . هلا املهر يقبض من خاصة وكالة العقد يف توكل

 بكراً املرأة كانت إذا خيتلف الويل قبل من املهر قبض حكم أن إىل النقض حمكمة وذهبت
  .ثيباً أو

 /٣٠٥/ ملادةا بداللة ا املعمول - باشا لقدري األحوال كتاب من /٩٥/ للمادة سنداً نهأ إذ
  ."منها بتوكيل إال البالغة الثيب مهر قبض للويل جيوز ال" – الشخصية األحوال قانون من

  .)٢٦/٨/١٩٦٩ تا - ٣٣٠ - ٣٤٤ ش(
  : هأن النقض حمكمة ذكرت وكذلك

  . »إليه الدفع عن الزوج تنه مل ما عليها ينفذ البكر ابنته معجل الويل قبض«
< <

                                      
 .٢/١٩١: السبيل منار ٢/٣٥٦: احملتار ورد املختار لدرا (2)
 .٢/١٩١: السبيل منار ٧/٣٣٠: الطالبني روضة ١/٤٢٣: الصغري الشرح ٢/٣٦٩: احملتار رد (3)
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ˆéãŸ<hù]<äjße]<V< <

 وال منها االسترداد له يكن مل مريض غري صحيح وهو اجلهاز إليها وسلم ابنته باأل جهز إذا
  .عارية أنه على ال اجلهاز بتمليكها جاٍر العرف أن باعتبار لورثته

  . حتتاج فال إجازم فتحتاج لوارث هبة أنه يف منازعتها للورثة يكن مل تويف فإذا
  .مريضاً كان ولو صغرية وهي هلا واشتراه جهزها إذا وكذلك

 ال املشتري تركة على البائع فريجع الثمن األب يدفع مل ولو التسليم قبل األب بشراء متلكه إذ
  . اإلشهاد يف السابقة احلالة وكذلك عليها لريجع اشترى إمنا أنه األب أشهد إذا إال عليها

 جارياً العرف كان إذا والزوجة للزوج فالقول عارية اجلهاز أن الورثة أو األب ادعى وإذا
  . عارية ال هبة ماله من ابنته األب بتجهيز

  . ميينه مع لألب القول فيكون.. والعارية اهلبة بني مشتركاً العرف كان فإذا
  . )١(مر كما الزائد حكم فيكون عليه وزاد بإذا مهرها من جهزها لو فيما ذلك مثل وجيري

g×Ş¹]<‹Ú^¤]I<…^ŠÂý]<»<†ã¹]V< <

 الزوج أو الزوج على القاضي فيه يطلق باملهر اإلعسار أن إىل واحلنابلة املالكية ذهب
  .يطلق

  .حقها منعها ألنه التطليق وذلك طالق فال وإال الدخول يوجد مل ما املهر نصف ويثبت
  .الصاحبان قال وكذلك

  ."قبلها من جاءت فرقة ألا كله مهرها يسقط" :قالوا احلنابلة ولكن

  . منه لنفسها املنع هلا وإمنا باملهر باإلعسار الفسخ عدم إىل احلنفية وذهب

 على قدرا مع فيه هلا يأذن أو القاضي من الوطء قبل الفسخ طلب هلا": الشافعية وقال
  . "نافذاً وكان احملكم أو القاضي دون بالفسخ استقلت وإال القاضي إىل الرفع

  .ارهبإعس لرضاها الفسخ يف حقها سقط باملهر بإعساره رضيت ولو
  . )١(الفسخ يف حقها فيسقط يتجدد ال باملهر وضررها

                                      
 .٢/٣٢٤: الكبري الشرح ٢/٣٦٦: املختار الدر على احملتار رد (1)
 .١٥٠ - ٥/١٤٨: القناع كشاف ٧/٢٥٩: الطالبني روضة ٤٤٥ - ٤٤٤و ٢٢٣ - ٣/٢٢٢: احملتاج مغين ٣٠٠ - ٢/٢٩٩: الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح ١/٢٣٠: اهلداية (1)

146 



 

g×Ş¹]<Œ�^ŠÖ]I<Íøj}÷]<»<†ã¹]<^Úæ<àÓµ<á_<áçÓè<ğ]†ãÚV< <

  : يأيت ما بياا عديدة صور هلذا
Íøj}÷]<Ù^u<Ý^éÎ<íéqæˆÖ]<V< <

<_I  á_<Ì×j−<»<…]‚ÏÚ<†ã¹]<Ù^u<Ý^éÎ<íéqæˆÖ]<î×Â<ë_<íË‘<á^Ò<ğ]‚ÏÞ<æ_<ğøéÓÚ<æ_<ğ̂Þæ‡çÚ<æ_<ğ̂ßéÂ<
æ_<ğ̂ßè�V 

  . احلنفية مذهب يف وجدت إن البينة فتقبل
 وبعد مطلقاً املهر جنس يف التنازع وقع إن الدخول قبل العقد فسخ إىل املالكية وذهب
 القدر يف وأما دعواه عن ينقص أو دعواها عن يزد مل ما املثل صداق إىل الزوج يرد الدخول
  .القضاء على الفسخ فيتوقف والصفة

  . "وليه قول أو ميينه مع الزوج قول يقبل": نابلةاحل وقال
<hI á_<Ì×j−<»<Ø‘_<†ã¹]<á`e<êÂ‚è<^Ûâ‚u_<íéÛŠi<†ã¹]<†}û]æ<Ý‚Â<íéÛŠjÖ]<�æ<^éi`è<

íßéfÖ^e<î×Â<^Û�çÎ<Ì×u<†ÓßÚ<íéÛŠjÖ]J 

 فيقضى حتالفا بينهما املثل مهر كان وإذا التسمية ثبتت نكل بأن وإال املثل مهر لزم حلف فإذا
  . احلنفية مذهب يف املثل مبهر قضي وإال الناكل على كولبالن

  . املثل مهر وجيب يتحالفان األصح يف الشافعية وعند
  . "ميينها مع للزوجة القول أخرى ويف رواية يف ميينه مع للزوج القول": احلنابلة وقال
Íøj}÷]<°e<†ã¹]<^è]‚�]æ<V< <

 ميينه مع للزوج فالقول هدية كونه الزوجة وادعت صداقاً كونه وادعى ماالً الزوج دفع إذا
  .املهر جنس غري من املدفوع كان ولو

 ادعاه إن الظاهر يكذبه إذ إليها أرسله إذا الطعام خبالف ملكه إزالة بكيفية أعلم الزوج ألن
  . للمهر عادة يبعث فال مهراً

  . )١(وعرفاً حكماً مشترطة تعد ألا املهر من اهلدية عد إىل املالكية وذهب
 مبذهب أخذاً البدن ملبوس وكذلك املهر من الدخول عدم عند املصاغ عد أرجحه والذي
  .الزواج نفقات غالء من أمكن ما تقليالً املالكية

< <

                                      
 .٣/٢٤٤: احملتاج مغين ٣٢٠ - ٢/٣١٩: الكبري الشرح ٢/٣٠٨: الصنائع بدائع ٢/٣٦٥: احملتار رد (1)
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Å‡^ßjÖ]<»<Å^jÚ<kéfÖ]<V< <

 أو الزوجية قيام حال الرتاع يف يفرق وإال له شهدت ملن بالبينة قضي فيه الزوجان تنازع إن
  . زواهلا بعد

  : فينظر الزوجية قيام حال يف أما
I ^Ú<á^Ò<x×’è<Ù^q†×Ö<àÚ<Œ^f×Ö]<^Úæ<äãf�èV< <

  . اليمني اشتراط مع املالكية ووافق احلنفية عند له احلال ظاهر لشهادة للزوج فيه فالقول
I ^Ú<á^Ò<x×’è<ð^Šß×Ö<àÚ<Œ^f×Ö]<^Úæ<äãf�èV< <

  . ميينها مع الكيةامل عند وكذلك احلنفية عند هلا احلال ظاهر لشهادة للزوجة فيه فالقول
I ^Ú<x×’è<^Ûãé×ÓÖ<àÚ<Ù^¹]<šæ†ÃÖ]æJ<JJJ< <

  . للزوج القول أن إىل واملالكية وحممد حنيفة أبو فذهب

 صارت بالطالق ألا وحده الزوج قول فالقول.. بطالق الزوجية زوال بعد اختالفهما وأما
  . )٢(زالت وقد هلا يد فال أجنبية
ovf¹]<Äe]†Ö]<I<íÏËßÖ]<íéqæˆÖ]EMDV< <

]g×Ş¹<Ùæù]I<Ìè†Ãi<íÏËßÖ]<^ãjéÂæ†�ÚæV< <

Ìè†Ãi<íÏËßÖ]<íéqæˆÖ]<V< <

íÇÖ :فَق٢(النفقة ومن ماله ذهب: وأنفق راج: البيع ن( .  

^uøŞ‘]ً :ماًأو طعاماً: أي الزوجية كنف يف عيشها الستقرار الزوجة كفاية وهيوخبزاً د 
  . وخادماً ومسكناً وكُسوة

< <

< <

< <

< <

                                      
 .٢/٣٠٨: الصنائع بدائع ٢/٣٣٦: الكبري الشرح (2)

 .٥/٤٦٠: القناع كشاف ٤١ - ٩/٤٠: الطالبني روضة ٤٢٦ - ٣/٤٢٥: احملتاج مغين ٥١٣و٣/٥٠٩: الدسوقي حاشية ٢٤و١٦ - ٤/١٥: الصنائع بدائع١/٣٢٠: اهلداية (1)
 .٤٢٥: الصحاح خمتار (2)
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íéÂæ†�Ú<íÏËßÖ]<íéqæˆÖ]<V< <

  .الكرمي القرآن من الزوج على الزوجة نفقة وجوب على الكثرية األدلة تقام

 . )٣ (الزوج له واملولود ]٢٣٣: البقرة[ m¬��«���ª��©������¨���§®���å��l: تعاىل لاق

����m��M��L��K��J��I: تعاىل لاوق �H��G��F��E��D��C��B��A
NO��l ]٣٤: النساء[.  
  ).٤(النفقة مقابل امةوالقو الزوجية املتابعة على دال وهو
  .)٥(». ..فألهلك شيء فضل فإن عليها فتصدق بنفسك ابدأ«: � قوله السنة ومن
 فاألهم باألهم االبتداء وفيه غريهم نفقة خبالف فيه منحصرة ألا وعياله نفسه نفقة تقدمي وفيه

  . الشرعية األمور يف
  .)٦(الزوج على الزوجة نفقة وجوب على األمة أمجعت وقد
 إذا ا ويلزم زوجها على الزوجة نفقة أن واجتهاداً فقهاً املقرر من«: النقض حمكمة توقال
  . )٢٦/١٢/١٩٨٤ - ٨٨٠ - ٨٦٤ - ش( »ناشزاً تكن مل ما تقصريه ثبت أو عنها امتنع

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<gf‰<hçqæ<íÏËßÖ]<وشروطھا<kÎææ<^ãeçqæEMDV<< <

gf‰<hçqæ<íÏËßÖ]<V< <

  . الصحيح العقد فقةالن سبب أن إىل اجلمهور ذهب
 ألنه للنفقة املوجب وهو الزوج ملصلحة الزوجة احتباس النفقة سبب أن إىل احلنفية وذهب

  .صحيحاً العقد كون دون االحتباس يصح ال
  .باملهر ملقابلته العقد هو السبب احلنفية يعد ومل

 طالبته لو أا بدليل راجحاً يرى ما هو اجلمهور ومذهب النفقة سبب اجلمهور عده بينما
  . نقلة وال احتباس ال أنه مع نفقتها وجبت ينقلها فلم بالنقلة
  

                                      
 .٢/١٤٦: لآللوسي املعاين روح ٣/١٠٦: القرآن ألحكام اجلامع (3)

 .٥/١١١: القرآن ألحكام اجلامع (4)
 .٩٩٧: رقم ٢/١٠٤٣القرابة مث أهله مث بالنفس النفقة يف البتداءا: باب الزكاة كتاب: مسلم أخرجه (5)
 .٨٤: اإلمجاع (6)
 .٤٧١ - ٤٧٠و ٤٦٧ - ٥/٤٦٥: القناع كشاف ٩/٦١: الطالبني روضة ٤٣٨ - ٣/٤٣٥: احملتاج مغين ٥٠٩ - ٢/٥٠٨: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ٢/٣٦٥: احملتار رد ٣٢٢ - ١/٣١٩: اهلداية (1)
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 النفقة وجوب من اجلمهور إليه ذهب ما إىل السوري الشخصية األحوال قانون وذهب
   /:٧٢/ املادة فذكرت بالعقد

 ولو الصحيح العقد حني من الدين اختالف مع ولو الزوج على للزوجة النفقة جتب - ١«
  . »حق بغري وامتنعت بالنقلة الزوج طالبها إذا إال أهلها بيت يف ةمقيم كانت
½æ†�<íÏËßÖ]<V< <

½†�Ö]<Ùæù]<V< <

  .نفسها من الزوج الزوجة متكني هو األول الشرط أن إىل اجلمهور ذهب

 مرتل إىل بانتقاهلا زوجها إىل نفسها املرأة تسليم هو الشرط أن إىل احلنفية ذهب بينما
  .الزوجية
  . واحد مبعىن ألما بينهما اًفرق أرى وال
½†�Ö]<êÞ^nÖ]<V< <

  .الزوجية للمعاشرة صاحلة كبرية الزوجة تكون أن
  .صغرية تكون قد ولكنها
  :قوالن ففيه
 نفقتها لذلك تسقط فلم بفعلها ليس وطئها تعذر ألن ؛هلا النفقة جتب: أحدمها الشافعية عند

  . استمتاع نوع فهو كخدمته ا لينتفع أمسكها إن يوسف أيب قول وهو

  .النفقة هلا جتب ال: واآلخر

 جتب فال االستمتاع لتعذر ؛الشافعية عند الصحيح وهو واحلنابلة ومالك حنيفة أبو قال وبه
  . النفقة عليه

  . للمعاشرة صاحلة املريضة الزوجة وتعد

 مرتل إىل انتقاهلا إمكان بشرط املريضة للزوجة النفقة ثبوت النقض حمكمة أكدت وقد
  . )١٠/١١/١٩٥٦ - ٣١٥ - ٣١٨ - ش( محالً حملت ولو متنعها وعدم وجيةالز
< <
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½†�Ö]<oÖ^nÖ]<V< <

  .)١(ناشزة الزوجة تكون ال أن
 عن امتنعت لو كما فيها طاعتها الشارع أوجب اليت األمور يف زوجها تعصي اليت وهي

  . ناشزة ألا هلا نفقة فال الصحيح العقد بعد مرتله إىل االنتقال

  : هأن إىل /٧٥/ املادة يف السوري الشخصية األحوال نقانو وذهب

 بيتها إىل الدخول من زوجها متنع أو شرعي مسوغ بال الزوجية دار تترك اليت هي الناشز«
  . »آخر بيت إىل النقل طلبها قبل

  : أنه على السوري الشخصية األحوال قانون من /٧٤/ املادة ونصت

  . »النشوز مدة هلا نفقة فال فعالً املرأة نشزت إذا«
kÎæ<hçqæ<íÏËßÖ]<V< <

  .مرتله إىل نقلها طلبها وقت من جتب

 وأخذ القاضي وفرضها احلاضر ماله من عليه القاضي فرضها ينقلها ومل النفقة طلبت فإذا
  . طالقه أو موته الحتمال غائباً كان إذا كفيالً

  .)٢( كفيالً يأخذ فال حاضراً كان إذا أما
  : أنه إىل السوري الشخصية األحوال ونقان من /٧١/ املادة ونصت

  . »تقصريه ثبت أو عليها اإلنفاق عن امتنع إذا زوجته إىل النفقة بدفع الزوج يلزم - ٢«
  : /٧٨/ املادة نصت كما
  . عليه الواجب اإلنفاق عن الزوج امتناع تاريخ من بالنفقة للزوجة حيكم -١«
  . »دعاءلال سابقة أشهر أربعة نفقة من بأكثر يحكم ال -٢

< <

< <

< <
                                      

 .٢/٦٤٦: تاراحمل رد: ر (1)
 ٤٧٠ - ٥/٤٦٨: القناع كشاف ٩/٥٧: الطالبني روضة ٤٣٦ - ٣/٤٣٥: احملتاج مغين ٢/٥٠٨: الكبري الشرح كفيالً تعطى ال: حنيفة أبو وقال يوسف أيب قول وهو ٢/٦٥٠: احملتار رد ٢٩و٢٦و١٩ - ١٨و٤/١٦: الصنائع بدائع (2)
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hçqæ<íÏËßÖ]<ÄÚ<Ý‚Â<°ÓÛjÖ]<æ_<‹f£]<Ýøj‰÷<†ã¹]<ØrÃ¹]<V< <

  .املعني أو املعجل مهرها لتستلم التمكني عن االمتناع يف احلق هلاو
  . باالتفاق احلق هلذا االمتناع حني من النفقة وهلا
   .حبق منع ألنه حنيفة أيب عند املهر الستالم أيضاً االمتناع فلها مكنته فإذا

 عن لتنازهلا حق بغري منعاً لكونه هلا نفقة ال أنه إىل واحلنابلة والشافعية الصاحبان وذهب
  . )١(إليه نفسها بتسليم أو بتأجيله مهرها

  ):٢ -٧٢ (املادة فنصت حنيفة أيب مذهب إىل السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

  . »الشرعي املسكن يهيىء مل أو املهر معجل يدفع مل الزوج دام ما حبق امتناعها يعترب«
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<†è‚Ïi<íÏËßÖ]<^ãÂ]çÞ_æV< <

†è‚Ïi<íÏËÞ<íqæˆÖ]<V< <

 الزوجني حبال تعترب الزوجات نفقة أنَّ إىل واحلنابلة واملالكية - به املفىت يف - احلنفية ذهب
  . كفاية

  : يلي مبا واستدلوا

  . ]٧: الطالق[ �mj��i����h��g��fk���l: تعاىل اهللا قول
 قدر فعلى فقرياً وإن يوسع عليه موسعاً إن عليه املنفق وحاجة املنفق من احلالة حبسب فلينفق

  .)٢(ذلك

  .)٣(»باملعروف وولدِك يكفيك ما خذي«: سفيان أيب زوجة هلندgالنيب قول
  .)١(تقدير غري من يكفيها ما بأخذ فأمرها
 . بالعرف ذلك ويعرف الزوج الحب مقدرة النفقة أن إىل والشافعية رواية يف احلنفية وذهب

  

                                      
 .٥/٤٧٢: القناع كشاف ٤٣٥و٣/٢٢٣: احملتاج مغين ٥٩ - ٩/٥٨: البنيالط روضة ١/٣٢٠: اهلداية ٤/١٩: الصنائع بدائع (1)
 .١٨/١١٢: القرآن ألحكام اجلامع (2)
 .٥٠٤٩: رقم ٣/١٩٢٦...فللمرأة الرجل ينفق مل إذا: باب: النفقات كتاب: البخاري أخرجه (3)
 .٣٠٢ - ٢/٣٠١: السبيل منار (1)

152 



 

 �mj��i����h��g��fk�s��r��q��p��o��n��m��l���l: تعاىل اهللا بقول واستدلوا

  .]٧: الطالق[
  . )٢(حاله حسب على والفقري حاله حسب على ينفق فالغين

 فروجهن واستحللتم اهللا بأمان أخذمتوهن فإنكم النساء يف اهللا اتقوا«: gقوله السنة ومن
  . )٣(»باملعروف وكسون رزقهن عليكم وهلن... اهللا بكلمة

 ما خذي«: gقوله إن": فقالوا آخر وجه من سفيان أيب زوجة هند خبرب استدلوا كما
 ما خذي يقل ومل وإعساره الزوج يسار الناس عند واملعروف )٤(»باملعروف وولدك يكفيك
 . "بإطالق يكفيك

†è‚Ïi<íÏËßÖ]<»<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<…çŠÖ]ë<V< <

  : أنه على /٧٦/ املادة نصت
 أن على الزوجة حالة كانت مهما وعسراً يسراً الزوج حال حبسب للزوجة النفقة تقدر«
  . »للمرأة الكفاية حد عن تقل ال

  : أنه السوري الشخصية األحوال قانون من/ ٧٧/ املادة نصت كما

  . البلد وأسعار الزوج حال بتبدل ونقصها النفقة زيادة جتوز - ١«
 فرضها على أشهر ستة مضي قبل املفروضة النفقة يف النقص أو الزيادة دعوى تقبل ال -٢
  . »االستثنائية الطوارئ يف إال

  : أنه السوري الشخصية األحوال قانون من /٨١/ املادة ونصت

 االستئناس وله ثابتة أسباب إىل مستنداً تقديرها يكون أن وجيب النفقة القاضي يقدر«
 برأي يستأنس أن حكمهم يف ومن الشهداء ألوالد النفقة تقدير عند وللقاضي اخلرباء برأي
 ويكون مقامه يقوم من أو املسلحة والقوات للجيش العامة القيادة يف الشهداء شؤون مكتب
  . »وأنظمتها الدفاع وزارة قوانني وفق حكمهم يف ومن الشهداء حتديد

< <
                                      

 .٧/٤٤: كثري البن العظيم القرآن تفسري (2)
 .١٢١٨: رقم ٣/١٢٦٩ g النيب حجة: باب احلج كتاب: مسلم رجهأخ (3)
 .السابقة الصحيفة يف سبق (4)
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Å]çÞ_<íÏËßÖ]<ífq]çÖ]<V< <

MI Ý^Ã�ý]<V< <

  .النفقة لطلبها مسقط معه وأكلها نقوداً ذلك يقابل ما أخذ وهلا اخلبز ليكمت به ويراد
  . يوم كل وغريه اليسار ويعترب

NI Ý]�ý]<V< <

  . وجنب ومتر وحلم زيت من به باالقتيات العادة جرت ما متليكها به ويقصد
OI ìçŠÓÖ]<V< <

  . البالد اختالف وحبسب بكفايتها الكسوة وتقدر
P<I íÖa<Ìé¿ßjÖ]<V< <

 متليكاً بلدها عرف حبسب ذلك يف مستعملة وأشياء آالت من نفسها به تنظف ما هلا فيجب
  . هلا
QI Å^jÚ<kéfÖ]<V< <

 جهة على الزوج حلال ووفقاً العرف حبسب والغسل والشرب لألكل يلزمها ما به ويراد
  . هلا التمليك

RI Ý�^¤]<V< <

 عادا يف سهانف خدمة ا يليق ال لكوا آبائهن بيوت يف خيدمن اللوايت الزوجات يف وذلك
  .)١(وعرفها

S<I îßÓŠÖ]END<V< <

  . اجلمهور عند حاهلما حبسب مسكن يئة الزوج على جيب

��m��C��B: تعاىل لقوله الزوج حلال تبعاً ال عادة ا يليق ما إىل الشافعية وذهب �A

��F��E��Dl ]الزوجة به فأوىل املطلقة يف وهو] ٦: الطالق.  
  . ]٧: الطالق[ �mJ�����I��H�����GK��l: تعاىل ولقوله

< <

                                      
 .٤٦٨ - ٥/٤٦٠: القناع كشاف ٤٣٥ - ٣/٤٢٦: احملتاج مغين ٥٣ - ٩/٤٠: الطالبني روضة ٥/٥٤١: اجلليل مواهب ٥١٣ - ٥١١و٢/٥٠٩: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ٢٤ - ٤/١٩: الصنائع بدائع ٢/٦٦٢: احملتار رد ٣٢٤ - ٤/٣٢٠: اهلداية(1) 

 .٥/٥٤١: اجلليل مواهب. فله وإال معها أحد إسكان له فليس القدر ذات املرأة بني املالكية فرق وقد.٢٩٨ - ٢/٢٩٧: السبيل منار ٣/٤٣٢: احملتاج مغين ١/٥١٨: السالك وبلغة الصغري الشرح ٦٦٣ - ٢/٦٦٢: احملتار ورد املختار الدر) ٢(
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Å]çÞ_<íÏËßÖ]<»<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<V< <
ì�^ÚK<SMVK   

 وخدمة املعروف بالقدر والتطبيب والسكىن والكسوة الطعام تشمل الزوجية النفقة - ١«
  .»للقاضي تقديرها ويعود الوالدة نفقة فيها ويدخل خادم ألمثاهلا يكون اليت الزوجة

  )٢٩/١٢/١٩٧٥ - ٧٣٨ - ٧٣٦ - ش(
ì�^ÚK<RQVK   

  . »أمثاله مسكن يف زوجته إسكان الزوج على«
  .الشافعية دون اجلمهور عند )الطعام (الزوجية النفقة على قياساً وهذا
  . حاله حبسب املسكن أن األوىل كان وإن اجلميع رأي خيالف هذا ولكن

ì�^ÚK<RRVK   
  . »زوجها مع تسكن أن معجلها قبض بعد الزوجة على«

  . حنيفة أيب ملذهب مطابق وهو
ì�^ÚK<RSVK   

  . »رضاها بغري واحدة دار يف هلا ضرة زوجته مع يسكن أن للزوج ليس«
ì�^ÚK<RTVK   

  . »املساكن يف بينهن التسوية الزوج على جيب الزوجات تعدد عند«
  . الطعام نفقة على قياساً وهذا

ì�^ÚK<RUVK   
 ثبت إذا املميز غري الصغري ولده سوى زوجته مع أقاربه من أحد إسكان للزوج ليس«
  . »هلا إيذاؤهم
  . له حاضن وجود اشترطوا الذين املالكية دون اجلمهور مذهب مقتضى وهو

ì�^ÚK<SLVK   
 مانعاً القاضي وجد أو ذلك غري العقد اشترط إذا إال زوجها مع السفر على الزوجة جترب«
  . »السفر من

 الغري حقوق ميس وال الزوج حقوق ميس ال ألنه سيأيت كما ملزم شرط أنه إىل إشارة وهو
  . املتابعة فيلزمها وإال هلا معتربة مصلحة فيه أن كما
< <

< <
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g×Ş¹]<Äe]†Ö]<I<løÚ^ÃÚ<íÏËßÖ]V< <

íÏËÞ<íqæ‡<gñ^ÇÖ]<æ_<ë„Ö]<géÇé‰<„}_æ<ØéËÓÖ]<äßÚ<^ãßÚæ<V< <

 والشافعية املالكية مذهب يف قدومه حني إىل املستقبل نفقة بتعجيل الزوج مطالبة للزوجة
  .عندهم الغائب على يقضى وال للحال واجبة غري املستقبل نفقة ألن ؛احلنفية دون

 بينهما فرق وإال احلنفية دون اجلمهور عند غيابه مدة بالنفقة كفيل بإقامة الزوج تطالب أو
  . احلنفية دون وزفر اجلمهور عند

  : أنه إىل النقض حمكمة وذهبت

   .»طلب دون لالدعاء سابقة بنفقة حيكم ال«
  )٣٠/٤/١٩٦٢ - ١٣٣ - ١١٣ - ش(

  .هلا أشهر نفقة أخذ استحسان إىل يوسف أبو وذهب 
 مل ما الغائب زوجها مال من النفقة هلا القاضي يفرض أو جاز كفيالً أعطاها لو وباالتفاق

  .للنفقة مسقطاً يدع
  .سقطت أثبته فإذا

 يبع مل عقاراً كان فإذا يدها ويف النفقة جنس من منه املنفق املال كون احلنفية ويشترط
  .نفقتها ألجل

  . والصاحبني اإلمام بني وعدمه اجلواز بني العروض يف وخيتلف
Íø‰c<íÏËßÖ]<V< <

 الكفيل على جيربه وال الغيبة أراد ولو عليها القاضي جيربه وال الزوجة إىل النفقة تسليف للزوج
  . املستقبل يف بعد عليه جتب مل النفقة ألن ؛احلنفية مذهب يف

  . )١("أشهر بنفقة كفيل أخذ استحسن": يوسف أبو وقال

 املشاهرة على اقتصر لكنه يوسف أيب مذهب إىل السوري الشخصية األحوال قانون وذهب
  .فشهر شهراً

                                      
 .٢٩ -  ٤/٢٨: الصنائع ئعبدا (1)
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  : أنه على السوري الشخصية األحوال قانون من/ ٨٢/ املادة فنصت

 بإسالف اللزوم عند زوجال يأمر أن تقديرها وبعد النفقة بدعوى النظر أثناء للقاضي - ١«
  . »بعده اإلسالف جتديد وميكن واحد شهر نفقة عن يزيد ال النفقة حساب على مبلغاً زوجته

  .اجلمهور عند مطلقاًو احلنفية عند الزوج طلبه إن النفقة بدين املقاصة إجراء وميكن
g×Ş¹]<‹Ú^¤]I<àè�<íÏËßÖ]<^ãi^ŞÏŠÚæ<ð^–ÏÖ]æ<^ãeV< <

 عوض ال صلة النفقة ألن الزوج مبصاحلة أو القاضي بفرض احلنفية دعن هلا ديناً النفقة تصري
 إليها القبض ينضم مل إذا الزمان مبضي سقطت وإال ا الدائن عليه يرجع الزوج على ديناً فتكون

  . القاضي بإذن عليه االستدانة أو
  . دةامل لتلك نفقتها تسقط مل أخرى نفقة وأنفقت تستهلكها ومل هلا القاضي فرضها فلو

 . باإليسار ذمته يف وتبقى باإلعسار النفقة سقوط إىل املالكية وذهب

  .وصربت املستقبلة الزوجة بنفقة حقيقة الزوج أعسر إذا واحلنابلة الشافعية وعند
  .نفسها على أنفقت أو

  .منه نفسها متنع مل إذا عليه ديناً النفقة صارت اقترضت أو
  . )١(عليه ديناً النفقة تعد ومل زةناش تكن مل للنفقة منه نفسها منعت فإن

  .به تقيد فال الزمان عن مطلقة للنفقة املثبتة األدلة ألن وذلك
 على اإلجبار سقوطها عدم ودليل باإلبراء أو باألداء إال يسقط ال الشخص على وجب وما

  . ا احلبس أو أدائها
  : أنه إىل /٨٠/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

 فيما بنفقتها يكلف من يلزم منه حتصيلها وتعذر الزوج على بنفقة للزوجة حكم إذا - ١«
  .الزوج على الرجوع حق له ويكون املفروض بالقدر عليها ينفق أن زوج ذات غري فُرضت لو

 أو الزوج على الرجوع بني اخليار فله بنفقتها مكلفاً ليس ممن باالستدانة هلا أذن إذا -٢
  . »زوجها على ترجع يوه عليها الرجوع

                                      
 .٥/٤٦٩: القناع كشاف ٣/٤٤٢: احملتاج مغين ٢/٥١٧: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ١/٣٢٢: اهلداية ٢٦ - ٤/٢٥: الصنائع بدائع) ١(
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ovf¹]<‹Ú^¤]I<½æ†�Ö]<»<‚ÏÃÖ]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<Ý^ŠÎ_<½æ†�Ö]<^ãÛÓuæ<^â†m_æ<î×Â<‚ÏÂ<t]æˆÖ]V< <

 أحد يطلبها اليت الشروط حبسب أحكامها ختتلف الزواج عقد بآثار تتعلق اليت الشروط إن
  : وهي املتعاقدين

MI á_<áçÓè<½†�Ö]<ğ̂–Î^ßÚ<�ç’Ï¹<‚ÏÃÖ]<å…^maæ<V< <

 ناك أو شرعاً فاسداً الصداق كان أو الليل أو النهار من وقت يف إال يأتيها ال أن ترطيش كأن
  . املبيت يف هلا يقسم ال أن يشترط

 األصدقاء نكاح وكذلك املسيار زواج يشبه وهو الليليات أو قدمياً النهاريات نكاح وكذلك
  ).الفرند زواج(

 ولو العقد على زائد ألنه الشرط وبطالن دالعق صحة إىل واحلنابلة والشافعية احلنفية فذهب
  .فيه تؤثر ال جهلت
  .حبقها املطالبة فلها وإال جائز فهو منها نفس بطيب ا رضيت فلو
  . نفقة أو مهر هلا يكون ال كأن أيضاً فسد وإال صحيحاً الشرط كان إذا هذا

  .وجوباً الدخول قبل العقد فسخ إىل املالكية وذهب
  . الشرط ويلغو املثل مبهر ولكن صحيح العقد فإن الدخول بعد وأما

  .الشروط هذه عامة يف العقد بطالن إىل الشافعية من والرافعي النووي وذهب

 ال شروطها خيالف اتفاق وكل العام النظام من النفقة قضايا أن إىل النقض حمكمة وذهبت
  . )١٠/٥/١٩٦٢ - ١٤٣ - ١٤٨ - ش( له قيمة

  . العقد وصحة الشرط طالنب يف اجلمهور لرأي موافق وهذا

  .كراهة فال وإال وآثاره إنكاره يف خلطورته كراهته فأرى املسيار زواج وأما
 إذا وإال فيه الشهود ووجود لتسجيله خشوه إلمكان له يؤبه ال كتمان فهو كتمان كان ولو

  .)١(باطالً كان الشهود التغى

                                      
 .٣٩٤ - ٣٨١: عنها املنهي األنكحة انظر (1)

158 



 

 البعض محل رمبا األسرية فقاتبالن االلتزام عدم ألن كراهته أرى األصدقاء زواج وكذلك
  .)٢(كراهة فال الزوج تقصري من املانعة االحتياطات اختذت فإذا الواجبات أداء يف التقصري على

NI á_<áçÓè<½†�Ö]<ğ̂âæ†ÓÚ<�Æ<˜Î^ßÚ<…^mû<‚ÏÃÖ]<V< <

  .أيضاً ينافيه ال ولكنه العقد مقتضى من ليس شرط كل وهو
 كأن وذلك العقد وراء فيما التصرف يف عاقدينال حرية يف األصل خالف ألنه مكروهاً واعترب

  . ما مكان من أو بلدها من خيرجها ال أو عليها يتزوج ال
 وال الزوج فعل على لتوقفه مباحاً والشرط ألحدمها أو هلما املنفعة كانت إن": احلنفية قال
  . "املثل مهر فلها وإال شيء فال به وىف فإن بالعقد للشرط عالقة

 على ا الوفاء يلزم ال كان وإن أشبهها وما الشروط ذه الوفاء يستحب": املالكية وقال
  . "بعده وال الدخول قبل ال العقد يفسخ ال وهلذا الوجوب سبيل

 وأما الوطء األصلي مبقصوده خيل مل ما الشرط وبطالن العقد صحة إىل الشافعية وذهب
  .)١(»باطل فهو اهللا كتاب يف ليس شرط أميا«: gولقوله مشروعاً ليس ألنه فيبطل الشرط

  .الشرط مع املسمى لبطالن املثل مهر إىل ويرجع
 بقول رأيهم على مستدلني الفسخ خيار هلا كان وإال به الوفاء لزوم إىل احلنابلة وذهب

  .)٢(»الفروج به استحللتم ما الشروط من به وفيتم ما أحق إن«: gالنيب
  .)٣(»شروطهم على املسلمون«: gالنيب ولقول

  .خمالفاً هلم نعلم وال الصحابة من كثري قول هوو
 هلا": فقال عمر إىل فخاصموه نقلها أراد مث دارها هلا وشرط امرأة تزوج رجالً أن روي وقد
  . )٤("الشروط عند احلقوق مقاطع": عمر فقال. "يطلقننا إذاً": الرجل فقال. "دارها

 ال«: gاهللا رسول لقول به وفاءال يلزم فال الشرط يصح مل ضرا طالق شرطت لو ولكنها
  . )٥(»إناءها لتستكفىء أختها طالق املرأة تسأل

  .شرطها فساد قدامة ابن ورجح هلا لفائدته لزومه إىل احلنابلة بعض وذهب
   

                                      
 .٣٩٩ - ٣٩٥: عنها املنهي األنكحة انظر (2)
 .٢٤٢٤: رقم ٢/٨٤٦ الناس وسؤاله املكاتب استعانة: ببا العتق كتاب: البخاري أخرجه (1)
 .١٤١٨: رقم ٣/١٤٤٢ النكاح يف بالشروط الوفاء: باب النكاح كتاب يف ومسلم٢٥٧٢: رقم ٢/٩٠٨ النكاح عقدة عند املهر يف الشروط: باب الشروط كتاب: البخاري أخرجه (2)
 .٢/٧٤١: السمسرة أجرة: باب األجرة كتاب يف تعليقاً البخاري وذكره. ١٣٥٢: رقم ٣/٦٣٤ الصلح يف ^ اهللا رسول عن ذكر ما: باب األحكام كتاب: الترمذي أخرجه (3)
 .٧/٢٤٩ الشروط: باب الصداق يف البيهقي أخرجه (4)
 .١٤١٢: رقم ٣/١٤٣٩ اخلطبة على خلطبةا حترمي: باب - النكاح كتاب: ومسلم ٢٥٧٤: رقم ٢/٩٠٨ النكاح يف الشروط من جيوز ال ما: باب الشروط كتاب: البخاري أخرجه (5)
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OI á_<áçÓè<½†�Ö]<ğ]ˆñ^q<V< <

  .العقد يقتضيه الذي الشرط وهو
 أو ا البخل وعدم النفقة وإجراء والضرب اإليذاء وعدم املعاشرة كحسن له أثراً يكون أن أو
  . )١(بيدها أمرها أن تشترط

  . جائزاً كان وهلذا يشترط مل ولو األداء واجب الشرط وهذا
 مقتضى يوافق ال ما ومثله اآلتية التفويض مسألة يف إال بالعقد حمصل ألنه لغواً الشافعية وعده

  . كذا إال تأكل ال كأن غرض به يتعلق وال العقد
P<I á_<áçÓè<½†�Ö]<^eğø�<ğøŞfÚ<‚ÏÃ×Ö<àÚ<ä×‘_<V< <

 على العقد تعليق أو معني وقت يف طالقها شرط أو املتعة ونكاح النكاح عقد كتأقيت وذلك
  .الشغار أو اخليار بشرط أو" أمك رضيت إن زوجتك": كقوله شرط

 املتعة جواز يف الشيعة من طائفة قاله ما إال باالتفاق العقد ويبطل الشروط هذه فتبطل
  . )٢(الشغار يف احلنفية قاله ماو واملؤقت
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<½æ†�Ö]æV< <

  : يلي ما على السوري الشخصية األحوال قانون من /١٤/ املادة نصت

 هو ما فيه ويلتزم مقاصده ينايف أو الشرعي نظامه ينايف بشرط الزواج عقد قُيد إذا - ١«
  . صحيحاً والعقد باطالً الشرط كان شرعاً حمظور
 وال غريها حقوق متس وال شرعاً حمظورة غري مصلحة للمرأة يلتزم بشرط قُيد وإذا -٢
  . ملزماً صحيحاً الشرط كان املشروعة اخلاصة أعماله يف الزوج حرية تقيد

 ميس أو اخلاصة أعماله يف الزوج حرية يقيد ما النكاح عقد يف املرأة اشترطت وإذا -٣
 فللزوجة به الزوج يف مل فإذا للزوج مبلزم ليس ولكنه صحيحاً االشتراط كان غريها حقوق
  . »النكاح فسخ طلب املشترطة

  

                                      
 .الطالق لزوجته الزوج تفويض: الثاين اجلزء يف بيانه ويأيت (1)
 ٩٨ - ٥/٩٠: القناع كشاف: ور ٤٥٢ - ٧/٤٤٨: املغين ٢٢٧ - ٣/٢٢٦: احملتاج مغين ٢٣٩ - ٢/٢٣٧: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ١٩٦ - ٣/١٩٤: خليل خمتصر على اخلرشي ٣٤٥ - ٣٤٤و٢٩٥ - ٢/٢٩٣: عابدين ابن حاشية (2)
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  : )١(هي أقسام ثالثة الشروط القانون فجعل
MI ½æ†�Ö]<الباطلة<�Æ<í×Şf¹]<‚ÏÃ×Ö<V< <

  . شرعي حمظور التزامها يف يكون أو الشرعي ولنظامه العقد ملقصود املنافية الشروط وهي
^Ú<ßè»^<‚’ÏÚ<‚ÏÃÖ]V< <

  . االستمتاع عدم أو الولد عدم يشترط كأن
½æ†�Ö]<íËÖ^~¹]<Ý^¿ß×Ö<Ý^ÃÖ]V< <

 أو دونه هلا األوالد تربية شرطت أو عليه منها اإلنفاق شرط أو املهر وعدم اإلنفاق كعدم
  . احلنفية دون اجلمهور عند الشغار بشرط

½æ†�Ö]<ì…ç¿�]<íÚ†�]V< <

 كمومسة واحلشمة لألخالق منافياً عمالً تشترط أن أو وحدها رالسف أو األرحام كمقاطعة
  ... هوى وبائعة وراقصة
  .صحيحاً معها العقد ويبقى باطلة الشروط هذه وتعد

 الذين الشافعية دون -  مر تفصيل على -  الفقهاء مجهور لرأي موافق معنا مر كما وهذا
  . والشرط العقد أبطلوا

  . اتفاقاً مجيعاً لبطال وإال ووالدته العقد إنشاء يف تؤثر ال الشروط هذه أن ويلحظ

 الباطلة الشروط إىل أضاف املوحد الشخصية األحوال قانون مشروع أن أيضاً هنا ويلحظ
  . الغري حقوق ميس ما
NI ½æ†�Ö]<ívév’Ö]<ífq]çÖ]<ð^ÊçÖ]<V< <

 متس وال للزوجة تلتزم شرعاً معتربة مصلحة فيها شروط - الثانية الفقرة حبسب -  وهي
  . الغري حقوق متس وال املشروعة أعماله يف الزوج حرية
< <

< <

< <

                                      
 .السابقة واملراجع ١/٢٧٦: الشخصية األحوال قانون يف املرشد ٣٢٧ - ١/٣٢٦: الصابوين للدكتور السوري الشخصية األحوال قانون شرح ١٢٢ -١١٧: املوحد الشخصية األحوال قانون مشروع (1)
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í×nÚ_<å„â<½æ†�Ö]<V< <

 يف موصوف مرتل يف يسكنها أن أو دارها من خيرجها ال أن أو ا يسافر ال أن تشترط كأن
  . استمراراً أو ابتداء ما وظيفة يف العمل من مينعها ال أو دراستها إمتام من مينعها ال أو ما مكان

 الشروط بني تتردد وهي قضاًء تنفيذها على الزوج جيرب ملزمة صحيحة الشروط ههذ وتعد
  . ذكرها السابق - واملكروهة اجلائزة

OI ½æ†�Ö]<ívév’Ö]<�Æ<íÚˆ×¹]<V< <

  . الغري حقوق ومتس املشروعة أعماله يف الزوج حرية متس اليت الشروط وهي
 حبقوق املساس عدم صحتهال فاشترط املوحد الشخصية األحوال قانون مشروع هنا وخالف

  . بطلت وإال الغري
½æ†�Ö]<í‰^¹]<íè†±<tæˆÖ]<»<äÖ^ÛÂ_<íÂæ†�¹]<ì‚éÏ¹]<äÖV< <

 يف الشارع حلكم كذلك خمالفو التعدد يف اإلباحة حلكم خمالف وهو عليها يتزوج ال كأن
  . يطلقها ال أو اجلواز أصل

½æ†�Ö]<í‰^¹]<ÑçÏ±<�ÇÖ]V< <

  . اضر يطلق أن عليه تشترط كأن
 املتعاقدين حرية يف العام والنظام األسرة نظام أحكام ختالف أا الشروط هذه من يلحظ وكما

  . إرادتيهما تقييد وعدم
  .مر كما - الفسخ خيار هلا كان وإال الشرط ذا الوفاء بلزوم احلنابلة تفرد وهنا

» شروطهم عند املسلمون«: السابق للحديث به الوفاء باستحباب املالكية منهم واقترب
  ... وغريه

 منح مع به اإللزام دون الشرط صحة إىل السوري الشخصية األحوال قانون وذهب
  .ضرا طالق شرط يف إال احلنابلة ذهب كما ًمتاما الفسخ خيار الزوجة

  . صحته إىل البعض ذهب وإن به اإللزام عدم احلنابلة عند فالراجح
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h^fÖ]<êÞ^nÖ]<VÝ^Óu_<ÑøŞÖ]<å…^maæJ< <

]Ø’ËÖ<Ùæù]<VÑøŞÖ]<�ŠËÖ]æ<Å]çÞ_æ<ÑøŞÖ]J< <

Ø’ËÖ]<êÞ^nÖ]<VÑøŞÖ]<ì�]…ý^e<ì�†Ëß¹]J< <

Ø’ËÖ]<oÖ^nÖ]<VÑøŞÖ]<Ñ^Ëi^e<°qæˆÖ]E<íÃÖ^~¹]JD< <

Ø’ËÖ]<Äe]†Ö]<VÑøŞÖ]<ÜÓ±<ê•^ÏÖ]J< <

Ø’ËÖ]<‹Ú^¤]<VÑøŞÖ]<ÜÓ±<Å†�Ö]<áçÞ^ÏÖ]æJ< <

Ø’ËÖ]<Œ�^ŠÖ]<V…^ma<Ùø©]<‚ÏÂ<t]æˆÖ]J< <

Ø’ËÖ]<Äe^ŠÖ]V<ì‚ÃÖ]<^ãÚ^Óu_æJ< <

< <

íÚ‚ÏÚ<»<ÑøŞÖ]V< <

 فيها تنعدم ألسر املشترك العيش من متكاملة مراحل ثالث بعد وهو مناص ال بغيض الطالق
  .كليهما حقوق وأداء احلالل واملال املعاملة حسن مع عيشها ينغص أن ملثلها فأىن تعاىل اهللا معصية

 وإىل الوعظ إىل أم الطالق إىل يلجأ فهل الزوجية احلياة ضربتأ اضطرب أو ذلك انعدم فإذا
  .اهلجر

  للقاضي؟ أم للزوج أم للزوجة الطالق يعطى فهل األمور أعيت فإذا
  .األسباب ذكر من البد إذ للقضاء العود فضائح أشد وما فالندم الطالق إىل الزوجة أسرع ما

  .الطالق إىل املسارعني األزواج محاقة أشد وما
  .الطالق اهللا إىل احلالل أبغض كان لذلك

   لتقييده؟ سبيل وال به النجاة كانت رمبا إذ ملنعه سبيل وال
  ... وجهاالت كثرية لظالمات سبباً هذا كان رمبا إذ
 وللقاضي وللزوجة للزوج احلق هذا أعطى وحاالته املختلفة بأحكامه الطالق تشريع إن
 األسرة وجيعل أمكن ما الفساد مادة وحيسم يقلل مما والواجبات احلقوق ونظم الظروف حبسب

  .وسعادة استقراراً أكثر
  .آدم بين أرض يف عليني أعلى يف الزوجية عش لتكوين تعاىل اهللا شرع باتباع األمثل احلل وإن

  .التوفيق وباهللا مقارناً استقرائياً علمياً منهجاً ملتزماً وآثاره الطالق الباب هذا يف وسأحبث

163 



 

Ø’ËÖ]<Ùæù]<VÑøŞÖ]<�ŠËÖ]æ<Å]çÞ_æ<Ö]ÑøŞJ< <

ovf¹]<Ùæù]<VÌè†Ãi<ÑøŞÖ]<�ŠËÖ]æ<ÜÓuæ<ÑøŞÖ]<àÚ<oéu<Ì‘çÖ]<êÂ†�Ö]J< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<ÑøŞÖ]<�ŠËÖ]æV< <

ÑøŞÖ]V< <

íÇÖV ١(والوَِثاق القيد عدم وهو(.  

ğ̂uøŞ‘]V ٢(خمصوص بلفظ املآل أو احلال يف النكاح قيد رفع(.  
 الطالق ألفاظ: املخصوص واللفظ يالرجع الطالق: وباملآل البائن الطالق: باحلال ويراد

  .تفصيله يأيت ذلك وكل الفسوخ فتخرج والكنائية الصرحية
�ŠËÖ]<íÇÖV ٣(انتقض: والنكاح والبيع العزم انفسخ: يقال(.  
�ŠËÖ]<ğ̂uøŞ‘]V ٤(آثاره وإلغاء النكاح عقد رفع: تعريفه يف قلت(.  
í×nÚ_<�ŠËÖ]<V< <

 وعدم البلوغ وخيار وحكماً حقيقة الدارين ينوتبا الزوجني أحد وردة اإلسالم الزوجة إباء
  .العقد بعد الزوجني بني الرضاع بوجود العلم أو املثل مهر ونقصان الكفاءة
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<Ñ†ËÖ]<°e<�ŠËÖ]<ÑøŞÖ]æEMDV< <

MI »<íÇ×Ö]<V< <

  .متقاربني معنيني على يدالن لفظان كالمها
ÑøŞÖ^Ê<»<íÇ×Ö]<çâ<ÄÊ…<‚ÏÃÖ]J< <

  .وتفريق نقض نهأل منه قريب والفسخ

  .نقض ألنه تامة إزالة الفسخ أن الفرق ولكن
ÑøŞÖ]æ<ÄÊ…<‚ÏÃ×Ö<^º<êÏfè<˜Ãe<…^mû]J< <

< <

                                      
 .٨١٤: احمليط القاموس (1)
 .٣٢٦ - ٣/٣٢٥: القدير فتح(2) 
 .٢٣٤: احمليط القاموس (3)
 .٢/١٩٥: جنيم البن والنظائر األشباه ٢/٣٣٦: الصنائع بدائع (4)
 قانون شرح ٢٩٢و ٢٨٩ - ٢٨٧: للسيوطي روالنظائ األشباه ٤٠٢و ٢٠٤: جنيم البن والنظائر األشباه ٤/١٨: اجلليل مواهب ٤٧٣و ٣٠٨ - ٢/٣٠٧: املختار الدر على احملتار رد ٣٣٨ - ٢/٣٣٦: الصنائع بدائع ٣٢٦ - ٣/٣٢٥: القدير فتح (1)

 .٩٦و ٩٤ - ٩٣و ٧٩ - ٧٨و ٧١ - ١٥ - ٢/١٤: الشخصية األحوال
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NI ÑøŞÖ]<Í^Ïèc<�]‚jÚ÷<…^ma<‚ÏÃÖ]<åõ^ãÞcæJ< <

  .يكن مل كأن العقد واعتبار العقدية للرابطة ونقض حلٌّ فهو الفسخ أما
OI إليه داٍع سبب قيام نتيجة يكون الفسخ.  

^Ú_<ÑøŞÖ]<äffŠÊ<…æ‚‘<ÀË×Ö]<ÄÎç¹]<äÖJ< <

P<I سببه قيام مبجرد يقع قد الفسخ.  
^Ú_<ÑøŞÖ]<øÊ<ÄÏè<÷c<¾^ËÖ`e<í‘ç’§<í¬†‘<æ_<íéñ^ßÒJ< <

QI ÑøŞÖ]<†m_<àÚ<…^ma<‚ÏÃÖ]<xév’Ö]J< <

  .آلثاره وهدم للعقد نقض فهو الفسخ أما
RI ÑøŞÖ]<�†è<î×Â<‚ÏÂ<|^ÓßÖ]<xév’Ö]J< <

 العقد على يرد كما الالزم وغري واملوقوف الصحيح النكاح عقد على فريد الفسخ أما
  .الفاسد

S<I Ô×µ<tæˆÖ]<»<ÑøŞÖ]<pøm<l^Ïé×Şi<]ƒdÊ<^ãÏ×�<pønÖ]<�<Ø�<ŁäÖ<îju<xÓßi<ğ̂qæ‡<å�ÆJ< <

  .زوجته على الزوج ميلكها اليت الطلقات عدد ينقص فال الفسخ أما
TI ÑøŞÖ]<÷<áçÓè<÷c<àÚ<tæˆÖ]<íÏéÏu<æ_<ğ]†è‚ÏiJ< <

 .القاضي ومن غريمها ومن لزوجةوا الزوج من فيكون الفسخ أما

g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<ÜÓu<ÑøŞÖ]V< <

  .احلرمة أو الكراهة أو اإلباحة الطالق يف األصل يف العلماء اختلف
  .األوىل خالف أو املنع عدم فيه األصل أن إىل اجلمهور فذهب
  .سن وكرب ريبة من حلاجة إال حرمته األصل أن إىل احلنفية من اهلمام ابن وذهب

  : اخلمسة التكليفية األحكام به تتعلق أنه والراجح
 عن الضرر ليدفع منها انتفاعه دون به ولضررها عشرا لسوء إليه احلاجة عند مباحاً فيكون

  .نفسه
  .ا استمتاع غري من مبؤنتها نفسه تسمح وال حيبها وال يهواها ال كان إذا وكذلك
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�m��c��b��a: قال تعاىل اهللا ألن إليه احلاجة عدم عند اجلمهور عند مكروهاً ويكون
f��e��dg���l ]احلال مستقيمة وهي تفارقوهن ال أي ]٣٤: النساء.  

 أبغض«: gاهللا رسول حديث يتحقق وفيه حاجة له يكن مل إن الطالق احلنفية عند وحيرم
  .)١(»الطالق تعاىل اهللا إىل احلالل

 وقوعه مع فيه جامعها طهر يف أو النفاس أو احليض يف طلَّقها إن باالتفاق أيضاً حمرماً ويكون
  : بقوله تعاىل اهللا أمر ملخالفة تعزيره ولزوم وإمثه طلَّقها إن عليها

�m� �G��FJl ]ن ابتداء يف أي ]١: الطالقا مل طهر يف عديطيل لئال فيه يقر 
  .عليها الزوج إقبال وقت هو عدا عليها

  .طالقها على تصميمه معه تأكد فيه طلَّقها فإن
  .اإليالء يف كما يقرا ال كاملعلقة تركها إن واجباً الطالق نويكو

  .)٢(وخلقها دينها يف تعاىل اهللا حقوق يف لتفريطها مستحباً الطالق ويكون
ovf¹]<êÞ^nÖ]<I<Å]çÞ_<ÑøŞÖ]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<ÑøŞÖ]<�ŠÖ]<‚fÖ]æêÂV< <

ÑøŞÖ]<�ŠÖ] :ا املدخول زوجته الزوج يطلِّق أن هو جيامعها مل طهر يف واحدة رجعية طلقة 
 وهو العدة يف الشروع لتستعقب - معصية احليض يف اجلماع عد مع - قبله احليض يف وال فيه

  .احلنفية عند األحسن هو وهذا اجلمهور مذهب
 فيه جيامعها مل طهر يف كانت طاملا الثالث الطلقات مجع جواز الشافعية عند السين ومن

  .فيه جيامعها مل طهر يف تنيطلق على االقتصار يستحب ولكن

 وهي زوجته طلق ملا بذلك عمر ابنgالرسول أمر إذgاهللا رسول سنة ذلك ودليل
  .)١(»طاهراً ليطلقها مث فلرياجعها مره«: فقالgللنيب عمر ذلك فذكر حائض

< <

                                      
 . ٢٠١٨: رقم ١/٦٥٠ سويد حدثنا: باب الطالق كتاب: ماجه وابن ٢١٧٨: رقم ٢/٢٥٤ الطالق كراهية يف: باب الطالق كتاب: داود أبو أخرجه (1)
 .٢٣٣ - ٥/٢٣٢: القناع كشاف ٣٠٧و ٣/٢٧٩: احملتاج مغين ٢/٣٦١: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ٤١٦ - ٢/٤١٥: املختار الدر على احملتار رد (2)
 .١٤٧١: رقم ٣/١٥٠٨ رضاها بغري احلائض طالق حترمي: باب الطالق كتاب: مسلم أخرجه (1)
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ÑøŞÖ]<êÂ‚fÖ] :وهو الطالق به ويقع والعبث واإلمث الندم فيه ما وهو :  
MI ÑøŞÖ]<ˆrß¹]<»<˜é£]<_æ<Œ^ËßÖ]<V 

>Jحرام وهو <

NI ÑøŞÖ]<»<†ãŞÖ]<‚Ãe<Ùç’u<ð½çÖ]<äéÊ<�æ<†ã¿è<ØÛ£]<Ùç’£<Ý‚ßÖ]<ÄÚ<…çã¾<ØÛ£]V 

>Jمكروه وهذا <

OI ÑøŞÖ]<pønÖ]<íÎ†Ëj¹]<íÃÛj�]æ<æ_<á^jßnÖ]<»<†ã�<‚u]æ<ð^ËjÒøÖ<ì‚u]çÖ^eV 

>ENDJشافعيةال عدا اجلمهور عند وهذا املكروه يف الرجعة على جيرب وال أيضاً مكروه وهذا <

 يدل هادئ قرار عن ذلك ليكون البدعي دون السين الطالق جواز يف ذلك من واحلكمة
  .الزوجية العالقة إاء يف الرغبة متام على

 أحوال /٣٠٥/ املادة إىل فريجع هذا ذكر عن السوري الشخصية األحوال قانون سكت وقد
  .الفقهاء مجهور إليه ذهب كما واقعاً الطالق هذا عد وقد

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<ÑøŞÖ]<êÃq†Ö]<ÑøŞÖ]æ<àñ^fÖ]EMDV< <

  .]٢٢٩: البقرة[ �mw��vx}��|��{��z��y���~��l: تعاىل قال
 البينونة وصف دون الثانية مث األوىل للمرة طلقها فإن طلقات ثالث زوجته على الزوج فيملك

  : وبيانه بائناً كان وإال رجعياً الطالق كان
ÑøŞÖ]<êÃq†Ö] :عقد دون الزوجية إىل املطلقة إعادة الزوج ملك مع والثانية ألوىلا الطلقة هو 
  .ال أو رضيت العدة يف دامت ما جديد
ÑøŞÖ]<àñ^fÖ] :كربى أو صغرى بينونة إما.  
àñ^fÖ]<íÞçßée<ï†ÇŁ‘ :ِهي الطالق فهواألوىل الطلقة يف العدة بانتهاء أو احلال يف الزواج لعقد املُن 
  . جديدين ومهر بعقد زوجته إىل عةالرج حق وللزوج والثانية

  .احلنفية عند بالكناية أو مال على أو الدخول قبل الطالق وهو
  .سنبني كما - اإليالء بسبب أو اإلنفاق لعدم القاضي يوقعه الذي أو

                                      
 الزوج نية دون ولو بدله احلاكم راجع وإال والضرب بالسجن الرجعة على إجباره إىل املالكية وذهب. ٥/٢٣٩: القناع كشاف ٢٣٩ - ٨/٢٣٥: املغين ٣١١و ٣٠٩ - ٣/٣٠٧: احملتاج مغين ٣٦٤ - ٢/٣٦١: الكبري الشرح ٤١٩ - ٢/٤١٧: املختار الدر (2)

 .٣٦٣ - ٢/٣٦٢: الكبري الشرح. بالزواج حيل ما هذه بالرجعة للزوج وحيل
 .٣٤١و٢٥٨و٢٤٢ - ٥/٢٤٠: القناع كشاف ٧٧ - ٨/٧٦: الطالبني روضة ٣٥٣ - ٢/٣٥١: الكبري الشرح ١١١ - ٣/١٠٩: ئعالصنا بدائع ٤٣١ - ٢/٤٣٠: املختار الدر على احملتار رد (1)
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àñ^fÖ]<íÞçßée<ï�ÒV ِهي الثالث أو الثالث الطالق هوآثاره دون حاالً الزواج لعقد املُن.  
 زواجاً آخر بزوج تتزوج أن بعد إال الزوجية إىل املطلقة يعيد أن بعده الرجل يستطيع وال
  .منه عدا وتنقضي عنها ميوت أو يفارقها مث حقيقياً دخوالً ا ويدخل صحيحاً
  .واإلمجاع والسنة بالكتاب والبائن الرجعي الطالق مشروعية ثبتت وقد

àÚ<h^jÓÖ]V< <

  .]٢٢٩: لبقرةا[ �mw��vx}��|��{��z��y���~��l: تعاىل لاق

  .]٢٣٠: البقرة[ �m×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��ÍØ��l: تعاىل قال مث
 تتزوج حىت له حتل فال الثالثة طلقها فإن مرتان الرجعة به جيوز الذي الطالق أن تعاىل اهللا فبين

آخر بزوج بعد.  
àÚ<íßŠÖ]<V< <

 لرسول عمر فذكر حائض وهي هامرأت طلق أنه: أخربه عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد أن
 فإن فتطهر حتيض مث تطهر حىت يمسكها مث ِليراجعها«: قال مثgاهللا رسول فيه فتغيظgاهللا
  .)١(»اهللا أمره كما العدة فتلك ميسها أن قبل طاهراً فليطلقها يطلقها أن له بدا
àÚ<Å^¶ý]V< <

  .)٢(أحد منهم خيالف ومل مشروعيته على العلماء اتفق فقد
l÷^u<ÑøŞÖ]<êÃq†Ö]<V< <

MI واحدة ملرة صريح بلفظ الدخول بعد الطالق.  
NI املال مقابل دون الطالق.  
OI مقصوداً عدداً أو لفظاً بالثالث أو بالبينونة املقترن غري والثاين األول الطالق.  
P<I ٣(احلنفية دون اجلمهور عند ولإليالء املالكية عند لإلعسار الطالق(.  

< <

< <

                                      
 .للبخاري واللفظ. ١٤٧١: رقم ٣/١٥٠٨ رضاها بغري احلائض طالق حترمي: باب الطالق كتاب: مسلم وأخرجه ٤٦٢٥: رقم ٣/١٧٥٧ الطالق سورة تفسري: باب التفسري كتاب: البخاري أخرجه (1)
 .٨٨: اإلمجاع) ٢(

 .٧/٣١٩: املغين ٣/٣٥١: احملتاج مغين (3)
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l÷^u<ÑøŞÖ]<àñ^fÖ]<íÞçßée<ï†Ç‘EPD<V< <

MI ÑøŞÖ]<ØfÎ<Ùç}‚Ö]<íÏéÏuV< <

������m��{��z��y: تعاىل لقوله عليها عدة وال �x��w��v��u��t��s��r��q
b��a��`��_��~��}��|c���l ]٤٩: األحزاب[.  

 يكون لن ألنه مستقبالً معه تعيش ال أن فأحرى وطلقها معها يعش مل مازال ألنه ظاهر واألمر
  .حاالً أحسن

NI ÑøŞÖ]<‚Ãe<ìç×¤]<v’Ö]ívéV< <

  .سبق ملا للرجعة داعي وال النسب لثبوت احتياطاً العدة وجتب

  .)١("العدة وعليها كامالً الصداق فلها ستراً وأرخى باباً أغلق إذا": قال أنه عمر عن روي

  .رجعياً اخللوة بعد الطالق بعد احلنابلة تفرد وقد
OI ÑøŞÖ]<êÃq†Ö]V< <

  .بائناً يصبح العدة انقضاء بعد
P<I ¾^ËÖ_<è^ßÓÖ]í<íÖ]‚Ö]<î×Â<‚éÒ`i<ÑøŞÖ]<äjÞçßéeæ<‚ßÂ<íéËß£]J< <

QI ÑøŞÖ]<î×Â<Ù^ÚV< <

  .املخالعة وهو مرة أول كان إن صغرى بينونة بائناً يكون
RI Ì‘æ<ÑøŞÖ]<^²<Ù‚è<î×Â<íÞçßéfÖ]V< <

  ".شديدة طلقة" أو "البتة" أو "بائناً طالق أنت": قوله مثل

 طالق أنت": قوله مثل الكمية أو الوصف يف الشدة على الدال التفضيل بأفعل وصف إذا أو
أو "الطالق أعظم "كاجلبل طلقةً طالق أنت" أو "الطالق أشد" .  

S<I íÎ†ËÖ]<gfŠe<ðøèý]<�æ<óËè<tæˆÖ]<ì‚Ú<ðøèý]V< <

  . املدة مبضي صغرى بينونة بائنة طلقة فيه زوجته تطلق
  . )٢(احلنفية إليه ذهب ما هذاو

                                      
 .الكتاب يف املباحث ٥/١٥٢: القناع كشاف ٢/٥٤٦: املختار والدر احملتار رد (4)
 .٧/٢٥٥ ستراً وأرخى باباً أغلق من: قال من: باب الصداق كتاب: البيهقي سنن (1)
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TI íÎ†ËÖ]<gfŠe<á^Ã×Ö]<»<gâ„Ú<êe_<íËéßu<íè]æ…æ<àÂ<Ý^Úý]<‚·_<J< <

U<I íÎ†ËÖ]<gfŠe<íféÿÇÖ]<‹f£]æ<‚ßÂ<íéÓÖ^¹]J< <

MLI Ðè†ËjÖ]<gfŠe<géÃÖ]<‚ßÂ<íéËß£]<íéÓÖ^¹]æJ< <

MMI Ðè†ËjÖ]<gfŠe<Ñ^Ï�Ö]<Å]ˆßÖ]æ<‚ßÂ<íéÓÖ^¹]J< <

MNI Ðè†ËjÖ]<gfŠe<ð^ec<tæˆÖ]<Ùç}‚Ö]<»<Ýø‰ý]<‚ßÂ<Ýø‰c<äjqæ‡<‚ßÂ<êe_<íËéßu<‚Û¦æJ< <

l÷^u<ÑøŞÖ]<àñ^fÖ]<íÞçßée<Òï�EODV   
MI ÑøŞÖ]<ØÛÓ¹]<pøn×Ö<á`e<äÏfŠi<á^jÏ×�<Üm<ÄÎçè<ínÖ^nÖ]J< <

  .]٢٣٠: البقرة[ �m×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��ÍØ��l: تعاىل لقوله
  .آخر بزوج بعده تتزوج حىت له حتل فال الثالثة طلقها فإن أي

NI ÑøŞÖ]<á�Ï¹]<pønÖ^e<ğ̂¿ËÖ<æ_<ğ]…]†Ói<æ_<ì…^�cJ< <

OI ÑøŞÖ]<ÀË×Ö^e<]xè†’Ö<á�Ï¹]<íéße<pønÖ]<‚ßÂ<íéÓÖ^¹]<íéÃÊ^�Ö]æ<‚·_æ<»<íè]æ…J< <

P<I ÑøŞÖ]<î×Â<Ù^Ú<EíÃÖ^~¹]D<»<ì†¹]<ínÖ^nÖ]<ð]ç‰<äÏf‰<Ñø�<æ_<íÃÖ^§<°i†¹J< <

QI Ñø�<íè^ßÓÖ]<‚ßÂ<íéÓÖ^¹]<í×e^ß£]æ<ÄÏè<ğ̂møm<çÖæ<å]çÞ<ğ]‚u]æJ< <

áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<ÑøŞÖ]æ<êÃq†Ö]<àñ^fÖ]æ<V< <

ì�^ÚK<UPVK   
 وما بدل على والطالق الدخول قبل والطالق للثالث املكمل إال رجعياً يقع طالق كل«
  .»القانون هذا يف بائناً كونه على نص
ì�^ÚK<MLTVK   

  .»بائن طالق للعلة التفريق«
ì�^ÚK<MMNVK   

 لقةط التطليق هذا ويعد بينهما فرق اإلصالح عن القاضي وعجز اإلضرار ثبت إذا - ٢«
  .»بائنة

                                                                                                                    
 .٢/٥٤٦: املختار الدر على احملتار رد (2)
 .٣٤٣ - ٣٤١و ٣٣٣ - ٣٣٢و٥/٢٦٢: القناع كشاف بعدها وما ٨/٢١٤: الطالبني روضة ٣٨٤ - ٣٧٧و ٣٦٢ - ٢/٣٦١: الكبري والشرح الدسوقي حاشية ٤٦٩ - ٤٦٨و٤٣١ - ٢/٤٣٠: املختار الدر على احملتار رد (3)
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 رجعياً الطالق يعد عداها وما البائن للطالق حاالت مخس على نص قد القانون يكون وذا
  : وهي

MI ÑøŞÖ]<oÖ^nÖ]<]„âæ<‚Ãè<ğ̂ßñ^e<íÞçßée<ï�Ò<áæ�<^Ú<å]‚Â<EÚì�^KUM<KÙ]çu_DJ< <

NI ÑøŞÖ]<ØfÎ<Ùç}‚Ö]J< <

OI ÑøŞÖ]<î×Â<Ù^Ú<æ_<ë_<Ù‚e<êÖ^ÚJ< <

P<I ÑøŞÖ]<í×Ã×Ö<š†¹]æJ< <

QI ÑøŞÖ]<Ñ^Ï�×Ö<…†–Ö]æJ< <

g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<ÑøŞÖ]<pønÖ]EMDV< <

Å†ËÖ]<Ùæù]I<ÜÓu<ÑøŞÖ]<pønÖ]<á�Ï¹]<�‚ÃÖ^e<ğ̂¿ËÖ<æ_<ì…^�c<íéÞæ<V< <

 بينونة وبينونتها الزوجة على الثالث الطالق وقوع على واملذاهب العلم أهل عامة اتفق
  .كربى

 إال منها يقع ال واحدة بكلمة الثالث الطالق أن إىل اجلوزية قيم وابن تيمية ابن وذهب
  .عباس ابن عن رواية وهو رجعية واحدة

  .يقع فال حرام الثالث بلفظ الطالق أن إىل اجلعفرية بعض وذهب
÷‚j‰]Ù<…çãÛ¢]<V< <

  .)٢(»امرأتك منك وبانت ربك عصيت فقد ثالثاً طلقتها أنت وأما«: عمر ابن حديث
÷‚j‰]Ù<×ñ^ÏÖ]°<äÞ`e<Ñø�<‚u]æ<êÃq…V< <

 وسنتني بكر وأيبgاهللا رسول عهد على الطالق كان": قال أنه عباس ابن عن روي ما
 أمر يف استعجلوا قد الناس إن": اخلطاب بن عمر فقال "واحدة الثالث طالق عمر خالفة من
  .)٣("عليهم فأمضاه عليهم أمضيناه فلو أناة فيه هلم كان
< <

< <

                                      
 كشاف ٨٤ - ٨/٧٥: الطالبني روضة ٣٣٨ - ٣٣٦و ٣٠١ - ٣/٢٩٤: احملتاج مغين ٥٣ - ٤/٤٢: خليل خمتصر على اخلرشي ٣٨٥و٣٨١ - ٢/٣٧٨: الكبري والشرح الدسوقي حاشية ١١٣ - ١٠٩و٣/١٠٢: الصنائع بدائع ٤٣٢و ٤٢١ - ٢/٤١٩: املختار الدر على احملتار رد (1)

 .٣١ - ٦/٣٠: الدمشقية اللمعة ٤٠١ - ٩/٣٦٤: احمللى بعدها وما ٢٤٨و ٥/٢٢٠: املعاد زاد بعدها وما ٩/٤٤٩: الباري فتح ٢٤٥ - ٢/٢٤٢: السبيل منار ٢٧٤ - ٢٧٢و ٢٤٤ - ٨/٢٤٠: املغين ٢٦٢ - ٥/٢٥٩: القناع
 .١٤٧١: رقم ٣/١٥٠٨ رضاها بغري احلائض طالق حترمي: باب الطالق كتاب: مسلم صحيح (2)
 .١٤٧٢: رقم ٣/١٥١٠ الثالث طالق: باب الطالق كتاب: مسلم أخرجه (3)
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äqæ<Ù÷‚j‰÷]<V< <

 عقوبة ثالثاً جعله الذي هو عمر لكنgاهللا رسول عهد على واحداً كان الثالث الطالق أن
  .منه إلكثارهم هلم

  .منها الناس أكثر ملا اخلمر حد يف األربعني على كالزيادة األئمة من واجتهاد تعزير نوع فهو
 الناس كان أن بعد التشريعي النص إمضاء هو إمنا عمر فعله ما بأن االستدالل هذا ورد
 سالمة معgالنيب عهد على للتأكيد يكررون وإمنا لواحدةا املرة قاصدين الطالق لفظ يكررون
  .الواحدة إرادة يف فيصدقون وطويتهم قصدهم

 اخللفاء عن روي ما وهو عليه فحملهم املرة ال التكرار إرادم إىل زمانه يف عمر سيدنا فانتبه
  .)١(عباس وابن األربعة
÷‚j‰]Ù<×ñ^ÏÖ]°<äÞ`e<ÄÏè<÷E<íè†ËÃ¢]<˜ÃeDV< <

  .حكم عليها يترتب فال مشروعة وغري مردودة والبدعة عنه ومنهي حمرمة عةبد الطالق
  .الثالث وقوع هو الشرع حكم أن على تدل األحاديث عامة وإن

Å†ËÖ]<êÞ^nÖ]I<ÜÓu<ÑøŞÖ]<…†Ó¹]END<V< <

  ."طالق أنت طالق أنت طالق أنت": بقوله الطالق للفظ بتكراره ثالثاً زوجته يطلق أن وهو

  .باالتفاق ثالثاً نوقع - التأسيس - الثالث بتكرار قصد فإن
^Ú_æ<ác<ïçÞ<‚éÒ`jÖ]<V< <

  .التأكيد الكالم لقبول واحدة أنه إىل اجلمهور فذهب

 احملل قبول مع تام إيقاع مجلة كل ألن ال أو التأكيد نوى ثالثاً تقعن أنه إىل احلنفية وذهب
  .قضاًء يصدق مل التأكيد ادعى ولو للوقوع

 وال بإخباره هذا عن يعدل وال الطالق إلنشاء والشرع اللغة استعمال يف األلفاظ هذه ألن
  .االحتمال لوجود تعاىل اهللا وبني بينه فيما ويصدق يدين ولكنه يصدق

< <
                                      

 .٢٣٦ - ٢٣٤و٢٢٩ - ٥/٢٢٧: املعاد زاد (1)
: احملتاج مغين ٩٤ - ٤/٩٢: اجلليل منح ٢/٣٨٥: الكبري والشرح الدسوقي حاشية ٣/٩٧: القدير فتح ٤٦٠و٢/٤١٩: املختار الدر على احملتار رد ٣/١٠٢: الصنائع بدائع (2)
 .٢٤٥ - ٢/٢٤٢: السبيل منار ٤٠٤ - ٤٠٣/ ٨: املغين ٢٩٧ -  ٣/٢٩٦
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^Ú_<ác<طلق�æ<çßè<ğ̂òé�<V< <

 على محله من أوىل جديدة فائدة على التكرار محل ألن ثالثاً يقع أنه إىل اجلمهور فذهب
  .جديد معىن فيه فليس التأكيد

  .بينها فيما املغايرة لعدم واحدة تقع أنه إىل احلنابلة وذهب
  .والترجيح واملناقشة األدلة وكذلك املكرر يف كذلك املقترن يف اآلخرين آراء من سبق وما

Å†ËÖ]<oÖ^nÖ]I<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<ÑøŞÖ]æ<pønÖ]<V< <

ì�^ÚK<UMVK   
  .»تطلقا ثالث زوجته على الزوج ميلك«
ì�^ÚK<UNVK   

  .»واحداً إال يقع ال إشارة أو لفظاً بعدد املقترن الطالق«
ì�^ÚK<UPVK   

 وما بدل على والطالق الدخول قبل والطالق للثالث املكمل إال رجعياً يقع طالق كل«
صالقانون هذا يف بائناً كونه على ن«.  

  .خالفه على فاقاالت جيوز فال العام النظام من الطالق النقض حمكمة عدت وقد
  )١٤/٣/١٩٦٧ - ١٢٠ - ١٢٩ - ش(

 مذهب تاركاً القيم ابن وتلميذه تيمية ابن برأي أخذ قد القانون يكون املادتني هاتني ومع
  .اجلمهور

 إىل األمر وصل طاملا - رأيي يف -  اجلمهور مبذهب األخذ الطالق لتقليل األوىل وكان
  .القضاء

 التخفيف أمر ويترك الطالق أمور بينهم فيما ويتعارفون قالطال من فيقلِّلون ذلك الناس فيعلم
  .الفتوى إىل

  .القانون عليه ينص مل مما حاالا بشىت الفتوى ظروف تقدير من للقاضي ليس ما للمفيت إذ
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 يكون املكرر أو بعدد املقترن الثالث تذكر ومل البائن الطالق حددت اليت /٩٤/ املادة ومع
  .ورجعياً واحداً الطالق هذا عده يف تيمية ابن رأي بكامل أخذ قد القانون

  .»رجعياً يقع بالعدد املقترن الطالق«: نصت حيث النقض حمكمة به صرحت ما وهو
  )٧/٣/١٩٦٣ - ٧٦ - ١٠٣ - ش(

  .املكرر الطالق إىل يشر مل القانوين النص ولكن
 حيث/ ٣٠٥/ ادةامل إىل الرجوع مراده أن أم ؟..بعدد املقترن بالطالق مشوله مراده فهل

  القانون؟ سكت
 من القوانني بني ملا املكرر للطالق العدد لفظ مشول بعيد غري أنه إىل النقض حمكمة ذهبت

  .مواده شرح يف القانون واضعي قصد إىل الرجوع ينبغي ألنه والغاية والقصد املعىن يف تشابه
  )١١/٤/١٩٥٧ -١٣٢ -١١٠ - ش(

 الفقرة يف ومنها السوري الشخصية األحوال لقانون املوجبة األسباب ذلك يف مرجع وأقوى
/٧/ :  

 جتربة تتخللها دفعات على ليوقع شرع وإمنا واحدة دفعة إيقاعه يشرع مل الطالق أن«
  .]٢٢٩: البقرة[ �mw��vx���l: قال تعاىل اهللا ألن الطالق حياة الزوجني

  : يلي ما على هذا قرارها يف النقض حمكمة نصت وهلذا

 غري واحد طالق هو الطالق حلياة التجربة بدور املرور قبل الس يف تكررامل الطالق«
  .»متعدد
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Ø’ËÖ]<êÞ^nÖ]<VÑøŞÖ]<ì�]…ý^e<ì�†Ëß¹]J<< <

ovf¹]<Ùæù]<VÈé‘<ÑøŞÖ]J< <

g×Ş¹]<Ùæù]<VÑøŞÖ]<xè†’Ö]<ÑøŞÖ]æ<êñ^ßÓÖ]J< <

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<VÑøŞÖ]<íe^jÓÖ^e<ì…^�ý]æ<^Ûâ�ÆæJ< <

g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<VÖ]ÑøŞ<ˆĆrß¹]<Í^–¹]æ<±c<àÚˆÖ]<ÑøŞÖ]æ<Ð§×Ã¹]<î×Â<½†�J< <

ovf¹]<êÞ^nÖ]<V‚’ÏÖ]<»<ÑøŞÖ]J< <

g×Ş¹]<Ùæù]<Vطالق<Ù‡^�]J< <

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<V<á]†ÓŠÖ]J< <

g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<V<÷çâ‚¹]<á^f–ÇÖ]æJ< <

g×Ş¹]<Äe]†Ö]<V<å†Ó¹]J< <

g×Ş¹]<‹Ú^¤]<V<óŞ~¹]J< <

g×Ş¹]<Œ�^ŠÖ]<VÎáçÞ^<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<‚’ÏÖ]æ<»<ÑøŞÖ]J< <

ovf¹]<oÖ^nÖ]<V½æ†�<Ð»×Ş¹]<íÏ§×Ş¹]æ<˜èçËjÖ]æ<íe^éßÖ]æ<»<ÑøŞÖ]J< <

g×Ş¹]<Ùæù]<V½æ†�<Ð»×Ş¹]<íÏ§×Ş¹]æJ< <

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<V˜èçËi<tæˆÖ]<äjqæˆÖ<ÑøŞÖ]<íè^ßÒ<ğ̂¬†’iæJ< <

g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<VØéÒçjÖ]<ÑøŞÖ^eJ< <

g×Ş¹]<Äe]†Ö]<VøŞÖ]Ñ<Ùç‰†Ö^e<íÖ^‰†Ö]æJ< <

g×Ş¹]<‹Ú^¤]<VáçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<êÞ�…ù]æ<½æ†�æ<Ð»×Ş¹]<íÏ§×Ş¹]æ<íe^éßÖ]æ<»<ÑøŞÖ]J< <

g×Ş¹]<Œ�^ŠÖ]<VÑøŞÖ]<êËŠÃjÖ]J< <

g×Ş¹]<Äe^ŠÖ]<V<˜è†¹]<š†Ú<lç¹]J< <

طالق

طالق

طالق

طالق

طالق
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ovf¹]<Ùæù]<I<Èé‘<ÑøŞÖ]V< <

  : الفقهية للقاعدة احتياطاً عرفاً أو لغة عليه يدل ما بكل الطالق وقوع األصل إن
  .»احلاظر قدم واملبيح احلاظر اجتمع وإذا التحرمي األبضاع يف األصل«
g×Ş¹]<Ùæù]I<ÑøŞÖ]<xè†’Ö]<ÑøŞÖ]æ<êñ^ßÓÖ]EMDV< <

  .كناية يكون أن وإما صرحياً يكون أن إما الطالق إيقاع يف اللفظ استعمال إن
xè†’Ö] عرفاً أو لغةً الطالق معىن غري ظاهره حيتمل ال الذي هو.  

  .ومشتقاته الطالق لفظ على الصريح يقصر أنه إىل اجلمهور ذهب

 اشتق وما والسراح والفراق الطالق: وهي ألفاظ ثالثة الصريح أن إىل الشافعية وذهب
  .ذلك على للداللة واللغة الشرع باستعمال معروفة وهي الشرع يف األلفاظ هذه لورود وذلك منها

 �mw��vx}��|��{��z��y���~��l: تعاىل بقوله الكرمي القرآن يف دتور فقد
  .]٢٢٩: البقرة[

  .]١٣٠.:النساء[ �ma��`���_��~��}����|��{b��l: تعاىل وقال

  .]٢٨: األحزاب[ �m��«��ª��©���¨l: تعاىل وقال
  .النية إىل الصريح اللفظ حيتاج وال

  .الستعماهلا ا مدخوالً تكن إن وواحداً رجعياً ا الطالق ويقع
  .الرجعة مع للطالق هلا الشارع ووضع

 بائناً فيقع واملالكية الشافعية دون واحلنابلة احلنفية مذهب يف عليه ردت اإلبانة نوى فلو
  .)٢(أيضاً بنيتها واحدة من وأكثر بنيته
< <

< <

< <

                                      
 .٢٥٢ - ٢٥٠و ٢٤٦ - ٥/٢٤٥: القناع كشاف ٢٨٣ - ٣/٢٨٠: احملتاج مغين ٨/٢٣: الطالبني روضة ٨/٧: احملتاج حتفة ٤٥٧ - ١/٤٥٦: السالك بلغة ٢٦٥ - ٢٦٣و ٢٥٣ - ١/٢٥١: اهلداية ٢/٤٦٦: املختار والدر احملتار رد (1)
 .٢٥٢ - ٥/٢٥١: القناع كشاف ٧/١٢١: املغين ٢٨٢ - ٣/٢٨٠: احملتاج مغين ٢/٣٧٨: الكبري والشرح الدسوقي حاشية ٤٥٧ - ١/٤٥٦: السالك بلغة ٣/١٦١: الصنائع بدائع ١/٢٥١: اهلداية (2)
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ÀË×Ö]<êñ^ßÓÖ]<V< <

  .وعرفاً لغة وغريه الطالق معىن حيتمل ما وهو
êâæ<¾^ËÖ_<ì�nÒ<ßÚ^ã<V< <

 "بتلة" "برية" "خلية" "قومي" "اخرجي" "اذهيب" "بأهلك احلقي" "بيدك أمرك" "بائن أنت"
  ."واحدة أنت" "رمحك استربئي" "اعتدي"

  .مجيلة أا أو مطلقة أا "بائن أنت" حيتمل إذ وغريه الطالق حتتمل األلفاظ فهذه

  .شاءت كيفما اأمره يف تتصرف أا أو طلقها أنه حيتمل "بيدك أمرك" وكذا

  .بالنية اقتراا بشرط بالكناية الطالق وقوع إىل الفقهاء عامة وذهب

 وقع الطالق إرادة على دلَّت فإن وغضب خصومة من احلال داللة واحلنابلة احلنفية وأضاف
  .فيقع نواه إن إال يقع فلم تعاىل اهللا وبني بينه ودين قضاًء نية دون

: هي ألفاظ ثالثة يف إال الطالق نوى إن الكنايات يف ناًبائ الطالق يكون": احلنفية وقال
  ."واحدة وأنت رمحك واستربئي اعتدي

 رجعياً إال يكون ال الكناية طالق أن إىل اخلفية الكناية يف واحلنابلة مطلقاً الشافعية وذهب
  .الظاهرة الكنايات عدا فيما املالكية وكذلك بالبينونة وصفه ولو

áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<íÛÓ¦æ<˜ÏßÖ]<ÑøŞÖ]æ<xè†’Ö]<êñ^ßÓÖ]æ<V< <

ì�^ÚK<UOVK   
 اليت الكنائية باأللفاظ ويقع نية إىل حاجة دون عرفاً فيه الصرحية باأللفاظ الطالق يقع«
  .»بالنية وغريه الطالق معىن حتتمل

 لصريحا ألن رجعياً الكناية طالق عد يف الشافعية ملذهب إعماالً جمملها يف املادة هذه وتعد
  .بالبينونة يقترن مل إذا رجعياً يكون

  .رجعياً - خلفه وهي - الكناية تكون أن أوىل باب فمن
  .احلال داللة اعتبار يف واحلنابلة احلنفية مبذهب يأخذ مل القانون أن كما

< <
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g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<ÑøŞÖ]<íe^jÓÖ^e<ì…^�ý]æ<^Ûâ�ÆæV 

  : وبيانه سلوباملُر واإلشارة بالكتابة الطالق إيقاع ميكن
ğ÷æ_<I<ÑøŞÖ]<íe^jÓÖ^eEMD<V< <

  . ومرسومة مستبينة الكتابة كانت إذا بالكتابة الطالق يقع
ğ̂éÞ^mI<ÑøŞÖ]<ì…^�ý^eEND<V< <

 دفعاً منه بتصويت القتراا واقعاً األخرس من واملفهومة املعهودة باإلشارة الطالق وقوع يعد
  .الناطق عبارة مقام وتقوم للحاجة
 الكتابة ألن بإشارته يعتد فال الكتابة جييد األخرس كان إذا": احلنفية عند روايةال ظاهر ويف
  ".اإلشارة من أبلغ

  .وحسب أوىل فعدوها احلنابلة إال للجمهور خالفاً وهذا
ğ̂nÖ^mI<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<íe^jÓÖ]æ<ì…^�ý]æ<V< <

ì�^ÚK<TSVK   
  .»املعلومة بإشارته عنهما لعاجزا من ويقع وبالكتابة باللفظ الطالق يقع - ١«
ğ̂Ãe]…<I<ÑøŞÖ]<Øÿ‰ł†₣¹^eEOD<V< <

 إليها يصل مل ولو "بطالقها أخربها": بقوله إيقاعه مبجرد الغائبة للمرأة بالرسول الطالق يقع
  .إليها الرسول وصول على طالقها علق إذا إال املرسل كالم الرسول كالم ألن

  .وإيقاعه طالقال وقوع بإثبات يتعلق إجرائي أمر وهذا
  .السوري الشخصية األحوال قانون ذلك وعلى

ì�^ÚK<TQVK   
 الثامنة قبل املتزوج البالغ من الواقع الطالق جييز أو بالتطليق يأذن أن للقاضي جيوز - ٢«
  .»ذلك يف املصلحة وجدت إذا عشرة

  .»العام النظام من هو الطالق واقعة تثبيت«: النقض حمكمة به قضت ما وهذا
  )٢٠/٩/١٩٨٠ - ٧٩٣ - ٨٠ - ش(

                                      
 .٢٤٩ -  ٥/٢٤٨: القناع كشاف ٢٨٥ - ٣/٢٨٤: احملتاج مغين ٢/٣٨٤: الكبري والشرح الدسوقي حاشية ٣/١٠٩: الصنائع بدائع ٢/٤٢٨: املختار والدر احملتار رد )١(

 .٥/٢٤٩: القناع كشاف ٣/٢٨٤: احملتاج مغين ٢/٣٨٤: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ٣/١٠٠: الصنائع بدائع ٢/٤٢٥: املختار والدر احملتار رد (2)
 .٥/٢٥٩: القناع كشاف ٣/٢٨٥: احملتاج مغين ٢/٣٨٤: الكبري الشرح ١٢٦و٣/١٠٩: الصنائع بدائع (3)
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g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<ÑøŞÖ]<ˆĆrß¹]<Í^–¹]æ<±c<àÚˆÖ]<ÑøŞÖ]æ<Ð§×Ã¹]<î×Â<½†�V< <

  : إىل صيغته باعتبار الطالق يقسم
I ˆrß¹]J< <

I Í^–¹]<±c<ØfÏjŠ¹]J< <

I Ð×Ã¹]<î×Â<½†�J< <

  .اجلمهور عند مجيعاً ا ويقع
ğ÷æ_<I<ÑøŞÖ]<ˆrß¹]EMD<V< <

 ينوي "أهلك بيت إىل اذهيب" أو "طالق أنِت": ولهكق احلال يف النكاح عقد حل هو
  .طالقها

ğ̂éÞ^mI<ÑøŞÖ]<Í^–¹]<±c<àÚˆÖ]END<V< <

 طالق أنت" أو "القادم الشهر آخر طالق أنت": كقوله ما وقت يف النكاح عقد حل وهو
  ."أمس
ğ̂nÖ^mI<ÑøŞÖ]<Ð×Ã¹]EOD<V< <

 أدوات من وأخواا نِْإ باستخدام )٤(الوجود حمتمل شيء على الطالق إيقاع ترتيب هو
  .ونيته اتصاله بشرط تأخر أو الشرط تقدم سواء الشرط

 الطالق من ليس ألنه بالتعليق الطالق وقوع عدم إىل والظاهرية اجلعفرية ذهب قدو
  .)١(بيمني ليس أنه كما بطالق ليس فهو الشخص به أتى وإذا املشروع

  : حالتني بني القيم ابن تلميذه ووافقه تيمية ابن وفصل
MI á_<‚’Ïè<°ÛéÖ^e<o£]<î×Â<ØÃÊ<æ_<Äß¹]<äßÚ<Ì×£^e<Å^Ïède<ÑøŞÖ]V< <

  .الطالق يقع وال اليمني كفارة احلنث عند وفيه اليمني حكم فله
  ."القسم صيغة" ومساه

                                      
 .٤٧٧: للسيوطي والنظائر األشباه ٢٣ - ٤/٢٢: الطالبني إعانة ٣/٣٢٥: القدير فتح ٣/١٢٦: الصنائع بدائع ٤١٥ - ٢/٤١٤: املختار والدر احملتار رد (1)
 كشاف ٢/٩٥: باملهذ ٣١٥ - ٣/٣١٣: احملتاج مغين ٤٦٤ - ١/٤٦٢: الصغري الشرح ٣٩٠ - ٢/٣٨٩: الكبري الشرح ١/٢٧٣: اهلداية ٤٤٠ - ٢/٤٣٩: املختار الدر على احملتار رد ٣٧١ - ٣٦٨و٣٥٣ - ٣/٣٥٢: القدير فتح ١٢٨ - ٣/١٢٦: الصنائع بدائع (2)

 .٩/٤٧٦: احمللى ٤٧ - ٣٣/٤٦: الفتاوى جمموع ٢/٢٤٧: السبيل منار ٢٧٣: الطالب دليل ٣٢٨ - ٨/٣١٧: املغين ٢٧٩ - ٥/٢٧٢: القناع
 ٢/٨٨: املهذب ٣٩٤ - ٢/٣٨٩: الكبري الشرح ٤٦٥ - ١/٤٦٢: الصغري الشرح ٢٧٥ - ١/٢٧٣: ةاهلداي ٤٣١ - ٢/٤٢٩: املختار الدر على احملتار رد ١٢٨ - ٣/١٢٦: الصنائع بدائع ٢٩٥ - ٢/٢٩٤: الفقهاء حتفة ٧ - ٤/٢: الرائق البحر (3)
 زاد ٤٧٩ - ٩/٤٧٦: اآلثارب احمللى ٣٣٥ - ٨/٣٣٤: املغين ٢٥٢ - ٢/٢٤٩: السبيل منار ٢٨٩ - ٥/٢٨٤: القناع كشاف ٣٤٧ - ٣٢٤و٨/٣١١: املغين ٢٢٣: الطالب دليل ٢٣ - ٤/٢٢: الطالبني إعانة ٣١٨ - ٣/٣١٦: احملتاج مغين ٨٩ -

 .١٧ - ٦/١٦: الدمشقية اللمعة ٧١ - ٣/٦٩: املوقعني إعالم ١٨٨ - ٥/١٨٧: املعاد
 .٥/٢٨٤: القناع كشاف ٢/٤٣٩: احملتار رد (4)
 .٩/٤٧٦: احمللى ٦/١٦: الدمشقية اللمعة (1)
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NI á_<‚’Ïè<Å^Ïèc<ÑøŞÖ]<فينظر<V< <

  .الطالق وقع الطالق من عليه كراهة أشد عليه املعلق األمر كان إن
  .الطالق يقع مل عليه أشد قالطال كان بأن وإال

  .)٢("التعليق صيغة": ومساه طلقت "طالق فأنت زنيِت إن": كقوله
ğ̂Ãe]…<I<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<ÑøŞÖ]æ<ˆrß¹]<Í^–¹]æ<Ð×Ã¹]æ<V< <

ì�^ÚK<ULVK   
 استعمل أو منه املنع أو شيء فعل على احلث إال به يقصد مل إذا املنجز غري الطالق يقع ال«
  .»غري ال اإلخبار لتأكيد القسم مالاستع

 ال وأنه واملعلق املضاف للطالق شاملة املادة هذه الصابوين الرمحن عبد الدكتور األستاذ ويعد
  .املنجز غري الطالق من ألنه املطلق قصد يف يدخل املضاف ألن منجزاً املضاف يعد

 الطالق وقوع عدم يف ةوالظاهري واجلعفرية تيمية ابن مذهب ذهب القانون أن هنا ويالحظ
  .الطالق إرادة املكلَّف قصد حقيقة كان إذا إال املعلق

 الطالق وقوع عدم يف واجلعفرية والظاهرية أمحد اإلمام عن القولني أحد مذهب ذهب كما
  .املضاف
ovf¹]<êÞ^nÖ]<I<‚’ÏÖ]<»<ÑøŞÖ]V< <

  .شرعاً معترب أصل التصرفات يف النية اعتبار إن
 ويثبتها عليها يدل الذي وهو الظاهر التصرف خالل من إال تدرك ال اوالنواي القصود وهذه

  .وقصده نيته على يدل الذي هو املكلف من الظاهر التصرف أن باعتبار
 سبيل وال نيته على الدال هو تصرفه ألن تصرفه اعتبار قدم تصرفه مع نيته اختلفت وإذا
  .ذلك بغري إلدراكها

< <

< <

                                      
 .٢٢٣و٤٥ -  ٣٣/٤٤: الفتاوى جمموع ٥/١٨٨: املعاد زاد ١٤٣ -  ٣/١٤٢: املنتهى غاية (2)
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g×Ş¹]<Ùæù]I<<Ù‡^�]EMDV< <

Ù‡^�]<Ð×Ş¹] :مع لسانه على الطالق ألفاظ بإجراء الطالق قصد دون يطلق الذي الزوج هو 
  .أثرها قصد دون قصدها

 واستدلوا نية إىل حيتاج ال صريح لفظ ألنه اهلازل طالق وقوع إىل الفقهاء مجهور ذهب وقد
  .)٢(»والرجعة والطالق النكاح: جد وهزهلن جد جدهن ثالث«: gبقوله

g×Ş¹]<]êÞ^nÖ<I<<á]†ÓŠÖ]EODV< <

†ÓŠÖ] :حالالً أو حراماً املسكر تناول بسبب ما مدة واإلدراك الوعي اختالل هو.  
  : فيه العلماء اختلف وقد

 بغري سكر لو أما مبحرم سكر إذا واقع السكران طالق أن إىل األربعة الفقهاء مجهور ذهب
  .قهطال يقع فال مسكراً وكان منه فشرب دواء كان لو كما حمرم

 فاقد ألنه السكران طالق وقوع بعدم وقال الرأي هذا عارض من املذاهب خمتلف يف ووجد
  .اإلرادة
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<<÷çâ‚¹]<á^f–ÇÖ]æV< <

÷çâ‚¹]<ğ̂uøŞ‘] :انني فعل يفعل الذي هو٤(الصالح ظن أو الفساد ظهور مع قصد عن ا(.  
á^f–ÇÖ] ١(باهلزل اجلد واختالط اهلذيان بغلبة العقل اختالل(.  

  .)٢(فجأته ملصيبة أو ملرض أو لكرب العقل اختالل بالدهش ويلحق
ð]…a<ð^ãÏËÖ]<»<<÷çâ‚¹]<á^f–ÇÖ]æEOD<V< <

  .املدهوش طالق وقوع إىل اجلمهور ذهب
  .املدهوش طالق وقوع عدم إىل احلنفية وذهب

  .العقل ائلز طالق يوقعون ال جندهم فإننا مدققني اجلمهور كالم إىل نظرنا وإذا
   العقل؟ زائل املدهوش يعد هل اخلالف ولكن

                                      
 .٢٣٨ - ٢/٢٣٧: السبيل منار ٣/٢٨٨: احملتاج مغين ٤/٣٢: خليل خمتصر على اخلرشي ٢/٤٢٣: املختار الدر على احملتار رد(1) 
 .١١٨٤: رقم ٣/٤٩٠ الطالق يف واهلزل اجلد يف ماجاء: باب الطالق كتاب: والترمذي ٢١٩٤: رقم ٢/٢٥٩ اهلزل على الطالق يف: باب الطالق كتاب داود أبو أخرجه (2)
 .٥/٢٣٤: القناع كشاف ٥٣٤ - ٨/٥٣٣: اإلنصاف ٢٩١ - ٣/٢٩٠: احملتاج مغين ٣٢ - ٤/٣١: خليل خمتصر على اخلرشي ٤٢٤ - ٢/٤٢٣: احملتار رد ٢٥١ - ١/٢٥٠: اهلداية (3)
 .٣/٣٤٣: القدير فتح (4)
 .٢/٤٢٧: املختار الدر على احملتار رد (1)

 .٢/٤٢٤: احملتار رد: ر.املسحور وكذلك بتصرفه يعتد فال اخلطاب به يقوم ما مييز ال ألنه طالقه يقع ال بالصداع الشخص عقل زال ولو )٢(
 .٥/١٩٥: املعاد زاد ٢٣٥ - ٥/٢٣٤: القناع كشاف ٨/٥٤: الطالبني روضة ٣/٣٦٦: الدسوقي حاشية ٣/١٠٠: الصنائع بدائع ٣٤٤ - ٣/٣٤٣: القدير فتح ٤٢٧ -  ٢/٤٢٦: املختار الدر على احملتار رد (3)

طالق

طالق

طالق
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  ".يعد ال": اجلمهور قال
 قليل املعتوه فأشبه باهلزل اجلد واختالط اهلذيان بغلبة العقل ذهاب الدهش": احلنفية قالو
 الغضبان وهكذا يريده ال مما يقول ما يعلم ال الذي التدبري الفاسد الكالم املختلط الفهم

  ."واملدهوش
Ö]á^f–Ç<V< <

  .طالقه وقوع إىل الفقهاء عامة ذهب

  .يقع ال أنه أمحد اإلمام عن رواية ويف

 أو أغمي بأن عقله زال قد الغضبان كان فإذا طالقه يقع ال العقل زائل أن الفقهاء وعامة
  .طالقه يقع فال عليه أغشي
íÖ�ù]<V< <

 طالق كلُّ«: قالgاهللا رسول بأن والغضبان املدهوش طالق وقوع بعدم قال من استدل
  .)١(»إغالق يف عتاق وال طالق ال«: gولقوله )٤(»عقله على املغلوب املعتوه طالق إال جائز

 يقول ما فيها يعلم ال درجة إىل يصل أن املعتوه يف يلزم ال إذ الغضب: اإلغالق": أمحد قال
  . "يريده وال

 يكتفى بل يقوالنه مبا العلم عدم فيهما يلزم وال غضبه البالغ والغضبان املدهوش وكذلك"
  .)٢(العقل اختالل ألنه منها وهذا أنواع اجلنون ألن - عابدين ابن قال كما - "اهلذيان بغلبة

 الصيب وعن يستيقظ حىت النائم عن: ثالثة عن القلم رفع«: gاهللا رسول لقول وكذلك
  .)٣(»يعقل حىت انون وعن حيتلم حىت

  .أحياناً الغضبان وكذلك ملدهوشا ذلك ومن طالقه يقع ال العقل زائل فكل
 غضب: وفيه الصامت بنت خولة حبديث الغضبان طالق وقوع على اجلمهور واستدل

 ما«: gالنيب فقال الطالق يرد مل إنه: وقالت بذلك فأخربتهgالنيب فأتت منها فظاهر زوجها
  .)٤(»عليه حرمت إال أراك

                                      
 .٣/٢٢١: الراية نصب والكره اإلغالق يف الطالق باب الطالق ابكت ٣/١٨٩٢: الرفع حكم فلهما باالجتهاد يقال ال مما ومها.»املعتوه طالق إال جائز طالق وكل«: علي وقال» طالق لسكران وال نون ليس«: عثمان قال: اجلزم بصيغة تعليقاً البخاري وأخرجه ١١٩: رقم ٣/٤٩٦ املعتوه طالق يف جاء ما: باب: الطالق كتاب: الترمذي أخرجه (4)
 .٢٠٤٦: رقم ١/٦٦٠: والناسي املكره طالق: باب الطالق كتاب: ماجه وابن ٢١٩٣: رقم ٢/٢٥٩ غلط على الطالق يف باب الطالق كتاب: داود أبو أخرجه (1)
 .٥/١٩٥: املعاد زاد ٥/٢٣٤: القناع كشاف ٢/٤٢٧: املختار الدر على احملتار رد (2)
 .٣٤٣٢: رقم ٣/٤٩٤ األزواج من طالقه يقع ال من باب: الطالق كتاب: والنسائي.١٤٢٣: رقم ٤/٣٢ احلدود كتاب: والترمذي ٤٤٠٣: رقم ٤/١٣٨ حداً يصيب أو يسرق انون يف: باب احلدود كتاب: داود أبو أخرجه (3)
 .١/٣٧٥: واحلكم العلوم جامع يف احلنبلي رجب ابن رواه (4)
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  .واقع بالغض مع الطالق أن على يدل مما كالطالق الظهار وكان
 حالة يف إال يكون ال الناس طالق ألن ضعفاً؛ بالغضب اإلغالق تفسري يف بأن استدلوا كما
  .الغضب
 علي يقع فال غضبان كنت": يقول أن أحد لكلّ لكان الغضبان طالق وقوع عدم جاز فلو
  .باطل وهو "طالق

  .الغضبان طالق يقع أنه وعائشة عباس ابن عن صح وقد

  .)٥(لصحابةا من مجع به وأفىت
 من ضرب ألنه الطالق يقع ال أن فينبغي اهلذيان إىل وصل إن الغضب أن لدي يترجح والذي

  .باالتفاق انون طالق يقع وال اجلنون
  .أمكن ما اللغو عن العاقل كالم يرته ألنه طالقه فيقع سواه ما وأما
g×Ş¹]<Äe]†Ö]<I<<å†Ó¹]V< <

Ìè†Ãi<å]†Òý]<V< <

å]†Òý]<ğ̂Â†� :قد لكنه اختياره دون رضاه يعدم مبا فعل على الغري محل": بقوهلم احلنفية عرفه 
  .)١("يفسده ال وقد يفسده

ð]…a<ð^ãÏËÖ]<»<Ñø�<å†Ó¹]<V< <

 والتصميم النية ولعدم اإلرادة لفقده يقع ال املكره طالق أن إىل الفقهاء مجهور ذهب
  .واالختيار
 فتلفظ زوجته طالق على حق بغري شخص أكرهه فإذا خمتاراً يكون أن املطلق شروط ومن
  .طالقه يقع مل يقصده ال وهو بالطالق
 فهو يرجع مل إذا التربص بعد الطالق على املويل احلاكم كإكراه حبق اإلكراه كان إذا أما

  .واقع
  .وصحته املكره طالق وقوع إىل احلنفية وذهب

                                      
 .٥/٢٣٥: القناع كشاف (5)

 .٤/١٠٧: الكتاب شرح يف اللباب (1)

طالق
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íÖ�ù]<V< <

m����r��q��p��o��n��m��w��v���u��t��s: تعاىل بقوله اجلمهور استدل
��xl ]١٠٦: النحل[.  

 قلوم وكانت ألسنتهم به نطقت إذا الكفر إمث الناس عن رفع اهللا أن على واضحة اآلية وداللة
  .)٢(الطالق ومنها بالسقوط أوىل الكفر من أدىن هو وما باإلميان مطمئنة

 عليها أكره إذا الكفر ككلمة حكم له يثبت فال حق بغري عليه محل قول -  اإلكراه -  وألنه
  .)٣(فيلغو باطالً عليه وأكره باختياره يصدر مل قول وألنه

 واملختار املكره طالق بني تفرق مل الطالق يف الكرمي القرآن عمومات بأن احلنفية واستدل
 �mØ×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Íl: تعاىل لقوله كاملختار املكره طالق واقعاً فيعد

  .]٢٣٠: البقرة[

  ].١: الطالق[ �m��J��G��Fl: تعاىل ولهوق

  .غريه طالق عن خيتلف املكره طالق أن إىل إشارة يوجد فال
 األمرين عرف فقد باحلكم راض غري أنه إال كامالً اختياراً به يتكلم فيما خمتار املكره وإن
 .)١(صحيحة إرادته أن على فدل عليه أهوما واختار

í�Î^ßÚ<íÖ�_<…çãÛ¢]<íéËß£]æ<V 

����m�Ó��Ò: تعاىل قوله عموم من احلنفية به استدل ما إن � �Ñ��Ð��Ï��Î��Íl ]٢٣٠: البقرة[ 
  .]٢٢٥: البقرة[ �m��LK����������J��I��H��Gl: تعاىل لقوله معارض

  .بالسنة يقيد املطلق واللفظ قط يطلق مل واملكره
 وقالوا مطلقة اآليات أن مع وانون الصيب طالق يوقعوا فلم العمومات هذه قيدوا فاحلنفية

 وعن يستيقظ حىت النائم عن: ثالثة عن القلم رفع«: gاهللا رسول حلديث طالقهما يقع ال
  .)٣(»املعتوه طالق إال جائز طالق كل «وحلديث )٢(»يعقل حىت انون وعن حيتلم حىت الصيب

                                      
 .١٢١ - ١٠/١١٨: القرآن ألحكام اجلامع (2)
 .٧/١١٨: املغين ٣/٢٨٩: احملتاج مغين (3)
 .٣٤٥ - ٣/٣٤٤: القدير فتح١/٢٣٠: اهلداية (1)
 .١٨٥ص خترجيه سبق (2)
 .١٨٤ص خترجيه سبق (3)
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 طأاخل أميت عن جتاوز اهللا إن«و )٤(»إغالق يف عتاق وال طالق ال«: يقول واحلديث
  .)٥(»عليه استكرهوا وما والنسيان

  .معارضتها ميكن ال اإلكراه أثر وقوع عدم على الدالة واألحاديث واآليات
g×Ş¹]<‹Ú^¤]I<<óŞ~¹]ERDV< <

 أو غافالً يكون أو قصد غري من الطالق لفظ إىل لسانه فيسبق كالماً زوجته الزوج يكلم قد
 وهو املوثقة لزوجته يقول كأن العقد حل معىن غري رآخ معىن الطالق بقوله يقصد أنه أو ساهياً
  .القيد من يقصد "طالق أنت": يفكها

  .وفتوى ديانة الطالق يقع فال اهللا وبني بينه يدين أنه إىل األربعة األئمة ذهب

 صرف يف يصدق فال الطالق الكالم ظاهر ألن واقع الطالق فإن القضاء حكم يف وأما
  .ظاهره عن الكالم

 الطالق إرادة عن كالمه يصرف ما بالدليل يثبت أن إال يقصده مبا يتكلم العاقل غالبال ألن
  .قضاء وال ديانة يقع ال فعندها القيد من يفكها وهو هلا قاله أنه يثبت كأن

g×Ş¹]<Œ�^ŠÖ]I<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<‚’ÏÖ]æ<»<ÑøŞÖ]<V< <

ì�^ÚK<TUVK   
  .املكره وال املدهوش وال السكران طالق يقع ال - ١«

  .»يقول ما يدري فال غريه أو غضب من متييزه فقد الذي هو املدهوش - ٢
< <

< <

< <

< <

< <

< <

                                      
 .١٨٥ص خترجيه سبق (4)
 .٢٠٤٣: رقم. ٦٥٩//١: والناسي املكره طالق باب الطالق: كتاب ماجه ناب سنن (5)
: احملتاج اية ٢٨٨ - ٢٨٧و٣/٢٨٠: احملتاج مغين ٢/٣٦٦: الكبري الشرح ٤/٤٤: اجلليل مواهب ١/٤٢٤: السالك بلغة ٣/١٠٠: الصنائع بدائع ٤/٤٦٢و ٤٣١و ٤٣١و ٢/٤٢٥: املختار الدر على احملتار رد (6)
 .٢٤٦و ٥/٢٣٤: القناع كشاف ١٠ - ٤/٩: الطالبني إعانة ٦/٤١٩

طالق
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ovf¹]<oÖ^nÖ]<I<½æ†�<Ð×Ş¹]<íÏ×Ş¹]æ<˜èçËjÖ]æ<íe^éßÖ]æ<»<ÑøŞÖ]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<½æ†�<Ð×Ş¹]<íÏ×Ş¹]æV< <

½æ†�<Ð×Ş¹]EMD<V< <

MI ØÏÃÖ]V< <

 حيتلم حىت الصيب وعن ستيقظي حىت النائم عن ثالثة عن القلم رفع«: gلقوله وذلك
  . )٢(»يعقل حىت انون وعن

NI Éç×fÖ]V< <

  .باالتفاق املميز غري الصيب طالق يقع فال العقل كمال دليل ألنه التكليف مناط وهو
OI …^éj}÷]<V< <

  .املطلق رغبة دون الطالق يقع فال
áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<½æ†�æ<Ð×Ş¹]<V< <

ì�^ÚK<TQVK   
  .عمره من عشرة الثامنة متام يف للطالق الكاملة باألهلية تعاًمتم الرجل يكون - ١«

 الثامنة قبل املتزوج البالغ من الواقع الطالق جييز أو بالتطليق يأذن أن للقاضي جيوز - ٢
  .»ذلك يف املصلحة وجدت إذا عشرة
½æ†�<íÏ×Ş¹]EMD<V< <

ğ÷æ_<I<á_<áçÓi<ì_†¹]<íqæ‡<íÏéÏu :  
 إن عليها الطالق فيقع قبله أو الدخول بعد صحيح بعقد للمطلق زوجة املطلقة تكون بأن

  .طلقها
  .باالتفاق األجنبية على املنجز الطالق يقع فال وعليه

ğ̂éÞ^mI<á_<áçÓi<ì_†¹]<íqæ‡<ğ̂ÛÓu<V< <

  .اجلمهور مذهب يف عدا يف عليها الطالق فيقع رجعي طالق من املعتدة وهي

                                      
 .٥/١٩٥: املعاد زاد ٢٩٣ - ٨/٢٩٢: املغين ٥/٢٣٣: القناع كشاف ٢٨٥و٣/٢٧٩: احملتاج مغين ٤١٣و ٢/٣٦٥: الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح ٤٨١و ٢/٤١٧: املختار الدر على احملتار رد (1)
 .١٨٥ص خترجيه تقدم (2)
 .٥/٢٨٥: القناع كشاف ٣٧٤ - ٣/٣٧٣: احملتاج مغين ٣٧٠ - ٢/٣٦٧: الكبري والشرح الدسوقي حاشية ٢/١٧٤: الكتاب شرح يف اللباب ٢/٤١٧: املختار رالد على احملتار رد (1)
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 الطالق ويقع احلنفية خبالف اجلمهور عند قللطال حمالً ليست صغرى بينونة البائن واملعتدة
¸���m��»��º��¹: تعاىل لقوله... والسكىن النفقة وجوب من الزواج أحكام بعض لبقاء عليها

½���¼¾��l ]اخللع وهو ]٢٢٩: البقرة.  

  .]٢٣٠: البقرة[ �m��Ó��Ò�����Ñ��Ð��Ï��Î��Íl: تعاىل قال مث
  .اخللع بعد الثالثة الطلقة وقوع على نصاً هذا فيكون والتعقيب للوصل والفاء

áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<½æ†�æ<íÏ×Ş¹]<V< <

ì�^ÚK<TRVK   
 غريها على يصح وال رجعي طالق من املعتدة أو صحيح نكاح يف اليت املرأة الطالق حمل« 
  .»معلقاً ولو الطالق

 وقاحلق مقابل املخالعة سبيل على أو بدل على الطالق«: النقض حمكمة نصت كما
  .»جديد لطالق حمالً به املطلقة تكون وال بائن الزوجية

  )٢٨/٢/١٩٦٥ - ٤٥ - ٦٤ - ش(
  .العدة يف الطالق حبث يف ويأيت احلنفية دون اجلمهور مذهب وهو
 على املعلق الطالق وقوع عدم يف واحلنابلة الشافعية مذهب إىل ذهبت املادة هذه أن كما
  .احلق هذا التعليق عند حينها لكمي ال ألنه عليها يقع فال امرأة تزوج
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g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<˜èçËi<tæˆÖ]<äjqæˆÖ<ÑøŞÖ]<íè^ßÒ<æ_<ğ̂¬†’iV< <

 ابتداء يف إن الزواج وإرادة إلرادا تبعاً الطالق حق وملكها املرأة أعطى اإلسالمي الفقه إن
  .أكثر أو واحداً ميلكها ملا ووفقاً أثنائه أو الزواج عقد

  .الزواج هذا تبعات من خاصة ظروف يف هاوخيلص املرأة يريح مما
 إذن يستدعي مما كبرياً فيها االستقرار يبدو ال عقود يف بالتكليف الزوج إذن يكون ما وغالباً

  .احلالل أبغض الطالق بقاء الشارع فغرض وإال الزوج
Ìè†Ãi<<˜èçËjÖ]<íÇÖ<ğ̂uøŞ‘]æ<äÖç�æ<V< <

˜èçËjÖ]<íÇÖ :اراة املساواة: والتفاوض لآلخر فيما صرفويت إليه رده: األمر إليه فوضيف وا 
 .)١(األمر

^uøŞ‘]ً :ما مع كناية أو صرحياً الزوجة الطالق متليك هويف - عاقلني بالغني - مكلفني كو 
  .اجلمهور رأي

xè†’Ö] بقوله أو "شئت إن طالق أنت": بقوله مشيئتها إىل جبعله أو "طالقك ملكتك": بقوله :
  ."نفسك طلقي"

Ö]íè^ßÓ :هلا بقوله اختيارها إىل أو "نفسك أبيين" أو "بيدك أمرك": هلا بقوله بيدها األمر فجعل :
  ".اختاري"

 التفويض صح وإن للجمهور خالفاً احلنفية عند الكناية التفويض يف األصل كان وإن
  .أيضاً احلنفية عند بالصريح

ÜÓu<˜èçËjÖ]<àÚ<oéu<Ì‘çÖ]<êÂ†�Ö]<V< <

���¢����m: القرآن من فيه واألصل )٢(باإلمجاع جائز وهو � � � � � � � � �¡�� ��� �~��}� �|��{

��«��ª��©���¨��§��¦��¥��¤��£l ]٢٨: األحزاب[.  

  . )٣(بذلكgفأخربهن إليهن اختيارهن فجعل
  

                                      
 .فوض - ٥٨٥: احمليط القاموس (1)
 .السابقة املراجع (2)
 .١٠٧ - ١٤/١٠٦: القرطيب تفسري (3)

طالق
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 أحب أمراً عليك أعرض أن أريد إين«: عنها اهللا رضي لعائشة قالgأنه السنة من ودليله
: قالت اآلية عليها فتال "اهللا؟ رسول يا هو وما": قالت »أبويك تستشريي حىت فيه تعجلي ال أن
 ومل للمشورة فندا "اآلخرة والدار ورسوله اهللا أختار بل أبوي؟ أستشري اهللا رسول يا أفيك"

  .)١(اختارته قد كانت إذا طالقاً يعده
ÄÎ]çÖ]<å„ãe<¾^ËÖù]<V< <

  .بائن أنه إىل واملالكية احلنفية ذهب
 عوض من البينونة على يدل مبا اقترن إن إال رجعي أنه إىل واحلنابلة الشافعية وذهب

  .ولفظ

 ال ألنه ظاهر وهو واحداً ثالثاً ينوه مل إن املطلق التفويض واحلنابلة والشافعية احلنفية واعترب
  .فيه للعدد وجود
Ô×Ú<˜èçËjÖ]<V< <

 حلنفيةا عند اجلواب عن عزهلا ميكنه ومل لزمه لذلك أهل وهي الطالق حق الزوج فوض إذا
  .الطالق حق ملكها قد ألنه

 ولوجود والفسخ الرجوع الطالق حيتمل وال فيه يتدخل أن للغري ميكن ال امللك ومضمون
  .)٢(عنه الرجوع حيتمل فال فيه التعليق معىن

g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<ØéÒçjÖ]<ÑøŞÖ^eV< <

íÇÖV ٣(توكيالً ووكله الوَِكالة( .  

ğ̂uøŞ‘]V ٤(إيقاعه من الزوج منع اقياًب الغري بيد الطالق إنشاء جعل(.  
ÜÓu<íÖ^ÒçÖ]<V< <

  .تفويضاً ال وكالة اجلمهور ويعتربه الزوجة غري ما لشخص بالطالق الزوج وكالة تصح

                                      
 .١٤٧٨: رقم ٣/١٥١٩ بالنية إال طالقاً يكون ال امرأته ختيري نأ بيان: باب الطالق كتاب: مسلم أخرجه (1)
 .٥/٢١٧: القناع كشاف ٣/٢٨٦: احملتاج مغين ٢/٤١١: الكبري الشرح على الدسوقي ١/٤٦٩: الصغري الشرح ٤١١و ٤٠٦ -٢/٤٠٥: الكبري الشرح ١١٧ -٣/١١٢: الصنائع بدائع (2)
 .٩٦٣ - وكل - احمليط القاموس (3)
 .٢/٤٠٦: بريالك الشرح (4)
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g×Ş¹]<Äe]†Ö]<I<ÑøŞÖ]<Ùç‰†Ö^e<íÖ^‰†Ö]æEMDV< <

Ìè†Ãi<íÖ^‰†Ö] :ألن الطالق فيقع ليبلغها إنسان مع الغائبة زوجته طالق الزوج يبعث أن هو 
  .كالمهك كالمه

 ألنه خيربها مل ولو الطالق فيقع "طلقتها بأين أعلمها": يقول بأن بالرسالة الطالق ووقوع
  .الطالق بوقوع إخبار

  .ال أو أخرب واقع فالطالق
  .به النطق الطالق لوقوع يشترط أنه مع به ويبعث طالقها يكتب أن وميكن

ð]…a<ð^ãÏËÖ]<»<ÅçÎæ<ÑøŞÖ]<íÖ^‰†Ö^e<V< <

 يف رجحها رواية يف واحلنابلة األظهر يف والشافعية واملالكية نفيةاحل اجلمهور ذهب
  .طالقه ليقع كتب فيما نيته اشتراط إىل اإلنصاف

 اللفظ إىل إضافة اخلطابني أحد وهي بالنية مقترنة للمراد مفهمة وسيلة الكتابة أن وحجتهم
  .ا فيقع

  .صرحياً كان الكتابة مع تكلم وإذا افيه النية إىل احتيج صرحية وغري كناية أا باعتبار لكنو
g×Ş¹]<‹Ú^¤]I<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<½æ†�æ<Ð×Ş¹]<íÏ×Ş¹]æ<íe^éßÖ]æ<»<ÑøŞÖ]V< <

ì�^ÚK<TTK)٢( :  
  .»نفسها بتطليق املرأة يفوض وأن بالتطليق غريه يوكل أن للزوج -ب«

 مما بائناً كان ما إال رجعياً يكون التفويض بعد نفسها املرأة تطليق أن النقض حمكمة وأكدت
  .القانون عليه نص

  )٣(/٩٤ /املادة )٦/٢/١٩٥٥ تاريخ/ ٤٣ /قرار/ ٣٩ /أساس الشرعية الغرفة(
 الطالق من التقليل يف املقنن غرض مع يتناسب رجعياً الطالق كون من القانون إليه ذهب فما

  .أمكن ما
 من هلا يعرض قد مما املرأة ختلص غرضه إذ رجعياً جبعله هنا يتحقق ال التفويض غرض ولكن

  .بائناً جعله أقترح ولذا مستقرة غري زواج عقود يف خماطر

                                      
 .٨/٤٧٢: اإلنصاف ٢٥٩و٢٤٩ - ٥/٢٤٨: القناع كشاف ٢٨٥ - ٣/٢٨٤: احملتاج مغين ٤٧١ - ١/٤٦٨: الصغري الشرح ٢/٤١٥: الكبري الشرح ٢/٤٢٥: عابدين ابن حاشية ٣/١٢٦: الصنائع بدائع (1)
 .٨٨ برقم وجعلتا ٨٨ - ٨٧ السابقتان املادتان تدجم حيث ٣١/١٢/٧٥تاريخ ٣٤ القانون تعديل قبل ٨٧ السوري األحوال قانون يف رقمها (2)
 .١/٣٢٧: املرشد (3)
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g×Ş¹]<Œ�^ŠÖ]I<ÑøŞÖ]<êËŠÃjÖ]E<ÑøŞÖ]<øe<gf‰DV< <

gâ]„Ú<ð^ãÏËÖ]<»<ÑøŞÖ]<øe<gf‰<V< <

 إليه املندوب النكاح يزيل ألنه مكروه أنه إىل احلنابلة عند رواية ويف )١(اجلمهور ذهب
  .املصاحل على لاملشتم

 فيه الواردة القرآنية اآليات إلطالق اإلباحة هو الطالق يف األصل أن إىل )٢(احلنفية وذهب
  .]٢٣٦: البقرة[ �m}��|��{��z��y��x��w����v��u������t��s��r��q~���l: تعاىل كقوله

  .عليه أقدموا ملا حمظوراً الطالق كان ولو الصحابة فعله وقد حلفصةgالرسول ولطالق
 وقبل الدخول قبل الطالق إباحة لبيان اآلية": فقالوا هذه احلنفية أدلة اجلمهور ناقش وقد
 سبب أو حاجة لغري كان أنه يثبت مل بعده من الصحابة وطالق حلفصةgوطالقه املهر تسمية
 ملشاعر وإيذاء الزواج لنعمة إنكار حاجة لغري الطالق ألن حلاجة كان أنه والظاهر إليه يدعو
  ."سبب ما غري من الزوجة

 )٣(باالتفاق يقع فإنه إليه يدعو سبب أو إليه حاجة غري من الطالق حدث إذا كلٍّ وعلى
  .الزوجية واملتعة العدة نفقة يف سيأيت مما كذلك آثاره عنه وتترتب
áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<ÑøŞÖ]æ<êËŠÃjÖ]<V< <

ì�^ÚK<MMS<KEíÖ‚Ã¹]<ì�^¹^eK<MR<KàÚ<áçÞ^ÏÖ]K<OP<KíßŠÖ<MUSQD<V< <

 سبب ما دون طالقها يف متعسف الزوج أن للقاضي وتبني الزوجة الرجل طلق إذا«
 حبسب مطلقها على هلا حيكم أن للقاضي جاز وفاقة بؤس بذلك سيصيبها الزوجة وأن معقول
 وللقاضي العدة نفقة فوق ألمثاهلا سنوات ثالث نفقة يتجاوز ال بتعويض تعسفه ودرجة حاله
  .»احلال مقتضى حبسب شهرياً أو مجلة التعويض هذا دفع جيعل أن

 عليه نصت ما وهو تعسفياً الطالق العتبار شروطاً اشترطت أا يتبني املادة هذه يف وبالنظر
  : النقض حمكمة

<_I  á_<áçÓè<øe<gf‰<ÙçÏÃÚJ< <

<hI á_<gé’è<íqæˆÖ]<äffŠe<Œöe<íÎ^ÊæJ 
  )٣١/١/١٩٥٥ - ٣٦ - ٥٣ - ش(

                                      
 .١٧/٧٤: اموع (1)
 .٢٢ - ٣/٢١: القدير فتح ٤١٦ - ٢/٤١٥: احملتار رد (2)
 .١٧/٧٦: اموع ٣/٢٧٩: احملتاج مغين ٢/٦٥: رشد البن اتهد بداية ٢/٢١٩: اللباب (3)
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 للمتعة للحكم موجباً الطالق سبب بيان بعدم اكتفت احينم النقض حمكمة فعلت وحسناً
  : نصت فقد املتعة وجوب األصل جعل يف الشافعية مذهب وهو

 عدم إثبات املطلقة تكلف وال تعسفياً العتباره يكفي الطالق سبب الزوج بيان عدم«
  .»عليه البينة إثبات ميكن ال مطلق نفي ألنه التعسف

  )٢٨/٥/١٩٦٠ - ١٩٥ - ١٩٤ - ش(

]g×Ş¹<Äe^ŠÖ]I<<˜è†¹]<š†Ú<lç¹]V< <

  .بائناً بتطليقها فيقوم زوجته ترثه أن يرغب وال ما بشخص املرض يلم قد
 ال مما املشرع لقصد خمالفاً قصداً يقصد املطلق ألن "الفرار طالق": ذلك الفقهاء أمسى قدو
  .يكون أن ينبغي

Ìè†Ãi<Ð×Ş¹]<˜è†¹]<àÚæ<»<äÛÓu<V< <

 ويتصل اهلالك به يغلب االزدياد متواصل ملرض البيت خارج مصاحله إقامة عن العاجز هو
  .فأقل سنة خالل املوت به

  .واحلنابلة املالكية عند البائن بطالقها له وارثة تبقى الزوجة ولكن لزوجته طالقه ويصح

 من تزوجت ولو له وارثة فتبقى وإرثها حقها من هرباً طلقها طاملا هلا اإلرث املالكية وأطلق
  .هغري

  .قصده بنقيض له معاملة تتزوج مل ما إرثها ببقاء احلنابلة وقيده

  .عدا تنته مل ما إرثها إىل القدمي يف والشافعية احلنفية وذهب
 ترثه هنا ولكنها هلا إرث فال بائناً طلقها فإن العدة يف ورثت رجعياً طلقها إن األصل يف ألنه

  .فترثه الزوجية اإلرث أسباب من ألن لفراره
 عربة وال اإلرث سبب النقطاع مطلقاً البائن الطالق يف إرثها عدم إىل الشافعية وذهب

  .)١(تعاىل اهللا على وحسابه لقصده
< <

< <

                                      
 .١٩١ - ١٩٠: الطالب دليل ٣/٢٩٤: احملتاج مغين ٦٤٣ - ٦٤٢: الداين الثمر ١/٥٠١: السالك بلغة مع الصغري الشرح ٥٢٤ - ٢/٥٢٠: املختار الدر على احملتار رد (1)

طالق
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áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<<˜è†¹]<V< <

ì�^ÚK<MMRKV   
 بال طائعاً اهلالك مثلها يغلب حالة يف أو موته مرض يف البينونة أسباب من سبباً باشر من«

 أن بشرط منه ترث فإا العدة يف واملرأة احلالة تلك يف أو املرض ذلك يف ومات زوجته ضار
  .»املوت إىل اإلبانة وقت من لإلرث أهليتها تستمر

 لبقاء العدة مدة باعتمادها منه واقتباسها احلنفية مذهب على املادة هذه اعتماد جلياً ويتضح
  .)٢(الفار من البائن الطالق يف اإلرث

ËÖ]Ø’<oÖ^nÖ]<VÑøŞÖ]<Ñ^Ëi^e<°qæˆÖ]E<íÃÖ^~¹]DJ< <

ovf¹]<Ùæù]<VÌè†Ãi<Ä×¤]<íÖ�_æ<å‡]çq<äÛÓuæJ< <

ovf¹]<êÞ^nÖ]<Vá^Ò…_<Ä×¤]J< <

ovf¹]<oÖ^nÖ]<VÌééÓi<Ä×¤]<ð]…aæ<ð^ãÏËÖ]<äéÊJ< <

                                      
 .٥١ - ٢/٤٩: السوري الشخصية األحوال قانون شرح ٥٢٤ - ٢/٥٢٠: احملتار رد: ر (2)

وطالق
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Ø’ËÖ]<oÖ^nÖ]<I<ÑøŞÖ]<Ñ^Ëi^e<°qæˆÖ]E<íÃÖ^~¹]DEMDV< <

ovf¹]<Ùæù]<I<Ìè†Ãi<Ä×¤]<íÖ�_æ<å‡]çq<uæäÛÓV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<Ä×¤]<íÇÖ<ğ̂uøŞ‘]æV< <

íÇÖV والتخالع واملخالعة غريها من أو منها ببدل املرأة طالق: اخلُلع املهلة مع الرتع: اخلَلع 
  .)٢(واخلُلْعة

ğ̂uøŞ‘]V خمصوص بلفظ عوض على زوجة بقبول فرقة.  
 طالقاً صح وإال عليه لزوجا اقتصار دون للخلع الزوجة وقبول بينهما الزوجية وجود من فالبد

 .)٣(خلعاً ال بائناً طالقاً ويكون الطالق نوى إن قبوهلا دون

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<íÖ�ù]<î×Â<‡]çq<Ä×¤]V< <

àÚ<áa†ÏÖ]<Üè†ÓÖ]V< <

�}��|��{�mw��vx: تعاىل قوله �z��y���~���¥��¤�� �£� �¢��¡�����
¯���®��¬��«��ª��©����� � �¨��§��¦°º��¹��¸��¶��µ��´��³��²��±��½���¼��»��¾��

Ã��Â��Á��À��¿Ä��Ì��Ë��Ê���É��È��Ç���Æ��Å��l ]٢٢٩: البقرة[.  
 فيما صورته أو خلُلقه للرجل املرأة إنصاف عدم من واخلوف الشقاق عند باخلُلع بأس فال
  .به تفتدي

àÚ<íßŠÖ]<V< <

 يف عليه أعتب ما قيس بن ثابت اهللا رسول يا: فقالتgالنيب أتت قيس بن ثابت امرأة أن
: قالت» حديقته؟ عليه أتردين«: gالنيب فقال. اإلسالم يف الكفر أكره ولكين دين وال خلق
  .)٤(»تطليقة وطلقها احلديقة اقبل«: قال. نعم
àÚ<Å^¶ý]<V< <

  .منهما اآلخر ظلم خوفهما عند اخللع جواز على املسلمون أمجع
< <

                                      
 .٢١٩و٢١٣ - ٥/٢١٢: القناع كشاف ٢٧٧و٢٦٣ - ٣/٢٦٢: احملتاج مغين بعدها وما ٢/٣٤٩: الكبري الشرح بعدها وما٣/١٤٤: الصنائع بدائع ٢٩٣ - ١/٢٩٢: اهلداية (1)
 .٦٤٢: احمليط القاموس (2)
 .٥/٢١٢: القناع كشاف ٣/٢٦٢: احملتاج مغين ٢/٥٥٧: املختار الدر (3)
 .٤٩٧١: رقم ٣/١٨٩٥ فيه الطالق وكيف اخللع: باب الطالق كتاب: البخاري أخرجه (4)
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àÚ<ÙçÏÃ¹]<V< <

 عن الضرر دفع فيه اخللع ألن أيضاً وضبع يزيله أن فله بعوض بالبضع االنتفاع ميلك الزوج أن
  .لذلك فجاز غالباً املرأة

g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<ÜÓu<Ä×¤]<EÌ‘çÖ]<êÂ†�Ö]DV< <

 فحرام بأس ما غري يف الطالق زوجها سألت امرأة أميا«: gلقوله الكراهة فيه األصل
  .)١(»اجلنة رائحة عليها

  .مكروهاً فيكون العاقل عنه يرته عبث سبب دومنا وهو
ßnjŠèæî<àÚ<ÔÖƒ<V< <

 وجود الغالب كان إذا الزوج يطلبه فيما تعاىل اهللا شرع والتزام إقامة عدم من اخلوف حالة
���¡��¢��£���¤��¥���¦���m: تعاىل قوله يف وذلك أوىل الرضا حال فيكون اخلوف

�ª��©�������¨��§l ]٢٢٩: البقرة[.  
  .منه أو النشوز سبب هو كان إن املال أخذ ويكره اخللع فيجوز

��¦��m: تعاىل لقوله حباهلا الزوجية وبقاء ألجله ضارها إن اخللع بطالن إىل احلنابلة وذهب

��«����ª���©��¨����§l ]١٩: النساء[.  
  .عامة اخللع يف املهر عن الزائد أخذ له ويكره

ovf¹]<êÞ^nÖ]<I<á^Ò…_<Ä×¤]V< <

MI tæˆÖ]<Ì×Ó¹]<V< <

  .خمتاراً عاقالً بالغاً كونه فيشترط
 كان فإذا جماناً الطالق له ألن أقل أو املثل مهر املهر كان إذا خلعه يصح بسفه هعلي واحملجور

  .أوىل كان بعوض
  .الزوج إىل سلمته إن منه استالمه إىل يبادر أو منه تربأ مل وإال القيم أو الويل املهر ويستلم

  .رشده بعد وال حاالً يضمنه مل الزوجة من استلمه ما السفيه يد يف تلف وإذا

                                      
 .٢/٢١٨: املستدرك يف واحلاكم ٢٠٥٥: رقم ١/٦٦٢ للمرأة اخللع كراهية: باب الطالق كتاب: اجهم ابن أخرجه (1)
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  : أنه على /٩٥/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون نص
  .»له حمالً واملرأة الطالق إليقاع أهالً الزوج يكون أن املخالعة لصحة يشترط - ١«

NI íqæˆÖ]<íË×Ó¹]<íÏ×Ş¹]<Í†’jÖ]<»<Ù^¹]<V< <

 نتفاءال وانونة الصغرية بعبارة عربة ال إذ املميزة خلع يصح فال خمتارة عاقلة بالغة بكوا
  .للقبول األهلية

  : على أنه/ ٩٥/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون نص وقد
  .»املال ويل مبوافقة إال اخللع ببدل تلتزم ال خولعت إذا الرشد سن تبلغ مل اليت املرأة -٢«

  :  على أنهالنقض حمكمة نصت وهلذا
  .»املهر يسقط وال طلقت وقبلت مهرها على املميزة الصغرية زوجته الزوج طلق إذا«

  )٩/٦/١٩٦٦ - ٢٣٢ - ٢٣٥ - ش(
OI šçÂ<Ä×¤]<V< <

  .تسليمه على مقدوراً معلوماً متقوماً متموالً ماالً يكون أن فينبغي
  :  على أنه/٩٧/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون نص وقد

  .»اخللع يف بدالً يكون أن صلح شرعاً التزامه صح ما كل«
íÃÖ^~¹]<î×Â<ÑçÏu<íéqæˆÖ]<áçÞ^Îæ<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<V< <

 والكسوة واملاضية املفروضة والنفقة املهر تتناول واليت الزوجية حقوق على املخالعة جتوز
  ... والرضاع وحضانته الولد ونفقة واملتعة

   ...نفقته بدل لزمها الولد مات فإذا
  .نفقته على أجرب أعسرت فإذا

  : على أنه السوري الشخصية األحوال قانون من /١٠٢/ املادة عليه نصت ما وهذا
 له أمه إمساك اشترط أو الولد إرضاع أجرة من الزوج إعفاء املخالعة يف اشترط إذا - ١«
 أجرة يعادل مبا الزوجة على الزوج يرجع الولد تركت أو فتزوجت عليه وإنفاقها معلومة مدة

  .الباقية املدة عن نفقته أو الولد إرضاع
 الولد نفقة على األب جيرب بعد فيما أعسرت أو املخالعة وقت معسرة األم كانت إذا -٢
  .»األم على له ديناً وتكون
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†Òƒ<Ù‚e<íÃÖ^~¹]<å‚uæ<áçÞ^Îæ<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<J< <

 الزوجة على العوض ولزم حنيفة أيب اإلمام عند احلقوق كل سقطت للمخالعة بدالً ذكرا إذا
  .بقبوهلا

  :  على أنه/٩٨/ املادة يف السوري الشخصية األحوال انونق عليه نص ما وهذا

 يتعلق حق كل من املتخالعني ذمة وبرئت أداؤه لزم املهر غري مال على املخالعة كانت إذا«
  .»الزوجية والنفقة باملهر

  .اجلمهور مذهب وهو "فقط مسياه ما يسقط": حممد وقال
Ý‚Â<†Òƒ<Ù‚e<íÃÖ^~¹]<áçÞ^Îæ<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<Ö]ë…çŠ<V< <

 ترد فال اآلخر من منهما كل برىء أصحهما احلنفية عند روايتان ففيه عنه مسكوتاً كان إذا
  .بقي مبا يطالبها وال شيئاً مهرها من قبضت إن شيئاً عليه

  .أيضاً بشيء يطالبها ال الروايات فأصح املهر كل قبضت قد كانت فإذا

  : على أنه السوري شخصيةال األحوال قانون من/ ٩٩/ املادة عليه نصت ما وهو

 والنفقة باملهر اآلخر حقوق من منهما كل برىء املخالعة وقت شيئاً املتخالعان يسم مل إذا«
  .»الزوجية

êËÞ<Ù‚e<íÃÖ^~¹]<V< <

  .بائناً اخللع وكان احلقوق من شيء يسقط فال منفياً البدل كان فإذا
  : على أنه السوري الشخصية األحوال قانون من/ ١٠٠/ املادة عليه نصت ما وهذا

 طلقة ا ووقع احملض الطالق حكم يف املخالعة كانت البدل بنفي املتخالعان صرح إذا«
  .»رجعية

  .تسمية دون وسكناها العدة نفقة تسقط وال
  .يسقطا مل البدل على اتفقا فإذا
 واملالكية احلنفية عند عليها نص ولو تسقط فال السكىن دون سقطت النفقة على نص فإذا

  .منه نتوبا
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  : على أنه السوري الشخصية األحوال قانون من/ ١٠١/ املادة عليه نصت ما وهذا

 عقد يف صراحة عليها نص إذا إال منها املخالع الزوج يربأ وال تسقط ال العدة نفقة«
  .»املخالعة

 وبطل اخللع صح بدالً عده فإذا أمه بدل أبيه من الولد كحضانة الغري حق يسقط ال وكذلك 
  .)١(الشرط

  : على أنه السوري الشخصية األحوال قانون من /١٠٣/ املادة عليه نصت ما وهذا

 وبطل املخالعة صحت احلضانة مدة عنده الولد إمساك املخالعة يف الرجل اشترط إذا«
 الولد كان إن حضانته وأجرة بنفقته أبوه ويلزم منه أخذه الشرعية حلاضنته وكان الشرط
  .»فقرياً

P<I íÇé’Ö]<»<×¤]Ä<V< <

 عند األصح ويف احلنفية عند واملفاداة اخللع بلفظ وذلك صرحية الصيغة تكون أن ميكن
  .احلنابلة وعند الشافعية

 أهل لسان على استعماله تكرر قد اخللع لفظ أن وذلك املال معه ذكر إذا الفسخ وأضافوا
  .نية إىل حيتاج فال الفراق إلرادة الشرع

�¼����m: تعاىل قوله يف القرآن يف رودهلو واملبارأة املفاداة لفظ وكذلك �»� �º� �¹� �¸
½¾l ]٢٢٩: البقرة[.  

àÚæ<xè†’Ö]<V< <

 الشافعية عند مال على وحده الطالق لفظ جرى أو مال على الطالق بلفظ اخللع لفظ اقتران
  .احلنفية دون واملالكية

  : أنه على السورية النقض حمكمة نصت قدو

  .»الرجعة دعوى فيها عتسم ال خمالعة هو مال مقابل الطالق«
  )٢١/٩/١٩٦٠ - ٢٣٦ - ٢٠٢ - ش(

< <

                                      
 .٢٣٠و٢٢١ - ٢٢٠و٥/٢١٨: القناع كشاف ٣/٢٧٢: احملتاج مغين ٣٥٧ - ٣٥٦و ٣٥٠ - ٢/٣٤٩: الكبري الشرح ٥٧٣ - ٥٧٢و٥٧٠ - ٥٦٨و٥٦٦ - ٥٦٥و٢/٥٥٧: احملتار ورد املختار الدر (1)
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^Ú_æ<íè^ßÓÖ]V< <

  ".بكذا نكاحه فسخت": كقوله
 عن كناية اخللع به يراد لفظ كل من أشبهه وما فسخت فيكون صرحياً اخللع لفظ اعتربنا إذا
  .للنية حمتاجاً الطالق يف الكنائية األلفاظ من وغريه اللفظ هذا كون مع بعوض الفرقة

 فإنه كثر إذا ما خبالف لإلجياب مبطالً فاصالً القَبولو اإلجياب بني اليسري الكالم ختلل يعد وال
  .)١(يضر

  :  على أنه/٩٦/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون نص

  .»اآلخر قبول قبل املخالعة يف إجيابه عن الرجوع الطرفني من لكل«
Ðé×ÃjÖ]<íÊ^•ý]æ<»<íÇé’Ö]V< <

  ."طالق فأنت أعطيتين وقت أي" أو "ما مىت" أو "مىت" بصيغة اخللع يتم أن ميكن
 اإلعطاء يشترط ولكن سبق ما فمثل "طالق فأنت كذا أعطيتين إن" أو "إذا": قال لو وكذلك

  .فوراً
  .يصح فإنه مستقبل زمن إىل ببدل املقترن املطلوب الطالق أضافت إذا وكذلك

 كانت فوراً فأجاا كذا على كطلقين... ومىت نبإ تعليقاً الطالق بطلب الزوجة بدأت ولو
  .الزوج به يستقل ما مقابلة املال لبذهلا جانبها يف جعالة جانبه من معاوضة
  .)١(يشترط فال بالتراخي صرحت إن إال جوابه فور اشتراط مع جوابه قبل الرجوع وهلا

‡]çq<Åçq†Ö]<ØfÎ<ÙçfşÏÖ]<V< <

 هي رجوعها جيوز بينما الزوجة جواب إىل جوعالر جواز عدم إىل واملالكية احلنفية ذهب
  .جانبها من معاوضة يعد إذ

 باعتبار الزوجة قبول قبل إجيابه عن الزوج رجوع جيوز أنه إىل واحلنابلة الشافعية وذهب
  .القَبول صدور قبل اإلجياب عن الرجوع جيوز املعاوضة ويف معاوضة بأنه اخللع تكييف
  

                                      
 .٢٧١ - ٣/٢٦٨: احملتاج مغين ٢/٣٤٧: الكبري الشرح ٢/٥٥٧: تاراملخ الدر (1)
 .٥/٢٢٨: القناع كشاف ٢٧٦و٢٧٠ - ٣/٢٦٩: احملتاج مغين (1)
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  :  على أنهالسوري الشخصية األحوال قانون نم /٩٦/ املادة عليه نصت ما وهو

  .»اآلخر قبول قبل املخالعة يف إجيابه عن الرجوع الطرفني من لكل«

  . الزوجة قبول قبل الرجوع جواز يف واحلنابلة الشافعية مبذهب أخذاً وهذا
½]��]<ÙçfÎ<íqæˆÖ]<ğ̂¿ËÖ<V< <

  .بالفعل يتم فال ناطقة كانت إذا باللفظ الزوجة قبول من البد
  .طويل زمن أو عنه أجنيب كالم يفصله أن دون باإلجياب اتصاله من والبد
  .)٢(كافية املفهمة إشارا فتعد اخلرساء وأما

ÐÊ]çi<ÙçfşÏÖ]<ÄÚ<h^«ý]<V< <

 بألفني فقبلت "بألف طلقتك" كقوله نقصاناً أو زيادة اإلجياب عن القَبول اختالف جيوز ال
  .عىنامل يف للمخالفة لغواً ذلك وعد وعكسه
 جواب القَبول أن وذلك ألفني فأعطته "ألفاً أعطيتين إن": قوله خبالف جواباً يكن فلم
  .جواباً ال فعالً اإلعطاء ويعد به يعتد مل املعىن يف خالفه فإذا اإلجياب

  .)١(الزيادة تعترب وال بألف أتت فقد باأللفني داخل فاأللف
ovf¹]<oÖ^nÖ]<I<ÌééÓi<Ä×¤]<ð]…aæ<ð^ãÏËÖ]<äéÊV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<ÌééÓi<Ä×¤]V< <

  .فسخاً أو طالقاً عده على اخللع تكييف حتديد يتوقف
: قوله يف كما املعاوضة صيغة فيه ألن وذلك تعليق شوب فيها معاوضة كان طالقاً عد فإن

 عن بإخراجه امللك مقابل العوض أخذ فيه ألن القَبولب فأجابت "بألف خالعتك" أو "طلقتك"
  .به اختصاصه
  .املال دفع بقبول إال يقع ال الطالق ألن بالتعليق مشوبة معاوضة وتبقى
  .)٢(البيع كابتداء فيها التعليق يؤثر ال حمضة معاوضة فهو فسخاً اخللع عد وإن

                                      
 .٥/٢٢٧: القناع كشاف ٣/٢٦٩: احملتاج مغين ٣٥١و٢/٣٤٧: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ٢/٥٥٨: املختار الدر (2)
 .٣/٢٦٩: احملتاج مغين (1)
 .٣/٢٦٩: احملتاج مغين (2)
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g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<ð]…a<ð^ãÏËÖ]<»<‚Â<Ä×¤]<ًطالقا<æ_<ğ̂~ŠÊEODV< <

]ƒc<á^Ò<Ä×¤]<ÀË×e<Ä×¤]<V< <

 ذكره تعاىل اهللا ألن وذلك الطلقات عدد ينقص ئنبا طالق اخللع أن إىل اجلمهور فذهب
  .بالطالق إحلاقه على يدل مما ]٢٢٩.:البقرة[ �mw��vx���l: تعاىل قوله بعد وذلك طالقني بني

  .بالبينونة نفسها هلا ولتسلم النية عن أغىن مما باملال مقترنة كناية ألنه احلنفية وعند
 بكل يصح وهو البدل بذل الفسخ يف جيب ألنه فقط بالصداق لصح فسخاً كان لو أنه كما

  .بدل
ا بائناً وعدكان البدل نفي إذا وهلذا الرجعة مع متلكها وال نفسها لتملك املال بذلت أل 

  .رجعياً طالقاً
  : فذكرت بائناً طالقاً عده على النقض حمكمة ونصت

  .»الطرف الوحيدة الرجعة فيه تؤثر ال بائن طالق هي املخالعة«
  )١٨/٩/١٩٦٦ - ٣٤١ - ٣٦٤ - ش(

 النكاح عقد وجيدد الطالق عدد ينقص ال فسخ أنه إىل قول يف والشافعية احلنابلة وذهب
  .فسخاً فتكون مبعاوضة فرقة ألا حصر دون بتكرره

 الطالق نية عدم مع فسخاً ليكون واملفاداة والفسخ اخللع بلفظ وقوعه احلنابلة واشترط
  .]٢٢٩: البقرة[ �mw��vx���l: باآلية واستدلوا
Ø’ËÖ]<Äe]†Ö]<VÑøŞÖ]<ÜÓ±<ê•^ÏÖ]J<< <

ovf¹]<Ùæù]<VÑøŞÖ]<�ŠËÖ]æ<hçéÃ×Ö<š]†Úù]æJ< <

ovf¹]<êÞ^nÖ]<VÐè†ËjÖ]<íféÇ×ÖJ< <

ovf¹]<oÖ^nÖ]<VÐè†ËjÖ]<…^ŠÂþÖ<íÏËßÖ^eJ< <

ovf¹]<Äe]†Ö]<VÐè†ËjÖ]<Ñ^Ï�×Ö<…†–Ö]æ<J< <

< <

< <

                                      
 .٥/٢١٦: القناع كشاف ٢٧١و٣/٢٦٨: احملتاج مغين ٢/٣٥١: الكبري الشرح ٢/٥٥٩: املختار الدر (3)
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Ø’ËÖ]<Äe]†Ö]<I<ÑøŞÖ]<ÜÓ±<ê•^ÏÖ]V< <

ovf¹]<Ùæù]<I<Ö]ÑøŞ<�ŠËÖ]æ<hçéÃ×Ö<š]†Úù]æV< <

  .وحساً شعوراً صفوه يعكر ما كل عن خلوه الزواج عقد يف األصل إن
  .العقد هذا استقرار دون حتول عيوب من يطرأ قد ملا ذلك يستقيم وال

 العيوب أذكر مث ا الفسخ وحق اخليار ثبوت يف الفقهاء آراء مث العيوب هذه أذكر وسوف
  .القانون رأي أبني مث حكمها ونيك أن ميكن وما احلديثة
g×Ş¹]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<hçéÃÖ]<�Ö]<�ŠËè<^ãeV< <

  .اختصاراً االصطالحية بالتعريفات وسأكتفي اجلسمية مث اجلنسية العيوب بتعريف ونبدأ
hçéÃÖ]<íéŠß¢]<V< <

Ði†Ö]V فيه الذكر يدخل ال ملتصقاً يكون حبيث حلم أو بعظم الذكر مسلك انسداد. 

áÿ†şÏÖ]V الذكر دخول مينع الفرج يف ينبت عظم وأ حلم.  
ð^–Êý]V ما اجلماع مبسلك البول مسلك اختالط١(واحداً مسلكاً وصرير(.  

íĆßŁÃÖ]V نيمنهما املأتى يقصد وال ومشاالً مييناً فيعن عجزاً النساء يأيت ال من: - كسكني - والِعن.  

 امرأة كل ويفضي امرأة حشفته تسع ال حبيث اآللة كبري: قياساً بالعنني الشافعية عند ويلحق
  .)٢(الزوج عبالة وتسمى

g¢]V اخلصيتني جمبوب وهو: اخلصي به ويلحق واخلصيتني الذكر مقطوع هو.  
hçéÃÖ]<íéÛŠ¢]<V< <

áçß¢]V من درجات والوسواس واخلبل والصرع والعته متقطعة أو دائمة بعلة العقل استتار 
  .اجلنون

Ý]„¢]V ويتناثر ويتقطع ويننت يتشقق مث يسود مث العضو أو داجلل منها حيمر علة.  
”�Ö]V من أردأ وهو أسود أو أبيض وهو دم ال ماء منه خرج بإبرة خنس إذا مبقع شديد بياض 
  . للجذام مقدمة وهو األبيض

                                      
 .بالعيوب النكاح فسخ: بعنوان يل حبث ينظر ٢/٢٧٨: الدسوقي حاشية ١١٨٩: احمليط القاموس (1)
 .٩٢٦احمليط القاموس ٣/٦١٣عابدين ابن ٢/٢٠٩: الطحطاوي حاشية ٢/٢٧٨: الدسوقي حاشية - ١/٣١٢البهجة - ٣/٢٠٢احملتاج مغين - ١٥/٤٣٥اموع (2)
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…ç‰^fÖ]V سائل غري أو سائالً إما وهو غائر هو ما ومنه ناتئ هو ما ومنه املقعدة يف داء.  

…ç‰^ßÖ]V ١(ال أو نافذة تكون وقد الصديد منها يسيل املقعدة يف حتدث غائرة روحق هو(.  
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<ð]…a<ð^ãÏËÖ]<»<lçfm<…^é¤]V< <

 الزوجة بعيب احلنفية من وحممد واحلنابلة واملالكية الشافعية مجهور عند للزوج اخليار يثبت
  .به يرضى وال مبرضها يعلم ال أن بشرط

 كلها الزوجية انقطاع ألن مطلقاً الزوجة بعيب خيار عندهم للزوج يثبت فال احلنفية وأما
  .حيصل مل النكاح من املقصود أن مع الفسخ يوجب مل باملوت

 وهو التمكني هو عليها املستحق وألن اخليار يثبت ال أوىل باب من بالعيوب املقصود فاختالل
  .بواجبة ليست وهي الثمرات من واستيفاؤه حاصل

 اخليار يثبت فال حزم ابن عند إال األربعة األئمة بإمجاع الزوج بعيب لزوجةل اخليار ويثبت
  .مطلقاً هلا

 وأيب حنيفة أيب -  الشيخني عند وهذا وبعده الدخول قبل حالتني على األئمة رأي وتفصيل
  .اجلمهور مع وحممد اجلسمية دون اجلنسية العيوب يف - يوسف
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<íÖ�ù]<^ãj�Î^ßÚæV< <

íÖ�_<lçfm<…^é¤]<íqæˆ×Ö<tæˆÖ]æ<V< <

àÚ<íßŠÖ]<V< <

 رسول إىل جاءت القُرظي ِرفاعة امرأة أن: قالت عنها اهللا رضي عائشة عن البخاري أخرج
 الزبري بن الرمحن عبد بعده نكحت وإين طالقي فبت طلقين رفاعة إن اهللا رسول يا: فقالتgاهللا

 عسيلتك يذوق حىت ال رفاعة؟ إىل ترجعي أن تريدين لعلك«: قال .دبةاهلُ مثل معه وإمنا القُرظي
  .)١(»عسيلته وتذوقي

< <

< <

< <
                                      

 .٧/٥٦٧: الكبري الشرح ٧/٥٨١: املغين ٥/١٤١: النهى أويل مطالب (1)
 .٤٩٦: رقم ٣/١٨٨٨ الثالث طالق أجاز من: باب الطالق كتاب: البخاري أخرجه (1)
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äqæ<íÖ÷‚Ö]<V< <

 هلا يثبت فلم زوجها إىل للرجوع التحليل بقرينة كالمهاgالرسول فرد العنة عليه ادعت أا
  .اخليار هلا ألثبت التحليل قرينة ولوال )٢(يفت مل بالعقد املستحق وألن الزم النكاح ألن اخليار

 أو الصحابة بآثار االستدالل واألوىل احلديث ذا االستدالل توجيه يستقم مل حال كل وعلى
  .املعقول يف سيذكروا اليت األدلة لنفس اجلمهور برأي يلزمون ذاك وعند اجلونية حبديث

 له كانت أنه ذكر األنصار من شيخاً صحبت": قال زيد بن مجيل عن أمحد اإلمام أخرج
 بين من امرأة تزوجgاهللا رسول أن: فحدثين كعب بن زيد أو زيد نب كعب: له يقال صحبة
 مث الفراش عن فاحناز بياضاً بكشحها أبصر الفراش على وقعد ثوبه وضع عليها دخل فلما غفار
  .)٣("»شيئاً آتاها مما يأخذ ومل ثيابك عليك خذي«: قال
äqæ<íÖ÷‚Ö]<V< <

 منع علة جبامع الربص على قياساً وبالعي سائر يف فيثبت باحلديث الربص بعيب الرد ثبت
  .)٤(النكاح مقصود حتقق وعدم االستمتاع

Å^¶c<íe^v’Ö]<V< <

 أخذت وإال عليها قدر فإن سنة يؤجل أن العنني يف قضى أنه عنه اهللا رضي عمر عن روي
  .كامالً الصداق منه

 بةالصحا من مبحضر قضاؤهم وكان مثله عنهم اهللا رضي علي وعن مثله مسعود ابن وعن
 القول على الصاحل السلف إمجاع من املنذر ابن نقله ما وهذا إمجاعاً فكان منهم أحد ينكر ومل

  .)١(بذلك
ÙçÏÃ¹]<V< <

  .للمرأة الزوج على بالعقد مستحق واحدة مرة الوطء ألن الزوج بتعنني للمرأة اخليار يثبت
 املستحق مينع العجز ألن رفعه جيب وضرر ظلم اجلماع عن العجز حتقق عند بالعقد وااللتزام

  .]٤٩: الكهف[ �m��k��j��i���h��gl: تعاىل قال وقد بالعقد
  .)٢(»ضرار وال ضرر ال«: gوقال

                                      
 .٣/١٥٢٧: الصنائع بدائع (2)
 .الرباين الفتح/غريها احلق: حجر ابن وقال اجلونية هي: احلاكم قال النعمان بنت أمساء: وقيل العالية امسها: قيل املرأة - ١٩/١٩٨: الساعايت الرباين حالفت ١٥٩٧٤: رقم ١٢/٤٢٣: املسند (3)
 .السابقة املصادر (4)
 .٣/١٥٢٧: الصنائع بدائع ٣/٢٥٤: الراية نصب ٧٧: اإلمجاع (1)
 .٣١: رقم ٥٣١ص املرفق يف القضاء: باب األقضية كتاب: مالك وأخرجه ٢٣٤: رقم ٢/٧٨٤ جباره يضر ما حقه يف بىن من: باب األحكام كتاب: ماجه ابن أخرجه (2)
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g×Ş¹]<Äe]†Ö]<I<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<hçéÃÖ]æV< <

ì�^ÚK<MLQK :  
  : التاليتني احلالتني يف زوجها وبني بينها التفريق طلب للزوجة«
  .منها هي سالمتها بشرط الدخول من املانعة العلل إحدى فيه كان إذا - ١
  .»العقد بعد الزوج جن إذا -٢

  .اجلمهور دون احلنفية مذهب وهو الزوج دون للزوجة اخليار حق القانون أعطى
 الضرر وجود يف بينهما تسوية لكليهما اخليار وإعطاء اجلمهور رأي إعمال األوىل وكان
  .واإليذاء
 ما وهو اجلنسي العيب وهو الدخول من املانعة العيوب يف اخليار أثبت قد القانون أن كما

  .اجلمهور دون احلنفية قاله
 مذهب وهو التفريق لطلبها الدخول من املانع العيب من املرأة سالمة القانون واشترط
  .املشترك العيب يف هلا اخليار لثبوت سالمتها اشتراط يف اجلمهور

 نفس ألن العلة مبطلق اخليار ثبوت هو ألوىلوا فيها املنفر العيب ذات وجود بعدم فخص
  .الشافعية عند وجه وهو نفسه من يعافه ال ما غريه من تعاف اإلنسان
 يعدوه مل الذين احلنفية دون اجلنون يف احلنفية من وحممد اجلمهور مبذهب القانون أخذ وقد
  .للفسخ موجبا

  .منها واجلنون ميةاجلس بالعيوب لكليهما اخليار أثبتوا اجلمهور أن هنا ويلحظ
 منه خطورة أشد اجلنون غري أخرى أمراضاً ألن كامالً اجلمهور مبذهب املشرع أخذ لو فحبذا

  .العقد هلذا الفسخ لطلب وأدعى
  : فذكرت للعلة التفريق حق شروط على /١٠٦/ املادة ونصت

 ا علمت إذا بقةاالس املادة يف املبينة العلل بسبب التفريق طلب يف املرأة حق يسقط - ١«
  .بعده ا رضيت أو العقد قبل

  .»حبال يسقط ال بالعنة التفريق حق أن على -٢

 وهو منها جانب يف احلنفية من وحممد اجلمهور رأي من مأخوذة األوىل فقرا يف املادة وهذه
  .اجلنون
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 مقاصد العلل ذه يفوت أنه مع الوطء وهو النكاح مقصود ا يفوت ال أا احلنفية ومذهب
   ...واملودة السكن من أخرى مهمة

  .الرضا وعدم العلم عدم بشرطي اخليار ثبوت اجلمهور رأي متام ومن

  .العلم عدم بشرط العقد بعد اخليار الشافعية هلا أثبت مث
  .مطلقاً العقد بعد اخليار أثبتوا احلنابلة عند وقول وحممد واملالكية

 علمت طاملا يعود ال الساقط ألن هنا لشافعيةا مبذهب أخذت قد املادة هذه أن إىل يشري وهذا
  .به تطالب أن ذلك بعد ميكن فال به ورضيت باملرض

 على تصرب ال قد اإلنسان نفس ألن مطلقاً بالفسخ القائلني اجلمهور مذهب أرجح أنين رغم
  .يريده ال ما حتمل على أحد جيرب وال ابتداء حتمله على وافقت ما

  .الفقهاء عامة به لقا فقد بالعنة التفريق وأما
  .خيارها يسقط ال بوجوده الزوجة علم بأن الشافعية وتفرد

  .الرأي ذا القانون أخذ وقد

 الفقهاء عامة مذهب وهو واحدة ملرة ولو الوطء حصول بني تفرق مل مطلقة املادة ولكن
  .الفقهاء مذاهب عن القانون به خيرج مل أمر وهو حصوله عدم وبني

 هو كما العقد بعد هلا حق الوطء أن وذلك باإلطالق أخذ قد القانون نأ القول ميكن ولكن
  .طالقاً يعد أشهر أربعة الوطء عن االمتناع بأن احلنفية عند وبرأي اإليالء من أخذاً العقد قبل

  : فنصت ال أو إليه يؤجل أن ميكن الذي للفسخ الوقت /١٠٧/ املادة حددت وقد

 الزوجني بني القاضي يفرق للزوال قابلة غري/ ١٠٥/ ةاملاد يف املذكورة العلل كانت إذا«
 العلة تزل مل فإذا السنة تتجاوز ال مناسبة مدة الدعوى يؤجل ممكناً زواهلا كان وإن احلال يف
  .»بينهما فرق

 اليت املزمنة املستعصية األمراض وبني والشفاء للزوال القابلة األمراض بني متييزاً املادة هذه وتعد
  .هلازوا ميكن ال
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 على /١٠٥/ املادة يف هذا وقصر تزول ال اليت األمراض يف للحال ممكناً الفسخ فعدت
 من متنع واليت واخلطرية احلديثة واجلسمية اجلنسية األمراض فتدخل الدخول من املانعة األمراض
  .املميتة القلب كأمراض الدخول

  .باالتفاق عننيال أجل وهو لسنة فيها فيؤجل زواهلا ميكن اليت األمراض وأما
 جانب يف ولكن يشبهها وما اجلنسية وهي الدخول متنع اليت األمراض يف هذا القانون وعمم

  .اجلنون إليها وأضاف املرأة
  : فنصت هذا النقض حمكمة وضحت األجل ولتمام

 /١٠٧/ املادة مبوجب املمنوحة املدة خالل زوجها مساكنة الزوجة على يتوجب«
  .»أحوال

  )٢٧/١٠/١٩٧٠ - ٤٥٠ - ٤٥٧ - ش(
g×Ş¹]<‹Ú^¤]I<…^ma<lçfm<…^é¤]V< <

MI �ŠËÖ]<V< <

 الفسخ حق ثبوت اخليار ثبوت آثار من أثر أول كان املتقدم اخلالف على اخليار ثبت إذا
  .لكليهما أو الزوجني ألحد

NI Øéq`jÖ]<V< <

 العنني فيؤجل التأجيل بعد إال العيوب بعض يف الفسخ حق يثبت ال فقد فقط اخليار ثبت إذا
  .األربعة املذاهب أئمة عند ةسن

  . العنة حقيقة ملعرفة هو إمنا التأجيل وعلة العيب ثبوت بعد وذلك
OI †ã¹]<V< <

 املعقود األصل سالمة لعدم احلنفية عدا اجلمهور عند مهر فال الدخول قبل الفرقة كانت إن
  .العقد من املقصود حتقق ولعدم عليه
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  : باتفاقهم احلنفية وعند
ØfÎ<ìç×¤]V< <

  .)١(املهر نصف اهل
‚Ãe<Ùç}‚Ö]<V< <

 أو الدخول بعد لتعيبه هي ردته إذا فيما واملالكية حنيفة أيب عند املسمى املهر كامل فيجب
 مبا يسقط فال بالدخول واستقر الصحيح بالعقد وجب وقد صحيح املهر ألن مقامه يقوم ما

  .املهر حق ضاع وإال بعده يستجد
P<I ÌééÓi<Ðè†ËjÖ]<V< <

  .ال أو فينقصها الثالث الطلقات من التفريق بحيتس أنه يعين هذا
  ."الثالث الطلقات من حيسب بائناً طالقاً الزوجني بني الفرقة تقع": واملالكية احلنفية قال

  ."الثالث الطلقات من حتسب فال طالقاً ال فسخاً الفرقة تقع": واحلنابلة الشافعية وقال

  : وريالس الشخصية األحوال قانون من/ ١٠٨/ املادة نصت

  .»بائن طالق للعلة التفريق«
 وأحكامه الطالق معىن فيه يتوافر ال ألنه طالقاً ال فسخاً التفريق هذا عد أرجحه والذي

  .)١ (وِحكمه
g×Ş¹]<Œ�^ŠÖ]I<š]†Úù]<ínè‚£]<…^é¤]æ<^ãe<»<‚ÏÂ<t]æˆÖ]V< <

  .كذلك هي بل احلصر فوق تكون تكاد احلديثة األمراض إن
 الضرر إىل يؤدي ما ومنها العدوى إىل يؤدي ما ومنها املوت إىل يؤدي خطر هو ما منها

  .واألمل
 تعذر إىل فيؤدي اجلسم على يقع ما احلديثة األمراض من يهمنا هذا موضوعنا خالل ومن

  : وبيانه جنسية أسباب نتيجة حيصل وما والعدوى الضرر حبصول الزوجية احلياة قيام
ác<š]†Úù]<�Ö]<‹éÖ<^�<…†•<†Ò„è<øÊ<ÜÓu<^�<^Úc<^ãÞù<àÓµ<^ãqøÂ<æ_<äÞù<÷<ÙçŞè<

                                      
 .٣/٦٠٩: عابدين ابن حاشية ٣/١٥٣٦: الصنائع بدائع ٤/١٢٨: القدير فتح ٤٢ /٢: الرباين الفتح ٤٧٧و٢/٤٧٥: الصغري الشرح (1)
 .الفسخ تكييف يف الفقهاء أدلة: بالعيوب الزواج فسخ حبثي يف فيها حوالترجي ومناقشتها ذلك أدلة تراجع (1)
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^ã×q_J< <

^ãßÚæ<^Ú<å†Ş}<‚è‚�<ë�öiæ<±c<lç¹]<V< <

 اخليار فيثبت وقبله العقد عند واكتشفت العقد قبل كانت إذا اخليار ثبوت فيها أرى وهذه
  .الدخول قبل فيها

  .تكتشف أو تعاجل مل إن املوت إىل تؤدي ولكنها مميتة تكن مل إذا وكذلك
 ويكون املعاشرة حسن على مبنية الزوجية احلياة ألن اخليار لثبوت وجه فال العقد بعد أما

  .املآل حيث من وهذا قبل من لزوماً أكثر حينئذ استمرارها

 لوجود العقد حكم على املآل يقدم ولكن ا الفسخ يلزم فكان العقد حكم حيث من أما
 يكون خمتلفة إنسانية معايري ودم املرض ستفحالا نزيد بالفسخ إذ الفسخ على املترتب الضرر
  : بشروط ذلك ولكن الزوجية العالقة وجود إىل نكون ما أحوج عندئذ

MI g«<ÌÎçjÖ]<àÂ<Å^Û¢]<‹Û×Ö]æ<†�^f¹]<æ_<�Æ<†�^f¹]<]ƒc<á^Ò<š†¹]<ğ̂è‚ÃÚJ< <

NI á_<÷<ÙçŞè<àÚ‡<š†¹]V 

 إن بسنة الزمن حتديد وأرى جيةالزو احلياة وجود لتعذر اخليار الزوجني لكال كان طال فإن
  .بذاك أحدمها رغب

  : املرض انتشار دون للحيلولة التالية اإلجراءات تتخذ أن أرى لذلك وإضافة
MI á_<àŠè<Äè†�i<š†Ëè<î×Â<°qæˆÖ]<‚Ò`jÖ]<àÚ<íÚø‰<ØÒ<^ÛãßÚ<ØfÎ<‚ÏÃÖ]<ì�^ã�Ò<íéf�J< <

NI š†Ê<†r£]<êv’Ö]<Ý^jÖ]<î×Â<˜è†¹]<š†²<÷<àÓµ<ð^Ë�Ö]<äßÚ<]„âæ<Ø–Ê_<àÚ<ð^ãÞc<
íÎøÃÖ]<íéqæˆÖ]J< <

OI á_<àŠè<æ_<Å†�è<‚èöÚ<êñ]ˆq<î×Â<Ý‚Â<„éËßi<ð]†qý]<Ùæù]<<I<‡]†ec<ì�^ã�<íéf�<I<á_æ<Å†�è<
íeçÏÂ<æ_<‚èöÚ<êñ]ˆq<î×Â<ë„Ö]<tæˆi<çâæ<h^’Ú<î×Â<Œ^‰_<íéÖæöŠ¹]<íè�’ÏjÖ]<äffŠjÖ<
íe^‘de<Í†ŞÖ]<†}û]<Üé×ŠÖ]<ÔÖƒæ<]ƒc<á^Ò<š†¹]<ØfÎ<‚ÏÃÖ]J< <
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vf¹]o<êÞ^nÖ]<I<Ðè†ËjÖ]<íféÇ×Ö<‚ÏËÖ]æV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<gñ^ÇÖ]V< <

Ì×j}]<ð^ãÏËÖ]<»<‚è‚�<gñ^ÇÖ]<V< <

  .الليل إىل الشمس طلوع من كامل يوم مسرية مسافة على كان ما أنه إىل الشافعية ذهب

  .القصر مسافة على لكن احلنابلة عند ذلك ومثل
  .موضعه يعلم وال البلد وأ الس عن الغائب هو أنه إىل احلنفية وذهب

  .وأكثر أيام عشرة مسرية على الذي هو عليه يقضى الذي الغائب عد إىل املالكية وذهب
  .)١(مكانه يعلم وال موته من حياته تعلم ال إذ أخص أنه إال هذا يف يدخل واملفقود هذا
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<ð]…a<ð^ãÏËÖ]<»<Ðè†ËjÖ]<íféÇ×Ö<‚ÏËÖ]æV< <

 أو يعود أن إىل قصرت أو املدة طالت للغيبة التفريق جواز عدم إىل يةوالشافع احلنفية ذهب
  .الثمانني بعد مبوته القاضي حيكم

  : تفصيل على للغيبة التفريق جواز إىل واحلنابلة املالكية وذهب

  ."يؤجل اإلسالم دار يف املفقود فالغائب الوفاة عدة تعتد مث سنني أربع ينظر": املالكية قال

  .الوفاة عدة تعتد مث الثمانني فإىل الشرك وأرض ألسرا مفقود وأما

  .الوفاة عدة تعتد مث الصفني انفصال بعد املسلمني بني احلرب ويف

  .الوفاة عدة تعتد مث سنة فتتربص الكفار مع احلرب وأما

  .عليه يطلق أو يفارقها أو إليه امرأته لينقل أو ليأيت إليه فيكتب املكان املعلوم الغائب وأما
 وطلقت إليه أعذر يبعث مل وإن طلقت مث سنني ثالث أو سنتني انتظر بنفقة إليها بعث فإن

  .بانت وإال مراجعتها فله أيسر فإذا رجعية طلقة
 مث سنني أربع السالمة عدم ظاهرها اليت الغيبة يف املفقود امرأة تتربص": فقالوا احلنابلة وأما
  ."وفاة عدة تعتد

                                      
 .٦/٣٥٣: القناع كشاف ٤/٤٠٧: احملتاج مغين ٤/١٦٢: الكبري الشرح ٣/٣١٠: احلقائق تبيني (1)
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 مث التسعني فإىل وسجن العلم وطلب كتجارة السالمة ظاهرها اليت الغيبة يف املفقود وأما
  .الوفاة عدة تعتد

  .أشهر أربعة بعد الفسخ فلها ا لإلضرار القاصد املكان املعروف الغائب وأما

 جهاد أو رزق أو حج يف غيبته تكن مل إذا الفسخ هلا أشهر ستة بعد لإلضرار القاصد وغري
  .)١(يأت ومل قدومه وطلبت

  .عدا انتهاء بعد تزوجها قبل وكذلك زوجته فهي عدا انتهاء قبل ادع وإذا

  .واحلنابلة املالكية بني اتفاقاً زوجته فهي الثاين دخول وقبل تزوجها بعد عاد إذا وأما
  .املالكية عند منه فاتت ا دخل فإذا

 من دفعه الذي املهر يأخذ أو السابق بالعقد إليه عودا بني باخليار األول كان احلنابلة عند أما
  .الثاين

  .األول حبال يعلم ومل ا يتلذذ مل ما الثاين نكاح فسخ بعدها أو العدة أثناء موته تبني ولو
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<íÖ�ù]<í�Î^ß¹]æV< <

 امرأته املفقود امرأة«: قالgالنيب أن شعبة بن املغرية رواه مبا والشافعية احلنفية استدل
  .)٢(»اخلرب يأتيها حىت

  .)٣(»موته يقني يأتيها حىت تنكح ال فلتصرب ابتليت امرأة املفقود امرأة«: موقوفاً علي وعن

: فقال حفصة فسأل زوجها عنها غاب امرأة يف عمر عن روي مبا واحلنابلة املالكية واستدل
 لوال": فقال "هذا عن مثلي يسأل مثلك اهللا سبحان": فقالت زوجها عن املرأة تصرب كم بنية يا"
  ."أشهر ستة أشهر مخسة": فقالت" !سألتك ما للمسلمني النظر أريد أين

  .راجعني شهراً ويسريون أربعة ويقيمون شهراً يسريون أشهر ستة مغازيهم يف للناس فوقت 
 استحالل ليس": مالك اإلمام قال كما عقدها بقاء استبيان بعد األول إىل الرجوع وهذا
  .)١("ميت ومل يطلقها مل وهو جميء بعد احالنك كعقد السلطان إعذار بعد الفروج

                                      
 .٤٢٤ - ٥/٤٢١: القناع كشاف ٤٤٣ - ٣/٤٤٢:احملتاج مغين ٤٤٩ - ٢/٤٤٨: الكربى املدونة ٤/١٣٢: املنتقى ٤٨٣ - ٢/٤٧٩: الكبري الشرح ١٥٦ - ٤/١٥٥: اجلليل مواهب ٦٦٧ - ٢/٦٦٥: املختار والدر احملتار رد ٢٩ - ٤/٢٨: الصنائع بدائع (1)
 .٢٥٥: رقم ٣/٣١٢ املهر باب: قطين الدار سنن (2)
 .٧/٤٤٥ قدم إذا املفقود بتخيري قال من: باب العدد كتاب: البيهقي سنن (3)
 .٨/١٤٣: املغين ٢/٤٤٩: املدونة (1)
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g×Ş¹]<Äe]†Ö]<I<ÜÓ£]<�ŠËÖ^e<å†m_æV< <

 تعتد األجل وبانتهاء األجل القاضي فيضرب للقاضي الطالق يف حاجتها إىل املالكية ذهب
  .منه إذن دون الوفاة عدة

 دةبالع بشروعها عليها الطالق وقوع وقدر إليه الرجوع هلا يكن مل بعدا شرعت ما فإذا
  .ا الثاين بدخول ويتحقق

 بالتفريق أو الغيبة بدء لتحديد أو الفسخ حلصول للقاضي حاجة ال أنه إىل احلنابلة وذهب
 .)٢(تتزوج أن هلا فإن والعدة املدة مضت فإذا والعدة

 يف بدخوهلا هلا وبالنسبة الثاين بدخول بينونته تتحقق رجعياً طالقاً التفريق هذا املالكية وجعل
  .)٣(فسخاً احلنابلة عده بينما العدة

g×Ş¹]<‹Ú^¤]I<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<Ðè†ËjÖ]æ<íféÇ×ÖV< <

ì�^¹]K<MLU<VK< <

 جاز سنوات ثالث من أكثر السجن بعقوبة حكم أو مقبول عذر بال الزوج غاب إذا - ١«
 تستطيع مال له كان ولو التفريق القاضي إىل تطلب أن السجن أو الغياب من سنة بعد لزوجته
  .منه اإلنفاق

 له حق العدة يف واملرأة السجني أطلق أو الغائب رجع فإذا رجعي طالق التفريق هذا - ٢
  .»مراجعتها

  .الغيبة مبجرد الوقوع وال الوجوب ال اجلواز يعين وهذا "..لزوجته جاز": املادة نص ويلحظ
  .ال أو إعماله بني باخليار احلق هذا هلا وإمنا
 بعد أنفق مبا عليها الورثة رجع موته بان فإذا حياً دام ما النفقة فلها والصرب ماملقا اختارت فإن

  .)١(موته
 نوع فيعترب السجن هلذا مستحقاً باعتباره السجن ألجل بالتفريق أخذ القانون أن ويالحظ

  .ا منه إضرار

                                      
 .٤٢٢ -  ٥/٤٢١: القناع كشاف (2)
 .٢٢١: الطالب دليل ٤٨٠ - ٢/٤٧٩: الكبري الشرح (3)

 .٤٢٤ - ٥/٤٢٣: القناع كشاف (1)
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  .الفسخ حق فلها وجهاد وعمل حج غري يف اإلضرار قصد دون غاب من وألن
 ينبغي مظلوماً سجن من أن شك ال ولكن.. سنة من ألكثر سجنه يف هلا ثبوته ىلأو باب فمن
  .حكمه اختالف
ovf¹]<oÖ^nÖ]<I<Ðè†ËjÖ]<…^ŠÂþÖ<íÏËßÖ^e<Ý‚ÃÖæ<Ñ^ËÞý]ENDV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<ð]…a<ð^ãÏËÖ]<»<�ŠËÖ]<…^ŠÂþÖ<íÏËßÖ^e<ÜãjÖ�_æV< <

 على النكاح فسخ فللزوجة )واملسكن والكسوة وإدامه الطعام (بالنفقة الزوج أعسر إذا
  .الشافعية عند واألظهر واحلنابلة املالكية مذهب

 أو القاضي عند ذلك ويثبت بالنفقة بإعساره يقر أن أو إعساره على البينة تقيم أن والبد
  .القاضي من فيه فالبد اجتهاد حمل الفسخ ألن احملكم

  .لضرورةل بالفسخ تستقل فإا القاضي إىل أمرها رفع تستطع مل فإذا
 وتستدين حقها تأخري وجيوز الزوجية عقد لبقاء ترجيحاً بينهما يفرق ال": احلنفية وقال

  ."عليها ال الزوج على الدائن ليعود عليه ديناً فتكون القاضي بأمر عليه
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<Ðè†ËjÖ]<…^ŠÂþÖ<<æ_<�ŠÊV< <

 رجعياً طالقاً فيعد املالكية دون واحلنابلة الشافعية مذهب يف طالقاً لإلعسار الفسخ يعد ال
  .العدة يف يساره وجد إن

  .العقد فسخ وإال أيام ثالثة إمهاله من القاضي على والبد
  .منعها له وليس النفقة لتحصيل املهلة زمن بيتها من اخلروج وهلا

  : أنه إىل/ ١١١/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب
 أن بشرط العدة يف زوجته يراجع أن وللزوج رجعياً يقع اإلنفاق لعدم القاضي تفريق«
  .»لإلنفاق ويستعد يساره يثبت

 وعلمت رضيت إن أا وهو واحد شيء يف إال املالكية ملذهب إعماالً املادة هذه وتعد
  .العقد بقاء ملصلحة ترجيحاً رأيي يف األوىل وهو حقها يسقط العقد عند بإعساره

  :  على أنه/١١٠/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ونص

                                      
 .٥/٤٨٠: القناع كشاف ٤٤٥ - ٣/٤٤٢: احملتاج مغين ٧٦ - ٧٥و ٩/٢٧: الطالبني روضة ٢/٥١٩: الكبري الشرح ٤/٢٨: الصنائع بدائع ١/٣٢٢: اهلداية (2)

طالق
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 يكن ومل زوجته على اإلنفاق عن احلاضر الزوج امتنع إذا التفريق طلب للزوجة جيوز - ١«
  .»النفقة عن عجزه يثبت ومل ظاهر مال له

 طلق بشيء يجب ومل عجزه يثبت مل فإذا بالنفقة اإللزام يف املالكية اجتهاد يرى كما وهو
  .عليه

 ينفق مل فإن أشهر ثالثة تتجاوز ال مناسبة مدة القاضي أمهله غائباً كان أو عجزه أثبت إنو
  .بينهما القاضي فرق

 واجتهاده اجتهاده يتبع - املالكية عند للزوج القاضي إنظار أي - احلاكم تلوم يف جاء وقد
  .املدة حتديد يف بالعرف منوط

  .حاله وتبني عسره تغري إمكان يف العرف مع جرياً أشهر ثالثة املدة هذه القانون جعل وهلذا
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<‚u<íÏËßÖ]<íÚ‡øÖ]<êËßÖ<…^ŠÂý]<gqç¹]<�ŠË×ÖV< <

 فال لفقره املعسر نفقة للزوجة يقدم أن الزوج أمكن إذا أنه إىل الفقهاء من اجلمهور ذهب
 ديناً حلدا هذا عن الزائدة النفقة تصري وال املعسر الفقري نفقة هي عليه الالزمة النفقة ألن فسخ
  .عليه

  .هلا ذمتهما يف الباقي ويثبت فسخ فال نفقتهما حد من أقل أنفقا إذا واملتوسط املوسر خبالف
  .الفسخ طلب هلا اجلمهور أثبت فقد احلد هذا عن عجز فإذا
  .دوا وليس نفقتها على بقدرته إال له فليس املالكية عند رجعتها أراد فإن
 الشخصية األحوال قانون به أخذ ما وهو )١(الرجعة له فليس نفقتها دون ما على قدر فلو
  ./١١١/ املادة يف السوري

                                      
 .٥/٤٧٦: القناع كشاف ٣/٤٤٣: احملتاج مغين ٩/٧٥: الطالبني روضة ٥١٩و٢/٥٠٩: الكبري الشرح ٢٩ - ٢٨و٤/٢٤: ائعالصن بدائع (1)
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ovf¹]<Äe]†Ö]<I<ÑøŞÖ]<Ñ^Ï�×Ö<…†–Ö]æENDV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<Ìè†ÃjÖ]<Ñ^Ï�Ö^e<…†–Ö]æV< <

 أو وأبيها يسبها أو عنها بوجهه يدير أو معها يتكلم ال أن: ومثاله منه يكون أن إما والضرر
  .هذا على ويؤدب مؤملاً ضرباً يضرا أو دبرها يف يطأها

 من وخروجها لني بعد منها خشن بكالم وتكلمها وعبوسها كإعراضها: منها يكون أن وإما
  .منهما يكون وإما هلا حلاجة ال املرتل

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<ð]…a<ð^ãÏËÖ]<»<Ñ^Ï�Ö]<…†–Ö]æ<ÜãjÖ�_æV< <

 نأك - وأدبه عزره الزوج من اقالشق كان إن أنه إىل واحلنابلة والشافعية احلنفية ذهب
  .بينهما احلال يلتئم لعله النهي على البداية يف مقتصراً - سبب بال ضرا

 وإال عليها التعدي من مينعه ثقة قرب وأسكنه عزره وإال القاضي من بتعزيره يستوحشا فال
  .عدل أنه يظن حىت بينهما حال

 يرضيا مل وإن باخللع أو بالطالق ذماوإ بوكالتهما احلكمني القاضي بعث الشقاق اشتد فإن
  .وأدبه منهما الظامل عن القاضي حبث يتفقا ومل باحلكمني

 برفع بائنة طلقة نفسها تطليق أو ظلمه مع اإلقامة بني اخليار للزوجة أن إىل املالكية وذهب
  .صاصالق هلا أن كما مربحاً ضرباً ضرا كأن واحدة مرة الضرر أثبتت إذا القاضي إىل أمرها

  .قرراه إن الطالق هلما مبعىن موليان واحلكمان أمحد اإلمام عن ورواية الشافعية عند قول ويف
÷‚j‰]Ù<×ñ^ÏÖ]°<Ðè†ËjÖ^eV< <

����m��z: تعاىل قوله � � � � � �y��x��w��v��u��t��s��r��q���p��o��n
~��}��|����{_��e����d��c�����������b��a����`��l ]٣٥: النساء[.  

 حكمان موليان فهما بالتفريق وإما باإلصالح إما املصلحة من يريانه مبا احلكمان فيحكم
  .بوكيلني وليس

< <

< <

                                      
 روح ١٧١ - ٨/١٦٦: املغين ٢١١ -٥/٢١٠: القناع كشاف ٢٦١ -٣/٢٥٩: احملتاج مغين ١٠ - ٤/٨: خليل خمتصر على واخلرشي ٣٤٧ - ٢/٣٤٣: الكبري الشرح ٢/٥٥٨: املختار والدر احملتار رد ١/٢٩٢: اهلداية (2)

 .١١٦ - ٥/١١٤ القرآن ألحكام اجلامع ٢٧ - ٥/٢٦: املعاين
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÷‚j‰]Ù<×ñ^ÏÖ]°<Ý‚Ãe<Ðè†ËjÖ]V< <

  . الزوجني بوكالة التفريق أو اإلصالح احلكمني مهمة نإ
  : أنه على/ ١١٢/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون نص قدو
 أن له جيوز العشرة دوام معه يستطاع ال مبا به اآلخر ارإضر الزوجني أحد ادعى إذا - ١«
  .التفريق القاضي من يطلب
 طلقة التطليق هذا ويعترب بينهما فرق اإلصالح عن القاضي وعجز اإلضرار ثبت إذا -٢
  .بائنة

 باملصاحلة أمالً كامل شهر عن تقل ال مدة احملاكمة القاضي يؤجل الضرر يثبت مل إذا -٣
 ممن وإال الزوجني أهل من حكمني القاضي عني الصلح يتم ومل الشكوى على املدعي أصر فإن
 بعدل مبهمتهما يقوما أن على مييناً وحلفهما بينهما اإلصالح على قدرة فيه القاضي يرى
  .»وأمانة
ì�^Ú<KMMOK<V< <

 حتت جملس يف جيمعامها وأن الزوجني بني الشقاق أسباب يتعرفا أن احلكمني على - ١«
  .احلكمان دعوته يقرر ومن الزوجان إال حيضره ال ضيالقا إشراف
  .»التحكيم يف يؤثر ال تبليغه بعد الس هذا حضور عن الزوجني أحد امتناع -٢
ì�^Ú<KMMPK<V< <

 أو اإلساءة وكانت عنه عجزا فإذا الزوجني بني اإلصالح يف جهدمها احلكمان يبذل - ١«
  .بائنة بطلقة التفريق قررا الزوج من أكثرها
 الزوجني بني التفريق قررا بينهما مشتركة أو الزوجة من أكثرها أو اإلساءة كانت وإن -٢
  .اإلساءة ومدى يتناسب منه قسم على أو املهر متام على

 ذمة براءة على أحدمها من اإلساءة عدم مع الزوجني بني التفريق يقررا أن للحكمني -٣
 استحكام احلكمني لدى ثبت قد وكان بذلك رضيت إذا الزوجة حقوق من قسم من الزوج
  .إزالته تتعذر وجه على بينهما الشقاق
 وحلفه مرجحاً ثالثاً حكماً إليهما ضم أو غريمها القاضي حكم احلكمان اختلف إذا -٤
  .»اليمني

< <
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ì�^Ú<KMMQK<V< <

 حيكم أن وللقاضي معلالً يكون أن جيب وال القاضي إىل تقريرمها يرفعا أن احلكمني على«
  .»آخرين حكمني األخرية وللمرة احلالة هذه يف ويعني التقرير يرفض أو مبقتضاه

< <

Ø’ËÖ]<‹Ú^¤]V<ÑøŞÖ]<ÜÓ±<Å†�Ö]<áçÞ^ÏÖ]æJ< <

ovf¹]<Ùæù]<Vðøèý]J< <

ovf¹]<êÞ^nÖ]<V…^ã¿Ö]J< <

ovf¹]<oÖ^nÖ]<Vá^Ã×Ö]J< <

ovf¹]<Äe]†Ö]<VÐè†ËjÖ]<�éÇjÖ<àè‚Ö]J< <

ovf¹]<Ùæù]<I<ðøèý]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<]ðøèý<ä¾^ËÖ_æ<äÛÓuæV< <

ğ̂Â†�V أشهر أربعة فوق الزوجة وطء ترك على باهللا احللف.  

  : هي اإليالء وألفاظ
¾^ËÖù]<í¬†’Ö] احللف مع... "أطؤك ال" "أجامعك ال": كقوله.  

¾^ËÖù]<íéñ^ßÓÖ] :أالمسك ال": كقوله الوطء عدم نية إىل فيها ويفتقر". 

ÜÓu<ðøèý]<V< <

  .واجب ترك هفي ألن حرام واإليالء
 ذات غري كاملعلقة فيدعها وأكثر لسنة الزوجة يقربوا ال أن حيلفون اجلاهلية أهل كان قدو
  .زوج ذات وال زوج

  .أشهر بأربعة تعاىل اهللا وقته اإلسالم جاء فلما

���mW��V����U��T��S��R��QX��\��[��Z��Y: تعاىل قوله اإليالء حكم يف واألصل
e��d��c��b���a��`��_��^��]��g��f��l ]٢٢٧ و ٢٢٦: البقرة[.  

< <
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g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<á^Ò…_<ðøèý]<وشروطھV< <

  : هي مخسة اإليالء أركان
MI ÌÖ^£]<V< <

  .للحنفية خالفاً اجلمهور عند وخمتاراً اجلماع منه يتصور عاقالً بالغاً زوجاً يكون أن ويشترط

  .دهمعن الذمي إيالء فيصح للجمهور خالفاً والصاحبني املالكية عند ومسلماً
NI Íç×�]<äe<V< <

 .صفاته من صفة أو تعاىل اهللا أمساء من امساً يكون أن به احمللوف يف يشترط

OI Íç×�]<äé×Â<V< <

 .الزوجة مجاع ترك وهو

P<I ì‚¹]<V< <

  .أشهر أربعة من ألكثر اجلماع ترك على اإليالء
  .مولياً يكن ومل يصح مل أشهر أربعة دون ما على حلف فلو
 .اجلمهور دون احلنفية عند أيضاً مولياً كان أشهر أربعة على حلف ولو

QI íÇé’Ö]<V< <

 .كناية أو كان صرحياً اإليالء على دال بلفظ يكون أن

<g×Ş¹]<oÖ^nÖ]I<…^ma<ðøèý]V< <

 :أشهر األربعة مضي قبل باليمني احلنث - ١

  .اليمني كفارة فتلزمه
 :أشهر ألربعة واإلمهال باليمني الرب - ٢

  .لطالقبا أو والكفارة بالفيئة القاضي فيأمره
 :الطالق أو الفيئة أىب إن القاضي من الطالق إيقاع - ٣

  .اجلمهور عند وهذا
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 �mXZ��Y��l الفاء بداللة مستدلني الزوجة توقعه: املالكية عند قول ويف مالك عن واملشهور

 يقع وال أشهر األربعة بعد أيضاً بالفيئة فيطالب قبلها عما بعدها ما تأخر تستلزم ]٢٢٦: البقرة[
  .املدة مضي جردمب الطالق

 دون فيها يقرا مل أشهر أربعة مبضي الطالق يقع": - مالك عن رواية ويف - احلنفية وقال
  .املقارنة الغالب بل سببه عن املسبب يتأخر فال السببية على الفاء ومحلوا "قضاء

 السبب بعيد للمهلة حمتمل والتعقيب للتعقيب الفاء ألن اجلمهور مذهب والراجح: قلت
  .سببوامل

  .احلاكم أو املويل طلق سواء رجعي الواقع الطالق أن إىل الفقهاء مجهور وذهب
 أو للثالث مكمالً ككونه دليل البينونة على يدل مل ما رجعي أنه الطالق يف األصل ألن
  .الدخول قبل

 يندفع وال الضرر ورفع للظلم دفع ألنه بائن أنه إىل احلنابلة عند رواية ويف احلنفية وذهب 
  .)١(بالبائن إال

g×Ş¹]<Äe]†Ö]<I<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<ðøèý]æV< <

 احلنفي املذهب إىل يرجع /٣٠٥/ املادة عبارة وبداللة اإليالء أحكام على القانون ينص مل
  .السكوت عند

  .أشهر أربعة مدته مبضي بائناً طالقاً اإليالء عد إىل احلنفية ذهب وقد

  :  تنص على أنهأحوال شخصية /٩٤ /ادةيف امل القانون صريح ولكن

 وما بدل على والطالق الدخول قبل والطالق للثالث املكمل إال رجعياً يقع طالق كل«
  .»القانون هذا يف بائناً كونه على نص
< <

< <

< <

< <
                                      

 .٥٤٣ - ٨/٥٠٢: املغين ٣٥١ -  ٣/٣٤٣: احملتاج مغين ٩٨ -  ٤/٨٨: خليل خمتصر على اخلرشي ٤٣٨ - ٢/٤٢٦: الكبري الشرح ٢٩١ -  ١/٢٩٠: اهلداية (1)
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ovf¹]<êÞ^nÖ]<I<…^ã¿Ö]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<…^ã¿Ö]<äÛÓuæV< <

ğ̂uøŞ‘]V الظهار غري حيتمل ال بلفظ صراحة عليه رمحت مبن منها عضواً أو امرأته يشبه أن هو 
  .)١(بالنية الظهار على حيمل بلفظ كناية أو

äÛÓu<êÂ†�Ö]<V< <

 من منكر ألنه وذلك الكبائر من بعضهم وعده حمرم الظهار أن على )٢(الفقهاء مجهور اتفق
��m\��[��Z: تعاىل اهللا بقول استدالالً وزور القول � �Y��X� �W� � � � �V��U]��^� �

�a��`��_b�����ci��h��g��f��e��d��j��o��n���m��l����k��l ]ادلة٢: ا[.  
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<á^Ò…_<…^ã¿Ö]<وشروطھV< <

  : التالية األركان توافر من الظهار يف البد
I †â^¿Ú<J< <
I †â^¿Ú<^ãßÚ<J< <

I íÇé‘<J< <
I äf�Ú<äeJ<< <

MI †â^¿¹]<V< <

  : املظاهر شروط يف الفقهاء مجهور اختلف
  ".الذمي ظهار يصح فال مسلماً يكون أن املظاهر يف شترطي": )٣(واملالكية احلنفية فقال
  .ظهاره بصحة واحلنابلة الشافعية وقال
  .العقل وهو التكليف شرط النعدام والصيب انون ظهار يصح ال كما

NI †â^¿¹]<^ãßÚ<V< <

  .زوجة منها املظاهر تكون أن والشافعية احلنفية اشترط
  .)١(أيضاً جنبيةاأل من الظهار يصح واحلنابلة املالكية وقال

  

                                      
 .٤١٥: املربع الروض ٣/٣٥٢: احملتاج مغين ٢/٤٣٩: الدسوقي حاشية ٣/٢٢٥: القدير فتح (1)
 .السابقة املراجع (2)
 .٢٤٠: الفقهية القوانني ٣/٢٣٠: الصنائع بدائع (3)
 .٨/٥٧٧: املغين ٣/٣٥٤: احملتاج مغين ٤٤٥ - ٢/٤٤٤: الكبري الشرح ١/٢٩٨: اهلداية (1)
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OI íÇé’Ö]<V< <

  .كناية وإما صرحية إما الظهار صيغة تكون
í¬†’Ö]V النية إىل النظر دون مباشرة الظهار إىل ينصرف الذي اللفظ فهو.  

  ".أمي كظهر علي أنت": كقوله

  .إتيان: املضاف حبذف أمي ظهر كركوب) عندي معي مين (علي إتيانك: فيه واألصل
íè^ßÓÖ]V الظهار ينو مل وإذا الظهار إىل انصرف الظهار باللفظ أراد قد كان فإذا نيته حبسب فهو 
  .واالحترام الكرامة باللفظ يراد قد ألنه ظهاراً يكون ال

  ."كروحها" أو "كوجهها" أو "كأمي" أو "أمي مثل أنت": قوله الكناية ألفاظ ومن
P<I äf�¹]<äe<V< <

 النسب من التأبيد على عليه حيرمن اللوايت النساء جنس من تكون أن الفقهاء اشترط
  .)٢ (وأخته وبنته كأمه أي والرضاع واملصاهرة

g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<…^ma<…^ã¿Ö]EODV< <

 عليه حيرم وكذلك التكفري قبل زوجته وطء املظاهر على حيرم أنه على األربعة األئمة اتفق
  .للشافعية خالفاً الفقهاء مجهور عند ذلك إىل وما بشهوة ونظرة وقبلة مس من اجلماع دواعي

�|��{�m: تعاىل بقوله الوطء حترمي على الفقهاء مجهور واستدل �{� �z� �y��x~� � � �l 
  .]٣: اادلة[

  .)٤(»به اهللا أمرك ما تفعل حىت تقرا فال«: زوجته من ظاهر ملنgوبقوله
  .الكفارة قبل دونه وما اجلماع حرمة على هذا فيدل للتحرمي النهي مطلق وإن

< <

< <

< <

                                      
 .٥٥٥ - ٨/٥٥٤: املغين٣٥٤ - ٣/٣٥٣: تاجاحمل مغين ٢٤٠: الفقهية القوانني ٢/١١٢: املهذب ٣/٢٣١: الصنائع بدائع (2)
 .بعدها وما ٨/٥٥٣: املغين ٤١٦: املربع الروض ٢/٤٤٥: الكبري والشرح الدسوقي حاشية ٣/٣٥٧: احملتاج مغين ٢/١١٤: املهذب ٣/٢٣٤: الصنائع بدائع (3)
 .٣٤٥٧: رقم ٣/٥٠٨الظهار يف: باب الطالق كتاب: والنسائي صحيح حسن وقال ١١٩٩: رقم يكفر أن قبل يواقع املظاهر يف جاء ما: باب الطالق كتاب: الترمذي أخرجه (4)
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g×Ş¹]<Äe]†Ö]<I<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<…^ã¿Ö]æV< <

 بداللة حكمه مشموالً فيكون الظهار حكم على السوري الشخصية األحوال قانون ينص مل
  .القانون عنه سكت فيما احلنفية مذهب إىل بالرجوع تقضي واليت أحوال /٣٠٥/ املادة

 فيه يلزم ولكن بطالق ليس وهو الفقهاء وجهات اختالف حبسب أحكامه مرت كما والظهار
  .الزوجة إيذاء وعدم والعود الكفارة
ovf¹]<oÖ^nÖ]<I<á^Ã×Ö]EMDV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<á^Ã×Ö]V< <

ğ̂uøŞ‘]V ٢(والزنا القذف حدي بدل واللعن باألميان مؤكدة شهادات(.  
 بالزنا يرميها عندما القذف حد باألميان نفسه عن ويدفع الزنا حد باألميان نفسها عن تدفع إذ

  .اآلية يف جاء كما هلما تعاىل اهللا ولعن بغضب ذلك ويقترن شهود ندو
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<íÖ�_<íéÂæ†�Ú<á^Ã×Ö]V< <

àÚ<áa†ÏÖ]<V< <

��®���¯��¬{��~�����¡��¢��£��¤��¥������¦���§��¨���©���m«��ª: تعاىل قوله
��Â� �Á��À� �¿��¾�� �½��¼��»��º� � �¹� � � �¸� �¶��µ� �´��³� �²���±�� �°

Ä��ÃÅ��Ç�����Æ�����Ó��Ò��Ñ����������Ð�����Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É�����Èl ]٩ -٦: النور[.  
 بشروطهم أربعة يكملون شهود معه وليس بالزنا زوجته رمى من أن على واضحة اآلية وداللة

  .اآلية نصت كما زوجته يالعن فإنه
àÚ<íßŠÖ]<V< <

 بن بشريكgيبالن عند امرأته قذف أمية بن هالل أن: املذكورة اآلية نزول سبب وهو
 امرأته على أحدنا رأى إذا: اهللا رسول يا فقال» ظهرك يف حد أو البينة«: gالنيب فقال مسحاء
  » ظهرك يف حد وإال البينة«: يقولgالنيب فجعل البينة؟ يلتمس ينطلق رجالً

  

                                      
 .٤٠٥ - ٥/٣٨٩: القناع كشاف ٣٨٣ - ٣/٣٦٧: احملتاج مغين ١٤٠ - ٤/١٣٢: اجلليل مواهب ٣٠٤ - ١/٣٠٢: اهلداية ٢٤٩ - ٣/٢٣٧: الصنائع بدائع (1)
 .١/٣٠٢: اهلداية (2)
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 جربيل فرتل احلد من ظهري يربىء ما اهللا فليرتلن لصادق إين باحلق بعثك والذي: هالل فقال
  .����m��~��}l: عليه لوأنز

  .)٢(األزواج بني جيري فيما باللعان األخذ على منعقد: واإلمجاع
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<á^Ò…_<á^Ã×Ö]<äff‰æV< <

äÞ^Ò…_<íÃe…_<‚ßÂ<…çãÛ¢]<êâ<V< <

  .املتالعنان -
  .الصيغة -
  .السبب -

àÒ…<‚u]æ<‚ßÂ<íéËß£]<çâV< <
  .باليمني املؤكدة الشهادة -

  : أمرين أحد فهو سببه وأما
Ùæù]I<Í„Î<tæˆÖ]<äjqæ‡<^²<gqçè<‚u<^ÞˆÖ]<V< <

 رآها أنه القاضي عند االدعاء أو "تزنني رأيتك" أو "زنيت" أو "زانية يا": لزوجته يقول بأن
  .للزنا منكرة وهي له شهود وال الزنا تفعل
êÞ^nÖ]I<êËÞ<gŠßÖ]<çÖæ<àÚ<ð½æ<íãf�<æ_<|^ÓÞ<‚‰^ÊV< <

  .التهنئة أيام يف أو الوالدة عقيب ماإ "الزىن من" أو "مين ليس الولد هذا": يقول بأن
  .اللعان ويصح النفي يصح فال ذلك بعد وأما

                                      
 .٩٤: اإلمجاع (2)
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g×Ş¹]<Äe]†Ö]<I<ÜÓu<á^Ã×Ö]V< <

 ال تفرقا إذا املتالعنان«: gلقوله خالف دون الزوجني بني التفريق هو اللعان حكم إن
  .)٣(»أبداً جيتمعان

kÎæ<Ðè†ËjÖ]<V< <

  ."لعاما عدب القاضي بتفريق الفرقة تقع" :احلنفية قال
  ."اللعان بإمتام الفرقة تقع": فقالوا وزفر واملالكية احلنابلة أما

  .وحده الزوج بلعان حصوهلا إىل الشافعية وذهب
ÅçÞ<íÎ†ËÖ]<V< <

 ال فسخ ألا ذلك بعد له حتل فال مؤبدة فرقة هي": فقالوا اجلمهور عند مؤبدة الفرقة وهذه
  ."طالق

  .مدوحم حنيفة أيب عند بائن طالق وهي
 بينهما النكاح جاز وصدقته نفسها املرأة كذبت أو احلد فجلد نفسه الزوج أكذب فإن

  .وجيتمعان
g×Ş¹]<‹Ú^¤]I<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<á^Ã×Ö]æV< <

 معاجلته ينبغي األسرة يف خطري أمر هو - كثرياً اإلسالمية اتمعات يف قل وإن - اللعان إن 
  .أسبابه بتاليف

  :  على أنهنصت حيث /١٢٩/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون هل تعرض وقد
  : التاليني بالشرطني زوجها إىل ينسب الصحيح النكاح يف زوجة كل ولد - ١«
  .احلمل مدة أقل الزواج عقد على ميضي أن -أ
 الزوجني أحد كان لو كما حمسوسة بصورة الزوجني بني التالقي عدم يثبت ال أن -ب
  .احلمل مدة من أكثر معني بلد يف غائباً وأ سجيناً
  .ادعاه أو به أقر إذا إال الزوج من الولد نسب يثبت ال الشرطني هذين أحد انتفى إذا -٢
  .»باللعان إال الزوج عن املولود نسب ينفي ال الشرطان هذان توافر إذا -٣

                                      
 .٧/٤٠٩ الزوج التعان كتاب: السنن يف البيهقي ١١٦: رقم ٣/٢٧٦ النكاح كتاب: قطين الدار أخرجه (3)
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ác<å„â<ì�^¹]<‚Î<k���]<lçfnÖ<gŠßÖ]<ímøm<½æ†�<V< <

MI |^ÓßÖ]<xév’Ö]J< <

NI Úê–<ØÎ_<ì‚Ú<ØÛ£]<êâæ<íj‰<†ã�_J< <

OI lçfm<êÎøjÖ]<ğ̂Šu<°e<°qæˆÖ]J< <

  .باللعان إال الولد ينفى ال الشروط هذه ثبتت فإذا
 اللعان عن وسكت الشروط ذه النسب لنفي اللعان على نص القانون أن هذا من ويفهم

  .للعان الثاين السبب بالزىن زوجته الزوج لرمي
  .تفريقال وحكم التفريق عن سكت كما

 باتفاق وهو للعان سبباً للزوجة القذف يكون  شخصيةأحوال/ ٣٠٥ /املادة ومبقتضى
  .احلنفية مذهب إىل فيه ويرجع الفقهاء
ovf¹]<Äe]†Ö]<I<Ðè†ËjÖ]<�éÇjÖ<àè‚Ö]EMDV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<Ðè†ËjÖ]<ì�†×ÖV< <

Ìè†Ãi<ì�†Ö]V< <

ğ̂uøŞ‘]V بشعار ومستهتر اخلالق كمنكر فعالً وأ قوالً أو اعتقاداً غريه إىل اإلسالم دين ترك هي 
  .املستهزئ أو املسلمني شعارات من

 مع وحبس له ويكشفها شبهته ليستبني وأجله شبهته وكشف اإلسالم عليه احلاكم عرض مث
  .)٢(اجلمهور عند وتقتل احلنفية عند تقتل فال املرأة دون احلاكم قتله وإال املهلة
< <

< <

< <

< <

< <

                                      
: احملتاج مغين ٢/٤١٩: الصغري الشرح ٣٠٨ - ٣٠١و ٤/٢٧٠: الكبري الشرح ٢٣٣ - ٣/٢٣٠: الرائق البحر ٣٠٤ - ٣٠٣و٢٩٩و٣٩٤ - ٣/٣٩٢: املختار الدر على احملتار رد (1)
 .بعدها وما ٢٤٢: النكاح فسخ ١٢٢ - ٥/١٢١: القناع كشاف ١٧٨ - ٧/١٧٧: املغين ٢/٢٢١ :املهذب ١٤٣ -٤/١٤٢و ٢٣٤و٢٠٢ -٣/٢٠١

 .١٠/٧٤: املغين ٢/٢٢٢: املهذب ٤/٢٠٤: الكبري الشرح ٢٩٨و ٤/٢٨٣: املختار الدر على احملتار رد (2)
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½æ†�<‚i†¹]<V< <

  : الردة يف شرطان يشترط
MI ØÏÃÖ]<V< <

  .االعتقادات يف األهلية شرائط من العقل ألن يعقل ال الذي والصيب انون بردة يعتد فال
 وانون كالنائم ردته تصح فال مكلف وغري العقل زائل ألنه ردته تصح ال والسكران

  .أيام ثالثة واستتيب
NI …^éj}÷]<íéÂ]çŞÖ]æ<V< <

  .)٣(باإلميان مطمئناً قلبه كان إذا اتفاقاً املكره بردة يعتد فال
ð]…a<ð^ãÏËÖ]<»<‚ÏÂ<t]æ‡<‚i†¹]<ÜãjÖ�_æ<V 

 قبل قاٍض لقضاء حاجٍة ودون الزوجني أحد بردة الزواج عقد فسخ إىل اجلمهور ذهب
  .بعده أو الدخول

 توقع الدخول قبل الزوجني أحد ردة أن إىل الروايتني أصح يف واحلنابلة الشافعية وذهب
  .الفور على الفرقة

  .منجزة غري موقوفة الفرقة فتقع الدخول بعد وأما
  .بالدخول الزواج عقد تأكد بسبب بينهما النكاح دام العدة أثناء منهما املرتد عاد فإن
  .الردة حني من واقعة فالفرقة العدة انتهت حىت يعد مل وإن
 واحلرمة عدهب وما الدخول قبل ما فيها فيستوي املوت مبرتلة الردة بأن اجلمهور استدل وقد
  .وبعده الدخول قبل موجودة

 على قياساً الفسخ تعجيل توجب ال الدخول بعد الردة بأن واحلنابلة الشافعية واستدل
 على قياساً فوراً الفرقة تقع فال ا مدخول نكاح على طارئة ردة ألا وأيضاً الزوجني أحد إسالم

  .معاً ارتدادمها
< <

                                      
 .٤/٢٨٥: املختار والدر احملتار رد ١/٦٨٠: األحبر ملتقى شرح يف األر جممع (3)
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…^ma<ì�†Ö]<V< <

MI ÌééÓi<Ðè†ËjÖ]<V< <

  . للمالكية قول وهو فسخاً التفريق عد إىل اجلمهور ذهب
  . بائن طالق الزوج ردة أن إىل واملالكية حممد اإلمام وذهب

NI †ã¹]<V< <

  .كامالً مهرها يسقط الدخول قبل الزوجة ردة أن على الفقهاء مجهور اتفق

  .املهر نصف للزوجة توجب الدخول قبل الزوج ردة وأن

  .كامالً املهر فللزوجة الدخول دبع الزوجة أو الزوج ارتد وإذا
OI íÏËßÖ]<V< <

 .النفقة فلها الزوج ارتد وإذا العدة أثناء هلا نفقة فال الزوجة ارتدت إذا

P<I ì‚ÃÖ]<V< <

  .ا املدخول الزوجة على العدة لزوم على الفقهاء اتفق

 أهالً ليست ألا الرحم السترباء واحدة حيضة املرتدة املرأة عدة أن إىل املالكية وذهب
  .تعبدلل

  .كاملة عدة تعتد فإا املرتد هو الزوج كان إذا أما
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<Ðè†ËjÖ]<Ýø‰ý<‚u_<°qæˆÖ]<æ_<äÚ‚ÂV< <

Ýø‰c<°qæˆÖ]<ğ̂ÃÚ<V< <

 كان أو شهود دون عقدمها أجريا قد كانا ولو زواجهما عقد على أقرا معاً الزوجان أسلم إذا
  .راجلمهو عند مسلم غري زوج من العدة أثناء العقد

  .جيددانه وإمنا عليه يوافقان ال الصاحبني وعند

  .عدا انتهت وقد أسلما إذا عقدمها على يقران وباالتفاق
  .)١(باالتفاق... وبنته كأخته محرمني يكونا ال أن بشرط وهذا

                                      
 .١١٩ - ٥/١١٨: القناع كشاف ٢/٢٢٣: املهذب ٢٠١و٣/١٩١: احملتاج مغين ٢٧٠ - ٢/٢٦٨: الكبري الشرح ٢/٣٨٧: املختار والدر حملتارا رد (1)

227 



 

Ýø‰c<‚u_<°qæˆÖ]<V< <

 لكتايبا امرأة أسلمت أو كتابيني غري وكانا الزوجني أحد أسلم إذا أنه إىل اجلمهور ذهب
  .عقدمها على استمرا أسلم فإن منهما اآلخر على اإلسالم عرض

  .العدة لعدم مباشرة بانت وإال ا مدخوالً كانت إذا بينهما فرق اآلخر أىب فإذا
  .بينهما فرق أىب فإن اإلسالم منهما اآلخر على يعرض أنه إىل احلنفية وذهب

  .)٢ (نكاحهما استمر كتابية فصارت جموسية وكانت الزوج أسلم ولو
ÌééÓi<Ðè†ËjÖ]<Ýø‰ý<‚u_<°qæˆÖ]<V< <

 بينهما فرق اإلسالم الزوج وأىب الزوجة أسلمت إذا أنه إىل يوسف وأبو اجلمهور ذهب
 فكانت نيته وال الطالق لفظ فيها ليس فرقة ألا بعده أو الدخول قبل فسخاً بينهما التفريق وكان
  .فسخاً

 طلقتان له بقي عليها عقد مث بينهما التفريق بعد أسلم ولو بائناً طالقاً يعد": احلنفية وقال
 باالتفاق "فسخاً الفرقة وكانت بينهما فرق كتابية تكن ومل اإلسالم يف الدخول هي أبت ولو
  . اجلمهور مع

ØéÖ�<Ðè†ËjÖ]V< <

���{��~�m: تعاىل قوله � � � �|��{�� �z� �y��x� �w�£��¢� �¡� �¤��¥� �
«���ª� �©��¨�� �§��¦¬±��°��¯��®� �µ��´��³�� � � � �²� �¶º�� �¹� � �¸��»��¿��¾��½�� � �¼��
Ã��Â�������� �Á��ÀÄÎ��Í��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ç��Æ����Å���ÏÒ��Ñ���Ð���Ó����Ô��

ÕÖ��Ú��Ù��Ø��×��l ]١(املسلمني بإمجاع وهو ]١٠: املمتحنة(.  
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<Ðè†ËjÖ]æ<�éÇjÖ<àè‚Ö]V< <

ì�^¹]K<PTVK» باطل املسلم بغري املسلمة زواج -٢«.  
  .باطالً عقده كان وإال زواجه استقرار ليتم مسلماً الزوج يكون أن اشتراط يعين وهذا
  .زواجه عقد فسخ مسلم غري فصار ارتد مث مسلماً الزوج كان فإذا

                                      
 .٥/١١٩: القناع كشاف ٣/١٩١: احملتاج مغين ٢/٢٢٣: املهذب ٢٦٩ - ٢/٢٦٧: الكبري الشرح ٣٩٢ - ٢/٣٨٨: احملتار رد مع املختار الدر (2)
 .٥/١١٩: القناع كشاف ٢/٥٢: املهذب ٢/٢٦٩: الكبري الشرح ٣/٢٢٩: خليل خمتصر على اخلرشي ٣٩٠ - ٢/٣٨٩: املختار والدر احملتار رد ٢٢٧ - ٣/٢٢٦: ئقالرا البحر (1)
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Ø’ËÖ]<Œ�^ŠÖ]V<…^ma<ÑøŞÖ]J< <

ovf¹]<Ùæù]<V…^ma<ÑøŞÖ]<gŠ±<äÂ]çÞ_J< <

ovf¹]<êÞ^nÖ]V<íÃq†Ö]<^ãÚ^Óu_æJ< <

ovf¹]<oÖ^nÖ]<Vì‚ÃÖ]<^ãÚ^Óu_æJ< <

ovf¹]<Ùæù]<I<…^ma<ÑøŞÖ]<gŠ±<äÂ]çÞ_V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<…^mû]<ífi�¹]<àÂ<ÑøŞÖ]<êÃq†Ö]V< <

 يف جديدين ومهر عقد دون والثانية األوىل الطلقة يف امرأته طالق بعد الرجعة حق للزوج - ١
 بانت العدة يف يراجعها مل بأن وإال العدة يف رأةامل دامت ما الزوجة رضا ودون الصحيح العقد

  .العدة بانتهاء منه

�: تعاىل لقوله العدة يف دامت ما والسكىن النفقة هلا يثبت - ٢ m��E� �D� �C� �B� �A

Fl ]٦: الطالق[ .  
  .العدة أثناء أحدمها مبوت بينهما اإلرث ثبوت - ٣
  .العدة أثناء خالتها أو عمتها وبني بينها اجلمع حرمة - ٤
  . الزوجة على الزوج ميلكها اليت الطلقات دعد ينقص - ٥
 .والشافعية املالكية عند مطلقاً ا يستمتع ال ولكنه احلل وال امللك يرفع ال الرجعي الطالق - ٦

  .)١(بالقول يراجعها مل ما جيامعها فال أمحد عن رواية ويف

  : يلي ما على السوري الشخصية األحوال قانون من/ ١١٨/ املادة نصت وقد

   ....العدة أثناء مطلقته يراجع أن وللزوج الزوجية يزيل ال الرجعي طالقال - ١«

  .»الرجعي الطالق عدة بانقضاء الرجعة وتنقطع املرأة تبني - ٢
< <

< <

< <
                                      

 ٨/٢١٤: بنيالطال روضة ٤٢٢و٤١٦ -  ٢/٢٥٥: الكبري الشرح ٥٣٦و ٥٣٠و ٤٧٤ -  ٤٧٣و ٤٦٨و ٤٥٧و ٤٥٠و ٤٤٩و٤٢١و٢/٢٨٤: املختار والدر احملتار رد (1)
 .٣٤٣ -  ٥/٣٤١: القناع كشاف ٤٩٠: األخيار كفاية ٣٩٤و١٨٢ - ١٨٠و ٣٤٠ - ٣/٣٣٧: احملتاج مغين ٢٢٧و

229 



 

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<…^ma<ÑøŞÖ]<àñ^fÖ]<íÞçßée<ï†Ç‘V< <

  .منه راالستتا وعليها ا اخللوة له فليس وقوعه مبجرد احلال يف باملرأة االستمتاع ملك زوال - ١
  .جديد مهر مع جديداً عقداً عليها العقد حل بقاء - ٢
  .الزوج ميلكها اليت الطلقات عدد نقص - ٣
  .بعضه أو كله مؤجالً كان إن الصداق مؤجل حيل - ٤
 كان إذا إلّا الزوجية احلياة النقطاع البائن الطالق عدة يف أحدمها مبوت بينهما التوارث عدم - ٥

 :تفصيل فعلى املوت مرض حال يف الطالق

  .الغري من تزوجت ولو املالكية وعند العدة أثناء احلنفية عند ترثف

  .تتزوج مل ما وارثة تبقى احلنابلة وعند

  .الشافعية عند شيئاً ترث وال

  .احلنفية عند والسكىن النفقة فلها حامل غري كانت وإن حامالً كانت إن للبائنة النفقة وجوب - ٦

  . فقط السكىن هلا أن إىل عنه رواية يف وأمحد والشافعية املالكية وذهب

  .)١(سكىن وال نفقة هلا ليس أخرى رواية يف أمحد وعن

  : يلي ما على السوري الشخصية األحوال قانون من /١١٩/ املادة نصت وقد

  .»الزواج عقد جتديد من مينع وال حاالً الزوجية يزيل الثالث دون البائن الطالق«
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<…^ma<ÑøŞÖ]<àñ^fÖ]<íÞçßée<ï�ÒV< <

  .كربى بينونة البائن الطالق يف هنا تترتب صغرى بينونة البائن الطالق آثار إن
 يطلقها مث التحليل قصد دون بآخر تتزوج أن بعد إال للزوج حتل ال أا يف عنه يفترق ولكنه

  .جديدين ومهر بعقد لألول فتعود عدا ومتضي
  .)٢(اآلخر من هدمها بعد إال الطلقات تنتهي ال إذ
  

                                      
 .٣٥٠ - ٣٤٨و٥/٣٤٤: القناع كشاف ٤٩٠: األخيار كفاية ٣/٣٣٧: احملتاج مغين ٨/٢١٤: الطالبني روضة ٤١٧ - ٢/٤١٦: الكبري الشرح ٢/٥٣٧: احملتار ورد املختار الدر (1)
 .٣٥٢ - ٥/٣٤٩: القناع كشاف ٤٩١ - ٤٩٠: األخيار كفاية ٣٧٦و٣٥٣ - ٣٥٢و٢/٢٥٧: الكبري الشرح ٢/٥٣٧: املختار والدر احملتار رد (2)
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  : السوري الشخصية األحوال قانون من/ ١٢٠/ املادة نصت قدو

 الشرائط تتوافر مل ما العقد جتديد من ومينع حاالً الزوجية يزيل للثالث املكمل الطالق«
  .»القانون هذا من /٣٦/ املادة يف املبينة

  .)٣٦/١ (جاز غريه من تزوجت فإذا املؤقتة احملرمات إىل إشارة وهذا
  :: السوري الشخصية األحوال قانون من/ ٣٦/ املادة ونصت

 زوج من عدا انقضاء بعد إال مرات ثالث طلقها امرأة الرجل يتزوج أن جيوز ال - ١«
  .»فعالً فيها دخل آخر

g×Ş¹]<Äe]†Ö]<I<Ý‚�]<ÑøŞ×Ö<t]æˆÖ^e<àÚ<†}aEMDV< <

  .األول إىل عادت مث مرتني أو مرة األول من طالقها بعد الثاين من املرأة طلقت إذا وهذا
  الطلقات؟ من بقي مبا إليه تعود أم طلقات بثالث جديد حبل إليه تعود فهل

 بقي مبا إليها يعود أمحد اإلمام عن راجحة ورواية احلنفية من حممد واإلمام اجلمهور ذهب
���m×��Ö: قوله يف تعاىل اهللا ألن طلقات من له �Õ��ÔØ� �l ]بآخر التزوج جعل ]٢٣٠.:البقرة 

  .فيهدمها الغليظة احلرمة النتهاء غاية
 حبل إليه عودا إىل أمحد اإلمام عن رواية ويف يوسف وأبو حنيفة أبو الشيخان وذهب

 األول إىل وعودها طالقها مث آخر من بتزوجيها يهدمن الثالث ألن وذلك طلقات بثالث جديد
  .الثالث من باهلدم أوىل الثالث دون وما

  : السوري الشخصية األحوال نونقا من /٣٦/ املادة عليه نصت ما وهو

 فإذا الثالث دون كانت ولو السابق الزوج طلقات يهدم آخر من املطلقة زواج - ٢«
  .»جديدة ثالثاً عليها ميلك إليه عادت

< <

< <

< <

                                      
 .السابقة واملراجع ٤٤٣ - ٨/٤٤٢: املغين ٥/٣٥٠: القناع كشاف ٣/٢٩٣: احملتاج مغين ٢/٣٧٦: الكبري الشرح ٢/٥٤٢: احملتار رد (1)
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ovf¹]<êÞ^nÖ]<I<íÃq†Ö]<^ãÚ^Óu_æV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<íÃq†Ö]<^ãjéÂæ†�ÚæV< <

ğ̂uøŞ‘]V ازواهل قبل النكاح عصمة إىل الزوجة رد.  
  .البائن غري - الرجعي الطالق بإنشاء للزوال تتعرض النكاح عصمة ألن العدة يف وذلك

 نكاحه عصمة إىل عادت الثانية يف أو األوىل الطلقة يف العدة خالل زوجته الزوج راجع فإذا 
  . )١(جديدين ومهر عقد دون

íéÂæ†�Ú<íÃq†Ö]<V< <

  : باألدلة الرجعة مشروعية ثبتت
àÚ<áa†ÏÖ]<Üè†ÓÖ]V<< <

  .العدة يف أي ]٢٢٨: البقرة[ �m��c��b���a��`��_l: تعاىل قوله

mf��e�����d�g��l ]٢(الرجعة أردمت إن أي ]٢٢٨: البقرة(.  

�: تعاىل وقوله mw� �vx}� �|� �{� �z� �y� � �~� �l ]٢٢٩: البقرة[ والرد 
  .الرجعة مها واإلمساك

àÚ<íßŠÖ]<íÊ†�¹]<V< <

 يف زوجتك وإا قوامة صوامة فإا فصةح راجع: جربيل يل قال«: حفصة للسيدةgقوله
  .)٣(»اجلنة

 عنgاهللا رسول عمر فسأل حائض وهي امرأته طلق أنه: عمر ابن عن الشيخان وأخرج
  .)٤(»فلرياجعها مره«: gاهللا رسول فقال ذلك

Å^¶ý]<V< <

 مل ما والثاين األول الطالق يف العدة يف زوجته إىل الزوج رجعة مشروعية على األمة أمجعت
  .)٥(العدة تنته

                                      
 .٣٤٣ - ٥/٣٤١: القناع كشاف ٣٣٦ -٣/٣٣٥: احملتاج مغين ٢/٤١٥: الكبري الشرح ٢/٥٢٩: املختار دروال احملتار رد (1)
 .٣/٨٠: القرآن ألحكام اجلامع (2)
 .٤/١٦: املستدرك يف احلاكم أخرجه (3)
 .١٤٧١: رقم ١٥٠٥ /٣ رضاها بغري احلائض طالق حترمي: باب الطالق كتاب: ومسلم ٣/١٨٨٥ الطالق كتاب: البخاري أخرجه (4)

 .٨٧: اإلمجاع (5)
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ÙçÏÃ¹]<V< <

 إىل احلاجة مدى ليعرفا الفرقة والزوجة الزوج ليجرب متأخراً الطالق حكم تعاىل اهللا جعل
  .فيهما املشترك العيش تدارك فيمكن لدورتني املشترك عيشهما
  .)٦(أوىل الفراق كان يفلحا مل فإن
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<á^Ò…_<íÃq†Ö]<^ãff‰æV 

ğ÷æ_<I<^ãff‰V للزوج فيحق الزوجة على الثاين أو األول الرجعي الطالق إيقاع الرجعة سبب يعد 
  .العدة خالل الزوجة مراجعة

ğ̂éÞ^mI<á^Ò…_<íÃq†Ö]<V 

MI tæˆÖ]<ÄŸ†¹]<V< <

  .والعقل البلوغ: النكاح أهلية فيه يشترط
 مكره من تصح وال الردة مع تصح فال النكاح كإنشاء الرجعة ألن مرتد غري خمتاراً يكون وأن

  . انون عن بدالً الويل ويراجع جمنون أو
NI íÇé’Ö]<V< <

  .كنائية أو صرحية تكون وقد
 وما "أمسكتك"و "رددتك"و "استرجعتك"و "رجعتك"و "راجعتك"ـب: الصريح وحيصل

  .معانيها يف وما منها اشتق
 يشري أو "رجعتك"ـك: مضمر أو "فالنة راجعت"ـك: ظاهر باسم الصيغة إىل اإلضافة مع

  . هذه أرجعت: إليها
  .والتزويج النكاح مثل: الكنائي وأما
  .األخرس من املفهمة باإلشارة تصح كما
  .املالكية عند االرجتاع نية دون وحده بالفعل حتصل وال

  .املالكية من وهب وابن واحلنابلة احلنفية عند بالفعل الرجعة حتصل النية ودون

  .سواه ما دون الوطء على الفعل احلنابلة وقصر

                                      
 .٢٥١و٢/١٨٨: احلقائق تبيني (6)
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 به حيصل ال ألنه الرجعة على يدل ال الوطء ألن الشافعية عند أبداً بالفعل الرجعة حتصل وال
  .يقطعها فال العدة يوجب والوطء النكاح

 فال هلا مستفرشاً يعد وطء دون معها واألكل ا باخللوة للزوجة املخالطة": قالوا لكنهم
  ."العدة من الزمن هذا حيسب

  .العدة تنقض مل ما قائماً احلل ويبقى الوطء حيرم ال الرجعي الطالق بأن اجلمهور واستدل
OI íqæˆÖ]<íÃŸ†¹]<V< <

 عدد بعد تستوف ومل بائن غري رجعياً طالقاً مطلقة تكون أن اجلمهور عند فيجب
  .)١(طالقها
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<íÃq†Ö]æV< <

  : الرجعة على /١١٨/ املادة نصت
 أو بالقول العدة أثناء مطلقته يراجع أن وللزوج الزوجية يزيل ال الرجعي الطالق - ١«
  .»باإلسقاط احلق هذا يسقط وال الفعل

  .بالفعل الرجعة صحة يف اجلمهور برأي أخذ قد القانون أن ويتبني
  : فذكرت العدة بانتهاء الرجعة انتهاء على الثانية الفقرة ونصت

  .»الرجعي لطالقا عدة بانقضاء الرجعة وتنقطع املرأة تبني - ٢«

                                      
 كشاف ٣٩٤ - ٣٩٣و٣٣٧ - ٣/٣٣٥: احملتاج مغين ٢١٥ -  ٨/٢١٤: الطالبني روضة ٤١٩ -  ٢/٤١٥: الكبري الشرح ٥٣٣ -  ٢/٥٢٩: املختار والدر احملتار رد (1)

 .لرياجعها هاوتعرض له تزينها وينبغي ٤٨٥ -  ٨/٤٧٠: املغين ٣٤٤ - ٥/٣٤١: القناع
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ovf¹]<oÖ^nÖ]<I<ì‚ÃÖ]<^ãÚ^Óu_æV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<ì‚ÃÖ]<^ãjÖ�_æ<íÛÓuæ<^ãjéÂæ†�Ú<^ãff‰æ<^âõ‚eæV< <

Ìè†Ãi<ì‚ÃÖ]<ğ̂uøŞ‘]<^ãÛÓuæ<^ãjÖ�_æV< <

»<|øŞ‘÷] :١(بشبهة وطء أو فسخ أو موت أو طالق من شرعي تربص(.  
  .)٢(تعبداً رحم وبراءة حداداً رأةامل فيها تنتظر شرعاً حمددة مدة هو التربص وهذا

ÜÓu<ì‚ÃÖ]<íÖ�_æ<^ãjéÂæ†�Ú<V< <

 أو الشافعية دون اجلمهور عند ا املختلى أو ا املدخول املرأة على شرعاً واجبة العدة إن
  : هي وجوا وأدلة زوجها عنها املتوىف
àÚ<áa†ÏÖ]<Üè†ÓÖ]V< <

  .]٢٢٨: بقرةال[ �ml��k��j�����i��hm��l: الطالق عدة يف تعاىل قوله 

�: الدخول قبل العدة عدم يف تعاىل وقال m��w� �v� �u� �t� �s� �r� �q
b��a��`��_��~��}��|��{��z��y������xc���l ]٤٩: األحزاب[.  

 �mJ����I��H���G��F��E��D��C��B��AK��l: الوفاة عدة ويف
  .]٢٣٤: البقرة[

��®��¯���m�³��²��±��°: واحلامل واآليسة الصغرية عدة ويف � �¬��«��´�
º���¹��¸���¶��µ»Á��À��¿��¾��½��¼��Â���l ]٤: الطالق[.  

                                      
 .٣/٣٨٤: احملتاج مغين ٢/٤٦٨: الدسوقي حاشية ٢/٥٩٨: احملتار رد: ر (1)
 .املؤقتة احملرمات يف ذلك مضى وقد واخلامسة وخالتها وعمتها وأختها املرأة بني اجلمع من احلقيقة يف وهن موضعاً عشرين عابدين ابن وعد عدة للرجل يكون وقد ٢/٥٩٨: احملتار رد (2)
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àÚ<íßŠÖ]<íÊ†�¹]<V< <

 رسول عهد على طلقت أا: عنها اهللا رضي األنصارية السكن بن يزيد بنت أمساء عن
 أول فكانت للطالق بالعدة أمساء طلقت حني وجل عز اهللا فأنزل عدة للمطلقة يكن وملgاهللا
  .)١(مطلقاتلل العدة فيها أنزلت من

  .]٢٢٨: البقرة[ �ml��k��j�����i��hm��l: تعاىل قوله إىل إشارة وهذا
 إذا أفتاين": فقالت "؟gالنيب أفتاها كيف": سئلت األسلمية سبيعة أن البخاري وأخرج
  .محلها وضعت أي )٢("أنكح أن وضعت

 على إال أيام ثالثة فوق حتد أن اآلخر واليوم باهللا تؤمن مسلمة المرأة حيل ال«: gوقوله
  .)٣(»وعشراً أشهر أربعة زوجها
Å^¶ý]<V< <

 وقتها مبضي عدا وانقضاء واملطلقة عنها املتوىف الزوجة على العدة وجوب على األمة أمجعت
  .)٤(علمها دون ولو

  : /١٢٦/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب
  .»اةللوف إال الصحيح واخللوة الدخول قبل العدة تلزم ال«
íÛÓu<íéÂæ†�Ú<ì‚ÃÖ]<V< <

  .أمره امتثال يف تعاىل هللا احملض التعبد هو العدة من األول املقصد إن
 كثرية حكم من الثالثة القروء يف ما خيفى ال كان وإن واحدة حبيضة الرحم استرباء ميكن إذ

  .للريبة إثارة وعدم تفجع من
 عليه حيرص مما وهو الضياع من هلا وصيانة ببعضها األنساب ختتلط لئال الرحم براءة ومعرفة

  .اإلنسان
 مصاحل ليحصال لالضطراب تعريضه وعدم العقد إدامة على للزوجني نفسي توطني هوو
  .النكاح

 يف اخلري رأيا إن فيه وقعا عما فيعودا منه يعانيا أن ميكن وما يؤملهما ما العدة يف جيدا حيث
  .)١(العود

                                      
 .٢٢٨١: رقم ٢/٢٨٥ املطلقة عدة يف: باب الطالق كتاب: داود أبو هأخرج (1)
 .١٤٨٤: رقم ٣/١٥٣٦.. زوجها عنها املتوىف عدة انقضاء: باب الطالق كتاب: ومسلم ٥٠١٣ رقم ٣/١٩١١ ]٤: الطالق[ ﴾À Á ¿ ¾ ½ ¼﴿: باب الطالق كتاب يف (2)
 .١٤٨٦: رقم ٣/١٥٣٧ الوفاة عدة يف اإلحداد وجوب: باب الطالق كتاب: ومسلم ٥٠٢٥: رقم ٣/١٩١٧ للحادة الكحل: باب الطالق كتاب: البخاري أخرجه (3)
 .٩٥ - ٩٤: اإلمجاع (4)

 .٧٩ - ٩/٧٧: ملغينا ٤١٣ - ٥/٤١١: القناع كشاف ٣٦٦ - ٨/٣٦٥: الطالبني روضة ٣٩٥و ٣٨٨و٣/٣٨٤: احملتاج مغين ٤٧١ -  ٢/٤٦٨: الكبري الشرح بعدها وما ٢/٥٩٩: املختار والدر احملتار رد (1)
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gf‰<hçqæ<ì‚ÃÖ]END<V< <

 شبهة وطء أو فاسد أو صحيح زواٍج من الدخول بعد فسخ أو لطالق جنيالزو بني الفرقة - ١
 .باالتفاق

  .للشافعية خالفاً اجلمهور عند الصحيحة اخللوة بعد أو
  .صغرياً الزوج كان أو كبرية أو صغرية الزوجة كانت سواء صحيح نكاح عقد يف الزوج وفاة - ٢
 .احلنابلة عند العدة يوجب الزنا - ٣

  .واحدة يضةحب ولكن املالكية كذلكو

  .والشافعية احلنفية عند عليها عدة وال
  :  إىل أنه/١٢١/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

  : يلي كما الفسخ أو للطالق احلامل غري املرأة عدة«
 ثالثة مضي قبل بانقضائها املرأة دعوى تسمع وال حتيض ملن كامالت حيضات ثالث -١
  .سخالف أو الطالق على أشهر

  .اليأس سن تبلغ ومل انقطع مث جاءها أو احليض جيئها مل اليت الطهر ملمتدة كاملة سنة -٢
  .»لآليسة أشهر ثالثة -٣
ì�^¹]K<MNNVK   

  .»السابقة املادة أحكام عليها جتري الدخول بعد الفاسد الزواج يف العدة«
ð‚e<ì‚ÃÖ]<V< <

  .ال أو به املرأة علمت املوت أو الفسخ أو الطالق العدة مبدأ إىل الفقهاء عامة ذهب
  .عدا انقضت فقد بطالقه أو مبوته علمت مث العدة وقت مضى إذا وهلذا

< <

< <

< <

                                      
 .٣/٣٨٤: النحتاج مغين ٢/١٤٢: البالغة اهللا حجة (2)
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»<|^ÓßÖ]<‚‰^ËÖ]V< <

  :التالية احلاالت إحدى يف هو العدة بدء إن
  .القاضي من التفريق وقت من -
  ".تركتك: "بلسانه بقوله املتاركة وقت من -
  .بطالقه -
  .حبضرا النكاح بإنكار -

  .)١(األبدان بتفرق اكتفي وإال
  : على أنه السوري الشخصية األحوال قانون من /١٢٥/ املادة نصت وقد

 يف املفارقة أو القضائي التفريق أو الفسخ أو الوفاة أو الطالق تاريخ من العدة تبدأ«
  .»الفاسد النكاح
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<Å]çÞ_<ì‚ÃÖ]V< <

ì‚ÃÖ]<Ä•çe<ØÛ£]END<V< <

 كانت سواء بتمامه احلمل بوضع عدا تنتهي احلامل املعتدة أن ىعل الفقهاء مجهور اتفق
  .بلحظة الوفاة أو الطالق بعد الوضع كان ولو وفاة أو طالق من معتدة

  .الدليلني لكال إعماالً الطالق أو الوفاة من األجلني بأبعد تعتد أا إىل البعض وذهب
ØéÖ�<hçqæ<å„â<ì‚ÃÖ]<V< <

  .]٤: الطالق[ �m�À��¿��¾��½��¼Á�Â���l: تعاىل قوله

  .بالوضع الرحم براءة حلصول محلهن بوضع عدن انقضاء أي

�m��H���G��F��E��D��C��B��A: تعاىل لقوله خمصصة اآلية وهذه
J����IK����l ]٢٣٤: البقرة[.  

  .]٢٢٨: البقرة[ �ml��k��j�����i��hm��l: تعاىل لقوله وخمصصة
 أو عنها للمتوىف احملددة للعدة تربصها دون محلها بوضع عدا فجعلت احلامل أخرجت إذ
  .املطلقة

                                      
 .٩/٢٩٤: اإلنصاف ٥/٤٢٤: القناع كشاف ٢/٣٩٧: احملتاج مغين ٢/٤٧٧: الكبري الشرح ٤/١٤٦: اخلرشي على العدوي حاشية ٣/٣٢: احلقائق تبيني ٦١٢ -  ٢/٦١٠: املختار الدر ٢/٣٦٨: الفقهاء حتفة ١/٣١٠: اهلداية (1)

 اجلماعة قول إىل رجوعهما وروي األجلني أبعد عدا أن عنهم اهللا رضي علي وسيدنا عباس ابن عن روي وقد ١١١ -١١٠و ٩/٧٩: املغين ٥/٤١٣: القناع كشاف ٢/٣٨٨: احملتاج مغين ٣٧٥ -٨/٣٧٣: الطالبني روضة ٢/٤٧٤: الكبري الشرح ٦٠٤ -٢/٦٠٣: املختار والدر احملتار رد (2)
 .املذكور على باإلمجاع كثريون قال ولذا
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^ã×éÖ�<àÚ<íßŠÖ]V< <

  .gالنيب به أمرها وما األسلمية سبيعة حديث يف مضى ما
  : أنه إىل/ ١٢٤/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

  .)١(»األعضاء بعض مستبيناً إسقاطه أو محلها وضع إىل تستمر احلامل عدة«
ì‚ÃÖ]<ù^eð]†ÎEND<V< <

ðł†şÏÖ]V ٣(السالم عليك وقرأ مجعه قرآناً الشيء وقرأ قراءة الكتاب وقرأ الطُّهر أو احليض(.  
ì‚ÃÖ]<ð]†Îù^eV ء ذوات للمعتدات هي إمناكالفرقة فسخاً أو بائناً أو رجعياً طالقاً املطلقات القَر 

  .)٤(قروء ثالثة وهي....الكفاءة عدم أو البلوغ خيار بسبب

  .]٢٢٨: البقرة[ �ml��k��j�����i��hm��l: اىلتع قولهل
  :القَرء تفسري يف الفقهاء اختلف وقد

  .احليض بأنه واحلنابلة احلنفية ففسره
  .الطهر بأنه والشافعية املالكية وفسره
Ù÷‚j‰]<°×ñ^ÏÖ]<á`e<�]†¹]<çâ<˜é£]<V< <

��m���¹: تعاىل قوله �¸�� �¶��µ��´��³��²� �±��°� �¯��®� � � �¬� �«
º»l ]٤: القالط[.  

 العدة أن على يدل مما بالنص احليض لعدم باألشهر تعتدان والصغرية اآليسة أن اآلية دلت
  .)١(الطهر يف ال احليض يف تترك إمنا والصالة باألطهار ال باحليضات

  .)٢(»تصلي فال قرؤك أتى إذا«: gبقوله واستدلوا
  .بالطهر ال باحليض تعرف العدة يف الرحم ةوبراء

��m: تعاىل بقوله اداملر وفسروا �G��FJ��l ]ن مستقبالت ]١: الطالقفيطلقها عد 
  .)٣(باحليض عدا لتستقبل الطهر يف

                                      
 .السابقة املراجع.احلمل اسم عليه يصدق طاملا الشافعية مذهب رجحان وأرى أعضاؤها القوابل غري على ختفى آدمي صورة فيها مضغة بوضع تنتهي أا الشافعية وذكر احلار باملاء تذوب ال دم قطعة بكونه املالكية اكتفى بينما ورجله كيده خلقه بعض استبانة اشترطوا الذين واحلنابلة احلنفية رأي هو الرأي وهذا (1)
 .٤١٨ - ٥/٤١٧: القناع كشاف ٨٥ - ٩/٨٠: املغين ٣٧٠ - ٨/٣٦٦: الطالبني روضة ٣٨٦ -  ٣/٣٨٤: احملتاج مغين ٤٧٠ - ٢/٤٦٩: الكبري الشرح ١٩٥ - ٣/١٩٣: الصنائع بدائع ٦٠١ - ٢/٥٩٩: احملتار ورد املختار الدر (2)
 .٣٣٦: الصحاح تارخم (3)
 .٣/٧٥: القرآن ألحكام اجلامع (4)
 .١٠٨ - ١٨/١٠٧: القرآن ألحكام اجلامع (1)
 .٣٥٥٥: رقم ٣/٥٦٠ األقراء باب الطالق كتاب: والنسائي ٢٨٠: رقم ١/٧١ تستحاض املرأة يف: باب الطهارة كتاب: داود أبو أخرجه» القرء إىل القرء بني ما صلي مث فتطهري قَرؤك مر فإذا تصلي فال قَرؤك أتى إذا فانظري ِعرق ذلك إمنا«:  ^اهللا رسول هلا فقال الدم إليه فشكت اهللا رسول سألت عنها اهللا رضي حبيش بنت فاطمة أن: ومتامه (2)

 .٢٨/١٢٩: لآللوسي املعاين روح (3)
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Ù÷‚j‰]<°×ñ^ÏÖ]<á`e<�]†¹]<ð†ÏÖ^e<†ãŞÖ]<V< <

  .]١: الطالق[ �m��G��FJ��l: تعاىل بقوله له السنة تفسري مع الكرمي بالقرآن
  .)٤(لطهرا وهو فيه التطليق حيل الذي الوقت يف فطلقوهن

 فذكر حائض وهي امرأته طلق أنه عمر ابن حديث يف بالطهر القرء فسرgالرسول وألن
 حتيض مث تطهر حىت ميسكها مث لرياجعها«: قال مثgاهللا رسول فيه فتغيظgاهللا لرسول عمر
  .)٥(»اهللا أمره كما العدة فتلك ميسها أن قبل طاهراً فليطلقها يطلقها أن بداله فإن فتطهر

 راجحاً أراه الذي وهو صراحة الطهر املراد أن يؤكد مما فيه ريب ال صحيح واحلديث
  .األدلة مع منسجماً

  .»قروء ثالثة «يف العدد لفظ بتأنيث اللغة من واستدلوا
  .املذكر هو والطهر مذكر قروء املعدود أن على يدل مما مؤنث ثالثة فالعدد

  .مؤنث فهو احليض لفظ وأما
  :  إىل أنه/١٢١/ املادة يف السوري خصيةالش األحوال قانون وذهب

  : يلي كما الفسخ أو للطالق احلامل غري املرأة عدة«
  » ....حتيض ملن كامالت حيضات ثالث - ١

  .واحلنابلة احلنفية مذهب وهو
 أشهر ثالثة مضي قبل بانقضائها املرأة دعوى تسمع وال .. - ١«/ ١٢١/ املادة وأضافت

  .»الفسخ أو الطالق على
  .للنادر عربة وال حيضة شهر كل يف للمرأة أن الغالب هو إذ
ì‚ÃÖ]<†ã�ù^e<V< <

  : النساء من قسمان باألشهر املعتدات
  .احليض عن بدالً باألشهر العدة جتب قسم -
  . ابتداًء باألشهر العدة جتب قسم -

                                      
 .١٨/١٠١: القرآن ألحكام اجلامع (4)
 .٤٦٢٥: رقم ٣/١٧٥٧الطالق ورةس تفسري: باب التفسري كتاب: البخاري أخرجه (5)
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ÜŠÏÖ]<Ùæù]I<ì�Ç’Ö]<íŠèû]æ<V< <

 بعد حتض ومل بلغت أو البلوغ دون صغرية كانت بأن احليض ذوات من ليست من عدة فهي
  .الفرقة تاريخ من أشهر بثالثة فتعتدان سنها لكرب حتيض ال آيسة كانت أو

��m���¹: تعاىل لقوله �¸�� �¶��µ��´��³��²� �±��°� �¯��®� � � �¬��«
º»��l ]٤: الطالق[.   

  .للوطء املطيقة والصغرية الكبرية اليائسة اآلية فشملت
  : أنه على السوري الشخصية األحوال قانون من /١٢١/ املادة نصت وقد

  : يلي كما الفسخ أو للطالق احلامل غري املرأة عدة«

  .»لآليسة أشهر ثالثة - ٣
 جسمها يكن مل ما بزواجها يسمح مل القانون كان وإن حتض مل اليت الصغرية يشمل وهذا

  ./)١٨ و ١٦ و ١٥ /مادة( صاحلاً
ÜŠÏÖ]<êÞ^nÖ]I<ì‚Â<îÊçj¹]<^ãßÂ<^ãqæ‡<�Æ<ØÚ^£]EMD<V< <

  .أيام وعشرة أشهر أربعة احلامل غري زوجها عنها املتوىف عدة إن
  .احليض ذوات من أو احليض من آيسة ال أو ا مدخوالً كبرية أو صغرية الزوجة كانت سواء

�m��C��B��A: تعاىل لقوله عدا يف للحيض عربة فال حبملها ريبة أدىن هناك وليس
J����I��H���G��F��E��DK��l ]٢٣٤: البقرة[.  

  : على أنه السوري الشخصية األحوال قانون من/ ١٢٣/ املادة عليه نصت ما وهذا

  .»أيام وعشرة أشهر أربعة زوجها عنها املتوىف عدة«

  ./١٢٤/ باملادة زوجها عنها املتوىف احلامل وخترج

  :  على أنه/١٢٦/ املادة فنصت للوفاة الدخول قبل العدة وتلزم

  .»للوفاة إال الصحيحة واخللوة الدخول قبل العدة تلزم ال«

                                      
 .١٠٨ - ٨/١٠٦: املغين ٨/٣٩٨: الطالبني روضة ٤٧٦ - ٢/٤٧٥: الكبري الشرح ٢/٦٠٣: املختار الدر (1)
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ì‚Â<ì‚jº<†ãŞÖ]END<V< <

ì‚jº<†ãŞÖ] بني متيز ال اليت أو طهرها ميتد مىت إىل تدري وال كثرياً حيضها يتأخر اليت هي 
  .سبب لغري أو ملرض واالستحاضة احليض دمي

  : اآليت التفصيل على الفقهاء اختلف
Ðè†ËÖ]<Ùæù]<V< <

 وهي أوالً أشهر تسعة تعتد احليض ارتفاع سبب تعرف مل إن اأ إىل واحلنابلة املالكية ذهب
  .احلمل مدة غالب ألا احلمل وجود باحتمال الريبة لزوال

 سبق ما استأنفت بيوم السنة اية قبل حاضت فإذا احليض من اليائسة كعدة أشهر ثالثة وثانياً
  .الثانية احليضة انتظرت أو

  . أشهر تسعة تتربص الشافعي عند القدمي القول ويف
Ðè†ËÖ]<êÞ^nÖ]<V< <

 اليأس سن تبلغ أو بلغت ما بالغاً بالقروء تعتد الطهر ممتدة أن إىل والشافعية احلنفية ذهب
  .اآليسة عدة أشهر بثالثة تعتد مث سنة ستون أو ومخسون مخس وهو

  .احليض ارتفاع سبب عرفت إن احلنابلة عند وكذلك
  : أنه إىل/ ١٢١/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

  : يلي كما الفسخ أو للطالق احلامل غري املرأة عدة«
  .»اليأس سن تبلغ ومل انقطع مث جاءها أو احليض جييئها اليت الطهر ملمتدة كاملة سنة -٢
ì‚Â<Ñø�<…]†ËÖ]<V< <

  .الزوج تويف عدا تنتهي أن قبل مث رجعياً طالقاً زوجته الرجل طلق إذا
  .هلا مستأنفة الوفاة عدة إىل تنتقل عدا أن الفقهاء اتفق

 مذهب يف إرثها من فاراً عد عدا يف تويف مث رضاها بغري بائناً مرضه يف وهو طلقها إذا أما
  .الشافعية دون اجلمهور

                                      
 روح ٤٢١ - ٥/٤١٩:القناع كشاف ٩/٩٧: املغين ٨/٣٧١: نيالطالب روضة ٣/٣٨٧: احملتاج مغين ٢/٤٧٠: الكبري الشرح ٣/٢٩: احلقائق تبيني ٤/١٤٢: الرائق البحر ٦٠٢ - ٢/٦٠١: املختار الدر على احملتار رد (2)

 .١٨/١٠٨: القرآن ألحكام اجلامع ١٣٧ - ٢٨/١٣٦: املعاين
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  : التالية اآلراء وفق عدا وكانت
 عدة من األجلني بأبعد تعتد أا إىل مالك وأصحاب رواية يف وأمحد وحممد حنيفة أبو ذهب
 مل إن األقراء عدة وتتابع املوت بعد وعشراً أشهر أربعة فتتربص احتياطاً الوفاة وعدة الطالق
  .املدة تلك يف انتهت قد تكن

 تكمل بل الوفاة عدة إىل تنتقل ال أا إىل عنه رواية يف وأمحد والشافعية املالكية وذهب
  .األقراء عدة

  .النكاح من ببينونتها له زوجة ليست وهي عنها مات ألنه وذلك
  .)١(يرثها مل قبله ماتت ولو بالبينونة الزوجة حكم معىن عن خرجت وألا

g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<íÏËÞ<ì‚ÃÖ]V< <

íÏËÞ<ì‚jÃÚ<ÑøŞÖ]<êÃq†Ö]EMD<V< <

 قبل هي كما نفقتها فتبقى العدة أثناء النكاح عقد لقيام زوجة رجعي طالق من املعتدة تعد
  .العلم أهل باتفاق الطالق
: تعاىل لقوله ال أم حامالً أكانت سواء ملعيشتها يلزمها ما وكل والنفقة السكىن هافل

mJ�����I��H�����G��F��E��D��C��B��AK��l ]٦: الطالق[.  
íÏËÞ<ì‚jÃÚ<ÑøŞÖ]<àñ^fÖ]END<V< <

  : حامل غري أو حامالً تكون قد بائن طالق من املعتدة نإ

: تعاىل لقوله هلا والسكىن النفقة وبوج يف الفقهاء بني خالف فال حامالً كانت فإن
mJ���� �I��H�����G��F��E��D��C��B��AK��Q��P��O��N���� � � � � �M��L��l 

  .]٦: الطالق[

  .)٣(»حامالً تكوين أن إال لك نفقة ال«: قيس بنت لفاطمةgولقوله
  .بفوج عليها باإلنفاق إال عليه اإلنفاق ميكنه وال عليه اإلنفاق فيلزمه له ولد احلمل وألن

                                      
 .٢١١ - ٣/٢١٠: ىاملنته غاية ٢٧٧ - ٩/٢٧٦: اإلنصاف ٣٩٦و٣/٢٩٤: احملتاج مغين ٣٥ - ٣/٣٤: الكربى املدونة ٤/١٤٨: الرائق البحر ٢/٦٠٥: املختار والدر احملتار رد ١/٣٠٨: اهلداية (1)
 .٩/٢٩٢: املغين ٥/٤٦٤: القناع كشاف ٦٥ - ٩/٦٤: الطالبني روضة ٣/٤٤٠: احملتاج مغين ٥١٥ - ٢/٥١٤: الكبري الشرح ٤/١٩٢: خليل خمتصر على اخلرشي ٢/٦٦٩: احملتار ورد املختار الدر (1)
 ٤٤١ - ٤٤٠و ٤٠٢ - ٣/٤٠١: احملتاج مغين ٢/٥١٥: الكبري الشرح ٤/١٦و ٢١٠ - ٣/٢٠٩: الصنائع بدائع ٦٧٠ - ٢/٦٦٩: احملتار ورد املختار الدر والكربى الصغرى: البائن ويشمل (2)

 .٢٩٠ - ٩/٢٨٨: املغين ٤٦٦ - ٥/٤٦٥: القناع كشاف ٩/٦٦: الطالبني روضة
 .٢٢٩٠: رقم ٢/٢٨٥ املبتوتة نفقة يف: باب الطالق كتاب يف داود أبو أخرجه (3)
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  .واملختلعة فسخ من املعتدة وكذلك حامٍل غري حائالً بائن طالق من املعتدة كانت فإذا
  : مذهبني إىل هلا والسكىن النفقة وجوب يف الفقهاء اختلف فقد

Ùæù]I<ÔÖ^Ú<êÃÊ^�Ö]æ<‚·_æ<»<íè]æ…<V< <

  .هلا شيء فال السكىن على املخالعة كانت إذا املختلعة إال النفقة هلا وليس السكىن هلا
êÞ^nÖ]I<çe_<íËéßu<å^fu^‘æ<V< <

  .الشرع حق ألا عندهم السكىن على املخالعة جتري وال والسكىن النفقة هلا
÷‚j‰]Ù<…çãÛ¢]<×ñ^ÏÖ]°<Ýæˆ×e<îßÓŠÖ]<¼ÏÊ<V< <

àÚ<áa†ÏÖ]<Üè†ÓÖ]<V< <

��������mJ�����I��H�����G��F��E��D��C��B��AK��O��N: تعاىل بقوله �� ��M��L��

��Q��Pl ]٦ :الطالق[.  
 للحائل نفقة ال أنه على فدل باحلمل النفقة وقيد مطلقة لكل السكىن تعاىل اهللا أوجب قدف
  .فقط السكىن هلا ويبقى البائن
àÚ<íßŠÖ]<íÊ†�¹]<V< <

 إليها فأرسل غائب وهو البتة طلقها حفص بن عمرو أبا أن: قيس بنت فاطمة عن روي ما
 ذلك فذكرتgاهللا رسول فجاءت شيء من يناعل مالك واهللا: هلا فقال. فسخطته بشعري وكيله

 .)١(»نفقة عليه لك ليس«: فقال له

àÚ<ÙçÏÃ¹]<V< <

 وقد التمكني مقابلة يف والنفقة كالوفاة بزواهلا النفقة تسقط أن فوجب زالت قد الزوجية إن
 .النفقة فتسقط زال

  
  
  

                                      
 .١٤٨٠: رقم ٣/١٥٢٦ هلا نفقة ال ثالثاً املطلقة: باب قالطال كتاب: مسلم أخرجه (1)
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  : يلي مبا احلنفية واستدل
àÚ<áa†ÏÖ]<Üè†ÓÖ]<V< <

  .]٦: الطالق[ m�D��C��B��AJ�����I��H�����G��F��E�K����l: تعاىل قوله
  .)٢(هلا وجوا على يدل مما عنه ي وقد ن إضرار النفقة عن واالمتناع 
àÚ<íßŠÖ]<íÊ†�¹]<V< <

 يل جعل ما": قالت قيس بنت فاطمة أن بلغه ملا عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر أن روي ما
 ال امرأة لقولgنبينا وسنة اهللا تابك نترك ال": عمر قال "نفقة وال سكىنgاهللا رسول
  .)٣("والنفقة السكىن هلا نسيت أو حفظت لعلها ندري
íÏËÞ<ì‚jÃÚ<ì^ÊçÖ]EPD<V< <

  .هلا نفقة ال وفاة من املعتدة أن على الفقهاء اتفق

  .احلمل بسبب وإما باملوت زاال وقد للعقد أو للتمكني إما جتب إمنا النفقة ألن
  .شيئاً يتحمل ال امليت نأل احلقوق هذه زالت قد وباملوت
  : يلي ما وفق وفاة عن املعتدة سكىن يف واختلفوا

 وال هلا سكىن ال أنه إىل احلنابلة عن روي مما األصح ويف قول يف والشافعية احلنفية ذهب
  .نفقة

  : شرطني هلذا واشترطوا السكىن هلا أن إىل األظهر يف والشافعية املالكية وذهب
  .ا الزوج دخول -
  .ملسكنا وجود -

  .شرط دون مطلقاً السكىن هلا زوجها عنها املتوىف والبائن
< <

< <

                                      
 .١١١ - ١٨/١١٠: القرآن ألحكام اجلامع (2)
 .١٤٨٠: رقم ٣/١٥٣٢ هلا نفقة ال ثالثاً املطلقة: باب الطالق كتاب مسلم أخرجه (3)
 .٩/٢٩١: املغين ٥/٤٦٧: القناع كشاف ٤٤١و٤٠٢ - ٣/٤٠١: احملتاج مغين ٥١٥ - ٥١٤و٢/٤٨٤: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ٣/٢١١: الصنائع بدائع ٢/٦٧٠: احملتار ورد املختار الدر (4)
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÷‚j‰]Ù<×ñ^ÏÖ]°<äÞ`e<÷<íÏËÞ<÷æ<îßÓ‰<^²<ê×è<V< <

 ما زوجها على للمرأة والسكىن النفقة إمنا«: قالgالنيب أن قيس بنت فاطمة حديث
  .)١(»رجعة عليها له كانت

]��\��[��^��_���m: تعاىل قوله يف عنهما اهللا رضي عباس ابن يقول

f��e��d��c��b��a���`g����l ]٢٤٠: البقرة[.  
 إىل التربص ونسخ والثمن الربع من هلن اهللا فرض مبا املواريث بآية احلول إىل متاعهن نسخ

  .وعشراً أشهر أربعة أجلهما جعل بأن احلول
÷‚j‰]Ù<íéÓÖ^¹]<íéÃÊ^�Ö]æ<Ýæˆ×Ö<îßÓŠÖ]<V< <

��m: تعاىل بقوله �F��E��D��C��B��AJ����I��H���GK��M��L��
V��U��T��S��R���Q��P���O��NW��\���[��Z���Y��X��l ]٢٣٤: البقرة[.  

 االنتظار الورثة ويسع آخر حمل يف له معىن فال وإال الزوجية مرتل يف يكون إمنا للعدة والتربص
  .العدة النتهاء

  .)٢(»أجله الكتاب يبلغ حىت بيتك يف امكثي«: مالك بنت للفُريعةgوبقوله
íÏËÞ<ì‚jÃÚ<|^ÓßÖ]<‚‰^ËÖ]<ð½çÖ]æ<íãf�e<V< <

 هلا نفقة ال محلها دون الدخول بعد فاسد نكاح من فسخ عن املعتدة أن إىل اجلمهور ذهب
  .االفتراق بعد تستحقها ال أن فأوىل االجتماع حال النفقة تستحق ال ألا سكىن وال

  .فقط السكىن إثبات إىل املالكية وذهب

  : الشافعية عند فوجهان الفسخ عند حامالً كانت فإذا
  .هلا نفقة ال األصح

  .احلنابلة عند الروايتني من األظهر وهو

  .)١(باالتفاق وهو هلا ال للحمل النفقة تكون بلزومها وبالقول

                                      
 .٣٤٠٢: رقم ٣٦/٤٧٩ ذلك يف الرخصة باب الطالق يف والنسائي ٦/٤١٧: املسند يف أمحد اإمام أخرجه (2)
 .١٢٠٤: رقم ٣/٥٠٨ زوجها عنها املتوىف تعتد أين ماجاء باب الطالق كتاب والترمذي ٢٣٠٠: رقم ٢/٢٩١ تنتقل عنها املتوىف باب الطالق كتاب داود أبو أخرجه (2)
 .٥/٤٦٦: القناع كشاف ٩/٢٩٣: املغين ٩/٦٧: الطالبني روضة ٣/٤٤١: احملتاج مغين ٥١٥ - ٥١٤و ٢/٤٨٤: الكبري والشرح الدسوقي حاشية ٣/٢١١: الصنائع بدائع ٢/٦٦٩: املختار الدر على احملتار رد (1)
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g×Ş¹]<Äe]†Ö]I<íÃj¹]<íéqæˆÖ]E<íÃjÚ<ÑøŞÖ]DV< <

  . احلياة يف املفارقة للزوجة املدفوع املال وهي
gâ]„Ú<ð^ãÏËÖ]<»<j¹]íÃ<V< <

 فتجب املهر هلا يفرض ومل الدخول قبل املطلقة إال مطلقة لكل استحباا إىل اجلمهور ذهب
  . املتعة هلا

 الدخول قبل املطلقة املفوضة وكذلك ا مدخول لكل املتعة وجوب إىل الشافعية وذهب
  . هلا متعة فال هلا فرض فإذا املهر هلا يفرض مل اليت

  . هلا متعة فال بسببها الفرقة كانت إذا: وباالتفاق

  .]٢٤١: البقرة[ �m{���z��y|��`��_��~��}��l: تعاىل بقوله الشافعية استدل

 �m¨��§���¦����¥��¤��£����������¢���¡���©��®����������¬��«��ª��l: تعاىل وقوله
  .]٢٣٦: البقرة[

 اليت فوضةامل للمطلقة جتب ومل للوجوب األمر ألن املتعة وجوب يف واضحة اآليتني وداللة
���m}��|��{��z��y��x��w: قال تعاىل اهللا ألن هلا فرض � �v��u��� � � �t��s��r��q~��
���l ]٢٣٦: البقرة[.  

  . املتعة لوجوب الفرض عدم فاشترط

{��~��_����ª»��¬����������: لقرينة االستحباب على املذكورة األدلة اجلمهور ومحل
  .فال وإال ومتعوا فدفعوا اتقوا شاؤوا فإن

  . املهر هلا يسم مل اليت املفوضة للمطلقة املتعة وجوب يف صرحية اآليةو
  :  أنه/٦١/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون يف جاء

  . التسمية فساد أو مهر تسمية عدم عند الصحيح العقد يف املثل مهر جيب - ١«
  . »ةاملتع جتب فعندئٍذ الصحيحة واخللوة الدخول قبل الطالق وقع إذا - ٢

 هلا يسم مل اليت للمطلقة املتعة وجوب يف الشافعية دون اجلمهور لرأي موافق النص وهذا
  . واخللوة الدخول قبل املهر تسمية لفساد أو املهر
< <
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…‚Î<íÃj¹]<V< <

  .املطلق يشاء ما األعلى حدها يف تبلغ أن جيوز
  .املثل مهر عن تزيد ال أن وجوب إىل البعض وذهب

  .والشافعية احلنفية عند املثل مهر نصف نع تنقص ال أن ويستحب

  .ذلك يساوي ما أو درمهاً ثالثني عن تنقص ال بأن الشافعية وقدرها
  .زماننا يف هذا يعادل مبا فتقدر درمهان الشاة ومثن
  .الكسوة من يشبهه وما ثوب أو املستحب أقل وهو

  .احلنابلة ذلك من وقريباً

  . فقرياً الزوج كان ولو يعادهلا ما أي دراهم خبمسة أقلها احلنفية وقدر
]ƒcæ<ÄÎæ<Å‡^ßjÖ]<»<^â…‚Î<V< <

 واإلعسار اليسار يف الزوجني حال معترباً يقدرها القاضي أن إىل والشافعية احلنفية ذهب
  .﴾���¡���¢����������£��¤��¥����¦��� ﴿: قال تعاىل اهللا ألن والصفات

  . ﴾���z��y}|��﴿: تعاىل قوله مع
  .)١(لآلية الزوج حبال اعتبارها إىل نابلةواحل املالكية وذهب

  :  على أنهفنصت املتعة السوري الشخصية األحوال قانون من /٦٢/ املادة وقدرت

 تزيد ال أن على الزوج حال فيها ويعترب بيتها من اخلروج عند املرأة مثل كسوة هي املتعة«
  . »املثل مهر نصف عن

  .املثل مهر نصف عن نقصها عدم يف والشافعية احلنفية ملذهب إعمال وهو

  . الزوج حبال اعتبارها يف واحلنابلة املالكية ملذهب وإعمال
< <

< <
< <

                                      
 .١٥٨ - ٥/١٥٧: القناع كشاف ٢٤٢ - ٣/٢٤١: احملتاج مغين ٧/٣٢٢: الطالبني روضة ٤٦٩: الداين الثمر ٣٣٢ - ٣٣١: الكربى املدونة ٣٣٦ - ٢/٣٣٥: املختار الدر على احملتار رد (1)
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g×Ş¹]<‹Ú^¤]I<íÏËÞ<l]‚jÃ¹]<»<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]V< <
ì�^ÚK<TOVK   

  .»فسخ أو طالق من معتدته نفقة الرجل على جتب«
  .والوفاة والبائن الرجعية: املعتدات كل يشمل النص وهذا
  : أنه إىل فذهبت النقض حملكمة قراران خالفه وقد

 باشا لقدري األحوال كتاب من/ ٣٣١/ للمادة سنداً زوجها عنها للمتوىف نفقة ال«
  .)٢٩/٤/١٩٦٥ - ١٦٣ - ١٧٣ - ش( »الشخصية األحوال قانون من /٣٠٥/ بداللة ا املعمول

  : باشا لقدري األحوال كتاب من /٣٣١/ املادة نص يلي وفيما
  . »حامالً أو حائالً كانت سواء زوجها عنها املتوىف للحرة بأنواعها النفقة جتب ال«

  ./٨٣/ املادة إلطالق خمالف يرى كما القرار وهذا
  : أنه إىل آخر قرار ذهب بينما

  ).٢٨/١٢/١٩٥٤ - ٤٤٧ - ٤٦٥ - ش(» إطالقاً للمعتدة واجبة النفقة«
 حمذور دون الزوجية سكىن يف بقيت طاملا تاملعتدا لعامة السكىن نفقة ثبوت أرجحه والذي

  .الزوج ملوت هذا من حمذور فال الوفاة معتدة إال اخللوة
  .عدا انتهاء انتظار للورثة وميكن زوجها وفاة رد سكناها من إخراجها يعقل ال ألنه

  .العدة ملدة تبعاً النفقة مدة حتديد يف إشكال ويبقى
  : ونصها أشهر تسعة وهي العدة يف للنفقة ىاألقص املدة /٨٤/ املادة ذكرت وقد

 أكثر مدة عن ا يقضى وال العدة وجوب تاريخ من ا وحيكم الزوجية كنفقة العدة نفقة«
  .»أشهر تسعة من

  .أشهر تسعة من أطول العدة تكون أن ميكن ولكن
  .)١٢١/٢مادة( بسنة الطهر ملمتدة العدة فحدد واحلنابلة املالكية مبذهب القانون أخذ وقد

 هذه تعديل من فالبد الزوجية سكىن يف احتباسها مع أشهر ثالثة نفقة دون املعتدة هذه فتبقى
  .سنة إىل ا ليقضى /٨٤/ املادة

  .)٣١/١٠/١٩٥٤ - ٣٨٨ - ٣٩٩ - ش - نقض( الزوجية مرتل يف عدا قضاء على املعتدة وجترب
 فراشه حتصني شاء إن عليها كىنالس وجوب يف وجه من احلائل البائن يف احلنابلة مذهب وهو

  .هلا النفقة من حينها فالبد محلها عدم من وتأكده رمحها استرباء يف
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h^fÖ]<oÖ^nÖ]<Vì�÷çÖ]<^â…^maæEMDV<< <
Ø’ËÖ]<Ùæù]<VgŠßÖ]J< <
Ø’ËÖ]<êÞ^nÖ]<VÅ^•†Ö]J< <
Ø’ËÖ]<oÖ^nÖ]<VíÞ^–£]J< <
Ø’ËÖ]<Äe]†Ö]<VíÏËÞ<h…^Îù]J< <

< <
Ø’ËÖ]<Ùæù]<VgŠßÖ]J< <
ovf¹]<Ùæù]<Vl^fmc<gŠßÖ]J< <
g×Ş¹]<Ùæù]<Vlçfm<gŠßÖ]<‚ÏÃÖ^e<xév’Ö]J< <
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<Vlçfm<gŠßÖ]<�çqçe<ì‚Ú<ØÛ£]J< <
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<Vlçfm<gŠßÖ]<»<‚ÏÃÖ]<‚‰^ËÖ]<ð½çÖ]æ<íãf�eJ< <
ovf¹]<êÞ^nÖ]<VØñ^‰æ<l^fmc<gŠßÖ]J< <
g×Ş¹]<Ùæù]<Vl^fmc<gŠßÖ]<íßéfÖ^e<J< <
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<Vl^fmc<gŠßÖ]<]†Îý^e…J< <
ovf¹]<oÖ^nÖ]<Vlçfm<gŠßÖ]<»<ì‚ÃÖ]J< <
g×Ş¹]<Ùæù]<VgŠÞ<Ø·<ì‚jÃÚ<ÑøŞÖ]<Jì^ÊçÖ]æ<ØfÎ<^â…]†Îc<ð^ãjÞ]<^ãi‚ÂJ< <
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<VgŠÞ<Ø·<ì‚jÃÚ<ÑøŞÖ]<ì^ÊçÖ]æ<ì†Ï¹]<ð^ãjÞ^e<^ãi‚ÂJ< <
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<VgŠÞ<Ø·<íŠèû]<ì�Ç’Ö]æJ< <
g×Ş¹]<Äe]†Ö]<VgŠÞ<Ø·<ì_†Ú]<íÏ×ŞÚ<÷<ˆ×i^ãÚ<ì‚ÃÖ]J< <
g×Ş¹]<‹Ú^¤]<VgŠÞ<Ø·<íqæ‡<gñ^ÇÖ]<‚Ãe<^ãqæˆi<àÚ<†}aJ< <
ovf¹]<Äe]†Ö]<Vl÷^u<êËÞ<gŠßÖ]J< <
ovf¹]<‹Ú^¤]<VÝ^Óu_<¼éÏ×Ö]JJ<< <

                                      
 .القادمة ةالسن مقرر األهلية مباحث يف تفصيالً تدرس ألا هنا أضمها ومل املال أو النفس على الوالية: الوالدة آثار ومن (1)
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ovf¹]<Ùæù]<I<l^fmc<gŠßÖ]V< <

Ìè†Ãi<gŠßÖ]<ä×éÖ�æ<V< <

gŠßÖ]<ğ̂uøŞ‘]V ابتداء األب إىل شرعاً ثابتة قرابة.  

 m�Z��Y��l قرابة فاعتربها للزواج الشرعية العالقة هذه درق الذي هو تعاىل اهللا أن وذلك

  .]٨: النساء[

  .لألب الضمري: وله ]٢٣٣: البقرة[ �m���ª��©������¨���§l لألب تعاىل اهللا وأثبتها

¾��¿����m��Å���Ä��Ã��Â��Á��À الشرعي بوجهها كانت إذا القرابة ذا اعترف وقد

ÆÇ��l ]٥٤: الفرقان[.  
 وربط اإلنسان هلذا تكرمياً املخلوقات سائر دون بالنسب اإلنسان على عاىلت اهللا امنت وقد

  .)١(الشرعي اإلقرار ذا األحكام من الكثري
g×Ş¹]<Ùæù]I<lçfm<gŠßÖ]<‚ÏÃÖ^e<xév’Ö]ENDV< <

  .بالعقد النسب ثبوت إىل الفقهاء عامة ذهب

  .الدخول إمكان اشترطوا الفقهاء مجهور ولكن
 انعدم فإذا بإمكانه إال ذلك يتبني وال الدخول وشرطه لنسبا لوجود سبب العقد ألن
  .للدخول مظنة يعد مل العقد بأن قطع اإلمكان

 مع مقامه العقد لقيام الدخول إلمكان اعتبار دون النكاح بعقد االكتفاء إىل احلنفية وذهب
 مسرية من أكثر وبينهما باملغربية املشرقي تزوج يف ممكن والتصور الدخول قيام تصور اشتراط
  . االستدراج أو املعونة أو للكرامة إثباتاً أشهر ستة

  .)٣(»احلجر وللعاهر للفراش الولد«: gبقوله احلنفية واستدل
    

  

                                      
  ٦/٩٧: املسري زاد: ور. الشرع وجه على واألنثى الذكر بني املاء خلط: العريب ابن النسب وعرف ١٣/٤٠: القرآن ألحكام اجلامع (1)
 .٧/٤٨٣و١١٩ - ١١٥و ٥٥ - ٩/٥٣: املغين ٥/٣٧٢: املعاد زاد ٣/٣٣٨: احملتاج مغين ٣٧٨و ٨/٣٧٤: البنيالط روضة ١/٤٩٣: السالك بلغة ٢/٤٦٠: الكبري الشرح ٢١٢ -  ٣/٢١١و٣٣٢ - ٢/٣٣١: الصنائع بدائع ١/٣١٤: اهلداية ٤/١٦٩: الرائق البحر (2)
 .للبخاري واللفظ ١٤٥٧: رقم للفراش الولد: باب الرضاع يف ومسلم ١٩٤٨: رقم املشبهات تفسري: باب البيوع يف البخاري أخرجه (3)
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 قد أخي ابن: سعد فقال زمعة بن وعبد وقاص أيب بن سعد تنازع احلديث ورود سبب ويف
: gاهللا رسول فقال فراشه ىعل ولد أيب وليدة وابن أخي: فقال زمعة بن عبد فقام فيه إيل عهد

  .)١(»زمعة بن عبد يا لك هو«

  .مطلقاً بالعقد للنسب وإثبات وطئه حتقق مع الزاين عن النسب نفي احلديث هذا ويف

  .أمحد عن حرب رواية وهو احملقق الدخول اشتراط إىل تيمية ابن وذهب

  .البناء قبل طلق فيمن أمحد لنص وذلك
 العلوق إمكان مبجرد النسب يثبت ال أنه وذلك لعان بغري عنه فينتفي فأنكره بولد امرأته فأتت

  .)٢(فراشاً املرأة لتكون احملقق الدخول من والبد عادة بانتفائه قطع ما إذا
  .العقد يف وهي احلمل مدة أقل من ألكثر بالولد تأيت أن بشرط وهذا

  .طلقت قد كانت إذا الطالق تاريخ من احلمل مدة أكثر من ألقل به تأيت أن بشرط وكذلك
 أقل حساب يف الدخول بتاريخ العربة ولكن بالدخول اقترن إذا الفاسد بالعقد ويعتد هذا

  .احلمل مدة
  .احلمل مدة أقصى حساب يف املفارقة وبتاريخ
  .امرأته وظنها امرأة وطئ كمن بشبهة الوطء يف وكذلك

 الصغري بالزوج بالنس يثبت فال عادة اإلحبال منه يتصور الزوج يكون أن ويشترط كما
  .وابوب املمسوح من النسب يثبت وال البالغ غري

  .به يعتد بال ذو فرق أيام ستة بأن )٣(املالكية وصرح

  .ثالثة أو يومني أو كيوم يعترب ال قليل دونه وما: ومعناه

                                      
 .السابق (1)
 .٥/٣٧٢: املعاد زاد (2)
 .٢/٤٦٠: لكبريا الشرح (3)
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<

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<l^fmc<gŠßÖ]<�çqçe<ì‚Ú<ØÛ£]EMDV< <

  .وأقصاها احلمل مدة أقل بني قعةالوا الفترة يف احلمل أتى إذا النسب يثبت
ØÎ_<ì‚Ú<ØÛ£]<V< <

  .احلمل مدة بداية يف اختلفوا مث أشهر ستة هي احلمل مدة أقل أن الفقهاء اتفق

  . الوطء وإمكان الدخول وقت من أا إىل اجلمهور فذهب

» احلَجر وللعاهر للفراش الولد«: gقوله لعموم العقد وقت من أا إىل احلنفية وذهب
  .الزواج عقد هو والفراش

  .الدخول مع وهو الوطء بإمكان إال بفراش ليست املرأة أن اجلمهور ودليل 

 معرفته ميكن الذي وهو الدخول مظنة العقد ألن الدخول مقام قائماً العقد احلنفية واعترب
  .للبعض أو للجميع حساً

   .الصحابة إمجاع هو أشهر ستة هو احلمل مدة أقل أن على اجلماهري ودليل

 علياً ذلك فبلغ برمجها فهم أشهر لستة ولدت قد بامرأة أيت عنه اهللا رضي عمر أن روي ملا
  .فسأله إليه فأرسل عنه اهللا رضي عمر ذلك فبلغ رجم عليها ليس: فقال عنه اهللا رضي

��{��~�my: تعاىل قال: فقال �|��{��z���¥��¤� �£� �¢��¡� �¦� � � �l 
  .]١٥: األحقاف[ �mO��N��M��LP��l: وقال ]٢٣٣: البقرة[

 مث عنها فخلى: قال .عليها رجم ال: قال أو عليها حد ال متام حولني محله أشهر فستة
  . )٢(ولدت

  .إمجاعاً فكان احلد عنها ودرأ بقوله عثمان فأخذ
< <

< <

                                      
 ٣/٣٣٨: احملتاج مغين ١/٥٠٠: السالك بلغة ٢/١١٠: اتهد بداية ٣/٤٠١و٢/٤٥٩: الكبري الشرح ٢/٦٢٣: املختار والدر احملتار رد ٣/٢١١: الصنائع بدائع ٣٩ - ٣/٣٨: احلقائق تبيني ١٧٧و٤/١٦٩: الرائق البحر ٣١٥ - ١/٣١٤: اهلداية (1)

 .١٣٣ - ١٠/١٣١: احمللى ٤١٤و ٤٠٥: القناع كشاف ٢/٢٧٤: السبيل منار ١١٧ - ٩/١١٥: املغين ٨/٣٧٧: الطالنب روضة ٢/١٤٢: املهذب
 .٧/٤٤٢ احلمل أقل يف ماجاء باب العدد كتاب يف السنن يف البيهقي أخرجه (2)
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î’Î_<ì‚Ú<ØÛ£]<V< <

  .ذلك يف نص وجود لعدم النادر القليل يف ولو الناس أحوال استقراء على العلماء اعتمد
 حممد امرأة جارتنا هذه«: مسلم بن الوليد حبديث واستدلوا سنني بأربع اجلمهور فقدرها 
 كل حتمل سنة عشرة اثنيت يف أبطن ثالثة محلت صدق رجل وزوجها صدق امرأة عجالن بن
  .)١(»سنني أربع بطن

 وال سنتني على احلمل يف املرأة تزيد ما«: عائشة حبديث واستدلوا بسنتني احلنفية وقدرها
  .)٢(»املغزل عود ظل يتحول ام قدر

  .أربع واملشهور سبعاً أو ستاً آخر ويف سنني خبمس آخر قول يف املالكية وقدرها

 رجل أميا«: قال عمر سيدنا عن حبديث واستدل عنها تزيد ال أشهر بتسعة حزم ابن وقدرها
 إنف محلها يستبني حىت أشهر تسعة فلتجلس قعدت مث حيضتني أو حيضة فحاضت امرأته طلق
 عن قعدت اليت عدة أشهر ثالثة أشهر التسعة بعد فلتعتد أشهر تسعة يف محلها يستنب مل

  .)٣(»احمليض

  : على أنه السوري الشخصية األحوال قانون من /١٢٨/ املادة نصت

  .»مشسية سنة وأكثره يوماً ومثانون مائة احلمل مدة أقل«
ì�^ÚK<MNUVK   

  : التاليني بالشرطني زوجها إىل بينس الصحيح النكاح يف زوجة كل ولد - ١«

  .احلمل مدة أقل الزواج عقد على ميضي أن - أ
 الزوجني أحد كان لو كما حمسوسة بصورة الزوجني بني التالقي عدم يثبت ال أن - ب
  .»احلمل مدة من أكثر بعيد بلد يف غائباً أو سجيناً

< <

< <

< <

                                      
 .٧/٤٤٣ احلمل أكثر يف جاء ما باب العدد كتاب السنن يف البيهقي أخرجه (1)
 .٧/٤٤٣: السابق السنن يف البيهقي أخرجه (2)
 .١٠/١٣٣: حزم ابن ذكره (3)
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g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<l^fmc<gŠßÖ]<»<‚ÏÃÖ]<‚‰^ËÖ]<ð½çÖ]æ<íãf�eV< <

gŠßÖ]<»<|^ÓßÖ]<‚‰^ËÖ]<V< <

  .بولد فجاءت بعدا علمه مع الثاين من عدا يف تزوجت نأك وذلك
  .سنتني من ألقل به جاءت إن األول من فيثبت

  .فاسداً الثاين النكاح كون مع فأكثر أشهر لستة به جاءت إن الثاين من أو
  .الشافعية عند األصح وهو اجلمهور عند الوطء تاريخ من وذلك

  .العقد وقت من آخر وجه ويف
 باإلسالم عهد قريب من إال زنا ويعد يقبل ال املعتدة بتحرمي اجلهل دعوى": الشافعية وقال

  .)١("مطلقاً فيقبل معتدة بكوا اجلهل وأما

  : بشبهة والدخول الفاسد الزواج يف النسب يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب
ì�^ÚK<MONVK   

 تاريخ من فأكثر يوماً ومثانني ملئة ولد إذا الدخول بعد فاسد جزوا من املولود - ١«
  .الزوج من نسبه ثبت الدخول

 من سنة خالل به جاءت إذا إال نسبه يثبت ال تفريق أو متاركة بعد والدته كانت إذا - ٢
  .»التفريق أو املتاركة تاريخ
ì�^ÚK<MOOVK   

 من نسبه يثبت وأكثرها حلملا مدة أقل بني ما بولد جاءت إذا بشبهة املوطوءة - ١«
  .الواطىء

 ومينع القرابة نتائج مجيع عليه ترتب بشبهة أو فاسد بنكاح ولو النسب ثبت مىت - ٢
  .»واإلرث القرابة نفقة به وتستحق املمنوعة الدرجات يف النكاح

< <

< <

                                      
 .٩/٥٧: املغين ٤١١ -  ٥/٤١٠: القناع كشاف ٣٩٤و٣/٣٩١: احملتاج مغين ٣٨٢و٨/٣٧٥: الطالبني روضة ١/٤٩٢: السالك بلغة ٣/٢١٥: الصنائع بدائع (1)
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l^fmc<gŠßÖ]<»<ð½çÖ]<íãf�e<V< <
  : أنواعها حبسب نسبال وثبوت الشبهة بيان من البد الشبهة يف النسب ثبوت لبيان

  : أنواع ثالثة والشبهة
MI íãf�<»<‚ÏÃÖ]<V< <

  .النسب فيها ويثبت حقيقة ال صورة العقد فيها وجد ما وهي
  .نسب وال احلد فيجب خامسة على وطء مع كعقد: ذلك ومن

  .التعزير مع النسب ويثبت حد فال حنيفة أيب خبالف
NI íãf�<»<ØÃËÖ]<V< <

  .بادعائه حله املظنون الوطء وهي
  .امرأته ليست أا وتبني "امرأتك هي": له وقيل له زوجة أا على إليه زفت امرأة وطئ منك
  .املختلعة أو ثالثاً املعتدة وطء أو

  .احلمل مدة أقصى من ألقل به تأيت أن بشرط النسب فيها ويثبت
  .ادعاه إن إال يثبت فال احلمل مدة انتهت فإذا

  .النسب تثبت الفعل يف شبهة كل وليس
OI f�íã<»<Ø�]V< <

 الكناية طالق يف كاملعتدة احملل حلية يف شبهة يورث مانع يعارضه للحل مثبت دليل فيوجد
  .ثالثاً بنيته

  .املخالف دليل وقيام احلرمة يف االختالف لتحقق حبرمتها علم ولو عدا يف بوطئها حد فال
 الزنا معىن يبق فلم وجه من فيها امللك لثبوت باحلرمة علم ولو احملل شبهة يف احلد جيب وال

  .بادعائه النسب يثبت كما الشبهة مع احلد جيب فال كامالً
 وإمنا الواطئ النسب يلحق مل بشبهة وطئها من أشهر ستة لدون باحلمل املرأة أتت فإن

  .متزوجة كانت إن الزوج
 فراشلل ترجيحاً للزوج الولد كان هلما كونه إمكان مع والزوج الواطئ بني التنازع وقع وإن

  .قول يف والشافعية احلنفية عند
 أو ظنه على يغلب مبن فيلحقه القائف على الولد يعرض": الشافعية عند آخر قول ويف
  .)١("بنفسه وانتسابه بلوغه ينتظر

                                      
 .٩/٥٧: املغين ٤٠٧و٥/٣٩٧: القناع كشاف ٣٩٤ - ٣/٣٩٣: احملتاج مغين ٣٨١ - ٣٨٠و٣٧٥ - ٣٧٤و٨/٣٣٥: الطالبني روضة ٢/١٤٥: املهذب ١٥٤ - ٣/١٥٠و٢/٦٢٤: احملتار رد (1)

256 



 

ovf¹]<êÞ^nÖ]<I<Øñ^‰æ<l^fmc<gŠßÖ]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<l^fmc<gŠßÖ]<íßéfÖ^eENDV< <

íßéfÖ]<íÇÖV ٣(والوضوح الظهور هي(.  
ğ̂uøŞ‘]V ١(ما شيء ثبوت على يشهدون الذين الشهود(.  

  .الصحيح العقد وهو سببه توافر حيث الثبوت النسب يف األصل إن
  .بينته ما على - الدخول إمكان وشرطه

 إال النسب يثبت مل رجل من ولدها نسب امرأة ادعت أو آخر من نسبه شخص ادعى فإذا
  .بالبينة

 ما وهذا رجالن أو وامرأتان رجل فهي احلنفية سوى اجلمهور عند رجالن هي هنا والبينة
  .االستلحاق يسمى

  .رجوعه مث له واستلحاقه ابنه بأنه األب إقرار على.. اثنان لالبن يشهد بأن: ذلك وتصوير
 البيت يف وليس ولد مع منه زمن بعد خروجها مث بيتاً ولد دون وحدها امرأة دخول برؤية أو

  .اتفاقاً وقع بل إليها النظر يتعمدوا ومل ولدته أا ويعلمون غريها امرأة
  .أمكن ما الصالح على املسلم حال حلمل كله وذلك جيوز ال إليها نظرهم ألن
  . النسب ثبت شهدا أو شهدوا فإذا
  .واالستهالل الوالدة على بالبينة النسب ثبوت وأما

  : ذلك يف الفقهاء اختلف فقد
 أو احلبل ظهور مبؤيد لتأيدها الواحدة رأةامل شهادة قبول إىل واحلنابلة احلنفية فذهب

  . بشهادا الولد ويتعني آثاره أو القائم العقد أي الفراش ووجود الوالدة إنكار مع باحلبل االعتراف
  .عدلتني امرأتني شهادة اشتراط إىل املالكية وذهب

  .نساء أربع شهادة اشتراط إىل الشافعية وذهب

                                      
 اية ٣٣٤ - ٢/٣٣٣: املهذب ٢٥٤ - ١١/٢٥٣و ٨/٣٧٩: الطالبني روضة ٢١٥و ١٨٨و ٤/١٨٦: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ٤/٥٦: الكتاب شرح اللباب ٢١٧ - ٣/٢١٦ الصنائع بدائع ٦٢٨ - ٦٢٦/ ٢: املختار الدر مع احملتار رد (2)

 .٣٩٨/ ٥: القناع كشاف ٢/٤٩٤: السبيل منار ١٨/٤٩٦: املهذب شرح اموع تكملة ٤٤٨و ٤٤٣ - ٤٤٢و٤/٣٣٧: احملتاج مغين ٨/٣١١ احملتاج
 .٥٣: الصحاح خمتار (3)
 .٤/٤٦١: احملتاج مغين (1)
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íÖ�ù]<í�Î^ß¹]æ<xéq�Ö]æ<V< <

  . »القابلة شهادة أجازgاهللا رسول أن«: البيهقي أخرجه مبا واحلنابلة احلنفية لاستد
  . احتياطاً هنا يشترط فكذلك القرآن يف ثانية امرأة باشتراط املالكية واستدل
  . »االستهالل يف نسوة أربع إال جيوز ال«: عطاء عن روي مبا الشافعية واستدل
 أمر وهو واالستهالل الوالدة على امرأتني شهادة اشتراط يف املالكية مذهب أرجحه والذي

  . يعسر ال
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<l^fmc<gŠßÖ]<…]†Îý^eEMDV< <
ÜŠÏÖ]<Ùæù]I<…]†Îý]<gŠßÖ^e<î×Â<‹ËÞ<†Ï¹] :  

  .أبوه أو ابنه بأنه النسب معروف غري المرىء ما شخص يقر أن وهو
  : هي شروط اإلقرار هذا ولصحة

  .)٢(»أبيه غري إىل انتسب من ملعون«: gلقوله النسب جمهول له املقر يكون أن - ١
  .ملثله مثله ولد إجناب فيه حيتمل سنيهما بني الفرق يكون بأن ملثله مثله يولد أن - ٢
 جمنوناً أو صغرياً كان بأن وإال بقوله يعتد كان إن النسب من به أقر مبا املقر له املقَر تصديق - ٣

  .تصديقه يشترط فال
  .للعقوبة وإمنا للنسب مثبتاً يصلح ال نهأل الزنا من املقر يدعيه ال أن - ٤
 نسبه يثبت مل غريه أو غالم ببنوة معتدة أو زوجة أقرت فلو غري ال نفسه على النسب يثبت أن -٥

  .الغري على للنسب حتميل إقرارها ألن هلا وموافقته بإقراره إال زوجها من
  .باللعان وال ثبوته بعد النسب نقض أو إبطال حبال يصح وال

  : السوري الشخصية األحوال قانون من /١٢٩/ ادةامل نصت
  :ولد كل زوجة يف النكاح الصحيح ينسب إىل زوجها بالشرطني التاليني - ١«
  .احلمل مدة أقلعلى عقد الزواج  ضيأن مي -أ
أن ال يثبت عدم التالقي بني الزوجني بصورة حمسوسة كما لو كان أحد الزوجني  -ب

 .كثر من مدة احلملسجيناً أو غائباً يف بلد بعيد أ

  .ادعاه أو به أقر إذا إال الزوج من الولد نسب يثبت ال الشرطني هذين أحد انتفى إذا - ٢
  .»إذا توفر هذان الشرطان ال ينفى نسب املولود عن الزوج إال باللعان - ٣

                                      
 .٥/٣٢٧: املغين ٢/٣٥١: املهذب ٢٦٠ - ٢/٢٥٩ احملتاج مغين ٤١٣ - ٣/٤١٢: الدسوقي حاشية مع الكبري الشرح ٢/١٩٥: سالكال بلغة ٤/٤٤٦: احملتار رد مع املختار الدر ٢١٨ - ٢١٧/ ٣: الصنائع بدائع (1)
 .٢٣٣٣: رقم: اخلفاء كشف ١/٤٢٩: احلديث علوم اختصار (2)
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 النسب بثبوت الزوج بإقرار األوىل الفقرة يف الواردين الشرطني لتقيد الثانية الفقرة وجاءت
  .به االدعاء أو به اإلقرار مبجرد النسب بثبوت املالكية دون اجلمهور مذهب وهو لثبوته دعائهوا

  : على أنه السوري الشخصية األحوال قانون من /١٣٤/ املادة نصت قدو
 كان إذا املُقر من النسب به يثبت النسب هول املوت مرض يف ولو بالبنوة اإلقرار - ١«
  .البنوة ههذ حيتمل بينهما السن فرق

 أو مبصادقته إال زوجها من الولد نسب يثبت ال معتدة أو متزوجة امرأة املقر كان إذا -٢
 .»بالبينة

ÜŠÏÖ]<êÞ^nÖ]I<…]†Îý]<gŠße<ÙçÛ¦<î×Â<�ÇÖ]EMD<V< <

  .... الشخص هلذا قريبهم أو أبيهم بأبوة الورثة يقر بأن وذلك
  .النسب إثبات على شهوداً كانوا الورثة من يكونوا مل بأن وإال ورثة كانوا إذا هذا
 والشافعية احلنفية عند - الصغري اجلامع رواية يف - الشهادة نصاب املقرين بلوغ يشترط وال
  .شهادة ال إقراراً يعد الورثة تصديق ألن واحلنابلة
  .اجلميع على احلكم فيثبت فيه الشهادة شروط فيشترط واملالكية احلنفية عند شهادة ويعد
 يف مجيعاً ويشاركهم النسب فيثبت للمقرين الورثة مجيع مصادقة من فالبد راإلقرا وأما

  .تعددهم يشترط وال اإلرث
 فيثبت االختالف على الشهادة يف النصاب يبلغوا ومل آخرون وجحد البعض صدق إذا أما

 عليهم قاصرة حجة اإلقرار ألن وذلك غريهم دون اإلرثية حصتهم ويشاركهم البعض حق يف نسبه
  .سواهم تشمل فال

  ."النسب يثبت وال النسب فرع اإلرث ألن اإلرث يف يشاركه ال": الشافعية وقال
  : أنه على /١٣٤/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون نص وقد

 مبصادقته إال زوجها من الولد نسب يثبت ال معتدة أو متزوجة امرأة املُقر كان إذا - ٢«
  .»بالبينة أو

  
  

                                      
 .٣٢٩ - ٥/٣٢٨: املغين ٥/٤٠٥: القناع كشاف ٣٨٠ - ٨/٣٧٩: الطالبني روضة ٢/٣٥١: املهذب ٨/٤١٧: دسوقيال وحاشية الكبري الشرح ٢١٨ - ٣/٢١٧: الصنائع بدائع ٦٢٩ - ٢/٦٢٧: املختار الدر على احملتار رد (1)
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  : أنه على/ ١٣٥/ املادة ونصت
 فرق وكان له املقر صادقه إذا النسب به يثبت باألمومة أو باألبوة النسب جمهول إقرار«
  .»ذلك حيتمل بينهما السن

  : أنه على /١٣٦/ املادة ونصت
  .»بتصديقه إال املقر غري على يسري ال واألمومة واألبوة البنوة غري يف بالنسب اإلقرار«
ovf¹]<oÖ^nÖ]<I<lçfm<ŠßÖ]g<»<ì‚ÃÖ]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<gŠÞ<Ø·<ì‚jÃÚ<ÑøŞÖ]<ì^ÊçÖ]æ<ØfÎ<^â…]†Îc<ð^ãjÞ^e<^ãi‚ÂV< <

 مدة أقصى إىل بولد فجاءت زوجها عنها تويف أو األقراء ذوات من املرأة طلقت إذا 
  .املطلق هذا إىل النسب ثبت الطالق تاريخ من احلمل

 وال وطئه من العلوق ألن البائن أو عيةالرج املطلقة بني تفريق دون الشافعية عند األظهر وهو
  .الطالق بعد حادث من يكون أن حيتمل

 أنكره إن النسب يثبت فال الطالق وقت من احلمل مدة أقصى من ألكثر به جاءت إذا وأما
  .غريه من العلوق إلمكان له ليس بأنه لليقني املطلق الزوج

 حل ظنه مع الثالث الطالق عدة لخال كان بشبهة الوطء أن على وحيمل فيثبت ادعاه إذا إال
  .الوطء
  .هلا مراجعاً عدا يف ووطئها رجعياً الطالق كان أو

  .عدا يف وطؤه كان طاملا النسب فيثبت الطهر ممتدة كانت ورمبا
 نفقة وإرجاع أشهر بستة والدا قبل عدا بانقضاء وحكم إليه النسب يثبت مل يدعه مل وإذا

  .وحممد ةحنيف أيب عند أشهر الستة
 وتزوجت عدا انقضت فقد حادث وطء من كونه من البد احلمل أقصى مدة بعد الولد ألن

  .الستة األشهر نفقة رد فلزمها غريه
 وطئها الحتمال النفقة من شيئاً ترد وال احلمل بوضع عدا انقضاء إىل يوسف أبو وذهب

  .حتمالباال النفقة تسقط وال بشبهة غريه من أو نفسه الزوج من بشبهة
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  : أنه إىل /١٣٠/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب
 خالل ولدته إذا ولدها نسب يثبت عدا بانقضاء زوجها عنها املتوىف أو املطلقة تقر مل إذا«
  .»الورثة أو الزوج ادعاه إذا إال ذلك من ألكثر يثبت وال الوفاة أو الطالق تاريخ من سنة

 املعاش الواقع مع جرياً الوفاة أو الطالق تاريخ من بسنة احلمل مدة قيد قد القانون أن ويلحظ
  .ذلك يف االحتمال يرد أن وميكن االستقراء على بنوه إمنا الفقهاء قاله ما أن باعتبار
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<Ø·<ì‚jÃÚ<ÑøŞÖ]<ì^ÊçÖ]æ<ì†Ï¹]<ð^ãjÞ^e<^ãi‚ÂV< <

 وملا بولد فجاءت النقضائها معقولة مدة مضت نأ بعد عدا بانقضاء فأقرت املرأة طلقت إذا
  : ينظر طالقها من سنتني إىل أو السنتان متض

  .الزوج هلذا النسب ثبت عدا بانقضاء إقرارها يوم من أشهر ستة من ألقل بولد جاءت إن

 هذا إىل نسبه يثبت مل عدا بانقضاء إقرارها يوم من فأكثر أشهر لستة به جاءت إذا أما
  .الزوج
 غريه من للعلوق كافية وهي أشهر ستة مضت وقد عدا بانقضاء بإقرارها مصدقة ألا ذلكو

 يوم من أشهر ستة من ألقل بولدها جاءت لو كما بيقني إقرارها يف غلطها أو كذا يظهر مل ما
  .وكذباً غلطاً إقرارها ويكون إقرارها

 أقصى انتهاء قبل ما إىل بولد وجاءت تتزوج ومل عدا بانتهاء أقرت لو": الشافعية وقال
 للثاين فاحلمل أشهر ستة بعد بولد وجاءت تزوجت إذا أما الزوج إىل النسب ثبت احلمل مدة
  ."لألول فهو دون فما وإال

  : أنه على/ ١٣١/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب ولذا

 من ألقل ولد إذا ولدمها نسب بتيث العدة بانقضاء املقرتان زوجها عنها املتوىف أو املطلقة«
  .»املوت أو الطالق وقت من سنة من وأقل اإلقرار وقت من يوماً /١٨٠/
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g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<gŠÞ<Ø·<íŠèû]<ì�Ç’Ö]æV< <

 أقرت أو عدا بانتهاء بعد تقر وملا بولد جاءت مث آيسة وكانت باألشهر عدا كانت إذا
  .عدا بانتهاء
 عدم علم بوالدا ألا الزوج إىل نسبه ثبت طالقها وقت من تنيسن إىل بالولد جاءت فإذا

  .األقراء ذوات من وأا إياسها
  .أيضاً نسبه ثبت أشهر ستة من ألقل بولد وجاءت عدا بانتهاء أقرت أو

 أشهر ستة من ألقل بولد جاءت مث أشهر ثالثة مبضي عدا بانقضاء وأقرت صغرية كانت فإذا
 يف تلده ال احلمل ألن عدا بانقضاء كذا لظهور وذلك يثبت مل وإال نسبال ثبت إقرارها منذ
  .آخر زواج من أشهر ستة من أقل

 طالقها وقت من سنتني إىل النسب فيثبت العدة أثناء باحلمل وأقرت عدا بانتهاء تقر مل فإذا
  .الرجعي طالقها وقت من شهراً وعشرين سبعة إىل ويثبت البائن

  .حيضها قبل أشهر ثالثة والعدة العدة يف كان قالعلو أن لظهور
 من أشهر الثالثة مضي بعد كان العلوق أن تبني شهراً وعشرين سبعة من ألكثر ولدت فإذا

  .غريه
g×Ş¹]<Äe]†Ö]<I<gŠÞ<Ø·<ì_†Ú]<íÏ×ŞÚ<÷<^ãÚˆ×i<ì‚ÃÖ]V< <

 إن إال وجالز من يثبت ال الولد فنسب الدخول قبل كاملطلقة املطلقة على العدة جتب مل إذا
  .)١(طلقها الذي الزوج هذا من أنه يقيناً يعلم وذا الطالق وقت من أشهر ستة من ألقل به جاءت
g×Ş¹]<‹Ú^¤]I<gŠÞ<Ø·<íqæ‡<gñ^ÇÖ]<‚Ãe<^ãqæˆi<àÚ<†}aV< <

 وتزوجت ذلك ادعت أو بآخر وتزوجت اعتدت مث طالقه أو الزوج موت الزوجة بلغ إذا
 وهو األول من ال الثاين من نسبهم فيثبت أوالداً الثاين من لدتو وقد األول الزوج جاء مث بآخر
  .يوسف أيب قول

  .األول من علوقه ليقني الثاين عقد من أشهر ستة من ألقل به أتت إن لألول يكون أنه: وبيانه
  .للثاين فهو أشهر ستة من ألكثر احلمل ولد كان وإن

 رجع ما وهو فاسداً كان ولو احلقيقي للفراش الولد ألن الفتوى عليه الذي األول هو وهذا
  .)١(عابدين ابن ورجحه اإلمام إليه

                                      
 .٤٠٨ - ٥/٤٠٥: القناع كشاف ٣٩١ - ٣/٣٩٠: احملتاج مغين ٣٧٨ - ٨/٣٧٤: الطالبني روضة ٦٢٥ - ٢/٦٢٣: احملتار رد ٢١٥ - ٣/٢١١: الصنائع بدائع (1)
 .٢/٦٣١: احملتار رد (1)
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ovf¹]<Äe]†Ö]<I<l÷^u<êËÞ<gŠßÖ]ENDV< <
íÖ^£]<±æù]<I<êËÞ<gŠßÖ]<…^ÓÞde<ì�÷æ<‚ÖçÖ]<V< <

  .ظاهراً ليس واحلبل حببلها علمه عدم بشرط الولد نسب لنفي زوجته والدة إنكار للزوج
 الواحدة املرأة شهادة ألن الصاحبني مذهب يف غريها أو القابلة بشهادة الوالدة إثبات فللزوجة

  .تكفي احلالة هذه يف
  .وامرأتني رجل أو رجلني شهادة لزوم إىل حنيفة أبو وذهب
  : الوالدة إلنكار ويشترط

  .القابلة أحضر أو باملولود التهنئة تقبل لو كما داللة أو صراحة بالوالدة الزوج إقرار عدم - ١
  .بنسبه منه إقراراً عد أخره فإن نسبه ينف يؤخر ال أن - ٢

íÖ^£]<íéÞ^nÖ]<I<êËÞ<gŠßÖ]<Ý‚ÃÖ<á^ÓÚc<h^¨ý]<V< <

 دون حيول مما ممسوحاً لكونه أو لعقمه أو لصغره احلمل حدوث منه يتصور ال الزوج كان إذا
   ...ملثله مثله والدة النسب شروط من ألن النسب يثبت فال التناسل
íÖ^£]<ínÖ^nÖ]I<êËÞ<gŠßÖ]<Ý‚ÃÖ<êÎøjÖ]<°e<°qæˆÖ]<V< <

  .الزوجني بني التالقي لعدم النسب نفي ميكن أنه إىل احلنفية دون اجلمهور ذهب
íÖ^£]<íÃe]†Ö]<I<êËÞ<gŠßÖ]<Ý‚ÃÖ<ê–Ú<ì�ËÖ]<ì�‚�]<ØÎù<ì‚Ú<ØÛv×Ö<æ_<ê–¹<^â^’Î_<V< <

 أو عقدال تاريخ من أشهر ستة من ألقل بولد زوجته جاءت إذا الولد ينفي أن للزوج ميكن 
  .الطالق تاريخ من احلمل مدة أقصى من ألكثر

  .الزنا من يدعه مل ما الولد بنسب يقر أن للزوج ميكن فإنه ذلك ومع
íÖ^£]<íŠÚ^¤]I<êËÞ<gŠßÖ]<àÂ<Ðè†�<á^Ã×Ö]<V< <

 الزوج فيحلف الزوجني كال حيلف بأن وذلك اللعان قسمي من قسم الولد نسب نفي إن
  .)١(للولد نفيه يف الزوج كذب على الزوجة لفوحت الولد نفي على أميان أربعة

  : /١٢٩/ املادة يف ذلك السوري الشخصية األحوال قانون ذكر قدو
 الولد نسب ينفى ال - بينهما واللقاء احلمل مدة أقل - الشرطان هذان توافر إذا - ٣«
  .»باللعان إال الزوج عن
< <

                                      
 ٣٧٤و ٣٦١و ٣٥٩و ٣٥٧ - ٣٥٦و ٣٣١ - ٨/٣٢٨: الطالبني روضة ٤٩٦و٤٩٣ - ١/٤٩٢: السالك بلغة ٦٣٠ - ٢/٦٢٣: احملتار ورد املختار الدر ٣٠٦ - ١/٣٠٢: اهلداية ٢١٧ - ٣/٢١١: الصنائع دائعب (2)

 .٤٠٧ - ٤٠١و ٣٩٧و ٥/٣٩٠: القناع كشاف ٣٨١ - ٣/٣٨٠: احملتاج مغين
 .٣/٥٨٠: املنهاج بشرح احملتاج زاد ٢/٦٨٠: املختار الدر على احملتار رد ٣/٢٥٧: املقنع ٢/١٢١: قتصدامل واية اتهد بداية (1)
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ovf¹]<‹Ú^¤]I<Ý^Óu_<¼éÏ×Ö]END<�fjÖ]æV< <
g×Ş¹]<Ùæù]I<Ý^Óu_<¼éÏ×Ö]<»<äÏËÖ]<êÚø‰ý]V< <
¼éÏ×Ö] :٣(أبواه يعلم مل الذي الطفل هو(.  

  .]٢: املائدة [�m��ÃÂ��Á��À��¿l: تعاىل لقوله إعماالً التقاطه املسلمني على فيجب
 عمر به فأتيت ملقوطاً وجدت: "قال مجيلة أيب سنني عن سننه يف منصور بن سعيد رواه وملا

: قال" هو؟ أكذلك: "عمر فقال" صاحل رجل إنه املؤمنني أمري يا ":عريفي فقال" اخلطاب بن
  ".نفقته وعلينا والؤه ولك حر فهو به اذهب: "فقال" نعم"

Ý^Óu_<¼éÏ×Ö]<V< <
MI íÞ^–u<¼éÏ×Ö]<V< <

 وإذا آمثاً يعد يلتقطه وال جيده والذي ورعايته حضانته - كفاية فرض - املسلمني على جيب
  .وقاًمطر املكان يكن مل إذا ضمنه تلف

NI gŠÞ<¼éÏ×Ö]<V< <
 إن وخاصة بالنسب ليتشرف بيده بقائه يف امللتقط حق أبطل وإن قُبل نسبه أحدهم ادعى إذا

  .له الظاهر لشهادة معه كانت أو جسده يف وعالمة بدليل ادعاه
 على بينة اآلخر أقام إذا إال النقض يقبل ال ثبت إذا النسب ألن يقبل مل بعده آخر ادعاه فإن

  .اعتباره فيقدم قوله
 جاء إن الولد يف وجوده الشارع يقدر شرعي حكم النسب وإمنا بالتبين نسب يثبت ال وهلذا

  .صحيح عقد طريق عن
���m��Â��Á��À: قال إذ الناس آحاد وليس وصهراً نسباً جعله الذي هو تعاىل فاهللا �¿��¾

��Å���Ä��Ãl ]٥٤: الفرقان.[  

  .لغريه يكن ومل عاملشرو بوجهه اإلنسان لبين النسب كان وهلذا
OI àè�<¼éÏ×Ö]<V< <

  .املسلمني حمال يف وجد إن مسلماً اللقيط يعد
P<I íè÷çÖ]<î×Â<¼éÏ×Ö]<V< <

 التصرف جيوز ال وكذلك عليه نفس والية ال ألنه بالتزويج اللقيط بنفس التصرف جيوز ال
  .مباله

                                      
 .٤٦٧ - ١/٤٦٥:السبيل منار ٤٢٤ - ٢/٤٢٢: احملتاج مغين ١٢٦ - ٤/١٢٤: الكبري الشرح ٤٦٩ - ١/٤٦٧: اهلداية (2)
 .٤/١٢٤: الكبري الشرح (3)
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 عليمهت من ذلك أشبه وما حرفة ويعلمه يؤجره أن فله اللقيط بنفس جزئية والية وللملتقط
  .حاله وحفظ وتثقيفه

QI Ù^Ú<¼éÏ×Ö]<V< <
  .له ملكاً اللقيط مع املوجود املال ويعد مباله التصرف جيوز ال

 ال لريجع أنفق أنه املنفق امللتقط فيحلف عرف إن اللقيط أب على بالنفقة امللتقط ويرجع
  .حسبة
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<Ý^Óu_<¼éÏ×Ö]<»<Äè†�jÖ]<ë…çŠÖ]V< <

  : يلي ما على ٤/٥/١٩٧٠ بتاريخ الصادر/ ١٠٧/ رقم التشريعي املرسوم نص
ì�^¹]K<NVK   

 كانت اليت املالبس مع للشرطة خمفر أقرب إىل يسلمه أن لقيط على يعثر من كل على«
  .»منه بالقرب أو معه وجدها اليت األخرى األشياء ومجيع عليه
ì�^¹]K<QVK   

 يستطيع حىت وتعليمه التهوكف اللقيط رعاية والعمل االجتماعية الشؤون وزارة تتوىل«
  .»عيشه وكسب نفسه على االعتماد

ì�^¹]K<RVK   
 الثامنة سن إمتامه حىت اللقيط نفس على بالوالية والعمل االجتماعية الشؤون وزارة تقوم«
  .»عشرة
ì�^¹]K<SVK   

 الوصية على وتسري ماله على بالوصاية يتعلق فيما اليتيم معاملة القاصر اللقيط يعامل«
  .»الشخصية األحوال قانون يف الواردة الوصية أحكام
ì�^¹]K<MOVK   

  .»ذلك خالف يثبت مل ما مسلماً اللقيط يعترب«
ì�^¹]K<MPVK   

 يف الواردة بالنسب باإلقرار املتعلقة األحكام بلقيط نسب صلة يدعي من كل على تسري«
  .)١ (»الشخصية األحوال قانون

< <

< <
                                      

 .املرسوم هذا على أعثر ومل ٢/١٩١: الشخصية األحوال قانون شرح كتابه يف الصابوين الرمحن عبد الدكتور ألستاذا املرسوم هذا من اختاره ما وهذا (1)
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Ø’ËÖ]<êÞ^nÖ]V<Å^•†Ö]J< <

ovf¹]<æù]Ù<VÌè†Ãi<Å^•†Ö]<‚ÏÚæå…]<äi‚ÚæJ< <

g×Ş¹]<Ùæù]<VÌè†Ãi<Å^•†Ö]<äÛÓuæJ< <

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<V…]‚ÏÚ<Å^•†Ö]<Ý†�]J< <

g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<Vì‚Ú<Å^•†Ö]<Ý†�]J< <

ovf¹]<êÞ^nÖ]<VíÏËÞ<Å^•†Ö]J< <

g×Ş¹]<Ùæù]<Vì†q_<Å^•†Ö]<…^fqcæ<Ýù]<î×Â<Å^•†Ö]J< <

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<VÅ�jÖ]<Å^•†Ö^eJ< <

ovf¹]<Ö^nÖ]o<Vl^fmc<Å^•†Ö]J< <

g×Ş¹]<Ùæù]<Vlçfm<Å^•†Ö]<ì�^ã�Ö^e<J< <

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<V…]†Îý]<Å^•†Ö^eJ< <
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ovf¹]<Ùæù]<I<Ìè†Ãi<Å^•†Ö]<å…]‚ÏÚæ<äi‚ÚæV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<Å^•†Ö]<äÛÓuæV< <

ğ̂uøŞ‘]V ١(اجلوف إىل لنب وصول(.  
ÜÓu<Å^•†Ö]<V< <

  .للرضيع قريبات صرن مبن الزواج حترمي يف مؤثراً كان بشروطه الرضاع وجد إذا
 ارتضع اليت األسرة من - يليهم ومن وأصوله إخوته دون -  وحدمها وذريته الرضيع ويعد

  .منها
 يف احلرمة تنتشر وهكذا.. له إخوة وأبناؤمها أماً - املرضعة - وهي أباً املرضعة زوج فيصبح

  .)٢(»النسب من محير ما الرضاع من حيرم«: gاهللا رسول قال كما األقارب
  .إليه النظر جيوز وفيما الفتنة أمنت إن والنظر اخللوة فتباح

  .)٣(الدية عقل وال الوالية تثبت ال وكذلك بالرضاع واإلرث النفقة تثبت وال
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<…]‚ÏÚ<Å^•†Ö]<Ý†�]EPDV< <

  : احملرم الرضاع مقدار يف الفقهاء اختلف
 واحدة مصة كان ولو للتحرمي مفيد وقته يف الرضاع دجمر أن إىل واملالكية احلنفية فذهب

  .]٢٣: النساء[ m����`����_��~��l: تعاىل بقوله مستدلني

  .اإلرضاع مبطلق التحرمي علّق فإنه

  .»النسب من حيرم ما الرضاع من حيرم«: gوبقوله
  .بعدد تقييد دون الرضاعة مطلق احلديث فذكر

 يضبطهن مشبعات رضعات خبمس يثبت بالرضاع التحرمي أن إىل واحلنابلة الشافعية وذهب
  .العرف
  

                                      
 .٢/٥٠٢: الكبري الشرح (1)
 .٧٣ص خترجيه سبق (2)
 .٤٤٣ - ٥/٤٤٢: القناع كشاف ٢٤٥ - ١/٢٤٤: اهلداية (3)
 .٤٤٦ - ٥/٤٤٥: القناع كشاف ٤١٧ - ٣/٤١٦: احملتاج مغين ٥٠٣ - ٢/٥٠٢: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ٢٤٤ - ١/٢٤٣: اهلداية (4)
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 معلومات رضعات عشر القرآن من أنزل فيما كان«: قالت عائشة عن ورد مبا واستدلوا
  .)١(»القرآن من يقرأ فيما وهنgاهللا رسول فتويف معلومات خبمس نسخن مث حيرمن

  : أنه إىل /٣٥/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

 رضعات مخس يبلغ وأن األولني العامني يف يكون أن للتحرمي الرضعات يف يشترط - ٢«
  .»كثر أو مقدارها قلَّ منها كلٍّ يف الرضيع يكتفي متفرقات
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<ì‚Ú<Å^•†Ö]<Ý†�]ENDV< <

 مدة أن إىل احلنفية عند به املفىت وهو احلنفية من الصاحبان ومعهم الفقهاء مجهور ذهب
  .حولني بعد ما حيرم فال قمريان حوالن هي التحرمي يف ملؤثرا الرضاع

  .بالطعام الرضاعة عن الرضيع استغناء عدم املالكية واشترط
  .استغنائه بعد فيما بالرضاعة حترمي فال اللنب عن السنتني أثناء استغىن فإذا
  .شهرين أو بشهر السنتني عن زاد فيما الرضاعة قبلوا كما

  .شهراً ثالثني إىل بالرضاع التحرمي حصول إىل حنيفة أبو وذهب
÷‚j‰]Ù<…çãÛ¢]<V< <

àÚ<áa†ÏÖ]<Üè†ÓÖ]V< <

  .]٢٣٣: البقرة[ m~��}���|��{��z�¥��¤��£��¢��¡��¦��l: تعاىل قوله
  .السنتني يف مت إن بالرضاع التحرمي حصول يف واضح نص واآلية

àÚ<íßŠÖ]<V< <

  .)٣(»حيرم فهو واحدةً مصةً كان وإن احلولني يف كان ما«: عنهما اهللا رضي عباس ابن عن

 يف اجلمهور مذهب إىل) ٣٥/٢ (املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب
  .الطفل سن من األولني السنتني خالل احملرم الرضاع حصول
  

                                      
 .١٤٥٠: برقم ٢/١٠٧٥: رضعات خبمس التحرمي باب الرضاع يف مسلم أخرجه (1)
 .٥/٤٤٥: القناع كشاف ٣/٤١٦: احملتاج مغين ٢/٥٠٣: الكبري الشرح مع الدسوقي حاشية ١/٢٤٣: اهلداية (2)
 .٤: رقم الصغري رضاعة: باب ضاعالر يف املوطأ يف مالك أخرجه (3)
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 عن مطلقة فاآلية ]٢٣: النساء[ m����`����_��~��l: تعاىل بقوله حنيفة أبو واستدل
  .التحرمي زمان ذكر

��mO��N��M��LP: تعاىل بقوله ذلك حدد مث �l ]منهما كلٍّ فمدة ]١٥: األحقاف 
  .احلنفية عند سنتان أا على الدليل لقيام ثالثني احلمل مدة وليست شهراً ثالثون
ovf¹]<êÞ^nÖ]<I<íÏËÞ<Å^•†Ö]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<ì†q_<Å^•†Ö]<…^fqcæ<Ýù]<î×Â<Å^•†Ö]V< <

  .مال له كان إن الرضيع تلزم اإمن الرضاع أجرة أن إىل اجلمهور ذهب
  .ابتداء األب وهو نفقته عليه جيب من على فالنفقة مال له يكن مل فإن

 عليها وجب وإن األجرة ألخذ االمتناع وهلا أبيه من ولدها إرضاعها نفقة أجرة طلب ولألم
  .قضاء ال ديانة الرضاع
  :نهأ على/ ١٥٢/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون نص قدو
 ويعترب بنفقته املكلف على اصطناعياً أو طبيعياً الرضاع كان سواء الولد رضاع أجرة - ١«
  .»غذائه مقابل يف ذلك

 وهي عرفاً منه يروى حىت اللبأ لنب طفلها إرضاع على األم إجبار إىل الشافعية وذهب كما
  .الوالدة من األوىل األيام لبان

  .أجرا وتطلب غريها ديوج ومل تعينت إن إرضاعه على جترب كما
  .احلنابلة قال وكذلك
  .قضاء ال ديانة إرضاعه عليها وجيب هلا الرضاع نفقة وجوب عدم إىل احلنفية وذهب

  .قضاء إرضاعه عليها فيجب اإلرضاع على قدرا بانت باألجرة إرضاعه قبلت فإذا
 وبعد هلا العدة أو ةالزوجي نفقة لوجوب معتدة أو زوجة كانت طاملا الرضاع على هلا نفقة وال
  .الرضاع أجرة هلا العدة وانتهاء البينونة

  : /١٥٢/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب
  .»الرجعي الطالق عدة يف أو الزوجية قيام حال الرضاع أجرة األم تستحق ال - ٢«

< <
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g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<Å�jÖ]<Å^•†Ö^e<æ_<ì†qù]<ØÎ_<àÚ<ì†q_<Å^•…<Ýù]V< <

 عند أوىل املتربعة كانت األم تأخذه الذي األجر دون أو بالرضاع متربعة توجد إذا
  .الشافعية عند األظهر والقول املالكية عند قول ويف احلنفية

 أجر من أكثر تطلب مل ما برضاعه أحق األم أن إىل واحلنابلة قول يف الشافعية وذهب
  .مثلها

  .احلنفية من عابدين وابن املرغيناين رجحه ما وهو

  : أنه إىل/ ١٥٣/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب قدو

 اإلرضاع يكون أن على معسراً األب وكان أجرة األم طلبت إن باإلرضاع أحق املتربعة«
  . »األم بيت يف

  .أوىل املتربعة كون يف اجلمهور مذهب وهو

  .أوىل األم كون يف اآلخر باملذهب أخذ وهو ذلك قيد القانون ولكن

  .األجرة األم طلب عدم الغالب إذ األجرة األم وطلب األب عسر فاشترط
  .احلضانة هلا ألن األم مرتل يف كونه املتربعة رضاع يف فاألصل كلٍّ وعلى

  : أنه على النقض حمكمة نصت وقد

 منها أحق فاألجنبية املثل أجر األم وطلبت جماناً الولد بإرضاع األجنبية رضيت إذا«
  .)١٧/١٠/١٩٧٠ - ٣٩٠ - ٣٩٧ - ش(» باإلرضاع
 املضارة من أصبح وإال يدفعها أن ميكن اليت النفقة فوق األب يكلف أن ميكن ال أنه وذلك

m½��¼��»��º¾��l.  
  :أوىل املتربعة بأن القائلون واستدل

��¸���m: تعاىل قال وقد جيوز وال به إضرار األجرة أو الزيادة األب تكليف بأن �¶��µ
½��¼��»��º��¹¾��l] ٢٣٣.:البقرة[.   

 يضار أن لألب حيل ال كما مثلها أجر من أكثر تطلب أو بأبيه مضارة إرضاعه عن متتنع بأن
  .رغبتها مع رضاعه فيمنعها بأمه
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�m��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï: فقال أمه غري األب يسترضع أن الشارع أجاز وقد
��Öl] ٢٣٣: البقرة[.  

  .الرضاع نفقة األب يكلف فال ..عليكم رجح فال ألوالدكم األمهات غري تسترضعوا أي
  :القائلون اآلخرون واستدل

 ويعم األمر به يراد خرب ويرضعن m�|��{��zl: تعاىل بقوله أحق األم بأن
 تطلب بأن إضرارها يتمحض مل ما شفقتها وفور من عليه فطرت ملا أوىل األم فتكون والدة كل

  .)١(املثل أجر من أكثر
ovf¹]<oÖ^nÖ]<I<l^fmc<Å^•†Ö]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<lçfm<Å^•†Ö]<ì�^ã�Ö^eENDV< <

  .وامرأتني رجل أو رجلني بشهادة الرضاع ثبوت إىل والشافعية احلنفية ذهب

  .نسوة أربع شهادة أو الشافعية وعند

  .املرأة ثدي إىل النظر يتعمدوا مل ما الرجلني شهادة وحمل

  .شهادتيهما البعض فرد

  .النظر على اإلصرار يصحبها مل ما الشهادة معها تقبل صغرية أنه النووي ورجح

 رجل فيه ويشترط الرضاع بإثبات لزواله يشترط العقد يف يقبل ما بأن احلنفية استدلو
  .منهما فالبد وامرأتان

   ...واملرأتان الرجل النوعان فيه يقبل وحدهن النساء فيه يقبل ما بأن الشافعية واستدل
< <

< <

< <

< <

< <
                                      

 .١١٤ - ٣/١١٣: القرآن ألحكام اجلامع ٥/٤٨٧: القناع كشاف ٣/٤٥٠: احملتاج مغين ٥٢٦ - ٢/٥٢٥: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ٦٧٦ - ٢/٦٧٥: املختار والدر احملتار رد ١/٣٢٧: اهلداية (1)
 .٥/٤٥٦: القناع كشاف ٣/٤٢٤: احملتاج مغين ٥٠٨ - ٢/٥٠٧: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ١/٢٤٦: اهلداية ٣٢٥ - ٣/٣٢٤: القدير فتح ٢/٤١٣: احملتار ورد املختار الدر (2)
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g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<…]†Îý]<•†Ö^eÅ^V< <

  .أماً أو أختاً أو بنتاً ما المرأة الرضاع بقرابة االعتراف وهو
  .اجلمهور عند إقراره عن حبال رجوعه يقبل ال قريبته بأا أقر فإذا
  .وباطناً ظاهراً حرمت صادقاً كان وإن
  .له أثر وال باطناً حرمت كاذباً كان وإن

  .إقراره على ثباته احلنفية واشترط
  .التروي بعد وحنوه حق بأنه ثانية ارهإقر يؤكد أن: وثباته

  .عليها عقده جيز مل وإال ا دخل وإن بينهما فيفسخ
  .املهر وجوب يف ذلك أثر وإن عليه حمرم بأا املقر لزوجها الزوجة تصديق يشترط وال

  .ا دخل قد وكان ووافقته الرضاع الزوج ادعى إن - اجلمهور عند - املثل مهر هلا وجيب
  .بعد ا يدخل مل إن واحلنابلة احلنفية عند املهر نصف لزم وإال "املسمى هلا": يةاملالك وقال
  .املهر يف حقها يبطل وال تزوجها له جيوز وال

 املسمى املهر هلا ووجب بينهما فرق الزوجة أنكرت فإن كله املهر سقط": الشافعية وقال
  ."املثل فمهر وإال ا دخل وقد صحيحاً العقد كان إن

  .املسمى نصف هلا كان ا دخل قد يكن مل فإن
 على واستمرا راضية تزوجته إن بيمينه صدق الزوج فأنكره الرضاع الزوجة ادعت إن أما
  .عقدمها
 فإن وطئها من متكنه ومل بيمينها تصديقها الشافعية عند فاألصح راضية غري تزوجت فإن

  .تصدق مل خمتارة مكنته
  .شيء هلا جيب مل وإال الرضاع ادعت ليتا وهي ا دخل إن املثل مهر وهلا
 هو احلل وأصل بالشك يزول ال اليقني ألن له عربة فال رضاعاً له حمرماً كوا يف شك ولو

  .اليقني
 .)١(بالنسب كاإلقرار ..ملثله مثله يولد حبيث اإلقرار شروط حتقق من والبد

                                      
 .٤٥٩ - ٥/٤٥٧: القناع كشاف ٤٢٤ - ٣/٤٢٣: احملتاج مغين ٥٠٧ - ٢/٥٠٦: الدسوقي وحاشية الكبري الشرح ٤/١٤: الصنائع بدائع ٣٢٥ - ٣/٣٢٤: القدير فتح (1)
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Ø’ËÖ]<oÖ^nÖ]V<íÞ^–£]J< <

ovf¹]<Ùæù]<VÌè†Ãi<íÞ^–£]<^ãÛÓuæ<ì†qù]æ<î×Â<íÞ^–£]<íÏËÞæ<áç–�]<…^fqý]æ<^ãé×ÂJ< <

ovf¹]<êÞ^nÖ]<Và•^£]<àÚ<ð^ŠßÖ]<Ù^q†Ö]æ<Üã�æ†�æ<J< <

ovf¹]<oÖ^nÖ]<VkÎæ<íÞ^–£]J< <

ovf¹]<Äe]†Ö]<Vá^ÓÚ<íÞ^–£]J< <

ovf¹]<‹Ú^¤]<Víèõ…<áç–�]<†ËŠÖ]æ<äe<ä•†Úæ<äÛé×ÃiæJ< <

ovf¹]<Œ�^ŠÖ]<V½çÏ‰<íÞ^–£]<íÚ^Îcæ<ÈÖ^fÖ]<‚Ãe<íÞ^–£]J< <

< <

ovf¹]<Ùæù]<I<Ìè†Ãi<íÞ^–£]<^ãÛÓuæ<ì†qù]æ<î×Â<íÞ^–£]<íÏËÞæ<áç–�]<…^fqý]æ<^ãé×ÂV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<Ìè†Ãi<íÞ^–£]<^ãÛÓuæ<^ãjÖ�_æV< <

Ìè†Ãi<íÞ^–£]<ğ̂uøŞ‘]V مبصاحله والقيام الولد تربية.  
ÜÓu<íÞ^–£]<^ãjÖ�_æ<V< <

  .ورعايته حفظه ألجل ولقرابته للصغري حق وهي

 وصربهن شفقتهن ملزيد - األم وأوهلن -  اإلناث فيها األصل ألن األمهات على واجبة وهي
  .)١(العصبات األولياء على وجتب كما وحنان

  : ذلك ودليل
àÚ<áa†ÏÖ]<Üè†ÓÖ]V< <

  .]٢٣٣: البقرة [�my~��}���|��{��z�����l: تعاىل قوله
 وليدها على وعطف وشفقة وأناة حلم من هلا ملا األم عند الطفل بقاء من ذلك ألجل والبد

  .)٢(حبضانته أحق فكانت
< <

< <

                                      
 .٩/٢٩٧: املغين ٣/٤٥٢: احملتاج مغين ٤/٢١٤: اجلليل مواهب ٤١ - ٤/٤٠: الصنائع بدائع ٤/١٨٠: رائقال البحر (1)
 .١٠٩ -  ٣/١٠٦: القرآن ألحكام اجلامع (2)
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àÚ<íßŠÖ]<íÊ†�¹]<V< <

 له وِحجري ِسقاء له وثديي وعاء له بطين كان هذا ابين إن! اهللا رسول يا: قالت امرأة أن
 مل ما به أحق أنت«: gاهللا رسول هلا فقال مين ينتزعه أن فأراد طلقين أباه وإن ِحواء

  . )٣(»تنكحي

 احلمل من ذكرا اليت الثالثة األمور ذه باختصاصهاgالرسول إىل توسل منها المالك فهذا
 ذلك هلا فأقر الولد حبضانة لتختص األب فيه يشاركها مل مما.. األكناف وضم والرضاع
gالرسول

)٤(.  
  .)١(وحيضنه يرعاه ولكافل الرعاية أسباب لكل مفتقر ضعيف خملوق ألنه ذلك على واإلمجاع

g×Ş¹]<Ö]êÞ^n<I<ì†qù]<î×Â<íÞ^–£]<íÏËÞæ<áç–�]<…^fqý]æ<^ãé×ÂV< <

ì†qù]<î×Â<íÞ^–£]<V< <

 ينفق معتدة أو منكوحة تكن مل إذا احلضانة على األجرة هلا أن إىل الفقهاء مجهور ذهب
  .بنفقته املكلف على وهي الرضاع أجرة غري عليها

  : على أنه السوري لشخصيةا األحوال قانون من /١٤٢/ املادة نصت إذ القانون ذلك وعلى

  .»ا املكلف حال حبسب وتقدر الصغري بنفقة املكلف على احلضانة أجرة«

 الطفل سكىن نفقة كانت وإن مطلقاً احلضانة على هلا أجرة ال أنه إىل املالكية وذهب
  .نفقته تلزمه من على أو وعليه عليها فباحملاصة

 أقل أجرة طلبت من أو متربعة ووجدت احلضانته أجرة طلبت إن أا إىل الشافعية وذهب
  .األوىل هي األم تكن مل منها

 يدفع وإمنا بنفسه حضانته يتوىل ال أباه ألن مطلقاً األجرة مع األم أحقية إىل احلنابلة وذهب
  .)٢(به أحق وأمه ما المرأة الطفل

  : أنه على/ ١٤٣/ املادة نصت كما
  .»الطالق عدة يف أو زوجيةال قيام حال يف للحضانة أجرة األم تستحق ال«

                                      
 .١١٥٠: احمليط القاموس.وحيويه وجيمعه يضمه كان أي: واِحلواء الذهيب ووافقه ٢/٢٠٧: املستدرك يف واحلاكم ٦/٢٥٤ ٦٧٠٧: برقم املسند يف وأمحد ٢٢٧٦: برقم بالولد أحق من باب الطالق يف داود أبو أخرجه (3)
 .٣/١٠٩: القرآن ألحكام اجلامع ٣٩٠ - ٥/٣٨٩: املعاد زاد (4)
 .٨٥: اإلمجاع ٤/٢١٤: اجلليل مواهب ٤/٤٢: الصنائع بدائع (1)
 .٥/٤٩٦: القناع كشاف ٣٥٩و٣٥٣و٨/٣٥١: احلواشي مع احملتاج حتفة ٢/٥٣٤: الكبري الشرح ١/٥٣١: الصغري والشرح لسالكا بلغة ٦٣٥ - ٢/٦٣٤: املختار والدر احملتار رد ١٨٣و١٨١ -٤/١٨٠: الرائق البحر (2)
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 فال وإال له كانت كالعمة حمرم متربع باحلضانة وتربع معسراً األب كان إذا": احلنفية وقال
  .)٣("متربع يكن مل إن عليها وجترب جماناً رضيت إذا إال أوىل األم ألن

  : /١٤٤/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون عليه ما وهذا

 حمارمه أحد الصغري حبضانة وتربع عنها عاجزاً معسراً احلضانة رةبأج املكلف كان إذا«
  .»تربع ملن تسليمه أو أجرة بال إمساكه بني احلاضنة خريت

  .األب عسر حال يف نفقة بال احملضون القانون بِقي ومل
  : أنه على /١٤٧/ املادة يف فذهب

 على قادرة دامت ما قةبالنف تلزم مقامها تقوم من أو األم إىل الولد ضم حال ويف -٢«
  .»ذلك

 أن من نصها يف السوري األحوال قانون من /١٤٢/ املادة االعتبار بعني األخذ من والبد
  .ا يكلف من على النفقة

  .عسره أو ا املكلف عجز عند عليها الصغري نفقة فإذاً
 مل ما األم على األب عسر عند باحلضانة املتربع تقدمي يف /١٤٤/ املادة يف النص داللة وهو
  ).١٤٧/٢ (املادة عبارة نص وهو )١(الفقهاء ذكره ما وهو ا األم تتربع
…^fqý]<î×Â<íÞ^–£]<V< <

   عليها؟ جترب هل حضانته عن األم امتنعت لو
  .عليه جترب فال هلا حقاً ولكونه عجزها الحتمال إجبارها عدم إىل الفقهاء ذهب

 كان أو أمه غري ثدي قبول عن الرضيع وامتنع غريها وجد أو غريها يوجد مل إذا جترب بينما
  .)٢(نفقته فتلزمها ترضعه مرضعاً يستأجر أن يستطيع ال معسراً أبوه
< <

< <

                                      
 .٦٣٦ - ٢/٦٣٤: احملتار رد (3)
 .٦٣٦ - ٢/٦٣٥: احملتار رد: ر (1)
 اية ٣/٤٥٦: احملتاج مغين ٢١٩ - ٤/٢١٨: اجلليل مواهب ٢٦٥ - ٢٦٤: احلضانة على األجرة أخذ عن إلبانةا ٦٣٦ - ٢/٦٣٤: املختار والدر احملتار رد ٤/٤٠: الصنائع بدائع ١٨١ - ٤/١٨٠: الرائق البحر (2)

 .٩/٢٩٧: املغين أشفق القريب بأن ورد للسلطان تصبح احلضانة والية أن إىل ثان قول يف الشافعية وذهب ٧/٢٣١: احملتاج
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ovf¹]<êÞ^nÖ]<I<à•^£]<àÚ<ð^ŠßÖ]<Ù^q†Ö]æ<وشروطھمV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<à•^£]<àÚ<ð^ŠßÖ]<Ù^q†Ö]æV< <

 وأمهاا األب أم مث ماأل أم مث باحلضانة النساء أحق وهي األم تقدمي إىل اجلمهور ذهب
  .شفقتها لزيادة ا يديل من وكل األم فيها األصل ألن بإناث املدليات

 مث القدمي يف الشافعية رأي وهو مطلقاً األم جانب من األمهات تقدمي إىل املالكية وذهب
  .العمات مث األخوات مث األب مث األب قبل من اجلدة مث اخلاالت
  .اخلاالت مث ألخواتا..: األم فبعد: اجلمهور أما

 مث )١(»أم اخلالة«: gلقوله ألب األخت على اخلالة تقدم: احلنفية عند أخرى رواية ويف
  .الرجال إىل تصرف مث حضانة النساء آخر وهن العمات مث ألب مث ألم مث الشقيقة األخت بنات

 ألمهاتا عمات مث األب خالة مث ألم مث وأم ألب األم خالة إىل تصرف مث: احلنفية وعند
  .واآلباء

 وذلك الصغار ملصاحل وإقامة محاية أقدر ألم الرجال إىل احلنفية عند احلضانة تصرف وهنا
 حبسب للعصبات ثابتة وهي سنذكره ما حبسب للرجال فيها حضانته تكون اليت السن بلوغه حني

  .القاضي إىل مث قوم
 األقرب ابنه مث العم مث ابنه مث األخ مث األب وصي إىل النساء بعد فتصرف: املالكية وأما

  .)٢(فاألبعد
  : قال حيث احلنفية رأي إىل/ ١٣٩/ املادة يف السوري األحوال قانون وذهب

 فلألخت الشقيقة فلألخت علت وإن األب فألم علت وإن فألمها لألم احلضانة حق - ١«
 لعماتفل فللخاالت ألب األخت فبنت ألم األخت فبنت الشقيقة فلبنت ألب فلألخت ألم
  .»اإلرث ترتيب على الذكور من للعصبات مث الترتيب ذا

  
  

                                      
 .٢٥٥٢: رقم.. فالن بن فالن حلصا ما هذا يكتب كيف: باب الصلح يف البخاري أخرجه (1)
 .٣١٠ -  ٣٠٩و ٩/٣٠٧: املغين ٧/٢٢٦: احملتاج اية ٤٥٦و٤٥٣ -  ٣/٤٥٢: احملتاج مغين ٥٢٨ - ٢/٥٢٧: للدردير الكبري الشرح ٤٢ -  ٤/٤١: الصنائع بدائع (2)
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 السوري الشخصية األحوال قانون من /١٣٩/ املادة فنصت حضانتها طلب احلاضنة وعلى
  : على أنه
 وعلى الصغري تسليمها القاضي من تطلب أن ألم جدة أو كانت أماً للحاضن - ٣«
 أمانة من بوثيقة قرابتهما من التأكد بعد خصومة قضاء دون التسليم هذا يقرر أن القاضي
 القاضي قرار تنفيذ وجيري ا مكلفاً يراه من على مؤقتة نفقة للصغري أيضاً ويقرر املدين السجل
 يتقدم أن مقداراً أو وجوباً النفقة يف أو التسليم يف يعارض وملن املختصة التنفيذ دائرة قبل من
 الطعن وطرق إلجراءات الدعوى وختضع القرار هذا من للتظلم باالدعاء املختصة احملكمة إىل
 صدور حني إال املذكور القرار تنفيذ على الدعوى هذه رفع يؤثر وال الشرعية األحكام يف

  .»مربم حكم
]ƒdÊ<�‚Ãi<íß–£]<àÚ<‹ßq<‚u]æ<V< <

  .فاألكرب فاألورع األصلح تقدمي إىل احلنفية فذهب

  .بينهم أقرع وإال شفقة األكثر واملالكية

  . )١(بينهم يقرع واحلنابلة والشافعية

 نصت حيث باألصلح مقيداً خيتار الذي هو القاضي أن إىل السوري األحوال قانون وذهب
  : أنهإىل  /١٤٠/ املادة

  .»األصلح اختيار حق فللقاضي احلضانة حق أصحاب تعدد إذا«
  .)٢(نفقته وعليهم املسلمون حضنه حاضن يكن مل فإذا
g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<†�½æ<à•^£]<àÚ<ð^ŠßÖ]<Ù^q†Ö]æ<V< <

MI ØÏÃÖ]<Éç×fÖ]æ<V< <

  .كاملرض ويعد له عربة فال نادراً جن ولو الطفل ولتعهد والية نوع ألا
  :  على أنهنصت حيث/ ١٣٧ /ادةيف امل السوري الشخصية األحوال قانون ذلك وعلى

  .»وخلقاً صحة الولد صيانة على والقدرة والعقل البلوغ احلضانة ألهلية يشترط«

                                      
 .٩/٣١٠: املغين ٤٥٦و٤٥٤ - ٣/٤٥٣ :احملتاج مغين ٢/٥٢٨: الكبري الشرح ١٨٥ - ١٨٤و٤/١٨٢: الرائق البحر ٢/٦٣٨: املختار الدر (1)
 .٣/٤٥٥: احملتاج مغين (2)
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NI íÖ]‚ÃÖ]<Ý‚Âæ<ÐŠËÖ]<V< <

  .فيضيع وليدها عن األم يشغل مما كالزنا الكبائر يف الوقوع بعدم وذلك
  .واألمانة العدالة األصل ألن الظاهرة العدالة وتكفي
 صحة الولد صيانة على القدرة فاشترط السوري الشخصية األحوال قانون ذلك وعلى
  ./)١٣٧ /مادة( وخلقاً

  .الولد ضياع فيه مما فسقاً أشبهه وما اخلروج كثرة عد إىل الفقهاء من بعض وذهب
  .العصبات من وغريه األب من بدءاً الرجال من احلاضن جانب يف ذلك يعد وكذلك
 املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون نص هذا وعلى هلم حضانة ال واملعتوه فالفاسق

  : أنه على /١٤٧/
 يف يليه من إىل يسلمان الصغرية أو الصغري على مونمأ غري أباً ولو الويل أن ثبت إذا -٣«
  .»املادة هذه من األوىل الفقرة حبكم إخالل دون وذلك الوالية

  .احملضون سن كانت مهما مسقط احلاضنة زنا أن أرجحه والذي
OI á_<áçÓi<l]ƒ<Üu…<Ý†¦<á_æ<áçÓè<íf’Â<V< <

 والرمحة الشفقة على انةاحلض مبىن ألن واخلالة العمة وبنت واخلال العم لبنت حضانة فال
  .فاألبعد األقرب فيهن مقدماً شفقة أكثر واحملارم
  .اتفاقاً إليه تسلم فال تشتهى بنتاً احملضون كان إن العم البن حضانة وال

P<I á_<÷<áçÓi<íqæˆjÚ<�ßq`e<àÂ<�Ç’Ö]<V< <

  .)١(»تنكحي مل ما به أحق أنت«: gلقوله
  .عنهم اهللا رضي ألمه - عاصم - عمر بابن بكر أيب ولقضاء

QI Ü•<Ýù]<�Æ<íÛ×Š¹]<±c<ÝçÎ<áç–�]<åõ^Ïecæ<^â‚ßÂJ< <

RI ‚�…<hù]<ÀË£<Ù^Ú<áç–�]J< <

S<I ì…‚ÏÖ]<î×Â<Ý^éÏÖ]<áæö�e<áç–�]J< <

                                      
 .؟؟ ص خترجيه مر (1)
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TI Ý‚Â<š†¹]<ÐéÃ¹]<Ý‚Âæ<äjâ^Â<çÖæ<‚ÖçÖ^e<^ã×nÚJ< <

U<I Ý‚Â<Œ†¤]<ÜÛ’Ö]æ<ğ̂ÃÚJ< <

MLI àÚ_<á^Ó¹]<ímønÖ]æ<ì�}ù]<‚ßÂ<íéÓÖ^¹]<÷cæ<á`e<Å^Şj‰]<å†¿ße<‚i�e<‚ÖçÖ]<øÊ<Œ`e<äe<‚ßÂ<
íéÃÊ^�Ö]J< <

MMI á_<áçÓè<ï‚Ö<hù]<^Úæ<äãf�_<àÚ<à–¬<àÚ<p^Þý]<àÚ<äjqæ‡<æ_<ì†q`jŠÚ<æ_<íÂ�jÚ<ƒc<÷<
�‘<Ù^q†×Ö<î×Â<Ù]çu_<Ù^Ë�ù]<÷cæ<�<àÓè<äÖ<ÐuENDJ< <

< <

ovf¹]<oÖ^nÖ]<I<kÎæ<íÞ^–£]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<íÞ^–u<ð^ŠßÖ]<Ù^q†Ö]æV< <

íÞ^–u<ÝøÇÖ]<V< <

 سنني سبع أو وحده ..ويشرب يأكل حبيث استغنائه إىل للنساء حضانته أن إىل يةاحلنف ذهب
  .خير بلغ فإذا.. أبيه إىل مث مثان أو

  .نفسه أمر توىل بلغ فإذا التمييز بعد عندمها خيري أنه إال واحلنابلة الشافعية وكذلك
  .أبويه مفارقة من منع عليه خيف وإن للمجانسة األب عند كونه واألوىل

  ".األب إىل مث البلوغ إىل أمه عند يبقى": فقالوا املالكية أما

  .أيضاً أمحد اإلمام عن رواية يف وهذا

 سنة عشرة إحدى تبلغ أو تشتهى أو حتيض حىت ألمها احلضانة تبقى احلنفية فعند: البنت وأما
 عليهن يتجرأ لئال ورعايتهم حلمايتهم حتتاج حيث الرجال إىل مث وأمورهن النساء بأخالق لتتخلق
  .طامع

  ."فيها الزوج يدخل حىت األم حضانة تستمر": املالكية وقال

  ".وأمها أبيها بني" الشافعية عند "ختري مث التمييز إىل تستمر": واحلنابلة الشافعية وقال

  .احلنابلة عند ختيري دون لألب وتكون

                                      
 الشافعية واشترط ٣٠٩ - ٩/٢٩٧: املغين ٤٥٦ -  ٣/٤٥٢: احملتاج مغين ٥٣١ - ٢/٥٢٦: الكبري الشرح ١٨٦ - ٤/١٨١: الرائق البحر ٤٣ - ٤/٤٠: الصنائع بدائع (2)
 .٤٥٦ - ٣/٤٥٥: احملتاج مغين. األصح يف حضانتها سقطت لنب وهلا امتنعت فإن لنب هلا كان إن إرضاعه عن متتنع ال أن احلاضنة يف
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  :غريهن كن فإذا جلدتنيا إحدى أو األم هي احلاضنة كانت إذا احلنفية عند آراء من سبق وما
 إىل تنتقل مث يستغنيا أو التمييز إىل أي بشؤوما يقوما أن إىل عليهن تستمر النساء حضانة فإن

  .)١(عليهما لغريهن استخدام وال األمهات غري من يستخدموا لئال األب
íÖ�ù]<^ãj�Î^ßÚæ<V< <

 إىل للصغري األم حبضانة اقالو الذين واحلنابلة والشافعية احلنفية من الفقهاء مجهور استدل
 عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر طلق«: قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن روي مبا التمييز
 بيده فأخذ ومشى فطم قد ولقيه مبحسر حتمله فلقيها - عاصم ابنه أم - األنصارية امرأته
 أيب إىل فاختصما منك بابين أحق أنا: وقال وبكى الغالم أوجع حىت إياه ونازعها منها لينتزعه
  .)١(»لنفسه وخيتار يشب حىت منك له خري وفرشها وحرها رحيها: وقال به هلا فقضى بكر

 وتنتهي لألم ثابتة والية ألا البلوغ إىل احلضانة باستمرار يقضي العقل أن احلنفية وأضاف
  ... للرعاية حمتاج وهو بالبلوغ
 ألمه بعاصم قضائه من عنه اهللا رضي بكر أيب يثحد يف مر ملا الغالم يف القياس تركنا لكنو

  .)٢(إمجاعاً فكان أحد فيه خيالف ومل الصحابة من مبحضر ذلك وكان يشب مل ما
 بالصالة الصغري خوطب حيث الشرع أمر حال أول فألنه.. بالثمان أو بالسبع وتقييدها

  .ذلك قبل أمه إىل احتياجه ولشدة
 لتتعلم بلوغها إىل أمها لدى بقائها إىل احلاجة متس إذ القياس أصل على فتبقى اجلارية وأما

  .)٣(وأخالقهن النساء آداب
  .)٤("التضييع وعدم احلفظ والعلة املناط": عابدين ابن قال كما واملهم

  
  
  

                                      
 .٥/٤١٧: املعاد زاد ٣٠٤ - ٩/٢٩٩: املغين ٤٦٠ - ٤٥٩و ٤٥٧ - ٣/٤٥٦: احملتاج مغين ٢/٥٢٦: الكبري الشرح ٢/٦٤١: احملتار رد ٤/١٨٤: الرائق البحر ٤٤ - ٤/٤٢: الصنائع بدائع (1)
  . ٥/٣٩١: املعاد زاد ١٢٦٠١: رقم ٧/١٥٤: بالولد؟ أحق األبوين أي: باب مصنفه يف الرزاق بدع أخرجه (1)

 .٥/٦٢: البلدان معجم ٣٣٩: احمليط القاموس.املزدلفة قرب: ومحسر
 .٨٥: اإلمجاع: انظر (2)
 .٤٣ - ٤/٤٢ الصنائع بدائع(3) 
 .٢/٦٣٤ احملتار رد (4)
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 تأقيت دون لألم احلضانة جعل وقد» ...به أحق أنت«: حبديث استدلوا فقد املالكية وأما
  .كذلك فتكون
  .لألب فيكون الغالم ببلوغ هلا احلاجة تنتهي عندما لكنو

 تعهدمها عليه بل اإلراءة حق األب وحسب تزوج حىت قائمة فاحلاجة األنثى وأما
  .)٥(وزيارما
xéq�Ö]<V< <

  .بعد يشب مل الذي الغالم يف منحصر الفقهاء بني االختالف إن
  .بتمييزه حضانته بانتهاء قالوا فاجلمهور

  .الصبية يف قأضي وبشكل ببلوغه واملالكية

  .تزوجها إىل واملالكية حيضها أو باشتهائها أو بتمييزها فاجلمهور

 إىل احلضانة استمرار يف املالكية رأي أرجحية يرى وإطالقها األدلة يف النظر ميعن والذي
  .»..به أحق أنت«: حلديث البلوغ

  .تتزوج مل ما بلغ ولو باحملضون أحق فهي
  .يضيع لئال إليه األب ضمه أو وحده تصرف بلغ فإذا

 حبسب والتعهد باإلراءة حقه األب وحيصل الحتياجها تزوجها إىل تبقى ولكنها الفتاة وكذلك
  .الفقهاء آراء

 وهذا حالة كل يف للنظر تقديرية سلطة القاضي إعطاء مع احلضانة يف األبوة حق يضيع لئال
  .اإلراءة حق ورعاية حتقيق على احلرص مع

                                      
 .٤١٥و ٥/٤٠٢: املعاد زاد ١٠٩ - ٣/١٠٨: القرآن ألحكام اجلامع (5)
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g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<kÎæ<uíÞ^–<Ù^q†Ö]<�é¡æ<áç–�]<°e<äèçe_V< <

 قال وإمنا التمييز سن بلوغه عند الولد بتخيري يقولوا مل واملالكية احلنفية أن سبق فيما لنا تبني
  .فقط الغالم يف واحلنابلة لكليهما الشافعية به

 نفسه ىلإ ضمه وإال رأيه واجتمع عاقالً بلغ إن بلوغه عند الصيب ختيري إىل احلنفية ذهب بينما
  .األب إىل هو مطلقاً املالكية وعند بلغ إذا واحلنابلة الشافعية مذهب وهو

 عليها يؤمن وال الرجال ختترب ومل مطمع ألا ختيري وال ضمها بكراً فإنْ البالغة الفتاة وأما 
  .اخلداع

  .واختارت أحبت حيث وتركها يضمها مل مأمونة ثيباً كانت وإن
  .إليه ضمها نفسها لىع مأمونة تكن مل إذا وأما
ÜãjÖ�_<î×Â<�é¡<ÝøÇÖ]<^ÛfÊ<ê×è<V< <

àÚ<íßŠÖ]<V< <

 إن اهللا رسول يا: فقالتgاهللا رسول جاءت امرأة أن عنه اهللا رضي هريرة أبو رواه ما
: gاهللا رسول فقال. نفعين وقد ِعنبة أيب بئر من سقاين وقد بابين يذهب أن يريد زوجي

 فخذ أمك وهذه أبوك هذا«: gالنيب فقال ولدي؟ يف قُّينحيا من: زوجها فقال» عليه استهما«
  .)١(به فانطلقت أمه بيد فأخذ» شئت أيهما بيد
äqæ<Ù÷‚j‰÷]<V< <

 الصحابة عمل وقد اختياره على احلضانة حق وبىن أبويه بني الولد خري قدgالرسول أن
  .)١(التمييز بلغ من مجيعهم فخريوا بذلك

 امرأته وأبت أسلم أنه عنه اهللا رضي سنان بن رافع رواه مبا ةالفتا ختيري على الشافعية واستدل
 اقعد«: لرافعgالنيب فقال ابنيت: رافع وقال فطيم وهي ابنيت: فقالتgالنيب فأتت تسلم أن

 فمالت» ادعواها«: قال مث بينهما الصبية وأقعد: قال» ناحية اقعدي«: المرأته وقال» ناحية
  .)٢(سنان بن رافع فأخذها أبيها إىل فمالت» اهدها للهما«: gالنيب فقال أمها إىل الصبية

  .للصبية التخيري إثبات على واضح دليل وهذا
                                      

 ختيري = يف جاء ما باب األحكام يف والترمذي مبثله ٦/١٨٥ الولد وختيري الزوجني أحد إسالم: باب الطالق كتاب يف والنسائي له واللفظ ٢/٧٠٨ ٢٢٧٧: رقم بالولد؟ أحق من: باب الطالق يف داود أبو أخرجه (1)
 .٢/٧٨٧ ٢٣٥١: رقم الصيب ختيري: باب ألحكاما يف ماجه وابن ٥/٣٨ ١٣٥٧: رقم.. الغالم

 .٤١٩ - ٥/٤١٥ املعاد زاد ٢٩٩ - ٩/٢٩٨ املغين ٤٦٠ - ٤٥٩و٣/٤٥٦ احملتاج مغين (1)
̂ النيب عن روى صحايب احلكم أبا يكىن األنصاري سنان بن ورافع (2)  .٣/٢٧١: للزيلعي الراية نصب: وانظر ٥/٤١٩: املعاد زاد ٨/٣.. افترقا إذا األبوين: باب النفقات يف والبيهقي ٢/٧٨٧ ٢٣٥١: رقم.. الصيب ختيري: باب األحكام يف ماجه ابن أخرجه واحلديث ٢/٦١ االستيعاب. أبويه بني الصغري ختيري يف 
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 يكون وهذا للفتاة احلفظ احلضانة من الغرض إن": الفتاة ختيري عدم يف احلنابلة وقال
 هو إمنا الفقه ألن له والوالية.. التزوج صالحية قاربت وألا السبع بعد أبيها عند بإقامتها
  ."الواقع على املشروع ترتيل

 املخري كان الوارد التخيري حديث وألن التخيري بأحاديث عمالً دوا الغالم يف التخيري ويبقى
  .)٣(غالماً فيه

  .)٤("ويصلحه يصونه ال من بيد الطفل يقر ال": احلنابلة من املرداوي قال كلٍّ وعلى

 املخري سن فيها يرد مل التخيري أحاديث بأن اًمطلق التخيري عدم على استدلوا فقد احلنفية أما
  .بالغاً كان املخري أن على يدل ِعنبة أيب بئر حديث إن بل

  ."البئر من االستقاء للصغري ميكن ال إذ للبالغ هو إمنا التخيري": احلنفية فقال

 اللذة إىل وميله هواه لغلبة األبوين شر الصغري الختيار فيه حكمة ال التخيري فإن": وأيضاً
  ."يؤدبه وال يهمله من فيختار احلاضرة

 خرج: قال عنه اهللا رضي الرباء حديث يف ورد مبا التخيري عدم على فاستدلوا املالكية وأما
: السالم عليها لفاطمة وقال بيدها فأخذ علي فتناوهلا عم يا عم يا: محزة ابنة فتبعتهمgالنيب

 عمي ابنة وهي ا أحق أنا: علي فقال وجعفر وزيد علي فيها فاختصم امحليها عمك ابنة دونك
 اخلالة«: وقال خلالتهاgالنيب ا فقضى أخي ابنة: زيد وقال حتيت وخالتها عمي ابنة: جعفر وقال
  .)١(»األم مبرتلة

 ومل حكمها يف أي أماً اخلالة ومسى للخالة احلضانة جعلgالرسول أن: االستدالل ووجه
 ودون مطلقاً هلا احلضانة فجعل» ...أحق أنت«: السابق ديثاحل يف لألم قال كما بالتخيري يقض
  .)٢(ختيري
< <

< <

< <

                                      
 .٢٧٠ - ٣/٢٦٩ الراية نصب يف الزيلعي وأخرجه. ٧/١٦٠ ١٢٦١٦: رقم مصنفه يف الرزاق عبد احلديث وأخرج. ٤٢٥ - ٤٢٤و ٤٢٢ - ٥/٤٢٠: املعاد زاد ٥/٥٠٢: القناع كشاف ٣٠٣ - ٩/٣٠٢: املغين (3)
 .٣٤٢ - ٧/٣٤٠: الذهب شذرات] -ه٨٨٥ - ٨١٧ [وغريمها.. احلصون كنوز اإلنصاف: له دمشق يف وتويف بفلسطني ولد أصويل حمدث فقيه احلنبلي الصاحلي سليمان بن علي احلسن أبو الدين عالء واملرداوي. ٩/٤٣٢ اإلنصاف (4)
 .٣١١ صحيفة رانظ (1)
 .٣/١٠٩ القرآن ألحكام اجلامع (2)
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ë_†Ö]<xq]†Ö]<V< <

 إبقاء وكذلك والدعة الكسل من الطفل يؤثره مما املؤثرات من كثري يعترضه بالتخيري القول إن
  .األبوة حلق تضييع فيه البلوغ إىل األم عند الطفل

  .منهما له األحفظ إىل أو أبيه إىل يكون مث أمه ندع التمييز إىل الطفل بقاء معه أرجح مما
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<kÎææ<íÞ^–£]V< <

 األحوال قانون بتطبيق القاضي ١٧/٩/١٩٥٣ بتاريخ /٥٩/ رقم التشريعي املرسوم كان لقد
 والبنت رهعم من السابعة الغالم بإكمال احلضانة مدة تنتهي أن على ينص السوري الشخصية
  .التاسعة

  : /١٤٦/ املادة نص وصار ٣١/١٢/١٩٧٥ بتاريخ /٣٤/ القانون من /١٩/ باملادة فعدلت
  . »عشرة احلادية والبنت عمره من التاسعة الغالم بإكمال احلضانة مدة تنتهي«

  .احلنفية ملذهب تطبيق هو يرى كما وهذا
 جاءت وكذلك النص مورد يف داجتها ال ألنه ذلك وفق الشرعية احملاكم أحكام جاءت قدو
  .للحضانة العامة الشروط االعتبار بعني األخذ مع النقض حمكمة أحكام
: /١٤٦/ املادة نص فصار ٢٥/١٠/٢٠٠٣ تاريخ /١٨/ رقم بالقانون املادة هذه عدلت مث

  .»عمرها من عشرة اخلامسة والبنت عمره من عشرة الثالثة الفىت بإكمال احلضانة مدة تنتهي«
  : لتقول /١/ الفقرة يف /١٤٧/ املادة اءتج مث
 أو األم من األصلح عند أنثى أو ذكراً الولد وضع فللقاضي األب غري الويل كان إذا«
  .»الرشد سن الصيب يبلغ أو تبلغ أو البنت تتزوج حىت مقامهما يقوم من أو الويل

 كان إن أمه عند غالبلو إىل احملضون بقاء يف املالكية لرأي جزئي تطبيق هي الفقرة وهذه
  .ذكراً

  .البلوغ إىل أبيه عند بقائه يف املالكية لرأي خمالف وهو

  .تزوجت هي إن التزوج إىل أمها عند البنت بقاء يف هلم وموافق

  .وحسب الرشد سن بلوغها إىل لألم حضانتها تأقيت يف لرأيهم وخمالف
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  .األب عند وضعها يف لرأيهم وخمالف

 مادة( عشرة الثامنة متام يف الرشد سن إذ الرشد بسن ذلك يتتأق يف لرأيهم خمالف وكذلك
  .)أحوال/ ١٦٢/

 سبيل فال واألبوة األمومة جهة إلنصاف عدالة املواد أكثر هي /١٤٧/ املادة هذه أن أراه والذي
  .األبوة حق وكذلك األمومة حق إلضاعة

 أن للطفل ميكن ال إذ األبوة حلق تضييع فيه عشرة واخلامسة عشرة الثالثة إىل احلضانة إطالة وإن
  .أبيهما متابعة يأنفان وببلوغهما األب حبضانة السن هذه بعد يرتضي

 نظرة فيها ينظر تقديرية سلطة القاضي وإعطاء وغريه األب يف املادة هذه تعميم أرى وهلذا
  .اجلميع إلنصاف متكاملة موضوعية
ovf¹]<Äe]†Ö]<I<á^ÓÚ<íÞ^–£]V< <

  .غريها إىل أو األم إىل بالنسبة احلضانة مكان حكم خيتلف
  .الزوجية قيام حال الزوجني مكان هو األساسي احلضانة مكان فإن لألم احلضانة كانت فإن
  .عنها يستغين حىت ذلك له ليسف معه ولده وأخذ اخلروج أراد ولو
  .منعها فله اخلروج هي أرادت وإذا

��m: تعاىل لقوله خترج ال فكذلك معتدة كانت فإذا �P��O����T����S���R��Q
Y��X��W��V��UZ����l ]١: الطالق[.  

 اعتبار من فالبد بعيدة مسافة بينهما آخر بلد إىل اخلروج وأرادت العدة انقضت فإذا
  :شرطني

I Ù^ÏjÞ÷]<±c<^â‚×eJ< <

I ÅçÎæ<|^ÓßÖ]<äéÊ<ƒc<ê•…<tæˆjÖ^e<^ãe<»<^â‚×eJ< <

  .فيه الطفل نةحبضا راضياً فكان النكاح مثرات من والولد فيه إقامته فالظاهر
  .فقط العقد مكان اعتبار إىل وحممد يوسف أبو وذهب

  .السابق هو حممد قول أن الكاساين ورجح
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 مبرتلة وهو ذلك فلها الليل قبل والعودة ولده زيارة لألب ميكن حبيث قريبة املسافة كانت فإذا
  .واحدة بلدة يف أخرى إىل حملة من االنتقال

 إليها النقل وأرادت قريتها غري يف العقد كان إذا إال املدينة أو للقرية بالنسبة سواء واحلكم
  .قريبة ولو ذلك هلا فليس
  .)١(األب غري بلد إىل االنتقال هلا فليس األم لغري احلضانة كانت فإذا 

 احلاضنة توافق ومل - نقلة - السفر أراد إذا الصغري نزع للويل أنه إىل )٢(املالكية وذهب
 من عليه اخلوف وعدم آخر ثدي احملضون قبول بشرط لكن حبضانته ىلأو وهو معه السفر على
  .املقصود البلد يف واألمن السفر

 يرتعه فال للتجارة سفرها كان إذا إال نزعه فللويل )١(برد ستة من ألكثر السفر هي أرادت ولو
  .إليه املسافر والبلد الطريق أمن بشرط

  .باأل أخذه نقلة سفرها كان إذا الشافعية وعند
  .ذلك فقط واجلد ولألب املميز يف لكن كاملالكية الشافعية وعند

  .األم مكان احلضانة فمكان وإال غريمها أقام وإن أشد واعتناؤمها النسب يف أصالن ألما
 اآلخر يعود حىت منهما املقيم مكان وغريه املميز الصغري فمكان األبوين أحد السفر أراد وإذا

  .املخاطرة من السفر يف ملا
  . فال ذلك وقاه بأن وإال ما تضرر إذا الشديدان واحلر الربد الطريق أمن إىل ويضاف
 أو تعليم من مصلحة ضياع أو مفسدة أمه مع إقامته يف كان إذا بالولد يسافر أن ولألب

  .)٢(مقامه يقوم األب غري وليس حرفة
  .املقيم هو األوىل احلنابلة وعند

 بلد يكن مل ولو إقامتهما مكان إىل القطر داخل ألم دةوللج لألم السفر القانون وأجاز
  .)٣(فيه هلا حمرم وجود بشرط موظفة فيه تعمل الذي وللبلد السابقني نكاحهما

                                      
 .١٨٨ - ٤/١٨٧: الرائق البحر ٤٥ - ٤/٤٤: الصنائع بدائع (1)
 .٥٣٢ - ٢/٥٣١: الكبري الشرح (2)
 .٣٠٠ - ٢٨٢: الشرعية املقادير.كم١٢٠ من تقرب الستة والربد سنتمتر٤٨: والذراع ملم٢٠: واإلصبع إصبعاً وثالثون ثنتان: والذراع ذراع آالف ثالثة: وامليل أميال ثالثة والفرسخ فراسخ أربعة: والربيد (1)
 .٤٥٩ - ٣/٤٥٨: احملتاج مغين (2)
 .٢/٢٧٠: السابق..والبعيدة القريبة املسافة يف وتغريه العرف اعتبار املؤلف واقترح ٢٦٣ - ٢/٢٦٢: السوري الشخصية األحوال قانون شرح (3)
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ovf¹]<‹Ú^¤]I<íèõ…<áç–�]<†ËŠÖ]æ<äeV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<gâ]„Ú<ð^ãÏËÖ]<»<íèõ…<áç–�]V< <

gâ„Ú<íéËß£]<V< <

  .يوم كل بل دورياً منهما اآلخر عند وجودامل للمحضون الوالدين أحد رؤية ضرورة - ١
 .كنفه يف تتم لألب كانت إن وكذلك كنفها يف الرؤية تتم لألم احلضانة كانت إذا - ٢

 احلاضن غري اآلخر مكان إىل الولد يرسل اإلباحة سبيل على ذلك بعكس احلاوي رأي ويف
  .لرياه

  .الولد حفظ فيه مما والتأديب والتعليم) التعهد (واملتابعة الرعاية اإلراءة تشمل - ٣
gâ„Ú<íéÓÖ^¹]<V< <

 كل يف أو أسبوع كل يف أو يوم كل يف.. للتأديب اإلراءة مشول يناسب مبا دورياً اإلراءة تتم - ١
  .. .شهر

  .األم مرتل ففي البنت وأما أموره مجيع وكذلك للفىت بالنسبة األب مرتل يف اإلراءة تتم - ٢
gâ„Ú<íéÃÊ^�Ö]<í×e^ß£]æ<V< <

 .التمييز قبل وهذا يوم كل ففي املكان قرب بأن وإال.. فأكثر يومني يف دورياً اإلراءة تتم - ١

  .ذكراً كان إذا منهما اآلخر عند كان أحدمها فاختار خير وإذا الطفل فيخري: بعده أما
  .النهار يف وعنده الليل يف فعندها اختارها فإذا
  .ارمازي مينعها وال أمه زيارة مينعه ال أن األب على وجب اختاره وإذا

 الذي منهما اآلخر مكان يف االختيار وقبل أحدمها اختارت إن لألنثى بالنسبة اإلراءة تتم - ٢
  .والربوز اخلروج كثرة تألف لئال بيتها من خترج وال اختارته

 الليل يف التناوب لضرورة ال أو اختاره لألب بالنسبة حاصلة اإلراءة فإن الذكر إىل بالنسبة أما
  .بينهما والنهار
 لزمه وإال األب به رضي إذا بيته يف زيارته وهلا زائراً إليها فيخرج أباه اختار إن األم ماوأ

  .إليها إخراجه
  .والصنعة احلرفة وتعليم بل والرعاية والتعليم التأديب اإلراءة تشمل - ٣
  .املكث إطالة بعدم اآلخر الطرف يزعج ال أن اإلراءة يف جيتنب - ٤
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g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<Ðu<ìð]…ý]<»<^ÎáçÞ<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]V< <

  : فقالت /١٤٨/ املادة من /٥/ الفقرة يف احلق هذا إثبات إىل القانون ذهب
 وعند احملضون وجود مكان يف دورياً اآلخر لدى املوجودين أوالده رؤية األبوين من لكلٍّ«
 إىل حاجة ندو فوراً تنفيذه طريقة وتعيني احلق هذا بتأمني يأمر أن فللقاضي ذلك يف املعارضة
 وتطبق احملكمة يراجع أن طريقتها يف أو اإلراءة يف يعارض من وعلى األساس حماكم من حكم
  . »العقوبات قانون من /٤٨٢/ املادة أحكام القاضي أمر خيالف من على

  : يلي ما النص هذا من ويستفاد
  .دوري بشكل اآلخر للوالد حق الولد رؤية إن - ١
  .ضوناحمل وجود مكان يف الرؤية تكون - ٢
 وحيدد الرؤية حق بتأمني القاضي يأمر اآلخر الطرف قبل من احملضون رؤية احلاضن رفض عند - ٣

  .حكم إىل حاجة دون تنفيذه طريقة
  .احملكمة تراجع وطريقتها اإلراءة يف االعتراض عند - ٤
 تنص وهي )عقوبات/ ٤٨٢(/ املادة حبسب املخالف عقوبة يستوجب القاضي أمر خمالفة إن - ٥

 : يلي ما على

 يتم مل قاصر إحضار يؤخر أو فريفض القاضي أمر ميتثل ال آخر شخص وكل واألم األب«
  .»لرية مائة وبالغرامة سنتني إىل أشهر ثالثة من باحلبس يعاقب عمره من عشر الثامنة

  : يلي ما النص على ويالحظ
 أو ألسبوعا يف يومني أو يوم من.. ليل أو ار من ساعتني أو ساعة من الرؤية مقدار حيدد مل - ١

 ... الشهر

  .أيضاً البيتوتة ومع أسبوع كل األقل على يوماً جعلها األوىلو
  ).١٥/٥/١٩٧١ تاريخ/ ٢٠٧/ (رقم بقرارها النقض حمكمة هذا إىل أشارت قدو

.. بلده فيحتمل» احملضون وجود مكان«: قوله يكفي وال دقيق بشكل الرؤية مكان حيدد مل - ٢
  .أباً أو أماً حاضنه مرتل كونه ينبغي دهوجو فمكان صغري واحملضون.. قريته
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 ووفق الفور وعلى تنفيذه طريقة وتعيني احلق هذا تأمني يف التقديرية القاضي سلطة سعة رغم - ٣
 مكان هلا التابع التنفيذ دائرة يف الطفل يرى أن به يأمر أن ميكن ما أقصى القاضي فإن أوامره
 .الطفل

  )٧/١٢/١٩٧٧ تاريخ/ ٨٧٣ /قرار النقض حمكمة(
 حيث الولد مصلحة مراعاة ضرورة إىل أشارت قد هلا آخر قرار يف النقض حمكمة أن مع
  : ذكرت
» الولد مصلحة وفق حتديده التنفيذ مأمور يستطيع الولد لرؤية يوماً احلكم حيدد مل وإذا«

  ).٢٧/٤/١٩٦٧ تاريخ/ ٢٠٥ /قرار(
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<†ËŠÖ]<áç–�^eV< <

gâ]„Ú<ð^ãÏËÖ]<»<†ËŠÖ]<^eáç–�<V< <

  : السفر أنواع بني التفريق إىل اجلمهور ذهب

  .احلاجة سفر -
  .النقلة سفر -
  . القريب السفر -

 قصرية مسافة فيه ليستقر آخر مكان إىل باحملضون األب به ينتقل النقلة سفر أن إىل فذهبوا
  .)١(أكثر أو

 من املقيم دعن احملضون ميكث قصر أو السفر طال للحج أو للتجارة كالسفر احلاجة سفر أما
  .كربى ملصلحة إال واحلنابلة الشافعية عند به يسافر ومل األبوين

  .هلا احلضانة حق ألن الويل دون معها أخذته قريباً سفراً أرادت إذا أا إىل املالكية وذهب
  يقر؟ من فبيد طريقهما واختلف حلاجة السفر كالمها أراد ولو

                                      
 .٢٥٠و ٢٤٤: الشرعية املقادير. كم٢٠: الربيد ويساوي معترضات معتدالت شعريات ست واألصبع معترضات أصبعاً وعشرون أربعة والذراع ذراع) ٤٢٠٠٠( وهو الذراع مضاعفات من الربيد (1)
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  : وجهني الشافعية من الرافعي ذكر
Ùæù]V<Ý]‚è<Ðu<Ýù]J< <

†}û]V<áçÓè<ÄÚ<àÚ<ì‚Ú<å†Ë‰<†’Î_<æ_<å‚’ÏÚ<h†Î_J< <

  .األم حق استدامة والراجح
 يف األم حق إبطال من فيه ملا يستغين حىت به السفر لألب ليس أنه إىل احلنفية وذهب
 فيه النكاح وقع الذي بلدها إىل السفر أرادت إن إال به السفر من منعها ولألب احلضانة
  .)١(فلها
áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<†ËŠÖ]æ<áç–�^e<V< <

  : يلي ما /١٤٨/ املادة يف جاء
  .أبيه بإذن إال الزوجية أثناء بولدها تسافر أن لألم ليس - ١«

 اليت بلدا إىل الويل إذن دون عدا انقضاء بعد باحملضون تسافر أن احلاضنة لألم - ٢
  .نكاحها عقد فيها جرى

 فيها تعمل اليت البلدة إىل أو فيها تقيم اليت البلدة إىل القطر داخل به تسافر أن وهلا - ٣
  .البلدة تلك يف مقيماً احملارم أقارا أحد يكون أن شريطة العامة اجلهات من جهة أي لدى

  .السابقتني /٣و ٢/ بالفقرتني املعطى احلق نفس ألم اجلدة متلك - ٤

   .»احملضون وجود مكان يف دورياً اآلخر لدى املوجودين أوالده رؤية األبوين من لكل - ٥

  .باحملضون السفر يف اجلمهور دون احلنفية ملذهب تطبيق أا املادة هذه من يتضح

 الضمين رضاه باعتبار فيها تقيم اليت بلدا إىل السفر جواز) ٣ف (نفسها املادة أضافت وقد
 جهة لدى تعمل كانت إن فيها تعمل اليت البلد إىل أو فيه بإقامتها بلدها يف العقد أجرى حني
  .عامة

  .األم غري احلاضنة بأن وإال.. البلدة تلك يف هلا حمرم وجود بشرط
  

                                      
 الشافعي القزويين حممد بن الكرمي عبد: والرافعي. ٥/٥٠٠: القناع افكش ٤٥٩ - ٣/٤٥٨: احملتاج مغىن ٢١٦ - ٤/٢١٥: اخلرشي ٢/٣٥٨: املدونة ٢/٦٤٣: املختار والدر احملتار رد ٤٥ - ٤/٤٤: الصنائع بدائع (1)

 .١٣/١٨٢: النبالء أعالم سري] -ه٦٢٣ - ٥٥٥ [احملرر شرح الوجيز شرح العزيز فتح: له مؤرخ مفسر حمدث أصويل فقيه
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  : على أنه /١٤٩ /املادة نصت فكما
  .»وليه بإذن إال بالولد السفر هلا فليس األم غري احلاضنة كانت إذا«
  /.٤/ قرةالف على وباألخص كلها السابقة املادة على قيداً املادة هذه فجاءت 

 بإذن إال السفر له ليس كالويل سواء باحملضون سفرها يف للويل اجلدة استئذان من فالبد
  .حاضنته

  : أنه على/ ١٥٠ /املادة ونصت
  .»حاضنته بإذن إال حضانته مدة يف بالولد يسافر أن لألب ليس«

  .احلضانة سن دون كان إذا باحملضون السفر فيمنع
  .شاء أىن به يسافر أن فلألب جتاوزها فإذا

  .احلضانة سن جتاوز الذي باحملضون السفر يستطيع األب أن هذا ومعىن
  : أنه/ ١٤٧ /املادة يف جاء ولقد

 أو األم من األصلح عند أنثى أو ذكراً الولد وضع فللقاضي األب غري الويل كان إذا«
  .»الرشد سن الصيب يبلغ أو تبلغ أو البنت تتزوج حىت مقامهما يقوم من أو الويل

 تزوجها إىل البنت على األم حضانة استمرار يف املالكية رأي من املادة هذه خذتأ ولقد
 هذا يف تفصيل على )١(أشبهه ما أو.. التمييز إىل اجلمهور رأي دون البلوغ إىل الغالم وعلى

  .األب غري الويل كان إذا لكليهما بالنسبة السن هذه وحتديد
š†Ú<áç–�]<åˆéãŸæ<V< <

  .وصرباً وخربة رقة أكثر ألا بتمريضه أوىل األم كانت ضوناحمل مرض إذا
 خيتلي أن دون بيتها ففي يرض مل بأن وإال فيجوز بيته يف متريضه يكون أن األب رضي فإذا

  .ا
  .)٢(بيته يف ولو جتهيزه األم حضرت احملضون مات فإذا

                                      
 .٣٠٤ - ٩/٢٩٩: املغين ٤٥٧- ٣/٤٥٦: احملتاج مغين ٢/٥٢٦: الكبري الشرح ٤٤ -  ٤/٤٢: الصنائع بدائع (1)
 .٣٠٤ -  ٩/٣٠٣: املغين ٤٥٨ -  ٣/٤٥٧: احملتاج مغين (2)
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Üé×Ãi<áç–�]<V< <

 يكله وال له حظ فيه ومبا ومصلحته الولد حبال يليق مبا واحلرفة الكتابة ابنه تعليم األب على
  .)٣(أمه إىل

  .واليته سقطت وإال اإللزامية املرحلة ابنه تعليم الويل إلزام إىل القانون ذهب ولذلك
  .)١(حضانتها يسقط ابنها تعليم يف تقصريها أو احلاضنة معارضة وكذلك
 مصلحته اقتضت إذا لقاصرا مال رعاية للحاضنة أنه إىل /١٧٣ /ادةامل يف القانون وذهب

  .)٢(فيها الويل فتشارك ذلك
ovf¹]<Œ�^ŠÖ]<I<½çÏ‰<íÞ^–£]<íÚ^Îcæ<ÈÖ^fÖ]<‚Ãe<íÞ^–£]V< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<½çÏ‰<íÞ^–£]V< <

  .العقد مبجرد تزوجت إذا الشارع بإسقاط احلضانة تسقط
  ."بالدخول بل": احلنفية بعض قال قدو

  .هخال أو كعمه -  حضانة للزوج يكن مل ما هذا
  .له مبغضاً وليس: احلنفية وعند

 له كانت إذا حمرم غري ولو اجلمهور وعند احلنفية عند للمحضون حمرم ألنه تسقط فال
  .تسقط فال العم كابن احلضانة
 عاد املانع زال إذا ألنه الطالق مبجرد بالزوج هلا شغل فال إليها احلضانة عادت طلقت فإذا
  .املمنوع
 احملضون بشؤون القيام على معه تقدر ال بعذر سقطت إذا مطلقاً ودتع": فقالوا املالكية إال
  .العذر هذا زال مث نقلة ويل سفر أو حج أو لنب فقد أو مرض من

 سقطت قد احلضانة إليها انتقلت اليت كانت إذا إال طلقت مث تزوجت إذا إليها تعود وال
  ."فتعود حضانتها

                                      
 .٣/٤٥٨: احملتاج مغين (3)
 .٢/٢٤٧: السوري الشخصية األحوال قانون شرح ١٧.م (1)
 .٢/٢٤٨: السابق (2)
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  : أنه على السوري خصيةالش األحوال قانون من /١٤١/ املادة نصت وقد

  .»سقوطه سبب زال إذا احلضانة حق يعود«

  .بائناً الطالق كون احلنفية واشترط
  .بالرجعي الشافعية واكتفى

 غري يقبل مل لو كما وذلك حضانتها تسقط ال فقد تزوجت وإن أا إىل املالكية وذهب
 عاجزاً األب كون أو نهحيض من يوجد أومل أمه بيت يف إال إرضاعه املرضعة رفضت أو حاضنته

  .)١(مأمون غري أو غائباً أو

 سقط احلضانة حق وهلا إرضاعه عن وامتنعت لنب ذات كانت إن أا إىل الشافعية وذهب
  .عندهم الصحيح يف حقها

  .يليها من إىل وتنتقل تسقط فإا كاألم احلضانة حق له من بإسقاط سقوطها وأما
  .املتجددة احلقوق من ألا رجعت إسقاطها عن ترجع أن شاءت فإذا
 .احلضانة يف الولد حق إسقاط متلك ال األم أن كما

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<½çÏ‰<íÞ^–u<Ýù]<‚ßÂ<^ãq]æ‡V< <

  .تزوجت هي إذا األم حضانة سقوط إىل الفقهاء عامة ذهب
  .احملارم الرجال من حضانة له مبن تزوجت هي إذا سقوطها عدم إىل احلنفية وذهب

  )./١٣٨ /مادة( السوري الشخصية األحوال ونقان ذهب هذا وإىل

 مل باخلال تزوجت إذا كاجلدة حضانة له يكن مل ولو مبحرم تزوجت إذا": املالكية وقال
  ."حضانتها تسقط

 مل أخيه وابن عمه وابن كعمه احلضانة يف حق له من نكحت إذا": واحلنابلة الشافعية وقال
  ."ال أو كان حمرماً األصح يف حضانتها تسقط

  .حضانتها تسقط مل احلضانة مقابل أباه خالعت وكانت تزوجت إذا وكذلك
  .إجارة وإمنا الستحقاقها ليس لكنو

                                      
 .٣١١ - ٣٠٧ ٣١٠ - ٩٩/٣٠٦: املغين ٢٣١ - ٧/٢٣٠: احملتاج واية ٤٥٩و ٣/٤٥٥: احملتاج مغين ٥٣٣ - ٢/٥٣٠: الكبري الشرح ٤/٤٢: بدائع ٤/١٨٣: الرائق البحر )١(
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íÖ�_<gâ]„¹]<î×Â<½çÏ‰<íÞ^–u<Ýù]<‚ßÂ<^ãq]æ‡<æ_<÷<V< <

  : يأيت ما فهي بتزوجها األم حضانة سقوط على أدلتهم وأما
  .)٢(»نكحيت مل ما به أحق أنت«: حلديث بالتزويج سقوطها إىل ذهبوا

äqæ<Ù÷‚j‰÷]<V< <

  .)١(الزوج حبقوق لقيامها طفلها عن انشغاهلا إىل يؤدي تزوجها أن
 فكان أحد منهم خيالف ومل الصحابة من مبحضر هذا كان إذ اإلمجاع ذلك على انعقد وقد

  .)٢(إمجاعاً
g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<áçÞ^Î<Ù]çuù]<íé’~�Ö]<ë…çŠÖ]<½çÏ‰æ<íÞ^–£]<tæˆjÖ<Ýù]<�Çe<hù]V< <

  : يلي ما إىل /١٣٨/ املادة يف الشخصية األحوال قانون ذهب

  .»حضانتها يسقط احملضون من حمرم قريب بغري احلاضنة زواج«
  .لتزوجها احلاضنة حق سقوط يف صرحية املادة وهذه

  . العم كابن حمرم غري قريباً أو حمرم غري أجنبياً زوجها كان إذا ما هذا ويشمل
  بالدخول؟ أو العقد ردمبج يكون احلضانة سقوط هل

  .احلضانة يسقط العقد جمرد أن إىل واحلنابلة والشافعية احلنفية ذهب

  .)٣(لسقوطها الدخول اشتراط إىل املالكية ذهب بينما

  .العقد مبجرد حضانتها سقوط لزوم) أحوال/ ٣٠٥/( املادة مقتضى وإن

 أمه املتزوجة صغريال على الوالية صاحب هو العم أن إىل السورية النقض حمكمة وذهبت
  ). ١٤/٥/١٩٦٣ تاريخ/ ١٧٥ /قرار( بأجنيب

  . األب عدم عند األم تزوج عدم حالة االختيار كون رجحت أا أي
 للقاضي يبقى أن رأيي يف األوىل كان وإن /١٣٨/ باملادة /١٤٧/ مادة ختصيص يعين وهو

  .متزوجة األم نتكا ولو /١٤٧/ املادة مقتضى حبسب األب وجود عدم حالة تقديرية سلطة

                                      
 .١١٥٠: احمليط القاموس.وحيويه وجيمعه يضمه كان أي: واِحلواء الذهيب ووافقه ٢/٢٠٧: املستدرك يف واحلاكم ٦/٢٥٤ ٦٧٠٧: برقم املسند يف وأمحد٢٢٧٦برقم بالولد أحق من باب الطالق يف داود أبو أخرجه (2)
 .السابقة املراجع (1)
 .٨٥: املنذر البن إلمجاعا (2)
 .٩/٣٠٧: املغين ٥/٤٩٩: القناع كشاف ٣/٤٥٥: احملتاج مغين ٢/٥٢٩: الكبري الشرح ٢/٦٣٩: احملتار رد (3)
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 كانت ولو مصلحته نقيض أمه غري إىل نقله يف يكون وقد احملضون رعاية احلضانة مقصد ألن
  .متزوجة أمه

  : قالت حني) /١٤٧ /مادة(/ ٢/ الفقرة إليه ذهبت ما وحسناً
 على قادرة دامت ما بالنفقة تلزم مقامها تقوم من أو األم إىل الولد ضم حال يف - ٢«
  .»ذلك

  .احملضون يضيع لئال قدرا حال بالنفقة ألزمتها هلا احلضانة جعلت إذا اأ وذلك
g×Ş¹]<Äe]†Ö]<I<íÞ^–£]<ØÛÂæ<ì_†¹]V< <

  : ونصه املرأة بعمل احلضانة سقوط عدم من/ ١٣٩/ املادة يف القانون به صرح ما أذكر

 رعايتهم تؤمن كانت إذا عملها بسبب أوالدها حبضانة احلاضنة حق يسقط ال - ٢«
  .»مقبولة بطريقة م لعنايةوا

 مر كما - العمل من النكاح قبل العاملة الزوجة الزوج منع عدم يف الشافعية مذهب وهذا
  .بعملها حضانتها تسقط ال وهنا - والنفقة الزوجة عمل يف

g×Ş¹]<‹Ú^¤]I<íÞ^–£]<‡ç�Þæ<ì_†¹]V< <

  : أنه على السوري الشخصية األحوال قانون من /١٤٥/ املادة نصت

 شاء الزوجني أي عند وضعهم للقاضي كان اخلامسة فوق األوالد وكان املرأة نشزت إذا«
  .»موجب سبب إىل باالستناد األوالد مصلحة ذلك يف يالحظ أن على

 شرعي مسوغ بال الزوجية دار لتركها بالنشوز نفقتها تسقط املرأة أن النشوز يف مر وقد
  ).أحوال/ ٧٥ و ٧٤ /مادة(

 وضع يف تقديرية سلطة القاضي بإعطاء هو /١٤٥/ املادة يف القانون موقف فإن وعليه
  .الزوجني من أي عند املعتربة مصلحتهم حبسب األوالد
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g×Ş¹]<Œ�^ŠÖ]I<íÚ^Îc<ÈÖ^fÖ]<‚Ãe<íÞ^–£]E<Øâæ<�†Ëßè<[îßÓŠÖ^eD< <

 عليه وليس نفسه على مأموناً يكن مل إذا إال ضمه لألب فليس وبلغ وعقل الصيب استغىن إذا
  .يتربع أن إال فقتهن

  .الفقهاء مجهور رأي وهو

 أو أمرد كان إذا وكذلك ماله ال دينه ألجل حضانته تدوم": واحلنابلة الشافعية عند وقيل
  ."انفراده من عليه خيف

  .عنهما بره يقطع وال إقامته يف عنهما ينفرد ال أن للولد ويستحب
 إىل األب ضمها وإال جمتمعني إن عندمهاف بكراً كانت إن واحلنابلة احلنفية فعند البنت وأما
  .عليها الفساد خيف مل ولو نفسه

  .ذلك له فليس ثيباً وإن

  .أحبت حيث وترتل تضم فال ريبة وال رأيها واجتمع أسنت أو ثيباً كانت وإذا
  .مأمونة ثقة امرأة عند القاضي وضعها وإال وليها فعند عليها خموفاً ثيباً وإن
  .)١(خالها ريبة تكن مل فإن

 عند فتسكن وإال تشاء حيث وتسكن تتزوج حىت أبويها بني تتخري والشافعية املالكية وعند
 كان وإن الكفء غري ومينعها النسب لعار منعاً ا الئق موضع يف أو عصبتها أو أبويها أحد
  .إليه ضمها ريبة

  : على أنه السوري الشخصية األحوال قانون من /١٥١/ املادة ونصت

 ثيباً كانت ولو العمر من األربعني دون كانت إذا بيته إىل يضمها أن احملرم ىاألنث لويل«
  .»عليه هلا نفقة فال حق بغري متابعته عن متردت فإذا

  
  
  

                                      
 .٥٠٠ -  ٥/٤٩٩: القناع كشاف ٤٦٠ - ٣/٤٥٩: احملتاج مغين ٢/٥٢٧: للدردير الكبري الشرح ٤/١٨٦: الرائق البحر (1)
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Ø’ËÖ]<Äe]†Ö]V<íÏËÞ<h…^Îù]J< <

<ovf¹]<Ùæù]<Vgâ]„Ú<ð^ãÏËÖ]<»<íÏËÞ<h…^Îù]<ÜãjÖ�_æJ< <

ovf¹]<êÞ^nÖ]<V½æ†�<lçfm<íÏËÞ<h…^Îù]<^ãff‰æ<‚uæ<…^ŠéÖ]<^ãeçqçÖ<íéËéÒæ<^ãeçqæJ< <

ovf¹]<oÖ^nÖ]<V…]‚ÏÚ<íÏËÞ<h…^Îù]<^ãÎ^Ïvj‰]æ<^ã�çÏ‰æJ< <

< <

ovf¹]<Ùæù]<I<gâ]„Ú<ð^ãÏËÖ]<»<íÏËÞ<h…^Îù]<ÜãjÖ�_æV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<gâ]„Ú<ð^ãÏËÖ]<»<íÏËÞ<h…^Îù]V< <

 رماحملا األرحام ذوي من واحلواشي والفروع لألصول النفقة وجوب إىل احلنفية ذهب
  .مجيعاً أبنائهم دون واخلؤولة والعمومة كاإلخوة

  : أنه إىل/ ١٥٩/ املادة يف الشخصية األحوال قانون وذهب
 أقاربه من يرثه من على عقلية أو بدنية آلفة الكسب عن عاجز فقري كل نفقة جتب«

  .»اإلرثية حصصهم حبسب املوسرين

  .احلنفية لرأي موافق وهو

  .منهم املوسر على فتجب والفروع لألصول النفقة وجوب إىل واحلنابلة الشافعية وذهب
  .الصغري ألخيه املوسر األخ على لزومها احلنابلة عن ونقل

  .)١(األم دون األب على فقط ولألبناء وخادمهما لألبوين النفقة وجوب إىل املالكية وذهب

                                      
 .٤٨٢ - ٥/٤٨٠: القناع كشاف ١٦٦ - ٢/١٦٥: املهذب ٤٤٧ - ٣/٤٤٦: احملتاج مغين ١/٥٢٦: الصغري الشرح على السالك بلغة ٤/٣٠: صنائعال بدائع ٢/٢٤١: الفقهاء حتفة (1)
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g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<íÖ�ù]<î×Â<lçfm<íÏËÞ<h…^Îù]V< <

����mfn��m: تعاىل هبقول الوالدين نفقة ثبتت �l��k� �j��i� �h��g��o� �l 
  .]٢٣: اإلسراء[

  .]١٥: لقمان[ �mi��h��g��fj�����l: تعاىل ولقوله
  .واملعروف اإلحسان أحسن وهو فقرهم عند بكفايتهم والقيام عليهم باإلنفاق وذلك

  .)٢(»كسبه من وولده كسبه من الرجل أكل ما أطيب من إن«: gاهللا رسول وحلديث

  .]٢٣٣: البقرة[ �m¦¬��«���ª��©������¨���§��®�l: تعاىل بقوله األوالد نفقة وثبتت

  .)١(»باملعروف وولدك يكفيك ما خذي«: gولقوله

��m���Ã: تعاىل بقوله ا القائل عند )احلواشي (األرحام ذوي نفقة وثبتت �Â� �Á� �À

��Äl ]عليه النفقة حقوقه وأهم ]٢٦: اإلسراء.  
  .واألوالد الوالدين نفقة لزوم على األمة وأمجعت
  .)٢(باألوالد واألحفاد بالوالدين واجلدات األجداد واحلنابلة الشافعية وأحلق

                                      
 .ماجه وابن والنسائي والترمذي ٣٥٢٨: رقم ٣/٢٨٨ ولده مال من يأكل الرجل يف: باب البيوع كتاب: داود أبو أخرجه (2)
 .٥٠٤٩: رقم ٣/١٩٢٦ يكفيها ما علمه بغري تأخذ أن فللمرأة الرجل ينفق مل إذا: باب قاتالنف كتاب: البخاري أخرجه (1)
 .٤٨١ -  ٥/٤٨٠: القناع كشاف ٣/٤٤٧: احملتاج مغين ٣١ -  ٤/٣٠: الصنائع بدائع (2)
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< <

ovf¹]<êÞ^nÖ]<I<½æ†�<lçfm<íÏËÞ<h…^Îù]<^ãff‰æ<‚uæ<…^ŠéÖ]<^ãeçqçÖ<íéËéÒæ<^ãeçqæV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<½æ†�<lçfm<íÏËßÖ]<î×Â<h…^Îù]<^ãff‰æV 

MD á_<áçÓè<ğ̂fè†Î<ğ]�ÏÊ<ğ]ˆq^Â<àÂ<gŠÓÖ]<†Ç’Ö<æ_<š†ÚJ< <

 قدرما مع نفقتهما فيلزمه الكسب تعب يلحقهم لئال مطلقاً النفقة هلم فيجب الوالدين دون
  .والشافعية احلنفية عند الكسب على

  .قدرا إن الكسب على وجيربان وعجزمها الوالدين عسر املالكية واشترط

  : أنه ىلإ/ ١٥٨/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

 ولو الفقراء والديه نفقة صغرياً أو كان كبرياً أنثى أو كان ذكراً املوسر الولد على جيب«
 أو كسالً أمثاله عمل على البطالة اختيار يف األب تعنت يظهر مل ما الكسب على قادرين كانا
  .»عناداً

 الوالدين بفقر النفقة لوجوب فاكتفى السابقني الفقهيني الرأيني بني القانون توسط ويظهر
  .الكسب عن العجز اشتراط دون

  .املالكية مذهب وهو هلما نفقة فال تكليفه يف عنتهما ظهر إذا أما

  : أنه إىل/ ١٥٤/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

  .»زوجها على فنفقتها الزوجة إال ماله يف إنسان كل نفقة«

  : أنه إىل/ ١٥٥/ ملادةا يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

 والكسب النفقة عن عاجزاً فقرياً يكن مل ما أبيه على فنفقته مال للولد يكن مل إذا - ١«
  .عقلية أو بدنية آلفة

 فيه يكتسب الذي احلد إىل الغالم ويصل األنثى تتزوج أن إىل األوالد نفقة تستمر - ٢
  .»أمثاله
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  : أنه إىل/ ١٥٦/ ادةامل يف السوري الشخصية األحوال قانون ذهب كما

 جتب من الولد بنفقة يكلف الكسب عن عاجز غري النفقة عن عاجزاً األب كان إذا - ١«
  .األب عدم عند عليه

  .»أيسر إذا ا عليه يرجع األب على للمنفق ديناً النفقة هذه تكون - ٢

  : أنه إىل/ ١٥٧/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

  .ا تكفل إذا إال ابنه زوجة بنفقة ألبا يكلف ال - ١«

  .»يوسر أن إىل الولد على ديناً احلالة هذه يف األب إنفاق يكون - ٢
ND �^�]<àè‚Ö]<ÄÚ<ÐËß¹]<V< <

  .الدين اختالف مع توارث ال إذ
  .اإلرث فرع ألا النفقة وكذلك

 وكذلك فيهما والبعضية للجزئية واألوالد واجلدة واجلد الوالدين دون للحواشي بالنسبة هذا
  .الزوجة
  : أنه على السوري الشخصية األحوال قانون من /١٦٠/ املادة نصت قدو

  .»والفروع لألصول إال الدين اختالف مع نفقة ال«
OD …^Šèc<gè†ÏÖ]<ÐËß¹]<V< <

 يشترط الو األب هو واملنفق والداأل قرابة ويف الغين على الالزمة الصلة وجه على لوجوا
  .لنفسه إحياء عليه نفقتهم ووجوب الكسب على تهقدر يشترط وإمنا يساره

 على وجيب والبعضية للجزئية املثبتة الوالدة أو القطع احملرمة القرابة فهو: سببها وأما
  .)١(وبعضه كله إحياء اإلنسان

< <

< <

< <

                                      
 .٤٤٨ -  ٣/٤٤٧: احملتاج مغين ٥٢٧ - ١/٥٢٥: الصغري الشرح ٢٤٨و ٢٤٥ - ٢/٢٤١: الفقهاء حتفة ٤/٣٥: الصنائع بدائع (1)
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g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<‚u<…^ŠéÖ]<Ý‡øÖ]<lçfnÖ<hçqæ<íÏËßÖ]V< <

 ألن أقاربه نفقة على جيرب فال الوإ الزكاة نصاب هو اليسار حد أن إىل يوسف أبو ذهب
  .النصاب الغىن وحد كالصدقة األغنياء على صلة النفقة

  .فال وإال فيجرب ولعياله له شهر نفقة عن فضل ما حده أن إىل حممد وذهب
  .زاد مبا نفقته على فيجرب شيء نفقته عن ويفضل مياومة املكتسب وأما
  .واحلنابلة الشافعية حدده ما وهو

  .أقاربه إىل صرفه فيجب حاجته عن زائداً مستمراً كسباً له أن وذلك
 إمكان فيعترب العبد حق والنفقة تعاىل اهللا حق الزكاة وجوب يف العتباره بالنصاب يعد وال

  .فيها األداء
  .)١(العرف إىل فيه فريجع باليسار املالكية واكتفى

g×Ş¹]<oÖ^nÖ]<I<íéËéÒ<hçqæ<íÏËßÖ]<î×Â<h…^Îù]V 

  : اآليت النحو على توزيعها ىلإ اجلمهور ذهب
 .للفروع األب النفقة تلزم -

  : يلي ما فبحسب الفروع على توزيعها وأما
 فتلزم االبن وابن األب مثل والفروع األصول اجتمع إذا درجة األقارب من األقرب النفقة تلزم -

  .األب
 ما هوو اإلرث حبسب النفقة كانت ألب وأخ شقيق وأخ كأم واحلواشي األصول اجتمع إذا -

  .السوري الشخصية األحوال قانون من /١٥٩/ املادة عليه نصت
  .احلواشي على فالنفقة واحلواشي الفروع اجتمع إذا -

  .اليسار بقدر املوسرين األوالد على أا إىل املالكية وذهب
  ".الرؤوس حبسب": وقيل

  .)٢("املرياث حبسب": وقيل
                                      

 .٥/٤٨١: القناع كشاف ٣/٤٤٧: احملتاج مغين ٤/٣٥: الصنائع بدائع (1)
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ovf¹]<oÖ^nÖ]<I<…]‚ÏÚ<íÏËÞ<h…^Îù]<^ãÎ^Ïvj‰]æ<وسقوطھاV< <

g×Ş¹]<Ùæù]I<…]‚ÏÚ<gq]çÖ]<»<íÏËÞ<h…^Îù]V 

 ومثن الطبيب وأجرة إليه احملتاج واخلادم والرضاع والسكىن وامللبس واملشرب املأكل تشمل
  .بذلك الكفاية لقيام األدوية

  ."»باملعروف وولدك يكفيك ما خذي«: gلقوله الكفاية بتمام جتب": اجلمهور قال

  .احلاجةب تقدر: احلنفية وقال

 .)١(ذكر كما النفقة أنواع عددوا ألم اجلمهور قول عن هذا يبعد وال

g×Ş¹]<êÞ^nÖ]<I<Ñ^Ïvj‰]<íÏËßÖ]<^ã�çÏ‰æV 

  .املدة مبضي النفقة سقوط على الفقهاء اتفق

  : ا القاضي قضى إذا سقوطها يف اختلفوا ولكنهم

  .ضيبالترا وكذلك ا بالقضاء األقارب نفقة تثبت": احلنفية فقال
  .احلاجة لسد جتب ألا املدة مبضي أيضاً تسقط فإا تقبض مل وإذا
  .اإليسار مع إال جتب ال وهلذا
  ."فعالً واستدانته القريب على باالستدانة القاضي وإذن

  : أنه إىل/ ١٦١/ املادة يف السوري الشخصية األحوال قانون وذهب

 أبيهم على األوالد بنفقة حيكم أن يللقاض وجيوز االدعاء تاريخ من األقارب بنفقة يقضى«
  .»أشهر األربعة تتجاوز ال أن على لالدعاء سابقة مدة عن

  .والعجز والفقر للحاجة حسن وجيه نظر وهو
  .مطلقاً النفقة أخذ والولد واجلد وللوالد

  : بأنه السوري الشخصية األحوال قانون من /١٠٤/ املادة قررت وهلذا

  .»احلاضنة على األب ودين أبيه على املستحقة ولدال نفقة بني التقاص جيري ال«

                                                                                                                    
 .٤٨٤ -  ٥/٤٨٢: القناع كشاف ٩٤ -  ٩/٩٠: الطالبني روضة ٥٢٦: /الصغري الشرح ٢٤٦ -  ٢/٢٤٥: الفقهاء حتفة ٣٤ -  ٤/٣١: الصنائع بدائع (2)
 .٥/٤٨١: القناع كشاف ٢/١٦٧: املهذب ٤٤٨ -  ٣/٤٤٧: احملتاج مغين ٢/٥٢٢: الكبري الشرح ٤/٣٨: الصنائع بدائع (1)
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 وال الرجوع بشرط متربع بإنفاق أو القاضي قضاء بعد سقوطها عدم إىل املالكية وذهب
  .فيه جتب الذي الوقت حبسب ألنه للمستقبل جتب

 أيضاً املستقبل يف ووجوا باإلنفاق أو باالقتراض القاضي إذن مع الشافعية ذهب هذا وإىل
  .فعالً ضهواقترا

  .غائب واألب حفيده على ينفق كاجلد املنفق على لريجع واالقتراض اإلشهاد فله وإال
  .)١(الوالية حبكم ابنه مال من نفقته فيأخذ األب وأما

  
  

                                      
 .٣/٤٤٩: احملتاج مغين ٢/٥٢٤: الكبري الشرح ١/٥٢٧: الصغري والشرح السالك بلغة ٣٨ -  ٤/٣٧: الصنائع بدائع (1)
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Œ†ãÊ<…�^’¹]<Äq]†¹]æ< <
 القرآن العظيم

 فهرس ألفاظ القرآن حممد فؤاد عبد الباقي املكتبة اإلسالمية

 كتب التفسري

 أحكام القرآن اجلصاص كردار الف

 التسهيل لعلوم الترتيل  

 التفسري الكبري الرازي طبعة ايران

 اجلامع ألحكام القرآن القرطيب دار الكتب العلمية

 تفسري القرآن العظيم ابن كثري دار األندلس

 روح املعاين اآللوسي دار إحياء التراث العريب

 زاد املسري ابن اجلوزي املكتبة اإلسالمية

 كتب السنة

 باختصار وشرح سنن الترمذي األملعي إحتاف مصطفى البغا. د دار العلوم اإلنسانية

 إحياء علوم الدين الغزايل دار إحياء التراث العريب

 اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان ابن بلبان مؤسسة الرسالة

 اجلامع الترمذي  عزت عبيد الدعاس-ط

 اجلامع الصحيح ام مسلماإلم دار العلوم اإلنسانية

 اجلامع الصحيح اإلمام البخاري دار العلوم اإلنسانية

 السنن النسائي دار احلديث

 السنن أبو داود دار الفكر

 السنن الدارقطين عامل الكتب

 السنن ابن ماجه دار إحياء التراث العريب

 السنن الكربى البيهقي دار املعرفة

 العلل ابن أيب احلامت 

 الفتح الرباين ترتيب مسند أمحد الساعايت ١٣٧٢-ط

 املراسيل أبو داود مؤسسة الرسالة
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 املستدرك احلاكم مكتبة املطبوعات اإلسالمية

 املسند اإلمام أمحد دار احلديث

 املسند أبو يعلى 

 املصنف ابن أيب شيبة دار القلم

 املصنف عبد الرزاق املكتب اإلسالمي

 عجم األوسطامل الطرباين دار احلديث

 املعجم الكبري الطرباين مكتبة العلوم واحلكم

 املنتقى شرح املوطأ الباجي دار الكتاب العريب

 املوطأ مالك دار احلديث

 النهاية يف غريب احلديث ابن األثري دار املعرفة

 حتفة األحوذي املباركفوري 

 تلخيص احلبري ابن حجر الكليات األزهرية

 جامع العلوم واحلكم رجبابن  مؤسسة الرسالة

 سنن الدارمي الداري دار القلم

 شرح املوطأ الزرقاين مصطفى البايب احلليب

 )املنهاج شرح صحيح مسلم( شرح النووي النووي دار العلوم اإلنسانية

 عمدة القاري العيين دار إحياء التراث العريب

 عون املعبود شرح سنن أيب داود اآلبادي دار احلديث

 فتح الباري ابن حجر الفيحاءدار 

 كشف اخلفاء العجلوين مؤسسة الرسالة

 مصباح الزجاجة البوصريي دار املعرفة

 نصب الراية الزيلعي دار إحياء التراث العريب
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 االختيار عبد اهللا بن حممد بن 

 إعانة الطالبني الدمياطي دار الفكر

 إعالم املوقعني ابن القيم دار إحياء التراث العريب

 اإلقناع الشربيين دار القلم العريب

 اإلنصاف يف مسائل اخلالف املرداوي دار إحياء التراث العريب

 البحر الرائق شرح كرت الدقائق ابن جنيم دار املعرفة

 البهجة شرح التحفة التسويل مصطفى البايب احلليب

  تقريب املعاينالثمر الداين يف األزهري املكتبة الثقافية

 احلاوي الكبري  

 الشرح الصغري على خمتصر خليل الدردير مصطفى البايب احلليب

 الشرح الكبري ابن قدامة دار الكتاب العريب

 الشرح الكبري الدردير فيصل عيسى البايب احلليب

 العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية  

 ه الدواينالفواك األزهري مصطفى البايب احلليب

 القوانني الفقهية ابن جزي الدار العربية للكتاب

 اللباب شرح الكتاب عبد الغين الغنيمي دار الكتاب امليسر

 اللمعة الدمشقية حممد مكي العاملي دار إحياء التراث العريب

 املبدع شرح املقنع ابن مفلح املكتب اإلسالمي

 املبسوط السرخسي دار املعرفة

 اموع شرح املهذب النووي سفزكريا علي يو
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 احمللى ابن حزم مصطفى البايب احلليب

 املدونة الكربى اإلمام مالك دار صادر

 املغين ابن قدامة دار الكتاب العريب

 املهذب الشريازي دار الفكر

 اهلداية املرغيناين دار الكتب العلمية

 بدائع الصنائع الكاساين دار الكتب العلمية

 بداية اتهد ابن رشد اإلسالميةدار الكتب 

 بلغة السالك الصاوي مصطفى البايب احلليب

 تبيني الفائق شرح كرت الدقائق الزيلعي األمريية

 حتفة الفقهاء السمرقندي طبعة جامعة دمشق

 حتفة احملتاج ومعه حاشية الشرواين ابن حجر اهليتمي دار صادر

 كليلجواهر اإل صاحل اآليب األزهري دار الفكر

 )رد احملتار على الدر املختار(حاشية ابن عابدين  ابن عابدين دار إحياء التراث العريب

 حاشية اجلمل على شرح املنهج احمللي دار الفكر

 حاشية الشرقاوي الشرقاوي دار إحياء التراث

 حاشية الطحاوي على الدر املختار الطحاوي دار املعرفة

 حاشية على الشرح الكبري سوقيالد فيصل عيسى البايب احلليب

 دليل الطالب الشيخ مرعي احلنبلي مؤسسة الكتب الثقافية

 ابن عابدين 
رسالة اإلبانة عن أخذ ( رسائل ابن عابدين
 )األجرة على احلضانة

 روضة الطالبني النووي املكتب اإلسالمي
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 اِخلرشي دار صادر
شرح اخلرشي على خمتصر خليل ومعه حاشية 

 العدوي

 غاية املنتهى مرعي احلنبلي فقة الشيخ علي حاكم قطرن

 فتح الوهاب شرح املنهاج زكريا األنصاري عيسى البايب احلليب

 فنح القدير ام-ابن اهلم دار إحياء التراث العريب

 فيض اإلله املالك بركات املكتبة التجارية الكربى

 كشاف القناع البهويت دار الفكر

 كفاية األخيار حلصينتقي الدين ا دار اخلري

 جممع األر شرح ملتقى األحبر داماد أفندي دار إحياء التراث العريب

 جمموع الفتاوى ابن تيمية السعودية

 مطالب أويل النهي  دار الفكر

 مغين احملتاج شرح املنهاج الشربيين دار إحياء التراث العريب

 منار السبيل ابن ضويان املكتب اإلسالمي

 مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل احلطاب ردار الفك

 اية احملتاج الرملي دار الفكر

 املنهاج النووي مصطفى البايب احلليب
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 أحكام األسرة يف الفقة اإلسالمي حممد مصطفى شليب الدار اجلامعية بريوت

 شخصية لغري املسلمنيأحكام االحوال ال توفيق فرج. د الدار اجلامعية

 أحكام التقادم صالح أبو حشيش رسالة ماجستري يف اجلامعة األردنية

 آداب اخلطبة والزفاف عبد اهللا علوان دار السالم

 األحوال الشخصية أبو زهرة دار الفكر العريب
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 األحوال الشخصية لغري املسلمني مجيل شرقاوي دار النهضة العربية

 األحوال الشخصية للوطنيني غري املسلمني د سالمةأمح دار الفكر العريب

 األمراض اجلنسية عقوبة إالهية عاجلة عبد احلميد القضاة 

 األمراض اجلنسية البار دار املنارة

 التذكرة يف القضاء الشرعي سعدي ابو جيب دار الفارايب

 الفقه اإلسالمي وأدلته وهبة الزحيلي. د دار الفكر

 لألحوال الشخصيةالقانون األردين   

 املدخل الفقهي العام مصطفى الزرقا دار الفكر

 الشخصية  املذكرة اإليضاحية لقانون األحوال  
 السوري

 املرشد يف قانون األحوال الشخصية أديب استانبويل املكتبة القانونية

 املقادير الشرعية حممد جنم الدين الكردي ١٩٨٤

 تعدد الزوجات عبد الناصر العطار مؤسسة الرسالة

 حجة اهللا البالغة أمحد الدهلوي دار املعرفة

 حركة التقنني الوضعي شحادة السويركي رسالة ماجستري يف اجلامعة األردنية

 حقوق األسرة يف الفقة اإلسالمي يوسف قاسم دار النهضة العربية

 رمحة اإلسالم بالنساء حممد احلامد مكتبة املنار

 الطالق ومذاهبه يض اهللافوزي ف. د مكتبة املنار

 حقوق الزوجني أبو األعلي املودودي الدار السعودية

 خطأ تقسيم النكاح إىل فاسد وباطل حبث للشيخ مصطفى الزرقا جملة اجلامعة األردنية

 درء املفسدة يف الشريعة اإلسالمية حممد احلسن البغا. د دار العلوم اإلنسانية
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 كام الشرعيةشرح األح األبياين مكتبة النهضة

 شرح قانون األحوال الشخصية السوري عبد الرمحن الصابوين. د جامعة دمشق

 شرح جملة األحكام العدلية األتاسي مطبعة محص

 عقد الزواج وآثاره أبو زهرة دار الفكر العريب

 فسخ الزواج أمحد احلجي الكردي. د اليمامة

 قانون أصول احملاكمات  

 ةجملة األحكام العدلي  

 مدى حرية الزوجني يف الطالق عبد الرمحن الصابوين. د دار الفكر

 شرح قانون األحوال الشخصية السوري مصطفى السباعي املكتب اإلسالمي

 مشروع قانون األحوال الشخصية املوحد جلنة خاصة دار القلم

 مكافحة األمراض ويلكوكس منظمة الصحة العاملية

 موسوعة األحوال الشخصية ائغنبيل الظواهرة الص متري هاجي

 وعاشروهن باملعروف أبو سريع حممد عبد اهلادي مكتبة التراث اإلسالمي
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 اإلمجاع ابن املنذر مؤسسة الكتب الثقافية

 اإلمجاع ابن املنذر مؤسسة الكتب الثقافية

 األشباه والنظائر ابن جنيم دار الفكر

 األشباه والنظائر السيوطي الكتب العلميةدار 

 االستيعاب ابن عبد الرب دار الكتب العلمية

 الباعث احلثيث ابن كثري دار العاصمة

 الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي األزهري طبعة بشري اإلدليب
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 القاموس الفقهي سعدي أبو جيب. أ دار الفكر

 القاموس احمليط الفريوزآبادي دار الفكر

 املغرب يف ترتيب املعرب املطرزي كتبة أسامة بن زيدم

 املقصد األرشد ابن مفلح مكتبة الرشد

 املناهج األصولية الدريين مؤسسة الرسالة

 خالصة األثر احمليب دارصادر

 زاد املعاد ابن القيم مؤسسة الرسالة

 سري أعالم النبالء الذهيب مؤسسة الرسالة

  الذهبشذرات ابن العماد دار الفكر

 شرح مجع اجلوامع احمللي مصطفى البايب احلليب

 طلبة الطلبة النسفي دار القلم

 فواتح الرمحوت ابن نظام الدين األمريية

 كشف الظنون حاجي خليفة مطبعة طهران

 لسان العرب ابن منظور دار صادر

 خمتار الصحاح الرازي دار العلوم اإلنسانية

 معجم البلدان  دار صادر

 معجم املؤلفني حممد رضا كحالة سة الرسالةمؤس

 معجم لغة الفقهاء رواس قلعه جي دار الفكر

 نزهة النظر ابن حجر مطبعة الصباح

 معجم مقاييس اللغة ابن فارس دار الكتب العلمية

 هدية العارفني إمساعيل باشا مطبعة طهران
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