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بـيـان 

أقر أنا مقدـ ىذه الرسالة ، أنيا مقدمة لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير ، كأنيا نتيجة أبحاثي 

الخاصة ، باستثناء ما تـ اإلشارة إليو حيثما كرد ، كاف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ 

. أية درجة عميا ألية جامعة أك معيد 

.................................. التكقيع 
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شكر وتقدير 

كاعترافان ، [من ال يشكر الناس لم يشكر اهلل ] :استجابة لقكؿ رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسمَّـ

بالفضؿ ألىمو ، فإنني أتقدـ بالشكر كالتقدير لمدكتكر الفاضؿ شفيؽ مكسى عياش ، الذم أشرؼ 

عمى ىذه الرسالة ، ككاف لتكجيياتو كمبلحظاتو دكران ىامان إلنجاز ىذا العمؿ ، كما أتقدـ بالشكر 

رئيس دائرة القرآف كالدراسات / الدكتكر محمد عساؼ  ]ألعضاء لجنة المناقشة  كىـ  كؿ كاحدو مف 

القائـ بأعماؿ عميد كمية الشريعة ػ جامعة / اإلسبلمية ػ جامعة القدس ، الدكتكر مركاف القدكمي 

، كما أقدـ شكرم لجامعة القدس عامة ، كلقسـ الدراسات اإلسبلمية المعاصرة  [النجاح الكطنية 

دارييف ، كما أشكر كؿَّ مف قٌدـ لي العكف كالمساعدة إلنجاز ىذا العمؿ ، كأخص  خاصة ، أساتذة كا 

بالذكر سماحة قاضي القضاة الشيخ تيسير التميمي حفظو اهلل ، سائبلن المكلى عزَّ كجؿ أف يجزم 

.                                     الجميع خير الجزاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، دار الفيحاء ، دمشق ، دار السالـ ، الرياض ، ط  ( 454 ) ، ص 1955ركاه الًتمذم يف جامعو ، كتاب الرب كالصلة ، حديث رقم   - 
ـ ، كاإلماـ أمحد يف مسنده ، 1988 ، 1، دار ابن حـز ، ط  ( 730 ) ، ص 4811 ـ ، كأبو داكد يف سننو حديث رقم 1999 ، 1

 . ـ 1955 ، 1 ، كقد صححو أمحد زلمد شاكر ، دار احلديث ، القاىرة ، ط295/ 7 ، 7495حديث رقم 
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اإلىـــداء 

أىدم ىذا العمؿ كىذا اإلنجاز إلى كالدم الشيخ المجاىد عميد عشيرتو ، الذم أيبعد عف أرض 

ـ مف قبؿ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ، كال يزاؿ خارج الكطف صابران 1970الكطف منذ سنة 

محتسبان ، الذم طالما حثني كأسرتي عمى طمب العمـ الشرعي طاعة هلل عز كجؿ ، كقكؿ الحؽ في 

ف كاف مران ، كما ال أنسى كالدتي التي قامت بحمؿ الرسالة لغياب كالدم عنا كزرعت  اهلل ، كا 

الصبر كاألمؿ في قمبي كصدرم بفضؿ دعائيا كرعايتيا لي ، آمبل أف يككف ىذا العمؿ قسطان مف 

التي شجعتني كتحممت الكثير ألجمي كأعانتني عمى  (أـ محمد  )ًبرىما ، كما ال أنسى رفيقة دربي 

محمد كليث كقيس ، كركد حياتي : طاعة ربي كأمر ديني ،  ك أىدم ىذا العمؿ ألبنائي األعزاء 

كزينتيا ، سائبلن المكلى عز كجؿ أف يككنكا مف جنده األكفياء لخدمة اإلسبلـ العظيـ ، أنو سميع 

.   قريب مجيب 
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الممخص 

فال وربك ال يؤمنون حتى يحكِّموك  }: الحمد هلل رب العالميف ، الذم خاطب عباده المؤمنيف قائبلن 

يا  }:  وقولو{فيما َشَجرَ بينيْم ، ثمَّ ال َيجدوا في َأنُفِسيْم َحرَجًا ممَّا َقَضيَت ، وُيسمِّموا َتسميمًا 

 .  {أييا الذين آمنوا قوا أنُفَسُكْم وأىميكْم نارًا وقوُدَىا الًناُس والحجارة 

كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف ، الذم تكلَّى القضاء كفضَّ الخصكمات بنفسو ، كأرسى 

، واحد في الجنة : القضاة ثالثة   ]:قكاعد القضاء كالعدؿ ألمتو ، القائؿ صٌمى اهلل عميو كسٌمـ 

ثنان في النار  رجٌل  ، وأمَّا الذي في النار، فأما الذي في الَجنة فرجٌل عَرَف الحَق َفَقضى بو ، وا 

. [ورجٌل َقَضى لمناِس عمى َجيل ، َعرَف الحَق فجاَر  في الُحكِم 

كاحتكل ، فإني أحمد اهلل تعالى الذم كفقني إلتماـ ىذه الرسالة ، حيث قسمتيا إلى أربعة فصكؿ 

كبدأتي بالفصؿ األكؿ منيا عف تاريخ القضاء الشرعي في فمسطيف كبيَّنت ، كؿ فصؿ عمى مباحث 

ثـ قمت بتعريؼ القضاء في ، فيو ارتباط ىذا القضاء بالتاريخ اإلسبلمي كما طرأ عميو مف أحداث

ككضحت أثر ، ـ1948ثـ كضَّحت كضع القضاء في فمسطيف المحتمة عاـ، المغة كاالصطبلح 

ثـ كٌضحت كبٌينت اختصاص المحاكـ الشرعية ، اإلحتبلؿ اإلسرائيمي عمى القضاء كاألسرة ىناؾ 

كبينت ، بمكجب قانكف األحكاؿ الشخصية األردني الذم ال يزاؿ معمكالن بو في المحاكـ الشرعية 

آداب ككاجبات القاضي ، ثـ بينت أركاف القضاء كمبادئو ، ثـ في الفصؿ الثاني تكممت عف األسرة 

تتعدل اآلباء ، في فمسطيف ، كقمت بتعريفيا كتحديد مككناتيا ، حيث أنيا تعتبر أسرة ممتدة 

ككضحت كيؼ عمؿ اإلسبلـ عمى تقكية أكاصر األسرة خاصة الزكج ، كاألبناء إلى العشيرة كالقبيمة 
                                                           

 ( . 65 )سورة النساء ، آية  -  
 ( . 6 )سورة التحرًن ، آية  -  

كالشوكاين يف نيل ،  ( 321 ) ص 1322كالًتمذم يف جامعو حديث رقم  ( 550) ص 3573حديث رقم  ، ركاه أبو داكد يف سننو  - 
بلوغ ، كالعسقالين  ، 20357 ، 20255 ، 20254 حديث رقم 10/199ك البهيقي يف السنن الكربل ، 3 حديث رقم 7/263االكطار 

 كصححو 3735 حديث رقم 2/1103كالتربيزم يف مشكاة ادلصابيح ، 1410حديث رقم ،  ( 287 )ص ، ادلراـ من أدلة األحكاـ 
 .    2614 حديث رقم 8/235األلباين يف إركاء الغليل 
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مف أجؿ حمايتيا مف ، كاف اإلسبلـ قد كضع ضمانات عديدة لمنع الفرقة بيف الزكجيف ، كالزكجة 

ثـ بينت ، منذ كالدتيـ كحتى بمكغيـ ، ثـ تعرضت لحقكؽ األبناء في القضاء ، االنييار كالضياع 

بؿ إف اإلسبلـ ، كأف ىذه الحقكؽ كاجبة ليـ حتى مع اختبلؼ الديف ، حقكؽ الكالديف في القضاء 

 ثـ ،{إال إياه وبالوالدين إحسانًا  وَقَضى رُبَك أاّل تعبدوا }: فقاؿ تعالى ، جعؿ ىذا الحؽ مقدسان 

كنكىت إلى الكصية الكاجبة المعمكؿ بيا في قانكف ، قمت بذكر الكصية الشرعية كتعريفيا شرعا 

األحكاؿ الشخصية في ببلدنا ، ثـ الفصؿ الثالث بينت فيو ىيكمية القضاء الشرعي في فمسطيف 

ثـ اإلنجاز ، بداية بنيابة األحكاؿ الشخصية ، التي تعتبر إنجازان مف إنجازات المحاكـ الشرعية 

الثاني كىك إنشاء قسـ اإلرشاد كاإلصبلح األسرم ، ككضحت ما كصؿ إليو مف إنجازات كنجاحات 

كبينت أف ىذه الفكرة قد تـ تبنييا مف قبؿ سماحة قاضي القضاة أسكة بدكلة اإلمارات العربية ، 

دارتيا كآلية عمميا ، الشقيقة  ثـ تحدثت عف تنمية أمكاؿ األيتاـ التابعة لصناديؽ المحاكـ الشرعية كا 

كما تـ مؤخران كىك إنشاء مجمس األيتاـ الفمسطيني ، الذم يقكـ باستثمار أرصد األيتاـ المالية عف ، 

مما يعكد بالنفع عمى األيتاـ ، كيساىـ في حؿ جزء مف مشكمة ، طريؽ تشغيميا بمعامبلت شرعية 

ثـ اإلشارة إلى صندكؽ ،  كقمة فرص العمؿ مالبطالة المتفشية في ببلدنا ، بسبب الحصار اإلسرائيؿ

حيث يعتبر ىذا اإلنجاز الفريد مف نكعو بالنسبة لمدكؿ العربية ، النفقات كالرعاية االجتماعية 

ثـ الفصؿ الرابع بينت فيو بعض جكانب اإلصبلح مف قبؿ القاضي فيما يخص ،المجاكرة لنا 

األكلكية في الحضانة كأسباب سقكطيا ، كعف الدية الشرعية كتقديرىا ، كأنيا مف اختصاص 

ثبات النسب ، ككضحت أحكاـ المرتد ،  المحاكـ الشرعية  ثـ عرَّفت المسكف الشرعي كبينت ، كا 

شارةن  كبينت بأف المحاكـ الشرعية قد أخذت بآراء ، شركطو ، ثـ تحدثت عف الطبلؽ المكرر لفظان كا 

ثـ تحدثت عف العدة ، كأقكاؿ الفقياء التي تمنع الفرقة بيف الزكجيف حفاظا عمى األسرة مف الضياع 

                                                           

 ( . 23 )سورة اإلسراء ، آية  -  
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الشرعية كأنكاعيا ، كالحكمة منيا ، كأخيران قمت بالحديث عف أنكاع التفريؽ القضائي كدكر القاضي 

آمبلن أف ، ثـ الخاتمة التي تضمنت أىـ التكصيات كالنتائج التي تكصمت إلييا في ىذا البحث ، فيو 

.                       أككف قد كفقت في ىذا العمؿ كأعطيتو الحؽ في البحث كبذؿ الجيد كاهلل المكفؽ لسكاء السبيؿ 
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Thanks Allah, god of the universe, who said to the believers in the 

holy Qur'an: "But no, by the Lord, they can have no (real) Faith, until 

they make thee judge in all disputes between them, and find in their 

souls no resistance against Thy decisions, but accept them with the 

fullest conviction."
6
 And he said: "O ye who believe! Save yourselves 

and your families from a Fire whose fuel is Men and Stones, over 

which are (appointed) angels stern (and) severe, who flinch not (from 

executing) the Commands they receive from Allah, but do (precisely) 

what they are commanded."
7
 

And peace and prey on his messenger who headed the jurisprudence 

(Islamic low) and based the fundamental rules for justice. 

Peace be upon him saying: judges are three, one heaven and two in 

hell. The heaven's one, he is a man he know the right path and order it, but 

the hell man one he known the right and he deviated himself by. And the 

other be misjudged between people.  

 

Then…. 

I praise Allah Almighty who guided me finishing this thesis. I have 

divided into four units, the first unit is about the history of the 

jurisprudence (the Islamic low in Palestine) pointing out the relationship of 

this low with the Islamic history and its development. Then I have given 

the definition for the jurisprudence in the linguistic way. Then I explained 

the Islamic low situation in the occupied Palestine since 1948, and the 

effects of the Israeli occupation in the low and the family as well, I have 

explained the specialties of the legal courts according to Jordanian lows 

which is still there in our courts so far.  

I have cleared out the duty of the judge and the main principles of 

the jurisprudence.  

                                                           
6 Holy Qur'an, Surah the women, Ayah 65 
7 Holy Qur'an, Surah, Banning,Prohibition, Ayah 6.  
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In unit two I have highlighted focused on the family in Palestine 

giving definition where as the family in Palestine is an extended family, 

beyond the parents, sons, and tribe. 

I have shown how Islam strengthed the bonds of the family specially 

between the husband and wife, Islam has guaranteed this relation to last. I 

have shown the sons duties and rights, since the day they born till their 

adulthood; I have shown the rights of the parents which they are to be 

obligated, Islam made this rights sacreds. Almighty Allah says: "God 

commanded to warship by him and cherish your parents"
8
. Then I have 

mentioned the legal well and its definition legally and denoted about such a 

well according to the lows in Palestine. Then the third semester that I 

mentioned on it the main principles in jurisprudence skeleton in Palestine is 

the legal lows which are to be considered a main achievement of the legal 

courts. The second achievement the establishing the family reforming and 

guidance department and showed the progress in this field. This idea was 

breakthrough from his highness the head Judge comes from the state of the 

Emarate" I have given an idea about the orphans refunds which they 

referred to the legal courts and its administrations and what lately has been 

completed that’s the establishing Palestinian orphanage council which 

invests the refunds of these orphans, this approach will be benefit to them 

this approach will solve some of the unemployment dialema in Palestine. 

Due to the harsh circumstance and the occupation. Then the fourth 

semester which I have noted about the hursing and it conditions and the 

mechanism of this. And the legal "diah" and it estimation. This diah is to be 

one of the legal courts specialties. I have explained the conditions of the 

Islam denier, relative proving legal housing and its legal conditions and its 

stipulations. Then talked about the frequent divorcing, I have built up my 

opinion according to the legal references which prevent the disparately 

                                                           
8  Holy Qur'an, Sorah Al-Isra'a, Ayah 23.  
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between the husband and the wife to keep the family altogether and 

preserve it from lost. I have talked about the legal "A'eddah" and the idea 

behind that; finally I have talked about the legal separation and the rule of 

the judge. And at the conclusion which contained all the recommendations 

and results I have reached on this research.  

Hoping that I have done well and have given its right in completion 

and efforts, I'm great full to Allah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمـة
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إفَّ القضاء الشرعي في فمسطيف يعتبر آخر معقؿو كآخر حصفو كرمزو مف رمكز الخبلفة اإلسبلمية 

ـ ، كقامت عمى أنقاضيا دكلة ييكد بدعـ مف دكؿ الغرب الحاقدة ، 1924التي ىدمت منذ عاـ 

فسادا كال تزاؿ حتى يكمنا ىذا  . كعاثت في أرضنا كمقدساتنا فسادان كا 

عممان بأف القضاء الشرعي في ببلدنا يقكـ عمى تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية الغراء ، منذ نشأتو 

في عيد الصحابة رضكاف اهلل تعالى عمييـ كحتى يكمنا ىذا ، حيث كاف عبادة بف الصامت أكؿ 

قاضيان في فمسطيف ، كال يزاؿ ضريحو بجكار األقصى المبارؾ قرب باب األسباط شاىدان عمى ذلؾ 

، كتبرز أىمية المكضكع ، في أف القضاء الشرعي يبلمس حياة كؿ كاحد منا قبؿ كالدتو كيرافقو 

أثناء حياتو إلى ما بعد كفاتو ، بداية باختيار الزكجة الصالحة ، كاالىتماـ بو كبأسرتو ككؿ ما 

يمزميـ مف حقكؽ كما عمييـ مف كاجبات ، لضماف سعادتيـ في الداريف ، كنياية بتكزيع تركتو عمى 

كرثتو ، كبعبارة أخرل فإننا نستطيع أف نعتبر القضاء الشرعي في ببلدنا بمثابة اإلطار الحافظ 

لؤلسرة ، كالجدار الكاقي ليا ، كالشراع الذم يكجييا إلى بر األماف في غمرة ىذه األنكاء التي 

تعصؼ بيا كتتقاذفيا التيارات العممانية كاإللحادية ، ال سيما في أف أعدائنا يستيدفكف ىذه القمعة 

عطائيا  المنيعة ، ألنيا تعتبر القمب النابض لؤلمة كالعمؽ االستراتيجي ليا، فيجب االىتماـ بيا ، كا 

كؿ الرعاية كاالىتماـ ، ألنيا ىي التي تصنع المجد ، كتبني قادة الغد الذيف سيعيدكف لؤلمة مجدىا 

.  كعزىا بإذف اهلل تعالى 

: الدراسات السابقة 

إنني قمت بالبحث كالتحرم عف دراساتو كجيكدو سابقةو في ىذا المكضكع ، فمـ أجد أحدان كتب فيو ، 

ككجدت بعض اإلخكة القضاة زمبلئي قد بحثكا في مكاضيع كجزئياتو ليا اتصاؿ بالقضاء الشرعي ، 

كلكنيا ال تعالج نفس مكضكع بحثي ، كرسالة ماجستير لمشيخ عطا المحتسب كمكضكعيا إثبات 

الطبلؽ في جامعة الخميؿ ، كرسالة أخرل لمشيخ مصطفى الطكيؿ ، لدل جامعة القدس ، عف 
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دعكل الحضانة ، كرسالة أخرل لمشيخ عبد الناصر شنيكر، في جامعة النجاح ، كمكضكعيا الخبرة 

مف كسائؿ اإلثبات ، كغيرىا مف الرسائؿ كالبحكث التي لـ تعالج مكضكع بحثي ، حيث أف مكضكع 

. بحثي مكضكع قضائي فقيي تربكم قانكني ، كىذا ما ميزه عف غيره 

: أسباب اختيار الموضوع

نظران لطبيعة عممي منذ أكثر مف عشر سنكات في جياز المحاكـ الشرعية، حيث عممت كاتبان ثـ 

قاضيان شرعيان في عدة محاكـ ، كال أزاؿ ، مما كٌلد لي الرغبة في اختيار مكضكع بحثي الذم أعيشو 

يكميان ، كذلؾ بالنظر في الكثير مف القضايا األسرية عمى اختبلؼ أنكاعيا في المحكمة الشرعية ، 

. كفي الحياة اليكمية 

:  منيج البحث 

بما أف ىذا المكضكع يتعمؽ بعدة عمكـ ، كالمغة كالتربية كالفقو كالقضاء كالقانكف، فقد قمت باتباع 

المنيج االستقرائي كالتحميمي، كذلؾ باالعتماد عمى الكتب الفقيية المعتمدة ، كخاصة كتب المذىب 

الحنفي ، العتماده لدل المحاكـ الشرعية في ببلدنا، ككذلؾ قمت بالرجكع إلى المراجع التربكية 

الخاصة باألسرة، كلممعاجـ المغكية، كلممراجع المعتمدة لدل المحاكـ الشرعية في الضفة الغربية ، 

ـ ، باإلضافة لمقكانيف المتعمقة بالمكضكع ، كالكثائؽ كالمنشكرات 1948كفي فمسطيف المحتمة عاـ 

الخاصة بديكاف قاضي القضاة كالمحاكـ الشرعية ، باإلضافة إلى كتب التفسير المعتمدة ، 

كالصحؼ كالمجبلت الدكرية ، كاإلطبلع عمى عمؿ المحاكـ الشرعية في مصر كفي اإلمارات 

العربية ، كما كصمكا إليو في ىذا المجاؿ ، كقمت بتكثيؽ اآليات القرآنية كتخريج األحاديث النبكية 

الشريفة ، كتفسير الكممات كالمصطمحات الغامضة ، كؿ ذلؾ بأسمكبو بعيدو عف التطكيؿ الممؿ ، 

 ، ألنني ىنا قمبينان جانب الحؽ كالصكاب ما استطعت إليو سبيبلن ، دكف تجريح أحد ، أك تخطئت
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ف أخطأت فمف نفسي  باحثان كلست حكمان عمى أىؿ العمـ ، فإف أصبت فبتكفيؽو مف اهلل تعالى ، كا 

. كمف الشيطاف  

كقد قسمت ىذه الرسالة إلى أربعة فصكؿ يحتكم كؿ فصؿ منيا عمى عدة مباحث ، ثـ الخاتمة ، 

: كىي عمى النحك األتي 

الفصؿ األكؿ عف القضاء الشرعي كيحتكم عمى ستة مباحث، المبحث األكؿ تاريخ القضاء 

 الثاني تعريؼ القضاء لغة كاصطبلحان، كالمبحث الثالث القضاء ثالشرعي في فمسطيف، كالمبح

ـ، كالمبحث الرابع اختصاصات المحاكـ الشرعية، 1948الشرعي في فمسطيف المحتمة سنة 

كالمبحث الخامس أركاف كمبادئ القضاء الشرعي، كالمبحث السادس آداب القاضي ككاجباتو، 

عف األسرة في فمسطيف في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي، كقد احتكل عمى خمسة : كالفصؿ الثاني

مباحث ، األكؿ منيا ،  تعريؼ األسرة كمككناتيا ، كالمبحث الثاني المحافظة عمى ترابط األسرة 

كتماسكيا ، كالمبحث الثالث عف األبناء في القضاء الشرعي ، كالمبحث الرابع عف الكالديف في 

فعف : القضاء الشرعي ، كالمبحث الخامس عف الكصية في القضاء الشرعي ، كأما الفصؿ الثالث 

ىيكمية القضاء الشرعي في فمسطيف ، المبحث األكؿ منو ، نيابة األحكاؿ الشخصية كمياميا 

كعبلقتيا في القضاء الشرعي ، كالمبحث الثاني دائرة اإلرشاد كاإلصبلح األسرم ، خطكات 

تأسيسيا كأىدافيا العامة ككسائميا اإلجرائية في اإلصبلح ، كالمبحث الثالث صندكؽ إدارة كتنمية 

أمكاؿ األيتاـ ، تأسيسو كآلية عممو ، كأثره عمى األسرة الفمسطينية ، أما المبحث الرابع عف صندكؽ 

أضكاء عمى بعض جكانب : النفقات كمجمس األيتاـ الفمسطيني ، كأما الفصؿ الرابع تحت عنكاف 

إصبلح القضاء الشرعي في األسرة مف خبلؿ قانكف األحكاؿ الشخصية المعمكؿ بو في المحاكـ 

الشرعية في الضفة الغربية ، المبحث األكؿ عف األكلكية في الحضانة كأسباب سقكطيا ، كالمبحث 

الثاني الدية كأحكاـ المرتد ، كالمبحث الثالث إثبات النسب ، كالمبحث الرابع شركط شرعية المسكف 
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شارة ، كالعدة الشرعية ، كالمبحث السادس كاألخير  ، كالمبحث الخامس عف الطبلؽ المكرر لفظان كا 

أنكاع التفريؽ القضائي كدكر القاضي فيو ، ثـ الخاتمة التي ذكرت فييا أىـ التكصيات كالنتائج 

التي تكصمت إلييا ، كخميصت إلييا بعد نياية بحثي ، كقد بذلت قصارل جيدم كاجتيادم إلتماـ 

ىذا العمؿ ،مبتغيان بو كجو اهلل تعالى ، كسائبلن إياه أف يككف ىذا العمؿ في ميزاف حسناتنا يكـ ال 

. ينفع ماؿ كال بنكف إال مف أتى اهلل بقمبو سميـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الـمـحـتـويـات 



 238 

 

 رقـم الصفحة الــــــمــــــوضـــــوع

 I البياف 

 II شكر كتقدير 

 III الممخص بالمغة العربية

 VI الممخص بالمغة اإلنجميزية

 IX المقدمة

 XIII المحتكيات 

 1 .القضاء الشرعي – الفصل األول 

 2 0تعريف القضاء – المبحث األول

 2 .المطمب األكؿ ػ تعريؼ القضاء في المغة 

 6 .المطمب الثاني ػ  تاريخ القضاء الشرعي في فمسطيف 

 9 .ـ 1948المطمب الثالث ػ القضاء الشرعي في فمسطيف المحتمة عاـ 

  9 .الفرع األكؿ ػ االختصاص كالصبلحية 

الفرع الثاني ػ القكانيف المرعية في المحاكـ الشرعية في فمسطيف المحتمة 

 . ـ 1948عاـ 

12  

 

المطمب الرابع ػ أثر القكانيف اإلسرائيمية عمى القضاء الشرعي في فمسطيف 

 . ـ 1948المحتمة عاـ 

15  

 



 239 

 52 .اختصاصات المحاكم الشرعية – المبحث الثاني 

المباديء األساسية التي يرتكز عمييا  )أركان القضاء - المبحث الثالث 

  .(التنظيم القضائي

28  

 

  28 .المطمب األكؿ ػ الدكلة مصدر القضاء 

  29 .المطمب الثاني ػ استقبلؿ السمطة القضائية 

  30 .المطمب الثالث ػ المساكاة أماـ القضاء 

  30 .المطمب الرابع ػ مجانية القضاء 

  31 .المطمب الخامس ػ عبلنية الجمسات 

  32 .المطمب السادس ػ التقاضي عمى درجتيف 

  33 .المطمب السابع ػ حصكؿ اإلجراءات بمكاجية الخصـك 

  35 .المبحث الرابع ـ واجبات القاضي وآدابو 

  35 .المطمب األكؿ ػ كاجبات القاضي 

 39 آداب القاضي –المطمب الثاني 

 43 .الفصل الثاني ـ األسرة في القضاء الشرعي في فمسطين

  44 . المبحث األول ـ تعريف األسرة ومكوناتيا 

 44 .المطمب األكؿ ػ تعريفيا في المغة كاالصطبلح الشرعي 

 46 .المطمب الثاني ػ مككناتيا  

 48 .المحافظة عمى ترابط األسرة وتماسكيا – المبحث الثاني 



 240 

  52 .المطمب األكؿ ػ حماية األسرة مف الفرقة 

  52 .المطمب الثاني ػ ضمانات لمنع الفرقة بيف الزكجيف 

 52 .الفرع األكؿ ػ ضمانات قبؿ عقد الزكاج 

  54 .الفرع الثاني ػ ضمانات بعد عقد الزكاج 

  65 . حقكؽ األبناء في القضاء الشرعي - المطمب األكؿ – المبحث الثالث 

  66 .الفرع األكؿ ػ حؽ النسب 

  69 .الفرع الثاني  ػ حؽ الحضانة 

  70 .الفرع الثالث ػ ترتيب الحاضنيف 

  73 .الفرع الرابع ػ شركط تكلية الحضانة 

  77 .الفرع الخامس ػ منزلة الحضانة مف المصالح المعتبرة شرعان 

  79 .المطمب الثاني  ػ حؽ النفقة 

  82 .الفرع األكؿ ػ شركط المنفؽ عميو 

 .الفرع األكؿ ػ أىمية الرضاع 

 .الفرع الثاني ػ شركط الرضاع المحـر 

87  

 90  

  92 .الفرع الثالث ػ حكمة التحريـ لمرضاع 

  92 .الفرع الرابع ػخصكصيات دعاكل الرضاع 

 93 الكالية عمى نفس الصغير كمالو – المطمب الرابع 

  93 .شركط كلي النفس – الرع األكؿ 



 241 

 94 .شركط كلي الماؿ – الفرع الثاني 

  95 .المبحث الرابع ـ حقوق الوالدين في القضاء الشرعي 

  97 .المطمب األكؿ ػ شركط نفقة األصكؿ 

  100 . المطمب الثاني ػ ضكابط أحكاـ نفقة الفركع كاألصكؿ 

  102 .المبحث الخامس ـ الوصية في القضاء الشرعي 

  102 .المطمب األكؿ ػ تعريفيا  

 102 .مشركعيتيا -  الفرع األكؿ 

  103 قكاعد الكصية في المذىب الحنفي- الفرع الثاني 

  104 .الفرع الثالث  ػ أحكاـ الكصية 

  105 .الفرع الرابع ػ أركاف الكصية 

  105 .الفرع الخامس ػ بطبلف الكصية 

  106 .المطمب الثاني ػ الكصية الكاجبة 

  107 .الفرع األكؿ ػ مف يستحؽ الكصية الكاجبة 

 112 . الفرع الرابع ػ طريقة استخراج الكصية الكاجبة 

 113 . الفصؿ الثالث ػ ىيكمية القضاء الشرعي 

 113 . المبحث األول ـ نيابة األحوال الشخصية 

 113 .المطمب األكؿ ػ أسباب تشكيميا 

  117 .ألحكاؿ الشخصية "المطمب الرابع ػ قيكد عمى نيابة ا

  117 .الفرع األكؿ ػ عبلقتيا بالمحكمة كالقضاة 



 242 

  120 .الفرع الثاني ػ تشكيميا 

  120 .الفرع الثالث ػ شركط أعضائيا 

 123 .الفرع الرابع ػ نيابة األحكاؿ الشخصية في مصر 

  125 .دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في اإلصالح – المبحث الثاني 

  125 .المطمب األكؿ ػ اختصاصيا  

  126 .المطمب الثاني ػ خطكات تأسيسيا 

  127 .المطمب الثالث ػ أىدافيا العامة  

  129 .الفرع األكؿ ػ أىدافيا اإلجرائية 

  130 .الفرع الثاني ػ الكسائؿ المستخدمة في برنامج اإلرشاد األسرم 

  131 .صندوق مؤسسة إدارة وتنمية أموال األيتام – المبحث الثالث 

  131 .المطمب األكؿ ػ نشأتيا 

  131 .المطمب الثاني ػ ىيكميتيا 

  132 .المطمب الثالث ػ قانكنيا 

  136 .المطمب الرابع ػ مجمس األيتاـ الفمسطيني 

  136 .الفرع األكؿ ػ تشكيمو 

  137 .الفرع الثاني ػ كيفية دفع األمكاؿ لؤليتاـ 

  137 .المطمب الخامس ػ قانكف صندكؽ النفقة 

  137 .الفرع األكؿ ػ أسباب إنشاؤه 



 243 

  138 . الفرع الثاني ضكابط كآليات الصرؼ المتبعة 

الفصل الرابع ـ أضواء عمى بعض جوانب القضاء الشرعي في إصالح 

  .األسرة

142 

 143 .المبحث األول ـ مسقطات حق الحضانة 

 145 المبحث الثاني ـ  بعض المالحظات عمى الحضانة والضم لدى الحنفية 

 147 .المبحث الثالث ػ الدية 

 147 .كاستحقاقيا ‘ المطمب األكؿ ػ تعريفيا 

 148 .المطمب الثاني ػ مقدارىا 

 148 .المطمب الثالث ػ أنكاع الجناية عمى اإلنساف 

 149 .الفرع األكؿ ػ شركط كجكب القصاص 

 150 .الفرع الثاني ػ شركط استيفاء القصاص 

 150 .الفرع الثالث ػ األعضاء التي تجب فييا الدية كاممة 

 152 .الفرع الرابع ػ األطراؼ التي تجب فييا نصؼ الدية 

 154 .المطمب الرابع ػ ما يجب في الشجاج 

 155 . المطمب الخامس ػ أحكاـ المرتد  

 155 .الفرع األكؿ ػ شركط صحة الردة 

 157 .الفرع الثاني ػ مجرد سب الديف ال يكجب الردة 

 158 .الفرع الثالث ػ مجرد سب الديف ال يكجب الردة 



 244 

 162 . المبحث الرابع ـ إثبات النسب 

 163 .المطمب األكؿ ػ شركط نفي النسب مف قبؿ الزكج 

 165 .المطمب الثاني ػ مبلحظات عمى دعاكل النسب في القضاء الشرعي 

 165 . الفرع األكؿ ػ حقكؽ النسب 

 166 .الفرع الثاني ػ الفراش الذم يثبت بو النسب 

 168 .ـ المسكن الشرعي  المبحث الخامس

 168 .المطمب األكؿ ػ تعريؼ المسكف الشرعي 

 168 .المطمب الثاني ػ شركط شرعية المسكف 

 170 .المطمب الثالث ػ مكانع شرعية المسكف 

 171 . المطمب الرابع ػ شركط امتثاؿ أكامر الزكج مف قبؿ الزكجة 

 172 .ـ المطمب األول ـ الطالق المكرر إشارة ولفظًا  المبحث السادس

 176 .المطمب الثاني ػ أحكاـ العدة الشرعية 

 176 .الفرع األكؿ ػ الحكمة مف العدة 

 179 .الفرع الثاني  ػ أنكاع العدة 

 

 

المبحث السابع ـ التفريق القضائي بين الزوجين في المحاكم الشرعية في الضفة 

. الغربية 

 

 

181  



 245 

 181 .المطمب األكؿ ػ العيكب المجيزة لطمب فسخ عقد الزكاج 

 183 .الفرع األكؿ ػ آراء الفقياء في التفريؽ لمعيب 

 184 .الفرع الثاني ػ شر كط التفريؽ لمعيب 

 185 .المطالب الثاني ػ التفريؽ لمغيبة كالضرر 

 186 .المطمب الثالث ػ التفريؽ لمعجز أك االمتناع عف دفع النفقة 

 188 .المطمب الرابع ػ التفريؽ لعدـ دفع المير المعجؿ كمو أك بعضو 

 189 .المطمب الخامس ػ التطميؽ لمسجف المقيد لمحرية 

 189 .المطمب السادس ػ تفريؽ زكجة المفقكد لمضرر 

 190 .المطمب السابع ػ التفريؽ لمنزاع كالشقاؽ 

 192 .المطمب الثامف ، التفريؽ لمرضاع المحـر 

 193 .المطمب التاسع ػ التفريؽ لفساد العقد 

 195 .المطمب العاشر ػ التفريؽ لعدـ اإليفاء بالشرط الكارد في عقد الزكاج 

 195 .المطمب الحادم عشر ػ التفريؽ لمردة 

 195 .المطمب الثاني عشر ػ التفريؽ باإليبلء 

 196 . المطمب الثالث عشر ػ التفريؽ بالمعاف 

 197  آثار المعاف–الفرع األكؿ 

 198 .الفرع الثاني ػ سنف المعاف كدكر القاضي فيو 

 200 .المطمب الرابع عشر ػ التفريؽ لمظيار 



 246 

 200 .الفرع األكؿ ػ أحكاـ الظيار 

 201 .الفرع الثاني ػ  أنكاع كفارة الظيار 

 202 .كتتضمف النتائج كالتكصيات – الخاتمة 

 204 المراجع كالمصادر كالدكريات

 220 مسرد اآليات القرآنية

 224 .مسرد األحاديث النبكية الشريفة 

 225 مسرد األعبلـ 

 227 مسرد اآلثار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفــصل األول



 247 

ـ 1948نظران لبلرتباط الديني كالجغرافي كالسكاني بيف الضفة الغربية ، كفمسطيف المحتمة عاـ 
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  تعريف القضاء :ول األطمبالم

.  كىك الحكـ كاألداء ، كىك عمؿ القاضي:  تعريؼ القضاء لغةن :أكالن 

كالقضية مثمو كالجمع قضايا ، كقضى إف القضاء ىك الحكـ كالجمع أألقضية : جاء في المختار ك

 :أم حكـ كقضى ، كمنو قكلو تعالى : يقضي 

. {وَقَضىَ ربَُّك أالَّ َتعبدوا إاّل إّياهَ وبالوالديِن إحسانًا  } 

كمان ، كتقكؿ العرب  حكمت كأحكمت بمعنى منعت : كالعرب يسٌمكف القضاء حككمة ، كالقاضي حى

. كرددت ، كليذا يقاؿ لمف يحكـ بيف الناس حاكـ ، ألنو يمنع الظالـ كيرده عف ظممو 

كالقضاء الحكـ كأصمو قضامه ألنو مف قضيت إال أف الياء لٌما جاءت بعد األلؼ ىيمزت ، قاؿ أبك 

القاطع لؤليمكر المحًكـ ليا ، كاستيقضي فبلف : قاؿ أىؿ الحجاز القاضي معناه في المغة  :  بكر

 :  ؿ أم جهعؿ   قاضيان يحكـ بيف الناس ، كأصمو القطع كالفصؿ يقا

ـى كفىصؿى  كى  .قضى يقضي قضاءن فيك قاضو إذا حى

 

المنية ألنيا تقضي عمى المٌيت ، كقضاه إذا أحكمو : الحكـ ،  كالقضاء : كقضى يقضي كالقضاء 

. 

                                                           

 1ابراىيم أنيس ، كآخرين ، ادلعجم الوسيط ، أشرؼ على طباعتو حسن علي عطية ، كزلمد شوقي أمُت ، ج . رلموعة من العلماء ، د-  
 .، القاىرة   ( 743 )، ص 

، دار الفكر 2 ، ط4 شرح تنوير األبصار يف فقو األماـ األعظم أيب حنيفة النعماف ، ج تار على الدر ادلختار.حاشية رد احل،  إبن عابدين  ػ2
 . (352 – 351)ص ـ ، 1969، بَتكت ، 

. ( 23) آية  ، اإلسراء سورة  ػ
حيي بن زلمد القرطيب الشاعر احلافظ ، لو موشحات بديعة ، أنظر الذىيب ، مشس الدين زلمد بن أمحد ، سَت أعالـ النبالء ، :  ػ  أبو بكر 4

. ـ 2003 ، 1، مكتبة الصفا ، ط   ( 106 ) ، ص 12ج 
دار صادر ، بَتكت ، ك ، م ،   (15)، رللد  الفضل مجاؿ الدين زلمد بن مكـر اإلفريقي ادلصرم كلعالمة أبا  ، بن منظورا  ػ5

    . ( 186)ص 
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:  عمى عشرة معاني كىي الكريـ كجاء لفظ القضاء في القرآف 

 َوَقضى ربك أالَّ تعبدوا إال إّياه وبالوالدين إحساناً  }: قضى بمعنى كصَّى مف قكلو تعالى : األكؿ 

} 

 وَقَضينا إلى بني إْسرائيَل في الكتاِب لتفسدنَّ في }: قضى بمعنى أخبر مف قكلو تعالى : الثاني 

. {األرِض مرتين ولتعمنَّ ُعموًا كبيرًا 

 ُكم فاذكروا اهللَ كذكرُكْم آباءكمْ ـففذا َقضيُتْم َمناسكَ  }: قضى بمعنى فرغ مف قكلو تعالى : الثالث 

} .

 فاقِض ما أنَت قاٍض إّنما تقضي ىذه الحياة الدنيا }: قضى بمعنى فعؿ مف قكلو تعالى : الرابػع 

} .

 وناَدوا يا مالك ليقِض عمينا رُبك ، قال }: قضى بمعنى نزؿ المكت مف قكلو تعالى : الخامس 

 0{إّنكم ماكثون 

 .{ُقضَي األمُر الذي فيو تسَتفتيان  }: قضى بمعنى كجب مف قكلو تعالى : السادس 
                                                                                                                                                                          

 ، سنة 2 ، ط3زىَت عبد احملسن سلطاف ، مؤسسة الرسالة ،ج :  ، دراسة كحتقيق اللغوم، أبو احلسُت امحد بن فارس ، بن زكريّا اػ  1
 . (757 )ص ـ 1986

 ، دار العلم للماليُت   قاموس القرآف أك إصالح الوجوه كالنظائر يف القرآف الكرًن ، الفقيو ادلفسر اجلامع  ، احلسُت مب زلمد ،الدامغاين ػ2
 . (385 -383  ) صـ ، 1980 سنة 3بَتكت ، ط

. (  23  )آية، اإلسراء سورة ػ  3
 . (4  )آية،  اإلسراء  سورةػ 4
. ( 200  ) آية ، البقرة سورةػ 5
. ( 72  ) آية ، طوػ سورة6
 
 
 
 
 
 
 
. ( 77  ) آية ، الزخرؼ سورةػ1
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مقضّيًا  َولنجعمو آيًة لمّناس وَرحمًة مّنا وكان أمراً  }: قيضيى بمعنى كيتبى مف قكلو تعالى : السابػع 

}.  

 َفَمّما قضى موسى األَجَل وساَر بأىمو آنَس من }: قضى بمعنى أتَـّ مف قكلو تعالى : الػثامف 

 .{جانب الّطوِر نارًا 

  {وُقضَي بينيم بالحق وىم ال ُيظممون  }: قيضيى بمعنى فيصؿى مف قكلو تعالى : التاسع 

كلِّ  فقَضاُىنَّ سبَع سماواٍت في َيومين وأوحى في }: قضى بمعنى خمؽ مف قكلو تعالى : الػعاشر 

 . {سماٍء أمرىا 

 :تعريف القضاء في االصطالح الشرعي : ثانيا 

 . (قكؿ ممـز يصدر عف كالية عامة  )ىك 

، كىك أمر مطمكب في اإلسبلـ ، لقكلو  (فصؿ الخصكمة كقطع النزاع  )كعٌرفو بعضيـ بأنو 

 0{وأن احكم بينيم بما أنزَل اهلُل وال تتبع أىواءُىم  }  :تعالى

.  (ىك إظيار حكـ الشرع في الكاقعة فيمف يجب عميو إمضاؤه فيو ) :قاؿ ابف عبد السبلـ 

. (ىك إلزاـ مف لو اإللزاـ بحكـ الشرع  )كعٌرفو العبٌلمة الرممي في نياية المحتاج فقاؿ 

                                                                                                                                                                          

. ( 41  ) آية ، يوسف سورةػ2
. ( 21) آية  ، مرًن سورةػ3
 . (29  ) آية ، القصص سورةػ4
. ( 69)آية ،  الُزمر  سورةػ5
 . (12  ) آية ، فّصلت سورةػ6
 أبونظر اك. (  82  )صـ ، 1975 ، 3، االختيار لتعليل ادلختار ، دار ادلعرفة ، بَتكت ، ط بن زلمود بن مودكد  ، عبد اهللػ ادلوصلي 7

.  مرجع سابق ، (6 )ص ، القضاء الشرعي ، سردانة 
 . 129 / 4  ، الشرح الكبَت ،لدرديراػ 8
. ( 49)آية ،  ادلائدة  سورةػ9
الشيخ اجلليل أبو منصور البغدادم الكاتب الثقة ، من ذكم اذليئات كمن بيت الركاية كالكتابة ، أنظر الذىيب ، سَت : ػ ابن عبد السالـ 8

 .ـ ، مرجع سابق  2003،  ( 20 ) ، ص 1أعالـ النبالء ، مكتبة الصفا ، ط

. ( 6)ص ،  أصوؿ الفتول كتطبيق األحكاـ الشرعية يف بالد غَت ادلسلمُت علي عباس ، .  ، د احلكمي ػ9
.  ( 372 )، ص  مغٍت احملتاج شرح ادلنهاج للنوكم  ، الشيخ زلمد اخلطيب ،الشربُت ػ10
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 .(بياف األحكاـ الشرعية كتنفيذىا  )كعٌرفو الجزائرم بأنو 

. (الحكـ بيف الخصـك بالقانكف اإلسبلمي بكيفية مخصكصة )كعٌرفو زيداف بأنو 

:   قاؿ المكصميكالذم أميؿ إليو ىك تعريؼ 

.  ، كذلؾ لشمكلو (قكؿ ممـز يصدر عف كالية عامة )ىك 

ذا لـ يقـ بو  كىك فرض مف فركض الكفاية ، إذا قاـ بو البعض مف المسمميف سقط عف الباقيف ، كا 

أحد أثـ الجميع ، ذلؾ ألف أمر الناس ال يستقيـ بدكنو فكاف كاجبان عمييـ كالجياد ، كىك مجمكعة 

مف النظـ كالقكانيف الشرعية التي سٌنيا اإلسبلـ لمقضاء بيف الناس في خصكما تيـ ، مستمدة مف 

كتاب اهلل تعالى كسنة رسكلو صمى اهلل عميو كسٌمـ ، ثـ إجماع المسمميف كقياساتيـ كاجتياداتيـ في 

 .العصكر األكلى لئلسبلـ 

ف القضاءى مف  جؿّْ كظائؼ الحككمة اإلسبلمية ، حيث يقع بينيا مكقع القمعة المؤىمة لمختمؼ أكا 

القدرات لمدفاع عف الحقكؽ المستقرة كمحمٌيات الشرع الحنيؼ ،  كلقد أحسف ابف فرحكف في كصغو 

كلٌما كاف عمـ القضاء مف أجؿّْ العمكـ قدران كأعزىا مكانان  ] :لمقاـ ىذا العمـ الرفيع حيث قاؿ 

كأشرفيا ذكران ، ألف القضاء مقاـ عميّّ كمنصب نبكم ، بو الدماء تعصـ كتسفح ، كاألبضاع تحرَّـ 

كتنكح كاألمكاؿ يثبت ممكيا كيسمب ، ككانت طرؽ العمـ بو خفيَّة المسارب كمحفكفة العكاقب ، 

 ، كتتعثر فييا الخطى ، فكاف كالحجاج التي يفصؿ بيا األحكاـ ميامو ،  يحار  فييا  القطاء

                                                           

  )ص، دار الكتب السلفية ، القاىرة ،  منهاج ادلسلم كتاب عقائد كآداب كأخالؽ كعبادات كمعامالت  ، أبو بكر جابر ، اجلزائرم  ػ
684  ) .
  (.13)ص ـ ، 2002 ، مطبعة الرسالة ، بَتكت ، لبناف ، 3، طنظاـ  القضاء يف الشريعة اإلسالمية عبد الكرًن ، .  ، د ػ زيداف2

.  ( 213  )ص ،2ط ،  ػ ادلوسوعة العربية العادلية 
 190 – 189 ) ، ص 15تقارب اخلطو مع النشاط ، أنظر ابن منظور ، لساف العرب ، ج:  ػطائر معركؼ مسي بذلك لثقل مشيو كالقطو 4
.   ، مرجع سابق  (
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االعتناء بتقرير أصكلو كتحرير فصكلو ، مف  أجؿّْ ما صرفت لو العناية كحمدت عقباه في البداية 

 .   [كالنياية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  تاريخ القضاء الشرعي في فلسطين : المطلب الثاني 

 يشرؼ ككاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في المدينة المنكرة يتكلى بنفسو القضاء بيف الناس ، 

 فمـ يكف لممسمميف قاضو سكاه يصدر عنو التشريع ، فكاف يجمع بيف التشريع كالتنفيذ  ،عمى تنفيذه
                                                           

. مرجع سابق . (  7 -8  )ص ،  نظرية احلكم القضائي يف الفقو كالقانوف ، أبو البصل  ػ
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، كباتساع الدكلة عىًيدى صمى اهلل عميو كسمـ إلى بعض الصحابة بالقضاء ، فبىعث عميان  كالقضاء

إلى اليمف قاضيان ، كمعاذ بف جبؿ رضي اهلل عنيما ، ككٌلى عتاب بف أسٌيد أمرى مكة كقضاءىا  

 .  بعد فتحيا

كسار الخمفاء الراشدكف عمى ىذا المنيج ، فتٌكلى عمر رضي اهلل عنو القضاء في عيد أبي بكر  

 ، كتـ في عيد الخميفة  في الحؽفظؿَّ سنتيف ال يأتيو متخاصماف لما اشيتير عنو مف الحـز كالشدة

عمر فصؿ القضاء عف الكالية اإلدارية ، كعيَّف القضاة في أجزاء الدكلة اإلسبلمية ، في المدينة 

المنكرة كمكة كالبصرة كالككفة كمصر ، فكاف عمر أكؿى مف كضع أساس السمطة القضائية المتميزة 

كما كاف أكؿى مف كضع الدكاكيف ، كأكؿى مف كضع دستكر القضاء في رسالتو المشيكرة إلى أبي  ،

 ككاف قضاء القضاة المستقميف عف الخميفة مكسى األشعرم ، كأكؿ مف استحدث نظاـ السجكف 

ات المالية ، أما الجنايات المكجبة لمقصاص أك الحدكد فبقيت في يد الخميفة  ًِ ًِ محصكران في المنازًع

رضي اهلل عنو أكؿى مف اتخذ داران لمقضاء بعد أف ككالة األقاليـ ذكم الكالية العامة ، ككاف عثماف 

.  كاف القضاء في المسجد 

القرآف : ةككاف يتـ إصدار األحكاـ باجتياد القاضي كفراستو معتمدان عمى مصادر التشريع األربع

. الكريـ كالسنة كاإلجماع كالقياس 

ثـ تطكر القضاء في عيد األمكييف كالعباسييف ، كتحدَّدت سيمطات القاضي كاختصاصاتو كتنكع 

القضاء ، ككاف القضاة مستقمكف في أعماليـ غالبان ، كبدأ تسجيؿ األحكاـ في بدء العيد األمكم 

كاستيحدث في عيد العباسييف منصب قاضي القضاة ، الذم كاف أكؿ مف تكاٌله أبك يكسؼ تمميذ أبك 

                                                           

ػ ىو عتاب بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس األموم ، أسلم يـو الفتح كاستعملو النيب على مكة دلا سار إىل حنُت ، كأقره أبو بكر على 2
 . ـ 1989، دار الفكر ،  ( 451 ) ، ص 2ابن حجر العسقالين ، اإلصابة يف متييز الصحابة ، ج : مكة ، أنظر 

 نظر كا(  85) ص ـ ، 1973طو سعد ، دار اجليل ، بَتكت ، : ، مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد ، إعالـ ادلوقعُت ، حتقيق  القيم ابنػ  3
. (  68) ص ـ ، 1987، دار الكتب العلمية ، بَتكت ،   ، أبو احلسن علي بن زلمد البصرم ، ،  األحكاـ السلطانيةدلاكردما

. كما بعدىا ( 739  )صـ ، 1989 ، دار الفكر ، دمشق ، 3 ، ط6 ، جالفقو اإلسالمي كأدلتو ، لزحيليا ػ 
 . (143) ص ، مبدأ أدلساكاة أماـ القضاء ككفالة حق التقاضي ،  عبد الغٍت عبد اهلل.  ، د ػ  بسيوين2
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حنيفة ، ككاف بمثابة كزير العدؿ يعيّْف القضاة كيعزليـ كيراقب أعماليـ كأحكاميـ ، كظير أيضان 

 .قضاة المذاىب 

كقد بقي القضاء كالقضاة ليـ االستقبلؿ كالحرية ، عبر أنظمة الحكـ المتعاقبة حتى نياية الخبلفة 

 الحكـ االستعمارم لمكطف اإلسبلمي عامة ثـ بدأ ـ ، 1918العثمانية بعد الحرب العالمية األكلى 

 انتزع مف القضاء اإلسبلمي الكثير مف اختصاصاتو ككظائفو بحجة عدـ كخاصة ، بكفمسطيف 

صبلحيتو لكؿ زماف كمكاف افتراءن كبيتانان ، كأبقكا عمى جزء منو سٌمكه القضاء الشرعي ، تمييزان لو 

عف القضاء النظامي الذم يستمد أحكامو مف القكانيف األجنبية ، كأطمقكا عمى ديكره المحاكـ 

الشرعية تمييزان ليا عف المحاكـ النظامية ، كحصركا كظيفة المحاكـ الشرعية في قانكف األسرة أك 

 ـ جزأت اتفاقية 1916كفي سنة .ماسٌمكه بقانكف األحكاؿ الشخصية كالزكاج كالطبلؽ كاإلرث 

الشماؿ بانتداب فرنسي عمييا  سايكس بيكك ببلد الشاـ إلى أربعة أجزاء سياسية ، لبناف كسكريا في

، كاألردف كفمسطيف في الجنكب بانتداب بريطاني ، كقد استقمت األردف كسكريا كلبناف فيما بعد 

كظمت فمسطيف خاضعة لبلنتداب البريطاني المباشر تنفيذان لكعد بمفكر ، كفي مؤتمر إسبلمي .

بالقدس الشريؼ ضـ نخبة مف عمماء فمسطيف ككجيائيا بحث مكضكع اإلشراؼ عمى المحاكـ 

 ـ تـ 1920 / 11 / 9الشرعية كاألكقاؼ اإلسبلمية كجميع الشؤكف الدينية في فمسطيف بتاريخ 

جراء التعديبلت  تشكيؿ لجنة لكضع نظاـ لمجمس إسبلمي أعمى ليذا الغرض ، كبعد كضع النظاـ كا 

 1921 / 12 / 20عميو كافؽ عميو المندكب السامي البريطاني ىيربرت صمكئيؿ كنفذ ابتداءن مف 

. ـ 

 :  تيكتتمخص أىـ أعماؿ المجمس في المادة الثامنة منو كىي عمى النحك اآل

                                                           

 كأنظر .كما بعدىا (  12 ) لقضاء الشرعي يف عهد السلطة الوطنية الفلسطينية ، ص، زلمد حسُت ، قاضي القضاة ، ا ػ أبو سردانة 
 – 171 )ـ ، ص 1997 ، مركز دراسات الشرؽ األكسط ، عماف سنة 2احلمد ، جواد ، كآخركف ، ادلدخل إىل القضية الفلسطينية ، ط 

  ص 1985 ، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر ، بَتكت ، 9عبد الوىاب ، تاريخ فلسطُت احلديث ، ط . ألكيايل ، د : كانظر  . ( 173
 (80 – 83  . ) 
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. إدارة كمراقبة األكقاؼ اإلسبلمية كتدقيؽ الميزانية كالتصديؽ عمييا : أ : أكالن 

أف يرشح لتصادؽ الحككمة عمى تعييف القضاة الشرعييف كرئيس كأعضاء محكمة :      ب 

. االستئناؼ الشرعية كمفتش المحاكـ الشرعية 

. تعييف المفتيف مف المرشحيف الثبلثة الذيف تنتخبيـ الييئة االنتخابية الخاصة :    ج 

. مراقبة لجنة األكقاؼ العمكمية كسائر مكظفي الشرع :     د 

عزؿ جميع مكظفي الشرع كاألكقاؼ كمكظفي المعاىد اإلسبلمية التي ينفؽ عمييا مف ماؿ : ق     

. الكقؼ مع بياف األسباب 

. العمؿ عمى إعادة كاستبلـ جميع األكقاؼ اإلسبلمية باألدلة كالبراىيف :     ك 

ليس لممحاكـ الشرعية إحداث عمؿ في األكقاؼ كالحكر كاإلجارتيف ك االستبداؿ إال باالتفاؽ : ثانيان 

. مع المجمس  

 ـ قاـ المجمس اإلسبلمي 1948كفي فترة االنتداب البريطاني عمى فمسطيف التي انتيت عاـ 

 كاألكقاؼ اإلسبلمية كمنيا الشرعية،األعمى بمكجب صبلحياتو بكضع القكانيف المتعمقة بالمحاكـ 

 كرقـ 1924 / 26قانكف حقكؽ العائمة ، كقانكف أصكؿ المحاكمات ، كنظاـ الكقؼ الخيرم رقـ 

 كأقر المجمس تطبيؽ قانكف العدؿ كاإلنصاؼ لممرحـك عمي قدرم باشا ، ككتاب 1925 / 25

. الفريدة في حساب الفريضة في المكاريث ، ترتيب القاضي المرحـك محمد نسيب البيطار 

عبلف التقسيـ كاحتبلؿ الييكد لفمسطيف ، ثـ ضـ الضفة الغربية لؤلردف  كبعد انسحاب بريطانيا كا 

 ـ كانتخبت 1950 / 4 / 24بعد مؤتمريف عقدا في عمَّاف كأريحا لممطالبة بالكحدة ، كذلؾ بتاريخ 

 مف الضفتيف ، كقد استمر العمؿ بالقكانيف العثمانية ، كصدر إعبلف بنفاذىا مثؿ قانكف ان برلماف

 بيا حتى بعد احتبلؿ الضفة الغربية بتاريخ الجزاء كأصكؿ المحاكمات الشرعية ، كاستمر العمؿ

                                                           

 ، دار الثقافة للنشر كالتوزيع  شرح قانوف أصوؿ احملاكمات الشرعية كنظاـ القضاء الشرعي ، جامعة الَتموؾ ،عبد الناصر. د  ، أبو البصل  ػ
 .  (230- 229)كانظر ، زلمصاين  ، سليماف ، األكضاع التشريعية للدكؿ العربية ، ص ( 15 – 13 )  ص ، 1999، 
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 ـ ، كاستثنيت المحاكـ الشرعية 1988 / 7 / 31 صدكر فؾ االرتباط في  ك ـ ،1967 / 6 / 5

 ، كذلؾ حتى ال يحصؿ فراغ في إدارة ىذيف الجيازيف  فؾ االرتباطقرار كاألكقاؼ اإلسبلمية مف

. لمصمحتياتستغمو كزارة األدياف اإلسرائيمية 

تضمف رفع يد األردف عف المحاكـ  ،  ـ ، صدر قرار فؾ االرتباط الثاني1994 / 10 / 1في ك 

الشرعية كدكائر األكقاؼ اإلسبلمية في الضفة الغربية ما عدا محاكـ القدس الشريؼ ، كدائرة أكقاؼ 

 / 11 / 17القدس بسبب الكضع السياسي لتأخير المفاكضات حكؿ القدس الشريؼ كبتاريخ 

لسمطة الكطنية الفمسطينية قراران يتضمف اإلشراؼ عمى المحاكـ الشرعية ا ـ أصدرت 1994

 . كاألكقاؼ اإلسبلمية في الضفة الغربية 

:  م1948الـقـضاء الشرعي في فمسطين المحتمـة عـام :المطمب الثالث 

: االختصاص والصالحية : الفرع األول 

مف  ( 52 ) ـ صبلحياتيا مف المادة 1948لقد استمدت المحاكـ الشرعية في فمسطيف المحتمة عاـ 

لممحاكـ الشرعية اإلسبلمية صبلحية  ] ـ التي تنص عمى أفَّ 1922مرسـك دستكر فمسطيف عاـ 

مستقمة لمقضاء في الدعاكل المتعمقة بأحكاؿ المسمميف الشخصية بمقتضى أحكاـ قرار أصكؿ 

 لميجرة  ، بصيغتو المعدلة بأم قانكف 1333 تشريف األكؿ عاـ 25المحاكمات الشرعية المؤرخ في 

أك نظاـ ، كليا كحدىا صبلحية القضاء أيضان في القضايا المختمفة بإنشاء األكقاؼ المنشأة 

لمصمحة المسمميف ، لدل أم محكمة مف المحاكـ الشرعية ، كفي اإلدارة الداخمية لتمؾ األكقاؼ ، 

 ـ الذم يقضي 1921 كانكف األكؿ عاـ 20مع مراعاة أم قانكف كأحكاـ األمر الصادر في 

                                                           

 .(  18 - 11  ) ص ،  مرجع سابق ، سردانةأبوػ 2
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، أك أمر آخر يعدلو ، كتستأنؼ أحكاـ قضاة الشرع بتشكيؿ المجمس الشرعي اإلسبلمي األعمى 

 .   [ المحكمة قطعيان قإلى محكمك االستئناؼ الشرعية ، كيككف قرار ىذ

] مف المرسـك نفسو ، كأضيؼ إلييا  ( 10 ) ـ تحت بند 1931 / 5 / 25ثـ عيدّْلت المادة بتاريخ 

باألحكاؿ الشخصية لممسمميف ، الذيف ىـ مكاطنكف فمسطينيكف ، أك األجانب الذيف تسرم عمييـ 

 . [أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، حسب قانكف مكاطنتيـ 

مف أصكؿ المحاكمات الشرعية المذككر المكضكعات التي تندرج ضمف  ( 7 )كقد حددت المادة 

:  صبلحية المحاكـ الشرعية ، حيث نصَّت عمى 

:  أف المحاكـ الشرعية ترل كتفصؿ المسائؿ المتعمقة بالشؤكف اآلتية 

كالتكلية ، كالحقكؽ التي كربطيا بالمقاطعةإلى إجارتيفكالمستغبلت ػ تحكيؿ المسقفات1

 ، كالقيمة ، كشرط الكقؼ كمشد المسكة أسست بعرؼو خاص في األكقاؼ الصحيحة كالرقبة 

.  كالفبلحة ، كيستثنى مف ذلؾ دعاكل التصرؼ باإلجارتيف كالمقاطعة 

                                                           

ـ ، ككاف من صالحياتو ترشيح القضاة الشرعيُت 1921 / 1 / 20 ػ صدَّؽ ادلندكب السامي الربيطاين على تشكيل اجمللس بتاريخ  
ـ ، حيث انتقلت ىذه 1948 / 5 / 14دلصادقة احلكومة عليهم ، كبقيت احملاكم الشرعية حتت سلطة اجمللس حىت قياـ إسرائيل بتاريخ 

الناصرة : السلطة لوزير الشؤكف الدينية يف حكومة إسرائيل ، حيث أسس مخس زلاكم شرعية ، كعُتَّ أربعة قضاة ، كىي يف كل من ادلدف اآلتية
ـ ، كصدَّؽ 19/1/1950ـ ، كادلنطقة الوسطى بتاريخ 19/1/1950ـ ، كيافا بتاريخ 10/9/1948ـ ، كعكا بتاريخ 15/8/1948بتاريخ 

ـ ، ككاف أكؿ قاضي شرعي يف الناصرة ىو الشيخ حسٍت الزعيب ، 22/5/1961ـ ، كعلى تعيُت القضاة بتاريخ 1953عليها الكنيست سنة 
ـ ، كزاد عدد احملاكم الشرعية ليصبح 21/2/2001ـ ، نقلت الصالحية لوزير العدؿ ، كصدقها الكنيست بتاريخ 28/1/2001كبتاريخ 

 الشرعية يف القدس ، أنظر رللة ؼمثانية باإلضافة دلا سبق مت فتح زلكمة القدس الشرعية ، كزلكمة بئر السبع الشرعية ، كزلكمة استئنا
ـ ، باإلضافة حملضر الكنيست 1966، إصدار الدائرة اإلسالمية ، كزارة الشؤكف الدينية  ( 15) ، ص  ( 2 ، 1 )األخبار اإلسالمية ، عدد 

 .    ـ 21/2/2001 ، تاريخ 11/16/7رقم 

 .ـ ، مطبعة الشرؽ العربية ، شعفاط 1981ػ ناطور ، مثقاؿ ، ادلرعي يف القانوف الشرعي ، الطبعة األكىل ، القدس ، 2

أفندم ، عمر حلمي ، إحتاؼ اإلخالؼ يف أحكاـ األكقاؼ ، : أنظر  ]كمجعها مسقفات كىو ادلشتمل على مبافو مسقوفة ، :  ػ ادلسقف  
  ( [ . 9 ػ7 ) ق  ، ص 1327 ، مطبعة البهاء ، حلب ، منقلو للعربية احلليب زلمد كامل األفند

كجيمع مستغالت ، كىو ادلاؿ ادلوقوؼ الستثمار الغالت كالواردات ادلقتضية إلدارة ادلؤسسات اخلَتية ، كىذا ادلاؿ يكوف عقاران :  ادلستغل 2
أنظر حلمي ، إحتاؼ اإلخالؼ  ]كالكـر كالبستاف كاخلاف كاحلماـ ، كمنقوالن بالنقود ادلوقوفة ادلشركط اسًتباحها ، كاآلالت الصناعية الالزمة ، 

 [ . ، ادلرجع السابق  ( 17 )، ص 
ىي إجارة معجلة كإجارة مؤجلة ، كىكذا مسيت ادلسقفات كادلستغالت ادلوقوفة ، اليت تؤجر إجارتُت ، كىي ادلعركفة باحلكر أك :  ػ اإلجارتاف 3

 [ . ، ادلرجع السابق  ( 17  )أفندم ، إحتاؼ اإلخالؼ ، ص : أنظر  ]التحكَت ، 
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.  ػ مداينات أمكاؿ األكقاؼ كاأليتاـ التي حجزت بحجج شرعية 2

ثبات الرشد  4.                               ػ الكالية كالكصية كاإلرث 3  ػ الحجر كفكو كا 

.  ػ المفقكد 6.                                    ػ عزؿ الكصي كنصبو 5

 ػ الدعاكل المتعمقة بالنكاح كاالفتراؽ كالمير كالنفقة كالنسب كالحضانة كتحرير التركات  7

 

 .  المكجبة لمتحرير ،  كتقسيميا بيف الكرثة ، كتعييف حصص الكارثيف الشرعية   

 ـ ، صدَّؽ الكنيست اإلسرائيمي عمى قانكف الكراثة ، الذم قيَّد صبلحية المحاكـ 1965كفي سنة 

الشرعية ، بالنظر في قضايا الكراثة بمكافقة جميع الكرثة عمى إعطاء الصبلحية لممحكمة الشرعية 

 ـ ، صدَّؽ الكنيست 2001 / 11 / 15، ثـ بتاريخ بتقسيـ التركات ، حسب الفريضة الشرعية 

اإلسرائيمي عمى قانكف يعطي محاكـ العائمة اإلسرائيمية صبلحية النظر في قضايا األحكاؿ 

 .  الشخصية لممسمميف ، عدا قضايا الزكاج كالطبلؽ 

:   م 1948القوانين المرعية في المحاكم الشرعية في فمسطين المحتمة عام : الفرع الثاني 

:   ػ قانكف قرار حقكؽ العائمة العثماني 1
                                                                                                                                                                          

ىي إجارة سنوية مقطوعة ، يدفعها ادلتصرؼ إىل جهة الوقف مبا عليها من العقار ، الذم ىو بناء كغراس ، كىي كقف ، كما :  ػ ادلقاطعة  4
 [ .  ، ادلرجع السابق  ( 17 )حلمي ، إحتاؼ اإلخالؼ ، ص : أنظر  ]عليها من البناء كالغراس ملك ، 

ذات الوقف ، : ىي العنق ، تطلق على مجيع ذات اإلنساف ، كىي تسمية للشيء باسم بعضو ، لشرفو كأمهيتو ، كرقبة الوقف :  ػ الرقبة  5
، ادلرجع  ( 17 )أنظر أفندم ، إحتاؼ اإلخالؼ ، ص  ]كقد خصَّت الرقبة دكف سائر األعضاء ، ألف ملك السيِّد لعبده كاحلبل من الرقبة ، 

 .السابق 

ىي استحقاؽ احلراثة يف أرض الغَت ، بسبب ما أحدثو ادلستأجر أك ادلزارع يف األرض ، من تسويتها كمتهيدىا كشقها كهتيئتها : ػ ادلسكة 6
للزراعة ككرم أهنارىا ، كادلسكة مبعٌت التمسك ، أك الشد ، مأخوذ من الشدة مبعٌت القوة ، فمشد ادلسكة مبعٌت قوة التمسك ، ألف صاحبها 

صار لو التمسك باستبقاء األرض يف يده ْتيث ال تزرع منو ما داـ يدفع ما عليو من اجر ادلثل بسبب ما للمستأجر من التعب كاألكالؼ أك 
احلسيٍت ، الشيخ زلمد : اخلدمة ، كلو أحكاـ مبيتة يف أكامر سلطانية ، فمن ذلك سقوط احلق بًتؾ األرض بدكف زرع ثالث سنوات ، أنظر 

  ( . 67 )أسعد اإلماـ ، الوقف ، ككالة أبو عرفة ، القدس ، ادلطبعة الوطنية ، ص 

  ( . 27 ) ػ  السراج ، رشدم ، كتاب رلموعة القوانُت الشرعية ، ادلادة السابعة من قانوف أصوؿ احملاكمات الشرعية ، ص  

 . ـ 1965، سنة  ( 63) ، ص  ( 446 ) ػ رلموعة القوانُت اإلسرائيلية ، رقم 2
 ( 5 )تعديل رقم  ] ـ ، كقانوف زلكمة العائلة 2001 / 11 / 14، تاريخ  ( 16) ، ص  ( 1810 )ػ رلموعة القوانُت اإلسرائيلية ، رقم 3

  .[ ـ 2001لسنة 
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 ـ في زمف االحتبلؿ 1917 تشريف األكؿ 25استمر العمؿ بو منذ صدكره في تركيا بتاريخ 

 ( 1919140 )البريطاني لفمسطيف، حيث أصدرت حككمة االنتداب البريطاني قراران تحت رقـ 

 ـ ، 1919 / 9 / 25يقضي باالستمرار بالعمؿ بالقانكف المذككر في المحاكـ الشرعية بتاريخ 

تحت اسـ قانكف حقكؽ العائمة كلـ ينشر بالمغة العربية كال بالعبرية ، كال باإلنجميزية ، ككاف نتيجة 

ذلؾ أف اضطرت المحاكـ الشرعية لبلستعانة بنسخو غير مضبكطة ، كتمؾ التي أصدرىا رشدم 

 ـ ، كاعتماد 1948 / 5 / 19ـ  ، كبعد االحتبلؿ اإلسرائيمي بتاريخ 1944السراج في يافا سنة 

كزارة الشؤكف الدينية في إسرائيؿ النص الذم استخرجو الشيخ طاىر حماد ، قاضي يافا الشرعي 

األسبؽ بمقارنتو مع نسخة الشيخ منير أفندم المقدـ المبناني ، كنسخة الشيخ شاكر الحنبمي السكرم 

 ـ حيث جاء في 1948، ثـ أصدرت حككمة إسرائيؿ المؤقتة قانكف أنظمة السمطة كالقضاء لسنة 

 1948 / 5 / 14القانكف الذم كاف سارم المفعكؿ في فمسطيف في يـك ] منو  ( 11 )المادة رقـ 

ـ يبقى سارم المفعكؿ ، ما لـ يتعارض مع ىذا القانكف ، أك قكانيف أخرل ستصدر عف الحككمة 

 .  [المؤقتة ، كمع التغييرات الناجمة عف إقامة الدكلة كسمطاتيا 

 :   ػ كتاب األحكاـ الشرعية في األحكاؿ الشخصية عمى مذىب أبي حنيفة النعماف 2

ـ إعداد طائفة مف القكانيف الشرعية المعمكؿ بيا لدل المحاكـ الشرعية 1944 / 6 / 22تـ بتاريخ 

، قاـ  [مجمكعة القكانيف الشرعية  ]، كلجنة االمتحانات لممحاماة الشرعية في كتاب ، يحمؿ اسـ 

المؤرخ في  ( 299 )بجمعو كترتيبو رشدم السراج ، بناء عمى ببلغ المجمس اإلسبلمي األعمى رقـ 

 لميجرة ، كمف ضمف مجمكعة القكانيف التي شمميا الكتاب المذككر ، كتاب 1346 رجب 18

األحكاؿ الشخصية ، لممرحـك محمد قدرم باشا ، كقد نيجت المحاكـ الشرعية في الببلد العمؿ 

                                                           

فندم ، رمضاف عارؼ ، رلموعة القوانُت ، تدقيق يوسف : ، مرجع سابق ، كانظر  ( 197 ) ػ السراج ، رلموعة القوانُت الشرعية ، ص  
  ( .389 ػ 365 ) ـ ، ص 1944إبراىيم ، اجلزء األكؿ ، ادلطبعة العلمية ، بَتكت ، 

  ( .162 )ـ ، ص 1900 ػ ىندية ، أمُت ، األحكاـ الشرعية يف األحواؿ الشخصية ، الطبعة الرابعة ،  2
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بكتاب األحكاـ الشرعية في األحكاؿ الشخصية في حالة عدـ كجكد نص في قانكف حقكؽ العائمة 

العثماني ، كىك كتاب جمعو المرحـك محمد قدرم باشا المذككر مف فقو أبي حنيفة ، يختص بذات 

 .  اإلنساف مف األحكاـ 

:  المحاكمات الشرعية ؿ ػ قرار أصك3

ـ بالعمؿ في ىذا القانكف في محاكـ 1917 تشريف األكؿ عاـ 3صدرت اإلرادة السمطانية بتاريخ 

الدكلة ، كفي زمف االحتبلؿ البريطاني لفمسطيف أصدرت حككمة االنتداب بريطانيا قانكنان يقضي 

باالستمرار في تطبيؽ ىذا القانكف في المحاكـ الشرعية اإلسبلمية في فمسطيف ، حيث نصَّت  

 

:   ػ قانكف أصكؿ المحاكمات الحقكقية العثماني 4

ـ قراران يقضي بإلغاء العمؿ بقانكف 1938 أيَّار عاـ 5أصدر المندكب السامي البريطاني بتاريخ 

ـ عدا محاكـ الصمح ، كالمحاكـ الشرعية 1879أصكؿ المحاكمات الحقكقية العثماني الصادر عاـ 

مف  ( 11 )اإلسبلمية ، كبعد قياـ إسرائيؿ استمر العمؿ بمكجب القانكف المذككر ، بنص المادة 

 .  ـ  1948قانكف أنظمة السمطة كالقضاء عاـ 

:   ػ مجمة األحكاـ العدلية 5

قاـ بتأليفيا مجمكعة مف العمماء ، بناءن عمى طمب الحككمة التركية ، قامكا بكضع قانكف مدني مف 

فقو أبي حنيفة ، كذلؾ مف أجؿ تدارؾ االختبلؼ كاالرتباؾ الناشئيف عف اآلراء المختمفة في كتب 

 لميجرة صدر أمر سمطاني بالعمؿ بيا ، كاستمر العمؿ بيا إباف 1286الفقو الحنفي ، كفي عاـ 

  ـ  1922مف مرسـك دستكر فمسطيف عاـ  ( 46 )االحتبلؿ البريطاني استنادان لنص المادة 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 2 ، 1 )ػ األبياين ، شرح األحكاـ الشرعية ، ادلقدمة ، اجلزء األكؿ ، ص 3

  ( .143 )ػ سيسامل ، مازف ، كآخرين ، رلموعة القوانُت الفلسطينية ، اجلزء اخلامس ، ص 1

، كانظر  ( 279 )ـ ، ص 1979القرضاكم ، يوسف ، مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ، مكتبة كىيب ، القاىرة ، الطبعة الثالثة ، . ػ د 2
ـ ، 1968ـ ػ 1967الزرقا ، مصطفى أمحد ، ادلدخل الفقهي العاـ ، اجلزء األكؿ ، مطابع ألف باء ، األديب ، دمشق ، الطبعة التاسعة ، 
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ـ حيث صادؽ الكنيست عمى قانكف 2001 / 11 / 5استمر الكضع عمى ىذا الحاؿ ، حتى تاريخ 

: اآلتي  ( 3 )ـ ، تعديؿ بند 2001لسنة  ( 5 )محاكـ العائمة حيث جاء في التعديؿ رقـ 

كتنص عمى أنو  (ب  )ـ ، يضاؼ فقرة 1995أ ػ في المادة الثالثة مف قانكف محاكـ العائمة لسنة  ]

بالرغـ مما كرد مف قانكف محاكـ العائمة ، تككف لتمؾ المحاكـ صبلحية النظر في قضايا  

 

ـ ػ 1922مف مرسـك دستكر فمسطيف  ( 54 ، 52 )األحكاؿ الشخصية المذككرة في المادتيف 

 .  [ـ ، التي ىي مف كظيفة المحاكـ الدينية المستقمة ، عدا الزكاج كالطبلؽ 1947

كقد أعطى ىذا التعديؿ محاكـ العائمة اإلسرائيمية صبلحية مساكية لممحاكـ الشرعية كالمحاكـ 

الكنسية ، لبحث القضايا لؤلحكاؿ الشخصية عدا أمكر الزكاج كالطبلؽ ، كبذلؾ فقدت المحاكـ 

الشرعية اإلسبلمية كظيفتيا المستقمة عمى قضايا الزكاج كالطبلؽ فقط ، أما بقية المحاكـ الدينية 

كالدرزية كالكنسية ، فإف صبلحياتيا مطمقة ، فتنظر في األكقاؼ كالكصايا ، باإلضافة لمزكاج 

لمحاكـ الطائفة الييكدية ] مف دستكر فمسطيف عمى أنو  ( 53 )، بينما نصَّت المادة كالطبلؽ 

الربانية ، صبلحية مستقمة لمقضاء في مسائؿ الزكاج كالطبلؽ كالنفقة ، كتصديؽ الكصايا المتعمقة 

 .  [بأفراد الطائفة الييكدية 

القوانين والتشريعات اإلسرائيمية وأثرىا عمى القضاء الشرعي في فمسطين : المطمب الرابع 

  :م1948المحتمة عام 

                                                                                                                                                                          

 إحساف حقي ، الطبعة الثامنة ، دار 0، كانظر احملامي بك ، زلمد فريد ، تاريخ الدكلة العلية العثمانية ، حتقيق د  ( 199 ػ 198 )ص 
  ( . 702 )ـ ص 1998النفائس ، 

 .ـ 14/11/2001، تاريخ  ( 69)، ص  (1810 )ػ رلموعة القوانُت اإلسرائيلية ، رقم 1

ـ 1962، من قانوف احملاكم الدرزية لسنة  ( 5 ، 4 )ـ ، ادلادة 1963لسنة  ( 383 )ػ رلموعة القوانُت اإلسرائيلية ، كتاب القوانُت ، رقم 2
  ( .20 )، ص 

  ( . 3321 / 4 )ـ ، 1922ػ رلموعة القوانُت الفلسطينية ، مرسـو دستور فلسطُت ، 3



 262 

 ػ اعتماد محاكـ العائمة اإلسرائيمية قانكف البيّْنات اإلسرائيمي أثناء نظر قضايا األحكاؿ الشخصية 1

، كعدـ اعتماد كسائؿ اإلثبات المتفؽ عمييا في الفقو اإلسبلمي ، فإف ىذا األمر خطير لمغاية ، 

مثؿ عدـ االلتزاـ بنصاب الشيادة ، كقبكؿ شيادة المرأة في كؿ الشيادات ككؿ المكضكعات ، 

كشيادة غير المسمـ ، كقبكؿ شيادة المدعي لنفسو ، كقبكؿ األشرطة الصكتية ، كأشرطة الفيديك 

 .  كبينات ، كاعتماد التصاريح المشفكعة بالقسـ كبينة تقكـ مقاـ الشيادة أحيانان كغيرىا 

: ـ 1951 ػ قانكف مساكاة المرأة في الحقكؽ بالرجؿ سنة 2

يككف لممرأة كالرجؿ حكـ كاحد ] مف قانكف مساكاة المرأة بالرجؿ عمى أنو  ( 1 )نصَّت المادة رقـ 

كقد أقرتو  [بصدد كؿ إجراءو قضائي ، كال يتبع أم حكـ قانكني يفرّْؽ المرأة تفرقة سيئة لككنيا امرأة 

.  ـ 1951 / 7 / 17الكنيست بتاريخ 

:  كيترتب عميو اآلتي 

أ ػ إلغاء األحكاـ الدينية التي تتعمؽ بالتمييز بيف المرأة كالرجؿ ، مثؿ مساكاتيا في الشيادة أماـ 

. المحاكـ الدينية 

. ب ػ المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في الكالية عمى أكالدىما 

. ج ػ كجكب نفقة لمزكج كاألكالد عمى المرأة إذا كانت ىناؾ ظركؼ تقتضي ذلؾ 

د ػ تعديؿ قانكف العقكبات الذم يتعمؽ بتعدد الزكجات كالطبلؽ ، كىك الذم منع تعدد الزكجات  

كحدَّ مف حرية الزكج في إيقاع الطبلؽ ، إال بمكافقة الزكجة ، أك بمكجب قرار صادر عف محكمة 

. ذات اختصاص 

 .   ق ػ المساكاة بيف المرأة كالرجؿ في حقكقيما في التركة 

                                                           

 عثماف 0ـ ، رسالة ماجستَت بإشراؼ د 1948 ػ عسلية ، زياد توفيق زلمود ، أثر القوانُت اإلسرائيلية يف القضاء الشرعي يف فلسطُت  
  ( .125 )ـ ، جامعة اخلليل ، ص 2003التكركرم ، 

 .، مرجع سابق  ( 132 ) ػ  ناطور ، الرعي يف القانوف الشرعي ، ص 2
  ( .192 ػ 190) مربرات احلكومة اإلسرائيلية كالكنيست للقانوف ، ص  [ 75اقًتاح قانوف رقم  ] ػ رلموعة القوانُت اإلسرائيلية 3
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حيث تمتـز المحاكـ المدنية اإلسرائيمية بالقكانيف اإلسرائيمية األساسية ، التي تتعمؽ بمساكاة المرأة 

بالرجؿ كفؽ قيـ المجتمع اإلسرائيمي ، مما يؤدم إلى تفضيؿ قرارات المحاكـ المدنية عمى المحاكـ 

.  الدينية 

 ػ اعتراؼ المحاكـ المدنية اإلسرائيمية بالزكاج المدني ، كفؽ أسس القانكف الدكلي الخامس ، 3

كاعتبار الخميمة زكجة ، ليا كامؿ الحقكؽ ، كما أف جريمة الزنا غير قائمة في القكانيف كاألنظمة 

. اإلسرائيمية المدنية  

كمما ال شؾ فيو ، بأف ىذه القكانيف تخالؼ عقيدتنا كتشريعنا اإلسبلمي الحنيؼ ، كتخالؼ قيمنا 

بعاد المسمميف عف جذكرىـ  كأخبلقنا ، بحيث تؤدم إلى قطع جميع الصبلت بيف األسرة الكاحدة ، كا 

بعاد ما بقي مف الكجكد  الدينية كاألخبلقية ، كطمس معالـ اليكية اإلسبلمية ، كمحاكلة لتغريب كا 

اإلسبلمي ، كمحاكلة دمج المسمميف مع القيـ الييكدية ، كلكف أدل ذلؾ إلى نشكء حركة إسبلمية 

عادة الثقة باإلسبلـ ، كالعكدة لمتعاليـ كالقيـ  استطاعت أف تحافظ عمى الكجكد اإلسبلمي ، كا 

وبَيٌع وصمواٌت  ولوال دفُع اهلِل الناَس َبعَضُيْم ببْعٍض ليدِّمْت صوِامعُ  }: اإلسبلمية ، قاؿ تعالى 

ف ىذا   {عزيز  ومساجُد ُيذكُر فييا اسُم اهلِل كثيرًا ، َولَينُصرنَّ اهلُل من ينُصُره ، إنَّ اهلَل لقويٌ  ، كا 

ىذا األمر يؤكد عمى العداء المبيت لئلسبلـ كالمسمميف ، كذلؾ مف بعد أف أخرجكا مف ديارىـ 

 {دينكم إن استطاعوا  وال يزالون يقاتمونكم حتى يردوكم عن }: كأمكاليـ بغير حؽ ، قاؿ تعالى 

 .

:  ػ قانكف الزكاج المختمط 4

: ما يأتي  ( 86 / 304 )قررت محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية في القرار رقـ 

                                                           

  ( 72 ) ػ تسفي ، ركزف ، أحكاـ العائلة يف إسرائيل ، ص  

 .، رلموعة القرارات  ( 97/ 2000 )ػ قرارات زلكمة العدؿ العليا اإلسرائيلية ، رقم 2

  ( . 40 ) ػ سورة احلج ، آية  3

  ( .217 )ػ سورة البقرة ، آية 4
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 55 )ككف األبكيف مختمفي الديانة ، عمييما التكجو إلى رئيس المحكمة العميا استنادان لنص المادة  ]

[ . مف قانكف حؿ الرابطة الزكجية  ( 1) مف مرسـك دستكر فمسطيف ، كالمادة رقـ  (

:  ككاف ليذا القانكف تأثير سيء عمى المسمميف ، خاصة الذيف تزكجكا مف كتابيات برز في 

أ ػ ضياع الكثير مف أكالد المسمميف ، كأصبحكا في عداد الييكد أك النصارل ، بالرغـ مف أف الكلد 

.  يعتبر مسممان بالتبعية ألبيو 

ب ػ تطبيؽ القكانيف المدنية عمى ىؤالء األكالد ، كعدـ تطبيؽ األحكاـ الشرعية عمييـ ، مف نفقة 

 . كحضانة ككصاية كغيرىا  

:  ـ 1991ػ قانكف منع العنؼ في العائمة لسنة 5

ككاف ىذا بسبب الضغكطات التي تمارسيا المجمكعات النسائية عمى الكنيست ، كلـ يتكقؼ األمر 

بعادىـ  عمى ىذا الحد ، بؿ تعداه إلى أكثر مف ذلؾ ، كىك استصدار أمر حماية ضد األزكاج ، كا 

عف البيت ، فقد أصدرت محكمة العدؿ العميا قراران أقرت بمكجبو بإبعاد الزكج عف بيت الزكجية مدة 

سنتيف ، كعدـ السماح لو بدخكؿ البيت مطمقان ، كقد سارت المحاكـ المدنية في إسرائيؿ عمى ىذا 

القانكف ، بمنع الزكج مف االقتراب مف البيت لمساحة تحددىا المحكمة ، أك يمكف أف يبعد الزكج 

 . عف البيت بشكؿ دائـ 

كقد أدل ىذا القانكف إلى ظيكر ظاىرة اجتماعية خطيرة ، تمس باألسرة ، تكمف في سككت األزكاج 

عف تصرؼ زكجاتيـ كتمادييف عمى األزكاج ، خشية أف تقـك الزكجة بتقديـ شككل ضد زكجيا 

لمشرطة ، مما يؤدم إلى تشتت األسرة ، كزج األزكاج في السجكف ، أك إبعادىـ عف بيكتيـ أك عف 

. البمد التي يقيمكف فييا 

: ـ 1965ػ قانكف الكراثة اإلسرائيمي لسنة 6

                                                           

  ( .720 ) ػ شوا ، منشي ، أحكاـ العائلة يف إسرائيل ، أجلزء الثاين ، ص  

  ( .24) ، ص  ( 93 / 4480 )ػ رلموعة قرارات زلكمة العدؿ العليا ، قرار رقم 2
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مف تبنَّى حسب القانكف ، يرث متبنيو ، كما لك كاف كلده ] منو عمى أفَّ  ( 16 )نصَّت المادة رقـ 

 . ـ  1965شباط  / 1، كقد أقرتو الكنيست في  [، ككذلؾ ذرية المتبنى ترث المتبني 

اشتراط مكافقة جميع الكرثة خطيان مف أجؿ إعطاء المحكمة ] منو  ( 55 )كما نصَّت المادة 

الشرعية صبلحية تقسيـ التركات بيف المسمميف ، كفي حالة عدـ المكافقة مف أحدىـ تنتقؿ 

 / 1الصبلحية إلى شؤكف العائمة ، حتى لك كانت كفاة المسمـ قبؿ صدكر القانكف المذككر بتاريخ 

 .   [ـ   1965 / 4

ىذا القانكف يخالؼ التقسيـ الشرعي المعمكؿ بو في المحاكـ الشرعية ، حيث، كلـ يفرّْؽ بيف الزكج 

كالزكجة في نصيبيما ، كحرماف الكالديف مف التركة ، في حالة كجكد األكالد ، كأف الزكجة تستحؽ 

نصيبان في البيت ، مثؿ حصتيا في بقية التركة ، في حاؿ كفاة الزكج ، فإف الزكجة تتممكو إذا كاف 

ممكان لمزكج المتكفَّى ، أدَّل ذلؾ إلى تكلُّد الحقد كالخبلفات بيف أىؿ الزكج كالزكجة ، كذلؾ بسبب 

التحريض مف المنظمات النسائية إلقناع الزكجة لمتكجو إلى محكمة شؤكف العائمة ، كترؾ المحاكـ 

.  الشرعية لزيادة نصيب الزكجة 

: ػ قانكف تغيير الديانة ، كيطمؽ عميو قانكف تغيير الطائفة الدينية 7

يقتضي عمى كؿ مف يغير طائفتو الدينية ، كيرغب أف يككف ( ] أ) منو الفقرة  ( 2 )نصَّت المادة 

لذلؾ التغيير أثر قانكني ، أف يحصؿ عمى شيادة مف رئيس الطائفة التي انضـ إلييا ، تيشًعر 

بعد اقتناع حاكـ المكاء بيكية  (ب  )بقبكلو فييا ، كأف ييبمّْغ ذلؾ لحاكـ المكاء الذم يقطف في لكائو ، 

إذا غير شخص دكف سف الثامنة عشرة طائفتو الدينية ،  (ج  )الطالب ، يعطى شيادة بتسجيمو ، 

  .  [فبل يترتب أم أثر قانكني عمى ذلؾ ، إال إذا كافؽ عميو كالده ، أك كليو ، كبمَّغ حاكـ المكاء  

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 257 ) ػ ناطور ، ادلرعي يف القانوف الشرعي ، ص  

  78 )ـ ، اجلزء الثاين ، ص 1998ػ جيفمن ، يهوشع ، أحكاـ العائلة يف إسرائيل يف ظل زلاكم العائلة ، إصدار دينوف ػ تل أبيب ، 2
  ( .1482 ػ 1481) ، ص  [ 127 ]ػ درايتوف ، رلموعة قوانُت فلسطُت ، اجلزء الثاين ، الباب 3
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كبالرغـ مف تغيير الطائفة الدينية ، تستمر المحكمة ذات االختصاص ، قبؿ كقكع التغيير في 

مباشرة اختصاصاتيا في أمكر الزكاج كالطبلؽ كالنفقة ، إال إذا كاف الزكجيف قد أصبحا عضكيف 

. في طائفة دينية أخرل 

: ـ 1959 ػ قانكف منع تعدد األزكاج لسنة 8

كؿ مف يتزكج مف  ]ـ عمى أفَّ 1977مف قانكف العقكبات اإلسرائيمي لسنة  ( 176 )نصَّت المادة 

كقد أقرتو الكنيست  [امرأة أخرل ، ككؿ مف تتزكج زكجان آخر ، يعاقب بالسجف لمدة خمس سنكات 

ـ، ككذلؾ تضمف القانكف تقييد حؽ إيقاع الطبلؽ إما بمكافقة الزكجة ، أك 1979 تمكز سنة 20في 

: قرار المحكمة ، كقد أجاز القانكف اإلسرائيمي لغير الييكد ، الزكاج مرة أخرل في حالتيف ىما 

. أ ػ إذا كانت الزكجة مصابة بمرض نفسي ، ال تستطيع عمى أثره المكافقة عمى الطبلؽ 

 . ب ػ إذا غابت الزكجة مدة ال تقؿ عف سبع سنكات  

كفي حالة إيقاع الزكج الطبلؽ عمى زكجتو دكف مكافقتيا ، أك دكف الحصكؿ عمى قرار محكمة ذات 

كقانكف العقكبات اإلسرائيمي ، فإف العقكبة المترتبة  ( 181 )اختصاص كما نصَّت عميو المادة 

السجف الفعمي لمدة تتراكح بيف ثبلثة أشير إلى تسعة أشير ، باإلضافة لمسجف مع : عمى ذلؾ ىي 

كقؼ التنفيذ ، كالغرامات المالية ، كأف ىذا الطبلؽ يعطي المطمَّقة حؽ مطالبة الزكج بتعكيضات 

  .مف قانكف األضرار  ( 63 )مالية كبيرة ، كذلؾ بمكجب المادة 

 :  ػ قانكف ربط النفقات كالميكر كأتعاب المحاماة بجدكؿ غبلء المعيشة 9

                                                           

، من قانوف  ( 180) ، ادلادة  ( 226 )  ،ص 864، كرقم  ( 255 ) ، ص 867 ػ رلموعة القوانُت اإلسرائيلية ، كتاب القانوف ، رقم  
 .ـ 1997العقوبات 

] ، كقرار احملكمة ادلركزية يف الناصرة  رقم  [ 87 / 2371] ، كالقرار رقم  [93 / 51 ] ػ رلموعة قرارات زلكمة العدؿ العليا ، القرار رقم  
 .ـ 1961 / 6 / 23، تاريخ  ( 192) ، ص  [ 348

 .ػ ىو جدكؿ الغالء للمستهلك ، الذم ينشر من حُتو آلخر ، من قبل السلطة ادلركزية لإلحصاء 2
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ـ ، كقد أثَّر ىذا القانكف عمى األزكاج كالحياة 1961كىك قانكف الحكـ بالفائدة كاالرتباط لسنة 

األسرية ، كفي كثير مف األحياف يحجز عمى أمبلكيـ ، مما يضطرىـ لرفع دعكل طبلؽ ، كقد 

يجكز لسمطة قضائية حسب تقديرىا ، أف تحكـ بفركؽ االرتباط ( ] أ ) الفقرة  ( 3 )نصَّت المادة 

 .  بجدكؿ الغبلء كاممة ، أك بنسبة معينة ، بدالن مف الحكـ بالفائدة 

:  ـ  1962  ػ قانكف األىمية القانكنية كالكالية لسنة 10

، كقد اعتمد [ الكالداف ىما الكلياف الطبيعياف عمى أكالدىما القاصريف ] منو  ( 14 )جاء في المادة 

ىذا القانكف عمى مبدأ العممانية في ىذا المكضكع ، كىذا يمثّْؿ خطكرة كبيرة عمى القاصريف ، 

فالشركط الشرعية التي يجب تكافرىا في الحاضنة قد ال تككف شرعية ، مثؿ ارتكاب المرأة الفاحشة 

قامتيا مع شخص بدكف زكاج مف غير  ، ال أثر لو في القانكف اإلسرائيمي ، ككذلؾ عيشيا كا 

.  محارميا ، ال يؤثر عمى حضانتيا  

:  ـ 1973 ػ قانكف تنظيـ العبلقات المالية بيف األزكاج لسنة 11

لدل حؿ الرابطة الزكجية ، بالطبلؽ أك بكفاة أحد ( : ] أ ) منو الفقرة  ( 5 )جاء في نص المادة 

:  الزكجيف ، يستحؽ كؿ مف الزكجيف نصؼ قيمة مجمكع أمكاؿ الزكجيف باستثناء اآلتي 

. أ ػ األمكاؿ التي كانت ليما عشية زكاجيما ، أك اليبة ، أك اإلرث مدة الزكاج 

ب ػ الحقكؽ الغير قابمة لمتحكيؿ بمكجب القانكف ، كالمعاش الذم تدفعو مؤسسة التأميف الكطني  

. أك التعكيض 

  . ج ػ األمكاؿ التي كافؽ الزكجاف خطيان عمى عدـ مكازنة قيمتيا  

                                                           
 .ـ 1961 / 6 / 23، بتاريخ  ( 192) ، ص  [ 348 ] ػ رلموعة القوانُت اإلسرائيلية ، كتاب القانوف ، رقم  3

 ، مرجع سابق  ( 160 )ـ ، ص 1948 ػ عسلية ، رسالة ماجستَت حوؿ أثر القوانُت اإلسرائيلية يف القضاء الشرعي يف فلسطُت احملتلة 4

  ( .269 ػ 267) ، ص  [ 712 ] ػ رلموعة القوانُت اإلسرائيلية ، كتاب القانوف رقم  



 268 

لدل حؿ الرابطة الزكجية ، بكفاة أحد الزكجيف ، يحؿ  ]مف القانكف فنصَّت عمى  (ب )أما الفقرة 

ذا زادت أمكاؿ الزكج الثاني ، فيترتب عميو  كرثتو محمو في حؽ مكازنة الكارد ، كذلؾ بتثمينيا ، كا 

.  [إعطاؤه نصؼ الفرؽ ، سكاءن أكاف ذلؾ عينان أـ نقدان أك ما يعادؿ النقد 

كىذا القانكف اعتمده القانكف اإلسرائيمي عمى مبدأ الشراكة المالية المعمكؿ بو في القانكف اإلنجميزم 

 .

:  ـ 2001 ػ تعديؿ قانكف محاكـ العائمة ، المتضمف مساكاة صبلحية التقاضي لسنة 12

تككف لمحاكـ العائمة صبلحية النظر  ]كتنص عمى أنو  (ب  )منو فقرة  (أ  )حيث أضيؼ لمفقرة 

، مف دستكر فمسطيف سنة  ( 54 ، 52 )في قضايا األحكاؿ الشخصية المذككرة في المادتيف 

،كقد  [ـ ، التي ىي مف كظائؼ المحاكـ الدينية المستقمة ، عدا الزكاج كالطبلؽ  1947ـ ػ 1922

أعطى ىذا القانكف المعدٍَّؿ محاكـ العائمة اإلسرائيمية صبلحية مساكية لممحاكـ الشرعية كالكنسية 

لبحث قضايا األحكاؿ الشخصية ، عدا أمكر الزكاج كالطبلؽ ، كبذلؾ فقدت المحاكـ الشرعية 

 .  اإلسبلمية كظيفتيا المستقمة ، كاقتصرت كظيفتيا عمى قضايا الزكاج كالطبلؽ 

: أسباب ومبررات التعديل 

أ ػ بناءن عمى مبدأ المساكاة بيف جميع مكاطني الدكلة ، دكف التفريؽ بينيـ بسبب الجنس أك الديف أك 

. القكمية 

ب ػ استقبلؿ إرادة الفرد في الدكلة ، إذ يحؽ لمفرد أف يقر لنفسو المحكمة التي يريد أف يتقاضى 

. فييا سكاءن كانت محكمة مدنية أك محكمة شرعية  

: أثر التعديل عمى المحاكم الشرعية 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 134 ػ 133 )ػ ناطور ، ادلرعي يف القانوف الشرعي ، ص 2
  ( .193 ) ػ شوا ، منشي ، األحواؿ الشخصية يف إسرائيل ، اجلزء األكؿ ، ص  3

 .ـ 2001 / 11 / 14، تاريخ  ( 19) ، ص  [ 1810 ]ػ رلموعة القوانُت اإلسرائيلية ، رقم 4

 .ـ 2001، سنة  ( 9 ) ػ أبو رمضاف ، موسى ، كلية احلقوؽ ، جامعة حيفا ، نشرة جامعة حيفا ، رقم  
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  أدل ذلؾ إلى تقميص صبلحية ككظيفة المحاكـ الشرعية بشكؿو كبير .

  إضعاؼ مكانة المحاكـ الشرعية في الببلد بشكؿو لـ يسبؽ لو مثيؿ ، حيث نصَّت المادة

لممحاكـ الربانية  ]: ـ عمى اآلتي 1953مف قانكف قضاء المحاكـ الربانية لسنة  ( 1 )رقـ 

  . [الصبلحية المطمقة لمنظر في قضايا الزكاج كالطبلؽ لمييكد في إسرائيؿ 

أما بقية المحاكـ الدينية فقد أصبحت مميزة بعد ىذا التعديؿ عف المحاكـ الشرعية ، كالدرزية 

  . كالكنسية 

  النقص في عدد القضايا التي تقدَّـ لممحاكـ الشرعية .

  أدل ذلؾ إلى صدكر قرارات متناقضة ، تمس باألسرة المسممة ، كتؤدم إلى تفككيا ، حيث

إفَّ كثيران مف األحكاـ أصبحت تتناقض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية ، بسبب صبلحية 

 .محاكـ العائمة اإلسرائيمية 

كقد عبَّرت بعض الشخصيات اإلسبلمية القضائية كالدينية كالسياسية في الببلد عف معارضتيا 

:  ليذا التعديؿ ، كتمثَّؿ ذلؾ في ردكد فعؿ نكرد منيا اآلتي 

إف ىذه المحاكلة ىي بداية لتفريغ  ]: قاؿ الشيخ رائد صبلح رئيس الحركة اإلسبلمية ىناؾ 

ف ىذا  المحاكـ الشرعية مف محتكاىا ، األمر الذم يعني تغيير معالـ اليكية اإلسبلمية ، كا 

نما عمى األحكاـ الشرعية   . [التعديؿ ليس حربان عمى المحاكـ الشرعية فقط ، كا 

إف اليجمة ىي ضد الشريعة  ]: أما الشيخ تكفيؽ الخطيب ، عضك كنيست إسرائيمي فقاؿ 

، في حيف قاؿ فضيمة القاضي أحمد ناطكر ، رئيس محكمة االستئناؼ  [اإلسبلمية في األصؿ 

                                                           

 .ـ 1953، تاريخ  ( 165) ، ص  ( 134 )ػ رلموعة القوانُت اإلسرائيلية ، رقم 2
 ـ 1962من قانوف احملاكم الدرزية ، لسنة  ( 5 ، 4 )ـ ، ادلادة 1963،  ( 20) ، ص  ( 383 ) ػ رلموعة القوانُت اإلسرائيلية ، رقم  3

 . ـ 2001، لسنة  ( 9 )موسى ، رللة جامعة حيفا ، ص .  ػ أبو رمضاف، د 4
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إف القانكف الذم قد يمـز الناس باالحتكاـ إلى غير عقيدتيـ ، قد يمس بحقكقيـ  ]: الشرعية 

. [الجماعية كالفردية ، كىك يندرج تحت اإلكراه الديني 

كال بد ىنا مف إشارة ىامة في ىذا المجاؿ ، كىي أنو يتكجب عمينا أف ال نيمؿ أىمنا في المناطؽ 

ـ ، كأف نقؼ معيـ في محنتيـ ، كما يتعرضكف لو مف تيكيدو عمى جميع 1948المحتمة عاـ 

المستكيات ، بقصد قمع جذكر المسمميف مف ىناؾ ، كبالتالي مف أجؿ إذابة كاحتكاء الصبغة 

اإلسبلمية ، كتغيير المكاف كالسكاف بشتى الطرؽ المتاحة ، كفؽى طرؽو ككسائؿ كمخططات تيدؼ 

إلى كقؼ جذكة اإلسبلـ كالصحكة اإلسبلمية ، التي بزغت مف جديد ، ككانت ضربة قاصمة لكؿ ما 

يريدوَن  }:  ، كقاؿ  {ويمكروَن ويمكُر اهلل واهلُل خيُر الماكرين  }: يدبركنو ، كصدؽ اهلل القائؿ 

.    {أنُ يطفئوا نوَر اهلِل بأفواِىِيْم ، ويأَبى اهلُل إال أْن يتمَّ نوَرهَ ولوَ كـرِه الكـاِفرون 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني 

 في الضفة الغربية اختصـاصـات الـمحـاكـم الـشرعـيـة

                                                           

 ( 9 )ـ ، كص 1996 / 3 / 1، تاريخ  ( 2 )ـ ،ص 1948 ػ جريدة صوت احلق كاحلرية ،  تصدر يف أـ الفحم يف فلسطُت احملتلة عاـ  
 .ـ 1998 / 6 / 26،تاريخ 

  ( .30 )ػ سورة األنفاؿ ، آية 2
  ( .32 ) ػ سورة التوبة ، آية 3
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تمارس المحاكـ الشرعية حؽ القضاء في األحكاؿ الشخصية بيف المسمميف ، كتمارس أيضا القضايا 

المتعمقة بإنشاء الكقؼ لمنفعة المسمميف ، كاإلدارة الداخمية لتمؾ األكقاؼ ، كما ينشأ عف أم عقد 

زكاج سجؿ لدل المحاكـ الشرعية أك أحد مأذكنييا ، كذلؾ كفقان لمراجح مف مذىب أبي حنيفة 

النعماف ، إال ما نصَّ عميو بمقتضى قكانينيا الخاصة المعمكؿ بيا اآلف أك أم نظاـ يكضع ليذه 

 . الغاية

 ـ ، السمطة القضائية لممحاكـ 1952مف الدستكر األردني لسنة  ( 105 )كقد جاء في المادة 

:  حؽ القضاء كفؽ قكانينيا الخاصة في األمكر اآلتية ليا الشرعية كحدىا 

.  ػ مسائؿ األحكاؿ الشخصية لممسمميف 1

 ػ قضايا الدية إذا كاف الفريقاف كبلىما مسمميف   أك كاف أحدىما غير مسمـ كرضي الفريقاف أف 2

.  يككف حؽ القضاء في ذلؾ لممحاكـ الشرعية 

 . ػ األمكر المختصة باألكقاؼ اإلسبلمية 3

 ـ في المادة الثانية 1959لسنة  ( 31 ) رقـ  األردنيكقد حدد قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية

 :  آلتيمنو كظيفة كصبلحيّْات المحاكـ الشرعية كىي عمى النحك ا

نشاؤه مف قبؿ المسمميف كشركطو كالتكلية عميو كاستبدالو كما لو عبلقة بإدارتو الداخمية 1  ػ الكقؼ كا 

. كتحكيمو المسقفات كالمستغبلَّت الكقفية لئلجارتيف كربطيا بالمقاطعة 

 ػ الدعاكل المتعمقة بالنزاع بيف كقفيف أك بصحة الكقؼ  كما يترتب عميو مف حقكؽ أسست بعرؼ 2

خاص ، أما إذا ادعى أحد الطرفيف بممكية العقار المتنازع فيو مع كجكد كتاب كقؼ أك حكـ 

بالكقؼ أك كاف العقار مف األكقاؼ المشيكرة شيرة شائعة عند أىؿ القرية أك المحمة كأبرز مدعي 

                                                           

رلموعة . اجلزء الثاين . إشراؼ احملامي صبحي القطب . كاحملامي صالح الدين العباسي كاحملامي صبحي القطب ،  احملامي حنا ، الصاع  ػ
.    ـ تصدرىا نقابة احملامُت النظاميُت األردنيُت 1956القوانُت كاألنظمة األردنية النافذة لسنة 

. مرجع سابق ،  ( 6 ، 5) ص ، ـ1980 التشريعات اخلاصة باحملاكم الشرعية لسنة ، قاضي عماف الشرعي ، الظاىر ػ2



 272 

الممكية في جميع ىذه الحاالت أكراقان كمستندات تعزز ادعاءه ، فعمى المحكمة أف تؤجؿ السير في 

الدعكل كتكمفو مراجعة المحكمة ذات الصبلحية خبلؿ مدة معقكلة ، فإذا أبرز ما يدؿ عمى إقامة 

الدعكل لدل تمؾ المحكمة ، تقرر المحكمة الشرعية كقؼ السير في الدعكل التي أماميا إلى أف 

ال سارت في الدعكل كأكممتيا   0تبت المحكمة في شأف ممكية العقار كا 

.  ػ مداينات أمكاؿ األيتاـ كاألكقاؼ المربكطة بحجج شرعية 3

.   ػ الكالية كالكصاية كالكراثة 4

ثبات الرشد 5 .   ػ الحجر كفكو كا 

  0 ػ نصب القيّْـ كالكصي كعزليما 6

  0 ػ المفقكد 7

 ػ المناكحات كالمفارقات كالمير كالجياز كما يدفع عمى حساب المير كالنفقة كالنسب كالحضانة 8

0  

.   ػ كؿ ما يحدث بيف الزكجيف كيككف مصدره عقد الزكاج 9

 ػ تحرير التركات الكاجب تحريرىا كالفصؿ في االدعاء بممكية أعيانيا كالحكـ في دعاكل الديكف 10

التي عمييا، إال ما كاف منيا متعمقان بماؿ غير منقكؿ أك ناشئان عف معاممة تجارية كتصفيتيا 

 .   كتقسيميا بيف الكرثة كتعييف الحصص اإلرثية كالشرعية لمكارثيف

 ػ طمبات الدية إذا كاف الفريقاف مسمميف ككذلؾ إذا كاف أحدىما غير مسمـ كرضيا أف يككف حؽ 11

.  القضاء في ذلؾ لممحاكـ الشرعية 

.  ػ التخارج مف التركة كميا في األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة 12

 0 ػ اليبة في مرض المكت كالكصية 13

                                                           

  ( .98  )ـ ، راـ اهلل ، ص 2004العلمي ، دليس ، التقرير السنوم العاشر ، اذليئة ادلستقلة حلقوؽ ادلواطن الفلسطيٍت خالؿ عاـ  -  
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  0 ػ اإلذف لمكلي كالكصي كالمتكلي كالقيّْـ كمحاسبتيـ كالحكـ بنتائج ىذه المحاسبة 14

 ػ الدعاكل المتعمقة باألكقاؼ اإلسبلمية المسجمة لدل المحاكـ الشرعية إذا كاف الكاقؼ غير 15

  0مسمـ كاتفؽ الفرقاء عمى ذلؾ 

.  ػ كؿ ما يتعمؽ باألحكاؿ الشخصية بيف المسمميف 16

 . ػ كؿ عقد زكاج سجؿ لدل المحاكـ الشرعية أك أحد مأذكنييا كما ينشأ عنو 17

باإلضافة لما سبؽ ذكره فاف اختصاصات المحاكـ الشرعية كصبلحياتيا تشمؿ كذلؾ تعييف 

المحاميف الشرعييف كفؽ شركط منصكص عمييا ، كالنظر في الشكاكل التي تقع ضدىـ عف طريؽ 

المجمس التأديبي الذم يؤلؼ قاضي القضاة مف رئيس كعضكيف ، عمى أف يككف الرئيس أحد قضاة 

محكمة االستئناؼ الشرعية ، كيككف أحد األعضاء قاضي شرعي ، كالعضك اآلخر محاميان شرعيان ، 

ككضع التعميمات البلزمة لتنظيـ سمكؾ المحاميف ، كحفظ سجبلت المحاميف كتقدير أجكرىـ مقابؿ 

. أعماليـ ، كاستيفاء الرسـك السنكية إلجازة المحاماة الشرعية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. مرجع سابق  . ( 341 ، 340) ص  ،القرارات القضائية يف أصوؿ احملاكمات الشرعية، عمرك  ػ2
.  ادلرجع السابق (37 ، 36  )ص ،  التشريعات اخلاصة باحملاكم الشرعية ، الظاىر ػ 3

.  مرجع سابق(103 ، 102 )ص ،  ـ1952لسنة  ( 12 )قانوف احملامُت الشرعيُت رقم   ػ
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 ألمبحث الثالث

 :  (أركان القضاء )المبادئ األساسية التي يرتكز عمييا التنظيم القضائي 

تعد المبادلء األساسية في التنظيـ  يقكـ التنظيـ القضائي في الدكؿ الحديثة عمى أصكؿو ىامةو ي

:  القضائي كىي 

 0كنتناكؿ كؿ كاحد مف ىذه المبادلء بمطالب مكجزة 

: الدولة مصدر القضاء : ألمطمب األول 

تتكؿ الدكلة إقامة العدؿ بيف الناس عف طريؽ القضاء كالتنفيذ ، كالقضاء ىك الييئة التي تعيد إلييا 

الدكلة بفض النزاع  بيف األفراد كالجماعات ، كيقـك بتنفيذ أحكاـ القضاء مكظفكف ممحقكف بالييئة 

القضائية كتحت إشراؼ القضاء تسمى في األردف دائرة اإلجراء   كتستأثر الدكلة بتنظيـ القضاء 
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ال  دارتو عمى إقميميا فبل يجكز لدكلة أك ىيئة أجنبية أف تقيـ قضاء ليا عمى إقميـ دكلة أخرل كا  كا 

  0كاف ذلؾ انتقاصان مف سيادتيا الدكلية 

ال كاف ذلؾ انتقاصان مف  كما ال يجكز ألية جماعة أف يقيمكا ليـ قضاء مستقبلن عف قضاء الدكلة كا 

". إقميمية القضاء " سيادتيا عمى شعبيا ، كيطمؽ عمى ىذه القاعدة 

كلكف القضاء ال يحتًكر فض المنازعات بيف األفراد ، بؿ يجكز لؤلفراد المجكء إلى التحكيـ كفؽ 

 ـ ، كالذم يبيف 1953 لسنة 18التنظيـ القانكني لذلؾ الذم كضعو المشرع في قانكف التحكيـ رقـ 

متى يجكز المجكء إلى التحكيـ ، كمتى يمتنع ذلؾ ، كمتى يككف إجباريان في بعض أنكاعو المنازعات 

 . 

 

 

: استقالل السمطة القضائية : المطمب الثاني 

تعيد الدكلة عادة بالكظيفة القضائية إلى ىيئات تسمى المحاكـ ، كيطمؽ عمى المحاكـ في 

مجمكعيا السمطة القضائية ،كفي فضيا لممنازعات ينحصر عمؿ المحاكـ في تحقيؽ الكقائع 

كتطبيؽ القانكف ، ثـ تصدر بناء عمى الكقائع الثابتة كبالتطبيؽ ألحكاـ القانكف عمييا ،حكما قضائيا 

 0تيحدّْد بو حؽ الخصكـ 

كتختص السمطة القضائية بحؽ القضاء في جميع المكاد ، كعمى جميع األشخاص ، كيترتب عمى 

ذلؾ ػ كفقان لمبدأ  استقبلؿ القضاء ػ عدـ جكاز قياـ السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في الدكلة بالفصؿ 

في الخصكمات التي تنشأ بيف األفراد ، كما ال يجكز ليا تعديؿ األحكاـ التي تصدرىا المحاكـ بؿ 

                                                           

 ( . 116 ) ـ ، ص 2002 ، 2عبد الكرًن ، نظاـ القضاء يف الشريعة اإلسالمية ، مؤسسة الرسالة ، ط . زيداف ، د  - 
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إف ىذه األحكاـ تفرض عمييا ، كما ال يجكز لرجاؿ الحككمة التدخؿ لدل القضاة ، كما كيمتنع 

. عمى السمطة القضائية القياـ بكظيفة غير تطبيؽ القانكف عمى المنازعات المطركحة أماميا 

" منو عمى أف  ( 97 )كقد أكد الدستكر األردني استقبلؿ السمطة القضائية ، فنص في المادة 

 ( 1 / 101 )، كما نصَّت المادة " القضاة مستقٌمكف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانكف 

. منو عمى أف المحاكـ مفتكحة لمجميع كمصكنة مف التدخؿ في شؤكنيا 

كلما كاف استقبلؿ القضاء ال يعني فصؿ السمطة القضائية عف غيرىا مف سمطات الدكلة بصفة 

مطمقة ، فقد حرص المشرع عمى كضع قكاعد تكفؿ لمقضاة الطمأنينة في عمميـ ، كتحمييـ مف 

تدخؿ رجاؿ الحككمة حتى يحكـ القاضي كفؽ ما يمميو عميو ضميره كاقتناعو ، كىذه القكاعد تفرض 

ضمانات تتعمؽ بتعييف القضاة كنقميـ كترقيتيـ كتأديبيـ كعزليـ ، كما تتعمؽ بكيفية مقاضاتيـ إذا 

أخٌمكا بكاجبيـ إخبلالن جسيمان ، كعيد بكؿ ذلؾ إلى المجمس القضائي المنصكص عميو في تشكيؿ 

 . المحاكـ سكاء النظامية أـ الشرعية 

: المساواة أمام القضاء : المطمب الثالث

لممكاطنيف كافة الحؽ في االلتجاء إلى القضاء دكف تمييز بينيـ بسبب المغة أك الجنس أك المكف ، 

األردنيكف أماـ القانكف سكاء ال تمييز بينيـ في " لذا نصت المادة السادسة مف الدستكر عمى 

منو عمى أف  ( 101 )كما أكدت المادة " الحقكؽ كالكاجبات إف اختمفكا في العرؽ أك المغة أك الديف 

" . المحاكـ مفتكحة لمجميع كمصكنة مف التدخؿ في شؤكنيا " 

كيعتبر مبدأ المساكاة مف أىـ المبادئ التي يقكـ عمييا التنظيـ القضائي ألنو يحقؽ ثقة الناس في 

 . القضاء كيجعمو مكضع طمأنينتيـ ، كالناس سكاء أماـ القاضي 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 5 )الظاىر ، التشريعات اخلاصة باحملاكم الشرعية ، ص   - 
، شركة مطبعة الرغائب  ( 321 )قراعة ، علي ، القاضي مبحكمة مصر الشرعية ، كتاب األصوؿ القضائية يف الرافعات الشرعية ، ص - 2

 .بدار ادلؤيد ، شارع زلمد علي 
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: مجانية القضاء : المطمب الرابع

يقصد بمجانية القضاء أف مف يمجأ إلى القضاء ال يدفع أجران لمقاضي، كأف أفراد الييئة القضائية 

يتمقكف ركاتبيـ كأجكرىـ مف الدكلة ، فالقضاء في النظـ الحديثة يعد خدمة عامة تستكجب أف 

. تتحمؿ خزانة الدكلة كليس الخصـك ركاتب القضاة 

كال تعني مجانية القضاء عدـ تحمؿ المتقاضيف أية أعباء مالية عند التجائيـ إلى القضاء، بؿ يدفع 

. المدعي رسكمان عند رفع الدعكل يتحمميا في النياية الخصـ الذم يخفؽ في إثبات ما يدَّعيو

كال يتنافى دفع الرسكـ مع مبدأ مجانية القضاء طالما أف ىناؾ نصكصان قانكنية تكفر المساعدة 

 لسنة 2مف نظاـ رسكـ المحاكـ الشرعية رقـ  ( 5 )القضائية لمف يحتاجيا، كمف ذلؾ نص المادة 

إذا أثبت شخص لممحكمة عجزه عف دفع الرسـ بصكرة مكجبة : "  ـ التي تنص عمى أنو1951

، فإذا ظير في أم دكر مف أدكار المحاكمة "لمقناعة الكاممة، يجكز لممحكمة أف تقرر تأجيؿ دفعيا 

 ( 6 )أف الشخص الذم تقرر تأجيؿ استيفاء الرسكـ منو قادر عمى دفعيا، فمممحكمة كفؽ المادة 

إذا لـ ينجح  ( 7 )أف تقرر كقؼ اإلجراءات إلى أف تدفع الرسـك المستحقة، كما أنو كفؽ المادة 

ذا نجح فتحكـ  المدعي في دعكاه فمممحكمة أف تأمر بدفع الرسكـ المؤجمة إذا تحقؽ ليا يساره، كا 

 .  المحكمة عمى المدعى عميو بالرسـك 

: عالنية الجمسات : المطمب الخامس

يقصد بعبلنية الجمسات أف يحصؿ تحقيؽ الدعكل كالمرافعة فييا في جمسات يككف لكؿ شخص 

حؽ الحضكر فييا، كأف ينطؽ باألحكاـ في جمسة عمنية، كأف يسمح بنشر ما يدكر في الجمسات 

. كما يسمح بنشر األحكاـ التي تصدرىا السمطة القضائية

                                                           

 .، مرجع سابق  (115 )الظاىر ، التشريعات اخلاصة باحملاكم الشرعية ، ص   - 
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كتعد عبلنية الجمسات مف الضمانات األساسية لمتقاضي، ألنيا تمكّْف الجميكر مف متابعة 

الخصكمة، كتكفؿ بذلؾ نكعان مف الرقابة الشعبية عؿ أعماؿ الييئة القضائية، كتبعث عمى 

. االطمئناف في نفكس المتقاضيف، كتحث القضاة عمى الدقة كاألناة في أعماليـ 

غير أف ىناؾ بعض القضايا يككف لمعمنية فييا تأثير سمبي عمى المتقاضيف كالغير، لذلؾ نص 

 مف 2المشرع صراحة عمى جكاز إجرائيا سران، كقد نص الدستكر األردني عمى ىذا المبدأ في الفقرة 

ية مراعاة لمنظاـ : "  منو بقكليا101المادة  جمسات المحاكـ عمنية إال إذا رأت المحكمة أف تككف سرّْ

 مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية عمى 46، كما نصت المادة "العاـ أك محافظة عمى اآلداب 

تجرم المحاكمة في المحاكـ الشرعية بصكرة عمنية إال في األحكاؿ التي تقرر إجرائيا سران، : أنو

سكاء كاف ذلؾ مف تمقاء نفسيا أـ بناء عمى طمب أحد الخصكـ محافظة عمى النظاـ أك مراعاة 

 . " الخ . . . .  لآلداب أك حرمة األسرة 

كاألصؿ أف المرافعات تككف شفكية، كىذا المبدأ يكمؿ المبدأ السابؽ، ألنو يحقؽ رقابة الجميكر 

عمى ما يجرم أماـ القضاء، كال يتنافى ىذا المبدأ مع السماح لمخصـك بتقديـ دفكع ككثائؽ خطية 

طالما أنيا في الغالب تتمى عمنان ، عمى أف النطؽ بالحكـ يجب أف يككف في جمسة عمنية دائمان 

ية، كذلؾ حرصان عمى إطبلع الرأم العاـ عمى الحكـ   0حتى لك نيظرت الدعكل في جمسة سرّْ

:  التقاضي عمى درجتين : المطمب السادس 

تنقسـ المحاكـ إلى درجتيف ، كترفع الدعكل أكالن إلى محكمة تسمَّى محكمة الدرجة األكلى ، ثـ 

يككف لممحككـ عميو حؽ التظمُّـ مف حكميا بعرض النزاع أماـ محكمة الدرجة الثانية مف جديد عف 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 121)زيداف ، نظاـ القضاء يف الشريعة اإلسالمية ، ص - 2
 .، مرجع سابق  ( 354 )عمرك ، القرارات القضائية يف األحواؿ الشخصية ، ص  – 2
الناشر منشأة ادلعارؼ ، أصوؿ ادلرافعات الشرعية كعلم القضاء يف السعودية ، نبيل إمساعيل كلية احلقوؽ جامعة اإلسكندرية .  د ، عمر ك- 2

  ( .  49 – 39 )ـ ص  1993جالؿ حزل كشركاه سنة ، اإلسكندرية 
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طريؽ االستئناؼ لتفصؿ فيو بحكـ نيائي ، كزيادة في العدالة فقد أنشئ في فمسطيف محكمة شرعية 

 0عميا ، تعتبر درجة ثالثة 

كمبدأ التقاضي عمى درجتيف مف المبادئ اليامة التي تقكـ عمييا النظـ القضائية المعاصرة ، كىك 

يحقؽ فائدة مزدكجة ، إذ يحث القضاة بمحكمة الدرجة األكلى عمى العناية بفحص ادعاءات 

الخصكـ ، كصحة تطبيؽ القانكف تحقيقان لمعدالة ، كما يمكف لمخصكـ مف تصحيح أحكاـ الدرجة 

األكلى التي أصدرتيا عف خطأ أك جيؿ أك تقصير بعرض النزاع مف جديد أماـ محكمة أعمى 

درجة كقضاتيا أكثر عددان أك أكثر خبرة ، كيمكنيـ مف تدارؾ ما فاتيـ مف أكجو دفاع أماـ محكمة 

 0 أكؿ درجة

:  حصول اإلجراءات في مواجية الخصوم : المطمب السابع

مف المبادئ األساسية كجكب حصكؿ اإلجراءات في مكاجية الخصـك ، أم كجكب إخبار كؿ 

خصـ بما يجريو الخصـ اآلخر لكي يتمكف مف الدفاع عف مصالحو ، لذلؾ يكجب القانكف عمى 

المدعي أف يعمـ المدعى عميو بالطمبات المكجية إليو ، كيمـز كؿ خصـ تمكيف خصمو مف 

اإلطبلع عمى األكراؽ التي قدَّميا تأييدان لدعكاه ، كأف ال يبني القاضي حكمو عمى األقكاؿ التي 

سمعيا كالمستندات التي قدّْمت إليو في أثناء المرافعة ، دكف تمكيف الخصـ مف االطبلع عمييا ، 

كأف يمتنع بعد إقفاؿ باب المرافعة عف سماع أقكاؿ مف أحد طرفي الخصكمة أك قبكؿ أية كرقة لـ 

. يطمع عمييا خصمو 

ف ىذه المبادئ التي مرَّ ذكرىا كالتعميؽ عمييا مرتبطة باالستقرار كاألخبلؽ في المجتمعات حتى  كا 

يتحقؽ العدؿ لمجميع ، فمف الكاضح أنو ليس كؿ ما ىك قانكني عادالن كأخبلقيان ، كليس كؿ ما ىك 

                                                           
رلانية القضاء كعلنية اجللسات ، الكتب القانونية ، احملامي أماـ زلكمة النقض ، كلية احلقوؽ جامعة اإلسكندرية ، نبيل إمساعيل ، عمرك - 3
  ( .   49 – 39)ص ، ـ 1993سنة ، جالؿ حزم كشركاه ، الناشر منشأة ادلعارؼ باإلسكندرية  ، 

  (.8 ػ 3 )ص ،الوجيز يف شرح قانوف أصوؿ احملاكمات الشرعية،  عثماف 0د ،  ػ التكركرم
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عادؿ أخبلقي ك قانكنيان ، فاالىتماـ باألخبلؽ كالقضاء يزداد في فترات االستقرار ، أما في فترات 

الفكضى االجتماعية كالحرب األىمية فيككف االنحياز الحاسـ ىك فرض القانكف كالنظاـ لمبقاء عمى 

.  قيد الحياة كليس اعتبار العدالة 

عدة مبادئ لمنع الجريمة  ،   م1985وقد قرر مؤتمر األمم المتحدة الذي عقد في إيطاليا سنة 

:  المتعمق بحقوق اإلنسان من أىميا 

أٍف تفصؿ السمطة القضائية دكف تحيز كدكف تقييدات أك تأثيرات أك ضغكطات أك تيديدات أك  * 1

 0تدخبلت مباشرة أك غير مباشرة مف أم جية كألم سبب 

إفَّ ألعضاء السمطة القضائية حرية التعبير كاالعتقاد كالتجمع كتككيف الجمعيّْات لتمثيؿ  * 2

مصالحيـ كالنيكض بتدريبيـ الميني ، كحماية استقبلليـ لحفظ ىيبة مناصبيـ ، كنزاىة القضاء 

. كاستقبللو 

إنو يتعيف أف يككف مف يقع عمييـ االختيار لشغؿ الكظائؼ القضائية أفرادان مف ذكم النزاىة  * 3

. كالكفاءة حاصميف عمى تدريب أك مؤىبلت مناسبة في القانكف 

ذا  * 4 أٍف يستند نظاـ ترقية القضاة إلى العكامؿ المكضكعية كال سيما الكفاءة كالنزاىة كالخبرة ، كا 

.  اتيـ القاضي أك قدّْمت ضده شككل فينظر في ذلؾ عمى نحك عاجؿ كعادؿ 

إف مف كاجب كؿ دكلة أف تكفر المكارد المالية الكافية لتمكيف السمطة القضائية مف أداء  * 5

  .مياميا بطريقة سميمة 

 

 

 

                                                           

 (. 44 ػ 43 )ص ، أسس القضاء كالسلسلة العلمية ادلًتمجة ، يوراـ ، ػ  دينشطاين2
 (. 68)ص ، القضاء يف اإلسالـ علم كقيم، رئيس زلكمة النقض ادلصرية سابقا ، ادلستشار عثماف حسُت ،  ػ عبد اهلل 
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المبحث الرابع 

واجبات القاضي وآدابو 

 : واجـبـات القاضـي: المطمب األول 

أم األمكر التي يجب عمى القاضي عمميا كالتقيد بيا بعد أف تتكفر فيو اآلداب كالصفات المذككرة 

، بعد أف جمعت الكثير مف الكاجبات التي تعتبر مف قكاعد العدالة كالقضاء ، كال يمكف ألم أحد 

يعمؿ في القضاء أف يتجاىميا أك يعمؿ بما يخالفيا ، قمت بالتركيز عمى أىـ الكاجبات التي البد 

  :تيمنيا كال يمكف االستغناء عنيا كىي عمى النحك اآل

  : الواجب األول

، كال خبلؼ بيف أىؿ العمـ في أف  كالجكع  االمتناع عف القضاء في بعض األحكاؿ كالغضب

  ال يقضين حكم بين):  قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ القاضي ال ينبغي لو أف يقضي كىك غضباف ،

 ألنو إذا غضب تغَّير عقمو  كلـ يستكؼ رأيو كفكره ، كفي معنى  ، (اثنين وىو غضبان 

                                                           

. مرجع سابق . ( 93  )كائل طبارة ص.  سلسلة قطوؼ دانية ، تقدًن د ألعبيدم ، ػ 
 1356) ، باب ىل يقضي القاضي أك يفيت كىو غضباف ، بيت األفكار الدكلية ، ص  ( 7158 )ػ البخارم ، يف صحيحو ، رقم احلديث 2

. )  
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الغضب كؿ ما شغؿ فكره مف الجكع المفرط كالعطش الشديد ، كالكجع المزعج ، كمدافعة األخبثيف 

، كشدة النعاس ، كاليـ كالغـ ، كالحزف كالفرح ، فيذه كميا تمنع الحاكـ حضكر القمب كاستيفاء 

الفكر ، الذم ييتكصؿ بو إلى إصابة الحؽ في الغالب ، فيي في مكضع الغضب المنصكص عميو 

 .فتجرم في مجراه 

 

 

 

:  الواجب الثاني 

  يجب أف يككف القاضي فييمان أمينان مستقيمان مكينان متينان ، كاقفان عمى المسائؿ الفقيية ، كعمى 

 . أصكؿ المحاكمة ، مقتدران عمى فصؿ الدعاكل ، كحسـ الخصكمات الكاقعة 

كينبغي لو أف يشاكر العمماء في المشكبلت كيناظرىـ في المجتيدات ، كيختار لو كاتب عدؿ عاقؿ 

سف الخط بعيدان  كتب السجبٌلت ككضع األحكاـ ، حى فاضؿ أميف مستقيـ عارؼ بصناعة الشركط ، كي

ف كاف فقييان أشَّد استحبابان   .عف الطمع ، كا 

 : ثالثالواجب ال

بسيف ، كعميو أف يتفقد السجكف ، كأف ييخصص كقتان  ينبغي عميو أف يبدأ بالنظر في أمكر المحَّ

: ، كأف يشارؾ أىؿ العمـ كالرأم ، قاؿ عمر بف عبد العزيز لمقضاء 

:  إذا تكافرت في القاضي خمس خصاؿ فقد كىمىؿ 

                                                           

ـ 1990 ، 1 عبد الفتاح زلمد احللو ، ىجر للطباعة كالنشر ، ط 0 عبد اهلل عبد احملسن الًتكي ، كد 0، حتقيق د  ادلغٍت ة ، قداـ ابن ػ
 . ( 25 ػ 18)ص  ، القضاء كالشهادات ، 14ج 

. ، مرجع سابق ( 525) ص ،درر احلكاـ شرح رللة األحكاـ ، ػ حيدر 
 0مرجع سابق .( 78ػ 59  )ص، كتاب أدب القضاء أك الدرر ادلنظومات يف األقضية كاحلكومات  ، الدـكػ ابن أب2

.  مرجع سابق 0( 78 59 )ص، القضاء  ، الدـ أدبك ػ إبن أب
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 0ػ عمؿ بما كاف قبمو 1

. ػ نزاىة عف طمع 2

. ػ حكـ عمى الخصـ 3

.  باألئمة اقتداءػ 4

  .ػ مشاركة أىؿ العمـ كالرأم 5

 

 

: رابعالواجب ال

عمى القاضي أف يتخذ لجمكسو كقتان معمكمان،ال يضر بالناس في معايشيـ ، كال ينبغي لو أف ييسرع 

القياـ تشاغبلن بما يريد أف ييؤثر مف حكائجو ، كأف ال يتشاغؿ بالحديث في مجمسو ، كأف يجعؿ 

. لمرّْجاؿ مجمسان كلمٌنساء مجمسان ، كيجعؿ ألىؿ الذمة يكمان أك كقتان بقدر كثرتيـ أك قمتيـ 

كعميو أف يحكـ بيف الخصكـ األكؿ فاألكؿ ، كيقدّْـ المسافريف كالمضركريف ، كمف لو مييـه  يىخاؼي 

. فكاتو 

كعميو أف ال يجمع بيف كظيفة القضاء كمزاكلة التجارة ، أك أية كظيفة أك مينة أخرل ، كال يجكز أف 

 .يككف محٌكمان كلك بغير أجر 

 :لخامسالواجب ا

ره بما يرل مف أدب  عمى القاضي أف ينتير الخصـ إذا التكل كيصيح عميو ، إذا استحؽ التعزير عزَّ

، كال يجمس في المسجد لفصؿ القضاء قصدان كاعتمادا ، كذلؾ لتمكيف الجميع مف أك حبس 

 . الحضكر لمجمس القضاء 

                                                           

. ( 33 )ص،أصوؿ ادلرافعات الشرعية يف مسائل األحواؿ الشخصية ، أنور ،مستشار حملكمة االستئناؼ ، مالعمر كسػ 4
. مرجع سابق . ( 225 ) ص،مؤسسة احلق ، القضاء يف فلسطُت ، ػ الريِّس
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 : سادسالواجب ال

 مف 1815ىذا ما نصَّت عميو المادة كعمى القاضي أف ال يفشي الكجو الذم يحكـ بو قبؿ الحكـ ، 

المجمة ، كىذا يعني أال يبدم القاضي رأيو حيف نظر القضية في غير القرار القضائي الذم يصدر 

عنو ، ألف إفشاء كجو الحكـ يدؿ عمى االنحراؼ كالميؿ كىك ما يجب أف يتنزه عنو القاضي ، كال 

، ينطبؽ ىذا عمى الرأم الذم تضمنو القرار القضائي ألنو قابؿ لمطعف كفقان لؤلصكؿ القضائية 

كعمى القاضي عند خركجو إلى مجمس الحكـ أف يخرج بسكينة ككقار ، كيستحب لو أف يستقبؿ 

،   "أو ُيجيل عمي  الّميم إني أعوذ بك أن أِزل أو أِضل أو أظِمم أو أجيل" القبمة كيدعك قائبلن 

مما سبؽ بيانو مف آداب ككاجبات القاضي نمحظ بأف ىذا المنصب خطير كميـ ، فيك مف أىـ 

، كفيو خطر عظيـ ككزر كبير لمف لـ يؤد الحؽ فيو ، كلذلؾ كأخطر المناصب كأعظميا شأنان 

. كاف السمؼ رحميـ اهلل يمتنعكف منو  أشد االمتناع كيخشكف عمى أنفسيـ خطره 

فإف كؿَّ عاقؿ يعمـ أف مف تسمَّؽ لمقضاء كىك جاىؿ بالشريعة المطيَّرة جيبلن بسيطان ، أك جيبلن 

مركبان ، ، أك مف كاف قاصران عف رتبة االجتياد ، فبل حامؿ لو عمى ذلؾ إال حب الماؿ كالشرؼ أك 

أحدىما ، إذ ال يصح أف يككف الحامؿ مف قبيؿ الديف ، ألف اهلل لـ يكجب عمى مف لـ يتمكف مف 

الحكـ بما أنزؿ مف الحؽ أف يتحمؿ ىذا العبء الثقيؿ قبؿ تحصيؿ شرطو ، الذم يحـر قبكلو قبؿ 

ريف عمى التيافت عمى القضاء ، كالتكثب عمى أحكاـ اهلل  حصكلو ، فعمـ مف ىذا أف الحامؿ لممقصّْ

بدكف ما شرطو ، ليس إال الدنيا ال الديف ،فإيَّاؾ كاالغترار بأقكاؿ قكـ يقكلكف بألسنتيـ ما ليس في 

قمكبيـ ، فإذا لبسكا لؾ أثكاب الرياء كالتصنع أظيركا شعار التغرير كالتدليس كالتمبيس ، كقالكا ما 
                                                                                                                                                                          

. مرجع سابق . ( 77 ػ 33 )ص،شرح أدب القاضي  ،خلّصاؼاػ 2
. مرجع سابق . ( 78 ػ 59) ص ، كتاب أدب القضاء ، الدـك ػ إبن أب

. مرجع سابق،  ( 9)ص   ، القرارات القضائية يف أصوؿ احملاكمات الشرعية  ، ػ عمرك
.   مرجع سابق 0( 78 ػ 59)ص  ،  كتاب أدب القضاء ،للخّصاؼ  ػ 2

. مرجع سابق . ( 492) ص  ،اجلزائرم منهاج ادلسلم أليب بكر  ػ 
 . 14 جزء 6قدامة  ادلغٍت ص  البن ػ4
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ليـ بغير الحؽ حاجة ، كال أرادكا إال تحصيؿ الثكاب األخركم ، فقؿ ليـ دعكا الكذب عمى أنفسكـ 

يا قضاة النار ، بنص المختار ، فمك كنتـ تخشكف اهلل كتتقكنو حؽ تقاتو لما أقدمتـ عمى المخاطرة 

. 

 

آداب القاضي  : المطمب الثاني 

األىدب ىك التخمؽ باألخبلؽ الجميمة كالخصاؿ الحميدة في معاشرة الناس كمعاممتيـ ، كأدب 

التزامو لما ندب إليو الشرع مف بسط العدؿ كرفع الظمـ ، كترؾ الميؿ كالمحافظة عمى : القاضي ىك 

 .حدكد الشرع ، كالجرم عمى سنف السنة 

: األدب األول 

عمى مف تكٌلى القضاء أف يككف قكيان مف غير عنؼ ، كلينان مف غير ضعؼ ، حتى ال يطمع فيو 

عميو سفياء ؤ ظالـ ، كال ييابو صاحب حؽ ، كأف يككف حميمان مف غير ميانة ، حتى ال يجر

الخصكـ ، كأف يككف ذا أناة كركية في غير مماطمة كال إىماؿ ، كأف يككف فطنان ذا بصيرة ، في 

، كأف يككف متأنيان ذا فطنة كتيقظ ، كال يؤتى مف غفمة ، غير إعجاب بنفسو كال استخفاؼ بغيره 

كال يخدع مف غرة ، عالمان بمغات أىؿ كاليتو ، عفيفان كرعان ، نزىان بعيدان عف الطمع ، صدكؽ الميجة 

 . ، ذا رأمو كمشكرة ، لكبلمو ليف إذا قرب ، كىيبة إذا أكعد 

 :األدب الثاني 

                                                           

. مرجع سابق  . (263 ػ 262)ص ،نيل األكطار ، لشوكاين  اػ 5
 0مرجع سابق . (  82)ص ،  لتعليل ادلختار  ، االختيار ػ ادلوصلي 

. ( 686)ص ، منهاج ادلسلم ، ادلدرس يف اجلامعة اإلسالمية كادلسجد النبوم الشريف  ،  بكر جابر  ، أبوػ اجلزائرم 2
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 في لحظو ، كنىظىره ، كخطابو،  بينيـ كجكبان عمى القاضي أف يعدؿ بيف الخصكـ كيسٌكم

ك يككف مجمسو في كمجمسو كالدخكؿ عميو ، فبل ييؤثر خصمان دكف آخر في شيء مف ذلؾ 

  . كسط البمد فسيحان يسع الخصكـ كيسمع كبلميـ  ، كال يضيؽ عف الشيكد

 

  : ثالثاألدب ال

ينبغي لمقاضي مكعظة الخصميف كتعريفيما باف مف يخاصـ في باطؿ فانو  خائض في سخط اهلل 

تعالى ، كمف حمؼ ليقتطع ماؿ أخيو بيميف فاجرة فميتبكأ مقعده مف النار ، كعمى القاضي أف يعظ 

: ، كيتخذ أعكانان يككنكف بيف يديو كىذا لكجييف الشيكد 

أف مجمس القضاء يجب أف يككف مييبان ، فمك لـ يكف لو أعكانان ربما يستخؼ بو ، فيذىب : أحدىما 

حشمة مجمس القضاء ، كليذا ال ينبغي لمقاضي أف يمشي في األسكاؽ كحده تحرزان عف ذىاب 

. ىيبتو 

أنو يحتاج إلى إحضار الخصكـ ، كذلؾ منو بنفسو سبب ،  كلو أف يتخذ رجبلن يقكـ بيف : كالػثاني 

بقاء حرمتو   . يديو يؤدب الخصكـ كيمنعيـ مف إساءة األدب حفظان لميابتو كا 

:  دساألدب السا

 ، عمى القاضي أف يمبس أحسف الثياب حفاظان عمى ىيبتو ، كال يذىب لضيافة أحد الخصميف

كيستحب لو أف يمنع ذات الجماؿ كالمنطؽ الرخيـ أف تباشر الخصكمة ، كيأمرىا أف تكٌكؿ ككيبلن  

                                                           

. (  344 ػ 336)ص ،  4 جزء ،رد احملتار  ابن عابدين ،  ػ 
.. (  499)ص  ، مرجع سابق ،  الفقو اإلسالمي كأدلتو  ، لزحيلي اػ4
. مرجع سابق ،  (493  )ص،  منهاج ادلسلم  ، جلزائرم ػ ا5

.  ( 94  ػ 91  )ص.كائل طبارة .  قدـ لو د  ،سلسلة قطوؼ دانية ػ الفتول كالقضاء أمانة كنزاىة كتقول ،  الشيخ  خضر ألعبيدم ، ػ 
. مرجع سابق . (  38 ػ 30) ص ،تبصرة احلكاـ ،  فرحوف ابن ػ 
. ( 77 - 33)ص ،  شرح آداب القاضي  ،أبو بكر امحد بن عمر ، اخلصاؼ ػ2

 .(  539 ػ 525  ) ص ،درر احلّكاـ شرح رللة األحكاـ ، علي  ،  ػ حيدر 
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ف احتيج إلى أف يبعث إلييا كىي  كال يككف مف حؽ الخصـ أف يؤتى بيا إلى مجمس القضاء ، كا 

 . بدارىا تخاًطب مف كراء سترىا مىف بعثو القاضي إلييا ممَّف ييؤمف في دينو 

 : سابعاألدب ال

لمقاضي أف يشيد الجنازة ، كيعكد المرضى ، ألنو حؽ المسمـ عمى المسمـ ، كالحقكؽ الكاجبة ال 

 ، كعمى القاضي إذا أراد قصد عممو قدَّـ بيف يديو كتابان أك رسكالن إلى سكاف تسقط بتقمده القضاء

المحمة التي يقصدىا يعمميـ بقدكمو ليييئكا لمقائو ، كلو أف يتخذ بكَّابان يضبط الخصكـ ، كيعمميـ 

بكقت جمكسو ككقت راحتو ، كال يتخذ حاجبان إال إذا كثير اليرج كالسفياء ، كاستطاؿ األغنياء ، 

 كبعد أف ذكرت كاجبات القاضي كآدابو فإنني أجد مف المناسب أف .استيحب أف يتخذ حاجبان 

أيضمف ىذا الفصؿ رسالة الخميفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو ، التي بعث بيا إلى الصحابي 

مف عبد اهلل عمر أمير المؤمنيف ، إلى عبد اهلل بف ، أبي مكسى األشعرم عندما كالَّه قضاء الككفة 

:  سبلـ عميؾ ، أما بعد : قيس 

فإف القضاء فريضة محكمة كسنة متبعة ، فأفيـ إذا أيدلي إليؾ ، كأنفذ إذا تبيف لؾ ، فإنو ال ينفع 

تكمـ بحؽ ال نفاذ لو ، آًس بيف الناس في مجمسؾ كفي كجيؾ كقضائؾ ، حتى ال يطمع شريؼ في 

حيفؾ ، كال ييأس ضعيؼ مف عدلؾ ، البينة عمى مف ادعى ، كاليميف عمى مف أنكر ، كالصمح 

جائز بيف المسمميف ، إال صمحان أحٌؿ حرامان أك حٌرـ حبلالن ، كال يمنعؾ قضاء قضيتو باألمًس 

فراجعت فو نفسؾ كىديت فيو إلى رشدؾ أف ترجع فيو إلى الحؽ ، فإف الحؽ قديـ ال يبطمو شيء ، 

كالرجكع إلى الحؽ خير مف التمادم في الباطؿ ، كمف ادعى حقان غائبان أك بينة فأضرب لو أمدان 

ف أعجزه ذلؾ استحممت عميو القضية ، فإف ذلؾ أبمغ لمعذر  ينتيي إليو ، فإف بٌينو أعطيتو بحقو ، كا 

                                                           

. مرجع سابق  . (38 ػ 30) ص  ،تبصرة احلّكاـ، بن فرحوف اػ 4
. مرجع سابق . (  77 ػ 33) ص  ،شرح أدب القاضي ، ػ للخصاؼ  5

. مرجع سابق ،  ( 78 ػ 59) ص  ، حتقيق زلمد عطا ،  كتاب أدب القضاء ، الدـكبن أب ا ػ
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كأجمى لمعمى ، الفيـ الفيـ فيما أدلي إليؾ ، مما كرد عميؾ ، مما ليس في قرآف كال سنة ، ثـ قايس 

األمكر عندئذ ، كأعرؼ األمثاؿ ، ثـ اعمد فيما ترل إلى أقربيا إلى اهلل كأشبييا إلى بالحؽ ، 

المسممكف عدكؿ بعضيـ عمى بعض ، إال مجربان عميو شيادة زكر ، أك مجمكدان في حد ، أك ظنيان 

في كالءو أك قرابو ، فإف اهلل تكلى مف عباده السرائر ، كستر عمييـ الحدكد ، إال بالبينات كاأليماف ، 

ياؾ كالغضب كالقمؽ كالضجر كالتأذم بالخصكـ كالتنكر عند الخصكمات ، فإف القضاء في  كا 

مكاطف الحؽ مما يكجب اهلل بو األجر ، كييحسف بو الذكر ، فمف خمصت نيتو بالحؽ كلك عمى 

نفسو ، كفاه اهلل ما بينو كبيف الناس ، كمف تزيف بما ليس في نفسو شانو اهلل ، فإف اهلل تعالى ال 

يقبؿ مف العباد إال ما كاف خالصان ، فما ظنؾ بثكابو عند اهلل تعالى في عاجؿ رزقو ك خزائف 

  .رحمتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (  . 9 )ـ ، ص 1984 ، دار الفرقاف للنشر كالتوزيع ، 1العريب ، زلمد محزة ، أدلبادئ القضائية ، أجملموعة الثانية ، ط  -  
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الفصل الثاني 

األسرة في القضاء الشرعي  

:  ويشتمل ىذا الفصل عمى عدة مباحث وىي كاآلتي 

 

.  واالصطالح ةتعريف األسرة في المغ: المبحث األول 

 

. ترابط األسرة وتماسكيا : المبحث الثاني 

 

. حقوق األبناء في القضاء الشرعي : المبحث الثالث 

 

.  حقوق الوالدين في القضاء الشرعي : المبحث الرابع 

 

  0الوصية في القضاء الشرعي : المبحث الخامس 
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: تعريف األســـــــرة  : المطمب األول

: تعريفيا في المغة واالصطالح الشرعي : أواًل 

أسره أسران ، أم : ، كنقكؿ ، كالجماعة مف األفراد يربطيا أمر مشترؾ ىي الدرع الحصينة 

القيد : شٌده باإلسار ، كىك القيد كالرباط الذم يربط بو الكتفاف ، كمنو سمي األسير أسيران ، كاإلساري 

كيككف حبؿ الكتاؼ ، كمنو سمي األسير ، كأسرة الرجؿ ، عشيرتو كرىطو األدنكف ، ألنو يتقكَّل بيـ 

أقارب الرجؿ مف قبؿ أبيو كلفظ األسرة لـ يرد ذكره في القرآف : األسرة  : قاؿ أبك جعفر النحاس 

ذا شئنا  } : ، قاؿ تعالى ، كاألسري ، شدة الخمؽ الكريـ  نحن خمقناىم وشددنا أسرىم  وا 

  .{ بدَّلنا أمثاليم تبديالً 

                                                           

 ( . 28)ـ ص 1930 ػ البستاين ، الشيخ عبد اهلل ، فاكهة البستاف ، معجم لغوم سلتصر من البستاف ، الطبعة األمَتكانية ، بَتكت ، 
عبد احلليم ، كزلمد خلف اهلل ، ادلعجم . عطية ، ك د . منتصر ،  ك د. إبراىيم ، ك د . أمحد ، د . الصواحلي ، ك د . أنيس ، ك د . ػ د2

 ( . 17 )الوسيط ، اجلزء األكؿ ، دار الفكر ، أشرؼ على طباعتو ، حسن علي عطية كزلمد أمُت ، الطبعة الثانية ، ص 
للهجرة  627ىو الشيخ العالمة البارع ، حجة العرب ، هباء الدين أبو عبد اهلل احلليب الشافعي النحوم اللغوم ، كلد سنة :  ػ  النحاس 3
 ( . 223 ) ـ ، ص 1986ػ األكقاؼ ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ، اجلزء الرابع ، ادلوسوعة الفقهية الكويتية ، 4
ػ منظور ، إبن منظور ، تقدًن عبد اهلل العاليلي ، أعاد بناءه ، يوسف خياط ، لساف العرب ، اجمللد األكؿ ، دار اجليل ، دار لساف العرب ، 5

 ( . 60 )بَتكت ص 
 ( . 28 )ػ سورة اإلنساف ، آية 6
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كاألسرة جماعة مف األفراد المرتبطيف بصمة قربى ، سكاء أعاشكا تحت سقؼ كاحد أـ لـ يعيشكا ، 

. كتقـك األسرة عمى صمة القرابة ، أم أعضاء األسرة ينتمكف إلى األسرة مف خبلؿ الزكاج كالكالدة 

 

: جاء في التفسير الكبير لمفخر الرازم حكؿ اآلية السابقة 

الربط  كالتكثيؽ ، كمنو أسر الرجؿ ، إذا كثؽ بالقد ، كفرس مأسكر الخمؽ ، كفرس : األسر  ]

. مأسكر بالعقب 

شددنا أسرىـ ، أم شددنا تكصيؿ أعضائيـ بعضان ببعض ، كتكثيؽ مفاصميـ باألعصاـ : كالمعنى 

 ] . 

 

: وتعريف األسرة  في االصطالح الشرعي ال يختمف عن المعنى المغوي فيي 

،  ككممة األسرة في اإلسبلـ أكسع مدل مف عشيرة الشخص كرىطو األدنكف الذيف يتقكَّل بيـ 

األسرة في القكانيف األخرل ، فإف األسرة في اإلسبلـ تشمؿ الزكجيف كاألكالد الذيف ىـ ثمرة الزكاج 

كفركعيـ ، كما تشمؿ األصكؿ مف اآلباء كاألميات ، فيدخؿ في ىذا األجداد كالجدات ، كتشمؿ 

أيضان فركع األبكيف ، كىـ األخكة كاألخكات كأكالدىـ ، كتشمؿ أيضان فركع األجداد كالجدات فيشمؿ 

العـ كالعمة كفركعيما ، كالخاؿ كالخالة كفركعيما ، كتشمؿ األقارب جميعان ، سكاء منيـ األدنكف 

                                                                                                                                                                          

 
 
 .بَتكت /  ، دار إحياء الًتاث العريب 3، ط  ( 261) ، ص  ( 30 ػ 29 ) ػ أنظر الفخر الرازم ، التفسَت الكبَت ، ج 1

 ( . 22 ػ 20 ) ـ ، ص 1979 ػ عّبود ، عبد الغٍت ، األسرة ادلسلمة كاألسرة ادلعاصرة ، الطبعة األكىل ، دار الفكر العريب ، 2
  ( .62 ) ص 130ب .  ػ أبو زىرة ، اإلماـ زلمد ،  تنظيم اإلسالـ للمجتمع ، دار الفكر العريب ، القاىرة ، ص 3

 ( . 2 ػ 1 ) ػ حسن ، زلمود ، األسرة كمشكالهتا ، دار النهضة ، بَتكت ، ص 3
 

 



 292 

كاألسرة كجماعة مف  .   كغير األدنيف ، كىي حيثما سارت أكجدت حقكقان ، كاثبتت كاجبات 

األفراد يتفاعمكف مع بعضيـ البعض ، تعتبر الييئة األساسية التي تقـك بعممية التطبيع االجتماعي 

لمجيؿ الجديد ، أم أنيا تنقؿ الطفؿ خبلؿ مراحؿ نمكه جكىر الػثقافة  

 

لمجتمع معيف ، فيقـك األبكاف كمف يمثميما بغرس العادات كالتقاليد كالميارات كالقيـ األخبلقية في 

. نفس الطفؿ 

كلما كانت األسرة اإلسبلمية ىي أساس بناء المجتمع اإلسبلمي فقد حافظ اإلسبلـ عمى كحدتيا 

كتماسكيا ، كضرب بعقكبة قاسية عمى مف يحاكؿ أف ييدـ بناءىا أك يضعؼ شأنيا بأم صكرة 

كانت ، لذا فقد صاف اإلسبلـ أعراض الناس كمنع مف أف تككف األعراض مجاالن لمتحدث بيا أك 

الكبلـ عنيا ، أك الطعف في أعراض الناس ، كاتياميا بالزنا ، فمنع مف إشاعة الفاحشة كرمي 

يحّبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ليم عذاب  إن الذين }:  ، قاؿ تعالى المحصنات 

يأتوا بأربعة شيداء فاجمدوىم ثمانين جمدة   والذين يرمون المحصنات ثم لم }: ، كقاؿ  {أليم 

إنَّ الذين يرمون  }: ، كقاؿ أيضان  {وال تقبموا ليم شيادة أبدًا ، وأولئك ىم الفاسقون 

  .   {المحصنات الغافالت المؤمناتُ لعنوا في الدنيا واآلخرة وليم عذاب أليم 

نات األسرة : المطمب الثاني  :  مكوِّ

: لقد ساغ لمباحثيف أف يفرزكا كيقسّْمكا األسرة إلى أنماط عديدة كىي عمى النحك اآلتي 

:   ػ األسرة النكاة 1
                                                           

 
 ـ ، الدار العلمية الدكلية 2002زلمد ، أحكاـ كآثار الزكجية ، شرح مقارف لقانوف األحواؿ الشخصية ، الطبعة األكىل ،سنة . ػ مسارة ، د 1

 ( . 18 ػ 17 )للنشر كالتوزيع كدار الثقافة للنشر كالتوزيع ، عمَّاف ، ص 
  ( .19 )ػ سورة النور ، آية 2
  ( .4 ) ػ سورة النور ، آية 3
  ( .23 ) ػ سورة النور ، آية 4
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كتتككف ىذه األسرة مف الزكج كالزكجة كأطفاليما ، كىذا ىك النمط السائد لؤلسر في كثيرو مف 

البمداف الصناعية ، كيعمؿ األبكاف في معظـ ىذه األسر خارج المنزؿ ، كتزداد مساعدة األب في 

. رعاية األطفاؿ ، كلذلؾ نجد األب كاألطفاؿ يشارككف في األعماؿ المنزلية 

:  ػ األسرة األمكمية 2

كتنشأ ىذه األسرة بسبب الظركؼ االجتماعية ، فقد يتعرَّض بعض الرجاؿ مف أعراؽ معينة في 

بعض البمداف لمظاىر تفرقة في مجاؿ الحصكؿ عمى الكظائؼ ذات األجكر المرتفعة ، كيترتب 

عمى ذلؾ زيادة معدالت خركج زكجاتيـ لمعمؿ ، كذلؾ مف أجؿ دعـ األسرة ماديان ، كنتيجة لذلؾ 

تككف ليف سمطة في شؤكف األسرة أقكل مما ألزكاجيف ، كاألسرة التي تككف فييا األـ مسيطرة ، 

. تسمى األسرة األمكمية 

:  ػ األسرة المختمطة 3

كتنشأ ىذه األسرة بسبب زكاج المطمقيف كالمطمقات كاألرامؿ مرة أخرل ، فالزكاج مرة أخرل يخمؽ 

األسرة المختمطة ، التي تتككف مف الزكج كالزكجة كأطفاؿ كؿ منيما ، كتصبح المشاجرات الدائرة 

بيف الزكجيف الجديديف حكؿ األطفاؿ أحد مصادر الصراع ، كىك ما يؤدم إلى طبلؽ جديد كمف 

. الطبيعي أف يككف لؤلطفاؿ مشاعر متناقضة بالنسبة لؤلسرة الجديدة 

: ػ األسرة الممتدة 4

كتضـ األسرة الممتدة أقارب الزكج كالزكجة كاألجداد ، كقد تحتكم عمى أكثر مف جيؿ كقد تشمؿ 

، كنستطيع أف العشيرة التي ترتبط بجد كاحد كىذه مكجكدة في المجتمعات العربية بشكؿ كاضح 

. نسمييا األسرة المركبة ، أك األسرة المتصمة 

:  ػ أسرة التكجيو 5

                                                           

  ( .763 ػ 759 ) ػ ادلوسوعة العربية العادلية ، الطبعة الثانية ، ص 
 (  20 ) ـ ، ص 1994ػ عمراف ، عبد الرحيم ، تنظيم األسرة يف الًتاث اإلسالمي ، نشر بدعم من صندكؽ األمم ادلتحدة للسكاف ، 2



 294 

كتنشأ ىذه األسرة مف األسرة النكاة ، فيكلد اإلنساف في أسرة مككنة منو كمف إخكتو كمف كالديو  

أخرل تتككف منو كمف   (أسرة نكاة  )كعندما يتزكج الفرد كيترؾ خمفو أسرتو ، يخمؽ لنفسو 

 زكجتو كأطفالو تسمَّى أسرة اإلنجاب 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني 

المحافظة عمى ترابط األسرة وتماسكيا 

غبلؽ   لقد قاـ التشريع اإلسبلمي في باب عبلقة الرجؿ بالمرأة عمى سد الذرائع إلى الفساد ، كا 

قل لممؤمنين يغضوا من  }: ، فقاؿ تعالى األبكاب التي تيب منيا رياح الفتنة كالخمكة كالتبرج 

وقل لممؤمنات يغضضن من }: كقاؿ أيضان ، {ليم  أبصارىم ويحفظوا فروجيم ذلك أزكى

ولما كان الفرد ىو المبنة األولى في بناء المجتمع اإلسالمي  .  {فروجينَّ  أبصارىنَّ ويحفظن

   لذا كان من البدييي أن ييتم اإلسالم اىتمامًا كبيرًا بالمحضن الطبيعي الذي يقوم عمى رعايتو

فالطفل بحاجة إلى أن يعيش بأماٍن بعيدًا عن أي مضايقٍة ، وأن ال تتعرض حياتو وسالمتو 

                                                           

 ( . 41 ػ 38 ) ـ ، ص 1984سناء ، األسرة كاحلياة العائلية ، دار النهضة ، بَتكت ػ عماف .  ػ اخلويل ، د 
، كانظر الزياد ، أمحد كزميلو ،  ( 57  )القرضاكم ، الشيخ يوسف ، ىدل اإلسالـ فتاكل معاصرة ، دار ادلعرفة ، اجلزء الثاين ، ص .  ػ د 

 ( . 28 )ـ ، ص 1999الصحة النفسية ، األىلية للتوزيع كالنشر ، عماف ، 
 ( . 28 )ػ سورة النور ، آية 2

 ( . 30 ) ػ سورة النور ، آية 
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لمخطر ، وأن يشعر باالطمئنان والراحة ، ويجد ىذا كمو في أحضان والديو ، وليس ىناك أجدر 

  .وال أحق من األسرة مكانًا ليذه الرعاية 

:  كقد نٌمى اإلسبلـ آصرة التعاكف بيف أفراد األسرة كحافظ عمييا كعمؿ عمى تقكيتيا باألمكر التالية 

ػ حرَّـ اإلسبلـ الزكاج مف المحاـر سمكان بيذه العبلقة كالقرابة ، كرغبة منو في امتداد األسرة 1

. كسعتيا ، ككقاية ليذه الدائرة القريبة مف الخصكمة كالبغضاء 

ػ قرر اإلسبلـ حؽ الرضاعة كالحضانة ، كذلؾ اىتمامان بالطفكلة كحفاظان عمييا كعمى الرابطة 2

. األسرية ، كي تمتدَّ كتزدىر ، فبل تنقطع كال تتكقؼ 

 ػ قرر اإلسبلـ حؽ النفقات لؤلصكؿ عمى الفركع ، كلمفركع عمى األصكؿ ، كما قرر حؽ التكارث 3

. بنظاـو فريدو يحفظ لكؿ ذم حؽو حقو 

كتبدأ األسرة بالزكاج مف أجؿ تحقيؽ جممة مف األىداؼ كمف أىـ ىذه األىداؼ في نظر اإلسبلـ   

:  ما يأتي 

ػ إشباع الغريزة الجنسية عمى نحكو يحقؽ العفة كيحافظ عمى األعراض ، كيكجد السكف النفسي 1

آياتو أن خمق لكم من أنفسكم أزواجًا  ومن }: الذم أشار إليو المكلى عزَّ كجؿ فقاؿ تعالى 

.  {ورحمة لتسكنوا إلييا وجعل بينكم مودة

.  ػ بقاء كنقاء النسؿ كصيانة األنساب مف االختبلط 2

.  ػ إيجاد جك صالح لضماف النشأة السكية لمكائف اإلنساني 3

.  ػ صيانة المجتمع مف التحمؿ كالفساد 4

ػ المكدة كالرحمة التي يظير أثرىا في التعامؿ كالتعاكف بيف األسرة ، كالرحمة التي تظير بعكاطؼ 5

 .  األمكمة ك األبكة كرحمتيما لمصغار 

                                                           

. كما بعدىا  ( 28 )ػ الزياد ، أمحد ، كزميلو ، الصحة النفسية للطفل ، ص 4
  ( .21 ) ػ سورة الرـك ، آية 
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كلذلؾ فقد كاف اإلسبلـ سابقان إلقرار كحماية حقكؽ اإلنساف ككفالتيا ، في كقت كانت البشرية تعيش 

:  في ظممات الجيؿ كالضبلؿ كأىـ ىذه الحقكؽ اإلنسانية ىي 

فكأنما قتل النَّاس  من قتل نفسًا بغير نفٍس أو فساٍد في األرض }: قاؿ تعالى :  ػ حؽ الحياة 1

 .  {جميعًا ومن أحياىا فكأنما أحيا النَّاس جميعاً 

 . {ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي  }: قاؿ تعالى :  ػ حرية االعتقاد كاإلرادة 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 38 ػ 34 )رمزم ، تنظيم اإلسالـ للمجتمع كاألسرة كالعقوبات ، دار القلم ، الكويت ، شارع السور ، الطبعة األكىل ، ص . ػ نعناعة ، د 2
 . )

 ( . 32 ) ػ سورة ادلائدة ، آية 
 ( . 256 )ػ سورة البقرة ، آية 2
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لتسكنوا إلييا وجعل  ومن آياتو أن خمق لكم من أنفسكم أزواجاً  }: قاؿ تعالى : ػ حماية األسرة 3

 . {بينكم مودة ورحمة 

وجعمناكم شعوبًا وقبائل  يا أييا النَّاس إنَّا خمقناكم من ذكٍر وأنثى }: قال تعالى : ػ حؽ المساكاة 4

.  { لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم

اعدلوا ىو أقرب  وال يجرمنَّكم شنئان قوم عمى أن ال تعدلوا ، }: قاؿ تعالى  : ػ حؽ العدؿ5

.  { لمتقوى

ف اإلسبلـ حيف نظر إلى األسرة ، كانت نظرتو تراعي ىدفيف أساسييف ىما فطرة األسرة ككظيفتيا  كا 

الذي خمقكم من نفٍس واحدة وجعل منيا زوجيا ليسكن  ىو}: ، كىذا كاضح مف خبلؿ قكلو تعالى 

نما  { إلييا ف اختمفت كظيفتيا بيف الذكر كاألنثى ، كا  ، فيي نفس كاحدة في طبيعة تككينيا كا 

ىذا االختبلؼ ليسكف الزكج إلى زكجو كيستريح ليا ، فيي نظرة كاممة متكاممة كصادقة ، جاء بيا 

ىذا الديف منذ أربعة عشر قرنان ، يكـ أف كانت الديانات المحرَّفة تعد المرأة أصؿ الببلء اإلنساني ، 

كتعتبرىا لعنة كنجسان كفخان لمغكاية ، تحذّْر منو تحذيران شديدان ، كيكـ أف كانت الكثنيّْات كال تزاؿ 

تعدىا مف سقط المتاع ، أك عمى األكثر خادمان أدنى مرتبة مف الرجؿ ، كال حساب ليا في ذاتو 

. عمى اإلطبلؽ 

كلذلؾ نجد بأف اإلسبلـ قد حرص عمى أف يككف أساس البناء األسرم بيف الزكجيف ابتداءن كفقان لعقدو 

وأحلَّ  }: شرعيو لو أركانو كشركطو ، بعيدان عف العبلقات القائمة عمى الزنا كالمخادنة ، قاؿ تعالى 

                                                           

 ( . 21 ) ػ سورة الرـك ، آية 
 ( . 13 )ػ سورة احلجرات ، آية 2
 -152 )ص ، ـ 1981،بَتكت ، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر  ،  معامل النظاـ االجتماعي يف االسالـ ، حيِت امحد ، الكعكي - 3

154 . ) 
 ( . 8 )ػ سورة ادلائدة ، آية 4
 ( . 189 ) ػ سورة األعراؼ ، آية ، 5
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 كقد عظَّـ الشارع مف شأف، {تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين  لكم ما وراء ذلكم أن

وأخذن منكم  }: الذم ينظّْـ العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة ، ككصفو المكلى عزَّ كجؿ بقكلو  العقد ىذا

كعمى ىذا األساس فإف اإلسبلـ ال يقبؿ أف يبنى العقد عمى التأقيت ، فيك  ، {ميثاقًا غميظًا 

رابطة دائمة ديمكمة كجكد الزكجيف ، كمف ىنا فقد دعا اإلسبلـ إلى إحاطة ىذا العقد بجممة مف 

:  االعتبارات التي تكفؿ استمراريتو قبؿ إنشائو كبعده مف أىميا 

 تشريع الًخطبة قبؿ العقد ، كتكصية الخاطبيف إلى حسف االختيار أحدىما لآلخر ، كنظر كؿ  *1

. منيما لآلخر ، كاعتماد العامؿ الديني أساسان لبلختيار

 دعا الشرع إلى أف يتـ العقد في ظؿ التراضي البعيد عف اإلكراه ، حتى ال يككف عرضة  *2

. لمفسخ 

 إف الشرع قد رتَّب عمى العقد جممة مف الحقكؽ لمزكجيف ، تتمخص في المعاشرة بالمعركؼ ،  *3

  . {وعاشروىنَّ بالمعروف }: لقكلو تعالى 

الطبلؽ بيف الزكجيف ، كىك ىادـ لؤلسرة ، فإنو قيَّده بجممة مف القيكد ،  كاإلسبلـ إذ أقرَّ  * 4

فجعمو بيد الزكج كحده ، كنيى عف طبلؽ التعسؼ ، كدعا إلى التماس منيجية معينة قبؿ إيقاعو 

. عمى المرأة الناشز ، كذلؾ بالكعظ كاليجر كالضرب غير المبرح 

كليس معنى ىذا مصادرة حؽ المرأة في التخمص مف العبلقة الزكجية ، فيناؾ المخالعة ، التي 

تخكؿ المرأة بأف تخمع زكجيا مقابؿ ماؿ تؤديو إليو ، باإلضافة إلى طمب التفريؽ بسبب عجز 

                                                           

 ( . 24 ) ػ سورة النساء ، آية 
 ( . 21 ) ػ سورة النساء ، آية ، 2
 ( . 19 ) ػ سورة النساء ، آية 3
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جنسيو أك عقميو أك جسميو في الزكج ، أك بسبب فقده أك سجنو ، أك بسبب شقاؽ يمحؽ بيا 

   .الضرر

:  بعض األمور التي شرعيا اإلسالم لممحافظة عمى األسرة من الفرقة : المطمب األول 

.  أكالن أكصى باختيار الزكج كالزكجة 

أكجب اإلسبلـ أف يككف الجؿ كفؤان لمزكجة ، فإف كاف خسيسان ، لـ يكف ليا كفؤان ، ألف : ثانيان 

. الزكاج عبلقة بيف أسرتيف كليس بيف شخصيف فقط 

فإف  }: أكجب اإلسبلـ تحكيـ حكميف عندما ينشب كؿ خبلؼ بيف الزكجيف ، قاؿ تعالى : ثالثان 

 {خفتـ شقاؽ بينيما فابعثكا حكمان مف أىمو كحكمان مف أىميا ، إف يريدا إصبلحان يكفؽ اهلل بينيما 

  

. جعؿ اهلل لكؿو مف الزكجيف مسؤكلية كرعاية خاصة بو ، كىك مسؤكؿ عف رعيَّتو  : رابعان 

 كاألصؿ في التقاء الزكجيف ىك السكف كاالطمئناف كاألنس كاالستقرار ، ليظمؿ السككف كاألمف جكَّ 

المحضف الذم تنمك فيو الفراخ الصغيرة ، كيينتج فيو المحصكؿ البشرم الثميف ، كيؤىؿ فيو الجيؿ 

. الناشئ لحمؿ تراث التمدف البشرم 

ضمانات لمنع الفرقة بين الزوجين :المطمب الثاني

:  الفرع األول ـ ضمانات قبل عقد الزواج 

:   ـ حسن اختيار الزوجين 1

يجب أف ال يينظر إلى الحياة الزكجية بمنظارو مادمو أك حسيو ، فإف الزكاج قد ال يككف سعيدان 

ف كانت ىي مف أسباب السعادة ، كلكنَّيا كحدىا ال  بتكافر الجماؿ أك الجاه أك الماؿ فحسب ، كا 

                                                           

 145 ) ـ ، ص 1994 ػ البيايت ، منَت محيد ، النظاـ السياسي اإلسالمي مقارنان بالدكلة القانونية ، الطبعة الثانية ، عمَّاف ، دار البشَت ، 
 ( . 146ػ 
 ( . 35 )ػ سورة النساء ، آية 2
  ( .88 ػ 87 )ػ أبو زىرة ، اإلماـ زلمد ،  تنظيم اإلسالـ للمجتمع ، دار الفكر ، القاىرة ، ص 3



 300 

تكفي ، ألنو ال دكاـ ليا ، فالجماؿ ميما عظيـ فبل بد أف يذبؿ ، كقد يككف معو سكء خمؽ ، فيككف 

جماليا كباالن عمييا كعمى الزكج ، كالجاه مف األمكر المتقمبة ، فكـ ذم منصب أصبح عاديان ، 

ككذلؾ الثركة قد تتبدد أك ربما تككف سببان لمبطر ، كىكذا كؿ ما كاف أساسو غير ثابت فيك معرَّض 

لمزكاؿ أك التغيير ، مف أجؿ ذلؾ كاف مف الكاجب أف يككف مقياس االختيار بيف الزكجيف ىك الديف 

 . كالخمؽ بالدرجة األكلى ، فما كاف هلل داـ كاتصؿ ، كما كاف لغيره انقطع كانفصؿ

كمف ىنا فقد كضع الرسكؿ صمَّى اهلل عميو كسمَّـ أسس الحياة الزكجية التي تدكـ سعادتيا كينعـ في 

ال تزوجوا النساء  ): ظمّْيا الزكجاف كأكالدىما كغيرىما مف أعضاء األسرة قاؿ صٌمى اهلل عميو كسمَّـ 

،  حسنين أن يرديين ، وال تزوجوىنَّ ألموالينَّ ، فعسى أموالين أن تطغيينَّ  لحسنين ، فعسى

، فالذم يقتضيو الشرع اعتبار الديف في الكفاءة أصبلن ككماالن ،  ( ولكن تزوجوىنَّ عمى الدين

. فما كاف تقكل اهلل في شيء إال زانو كبارؾ فيو

:   ـ الرؤية 2

 ): كالغاية منيا مف أجا اطمئناف الخاطبيف لبعضيما البعض قبؿ العقد قاؿ صمَّى اهلل عميو كسمَّـ 

إذا خطب  ): ، كقاؿ أيضان  ( تناكر اختمف األرواح جنود مجندة ما تعارف منيا ائتمف ، وما

.  (ينظر منيا إلى ما يدعوه إلى نكاحيا فميفعل أحدكم المرأة ففن استطاع أن

 يتبيف لنا مف ىذه األحاديث اىتماـ اإلسبلـ كحرصو عمى اتخاذ أسباب تقكية الرابطة الزكجية ، 

كاتّْباع الخطكات الطبيعية كالفطرية ، كجعؿ ىذا الحؽ لمرجؿ كالمرأة سكاء ، كذلؾ حتى تتكافر 

. أسباب الرضى كاالطمئناف كالقبكؿ كالمكافقة مف الطرفيف 

                                                           

 ( . 24- 30 )ص ، ـ 1997، دار ابن  حـز  ، 1ط، احكاـ اخللع يف الشريعة االسالمية ،  عامر سعيد .د، الزيبارم -  
 ( .  80 ) ، ص 7ألبيهقي يف السنن الكربل ، ج- 2
 ( . 2030 ) ، ص 4اإلماـ مسلم ، يف الصحيح ، ج - 3
 ، 7، كالبيهقي يف السنن الكربل ، ج ( 179 ) ، ص 2كاحلاكم يف مستدركو ، ج ( 334 ) ، ص 3أمحد ، اإلماـ ، يف مسنده ، ج- 4

 ( . 201 – 200 ) ، ص 6، كاأللباين يف إركاء الغليل ، ج  ( 84 )ص 
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:  الفرع الثاني ـ ضمانات بعد عقد الزواج 

:  أواًلـ واجبات الزوجة أو حقوق الزوج 

كمعنى الطاعة ، بأف تسمّْـ نفسيا إليو إذا طمب ذلؾ منيا ، كال تمتنع إال لمانع : طاعة الزكج : أكالن 

شرعي ، كمف طاعتيا لزكجيا قرارىا في بيتيا كتفرغيا لشؤكف الزكج كرعاية أكالده ، كال يجكز ليا 

الخركج مف البيت كلك كاف ذلؾ لمحج إال بإذنو كال تخرج لممسجد إال بإذنو ، كقد أجاز الحنفية 

الخركج لزيارة كالدييا في حاؿ المرض مف أجؿ خدمتيما إذا لـ يكف ليما سكاىا ، ألف حؽ الكالديف 

. مقدَّـ عمى حؽ الزكج  ، كال يحؽ ليا صكـ يكـ النفؿ أك التطكع إال بإذنو 

ف طاعة الزكجة    كتككف ىذه الطاعة بالمعركؼ ، كال طاعة لو عمييا في معصية الخالؽ ، كا 

لزكجيا تحببيا إليو ، كترفع عنده منزلتيا ، كتجعؿ في البيت سعادة تنعـ بيا األسرة بكامميا ، جاء 

دخمت من  ، إذا صمَّت المرأة خمسيا ، وحفظت فرجيا ، وأطاعت بعميا ): في الحديث الشريؼ 

.  ( أي أبواب الجنة شاءت

يا : جاءت امرأة إلى النبي صمَّى اهلل عمية كسمَّـ كقالت : كعف ابف عباسو رضي اهلل عنيما قاؿ 

رسكؿ اهلل أنا كافدة النساء إليؾ ، ما مف امرأة تسمع مقالتي إلى يكـ القيامة إال سرَّىا ذلؾ ، اهلل رب 

الرجاؿ كالنساء ، كآدـ أبك الرجاؿ كالنساء ، كحكاء أـ الرجاؿ كالنساء ، كأنت رسكؿ اهلل إلى الرجاؿ 

ف ماتكا  كالنساء ، كتب اهلل الجياد عمى الرجاؿ ، فإف استشيدكا ، كانكا أحياءن عند ربيـ يرزقكف ، كا 

ف رجعكا آجرىـ اهلل ، كنحف النساء نقكـ عمى المرضى ، كنداكم الجرحى ،  كقع أجرىـ عمى اهلل ، كا 

 يا وافدة النساء ، أبمغي من لقيت من ): فما لنا في اآلخرة ؟ قاؿ رسكؿ اهلل صمَّى اهلل عميو كسمَّـ 

.  ( النساء ، طاعة الزوج واعترافيا بحقو بعدل ذلك كمو

                                                           

 ) ، ص 1كأمحد يف مسنده ج ( 73 ) ػ حديث حسن صحيح ، ركاه ابن حّباف يف صحيحو ، كما يف الًتغيب ، اجلزء الثالث ، ص 
 (  . 309 ) ، ص 2كقاؿ عنو األلباين يف صحيح الًتغيب كالًتىيب حسن لغَته ، ج ( 191

 ( . 147 ) ، كتاب أحكاـ النساء إلبن اجلوزم ، ص 8544 ػ أخرجو الديلمي يف مسنده حديث رقم 
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ف طاعة الزكج كامتثاؿ أكامره تأتي مف مسؤكلية الرجؿ كقكامتو، في أف يككف لو القكؿ الفصؿ في  كا 

ف طاعة المرأة لزكجيا مشركطة بما يأتي  :  شؤكف البيت ، كا 

ػ أف يككف األمر الصادر منو لزكجتو في شؤكف الزكجية، فمك كاف في شأفو مف شؤكنيا الخاصة، 1

. كتصرؼو في بعض ماليا ، فبل يجب عمييا أف تمتثؿ أمره 

. ػ أف يككف األمر مكافقان ألكامر الشريعة، فمك أمرىا بمعصية،  فميا حؽ االمتناع عف إجابة طمبو2

نني أكافؽ عمى ما قاؿػ أف يككف الزكج قائمان بما كجب عميو مف الحقكؽ ليا 3  الدكتكر ق ، كا 

.  التكركرم ألنو مقنع كعادؿ 

:  احترام مشاعر الزوج : ثانيًا 

كتككف ىذه بأف ال تخرج مف البيت إال بإذنو ، كال تبدم زينتيا لؤلجانب ليطمئف إلييا قمب زكجيا 

، كما أجمؿ عبارة  {أبصارىنَّ ويحفظن فروجينَّ  قل لممؤمنات يغضضن من }: قاؿ تعالى 

:  المرحـك اإلماـ الغزالي في ىذا الشأف فيقكؿ 

أن تكون قاعدة في قعر بيتيا الزمة لمغزليا  : فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل " 

طالعيا ، قميمة الكالم لجيرانيا ، ال تدخل عمييم إال في حال يوجب الدخول   ال يكثر صعودىا وا 

تحفظ بعميا في غيبتو ، وتطمب مسرتو في جميع أمورىا ، وال تخونو في نفسيا ومالو ، وال 

تخرج من بيتيا إال بفذنو ، ففن خرجت بفذنو فمختفية في ثيابيا ، تطمب المواضع الخالية دون 

الشوارع واألسواق ، محترزة من أن يسمع غريب صوتيا ، أو يعرفيا بشخصيا ، ال تتعرف إلى 

صديق بعميا في حاجاتيا ، بل تتنكر عمى من تظن أنو يعرفيا أو تعرفو ، ىميا صالح شأنيا 

ذا استأذن صديق بعميا عمى الباب ، وليس  وتدبير بيتيا ، مقبمة عمى صالتيا وصياميا ،  وا 

                                                           

احملامي عثماف ، أستاذ مشارؾ يف القانوف ، كلية احلقوؽ ، جامعة القدس ، رئيس جامعة اخلليل سابقان ، شرح قانوف . ػ التكركرم ، د 2
 ( . 161 ) ـ ص 1998األحواؿ الشخصية ، مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع ، عمَّاف ، 

  ( .31 ) ػ سورة النور ، آية 
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البعل حاضرًا ، لم تستفيم ، ولم تعاوده في الكالم ، غيرة عمى نفسيا وبعميا ، وتكون قانعة من 

زوجيا بما رزق اهلل ، وتقدم حقو عمى حقيا ، متنظفة في نفسيا مستعدة في األحوال كميا 

لمتمتع بيا إن شاء ، مشفقة عمى أوالدىا ، محافظة عمييم ، قصيرة المسان عن سب األوالد 

ووالدىم ، ال تتفاخر عمى الزوج بجماليا ، وال تزدري زوجيا لقبحو ،  ومن آداب المرأة مالزمة 

الصالح واالنقباض في غيبة زوجيا ، والرجوع إلى المعب واالنبساط في حضوره ، وال ينبغي أن 

. " تؤذي زوجيا بحال وأن تقوم بكل خدمة في الدار تقدرعمييا ، 

:  خدمة الزوج والبيت : ثالثًا 

رغـ أف ىذا الحؽ ليس بكاجب عمييا إال أف النساء قد اعتادت أف تقـك بخدمة الزكج ، كأمكر البيت 

، كذلؾ كرامة منيا ككفاءن لزكجيا ، لكف عمى الزكج أف يساعدىا ، كعميو أف يعمـ بأف ىذا ليس مف 

. كاجبيا ، بؿ ما تقكـ بو ىك حبان كتضحيةن لزكجيا كبيتيا 

:  حفظ أموال الزوج : رابعًا 

كبما أف الماؿ ىك عصب الحياة ، فعمى المرأة أف تككف حريصة عمى ماؿ زكجيا الذم استأمنيا 

عميو ككضعو بيف يدييا ، ألنيا إف أىممت بماؿ زكجيا كأسفت فيو فقد يككف مف أسباب النزاع 

 والمرأة راعية في بيت زوجيا ، وىي مسؤولة عن ): كالشقاؽ بينيما ، قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ 

.  ( رعيتيا

:  التزين لمزوج : خامسًا 

كىذا ما يكجب حبيا لو كارتياحو ليا ، كأف تستعد لمقائو بأحسف المظاىر ، مف نظافة ثياب كطبلقة 

. كجو ، كبسامة ثغر ، لتحكز عمى رضى ربيا ، كمف ثـ كرضاه 
                                                           

، كالغزايل صاحب ادلؤلفات اجلليلة ،  ( 55 ػ 54 ) ػ الغزايل ،  أبو حامد الغزايل ، إحياء علـو الدين اجمللد الثاين ، دار الفكر الغريب، ص 
 ىجرية ، ككاف متصوفان مات كصحيح البخارم على صدره ، فيدؿ علىأنو رجع عن 505 ىجرية ، كتويف عاـ 450كلد يف طوس عاـ 

 ( . 388 )احلديث عن الفلسفة ، عن التاج ادلكلل ص 
 (  . 1459 ) ، ص 3كمسلم يف صحيحو ج ( 100 ) ػ البخارم ، صحيح البخارم ، اجلزء الثالث ، ص 
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 : أن ال تحمِّل زوجيا ما ال يطيق: سادسًا 

كذلؾ مف نفقات كمصاريؼ ، بؿ تعينو عمى االقتصاد كبناء البيت ، كأف تككف القناعة عنكانيا ، 

:  كقد كاف نساء السمؼ الصالح تقكؿ الكاحدة لزكجيا عندما يخرج مف البيت 

.  "إياك وكسب الحرام ، ففنا نصبر عمى الجوع ، وال نصبر عمى النار" 

:  حق القوامة والوعظ : سابعًا 

، كىذا الحؽ يعطي الزكج حؽ الكعظ لزكجتو ،  {الرجال قوَّامون عمى النساء }: قاؿ تعالى 

كاليجر بالكبلـ أك المضاجع في بيت الزكجية لمدة محدكدة ، ثـ المجكء إلى آخر خيار كىك 

.  الضرب غير المبرح 

: وقال اإلمام أبو حامد الغزالي 

:  أىـ حقكؽ الزكج عمى زكجتو أمراف]

. الصيانة كالستر : أحدىما 

. ترؾ المطالبة بما كراء الحاجة ، كالتعفؼ عف كسبو إذا كاف حرامان : كاآلخر 

فإذا التزمت المرأة بيذه الكاجبات كغيرىا مما بينو اإلسبلـ ، فإنيا ستعيش في سعادة كمكدة كرحمة 

. كسكينة ، بعيدة عف الشقاؽ كالنزاع ، كعف كؿ ما يؤدم إلى الطبلؽ كالفراؽ 

:   ػ كاجبات الزكج أك حقكؽ الزكجة 2

وآتوا النساء  }: أف يكفي الزكج زكجتو ميرىا كصداقيا كامبلن غير منقكص ، قاؿ تعالى : أكالن 

.  {صُدقاتينَّ نحمة

                                                           

.. ، مرجع سابق  ( 53) ، كانظر كتاب اإلحياء للغزايل اجلزء الثاين ، ص  ( 100 )ػ فكرم ، علي ، سعادة الزكجُت ، اجلزء الثاين ، ص 2
 ( . 34 ) ػ سورة النساء ، آية 

النجدم ، زىو أمحد ، ، أستاذ الشريعة اإلسالمية ّتامعة القاىرة كلية احلقوؽ ، كاحملامي بالنقض ، أحكاـ اإلسالـ يف اخلطبة كالزكاج ، . ػ د 4
 ( . 260 ػ 242 )دار النصر ، فرع جامعة القاىرة ، ص 

 ( . 4 ) ػ سورة النساء ، آية 
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اإلنفاؽ عمييا ، كتشمؿ النفقة المأكؿ كالمشرب كالكسكة كالسكف كنفقة الخادـ إف كاف ليا : ثانيان 

خادـ كىي ممف يخدـ  ، كذلؾ حسب حاؿ الزكج يسران كعسران ، عمى أف ال تقؿ عف الحد األدنى 

لينفق ذو سعة من سعتو ومن ُقدر عميو رزقو  }: مف القكت كالكسكة الضركرييف قاؿ تعالى 

 .  {فمينفق مما آتاه اهلل

كىذا الكاجب أىـ كاجبات الزكج بأف يقـك بالنصح كاإلرشاد : التعميـ كالنصح كاإلرشاد : ثالثان 

} كالتعميـ ، كخاصة ما لو عبلقة بأمكر اإلسبلـ مف عقائد كأحكاـ كأخبلؽ كمعامبلت ، قاؿ تعالى 

.  {وأىميكم نارًا وقودىا الناس والحجارة يا أييا الذين آمنوا قوا أنفسكم

 

 

 

 

 

:  مداعبتيا ومالطفتيا والغيرة عمييا : رابعًا 

كيككف ذلؾ بالتبسـ في كجييا عند لقائيا ، كيبسط عند رجكعو إلييا ، كيستمع لحديثيا ، كيمازحيا 

إن  ): ، كذلؾ إشعاران ليا بمكاتنيا مف نفسو ، كأف يعامميا بحسف خمؽ ، قاؿ صمَّى اهلل عميو كسمَّـ 

.   ( إيمانًا ، أحسنيم خمقًا وخيارىم خيارىم ألىمو من أكمل المؤمنين

 فأمسكوىنَّ بمعروف أو سرِّحوىنَّ بمعروف، وال }: قاؿ تعالى: عدـ اإلضرار بالزكجة: خامسان 

وىنَّ  }: ، كقاؿ أيضان  {تمسكوىنَّ ضرارًا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظمم نفسو  وال تضارُّ

                                                           

 ( . 7 )ػ سورة الطالؽ ، آية 2
 ( . 6 ) ػ سورة التحرًن ، آية 

. حديث حسن صحيح  ( 204 ) ػ ركاه الًتمذم ، اجلزء الثاين ص 
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كىفَّ في اإلنفاؽ عمييفَّ فتضيّْقكا عمييفَّ النفقة فيخرجف، {لتضيقوا عميينَّ   كالمعنى ال تضارُّ

.  

كقد قسَّـ بعض الباحثيف ىذه الحقكؽ إلى حقكؽ مادية كأخرل معنكية، فأما الحقكؽ المعنكية  

:  فتنحصر في 

   العدؿ كالتعميـ كالغيرة ، فأما العدؿ الذم أمرت بو الشريعة في ىذا المجاؿ فيك العدؿ بيف 

هلل شيداء بالقسط وال يجرمنَّكم  يا أييا المذين آمنوا كونوا قوَّامين }: الزكجات ، قاؿ تعالى 

ذا كاف الزكج ال يستطيع أف يعدؿ  {أقرب لمتقوى شنئآن قوٍم عمى أن ال تعدلوا اعدلوا ىو ، كا 

 ففن خفتم أن ال تعدلوا فـواحدة }: بيف الزكجات فعميو أف يكتفي بالزكاج مف كاحدة ، قاؿ تعالى 

، كالعدؿ يشمؿ المبيت كالنفقة كنحك ذلؾ مف األمكر المستطاعة ، أما العدؿ في ميؿ القمب ، {

فإنو غير مستطاع ، لكف عمى الرجؿ ألف يجاىد نفسو حتى ال يميؿ في محبتو كؿ الميؿ لكاحدة 

 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الّنساء ولو حرصتم فال تميموا كل الميل }: دكف أخرل ، قاؿ تعالى 

.  {فتذروىا كالمعمقة

:  كأما الحؽ الثاني المعنكم فيك تعميـ الزكجة كتعيدىا مف الناحية الدينية 

فعمى الزكج أف ييعمّْـ زكجتو أمكر دينيا كيبٌصرىا بحقكؽ خالقيا ، كيأمرىا بتقكل اهلل عزَّ كجؿ  قاؿ 

 .  {نسألك رزقًا والعاقبة لمتقوى وأمر أىمك بالصالة واصطبر عمييا ال }: تعالى 

:  كالحؽ المعنكم الثالث الذم لمزكجة فيك االىتماـ بيا كالغيرة عمييا 
                                                                                                                                                                          

 ( . 231 )ػ سورة البقرة ، آية 2
  ( .6 )ػ سورة الطالؽ ، آية 3
 1995 ق ، 1416مسك ، عبد العزيز رمضاف ، كلية احلقوؽ ، جامعة القاىرة ، أحكاـ األسرة يف الفقو اإلسالمي كالقانوف ادلصرم ، . ػ د 4

  ( .230 ػ 73ا )ـ ،ص 
  ( .8 )ػ سورة ادلائدة ، آية 5

 ( . 3 ) ػ سورة النساء ، آية 
 ( . 129 ) ػ سورة النساء ، آية 

 ( . 132 )ػ سورة طو ، آية 2
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كىذا الحؽ يشمؿ أف ال يطمب مف زكجتو مخالطة زكاره ، أك أف يقبؿ ذلؾ إف ىي طمبت منو ذلؾ 

، ما عدا المحاـر ، كال يتركيا تخرج كحدىا تنافس الرجاؿ في األسكاؽ كالطرقات تتخطفيا أعيف 

ذا كاف البد مف خركجيا فعميو أف يأمرىا بأف تحافظ عمى سترىا كلباسيا كأف تبتعد عف  الرجاؿ ، كا 

األماكف المشبكىة ، كأف ال تخرج متعطرة ، كخركجو ال يؤدم إلى أم إثارة في لبسيا كمشيتيا 

.  ككبلميا 

: المسكف كالمير كالنفقة ، فأما المسكف : كأما الحقكؽ المادية التي لمزكجة عمى زكجيا فيي 

 فيجب أف يككف حسب حاؿ الزكج ، كتستطيع الزكجة أف تقضي فيو جميع احتياجاتيا الدينية 

كالدينية بستر ، كأف يككف لممسكف جيراف مف أىؿ التقكل كالصبلح يغيثكف الزكجة إذا استغاثت بيـ 

نو ال يحؽ لمزكج أف  ، كأف يككف المسكف صحي يحتكم عمى جميع المكاـز كالحاجات الضركرية ، كا 

يجمع في مسكف كاحد أكثر مف زكجة إال برضاىا ، كأف يككف بعيدان عف مسكف ضرتيا ، قاؿ 

 ، كالكجد معناه السعة ، فالسكف يجب أف  {سكنتم من وجدكم أسكنوىنَّ من حيث }: تعالى 

.  يككف مناسبان لحاؿ الزكج كقدرتو كفؽ العرؼ كالعادة 

:  كأما المير 

فيك حؽ لممرأة عمى زكجيا ، كذلؾ مف أجؿ االستعداد لمحياة الزكجية ، إذ تحتاج الفتاة لشراء 

بعض المكاـز مف الثياب ك المصاغ الذىبي كشراء األثاث البلـز لبيت الزكجية ، كقد سمَّاه القرآف 

صداقان كفريضة كأجران كنحمة ، فيذه األسماء تطمؽ عمى الماؿ الكاجب لممرأة عمى الرجؿ بالنكاح أك 

فما استمتعتم بو منينَّ  }: ، كقاؿ تعالى  {وآتوا الّنساء صُدقاتين نحمة }: الكطٍء ، قاؿ تعالى 

 .  {فآتوىنَّ أجورىنَّ فريضة

                                                           

 ( . 6 ) ػ سورة الطالؽ ، آية 
 ( . 4 ) ػ سورة الّنساء ، آية 

 ( . 24 )ػ سورة الّنساء ، آية 2
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:  كأما النفقة 

كىي مف أىـ الكاجبات عمى الزكج ، فإذا جرل عقد الزكاج بيف الزكجيف فإف الزكجة تستحؽ النفقة 

منذ تاريخ العقد ، ألف الزكجة تصبح محبكسة عمى زكجيا ، كالحبس يكجب النفقة ، كالنفقة تككف 

حسب حاؿ الزكج يسران كعسران ، عمى أف ال تقؿ عف الحد األدنى مف القكت كالكسكة الضركرييف 

 قد عممنا ما فرضنا عمييم في أزواجيم وما ممكت أيمانيم }: كتشمؿ النفقة العبلج ، قاؿ تعالى 

، كتستحؽ الزكجة لمنفقة بعد عقد الزكاج إذا كانت صالحة لبلستمتاع كالمعاشرة الزكجية ، فإف {

كانت صغيرة فبل تجب ليا النفقة ، ككذلؾ إذا كانت ناشزة ، كىي التي تترؾ بيت الزكجية ببل 

. مسكغ شرعي ، أك تمنع الزكج مف الدخكؿ لبيتيا قبؿ طمبيا النقمة إلى بيت آخر 

كتشمؿ النفقة أجرة الكالدة لمقابمة كالطبيب كالمشفى ، كتستحقيا الزكجة عند طبلقيا حتى انتياء 

عدتيا الشرعية ، إذا كاف الطبلؽ بائنان ، ألف معتدة الطبلؽ الرجعي ال تستحقيا ألف الزكجية غير 

منقطعة بينيما فيي تستحؽ النفقة الزكجية الشرعية ، فبل يجب ليا نفقتاف في نفس الكقت ، 

كتستمر النفقة عمى الزكج حتى مكتيا مف تجييزىا كتكفينيا كىذا الذم أخذ بو قانكف األحكاؿ 

: منو  ( 82 )الشخصية المطبؽ في المحاكـ الشرعية ، نصت المادة 

. ،" عمى الزكج نفقات تجييز كتكفيف زكجتو بعد مكتيا " 

:   ـ حقوق مشتركة بين الزوجين 3

:  حسف المعاشرة : أكالن 

شيئًا ويجعل اهلل فيو خيرًا  وعاشروىنَّ بالمعروف ففن كرىتموىنَّ فعسى أن تكرىوا }: قاؿ تعالى 

، كركم أف رجبلن جاء إلى الخميفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو ، يشكك خمؽ زكجتو { كثيراً 

                                                           

 ( . 50 ) ػ سورة األحزاب ، آية 
زلمد عساؼ ، أستاذ مساعد يف الفقو كأصولو ، جامعة . شفيق عياش ، أستاذ مشارؾ يف الفقو ادلقارف ، جامعة القدس ، ك د.  ػ د 

.  ـ ، الطبعة األكىل 2002القدس ، نظرات جلية يف شرح قانوف األحواؿ الشخصية ادلعموؿ بو يف احملاكم الشرعية ، 
 ( . 19 ) ػ سورة النساء ، آية 2
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، فكقؼ عمى باب عمر ينتظر خركجو ، فسمع امرأة عمر تستطيؿ عميو بمسانيا كتخاصمو ، 

:  كعمر ساكت ال يرد عمييا ، فانصرؼ الرجؿ راجعان كقاؿ 

كاف ىذا حاؿ عمر مع شدتو كصبلبتو كىك أمير المؤمنيف ، فكيؼ يككف حالي ؟  

يا أمير المؤمنيف جئت : ما حاجتؾ أييا الرجؿ ؟ فقاؿ : فخرج عمر فرآه مكليان عف بابو فناداه كقاؿ 

إف كاف : أشكك إليؾ سكء خمؽ زكجتي كاستطالتيا عمي ، فسمعت زكجتؾ كذلؾ ، فرجعت كقمت 

يا أخي إنني : " ىذا حاؿ عمر أمير المؤمنيف مع زكجتو ، فكيؼ يككف حالي ؟ فقاؿ عمر 

احتممتيا لحقكؽ ليا عمي ، إنيا لطبَّاخة لطعامي ، خبَّازة لخبزم ، غسَّالة لثيابي ، ميرضعة ألكالدم 

ككذلؾ زكجتي ، فقاؿ عمر : ، كليس ذلؾ كمو بكاجب عمييا ، فقاؿ الرجؿ يا أمير المؤمنيف 

". فاحتمميا ، فإنما ىي فترة يسيرة  

فحسف المعاشرة كفيؿ بالقضاء عمى الخبلفات الزكجية ، كتحكيؿ األسرة إلى جنة ينعـ في ظبلليا 

إذا رأيتني غضبت : "  لزكجتو في ىذه المناسبة الكارفة جميع أفراد األسرة ، يقكؿ أبك الدرداء

ال لف نصطحب ، كأم مصاب كىـ إذا عـ يخؼ كقعو ذا رأيتؾ غضبى رضيّْتؾ كا  ني ، كا   "فرضّْ

 .

:  ثانيًا ـ الشعور بالمسؤولية 

فمف ىذا المنطمؽ فبل بد ليما مف التناصح فيما بينيما ، كيتعاكنا عمى البر كالتقكل ، كالخير 

والتقوى وال تعاونوا عمى اإلثم والعدوان  وتعاونوا عمى البر }: كالمصمحة المشتركة ، قاؿ تعالى 

. (كمكم راٍع وكمكم مسؤول عن رعيتو  ) : كقاؿ صمَّى اهلل عميو كسمَّـ، {

                                                           

 ػ ىو عودير بن زيد األنصارم ، كيقاؿ لو حكيم األمة ، شهد أحدان مع رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو كسلَّم ، كحفظ القرآف الكرًن ، ككاف 
 ( .  24 )عامل أىل الشاـ ، كمقرئ أىل دمشق كفقيههم كقاضيهم ، تذكرة احلفَّاظ للحافظ الدمشقي ، ص 

 ( . 156 )ػ غاكجي ، كىيب سليماف ، ادلرأة ادلسلمة ، ص 2
 ( . 2 ) ػ سورة ادلائدة ، آية 

.  ػ متفق عليو 4
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:  ثالثًا ـ مراعاة حدود اهلل تعالى وأوامره 

كذلؾ مف أجؿ دكاـ العشرة الزكجية بيف الطرفيف لتككيف األسرة المسممة ، فعمييما أف ييحكّْما شرع 

اهلل في جميع شؤكف حياتيما ، كينفَّذا ما أكجبو اإلسبلـ مف تكاليؼ كآداب ككاجبات كأخبلؽ ، في 

 تمك حدود اهلل فال تعتدوىا ومن يتعد حدود اهلل فاؤلئك ىم }: جميع أمكر حياتيما قاؿ تعالى 

 كفي نياية ىذا الفصؿ فإننا نجد أف كبلن مف الزكجيف لو حقكؽ كعميو كاجبات ، .{لظالمون ا

فعمى كؿو منيما أف يؤدم كاجباتو قبؿ أف يطمب حقكقو ، كبالتالي فإف الزكاج عمى عاتؽ الزكجيف 

لآلخر ، بما يتفرع  ضركرة مساكنة كلو من الزكجُت التزامات تقتضييا طبيعتو ، كتدكر ىذه االلتزامات حكؿ

الزكجي فيما بينيما ، كما يمتـز كؿ منيما باإلخبلص لآلخر ، عميو مف ضركرة القياـ بالكاجب 

.   كالمعنكم لو بقدر استطاعتو كتقديـ المساعدة كالعكف المادم

يسألونك عن المحيض ،  : }قاؿ تعالى : حؿ استمتاع كؿ منيما باآلخر كفؽ أحكاـ الشرع: رابعان 

قل ىو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وال تقربوىنَّ حتى يطيرن ففن تطيرن فأتوىنَّ من حيث 

 .  {أمركم اهلل إنَّ اهلل يحب التوابين ويحب المتطيرين 

حيث يحـر عمى الزكج أف يتزكج بأصكؿ زكجتو كفركعيا ، كيحـر : حرمة المصاىرة : خامسان 

عمييا أف تتزكج بأصكؿ زكجيا أك فركعو ، كحرمة المصاىرة تقٌكم الصمة كالمكدة بيف األقارب ، 

. كتجمب اإلحتراـ كالتقدير ، كىي مف حقكؽ الزكجيف كمف حؽ اهلل تعالى 

                                                           

 ( . 229 ) ػ سورة البقرة ، آية 5
ادلرسي ، عبد العزيز ، مدرس القانوف ادلدين بكلية احلقوؽ ، جامعة ادلنوفية ،  مبادئ األحواؿ الشخصية ، مطبعة محادة احلديثة ، .  ػ د 
 ( . 379 ) ـ ، ص 1996

 ( . 222 ) ػ سورة البقرة ، آية 2
  ( .72 )ػ سورة النحل ، آية 3

 1995 ق ، 1416مسك ، عبد العزيز رمضاف ، كلية احلقوؽ ، جامعة القاىرة ، أحكاـ األسرة يف الفقو اإلسالمي كالقانوف ادلصرم ، .  ػ د4
  ( .239 ػ 173 )ـ ، ص 
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كىذا الحؽ مف حقكؽ األكالد ، إال أنو لكؿو مف الزكجيف حقان في نسب : ثبكت نسب األكالد: سادسان 

واهلل جعل لكم من أنفسكم  }: أكالده إليو ، باعتبارىـ ثمرة مف ثمرات الزكاج الشرعي ، قاؿ تعالى 

 .  {لكم من أزواجكم بنين وحفدة  أزواجًا وجعل

فكؿ منيما يرث اآلخر بعد مكتو حقيقة أك حكمان إذا كانت : حؽ التكارث بيف الزكجيف : سابعان 

 .   الزكجية قائمة بينيما ، كال يشترط الدخكؿ بيف الزكجيف الستحقاؽ اإلرث 

 

 

 

 المبحث الثالث

حقوق األبناء في القضاء الشرعي : المطمب األول 

بعد الحديث عف األسرة كحقكؽ كؿو مف الزكجيف اتجاه اآلخر ، فإف المأمكؿ في الزكجيف ىك 

التعاكف عمى بناء األسرة ، كتحٌمؿ المسؤكلية ، فالمرأة تعمؿ ضمف اختصاصيا ، في اإلشراؼ 

عمى البيت كالقياـ بتربية األكالد ، كالرجؿ كذلؾ يعمؿ ضمف اختصاصو باإلنفاؽ عمى األسرة ، 

كحمايتيا ، كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى  أطيب الثمرات ، في إعداد جيؿ يحمؿ في قمبو ركح 
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كلُّ مولوٍد يولد عمى الفطرة ، فأبواه  ): ، قاؿ صمَّى اهلل عميو كسمَّـ اإلسبلـ كعزة اإليماف 

سانو ، أو    .  (ينِصرانو ييِّودانو ، أو ُيمجِّ

كحيث كاف األكالد في ىذه الحياة ىـ رجاؿ المستقبؿ ، كعمييـ يعتمد ىذا الكجكد ، ألنيـ محط 

اآلماؿ ، كمعقد الرجاء ، فقد أعطاىـ التشريع اإلسبلمي عناية كبيرة منذ أف تدب فييـ الحياة ، كىـ 

أجنة في بطكف أمياتيـ ال يعممكف شيئان ، إلى أف يشبُّكا كيترعرعكا ، كؿ ىذا مف أجؿ المحافظة 

. عمى قياـ مجتمعو عمى أكمؿ كجو كأتمو ، كصيانتو مف الفساد 

نتو مف الضياع ، كأبعدتو عف العار ، فأثبتت لو  حق فإذا كلد الطفؿ حافظت عميو مف الذؿ ، كحصَّ

 مف كالديو ، فكاف ىذا أكؿ حؽ مف حقكقو ، يثبت لو فكر انفصالو عف أمو ، كلمَّا كانت النسب

حقًا ثانيًا ىو الكسيمة الكحيدة لتغذيتو كبقائو كىك في ميده ىك لبف أمو ، أكجبت لو الشريعة 

.  كذلؾ مف أجؿ المحافظة عميو مف اليبلؾ الرضاع ،

لى أف يبمغ مبمغ الرجاؿ يمر بمرحمتيف  :  كحيث كاف الطفؿ منذ كالدتو ، كا 

: مرحمة الحضانة : المرحمة األكلى 

صبلح ، فكاف ىذا الحؽ الثالث لو كالحضانة مف  يككف فييا الطفؿ  بحاجة إلى تربية كعناية بو كا 

. اختصاص النساء 

: مرحمة الضـ إلى الكلي : المرحمة الثانية 

                                                           

عبداهلل ناصح ، تربية األكالد يف اإلسالـ ، اجمللد األكؿ ، دار السالـ للطباعة كالنشر ، لصاحبها عبد القادر زلمود البكار  .  ػ علواف ، د 
زىو ، أمحد النجدم ، أحكاـ اإلسالـ يف اخلطبة كالزكاج ، الناشر ، دار . ، كانظر د  ( 28 ) ـ ، ص 2002الطبعة الثامنة كالثالثوف ، 

 ( . 283 ػ 242 )النصر ، فرع جامعة القاىرة ، ص
) ، حديث رقم  ( 127 )ػ متفقه عليو ، أنظر زلمد بن إمساعيل البخارم ، صحيح البخارم ، دار الفكر ، بَتكت ، اجلزء األكؿ ، ص 2

، بيت األفكار الدكلية ،  ( 1066) ، ص  ( 2658) ، كانظر مسلم بن احلجاج النيسابورم ، صحيح مسلم ، رقم احلديث  ( 1385
..  ـ 1998
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كتبدأ ىذه المرحمة مف حيف انتياء  مرحمة الحضانة التي ىي مف اختصاص النساء ، لتبدأ مرحمة 

  . اختصاص الرجاؿ 

كنستطيع أف نتطرؽ إلى حقكؽ األبناء في القضاء الشرعي بعد ىذه التكطئة القصيرة كأىـ ىذه 

: الحقكؽ ما يمي 

: الفرع األول ـ حق النسب 

 فالنسب رابطة سامية كصمة عظيمة ، كىك انتماء المكلكد لكالديو بدليؿ شرعي ، كىك عمى جانبو 

كبيرو مف الخطكرة ، أعطاىا الشارع المزيد مف الحماية ، كأحاطيا بسياجو منيعو ، يحمييا مف الفساد 

كاالضطراب ، كمف رحمة اهلل تعالى في خمقو كعباده ، أف يكلد الطفؿ غير قادر عمى القياـ بشؤكنو 

، فكاف مف عظيـ رحمتو أف يكدع في قمكب اآلباء حب األبناء ، يحدكىـ إلى ذلؾ كازع الحنك ، 

فمف تشريعات اإلسبلـ أف قضى عمى التبني ، الذم كاف شائعان بيف العرب في جاىميتيـ ، قبؿ أف 

واهلل  وما جعل  أدعيائكم أبنائكم ، ذلكم قولكم بأفواىكم ، }: يسطع نكر اإلسبلـ ، قاؿ تعالى 

 ، بؿ أمر سبحانو بأف ينسب ىؤالء األكالد إلى آبائيـ إف   {يقول الحق وىو ييدي السبيل 

أدعوىم آلبائيم ىو أقسط عند اهلل ، ففن لم تعمموا آباَءىم ففخوانكم في  }: عيرفكا ، قاؿ تعالى 

 .{الدين ومواليكم 

حرمة المرأة ، كحرمة األمكمة كاألبكة ، كمعنى حرمة : كألف النسب يتضمف حيرمات كمُّيا هلل تعالى 

المرأة ، أنو ال يحؿ مخالطتيا إال بطريؽ الزكجية أك ممؾ اليميف ، كحرمة األبكة كاألمكمة ، أف اهلل 

. تعالى أكجب حقكقان تجب مراعاتيا ، كال تتحقؽ ىذه الرعاية إال بالمحافظة عمى األنساب 

                                                           

 ػ بدراف ، أبو العينُت بدراف ، الفقو ادلقارف لألحواؿ الشخصية ، اجلزء األكؿ ، الزكاج كالطالؽ ، دار النهضة العربية ، بَتكت ، لبناف  
  ( .516 ػ 483 ) ـ ، ص 1967

  ( .4 ) ػ سورة األحزاب ، آية 2
  ( .5 )ػ سورة األحزاب ، آية 2
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كالنسب حؽ لمكلد الحتياجو إلى دفع العار عف نفسو بككنو كلد زنى ، كألف ثبكت نسبو يستتبع لمكلد 

: حقكقان ، منيا حؽ النفقة كالرضا ع كالحضانة كاإلرث ، كيثبت النسب بأحد أمكرو ىي 

.  ػ الزكاج الصحيح كالفراش الصحيح ، كما يمحؽ بو 1

.  ػ اإلقرار بالنسب أك دعكة الكلد 2

.   ػ البينة المعتبرة 3

كبما أف األكالد ىـ مكضكع النسب ، كىـ ثمرة الحياة الزكجية ، كىـ زينة الحياة الدنيا ، كالحفاظ 

عمى النسؿ باإلنجاب مف غايات الزكاج الميمة في اإلسبلـ ، لذلؾ نجد أف اإلسبلـ قد اىتـ بالنسب 

:  مف عدة أمكرو أىميا 

أ ػ أنو حرَّـ الزنا ، حتى ال تثمر العبلقة المحرَّمة طفبلن ال يعرؼ أبان يينسب إليو ، كقد تتركو أمو 

. لممجيكؿ منذ كالدتو ، فيمقى مصير المقطاء 

ب ػ حرَّـ التبني  ، حتى ال يتخمَّى اآلباء عف أكالدىـ ، كال يدخؿ لؤلسرة مف ليس مف أصبلبيا  كقد 

وىو الذي خمق من الماء بشرًا  }: جعؿ اإلسبلـ الزكجية كسيمة النسب الكحيدة ، فقاؿ تعالى 

.  {فجعمو نسبًا وصيرًا وكان ربك قديراً 

 ، كدعا اآلباء إلى أف يعدلكا بيف أبنائيـ في جميع ج ػ حرَّـ اإلسبلـ عمى اآلباء إنكار أبنائيـ 

سألت أمي أبي بعض : الحقكؽ ، جاء في الحديث الشريؼ الذم ركاه النعماف بف بشير فقاؿ 

ال أرضى حتى تيشيد رسكؿ اهلل صمَّى اهلل عميو كسمَّـ ، قاؿ  : المكاىبة لي ، فكىبيا لي ، فقالت 

إف أـ ! يا رسكؿ اهلل : فأخذ أبي بيدم ، كأنا غبلـ ، فأتى رسكؿ اهلل صمَّى اهلل عميو كسمَّـ ، فقاؿ 

                                                           
 1967 ػ بدراف ، أبو العينُت بدراف ، الفقو ادلقارف لألحواؿ الشخصية ، اجلزء األكؿ ، الزكاج كالطالؽ ، دار النهضة العريب ، بَتكت ، لبناف 3

 .، مرجع سابق  ( 516 ػ 500 )ـ ص 
   ( .54 ) ػ سورة الفرقاف ، آية 

زلمد كماؿ الدين ، كلية احلقوؽ ، اإلسكندرية ، أحكاـ األحواؿ الشخصية للمسلمُت ، دراسة تارخيية تشريعية كقضائية  اجلزء .  ػ إماـ ، د 2
  ( .225 ػ 205 )الثاين ، الناشر منشأة ادلعارؼ جالؿ حزل كشركاه اإلسكندرية ، ص 
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ني قد كىبت لو ، كقد أعجبيا أف أشيدؾ ، قاؿ  ) :    ىذا زاك لتني عؿ ل بعض المكاىبة لو ، كا 

ال ، قال : فوىبت لو مثل الذي وىبت ليذا ، قال : نعم ، قال :  يابشير ألك ابن غير ىذا ؟ قال 

 .  (فال تشيدني إذًا ، ففني ال أشيد عمى جور : 

 

 

 

 

 

:  الفرع الثاني ـ حق الحضانة 

:  الحضانة في المغة 

ياه  مأخكذة مف الحضف كىك الجنب ، كحضانة األـ كلدىا ، تعني ضميا إياه إلى جنبيا كاعتزاليا كا 

رقد عميو لمتفريخ ، كحضف الرجؿ : عف أبيو كتنحيتو كانفرادىا بو دكنو يقاؿ حضف الطائر البيض 

. رعاه كرباه فيك حاضف : الصبي 

:  والحضانة في اصطالح العمماء 

كىي حفظ الطفؿ عمَّا يضره كالقياـ بمصالحو كإطعامو كتنظيؼ جسده كثيابو ككقايتو عف كؿ ما 

يؤذيو ، كىي حفظ الصغير كرعاية شؤكنو ، حتى يستقؿ بأمره كيستطيع تدبير احتياجاتو ، كتربيتو 

  .كالقياـ بمصالحو ، مف قبؿ مف لو الحؽ في ذلؾ 
                                                           

ػ اجلوزم ، اإلماـ أيب الفرج مجاؿ الدين عبد الرمحن بن علي بن زلمد ، كتاب أحكاـ النساء ، حتقيق ادلهندس الشيخ زياد محداف ، دار 3
، كاحلديث أخرجو البخارم يف كتاب الشهادات ،باب ال يشهد على  ( 176 ) ـ ، ص 1989الفكر للطباعة كالنشر ، الطبعة األكىل سنة 

ىو يوسف بن عبد الرمحن بن : شهادة جور إذا شهد ، كمسلم يف كتاب اذلبات ، باب كراىية تفضيل بعض األكالد يف اذلبة ، كابن اجلوزم  
ابن األثَت ، البداية كالنهاية : علي القرشي ، من أىل بغداد ، كيل احلسبة كالنظر يف األكقاؼ ، أنشأ مدرسة اجلوزية يف دمشق ، أنظر 

 . مرجع سابق 13/203
.  ، مرجع سابق  ( 182 ) ، ص 1ابراىيم أنيس كآخرين ، ادلعجم الوسيط ، ج . رلموعة من العلماء ، د- 4
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:    يثبت عمى الطفؿ منذ كالدتو ثبلث كاليات ىي 

كالية التربية كىي لمنساء كالمعركفة بالحضانة ، كىي تربية الكلد في المدة التي ال  : الوالية األولى 

 . يستغني فييا عف النساء ، ممف ليا الحؽ في تربيتو شرعان 

:  الكالية عمى النفس كىي أمراف  :  الوالية الثانية

. تتميـ تربية الطفؿ التي ابتدأت بالحضانة :                       األكؿ 

الحفظ كالصكف بعد البمكغ ، كتكلي عقد الزكاج لمف كاف قاصران  :                        الثاني 

الكالية المالية ، كتثبت عمى المحجكر عمييـ ، كتثبت عند الحنفية لؤلب ، ثـ كصيّْو : الكالية الثالثة 

. ، ثـ لمجد ، ثـ كصيّْو 

 :ترتيب الحاضنين : الفرع الثالث 

إف اإلسبلـ جاء لرعاية شؤكف الناس ، حيث رعى اإلنساف جنينان ككليدان كصغيران كشابان ككيبلن كشيخان 

، كلمَّا كاف الصغار يعجزكف عف القياـ بشؤكف أنفسيـ كقضاء حاجاتيـ ، جعؿ الشرع كالية حفظيـ 

لمكالديف ألنيـ أشفؽ عمييـ ، ككزع المياـ بيف الكالديف ، فأعطى كؿ كاحد ما يناسبو ، فجعؿ حؽ 

التصرؼ في شؤكنيـ مف حيث التعميـ كالرعاية كالتأديب لؤلب ، لقكة رأيو ككفكر شفقتو ، كجعؿ 

حؽ رعاية الكلد كحفظو في بيتو كمنامو كطعامو كلباسو كتنظيؼ جسده ، ككؿ ما يمزمو في ذلؾ 

لؤلـ ، لكفرة شفقتيا كقدرتيا عمى ذلؾ ، كنظران لمزكميا في البيت ، فيي تتحمؿ ما ال يتحممو األب 

. مف المشقة في حفظ كرعاية شؤكف الصغار 

فإذا افترؽ الزكجاف كبينيما صغير فإف رعايتو عمى أبكيو ، يقدَّـ في ىذه الرعاية األب عمى األـ 

كمف في جيتيا في كالية الماؿ كالنكاح ، كتقدَّـ األـ في الرضاعة كالحضانة ، كتقديـ كؿ كاحد مف 

                                                                                                                                                                          

    ( . 62   )ـ ، ص 1997 ، دار الفكر ، عماف ، 1 ، ط 3زلمود علي ، شرح قانوف األحواؿ الشخصية ، ج. ألسرطاكم ، د - 1
دعول احلضانة أماـ ، كادلفتش  يف احملاكم الشرعية ، قاضي مبحكمة االستئناؼ الشرعية يف القدس ، مصطفى عبد الرمحن ، الطويل - 2

    (   .102  )ـ ، ص 2000القدس ، فلسطُت  ، ، امساعيل نواىضة . إشراؼ د، رسالة ماجيستَت ، احملاكم الشرعية الفلسطينية 
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األبكيف فيما يصمح لو لتماـ مصمحة الصغير ، فإذا لـ يكف لمصغير أبكاف ، انتقمت الحضانة 

إلىغيرىما بدرجات معينة ، كالحاضنكف يختمفكف باختبلؼ سف المحضكف ، ففي حالة حاجة 

الصغير لخدمة النساء يككف صاحب الحؽ بالحضانة المحاـر مف النساء ، ثـ تقدَّـ قرابة األـ عمى 

قرابة األب كالجد ، فإذا انعدمت المحاـر مف النساء انتقمت الحضانة إلى المحاـر العصبة مف 

الرجاؿ ، فإذا انعدمت العصبة انتقمت الحضانة إلى ذكم األرحاـ ، فإذا انعدمت انتقؿ حؽ تعييف 

 . الحاضف لمقاضي 

كأما ترتيب الحاضنيف كالمعمكؿ بو في المحاكـ الشرعي عمى الراجح مف مذىب أبي حنيفة رحمو 

:  اهلل تعالى فيي عمى النحك التالي 

.   ػ النساء المحاـر 1

.  ػ الرجاؿ المحاـر 2

.  ػ الرجاؿ المحاـر مف ذكم األرحاـ 3

.  ػ مف يعينو القاضي 4

كبما أف المحاكـ الشرعية في الضفة الغربية تعتمد المذىب الحنفي ، فقد رأيت مف المناسب أف 

: أذكر ترتيب الحاضنيف المعتمد في المحاكـ الشرعية ، كىـ عمى النحك اآلتي 

.  ػ ثـ لمعمة الشقيقة 16.                                                           ػ لؤلـ 1

ف عمت 2 .  ػ ثـ لمعمة ألـ 17.                                    ػ ثـ ألـ األـ ، كا 

ف عمت 3 .  ػ ثـ لمعمة ألب 18.                                  ػ ثـ ألـ األب ، كا 

.  ػ ثـ لخالة األـ ألبكيف 19.                                         ػ ثـ لؤلخت الشقيقة 4

                                                           
زلمد ، باحث شرعي يف قسم البحث العلمي ، كقاضي شرعي سابقان ، أستاذ األحواؿ الشخصية ادلساعد ، كلية الشريعة  .د .  ػ مسارة 2

 ـ ، الدار العلمية الدكلية للنشر 2002جامعة جرش ، أحكاـ كآثار الزكجية ، شرح مقارف لقانوف األحواؿ الشخصية ، الطبعة الثانية ، سنة 
  ( .385 )كالتوزيع ، عمَّاف ، ص 
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.  ػ ثـ لخالة األـ ألـ 20.                                              ػ ثـ لؤلخت ألـ 5

.  ػ ثـ لخالة األـ ألب 21.                                            ػ ثـ لؤلخت ألب 6

.  ػ ثـ لخالة األب ألبكيف 22.                                  ػ ثـ لبنت األخت الشقيقة 7

.  ػ ثـ لخالة األب ألـ 23.                                       ػ ثـ لبنت األخت ألـ 8

.  ػ ثـ لخالة األب ألب 24.                                          ػ ثـ لمخالة ألبكيف 9

.   ػ ثـ لعمة األـ ألبكيف 25.                                            ػ ثـ لمخالة ألـ 10

.  ػ ثـ لعمة األـ ألـ 26.                                          ػ ثـ لمخالة ألب 11

.  ػ ثـ لعمة األـ ألب 27.                                  ػ ثـ لبنت األخت ألب 12

.  ػ ثـ لعمة األب ألبكيف 28.                                  ػ ثـ لبنت األخ الشقيؽ 13

.  ػ ثـ لعمة األب ألـ 29.                                      ػ ثـ لبنت األخ ألـ 14

.  ػ ثـ لعمة األب ألب 30.                                    ػ ثـ لبنت األخ ألب 15

فإذا لـ يكف لمصغير أحد مف النساء المكاتي ليف حؽ الحضانة ، أك كاف لكنو ساقط الحضانة ، 

: ألنو كالمعدكـ ، فتككف الحضانة لمعصبة فيقدَّـ 

.  ػ ثـ األخ ألب 4.                                                      ػ األب 1

ف عبل 2 .  ػ ثـ ابف األخ ألبكيف 5.                                  ػ ثـ أبك األب كا 

.  ػ ثـ ابف األخ ألب 6.                                         ػ ثـ األخ ألبكيف 3

                          ككذا مف نزؿ منيـ  

.  ػ ثـ عـ األب الشقيؽ 3.                                          ػ ثـ العـ ألبكيف 1

.  ػ ثـ عـ أب األب 4.                                             ػ ثـ العـ ألب 2



 319 

   أما أكالد األعماـ فييدفع إلييـ الغبلـ ، فييبدأ بابف العـ ألبكيف ، ثـ ألب ، كال تدفع إلييـ الغيرة 

ف ىذا الترتيب جاء مف أجؿ مصمحة الطفؿ كقد    :روعي فيو عدة أموٍر أىميا كا 

أ ػ أف قرابة الشقيقة مقدَّمة عمى القرابة مف جية األـ ، ثـ مف جية األب ، كذلؾ لقكة قرابة الشقيقة 

 .

ب ػ تقديـ قرابة األـ عمى األب إذا اتحدت درجة القرابة بسبب تقديـ األـ عمى األب في الحضانة 

. أصبلن 

ج ػ قيدّْمت األخت ألب عمى الخالة عمى الراجح في المذىب الحنفي ألنيا أقرب لمصغير مف الخالة 

، ألنيا بنت األب ، كالخالة بنت الجد ، كال تيقدَّـ قرابة األـ عمى قرابة األب إال عند التساكم في 

. الدرجة 

د ػ قيدّْمت الخالة عمى بنت األخت ألب ، ألف قرابة الخالة مف جية األـ ، فتقدَّـ عمى بنت األخت 

 .  (الخالة بمنزلة األم  ): ألب ، ألنيا مف جية األب ،  قاؿ صمَّى اهلل عميو كسمَّـ 

نظران ألىمية الحضانة كدكرىا ، في حياة الصغير ، فالحاضف ىك القدكة كاألسكة لممحضكف ، ألف 

الصغير لبنة طرية ، يستطيع مف يشرؼ عمييا تكييفيا كقكلبتيا حسب ما يريد ، كلذا يككف 

لشخصيتو تأثير في المحضكف ، كلمَّا كاف اإلسبلـ حريصان عمى نشأة الجيؿ نشأة صالحة تنيج 

النيج السميـ ، لذا فقد احتاط في أمكر الحضانة ، باشتراطو شركطان كثيرة في الحاضف ، ليضمف 

. مصمحة الصغير 

 :شروط تولية الحضانة : الفرع الرابع  

 . ػ البمكغ كالعقؿ ، فبل حضانة لصغير كال مجنكف أك معتكه ، لعدـ قدرتيـ عمييا 1  

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 103 ػ 102 )  ػ العريب ، ادلبادئ القضائية ، اجلزء الثاين ، ص 
ك أخرجو أمحد من حديث علي رضي اهلل عنو يف سبل السالـ للصنعاين ، اجلزء  ( 960 ) ، ص 2ػ أخرجو البخارم يف صحيحو ، ج2

  (  .328) ، كيف نيل األكطار للشوكاين ، اجلزء السادس ، ص  ( 1179 )الثالث ، ص 
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 ػ القدرة عمى القياـ بشؤكف الحضانة ، فبل حضانة لمف ال قدرة لو عمى صيانة المحضكف ، 2

.  كالكبير كالمجنكف 

 ػ األمانة عمى الصغير ، فبل حضانة لفاسؽ ، ألنو غير مكثكؽ في أداء الكاجب في الحضانة ، 3

. كألنو غير مؤتمف عمى المحضكف 

 ػ أف ال تككف متزكجة مف غير محـر لمصغير ، غير أنو تثبت حضانة المتزكجة مف أجنبي 4

:  لممحضكف في حاالت ىي 

. أ ػ أف ال يقبؿ المحضكف غيرىا 

.  ب ػ أف ال يككف لمصغير حاضنة غيرىا 

 ػ إتحاد الديف بيف الحاضف كالمحضكف ، ألف حضانة الرجاؿ مرتبطة بطريؽ اإلرث بالعصبة ، 5

كال تكارث مع اختبلؼ الديف ، بخبلؼ الحاضنة ، فبل يمـز اتحاد الديف بينيا كبيف الصغير 

ف اختمؼ دينيا  كأما إذا  المحضكف ، ألف الحضانة تقكـ عمى كفكر الشفقة ، كىي متكفرة فييا كا 

:  تضرر ديف الطفؿ مف أمو الكتابية ينزع الطفؿ مف يدىا إذا خيؼ عميو الفساد ، كذلؾ في حالتيف 

إذا كاف الطفؿ في سف التمييز ، فيعقؿ األدياف كيفيميا ، كيخشى مف تأثره بدينيا إذا :  األكلى 

. رآىا تقكـ بصبلتيا كطقكسيا الدينية 

إذا لـ يبمغ الطفؿ سف التمييز ، كلكف ثبت أنيا تحاكؿ تمقينو دينيا كتعكيده عاداتو ، : الثانية 

كتنشئو عميو ، ففي ىذه الحالة ينزع الصغير مف يدىا ، إذ تصبح غير أمينة عميو في دينو ، 

. كاألمانة مف شركط الحضانة 

أم ال يككف الحاضف سفييان كال مبذران لئبل يتمؼ ماؿ المحضكف ، أك ينفؽ عميو ما ال :  ػ الرشد 6

.  يميؽ ، كال لزـك لو

                                                           

  ( .407 ػ 404 ) ، ص 1950 ػ أبو زىرة ، اإلماـ زلمد ، األحواؿ الشخصية ، دار الفكر العريب ، القاىرة ، الطبعة الثانية ، سنة 
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 .  كي ال يتعرَّض المحضكف لمخطر كالضياع  :  ػ أمف المكاف 7

.  ػ السبلمة مف األمراض المعدية كالجذاـ كالبرص 8

 ػ إتحاد الديف ، فالمرتد ال حضانة لو سكءا  كاف رجبلن أك أنثى ، ألف الردة تبيح الدـ ، كىك 9

 . محككـ عميو بالمكت ، إف أصرَّ  عمى الردة 

كـ عمييا بالنشكز 10 .  ػ أف ال تككف الحاضنة قد حي

 ػ أف ال تحضنو في بيت مبغضيو ، ألف في حضانتو في بيت مف يبغضو أك يبغض أباه يؤدم 11

. إلى اإلضرار بالطفؿ 

:  فإذا كاف الحاضف رجبلن يضاؼ عمى ىذه الشركط 

.  ػ أف يككف عنده مف يحضف مف النساء ، كأـ أك زكجة ، أك متبرعة 12

.  ػ أف يككف محرمان لمصغير كأب أك أخ أك عـ  13

يشترط في الحاضنة أف تككف : " مف قانكف األحكاؿ الشخصية ما يمي  ( 55 )كقد نصَّت المادة 

بالغة عاقمة ، أمينة ال يضيع الكلد عندىا النشغاليا عنو ، قادرة عمى تربيتو كصيانتو ، كأف ال 

 " تككف مرتدة ، كال متزكجة بغير رحـ لمصغير ، كأف ال تمسكو في بيت مبغضيو 

: مسقطات حق الحضانة والضم   

لسنة  ( 61) مف قانكف األحكاؿ الشخصية رقـ  ( 166 ) ػ السفر بالمحضكف ، إف المادة 1

ـ ، التي منعت الحاضنة مف السفر بالمحضكف خارج المممكة ، إال بمكافقة الكلي جاءت 1976

                                                           

إمساعيل . ػ الطويل ، الشيخ مصطفى عبد الرمحن ، رسالة ماجستَت حوؿ دعول  احلضانة أماـ احملاكم الشرعية الفلسطينية ، بإشراؼ د 2
  ( . 103 ػ 102 )ـ ، ص 2002نواىضة ، جامعة القدس ، 

  ( .392 ػ 391 )مسارة ، زلمد ، الباحث كالقاضي  الشرعي ، أحكاـ كآثار الزكجية ، مرجع سابق ، ص . ػ د 3
  ( .139 )ـ عمَّاف ، ص 1989 ػ الظاىر ، راتب عطا اهلل ، قاضي عمَّاف الشرعي ، رلموعة التشريعات اخلاصَّة باحملاكم الشرعية ، 4
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مطمقة شاممة ، تشتمؿ عمى جميع أنكاع السفر بالمحضكف ، كلك كاف عقد الزكاج تـ في ذلؾ البمد 

. ، أخذان مف مذىب اإلماـ مالؾ الذم يشترط في جكاز السفر بالمحضكف مكافقة الكلي  

ال 2  ػ تنازؿ الحاضف عف حقو في الحضانة ، كيشترط أف يككف التنازؿ عف الحؽ بعد كجكبو ، كا 

 لـ تسقط الحضانة ، بؿ تنتقؿ إلى صاحب الحؽ بعده في ترتيب أصػحاب الحؽ في الحضانة  

 .

:  ػ تقصير الحاضف بكاجباتو اتجاه المحضكف 3

كذلؾ بإىمالو ، مما يؤدم إلى ضياعو ، كيركل أنو تنازع أبكاف صبيان عند بعض الحكاـ ، فخيره 

أمي : بينيما ، فاختار أباه ، فقالت لو أمو ، اسألو ألم شيءو اختار أباه ، فسألو ، فقاؿ الكلد 

تبعثني كؿ َّ يكـو إلى الكتَّاب ، كالفقيو يضربني ، كأبي يتركني لمعب مع الصبياف ، فقضى بو لؤلـ 

 . أنت أحؽ بو  : ، كقاؿ 

كبالجممة ، فإف الشريعة اإلسبلمية تطمب دائمان صكف األبداف كاألركاح ، فإف خيشي الشر كالفساد 

.  عمى بدف أك ركح ، سقط حؽ مف ييخشى منو ذلؾ في طمب ضـ الصبي  

:  ذكر الفقياء أن في الحضانة حقوقًا ثالثة  

ف التكفيؽ في الحقكؽ الثبلثة كاجب إذا أمكف ،  حؽ الصغير ، كحؽ الحاضنة ، كحؽ الكلي ، كا 

ذا تعذَّر فتقدـ مصمحة الصغير ، ألف مدار الحضانة عمى نفع الكلد ، فمتى تحققت مصمحتو في  كا 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 110 )ػ العريب ، ادلبادئ القضائية ، ص 2
  ػ الشربيٍت ، مشس الدين زلمد بن أمحد اخلطيب ، مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج ، مكتبة كمطبعة مصطفى البايب احلليب مبص 3
  ( .456 )ـ ، اجلزء الثالث ، ص 1958،
، اجلزء  ( 2 ) ػ ابن القيم ، مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن بكر الشهَت بابن القيم اجلوزية ، زاد ادلعاد يف ىدم خَت العباد ، رللد رقم 1

  ( .138 )الرابع ، ص 
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شيء ، كجب المصير إليو دكف التفات إلى حؽ األب كألـ ، ألف مصمحتو أقكل مف مصمحتيما  

.          كعمى القاضي التحرم عف الجية التي تتحقؽ فييا مصمحة الصغير 

ف المعكؿ عميو في حضانة األكلياء مف الرجاؿ ، ىك تكجيو مف ليـ حؽ ضميـ إلييـ كتعميميـ   كا 

كتزكيدىـ بأخبلؽ الرجاؿ ، بعد أف يككنكا قد استغنكا عف خدمة النساء ، كالمعكؿ عميو في حضانة 

النساء ىك خدمة الصغار الذيف ىـ في حاجة إلييا في سف الحضانة ، كالصغير المتجاكز سف 

إذا كاف مريضان كمحتاجان لمخدمة ، ىك بمنزلة الصغير الذم ىك دكف سف الحضانة ،  )الحضانة 

لحاجة كؿو منيما إلى خدمة الحاضنة ، ألف األصؿ في الحضانة ىك رعاية الصغير كالمحافظة 

عميو ، كىذا يتفؽ مع القاعدة الفقيية التي تنص عمى أف الحضانة تدكر مع مصمحة الصغير 

 .  كجكدان كعدمان 

كأحكاـ الحضانة مظير مف مظاىر عناية التشريع اإلسبلمي بالطفكلة ، بحيث يكفؿ لمطفؿ التربية 

 .  الصحيحة كالخمقية السميمة 

:  الحضانة ومنزلتيا من المصالح المعتبرة شرعًا : الفرع الخامس 

تيدؼ الشريعة اإلسبلمية عند كؿ حكـ مف أحكاميا تحقيؽ مقصد عاـ ، أال كىك إسعاد الفرد 

بكؿ ما يكصميا إلى أكج مدا رج الكماؿ كالخير كالمدنية  كحفظ النظاـ كتعمير الدنيا ، كالجماعة

يا أييا الناس قد جاءتكم  }: كالحضارة ، مف ىنا كانت دعكة اإلسبلـ رحمة لمناس ، قاؿ تعالى 

 .  {الصدور وىدى ورحمة لممؤمنين  موعظة من ربكم وشفاء لما في

                                                           

 ػ داكد ، القاضي الشيخ أمحد زلمد علي ، عضو زلكمة االستئناؼ الشرعية ، القرارات اإلستئنافية يف األحواؿ الشخصية ، اجلزء األكؿ  1
  ( .512 )مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع ، عمَّاف ، تنفيذ دار صبح للطباعة كالنشر ، بَتكت ، لبناف ، ص 

 ـ دار 1990 ػ عمرك ، الشيخ عبد الفتاح عايش ، عضو زلكمة االستئناؼ الشرعية ، عمَّاف ، القرارات القضائية يف األحواؿ الشخصية ، 2
  ( .130 )دياف للنشر كالتوزيع ، الطبعة األكىل ، ص 

مصطفى ، شرح قانوف األحواؿ الشخصية ، اجلزء األكؿ ، الزكاج كاحناللو ، دار الوراؽ بَتكت ، دار النَتين ، دمشق ، .  ػ السباعي ، د 3
  ( .268  ) ـ ، ص 2001الطبعة التاسعة ، سنة 

  ( .57 )ػ سورة يونس ، آية 1
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 ، كىذا النكع مف المصالح ىي التي تجمب منفعة ، أك تدفع مضرة : كالمصمحة المعتبرة شرعان 

يشمؿ جميع المصالح التي جاءت األحكاـ الشرعية لتحقيقيا ، كعمى رأسيا الضركريات ، كذلؾ مف 

أجؿ قياـ مصالح الديف كالدنيا ، كقد استطاع فقياء اإلسبلـ أف يردُّكا أصكؿ المصالح االجتماعية 

إلى خمسة أمكر تجب المحافظة عمييا ، حتى تقـك العبلقات االجتماعية عمى أكمؿ كجو كأسمـ 

من قتل نفسًا بغير  }: غاية ، كتمؾ األمكر الخمسة ىي حفظ النفس كحؽ الحياة ، قاؿ تعالى 

 ، {فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياىا فكأنما أحيا الناس جميعاً  نفٍس أو فساٍد في األرض

ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي  }:" كحفظ العقؿ كحرية اإلرادة كاالعتقاد ،  قاؿ تعالى 

ومن آياتو أن خمق لكم من أنفسكم أزواجًا  }:  كحفظ النسؿ كحماية األسرة ، قاؿ تعالى ،{

 ، كحفظ حؽ المساكاة كالعدؿ {ذلك آليات لقوٍم يتفكرون  وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

خمقناكم من ذكٍر وأنثى وجعمناكم شعوبٍا وقبائل لتعارفوا ،  يا أييا الناس إنا }: ، قاؿ تعالى 

وال يجرمنكم شنآن قوٍم عمى أن ال تعدلوا اعدلوا  }:  كقاؿ أيضان ،{إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم 

  {والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييما  }:  ، كحفظ الماؿ قاؿ تعالى  {ىو أقرب لمتقوى 

، .

                                                           

 286 )ػ الغزايل ، اإلماـ زلمد أيب حامد ، ادلستصفى من علم األصوؿ أ الطبعة األكىل ، ادلطبعة األمَتية ، بوالؽ مصر ، اجلزء األكؿ ، ص 2
. ) 
  ( .32 )سورة ادلائدة ، آية  - 3
  ( .256 )سورة البقرة ، آية - 4
  { .21 )سورة الرـك ، آية - 5
 – 152 )ـ ، ص 1981الكعكي ، حيي أمحد ، معامل النظاـ االجتماعي يف اإلسالـ ، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر ، بَتكت ، - 6

154. )  
  ( .13 )سورة احلجرات ، آية - 1
  ( .8 )سورة ادلائدة ، آية   - 2
   ( .38  )سورة ادلائدة ، آية - 3
  ( .435 ) ـ ، ادلكتب العريب للطباعة ، ص 1987أمحد زلمود ، أصوؿ الفقو اإلسالمي ، طبعة . ػ الشافعي ، د 4
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كمنزلة الحضانة مف ىذه الضركريات ، التي ىي مف حؽ الصغير ، تندرج تحت ىذه المصالح 

الضركرية ، كخاصة المتعمقة بحفظ النفس كالنسؿ كالديف ، ألف الغرض مف الحضانة ىك تربية مف 

. ال يستقؿ بأمكره بما يصمحو كيقيو عمَّا يضره ، كلك كاف كبيران أك مجنكنان أكمعتكىان 

فالحضانة في األصؿ ىي القياـ بخدمة الصغير مف : فمف ناحية عبلقة حفظ النفس بالحضانة 

. حيث نظافتو كمأكمو كمشربو كممبسو كمرقده كالسير عمى صحتو حتى ال ييمؾ 

فاهلل سبحانو كتعالى شرع لنا الزكاج لمتناسؿ ، كبقاء : كمف ناحية عبلقة حفظ النسؿ بالحضانة 

النكع اإلنساني عمى أكمؿ كجو ، فالزكاج استجابة لفطرة اهلل سبحانو كتعالى التي فطر الناس عمييا 

 . ، حيث ركَّب فيو غريزة الحفاظ عمى إبقاء النكع اإلنساني 

: حـق الـنـفـقـة :   المطمب الثاني 

  تقتضي فطرة الخالؽ عزَّ كجؿ رعاية اآلباء لؤلبناء ، كمنيا اإلنفاؽ ، كنظاـ اإلسبلـ يكافؽ  

ففن أرضعن لكم  }: الفطرة اإلنسانية ، كيبلئـ المصمحة ، كاألصؿ في ىذا الحؽ قكؿ اهلل تعالى 

ذا أمعنا النظر في حقكؽ األبناء كحقكؽ اآلباء نجد بأف ىذه الحقكؽ  {أجورىنَّ  فآتوىنَّ   ، كا 

تأسست عمى حؽ أصيؿ ، كىك حؽ الحياة بكرامة ، كمف أجؿ تغيير عادة سيئة في الجاىمية قبؿ 

ذا المــوءودة ُسئمت ، بأي ذنٍب ُقتمت  }: اإلسبلـ كىي قتؿ األكالد ككأد البنات ، قاؿ تعالى   {وا 

ياكم ، إن قتميم كان ِخطئًا  وال تقتموا أوالدكم }:  ، كقكلو تعالى  خشية إمالق ، نحن نرزقيم وا 

 ،  كال يشترط في النفقة التكارث ، أك اتحاد الديف ، بؿ يشترط لكجكبيا أف يككف الفرع  {كبيرًا 

فقيران كغير قادر عمى الكسب ، إذا كاف ذكران ، كيكفي في األنثى الفقر ، كيشترط في األصؿ حتى 

                                                           

أبو زيد ، رشدم شحادة ، مدرس احلقوؽ ّتامعة حلواف ، شركط ثبوت حق احلضانة يف الفقو اإلسالمي كقانوف األحواؿ الشخصية ، .  ػ د 5
  ( .155 ػ 118 ) ـ دار الفكر العريب ، القاىرة ، ص 1999دراسة مقارنة ، الطبعة األكىل ، 

  ( .6 ) ػ سورة الطالؽ ، آية 6
  ( .9 ، 8 )ػ سورة التكوير ، اآليات 2
  ( .31 )ػ سورة األنعاـ ، آية 3
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تجب عميو النفقة لمفرع ، أف يككف غنيان ، قادران عمى الكسب ، فإذا كاف قادران عمى الكسب كرفض 

اإلنفاؽ عمى أكالده ، أك أىمؿ ، أيجبر عمى اإلنفاؽ ، كاستحؽ الحبس عقكبة لو ، كال يجب عمى 

ذا كاف  ف نزؿ ، إال في ديف النفقة لتكقؼ حياة الكلد عمييا ، كا  ف عبل في ديف عمى كلده ، كا  األب كا 

األب ال ييقتؿ قصاصان منو إذا قتؿ الكلد ، فإذا ضاؽ كسب األب عف اإلنفاؽ أمر مف تجب عميو 

  .النفقة باألداء ، كتككف دينان عمى األب يسدد حيف ميسرة 

كبما أف القضاء الشرعي في ببلدنا يعتمد عمى الرأم الراجح مف المذىب الحنفي ، فالحنفية قالكا 

:  في ىذا الخصكص 

: ال يخمك الكلد إما أف يككف ذكران أك أنثى ، فإف كاف ذكران ، فإف نفقتو تجب عمى أبيو بشركطو ثبلثة 

.  ػ أف يككف فقيران ال ماؿ لو 1

 ػ أف ال يبمغ الحمـ ، فإف بمغ كلـ يكف بو عاىة تمنعو مف الكسب ، كاف عميو أف يتكسَّب ، كينفؽ 2

ال استمرت نفقتو عمى أبيو ، كمع ىذا فمؤلب أف يؤجر ابنو الذم لـ يبمغ في عمؿو أك  عمى نفسو ، كا 

. حرفة ليتكسَّب ، كينفؽ عميو مف كسبو ، ما داـ يمكنو ذلؾ ، إال إذا كاف طالب عمـ 

 ػ أف يككف الكلد حران ، فإف كاف لو كلد مممكؾ لمغير ، فإف نفقتو ال تجب عميو ، بؿ تجب عمى 3

. المالؾ 

:  أما إذا كاف الكلد أنثى ، فإف نفقتيا تجب عمى كالدىا ، سكاءن كانت صغيرة أك كبيرة بشرطيف 

ر 1  ػ أف تككف فقيرة ، فمك كاف ليا ماؿ ، كجب أف ينفؽ عمييا مف ماليا ، كليس لؤلب أ ف يؤجّْ

ابنتو الفقيرة في عمؿو لتتكسَّب ، بخبلؼ ما إذا كانت ذكران ، عمى أف لو أف يدفعيا إلى امرأة تعمميا 

حرفة الخياطة ، أك التطريز أك النسيج ، أك نحك ذلؾ ، فإذا تعممت ككاف ليا مف ذلؾ كسب ، فإف 

نفقتيا تككف في كسبيا ، فالذم ييمنع منو األب ىك تأجير ابنتو لمخدمة ، ألف المستأجر يخمك بيا ، 

                                                           

زلمد كماؿ الدين ، كلية احلقوؽ اإلسكندرية ، أحكاـ األحواؿ الشخصية للمسلمُت ، دراسة تارخيية تشريعية كقضائية ، اجلزء . ػ إماـ ، د 4
  ( .  258 )الثاين ، الناشر منشأة العارؼ ، جالؿ حزل كشركاه ، اإلسكندرية ، ص 
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ننا نجد ىنا حرص اإلسبلـ  كذلؾ ال يجكز شرعان ، حيث أف درء المفاسد أكلى مف جمب المنافع ، كا 

عمى األنثى ،  كأكد اإلسبلـ عمى حؽ المراة في التعميـ شريطة اف ال يككف التعميـ كسيمة لنشر 

ف ، درء المفاسد أكلى بجمب المنافع : كالقاعدة الشرعية تقكؿ ، الفساد كالفتنة في المجتمع  كا 

، مف حيث التربية كالتعميـ كاإلنفاؽ مسؤكلية األب تبدأ عمى الصغيرة منذ كالدتيا كحتى زكاجيا 

ذا تعٌسؼ األب في كاليتو ، ككقؼ ضد ابنتو  ، كالمحافظة عمييا ، كاختيار الزكج الصالح ليا ، كا 

في زكاجيا مف الرجؿ المناسب صاحب الديف كالخمؽ ، كالقادر عمى اإلنفاؽ عمييا كحمايتيا ، فإف 

ح ذلؾ ببلئحة خطية ،  كىذا ما  القاضي ييصبح ىك كلييا ، كذلؾ بعد أف ترفع أمرىا لمقاضي كتكضّْ

:  مف قانكف األحكاؿ الشخصية  (6) يسمى بعضؿ الكلي ، فػقد نٌصػىت المػادة رقـ 

 ػ لمقاضي عند الطمب حؽ تزكيج البكر التي أتمت الخامسة عشرة مف عمرىا مف الكؼء في  أ

. حاؿ عضؿ الكلي غير األب أك الجد مف األكلياء ببل سبب مشركع 

 ػ أما إذا كاف عضميا مف قبؿ األب أك الجد فبل ينظر إلى طمبيا ، إال إذا كانت أتمت ثمانية ب 

.   عشر عامان ككاف العضؿ ببل سبب مشركع  

:   ػ أف تككف حرة 2

ف كانت متزكجة ، فنفقتيا عمى زكجيا ،   .   فمك كانت مممككة فنفقتيا عمى مالكيا ، كا 

ق بين حالتين  :  وفي حالة إعسار األب ففنو يفرَّ

إذا كاف معسران ، إال أنو يقدر عمى الكسب ، فإنو ييمـز بنفقة أكالده ، حيث يفرضيا عميو : األكلى

.  القاضي ، فعميو التكسب كاإلنفاؽ عمييـ 
                                                           

/ دار الوفاء للطباعة كالنشر  ، 2ط ، ادلرأة ادلسلمة كفقو الدعوة إىل اهلل ، من علماء األزىر الشريف ، علي عبد احلليم . د، زلمود  - 
  ( .  86 )ص ،  ـ1991، ادلنصورة  

 ( 70 ) ـ ، ص 1983ػ الظاىر ، راتب عطا اهلل ، قاضي عمَّاف الشرعي ، رلموعة التشريعات اخلاصَّة باحملاكم الشرعية ، الطبعة الثانية ، 1
. 
ػ احلريرم ، عبد الرمحن ، كتاب الفقو على ادلذاىب األربعة ، قسم األحواؿ الشخصية ، اجلزء الرابع ، الطبعة الثانية ، شركة فن الطباعة ، 2

  ( .585 )شربا ػ مصر ، ص 
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أما إذا كاف غير قادر عمى الكسب ، فإف كاف لمصغير قريب مكسر كاألـ أك الجد أك : الثانية 

الخاؿ ، فإف نفقة الصغير تجب عمى قريبو المكسر ، كيككف ما ينفقو القريب المكسر دينان عمى 

. األب ، يرجع عميو عند يساره 

أما فيمف ييقدَّـ في إيجاب النفقة بعد األـ فإف األـ أكلى بتحمؿ نفقة كلدىا عند إعسار األب مف 

. باقي األقارب ، فيي أكلى مف الجد المكسر ، فإذا كانت معسرة فيؤمر الجد المكسر باإلنفاؽ 

أما إف لـ يكف لمكلد قريب مكسر ، فإف نفقتو ال تسقط عف أبيو ، بؿ يجب عمى األب تحصيميا كلك 

. بالتكفؼ 

ذا مات األب ، فإف نفقة الكلد تجب عمى األـ كالجد حسب حصة كؿ كاحد منيما في الميراث   كا 

.  {وعمى الوارث مثل ذلك  }: األـ الثمث ، كالجد الثمثاف ، لقكؿ اهلل تعالى 

:  شروط المنِفق : الفرع األول 

. فبل تجب النفقة عمى العبد ألنو ال ماؿ لو : أ ػ الحرية 

. بأف يككف عنده ما يزيد عف قكتو كقكت زكجتو ، سكاء كاف يساره بمالو أـ بكسبو : ب ػ اليسار 

:  وأما شروط المنَفق عميو فيي 

. ألف نفقة العبد تككف في ماؿ سيده :  ػ الحرية 1

:   ػ الفقر كالحاجة يتحقؽ بأمريف 2

 . الفقر لعدـ القدرة عمى الكسب : الفقر لعدـ كجكد ماؿ ، كالثاني : األكؿ 

: مف قانكف األحكاؿ الشخصية  ( 168 )كقد نصَّت المادة 

                                                           

  ( .233 ) ػ سورة البقرة ، آية 3
 ) ـ ، مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع ، ص 1999ػ أبو سيف ، مأموف زلمد ، الدفوع ادلوضوعية يف دعاكل النفقات ، الطبعة األكىل سنة 1

  ( .209 ػ 206
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 أ ػ إذا لـ يكف لمكلد ماؿ فنفقتو عمى أبيو ال يشاركو فييا أحد ، ما لـ يكف األب فقيران عاجزان عف 

. النفقة كالكسب لآلفة بدنية أك عقمية 

لى أف يصؿ  ب ػ تستمر نفقة األكالد إلى أف تتزكج األنثى التي ليست مكسرة بعمميا أك كسبيا ، كا 

. الغبلـ إلى الحد الذم يتكسَّب فيو أمثالو ما لـ يكف طالب عمـ 

كبما أف العبلج مف الضركرات التي ال يمكف االستغناء عنو فقد كيمؼ بو األب كالنفقة، حيث نصت 

:  مف قانكف األحكاؿ الشخصية في الفقرة أ  ( 170 )المادة 

 . ." األكالد الذيف تجب نفقتيـ عمى أبييـ يمـز بنفقة عبلجيـ " 

كال بد لنا في ىذا المجاؿ مف تكضيح اليسار الذم كرد ذكره آنفان كبياف حده ، كمف أجؿ بياف 

:  اليسار ال بد مف بياف اإلعسار حيث كصفو الفقياء بكصفيف 

:  أحدىما 

. مف ال تجب عميو الزكاة كيحؿ لو أخذ الصدقة :  ىكأن المعسر

:  ثانييا 

. المحتاج ، كالمحتاج ىك الفقير :  ىك أن المعسر

  :في األقضية بالنسبة لمنفقة ثالثة أنواع  (المعسر)والفقير   

.  ػ فقير ال ماؿ لو كىك عاجز عف الكسب ، فبل تجب عميو نفقة غيره 1

.  ػ فقير ال ماؿ لو ، كىك قادر عمى الكسب ، فيمـز بالكسب لينفؽ عمى أبكيو 2

ف عمكا  3  ػ فقير يفضؿ عف كسب قكتو بعض الشيء ، فإنو ييجبر عمى نفقة البنت كاألبكيف ، كا 

 . أما نفقة األرحاـ فيشترط فييا أف يممؾ المنًفؽ نصاب الزكاة 

:  وأما حد اليسار الموجب لنفقة األقارب ، ففي وصفو عدة أقوال  

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 1452 ، 1451 )ػ الداككد ، القرارات القضائية ، اجلزء الثاين ، ص 2
 .ـ 1937،   ( 20 )ػ جلنة من فطاحل العلماء ، ترجة رأفت الدجاين رئيس زلكمة إربد البدائية ، كتاب النفقات الشرعية ، ص 1
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ف كاف غير تاـ ، 1  ػ يعتبر الشخص مكسران إذا كاف يممؾ ما يحـر بو أخذ الزكاة ، كىك نصاب كا 

. إال أنو فاضبلن عف حكائجو األصمية فيك مكسر بو 

 ػ أف يممؾ نصاب الزكاة  2

.   ػ أف يممؾ إذا كاف مف أىؿ الحرؼ ما يزيد عمى نفقتو كنفقة عيالو مدة شير 3

.  ػ أف يممؾ إذا كاف مف أىؿ الغمة ما يزيد عمى نفقتو كنفقة عيالو مدة شير 4

كسبب ذلؾ أف المعتبر في حقكؽ العباد ىك القدرة عمى النفقة ، ال ممؾ النصاب ، كالذم يممؾ بيتان 

: في يساره قكالف 

الذم يممؾ بيتان ال يستحؽ النفقة ، ألف النفقة ال تجب إال لممحتاج ، كألنو يمكنو أف يبيع : األكؿ 

. البيت كيستأجر سكاه ، أما إف كاف محتاجان لمبيت فيك معسر 

انو ال يستحؽ النفقة ، كال يجبر عمى بيع منزلو ، بؿ يؤمر قريبو باإلنفاؽ عميو ، ألف مثؿ : الثاني 

   .ىؤالء الذيف يممككف بيكتان تجب ليـ الزكاة كال يؤمركف ببيع منازليـ 

ف المقصكد بالمسكف ىك أف يككف  ف النفقة تشمؿ المأكؿ كالمشرب كالممبس كالكسكة كالمسكف، كا  كا 

مناسبان كمبلئمان حسب يسار األب، كبما يكفؿ لؤلكالد العيش في المستكل البلئؽ بأمثاليـ ، لذلؾ 

نما جعؿ  فإننا نبلحظ بأف القانكف عندما ألـز األب بنفقة أكالده ، لـ يترؾ ىذا األمر لو كحده ، كا 

الدكر األكبر لمقاضي  في تقدير النفقة ، عممان بأف األب حريص كؿ الحرص عمى أكالده ، كلكف 

الظركؼ االجتماعية التي يتعرَّض ليا األب كالتأثيرات الجانبية كخاصة إف كاف متزكجان بأخرل ، 

ر في القياـ بكاجب أكالده الصغار مف الزكجة األكلى ، كمف الجدير ذكره  فإنيا قد تؤثر عميو فيقصّْ

في ىذا المجاؿ بأف القانكف قد أعطى حؽ طالب النفقة ، بأف يحصؿ عمى نفقة مستعجمة ، ألف 

ف  ىناؾ بعض حاالت تحاكؿ المماطمة كالتسكيؼ كتتخمؽ األعذار مف أجؿ تأجيؿ الدعكل ، كا 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 430 ػ 420 ) ػ مسارة ، أحكاـ كآثار الزكجية ، ص 
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المحاكـ الشرعية في ببلدنا منتبية ليذه الحيؿ مف قبؿ الخصـك ، حيث أنو ال مجاؿ فييا لمماطمة ، 

ف أجمت الدعكل ففي غالب األحياف ال تتجاكز مدة التأجيؿ أكثر مف أسبكع ، إال القضايا التي  كا 

. نصَّ عمييا القانكف بتأجيميا أكثر مف ذلؾ تحقيقان لمعدالة 

فالقانكف جاء مكافقان لمفطرة ، كمراعيان ترتيب األكلكيات ، فجعؿ األب مقدمان عمى سائر األصكؿ في 

تحمؿ النفقة ، ال يشاركو فييا أحد ، فإذا كاف لرجؿ طفؿ كأب كبلىما محتاج لمنفقة ، كال قدرة لو 

.  إال عمى نفقة أحدىما ، فيؤمر باإلنفاؽ عمى الطفؿ  

كسبب كجكب النفقة لؤلبناء عمى اآلباء ، ىك أف لؤلب عمى الصغير كالية كمئكنة حتى بمكغو 

ككصكلو إلى حد القدرة عمى الكسب ، غير أف النفقة تجب لمكلد الكبير ألنو ال فرؽ بينو كبيف 

:  الصغير مف حيث حاجتو لمنفقة كتمـز األب النفقة لكلده البالغ إذا تحققت ثبلثة شركط ىي 

 ػ قدرة األب عمى النفقة ، كتحقؽ ىذه النفقة ، كتتحقؽ ىذه القدرة إما باليسار أك القدرة عمى 1  

. الكسب 

.  ػ أف يككف الكلد عاجزان عف الكسب بسبب الصغر أك بسبب العجز عف الكسب 2

 .  ػ أف يككف الكلد فقيران ، فإف كاف لو ما ؿ فنفقتو في مالو3

: حاالت عدم سقوط النفقة : الفرع الثاني 

فتجب النفقة لؤلنثى بعد بمكغيا عمى كالدىا حتى زكاجيا ، كلك لـ يكف بيا عمة ، فقد : أ ػ األنثى 

نفقة كؿ إنساف في مالو إال الزكجة " مف قانكف األحكاؿ الشخصية عمى أفَّ  ( 167 )نصَّت المادة 

" . فنفقتيا عمى زكجيا 

                                                           

 ـ ، مطبعة 1937ػ جلنة من فطاحل العلماء ، ترمجة رأفت الدجاين ، رئيس زلكمة إربد االبتدائية ، كتاب النفقات الشرعية ، طبعة سنة 2
  ( .118 ػ 110 )الغائب مبصر ، ص 

  ( .353 – 351 )األبياين بيك ، زلمد زيد ، شرح األحكاـ الشرعية ، مكتبة سّيد عبداهلل كىبو ، ص - 1
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فإذا بمغ األكالد بكضع غير طبيعي يمكنيـ مف الكسب كاإلصابة بعاىة : ب ػ العجز عف الكسب 

ذا زالت فإف النفقة ال تجب عمى  أك عمى أك شمؿ أك عتو ، فيذه األمكر تكجب ألصحابيا النفقة كا 

. األب  

ج ػ  مف يمحؽ بو العار بالكسب ، إذا كاف مف أعياف الناس ، كمف أبناء  األشراؼ كذكم الحسب 

 ، كأم عار يمحؽ ، كأبناء البييكتات ، فيؤالء يستحقكف النفقة كلك كانكا قادريف عمى الكسب 

باالبف إذا عمؿ كأنفؽ عمى نفسو مف كسبو ، ليس ىذا عاران بؿ يستحؽ التقدير كاالحتراـ ، ألنو 

يككف عنصر بناء في األمة ، ال أف يقعد في البيت كأصحاب العاىات كالنساء ينتظر عكدة كالده 

لينفؽ عميو ، أك غيره ، فيذه الطبقة في المجتمع التي ال تزاؿ في قصكر الكىـ كخيبلء الكبر ، 

ظانيف أنفسيـ أىـ أرقى مف غيرىـ ، كما ىـ في الحقيقة إال عبئان يضافكف عمى كاىؿ األمة ، 

كسببا مف أسباب الكىف الذم أصابيا ، كلعمنا نجد العذر في ذلؾ بأف ىذا األمر كاف مكجكدان في 

بعض المراحؿ الصعبة التي مرَّت بيا األمة كخاصة في مصر كىك عصر اإلقطاع  كعصر 

الطبقات البرجكازية ، أما اليـك فإف ، ىذا األمر قد تبلشى ، بسبب تنافس الجميع عمى الماؿ بفعؿ 

. تأثير العكلمة كثكرة االتصاالت ، التي غزت حضارتنا في بيكتنا 

كيستحؽ طالب العمـ لمنفقة بعد بمكغو بشرط أف يككف منقطعان كمتفرغان لتحصيمو ، : د ػ طالب العمـ 

يع أكقاتو بالميك ، كتجب لو النفقة كلك كاف لو بيت كخادـ ، كلعمَّنا  كأف يككف رشيدان ، أم ال يضّْ

نممس مف ىذا مدل اىتماـ اإلسبلـ بالعمـ كبطالب العمـ ، عمى الرغـ مف أف نفقة التعميـ تثقؿ 

ة إذا كاف كضعو المادم صعب ، فإف لـ يجد االبف مف يقؼ معو في تعميمو ،  كاىؿ األب ، خاصَّ

فمف يستطيع أف يكمؿ تعميمو ، كلساد الجيؿ أمتنا ، كمف المؤمَّؿ في ىذا االبف الذم كجد ىذا األب 

الذم بقي كاقفان لجانبو حتى أصبح قادران عمى الكسب ، كعمى قدرو مف العمـ كالمعرفة بأف يككف قرة 

                                                           

 ( . 422 ػ 421 )زلمد ، أحكاـ كآثار الزكجية ، شرح مقارف لقانوف األحواؿ الشخصية ، مرجع سابق ، ص . ػ مسارة ، د 2
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عيف لكالده ، كأف يعمـ بأنو قد أخذ حقو مف أبيو ، كاآلف جاء دكر السداد بأف يعطي كالده حقو مف 

} : ، كقاؿ أيضان  {اإلحسان إال اإلحسان  ىل جزاء }: الرعاية كاالىتماـ كاإلنفاؽ ، قاؿ تعالى 

  .  {ووصينا اإلنسان بوالديو إحسانًا 

كمف أجؿ المحافظة عمى الصغير كحفظ حقكؽ اهلل تعالى كحقكقو ، فإف الشارع قد أكجب صدقة 

الفطر في ماؿ الصبي إف كاف لو ماؿ ، فإف لـ يكف لو ماؿ ، تجب عمى أبيو ، ألنو ال ييشترط في 

كجكبيا البمكغ ، فإذا لـ يقـ األب بإخراجيا كاف آثمان ، باإلضافة إلى نفقات تجييز الصغير كتكفينو 

 .   بعد مكتو عمى كالده إف لـ يكف لو ماؿ 

 : حق الرضاعة : المطمب الثالث  

:  أىمية  الرضاعة : الفرع األول 

 :  البدنية أ ـ من الناحية

مف الحقائؽ العممية الثابتة أنو ليس ىناؾ غذاء يعمك عمى لبف األـ بالنسبة لمطفؿ ، كقد اكتشؼ 

فرة ، لزجان سميكان  العمماء أف ثدم األـ يفرز في األياـ األكلى مف الكالدة سائبلن أبيضان يميؿ إلى الصي

أك المسمار ، يحتكم عمى قيمة غذائية كبيرة ال غنى لممكلكد  (أم الّْمباء  )يعرؼ بالكمسترـك ، 

عنيا ، ألنو يحتكم عمى تركيزات عالية مف بركتينات خاصة مضادة لنمك الميكركبات ، التي 

تسبب األمراض ، كما أف لبف األـ يتناسب مع جنس المكلكد كنكعو كعمره ، كأف مككناتو تختص 

 . بنمك المخ كاألعصاب كالقدرات الذىنية بالدرجة األكلى ، ثـ العضبلت كالجيػاز الحركي  

                                                           

  ( .60 )ػ سورة الرمحن ، آية 1
  ( .15 )ػ سورة األحقاؼ ، آية 2
ػ البكرم ، زلمد عزمي ، مستشار رئيس زلكمة االستئناؼ ، موسوعة الفقو كالقضاء يف األحواؿ الشخصية ، دار زلمود للنشر كالتوزيع ل، 1

  ( .99 ػ 92 ) ـ ، ص 1999باب اخللق ، الطبعة التاسعة ، 
  ( .22 ) ـ ، ص 1985عبد اهلل ، سيد عبد احلكيم السيد ، أمهية الرضاعة الطبيعية دينيان كصحيان ، الطبعة األكىل سنة . ػ د 2
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وأوحينا إلى  }:   كعمى ذلؾ فالرضاعة الطبيعية ليا أىمية كبيرة لحياة كسبلمة الطفؿ ، قاؿ تعالى 

ن تعاسرتم  } : كقاؿ أيضان  ،  {أن أرضعيو  أمِّ موسى ففن أرضعن لكم فآتوىنَّ أجورىنَّ ، وا 

.  {فسترضع لو أخرى 

لذلؾ فقد سمَّى العمماء لبف األـ بالدـ األبيض ، ألنو يحتكم عمى جميع مككنات الدـ ، كيؤدم نفس 

. الكظائؼ ، كيتضمف عكامؿ المناعة 

 : ب ـ من الناحية النفسية

 فاألـ عندما تيرضع طفميا كتضمو إلييا ، فإنو يشعر بدؼء كحناف كراحة كاطمئناف ، يقكؿ العمماء 

  :

إف الطفؿ عند الرضاعة يسمع دقات قمب أمو ، مما ييحدث لو نكعان مف االطمئناف كالر احة ، كقيؿ 

بأف ىزَّات القمب المنتظمة تؤدم إلى نمك خبليا معينة في مخ الطفؿ ، تجعمو أكثر سبلمة مف 

 . الناحيتيف الصحية كالنفسية  

ننا إذا تتبعنا في ىذا المجاؿ فكائد الرضاعة الطبيعية مف نكاحي أخرل متعددة ال سبيؿ لحصرىا  كا 

، كال نستطيع الكقكؼ عمى جميع فكائدىا كأىميتيا ، كال يزاؿ العمماء كؿ يـك يجدكف حقائؽ جديدة 

ف مكقفنا أماـ ىذه الحقائؽ أف تزيدنا إيمانان إلى إيماننا  قاؿ تعالى  } : في ىذا المكضكع كغيره ، كا 

.  {وفي أنفسكم أفال تبصرون  }:   ، كقاؿ أيضان  {خمق وىو المطيف الخبير  أال يعمم من

يطمب اإلرضاع مف األـ  كالرضاعة مف أىـ حقكؽ الصغار ، كىك حؽ يكجب اإلنفاؽ عمى األب كي

والوالدات يرضعن أوالدىنَّ حولين كاممين لمن أراد أن ُيتم الرضاعة ، وعمى  } : قاؿ تعالى
                                                           

  ( .7 )ػ سورة القصص ، آية 3
  ( .6 )ػ سورة الطالؽ ، آية 4
سالمة ، زلمود زلمد عوض ، أستاذ بقسم الشريعة اإلسالمية ، جامعة القاىرة ، كلية حقوؽ بٍت سويف ، الرضاع ادلوجب حلرمة .  ػ د 1

  ( .11 ، 10 ) ـ ، ص 1998النكاح كموقف الشريعة اإلسالمية من بنوؾ اللنب ، دراسة مقارنة ، 
  ( .14 ) ػ سورة ادللك ، آية 2
  ( .21 ) ػ سورة الذاريات ، آية 3
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المولود لو رزقينَّ وكسوتيًن بالمعروف ال تكمَُّف نفس إال وسعيا ، ال تضارَّ والدة بولدىا وال 

  : كالرضاع  في الشرع  ،   {مولود لو بولده ، وعمى الوارث مثل ذلك 

. ىك اسـ لتغذية الصغير بمص الثدم في مدة محدكدة كمخصكصة ، سػكاء مف األـ أك مف غيرىا 

: وتجبر األم عمى إرضاع ولدىا في الحاالت اآلتية 

.  ػ أف ال تكجد امرأة سكاىا ترضع الصغير 1

.  ػ أف ال يقبؿ الصغير غير ثدم أمو 2

 ػ أف ال يكجد لمصغير أك لؤلب ماؿ ، كال يكجد متبرع ، ككؿ ىذه الحاالت مف أجؿ مصمحة 3

 .  الصغير 

:  كقد نصَّت عدة مكاد في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني في مكضكع الرضا ع  بشأف األـ كىي 

إذا أبت األـ إرضاع ابنيا في األحكاؿ التي ال يتعيف عمييا إرضاعو ، فعمى  " ( 151 )المادة 

". األب أف يستأجر مرضعة ترضعو عندىا  

ال تستحؽ أـ الصغير حاؿ قياـ الزكجية أك في عدة الطبلؽ الرجعي  " ( 152 )كنصَّت المادة 

" . أجرة عمى إرضاع كلدىا ، كتستحقيا في عدة الطبلؽ البائف كبعدىا  

ت المادة  ِن األـ أحؽ بإرضاع كلدىا ، كمقدَّمة عمى غيرىا بأجرة المثؿ المتناسبة  " ( 153 )كنصَّ

مع حاؿ المكمؼ بنفقتو ، ما لـ تطمب أجرة أكثر ، ففي ىذه الحالة ، ال يضار المكمؼ بالنفقة ، 

. "  كتفرض األجرة مف تاريخ اإلرضاع إلى إكماؿ الكلد سنتيف إف لـ يفطـ قبؿ ذلؾ  

 : شروط الرضا ع المحرِّم لمزواج عند الفقياء : الفرع الثاني 

                                                           

  ( .233 ) ػ سورة البقرة ، آية 4
 . ، مرجع سابق  ( 239 ػ 234 ) إماـ ، أحكاـ األحواؿ الشخصية ، ص 0ػ د 1
 . ، مرجع سابق  ( 88 )ػ الظاىر ، التشريعات اخلاّصة ، ص 2
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 ػ أف يككف لبف امرأة آدمية ، فبل تحريـ بتناكؿ غير المبف كامتصاص ماء اصفر أك دـ أك قيح ، 1

. كال بمبف الرجؿ أك الخنثى المشكؿ أك البييمة 

 ػ أف يتحقؽ مف كصكؿ المبف إلى معدة الرضيع ، سكاء باالمتصاص مف الثدم ، أـ بشربو مف 2

. اإلناء أك الزجاجة 

 (كىك صب المبف في الحمؽ  ) ػ أف يحصؿ اإلرضاع بطريؽ الفـ أك األنؼ ، أك بالكجكر 3

لحصكؿ  (كىك صب المبف في األنؼ ليصؿ الدماغ  )لحصكؿ التغذية بو كاإلرتضاع ، كبالسَّعيكط 

. التغذم بو ، ألف الدماغ جكؼ لو كالمعدة 

 ػ أف ال يخمط المبف بغيره ، كىذا شرط عند الحنفية كالمالكية ، فإف خمط بمائع آخر ، فالعبرة 4

. عندىما لمغالب 

 ػ أف يككف الرضا ع في حاؿ الصغر باتفاؽ المذاىب األربعة ، فبل يحـر رضاع الكبير عند 5

. كىك مف تجاكز السنتيف : الجميكر 

،  ػ أف يككف الرضا ع خمس رضعات متفرقات فصاعدان كىذا شرط عند الشافعية كالحنابمة 6

ـر يككف بالقميؿ كالكثير كلك بالمصة الكاحدة ، كلكؿو مف : كقاؿ المالكية كالحنفية  إف الرضا ع المحّْ

ف المحاكـ الشرعية في ببلدنا قد أخذت بالقكليف ، عمى الرغـ مف أنيا تعتمد الرأييف أدلة  ، كا 

عطاء أكبر مساحة ، كتكفير أكثر  عمى الراجح في المذىب الحنفي ، كذلؾ مف باب اإلصبلح ، كا 

مف فرصة ، مف أجؿ المحافظة عمى األسرة مف التشتت كالضياع ، فإف ثبت قبؿ الدخكؿ كالخمكة 

بيف الطرفيف الراغبيف بعقد قرانيما أف ىناؾ حرمة رضاع ، فإف المحكمة تمتنع عف إجراء عقد 

قرانيما ، كذلؾ لكجكد شبية الرضا ع ، كيستطيع الخاطب أف يجد غيرىا ، كىي كذلؾ عمييا أف 

تنتظر فرصة أخرل ، كأما إف ثبت كجكد حرمة الرضا ع بيف زكجيف بينيما دخكؿ كخمكة ، كلدييما 

                                                           

 . ، مرجع سابق 572 / 6ػ قدامة ، ادلغٍت ، 1
  ( .711 ػ 705 ) ـ ، ص 1989كىبة ، الفقو اإلسالمي كأدلتو ، اجلزء السابع ، دار الفكر الطبعة الثالثة ، سنة . ػالزحيلي ، د 2
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عدد مف األكالد ، ففي ىذه الحالة فإف المحكمة ال تفسخ عقد الزكاج بناء عمى رأم الحنفية 

كالمالكية ، كىك المصة الكاحدة ، بؿ ال بد مف أف يثبت لمقاضي خمس رضعات متفرقات فصاعدان 

، بناءن عمى رأم الشافعية كالحنابمة ، فكاف ىذا الخبلؼ بيف الفقياء فيو فائدة كرحمة لؤلمة ، 

.  كصكنان لؤلسرة كلؤلبناء مف الفرقة كالضياع 

: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والمصاىرة 

فبل يحؿ لمرجؿ أف يتزكج أصكلو كفركعو مف الرضا ع ، كأختو الشقيؽ رضاعان ، كأختو مف أبيو ، 

كأختو مف أمو ، كبنت أختو ، كعمتو كخالتو كحميمة ابنو رضاعان ، كحميمة أبيو كذلؾ ، كلك لـ يدخؿ 

. بيا 

كيحؿ لو أف يتزكج مف الرضا ع أـ أخيو أك أـ أختو ، كأخت ابنو كأخت بنتو ، كجدة ابنو كجدة 

ابنتو ، كأـ عمو كأـ عمتو ، كأـ خالو كأـ خالتو ، كعمة ابنو كعمة ابنتو ، كبنت عمة ابنو كبنت 

عمة ابنتو ، كبنت أخت ابنتو ، كأـ كلد ابنو ، كأـ كلد ابنتو ، كأخت أخيو كأخت أختو ، كيحؿ 

لممرأة مف الرضا ع أبك أخييا كأخك ابنيا ، كجد ابنيا ، كأبك عميا ، كأبك خاليا ، كخاؿ كلدىا ، 

. كابف خالة كلدىا ، كابف أخت كلدىا 

:  حكمة التحريم بالرضاع : الفرع الثالث 

لقد انفردت الشريعة اإلسبلمية مف بيف الشرائع السماكية القائمة ، بجعؿ الرضا ع سببان مف أسباب 

ف لذلؾ أسبابان كثيرة مكجبة ليذا التحريـ منيا األمكر اآلتية  : التحريـ ، كا 

ػ إف المرضع التي ترضع الكلد ، إنما تغذكه مف جسميا ، فتدخؿ أجزاؤىا في تككينو ، كيككف 1

. جزءان منيا ، كينبت منو لحـ الطفؿ كينشز عظمو 

                                                           

 6كانظر الشوكاين ، نيل األطار ،  . (214 ) ـ ، ص 1981  ػ ناطور ، مثقاؿ ، ادلرعي يف القانوف الشرعي ، الطبعة األكىل ، القدس ، 
  ، مرجع سابق 751 / 2كانظر ابن عابدين ، الدر احملتار كرد احملتار ، .  ، مرجع سابق 317/ 
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ػ إف المرضع تندمج في األسرة التي ترضع أحد أفرادىا مف الصغار ، فتككف مف آحادىا، كما 2

يككف الطفؿ في بيت مرضعتو مندمجان في أسرتيا ، فيككف بذلؾ التشابؾ الذم يجعؿ أسرتو أسرتيا 

. ، كأسرتيا أسرتو 

ػ ذكر بعض كتَّاب الفرنجة المسيحييف الذيف أعجبكا بنظاـ اإلسبلـ في الرضا ع ، كىي تشجيعيـ 3

ف المرضع إذا عممت  عمى اإلرضاع ، كذلؾ إحياءن لؤلطفاؿ الذيف ليس ليـ أمَّيات يرضعنيـ ، كا 

أنيا في الشريعة أـ ، كليا القدر الكبير مف اإلجبلؿ كالتقديس ، فإنيا تقدـ عمى اإلرضاع عمى 

  .  غيرىا مف غير غضاضة 

: خصوصيَّات دعاوى الرضاع : الفرع الرابع 

ف دعاكل الرضا ع في المحاكـ الشرعية ، ليا خصكصيات معينة كىي  : كا 

 ػ أف ا لبينة فييا ال تحصر كباقي الدعاكل ، حيث أف حصر البينة فييا أمر ال بد منو ، كذلؾ 1

. لتعمؽ حؽ اهلل تعالى فييا ، كدعاكل الطبلؽ 

 ػ الرضا ع يثبت ببينة الماؿ ، أم بشيادة رجميف ، أكر جؿ كامرأتيف ، كال تكفي فيو شيادة 2

. النساء كحدىف 

.  ػ ال تحمؼ الزكجة فيو اليميف الشرعية 3

.  ػ الشيادة بالسماع عمى الرضا ع ال تقبؿ 4

 ػ عند فسخ النكاح بيف الزكجيف بسبب الرضا ع ال يكفي مؤاخذة الزكج بإقراره بالرضا ع ، بؿ 5

. يجب أف يككف مصران ، كىذا ال يؤثر في حؽ الزكجة في المير كغيره 

                                                           
  ( .125 ) ػ أبو زىرة ، زلمد ، زلاضرات يف عقد الزكاج كآثاره ، دار الفكر العريب ، ص 2
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ف كاف البتات يغني 6  ػ في دعكل الرضا ع ، اليميف إنما تكجو عمى نفي العمـ ال عمى البتات ، كا 

 .  عف العمـ

:   الوالية عمى نفس الصغير ومالو : المطمب الثالث 

: الوالية عمى النفس - أ 

 ىي اإلشراؼ عمى شؤكف القاصر الشخصية مف صيانة كحفظ كتأديب كتعميـ كتزكيج ، كتصرفاتو 

.  مقيدة بالمصمحة لممكلى عميو 

:  والوالية عمى المال -  ب 

.   ىي األشراؼ عمى شؤكف القاصر المالية مف استثمارو كتصرفات كالبيع كاإلجارة كالرىف كغيرىا 

كيجبر الكلي عمى أخذ القاصر بعد انتياء حضانتو ، ألف الكالية عمى النفس حؽ مف حقكؽ المكلى 

:  عميو ، كصبلحيات كلي النفس ىي 

التأديب كالتيذيب ، كرعاية الصحة ، كالنمك الجسمي ، كالتعميـ كالتثقيؼ في المدارس ، كاإلشراؼ 

ذا كاف القاصر أنثى كجب حمايتيا كصيانتيا  . عمى الزكاج ، كا 

: شروط ولي النفس  : الفرع األول 

كالقدرة عمى تربية الكلد كاألمانة كاألخبلؽ ، كاإلسبلـ في حؽ المكلى  (التكميؼ  )البمكغ كالعقؿ 

. عميو المسمـ أك المسممة 

كتنتيي ىذه الكالية عند الحنفية في حؽ الغبلـ ببمكغو خمس عشرة سنة ، أك بظيكر عبلمة مف 

ال بقي في كالية الكلي ، كأما في حؽ  عبلمات البمكغ الطبيعية ، ككاف عاقبلن مأمكنان عمى نفسو ، كا 

. األنثى فتنتيي بزكاجيا 

: وأما ولي المال 

                                                           

/ ػ العريب ، زلمد محزة ، ادلبادئ القضائية حملكمة االستئناؼ الشرعية ، اجلزء األكؿ ، مطابع كزارة األكقاؼ كالشؤكف كادلقدسات اإلسالمية 2
  ( .174 )مكتبة األقصى ، ص : عمَّاف ، الناشر 
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فإف كاف لمقاصر ماؿ ، كاف األب صاحب الكالية عمى ماؿ ابنو ، حفظان كاستثماران باتفاؽ المذاىب 

. األربعة ، كبعد األب عند الحنفية لكصيو ، ثـ لمجد ألب ، ثـ لكصيو ، ثـ لمقاضي فكصيو 

:  شروط ولي المال : الفرع الثاني 

.   ػ أف يككف الكلي كامؿ األىمية 1

.  ػ أف ال يككف سفييان مبذران محجكران عميو 2

.   ػ أف يككف متحد الديف مع القاصر ، فمك كاف األب غير مسمـ فبل يمي أمكر ابنو المسمـ 3

: شروط الوصي

ألف اإلشراؼ عمى مصالح الغير :  ػ العدالة ، ألنو ال كالية لفاسؽ 4 ػ الحرية 3 ػ العقؿ 2أ ػ البمكغ 

كالعدالة اجتناب المعاصي الكبائر ، كعدـ اإلصرار عمى الصغائر : يتطمب استقامة كنزاىة ككرع 

  .كإدماف التمصص عمى النساء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 755 ػ 746 )كىبة ، الفقو اإلسالمي ، ص .  ػ د 
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المبحث الرابع  

: حقوق الوالدين في القضاء الشرعي

إف لمكالديف حقكقان في القضاء الشرعي، الذم يعتمد في قضائو عمى أحكاـ الشريعة الغرَّاء ، كبما 

أننا بصدد الحديث عف األسرة ، كذكرنا في الفصؿ السابؽ حقكؽ األبناء عمى اآلباء ، لذا فإف 

حقكؽ اآلباء عمى أبنائيـ جعميا المكلى عزَّ كجؿ مكافأة ليـ عند كبرىـ ، كتكريمان ليـ بعد رحمة 

العطاء الطكيمة ، كالتي دفعكا فييا شبابيـ ، كعرؽ جبينيـ ، كسيركا عمى راحة أبنائيـ ، مف أجؿ 

ذا قارنَّا المدة  أف تقر بيـ عيكنيـ ، فكاف مف الحؽ كالكاجب أف تيكـر ىذه الشيبة بعد طكؿ عناء ، كا 

التي يعطي فييا اآلباء كؿَّ ما يممككف ألبنائيـ كأمؿ مستقبميـ ، كمع المدة التي يعطي فييا األبناء 

آباءىـ حقكقيـ إف كانكا محتاجيف ، عمى الرغـ أف األب مكمَّؼ بإعطاء جميع أكالده ما يحتاجكنو 

سكية مدة طكيمة حتى يبمغكا أشدىـ ، كيعتمدكا عمى أنفسيـ ، بينما األبناء فإف المدة التي يكمفكف 

فييا إلعطاء آبائيـ حقكقيـ ىي مدة يسيرة قياسان بالمدة التي أخذكىا مف كالدييما ، فضبلن عف أف 

األبناء بالسكية مطالبيف ألداء الحقكؽ لكالدييـ ، لذلؾ فإف المكلى جؿَّ في عيبله قد قرف عبادتو 

إّما يبمغنَّ  وقضى ربك أن ال تعبدوا إال إّياه وبالوالدين إحساناً  }: باإلحساف إلييما ، حيث قاؿ 

ليما  عندك الكبر أحدىما أو كالىما فال تقل ليما أٍف وال تنيرىما وقل ليما قواًل كريمًا ، واخفض
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فاهلل تعالى ما قرف اإلحساف ،  {َجناَح الُذلِّ من الرحمة ، وقل ربِّ ارحميما كما ربياني صغيرًا 

إلى الكالديف بتكحيده إال ألف حقييما عظيـ عمى الكلد ، ألنيما السبب في كجكده ، كلما قاسياه في 

  .أمره 

ككأف اهلل تعالى يقكؿ اكفؿ كالديؾ ، بأف تضميما إلى نفسؾ ، كما فعبل ذلؾ بؾ حاؿ صغرؾ ، 

كمف ىنا كاف إكراميما كالقياـ بحقكقيما ، مف أىـ الكاجبات بعد التكحيد ، كما أفَّ في اآليتيف معنى 

 .    الرعاية كالحضانة لكؿ مف ىك بحاجة إلييا سكاءن كاف صغيران أك كبيران    

  : يقكؿ سيّْد قطب رحمو اهلل

لى التضحية بكلِّ شيء حتى بالذات، فأما "  إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية األوالد، وا 

 .   "فسرعان ما ينسون ذلك كمو  األوالد

كاإلحساف كالبر بالكالديف ال يقتصر فقط في حياتيما بؿ يمتد إلى ما بعد مكتيما ، كذلؾ بالدعاء 

كراـ  نفاذ عيدييما مف بعدييما ، كصمة الرحـ التي ال تكصؿ إال بيما كا  ليما كاالستغفار ليما ، كا 

نفاذ كصيتييما بطاعة اهلل عزَّ كجؿ ، كسداد ديكنيما ، كالمحافظة عمى سيرتيما ،  صديقييما كا 

  .كجعؿ عقكقيما مف الكبائر التي حذَّر منيا المكلى تبارؾ كتعالى  

كمف الجدير ذكره بأف قانكف األحكاؿ الشخصية قد أعطى خصكصية لمكالديف ، كىي أنيما 

يستحقاف النفقة بمجرد فقرىما كلـ يشترط القانكف عدـ  قدرتيما عمى الكسب ، كىذا بو عدالة ، 

أيحؽ لبلبف المكسر عندما يطمب منو األب الفقير النفقة أف يقكؿ ألبيو أك أمو أف يذىب يتكسب ، 

فكانت حكمة القانكف مف حكمة الشرع كذلؾ بأف ال يكمَّؼ الكالداف بأف يييما عمى كجيييما ليتكسبا 
                                                           

  ( .24 ، 23 )ػ سورة اإلسراء ، آية 1
ػ ناصيف ، الشيخ منصور علي ، من علماء األزىر الشريف ، التاج اجلامع لألصوؿ يف أحاديث الرسوؿ صلَّى اهلل عليو كسلَّم ، كعليو غاية 2

  ( .59 ) ـ ، ص 1962ادلأموؿ ، اجمللد الثالث ، دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ، لبناف ، الطبعة الثانية ، 
كانظر ألقامسي ، زلمد  .( 191 ) ، ص 20 ، دار الكتب العلمية ، طهراف ، ج 2ػ الرازم ، اإلماـ الفخر الرازم ، التفسَت الكبَت ، ط 1

  ( .218 ) ، ص 6 ، رللد 10ـ ، ج 1978 ، دار الفكر ، بَتكت ، 2مجاؿ الدين ، تفسَت ألقامسي ، ادلسمى زلاسن التأكيل ، ط 
  ( .26 ) ، ص 15ـ ، اجلزء 1967ػ قطب ، سيِّد ، يف ظالؿ القرآف ، الطبعة اخلامسة ، بَتكت ، دار إحياء الًتاث ، 2
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َـّ بيما الفقر كىذا االبف يتنعـ بما لذَّ كطاب ، مع أنو قد يككف ىك سبب فقر كالديو ،  مف بعد أف أل

ذا كاف  ذا ادعى االبف بأنو فقير ، كلكنو قادر عمى الكسب ، فإنو يكمَّؼ بنفقة كالديو الفقيريف ، كا  كا 

طعاميما عمى مائدتو ،  كسبو ال يزيد عف حاجتو كحاجة زكجتو كأكالده ، فيمـز بضـ كالديو إليو كا 

:  مف قانكف األحكاؿ الشخصية باآلتي  ( 172 )فقد نصَّت المادة 

أ ػ يجب عمى الكلد المكسر ذكران كاف أك أنثى ، كبيران كاف أكصغيران ، نفقة كالديو الفقيريف كلك كانا 

. قادريف عمى الكسب 

ذا كاف كسبو ال يزيد  ب ػ إذا كاف الكلد فقيران كلكنو قادر عمى الكسب ، يمـز بنفقة كالديو الفقيريف ، كا 

طعاميما مع عائمتو  .  عف حاجتو كحاجة زكجتو كأكالده ، فيمـز بضـ كالديو إليو ، كا 

كتجب نفقة األصكؿ عمى األبناء بقدر الكفاية ، ألنيا تجب لمحاجة ، فقدرت بالكفاية ، كتشمؿ نفقة 

عفافو بالتزكيج بزكجة كاحدة ، عند الجميكر ، كعند المالكية كالحنابمة  األصكؿ نفقة زكجة األب كا 

بأكثر مف زكجة ، إف لـ يحصؿ العفاؼ بكاحدة ، ألنو  معنى يحتاج األب إليو ، كيمحقو الضرر 

بفقده ، فكجب كالنفقة ، كالراجح عند الحنفية عدـ كجكب النفقة لزكجة األب ، ألف الزكجة مف 

 .  أعظـ المبلذ ، فمـ تجب لؤلب كالحمكاء 

:  الشروط الواجب توفرىا في نفقة األصول : المطمب األول 

:  أ ـ شروط في المنِفق 

ال فإنو ال تجب *  ػ أف يككف المنًفؽ مكسران ، بأف يككف عنده ما يزيد عف قكتو كقكت عيالو ، كا 

:  النفقة عمى المعسر ، كيسار المنًفؽ يككف بأحد أمريف 

. إما اليسار بالماؿ أك الممؾ : األكؿ 

.  يسار بالقدرة عمى الكسب : الثاني 

                                                           

  ( .834 )الزحيلي ، الفقو اإلسالمي ، اجلزء السابع ، ص .  ػ د 
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 :ب ـ شروط في المنَفق عميو   

:  أف يككف األصؿ طالب النفقة فقيران معسران ، كيتحقؽ اإلعسار باجتماع سببيف ىما * 

ال فنفقتو في مالو : األكؿ  . عدـ كجكد ماؿ أك ممؾ لؤلصؿ ، كا 

العجز عف التكسب ، كأف يككف مجنكنان أك بو عاىة مف عمى أك شمؿ ، كعمى مذىب : الثاني 

الحنفية حتى إف كاف قادران عمى الكسب ، كتحقؽ فقره ، فتجب لو النفقة ، ألف الشرع قد نيى عف 

لزاـ األب بالعمؿ كالكسب كابنو غني ىك أكبر مف األذل ، بؿ في األمر  إلحاؽ األذل بالكالديف ، كا 

 . قباحة غير مقبكلة 

:  كقاؿ الحنفية 

ف عمكا ، فعمى الكلد اإلنفاؽ عمى أبيو كجده ألبيو ، كجده ألمو  نفقة اآلباء كاجبة عمى أبنائيـ ، كا 

أيضان ، بشرط إعسارىـ ، كال يمـز األب بالتكسب كما يمـز االبف ، كمثؿ األب األـ ، فإذا كاف يقدر 

. عمى إحضار قكت أحدىما ، قيدّْمت األـ عمى األب 

ذا كاف لؤلب ابف كبنت مكسريف ، قسمت النفقة بينيما بالسَّكية عمى المعتمد في المذىب ، ككذا  كا 

إذا كاف لو ابناف ، فإنيا تقسـ بينيما بالسَّكية ، كلك كاف أحدىما أكثر غنى مف اآلخر ، إال إذا كاف 

. التفاكت بينيما كثيران ، فإنو ينبغي أف ييخص الغني منيما بقسطو أكفر مف اإلنفاؽ عمى كالده 

كعمى االبف المكسر نفقة زكجة أبيو ، كعميو تزكيجو ، كلك لو زكجات ، فعميو نفقة كاحدة ييسمميا 

 .  ألبيو 

ذا ادعى ابف عمى أمو أنيا تممؾ حصصان مكركثة ، كأنو يمكنيا أف تبيعيا أك ترىنيا ، أك  كا 

تتصرؼ بيا ، فعمى المحكمة أف تتحقؽ مف أنو بإمكاف األـ أف تتصرؼ في ىذه األرض بسند 

                                                           

 )ـ ، الطبعة األكىل ، ص 1999 ػ أبو سيف ، مأموف زلمد ، الدفوع ادلوضوعية يف دعاكل النفقات ، مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع ، 
201 ، 203. )  
 .، مرجع سابق  ( 588 )ػ احلريرم ، كتاب الفقو على ادلذاىب األربعة ، اجلزء الرابع ، ص 2
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تممؾ ، أك باإلخبار مف دائرة التسجيؿ ، أك الخبراء الثقات ، كمف قدرة األـ عمى فرز كبيع 

ال ردت الدعكل  . حصصيا إف كانت شائعة مع كرثة آخريف ، كا 

 ، أف مف حؽ األـ أف تستقؿ بسكناىا عف كلدىا ، كليس ككذلؾ فقد جاء في المبادئ القضائية 

لو أف يطمب ضميا إليو إال برغبتيا كرضاىا ، كىذا األمر لو أىميتو في زماننا ىذا الذم كثير فيو 

تحكيـ زكجات األبناء بأميات أزكاجيٌف ، كىضـ حقكقيف ، كعدـ الصبر عمييٌف ، كاألـ التي أكصى 

الشرع باحتراميا كقدَّميا عمى األب بحسف الصحبة ، كجعؿ الجنة تحت أقاميا ، كىي التي أعطت 

بدكف مقابؿ ، كىي التي أرضعت بعدما حممت ىذا االبف كىنان عمى كىف ، يجب أف تكرَّـ في كؿّْ 

يكـو ككؿّْ ساعةو ككؿ لحظةو عمى ما قدمتو ألكالدىا ، ال كما يفعؿ الغرب بتركيا في مبلجئ العجزة 

كالمسنيف ، كجعمكا ليا يكمان كاحدان في العاـ سمُّكه بعيد األـ ، يأتكف إلييا بكردة ال رائحة ليا ، ىذا 

رىفى اإلحسافى لمكالديف بعبادتو سبحانو فقد أكصى  ِى ِى إف أحسنكا ليا كتذكركىا ، أما ديننا فبعد أف ؽى

البشرية جمعاء لئلحساف ليما كخصَّ األَـّ بالذكر بسبب ما تعانيو مف آالـ الحمؿ كالمخاض كالكالدة 

وَوَصينا اإلنساَن بوالديو حممتو أمُّو وىنًا عمى وىن وفصالو  }: كالتربية كغير ذلؾ ، فقاؿ تعالى 

  .{في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي َّ المصير  

لذلؾ في نفقات األصكؿ كالفركع ال يشترط اتحاد الديف ، فمك كاف األب ذميّْان كجبت نفقتو متى كاف 

فقيران ، ككما تجب نفقة األب عمى الكلد ، تجب نفقة زكجتو عميو ، كلكف المعكؿ عميو أف نفقة 

زكجة األب ال تجب عمى الكلد إال إذا كاف األب مريضان مرضان يحكجو إلى زكجة أك خادـ  ليقكـ 

بشأنو كالعمى كالشمؿ ، كالمرأة المعسرة المتزكجة بغير أبي الكلد نفقتيا عمى زكجيا ، ال عمى كلدىا 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 308 )ػ العريب ، ادلبادئ القضائية ، اجلزء األكؿ ، ص 1
  ( .14 )ػ سورة لقماف ، آية 2
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، إنما إذا كاف زكجيا معسران أك غائبان ، ككلدىا مف غيره مكسران ، يؤمر باإلنفاؽ عمييا ، كيككف دينان 

 . لو يرجع بو عمى زكجيا إذا أيسر أك إذا حضر إف كاف غائبان 

  

:  والفقير يقسم إلى ثالثة أقساٍم ىي عمى النحو اآلتي 

.  ػ فقير ال ماؿ لو كىك قادر عمى الكسب ، كالمختار أنو ييدخؿ األبكيف في نفقتو 1

.  ػ فقير ال ماؿ لو كىك عاجز عف الكسب ، فبل تجب عميو نفقة غيره 2

 ػ أف يفضؿ كسبو عف قكتو ، فإنو ييجبر عمى نفقة البنت الكبيرة كاألبكيف كاألجداد ، كفي الرحـ 3

. المحرَّـ كالعـ بشرط ممؾ النصاب 

فإف جميع ما كجب لمزكجة يجب لؤلبكيف عمى الكلد مف طعاـو : كأما أنكاع النفقة التي لؤلصكؿ 

كشابو ككسكةو كمسكفو حتى الخادـ ، إال األـ المتزكجة كما قمنا آنفان ، فإف نفقتيا عمى زكجيا 

. كالبنت المراىقة ، إذا زكجيا أبكىا 

:  ضوابط حصر أحكام  نفقة الفروع واألصول : المطمب الثاني 

المعتبر فييـ القرب كالجزئية ، فإف كاف لمسمـو فقيرو كلديف أحدىما نصرانيان أك أنثى ، :  ػ الفركع 1

. فإف النفقة تجب عمييما سكيَّة 

المعتبر فييـ كذلؾ القرب كالجزئية دكف اإلرث ، ففي بنت كأخت شقيقة ، :  ػ الفركع مع الحكاشي 2

ف كرثتا معان  . فإف النفقة عمى البنت فقط ، كا 

المعتبر فيو ، األقرب جزئية ، فإف لـ يكجد اعتبر الترجيح ، فإف لـ يكجد :  ػ الفركع مع األصكؿ 3

. اعتبر اإلرث ، ففي ابف كأب ، تجب عمى االبف لترجحو 

. كحكمو كالسابؽ ، بسبب الترجيح بالقرب كالجزئية :  ػ الفركع مع األصكؿ كالحكاشي 4

                                                           

  ( .353 ػ 351 )ػ األبياين بيك ، زلمد زيد ، األحواؿ الشخصية ، مكتبة سيد عبد اهلل كىبو ، ص 3
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. فإف كاف معيـ أب ، فالنفقة عميو فقط ، ال يشاركو فييا احد :  ػ األصكؿ فقط 5

فإف كاف أحد الصنفيف غير كارث ، اعتبر األصكؿ كحدىـ ترجيحان :  ػ األصكؿ مع الحكاشي 6

. لمجزئية ، كال مشاركة في اإلرث ، فمك لو جد ألب كأخ شقيؽ ، فالنفقة عمى الجد 

ـٍ :  ػ الحكاشي فقط 7  . كالمعتبر فييـ اإلرث بعد ككنيـ ذككا رحـو محرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 737 ػ 735 ) ػ األبياين ، األحواؿ الشخصية ، ص 
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المبحث الخامس  

: الوصية في القضاء الشرعي 

:  تعريفيا ومشروعيتيا :  المطمب األول 

:  في المغة - تعريفيا : أواًل 

أم : الكصية في المغة مشتقة مف قكليـ كصِّى الشيء بالشيء ، إذا كصمو بو ، كأرض كاصية 

كثيرة النبات ، فالكصٌية في ىذا السياؽ تعني االتصاؿ ، كأف المكصي لما أكصى بالماؿ ، كصؿ 

أكصى فبلف إلى فبلف : ما بعد المكت بما قبمو في نفكذ التصرؼ ، كتأتي بمعنى العيد ، كيقاؿ 

 ، بكذا ، يعني عيد إليو أف يفعؿ ذلؾ الشيء ، كتستعمؿ في ىذا المعنى كممة أكصاه ككصاه 

. كالكصايا جمع كصية ، كىي اسـ مصدر بمعنى اإليصا ، تطمؽ عمى الشيء المكصى بو  

 :الوصية في االصطالح  :ثانياً 

:   عرَّفيا الحنفية بأنيا ىي 

 . تمميؾ ماؿ مضاؼ لما بعد المكت بطريؽ التبرع ، سكاء كاف ذلؾ الماؿ عينان أـ منفعة 

: مشروعيتيا : الفرع األول 

ُ كتَب َعميكم إذا َحَضَر أَحدُكُم الموُت إْن َتَرَك خيرًا الوصّية لموالدين واألقربين }: قكلو تعالى 

 ، كعف ابف عمر رضي اهلل عنيما ، عف النبي صمَّى اهلل عميو  {بالمعروف حقًا عمى المتقين 

                                                           

  2 ، ط 3، مرجع سابق كانظر ، احلريرم ، الفقو على ادلذاىب األربعة ، ج  ( 394 ) ، ص 15 ػ ابن منظور ، لساف العرب ، اجلزء 
 .مرجع سابق

 .، مرجع سابق  ( 451 ) ، ص 5 ػ ابن عابدين ، رد احملتار على الدر ادلختار ، ج2
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امرٍئ مسمٍم لو شيء يريد أن يوصي فيو يبيت ليمتين ، إال ووصيتو  ما حق ): كسمَّـ ، قاؿ 

 ، كذلؾ ألف مف يتردد كيتأخر في كتابة الكصية كاإلشياد عمييا ، فإنو قد  (مكتوبة عنده 

. يعاجمو المكت كيفكتو ىذا الخير العاجؿ 

 : وليا قواعد أساسية أربع في المذىب الحنفي ىي ما يأتي : الفرع الثاني 

.  ػ ال كصية قبؿ كفاء الديكف 1

.  ػ ال كصية لكارث إال أف يجيزىا الكرثة 2

.   ػ ال كصية ألجنبي بأكثر مف ثمث التركة ، إال بإجازة الكرثة 3

 .    ػ الكصية عقد رضائي ، ال يستكجب النعقاده شكبلن معينان  4

:  قاؿ شمس األئمة السرخسي  رحمو اهلل تعالى 

إعمـ أف الكصية عقد مندكب إليو ، مرغكب فيو ، ليس بفرض كال كاجب عند جميكر العمماء ، 

:  كقاؿ البعض 

الكصية لمكالديف كاألقربيف ، إذا كانكا ممف ال يرثكف فرضان ، كعند بعضيـ الكصية كاجبة عمى أحد 

 . ممف لـ يرثكا ، كاستدلكا باآلية السابؽ ذكرىا 

كتعتبر الكصية مف الحقكؽ األربعة المتعمقة بتركة الميت مقدـ بعضيا عمى بعض كىي عمى النحك 

:  اآلتي 

.  ػ ما يحتاج إليو الميت مف تجييزو كتكفيفو مف غير إسراؼو كال تقتير 1

                                                                                                                                                                          

  ( .180 )ػ سورة البقرة ، آية 3
  (  .1249 ) ، ص 3كمسلم يف صحيحو ج ( 1005  ) ، ص 3ػ احلديث ركاه  البخارم يف صحيحو ج 1
صبحي زلمد ، أستاذ كلية احلقوؽ الفرنسية ببَتكت ، ادلبادئ الشرعية كالقانونية يف احلجر كالنفقات كادلواريث كالوصية  الطبعة . ػ صايف ، د 2

  ( .158 ، 157 ) ـ ، بَتكت ، ص 1974اخلامسة ، دار العلم للماليُت ، 
 ) ، الطبعة األكىل ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، ص 14ػ السرخسي ، اإلماـ مشس األئمة أبو بكر زلمد بن سهل ، ادلبسوط ، اجلزء 3

 11للهجرة ، أنظر الذىيب ، النبالء ، ج 104، كالسرخسي ىو الشيخ العامل الفقيو احلنفي صاحب كتاب ادلبسوط ، كلد سنة  ( 142
 . ، مرجع سابق  402/
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.  ػ قضاء ما كجب في ذمتو مف ديكف 2

.  ػ تنفيذ كصٌيتو مف ثمث مالو الباقي بعد سداد ديكنو 3

من بعد  }:  ػ   تقسيـ الباقي عمى كرثتو المستحقيف لتركتو حسب التقسيـ الشرعي ، قاؿ تعالى 4

. {يوَصى بيا أو ديٍن غير ُمضآٍر ، وصيًَّة من اهلل ، واهلل عميٌم حميم   وصّية

:  أحكام الوصية : الفرع الثالث 

.   ػ أف تنفذ مف ثمث ما بقي مف ماؿ الميت بعد تجييزه كتكفينو كقضاء ديكنو 1

 ػ الكصٌية الزائدة عف الثمث ممف كاف لو كرثة مكركىة ، كيتكقؼ تنفيذىا عمى إجازة الكرثة  2

.  ػ إذا أكصى الرجؿ بجميع مالو كلـ يكف لو كرثة جاز 3

 ػ شرط اإلجازة أف تككف بعد مكت المكصي ال قبمو ، كأف تككف صادرة ممف ىك أىؿ لمتصرؼ ، 4

ف رجع بعد القبض ليس لو ذلؾ  . كلممجيز أف يرجع عف إجازتو قبؿ قبض المكصى لو الماؿ ، كا 

 ػ ال تصح الكصية لمكارث بالفعؿ إال إذا أجازىا الكرثة ، أك كانت مف أحد الزكجيف لآلخر ، إف 5

. لـ يكف ثمة كارث غيره 

 ػ لك أجاز بعض الكرثة ما زاد عف الثمث كلـ يجزىا البعض اآلخر ، جاز ذلؾ بحؽ المجيز فقط 6

 .

 ػ لك أكصى بمثؿ نصيب أحد كرثتو جاز ، كما لك أكصى بمثؿ نصيب ابنو سكاء كاف لو ابف أـ 7

ال ، كلك أكصى بنصيب أحد الكرثة األحياء فالكصية باطمة عند األحناؼ عمى القكؿ المفتى بو ، 

. كلك أكصى بنصيب أحد أكالده المتكفيف جاز ، كذلؾ منع لمضرر بحؽ األحياء  

  

                                                           

  ( .12 )ػ سورة النساء ، آية 1
 ػ 5 ) ـ ، ص 1977ػ احلسيٍت ، زلمد نسيب البيطار ، قاضي القدس الشريف سابقان ، الفريدة يف حساب الفريضة ، الطبعة الثانية ، 2

114. )  
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: أركان الوصيَّة : الفرع الرابع 

.  ػ الصيغة 4 ػ مكصى بو 3 ػ مكصى لو 2 ػ مكصو 1

أما عند الحنفية ، فميس لمكصيَّة سكل ركنان كاحدان كىك اإليجاب كالقبكؿ ، بأف، يقكؿ أكصيت بكذا 

لفبلف ، أكجعمت إلى فبلف ثمث مالي بعد مكتي ، كالقبكؿ شرط ، كذلؾ إلفادة الممؾ في المكصى 

بو ، فبل يممكو المكصى لو قبؿ القبكؿ ،ألنو ال يشترط القبض في الكصيَّة ، بخبلؼ اليبة ، 

. كيشترط في القبكؿ أف يككف بعد المكت  

: حكم الوصيَّة بالنسبة لمموصي عند الحنفية  

كىي ما ترتَّب عمييا إيصاؿ حقكؽ ألصحابيا ، كرد الكدائع كالديكف المجيكلة  : ػ الكجكب 1 

. كىي ما كانت في حقكؽ اهلل تعالى ، كالكصيَّة بالكفَّارات كالزكاة كفدية الصياـ :  ػ الندب 2

. كىي ما كانت لؤلغنياء مف األىؿ كاألقارب أك مف غيرىـ :  ػ اإلباحة 3

. كىي ما كانت ألىؿ الفسكؽ كالمعاصي ، كالكصيَّة ألىؿ السكء كالضبلؿ :  ػ الكراىة 4

  . كىي ما كانت بمحرَّـ ، كالكصيَّة بالنياحة كما شابييا :  ػ المحرَّمة 5

:  بطالن الوصيَّة : الفرع الخامس 

 : تبطؿ الكصيَّة في الحاالت اآلتية 

فَّ المكصي جنكنان مطبقان متصبلن بالمكت ، ألف تحقؽ ىذا العارض قد منع مف استمرار 1  ػ إذا جي

. اإليجاب ، كالمفركض أف يبقى المكصي مصران عمى كصيَّتو حتى بعد المكت 

 ػ إذا مات المكصى لو قبؿ مكت المكصي ، ألف الكصيَّة ال تمـز إال بكفاة المكصي كقبكؿ 2

. المكصى لو ، فقبؿ المكت لـ يثبت لممكصى لو ممؾ ينتقؿ إلى كرثتو 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 452 ػ 432 ) ، ص 2 ، ط 3ػ اجلزيرم ، الفقو على ادلذاىب األربعة ، ج1
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.   ػ إذا كاف المكصى بو معينان فيمؾ قبؿ كفاة المكصي ، كأف يكصي لو بدابَّة فماتت 3

.  ػ رجكع المكصي عف كصيَّتو ، حيث أف اإليجاب المفرد يجكز إبطالو 4

.   ػ قتؿ المكصى لو لممكصي 5

 ػ الردة ، فإنيا تبطؿ الكصيَّة ، ألف الردة تكجب زكاؿ ممكو عف مالو ، كأما إف كانت المرتدة 6

  . امرأة، فبل تبطؿ كصيَّتيا ألنيا ال تقتؿ عند الحنفية 

 :الوصـيَّة الواجـبـة : المطمب الثاني  

: حقيقتيا : أواًل 

نما ىي مزيج مف األمريف ، فيي تشبو  ال تعتبر ىذه الكصيَّة كصيَّة خالصة ، كال ميراثان خالصان ، كا 

الكصيَّة مف حيث أنيا تجب في حدكد الثمث فيي تقؼ مكقفان كسطان بيف نظامي الميراث كالكصيَّة  

ف  ، كأنيا مقدَّمة عمى الميراث كسائر الكصايا االختيارية ، كتشبو الميراث مف ناحية أنيا مقررة ، كا 

لـ ينشئيا المتكفى ، كأنيا ال تحتاج إلى قبكؿ ، كال ترتد بالر د ، كأنيا تقسـ قسمة ميراث ، كلك 

. شرط المكصي تقسيميا عمى خبلؼ ذلؾ 

:  سندىا القانوني : ثانيًا 

: استند كاضعكا قانكف الكصيَّة الكاجبة عمى بعض القكاعد الشرعية كاآلراء الفقيية كىي ما يأتػي 

ُكِتَب عميُكْم إذا َحَضَر أَحَدُكًم الموُت إْن َتَرَك َخيرًا الَوصيَِّة لموالديِن واألقربين  }:  ػ قكلو تعالى 1

 ، فقد دلَّت اآلية عمى كجكب الكصيَّة ، كقد ركم ىذا عف جمع  { بالمعروف حقًا عمى المتقين

. عظيـ مف فقياء التابعيف ، كأئمة الفقو كالحديث 

                                                           

عياش ، شفيق ، أستاذ مشارؾ يف الفقو ادلقارف ، عميد كلية القرآف كالدراسات اإلسالمية ، جامعة القدس ، الفوائد يف علم .  ػ د 
  ( . 285 ػ 284 ) ـ ص 2002الفرائض ، ادلعموؿ بو يف احملاكم الشرعية ، دار الفكر ، فلسطُت ، 

  ( .180 )ػ سورة البقرة ، آية 2
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 ػ ما ذىب إليو بف حـز كداكد الظاىرم كاإلماـ أحمد بف حنبؿ  ، كبعض فقياء التابعيف كالسمؼ 2

. كسعيد بف المسيب ، كالحسف البصرم كالزىرم  ، مف كجكب الكصيَّة ، إذا تركيا المكصي 

أفَّ لكلي األمر بالمباح كلممصمحة العامة ، األخذ فييا ، فيصبح أمر ان كاجب :  ػ القاعدة الشرعية 3

. الطاعة 

 ػ دعاىـ إلى ذلؾ ، أنيـ نظركا إلى الشخص الذم يمكت في حياة كالده ، أك كالدتو ، فكجدكا أف 4

أكالده يحرمكف مف الميراث ، بسبب كجكد مف يحجبيـ ، فتذىب الثركة إلى أعماميـ ، بينما يككف 

ىؤالء األكالد في حاجة شديدة إلى الماؿ ، مما يختؿ معو التكازف بيف أفراد األسرة الكاحدة ، بؿ ربما 

. يككف كالدىـ الذم مات في حياة جدىـ ، أك جدتيـ قد ساىـ في تككيف ىذه الثركة كىذا الماؿ 

:  من يستحق الوصيَّة الواجبة : الفرع األول 

:  تجب ىذه الكصيَّة لعدة حاالت معينة ىي عمى النحك اآلتي 

أ ػ تجب لفرع مف مات مكتان حقيقيان ، في حياة أبيو أك أمو ، ذكران كاف الفرع أـ أنثى ، كيستكم في 

. ذلؾ المكت حقيقة أك حكمان كالمقتكؿ   

ب ػ تجب لفرع مف مات مكتان حكميان في حياة أصمو ، أبيو أك أمو ، كالمفقكد الذم حكـ القاضي 

. بمكتو في حياة أبيو أك أمو ، فؤلكالده كصيَّة كاجبة في تركة جدىـ 

ج ػ تجب لفرع مف مات مع أبيو أك أمو ، كما لك ماتا معان بغرؽو أك حريؽو أك ىدـو ، كلـ ييعمـ 

 . السابؽ مكتان منيما  

د ػ أكالد البطكف مف الطبقة األكلى فقط كىـ أكالد البنت الصمبية ، ذككران كانكا أك إناثان ، كبنت 

 /  71البنت ، كعمى ىذا فبل تجب ألىؿ الطبقة الثانية ، كىذا ىك المعتمد في القانكف المصرم رقـ 

                                                           

 1993أنور زلمود ، رئيس قسم الشريعة ّتامعة القاىرة ، أحكاـ الًتكات يف الفقو اإلسالمي كالقانوف ، دار الثقافة العربية ، .  ػ دبور ، د 
، كانظر كتاب أحكاـ الوصايا كاألكقاؼ يف الشريعة اإلسالمية ، د أمحد فراج ، بَتكت ، لبناف ، سنة  ( 501 ػ 491 )ـ ، القاىرة ، ص 

  ( .15 ) ـ ، ص 1989
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  ، أما في ببلدنا فمـ يعطي أكالد 1946 / 71 مف قانكف الكصيَّة رقـ 79 ػ 76 في المكاد 1945

البنت مف ىذه الكصيَّة بؿ أعتبرىـ مف ذكم األرحاـ ، كىذا مما يزيد مف معاناة البنات في ببلدنا ، 

حيث أفَّ نسبة كبيرة منيفَّ ال يأخذف نصيبيفَّ المقرر مف التركة ، كاألصؿ أف يمقى أكالد ىذه 

األنثى الضعاؼ الدعـ كاالىتماـ ، كلعمَّنا نجد العذر لكاضعي ىذا القانكف ، كاقتصركا عمى أكالد 

االبف فقط ، دكف أكالد البنت ، أفَّ أكالد االبف قد فقدكا ميعيميـ بينما أكالد البنت فقدكا أميـ ، كال 

.  يزاؿ ميعيميـ مكجكد 

ف نزؿ ذككران كانكا أك إناثان ، كبنت االبف ، كبنت : ق ػ أكالد الظيكر مف أم طبقة  كىـ أكالد االبف كا 

ف نزؿ ، ما داـ لـ تدخؿ في نسبتيـ لمميت أنثى  .  ابف االبف ، كابف ابف االبف كا 

:   شروط استحقاقيا : الفرع الثاني 

:  يشترط الستحقاؽ الكصيَّة الكاجبة عدة شركط ىي ما يأتي 

 ػ يشترط في الكلد المتكفَّى في حياة أصمو أك معو أف يككف مستحقان لئلرث في أصمو ، فمك قاـ بو 1

. مانع مف مكانع اإلرث كقت كفاة أصمو بأف قتؿ أصمو مثبلن ، فبل تجب لفرع الكلد كصيَّة 

 ػ يشترط في الفرع الذم تجب لو الكصيَّة أف يككف غير كارث ، فمك كاف كارثان كلك قميبلن ، فبل 2

تجب لو الكصيَّة ، كما لك مات عف زكجة كبنت كبنت ابف ، فإف بنت االبف تأخذ سدس ، ثـ 

 . تشارؾ البنت في الباقي بطريؽ الرد  

 ػ يجب أف يككف ىذا الفرع غير ممنكع مف اإلرث ، بسبب أحد المكانع الشرعية ، كاختبلؼ الديف 3

. أك القتؿ الذم يتعمؽ بو كجكب القصاص أك الكفارة ، ففي ىذه األحكاؿ ال تجب الكصيَّة 

 ػ أف يككف الفرع حيان عند مكت مف تجب الكصيَّة في تركتو ، إذ أفَّ الكصيَّة بنكعييا تبطؿ بمكت 4

. المكصى لو قبؿ مكت المكصي 

                                                           

  ( .206 ) ـ ، ص 1998محدم ، كماؿ ، ادلواريث كاذلبة كالوصيَّة ، منشأة ادلعارؼ باإلسكندرية ، جالؿ حزل كشػركػاه ، سنة . ػ د 1
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 ػ أف ال يككف المتكفَّى قد أعطى ذلؾ الفرع بغير عكض ما يساكم مقدار الكصيَّة ، كأف ييب لو 5

ذا كاف أعطاه بغير عكض أقؿَّ مما يستحؽ  بدكف عكض ، أك يبيعو بيعان صكريان ببل ثمف ، كا 

ف كاف أكثر ،  بالكصيَّة الكاجبة ، كجبت لو في تركتو كصيَّة بقدر ما يكمؿ لو ىذا النصيب ، كا 

 .  فميس لو إال الثمث 

ف ىذا القانكف يظير بو اإلصبلح األسرم كىك  ف لـ ينشئيا المتكفَّى ، كا  فالكصية الكاجبة تكجد كا 

مكضكع البحث ، فعندما يمكت الكلد في حياة أصمو أبيو أك أمو ، فيختصي إخكتو بالميراث  بينما 

يصير أكالد المتكفَّى في حالة فقرو مع اليتـ ، كقد يككف لمكلد المتكفَّى أثره كبيره في تككيف ثركة أبيو 

كأمو ، لذا جاء قانكف الكصيَّة الكاجبة رحمة بأكالد ىذا المتكفَّى ، كلكلي األمر أف يأمر الناس بو 

.  بالمعركؼ كلممصمحة العامة 

:  أسباب اعتبار الوصيَّة الواجبة ميراثًا قانونيًا : الفرع الثالث 

كاف أصؿ الكصيَّة عند الفقياء أنيا اختيارية ، كمفَّكضة  إلرادة المكصي ، فبل تجب كصيَّة بجزءو 

مف الماؿ ألحدو عمى أحدو ، ال قريبو كال بعيد ، إال مف عميو حؽ بغير بيَّنة ، أك أمانة بغير إشياد ، 

أك بما يككف عمى المكصي مف حقكؽ هلل نتعالى كحجو لـ يؤدّْه أك زكاةو لـ يدفعيا ، أك ما شاكؿ 

.   ذلؾ  

سنة   / 61كىذا ما كاف عميو العمؿ في المحاكـ الشرعية قبؿ صدكر قانكف األحكاؿ الشخصيَّة رقـ 

 ـ مف عدـ كجكب الكصيَّة ألحدو إال لمف كاف عميو حؽ قبؿ شخصو يخاؼ أف يضيع لك لـ 1976

. يكًص بو 

كقد أٌدل استمرار العمؿ بيذا إلى كجكد حالة كثيرت منيا الشككل ، كذلؾ أنو كثيران ما يمكت أحد 

األكالد في حياة أبيو أك أمو ، كلك أنو قد عاش بعدىما لكرث مف ماليما نصيبان يتركو لكرثتو أكالده 

                                                           

خالد ، عديل أمَت ، رئيس زلكمة االستئناؼ ، أحكاـ كإجراءات التقاضي يف إشهاد الوراثة كتوزيع الًتكات يف ضوء قانوف األحواؿ .  ػ د 
  ( .164 ػ 159 )ـ ،  ص 2000ـ منشأة ادلعارؼ ، جالؿ حزل كشركاه ، شركة اجلالؿ للطباعة سنة 2000/ 1الشخصيَّة اجلديد رقم 
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، كلكف المنية عاجمتو ، فينفرد بالتركة األبكاف كاإلخكة األشقاء ليذا الكلد المتكفَّى ، كال يرث أكالده 

شيئان مف تركة جدىـ أك جدتيـ ، لكجكد مف يحجبيـ في الميراث ، فيصيركف بذلؾ إلى فقرو كضياع 

ميمؾ عبلكة عمى اليتـ ، مع أفَّ آباءىـ قد يككنكف ممف شارككا في جمع الثركة التي تركيا الميت ، 

خكانيـ في حالة ييسرو بما آؿ إلييـ مف التركة  . بينما أعماميـ كا 

فكاف البد مف عبلجو قانكنيو ليذه الحالة االجتماعية ، لتعكيض ىؤالء األحفاد ما فاتيـ بسبب مكت 

أصميـ ، كىذه المعالجة تعتبر مف مبادئ التكافؿ االجتماعي في األسرة المسممة  التي حرص 

. الشارع عمى كحدتيا كتماسكيا كالتعاطؼ بيف أفرادىا 

مف أجؿ ىذا عالج قانكف األحكاؿ الشخصٌية ىذا األمر ، فأكجب العمؿ بالكصيَّة الكاجبة في المادة 

ن نزل ، واحدًا كانوا أو " منو نصَّت عمى  ( 182)  تكون الوصيَّة ألوالد االبن وألوالد ابن االبن وا 

حظ األنثيين ، يحجب كلَّ أصٍل فرعو دون فرع غيره ، ويأخذ كلَّ فرٍع نصيب  أكثر لمذكر مثل

 .  "أصمو فقط 

ككاف األفضؿ كاألكلى بو أف يجعميا ألكالد البنات كما جعميا ألكالد األبناء دكف تفرقةو متى تكفَّرت 

الشركط ، كذلؾ لما يترتَّب عمى ىذه التفرقة مف آثارو ظالمةو ، كما أشرنا إلييا سابقان ، عممان بأف 

القانكف المصرم قد سمؾ ىذا الطريؽ ، ككذلؾ القانكف السكرم ، كىك إعطاء أكالد البطكف ػ كىـ 

  .الذيف ينتسبكف لمميت بأنثى ، أم أكالد البنات الصمبيات ذككران كانكا أك إناثان ػ لمطبقة األكلى 

:  أوجو الشبو مع الوصيَّة االختيارية 

.  ػ ال تثبت إال في حدكد الثمث 1

.  ػ الكصيَّة الكاجبة تقدَّـ عمى الميراث ، كاالختيارية كذلؾ 2

.  ػ ال تنفَّذ إال في حدكد الثمث ، ككذلؾ االختيارية 3

                                                           
 .، مرجع سابق  ( 394 ) ػ عمرك ، القرارات القضائية ، ص 2
  ( .203 ػ 199 )مركاف ، أحكاـ ادلواريث يف الشريعة اإلسالمية ، ادلكتبة اجلامعية ، نابلس ػ فلسطُت ، ص . ػ ألقدكمي ، د 1
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:  أوجو الخالف بين الوصيَّة الواجبة واالختيارية 

 ػ  الكصيَّة الكاجبة ميقيَّدة ، فيي ال تجكز لؤلقربيف ، كبالتحديد الكلد غير الكارث ، بينما 1

. االختيارية فيي مطمقة 

.  ػ الكصيَّة الكاجبة تتـ بإرادة المكصي كدكف إرادتو ، كاالختيارية ال تتـ إال بإرادة المػكصي 2

 ػ الكصيَّة الكاجبة تنشأ بعد المكت بحكـ القانكف ، إذا مات الجد كلـ يكًص ، كاالختيارية يستحيؿ 3

.  كجكدىا بعد كفاة المكصي ، لزكاؿ ممكو بالكفاة 

:  أوجو الخالف مع الميراث 

 ػ الميراث يثبت ابتداءن ، كالكصيَّة الكاجبة تثبت تعكيضان لمفرع ، عما فاتو بمكت أصمو في حياة 1

. أبيو أك أمو 

.  ػ الكصيَّة الكاجبة يغني عنيا ما يعطيو الجد لفرع كلده بدكف عكض ، كالميراث ال يغني 2

 ػ في الكصيَّة الكاجبة يحجب كؿَّ أصؿو فرعو ، دكف فرع غيره ، كفي الميراث يحجب األصؿ 3

. فرعو كفرع غيره 

 ػ الكصيَّة الكاجبة تمنع عمى أبناء البطكف في الطبقة األكلى كما يمييا في ببلدنا ، أما في القانكف 4

 . المصرم فقد أعطى أكالد البطكف مف الطبقة األكلى فقط ، كليس كذلؾ في الميراث 

: طريقة استخرج الوصيَّة الواجبة : الفرع الرابع 

مف أجؿ استخراج الكصية الكاجبة ىناؾ أكثر مف طريقة ، كرأيت أف أعتمد ىذه الطريقة كىي 

المعتمدة في أغمب المحاكـ الشرعية  في الضفة الغربية لدل مف يقكمكف بحؿ مثؿ ىذه المسائؿ 

:  كىي عمى النحك اآلتي 

. كنعرؼ نصيبو " القانكنية "  ػ  نحؿ المسألة عمى فرض حياة أصؿ صاحب الكصيَّة 1

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 108 ػ  103) ػ إماـ ، الوصيَّة الواجبة كالوقف يف اإلسالـ ، ص 
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 ػ نطرح نصيب ىذا األصؿ مف التركة في حدكد الثمث ، فإف زاد عميو ، طرحنا الثمث مف التركة 2

. ، كنعطيو لصاحب الكصيَّة القانكنية 

 ػ ييقسَّـ ذلؾ الباقي عمى الكرثة المكجكديف بتكزيع جديد مف غير نظر إلى أصؿ صاحب الكصيَّة 3

جراء التصحيح لمعرفة الجامعة النيائية  ، كتسجؿ حجة الكراثة بناء عمى ذلؾ تككف القانكنية ، كا 

شاممة لممسألة الشرعية ، أك االنتقالية كبالكصيَّة الكاجبة ، كذلؾ مف أجؿ اعتمادىا لدل الدكائر 

. المختصة ، كدائرة الطابك كاألراضي كالمالية كالمساحة كغيرىا 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث 

ىيكمية القضاء الشرعي في الضفة الغربية 

 المبحث األول ـ نيابة األحوال الشخصية

األسباب الموجبة لتشكيل نيابة األحوال الشخصية في المحاكم :  المطمب األول 

:   الشرعية 

مف خبلؿ تدقيؽ القضايا المفصكلة كالمكقكفة كالمدكرة في المحاكـ الشرعية تبيف كجكد 

دعاكل تدكر مف سنة إلى أخرل كال يمكف إسقاطيا ، كما انو تبيف كجكد الكثير مف 

النكاقص كعدـ المتابعة في القضاية المتعمقة باأليتاـ ك القاصريف كفاقدم األىمية كالكقؼ 

                                                           

 . ، مرجع سابق  ( 298 )عيا ش ، شفيق ، الفوائد يف علم الفرائض ، ص . ػ د 2



 359 

، كذلؾ بسبب عدـ كجكد صاحب مصمحة أك قصكر أك تقصير األكصياء كاألكلياء ك 

متكليف شؤكف األكقاؼ ، ككذلؾ كجدت بعض الثغرات في عقكد الزكاج عندما يككف أحد 

طرفييما قد كقع في شبية الزنا ككاف يتكجب إجراء ىذه العقكد عمى كجو االستعجاؿ لدل 

المحاكـ النظامية كعند النائب العاـ بالذات لمتخمص مف تمؾ التيمة الشنيعة فكانت العقكد 

 .تجرم كآلية شكمية 

كمسألة أخرل ال تقؿ أىمية عف سابقاتيا كىي مكضكع األمبلؾ الكقفية الذرية كالخيرية حيث يتـ 

االعتداء عمييا بالبناء كتجاكز عقكد اإلجارة فييا ، ككذلؾ األمر بالنسبة ألمبلؾ صناديؽ األيتاـ 

المختمفة كبالذات أمبلؾ صندكؽ أيتاـ جنيف كتأجيرىا كمتابعة تحصيؿ إيجاراتيا ، كالعمؿ عمى 

عدـ تجاكز المستأجريف لعقكد اإلجارة كال سيما في يعبد ك عرابة قضاء جنيف ، ك كذلؾ األمر 

بالنسبة لمسألة متابعة المدينيف لصندكؽ األيتاـ إذا قصركا في تسديد التزاماتيـ ك إقامة الدعكل 

كؿ ذلؾ كغيره مف القضايا الممحة كالميمة استدعى .عمييـ كاتخاذ اإلجراءات البلزمة بحقيـ 

التفكير في إحداث جية قانكنية تغطي ذلؾ كىي ال شؾ نيابة األحكاؿ الشخصية كىذه ىي 

األسباب المكجبة لكضع نظاـ تشكيؿ نيابة األحكاؿ الشخصية ك دعميا بقانكف حسب األصكؿ 

 .       المرعية 

 :االختصاص الوظيفي : المطمب الثاني 

تمارس نيابة األحكاؿ الشخصية رقابتيا عمى جميع المعامبلت كالحجج ك األحكاـ التي :  أكالن 

:   كىي كما يمي 2004/7كردت في تعميـ سماحة قاضي القضاة رقـ 

                                                           

 . ػ عن سجالت شرعية أرحيا  
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األحكاـ الصادرة بثبكت األكقاؼ الخيرية كالذرية كالحجج المسجمة بيا كتحكيرىا  .ُ

. كتأجيرىا 

 .الحجج المتعمقة باستبداؿ األكقاؼ  الذرية كالخيرية  .ِ

 .الكصية عمى جية بر ال تنقطع  .ّ

 .األحكاـ كالحجج عمى القاصريف ك في أمكاؿ الغائبيف ك فاقدم األىمية  .ْ

القسمة الرضائية إذا كاف الماؿ فييا يعكد لكقؼ عاـ أك خاص أك لقاصر أك  .ٓ

 .لغائب أك لمفقكد أك لفاقد أىمية 

األحكاـ الصادرة عمى بيت الماؿ الذم يرد إلى كزارة األكقاؼ إذا لـ يكجد لمميت  .ٔ

 . كارث

 .فسخ عقد الزكاج لفساده أك لبطبلنو كدعاكل النسب  .ٕ

التخارج بيف الكرثة في تركة إذا كاف بيف المتخارجيف قاصر أك فاقد أىمية أك  .ٖ

 .غائب 

اإلبراء مف نفقة القاصر أك التعيد بحضانتو إذا كانت الحاضنة غير متبرعة بذلؾ  .ٗ

. 

إقرار الكلي كالكصي بالغمط في عقد أبرمو بكاليتو أك بكصايتو عمى القاصريف . 10

 .سرل إقراره عمى ذلؾ القاصر

 .اإلذف لؤلكلياء كاألكصياء كلممتكليف عمى األكقاؼ .11

 .محاسبة األكصياء كاألكلياء كالقكاـ .12

 .التصادؽ عمى الزكاج إذا كاف أحد طرفيو أجنبيا .13

 .تسجيؿ حجج إشيار اإلسبلـ .14
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 (مجػمس األيتاـ )تدقيؽ القرارات الصادرة عف مؤسسة تنمية ك إدارة أمكاؿ األيتاـ .15

 .بخصكص تنمية أمكاؿ األيتاـ

 .مراقبة سير العدالة مف حيث تطبيؽ القانكف  .ُٔ

طمب تنفيذ األحكاـ الصادرة في دعكل الحؽ العاـ الشرعي كتنفيذ األحكاـ الكاجبة  .ُٕ

 .  التنفيذ كاالستعانة في ذلؾ بالضابطة العدلية 

رعاية مصالح عديمي األىمية كالغائبيف فتحفظ أمكاليـ كحقكقيـ ك تتكلى اإلشراؼ  .ُٖ

 .عمى إدارتيا ك رعايتيا 

 ككذلؾ تمارس رقابتيا كمتابعتيا لمقضايا المتعمقة بحؽ اهلل تعالى كما نصت عميو المادة  :ثانيان 

 كىي األحكاـ الصادرة عمى 1959لسنة  (31)مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ  ( 138)

القاصريف كفاقدم األىمية كعمى الكقؼ كبيت الماؿ كاحكاـ فسخ النكاح كالتفريؽ كالطبلؽ كالرضاع 

المانع لمزكجية كاإلمياؿ لمعنة كالجنكف ك أحكاـ الدية كغير ذلؾ مما يتعمؽ بو حؽ اهلل تعالى 

جراء البلـز لحفظ حؽ  كمراقبة استئناؼ ىذه األحكاـ ك تميزىا لدل محكمة العدؿ العميا الشرعية كا 

 .اهلل تعالى كالقاصريف كفاقدم األىمية 

كما تقـك نيابة األحكاؿ الشخصية بالتحقيؽ االبتدائي كاالدعاء كاإلحالة كالمرافعة أماـ : ثالثان 

بداء الطمبات كالدفكع ككذلؾ العمؿ عمى تنفيذ األحكاـ الصادرة في تمؾ الدعاكل  . المحاكـ كا 

. متابعة جميع القضايا كالحجج المحكلة خطيان مف سماحة قاضي القضاة بالكجو الشرعي : رابعان 

: االختصاص المكاني : المطمب الثالث 
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نيابة األحكاؿ الشخصية ىي دائرة مف دكائر دائرة قاضي القضاة كىي تتبع لتعميمات قاضي القضاة 

أك مف يقـك مقامو أك ما تنص عميو القكانيف كاألنظمة كىي مككنة مف رئيس نيابة األحكاؿ 

الشخصية ك يتبعو ك يعاكنو في ذلؾ ككبلء كمعاكنكف بالعدد كالقدر الذم يأمر بو قاضي القضاة 

.  كيقكمكف بأعماليـ كيغطكف جميع المحاكـ الشرعية في فمسطيف 

  يبدم رئيس نيابة األحكاؿ الشخصية مطالعتو في الدعكل كالمعامبلت التي ترفع

إليو مف قبؿ قاضي القضاة كيراقب سير األعماؿ التي يقـك بيا ككبلء النيابة 

كمعاكنييـ كلو أف يبمغ ىؤالء المبلحظات التي تبدك لو مف تدقيؽ ذلؾ مف خبلؿ 

كيخضع ككبلء النيابة العامة كمعاكنييـ لمراقبتو في . ببلغات عامة أك رسائؿ 

. جميع أعمالو القضائية كاإلدارية 

  يقـك رئيس نيابة األحكاؿ الشخصية بالكتابة لسماحة قاضي القضاة عف سير

 .العمؿ في كؿ ذلؾ 

  تعتبر نيابة األحكاؿ الشخصية جزءان  مف تشكيؿ المحكمة بحيث إذا تمت

اإلجراءات مف الناحية الشكمية التي تتـ دكف كجكد نيابة األحكاؿ الشخصية في 

 .الحاالت التي ينص عمييا القانكف تعتبر باطمة بطبلنان مطمقان  

  تعتبر نيابة األحكاؿ الشخصية مف حيث تككينيا العضكم كالكظيفي ىيئة قضائية

ألنيا تتألؼ مف عدد مف المجازيف ليذا الخصكص كيتمتعكف بالضمانات التي 

 .يتمتع بيا سائر القضاة 

  تختص نيابة األحكاؿ الشخصية بإقامة دعاكل الحؽ العاـ الشرعي كمباشرتيا كال

 .تقـك مف غيرىا إال في األحكاؿ المبينة في القانكف



 363 

  نيابة األحكاؿ الشخصية ىي كحدىا صاحبة االختصاص األصيؿ في تحريؾ

 .دعاكل الحؽ العاـ الشرعي كاستعماليا باسـ اهلل تعالى 

  أعضاء نيابة األحكاؿ الشخصية ممتزمكف في أعماليـ في نطاؽ اختصاصيـ

 .المكاني كاإلقميمي 

  تقاـ دعاكل الحؽ العاـ الشرعي عمى المدعى عميو أماـ المحكمة المختصة التابع

 .ليا مكاف كقكع الحادثة أك مكطف المدعى عميو 

: القيود عمى نيابة األحوال الشخصية : المطمب الرابع 

  ال يجكز لنيابة األحكاؿ الشخصية التنازؿ عف حقيا في رفع دعكل الحؽ العاـ

.  الشرعي

  ال يجكز لنيابة األحكاؿ الشخصية سحب دعكل الحؽ العاـ بعد رفعيا كتقديميا

 . لممحكمة

  ال يجكز لنيابة األحكاؿ الشخصية أف تتنازؿ عف حقيا في الطعف في الحكـ ألنيا

 .مككمة في متابعة القضية أماـ المحكمة  

  ال يجكز لنيابة األحكاؿ الشخصية االمتناع عف الطعف في الحكـ حتى كلك سبؽ

 .ليا أف تنازلت عنو طالما كانت مدة االستئناؼ قائمةن 

  نيابة األحكاؿ الشخصية ىي خصـ شريؼ كال تككف ميمتيا مركزة ضد المدعى

عميو أك لمصمحتو بؿ ميمتيا الكصكؿ لمحقيقة عف طريؽ التحقيؽ كالتطبيؽ السميـ 

 .لمقانكف كبناء قناعاتيا عمى كقائع محددة تحديدا صحيحا 
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  فإف قاـ بالتحقيؽ عضك مف . أعضاء نيابة األحكاؿ الشخصية جميعيـ متضامنيف

أعضاء النيابة يستطيع إكمالو أك المرافعة عضك آخر كلكف ضمف االختصاص 

 .المكاني 

  تخضع نيابة األحكاؿ الشخصية إداريا لسماحة قاضي القضاة. 

  دارية رئيس نيابة األحكاؿ الشخصية رئاسة عمى أعضاء النيابة رئاسة قضائية كا 

. ألف رئيس النيابة ىك األصيؿ في تحريؾ الدعكل باسـ الحؽ العاـ الشرعي 

 .كأعضاء النيابة نكاب عنو يستعممكف الدعكل باسمو كيستمدكف سمطتيـ منو 

  لرئيس النيابة منع أم عضك مف استعماؿ أم دعكل إذا أراد أف يستعمميا بنفسو

كيترتب عمى ىذا المنع زكاؿ صفة العضك كبطبلف أعمالو المخالفة ألمر رئيس 

 .النيابة 

  يتعيف عمى ككبلء كمعاكني النيابة االلتزاـ بأكامر ك تكجييات رئيس النيابة فيما

يتعمؽ بشأف استعماؿ الدعكل ك السير فييا كمف يخالفيا يتعرض لممسائمة التأديبية 

أكال كبطبلف ما قاـ بو مف إجراءات ثانيا لمخالفتو حدكد التفكيض كلكف ىذا في 

مرحمة التحقيؽ فقط أما إذا رفعت الدعكل فمو مطمؽ الحرية أف يترافع كما يشاء 

  .كيبدم دفكعو كطمباتو 

 :عالقة نيابة األحوال الشخصية بالمحكمة والقضاة : الفرع األول 

. تقـك نيابة األحكاؿ  الشخصية بدكر مكمؿ لممحكمة كتطبيؽ العدالة كالقانكف  .ُ

ال يجكز لممحكمة أف تكمؼ النيابة رفع دعكل أك المباشرة بالتحقيؽ في قضية  .ِ

.  مرفكعة أماميا 

                                                           

 . ػ سجالت اجمللس  األعلى للقضاء الشرعي  
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لمنيابة مطمؽ الحرية في إبداء طمباتيا كالمرافعة دكف أم رقابة عمييا أك الحد منيا  .ّ

 .إال ما يقضي بو النظاـ ك احتراـ حقكؽ الدفاع 

ال تممؾ المحكمة انتقاد النيابة أك لكميا بسبب طريقة سيرىا في الدعكل ك كؿ ما  .ْ

ليا إذا رأت مأخذ عمييا أف تبمغ األمر إلى رئيس النيابة كيتـ ذلؾ بصفة سرية 

 .رعاية لحرمة النيابة ككرامتيا أماـ المكاطنيف 

ال تممؾ المحكمة أف تكصي النيابة باتباع إجراءات معينة كتحريؾ الدعكل ضد  .ٓ

 .شخص لـ تحرؾ الدعكل ضده 

لمنيابة مطمؽ الحرية في التكييؼ القانكني لمكاقعة المرفكعة بيا الدعكل دكف تكجيو  .ٔ

 .مف المحكمة كلكف المحكمة غير ممزمة بيذا التكميؼ 

النيابة إذا ما رأت أنيا غير محقة في دعكاىا فبل تتمترس خمفيا ألنيا حارسة لحؽ  .ٕ

اهلل تعالى كلمقانكف ك ميمتيا الكصكؿ لحفظ حؽ اهلل تعالى ك الحقكؽ المنصكص 

شاعة العدؿ   .   عمييا ك الكصكؿ إلى الحقيقة كا 

 

:  تشكيل نيابة األحوال الشخصية : الفرع الثاني 

:  تشكيؿ نيابة األحكاؿ الشخصية مف 

. رئيس النيابة  .ُ

 .ككبلء النيابة  .ِ

 .معاكنك النيابة  .ّ
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 :شروط أعضائيا : الفرع الثالث 

 .أن يكون متمتعًا بالجنسية الفمسطينية و كامل األىمية  .ُ

أف يككف حاصبلن عمى إجازة الحقكؽ أك إجازة الشريعة ك القانكف مف إحدل  .ِ

. الجامعات المعترؼ بيا 

 .أال يككف قد حكـ عميو بجريمة أك جنحة مخمة بالشرؼ ك األمانة  .ّ

 .أف يككف حسف السيرة كالسمكؾ  .ْ

 . أف يتقف المغة العربية  .ٓ

 

 

 

 

 

 

 

: لنيابة األحوال الشخصية في فمسطين  (المقترحة  )  الييكمية التنظيمية 

      المجمس األعمى لمقضاء الشرعي في فمسطيف 

 

          النائب العاـ الشرعي لدكلة فمسطيف 

 

                                                           

 .العيزرية – القدس – عن الوثائق كادللفات اخلاصة بديواف قاضي القضاة -  
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 نائب النائب العام المساعد لقطاع غزة /      نائب النائب العام المساعد لمضفة الغربية 

 

       رئيس النيابة في الضفة الغربية                                    رئيس النيابة في قطاع غزة 

 

     ككيؿ      ككيؿ نيابة 

 نيابة 

    ككيؿ 

 نيابة 

     ككيؿ 

 نيابة 

    ككيؿ 

 نيابة 

     ككيؿ 

 نيابة 

              الجنكب         الكسط       الشماؿ

 الشماؿ

               الكسط

 الجنكب

 

 معاكف أكؿ معاكف أكؿ معاكف أكؿ  معاكف أكؿ معاكف أكؿ        معاكف أكؿ 

 معاكف ثاني معاكف ثاني  معاكف ثاني معاكف ثاني   معاكف ثاني          معاكف ثاني 

 

كبما أف النيابة الشرعية قد حذت حذك مصر في ىذا المجاؿ ك كنت قد اطمعت عمى عمؿ ك 

ىيكمية النيابة في مصر خبلؿ زيارتنا لمصر مع عدد مف القضاة مدتيا شير ، ككجدت مف 

. المناسب أف أضع بيف يدم القارئ ىذه البيانات المختصرة عف النيابة في مصر الشقيقة 
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: النيابة العامة في مسائل األحوال الشخصية في مصر الشقيقة : المطمب الرابع 

  تشكيؿ نيابة القاىرة الكمية لؤلحكاؿ الشخصية  : 

: الكادر القضائي :أكال 

  تشكيؿ النيابة مف السيد المحامي العاـ كعدد مف السادة رؤساء النيابة كعدد مف

 . السادة ككبلء النيابة كليـ اختصاصات في مسائؿ الكالية عمى الماؿ 
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: الكادر اإلدارم : ثانيان 

  تشكيؿ النيابة مف قمـ المعاكنات كىف يساعدف ككبلء النيابة ك رؤساؤىا     

في تحقيؽ كؿ ما يتعمؽ بمسائؿ الكالية عمى الماؿ فيما ال يختص بو السادة 

ككبلء النيابة كاعداد الرأم كفقا لدائرة كؿ معاكنة ك حسب تكزيع عمميا ، 

كىف يعتبرف مف مأمكرم الضبط القضائي في خصكص األعماؿ التي تناط 

ك تكجد  ( 2000 سنة 1 لقانكف 26مادة ). بيف أثناء تأديتيف لكظائفيف 

مراجعة لكؿ عدد مف المعاكنات تككف اختصاصيا مراجعة ما انتيت إليو 

المعاكنة مف تحقيؽ ك رأم ك إجراءات ك ذلؾ قبؿ عرضيا عمى السيد ككيؿ 

 .النيابة المختص ك يكجد عمى قمة عمؿ المعاكنات السيدة كبيرة المعاكنات 

  ك يتككف مف سكرتارية الجمسات ك يقـك عمميـ عمى إعداد :    قمـ الكتاب

الجمسة ك تدكينيا كحضكر الجمسات مع دكائر المحاكـ ك التعامؿ مع 

المتردديف عمى النيابة كتسميـ القرارات ك األحكاـ كاخذ المعمكمات مف القضايا 

التي في حكزتيـ ك ذلؾ كفقا لدائرة كؿ منيـ كبعد اإلذف مف ككيؿ النيابة ، 

 . كلكؿ عدد مف السكرتارية مراجع يقكـ بمراجعة أعماؿ سكرتير الجمسة 

  يتككف مف عدد مف المكظفيف يقـك عمميـ عمى تدكيف كؿ : قمـ الجدكؿ

 . القضايا في مجاؿ الكالية عمى الماؿ 

  كيتككف مف عدد مف سكرتارية التحقيقات تقكـ ميمتيـ : قمـ التحقيقات

عمى تدكيف قضايا التحقيقات كحصرىا في جداكليا كحضكر جمسات التحقيؽ 

. 
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  كيتككف مف عدد مف المكظفيف كيقـك عمميـ عمى : قمـ الصادر كالكارد

حصر كؿ األكراؽ الكاردة ك الصادرة مف ك إلى النيابة ك تدكينيا في جداكليا 

 .

  ك يتككف مف عدد مف المكظفيف تقكـ ميمتيـ بتدكيف : قمـ الحاسبات

قرارات الصرؼ عمى استمارات معدة ليا بعد صدكرىا كتسميميا إلى ذكم 

 . الشأف 

 

 

 

 

المبحث الثاني 

 : دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري 

ال َخيَر فيَ كثيٍر مْنَ نجواىْم إالَ مْن َأمَر  }: تأسست ىذه الدائرة انطبلقا مف قكلو سبحانو كتعالى  

وان امرأٌة خافْت مْن  }:  كقكلو عز كجؿ  {إصالٍح بيَن النَّاس  بصدقٍو أو معروٍف أو

عمييَما أْنُ يْصمحاَ بينُيماُ صمحًا والُصـمـُحَ خيْر وأحضَرِت  َبعمَياُ نشوزًا أو إعراضًا فالُ جناحَ 

ْنُ تحسنوا فاتقوا  }: كقكلو تعالى  ، {َوتَتقوا ففنَّ اهلَل كاَن بماَ تْعمموَنَ خبيرًا  األنفُس الُشح وا 

                                                           

 .عن الوثائق كالسجالت اخلاصة بادلعهد القومي للدراسات القضائية يف مصر -  
  ( .114 )سورة النساء ، آية -   

  (.128)آية ،سورة النساء - 2
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، {إنَما المؤمنوَن إخوة فأصمحوا بيَن أخويكْم } : كقكلو جؿ شأنو {اهلَل وأْصمحوا ذاَت بينكم

يماناى بدكر األسرة الفمسطينية كأىميتيا في بناء المجتمع الفمسطيني في ىذه الفترة الحرجة التي  كا 

تمر بيا قضيتنا الفمسطينية ، كحفاظا عمى ىذه األسرة مف عكامؿ التفكؾ كاالنييار، كاستمرارا 

لئلنجازات اليائمة التي تحققت في الفترة األخيرة بما يعكس تطكر القضاء الشرعي كانفتاحو عمى 

. المجتمع المحمي كالغربي كاإلسبلمي كالعالمي 

: اختصاصيا  : المطمب األول 

 ال يخفى عمى كؿ ذم لب أف أىـ لبنة ك أعظـ دعامة مف دعائـ بنية ىذا المجتمع األبي ىي 

األسرة التي إف صمحت ك استقرت فإنيا ستثمر نسيجا اجتماعيا متماسكا يسعى إلى التطكر ك 

االزدىار ، كسيؤدم ىذا حتما إلى إضافة عنصر أساسي قكم يسيـ في قمب معادلة الصراع القائـ 

.  بغض النظر عف ككنو صراعا سياسيا أك اجتماعيا أك اقتصاديا 

ك حرصان عمى األسرة فقد شرع ديننا الحبيب كؿ ما مف شأنو أف يحفظ لئلنساف كرامتو ك سعادتو ، 

كقدرتو عمى البناء االجتماعي كاألسرم ، فكاف اإلسبلـ سٌباقا إلى كضع القكاعد ك كالقكانيف ك 

األنظمة التي تكفؿ استقرار األسرة ، فنظـ العبلقات بيف أفرادىا ك حدد دكر كؿ فرد فييا ك بيف لو 

.  مسئكليتو ك كضع أهسسا لمتعامؿ فيما بينيـ 

لكف المتغيرات ك المتطكرات ك اليجمة الشرسة التي يتعرض ليا الشعب الفمسطيني ك تضييؽ 

الخناؽ المفركض عميو ، قد اٌثر عمى الحياة االجتماعية ك األسرية سمبا ، فازداد عدد القضايا 

المرفكعة أماـ المحاكـ الشرعية ، ك ارتفعت نسب الطبلؽ بسبب المشاكؿ األسرية التي لـ نكف 

.  نشيدىا بيذا الكـ اليائؿ مف ذم قبؿ 

                                                           

 0 ( 1 )سورة األنفاؿ ، آية - 3
 0 ( 10 )سورة احلجرات ، آية - 4
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كنظران لما تسببو ىذه اإلشكاليات ك النزاعات األسرية مف تأثير عمى عناصر األلفة ك المكدة بيف 

أفراد األسرة ابتداء ، كمف ثـ المجتمع ، ك انطبلقا مف حرص قاضي القضاة حفظو اهلل ، الذم أخذ 

عمى عاتقو عناء السعي الحثيث كبذؿ الجيد إلصبلح ما يمكف إصبلحو لرأب الصدع ، كتفاديا لما 

يمكف تفاديو مف الخبلفات ك النزاعات في األسرة الفمسطينية ، فقد عمؿ جاىدان مف اجؿ إرساء فكرة 

رائدة سامية ، سيككف ليا بالتأكيد بصمات مممكسة في الكاقع األسرل ، حيث أصدر الرئيس ياسر 

ِو مف سماحتو بإنشاء دائرة اإلرشاد ك اإلصبلح األسرم في - رحمو اهلل - عرفات  قراران بتنسيبو

جميع المحاكـ الشرعية في فمسطيف ، ك فعبلن باشرت معظـ األقساـ المتفرعة عف ىذه الدائرة عمميا 

.  ـ 3/1/2004اعتبارا مف تاريخ  

: خطوات تأسيس دائرة لإلرشاد واإلصالح األسري : المطمب الثاني 

انبثقت فكرة تأسيس دائرة اإلرشاد كاإلصبلح األسرم في المحاكـ الشرعية في فمسطيف مف 

رؤية سماحة قاضي القضاة كمف خبلؿ اإلطبلع عمى تجربة الدكؿ األخرل في ىذا المجاؿ 

كاليدؼ المنشكد مف ذلؾ ىك المساىمة في حؿ المشاكؿ األسرية كتأميف السبؿ التي تحد 

مف تفاقـ النزاعات األسرية كالحد مف عدد حاالت الطبلؽ في المجتمع الفمسطيني كذلؾ 

. مف خبلؿ عرض القضايا عمى المرشد األسرم قبؿ اتخاذ قرار نيائي أماـ القاضي 

تشكيؿ فريؽ عمؿ يتككف مف مرشد أسرم في كؿ محكمة شرعية في الضفة الغربية كقطاع غزة  .ُ

 .لمحد مف المشاكؿ األسرية كالعمؿ عمى حميا 

كضع تصكر شامؿ لدكر المرشد األسرم كتحديد أىدافو كميامو كآلية العمؿ فيو كذلؾ بعد  .ِ

 . دراسة متأنية لكاقع المجتمع الفمسطيني كاإلطبلع عمى تجارب الغير المحمية أك الخارجية منيا

صدكر قرار إدارم بإنشاء دائرة لئلرشاد كالتكجيو األسرم في المحاكـ الشرعية كذلؾ ألىمية  .ّ

 .الدكر المنكط بيا 
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داريان إلبداء الرأم  .ْ  .عرض التصكر المقترح لمفريؽ عمى الجيات المختصة مينيان كا 

تـ القياـ بتطبيؽ تجريبي آللية المشركع كدراسة نقاط القكة كالضعؼ كفرص التحسيف لمدة ستة  .ٓ

 .شيكر 

 .تـ إعداد استبيانات خاصة بالطبلؽ كالدعاكل كالشكاكل  .ٔ

أجريت بعض التعديبلت عمى التجربة السابقة بناءن عمى تقييـ فترة التجريب كمقترحات  .ٕ

 .المختصيف كالمعنييف 

 :.األىداف العامة لدائرة اإلرشاد األسري في المحاكم الشرعية الفمسطينية : المطمب الثالث 

  الحد مف تطكر النزاعات األسرية كمحاكلة حميا قبؿ اتخاذ قرار فييا مف قبؿ

. القاضي الشرعي 

  بطريقو مينية كسرية تامة  (األسرة  )تطبيؽ برنامج خدمة الفرد كالجماعة. 

  المكاجية المكضكعية كالمباشرة كالتعامؿ معيا بكاقعية. 

  حرية الفرد بتحقيؽ مصيره قبؿ كبعد التدخؿ. 

  التخفيؼ مف حدة التكترات كالقمؽ كالخكؼ الناتجة عف النزاعات األسرية. 

  تزكيد القاضي الشرعي بمعمكمات مفصمة عف قضية المدعي كحالتو النفسية

 .كاالجتماعية كالمادية لبلسترشاد بيا عند الفصؿ بالقضية 

  حماية الحقكؽ المتصالح عمييا بتحرير محاضرىا كتكثيقيا قضائيان كجعميا بمثابة

 .السندات التنفيذية 

 نشر الثقافة األسرية في المجتمع خبلؿ برامج التكعية المختمفة. 

  العناية بالمتزكجيف الجدد كتأىيميـ ألدكارىـ األسرية المنكط بيـ بما يحقؽ

 .االستقرار األسرم 
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  الحككمية أك األىمية منيا بيدؼ ، التنسيؽ مع المؤسسات كالجمعيات الخارجية

 . تقديـ المساعدة لؤلسر التي تكاجو مشاكؿ أسرية 

  0إجراء الدراسات كالبحكث في الظكاىر االجتماعية كاألسرية 

  تجنب أفراد األسرة لمجكء إلى التقاضي كتكفير الكقت كالجيد عمييـ بإبراـ اتفاقيات

 .قابمة لمتنفيذ الفكرم 

  القياـ بإصبلح الخبلفات العائمية بيف األبناء كاآلباء كاألرحاـ كعدـ االقتصار عمى

 .الخبلفات الزكجية 

  إعداد كتأىيؿ ككادر جديدة لمقياـ بميمة التكجيو كاإلصبلح األسرم مف خبلؿ

 .برامج تدريبية متخصصة 

  المساىمة في حؿ المشاكؿ االجتماعية كالحد منيا. 

  تخفيؼ العبء في عدد القضايا المرفكعة لدل المحاكـ الشرعية مما يعمؿ عمى

 .راحة القاضي الشرعي كالتأني في فصؿ القضايا المرفكعة أمامو 

  تخفيؼ حاالت الطبلؽ في المجتمع الفمسطيني. 

  بما أف المجتمع الفمسطيني لو ميزة خاصة عف باقي المجتمعات األخرل فالمرأة

كأصبحت ، فيو إما زكجة أسير أك أرممة شييد أك أميما أك أختميما أك بالعكس 

خبلفات كثيرة تصؿ المحاكمات الشرعية نتيجة لذلؾ ككاجب اإلرشاد األسرم 

  .كالتخفيؼ كجكبان عنيـ 

:. األىداف اإلجرائية لدائرة اإلرشاد األسري في المحاكم الشرعية الفمسطينية : الفرع األول 

                                                           

 .ػ عن ملفات زلكمة أرحيا الشرعية  
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عمؿ دائرة اإلرشاد األسرم في المحاكـ الشرعية ىك عبلجي كقائي إرشادم تنمكم يعتمد عمى العمـ 

كالميارة كاليدؼ منو تدعيـ بناء األسرة ككظائفيا كصكالن إلى أقصى ما يمكف تحقيقو مف التكازف 

: كاالستقرار المعيشي لؤلسرة ككحدة اجتماعية متماسكة ، كفيما يمي تفصيؿ لتمؾ األىداؼ اإلجرائية 

كذلؾ بدراسة الحاالت األسرية التي تعرض عمى المحكمة الشرعية كبحث : ىدؼ عبلجي  .ُ

ِي دقيقا كالعمؿ عمى عبلجيا كاتخاذ الحمكؿ البلزمة لتقديـ  أسبابيا كتشخيصيا تشخيصان

الخدمات البلزمة التي تساعد عمى زكاؿ أسباب المشكمة يتمثؿ في مكاجية كافة أشكاؿ 

المشكبلت الدائمة أك العارضة كالنزاع األسرم كالطبلؽ كالتفكؾ األسرم كاالنحراؼ كالحاجة 

كذلؾ مف ، االقتصادية كالنفسية كاالجتماعية مف نفقة زكجة كأطفاؿ كحضانة كمشاىدة أطفاؿ 

. خبلؿ العمؿ مع األسرة كجماعة لحؿ المشكبلت 

تكضيح كتكعية الناس بالقكانيف كالتشريعات التي تجنب األسرة كمشكبلت : ىدؼ كقائي  .ِ

رشادىـ إلى كيفية بناء األسرة السميمة ككاجباتيا كذلؾ مف خبلؿ العمؿ مع  مستقبمية كا 

 . األشخاص الذيف عمى كشؾ الزكاج 

بتقديـ المعكنة ك النصيحة القانكنية في مجاؿ األحكاؿ الشخصية لمف يريدىا : ىدؼ إرشادم  .ّ

 .مف الجنسيف كاطبلعيما عمى حقيما الشرعي ك القانكني بعيدان عف الغمك ك اإلفراط 

يمثؿ عمميات التكعية المجتمعية بقضايا األسرة ك ذلؾ مف خبلؿ : ىدؼ تنمكم  .ْ

استخداـ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة ك تنظيـ الندكات ك إصدار المنشكرات التي 

 . تناقش قضايا األسرة 

:.  الوسائل المستخدمة في برنامج اإلرشاد األسرى في المحاكم الشرعية الفمسطينية : الفرع الثاني 

. دكرات تدريبيو لممرشديف األسرييف  .ُ

 .مكتبة خاصة باإلرشاد األسرم تحتكم عمى بعض الدراسات ك البحكث المتخصصة  .ِ
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 .نشرات تكعية لؤلسر ك تكجيييـ لما فيو مصمحتيـ  .ّ

  . نشرات تكعية لؤلزكاج المقبميف عمى الزكاج  .ْ

 

 

 

 

 

 

المبحث الثالث 

 :مؤسسة إدارة وتنمية أموال األيتام المسممين

 :نشأتيا: المطمب األول 

ـ كيضـ ىذا القانكف سبعة عشر 1953 عاـ 69في البداية انشىء ما يسمى بقانكف األيتاـ رقـ 

ـ تـ إنشاء 1955كفي سنة ، ـ 1963 عاـ 26ثـ عدؿ بقانكف األيتاـ المعدؿ المؤقت رقـ ، مادة 

ثـ عدؿ مرة أخرل مف ، ـ تـ تعديؿ نظاـ التركات كأمكاؿ األيتاـ 1956كفي سنة ، نظاـ التركات 

 مف القانكف 34ـ ، كالتعديؿ لـ يكف شامبلن بؿ كاف يعالج المادة 1961 عاـ 39نظاـ المعدؿ رقـ 

. الخاص بدفع أمكاؿ أقساط المديف إذا تأخر عف الدفع 

 . 20 ـ تـ كضع قانكف مؤسسة إدارة كتنمية أمكاؿ األيتاـ بالقانكف رقـ 1972كفي النياية في سنة 

:  ىيكميتيا : المطمب الثاني  

تتككف المؤسسة مف مجمس األيتاـ ، كيتكلى قاضي القضاة رئاستيا كيتألؼ المجمس مف رئيس 

:.  كأعضاء كىك عمى النحك اآلتي 
                                                           

. القدس – عن ملفات دائرة اإلرشاد كاإلصالح األسرم  -  
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قاضي القضاة       رئيسان 

.      المدير العاـ 

. مدير الشرعية 

ككيؿ كزارة األكقاؼ  

. عضك آخر ينسبو كزير األكقاؼ 

.  ككيؿ كزارة المالية 

. ككؿ ىؤالء مف ذكم الخبرة كاالستقامة كالنشاط في الماؿ كاإلدارة كاالقتصاد مف المسمميف 

ينتخب المجمس في أكؿ جمسة يعقدىا نائبان لمرئيس بيف أعضائو، كما يشترط في المدير العاـ أف 

. يككف جامعيان 

:  ىناؾ الجياز التنفيذم الذم يضـ 

 القسـ اإلدارم كيرأسو المدير اإلدارم  .

  القسـ المالي يرأسو المدير المالي . 

 .كلممجمس تأسيس أم قسـ آخر بتنسيب مف المدير العاـ بعد قناعتو بضركرتو 

: قانون المؤسسة : المطمب الثالث 

نني قد اكتفيت في ىذا البحث أف اقتصر عمى القكانيف ذات العبلقة 21يحتكم القانكف عمى   مادة كا 

:  في البحث كىي عمى النحك آالتي

تنمية أمكاؿ األيتاـ باستثمارىا في كافة كجكه االستثمار المشركعة : غاية المؤسسة  (4)المادة رقـ 

. التي ال تتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية 

:  فرع ج يمارس المجمس الصبلحيات التالية  (6 )المادة رقـ

                                                           

 . ، مرجع سابق  ( 149 )الظاىر ، التشريعات اخلاصة باحملاكم الشرعية ص  -   
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. إدارة شؤكف المؤسسة كاإلشراؼ عمييا  1

رسـ السياسة العامة لممؤسسة ككضع األسس كالقكاعد الكاجب إتباعيا في عمميات التنمية  2

  .

 . إقرار أية تسكية تحمؿ المؤسسة أية خسارة  3

.  المكافقة عمى التقرير السنكم كالحسابات السنكية بما في ذلؾ حساب األرباح كالخسائر 4

. تحديد مقدار االحتياطي كتقرير طرؽ استثماره كشركط التصرؼ بو 5

 .فتح فركع لممؤسسة 6

 .تعييف فاحصي حسابات قانكنييف لتدقيؽ المؤسسة كتحديد أجكرىـ 7

تحديد قيمة الكفاالت البلـز تقديميا مف المكظفيف  كنكعيا كشركطيا كتعييف الكظائؼ  8

 . المطمكب مف مشغمييا تقديـ الكفاالت 

مف كدائع األيتاـ المكجكدة  % 25يجب أف تحتفظ المؤسسة بما ال يقؿ عف (8)المادة رقـ 

 .لدييا نقدا 

ينشأ في المؤسسة صندكؽ خاص لبلدخار بمكجب نظاـ تحكؿ إليو   (14)المادة رقـ 

مساىمات المكظفيف غير الخاضعيف ألحكاـ قانكف التقاعد المدني ، مع ما تساىـ بو المؤسسة 

. 

أ ػ تنظـ المؤسسة حساباتيا كسجبلتيا طبقا لمبادلء المحاسبة التجارية الحديثة أك طبقا لمنظاـ 

المالي كتخضع سجبلتيا كقيكدىا لمتدقيؽ مف قبؿ فاحصي الحسابات المعينيف ليذا الغرض مف 

.  المجمس 

                                                           

. مرجع سابق   (154-  150)  ص ، الراتب التشريعات اخلاصة باحملاكم الشرعية  (1) 
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ب ػ تخضع قيكد  المؤسسة كحساباتيا لتدقيؽ كمراقبة  ديكاف المحاسبة كتبدأ السنة المالية لممؤسسة 

في أكؿ كانكف الثاني كتنتيي في أخر كانكف أكؿ مف كؿ سنة كبصكرة استثنائية تبدأ السنة المالية 

.  األكلى اعتبارا مف تاريخ مباشرة المؤسسة كتنتيي في نياية كانكف األكؿ مف نفس السنة 

ج ػ في نياية السنة المالية لممؤسسة يجرم تدقيؽ حساباتيا كتعييف األرباح كالخسائر الصافية بعد 

الحسب لمنفقات اإلدارية بما فييا الركاتب كالمساعدات كالمكافئات  كالتعكيضات كاألجكر كاحتياطي 

. الديكف اليالكة كاستيبلؾ المكجكدات كنفقات الصيانة كأية نفقات أخرل تستمزميا أعماؿ المؤسسة 

: . د ػ  تقسـ األرباح الصافية كتسدد الخسائر إف كجد عمى النحك التالي 

. تكزع صافي األرباح بيف كدائع األيتاـ كاالحتياطي بنسبة مساىمة كؿ منيا في أمكاؿ المؤسسة 

ىػ ػ تضـ أرباح األيتاـ إلى كدائعيـ في الصندكؽ كؿ بحسب استحقاقاتو عمى أساس مقدار الكديعة 

. كتضـ أرباح االحتياطي إلى االحتياطي  كفي حالة كجكد خسارة تغطى جميعيا مف االحتياطي 

 ك ػ عمى المدير العاـ أف يقدـ لممجمس خبلؿ شيريف مف انتياء السنة المالية لممؤسسة الميزانية 

السنكية كحساب األرباح كالخسائر مصدقة مف فاحصي الحسابات مع تقرير شامؿ عف سير العمؿ 

. في المؤسسة كما حققتو مف أعماؿ كأىداؼ التي أسست مف اجميا 

مف أرباح  االحتياطي لممؤسسات اإلسبلمية أك صرؼ % 25زػ لممجمس تخصيص ما ال يزيد عف 

. مساعدات نقدية لؤليتاـ القاصريف كطمبة العمـ كالمحتاجيف مف المسمميف 

تسجؿ باسـ المؤسسة العقارات كاليبات كالعقكد عمى اختبلفيا بما فييا عقكد  ( 16 )المادة رقـ 

.  اإليجار كاألسيـ كالسندات ككافة أنكاع الحقكؽ كتجرم جميع المعامبلت باسميا 

اذا أكمؿ اليتيـ الثامنة عشرة مف عمره كثبت رشده لدل المحكمة ترد إليو أمكالو  ( 17 )المادة رقـ 

.  كأرباحيا 

.  تعفى المؤسسة مف رسـك التسجيؿ كالطكابع كأم تكميؼ مالي آخر  ( 18 )المادة رقـ 
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.    تمغى جميع القكانيف كاألنظمة التي تتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف  ( 20 )المادة رقـ 

 تتبع ىذه المؤسسة لدائرة قاضي القضاة كليا فركع في جميع مدف الضفة كغزة ، كتيدؼ المؤسسة 

إلى استثمار أمكاؿ األيتاـ بما ال يتعارض كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية بمكجب مف قانكف المؤسسة 

:   ، كيقصد باليتيـ ىنا ىك الكارث مف غير ممثؿ شرعي ألم مف الفئات التالية (4)المادة 

  ناقص أك فاقد األىمية .

  الغائب أك المفقكد أك المجيكؿ. 

يقـك مدير عاـ المؤسسة بتنفيذ قرارات مجمس اإلدارة كتصريؼ أمكر المؤسسة اليكمية كاإلشراؼ 

:  عمى سير العمؿ فييا كاتخاذ ما يراه مناسبا في ىذا الشأف مثؿ األمكر آالتية 

 3إعداد الميزانية السنكية كالحساب الختامي لممؤسسة  0 2. اقتراح جدكؿ أعماؿ مجمس اإلدارة 01

.   أم أمكر أخرل يعيد بيا مف قبؿ المجمس 0

كتتككف  (5)يكجد لممؤسسة صندكؽ يسمى صندكؽ أمكاؿ األيتاـ بمكجب قانكف المؤسسة المادة رقـ 

: أمكالو مف 

. احتياط صناديؽ األيتاـ الممكؿ لمصندكؽ ك كدائع األيتاـ كأرباحيـ  .ُ

أمكاؿ األيتاـ التي تحكؿ لمصندكؽ مف التركات التي يتـ ضبطيا كتحريرىا بمكجب  .ِ

 .  ـ 1953لسنة  (69)قانكف األيتاـ رقـ 

. المساعدات كاليبات كالتبرعات التي يقبميا المجمس  .ّ

 .ريع استثمار أمكاؿ الصندكؽ كبقايا االدانات كالمكجكدات  .ْ

 

                                                           

 ، عن الظاىر ، 2357ـ ، يف العدد 6/5/1972ػ أنظر قانوف مؤسسة إدارة كتنمية أمواؿ األيتاـ ادلنشور باجلريدة الرمسية بتاريخ  
 .، مرجع سابق  ( 154 ػ 149 )التشريعات اخلاصة باحملاكم الشرعية ، ص 
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مجمس األيتام الفمسطيني :المطمب الرابع

في ظؿ تطكر ظركؼ الحياة اإلقتصادية المعاصرة كالتي أضحى اإلستثمار االتجار فييا لطمب 

كاف ال بد مف . خبرات متخصصة كمبالغ مالية كبيرة لتنفيذ المشاريع الحديثة ذات المردكد الجيد

كعميو ، إيجاد مؤسسة متخصصة في استثمار أمكاؿ األيتاـ كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية 

كبتنسيب مف سماحة قاضي القضاة الشيخ تيسير التميمي فقد كافؽ سيادة رئيس دكلة فمسطيف عمى 

ثـ أصدر سيادة الرئيس محمكد عباس . ـ 2002 /10 /10تشكيؿ مجمس أيتاـ فمسطيف بتاريخ 

.  ـ2005/ 3 /10قرارا بتشكيؿ مجمس أيتاـ جديد بتاريخ 

: تشكيل مجمس اإلدارة: الفرع األول 

. رئيسان .     قاضي قضاة فمسطيف .ُ

 .نائب قاضي القضاة     عضكان  .ِ

 .رئيس سمطة األراضي     عضكان  .ّ

 .رئيس سمطة النقد     عضكان  .ْ

 . مدير عاـ ىيئة التأميف كالمعاشات              عضكان  .ٓ

 .مدير عاـ كزارة المالية             عضكان  .ٔ

                                                           

ـ  1988 ،  مكتية احلرمُت ،2سويد ، زلمد نور بن عبد احلفيظ ، منهج الًتبية النبوية للطفل مع مناذج من حياة السلف الصاحل ، ط -  
  ( .  37   )ص 



 382 

 .مدير عاـ كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية   عضكان  .ٕ

دارة أمكاؿ األيتاـ رقـ  لسنة  ( 20 )كصبلحية مجمس األيتاـ ىك تنفيذ قانكف مؤسسة تنمية كا 

باعتباره مجمس إدارة لممؤسسة  ( 94 / 1)ـ المعمكؿ بو بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ 1972

. بمكجب القانكف المذككر

 :  تدفع لميتيم أموالو وعائداتيا وأرباحيا في األحوال اآلتية :الفرع الثاني 

عند ظيكر ككيؿ شرعي لو ، أكعند استكماؿ أىميتو كاستردادىا ، أكعند ظيكر الغائب لممؤسسة 

 ،عمما أف المؤسسة معفاة مف الضرائب مرفقا معو طمبا مؤيدا بمستندات ككثائؽ رسمية مقنعة

كالرسـك كافة كتحصؿ أمكاؿ كديكف المؤسسة بمقتضى قانكف تحصيؿ األمكاؿ األميرية ، كلمجمس 

مف عائد االستثمار السنكم لئلنفاؽ عمى المؤسسات % 25اإلدارة أف يخصص نسبة ال تزيد عمى 

اإلسبلمية ، كصرؼ المساعدات النقدية لممحتاجيف مف األيتاـ القصر ، كمف طبلب العمـ مف 

.  مسممي فمسطيف 

قانون صندوق النفقة : المطمب الخامس 

: مسوغات إيجاده: الفرع األول 

يعتبر ىذا القانكف إنجازان قانكنيا متميزان عمى مستكل العالـ العربي كالدكؿ المجاكرة، كثمرة لمجيكد 

المباركة التي تيدؼ إلى تحديث كتطكير نكعية الخدمات التي يقدميا القضاء الشرعي في فمسطيف 

لسنة  ( 6 )لممكاطنيف ، كذلؾ بعد أف اقر المجمس التشريعي قبؿ فترة قانكف صندكؽ النفقة رقـ 

فأصبح نافذان بعد أف مضى عمى نشره في " أبك مازف "  كصادؽ عميو الرئيس محمكد عباس 2005

                                                           

.  عن كثاؽ كسجالت احملاكم الشرعية -  
. ، مرجع سابق  ( 154 )الظاىر ، التشريعات اخلاصة باحملاكم الشرعية ، ص  -  
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كالعمؿ جار عمى إعداد التعميمات كالمكائح التنفيذية التي تنظـ العمؿ ’ الجريدة الرسمية ثبلثكف يكمان 

. بو ك بأحكامو

:  ككثير ىي األسباب التي تكجب إنشاء ىذا الصندكؽ الذم ستتكلى تنفيذ أحكاـ النفقات أبرزىا

صعكبة تنفيذ أحكاـ النفقات التي تصدر بعد طكؿ عناء لصالح الفئات الضعيفة المعكزة مف 

الزكجات كالمطمقات كاألرامؿ كالقصر كاأليتاـ كفاقدم األىمية ، كاآلباء كاألميات كالمستحقيف لمنفقة 

عمى أبنائيـ في كثير مف الحاالت، بسبب اإلجراءات المعقدة في قانكف التنفيذ كاإلشكاالت التي 

تثار في دكائر اإلجراء ، كتعيؽ تنفيذ األحكاـ لفترات طكيمة، مما يعني تشرد الفئات المحركمة ، 

كمعاناتيا قسكة الجكع كذؿ الحاجة كمخاطر الضياع، خاصةن أف العناد كالكيد يدفع بعضان مف 

المحككـ عمييـ إلى تفضيؿ عقكبة السجف عمى دفع النفقة كىذا ظمـ ال بد مف دفعو كرفعو عف 

. الناس بعدالة القانكف عند غياب الضمير

كمف األسباب المكجبة لو أيضا أف أحكاـ النفقات يجب أف يككف ليا صفة االستعجاؿ في التنفيذ ، 

 .كال يجكز أف تخضع إلجراءات تنفيذ األحكاـ األخرل المدنية أك الجنائية أك غيرىا

 أىـ المسكغات التي دعت إلى إنشاء صندكؽ النفقة الحفاظ عمى إستقرار األسرة فكيعتبر ـ

 0الفمسطينية كعمى اليدكء النفسي ألفرادىا

: الضوابط وآليات الصرف المتبعة: الفرع الثاني 

بأنو كؿ حكـ نيائي صادرعف المحكمة  ( 1 )لقد حدد القانكف مفيـك حكـ النفقة في المادة 

كنصت ، المختصة يقضي بدفع النفقة لمزكجة أك المعتدة أك الكلد أك الكالديف أك القريب المعاؿ

عمى أف الصندكؽ يصرؼ لممحكـك لو كفقا لمقانكف ما كرد في حكـ النفقة حسب  ( 8 )المادة

في مدة أقصاىا خمسة عشر يكما مف استكماؿ ، األصكؿ المحاسبية المعمكؿ بيا في فمسطيف

كيتـ الصرؼ طالما كاف تنفيذ حكـ النفقة متعذرا لكنو يتكقؼ اذا لـ يعد ىناؾ ، المستندات المطمكبة
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مكجب لو،كىنا كقد يطرأ تغيير عمى حكـ النفقة الصادر عف المحكمة المختصة زيادة أك نقصان أك 

التي جاء فييا  ( 9 )إلغاء، كىنا يأتي دكرىا في إببلغ إدارة الصندكؽ بيذا التغيير بمكجب المادة 

أف المحكمة المختصة اذا قررت إلغاء أك تغيير حكـ النفقة فعمييا إببلغ الصندكؽ بذلؾ فكرا ليقـك 

. بتنفيذ ما كرد في قرار المحكمة الجديد كيبمغ المحكـك لو بذلؾ 

كقد يتبادر إلى الذىف أف ىذا القانكف سيحـر الزكجة مف حقيا في طمب التفريؽ بينيا كبيف زكجيا 

كأنيا ستظؿ مرتبطة بيذا الزكج الفقير أك الغائب أك اليارب مف النفقة ، ما دامت قد كجدت النفقة

فا ، كالحقيقة غير ذلؾ تماما، كأنيا ستظؿ طكاؿ عمرىا تعيش عمى نفقة الصندكؽ، إلى األبد

لصندكؽ يتيح لممراة االختيار بيف المجكء إلى صندكؽ النفقة أك المجكء إلى طمب التفريؽ لعدـ 

كما أف الصندكؽ ال يحرميا مف تقرير المصير ، لكنيا لكنيا ال تممؾ االختياريف معان ، اإلنفاؽ

مف مشركع قانكف األحكاؿ الشخصية  (170)جاء في المادة ، بالخبلص مف الزكج المضار ليا

الفمسطيني أف الزكج اذا امتنع عف األنفاؽ عمى زكجتو بعد الحكـ عميو في مالو ، فإذا لـ ينفؽ 

.  عمييا أك لـ تستكؼ النفقة مف صندكؽ النفقة طمقيا القاضي في الحاؿ

فترفع الزكجة دعكل نفقة عمى ، كقد يقكؿ قائؿ أف الزكجيف سيمجآف إلى التحايؿ بافتعاؿ الخبلؼ

كيمتنع الزكج عف الدفع في دكائر األجراء فيدفع ليا ، الزكج ثـ يقر الزكج بالنفقة فيحكـ ليا القاضي

مما يضيع ، كىذا يعني أف أمكاؿ الصندكؽ ستتسرب شيئا فشيئا إلى العاطميف عف العمؿ، الصندكؽ

.  الماؿ العاـ كينشر البطالة في المجتمع

، فإجراءات الصرؼ دقيقة كالكثائؽ المطمكبة تنفي أم احتماؿ لمتبلعب، كىذا ليس سيؿ الحدكث

أف عمى المحكـك لو عند التقدـ  (7 )جاء في المادة، كفي حالة كقكع أم تحايؿ فالعقكبات مشددة

، بطمب لبلستفادة مف خدمات الصندكؽ أف يرفقو بنسخة مصدقة مف حكـ النفقة النيائي
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كبمشركحات مف دائرة التنفيذ تفيد باف حكـ النفقة قد تعذر تنفيذه بعد استنفاد جميع اإلجراءات 

.  القانكنية ألبلزمة كبأم مستندات أخرل يطمبيا مجمس إدارة الصندكؽ

ىذا إضافة إلى أف الزكج لف يفمت أصبل مف المبلحقة القضائية الستيفاء المبالغ المستحقة عميو 

التي تنص عمى أف الصندكؽ يقـك بالرجكع عمى المحككـ عميو بقيمة المبالغ  (14 )حسب المادة

مف قيمة المبمغ الذم تـ صرفو  % 5كيستكفي منو أيضا غرامة مالية بنسبة ، التي تـ صرفيا

باعتبار ىذه المبالغ مف الديكف الممتازة ألنيا مف أمكاؿ ، ككذلؾ مصاريؼ الدعكل كأتعاب المحاماة

كالمستند الشرعي لمعاقبة الممتنع عف دفع النفقة بالغرامة المالية قياسيا عمى ، الخزينة العامة لمدكلة

من أعطاىا مؤتجرًا  ]: قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ في الحديث الشريؼ، تغريـ الممتنع عف دفع الزكاة

منعيا فانا آخذوىا وشطر مالو ، عزمة من عزمات ربنا عز وجل ، ليس  بيا فمو أجرىا ، ومن

 .  [آلل محمد منيا شيء 

أف عمى المحكـك لو إعادة أمكاؿ الصندكؽ التي  ( 15 )كالزكجة تبلحؽ كذلؾ جاء في المادة

استمميا بدكف كجو حؽ بدكف تأخير كمف لـ يعد تمؾ األمكاؿ يعاقب بالحبس مدة أقصاىا شير أك 

بغرامة مالية قدرىا مائة دينار أردني أك ما يعادليا بالعممة المتداكلة قانكنا أك بكمتا العقكبتيف مع 

. إعادة األمكاؿ التي تسمميا

نصت عمى أف لمصندكؽ الحؽ في اتخاذ اإلجراءات القانكنية البلزمة بما فييا رفع  (13 )فالمادة

كما أف النصب ، القضايا لدل المحاكـ المختصة الستيفاء األمكاؿ التي دفعيا عف المحككـ عمييـ

                                                           

كقاؿ عنو حديث حسن  ( 69) ، ص  ( 4 )ركاه أبو داكد يف بذؿ اجملهود يف حل أيب داكد ، للشيخ خليل أمحد السهارنفورم ، رللد -  
 ، مؤسسة قرطبة ، 5إسناده حسن ، ج: ، كركاه أمحد بن حنبل الشيباين ،  يف مسنده عن هبز بن حكيم ، كعلق عليو شعيب األرنؤكط قائالن 

ـ ، 1983 ، 2 ،  مكتبة العلـو كاحلكم ، ط19سليماف بن أيوب أبو القاسم ،  ادلعجم الكبَت ، ج ‘ ، كركاه الطرباين  ( 4 )القاىرة ، ص 
  (  .410 )محدم السلفي ، ص : حتقيق 
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ككؿ مف ، كاالحتياؿ بيدؼ االستيبلء عمى الماؿ جريمة بنص مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني

 .  يثبت عميو التكرط بيا يقع تحت طائمة العقكبة المنصكص عمييا في نفس مشركع القانكف 

   

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 0العيزرية / عن ملفات كمنشورات ديواف قاضي القضاة ، القدس -   
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الفصل الرابع 

أضواء عمى بعض جوانب القضاء الشرعي في إصالح األسرة من خالل قانون األحوال الشخصية 

في الضفة الغربية 

  

. المبحث األول أسباب سقوط الحضانة 

 

. مالحظات عمى الحضانة والضم : المبحث الثاني 

 

. الدية الشرعية : المبحث الثالث 

 

. إثبات النسب : المبحث الرابع 

 

. المسكن الشرعي : المبحث الخامس 

 

شارة : المبحث السادس  . الطالق المكرر لفظًا وا 

 

. التفريق القضائي بين الزوجين : المبحث السابع 
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: أسباب سقوط الحضانة :المبحث األول 

يقاؿ حضف الطائر بيضو حضنان ، أم ضمو تحت جناحو ، كالحضانة اسـ : تعريف الحضانة لغة 

   .منو  

: وأما تعريفيا في االصطالح الشرعي فيي 

   .تربية الكلد لمف لو حؽ الحضانة  

: وعرَّفيا الكاساني فقال 

حضانة األـ كلدىا ، ىي ضميا إياه إلى جنبيا ، كاعتزاليا إياه عف أبيو ، ليككف عندىا ، فتقـك 

مساكو كغسؿ ثيابو     . بحفظو كا 

ف  ف أراد اإلنفراد فمو ذلؾ  كا  كاألصؿ أف الكلد ذكران كاف أك أنثى بعد البمكغ ، أف يخير بيف أبكيو ، كا 

األحكاـ الشرعية القائمة بضـ البنت إلى أبييا في حاالت ، تيدؼ إلى مقاكمة الفساد ، كصيانة 

ف قكاعد اإلسبلـ تأبى أف يجعؿ  األخبلؽ كاألعراض في دكرو ييخشى أف تزؿ القدـ أثناءىا ، كا 

اإلنساف مف حقو المقر لو شرعان سببان لئلضرار بو كبغيره ، أك استغبللو لمقاصد رخيصة  حيث إف 

الحقكؽ إنما شرعت إلصبلح المجتمع كتيذيبو ، لذلؾ إذا لـ يكجد ما يدعك لضـ الكبيرة إلى أبييا 

. فبل ييجاب طمب الكلي  

ٍح أصمحيـ ، ثـ أكرعيـ ، ثـ أكبرىـ سنان ، كتسقط حضانة األـ  لذلؾ إذا تساكل طالبكا الضـ ، ييرجَّ

إذا ثبت أنيا كضعت المحضكف في مدرسة تبشيرية ، كثبت ما يصيب المحضكف مف ضرر عظيـ 

، كتعميمو مبادئ تتنافى مع تعاليـ اإلسبلـ كعقائده ، مما يدؿ عمى سكء تصرؼ الحاضنة في تربية 

                                                           

  ( .193 )  ػ الفيومي ، أمحد بن زلمد بن علي ، ادلصباح ادلنَت ، الطبعة السابعة ، األمَتية ، القاىرة ، اجلزء األكؿ ، ص 
  ( .555 )ـ ، اجلزء الثالث ، ص 1996  ػ ابن عابدين ، زلمد أمُت ، حاشية رد احملتار ، دار الفكر ، بَتكت ، 2
ـ ، اجلزء الثالث ، 1982  ػ الكاساين ، عالء الدين أيب بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، دار الكتاب العريب ، بَتكت ، 3

  ( .40)ص 
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ابنيا المسمـ ، كتعريض دينو لمخطر ، كبـ أف درء المفاسد أكلى مف جمب المنافع فيككف الحكـ 

 . بإسقاط حضانتيا صحيحان  

ذا كانت البنت البالغة ثيبان ، فإف كانت مأمكنة عمى نفسيا ، فبل تيضـ لؤلب ، ألنيا تككف قد  كا 

ف لـ تكف  اختبرت الرجاؿ ، كعفت حيميـ ، فأصبحت بذلؾ في مأمف مف السقكط في شراكيـ ، كا 

مأمكنة عمى نفسيا ، كيخاؼ عمييا فتضـ لؤلب جبران عنيا لمعمة التي في الغبلـ ، كىي دفع العار 

. كالفتنة كالتأديب ، إف كجد لو مقتضى 

كيجب عمى المحكمة أف تستبيف صالح البنت البالغة في الضـ إلى األب ، فإف ظير أنو ال صبلح 

ف ضميا لعاصبيا ضرره عمييا ، أك أنو مجرد رغبة منو في التكصؿ إلى قطع  ليا في ذلؾ ، كا 

   نفقتيا ، كليس اإلشراؼ عمييا ، فيجب عمى المحكمة رد دعكل الضـ كرفضيا حسب األصكؿ 

ف مف المتفؽ عميو فقيا في المذىب الحنفي ، أف دعكل العـ الشقيؽ طمب ابنة أخيو غير  كا 

مسمكعة إذا كاف لو كلد مراىؽ يقيـ معو ، كذلؾ تجنبان لمفتنة ، كخكفان عمى الصغيرة مف اختبلطيا 

مع اإلبف ، أما إف كاف لمبنت أخ شقيؽ بمغ الخامسة عشر مف العمر فإنو يككف أكلى بحضانتيا 

. مف عميا 

نو ال  نو ال حؽ ألبناء العـ كالعمة كالخاؿ في حضانة اإلناث ، كليـ الحؽ في حضانة الذككر ، كا  كا 

. حؽ لبنات العـ كالعمة كالخاؿ كالخالة في حضانة الذككر ، كليـ حؽ حضانة النساء 

نو مف المقرر شرعان كقانكنان أنو يشترط لضـ األنثى الكبيرة إلى عاصبيا ، أف ال تككف مأمكنة  كا 

عمى نفسيا ، كعاجزة عف القياـ عمى شؤكنيا ، فإذا لـ تكف كذلؾ ، ككاف ليا مف الثقافة كمركزىا 

. االجتماعي ما يعصميا مف الخطأ ، فإف ليا أف ال تنضـ ألحد 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 120 )القرارات القضائية يف األحواؿ الشخصية ، ص .  ػ عمرك 1
 .، مرجع سابق  ( 733 )ػ البكرم ، موسوعة الفقو كالقضاء ، ص 2
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نو إذا كاف األب قادران عمى تعميـ أكالده كتثقيفيـ ، فإنو ال يجكز لو أف يحرمو منيا بقكلو أنو الكلي  كا 

الشرعي عمييـ ، كيممؾ الحرية الكاممة في تكجيييـ ، كالتصرؼ في شؤكنيـ ، فإف ىذا الحؽ مفيد 

لمصمحة األكالد ، فإذا تعارض معيا أك قاـ الدليؿ عمى إغفاؿ مصمحة الكلد بسكء نية  فقد تعيف 

أف تسمب كالية الكلي عنو ، كأف يكلَّى غيره ، كالمرجع في ذلؾ ىك القاضي الشرعي  صاحب 

الكالية العامة ، التي تنبسط عمى أصحاب الكاليات الخاصة ، فإذا سمؾ األب طريؽ األشرار ، 

كتمؼ مالو بطريؽ غير مشركعة ، كأىمؿ مصالح أكالده ، كاف غير أميف عمييـ ، كسقط حقو في 

. ضميـ إليو ، انتقؿ الحؽ إلى مف يميو مف األكلياء عمى ترتيب الميراث شرعان   

ف انشغاؿ الحاضنة عف المحضكف ، حتى كلك كاف لمعبادة ييسقط حقيا في الحضانة ، كعمى ىذا  كا 

.  إجماع عمماء الشريعة اإلسبلمية ،   

:  بعض المالحظات عمى الحضانة والضم لدى الحنفية : المبحث الثاني 

. إنو مف بمغ معتكىان ، كاف عند أمو ، سكاءن كاف ذكران أـ أنثى * 

إذا بمغ الغبلـ عاقبلن رشيدان مستغنيان برأيو ، مأمكنان عمى نفسو ، فمو أف ينفرد بالسكنى حيث أحب *

. ، كال كالية ألحدو عميو في ضمو لنفسو 

إذا بمغ الغبلـ عاقبلن رشيدان ، كلكنو غير مأمكف عمى نفسو ، فمؤلب ضمو إليو ، لدفع الفتنة * 

 .كالعار عنو كتأديبو إذا كقع منو شيء 

كالجارية إذا بمغت كىي بكر ، فمؤلب كغيره مف األكلياء عند فقد األب كالجد أبي األب ،كاألخ *

ف كاف ال ييخاؼ عمييا الفساد ، ألنيا لـ تختبر الرجاؿ ، كتككف سريعة  كالعـ حؽ ضميا إليو ، كا 

االنخداع ، إذا كانت حديثة السف ، كأما إف كانت مسنّْة ، كليا رأم ، ككانت مأمكنة عمى نفسيا  

 .فميس ألحدو حؽ ضميا إليو ، كليا أف تسكف حيث أحبت 

                                                           

 .، مرجع سابق  (  341ػ 332  )  ػ العمركسي ، أصوؿ ادلرافعات الشرعية ، ص 
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كالجارية إذا بمغت ثيّْبان كىي مأمكنة عمى نفسيا ، فبل حؽ ألكليائيا في ضميا إليو ، كليا أف *

ذا كانت غير مأمكنة عمى نفسيا ، فمؤلب أف يضميا إليو كالجد كاألخ  تسكف حيث شاءت ، كا 

 .الشقيؽ كالعـ 

إذا بمغت الجارية كليس ليا أب كال جد كال غيرىما مف العصبات ، أك كاف ليا عصبة فاسد ، *

ال كضعيا الحاكـ  فالنظر فييا لمحاكـ ، فإف كانت مأمكنة عمى نفسيا ، فميا اإلنفراد بالسكنى ، كا 

 .عند امرأة قادرة عمى حفظيا ، سكاءن كانت بكران أك ثيّْبان   

كفي النياية ليذا المكضكع فقد بدا لنا جميان مما الشؾ فيو ، بأف أحكاـ الحضانة كالضـ تيدؼ إلى 

حماية الشريحة الضعيفة في األسرة مف عبث العابثيف ، أك فساد المفسديف ، كبذلؾ فإف اإلسبلـ 

غبلؽ أبكاب الضر ر كالفاحشة ،  يقكـ بتربيتو ألفراده كخاصة األسرة ، عمى تجفيؼ منابع الفتنة ، كا 

كيعتمد التربية الكقائية ، أم أف اإلسبلـ يعالج المشكمة قبؿ كقكعيا ، كال يسمح بيا أف تنتشر ، 

خكفان عمى األفراد مف الضياع ، كتحقيؽ األمف الداخمي لكؿ فردو في المجتمع ، حتى تستطيع ىذه 

األمة أف تقكد البشرية لنكر اإلسبلـ ، كحتى تككف مؤىمة لحمؿ الرسالة ، كأداء األمانة التي أككمف 

وكذلَك َجعمناكم أمًَّة َوسطًا لتكونوا شيداَء عمى النَّاِس ويكوَن  }: إلييا ، قاؿ تعالى في كتابو 

  .  {الرسولُ  عميُكْم شييدًا 

 

 

 

 

                                                           

. ، مرجع سابق  ( 212 ) ص 2كانظر السرخسي ، ادلبسوط ، رللد . ، مرجع سابق  ( 568 ) ، ص 3  ػ ابن عابدين ، احلاشية ، ج
  ( .542 ) ، دار إحياء الًتاث العريب ، بَتكت ، ص 4كانظر الشيخ نظاـ ، زلي الدين زلمد أكرنك ، الفتاكل اذلندية ، اجلزء األكؿ ، ط 

  ( .143 )سورة البقرة ، آية - 2
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الـدية  : المبحث الثالث 

: تعريفيا : المطمب األول 

 . ىي مصدر كدل القاتؿ المقتكؿ ، إذا أعطى كلٌيو الماؿ الذم ىك بدؿ النفس: في المغة 

فيي إسـ لمماؿ الذم ىك بدؿ النفس ، أم التعكيض المالي الذم يجب أف : أما تعريفيا في الشرع 

يدفع إلى أىؿ المقتكؿ ،أما التعكيض المالي الكاجب دفعو إلى المجني عميو في جرائـ االعتداء 

: ، كقد يطمؽ اسـ الدية عمى األرش أيضان فيقاؿ   (األرش  )عمى ما دكف النفس فإنو يسمى 

دية اليد كذا ، كبيذا اإلطبلؽ فقد عرَّؼ بعض الفقياء الدية بأنيا الماؿ الكاجب بالجناية عمى النفس 

يا أييا الَّذين آمنوا ُكِتَب عميُكُم  }:  ، قاؿ تعالى ، أك األطراؼ ، أم عمى ما دكف النفس 

، كقد كانت الدية معركفة عند العرب في الجاىمية ، لكنيا كانت تتفاكت {القصاُص في القتمى 

عمى مقادير األشخاص ، فأقرىا اإلسبلـ كلكنو سٌكل بيف جميع النفكس ، فبل فرؽ بيف عظيـ كحقير 

 . ، كصغير ككبير كعربي كغير عربي 

كالدية في ذاتيا عقكبة لمجاني ، كتعكيض ألكلياء المجني عميو ، أك ىك ذاتو إذا كاف ذلؾ في 

 . األطراؼ 

فيي تعكيض عف المفقكد كاألضرار المترتبة عميو ، كالمشيكر أف دية المرأة عمى النصؼ مف دية 

. الرجؿ ، ألف األضرار المترتبة عمى فقد المرأة أقؿ مف تمؾ المترتبة عمى فقد الرجؿ 

 

                                                           

 0 ، مرجع سلبق 2، ط  (1022)   ، ص   ( 2 – 1 ) ابراىيم كآخرين ، ادلعجم الوسيط ، ج 0د - 
 .، مرجع سابق  ( 400 )ػ ابن عابدين ، رد احملتار ، اجلزء اخلامس ، ص 2
زيداف ، عبد الكرًن ، أستاذ ّتامعة بغداد ، كّلية اآلداب ، ادلدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، مكتبة .  ػ د 3

  ( .410 ػ 408 ) ـ ، ص 1985القدس ، الطبعة الثامنة ،  
  ( .178 ) ػ سورة البقرة ، آية 4
 .، مرجع سابق  ( 665 )ػ امحد بك ككاصل ، طرؽ اإلثبات ، ص 5
  ( .573 )ػ أبو زىرة ، زلمد ، العقوبات ، دار الفكر ، القاىرة ، ص 6
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:  مقدارىا : المطمب الثاني 

مقدار دية القتؿ الخطأ ىي عشرة آالؼ درىـ مف الفضة ، أك ألؼ مثقاؿ مف الذىب ، أك مائة مف 

.  اإلبؿ  

كيحكـ بيا عمى الجاني كعاقمتو ال باإلضافة ليا ، ألف الدية تثبت عمى القاتؿ كتتحمميا العاقمة عنو 

، كالجاني كأحدىـ في الدية ، أما إذا كاف الكاجب أرش ، فيككف أقؿ مف نصؼ عشر الدية  فيجب 

ف كاف أكثر فعمى العاقمة ، كلمقاتؿ الخطأ كما جرل مجرل الخطأ اختيار  فقط في ماؿ الجاني ، كا 

أحد أنكاع الدية الثبلث ، فإذا امتنع اختارت المحكمة األرفؽ بو ، كيجرم تعيينيا مف األكصاؼ 

الثبلث ، ثـ يتـ تقديرىا بالعممة المتداكلة ، كتجب في القتؿ بسبب صكنان لمدـ عف اإلىدار كألف 

.  النفس محترمة فبل تسقط حرمتيا 

:  الجناية عمى اإلنسان بحسب خطورتيا أنواع ثالثة : المطمب الثالث 

:  الجناية عمى النفس كىي القتؿ كتعريؼ القتؿ ىك : النكع األكؿ 

الفعؿ المزىؽ ، أم القاتؿ لمنفس ، أك ىك فعؿ مف العباد تزكؿ بو الحياة ، أم أنو ىدـ لمبنية 

اإلنسانية ، كقد حرَّـ اإلسبلـ القتؿ كاعتبره مف السبع المكبقات التي تستحؽ العقاب في الدنيا 

كاآلخرة ، كذلؾ بالقصاص كالخمكد في النار ، ألنو اعتداء عمى صنع اهلل كتيديد ألمف الجماعة 

تقتموا النفس التي حرَّم اهلل إال بالحق ، ومن ُقتل مظمومًا  وال }:  ، قاؿ تعالى كحياة المجتمع 

 .  {كان منصورًا  فقد جعمنا لوليِّو سمطانًا فال يسرف في القتل ، إنو

                                                           

أدلقدسي ، هباء الدين عبد الرمحن بن إبراىيم ، دار ادلعرفة ، : كانظر .، مرجع سابق  ( 166 ػ 163 ) ػ العريب ، ادلبادئ القضائية ، ص 
  ( . 520 ػ 501 )ـ ، ص 1992بَتكت ، 

 .، مرجع سابق  ( 161 ، 151 )ػ عمرك ، القرارات القضائية ، ص 2
 .، مرجع سابق  ( 206 ) ػ الزحيلي ، الفقو اإلسالمي ، ص 3
  ( .33ة )ػ سورة اإلسراء ، آية 4
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كقد أكضحت السنة النبكية حاالت القتؿ المأذكف شرعان ، أم المباح لمحاكـ ال لؤلفراد ، قاؿ عميو 

الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، : ال يحل دم امرئ مسمم إال بفحدى ثالث  ): الصبلة كالسبلـ 

 .  (والتارك لدينو المفارق لمجماعة 

. الجناية عمى ما دكف النفس كىي الضرب كالجرح : النكع الثاني 

الجناية عمى ما ىك نفس مف كجو ، كىي الجناية عمى الجنيف أك ما يسمى : النكع الثالث 

 . اإلجياض في اصطبلح القانكنييف  

:  شروط وجوب القصاص : الفرع األول 

 ػ أف يككف المقتكؿ معصكـ الدـ ،  فإف كاف زانيان محصنان أك مرتدان أك كافران ، فبل قصاص ، إذ 1

. ىؤالء دميـ ميدكر لجريمتيـ 

.  ػ أف يككف القاتؿ مكمفان أم بالغان عاقبلن 2

 ػ أف يككف المقتكؿ مكافئان لمقاتؿ في الديف كالحريَّة كالرٍّْؽ ، إذ ال يقتؿ مسمـ بكافر كال حر بعبد ، 3

ـ بقيمتو  . ألف العبد متقكَّ

ال  ):  ػ أف ال يككف القاتؿ كالدان لممقتكؿ ، أبان أك أمان أك جدان أك جدةن ، لقكلو صمَّى اهلل عميو كسمَّـ 4

.  (بولده  ُيقتل والد

أف الكالد ييقتؿ بكلده ، إذا كاف غير محض ، أما إف كاف محضان عمدان عدكانان :  كيرل اإلماـ مالؾ 

.  ، كأف خنقو بحبؿو أك ذبحو بمكسى ، فإنو ييقتؿ بو 

 

:  شروط استيفاء القصاص : الفرع الثاني 

                                                           

 6كالبخارم يف صحيحو ج ( 1302 ) ، ص 3عن ابن مسعود ، مسلم يف الصحيح ج [أمحد كأصحاب الكتب الستة  ] ػ ركاه اجلماعة 
  (  .2521 )، ص 

 .، مرجع سابق  (220 ػ 216  )ػ الزحيلي ، الفقو اإلسالمي ، ص 2
  ( .269 – 268 ) ، ص 7كصححو األلباين يف إركاء الغليل ، ج ( 49 ) ، ص 1ػ ركاه أمحد يف مسنده ، ج3
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.  ػ أف يككف صاحب الحؽ مكمفان 1

 ػ أف يتَّفؽ أكلياء الدـ عمى القصاص ، فإف عفا بعضيـ فبل قصاص ، كمف لـ يعؼ فمو قسطو 2

ذا أسقط كلي القتيؿ نصؼ القصاص سقط كمو   .  مف الدية ، كا 

. ػ أف يؤمف في حاؿ االستيفاء مف التعدم ، بأف ال يتعدَّل الجرح مثمو ، كال ييقتؿ غير القاتؿ 3

.  ػ أف يككف االستيفاء بحضرة السمطاف أك نائبو ، حتى يؤمف الحيؼ كالتعدم 4

 .  ػ أف يككف بآلة حادة  5

:  األعضاء والحواس التي تجب فييا الديَّة كاممة : الفرع الثالث 

.  ػ تجب في إزالة العقؿ كذىابو 1

.  ػ تجب في إزالة السمع ، بإزالة األذنيف 2

.  ػ تجب في إزالة البصر، بإتبلؼ العينيف 3

.  ػ تجب في إزالة الصكت ، بقطع المساف أك الشفتيف 4

.  ػ تجب في إزالة الشـ ، بقطع األنؼ كمو 5

رض األنثييف 6 .  ػ تجب في إزالة القدرة عمى الجماع ، بقطع الذكر أك ى

.  ػ تجب في إزالة القدرة عمى القياـ أك الجمكس ، بكسر الظير 7

كمف المبلحظ أف الدية تجب كاممة فيـ ال نظير لو في البدف ، فتجب في مسمؾ البكؿ ، كمسمؾ 

. الغائط ، كالجمد ، كشعر الرأس كشعر المحية إذا لـ ينبت 

كالثدياف كالحممتاف لممرأة فييما الدية ، كفي إحداىما النصؼ ، ألف فييما جمبلن كمنفعة ، فأشبيا 

 فييما الدية ، إذا قطعا أك أشبل ، كفي إحداىما نصؼ الدية ،  (الشفراف  )اليديف كالرجميف ، ك

                                                           

 ـ ، الطبعة 1923ػ باز ، سليم رستم اللبناين ، من أعضاء شورل الدكلة العثمانية سابقان ، شرح اجمللة ، طبع بإجازة من األستانة العلية عاـ 1
  ( .  44 ػ 40 ) ـ ، ص 1923الثانية ، بَتكت ، ادلطبعة األدبية ، 

 .، مرجع سابق  (47 )ػ اجلزائرم ، منهاج ادلسلم ، ص 2
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ألف فييما جماالن كمنفعة في المباشرة أك الجماع ، فمك زالت بقطعيما البكارة كجب أرشيا مع الدية  

  . 

كالمرأة في األطراؼ عمى النصؼ مف دية أطراؼ  الرجؿ ، أما في الجراح ، فإف كاف الجرح ديتو 

ف كاف أقؿ ، فيي مماثمة لمرجؿ في  بالغة ثمث دية الرجؿ ، فيي عمى النصؼ مف دية الرجؿ ، كا 

 .  دية جرحيا 

يتبيف لنا مما سبؽ كـ ىي النفس البشرية مكرَّمة عند خالقيا ، إذا استقامت عمى النيج القكيـ الذم 

وأنَّ ىذا صراطي مستقيمًا ،  }: رسمو كخطو تبارؾ كتعالى ليا لتسعد في الداريف ، قاؿ تعالى 

َق بُكْم َعْنَ سيبمو ،َ ذالكْمَ وّصاُكْم بو َلعّمكْم تتقون  فاّتبعوه ، وال     كقاؿ {تّتبعوا الُسبَل َفتَفرَّ

. {ذكري ففن لو معيشة ضنكى ، ونحشره يوم القيامة أعمى  ومن أعَرَض عن }: أيضا 

لذلؾ كانت مشيئة المكلى جؿَّ كعبل ، أف خمؽ ىذه النفس البشرية مف أجؿ عبادتو كخبلفتو في 

أرضو فإف ىي أكرمت خالقيا بعبادتو ، فإنو يكرميا بخبلفتيا كسيادتيا  في أرضو بعد أف أكرميا 

ذ قال ربك }: منذ األزؿ  ، قاؿ تعالى  لممالئكة إني جاعٌل في األرض خميفة ، قالوا أتجعل فييا  وا 

 {تعممون  ونقدس لك ، قال إني أعمم ما ال من يفسد فييا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك

 . {يشاء  ومن يين اهلل فما لو من مكِرم إنَّ اهلل يفعُل ما }:  كقاؿ أيضان 

كلذلؾ فإف تقدير الديات مف اختصاص القضاء الشرعي كالمحاكـ الشرعية ، كلكف بسبب اختبلؼ 

المرجعيّْات كسباؽ الصبلحيات فإف غالب الناس يمجأكف إلى القضاء النظامي ، أك حتى القضاء 
                                                                                                                                                                          

ناحيتو ، أنظر ابن منظور ، لسػاف العرب :  ػ مها اللحماف احمليطاف ْتريف فرج ادلرأة ادلغطياف لو ، كما حتيط الشفتاف بالفم ،كشفر كل شيء 
 . . ، مرجع سابق 1ط  ( 418 ) ، ص 4، ج
 .، مرجع سابق  ( 346 )ػ الزحيلي ، الفقو اإلسالمي ، ص 2
 .، مرجع سابق  (472 )ػ اجلزائرم ، منهاج ادلسلم ، ص 3
  ( .153 )ػ سورة األنعاـ ، آية 4
  ( .124 ) ػ سورة طو ، آية 5

  ( .30 )سورة البقرة ، آية   - 
  ( .18 )ػ سورة احلج ، آية 2
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العشائرم ، مما يجعؿ حمكؿ مسائؿ الدماء بيف أفراد األمة ليس لو أساس كمرجع ممـز لمجميع ، 

مما جعؿ كثير مف الناس يمجأكف إلى عادات ليست مف ديننا ، كىي األخذ بالثأر ليس مف القاتؿ ،  

بؿ مف أناسو ال ناقة ليـ كال بعير في القتؿ ، رغـ أنو يتـ الصمح في كثير مف الحاالت كأخذ مبالغ 

باىظة مف الماؿ تتجاكز الدية المقدرة شرعان مف دكف تحديد نكع القتؿ كالجريمة ، بناءو عمى أساسو 

ة كأننا أبناء فمسطيف يجب عمينا أف نحتكم ىذه الخبلفات كالمسائؿ التي ليا جذكر  شرعيو ، خاصَّ

نني أىيب كأدعك العمماء العامميف في جامعاتنا أف يككنكا  جاىمية ، كأف نحتكـ لشرع اهلل تعالى ، كا 

ة بعدما فقدت جامعة القدس  عمى قدر المسؤكلية بأف تككف ليـ كممة كمكقؼ اتجاه أمتيـ ، كخاصِّ

أحد عممائيا ألدكتكر حسيف الميدم ، ألذم لو الفضؿ كلزمبلئو ، بسبب تقصير الدعاة كالعامميف 

.     في المجاؿ الشرعي 

:  وتجب نصف الدية في األطراف اآلتية : الفرع الرابع 

.  ػ إحدل اليديف 1

.  ػ إحدل العينيف 2

.  ػ إحدل األذنيف 3

.  ػ إحدل الرجميف 4

.  ػ إحدل الشفتيف 5

.  ػ إحدل اإلليتيف 6

.  ػ أحد الحاجبيف 7

.  ػ في أحد ثديي المرأة 8

. كيجب في اإلصبع الكاحد عشري مف اإلبؿ ، كفي السف خمسه مف اإلبؿ 
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كالذم يؤيد ىذا ىك الحديث الشريؼ الذم كرد عف أبي بكر محمد بف عمرك بف حـز عف أبيو عف 

أن  ): ، أف رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسمَّـ كتب كتابان إلى أىؿ اليمف ، ككاف في كتابو جده 

بينة ففنو َقَوْد ، إال أن ُيرضي أولياء المقتول ، وأن في النفس الدية ،  من اعتبط مؤمنًا قتاًل عن

ن في األنف  إذا أوعب جدعو الدية ، وأن في المسان الدية ، وفي الشفتين  مائة من اإلبل ، وا 

الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصمب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي 

الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثمث الدية ، وفي الجائفة ثمث الدية ، وفي المنقِّمة 

خمسة عشر من اإلبل ، وفي كل إصبٍع من أصابع اليد والرجل عشر من اإلبل ، وفي السن 

خمٌس من اإلبل ، وفي الموضِّحة خمس من اإلبل ، وأن الرجل ُيقتل بالمرأة ، وعمى أىل الذىب 

  . (ألف دينار  

 

 

:  أما الشجاج فيي عمى النحو اآلتي : المطمب الرابع 

حة 1 ح العظـ كتبرزه ، كفييا خمسه مف اإلبؿ :  ػ المكضّْ . كىي التي تكضّْ

. كىي التي تيشـ العظـ ، أم تكسره ، كفييا عشره مف اإلبؿ :  ػ الياشمة 2

. كىي التي تنقؿ العظـ مف مكانو  ، كفييا خمس عشرة مف اإلبؿ :  ػ المينىقّْمة 3

.  كىي التي تصؿ إلى جمدة الدماغ ، كفييا ثمث الدية :  ػ المأمكمة 4
                                                           

ػ الشوكاين ، قاضي القضاة زلمد بن علي ، نيل األطار من أحاديث سيِّد األمة ، شرح منقى األخبار ، اجلزء السابع ، دار البياف للًتاث ، 1
  (.19 ) ق ، دار احلديث بالقاىرة ، ص 1297ادلطبعة األمَتية ، القاىرة ، 

كقد ركل ىذا احلديث يونس عن الزىرم مرسالن ، كاحلديث أخرجو ابن خزدية ، كابن حّباف كابن اجلاركد كاحلاكم : ػ ركاه النسائي كقاؿ 2
 ) ، ص 9كعبد الرزاؽ يف مصنفو ج  ( 552 ) ، ص 1، كاحلاكم يف مستدركو ، ج  ( 89 ) ، ص 4كالبيهقي موصوالن يف السنن الكربل ج

، كأخرجو أبو داكد يف ادلراسيل ، كقد   ( 501 ) ، ص 14، كابن حباف يف صحيحو ج   ( 247 ) ، ص 2، كالدارمي يف سننو ج ( 373
صححو مجاعة من أئمة احلديث منو اإلماـ أمحد ، كصححو مجاعة من حيث الشهرة منهم الشافعي ، فقاؿ عنو مل يقبلوا ىذا احلديث حىت 

ىذا كتاب مشهور عند أىل السَت ، يستغٌت بشهرتو عن اإلسناد : ثبت عندىم أنو كتاب رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو كسلَّم ، كقاؿ ابن عبد الرب 
 .ألنو أشبو ادلتواتر 
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. كىي التي تخرؽ جمدة الدماغ ، كىي أبمغ مف المأمكمة ، كفييا ثمث الدية :  ػ الدامغة 5

 التي تدمي الجمد فتسيؿ دمو والدامية التي تخرص الجمد ، أم تشقو قميبلن كال تدميو ، الخارصةكأما 

 كىي أبمغ مف الباضعة إذ تغكص في المحـ ، والمتالحمة التي تبضع المحـ أم تشقو ، والباضعة، 

كىي التي لـ يبؽ عف كصكليا إلى العظـ إال قشرة رقيقة ، فحكـ جميع ىذه الحاالت والسمحاق 

ـ كىك سميـ مف  عند أىؿ العمـ أف فييا حككمة عدؿ ، كذلؾ بأف يفرض المجني عميو عبد ، فييقىكَّ

ـ كىك معيب بيا بعد برئيا  .  أثر الجناية ، كييقىكَّ

:  وأما الجراح 

: كىي ما كانت في غير الرأس كالكجو مف بقية الجسـ ، كحكميا 

أفَّ في الجائفة التي تصؿ إلى باطف الجكؼ ، ثمث الدية ، كفي الضمع إذا انكسر كانجبر ، بعير  

بىٍر بعيراف ، كما عدا ذلؾ ففيو حككمة  جى كفي كسر الذراع ، أك عظـ الساؽ أك الزند ، إ ذا ى

. عدؿ

 

 

 

: أحكام المرتد : المطمب الخامس 

 : المرتد في المغة

إذا كفر بعد : أم الرجكع عنو ، كارتد فبلف عف دينو :  ىكالراجع مطمقان ، كالردة عف اإلسبلـ 

 . إسبلمو 

                                                           

 .، مرجع سابق  (ة 476 ػ 472 )ػ اجلزائرم ، منهاج ادلسلم ، ص 1
 . ، مرجع سابق 1، ط  ( 133 ) ، ص 6 ػ أنظر ابن منظور ، لساف العرب ، رللد  



 400 

، كالردة ىي  قطع اإلسبلـ بنيةو أك ىك الراجع عف ديف اإلسبلـ  بإرادتو كاختياره : والمرتد شرعاً 

 قكؿو أك فعؿو مكفّْر ، أك ىي الرجكع عف ديف اإلسبلـ إلى غيره مف األدياف ، أك إلى غػير ديف 

 .

كقد تككف الردة بالمفظ ، بأف يجرم المسمـ عمى لسانو كممة الكفر باختياره ، كتككف باألفعاؿ ، كأف 

يأتي المسمـ فعبلن مف األفعاؿ يدؿ عمى استخفافو بالديف ، كالصبلة ببل كضكء عمدان ، أك إلقاء 

 .   القرآف الكريـ في قذرو عمدان 

وال يزالون يقاتمونكم حتى  }: كجريمة الردة مف الكبائر التي تخمّْد صاحبيا في النار ،  لقكلو تعالى 

ِدْد منكم عن دينو فيمْت وىو كافر فأولئَك حبطْت أعماليم في  يردوكم ََ عن دينكم ، ومن يرَت

 .  {أصحاب النَّاِر ىم فييا خالدون  الدنيا واآلخرة ،  وأولئكَ 

: حكم المرتد : الفرع األول 

إذا ارتدَّ أحد الزكجيف عف اإلسبلـ ، انفسخ النكاح ككقعت الفرقة بالحاؿ بينيما ببل تكقؼ عمى 

ف الحرمة بالردة ترتفع بارتفاع  القضاء ، كىذه الفرقة ال تينقص عدد الطبلؽ ، حيث أنيا فسخ ، كا 

السبب الذم أحدثيا ، فإذا جدد المرتد إسبلمو ، جاز لو أف يجدد نكاحو ، إذا كانت المرأة في العدة 

أك بعدىا ، مف غير محمؿ ، كتجبر المرأة عمى اإلسبلـ كتجديد النكاح ، ما لـ يكف طمقيا ثبلثان 

ذا ارتدَّ الزكجاف معان ، أك عمى التعاقب ، كلـ ييعمـ األسبؽ  كىي في العدة كىي في ديار اإلسبلـ ، كا 

نما يفسد إذا أسمـ أحدىما قبؿ اآلخر   . منيما ، ثـ أسمما يبقى النكاح قائمان بينيما ، كا 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 396 ) ، ص 3ػ عابدين ، رد احملتار ، ج 2
 .، مرجع سابق  ( 265 ) ػ الزحيلي ، الفقو اإلسالمي ، اجلزء الثامن ، ص 3
 .، مرجع سابق  ( 123 ) ، ص 8 ػ قدامة ، ادلغٍت ، ج 4
  ( .217 ) ػ سورة البقرة ، آية 5
   ( .77 )أبو زىرة ، زلمد ، العقوبة ، دار الفكر القاىرة ، ص    - 1
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ذا كقعت الردة بعد الدخكؿ بالمرأة حقيقة أك حكمان فميا كامؿ المير ، سكاءن كقعت الردة منيا أك  كا 

ذا كقعت الردة قبؿ الدخكؿ ، فإف كانت مف قبؿ الزكج ، فميا نصؼ المير المسمى  مف زكجيا ، كا 

ف كانت الردة مف قبميا ، فبل شيء ليا مف المير أك  ، أك المتعة إف لـ يكف ليا مير مسمى ، كا 

ذا مات المرتد في عدة المرأة المسممة ، فإنيا ترثو سكاء ارتد في حاؿ صحتو أـ في  النفقة ، كا 

ذا ارتدت المرأة ، فإف كانت ردتيا في مرض مكتيا ، أك ماتت كىي في العدة ،  مرض مكتو ، كا 

ف كانت ردتيا كىي في الصحة ، كماتت مرتدة فبل نصيب لو في  يرثيا زكجيا المسمـ ، كا 

. ميراثيا

كحكمو القتؿ ، إف كاف رجبلن أك الحبس إف كانت امرأة ، حتى تتكب أك تمكت ، كالتفريؽ بيف الزكج 

. كالزكجة في الحكـ بالقتؿ كالحبس ، ىك مذىب الحنفية كاإلمامية 

كيصير المرتدُّ ميتان حكمان مف تاريخ ردتو ، كال يرث أحدان مف مات بعد ردتو ، بزكجية أك قرابة  ال 

. مف المسمميف كال مف أىؿ الديف الذم انتقؿ إليو ، ألنو ال ييقر عمى الديف الذم دخؿ فيو 

: أما تكريث مالو الذم اكتسبو قبؿ الردة ، أك بعدىا ففيو ثبلثة أقكاؿ ىي ما يأتي 

إف جميع أمكالو تعكد إلى بيت الماؿ ، ال يرثيا أحد مف أقاربو المسمميف ، أك :  ػ قاؿ الجميكر 1

. غيرىـ ممف انتقؿ إلى دينيـ ، بناءن عمى أنو ال ميراث بيف المسمـ كغير المسمـ 

كعمر بف  كالشعبي  كالحسف  كجابر بف زيد  ػ قاؿ أبك يكسؼ كمحمد كابف مسعكد 2

بأف جميع أمكاؿ المرتد تعكد إلى كرثتو مف المسمميف ، ألنو اعتبر ميّْتان بردتو ، كما : عبد العزيز 

. اعتب المفقكد بفقده 

                                                           

 ، 19508ب .  ـ ، مطبعة الشرؽ العربية ، ص1981ػ ناطور ، مثقاؿ ، ادلرعي يف القانوف الشرعي ، الطبعة األكىل ، القدس  ػ شعفاط ، 2
  ( .203 )ص 
 ىو عبد اهلل بن مسعود ، شهد بدران كاذلجرتُت ، الـز النيب صلى اهلل عليو كسلم ، كحدث عنو الكثَت ، أنظر ابن حجر العسقالين ،  

 .ـ 2001 ، 1،دار الفكر العريب ، ط  ( 287 ) ، ص 3اإلصابة يف متييز الصحابة ، ج 

  . ، مرجع سابق 319/ 1ػ ىو جابر بن عبد اهلل بن النعماف األنصارم السلمي ، أحد الذين شهدكا العقبة األكىل ، العسقالين ، اإلصابة ، 2
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أف ماؿ المرتد يرثو أقاربو المسممكف  ، ما كاف اكتسبو قبؿ الردة ، كأـ الذم :  ػ ىناؾ مف قاؿ 3

اكتسبو بعد الردة فيعكد لبيت الماؿ ، كأما ماؿ المرتدة يستحقو أقاربيا المسممكف ، سكاءن كاف قبؿ 

. ردتيا أـ بعدىا 

:  شروط صحة الردة : الفرع الثاني 

:  اتفؽ العمماء عمى اشتراط شرطيف لصحة الردة ىما 

العقؿ ، فبل تصح الردة مف المجنكف كالصبي الذم ال يعقؿ ، ألف العقؿ مف شرائط األىمية : األكؿ 

. في االعتقادات كغيرىا 

. االختيار كالطكاعية ، فبل تصح ردة المكره اتفاقان إذا كاف قمبو مطمئف باإليماف : الثاني 

 

:  مجرَّد سب الدين ال يوجب الردة : الفرع الثالث 

ىذا الحكـ جاء بمناسبة دعكل أقاميا الزكج عمى زكجتو بطمب التفريؽ لمنزاع كالشقاؽ ، فقد شيد 

الشاىداف في ىذه الدعكل بأنيا سبَّت دينو ، فرأت المحكمة االبتدائية ، أف في الشيادة ادعاء بما 

يكجب ردة الزكجة ، كحكمت بردتيا ، كفسخ عقد زكاجيما ، كلدل االستئناؼ ، تبيف أف المحكمة 

االبتدائية قد اعتمدت لثبكت الدعكل عمى إقرار الزكج المدعي ، مع أف اإلقرار حجة قاصرة عمى 

ف قكؿ الزكجة لزكجيا بسب دينو كاف في حالة مناقشة  ( 78 )المقر ، طبقان لممادة  مف المجمة ، كا 

: كزعؿ ، كرأت أف الحكـ مخالؼ لؤلصكؿ كقررت فسخة بسبب 

                                                                                                                                                                          
، أخرجو ابن  [حسُت مٍت كأنا من حسُت  ]: ػ رحيانة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، غَت امسو النيب من حرب إىل حسُت ، كقاؿ عنو  3

لبناف ، / ، بَتكت  ( 119 ) ، ص 1 ، أنظر العجلي ، احلافظ أمحد بن عبد اهلل بن صاحل أبو احلسن ، تاريخ الثقات ، ط 51 /1ماجو ، 
 .ـ 1984

الذىيب ، النبالء ، :  ػ ىو أبو ادلطرؼ عبد الرحيم بن قاسم ، شيخ ادلالكية ، مفيت بلده ، كيل القضاء ، مث سجن من قبل األمَت ، أنظر 4
 . ، مرجع سابق 449 / 11

 ػ سراج ، زلمد أمحد ، أستاذ رئيس قسم الشريعة اإلسالمية ، كلَّية احلقوؽ ، جامعة اإلسكندرية ، أحكاـ ادلواريث يف الفقو اإلسالمي 5
  ( .68 ، 67 )كالقانوف ، دراسة فقهية قانونية مقارنة ، دار ادلطبوعات اجلامعية ، أماـ كلَّية احلقوؽ ، اإلسكندرية ، ص 
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.  ػ إف الكفر شيء عظيـ ، فبل يجعؿ المؤمف كافران متى كجدت ركاية ال تكفّْر 1 

 ػ قاؿ بعض أصحاب الحنفية ، أنو إذا أطمؽ الرجؿ كممة الكفر عمدان لكنو لـ يعتقد الكفر ، فإنو 2

ال يكفر ، ألف الكفر بتعمؽ بالضمير ، كلـ يعتقد الضمير الكفر ، كقاؿ بعضيـ أنو يكفر ، ألنو 

. استخؼ بدينو 

 ػ إذا كاف في المسألة كجكه تكجب التكفير ، ككجو كاحد ال يكجب التكفير ، فعمى المفتي أف يميؿ 3

. لمكجو الذم يمنع التكفير ، كذلؾ مف باب حسف الظف بالمسمـ 

 ػ كالحاصؿ أنو إذا تكمَّـ بيا ىازالن أك العبان ، كفر عند الكؿ ، كال اعتبار باعتقاده ،كذلؾ أنو مف 4

تكمَّـ بيا مخطئان ، أك مكرىان ، ال يكفر عند الكؿ ، كمف تكمَّـ بيا عالمان عامدان كفر عند الكؿ ، كمف 

. تكمَّـ بيا اختياران جاىبلن بأنيا كفر ففيو اختبلؼ 

كالمختار ىنا أنو ال يفتى بتكفير المسمـ ، إف أمكف حمؿ كبلمو عمى محمؿ حسف ، أك كاف كفره 

   . فيو اختبلؼ ، كلك ركاية ضعيفة 

ىذا مف ناحية ، كمف ناحية أخرل فإف اإلسبلـ ىي النعمة الكبرل ، التي أتميا اهلل عزَّ كجؿ عمى 

ف الحكـ عمى مسمـ بالتكفير ال يقتصر عميو كحده ، بؿ يتعدل ذلؾ إلى  عباده ، كرضييا ليـ ، كا 

أسرتو ، كفي ىذا الرأم أخذ قانكف األحكاؿ الشخصية األردني الذم ال يزاؿ معمكالن بو في المحاكـ 

الشرعية في الضفة الغربية ، كذلؾ مف أجؿ المحافظة عمى كحدة األسرة ، كمنعان لمفتف داخؿ 

.      المجتمع اإلسبلمي 

: بناًء عمى ما تقََّدْم  ففننا نخمص إلى حقائق ىامة بخصوص المرتد ىي اآلتية 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 182 )  ػ العريب ، ادلبادئ القضائية ، ص 
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أف المرتد ال ديف لو ، كأف ما انتقؿ إليو ال ييقر عميو ، فبل يعتبر نصرانيان إذا انتقؿ إلى : األكلى

النصرانية ، كال ييعتبر ييكديان إذا انتقؿ إلى الييكدية ، ألف الردة خركج عمى جماعة المسمميف ، 

. فصار حربان عمييـ بعد أف كاف سممان ليـ ، بخبلؼ مف كاف في األصؿ غير مسمـ 

إذا ارتد المسمـ البالغ العاقؿ مختاران عيرض عميو اإلسبلـ ، فإف كانت لو شبية ، كيشفت : الثانية 

عنو ألنو ربما اعترتو شبية فتزاح عنو ، إال أف عرض اإلسبلـ عميو ثانية غير كاجب بؿ مستحب 

. ، ألنو قد بمغتو الدعكة 

أٌف كؿ مانع مف الزكاج ابتداءن ، منعو بقاءن ، كما ال فبل ، فكما ال يجكز لممسمـ أف يتزكج : الثالثة 

المرتدة ابتداءن ، ألنيا ال ديف ليا ، ال يجكز أف تبقى عمى عصمتو بعد ردتيا ، ككما ال يجكز 

لممرتد أف يتزكج مسممة أك كتابية ابتداءن ، ال يجكز أف تبقى زكجتو عمى عصمتو بعد ردتو عف 

.  اإلسبلـ كلك كانت  كتابية 

كؿ فرقة بعد الدخكؿ ال تيسقط شيئان مف المير مطمقان ، كأما الفرقة قبؿ الدخكؿ حقيقة أك : الرابعة 

ف جاءت مف قبؿ  حكمان ، فإف جاءت مف قبؿ الزكجة سقط المير كمو ، كمف ذلؾ ردتيا ، كا 

. فممزكجة نصؼ المير أك المتعة 

أٌف الردة سبب مف أسباب الفرقة ، ليس لممرتد أف يتزكج أصبلن ، كزكاج المسممة بغير : الخامسة 

المسمـ حراـ ، كال يتعقد أصبلن ، ككذلؾ زكاج المرتدة ال ينعقد أصبلن ، كال ييثبت نسبان يتكٌلد عنو حؽ 

في الميراث ، كزكاج المرتد بغير المسمـ قبؿ ردتيا كبعدىا ال ييعقد أصبلن ، كال يينتج فراشان كال يثبت 

 . نسبان كال يكلّْد حقان في الميراث 

: قاعدة الزواجر والجوابر 

                                                           

ػ الشيخ إبراىيم بيك ، أمحد ، أستاذ الشريعة اإلسالمية األسبق باجلامعات ادلصرية كاألزىر ، كادلستشار إبراىيم ، كاصل عالء الدين أمحد ، 1
نائب رئيس احملكمة الدستورية العليا ، كادلستشار مبحكمة النقض سابقان ، أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسالمية كالقانوف  الطبعة 

  ( .392 ػ 391 ) ـ نادم القضاة ، مكتبة رجاؿ القضاء ، ص 2005اخلامسة ، عاـ 
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ف الجكابر شرعت مف أجؿ جمب ما فات مف  مف المعركؼ بأف الزكاجر شرعت لدرء المفاسد ، كا 

المصالح فيما يختص بحقكؽ اهلل تعالى كحقكؽ عباده كالفرؽ يظير بينيما مف عدة كجكه ىي ما 

: يأتي 

.  ػ إف الزكاجر مشركعة لدرء المفاسد المتكقعة ، كالجكابر مشركعة الستدراؾ المصالح الفائتة 1

 ػ معظـ الزكاجر مقررة عمى العصاة زجران ليـ مف المعصية ، كزجران لمف يقدـ بعدىـ عمى 2

المعصية ، كقد تككف مع عدـ العصياف ، كما في تأديب الصبياف كالمجانيف ، فإنا نزجرىـ كنؤدبيـ 

ال لعصيانيـ بؿ لدرء مفاسدىـ كاستصبلحيـ ، ككقتاؿ البغاة درءان لتفريؽ الكممة مع عدـ التأثيـ 

. ألنيـ متأكلكف 

ما تقريرات غير مقدرة ، فيي ليست فعبلن لممزجكريف بؿ 3  ػ إف معظـ الزكاجر إما حدكد مقدرة ، كا 

. يفعميا األئمة ، كالجكابر فعؿ لمف خكطب بو 

 ػ الجكابر تقع عمى النفكس كاألعضاء ، بخبلؼ الزكاجر فإنيا تقع في الجنايات كالمخالفات ، 4

: حيث أف الجنايات التي ليا حدكد  مشركعة خمسة ىي اآلتي 

. أ ػ جنايات عمى األبداف أك النفكس كاألعضاء ، كىك المسمى قتبلن كجرحان 

. ب ػ جنايات عمى الفركج ، كىك المسمى زنان كسفاحان 

. ج ػ جنايات عمى األمكاؿ ، كىذه ما كاف منيا مأخكذان بطريؽ الحرابة 

. ق ػ جناية عمى األعراض كىك المسمى قذفان 

 . ك ػ جنايات بالتعدم عمى ما حرَّمو اهلل تعالى مف المأككؿ كالمشركب كالخمر 

كمما سبؽ بيانو كذكره فإننا نبلحظ مدل اىتماـ اإلسبلـ بالمحافظة عمى عصمة دماء المسمميف ، 

كقد كانت ىذه إحدل الكصايا التي أكصى بيا النبي صمَّى اهلل عميو كسمَّـ أمتو في خطبة الكداع ، 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 186 ػ178 )ػ الزحيلي ، الفقو اإلسالمي كأدلتو ، ص 
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بأف جعؿ  دماء المسمميف كأمكاليـ كأعراضيـ عمييـ حراـ ، كؿي ذلؾ مف أجؿ المحافظة عمى األمف 

ؿ لو نفسو مف العبث بإثارة  الداخمي لؤلمة ، ككي ال يضيع دـ المسمـ ىدران ، كيمنع كؿَّ مف تسكّْ

الفتنة أك االعتداء عمى اآلخريف فقد أكجب اإلسبلـ مبدأ التكافؿ في المحافظة عمى دماء المسمميف  

 .

 

 

المبحث الرابع 

إثبات النسب 

نيم  }: إف األـ التي يينسب ألييا اإلنساف ىي كالدتو لقكلو تعالى  إْن أمياُتيْم إال الاّلئي ولدنيم ، وا 

} : ، كأمر اهلل عزَّ كجؿ باالنتساب إلى اآلباء فقاؿ تعػالى  {ُمنكرًا من القوِل وزورًا  ليقولون

 ، {أقسط عند اهلل ، ففن لم تعمموا آباءىم ففخوانكم في الدين ومواليكم  أدعوىم إلبآءىم ىو

كاألصؿ أف ينسب الكلد ؛إلى الزكج الذم دخؿ بالزكجة ، ككاف ممف الكلد مف مثمو ، ككانت المدة 

. التي كلد الكلد فييا مما يأتي الكلد في مثميا 

أما عقد رجؿ عمى امرأة كلـ يمتقيا مطمقان ، ثـ جاءت بكلد ، فبل ينسب إلى الزكج عند الجميكر  

ألنو ال بد مف تبلقي الرجؿ كالمرأة فعبلن ، كقد بيَّف قانكف األحكاؿ الشخصيّْة الحاالت التي ينسب 

ال ُتسمع عند اإلنكار  ]حيث نصَّت عمى أنو  ( 147 )فييا أكالد الزكجات إلى أزكاجيـ في المادة 

عدم التالقي بينيا وبين زوجيا ، من حين العقد ، وال لولد زوجة  دعوى النسب لولد زوجة ثبت

لولد المطمَّقة والمتوّفى عنيا زوجيا ، إذا أتت بو  أتت بو بعد سنة من غيبة الزوج عنيا ، وال

ولد الزوجة من  ]نصَّت عمى أفَّ  ( 148 ) ، كالمادة [ألكثر من سنة من وقت الطالق أو الوفاة 

                                                           

  ( .2 ) ػ سورة اجملادلة ، آية 
  ( .5 )  ػ سورة األحزاب ، آية 2
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لستة أشيٍر فأكثر من تاريخ  كلد زواٍج صحيحٍ  أو فاسٍد بعد الدخول أو الخموة الصحيحة ، إذا

ذا ولد بعد فراٍق ال يثبت نسبو إال إذا جاءت  الدخول أو الخموة الصحيحة ، يثبت نسبو لمزوج ، وا 

 .   [بو خالل سنة من تاريخ الفراق 

} : كقد أجمع العمماء عمى أفَّ أقؿَّ مدة الحمؿ ىي ستة أشير ، كاستدلكا عمى ذلؾ مف قكلو تعالى 

والوالدات ُيرضعن أوالدىن حولين كاممين  }:  ، كقكلو تعالى  {وفصالو ثالثون شيرًا  وحممو

، فاآلية األكلى تدؿ عمى أف مجمكع الحمؿ كالرضاعة سنتاف  {الرضاعة  لمن أراد أن ُيتمَّ 

ذا أنقصنا مدة الرضاع مف مدة  كنصؼ ، كاآلية الثانية تدؿ عمى أفَّ مدة الرضاعة سنتاف ، كا 

. الحمؿ كالرضاع في اآليتيف ، تبيَّف لنا أفَّ مدة الحمؿ ستة أشير 

: شروط نفي النسب من قبل الزوج : المطمب األول 

 ػ أف ال يككف قد أقر بو صراحة أك داللة كقت كالدتو ، إف كاف حاضران ، أك كقت عممو بالكالدة ، 1

إف كاف غائبان ، كمف اإلقرار بو داللة أف يقبؿ التينئة بو ، أك يشترم لو أدكات الكالدة  أك إذا سكت 

ال ُينسب  ]كقت التينئة بو ، فإف سككتو يعتبر إقراران منو بالنسب ، كىذا مف مستثنيات قاعدة 

.  ، كذلؾ لبلحتياط لثبكت النسب ، كلقياـ دليؿ ثبكتو كىك الفراش [لساكٍت قول 

ف 2  ػ أف يبلعف امرأتو ، ثـ ييفرّْؽ الحاكـ بينيما ، إال أف ىناؾ أربعة حاالت ال ينتفي فييا النسب كا 

: تـ المعاف بيف الزكجيف كىي 

إذا نزؿ الكلد ميتان ثـ نفاه  قبؿ المعاف ، أك مات بعد المعاف قبؿ تفريؽ القاضي ، : الحالة األكلى 

. كعمة ذلؾ أف التفي حكـ ، كالحكـ ال يصح عمى الميت 

                                                           
 .، مرجع سابق  (88 ػ 87 ) ػ الظاىر ، التشريعات اخلاصَّة باحملاكم الشرعية ، ص 3
  ( .15 )ػ سورة األحقاؼ ، آية 1
  ( .233 )ػ سورة البقرة ، آية 2
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إذا كلد بعد التفريؽ ، كقطع النسب كلدان آخر قبؿ مضي ستة اشير مف الكالدة : الحالة الثانية 

األكلى ، ففي ىذه الحالة يمـز الكلداف ، ألف الكلد الثاني ال يمكف نفيو إال بالمعاف ، كشرط المعاف 

. أف تككف الزكجية قائمة ، كىنا انقطعت بالتفريؽ ، كيثبت نسب األكؿ لمضركرة ، ألنو تكأـ لمثاني 

إذا نفاه بعد الحكـ بثبكت نسبو شرعان ضمف دعكل ، ألنو ال يصح نقض حكـ : الحالة الثالثة 

. الحاكـ 

إذا مات الزكج أك الزكجة بعد النفي كقبؿ التفريؽ ، سكاءن كاف قبؿ المعاف أـ بعده ، : الحالة الرابعة 

 .  ألف المعاف لـ يتـ ، فبل يحكـ الحاكـ بنفي الكلد إال بعد تمامو 

 ػ نفي النسب إنما يصح حالة الكالدة ، أك حيف عمـ الزكج بيا إذا كاف غائبان ضمف شركطو 3

. خاٌصة

.  ػ معاشرة الزكج لزكجتو بعد الكالدة يمنع نفي نسب الكلكد 4

.  ػ إذا أقر الزكج بنسب الكلد صريحان أك ضمنان ، فبل يحؽ لو نفي النسب بعدئذ5

.  ػ ال يعتبر نفي الحمؿ مف قبؿ الزكج 6

.  ػ في حالة نفي النسب مف الزكج ضمف األصكؿ الشرعية ، فإنو يرجع إلى أحكاـ المعاف بينيما 7

.  ػ إذا تـ المعاف بيف الزكجيف ، ييحكـ بقطع نسب الكلد مف أبيو كال ييمـز بنفقتو  8

:  وقد اشترط الحنفية ستة شروط لنفي الولد وعدم لحوقو بأبيو وىي 

.  ػ حكـ القاضي بالتفريؽ بيف الزكجيف ، ألف الزكاج قبؿ التفريؽ قائـ ، فبل يجب النفي 1

 ػ أف يككف نفي الكلد بعد الكالدة مباشرة ، أك بعدىا بيـك أك يكميف أك نحكىا إلى سبعة أياـ ، مدة 2

. التينئة بالمكلكد عادة ، فإف نفاه بعدئذ ال ينتفي 

                                                           
 550 )  ػ ألشيخ إبراىيم بك ،  ، كادلستشار إبراىيم كاصل عالء الدين ، أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسالمية كالقانوف ، ص 1
 .ل ، مرجع سابق (
 .، مرجع سابق  ( 298 ) ػ العريب ، ادلبادئ القضائية ، ص 2
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.  ػ أف ال يتقدـ منو إقرار بالكلد كلك داللة أك ضمنان 3

.  ػ تكافر حياة الكلد كقت التفريؽ القضائي 4

.  ػ أف ال تمد بعد التفريؽ كلدان آخر مف بطفو كاحد 5

   .   ػ أف ال يككف محككمان بثبكت نسب الكلد شرعان 6

: مالحظات عمى دعاوى النسب في القضاء الشرعي :   المطمب الثاني 

  دعكل النسب ييغتفر فييا التناقض ، كالبينة فييا أقكل مف اإلقرار ، كتقبؿ فييا شيادة

التسامع إلثبات النسب ، كتقبؿ فييا شيادة الحسبة ، كال يشترط في الشيادة معاينة الشاىد 

. كاقعة الكالدة أك حضكر مجمس العقد إف كاف ىناؾ عقد 

  إف األصؿ في النسب االحتياط ، فيثبت مع الشؾ ، كيبنى عمى االحتماالت النادرة التي ال

حياءن لمكلد ، لذا اعتبر  يمكف تصكرىا بأم كجو ، كذلؾ حمبلو لحاؿ المرأة عمى الصبلح ، كا 

. فيو النكاح قائمان مقاـ الدخكؿ 

  يثبت النسب باإليماء مع القدرة عمى النطؽ ، كيككف اإلقرار بو متعديان إلى غير المقر ، إذا

صدَّؽ معتدة الكفاة في الكالدة مف الكرثة رجبلف ، أك رجؿ كامرأتاف ، كىذا استثناء مف 

 القاعدة العامة في اإلقرار ، كىي أف اإلقرار حجة قاصرة عمى المقر فقط دكف غيره 

  ، يثبت النسب باإلقرار ، كلك كاف المقر كاذبان ، فيتحمؿ إثـ كذبو ، كؿ يقبؿ نقض إقراره

  .كىذا الرأم عند المذىب الحنفي 

:  حقوق النسب : الفرع األول 

. حؽ اهلل تعالى ، كحؽ الكلد ، كحؽ الكالد ، كحؽ الكالدة 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 568 ، 567 ) ، ص 7/ الزحيلي ، الفقو اإلسالمي كأدلتو ، ج :  ، كانظر 811 / 2ػ حاشية ابن عابدين ، 1
 .، مرجع سابق  ( 599 ػ 571 )ػ البكرم ، موسوعة الفقو كالقضاء يف األحواؿ الشخصية ، ص 2
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فإذا أقرت األـ بنفي نسب ابنيا مف أبيو الحقيقي ، فإف مف حؽ اإلبف أف يقيـ دعكل إثبات 

نسب ضد كالده ، أك كرثتو بكافَّة طرؽ اإلثبات بما فييا شيادة الشيكد ، ألف إقرار  األـ ال 

. يتعدل أثره إلى ابنيا ، فإذا ثبت النسب ترتبت كؿ آثاره الشرعية 

ذا أقرت المطٌمقة برؤية الحيض ثبلث مرات بعد طبلقيا ، في مدة تحتمؿ ذلؾ ، كأقميا ثبلثكف  كا 

يكمان كتزكجت بناءن عمى ىذا اإلقرار ، ثـ جاءت بمكلكدو ألقؿ مف ستة أشير مف تاريخ العقد 

الثاني ، كألقؿ مف سنة مف تاريخ طبلقيا مف الزكج األكؿ ، فإف المكلكد ينسب لمطمقيا ، 

. كينفسخ عقد زكاجيا ممف تزكجتو بعده 

ف إقرار المطمَّقة بالخركج مف العدة بعد أربعة أشير مف انفصاليا عف زكجيا طميقيا ، ثـ   كا 

كالدتيا كلدان بعد خمسة أشيرو مف تاريخ اإلقرار ، يقكـ دليبلن عمى أنيا كانت مخطئة فيما أقرت 

بو ، كأنيا عمدت إلى ذلؾ حتى ال يتسنى لمطمقيا أف يراجعيا ، كأف ىذا اإلقرار منيا بالخركج 

مف العدة ال يتعدل أثره إلى المكلكد ، ألنيا كانت بالفعؿ حامبلن كقت اإلقرار كىك أمره متعيف ، 

.  كمف ثـ ال يفيد إنكار نسب المكلكد 

كال يشترط إلثبات نسب األكالد الذيف جاؤا ثمرة لزكاج غير مكثَّؽ رسميان أف يككف عقد الزكاج 

العرفي مكجكدان أك مكتكبان ، كيكفي بذلؾ أف تثبت المعاشرة بيف الزكجيف مف تاريخو سابؽو عمى 

. الكالدة ، بستة أشيرو عمى األقؿ ، كيمكف أف ييكتفى بالشيادة السماعية عمى النسب كالزكاج 

:  أقسام الفراش الذي يثبت بو النسب :الفرع الثاني 

. كىك فراش األمة ، كال يثبت النسب بو إال بدعكل :  ػ ضعيؼ 1

. كىك فراش أـ الكلد ، فإنو يثبت فيو ببل دعكل ، لكنو ينتفي بالنفي :  ػ متكسط 2

. كىك فراش المنككحة كمعتدة الطبلؽ الرجعي ، فإنو ال ينتفي إال بالمعاف :  ػ قكم 3
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[ المعاف ]كىك فراش معتدة البائف فإف الكلد ال ينتفي فيو أصبلن ألنو متكقؼ عمى :  ػ أقكل 4

 .  ، كشرط المعاف الزكجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ػ ىي مالعنة جترم بُت الزكجُت بشهادات مقركنة باللعاف القائم مقاـ القذؼ بالنسبة للزكج ، كبالغضب القائم مقاـ حد الزىن بالنسبة 2
 .، مرجع سابق    ( 171 ػ 169) ، ص  ( 24 ػ 23 )للزكجة ، انظر الفخر الرازم ، التفسَت الكبَت ، ج 

 ـ  ص 2003ػ العمركسي ، ادلستشار أنور ، أصوؿ ادلرافعات الشرعية يف مسائل األحواؿ الشخصية ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، 2
  ( .341 ػ 332) 
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المبحث الخامس  

المسكن الشرعي  

: تعريف الـمسكن الـشـرعـي : المطمب األول 

.  {أسكنوىنَّ مْن حيُثَ سَكنُتم مْن وجِدُكْم وال ُتضاّرُوُىنَّ لُتَضيقواَ عمْيِينَّ  }: قال تعالى 

 كالمسكف الشرعي ىك بيت الزكجية الذم ييعده الزكج لزكجتو ، حسب حالو مستكمبلن لمشركط 

 ، الشرعية  ، كالذم يجب عمى المرأة بعد قبض ميرىا المعجؿ الطاعة كاإلقامة كالقرار فيو 

بشرط أف تككف الزكجة مأمكنة عمى نفسيا كماليا فيو ، كأف ال يككف في كثيقة العقد شرط 

يقتضي غير ذلؾ ، كعمى الزكج أف يحسف معاشرة زكجتو ، كأف يعامميا بالمعركؼ ، كعمى 

المرأة أف تطيع زكجيا في األمكر المباحة ، كعمى الزكج أف يييئ المسكف المحتكم عمى كافَّة 

  المكاـز كالشرائط الشرعية حسب حالو كفي محؿ إقامتو كعممو 

: شروط شرعية المسكن الشرعي : المطمب الثاني 

.  ػ أف يتكافر فيو كؿ ماييحتاج إليو مف فراشو كأثاثو كمرافؽى أخرل 1

 ػ ليس لمزكج أف ييسكف أحدان مف أىمو أك أكالده مف غير الزكجة ، ماعدا غير المميّْز منيـ أك 2

. كاليو الكبيريف  

                                                           

  ( .6 )  ػ سورة الطالؽ ، آية 
ػ أبو سنينة ، زلمد مجاؿ ، الطاعة الزكجية كقانوف األحواؿ الشخصية ، رسالة ماجستَت ، جامعة اخلليل ، دار الثقافة للنشر كالتوزيع ، 2

  ( .97 ) ، ص 1 ـ ، ط 2005
، مرجع سابق ، كانظر ابن جنيم ، زين الدين ابراىيم زلمد ، البحر  ( 75 ػ 74 )  ػ الظاىر ، التشريعات اخلاصَّة باحملاكم الشرعية ، ص 3

   ( .75   )الرائق شرح كنز الدقائق ، دار ادلعرفة ، ص 
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.  ػ ال يجكز لمزكج إسكاف أكثر مف زكجة في البيت خشية حصكؿ الخبلؼ كالشقاؽ 3

 ػ ال ييعتبر المسكف شرعيان إذا كاف في مكاف و منقطعو عف الناس ، أك مخيؼ ، كلك كاف 4

متكفر فيو جميع الشركط الشرعية ، إال إذا أحضر الزكج ليا خادمان ، أك امرأة كبيرة تؤنسيا  

ال فيجب عميو أف ينقميا إلى مسكفو آخر  . كا 

ذا تعددت الزكجات فيجب عمى الزكج أف  كيراعى في المسكف أف يككف حسب حاؿ الزكج ، كا 

ال عيدَّ المسكف األقؿ درجة غير شرعي  . يساكم بينيف ، كا 

كيخضع المسكف لمعرؼ ، مف ناحية إف كانت الزكجة ممف ييخدمكف عادة ، فإف الزكج مكمَّؼ 

 . بتكفير خادـ لمزكجة ، فإف امتنع عف ذلؾ ألزمو القاضي بيا ، أك فرضى ليا أجرة خادـ 

.  ػ أف يككف المسكف مستقبلن مناسبان لحاؿ الزكج المالي 5

.  ػ أف يككف الئقان بحاؿ الزكجيف ، كييغمؽ عمى الزكجة ، لتصكف نفسيا كمتاعيا فيو 6

.  ػ أف يككف لو جيراف صالحيف مسمميف 7

ف مف أركاف الطاعة التي التتـ الطاعة إال بيا ىي  : كا 

. أ ػ المسكف الشرعي المستكمؿ لمشركط المذككرة 

. ب ػ أمانة الزكجة عمى النفس كالماؿ 

 .  ج ػ إيفاء مقدـ الصداؽ لمزكجة  

 ػ اشتماؿ المسكف عمى المرافؽ البلزمة كالمطبخ كالحماـ ، ألف المسكف مف مشتمبلت النفقة 8

الكاجبة ليا كالمقدرة حسب حالو  

                                                           

عبد الرمحن ، كلية الشريعة ، جامعة دمشق ، شرح قانوف األحواؿ الشخصية السورم ، اجلزء األكؿ ، الزكاج كآثاره ، .   ػ الصابوين ، د 1
  ( .323 ػ 320 )الطبعة السابعة ، منشورات جامعة دمشق ، مديرية الكتب اجلامعية ، جلنة اإلجناز ، ص 

، دار الفكر  ( 913 – 912 ) ، ص 2 ، ط 2احلندم ، أمحد نصر  ، رئيس زلكمة ، مبادئ القضاء الشرعي يف مخسُت عامان ، ج- 2
. ـ 1978العريب ، 

 .، مرجع سابق  ( 482 ػ 481 )ػ العمركسي ، أصوؿ ادلرافعات الشرعية ، ص 3
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 ػ أف ال يقؿ مستكل المسكف المراد الطاعة فيو عف مستكل مسكف الزكجية ، ألف ىذا يدؿ 9

 .  عمى قصد الزكج المضارة بالزكجة  

:  موانع شرعية المسكن : المطمب الثالث 

 ػ عدـ كجكد جيراف صالحيف ، أك أف أىؿ الزكج يحيطكف بيا كيضايقكنيا ، كأنيا تتأذل منيـ 1

. ، كعمى المحكمة أف تتحرل مف ذلؾ 

.  ػ إذا كاف مسكف ضرتيا قريبان مف مسكف الزكجة 2

.  ػ انشغاؿ المسكف بغيرىا كسكف كلد الزكج مف غيرىا في البيت مكانع مف شرعيتو 3

 .  ػ انشغاؿ البيت بمتاع الغير ، حتى يتعيد الزكج بإخراجو  4

 ػ يفقد المسكف شرعيتو إذا كانت ساحتو السماكية مكشكفة لمجيراف ، ألف الساحة مف مرافؽ 5

. المسكف ، كككنيا مكشكفة يمنع مف التمتع بشؤكنيا بحريّْة تامة في المسكف 

 0 ػ عدـ كجكد فراش مستقؿ لكؿو مف الزكجيف 6

.  ػ اشتراؾ مؤكنة المسكف مع الغير 7

 ػ إذا كاف المسكف بعيدان عف الجيراف ، مما يجعمو مكحشان ، أك إف أسكنيا في حي غير 8

  . مأىكؿ 

.  ػ إذا كاف جيراف البيت أعداءن لمزكجة كأىميا 9

 ػ إذا أسكنيا في بيت غير الذم اشترطتو في عقد زكاجيما عميو كقبؿ بالشرط ككافؽ عميو 10

 . 
                                                           

، مرجع سابق كانظر الذىيب ، زلمد حسُت ، الزكاج يف الشريعة  ( 297 )ػ السراج ، كإماـ ، أحكاـ األسرة يف الشريعة اإلسالمية ، ص 4
  ( . .190 )اإلسالمية ، ص 

، مرجع سابق ، كانظر أبو سنينة، زلمد مجاؿ ، الطاعة الزكجية يف  ( 158 ػ 157 )  ػ التكركرم ، شرح قانوف األحواؿ الشخصية ، ص 2
 (  97 )   ص 1ـ ، ط 2005الفقو اإلسالمي كقانوف األحواؿ الشخصية ، رسالة ماجستَت يف جامعة اخلليل ، دار الثقافة للنشر كالتوزيع ، 

. 
 .، دار ادلعرفة ، بَتكت ، لبناف  ( 23 ) ، ص 1 ابن عابدين ، العقود الدرية يف تنقيح الفتاكل احلامدية ، ج – 3
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: شروط امتثال أوامر الزوج من قبل الزوجة :   المطمب الرابع 

إف مسؤكلية الرجؿ كقكامتو تكجباف أف يككف لمزكج القكؿ الفصؿ في شؤكف البيت ، كامتثاؿ 

:  الزكجة ألكامره عمى أف لو ذلؾ مشركط باآلتي 

 ػ أف يككف األمر الصادر منو لزكجتو في شؤكف الزكجية ، فمك كاف في شأف مف شؤكنيا 1

ة ، كتصرؼو في بعض ماليا ، فبل يجب عمييا أف تمتثؿ ألمره  . الخاصَّ

 ػ أف يككف األمر مكافقان ألكامر الشريعة، فمك أمرىا بمعصية يجب عمييا االمتناع عف إجابة 2

. طمبو 

  .   ػ أف يككف الزكج قائمان بما كجب عميو مف الحقكؽ التي لزكجتو 3

كالذم ال بد مف اإلشارة إليو ىك أف ىذه الشركط في المسكف الشرعي يؤمر الزكج أف يكفرىا ، 

كأف يعدىا سمفان ، عندما يككف ىناؾ نزاع كخبلؼ بينو كبيف زكجتو ، كعندما ال تككف الزكجة 

راضية بالمسكف المعد ليا مف قبؿ الزكج ، أما في حالة رضى الزكجة بأم بيت كلك لـ تطف 

ىذه الشركط كالكاصفات متكفرة فيو ، قبل بأس في ذلؾ ، ككثير مف الزكجات يصبرف عمى مر 

العيش كتحمؿ أعباء زكجيا كتشاركو مسؤكلية البيت ، كخاصة في المجتمعات الريفية التي 

تقـك فييا المرأة باإلضافة ألعباء البيت فإنيا تشارؾ زكجيا في أعماؿ الفبلحة كالزراعة ، 

كتربية الماشية ، مف أجؿ تكفير متطمبات البيت لؤلبناء ، ككثير مف الزكجات المكظَّفات 

يشاركف أزكاجيف في متطمبات الحياة ، في ظركؼو قاسية مف أجؿ رفع مستكل األسرة ، كتأميف 

.  مستقبؿو ال بأس بو 

المبحث السادس 

: الــطـالق الـمكـرر إشـارة ولـفظـًا : المطمب األول 

                                                                                                                                                                          

 . ، مرجع سابق  ( 291 )ػ العريب ، ادلبادئ القضائية ، ص 1
 .، مرجع سابق  ( 161 )ػ التكركرم ، شرح قانوف األحواؿ الشخصية ، ص 2
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كاف الطبلؽ في الجاىمية غير محدكد في عدد ، ككاف األمر عمى ذلؾ في أكؿ اإلسبلـ ، كقد 

أفضى ىذا إلى ظمـ المرأة ، فكاف بعض األزكاج ييطمّْؽ زكجتو حتى إذا قاربت العدة عمى االنتياء 

وال  }: أرجعيا ، ثـ عاد كطمَّقيا يريد بذلؾ إضرارىا ، فنيى اهلل األزكاج عف ذلؾ بقػكلو تعالى 

، كحددت الشريعة اإلسبلمية عدد الطمقات التي يممكيا الزكج عمى  {تمسكوىنَّ ضرارًا لتعتدوا 

. زكجتو بثبلث طمقات 

كأما الطبلؽ بمفظ الثبلث ، أك الطبلؽ المكرر في مجمسو كاحدو ، ال يقع بو إال طمقة كاحدة ، كىذا 

منو  ( 85 )ما ذىب إليو القانكف المعمكؿ بو في المحاكـ الشرعية في ببلدنا ، حيث نصَّت الػػمادة 

عمى زوجتو ثالث طمقات متفرقات في ثالثة مجالس ، وأن الطالق بالمفظ  يممك الزوج" عمى 

 " . والكتابة واإلشارة يقع

الطالق المقترن بالعدد لفظًا " مف قانكف األحكاؿ الشخصية المذككر عمى  ( 90 )كنصَّت المادة 

 . " والطالق المكرر في مجمٍس واحٍد ال يقع بيا إال طمقة واحدة  أو إشارة

 كىذا رأم اإلماـ عمي كابف مسعكد كعبد الرحمف بف عكؼ كالزبير كعطاء كطاككس ك بعض 

الحنفية كبعض أصحاب أحمد كبعض أىؿ الظاىر كابف تيمية كتمميذه ابف القيّْـ كالشككاني  كغيرىـ 

:    ، كاستدلكا عمى ذلؾ بعدة أدلة ىي ما يأتي

 ، فإنو يكاد يككف {الطالق مرتان ففمساٌك بمعروٍف أو َتسريٌح بفحسان  }:  ػ قكلو تعالى 1

. صريحان في أف الطبلؽ ال يككف إال مرة كاحدة 

                                                           

  ( .231 ) ػ سورة البقرة ، آية 
 .، مرجع سابق  ( 80 )ػ الظاىر ، التشريعات اخلاصة باحملاكم الشرعية ، ص 2
 ـ العبديل  ص 1997ػ األشقر ، عمر سليماف عبداهلل ، الواضح يف شرح قانوف األحواؿ الشخصية األردين ، دار النفائس ، الطبعة األكىل ، 3
 (205 ، 206. )  
  ( .229 ) ػ سورة البقرة ، آية 4
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 ػ أف طبلؽ السنة أف ييطمّْؽ الزكج زكجتو طمقة كاحدة في طييرو لـ يمسَّيا فيو ، فإذا خالؼ السنة 2

كطمَّؽ اثنتيف أك ثبلثان بمفظ كاحد ، فإنو يمضي عميو ما أذف الشارع بو ، كيككف الباقي لغكان  

فقد ركم أف ركانة بف عبد يزيد طمَّؽ امرأتو ثبلثان في مجمسو كاحد ، فحزف عمييا :  ػ قصة ركانة 3

حزنان شديدان ، فسألو النبي صمَّى اهلل عميو كسمَّـ كيؼ طمقتيا ؟ فقاؿ طمَّقتيا ثبلثان ، فقاؿ في مجمسو 

. كاحد ؟ فقاؿ نعـ ، قاؿ تمؾ كاحدة ، فأرجعيا إف شئت ، فراجعيا 

 ػ ما ركاه اإلماـ مسمـ عف ابف عباسو رضي اهلل عنيما قاؿ كاف الطبلؽ عمى عيد رسكؿ اهلل 4

صمَّى اهلل عميو كسمَّـ كأبي بكرو كسنتيف مف خبلفة عمر طبلؽ الثبلثة يفع كاحدة ، فقاؿ عمر ابف 

 . إفَّ الناسى استعجمكا أمران ليـ في أناة ، فمك أمضيناه عمييـ فأمضاه رضي اهلل عنو  : الخطَّاب 

:  كاستدؿ ابف تيمية كابف القيَّـ بما يأتي 

أ ػ أف اهلل عزَّ كجؿ أخبر أف الطبلؽ الذم يخير فيو بيف اإلمساؾ بمعركؼو أك التسريح بإحساف ىك 

    {الطالق مرتان ففمساٌك بمعروٍف أو تسريٌح بفحسان  }: ما كقع عمى دفعتيف ، فقاؿ تعاؿ 

كمف طمَّؽ ثبلثان أك اثنتيف بمفظ كاحد ، لـ يطمّْؽ إال مرة كاحدة ، كمثالو مف قيؿ لو سبّْح مرتيف أك 

   ثبلثان ، فإنو ال ييجزيو أف يقكؿ سبحاف اهلل مرتيف ، بؿ ال بد لو أف ينطؽ بالتسبيح مرة بعد مرة 

يا أييا النبي إذا  }: ب ػ أفَّ اهلل سبحانو كتعالى لـ ييبح إال الطبلؽ الرجعي كلمعدة ، فقاؿ تعالى 

فطمَّقوىنَّ لعدتينَّ ، وأحصوا العدة واتقوا اهلل ربِّكم ال ُتخرجوىنَّ من بيوتينَّ وال  طمَّقتم النساء

يخرجن إال أن يأتين بفاحشٍة مبّينة ، وتمك حدود اهلل ، ومن يتعدَّ حدود اهلل فقد ظمَم نفسو ، ال 

                                                           

ػ البكرم ، زلمد عزمي ، مستشار رئيس زلكمة االستئناؼ ، موسوعة الفقو كالقضاء يف األحواؿ الشخصية ، دار زلمود للنشر كالتوزيع ، 2
  ( .99 ػ 92 ) ـ ، ص 1999باب اخللق ، الطبعة التاسعة ، 

  ( .229 )ػ سورة البقرة ، آية 3
الغزايل ، أمحد ، الطالؽ اإلنفرادم كتدابَت احلد مكنو يف الفقو اإلسالمي كالشرائع اليهودية كادلسيحية كالوضعية كالتقنيات العربية .  ػ د 4

  ( .62 ػ 59 ) ـ ، ص 2000ادلعاصرة ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، الطبعة األكىل 
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ففذا بمغَن أجمينَّ  }:  ، كيقكؿ المكلى في مكضع آخر {تدري لعلَّ اهلل ُيحدُث بعد ذلك أمرًا 

:    ،  فيتبف مف ىذه اآليات اآلتي  {  فأمسكوىنَّ بمعروٍف أو سرِّحوىنَّ بمعروف

أف الطبلؽ ال يككف إال لمعدة ، أم يطمقيا طاىران ، قبؿ أف يمسَّيا ، فتمؾ العدة التي أمر اهلل : أكالن 

. أف تيطمَّؽ ليا النساء 

ال تدري لعلَّ اهلل ُيحدُثَ بعَد ذلك أمــرًا  }: أفَّ المذككر ىك الطبلؽ  الرجعي لقكلو تعالى : ثانيان 

. أرادى اهلل باألمر ىنا ، رغبةن في الرجعة : ، فإفَّ جميعى المفسريف قالكا {

: ويقول ابن تيمية  رحمو اهلل تعالى 

كاف ذلؾ عقكبة مف الخميفة عمر لممكثريف ، كليس شرعان الزمان إذ ليس في األدلة الشرعية في 

ف كاف ىذا اجتياد عمر  الكتاب كالسنة كاإلجماع ما يكجب لزكـ الثبلث لممطمّْؽ ثبلثان مجتمعات ، كا 

فقد خالفو كثير مف الصحابة  

نما أبيح منو قدر الحاجة ، كالحاجة تندفع بكاحدة ، كما زاد  ج ػ كألف األصؿ في الطبلؽ الحظر ، كا 

. فيك باؽو عمى الحظر 

د ػ إننا إف سمَّمنا مف ضيَّؽ عمى نفسو فيسحة الشرع لزمو ذلؾ ، فيذا اإللزاـ يقتضي إباحة المرأة 

 .  لغير زكجيا ، كىي محرَّمة عمى غيره بيقيف ، فبل تباح بالشؾ 

ف أخذ القانكف في المحاكـ الشرعية بيذا الرأم لـ يكف اعتباطان ، بؿ مف أجؿ المحافظة عمى  كا 

ترابط األسرة كتماسكيا ، كالبحث عف أم كسيمة أك رأم فقيي يمنع الفرقة بيف الزكجيف ، كذلؾ رغـ 

أفَّ ىذا الرأم مخالؼ لرأم األئمة األربعة كجميكر أىؿ العمـ ، كؿُّ ذلؾ مف أجؿ إعطاء الزكاج 

ة إذا كاف في األسرة أطفاؿ ، ىذا مف ناحية ، كمف ناحية أخرل  فإف  أكثر مف فرصة ، خاصَّ

                                                           

  ( .1 )ػ سورة الطالؽ ، آية 1
  ( .2 )ػ سورة الطالؽ ، آية 2
  ( .1 )سورة الطالؽ ، آية -  3

 .كما بعدىا  ( 16 ) ػ ابن تيمية ، الفتاكل ،  اجلزء الثالث ، ص 4
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القاضي الشرعي ال يسير كفؽ طمب طالب الطبلؽ إذا تقٌدـ بطمبو ليطمّْؽ زكجتو ، بؿ يقكـ 

القاضي بتأجيؿ الطبلؽ إلى مدة كافية ، مف أجؿ مراجعة الزكج نفسو كيفكر فيما سيقدـ عميو ، 

ككذلؾ فإف في ىذه الميمة يقكـ قسـ اإلرشاد كاإلصبلح األسرم التابع لممحكمة باستدعاء كؿو مف 

الطرفيف عمى انفراد لمتعرؼ عمى أسباب الخبلؼ بينيما كمحاكلة معالجتيا كفؽ الطرؽ الشرعية 

ضمف خطة كبرنامج معد ليذه الميمة كمف قبؿ متخصصيف مف ذكم الخبرة كالمعرفة في ىذا 

المجاؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أحــكـام الـعـدة : المطمب الثاني 
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بمعنى أحصيتو : العدة مأخكذة مف العد ، كىك اإلحصاء ، تقكؿ عددت الماؿ : تعريفيا في المغة 

مدة حددىا الشرع ، تقضييا المرأة دكف زكاج بعد طبلقيا أك : كعدة المطمقة كالمتكفى عنيا زكجيا 

. كفات زكجيا عنيا 

فيي مدة يجب عمى المفارقة لزكجيا بطبلؽ أك فسخ ،أك كفاة أف تنتظرىا ، : أما في االصطبلح 

 . تزكؿ بيا آثار الزكاج ،

والمطمقات يتربصن بأنفسين ثالثة قروٍء ، وال يحلُّ لينَّ أن يْكُتْمَنَ ماَ خَمَق اهلُل في  }: قاؿ تعالى 

ُ كنَّ يؤمنَّ باهلِل واليوِم اآلِخر  إفأرحاِمينَّ  والذيَن ُيتوفَّْوَن منُكْم وَيذروَن  }: ، كقاؿ أيضان { َْ

 . {بأنُفِسِينَّ أربعة أشُيٍر وَعْشرًا  أزواجًا َيَتربصنَ 

:  كقد عرَّفيا الحنفية بتعريفيف ىما 

ضرب النقضاء ما بقي مف آثار النكاح أك الفراش : األكؿ  . أنيا أجؿه  ي

. أنيا تربص مدة معمكمة ، تمـز المرأة بعد زكاؿ النكاح : الثاني 

 :الِحكمة من العدة الشرعية : الفرع األول  

العدة معمـه مف معالـ التشريع اإلسبلمي الرباني ، الذم شرعو اهلل عزَّ كجؿ مناسبان لما خصَّ اهلل 

ولقد َكرَّمنا بني آدم وَحممناىم في البرَّ والبحِر  }: بني آدـ مف تكريـ ، فقاؿ تعالى في كتابو 

مناىم عمى كثيٍر ممن َخَمقنا َتفضياًل  ورزقناىم من الطيباتِ  .  {وفضَّ

فالعبلقة بيف الذككر اإلناث في عالـ الحيكاف ليس فييا ىذا النظاـ ، فمف تكريـ اإلسبلـ لممرأة بأف 

جعؿ ارتباطيا بالرجؿ ضمف قانكف كنظاـ يحفظ ليا جميع الحقكؽ الماديَّة كالمعنكية ، كتفارؽ 

                                                           

 . ، القاىرة ، مرجع سابق 2، ط ( 587) ، ص  ( 2 – 1 ) ابراىيم كرلموعة من العلماء ، ادلعجم الوسيط ، ج 0د  - 
 . ـ ، دار الفتح لإلعالـ العريب 1999 ، 21، ط ( 209 ) ، ص 2/ سابق ، سيد ، فقو السنة ، ج:  ػ انظر  2

 ( . 228 ) ػ سورة البقرة ، آية 3
  ( . 234 ) ػ سورة البقرة ، آية 4
  ( .70 ) ػ سورة اإلسراء ، آية 5
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الرجؿ كذلؾ بنظاـ ، فإذا فارقيا بطبلؽ ، أك فسخ أك كفاة فبل يميؽ بيا أف تنتقؿ بعد ساعة ، أك 

. بعد يكـو إلى أحضاف رجؿو آخر ، فذلؾ قبيح منيا كفييا كليا 

:  كفي ىذا المجاؿ كرد عف ابف عباسو رضي اهلل عنيما أنو قاؿ 

براءة الرحـ ، كحرمة الزكج المتكفى ، كرعاية : إف عدة المتكفى عنيا زكجيا لكحظ فيو أمراف 

. خاطر أىمو األحياء 

فحظر اهلل عزَّ كجؿ عمى المرأة المتكفى عنيا زكجيا ، مف تبادر بمفاجأة أىؿ ا لزكج المكمكميف 

بالتزكج بغير المتكفى ، كذلؾ حرصان عمى نفكسيـ مف التألـ بآالـ الغيرة ، فقٌدر ليا أقؿ مدة ، 

. يسيؿ فييا عمى نفكس أىؿ الميت أف تتزكج بغيره 

كما يعزز ىذا القكؿ ىك ما كاف عميو أىؿ الجاىمية يحبسكف المرأة التي مات عنيا زكجيا ، 

. فيحرمكنيا مف الزينة ، كمف التزكج بغيره طكؿ عمرىا 

ف العبادات ىي أمارات الخضكع فبل ييسأؿ  كال بد مف إشارة ىامة ىنا ىي أف العدة أمر تعبدم ، كا 

:  الشارع عف حكمتيا ، كلكف نستطيع أف نمخص بعض الًحكـ مف العدة الشرعية كىي 

.  ػ معرفة براءة الرحـ 1

 ػ إعطاء الزكج فرصة يتمكف فييا مف مراجعة زكجتو ، كذلؾ في عدة الطبلؽ الرجعي ، فعسى 2

أف يسكت عنو الغضب ، كيثكب إلى رشده ، فيمكنو تدارؾ األمر بمراجعة زكجتو أثناء عدتيا 

. الشرعية 

 .  ػ الحداد عمى الزكج ، كذلؾ مف عدة الكفاة مف زكاجو صحيح  3

لذلؾ إذا كاف الزكج عالمان بالحرمة ، فبل تمحقيا عدة ، ألف كقاعو بيا زنا ، كالزنا ال حرمة لو ، 

  . كيجب تعزير الزكج بما يناسبو كتفييمو الحكـ الشرعي  

                                                           

، مرجع  ( 514 )ػ إبراىيم بك أمحد ، كإبراىيم كاصل عالء الدين أمحد ، أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسالمية كالقانوف ، ص 1
 .سابق 
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ىذا مف ناحية ، كمف ناحية أخرل ، فإف اهلل شرع لمزكج في عدة الطبلؽ الرجعي صحة مراجعة 

زكجتو مف غير عقدو كال ميرو ما دامت في عدتيا ، ككذلؾ فإف في فترة العدة مدة كافية ليظير فييا 

حمؿ المرأة ، كلك جاز زكاجيا بعد مفارقة زكجيا مف غير انتظار فبل يعمـ لمف يينسب الحمؿ لؤلكؿ 

 .  أـ لمثاني 

كربما يستغرب البعض مف كجكب اعتداد المتكفى عنيا زكجيا قبؿ الخمكة كالدخكؿ بيف الطرفيف 

ذا عرفنا حقيقة مف حقائؽ ديننا كحكمة مف أحكاـ شرعنا لعرفنا أف  أربعة أشيرو كعشرة أياـ ، كا 

اإلسبلـ قد كضع عبلجان كقائيان لكثير مف الحاالت التي ال ينفع معيا العبلج إال بيذه الطريقة ، 

فمثبلن عندما حرَّـ اإلسبلـ الزنا فقد منع دكاعيو ، كاالختبلط غير المشركع ، كأمر المرأة بأف تمبس 

المباس الشرعي ، كنيى عف التبرج ، كأمر المؤمنيف كالمؤمنات بغض البصر كعدـ الخمكة ، كذلؾ 

ألف جميع ىذه األشياء تعتبر منافذ لمزنا كمف دكاعيو ، ككذلؾ بالنسبة لمعدة الشرعية لممتكفى عنيا 

زكجيا قبؿ الدخكؿ كالخمكة بيف الطرفيف ، فيي مف ىذا القبيؿ ، أم يمكف أف تحصؿ الخمكة أك 

المقاء بيف الزكجيف كالزكجة ال تعرؼ أف تقدر األمكر كخاصة في زماننا الذم نعيش ، كىك أف 

كثيران مف الناس يسمحكف لبناتيـ بالخركج مع أزكاجيفَّ كفي بعض الحاالت يككف كعدان بالزكاج ، 

مما يكقع الكثير مف المشاكؿ تذىب ضحيتيا الفتاة التي تجيؿ األمكر ، كتقع في حباؿ كثير مف 

الفٌساؽ الذيف ال يخافكف اهلل ، فكانت عدة المتكفى عنيا زكجيا حماية لممرأة ، ألف زكجيا بعد مكتو 

.   لـ يبؽ أحد يعمـ بالعبلقة بينيما 

:  أنواع العدة : الفرع الثاني 

:  تختمؼ العدة باختبلؼ أحكاؿ المرأة كىي عمى سبعة أنكاع ىي ما يأتي 

                                                                                                                                                                          

 .ل ، مرجع سابق ( 263 ػ 259 )ػ العريب ، ادلبادئ القضائية ، ص 2
 .، مرجع سابق  ( 263 )ػ األشقر ، الواضح يف شرح قانوف األحواؿ الشخصية ، ص 3
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والمطمقات يتربصن  }:  ػ عدة المطمقة التي تحيض ، ىي ثبلثة قركء لقكلو تعالى في كتابو 1

  .{بأنفسينَّ ثالثة قروء 

والالئي  }:  ػ عدة المطمقة التي ال تحيض لكبر سنيا ، أك لصغرىا ، ثبلثة أشير ، قاؿ تعالى 2

، ك األمة  { المحيِض من نسآئكْم إن ارتبتْم فعدتينَّ ثالثَة أشُير، والالئيَ لْمَ يحضنْ  يئسَن من

.   تعتد شيراف فقط 

وأوالت  }:  ػ عدة المطمقة الحامؿ ، ىي كضع الحمؿ كامبلن حرة كانت أك أمة ، قاؿ تعالى 3

  . {أن يضعن حممينَّ   األحمال أجمينَّ 

 ػ عدة المطمقة التي تحيض كانقطع حيضيا بسبب معركؼ أك غير معركؼ ، فإف كاف معركفان ، 4

ف كاف بسبب غير  ف طاؿ الزمف ، كا  كرضاعو أك مرضو فإنيا تنتظر عكدة الحيض ، كتعتد بو ، كا 

معركؼ ، اعتدت سنة ، كىي تسعة أشير مدة الحمؿ ، كثبلثة أشير عدة ، كاألمة تعتد بأحد عشر 

. شيران فقط 

 ػ عدة المتكفَّى عنيا زكجيا الحرة ىي أربعة أشير كعشرة أياـ ، كلؤلمة شيراف كخمس لياؿو ، 5 

والذين ُيتوفَّوَن منكم ويذرون أزواجًا وصيَّة ألزواجيم متاعًا إلى الحول غير  }: لقكلو تعالى 

 فال جناح عميكم فيما فعمن في أنفسينَّ من معروف ، واهلل عزيٌز حكيم  0إخراج، ففنَ خَرجنَ 

} . 

 ػ عدة المستحاضة ، كىي التي ال يفارقيا الدـ ، فإذا كاف دميا يتميَّز عف دـ اإلستحاضة ، أك 6

ف كاف دميا غير مميَّز كال عادة ليا مبتدئو ،  كانت ليا عادة تعرفيا ، فإنيا تعتد باإلقراء ، كا 

. اعتدت باألشير ثبلثة أشير كاآليسة كالصغيرة ، كىذا الحكـ مقيسان عمى حكميا في الصبلة 

                                                           

  ( .228 )ػ سورة البقرة ، آية 1
  ( .4 )ػ سورة الطالؽ ، آية 2
  ( .4 )ػ سورة الطالؽ ، آية 3
  ( .240 )ػ سورة البقرة ، آية 1
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 ػ عدة مف غاب عنيا زكجيا ، كلـ ييعرؼ مصيره مف حياةو أك مكت ، فإنيا تنتظر أربع سنكات ، 7

ف قيدّْرى ليا أف تزكجت بعد  مف يكـ انقطاع خبره ، ثـ تعتد عدة كفاة ، كىي أربعة أشيرو كعشران ، كا 

التربص بالعدة ، ثـ جاء زكجيا األكؿ ، فإنيا تعكد لؤلكؿ ، إف رغب في ذلؾ ، غير أنو إف دخؿ 

ف تركيا األكؿ لمثاني ،  ف لـ يخؿ بيا فبل عدة عمييا ، كا  بيا الثاني ، اعتدت منو عدة طبلؽ ، كا 

فبل يحتاج إلى عقد عمييا ، كفي حاؿ تركيا الثاني ، فمو أف يطالب بقدر الصداؽ الذم أصدقيا 

 . إياه ، كلمزكج الثاني أف يطالب الزكجة بو ، قضى بيذا عمي كعثماف رضي اهلل عنيما   

 : شروط قضاء العدة في بيت الزوجية  

.  ػ قياـ الزكجية كشرعيتيا 1

.  ػ قياـ بيت الزكجية الشرعي بالفعؿ ، كأنيما كانا يعيشاف فيو 2

.  ػ عدـ كجكد أم مانع شرعي 3

 

 

 

 

 

المبحث السابع  

 :التفريؽ القضائي بيف الزكجيف في المحاكـ الشرعية في الضفة الغربية 

يتـ التفريؽ بيف الزكجيف مف قبؿ القضاة الشرعييف في المحاكـ الشرعية ، كذلؾ بناءن عمى طمب 

أحد الزكجيف ، أك بناءن عمى طمب طرؼ ثالث ، كذلؾ في الدعاكل التي يككف حؽه هلل تعالى فييا  

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 424 )ػ اجلزائرم ، منهاج ادلسلم ، ص 2
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كترفع ىذه الدعاكل بعد الفصؿ فييا لمحكمة االستئناؼ الشرعية لتدقيقيا حسب األصكؿ ، كذلؾ إذا 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ  (1 38 )لـ يستأنفيا أحد طرفي الدعكل بمكجب المادة 

ترفع المحاكـ  ]ـ  المعمكؿ بو في المحاكـ الشرعية حيث نصَّت عمى اآلتي ؛ 1959لسنة  ( 31) 

البدائية إلى محكمة االستئناؼ الشرعية األحكاـ الصادرة عمى القاصريف كفاقدم األىمية ، كعمى 

الكقؼ ، كبيت الماؿ ، كأحكاـ فسخ النكاح ، كالتفريؽ كالطبلؽ كالرضاع المانع لمزكجية كاإلمياؿ 

لمعنة كالجنكف ، كغير ذلؾ مما يتعمؽ بو حؽ اهلل تعالى لتدقيقيا ، كذلؾ بعد مضي ثبلثيف يكمان مف 

صدكر الحكـ ، كيشترط في ذلؾ أف ال يككف الخصـك قد استأنفكا ىذه األحكاـ ، خبلؿ المدة 

 .  [المعينة ، كفصمت محكمة االستئناؼ الشرعية في مكضكعيا 

:  العيوب المجيزة لطمب فسخ الزواج : المطمب األول  

لممرأة السالمة مف كؿ ] مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني عمى أف  ( 113 )نصَّت المادة 

عيب ، يحكؿ دكف الدخكؿ بيا ، أف تراجع القاضي ، كتطمب التفريؽ بينيا كبيف زكجيا ، إذا 

عممت أفَّ فيو عمة تحكؿ دكف بنائو بيا ، كال يسمع طمب المرأة التي فييا عيب مف العيكب كالرتؽ 

، كيسقط حؽ الزكجة في التفريؽ إذا كانت تعمـ بعيب زكجيا المانع مف الدخكؿ قبؿ العقد  [كالقرف 

، أك التي ترضى بالزكج بعد الزكاج مع العيب المكجكد ، إال العنة فإف اإلطبلع عمييا قبؿ الزكاج 

. ال ييسقط حؽ الخيار 

كفي ىذه الحالة فإف القاضي بعد أف يثبت لو أف العمة غير قابمة لمزكاؿ يحكـ بينيا بالتفريؽ بالحاؿ 

ف كانت العمة قابمة لمزكاؿ فيميمو القاضي سنة مف يكـ تسميميا نفسيا لو ، أك مف كقت برء  ، كا 

ذا مرض أحد الزكجيف أثناء األجؿ مدة قميمة كانت أك كثيرة ،  الزكج ، إذا كاف الزكج مريضان ، كا 

بصكرة تمنع مف الدخكؿ ، أك غابت الزكجة ، فالمدة التي تمر عمى ىذا الكجو ال تحسب مف مدة 

                                                           

. ، مرجع سابق  ( 56 )  ػ الظاىر ، التشريعات اخلاصة باحملاكم الشرعية ، ص 
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األجؿ ، لكف غيبة الزكج أياـ الحيض تحسب ، فإذا لـ تزؿ العمة في ىذه المدة  ككاف الزكج غير 

راضو بالطبلؽ ، كالزكجة مصرة عمى طمبيا ، يحكـ القاضي بالتفريؽ ، فإذا ادعى في بدء المرافعة 

ف  أك في ختاميا الكصكؿ إلييا ، ينظر ، فإف كانت الزكجة ثيبان فالقكؿ قكؿ الزكج مع اليميف ، كا 

. كانت بكران فالقكؿ قكليا ببل يميف 

ذا ظير لمزكجة قبؿ الدخكؿ أك بعده ، أف الزكج مبتمى بعمة أك مرض ال يمكف اإلقامة معو ببل  كا 

ضرر ، كالجذاـ أك البرص أك السؿ أك الزىرم ، أك طرأت مثؿ ىذه العمؿ كاألمراض ، فميا أف 

تراجع القاضي ، كتطمب التفريؽ ، كالقاضي بعد االستعانة بأىؿ الخبرة كالفف ، ينظر ، فإف كاف ال 

ف كاف يكجد أمؿ بالشفاء أك زكاؿ العمة ،  يكجد أمؿ بالشفاء ، يحكـ بالتفريؽ بينيما في الحاؿ ، كا 

يؤجؿ التفريؽ سنة كاحدة ، فإذا لـ تزؿ بظرؼ ىذه المدة ، كلـ يرض الزكج بالطبلؽ ، كأصرَّت 

الزكجة عمى طمبيا ، يحكـ القاضي بالتفريؽ أيضان ، أما كجكد عيب كالعمى أك العرج في الزكج فبل 

. يكجب التفريؽ 

ككذلؾ فقد أعطى القانكف الحؽ لمزكج ، طمب فسخ عقد الزكاج إذا كجد في زكجتو عيبان جنسيان 

، أك مرضان منفران ، بحيث ال يمكنو المقاـ معيا   كالقرف مانعان مف الكصكؿ إلييا ، كالرتؽ

ذا  عميو ببل ضرر ، كلـ يكف الزكج قد عمـ بو قبؿ العقد ، أك رضي  بو بعده بصراحة أك ضمنان ، كا 

جفَّ الزكج بعد عقد النكاح كطمبت الزكجة مف القاضي التفريؽ ، يؤجؿ التفريؽ لمدة سنة ، كذلؾ 

مف قانكف أصكؿ  ( 90 )بعد أف يثبت الجنكف بتقرير الطبيب المؤيد بشيادتو كفقان لممادة 

يثبت الجنكف كالعتو كاألمراض التي تكجب فسخ النكاح  ]المحاكمات الشرعية التي نصَّت عمى 

ذا لـ يكف مآؿ التقرير مع شيادة الطبيب باعثان  بتقرير الطبيب المؤيد بشيادتو أماـ المحكمة ، كا 

                                                           

ابراىيم كرلموعة من العلماء ، .انسد كالتأـ فهو أرتق ، كادلرأة انسدت فال تؤتى فهي رتقاء ، أنظر  د : الرتق ىو من رتق الشيء رتقان  - 
 .، مرجع سابق  ( 327 )ادلعجم الوسيط ، ص 

ابراىيم كرلموعة من . اليت ذلا حلمتاف يف رؤكسها كأهنما قرناف ، أنظر د : مادة صلبة ناتئة ّتوار األذف ، كالقرناء من احليات : القرف ىو  – 2
. ، مرجع سابق  ( 371 )العلماء ، ادلعجم الوسيط ، ص 
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، فإذا لـ تزؿ الجنة في ىذه المدة ،  [عمى الطمأنينة ، يحاؿ األمر إلى طبيب آخر أك أكثر 

. كأصرت الزكجة عمى طمبيا ، يحكـ القاضي بالتفريؽ 

.  كقد أعطى القانكف الحؽ لمزكجة ، أف تؤخر الدعكل ، أك تتركيا مدة بعد إقامتيا 

كيثبت العيب المانع مف الدخكؿ في المرأة أك الرجؿ بتقرير الطبيب المؤيد بشيادتو ، أك بتقرير مف 

ذا تـ تجديد العقد بعد التفريؽ كفقان لما ذكر ، فميس ألم منيما طمب التفريؽ ثانية . القابمة ، كا 

:  آراء الفقياء في التفريق لمعيب : الفرع األول 

:  إف أكثر الفقياء أجازكا التفريؽ بسبب العيب ، لكنيـ اختمفكا في مكضعيف 

ىؿ يثبت حؽ التفريؽ لكؿو مف الزكجيف ، أـ لمزكجة فقط ؟  : األكؿ 

. يثبت حؽ التفريؽ بالعيب لمزكجة فقط : عند الحنفية 

. يرجع الزكج بالمير بعد الدخكؿ عمى كلي الزكجة : أما المالكية كالحنابمة كالشافعية فقالكا 

:  العيكب التي تجيز التفريؽ : الثاني 

 كالخصا  كالعنة الجب  )ال فسخ إال بالعيكب التناسمية الثبلثة : قاؿ أبك حنيفة كأبك يكسؼ 

  ) 

يفسخ النكاح بالعيكب التناسمية ، كالمنفرة مف أم كاحد مف : أما اإلماـ مالؾ كالشافعي فقالكا 

. الزكجيف 

. يفسخ النكاح بالعيكب التناسمية ، كالمنفرة ، كالمستعصية كالسؿ كنحكه : كقاؿ اإلماـ أحمد 

                                                           

. ، مرجع سابق  ( 83 ، 82 ، 49 )ػ الظاىر ، التشريعات اخلاصَّة باحملاكم الشرعية ، ص 1
، مرجع  ( 133 ) ، ص 6مقطوع الذكر ، كىو الذم استؤصل ذكره كخصيتاه ، أنظر ، ابن منظور ، لساف العرب ، رللد : ػ  اجملبوب 2

 .سابق 

.  ، مرجع سابق 1، ط  ( 310 ) ، ص 6الذم ال يأيت النساء ، أنظر ابن منظور ، لساف العرب ، رللد :  ػ العنُت 1
. ، مرجع سابق  ( 84 ) ، ص 6من سلَّ خصيتو ، كيكوف يف الناس كالدكاب كالغنم ، أنظر ابن منظور ، لساف العرب ، رللد : ػ اخلصا 2
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بأنو يجكز التفريؽ مف كؿ عيب منفر :  كابف رشد  كأبك ثكربينما قاؿ الزىرم كشريح 

. مستحكـ أـ ال ، كالعقـ كالخرس كنحكىما 

: قيود الفرقة بالعيب 

اتفؽ الفقياء عمى أف الفرقة بالعيب تحتاج إلى حكـ القاضي ، كادعاء صاحب المصمحة ، ألف 

التفريؽ بالعيب أمر مجتيد فيو ، كمختمؼ فيو ، فيحتاج إلى قضاء القاضي لرفع الخبلؼ ، كألف 

الزكجيف يختمفاف في ادعاء كجكد العيب كعدـ كجكده ، كفي أنو يجكز التفريؽ بو أـ ال يجكز ، 

كقضاء الحاكـ يقطع دابر الخبلؼ ، كالقكؿ قكؿ منكر العمـ بالعيب بيمينو ، في عدـ عممو بالعيب 

.   ، ألنو األصؿ 

: شروط التفريق بالعيب : الفرع الثاني 

.  ػ أف ال يككف طالب التفريؽ عالمان بالعيب كقت العقد 1

.  ػ أف ال يرضى بالعيب بعد العقد 2

أف الفرقة طبلؽ بائف يينقص عدد الطبلؽ ، في : أما نكع الفرقة بسبب العيب فقاؿ الحنفية كالمالكية 

 .  بأف الفرقة فسخ ه ال طبلؽ ، كال يينقص عدد الطبلؽ : حيف قاؿ الشافعية كالحنابمة 

 

 : التفريق لمغيبة والضرر : المطمب الثاني 

                                                           

/ 3الذىيب ، النبالء :  ػ ىو ابن احلارث بن قيس الكندم أبو أمية ، من أشهر القضاة الفقهاء ، أصلو من اليمن ، كيل قضاء الكوفة ، أنظر 3
 . ، مرجع سابق 161

.   ، مرجع سابق 35 / 8 للهجرة ، أنظر الذىيب ، النبالء ، 170ػ ىو إبراىيم بن خالد اإلماـ احلافظ احلجة اجملتهد مفيت العراؽ كلد سنة 4
 للهجرة ، كيل القضاء مبدينة أشبيلية ، لو عدة 520 ػ ىو الفقيو القاضي األندلسي القرطيب ادلالكي أبو الوليد بن رشد احلفيد ، كلد سنة 5

 . ، مرجع سابق 310 ػ 307/ 21الذىيب ، النبالء ، : مؤلفات ، أنظر 

 / 3 ، كمغٍت احملتاج ، 135 / 3 ، كانظر البحر الرائق ، 50 / 2 ، كانظر القرطيب ، بداية اجملتهد ، 678 ػ 650 / 6ػ قدامة ، ادلغٍت ، 3
  .209 ػ 202
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إذا أثبتت الزكجة غياب زكجيا عنيا أك ىجره ليا سنة فأكثر ببل عذر مقبكؿ ، ككاف معركؼ محؿ 

اإلقامة ، جاز لزكجتو أف تطمب مف القاضي تطميقيا بائنان ، إذا تضررت مف بعده عنيا أك ىجره 

ذا أمكف كصكؿ الرسائؿ إلى الغائب ، ضرب لو  ليا ، كلك كاف لو ماؿ تستطيع اإلنفاؽ منو ، كا 

بأنو يطمقيا عميو إذا لـ يحضر لئلقامة معيا ، أك بنقميا إليو  أك يطمقيا  )القاضي أجبلن كأعذر إليو 

، فإذا انقضى األجؿ كلـ يفعؿ ، كلـ يبد عذران مقبكالن ، فرَّؽ القاضي بينيما بطمقة بائنة بعد  (

. تحميفيا اليميف 

ذا كاف الزكج غائبان في مكاف معمكـ ، كال يمكف كصكؿ الرسائؿ إليو ، أك كاف مجيكؿ محؿ  كا 

اإلقامة ، كأثبتت الزكجة دعكاىا بالبينة ، كحمفت اليميف الشرعية كفؽ الدعكل ، ، طمَّؽ القاضي 

عميو ببل إعذار كضرب أجؿ ، كفي حالة عجزىا عف اإلثبات ، أك نككليا عف اليميف ، تيرد الدعكل 

 .

 : أقوال الفقياء في جواز التفريق لمغيبة والضرر  

ف :  ػ قاؿ الحنفية كالشافعية 1 ليس لمزكجة الحؽ في طمب التفريؽ ، بسبب غيبة الزكج عنيا ، كا 

. طالت غيبتو ، لعدـ قياـ الدليؿ الشرعي عمى حؽ التفريؽ 

التفريؽ جائز إذا طالت الغيبة ، كتضررت الزكجة بيا ، كلك ترؾ :  ػ أما المالكية كالحنابمة فقالكا 2

ليا الزكج ماالن تنفؽ منو أثناء الغيبة ، ألف الزكجة تتضرر بالغيبة ، كالضرر يدفع بقدر اإلمكاف  

 .

 :التفريق لمعجز أو االمتناع عن اإلنفاق : المطمب الثالث  

إف قانكف األحكاؿ الشخصية قد أخذ برأم الجميكر في ىذه المسألة خبلفان لممذىب الحنفي ، الذم 

 كالزىرميقكؿ بأنو عمى المرأة أف تصبر ، كتتعمؽ نفقتيا بذمة الزكج ، كىك مذىب عطاء 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 381 )ػ عمرك ، القرارات القضائية ، ص 1
  .342 / 3ػ مغٍت احملتاج ، 2
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لينفق ذو سعة  }: بأنو ال يجكز التفريؽ لعدـ اإلنفاؽ ، لقكلو تعالى : ، كقاؿ الحنفية كالثكرم 

عميو رزقو فمينفق مما آتاه اهلل ، ال يكمُِّف اهلل نفسًا إال وسعيا ، سيجعُل  من سعتو ، ومن ُقِدرَ 

  . { اهلل بعَد عسٍر يسراً 

أنو يجب عمى المرأة المكسرة أف تنفؽ عمى زكجيا المعسر : كأما مذىب أبي محمد ابف حـز فقاؿ

.  كال ترجع عميو إذا أيسر

إف الزكجة إذا تزكجت بو عالمة بإعساره ، أك كاف حاؿ الزكج مكسران ثـ : كقاؿ اإلماـ ابف القيّْـ  

ف كاف ىك الذم غرَّىا عند الزكاج ، بأنو مكسر ، ثـ تبيف أنو معسر ،  أعسر ، فبل فسخ ليما ، كا 

. كاف ليا الفسخ 

  كحمادكىـ عمر كعمي كأبك ىريرة كالحسف البصرم كسعيد بف المسيب : كأما دليؿ الجميكر 

وال تمسكوىن ضرارًا  }: ، فيك قكؿ اهلل تعالى  كاإلماـ يحي كربيعة كمالؾ كأحمد كالشافعي 

ففمساٌك بمعروٍف أو تسريٌح  }: ، كقكلو أيضان { لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظمم نفسو

 ، جاء في قانكف األحكاؿ   كفيو تفصيبلت مف حيث تعجيؿ الفسخ كتأجيمو  ،  {بفحسان 

                                                                                                                                                                          

 .، مرجع سابق  ( 332 )ػ عطاء بن أيب رباح ادلكي ، متفق على توثيقو ، كاف مفيت أىل مكة ، أنظر العجلي ، تاريخ الثقات ، ص  

، 9/385 للهجرة ، أنظر العسقالين ، هتذيب التهذيب ، 125 ػ  ىو زلمد بن مسلم بن عبداهلل بن كالب القرشي ، الفقيو ادلدين ، تويف 2
.  مرجع سابق 387
 للهجرة ، إماـ احلفاظ ، كسيد العلماء العاملُت ، ثقة يف احلديث  أنظر 97 ػ ىو سفيلن بن سعيد بن ربيع الثورم ، شيخ اإلسالـ كلد سنة 3

. ، مرجع سابق  ( 192 ػ 189 )العجلي ، تاريخ الثقات ،  ص 
  ( .7 ) ػ سورة الطالؽ ، آية 4
 ػ ىو سعيد بن ادلسيب بن أيب كىب القرشي ادلخزكمي ، فقيو الدينة ، من أجل التابعُت ، ثقة ، رجالن صاحلان فقيهان ، كاف ال يأخذ العطاء ، 5

 .، مرجع سابق  ( 235 )، كانظر العجلي ، تاريخ الثقات ، ص   1/52الذىيب ، تذكرة احلفاظ ، : أنظر 

 ، مرجع سابق  465 / 7 ػ ىو محاد بن أيب سليماف ، العالمة فقيو العراؽ الكويف ، ركل عن أنس بن مالك ، أنظر الذىيب ، النبالء ، 6
/ ـ دار الكتب العلمية 1994 ، 1 ، ط25 ، 23 / 9ابن حجر ، هتذيب التهذيب ، :  ػ ىو زلمد بن إدريس بن العباس ادلطلي ، أنظر 7

 . بَتكت 

 ، مرجع 184/ 7الذىيب ، النبالء :  للهجرة ، كىو ثقة ، أنظر 120  ػ ىو حيي بن زكريا بن أيب زائدة ، اتلحافظ العلم احلجة ، كلد سنة 8
. سابق 

  ( .231_ )ػ سورة البقرة ، آية 4
  ( .229 )ػ سورة البقرة ، آية 5
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تفصيؿ إجراءات التفريؽ مف قبؿ القاضي كىي أنو  ( 129 ك 128 ك 127 )الشخصية في المكاد 

إذا امتنع الزكج عف اإلنفاؽ عمى زكجتو ، بعد الحكـ عميو بنفقتيا ، فإف كاف لو ماؿ ، يمكف تنفيذ 

ف لـ يكف لو ماؿ ، كلـ يقؿ أنو معسر أك  حكـ النفقة فيو ، نفّْذ الحكـ عميو بالنفقة في مالو ، كا 

ذا  مكسر ، أك قاؿ إنو مكسر كلكنو أصرَّ عمى عدـ اإلنفاؽ ، طمَّؽ عميو القاضي في الحاؿ ، كا 

ف أثبتو أميمو مدة ال تقؿ عف شير كاحد   ادعى العجز ، فإف لـ يثبتو طمَّؽ القاضي عميو حاالن ، كا 

. كال تزيد عمى ثبلثة أشير ، فإف لـ ينفؽ ، طمَّؽ عميو القاضي بعد ذلؾ 

أما إذا كاف الزكج غائبان غيبة قريبة ، فإف كاف لو ماؿ يمكف تنفيذ حكـ النفقة فيو ، نفّْذ حكـ النفقة 

ف لـ يكف لو ماؿ ، أعذر إليو القاضي كضرب لو أجؿ ، فإف لـ يسؿ ما تنفؽ منو  في مالو ، كا 

ف كاف بعيد  الزكجة عمى نفسيا ، أك لـ يحضر لئلنفاؽ عمييا ، طمَّؽ القاضي عميو بعد األجؿ ، كا 

الغيبة ال يسيؿ الكصكؿ إليو ، أك كاف مجيكؿ محؿ اإلقامة ، كثبت أنو ال ماؿ لو تنفؽ منو 

الزكجة ، طمَّؽ القاضي عميو ببل إعذار كضرب أجؿ ، كتطميؽ القاضي لعدـ اإلنفاؽ يقع رجعيان  

ذا كاف الطبلؽ رجعيان فممزكج  إذا كاف بعد الدخكؿ ، أما إذا كاف قبؿ الدخكؿ ، فيقع بائنان ، كا 

مراجعة زكجتو أثناء العدة ، إذا أثبت يساره بدفع نفقة ثبلثة أشير مما تراكـ ليا عميو مف نفقتيا 

كباستعداده لئلنفاؽ فعبلن في أثناء العدة ، فإذا لـ يثبت يساره بدفع النفقة ، كلـ يستعد لئلنفاؽ ، فبل 

 . تصح الرجعة 

كقد أخذ القانكف المصرم كالسكرم بجكاز التفريؽ لعدـ اإلنفاؽ ، عمبلن برأم الجميكر غي الحنفية ، 

ـ ، عمى حؽ التفريؽ بيف 1920لسنة  ( 25 )حيث نصِّت المادة الرابعة مف القانكف المصرم رقـ 

الزكجة كزكجيا لعدـ إنفاقو عمييا ، إذا طمبت الزكجة التفريؽ بالضركرة ، سكاء أكاف عدـ اإلنفاؽ 

                                                                                                                                                                          

) كانظر عمرك ، القرارات القضائية ، ص . ، مرجع سابق  ( 393 )ػ إبراىيم بك ، كإبراىيم كاصل ، أحكاـ األحواؿ الشخصية ، ص 6
 .  ، مرجع سابق ( 383
 .، مرجع سابق  ( 382 )ػ عمر ك ، القرارات القضائية ، ص 1
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عمييا بسبب إعساره ، أكـ كاف تعنتان  منو ظممان ، كيطمقيا القاضي عميو كىك حاضر في البمد غير 

غائب ، متى امتنع مف تطميقيا بنفسو ، كلـ يكف لو ماؿ ظاىر يمكف أف تفرض فيو نفقتيا ، أما 

ميالو لمدة ال  القانكف السكرم فنص عمى أنو إذا كاف غائبان كليس لو ماؿ ظاىر ، فيجب إعذاره كا 

.  تتجاكز الثبلثة أشير ، فإف مضت المدة ، كلـ ينفؽ عمى الزكجة ، فرَّؽ القاضي بينيما 

:  التفريق لعدم دفع المير المعجل كمو أو بعضو : المطمب الرابع 

إذا ثبت قبؿ الدخكؿ عجز الزكج بإقراره أك بالبينة عف دفع المير المعجؿ كمو أك بعضو ، فممزكجة 

أف تطمب مف القاضي فسخ الزكاج ، كالقاضي يميمو شيران ، فإذا لـ يدفع المير بعد ذلؾ يفسخ 

النكاح بينيما ، أما إذا كاف الزكج غائبان كلـ يعمـ لو محؿ إقامة ، كال ماؿ لو يمكف تحصيؿ المير 

 . منو ، فإنو يفسخ بدكف إمياؿ 

:  التطميق لمسجن المقيِّد لمحرية : المطمب الخامس 

لزكجة المحبكس المحككـ عميو نيائيان بعقكبة مقيّْدة لمحرية مدة ثبلث سنكات فأكثر ، أف تطمب مف 

القاضي بعد مضي سنة مف تاريخ حبسو ، كتقييد حريتو التطميؽ عميو بائنان ، كلك كاف لو ماؿ 

تستطيع اإلنفاؽ منو ، كالطبلؽ يقع بائنان ، كالقانكف اعتمد عمى جكاز التفريؽ لمحبس أخذان برأم 

ِى القانكف السكرم ، أما رأم الجميكر كمنيـ الحنفية ، فمـ يجيزكا  ٌِ المالكية ، كعمى ىذا نٌص

. التفريؽ لحبس الزكج ، أك اعتقالو ، لعدـ كجكد دليؿ شرعي عمى ذلؾ

 

:  تفريق زوجة المفقود لمضرر : المطمب السادس 
                                                           

  ػ ابن رشد القرطيب األندلسي ، أبو الوليد زلمد بن أمحد ، بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، الطبعة األكىل  1
 ، 903 / 2ابن عابدين ، زلمد أمُت ،  الدر احملتار  ،ل طبعة إحياء الًتاث ، بَتكت ،: كانظر  . ( 51 )ـ ، اجلزء الثاين ، ص 1996

  . 573 / 7ـ، 1994 ، 2كقدامة ، عبد اهلل بن أمحد ، ادلغٍت ، ىجر للطباعة ، ط 
 .، مرجع سابق  ( 535 )ػ الزحيلي ، الفقو اإلسالمي ، اجلزء السابع ،  ص 2
الدردير ، أمحد بن زلمد بن أمحد ، الشرح الكبَت ، : كانظر . ، مرجع سابق  ( 84 )ػ الظاىر ، التشريعات اخلاصَّة باحملاكم الشرعية ، ص 3

  ( .519 )دار إحياء الكتب العربية مبصر ، اجلزء الثاين ، ص 
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 إذا راجعت زكجة المفقكد القاضي ، ككاف زكجيا الغائب قد ترؾ ليا ماالن مف جنس النفقة ، 

 بعده عنيا ، فإذا يئس مف الكقكؼ عمى خبر حياتو أك مماتو ، فكطمبت منو تفريقيا لتضررىا ـ

بعد البحث كالتحرم عنو ، يؤجؿ األمر أربع سنكات مف تاريخ فقده ، فإذا لـ يكف أخذ خبر عف 

الزكج المفقكد ، ككانت مصرّْة عمى طمبيا ، يفرّْؽ القاضي بينيما في حالة األمف كعدـ الككارث  أما 

إذا فقد في حالة يغمب عمى الظف ىبلكو فييا ، كفقده في معركة ، أك إثر غارة جكيَّة أك زلزاؿ ، أك 

ما شابو ذلؾ ، فممقاضي التفريؽ بينيما بعد مضي مدة ال تقؿ عف سنة مف تاريخ فقده كبعد البحث 

. كالتحرم عنو حسب األصكؿ 

 

: التفريق لمنزاع والشقاق : المطمب السابع 

الذيف ال يجيزكف ذلؾ ، ألف دفع  لقد أخذ القانكف بمذىب المالكية خبلفان لمحنفية كالشافعية كالحنابمة 

لممصمحة ، حيث شبيكا  كالقانكف أخذ برأم المالكية الضرر عف المرأة يمكف بغير الطبلؽ ،

إذا ظير نزاع كشقاؽ بيف الزكجيف ، فمكؿو منيما أف يطمب التفريؽ إذا ادعى  ،الحكميف بالسمطاف

إضرار اآلخر بو قكالن أك فعبلن ، بحيث ال يمكف مع ىذا اإلضرار استمرار الحياة الزكجية ، 

حتيا المادة  مف قانكف األحكاؿ  ( 132 )كالقاضي يسير في ىذه الدعكل ضمف قكاعد معينة كضَّ

 : الشخصية األردني المعمكؿ بو في محاكمنا الشرعية لآلف كىي عمى النحك اآلتي 

 ػ إذا كاف طمب التفريؽ مف الزكجة كأثبتت إضرار الزكج بيا ، بذؿ القاضي جيده في اإلصبلح 1

بينيما ، فإذا لـ يمكف اإلصبلح أنذر الزكج بأف ييصمح حالو معيا ، كأجؿ الدعكل مدة ال تقؿ عف 

. شير ، فإذا لـ يتـ الصمح بينيما أحاؿ األمر إلى الحكميف 



 434 

 ػ إذا كاف المدعي ىك الزكج ، كأثبت كجكد النزاع كالشقاؽ ، بذؿ القاضي جيده في اإلصبلح 2

بينيما ، فإذا لـ يمكف اإلصبلح  أجؿ القاضي دعكاه مدة ال تقؿ عف شير ، أمبلن بالمصالحة ، 

كبعد انتياء األجؿ إذا أصرَّ عمى دعكاه ، كلـ يتـ الصمح ، أحاؿ األمر إلى حكميف   

 ػ يشترط في الحكميف أف يككنا رجميف عدليف قادريف عمى اإلصبلح ، كأف يككف أحدىما مف أىؿ 3

ف لـ يتيسر ذلؾ حكَّـ القاضي رجميف مف ذكم الخبرة  الزكجة ، كاآلخر مف أىؿ الزكج إف أمكف ، كا 

 . كالعدالة كالقدرة عمى اإلصبلح 

 ػ يبحث الحكماف أسباب الخبلؼ كالنزاع بيف الزكجيف ، أك مع جيرانيما ، أك مع أم شخصو 4

يرل الحكماف فائدة في بحثيما معو ، كعمييما أف يدكنا تحقيقاتيما بمحضر يكقع عميو ، فإذا رأيا 

. إمكاف التكفيؽ كاإلصبلح عمى طريقة مرضية أقرَّاىا 

 ػ إذا عجز الحكماف عف اإلصبلح بينيما ، كظير ليما أف اإلساءة جميعيا مف الزكجة ، قررا 5

ذا كانت اإلساءة  التفريؽ بينيما عمى العكض الذم يريانو ، عمى أف ال يقؿ عف المير كتكابعو ، كا 

مف الزكج ، قررا التفريؽ بينيما بطمقة بائنة عمى أفَّ لمزكجة أف تطالبو بسائر حقكقيا الزكجية ، كما 

. لك طمقيا بنفسو 

 ػ إذا ظير لمحكميف أف اإلساءة مف الزكجيف قررا التفريؽ بينيما عمى قسـ مف المير ، بنسبة 6

يؿ الحاؿ كلـ يتمكنا مف تقدير نسبة اإلساءة ، قررا التفريؽ بينيما عمى  ف جي إساءة كؿو منيما ، كا 

. العكض الذم يرياف أخذه مف أييما 

 ػ إذا حكـ الحكماف عمى الزكجة بأم عكض ، ككانت ىي طالبة التفريؽ ، فعمييا أف تؤمٍَّف دفعو 7

قبؿ قرار الحكميف بالتفريؽ ما لـ يرض الزكج بتأجيمو ، كفي حالة مكافقة الزكج عمى التأجيؿ يقر 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 528 )  ػ الزحيلي ، الفقو اإلسالمي كأدلتو ، اجلزء السابع ، ص 
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الحكماف التفريؽ عمى البدؿ ، كيحكـ القاضي بذلؾ ، أما إذا كاف الزكج ىك طالب التفريؽ ، كقرر 

. الحكماف أف تدفع الزكجة عكضان ، فيحكـ القاضي بالتفريؽ كالعكض معان كفؽ قرار الحكميف 

 ػ إذا اختمؼ الحكماف حكَّـ القاضي غيرىما ، أك ضـ إلييما مرجحان ثالثان ، كفي الحالة األخيرة 8

. يؤخذ بقرار  األكثرية 

 ػ عمى الحكميف رفع تقريرىما إلى القاضي بالنتيجة التي تكصبل إلييا ، كعمى القاضي أف يحكمف 9

 ، كقد أخذ القانكف في مصر كسكريا بمذىب بمقتضاه إذا كاف مكافقان ألحكاـ ىذه المادة  

المالكية ، فأجازكا التفريؽ لمشقاؽ كالضرر ، إذا ثبت اإلضرار ، كعجز القاضي عف اإلصبلح 

ذا لـ يثبت الضرر يؤجؿ المحاكمة مدة ال تقؿ عف شير ، فإف أصرَّ المدعي عمى  بينيما ، كا 

الشككل ، بعث القاضي حكميف عدليف خبيريف ، مف أىؿ الزكجيف ، أك مف لو القدرة عمى 

. اإلصبلح بينيما ، كحمَّفيما يمينان عمى أف يقكما بميمتيما بأمانة كعدؿ   

:  التفريق لمرضاع المحرم : المطمب الثامن 

لقد بحثت محكمة االستئناؼ الشرعية مسألة عقد النكاح بيف رجؿ كامرأة بينيما رضاع محـر ، ىؿ 

ىك عقد فاسد أـ باطؿ ، كتبيف ليا بكضكح بأنو لـ يرد ذكر لو في أصناؼ العقد الباطؿ ، كال 

التي تحدثت عف  ( 15 ) ، المادة 1951 / 92أصناؼ العقد الفاسد في قانكف حقكؽ العائمة رقـ 

، أف مثؿ ىذا العقد ىك  ( 54 )حرمة النكاح ، بؿ كرد في قانكف حقكؽ العائمة العثماني ، المادة 

منو المتعمقة في  ( 26 )عقد فاسد نصان ،  كأما قانكف األحكاؿ الشخصية الحالي ، لـ يدخؿ المادة 

كال في   ( 33 )حكـ الرضاع المحـر في أصناؼ العقكد الباطمة المنصكص عمييا في المادة 

التي  ( 183) ، لذا يطبؽ عميو المادة  ( 34 )أصناؼ العقكد الفاسدة المنصكص عمييا في المادة 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 385 ػ 383 )ػ عمرك ، القرارات القضائية ، ص 1
 . ، مرجع سابق 903 /   2ػ ابن عابدين ، الدر ادلختار ، 2
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تنص ، عمى أف ما ال ذكر لو في ىذا القانكف يرجع فيو إلى الراجح مف المذىب الحنفي ، كالمذىب 

. الحنفي في مثؿ ىذا العقد ، أنو فاسد

نما ىي حرمة طارئة بعد الكالدة ، فالعقد بينيما في األصؿ  ف حرمة الرضاع ليست مف الرحـ ، كا  كا 

كعند الكالدة جائز  إلى حصكؿ الرضاع المحـر بينيما ، ألف الذم حـر العقد بينيما ىك ما طرأ 

ذا حصؿ الدخكؿ بيف الطرفيف فيترتب عميو آثار العقد الفاسد ، مف  عميو مف الرضاع المحـر ، كا 

.  ، كقد سبؽ الحديث عف الرضاعة في فصؿ حقكؽ األبناء  استحقاؽ الزكجة لميرىا المعجؿ  

فكؿ ما حـر بالكالدة كبسببيا ، حـر بالرضاع ، ككاف بو مف ذكم األرحاـ ،  ]: قاؿ الشافعي 

.  [كالرضاع اسـ جامع يقع عمى المصة كأكثر ، إلى الحكليف 

 : التفريق لفساد العقد : المطمب التاسع

كيككف ذلؾ في عدة حاالت مثؿ أف يككف شيكد العقد غير حائزيف عمى األكصاؼ الشرعية 

المعتبرة ، أك بسبب إجراء العقد خبلؿ عدة مف ال يجكز الجمع بينيما ، أك التفريؽ بسبب صغر 

. سف أحد الزكجيف لؤلىمية 

  :العقد الصحيح  بأنو  ( 167 )ـ في المادة 1976لسنة  ( 43 )كقد عرَّؼ القانكف المدني رقـ 

ىك العقد المشركع بأصمو ككصفو ، بأف يككف صادران مف أىمو ، مضافان إلى محؿ ، قابؿ لحكمو  

 0كلو غرض قائـ كصحيح ، كمشركع ، كأكصافو صحيحة ، كلـ يقترف بو شرط مفسد لو 

:  منو  ( 168) مف المادة  ( 1 )كجاء في الفقرة 

 

:  العقد الباطل  

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 76 ػ 74 )  ػ العريب ، ادلبادئ القضائية ، ص 
.  ، دار ادلعرفة ، بَتكت ، لبنناف  ( 226 ) كتاب األـ للشافعي ، ص سلتصر ادلزين ، – 2
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ىك ما ليس مشركعان بأصمو ككصفو ، بأف اختؿ ركنو ، أك محمو ، أك الغرض منو ، أك الشكؿ 

. الذم فرضو القانكف النعقاده ، كال يترتب عميو أم أثر كال ترد عميو اإلجازة 

:  منيا  ( 2 )كجاء في الفقرة 

. كلكؿ ذم مصمحة ، أف يتمسؾ بالبطبلف كلممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا 

:  منيا  ( 3 )كجاء في الفقرة 

.  كال تسمع دعكل البطبلف بعد مضي خمس عشرة سنة مف كقت العقد

: منو  ( 170) مف المادة  ( 1 )كجاء في الفقرة 

:  العقد الفاسد 

 . ىك ما كاف مشركعان بأصمو ، ال بكصفو ، فإذا زاؿ سبب فساده صح 

:  التفريق لعدم اإليفاء بالشرط الوارد في وثيقة عقد الزواج : المطمب العاشر 

مف قانكف األحكاؿ الشخصية  ( 19 )كيشترط في ذلؾ أف يككف الشرط مكافقان ألحكاـ المادة 

األردني المعمكؿ بو في المحاكـ الشرعية ، كىك تحقؽ مصمحة غبر محظكرة شرعان ، كال تمس حؽ 

 . الغير ، كلـ ينافي مقاصد العقد  

 :التفريق لمردة : المطمب الحادي عشر 

إذا ارتد الزكج عف اإلسبلـ  انفسخ الزكاج في الحاؿ ، كىك غير متكقؼ عمى القضاء ، كتعتبر 

 كالصفار الفرقة فسخان ، ككذلؾ إذا ارتدت الزكجة ، كنقؿ في فتح القدير عف اإلماميف الدبكسي

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 250 ) ػ العريب ، ادلبادئ القضائية ، ص 1
  من 19) كانظر  الظاىر ، التشريعات اخلاصة باحملاكم الشرعية ، ادلادة . ، مرجع سابق  ( 69 ػ 60 )ػ العريب ، ادلبادئ القضائية ، ص 2

 .  ، مرجع سابق  ( 72 )قانوف األحوؿ الشخصية ، ص 
 430ػ ىو العالمة شيخ احلنفية أبو زيد عبد اهلل بن عمر بن عيسى البخارم ، عامل ما كراء النهر ، كاف من أذكياء األمة ، تويف سنة  

.  ، مرجع سابق 577/ 8الذىيب ، النبالء ، : للهجرة ، أنظر 
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الفتكل بعدـ كقكع الفرقة بردة المرأة ، كتبعيما في ذلؾ بعض أىؿ سمرقند ، كذلؾ ردان لقصدىا 

، كقد سبؽ السيئ عمييا ، فبل بأس أف تأخذ المحاكـ الشرعية بيذا الرأم مف باب سد الذرائع

.  تكضيح أحكاـ المرتد في فصؿو سابؽ  

: التفريق باإليالء : المطمب الثاني عشر 

، كاف ىك كالظيار طبلقان في الحمؼ ، كىك يميف : مف الفعؿ آلى يؤلي إيبلءن  : اإليالء لغة

الجاىمية ، ككاف يقصده العرب بقصد اإلضرار بالزكجة ، عف طريؽ الحمؼ بترؾ قربانيا السنة 

فأكثر ، ثـ يكرر الحالؼ بانتياء المدة ، فجاء الشرع فغير حكمو ، فجعمو يمينان ينتيي بمدة أقصاىا 

لمذيَن يؤلوَن  }: أربعة أشير ، فإف عاد حنث بيمينو كلزمتو كفارة اليميف ، كاألصؿ فيو قكلو تعالى 

ْن َعزموا الطالَق ففنَّ اهلَل  من نسائيم تربُص أربعة أشير، ففْن فاؤوا ففنَّ اهللَ  غفوٌر رحيْم ، وا 

 . {سميٌع َعميْم 

. كاإليبلء حراـ عند الجميكر لئليذاء ، كألنو يميف عمى ترؾ كاجب ، كعند الحنفية مكركه 

الحمؼ باهلل تعالى أك بصفة مف صفاتو ، أك بنذر أك تعميؽ طبلؽ  : أما اإليالء في االصطالح

. عمى ترؾ قرباف زكجتو مدة مخصكصة ، كىذا تعريؼ الحنفية 

: شروط اإليالء عند الحنفية 

.  ػ محمية المرأة بككنيا زكجة 1

.  ػ أىمية الزكج لمطبلؽ 2

.  ػ أالَّ يقيد بمكاف ، ألنو يمكف قرباف المرأة في غيره 3

                                                           

 . ، مرجع سابق 270/ 4الذىيب ، النبالء ، :  للهجرة ، أنظر 265 ػ ىو ادللك أبو يوسف يعقوب بن الليث السجستاين ادلتوىف سنة 2

 .، مرجع سابق  ( 391 ػ 389 )ػ إبراىيم بك ، كأمحد إبراىيم ، أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسالمية ، ص 1
 .، مرجع سابق  ( 40 ) ، ص 14 ػ انظر ابن منظور ، لساف العرب ، ج2

  ( .226 ) ػ سورة البقرة ، آية 3
 .  مرجع سابق 161 / 2 ، كالبدائع ، 171 / 2 ػ الدر ادلختار ، 4
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.  ػ أف ال يجمع بيف المرأة كغيرىا كأجنبية ، ألنو يمكنو قرباف امرأتو كحدىا ببل لزـك شيء 4

.  ػ أف يككف المنع مف القرباف فقط 5

 .   ػ ترؾ الفيء ، أم الجماع في المدة المقررة ، كىي أربعة أشير 6

 

:  التفريق بالمعان : المطمب الثالث عشر 

:  تعريفو في المغة 

كىك الطرد كاإلبعاد مف رحمة اهلل تعالى ، كالعف الرجؿ زكجتو : مصدر العف كقاتؿ ، مف المعف 

المعف بيف اثنيف :   ، كالمعاف كالمبلعنة برأ نفسو بالمعاف مف حد قذفيا بالزنى: مبلعنة ، كلعانان 

 . فصاعدان 

شيادات مؤكدات باأليماف مقركنة بالمعف مف جية : كأما في االصطبلح فعرفو الحنفية ، بأنو 

الزكج ، كبالغضب مف جية الزكجة ، قائمة مقاـ حد القذؼ في حؽ الزكج ، كمقاـ حد الزنا في 

.  حؽ الزكجة،

والذين يرموًن أزواَجيْم ، ولم َيُكْن ليْم ُشيدآء إال أنُفُسُيْم ، فشيادُة  }: كاألصؿ فيو قكلو تعالى 

أربُع شياداٍت باهلل إنو لمَن الصادقين ، والخامسة أنَّ لعنة اهلل عميو إْن كاَن من الكاذبين  أحدىم

                                                           
 .، مرجع سابق  ( 172 – 167 ) ، ص 2بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد ، ج :  إبن رشد – 4

 0 ، القاىرة ، مرجع سابق 2، ط  ( 829) ، ص  ( 2-1 )ابراىيم كرلموعة من العلماء ، ادلعجم الوسيط ، ج . د - 2

 مرجع سابق  805 / 2 ػ حاشية ابن عابدين ، 3 
 . كما بعدىا  مراجع سابقة 120 / 2 كما بعدىا ، كبداية اجملتهد ، 806 / 2 ، كالدر ادلختار ، 352 / 3ػ فتح القدير ، 4

. ، مرجع سابق  ( 388 ) ، ص 13 ػ ابن منظور ، لساف العرب ، ج 5
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العذاَب أْن تشيَد أربَع شياداٍت باهلِل ، إنو لمَن الكاذبين ، والخامسة أنَّ غضَب اهلِل  ، ويدرُأ عنيا

 .  {الصادقين  عمييا إْن كان من

:  شروط وجوب المعان عند الحنفية 

.  ػ قياـ الزكجية مع امرأة كلك غير مدخكؿ فييا ، ككذا لك كانت في أثناء العدة مف طبلؽ رجعي 1

.  ػ ككف النكاح صحيحان ال فاسدان 2

 ػ ككف الزكج أىبلن لمشيادة عمى المسمـ ، بأف يككنا زكجيف حريف عاقميف بالغيف مسمميف ناطقيف 3

. غير محدكديف في قذؼ 

: صور المعان 

أف يرمي الرجؿ امرأتو بالزنا ، كلـ يكف لو أربعة شيكد يشيدكف عمييا بما رماىا  : الصكرة األكلى 

. بو 

. أف ينفي حمميا منو : الصكرة الثانية 

: آثار المعان : الفرع األول 

:  يترتب عمى المعاف بيف الزكجيف أماـ القاضي اآلثار اآلتية 

.  ػ سقكط حد القذؼ أك التعزير عف الزكج ، كسقكط حد الزنا عف الزكجة 1

.  ػ تحريـ الكطء كاالستمتاع بعد التبلعف مف كبل الزكجيف ، كلك قبؿ تفريؽ القاضي 2

.  ػ كجكب التفريؽ بينيما ، كال تتـ الفرقة عند الحنفية إال بتفريؽ القاضي 3

ػ ىذه الفرقة طبلؽ بائف عند أبي حنيفة كمحمد ، ألنيا بتفريؽ القاضي ، كما في التفريؽ يسبب 4

:  العنة ، ككؿ فرقة مف القاضي تككف طبلقان بائنان ، لكف ال تعكد المرأة إلى الزكجية إال في حالتيف 

. أف يكذّْب الرجؿ نفسو ، كلك داللة ال صراحة : األكلى 
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. أف يخرج أحد الزكجيف عف أىمية الشيادة ، إذ بو ينتفي سبب التفريؽ : الثانية 

لحاقو بأمو إذا كاف المعاف لنفي النسب ، كيترتب عمى نفي 5  ػ انتفاء نسب الكلد عف الرجؿ ، كا 

: النسب ، عدـ التكارث ، كعدـ لزـك النفقة ، كتبقى بعض األحكاـ بالنسبة لمكلد 

كىي عدـ جكاز شيادة الكلد ألصمو المبلعف أك األصؿ لفرعو ، كعدـ القصاص مف الرجؿ بقتؿ 

الكلد المنفي ، كعدـ صحة إلحاؽ نسب الكلد المنفي بالغير ، الحتماؿ أف يكذب الرجؿ نفسو فيعكد 

نسبو منو ، كبقاء المحرمية ، فبل يجكز أف يزكج الرجؿ بنتو لمف نفى نسبو منو ، ألنو يحتمؿ ككنو 

 .   ابنان لو  

ىل المعان يمين أم شيادة ؟؟؟ 

ف كاف يسمى شيادة ، فإفَّ أحدان : يرل اإلماـ مالؾ كالشافعي كجميكر العمماء  أفَّ المعاف يميف ، كا 

 : ال يشيد لنفسو ، بينما ذىب أبك حنيفة كأصحابو إلى أنو شيادة ، في حيف قاؿ ابف القيـ 

  . كالصحيح أف لعانيـ يجمع الكصفيف ، اليميف كالشيادة ، فيك شيادة مؤكدة بالقسـ كالتكرار 

:  مسقطات المعان عند الحنفية 

أ ػ طركء عدـ أىمية المعاف ، أك ما يمنع كجكب المعاف مف أصمو ، مثؿ الجنكف ، أك الردة ، أك 

. الخرس كغيرىا 

ب ػ البينكنة بالطبلؽ أك الفسخ أك المكت ، أما لك طمَّؽ امراتو رجعيان فبل يسقط المعاف ، ألف 

. الطبلؽ الرجعي ال يبطؿ الزكجية 

. ج ػ مكت شاىد القذؼ أك غيبتو 

                                                           

 . كما بعدىا  مراجع سابقة 120 / 2 كما بعدىا ، كبداية اجملتهد ، 806 / 2 ، كالدر ادلختار ، 352 / 3  ػ فتح القدير ، 1

 300 ) ػ ىو أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ، نسبة إىل اجلوز من أرباض بغداد حيث مولده ، كىو علم عصره يف التاريخ كاحلديث ، لو حنو 2
أمحد أبو ملحم كآخركف ، دار الكتب العلمية ، .  ، دقق أصولو د 10ج  ( 31 ) ، ص 13كتاب ، أنظر ابن كثَت ، البداية كالنهاية ، ج  (

 . ـ 1987 ، 3بَتكت ، ط

 . ، مراجع سابقة 110 / 2 ، كبداية اجملتهد ، 487 / 2 ، كرد احملتار ، 358 / 3ػ ادلغٍت ، 3
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د ػ تكذيب الزكج نفسو ، أك تصديقيا الزكج في القذؼ ، ألنيا أكذبت نفسيا في اإلنكار ، لكف ال 

حد عمييا ، ألف المعاف لك كجب ال يثبت الزنا عمييا ، فبل تزكؿ عفتيا بالمعاف ، فبل نحد حد الزنا 

 .  ىنا باألكلى لسقكط المعاف 

:  مندوبات المعان ودور القاضي فيو : الفرع الثاني 

  :يسف لمقاضي ما يأتي

} :  ػ أف يعظ المتبلعنيف قبؿ المعاف ، كيخكفيما مف عذاب اآلخرة كيقرأ عمييػما قكؿ اهلل تعالى 1 

الذين يشتروَن بعيِد اهلِل وأيمانيم ثمنًا قمياًل ُأولئك ال خالَق ليْم في اآلخرِة وال يكمِّميُم اهلُل وال  إنَّ 

  .   {يوَم القيامِة وال يزكِّييْم وَلُيْم عذاٌب أليمٌ  ينظُر إلييمْ 

.  ػ ال يحكـ القاضي بالمعاف حتى يثبت عنده نكاح الزكجيف 2

.  ػ أف يحضر جماعة مف المسمميف المعاف كأقميا أربعة عدكؿ 3

 ػ أف يتبلعف الزكجاف قائميف ، ليراىما الناس ، كيشتير أمرىما ، فيقـك الرجؿ عند لعانو ، كالمرأة 4

. جالسة ، ثـ تقـك عند لعانيا ، كيقعد الرجؿ 

 ػ أف يغمَّظ المعاف في الزماف كالمكاف ، بأف يككف بعد الصبلة ، لما فيو مف الردع كالرىبة ، أك 5

بعد صبلة عصر الجمعة ، ألنيا الصبلة الكسطى ، كساعة اإلجابة ، كالمعاف في بيت المقدس  

في المسجد األقصى ، عند الصخرة المشرفة ألنو أشرؼ بقاعو ، ألنيا قبمة األنبياء عمييـ الصبلة 

 .  كالسبلـ  

:  التفريق لمظيار : المطمب الرابع عشر 

                                                           

 . ، كما بعدىا ، مراجع سابقة 582 / 7 ، كما بعدىا ، كالزحيلي ، 243 / 2 ، كالبدائع ، 809 / 2  ػ الدر ادلختار ، 
  ( .77 )ػ سورة آؿ عمراف ، آية 1
 .، مرجع سابق  ( 574 ، 573 ) ، ص 7/ ػ الزحيلي ، الفقو اإلسالمي ، ج 2
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أنت " مصدر مأخكذ مف الظير ، مشتؽ مف قكؿ الرجؿ إذا ظاىر مف امرأتو : تعريفو في المغة 

ىي عمي كظير ذات رحـ  ككاف ىذا  : إذا قاؿ : ، كظاىر الرجؿ مف امرأتو " عمي كظير أمي 

. في الجاىمية طبلقان ، فنيى عنو اإلسبلـ

:   كالظيار شرعان 

ىك أف يشبّْو الرجؿ زكجتو بامرأة محرَّمة عميو عمى التأبيد ، أك بجزءو منيا يحـر عميو النظر إليو ، 

. كالظير كالبطف كالفخذ ، كأف يقكؿ ليا أنت عمي كظير أمي أك أختي 

الذيَن ُيظاىروَن منُكْم من نسائيم ما ىنَّ ُأمياتُيْم إْن أمياُتُيْم إالَّ }: كىك محرَّـ لقكؿ اهلل تعالى 

نَّ اهلَل لعفُو غفوٌر  ااّلئي َُ من القول وزورًا ، وا  نيم ليقولون منكرًا    .  {َوَلْدنُيْم  وا 

:  أحكام الظيار : الفرع األول 

والذين يظاىرون من  }:  ػ تحريـ الكطء باالتفاؽ قبؿ إخراج الكفارة  التكفير لقكؿ اهلل تعالى 1

قالوا ، فتحريُر رقبٍة مْن قبِل أْن يتماسَّا ذالكم توعظون بو ، واهلُل بما  نسائيم ، ثمَّ يعودوَن لما

  .{تعمموَن خبيٌر 

 ػ لممرأة أف تطالب المظاىر بالكطء ، لتعمؽ حقيا بو ، كعمييا أف تمنعو مف االستمتاع ، حتى 2

يكفّْر عف الظيار ، كعمى القاضي إلزامو بالتكفير ، دفعان لمضر عنيا ، كاإللزاـ يككف بحبسو أك 

دّْؽى في دعكاه ، ما لـ يكف  ضربو إلى أف يكفّْر ، أك ييطمٍّْؽ ، فإف ادعى أنو كفَّر عف ظياره ، صي

. معركفان بالكذب

                                                           

 ) ، ص 4، مرجع سابق  كانظر ابن منظور ، لساف العرب ، ج ( 578 ) إبراىيم كرلموعة من العلماء ، ادلعجم الوسيط ، ص 0د - 1
 ..، مرجع سابق  ( 528
 .، مرجع سابق  ( 623 ، ص 2 ػ ابن عابدين ، الدر احملتار ، ج 2

  ( .2 ) ػ سورة اجملادلة ، آية 3
  ( .3 ) ػ سورة اجملادلة ، آية 4
، مرجع سابق  ( 603 ػ 601 ) ، ص 7/ الزحيلي ، الفقو اإلسالمي ، ج :  ، مرجع سابق ، كانظر 108 / 2ػ القرطيب ، بداية اجملتهد ، 1

 . كما بعدىا ، مرجع سابق  ( 247 ) ، ص 7قدامة ، ادلغٍت ، ج : ، كانظر 
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:  أنواع كفارة الظيار وترتيبيا : الفرع الثاني 

.  ػ عتؽ رقبة سالمة مف العيكب ، صغيرة أك كبيرة ، ذكران كانت أـ أنثى 1

.  ػ صياـ شيريف متتابعيف 2

 .  ػ إطعاـ ستيف مسكينان ، يكمان كاحدان ، غداء كعشاء عند الحنفية 3

والذين ُيظاىروَن من نسائيْم ثمَّ  }: كقد ذيكرت في القرآف مرتبة كفؽ ما ذكر آنفان فقاؿ تعالى 

يعودوَن لما قالوا فتحريُر رقبٍة مؤمنٍة مْن قبِل أْن يتماسَّا ، ذالكْم توعظوَن بِو ، واهلُل بما تعمموَن 

يجْد فصياُم شيريِن ُمتتابعيِن مْن قبِل أْن َيتماسَّا ، فمْن لْم يستطْع ففطعاُم ستيَن  خبيٌر ، فمْن لمْ 

   {مسكينًا ، ذلَك ِلتؤِمنوا باهلِل ورسولِو ، وتمَك حدوُد اهلِل ولمكافريَن عذاٌب أليم 

: قال الشافعي  

إنما يحـر الظيار في الكطء في الفرج فقط  المجمع عميو ال ما عدا ذلؾ ، كاذا تظاىر مف أمتو أـ ]

 كليست مف {من نسائيم  }كلد كانت أك غير أـ كلد يمزمو الظيار ، ألف اهلل عز كجؿ يقكؿ مف 

  .  [نسائو ، كال يمزمو اإليبلء كال الطبلؽ فيما ال يمزمو الظيار 

 

 

 

الخاتمة 

فإنني أيجمؿ أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا كىي ، بعد أف اكتمؿ العمؿ في ىذا البحث 

:  عمى النحك اآلتي 

                                                           

 .، مرجع سابق  ( 111 ) ، ص 2ػ القرطيب ، بداية اجملتهد ، ج 2
  ( .4 ، 3 ) ػ سورة اجملادلة ، اآليتاف ، 3
 .زلمد النجار : ، دار ادلعرفة ، لبناف ، أشرؼ على طباعتو  ( 277 ) ، ص 5الشافعي ، زلمد بن إدريس ، األـ ، ج  - 4
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كتطكير األجيزة التابعة ، ضركرة االستفادة مف خبرات الدكؿ المتقدمة مف الناحية القضائية -ُ

أـ باستخداـ التقنيات الحديثة ، لمقضاء الشرعي سكاء عمى صعيد المكظفيف كتأىيميـ

لزيادة األداء كسرعة ، كالحاسكب ، كضركرة ربط جميع المحاكـ بشبكة بيانات كاحدة 

.  العمؿ كدقتو 

 ضركرة جعؿ النظر في قضايا القتؿ كتقدير الدية مف اختصاص المحاكـ الشرعية ، ألف  -ِ

ىذا كاف مف اختصاصيا سابقا كمف أجؿ إيقاؼ الكثير مف حاالت القتؿ السائدة في 

 .  المجتمع 

كذلؾ ، ضركرة اعتماد الكصية الكاجبة بحيث تشمؿ أكالد البنت أسكة بالقانكف المصرم  -ّ

: كاهلل عز كجؿ قاؿ ، خاصة أف أكالد البنت يعتبركف مف ذكم األرحاـ ، رفعا لمظمـ 

  .{واتقوا اهلل الذي تساءلون بو واألرحام إن اهلل كان عميكم رقيبًا }

كذلؾ بضـ مرشدة اجتماعية لمقسـ ، ، ضركرة تطكير دائرة اإلرشاد كاإلصبلح األسرم  -ْ

باإلضافة لكاعظ مؤىؿ  كمتمكف ، يتمتع بأسمكب حسف كمقنع ، باإلضافة إلى طبيب 

 . نفسي متخصص 

عمؿ آلية كخطط كاسعة لبلستفادة مف أرصدة أمكاؿ األيتاـ التابعة لصناديؽ المحاكـ  -ٓ

 . الشرعية عف طريؽ تطكير مجمس األيتاـ ، كفؽ الطرؽ الشرعية

إلى االىتماـ ، أدعك الجامعات كالمعاىد الفمسطينية كأخص بالذكر  جامعة القدس  -ٔ

كذلؾ بجمعيا كطباعتيا ، باألحكاـ الصادرة عف المحاكـ الشرعية كاالستئنافية كالعميا 

كاألمكر ، ككضعيا في مكتبة الجامعة ، الحتكائيا عمى كثير مف األحكاـ الشرعية كالفقيية 

                                                           

 ( . 1 )آية ’ سورة النساء  -  
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مف اجؿ تمكيف الدارسيف لمشريعة كالقانكف كغيرىـ مف االستفادة منيا ، القانكنية كالقضائية 

 .كالبحث فييا 

العمؿ عمى تعييف نائب عاـ شرعي في كؿ محكمة شرعية ليككف رديفان لمقاضي كصيانةن  -ٕ

 . كرعايةن لحؽ اهلل تعالى 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "المراجع والمصادر"
 

 .الػقرآف الػػكػريػػـ .ُ
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، 5ط ، إبراىيـ بؾ أحمد، أحكاـ األحكاؿ الشخصية في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف .ِ
 .ـ، نادم القضاة، مكتبة رجاؿ القضاء مطابع دار الجميكرية لمصحافة2003

براىيـ كاصؿ عبلء الديف، طرؽ اإلثبات الشرعية، .ّ ، دار الجميكرية 4ط إبراىيـ بؾ أحمد، كا 
. ـ2003لمصحافة، نادم القضاة، 

 .1ج شرح األحكاـ الشرعية، األبياني، بيؾ محمد زيد، .ْ

 . مكتبة سيد عبد اهلل كىبو األحكاؿ الشخصية، األبياني، بيؾ محمد زيد، .ٓ
، المكتب 1المسند، كبيامشو منتخب كنز العماؿ، ط أحمد، اإلماـ ابف حنبؿ الشيباني، .ٔ

 .ـ1985اإلسبلمي، القاىرة، 
، 1ط الكاضح في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية األردني، األشقر، عمر سميماف عبد اهلل، .ٕ

. ـ، العبدلي1997 سدار النفائ
، عدد 2ط، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ األلباني، محمد ناصر الديف، .ٖ

. ـ1985، المكتب اإلسبلمي بيركت، 8األجزاء 
، مكتبة المعارؼ، 2صحيح الترغيب كالترىيب، عدد األجزاء  األلباني، محمد ناصر الديف، .ٗ

.  الرياض
، مكتبة المعارؼ 11عدد األجزاء  السمسمة الضعيفة، األلباني، محمد ناصر الديف، .َُ

.  الرياض
عدد األجزاء  صحيح كضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو، األلباني، محمد ناصر الديف، .ُُ

. ، المكتب اإلسبلمي3
أحكاـ األحكاؿ الشخصية  محمد كماؿ الديف ، كمية الحقكؽ اإلسكندرية،. إماـ ، د .ُِ

لممسمميف دراسة تاريخية تشريعية كقضائية، الكصية كالكقؼ في اإلسبلـ مقاصد كقكاعد، 
الناشر منشأة المعارؼ في جبلؿ حزل -  98/ 3693ـ، رقـ اإليداع 1999، 1، ط.  2ج

.  كشركاه اإلسكندرية
عبد . عطية، كد. منتصر ، كد. إبراىيـ ، كد. احمد ، كد. الصكالحي، كد. أنيس، د .ُّ

المعجـ  الكسيط، أشرؼ عمى طباعتو حسف عمي عطية كمحمد  الحميـ كمحمد خمؼ اهلل،
 . ، دار الفكر1، ج2ط. أميف

طبع ، شرح المجمة باز، سميـ رستـ المبناني، مف أعضاء شكرل الدكلة العثمانية سابقا، .ُْ
 .، المطبعة األدبية، بيركت2ـ، ط1923بإجازة مف اإلستانة العمية سنة 

، عبد الناصر مكسى، أستاذ مشارؾ بكمية الشريعة في جامعة اليرمكؾ.أبك البصؿ، د .ُٓ
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية كنظاـ القضاء الشرعي
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، دار النفائس، 1ك نظرية الحكـ القضائي في الفقو المقارف، ط. ـ، عماف1999سنة 
.  ـ2000عماف، 

دار  ، الزكاج كالطبلؽ،1الفقو المقارف لؤلحكاؿ الشخصية ج بدراف، أبك العنيف بدراف، .ُٔ
 . ـ1967النيضة العممية ، بيركت لبناف ، 

، تحقيؽ (مسند البزار)البحر الزخار  البزار، أبك بكر أحمد بف عمرك بف  عبد الخالؽ، .ُٕ
بيركت، المدينة، : ، مدينة النشر10، عدد األجزاء 1ط محفكظ الرحمف زيف اهلل،. د

. ىجرية1409
صحيح  )البخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل، الجامع الصحيح المختصر  .ُٖ

 .  دار ابف كثير، اليمامة، بيركت- 3ط ، مصطفى ديب البغا. تحقيؽ  د (البخارم 

 .،  دار الفكر بيركت1ج صحيح البخارم، البخارم، محمد بف إسماعيؿ، .ُٗ
فاكية البستاف معجـ لغكم مختصر مف البستاف، الطبعة  البستاني، الشيخ عبد اهلل، .َِ

. ـ1930االميركانية، بيركت، 
عبد الكريـ إبراىيـ : غريب الحديث، تحقيؽ البستي، حمد بف محمد بف إبراىيـ الخطابي، .ُِ

 .لميجرة1402جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، - 3عدد األجزاء  العزباكم ،
مكسكعة الفقو كالقضاء في  البكرم، محمد عزمي، مستشار رئيس محكمة االستئناؼ، .ِِ

 .ـ1999دار محمكد لمنشر كالتكزيع، باب الخمؽ، - 9ط األحكاؿ الشخصية،
 ، 2، ط. البياتي ، منير حميد، النظاـ السياسي اإلسبلمي  مقارنا بالدكلة القانكنية .ِّ

. ـ1993عماف دار البشير ، 
، . الفريدة في حساب الفريضة البيطار، محمد نسيب، قاضي القدس الشرعي األسبؽ، .ِْ

 .1977مطابع الجمعية العممية الممكية سنة 

، 1شعب اإليماف، تحقيؽ محمد السعيد بسيكني، ط البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف، .ِٓ
 .  ىجرية1410، دار الكتب العممية، بيركت، 7عدد األجزاء 

سنف البييقي الكبرل تحقيؽ محمد عبد القادر  البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف، .ِٔ
 .ـ1994، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 10عدد األجزاء ، عطا

الترمذم، محمد بف عيسى أبك عيسى السممي ، الجامع الصحيح سنف الترمذم ، تحقيؽ  .ِٕ
 .، دار إحياء التراث العربي، بيركت5أحمد محمد شاكر كآخركف، عدد األجزاء 

، دار الفيحاء، 1ط الجامع، كتاب البر كالصمة، الترمذم، محمد بف عيسى السممي، .ِٖ
 .ـ1999دمشؽ، دار السبلـ، ألرياض، 

 .أحكاـ العائمة في إسرائيؿ تسفي، ركزف، .ِٗ
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عثماف، أستاذ مشارؾ في القانكف كمية الحقكؽ جامعة القدس، رئيس . التكركرم، د .َّ
، مكتبة دار 1ط. الكجيز في شرح قانكف أصكؿ ألمحاكمات الشرعية. جامعة الخميؿ سابقا

 .ـ1998الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، كسط البمد، 

سٌيد حسيف العفاني، . د: مجمكع الفتاكل، تقديـ ابف تيمية، تقي الديف أحمد الحٌراني، .ُّ
 .، المكتبة التكفيقية، سيدنا الحسيف، الباب األخضر، القاىرة3ج خيرم سعيد،: تحقيؽ

منياج المسمـ ، كتاب عقائد كآداب كأخبلؽ كعبادات  الجزائرم ، أبك بكر جابر، .ِّ
 .كمعامبلت، دار الكتب السمفية، القاىرة

، شبرا ف، دار المأمك3، ج2الفقو عمى المذاىب األربعة، ط الجزيرم، عبد الرحمف، .ّّ
 .ـ1952

، 2 عامان، مجمد 50الجندم، أحمد نصر، رئيس محكمة، مبادمء القضاء الشرعي في  .ّْ
 .ـ، دار الفكر العربي1978، 2ط

أحكاـ  ابف الجكزم، اإلماـ أبك الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد، .ّٓ
 .ـ1989، دار الفكر لمطباعة كالنشر، 1النساء، تحقيؽ الميندس الشيخ زياد حمداف، ط

المستدرؾ عمى الصحيحيف، تحقيؽ  الحاكـ، محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم، .ّٔ
، دار الكتب العممية، بيركت، سنة 4، عدد األجزاء 1ط مصطفى عبد القادر عطا،

 . ـ1990

صحيح ابف حباف  ابف حباف، محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي، .ّٕ
،  18ـ، عدد األجزاء 1993،  سنة 2ط بترتيب ابف حباف، تحقيؽ شعيب األرنؤكط،

 . مؤسسة الرسالة، بيركت
. دار النيضة بيركت، األسرة كمشكبلتيا حسف ، محمكد، .ّٖ
. محمد إبراىيـ، رئيس قسـ أصكؿ الفقو بكمية الشريعة كالقانكف بطنطا. الحفناكم، د .ّٗ

 .مكتبة اإليماف، المنصكرة. المكسكعة الفقيية الميسرة، الزكاج
أصكؿ الفتكل كتطبيؽ األحكاـ الشرعية في ببلد غير ، عمي عباس. الحكمي، د .َْ

 .المسمميف

، مركز دراسات الشرؽ 2ألمدخؿ إلى القضية الفمسطينية، ط الحمد، جكاد كآخركف، .ُْ
 .ـ1997األكسط، عماف، 

منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية، جبلؿ  المكاريث ك اليبة كالكصية، كماؿ،. حمدم، د .ِْ
 .ـ1998حزل كشركاه، 

، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ حنبؿ، اإلماـ أحمد، أحمد بف حنبؿ أبك عبد اهلل الشيباني، .ّْ
 .، مؤسسة قرطبة، القاىرة6عدد األجزاء 
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حيدر، عمي، رئيس محكمة التمييز ككزير العدلية في الدكلة العثمانية، كمدرس مجمة  .ْْ
،  تعريب 2ط، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، األحكاـ العدلية بمدرسة الحقكؽ باألستانة

فيمي الحسيني، مكتبة النيضة، بيركت، بغداد، دار العمـ لممبلييف، بيركت لبناف، مطبعة 
. ـ 1927الحقكؽ، يافا، 

أحكاـ  عدلي أمير، رئيس محكمة االستئناؼ، كمفتش أكؿ بكزارة العدؿ،. خالد، د .ْٓ
جراءات التقاضي في إشياد الكراثة كتكزيع التركات في ضكء قانكف األحكاؿ الشخصية  كا 

 .ـ2000منشأة المعارؼ، جبلؿ حزل كشركاه، شركة الجبلؿ لمطباعة سنة ، الجديد
محمد مصطفى : شرح أدب القاضي، تحقيؽ الٌخصاؼ، أبك بكر احمد بف عمر، .ْٔ

 .ـ1982، دار الفكر، دمشؽ، 2ط، الزحيمي

 .ـ1984دار النيضة ، بيركت ، عماف  األسرة كالحياة العائمية، سناء،. الخكلي ، د .ْٕ

قامكس القرآف أك إصبلح الكجكه ، الدامغاني، الفقيو المفسر الجامع  الحسيف بف محمد .ْٖ
 .ـ، تحقيؽ عبد العزيز األىؿ1980، دار العمـ لممبلييف، 3ط، كالنظائر في القرآف الكريـ

القرارات  داكد، القاضي الشيخ احمد محمد عمي، عضك محكمة االستئناؼ الشرعية، .ْٗ
،  مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف، 2، ج2ط االستئنافية في األحكاؿ الشخصية،

 .ـ1999

أبك داكد، سميماف بف األشعث السجستاني األزدم، سنف أبك داكد، تحقيؽ محمد محي  .َٓ
 . ، دار الفكر4عدد األجزاء  الديف عبد المجيد،

 . الفصؿ الخامس- 4ج ، درايتكف، قكانيف فمسطيف .ُٓ
بذؿ المجيكد في حؿ أبي داككد  أبك داككد، سميماف بف األشعث السجستاني األزدم، .ِٓ

 .المجمد الرابع لمشيخ خميؿ أحمد السيارنفكرم،
سنف الدارمي، تحقيؽ فكاز أحمد زمرلي،  الدارمي، عبد اهلل بف عبد الرحمف أبك محمد، .ّٓ

 .، دار الكتب العربي، بيركت2 ء، عدد األجزا1ط خالد السبع العممي،

أنكر محمكد، رئيس قسـ الشرعية اإلسبلمية جامعة القاىرة، أحكاـ التركات . دبكر، د .ْٓ
 .ـ1993دار الثقافة العربية، القاىرة سنة  في الفقو اإلسبلمي كالقانكف،

أبك الدـ، القاضي شياب الديف أبك إسحاؽ الحمكم الشافعي، كتاب أدب القضاء البف  .ٓٓ
، محمد مصطفى الزحيمي: أبي الدـ، أك الدرر المنظكمات في األقضية كالحككمات، تحقيؽ

 .ـ1982، دار الفكر، دمشؽ، 2ط

حساـ :      تذكرة الحفاظ، تحقيؽ الدمشقي، أبك المحاسف محمد بف عمي بف الحسف، .ٔٓ
  .الديف القدسي، دار الكتب العممية، بيركت

 . أسس القضاء كالسمسمة العممية المترجمة. دنشطايف، يكراـ .ٕٓ
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: الديممي، أبك شجاع شيركيو بف شير دار اليمذاني، الفردكس بمأثكر الخطاب، تحقيؽ .ٖٓ
 .ـ1986، دار الكتب العممية، بيركت، 5، عدد األجزاء 1ط ، السعيد بف بسيكني زغمكؿ

محمكد خاطر، : مختار الصحاح، تحقيؽ الرازم، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر، .ٗٓ
 ـ، 1995طبعة جديدة، مكتبة لبناف، بيركت، 

رقـ  نشرة جامعة حيفا، أبك رمضاف، مكسى، مدرس بكمية الحقكؽ في جامعة حيفا، .َٔ
 .ـ9/2001

الرممي، شمس الديف محمد بف أبي العباس بف شياب الديف، نياية المحتاج إلى شرح  .ُٔ
 .ـ1993دار الكتب العممية،  المنياج،

 .ـ1990، 1ط أحكاـ العائمة في إسرائيؿ، ركزف، أرئيؿ تسفي، .ِٔ
 .بدكف دار نشر كال تاريخ القضاء في فمسطيف مؤسسة الحؽ،، الريس، ناصر .ّٔ

 .ـ1989دار الفكر دمشؽ، - 6، ج3ط، الزحيمي، كىبو، الفقو اإلسبلمي كأدلتو .ْٔ

مطابع ألؼ باء، األديب، دمشؽ، - 9المدخؿ الفقيي العاـ، ط الزرقا، مصطفى أحمد، .ٓٔ
 .ـ1967

. ، دار العمـ لممبلييف، بيركت6، مجمد 1969، 3الزركمي، خير الديف، األعبلـ، ط .ٔٔ
، ابف زكريا، أبك الحسيف احمد ابف فارس، دراسة كتحقيؽ زىير عبد المحسف سمطاف .ٕٔ

 .ـ1986، مؤسسة الرسالة، 3، ج2ط، مجمؿ المغة

 ، 3 ، مجمد ستاج العركس مف جكاىر القامك الزبيدم ، محمد  مرتضى الحنفي، .ٖٔ
 .منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت لبناف

الفائؽ في غريب الحديث، تحقيؽ عمي البجاكم، كمحمد  الزمخشرم، محمكد بف عمر، .ٗٔ
 .4، دار المعرفة، لبناف، عدد األجزاء 2أبك الفضؿ، ط

 سنة 2دار الفكر العربي، القاىرة، ط  األحكاؿ الشخصية، أبك زىرة ، اإلماـ محمد، .َٕ
 .ـ1950

أبك زىرة، محمد، محاضرات في عقد الزكاج كآثاره، دار الفكر العربي، محمد عبد  .ُٕ
 .الرازؽ

 .دار الفكر، القاىرة العقكبة، أبك زىرة، محمد، .ِٕ
 .130ب . دار الفكر العربي، القاىرة، ص تنظيـ اإلسبلـ لممجتمع، أبك زىرة، محمد، .ّٕ
أحمد النجدم، أستاذ الشريعة اإلسبلمية بجامعة القاىرة، كمحامي أماـ محكمة . زىك، د .ْٕ

الناشر، دار النصر، فرع جامعة  أحكاـ اإلسبلـ في الخطبة كالزكاج، النقض المصرية،
 .القاىرة

 .ـ1999األىمية لمتكزيع كالنشر، عماف،  الصحة النفسية لمطفؿ، الزياد، أحمد كزميمو، .ٕٓ
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ـ، دار ابف 1997، 1ط أحكاـ الخمع في الشريعة اإلسبلمية، عامر سعيد،. الزيبارم، د .ٕٔ
 .حـز

شركط  رشدم شحاده ، مدرس الحقكؽ كالشريعة اإلسبلمية بجامعة حمكاف،. أبك زيد، د .ٕٕ
، سنة 1ثبكت الحضانة في الفقو اإلسبلمي كقانكف األحكاؿ الشخصية، دراسة مقارنة، ط

 .ـ، دار الفكر العربي، القاىرة1999
، مطبعة الرسالة، 3ط، عبد الكريـ، نظاـ القضاء في الشريعة اإلسبلمية. زيداف، د .ٖٕ

 .ـ2002بيركت لبناف، 

المدخؿ لدراسة الشريعة  عبد الكريـ، أستاذ بجامعة بغداد ، كمية اآلداب،. زيداف، د .ٕٗ
 .ـ1985، سنة 8اإلسبلمية، مؤسسة الرسالة بيركت ك مكتبة القدس، ط

دار  ، الزكاج كانحبللو،1شرح قانكف األحكاؿ الشخصية ج مصطفى،. السباعي، د .َٖ
 .ـ2001 ، سنة 9الكراؽ ، بيركت ، دار  ، دمشؽ ،ط 

، المطبعة العممية، 1ج مجمكعة القكانيف الشرعية تدقيؽ يكسؼ إبراىيـ، السراج، رشدم، .ُٖ
 .ـ1944بيركت، 

ماـ، .ِٖ  .بدكف تاريخ نشر أحكاـ األسرة في الشريعة اإلسبلمية، السراج، محمد أحمد، كا 
سراج، محمد احمد، أستاذ كرئيس قسـ الشريعة اإلسبلمية، كمية الحقكؽ، جامعة  .ّٖ

دار المطبكعات الجامعية، أماـ  اإلسكندرية، أحكاـ المكاريث في الفقو اإلسبلمي كالقانكف،
 .كمية الحقكؽ في اإلسكندرية

القضاء الشرعي في عيد السمطة  أبك سردانة ، محمد حسيف ، قاضي القضاة السابؽ، .ْٖ
 .بدكف تاريخ نشر الكطنية الفمسطينية،

، دار الفكر، 3، ج1شرح قانكف األحكاؿ الشخصية، ط محمكد عمي،. السرطاكم، د .ٖٓ
 .ـ1997عماف، 

الرضاع  محمكد محمد عكض، أستاذ بقسـ الشريعة بكمية حقكؽ بني سكيؼ،. سبلمة، د .ٖٔ
 1998 المكجب لحرمة النكاح كمكقؼ الشريعة اإلسبلمية مف بنكؾ المبف، دراسة مقارنة،

 .ـ
محمد، باحث شرعي في قسـ البحث العممي كقاضي شرعي سابقا ، أستاذ . سمارة ، د .ٕٖ

، أحكاـ الزكجية ، شرح .  األحكاؿ الشخصية ، المساعد جامعة جرش ، كمية الشريعة
ـ الدار العممية الدكلية لمنشر كالتكزيع 2002 لسنة 2مقارف لقانكف األحكاؿ الشخصية، ط
 .كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف

أحكاـ األسرة في الفقو  عبد العزيز رمضاف،كمية الحقكؽ ، جامعة القاىرة،. سمؾ ، د .ٖٖ
 .ـ1995اإلسبلمي كالقانكف المصرم، 
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أبك سنينو، محمد جماؿ، قاضي شرعي، الطاعة الزكجية في الفقو اإلسبلمي كقانكف  .ٖٗ
 . ـ2000، جامعة الخميؿ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع سنة 1األحكاؿ الشخصية، ط

منيج التربية النبكية لمطفؿ مع نماذج مف حياة  سكيد، محمد نكر بف عبد الحفيظ، .َٗ
 .ـ1988، 2السمؼ الصالح، ط

ـ 1999، سنة 1، ط. الدفكع المكضكعية في دعاكل النفقات أبك سيؼ، مأمكف محمد، .ُٗ
 .مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع

 .5مجمكعة القكانيف الفمسطينية، ج  سيسالـ، مازف كآخركف، .ِٗ
ـ ، المكتب العربي 1978 ، 7ط أصكؿ الفقو اإلسبلمي، احمد محمكد،. الشافعي، د .ّٗ

 .لمطباعة

، دار المعرفة، لبناف، أشرؼ عمى طباعتو أحمد 5الشافعي، محمد بف إدريس، األـ، ج .ْٗ
 .النجار

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ  الشربيني، شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب، .ٓٗ
. ـ1958، مكتبة كمطبعة مصطفى الحمبي بمصر سنة 3ج المنياج،

دار النيضة العربية، . المدخؿ في التعريؼ بالفقو اإلسبلمي، شمبي، محمد مصطفى .ٔٗ
 .ـ1985بيركت، 

، 1الشنقيطي، محمد حبيب اهلل المالكي، زاد المسمـ فيما اتفؽ عميو البخارم ك مسمـ، ط .ٕٗ
 .، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف1ج

  نقابة المحاميف فيفأحكاـ العائمة في إسرائيؿ، نشرة المحامي تصدر ع شكا، منشي، .ٖٗ
 .ـ1999، سنة 2ج ،إسرائيؿ

  1/193، األحكاؿ الشخصية في إسرائيؿ شكا، منشي، .ٗٗ
، 1ط، فتح القدير، الجامع بيف فني الركاية كالدراية، الشككاني، اإلماـ محمد بف عمي .ََُ

 .دار إحياء التراث العربي، بيركت

 الشككاني، قاضي القضاة محمد بف عمي بف محمد، نيؿ األكطار، شرح منتقى األخبار، .َُُ
ىجرية، دار الحديث الشريؼ 1297، دار البياف لمتراث، قكبمت بالمطبعة األميرية 7ج

 . بالقاىرة

الشككاني، القاضي محمد بف عمي، البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع يميو  .َُِ
الممحؽ التابع لمبدر الطالع، جمع ك ترتيب محمد زيادة الصنعاني، كضع حكاشيو خميؿ 

 .ـ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف1998، 1، ط1المنصكر، مجمد 

، 2ط أحكاـ العائمة في إسرائيؿ، شيفماف، فنحاس، كمية الحقكؽ، الجامعة العبرية، .َُّ
 .ـ1995
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المبادلء ، صبحي محمد، أستاذ في كمية الحقكؽ الفرنسية ببيركت، . صافي، د .َُْ
دار العمف لممبلييف، - 5ط  الشرعية كالقانكنية في الحجر كالنفقات كالمكاريث كالكصية،

 .ـ1974بيركت سنة 
نظاـ األسرة  عبد الرحمف، عميد كمية الشريعة في جامعة دمشؽ سابقان،. الصابكني، د .َُٓ

 .ـ1983، مكتبة كىبو، القاىرة، 9ط، كحؿ مشكبلتيا في ضكء اإلسبلـ

شرح قانكف األحكاؿ  عبد الرحمف، كمية الشريعة، جامعة دمشؽ،. الصابكني، د .َُٔ
، منشكرات جامعة دمشؽ، مديرية الكتب الجامعية، لجنة 1، ج7ط الشخصية السكرم،

 .اإلنجاز

، مصنؼ عبد الرزاؽ  تحقيؽ حبيب الحمف . الصنعاني، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ .َُٕ
 . ىجرية1403، المكتب اإلسبلمي، بيركت، 11، عدد األجزاء 2ط األعظـ،

المعجـ الكبير، تحقيؽ، حمدم بف عبد المجيد  الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد، .َُٖ
 .ـ1983مكتبة العمـك كالحكـ، المكصؿ، - 20، عدد األجزاء 2السمفي، ط

طارؽ بف عكض اهلل : المعجـ األكسط، تحقيؽ الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد، .َُٗ
دار الحرميف، القاىرة، - 10بف محمد، كعبد المحسف الحسيني، عدد األجزاء 

 .ىجرية1415

دعكل الحضانة أماـ المحاكـ الشرعية  الطكيؿ، الشيخ مصطفى عبد الرحمف، .َُُ
 .ـ2000إسماعيؿ نكاىضة، جامعة القدس، فمسطيف، . الفمسطينية، إشراؼ د

التشريعات الخاصة بالمحاكـ الشرعية  الظاىر، راتب عطا اهلل،  قاضي عماف الشرعي، .ُُُ
 .ـ، المطابع المركزية1983، 2ط ـ،1980لسنة 

، دار الفكر، بيركت 3، ج2ط، ابف عابديف، حاشية رد  المحتار عمى الدر المختار .ُُِ
 .ـ1969

، دار المعرفة، بيركت، 1ابف عابديف، العقكد الدرية، في تنقيح الفتاكل الحامدية، مجمد .ُُّ
 .لبناف

 .ـ، دار بف حـز1997، سنة1ط أحكاـ الخمع في الشريعة اإلسبلمية، سعيد،. عامر، د .ُُْ

، 1ط أىمية الرضاعة الطبيعية دينيان كصحيان، سيد عبد الحكيـ السيد،. عبدا ليد، د .ُُٓ
 .ـ1985

 ، دار الفكر العربي 1ط األسرة المسممة  كاألسرة  المعاصرة، ٌعبكد، عبد الغني، .ُُٔ
 .ـ1979

سمسمة قطكؼ دانية الفتكل كالقضاء كأمانة كنزاىة كتقكل تقديـ ، العبيدم، الشيخ خضر .ُُٕ
 .ـ2000، دار العبيدم لمتراث، بيركت، لبناف، 1كائؿ طبارة، ط



 455 

، تاريخ الثقات، ترتيب الحفاظ نكر (أبك الحسيف)العجمي، أحمد بف عبداهلل بف صالح  .ُُٖ
عبد . الديف أبك بكر الييثمي، تضميف الحافظ بف حجر، كثؽ أصكلو ك عمؽ عميو د

 . ، دار الكتب العممية، بيركت لبناف1984، 1المعطي قمعجي، ط

المبادئ القضائية التي استقر عمييا اجتياد  العربي، محمد حمزة، محامي شرعي، .ُُٗ
ـ، جمعية عماؿ المطابع 1984، دار الفرقاف، 1محكمة االستئناؼ الشرعية في األردف، ط

 .التعاكنية، عماف، دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع

 .ـ2001، دار الفكر، 1، ط4العسقبلني، بف حجر، االصابة في تمييز الصحابة، ج .َُِ

 .ـ، بيركت لبناف1975، 2، ط2العسقبلني، بف حجر، تقريب التيذيب، مجمد .ُُِ
أثر القكانيف اإلسرائيمية في القضاء الشرعي في فمسطيف  عسمية، زياد تكفيؽ محمكد، .ُِِ

جامعة الخميؿ ، عاـ  عثماف التكركرم،. رسالة ماجستير، إشراؼ د. ـ1948عاـ 
 .  ـ2003

، . حساـ الديف، يسألكنؾ، دائرة الفقو كالتشريع، جامعة القدس، كمية الدعكة. عفانة، د .ُِّ
، المكتبة العممية  كدار الطيب لمطباعة كالنشر، بيت المقدس، 1ط الجزء العاشر،

 .ـ2005

التقرير  العممي، لميس، كمجمكعة مف المفكضيف، كالمفكض العاـ ممدكح العكر، .ُِْ
راـ اهلل،  السنكم العاشر، حالة حقكؽ المكاطف، الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف الفمسطيني،

 . ـ2004
، دار السبلـ لمطباعة 1مجمد، تربية األكالد في اإلسبلـ عبد اهلل ناصح،. عمكاف، د .ُِٓ

 .ـ2002سنة  38كالنشر ، لصاحبيا عبد القادر محمكد البكار ،ط

 نبيؿ إسماعيؿ، جامعة اإلسكندرية، كمحامي أماـ محكمة النقض المصرية،. د. عمر .ُِٔ
ألكتب القانكنية، منشأة المعارؼ باإلسكندرية، جبلؿ  مجانية القضاء كعبلنية الجمسات،

 . ـ1993حزل كشركاه، 
نبيؿ إسماعيؿ مدرس بجامعة اإلسكندرية، كمية الحقكؽ، كمحامي أماـ محكمة . عمر، د .ُِٕ

الكتب القانكنية،  أصكؿ المرافعات الشرعية كعمـ القضاء في السعكدية، النقض المصرية،
 .ـ1993منشأة المعارؼ باإلسكندرية، جبلؿ حزل كشركاه، 

تنظيـ األسرة في التراث اإلسبلمي، نشر بدعـ مف صندكؽ األمـ  عمراف، عبد الرحيـ، .ُِٖ
. ـ1994المتحدة لمسكاف 

أصكؿ المرافعات الشرعية في مسائؿ ،  االستئناؼة، المستشار لمحكـمالعمركس .ُِٗ
 .ـ1984مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، ، األحكاؿ الشخصية
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، القرارات القضائية في أصكؿ المحاكمات القضائية، عمرك، الشيخ عبد الفتاح عايش .َُّ
 .، عماف، األردف1 ـ، ط1990دار يماف، 

محمد، . شفيؽ، أستاذ مشارؾ في الفقو المقارف، جامعة القدس، د. عياش كعساؼ، د .ُُّ
أستاذ مساعد في الفقو اإلسبلمي كأصكلو، جامعة القدس، نظرات جمية في شرح قانكف 

 .ـ2002، القدس الشريؼ، 1ط، األحكاؿ الشخصية المعمكؿ بو في المحاكـ الشرعية

 تشفيؽ، أستاذ مشارؾ في الفقو المقارف، عميد كمية القرآف كالدراسا. عياش ، د .ُِّ
،  1ط الفكائد في عمـ الفرائض المعمكؿ بو في المحاكـ الشرعية، اإلسبلمية، جامعة القدس،

 .ـ2002دار الفكر فمسطيف ، 

الطبلؽ أإلنفرادم كتدابير الحد منو في الفقو اإلسبلمي كالشرائع  أحمد،. الغزالي، د .ُّّ
، الناشر دار النيضة 1، ط. الييكدية كالمسيحية كالكضعية كالتقنيات العربية المعاصرة

 .ـ2000العربية، القاىرة، 
 .، دار الفكر العربي2مجمد  إحياء عمـك الديف، الغزالي، أبك حامد، .ُّْ

، 1، ج1ط المستصفى مف عمـ األصكؿ، الغزالي ، اإلماـ محمد ابف حامد الغزالي، .ُّٓ
 .المطبعة األميرية ، بكالؽ ، مصر

دار ، التفسير الكبير الفخر الرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف حسيف القرشي، .ُّٔ
 .10، 9، ج3إحياء التراث العربي ، بيركت ، ط

األحكاـ السمطانية، صححو كعمؽ  الفراء، القاضي أبك يعمى محمد بف الحسيف الحنبمي، .ُّٕ
عميو المرحـك محمد حامد الفقي، مف عمماء األزىر الشريؼ كرئيس جماعة أنصار السنة 

، الناشر مكتبة كمطبعة ألبابي الحمبي كأكالده بمصر، كعباس كمحمد 2ط المحمدية،
 .ـ1966محمكد الحمبي كشركاىـ، خمفاء، 

 .ـ1989أحكاـ الكصايا كاألكقاؼ ، بيركت، لبناف سنة  أحمد،. فراج، د .ُّٖ
، دار الكتب 1ط، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كاألحكاـ، ابف فرحكف، المالكي .ُّٗ

 . لميجرة1301العممية، بيركت، المطبعة العامرة بمصر، 

 .، األميرية بالقاىرة1ج- 7المصباح المنير، ط الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي، .َُْ
عبد الفتاح محمد الحمك، ك . المغني، تحقيؽ د، ابف قدامة، أبك محمد عبد اهلل بف أحمد .ُُْ
 .ـ1991، ىجر لمطباعة كالنشر، 14، ج1ط، عبد اهلل بف عبد المحسف التركي. د

المكتبة الجامعية نابمس،  أحكاـ المكاريث في الشريعة اإلسبلمية، مركاف،. القدكمي، د .ُِْ
 .فمسطيف، أرض الغزالية

قراعة، عمي، القاضي في محكمة مصر الشرعية، كتاب األصكؿ القضائية في  .ُّْ
. المرافعات الشرعية، شركة مطبعة الرغائب، دار المؤيد، شارع محمد عمي
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، دارالمعرفة، 8، ط2ج ،دبداية المجتيد كنياية المقتص القرطبي، اإلماـ محمد بف رشد، .ُْْ
 ـ 1986بيركت لبناف، سنة 

 .ـ بيركت، لبناف2000 سنة 1ط بيت أسس عمى التقكل، القرني، عائض بف عبد اهلل، .ُْٓ
 لمنشر كالتكزيع، ـ، دار القؿ10ط، ىدم اإلسبلـ، فتاكل معاصرة يكسؼ،. القرضاكم، د .ُْٔ

 .ـ2003الككيت، 

، مكتبة كىبي، القاىرة، 3ط مدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية، يكسؼ،. القرضاكم، د .ُْٕ
 .ـ1979

التربية اإلسبلمية في ظبلؿ القرآف دراسات منيجية ، جمع  قطب، المرحـك سيد قطب، .ُْٖ
عداد عبد اهلل ياسيف،  .ـ1983 –ىػ 1403، دار األرقـ عماف ، دار القدس بيركت 1ط كا 

الطرؽ الحكمية في ، ابف القيـ الجكزية، اإلماـ أبك عبد اهلل محمد بف أبك بكر الدمشقي .ُْٗ
المؤسسة العربية لمطباعة ، محمد محيي الديف عبد الحميد: السياسة الشرعية، تحقيؽ

 .ـ1961كالنشر، 

زاد المعاد  ابف القيـ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف بكر الشيير بابف القيـ الجكزية، .َُٓ
، المكتبة التكفيقية 4، جزء 2في ىدم خير العباد، تحقيؽ عماد زكي الباركدم، مجمد 

 .بمصر
إعبلـ المكقعيف عف ، ابف قيـ الجكزية، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد أبك بكر الدمشقي .ُُٓ

 .ـ1973دار الجيؿ، بيركت، ، طو سعد: رب العالميف، تحقيؽ

، 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط الكاساني، عبلء الديف أبك بكر إبف مسعكد، .ُِٓ
 .ـ1982، دار الكتاب العربي، بيركت، 3ج

تفسير القرآف  ابف كثير، الحافظ عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ القرشي الدمشقي، .ُّٓ
، دار القمـ، 2ط، العظيـ، صحح بإشراؼ فضيمة الشيخ خميؿ الميس، مدير أزىر لبناف

 .بيركت، لبناف

ابف كثير، أبك الفداء اسماعيؿ، البداية ك النياية، دقؽ أصكلو الدكتكر أحمد أبك ممحـ،  .ُْٓ
 .، دار الكتب العممية، بيركت1987، 3، ط10ج
صبحي : الكسي، عبد بف حميد بف نصر، المنتخب مف مسند عبد بف حميد، تحقيؽ .ُٓٓ

 .ـ1988، مكتبة السنة، القاىرة، 1السامرائي، كمحمكد الصعيدم، ط

معالـ النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ، دارالنيضةالعربية لمطباعة  الكعكي، يحي أحمد، .ُٔٓ
 .ـ1981كالنشر، بيركت، 

المؤسسة العربية لمدراسات - 9ط تاريخ فمسطيف الحديث، عبد الكىاب،. الكيالي، د .ُٕٓ
 .ـ1985كالنشر، بيركت، 
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لجنة مف فطاحؿ العمماء، ترجمة رأفت الدجاني، رئيس محكمة إربد االبتدائية، كتاب  .ُٖٓ
 .ـ، مطبعة الرغائب بمصر1937ط ، النفقات الشرعية

دار الكتب العممية، ، األحكاـ السمطانية الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد البصرم، .ُٗٓ
 .ـ1987بيركت، 

، دار العمـ لممبلييف، 2ط، األكضاع التشريعية لمدكؿ العربية، محمصاني، سميماف .َُٔ
 .بيركت

، كسائؿ التربية عند اإلخكاف ؼعمي عبد الحميـ ، مف عمماء  األزىر الشرم. محمكد، د .ُُٔ
ـ دار الكفاء  لمطباعة  كالنشر، 1989ط سنة  المسمميف، دراسة تحميمية تاريخية،

 .المقصكرة

المرأة المسممة كفقو الدعكة  عمي عبد الحميـ، مف عمماء األزىر الشريؼ،. محمكد، د .ُِٔ
. ألمنصكرة/ـ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر 1991، 2ط إلى اهلل،

عبد العزيز، مدرس القانكف المدني لكمية الحقكؽ جامعة المنكفية، مبادلء . المرسي، د .ُّٔ
. ـ1996مطبعة حمادة الحديثة  األحكاؿ الشخصية،

صحيح مسمـ، تحقيؽ محمد فؤاد . مسمـ، ابف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم .ُْٔ
 .دار إحياء التراث العربي، بيركت. عبد  الباقي

التاج الجامع لؤلصكؿ مف  منصكر، الشيخ عمي ناصيؼ، مف عمماء األزىر الشريؼ، .ُٓٔ
دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، - 3مجمد  أحاديث الرسكؿ صٌمى اهلل عميو كسٌمـ،

 . ـ1962
لساف ، ابف منظكر، العبلمة أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد ابف مكـر اإلفريقي المصرم .ُٔٔ

 . م–دار صادر، بيركت، ك - 15مجمد ، العرب

 1مجمد ، لساف العرب ،.  ، أعاد بناءه يكسؼ خياطمابف منظكر، تقديـ عبد اهلل العبليؿ .ُٕٔ
 . العرب ، بيركت، لبنافف، مف األلؼ إلى الراء دار الجيؿ ، دار لسا

، دار المعرفة، 3ط، االختيار لتعميؿ المختار، المكصمي، عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد .ُٖٔ
 . ـ1975بيركت لبناف، 

 مف المحاميف، حنا الصاع كصبلح الديف العباسي، كصبحي القطب، إشراؼ مجموعة .ُٗٔ
ـ تصدرىا 1956مجمكعة القكانيف كاألنظمة األردنية النافذة لسنة . المحامي صبحي القطب

 .المطبعة الكطنية، عٌماف. نقابة المحاميف النظامييف األردنييف

ـ، 1998، دار النفائس، 8ط المحامي بؾ، محمد فريد، تاريخ الدكلة العمية العثمانية، .َُٕ
 .إحساف حقي. تحقيؽ د
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التاج الجامع لؤلصكؿ في أحاديث  ناصيؼ، الشيخ منصكر عمي، مف عمماء األزىر، .ُُٕ
. ـ1962دار إحياء التراث العربي، بيركت لبناف سنة - 3، مجمد 2الرسكؿ، ط

ـ مطبعة 1981القدس شعفاط - 1ط  المرعي في القانكف الشرعي، ناطكر، مثقاؿ، .ُِٕ
 .الشرؽ العربية

أحكاـ  احمد ، أستاذ الشريعة اإلسبلمية في جامعة القاىرة ، كمية الحقكؽ،.  النجدم، د .ُّٕ
 .دار النصر ، فرع جامعة القاىرة اإلسبلـ في الخطبة كالزكاج،

، دار الكتب 1ط ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، .ُْٕ
 .العممية، بيركت

عبد الغفار . سنف النسائي الكبرل، تحقيؽ د النسائي، أحمد بف شعيب أبك عبد الرحمف، .ُٕٓ
، دار الكتب العممية، بيركت، 6 ء، عدد األجزا1ط، سميماف البندارم، كسيد كسركم حسف

 .ـ1991

الفتاكل اليندية في  نظاـ، الشيخ محي الديف محمد أكرنؾ، كجماعة مف عمماء اليند، .ُٕٔ
، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 1، ج3ط مذىب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف،

 .ـ1980
، دار القمـ، الككيت، 1ط تنظيـ اإلسبلـ لممجتمع كاألسرة كالعقكبات، رمزم،.نعناعة ، د .ُٕٕ

 .ـ1997شارع السكر، 

، دار إحياء التراث 3شرح فتح القدير، ج ابف اليماـ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد، .ُٖٕ
 .العربي، بيركت

 .ـ1900، 4ط األحكاـ الشرعية في األحكاؿ الشخصية، ىندية، أميف، .ُٕٗ

، 1ط، مكسكعة المناىي الشرعية في صحيح السنة النبكية اليبللي، سميـ بف عيد، .َُٖ
 . 4ـ، عدد األجزاء 1999، دار ابف عفاف، القاىرة، 2مجمد

ـ، 1998، سنة 2ج ييكشع، جيفمف، أحكاـ العائمة في إسرائيؿ في ظؿ محاكـ العائمة، .ُُٖ
.  تؿ أبيب–إصدار ديدنكف 
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 .ـ1966، 2، 1عدد   الدينية،ف الدائرة اإلسبلمية بكزارة الشؤك،مجمة األخبار اإلسبلمية .ُِٖ

 بتاريخ 9 ك 2ـ، ص1948صحيفة صكت الحؽ كالحرية، أـ الفحـ ، فمسطيف المحتمة  .ُّٖ
26/6/1998. 

العيزرية، كممفات المحاكـ - ممفات ككثائؽ كسجبلت ديكاف قاضي القضاة في القدس .ُْٖ
 .الشرعية في الضفة الغربية

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 مسرد اآليات القرآنية

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة  اآلية الرقم

ذ قال ربك لمالئكة إني جاعل في األرض خميفة  1  152+151 30 البقرة  .وا 

 147 178 البقرة  يا أييا الذين آمنوا كتب عميكم القصاص في القتمى  2

 106+102  180 البقرة  .كتب عميكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا  3

 3 200 البقرة  .ففذا قضيتم مناسككم ففذكروا اهلل كذكركم آبائكم  4

 17 217 البقرة .وال يزالون يقاتمونكم حتى يردوكم عن دينكم  5

 64 222 البقرة يسألونك عن المحيض قل ىو أذى ،   6

 197 226 البقرة .لمذين يؤلون من نسائيم تربص أربعة أشير  7

 179+176 228 البقرة  .و المطمقات يتربصن بأنفسين ثالثة قروء  8
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 189+17363+  229 البقرة  .تمك حدود اهلل فال تعتدوىا  9

 189+172+59 231 البقرة  .وال تمسكوىن ضرارًا لتعتدوا  10

 163+89 +82 233 البقرة  .و الوالدات يرضعن أوالدىن حولين كاممين  11

 180+176 240 البقرة  .  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا  12

 77+49 256 البقرة . ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي  13

 201 77 آل عمران .إن الذين يشترون بعيد اهلل ثمنًا قميال  14

  1 النساء  .واتقوا اهلل الذي تسائمون بو واألرحام  15

 59 3 النساء  .ففن خفتم أن ال تعدلوا فواحدة  16

 61 +58 4 النساء  .وآتوا النساء صدقاتين نحمة  17

 104 12 النساء  .من بعد وصية يوصى بيا او دين  18

 62 51 19 النساء  . وعاشروىّن بالمعروف  19
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 61 +51 24 النساء .وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم  20

 57 34 النساء  .الرجال قوامون عمى النساء  21

  52 35 النساء  .ففن خفتم شقاق بينيما فابعثوا حكما من أىمو   22

 125 114 النساء  .ال خير في كثير من نجواىم إال من  أمر بصدقة  24

ن إمرأة خافت من بعميا نشوزًا أو إعراضًا   25  125 128 النساء  .وا 

 60 129 النساء  .ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم  26

 59 8 المائدة  .وال يجرمنكم شنئان قوم عمى أن ال تعدلوا  27

 78 +50 8 المائدة  . يا أرييا الذين آمنوا كونوا قوامين هلل شيداء بالقسط  28

 77+49 32 المائدة  . من قتل نفسا بغير نفس او فساد في األرض  29

 78 38 المائدة  .و السارق و السارقة فاقطعوا أيدييما  30

 4  49 المائدة  .وأن أحكم بينيم بما أنزل اهلل وال تتبع أىواءىم  31

 79 31 االنعام   .وال تقتموا أوالدكم خشية إمالق  32

 151 153 األنعام  .وأن ىذا صراطي مستقيما فأتبعوه  33

 125 1 األنفال  .فاتقوا اهلل وأصمحوا ذات بينكم  34

 24 30 األنفال  .و يمكرون و يمكر اهلل و اهلل خير الماكرين  35

 24 32 التوبة  .يريدون أن يطفئوا نور اهلل بأفواىيم ،و يأبى اهلل  36

 77 57 يونس  .يا أييا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاٌء  37

 4 41 يوسف .قضي األمر الذي فيو تستفتيان  38

 64 72 النجل  واهلل جعل لكم من أنفسكم أزواجاً  39

 3 4 اإلسراء  .وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في األرض  40

 3 23 اإلسراء  .و قضى ربك أال تعبدوا إال إياه و بالوالدين إحسانا  41

 148 33 اإلسراء .وال تقتموا النفس التي حرم اهلل إال بالحق  42

 176 70 اإلسراء  .ولقد كرمنا بني آدم  43

 4 21 مريم .ولنجعمو أية لمناس  44

 3 72 طو .فأقض ما أنت قاض ، أنما تقضي ىذه الحياة الدنيا  45
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 151 124 طو  .و من أعرض عن ذكري ففن لو معيشًة ضنكا  46

 60 132 طو .وأمر أىمك بالصالة وأصطبر عمييا  47

 152 18 الحج .و من يين اهلل فما لو من مكرم  48

 17 40 الحج  .و لوال دفع اهلل الناس بعضيم ببعض ليدمت صوامع  49

 46 4 النور  .و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شيداء  50

 46 23 النور  .إن الذين يرمون المحصنات الغافالت المؤمنات لعنوا  51

 48 28 النور  .قل لممؤمنين يغضوا من أبصارىم ويحفظوا فروجيم  52

 55+48 30 النور  وقل لممؤمنات يغضضن من أبصارىن ويحفظن فروجين  53

 68 54 الفرقان .وىو الذي خمق من الماء بشرا 54

 88 7 القصص .وأوحينا الى أم موسى ان أرضعيو  55

 4 29 القصص .فمما قضى موسى األجل وسار بأىمو آنس من جانب  56

 78 +50+49 21 الروم  ومن آياتو  أن خمق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلييا  57

 99 14 لقمان 0ووصينا اإلنسان بوالديو حمتمو أمو وىناً  58

 67 4 األحزاب  .و ما جعل أدعياءكم أبناءكم  59

 162 +67 5 األحزاب  .أدعوىم آلبائيم ىو أقسط عند اهلل  60

 61 50 األحزاب  .قد عممنا ما فرضنا عمييم في أزواجيم و ما ممكت  61

 4 69 الزمر .وقضي بينيم بالحق وىم ال يظممون  62

 4 12 فصمت .فقضاىّن سبع سموات في يومين  63

 4 77 الزخرف  .و نادوا يا مالك ليقض عمينا ربك ، قال إنكم ماكثون  64

 163 +87 15 األحقاف  .ووصينا اإلنسان بوالديو إحسانا  65

 125 10 الحجرات .إنما المؤمنون إخوة  66

نثى  67  78 +50 13 الحجرات .يا اييا الناس إنا خمقناكم من ذكر وا 

 88 21 الذاريات .و في أنفسكم أفال تبصرون 68
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 87 60 الرحمن .ىل جزاء اإلحسان إال اإلحسان 69

 162 2 المجادلة .الذين يظاىرون من نسائيم  70

 202 2 المجادلة  .إن أمياتيم إال ألالئي ولدنيم  71

 203 +202  4+3 المجادلة  .فمن لم يجد فصيام شيرين متتابعين  72

 174 1 الطالق  ففذا بمغن أجمين فأمسكوىن بمعروف أو تسريح بفحسان  73

 174 2 الطالق  .والالئي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم  74

 179 4+3 الطالق  . يا أييا النبي إذا طمقتم النساء فطمقوىن لعدتيم  75

 163 +79 +60+5 6 الطالق  .وال تضاروىن لتضيقوا عميين  76

 188 +87 +58 7 الطالق  .لينفق ذو سعة من سعتو  77

 58 6 التحريم  . يأييا الذين آمنوا قو أنفسكم واىميكم نارا  78

 88 14 الممك  .أال يعمم من خمق وىو المطيف الخبير  79

 44 28 اإلنسان  . نحن خمقناىم وشددنا أسرىم  80

ذا الموؤودة سئمت   81  79 9 +8 التكوير  .وا 
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 مسرد األحاديث النبوية الشريفة

 الصفحة الحديث   الرقم

 61 0إذا صمت المرأة خمسيا، كحفظت فرجيا، كأطاعت بعميا  1

 60 0األركاح جنكد مجندة، ما تعارؼ منيا ائتمؼ  2

 78 0الخالة بمنزلة األـ  3

ثناف في النار  4   .القضاة ثبلثة ، كاحد في الجنة كا 

 65  0إفَّ مف أكمؿ المؤمنيف إيمانا أحسنيـ خمقان، كخيارىـ لنسائيـ 5

 75 0فإني ال أشيد عمى زكر  6

 69  0كمكـ راعو ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو  7

 72  0كؿُّ مكلكد يكلد عمى الفطرة، فأبكاه ييكدانو أك يمجسانو  8

يرديىيف  9  59 0ال تىزكجكا النساء لحسنيف، فعسى حسنيف أف ي

 158 0ال يحؿ دـ امرمءو مسمـو إال بإحدل ثبلث ، الثيبي الزاني  10

 40 .ال يقضي القاضي كىك غضباف  11

ٍد ، إال أف ييرضي  12  166 .مف اعتبطى مؤمنان قتبلن عف بينةو فإنو قىكى

 146 0مف أعطاىا مؤتجران بيا فمو أجرىا ، كمف منعيا فإنا آخذكىا 13

 106 .ما حؽ إمرمء مسمـ لو شي يريد اف يكصي فيو يبيت  14

 63 0كالمرأةي راعية في بيت زكجيا ، كىي مسؤكلة عف رعيتيا  15

 61 .يا كافدة النساء أبمغي مف لقيت مف النساء ، أبمغي  16

 

 



 4 

مسرد األعالم 

الصفحة االســـم الرقم 

 186  0أبو ثور، إبراىيم بن خالد مفتي العراق  1

 188 0سفيان الثوري ، ابن سعيد بن الربيع  2

 157. جابر ، ابن عبد اهلل بن النعمان األنصاري  3

 68. ابن الجوزي ، جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن عمي القرشي  4

 157. الحسين ،ا بن عمي بن أبي طالب  5

 189. حماد ، بن أبي سميمان العراقي  6

 196.   عبد اهلل بن عمر بن عيسى ، شيخ الحنفية دالدبوسي ، أبو زي 7

 63. أبو الدرداء ، عويمر بن زيد األنصاري  8

 186 0ابن رشد ، أبو الوليد بن رشد الحفيد المالكي  9

 188. الزىري ، محمد بن مسمم بن عبد اهلل بن كالب القرشي  10

 103. السرخسي ، شمس األئمة أبو بكر محمد  بن سيل  11

 189. الشافعي ، محمد بن إدريس  12

 186 0شريح ، الحارث بن قيس الكندي  13

 157. الشعبي ، أبو المطرف عبد الرحيم بن قاسم المالكي  14

 196. الصفار ، أبو يوسف يعقوب بن الميث السجسناني  15

 4. ابن عبد السالم ، أبو منصور البغدادي  16

 6. عتاب ، ابن أبي العيص بن عبد شمس األموي  17
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 188. عطاء ، ابن أبي رباح المكي  18

 56. الغزالي ، أبو حامد  19

 6. ابن القيم ، شمس الدين أبو عبد اهلل بن محمد  20

 157. ابن مسعود ، عبد اهلل  21

 189. ابن المسيب ، سعيد بن أبي وىب القرشي  22

 44النحاس ، بياء الدين أبو عبد اهلل الشافعي   23

 189. يحي ، ابن زكريا بن أبي زائدة  24
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 مسرد اآلثار

الصفحة األثر صاحب األثر الرقم 

 174. كاف ذلؾ عقكبة مف الخميفة ابف تيمية  1

 5. بياف األحكاـ الشرعية الجزائرم  2

 5. أقارب الرجؿ : األسرة أبك جعفر النحاس  3

 69. إذا رأيتني غضبت فرضني أبك الدرداء  4

 5. الربط كالتكثيؽ : األسر الرازم  5

 5 . ـإلزاـ مف لو اإللزاالرممي  6

 5. الحكـ بيف الخصـك زيداف  7

 96. إف الكالديف يندفعاف بالفطرة سيد قطب  8

 195.  بالكالدة ـفكؿ ما حرالشافعي  9

 5. ىك إظيار حكـ الشرع ابف عبد السبلـ  10

 46. آس بيف الناس في مجمسؾ عمر بف الخطاب  11

 62. إنني احتممتيا لحقكؽ عمي عمر بف الخطاب   12

 41.  إذا تكفرت في القاضي خمس عمر بف عبد العزيز  13

 62.  فالقكؿ لجامع في آداب المرأة مف الغزالي  14

 188. إف الزكجة إذا تزكجت ابف القيـ  15

 143. حضانة األـ كلدىا الكاساني  16

 63. إياؾ ككسب الحراـ نساء السمؼ  17
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انتيى العمؿ بيذه الرسالة بفضؿ اهلل تعالى ، كأسألو أف يجعميا في ميزاف حسناتنا ، كأف يجزم اهلل 
عنا خير الجزاء لمف ساىـ كساعد إلخراج ىذا العمؿ لمنكر ، إنو نعـ المكلى كنعـ النصير  ، كآخر 

 0دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف 

 


