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ABSTRACT 

The study summarizes the statement and rooting of the articles of Title 1 of the new Jordanian 

Personal Status Law No. [36] for 2010، which is entitled "Marriage and its introductions"، so that the 

number of the article and its text is mentioned in order as stated in the law، and then clarifies and rooting 

the legal article of the books of jurisprudence and the words of jurists It follows the whereabouts of its 

presence in the jurisprudence books، including the definition of the terms contained in each of the 

approved sources، as well as the mention of the statements of jurists in matters where there was 

disagreement between them، and through that we can see any statements adopted by the Jordanian 

Personal Status Law No. [36] for 2010. The research came in the introduction and five investigations 

and recommendations. 
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 ملخص

م، وهو 0202لسنة [ 63]تتلخص الدراسة في بيان وتأصيل مواد الباب األول من قانون األحوال الشخصية األردني الجديد رقم 

ذلك توضيح وتأصيل المادة بحيث يتم ذكر رقم المادة ونصها مرتبةً كما وردت في القانون، ثم يتم بعد " الزواج ومقدماته " بعنوان 

القانونية من كتب الفقه وأقوال الفقهاء وتتبع أماكن ورودها في الكتب الفقهية، ويشمل ذلك تعريف المصطلحات الواردة في كل مادة من 

نا أي األقوال المصادر المعتمدة، كما ويشمل أيضاً ذكر أقوال الفقهاء في المسائل التي حصل فيها خالف بينهم، ومن خالل ذلك يتبين ل

 .م، وقد جاء البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة0202لسنة [ 63]اعتمدها قانون األحوال الشخصية األردني رقم 

 .الزواج ومقدماته، قانون األحوال الشخصية، الفقه اإلسالمي: الكلمات المفتاحية
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 مقدمة

مزيده، سبحانه وتعالى أخرجنا من ظلمات الوهم إلى نور الفهم، ومن ضيق الجهل إلى الحمد هلل حمداً كثيراً يوافي نعمه ويكافئ 

ب، سعة العلم، الحمد هلل الذي وفقنا لدراسة شريعته وتعلمها، والصالة والسالم على أعظم خلق هللا سيدنا ومعلمنا وهادينا إلى طريق الصوا

ة لكل زمان ومكان، فكافة القضايا والمستجدات لها حكم شرعي، وأخص بالذكر فالشريعة اإلسالمية العظيمة هي الشريعة الوحيدة الصالح

قضايا األحوال الشخصية، فأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء مستوعبة لها على مدار هذه القرون، وحتى يومنا هذا، وبالتالي فإنها من 

، مقارنة مع األحكام األخرى لألحوال الشخصية، فالحمد هلل على أفضل األحكام، ال بل أفضلها على اإلطالق، وهذا من واقعنا الذي نعيشه

 .هذه النعمة وكفى بها من نعمة

 :أهمية الدراسة

 :تبرز أهمية الدراسة في مجموعة من المسوغات أهمها

 .معرفة األحكام الشرعية الخاصة بمقدمات الزواج واآلثار المترتبة عليها .0

 .قدمات الزواج وتأصيلها الفقهي وتوضيحهامعرفة نصوص المواد القانونية الخاصة بم .0

في [ م0202]لسنة [ 63]إجراء مقارنة فقهية وقانونية بين آراء الفقهاء ورأي قانون األحوال الشخصية األردني رقم  .6

 .مقدمات الزواج مسائل

 .اختصار الوقت والجهد في الوصول إلى المصدر الذي اعتمده المشرع في مقدمات الزواج .4

 بقةالدراسات السا

والمعاصرون مقدمات الزواج في كتبهم بشكل عام أثناء الحديث عن األحوال الشخصية  تناول العلماء القدامى

والزواج، وكذلك شروح قانون األحوال الشخصية عامة، ومنها وأهمها شرح قانون األحوال الشخصية ألستاذنا الدكتور 

هذه الدراسة، وكذلك كتاب األحوال الشخصية للدكتور محمد أبو محمود السرطاوي، وكان هذا الشرح مرجعاً هاماً لي في 

زهرة، وأيضاً أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، لعبد 

 .الوهاب خالف، وهذا فيما يخص قانون األحوال الشخصية األردني وشروحه

ُخصصت لمقدمات الزواج وهو الباب األول من قانون األحوال الشخصية األردني، وتتميز هذه الدراسة بأنها 

وكذلك بأنها مرتبة حسب ترتيب مواد القانون، إضافة إلى كونها مقتصرة على التعديل األخير للقانون، والذي يحمل رقم 

 [.م0202]لعام [ 63]
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 خطة البحث

م في الباب األول منه الحديث عن الزواج ومقدماته، وبدأ في 0202لسنة [ 63]وقد بدأ قانون األحوال الشخصية األردني رقم 

الفصل األول من هذا الباب الحديث عن المقدمات وهي ما قبل عقد الزواج وسماها بمقدمات الزواج، مفصالً ذلك في ثالث مواد، ثم 

هذا، وذلك في تسعة مواد مفصلة، ثم خصص تحدث في الفصل الثاني من نفس الباب عن الزواج وشروطه كما جاء العنوان صريحا ب

من أهمية بالغة القيمة في ما قبل العقد؛ لهذا تحدث عنها بشكل مفصل جداً في سبعة مواد،  فصالً للوالية في التزويج؛ لما لهذه القضية

ثالث مواد رئيسية، ثم ُختم هذا الكفاءة في الزواج، فأوردها في الفصل الرابع ب: باإلضافة إلى هذا كله تحدث عن قضية مهمة أيضاً وهي

المحرمات، أوضح فيه المحرمات من النساء بخمس مواد مفصلة، وقد قسمت هذه الفصول في مباحث فكانت : الباب بالفصل الخامس

 :خطة البحث على النحو اآلتي

[ 63] ويحتوي على الفصل األول من الباب األول من قانون األحوال الشخصية األردني رقم: المبحث األول -0

 .م، والذي شمل الحديث عن أحكام الخطبة، وقراءة الفاتحة0202لسنة 

 .ويحتوي على الفصل الثاني من الباب األول، وقد تحدث فيه عن الزواج وشروطه: المبحث الثاني -0

 .وهو الفصل الثالث، وعنوانه والية التزويج: المبحث الثالث -6

 .ءة في الزواجوهو الفصل الرابع، وعنوانه الكفا: المبحث الرابع -4

 .وهو الفصل الخامس، وتحدث عن المحرمات من النساء على الرجال: المبحث الخامس -5

 .ثم َختمُت البحث بمالحظات وتوصيات كانت بمثابة النتائج التي توصلت إليها -3

 :وبناًء على ما سبق، نبدأ اآلن بالمبحث األول، وباهلل التوفيق، فأقول

 :مقدمات الزواج: المبحث األول

 .الِخطبة طلب التزوج أو الوعد به[: 2]ـمادة ال

 :الشرح

دعوه إلى تزويج: الِخطبة بكسر الخاء لغة
أو  [2]هي طلب التزويج: وهذا ما نص عليه عامة اللغويين، وفي االصطالح ،[1]

، وكال اللفظين يعطيان نفس المعنى، وقد أخذ القانون هذا التعريف من كتب الفقهاء، مثل المجموع وحاشية ابن عابدين [3]التزوج 

                                                             
[1]

ابن منظور حمد بن . 041ص0ج.بيروت: أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية: الفيومي: انظر 

.632ص0ج. األولى: بيروت، الطبعة: مكرم األفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر  
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وغيرهما، وتكون الخطبة قبل العقد، فال تسمى بعد العقد ِخطبة وإنما تسمى زواجاً، فيسمى طالب الزواج بالخاطب وتسمى المطلوب 

ترة من طلب الزواج إلى لحظة العقد هي فترة الخطوبة، والِخطبة مستحبة عند بعض الفقهاء مثل الزواج منها المخطوبة، وتكون الف

، كما صرحت هذه المادة بأن الِخطبة طلب [4]الغزالي، فقد نقل النووي في روضة الطالبين ذلك، وذكر بعدها أنها على سبيل الجواز

وز لهما أي الخاطبين الخلوة ببعضهما دون وجود محرم؛ ألنهما حسب األصل التزويج أو الوعد به، والوعد ال يكون عقد زواج، فال يج

 .أجنبيان عن بعضهما

 .ال ينعقد الزواج بالِخطبة وال بقراءة الفاتحة وال بقبض أي شيء على حساب المهر وال بقبول الهدية [:6]الـمادة 

 :الشرح 

تعتبر زواجاً وإنما وعداً به كما ذكرنا في شرحنا للمادة السابقة، وأضاف وبحسب هذه المادة فإن الِخطبة ال ينعقد بها الزواج وال 

ظهار القانون في هذه المادة قراءة الفاتحة ونص على أنها أيضاً ال ينعقد بها الزواج، فال تعتبر قراءة الفاتحة زواجاً ملزًما، وإنما هي إ

في المملكة األردنية الهاشمية، حيث إن قراءة الفاتحة تعبّر عن الرضى  النية الحسنة والموافقة المبدئية، وهذا حسب األعراف السائدة

يار المتبادل بين الطرفين وتكون قبل العقد، كما أن قراءة الفاتحة ال تعني إلزام الطرفين بإتمام الزواج وعقده، فيكون لكل طرف منهما الخ

ن الزواج ال ينعقد بقبض أي شيء على حساب المهر، أي جعل هذا في أن يمتنع عن العقد أو أن يتمه، وأيضاً نصت هذه المادة على أ

الشيء المقبوض جزءاً من المهر على أساس أن العقد سيتم وذلك قبل العقد، فال يلزم أي طرف منهما بإتمام العقد بهذا القبض؛ ألنه ال 

فه أو العدول عن إتمام العقد، وينطبق هذا الحديث على يوجد عقد، وعدم وجود العقد ال يجبرهما على الموافقة إذا بدا ألي منهما تغير موق

 .[5]الهدية أيضا فال يعتبر قبولها إلزاماً بإجراء العقد، وهذا ما عليه عامة الفقهاء

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
صالح عبد السميع اآلبي، الثمر الداني في : األزهري. 053ص1ج. م0991بيروت، : يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا، المجموع، دار الفكر: النووي: انظر [2]

رسالة أبي زيد القيرواني، دار أبو الحسن، كفاية الطالب الرباني ل: المالكي. 440ص0ج. تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الثقافية، بيروت

 .34ص0ج. يوسف الشيخ محمد البقاعي: ه، تحقيق0400بيروت، : الفكر
جمال : م، الطبعة األولى، تحقيق0220 -هـ 0400بيروت، : علي بن سلطان محمد، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الكتب العلمية: القاري: انظر [3]

. م0222 -هـ 0400. بيروت: ن، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، دار الفكر للطباعة والنشرابن عابدي. 085ص 3ج. عيتاني

عة هـ، الطب0608مصر : أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفي، حاشية على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، المطبعة الكبرى األميرية ببوالق: الطحاوي. 8ص 6ج 

 .662ص0ج. الثالثة
عبد الحميد، حواشي الشرواني على : الشرواني. 62ص1ج. ، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي: انظر [4]

. بيروت: رفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكرمحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى مع: الشربيني. 002ص1ج. بيروت: تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر

 .03ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة : السرطاوي. 065ص6ج
[5]

حوال الشخصية، دار محمود علي، شرح قانون األ: السرطاوي. 65ص. محمد، األحوال الشخصية ، دار الفكر للنشر والطباعة، الطبعة الثانية: أبو زهرة: انظر 

 .03ص. الفكر، الطبعة الثالثة
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 [:4]الـمادة 

 .لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة -أ

 :الشرح

ومال عن الشيء  [6]والعدول لغة من عدل أي رجع تتحدث هذه الفقرة من هذه المادة عن قضية العدول عن الِخطبة،

الِخطبة عن  ، ويتضح لنا أيضاً أنه من حق كال الخاطبين الرجوع عن الِخطبة وعدم إجراء عقد الزواج، وهذا الخيار يميز[7]وانصرف

التنازل عن حق العدول بإتمام عقد عقد الزواج نفسه، وكما ذكرنا مراراً أن الِخطبة ليست زواجاً، فيجوز التنازل عن هذا الحق، ويكون 

الزواج، وإذا استخدم هذا الحق وعدل الخاطبين أو أحدهما عن الِخطبة، يكون تصرفاً صحيحاً؛ ألنه استخدام للحق، وللطرفين الحق في 

الوعد ويُستعان ، وذهب بعض المالكية إلى أنه يجب اإليفاء ب[8]استعمال هذا الحق حتى لو كان بدون سبب، وفي هذا إجماع الفقهاء

، وسبب رد الفقهاء لهذا الرأي هو أننا إذا أجبرنا الخاطبين أو أحدهما على [9]بالقضاء عند العدول، وهذا الرأي مرجوح كما أجمع الفقهاء

 .إجراء العقد فإن الرضا هنا لم يتحقق، والرضا ركن من أركان العقد وانعدامه يبطل العقد

بة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد مـا دفع على حساب المهر من إذا عدل أحد الطرفين عن الِخط -ب

 .نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله

 :الشرح

لة كون سبق وأن تحدثنا عن العدول ومعناه وأقوال الفقهاء في ذلك، والفقرة هذه تتحدث عن أثر العدول عن الخطبة في حا

أو ] الخاطب قد دفع شيئاً على أساس أنه جزءاً من المهر، سواء كان هذا الشيء المدفوع نقداً أو عيناً، فالقانون هنا يعطي الحق للخاطب 

في استرداد ما قد أعطاه للمخطوبة أو وليها على حساب أنه من المهر؛ ألن موجب المهر هو وجود العقد [ ورثته في حالة وفاة الخاطب 

عند عدم وجود العقد يكون هذا المال وكأنه قد ُغصب أو أُكل على صاحبه، فيجب إعادته؛ ألنه أكل لمال الغير بدون وجه حق أياً كان و

                                                             
الخليل بن أحمد، كتاب العين، : الفراهيدي. 034ص0ج. م، الطبعة األولى0986هـ 0426بيروت، : أبو القاسم علي بن جعفر، األفعال، عالم الكتب: السعدي: انظر [6]

. بيروت: محمد بن يعقوب القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة: الفيروزآبادي. 013ص3ج .د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: دار ومكتبة الهالل، تحقيق

 .0660ص
 .693ص0ج. بيروت: أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية: الفيومي [7]
عبد هللا بن أحمد المقدسي أبو محمد، المغني في فقه اإلمام : ابن قدامة. 65ص. طباعة، الطبعة الثانيةمحمد، األحوال الشخصية، دار الفكر للنشر وال: أبو زهرة [8]

: منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار الفكر: البهوتي. 00ص1ج. ه، الطبعة األولى0425بيروت، : أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر

 .09ص5ج. هالل مصيلحي مصطفى هالل :ه، تحقيق0420بيروت 
 .03ص. م0224فاروق عبد هللا، الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية العراقي، وزارة التعليم العالي، طبعة : كريم [9]
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لت هذه الفقرة المال المقدم من حيث بقائه إلى قائم موجود وغير موجود، فيكون رد عينه إن كان [الراجع عن الخطبة]هو العادل  ، وفَصَّ

 .[10]رد قيمته يوم قبضه، وهذا واضح من نص هذه الفقرة وهو المتفق عليه بين الفقهاءقائماً، أو 

إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً، فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما  -ج

 .الخيار إذا كان العدول منهااشترته من الجهاز كالً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب، ويسقط حقها في 

 :الشرح

[ على أساس أنه المهر كامالً أو جزءاً منه]وفي هذه الفقرة عالج القانون قضية تصرف المخطوبة بشيٍء من المهر الذي قبضته 

ة به لزوجها من ، وأيضاً ما تُزف المرأ[11]هو ما يعد من متاع وغيره: قبل العقد، وكان هذا التصرف شراء الجهاز، ونعني بالجهاز هنا

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه ال يجب على المرأة أن تتجهّز بمهرها أو بشيٍء منه، وعلى الّزوج أن يُِعّد : ، وحكم الجهاز في الشرع[12]متاع

وهذا في . [13]ا خاّص بهاوإذا تجهّزت بنفسها أو جهّزها ذويها فالجهاز ملك له. لها المنزل بكّل ما يحتاج إليه ليكون سكناً شرعيّاً الئقاً بهما

، وكانت المخطوبة قد اشترت بالمقبوض على حساب المهر [العدول عن الخطبة]حالة إتمام العقد، أما في حالة العدول عن إتمام العقد 

 :جهازاً، فالقانون فصل في هذه المسألة على النحو اآلتي

إعادة ما قبضته نقداً أو تسليم ما اشترته من في هذه الحالة يكون لها الخيار في : إذا كان العدول من الخاطب -0

الجهاز بهذا المقبوض إلى الخاطب سواء كان جميعه أو بعضه، ولها عدم تسليمه، والمقصود هنا عدم تسليم الجهاز المشترى 

 على حساب المهر من المال المقبوض على أساس المهر، وسبب إعطائها الخيار في ذلك هو أن الضار ال يعوض عن ضرره؛

ألنه هو من ضر بها وذلك بعد أن اشترت الجهاز لتجهز نفسها له، ثم يقوم هو بالعدول فيكون لها الخيار في إرجاع ما اشترته 

من جهاز للخاطب، أما في حالة عدم تصرفها بالمقبوض على حساب المهر فيجب رده كما نوهنا سابقاً، فالحالة الوحيدة التي 

د المهر هو أنها اشترت فيه جهازاً، أما غير ذلك فهي ملزمة برده كما ذكرنا في شرح المواد يكون لها الخيار في رد أو عدم ر

 .السابقة

في هذه الحالة أسقط القانون خيار المخطوبة في رد الجهاز أو عدم رده، فيجب أن ترده : إذا كان العدول منها -0

 .وليس لها سوى ذلك؛ ألنها هي من قامت بالعدول

                                                             
 .06ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي [10]
محمد . د: ه، الطبعة األولى، تحقيق0402بيروت، دمشق، : الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر، دار الفكرمحمد عبد : المناوي: انظر [11]

 .059ص0ج. رضوان الداية
[12]

 .الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة الكترونية، باب جهاز 
 .الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة الكترونية، باب جهاز [13]
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لِخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإال فمثلها أو قيمتها يوم القبض وال تُسترد الهدايا إذا كانت مما تُستهلك يرد من عدل عن ا -د

 .بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة

 :الشرح

 :وفي هذه الفقرة تفصيل الحديث عن الهدايا، وهذه المسألة تحتاج لتفصيل كما أن الفقهاء اختلفوا فيها على النحو اآلتي

، والظاهر أن [14]هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك؛ ألنه في معنى الهبةيسترد ما بعث : قال األحناف -0

القانون أخذ نص هذه الفقرة من السادة األحناف، فالموجود من الهدايا يسترد، والغير موجود سواء باستهالك أو هالك  فال 

 .إذا هلكت أو استهلكت وهذا مانع من رجوعهايسترد؛ ألنه في معنى الهبة، والهبة عندهم ال ترد 

وجاز اإلهداء للمعتدة من وفاة أو طالق غيره البائن ال اإلنفاق عليها فيحرم كالمواعدة، فإن : وقال المالكية -0

 .[15]بشيءفال يرجع عليها أهدى أو أنفق عليها ثم تزوجت غيره 

جها فله الّرجوع بما أنفقه على من دفعه له، سواء من خطب امرأةً ثّم أنفق عليها نفقةً ليتزوّ : وقال الشافعية -6

أكان مأكالً أم مشرباً أم حلوى أم حليّاً، وسواء رجع هو أم مجيبه، أم مات أحدهما؛ ألنّه إنّما أنفقه ألجل تزّوجها فيرجع به إن 

لو دفع الخاطب بنفسه أو : وقالوا بقي وببدله إن تلف، ولو كان ذلك بقصد الهديّة ال ألجل تزّوجه بها لم يختلف في عدم الّرجوع،

وكيله أو وليّه شيئًا من مأكول، أو مشروب، أو ملبوس لمخطوبته أو وليّها، ثّم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما، أو 

أو مات، ال موت لهما، أو ألحدهما رجع الّدافع أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقاً، وكذا بعده إن طلّق قبل الّدخول 

 .[16]إن ماتت هي، وال رجوع بعد الّدخول مطلقاً 

ويتّجه أّن ما كان من هديّة : وعندهم تفصيل والخالصة قول صاحب مطالب أولي النّهى: وقال الحنابلة -4

 .[17]قدأهداها الخاطب بعد العقد فهو الّذي يرّد بحصول الفرقة، أّما ما كان قد أهدي قبل العقد فال يرّد؛ ألنّه تقّرر بالع

 .والخالصة أن القانون أخذ بقول األحناف في هذه المسألة

 .إذا انتهت الِخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج ال يّد ألحد الطرفين فيه فال يسترد شيء من الهدايا -هـ

 :الشرح

                                                             
محمد بن علي بن محمد الِحْصني،  الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، : عالء الدين الحصكفي الحنفي: انظر [14]

. م0990 -هـ 0400دار الفكر،  الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان،. 056ص6ج. م0220 -هـ0406
.608ص0ج  

،034ص6ج. م0989 -هـ 0429بيروت، : محمد، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، دار الفكر: عليش: انظر [15]  
[16]

.009ص4ج. بيروت: ، دار الفكر[لزكريا األنصاري ] سليمان، حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج : الجمل: انظر   
.005ص5ج. م0930دمشق، : مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب اإلسالمي: الرحيباني [17]  
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وبهذه الفقرة يخالف القانون قول السادة الشافعية المذكور آنفاً، وعلل القانون ما ذهب إليه بأن ال يّد ألحد الطرفين في انتهاء 

 .الخطبة، وعلى ذلك فال يسترد شيء من الهدايا

 :الزواج وشروطه: المبحث الثاني

ي الِخطبة وما يترتب عليها، شرع بالتعريف بعقد الزواج بعد ذكر القانون لألحكام الخاصة في مقدمات الزواج وهي المتمثلة ف

 :وتحدث عن شروطه في هذه المواد تحت عنوان الزواج وشروطه على النحو اآلتي

 .الزواج عقد بين رجل وامرأة تَِحُل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل[: 5]الـمادة 

 :الشرح

، والمعنى االصطالحي مرتبط ارتباطاً وثيقاً جداً بالتعريف اللغوي الذي [18]اقتران الزوج بالزوجة أو الذكر باألنثى: الزواج لغة

 :مداره على االقتران، وأود أن أنقل بعض تعريفات الفقهاء للزواج

 .[19]هو َعْقٌد يَِرُد على ِمْلِك اْلُمْتَعِة قَْصًدا: قال صاحب البحر الرائق -0

من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع  الرجل استمتاع حل أي المتعة ملكعقد يفيد : وقال صاحب الدر المختار  -0

 .[20]شرعي

 .[21]عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا: وعرفه قانون األحوال الشخصية الكويتي -6

عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء : وعرفته قوانين األحوال الشخصية في العراق وسوريا -4

 .[22]رابطة للحياة المشتركة والنسل

 .وإذا رجعنا لباقي كتب الفقهاء وتعريفاتهم للزواج نجدها متقاربة في المضمون

وتعريف القانون األردني يشبه إلى حد كبير تعاريف القوانين األخرى السابقة الذكر، فقوله عقد بين رجل وامرأة يخرج به زواج 

، كما أن قوله تحل له شرعاً يخرج المحرمات من النساء والتي األمثال الذي ظهر في أيامنا هذه، فال يسمى اقترانهم زواجاً في القانون

                                                             
: الزبيدي. 425ص0ج. مجمع اللغة العربية: ، دار الدعوة، تحقيق[0+0]إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسيط : انظر [18]

 .05ص3ج. مجموعة من المحققين: ى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، تحقيقمحمد مرتض
 .85ص6ج. بيروت، الطبعة الثانية: زين الدين الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة: ابن نجيم [19]
در المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، محمد بن علي بن محمد الِحْصني،  ال: عالء الدين الحصكفي الحنفي [20]

 .6ص6ج. م 0220 -هـ0406
[21]

 .0وتعديالته، مادة رقم  0984، لسنة 50قانون األحوال الشخصية الكويتي رقم  
 . 0مادة 0956لعام  59وال الشخصية السوري رقم ، وقانون األح0وتعديالته، مادة  0959لسنة  088قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  [22]
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أفردها القانون في مادة الحقة، وذكره الهدف األسمى للزواج وهو تكوين أسرة وإيجاد النسل الذي هو هدف الشريعة اإلسالمية من 

 .الفقهاء الزواج بشكل أساسي باإلضافة إلى حل االستمتاع، وقد أُخذ هذا التعريف من مجموع تعريفات

 .ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من اآلخر أو وكيله في مجلس العقد[: 3]الـمادة 

 :الشرح

الحديث هنا عن أركان عقد الزواج، فبدأ القانون بركن الرضى المتمثل في صدور اإليجاب من أحد الطرفين أو وكيله والرد 

فاألحناف يعتبرون اإليجاب : والذي يهمنا هنا اإليجاب والقبول عند الفقهاء[ 23]وذلك في مجلس العقد، بالقبول من الطرف اآلخر أو وكيله 

اإليجاب والقبول من : ، وقال المالكية والشافعية[24]والقبول من الصيغة التي هي من شروط العقد في نظرهم وتكون بألفاظ مخصوصة

، وسبب اقتصار القانون على [26]ابلة اإليجاب ركن والقبول ركن آخر من أركان العقد، واعتبر الحن[25]الصيغة التي هي من أركان العقد

، [27]ذكر اإليجاب والقبول فقط هو أن وجود اإليجاب والقبول يستلزم وجود العاقدان ويستلزم أيضا وجود المعقود عليه وهذا مسلك الفقهاء

 .[28]ي الشريعة أيضاً فيجوز للطرفين توكيل غيرهما في إجراء العقدومسألة التوكيل في إجراء عقد الزواج مشروعة في القانون وف

وللعاجز عنهما بكتابته أو [ كاإلنكاح والتزويج ] يكون كـــــل من اإليجاب والقبــــول باأللفـــــاظ الصريحة [: 7]الـمادة 

 .بإشارته المعلومة

 :الشرح

، واختلفوا في انعقاده [29]اإليجاب والقبول يكون بهاذين اللفظين وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء حيث أنهم اتفقوا على أن

 .بغيرهما، والذي عليه القانون هو أنه ال ينعقد بغير هذين اللفظين وللعاجز بالكتابة أو اإلشارة المعلومة كما ذكر

 

                                                             
 داعي والظاهر أن هناك خالف بين الفقهاء في تسمية األركان والشروط، فبعض األركان عند بعض الفقهاء شروط عند البعض اآلخر، والعكس كذلك، وال [ 23]

 .للدخول في هذه التفصيالت، لضيق المقام هنا
 .86ص6ج. بيروت، الطبعة الثانية: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفةزين الدين الحنفي، : ابن نجيم  [24]
 .069ص6ج. بيروت: محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر: الشربيني [25]
 .31ص6ج. ه0692الرياض : ثةمنصور بن يونس بن إدريس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، مكتبة الرياض الحدي: البهوتي [26]
 .40ص. م0224فاروق عبد هللا، الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية العراقي، وزارة التعليم العالي، طبعة : كريم [27]
بيروت، : لتراث العربيعلي بن سليمان، أبو الحسن، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، دار إحياء ا: المرداوي: انظر [28]

 .80ص8ج. محمد حامد الفقي: تحقيق
أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل : المرغياني. 63ص1ج. ه، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي [29]

زكريا بن محمد بن أحمد أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار : زكريا األنصاري. 092ص0ج. الرشداني، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة اإلسالمية

. بيروت: إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، دار الفكر: الشيرازي. 58ص0ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : الكتب العلمية

محمد بن : ابن رشد. 93ص0ج. هـ0606القاهرة، : ثمان بن علي الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالميفخر الدين ع: الزيلعي. 40ص0ج

 .6ص0ج. بيروت: أحمد بن محمد القرطبي أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر
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 [8]الـمادة 

كان الزوجان  إذا]يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين  - أ

 .عاقليْن بالغيْن سامعيْن اإليجاب والقبول فاهمْين المقصود بهما[ مسلمين

 :الشرح

وهذه الفقرة تنص كما هو واضح على شروط صحة العقد ومنها الشهود، وهما رجلين، وهذا مذهب األحناف والشافعية وأحمد 

الفقهاء التي هي العقل والبلوغ، وهذا المتفق عليه بين الفقهاء والقانون، أما ، وشروط الشهود معروفة في كتب [30]وخالفهم في ذلك المالكية

، واألحناف على جواز شهادتها قياساً على أنه [31]فالجمهور على أنه ال تجوز شهادة النساء على عقد الزواج: مسألة الذكورة فمختلف فيها

ح من النص أن عددهما اثنان، فإن كان هناك نساء فيجب أن تكون اثنتين ، أما بالنسبة للعدد فكما هو واض[32]تجوز شهادتها في األموال

وهذه هي الشروط . باإلضافة للرجل، وقضية اإلسالم فان الفقهاء والقانون اتفقوا على أن يكون الشهود مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين

 .المنصوص عليها في هذه الفقرة من هذه المادة

اطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل تجوز شهادة أصول كل من الخ - ب

 .الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية

 :الشرح

والمفهوم من نص هذه الفقرة في الجزء األول منها جواز شهادة أصول الطرفين وفروعهما على العقد، وفي ظاهر هذه مخالفة 

عند الفقهاء لها شروط خاصة، الشرط الذي خالفته هذه الفقرة هو عدم التهمة، يعني عدم وجود لشروط الشهادة عند الفقهاء، إذ أن الشهادة 

الخ من شروط قبول الشهادة، لكن بعض الفقهاء فّرق بين الشهادة التي تكون لإلثبات ...... مصلحة أو منفعة أو قرابة مانعة من الشهادة 

ل األحناف وبعض الحنابلة شهادة األصول للعاقدين أو فروعهما على عقد الزواج؛ ألن عند الجحود وبين الشهادة التي تكون لإلعالن، فقب

                                                             
أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل : المرغياني. 63ص1ج. ه، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي [30]

زكريا بن محمد بن أحمد أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار : زكريا األنصاري. 092ص0ج. الرشداني، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة اإلسالمية

. بيروت: إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، دار الفكر: الشيرازي. 58ص0ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : الكتب العلمية
 محمد بن: ابن رشد. 93ص0ج. هـ0606. القاهرة: فخر الدين عثمان بن علي الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالمي: الزيلعي. 40ص0ج

 .6ص0ج. بيروت: أحمد بن محمد القرطبي أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر
[31]

 .68ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي 
 .68ص. لثالثة دار الفكر ، الطبعة ا: محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار النشر : السرطاوي [32]
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هي جواز شهادة أهل الكتاب على عقد الزواج بين مسلم : ، والمسألة الثانية[33]الشهادة على عقود الزواج تكون إلخراجه من السرية للعلنية

، وخالفهم [34]ير الفقهاء على أنه ال تجوز شهادتهم وذكر هذا ابن قدامة في المغنيوكتابية، وهذه المسألة خالفية بين الفقهاء، حيث إن جماه

 .[35]أبو حنيفة وأبو يوسف، وجوزوا شهادتهم؛ ألن الشهادة هنا إنما هي على الزوجة ال على الزوج

 .ال ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل وال المعلق على شرط غير متحقق [:9]الـمادة 

 :الشرح

عقد الزواج من العقود التي تنتج آثارها فوراً، والصيغة هي التي تحدد انعقاد العقد من عدمه، وبنص القانون واتفاق الفقهاء إن 

زوجيني نفسك بعد شهر، فتقول قبلت الزواج، فال ينعقد العقد بهذه : فإن الصيغة التي تضاف إلى المستقبل ال ينعقد بها العقد وذلك كقوله

عقد كما ذكرنا ينتج آثاره في الحال، والصيغة يجب أن تكون دالة على إنشاء العقد، فتكون األلفاظ بصيغ الماضي، وإذا الصورة؛ ألن ال

، وأما المعلق على شرط غير محقق فالكالم فيه هو عينه [36]كانت بصيغ المضارع أو األمر فيجب أن تقترن بقرينة تدل على التنجيز

 .قق، يعني إذا كان التعليق على شرط محقق فالعقد صحيحالكالم فيما سبق، وقوله غير متح

 [01]الـمادة 

 .يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره -أ

 :الشرح

الشروط الواجب توافرهما في العاقدان، كما وفي هذه الفقرة تحدث القانون عن أهلية العاقدين، أي المباشران للعقد، فالعقل من 

، فال يجوز لغير العاقل مباشرة عقد الزواج بنفسه؛ لعدم تحقق شرط العقل حسب [37]في سائر العقود، وهذا متفق عليه بين الفقهاء والقانون

تثنى القانون حاالت يجوز فيها زواج غير نص المادة القانونية، ولكن يجوز لوليه أن يقوم بإجراء هذا العقد لما له من والية عليه، وقد اس

العاقل كالمجنون وغيره، وللفقهاء كالم في هذا الموضوع، وفي هذا تفصيل سأعرضه بعد قليل عند حديثنا عن هذا االستثناء وبشكل 

انه إجراء عقد الزواج، للعاقدين بعد أن يتم يجيز الذي[ العمر]مفصل، وبعد ذكر شرط العقل في كال العاقدين، أشار القانون إلى السن 

                                                             
. 42ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي. الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة إلكترونية، باب شهادة: انظر [33]

بالمحاكم، دار القلم للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،  عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل: خالف

 .03ص. م0992
 .080ص02ج. ه، الطبعة األولى0425بيروت : عبد هللا بن أحمد المقدسي أبو محمد، المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر: ابن قدامة [34]
فخر الدين عثمان بن علي الحنفي، تبين الحقائق شرح : الزيلعي. 69الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة، صمحمود علي، شرح قانون األحوال : السرطاوي [35]

 .022ص0ج. هـ0606القاهرة، : كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالمي
ين عثمان بن علي الحنفي، تبين الحقائق شرح فخر الد: الزيلعي. 69محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ص: السرطاوي [36]

 .022ص0ج. هـ0606القاهرة، : كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالمي
 .الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة إلكترونية، باب والية [37]
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وهذه القضية ترتبط عند الفقهاء بما يعرف بسن البلوغ، حيث بحثوه بهذا العنوان، ومن خالل االستقراء في هذا الموضوع وجدت أن 

ار الشارع لم يحدد سناً معينة للبلوغ؛ وذلك ألن هذه القضية تختلف من شخص آلخر ومن منطقة ألخرى، وللبلوغ أهمية كبيرة جدا، فمد

الزواج على قضية البلوغ التي تعني أن كال الخاطبين يستطيع القيام بواجبه المقصود من الزواج بالدرجة األولى، ولكن مجرد البلوغ ال 

يكفي بأن يكون عالمة على أن كال الطرفين قادرين على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية وإنشاء أسرة هادئة وقوية ومنيعة أمام مهمات 

تي تصعب يوما بعد يوم، لهذا كله حدد القانون سنا معينة ليصح بعد إتمام هذه السن للطرفين مباشرة هذا العقد المقدس، وفي سن الحياة ال

أّن البلوغ بالّسّن يكون بتمام خمس عشرة سنةً قمريّةً للّذكر واألنثى، كما صّرح الّشافعيّة بأنّها : فيرى الجمهور: البلوغ اختالف بين الفقهاء

، فالذي يظهر لنا [39]أّن البلوغ بالّسّن للغالم هو بلوغه ثماني عشرة سنةً، والجارية سبع عشرة سنةً : ، وخالف أبو حنيفة فقال[38]يديةتحد

 .يةهنا أن القانون أخذ بقول اإلمام األعظم في الذكر، وألحق األنثى به، ولكن هناك استثناء على هذه الفقرة، وهذا سنعرفه في الفقرة اآلت

من هذه المادة  يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حاالت خاصة [ أ]على الرغم مما ورد في الفقرة  -ب

ً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها  بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا

 .في كل ما له عالقة بالزواج والفرقة وآثارهماالمصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة 

 :الشرح

يدل داللة واضحة ...[ على الرغم مما ورد : ]بدأ القانون هذه الفقرة بكلمات تدل على أنها استثناء وخروج على ما قبلها، فقوله

ن من سماحة قاضي القضاة وذلك في على أن هذه الفقرة هي استثناء ممن قبلها، وهذا االستثناء يعطي والية للقاضي وبعد أخذه اإلذ

حاالت خاصة، أعطاه الحق في تزويج من هم دون السن القانوني المحدد في الفقرة السابقة، وهذا السن هو الخامسة عشرة سنة، وذلك إذا 

لقانون عن أقوال كان في هذا الزواج ضرورة ومصلحة، ويعطى أهلية كاملة فيما يتعلق بالزواج والفرقة، وبهذا االستثناء لم يخرج ا

ًء، الفقهاء الذين قالوا بأن سن البلوغ هو خمس عشرة سنة والتي ذكرناها قبل قليل أثناء حديثنا عن الفقرة السابقة، ولكنهم جعلوها استثنا

لة والحاالت الخاصة هذه لم يصرح بها القانون على سبيل التعين والحصر، وأمرها متروك للقاضي بعد إذن قاضي القضاة، فالمسأ

تقديرية، وتختلف من حالة ألخرى، ووجوب أخذ اإلذن من قاضي القضاة جاء للتحقق من المصلحة أو الضرورة الملحة التي تسمح 

                                                             
: و شرح مختصر المزني، دار الكتب العلميةعلي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وه: الماوردي: انظر [38]

جمعية المجلة، : مجموعة من العلماء. 604ص0ج. الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود: م، الطبعة األولى، تحقيق0999-هـ 0409بيروت، 

: حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة األحكام، دار الكتب العلمية .وما بعدها 983: مادة. نجيب هواويني: مجلة األحكام العدلية، كارخانه تجارت كتب، تحقيق

الرياض، : أحمد بن فرج اإلشبيلي الشافعي، مختصر خالفيات البيهقي، مكتبة الرشد: اللخمي. 633ص0ج. المحامي فهمي الحسيني: بيروت، تحقيق وتعريب

محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد هللا، تحفة المودود بأحكام : الزرعي. 689ص6ج. قلذياب عبد الكريم ذياب ع. د: م، الطبعة األولى، تحقيق0991 -هـ 0401

.091ص. عبد القادر األرناؤوط: م، الطبعة األولى، تحقيق0910 -ه0690دمشق : المولود، مكتبة دار البيان  
عالء الدين، : الكاساني. 084ص6ج. ية المبتدي، المكتبة اإلسالميةأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني، الهداية شرح بدا: المرغياني: انظر [39]

فخر الدين عثمان بن علي الحنفي، تبين الحقائق شرح : الزيلعي. 010ص1ج. م، الطبعة الثانية0980بيروت، : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي

ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، دار الفكر . 026ص5ج .هـ0606القاهرة، : كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالمي

.، وغيرها كثير056ص3ج. م0222 -هـ 0400. بيروت: للطباعة والنشر  
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نا للقاضي إجراء العقد بين الذين هم دون السن القانوني، وال شك أن في هذا تحقيق للعدالة واألقرب للشريعة اإلسالمية، كما أن القانون ه

 .[40]عن الولي، وهذا فيه نظر عند بعض المدرسين لهذا القانونلم يذكر شيئا 

يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إال بعد أن يتحقق القاضي من [: 00]الـمادة 

 .رضاها واختيارها

 :الشرح

المصلحة، وصورة هذا العقد أن يتقدم رجل لخطبة  نص هذه المادة لم يؤخذ من نصوص الفقهاء وال من أقوالهم، وإنما أخذ من

امرأة أصغر منه بعشرين سنة، وجاء هذا النص لحماية حق المرأة في اختيار شريك حياتها، والتحقق من أنها راضية عن هذا الزواج من 

ذا الزواج غالبا ما يكون تحت رجل أكبر منها بعشرين عاما، وأنها لم تتعرض ألي نوع من الضغوط إلجبارها على هذا الزواج؛ وألن ه

الضغوط وغالبا تكون المرأة مكره على ذلك، أوجب القانون في هذه المادة على القاضي أن يتحقق بنفسه من اختيارها ورضاها عن هذا 

كس ذلك فإن الزواج، فإذا أخبرت القاضي بأنها راضية وأنها لم تتعرض ألي نوع من الضغط واإلكراه، أتّم القاضي العقد، وإذا ظهر ع

 .القاضي ال يتم العقد حسب نص هذه المادة

للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية، إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه  [: 02]الـمادة 

لته تفصيال والتحقق مصلحة له وأن ما به غير قابل لالنتقال إلى نسله، وأنه ال يشكل خطورة على الطرف اآلخر وبعد إطالعه على حا

 .من رضاه

 :الشرح

والتي شرطت أن يكون الخاطبين بالغين عاقلين، فالعقل هو شرط حسب نص [ أ]فقرة [ 02]وهذه المادة استثناء من مادة رقم 

أو عته أو إعاقة  المادة المذكورة، ولكن في هذه المادة استثناء لتلك المادة، حيث أعطت هذه المادة الوالية للقاضي في تزويج من به جنون

عقلية، وقيدت ذلك بإثبات أن في هذا الزواج مصلحة، وأنه ال يشكل أي خطورة على الطرف اآلخر، وعلى القاضي أيضاً التحقق من 

، فيجوز للولي أن يقوم بتزويج المجنون والمعتوه، ولكن هذا ليس على إطالقه، فقال [41]رضاه، والفقهاء لم يشترطوا العقل لصحة الزواج

أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده وال يجد في محارمه ... فإن كان المجنون كبيراً لم يُزّوج لغير حاجة ويُزّوج للحاجة : لسادة الشافعيةا

                                                             
لي ، وهذا يعني أنه لم يعطيه الوالية في التزويج، قد أغفل ذكر الو[ 02]من مادة[ ب]و [ أ]حيث يرى الدكتور شويش المحاميد أن القانون في هذه الفقرتان  [40]

وقد ذكر ذلك في محاضراته خالل . وأعطاها للقاضي الذي يستمدها أيضاً من قاضي القضاة بعد أخذه لإلذن منه، وهذا في نظره، اعتداء على حق الولي في واليته

 .م0200" الزواج والطالق"تدريسه لمساق 
 .، نقالً من كتب العلماء50قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ص محمود علي، شرح: السرطاوي [41]
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... من يحصل هذا وتكون مؤنة النكاح أخف من ثمن جارية أو بأن يتوقع شفاؤه بالنكاح، وإذا جاز تزويجه تواله األب ثم الجد ثم السلطان 

 .[42]...ومتى جاز تزويج المجنون لم يزوج إال امرأة واحدة... إن كان المجنون صغيرا لم يصح تزويجه على الصحيح و

أن كالً من األب ووصيه وإن سفل والحاكم يجبر المجنون إذا احتاج للنكاح ال للخدمة بأن خيف منه : ".... وقال السادة المالكية

، وأما السادة [44]بَِحالٍ  اْلَبالِغُ  اْلَمْجنُونُ  يُْجبَرُ  اَل : كما قال بعض الحنابلة". [43].....يُعان على الزناالفساد؛ ألن الحد وإن سقط عنه فال 

، وقد أخذ القانون مادته هذه من قول السادة [45]األحناف فلم أقف لهم على قول واضح في هذه المسألة إال قولهم أن نكاح المجنون ال ينعقد

، فشرط القانون وجود تقرير طبي رسمي يثبت أن في هذا الزواج مصلحة وحاجة ملحة وأن الذي به ال ينتقل الشافعية كما هو واضح

لنسله، وأنه ال يشكل خطرا على الطرف اآلخر، وكل هذا بعد اإلطالع على حالته الصحية والتحقق من رضاه، وهذا كله بعد أن يأذن 

ا لما ذهب إليه الشافعية، فالشافعية وحسب النص المذكور لهم آنفاً أعطوا الوالية لألب ثم القاضي بإتمام هذا العقد، وهذا ليس مطابق تمام

الجد ثم السلطان، والقانون هنا أعطاها للقاضي مباشرة دون الرجوع لمن هو أحق في الوالية، وفي هذا نظر، فإهمال رأي الولي األقرب 

 .اإلذن ليس الوالية وإنما بعد موافقة وطلب الولي لذلكفيه إجحاف ولحقه في الوالية، إال إذا كان المقصود ب

 [:06]الـمادة 

 :يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي  -أ

 .قدرة الزوج المالية على المهر -0

 .قــدرة الزوج على اإلنفاق على من تجب عليه نفقته -2

 .إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى -6

 :الشرح 

                                                             
عبد الحميد، حواشي الشرواني على : الشرواني. 94ص1ج. ه، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي: انظر [42]

زكريا بن محمد بن أحمد أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار الكتب : زكريا األنصاري. 085ص1ج. بيروت: تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر

. 039ص6ج. بيروت: محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر: الشربيني. 38ص0ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : العلمية

ابن . 039ص4ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : زكريا بن محمد بن أحمد أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار الكتب العلمية: زكريا األنصاري

بيروت، : شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الشهير بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر للطباعة: شهاب الدين الرملي

 .واللفظ هنا لصاحب الروضة. 036ص3ج. م0984 -هـ 0424
: الدردير. 469ص. بيروت: صالح عبد السميع اآلبي، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الثقافية: األزهري: انظر [43]

. بيروت: الخرشي على مختصر سيدي خليل، دار الفكر للطباعة. 045ص0ج. محمد عليش: ، تحقيقبيروت: سيدي أحمد أبو البركات، الشرح الكبير، دار الفكر

 .وغيرها كثير في المذهب، واللفظ لصاحب المختصر. 020ص6ج
: بيروت، تحقيق: العربيعلي بن سليمان، أبو الحسن، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث : المرداوي [44]

 .50ص8ج. محمد حامد الفقي
[45]

الشيخ نظام وجماعة من علماء . 060ص0ج. م، الطبعة الثانية0980بيروت، : عالء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي: الكاساني 

 .031ص0ج. م0990 -هـ 0400الفكر، الهند، الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، دار 
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هذه الفقرة من هذه المادة صرح القانون بشروط أولية قبلية وذلك يعني أن تكون هذه األمور موجودة قبل إجراء العقد،  وفي

وتتعلق هذه الشروط في الشرط األول والثاني تحديداً فقط بالخاطب دون المخطوبة، وهذا معروف بداهة، فيكون تحصيل حاصل، حتى لو 

مكن ألي شخص أن يتقدم لِخطبة أي امرأة دون أن يملك مهرها، ويكون قادراً على اإلنفاق عليه، والمهر لم ينص القانون على ذلك، فال ي

حق مقر من قبل الشرع للزوجة على زوجها تستحقه بمجرد العقد عليها، وهو ليس شرطاً للعقد وال ركناً له، وإنما هو أثر من مجموعة 

في هذا واضح جداً ال حاجة لذكرها لضيق المقام، والتأكد من قدرة الزوج المالية على دفع آثار تترتب على عقد الزواج، و كالم الفقهاء 

المهر من واجبات القاضي وتكون قبل العقد، ليتجنب التغرير بالزوجة أو وليها، وفي هذا حماية وضمان لحقها في المهر ووجوده، 

على من تجب عليه نفقته، المقصود بها الزوجة وغيرها من ولد أو : ، فقولهوالشرط الثاني يتعلق بالنفقة، وقد جعلها القانون بصيغة عامة

والحكمة في . والد أو غيرهما، وقد أجمع علماء اإلسالم على وجوب نفقات الّزوجات على أزواجهّن بشروط يذكرونها في باب النّفقة

عة من الخروج من بيت الّزوجيّة إالّ بإذن منه لالكتساب، وجوب النّفقة لها أّن المرأة محبوسة على الّزوج بمقتضى عقد الّزواج، ممنو

 فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها، فعلى هذا، أوجب القانون بهذا الشرط على القاضي قبل إجراء أي عقد التأكد من أن الزوج قادر

ئنان وحسن سير العالقة التي ستكون مقدسة بعد على نفقة الزوجة ومن تجب عليه نفقتهم على حد تعبير القانون، وفي هذا حماية واطم

بها العقد، أما الشرط الثالث فإنه يتعلق بالمخطوبة، ال أقصد أنه عليها، وإنما لها ولمصلحتها؛ حتى ال تتفاجئ وتكون على علم تام بأن خاط

قهي يوجب هذا عند الفقهاء، وأعتقد أن متزوج قبلها، لتكن على بصيرة من األمر، وتتخذ ما يناسبها من القرارات، وال يوجد أي نص ف

هذا الشرط غير مخالف للشريعة اإلسالمية وهو من المصالح المرسلة، وبهذا يكون إيجاب هذا األمر، تجنب لكثير من المشاكل المتوقع 

وعدم التغرير وهللا  حدوثها بين الزوجين، وهذه األمور يجب على القاضي أو المأذون التحقق منها بشكل جيد لضمان عدم ضياع الحقوق

 .أعلى وأعلم

على المحكمة تبليغ الزوجة األولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون  -ب

 .أصول المحاكمات الشرعية

 :الشرح

ولكن هذه الفقرة تتعلق بالزوجة  لما ورد في الشرط األخير من الفقرة السالفة الذكر والتوضيح، جاءت هذه الفقرة استكماالً 

األولى أو الزوجات إن كان هناك أكثر من زوجة للزوج، فأوجب القانون على المحكمة إجراء تبليغ الزوجة أو الزوجات بالعقد الجديد 

شرعية األردنية، لزوجهن، ويكون التبليغ وفق قواعد التبليغ الموضحة في قانون أصول المحاكمات الشرعية المعمول بها في المحاكم ال

 .وفي هذا أيضاً عدالة و تجنب ألي مشاكل متوقعة
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 :والية التزويج: المبحث الثالث

 .الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة[: 04]الـمادة 

 :الشرح

تنفيذ الحكم إلى الغير  :عنى االصطالحي للوالية في الشرع، فالوالية هيقبل البدء بتوضيح هذه المادة، ال بد من التعرف على الم

، والوالية نوعان، والية إجبار، ووالية ندب أو اختيار، ولم تتعرض هذه المادة للتفصيل فال داعي للتوضيح هنا وستأتي في [46]شاء أو أبى

من مذهب السادة األحناف والذي أخذ به القانون هنا هو على النحو  على القول الراجح[ والية التزويج تحديداً ]محلها، وترتيب األولياء 

 : [47]اآلتي

 .االبن ثم ابنه وإن نزل، فجهة البنوة مقدمة على جهة األبوة عند األحناف وهذا كترتيبهم في اإلرث -0

 .وإن عال[ أب األب]األب ثم الجد  -0

 .وإن نزلاألخ الشقيق ثم األخ ألب ثم ابن األخ الشقيق ثم ابن األخ ألب  -6

 .العم الشقيق ثم العم ألب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم ألب وإن نزل -4

هذا هو ترتيب األولياء على القول الراجح من مذهب السادة األحناف، ولكن إذا اجتمع عدة عصبات وتوفرت فيهم شروط 

ا هناك من هذه الصور، يكون لكل واحد منهم والية تزويج؛ الوالية وكانوا بنفس قوة القرابة والدرجة كأن يكون لها ابنين أو شقيقين إلى م

ألنه ال مرجح ألحدهما على اآلخر، وأي واحد منهما إذا انفرد بتزويج الصغير أو من في حكمه صح عقده، ولمزيد من التوضيح يرجع 

 .إلى المرجع المذكور في الحاشية

 .يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمةيشترط في الولي أن يكون عاقالً راشداً وأن  [:05] الـمادة

 :الشرح

 :وهذه المادة بينت لنا شروط الولي ، فيجب أن يكون الولي

                                                             
أحمد بن عبد . د: ه، الطبعة األولى، تحقيق0423جدة : قاسم بن عبد هللا بن أمير علي، أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء، دار الوفاء: القونوي [46]

عالء الدين الحصكفي . 001ص6ج. بيروت، الطبعة الثانية: كنز الدقائق، دار المعرفةزين الدين الحنفي، البحر الرائق شرح : ابن نجيم. 048ص. الرزاق الكبيسي
ابن . 55ص6م  ج0220 -هـ0406محمد بن علي بن محمد الِحْصني، الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، : الحنفي

 .55ص6م، ج0222 -هـ 0400بيروت، : ختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، دار الفكر للطباعة والنشرعابدين، حاشية رد المختار على الدر الم
[47]

حاكم  لعبد الوهاب أخذت هذا الترتيب نقالً من كتاب أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب اإلمام أبي حنيفة وما عليه العمل في الم 

 .عدهاوما ب 32خالف، ص
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عاقالً، وهذا بديهي، فال يجوز أن يكون من ال والية له على نفسه أن يكون ولياً على غيره، وهذا متفق عليه  -0

 .بين الفقهاء والقانون

بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح ط لصحة الوالية الرأي والكفاءة، الرشد، وقد اتفق الفقهاء على أنه يشتر -0

 .[48]ال حفظ المال فرشد كل مقام بحبسه

فال والية لكافر على مسلم، وليس هذا على إطالقه، بل ربطه القانون بأن تكون المخطوبة مسلمة : اإلسالم -6

وهذه الشروط متفق عليها بين  والية غير المسلم في هذه الحالة،أيضاً، وأما إذا كانت كتابية، فالمفهوم المخالف لهذا النص يجيز 

، حيث لم [49]عمال بقول كثير من الفقهاء، وهو شرط العدالة في الولي الفقهاء والقانون، ولكن هناك شرط لم يذكره القانون هنا،

مالك وأبو حنيفة تصح وينعقد بها النكاح  فقال: يشترطه القانون وكثير من الفقهاء في الولي، وهذا الشرط مختلف فيه بين الفقهاء

 .[50]وقال الشافعي في القول المنصوص عليه ال ينعقد وال يصح وعن أحمد روايتان إحداهما المنع من الصحة واألخرى يصح

رضا أحد األولياء بالخاطب يسقط اعتراض اآلخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا الولي األبعد عند [: 03] الـمادة

 .غياب الولي األقرب يسقط اعتراض الولي الغائب ورضا الولي داللة كرضاه صراحة

 :الشرح

فإذا كان األولياء متعددين، فأولهم هو أقربهم درجة حسب الترتيب المذكور سابقاً، فإذا تساووا في الدرجة، فإن رضا أحدهم 

، فإذا رضي هذا الولي [حسب الترتيب]لذي يليه في قوة الدرجة يسقط اعتراض اآلخر، كما أن الولي األقرب إذا غاب، تكون الوالية ل

البعيد، سقط حق الولي القريب الغائب في ذلك الوقت سقط حقه في االعتراض بنص هذه المادة، وتكون صورة الرضا إما صراحة أو 

و القبول، وتكون داللة الرضا كأن يباشر ، واعتبر القانون هذه الطرق متساوية، فالصراحة تكون بالنطق وإسماع اإليجاب أ[داللة]ضمنا 

 .بإجراء العقد، أو عمل أي شيء يدل على رضاه

                                                             
منصور بن : البهوتي. 10ص6ج. ه0692الرياض،  : منصور بن يونس بن إدريس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، مكتبة الرياض الحديثة: البهوتي: انظر [48]

مصطفى : الرحيباني. 340ص0ج .م، الطبعة الثانية0993بيروت، : يونس بن إدريس، شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، عالم الكتب

 .38ص5ج. م0930دمشق، : السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب اإلسالمي
. القاضيأبو الزهراء حازم : ه، الطبعة األولى، تحقيق0408بيروت، : محمد أبو عبد هللا، الفروع وتصحيح الفروع، دار الكتب العلمية: ابن مفلح المقدسي: انظر [49]

عبد الرحمن بن : أحمد عبد الحليم الحراني أبو العباس، كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، تحقيق: ، ابن تيمية046ص5ج

ه، الطبعة األولى، 0401القاهرة، : ر السالممحمد بن محمد بن محمد أبو حامد، الوسيط في المذهب، دا: الغزالي. 022ص60ج. محمد بن قاسم العاصمي النجدي

. ه، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي. 10ص5ج. أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر: تحقيق

م، الطبعة األولى، 0994دمشق، : في حل غاية اإلختصار، دار الخير تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي، كفاية األخيار: الحصيني. 600ص3ج
. بيروت، الطبعة الثانية: كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير، دار الفكر: ، السيواسي658ص. علي عبد الحميد بلطجي،ومحمد وهبي سليمان: تحقيق

 .054ص1ج
[50]

السيد : م، الطبعة األولى، تحقيق0220-هـ0406بيروت، : مد الشيباني، إختالف األئمة العلماء، دار الكتب العلميةالوزير أبي المظفر يحيى بن مح: ابن هبيرة 

 .001ص0ج. يوسف أحمد
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إلى من يليه، فإذا تعذر  الواليةإذا غاب الولي األقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق [: 07]الـمادة 

 .أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الوالية إلى القاضي

 :الشرح

عالجت هذه المادة مسألة غياب الولي، فإذا غاب الولي األقرب لمن تنتقل الوالية؟ فقال السادة األحناف إذا غاب أقرب األولياء 

زفر ليس لمن دونه أن يزوجها وإن كان األقرب غائبا غيبة منقطعة فإن زوجها كان  غيبة منقطعة فلمن دونه أن يزوج الصغير، وقال

فأرى أن .... وقال مالك في البكر إذا غاب أبوها غيبة منقطعة مثل هؤالء الذين يخرجون في المغازي النكاح موقوفاً على إجازة الغائب، 

، والقانون هنا أخذ بقول من قال أنها أي الوالية [51]يزوج إذا غاب األقربوقال الثوري لألبعد أن  ترفع أمرها إلى السلطان فينظر لها،

 .تنتقل إلى الذي يلي هذا الغائب حسب الترتيب المذكور سابقاً، حتى إذا لم يوجد انتقلت الوالية للقاضي

أتمت الخامسة عشرة سنة  من هذا القانون، يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي[ 01]مع مراعاة المادة [: 08]المادة 

 .شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بال سبب مشروع

 :الشرح

َج بكفئها إَذا طََلبَْت ذلك َوَرِغَب ُكلٌّ ِمْنهَُما في : وهذه المادة بحثت مسألة عضل الولي، ومعنى العضل هنا َمْنُع اْلَمْرأَِة التََّزوُّ

بَْت ذلك بَِمْهِر ِمْثلِهَا أو ُدونَهُ َصاِحبِِه َسَواٌء طَلَ 
والتي حددت السن القانوني الذي يشترط للخاطبين أن [ 02]، وذلك مع مراعاة للمادة [52]

يتمانه في الفقرة األولى من نفس المادة، وفي الفقرة الثانية أذنت في حاالت خاصة بزواج من هم في سن الخامسة عشر، ولم يحدد القانون 

إلى [ األقرب]السبب غير المشروع ال على سبيل المثال وال على سبيل الحصر، ونقل القانون هنا الوالية بعد عضل الولي هنا هذا 

 .القاضي مباشرة، بعد الطلب منه، وإعطائه اإلذن في تزويج البكر وفي هذه المادة نظر

 .جاوزة من العمر ثماني عشرة سنةال تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المت[: 09]المادة 

 :الشرح

                                                             
. نذير أحمد عبد هللا: ه، الطبعة الثانية، تحقيق0401بيروت، : أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي، مختصر اختالف العلماء، دار البشائر اإلسالمية: الجصاص [51]

 .وما بعدها 056ص0ج
بيروت، : علي بن سليمان، أبو الحسن، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي: المرداوي: انظر [52]

ه، 0425بيروت، : في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكرعبد هللا بن أحمد المقدسي أبو محمد، المغني : ابن قدامة. 15ص8ج. محمد حامد الفقي: تحقيق

: شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا المصري الحنبلي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار الكتب العلمية: الزركشي. 04ص1ج. الطبعة األولى

محمد عبد الرؤوف التوقيف على : المناوي. 666ص0ج. عبد المنعم خليل إبراهيم: اشيهم، الطبعة األولى، حققه وقدم له ووضع حو0220 -هـ 0406بيروت، 
يحيى بن شرف بن : النووي. 503ص. محمد رضوان الداية: ه، الطبعة األولى، تحقيق0402بيروت، دمشق، : مهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر، دار الفكر

محمد بن عبد هللا بن : الجياني. 050ص0ج. عبد الغني الدقر: ه، الطبعة األولى، تحقيق0428دمشق، : ، دار القلم[قه لغة الف] مري أبو زكريا، تحرير ألفاظ التنبيه 

. سعد بن حمدان الغامدي: م، الطبعة األولى، تحقيق0984-هـ0424مكة المكرمة، : عبد هللا بن مالك الطائي، إكمال األعالم بتثليث الكالم، جامعة أم القرى

 .465ص0ج



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 222 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

ألغى القانون هنا موافقة الولي في زواج الثيب العاقلة والتي تجاوزت سن الثمانية عشرة سنة من عمرها، وهنا اتفق نص هذه 

، [54]"مجمع عليه أن نكاح األب الثيب ال ينفذ بدون رضاها وهو:" ، فقال السرخسي من األحناف في مبسوطه[53]المادة مع أقوال الفقهاء

لألب أو غيره وال يكفي سكوتها [ البالغة بصريح اإلذن] العاقلة الثيبوتزوج :" وقال الخطيب الشربيني من الشافعية في مغني المحتاج

 ".[55]رواه أبو داود وغيره وقال البيهقي رواته ثقات" ليس للولي مع الثيب أمر"لحديث 

 .من هذا القانون مشروط بأن ال يقل المهر عن مهر المثل[ 08]المادة  إذن القاضي بالتزويج بموجب[: 21]المادة 

 :الشرح

فشرط القانون على القاضي الذي يأذن بتزويج البكر التي في سن الخمسة عشر من عمرها في حالة عضل الولي بال سبب 

 .مشروع، أن ال يقل مهرها عن مهر مثيالتها، وفي هذا حماية لحقها

 :الكفاءة في الزواج: المبحث الرابع

 [:20]الـمادة 

يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر  -أ

 .المعجل ونفقة الزوجة

 :الشرح

ا في الحسب والنسب والدين والمال ، يعني مساوياً له[57]كون الزوج نظير للزوجة: ، وشرعاً [56]النظير والمساوي :الكفاءة لغة

، وقوله يشترط في [58]وغير ذلك مما قد يعاير به، والكفاءة المعتبرة التي تكون من جهة الرجل، فال يشترط أن تكون المرأة كفؤاً للرجل

                                                             
عبد هللا نذير : ه، الطبعة الثانية، تحقيق0401بيروت، : أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي، مختصر اختالف العلماء، دار البشائر اإلسالمية: الجصاص: انظر [53]

الوزير أبي : ابن هبيرة. 4ص0ج. بيروت: محمد بن أحمد بن محمد القرطبي أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر: ابن رشد. 004ص0ج. أحمد

 .005ص0ج. السيد يوسف أحمد: م، الطبعة األولى، تحقيق0220 -هـ 0406بيروت، : المظفر يحيى بن محمد الشيباني، إختالف األئمة العلماء، دار الكتب العلمية
 .9ص5ج. بيروت: دار المعرفة: شمس الدين، المبسوط، دار النشر: السرخسي: انظر [54]
 .052ص6ج. بيروت: محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر: نيالشربي [55]
 .، وغيره069ص0ج.بيروت، الطبعة األولى: أحمد بن مكرم األفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر: ابن منظور [56]
محمد رضوان : ه، الطبعة األولى، تحقيق0402بيروت، دمشق، : المعاصر، دار الفكر محمد عبد الرؤوف التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر: المناوي [57]

نكري، . 061ص. إبراهيم األبياري: ه، الطبعة األولى، تحقيق0425بيروت، : علي بن محمد بن علي، التعريفات، دار الكتاب العربي: الجرجاني. 323ص. الداية

م، الطبعة األولى، 0222 -هـ 0400بيروت، : ور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنون، دار الكتب العلميةالقاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد، دست

 .89ص6ج. حسن هاني فحص: حققه وعرب عباراته الفارسية
 .14ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي [58]
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، واألمور التي فيها كفاءة [59]يعني أن القانون هنا جعل الكفاءة من شروط اللزوم أخذاً بمذهب من قال بهذا من الفقهاء... لزوم الزواج 

 :كثيرة متوسعة، والقانون هنا حدد األمور التي تكون فيها الكفاءة على سبيل الحصر

والمراد بالتدين هنا الصالح واالستقامة، لذكره لفظ التدين، ولو كان المقصود الدين، لما ذكره بهذه : التدين -0

الفاسق كفئاً للتقية الصالحة ذات الدين، وعلى هذا فمصاهرة الفاسق تعتبر الصيغة التي تعبر عن المبالغة، فال يعقل أن يكون 

معياراً يعاير به أولياء المرأة أو حتى المرأة نفسها، وهذا رأي أبي حنيفة وأبي يوسف، وخالفهم محمد، وقال ال عبرة بالديانة 

 .[60]والصالح في الكفاءة

المعجل والنفقة، فمن ملك هذا أعتبره القانون كفؤاً  وقد قيدها القانون بقدرة الزوج على المهر: المال -0

 .[61]للمرأة

 .الكفـاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فال يؤثر ذلك في الزواج -ب

 :الشرح

ق خاص للمرأة وهذه الفقرة حددت لمن سيكون حق الكفاءة، ومتى ينظر فيها، وأثرها، فكما هو واضح أن القانون اعتبرها ح

، والكفاءة تراعى عند العقد، فال ينظر في حال الكفاءة قبل العقد، [62]ووليها أي معاً، ورضا أحدهما بتفويت حقه ال يفوت على اآلخر حقه

ألن أي ال أثر رجعي لها، فوجودها عند العقد هو المهم، كما أن زوالها بعد الزواج ال يؤثر أيضاً، وذلك حماية وحفاظ على األسرة؛ 

 .الظروف تتغير من حال إلى حال وهذا مجهول فال أحد يعلم الغيب سوى هللا عز وجل، ودوام الحال من المحال

 [:22]الـمادة 

 .إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل ال يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس ألي منهما حق االعتراض -أ

 :شرح 

                                                             
عالء الدين الحصكفي . 601ص0ج. م، الطبعة الثانية0980بيروت، : عالء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي: الكاساني: انظر [59]

ابن . 84ص6ج. م0220 -هـ0406محمد بن علي بن محمد الِحْصني،  الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، : الحنفي

 .84ص6ج. م0222 -هـ 0400بيروت، : عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، دار الفكر للطباعة والنشر
القلم للنشر والتوزيع، الطبعة عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، دار : خالف [60]

 .10ص. م0992الثانية، 
يع، الطبعة عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، دار القلم للنشر والتوز: خالف [61]

 .10ص. م0992الثانية، 
[62]

خصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، دار القلم للنشر والتوزيع، الطبعة عبد الوهاب، أحكام األحوال الش: خالف 

 .10ص. م0992الثانية، 
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في االعتراض لعدم الكفاءة وذلك لتقصيرهما في البحث عن كفاءته، وكأنهم رضوا به على حاله،  وفي هذا إسقاط لحقهما معاً 

 ".كفاءة"وفي هذا تفصيل رائع في الموسوعة الفقهية الكويتية في كلمة 

ل من إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج أو اصطنع ما يوهم أنه كفٌؤ، ثم تبين أنه غير ذلك، فلك -ب

 .حق طلب فسخ الزواج، فإن كان كفؤاً حين الخصومة فال يحق ألحد منهما طلب الفسخ الزوجة والولي

 :الشرح

والشرط هنا ملزم، فعدم تحققه يعطي الحق للزوجة ووليها طلب فسخ العقد لعدم تحقق الشرط، وكذلك إذا أخبر الزوج أنه كفؤاً 

للزوجة ووليها بطلب الفسخ، ولكن استثنى القانون حالة ما إذا كان كفؤاً وقت الخصومة، فال وأظهر ذلك بالتصنع واإليهام، فالحق يبقى 

 .يحق للزوجة ووليها المطالبة بفسخ العقد وذلك لعدم وجود ما يتطلب ذلك لوجود الكفاءة حينها

ضا أو مرت ثالثة أشهر يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الر[: 26]الـمادة 

 .على علم الولي بالزواج

 :الشرح

 :تتحدث هذه المادة عن سقوط حق فسخ العقد في حالة عدم الكفاءة، وذلك في حاالت

حمل الزوجة من زوجها؛ ألن في استعمال هذا الحق في هذه الحالة ضرر كبير جداً على األسرة التي إذا  -0

 .سبباً في نشوء مشاكل معقدة جداً، وفي إسقاط الحق هنا حفاظاً على حق الطفل بقي هذا الحق للزوجة ووليها فإنها ستكون

سبق الرضا، ويعني أنها علمت هي ووليها بأن الزوج غير كفؤ لها، ورضيت بذلك، فحينها يسقط حقها  -0

 .ووليها في طلب الفسخ لعدم الكفاءة

يبحث الولي عن كفاءة الزوج، فإذا تبين  مرور ثالثة أشهر على علم الولي بالزواج، وهذه المدة كافية؛ ألن -6

أن الزوج غير كفؤ لزوجته التي هو وليها، له الحق بطلب الفسخ قبل نهاية هذه المدة، ولكن مرور هذه الفترة دون أن يظهر عدم 

 .رضاه لعدم الكفاءة يعني رضاه ضمنياً بهذا الزوج، وبالتالي ليس له الحق في طلب الفسخ بعد هذه الفترة
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 :المحرمات: بحث الخامسالم

 : يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من [: 24]الـمادة 

 .أصله وإن عال - أ

 .فرعه وإن نزل  - ب

 .فروع أحد األبوين أو كليهما وإن نزلوا - ج

 . الطبقة األولى من فروع أجداده أو جداته - د

 :الشرح

أن يخطبهن، فبدأ بذكر المحرمات على التأبيد، أي ال يحل الزواج بهن  في هذه المادة حدد القانون النساء المحرمات على الرجل

 :أصالً، فبدأ بذكر المحرمات بسب القرابة، وهن على النحو اآلتي

 .فتحرم عليه أمه وجداته، وأصول أبيه وأصول أمه وإن علون:  أصل الرجل وإن عال  -0

 .وابنة ابن االبن وفروعها وإن نزل فتحرم عليه ابنته وفروعها، وابنة االبن: فرع الرجل وإن نزل -0

فتحرم عليه أخواته مطلقا شقيقات أو ألب أو أم وفروعهما كبنات : فروع أحد األبوين أو كليهما وإن نزلوا -6

 .أخواته وبناتهن وإن نزلن، وتحرم عليه بنات أخوته وبناتهن وإن نزلن

ه، وعمات أبيه وخاالت أبيه، وعمات أمه فتحرم عليه عماته وخاالت: الطبقة األولى من فروع جداته وأجداده -4

 .وخاالت أمه، وعمات جده وخاالت جده، وعمات جدته وخاالت جدته وهكذا

وهذا التحريم جاء بالنص، واإلجماع، والطبقة الثانية كبنات عمه وبنات عماته وبنات خاالته وبنات خاله وإن نزلن، فال يحرمن 

 .بدرجتين فأكثر، وهذا واضح في كتب الفقهاءعليه بسبب القرابة؛ ألنهن انفصل عن جده 

 :    يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من [: 25]الـمادة 

 . زوجة أحد أصوله وإن علوا - أ

 .زوجة أحد فروعه وإن نزلوا  - ب

 .أصول زوجته وإن علون - ج

 .فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن - د
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 :الشرح

 :التأبيد بسبب المصاهرة وهنوهذه المادة ذكرت المحرمات على 

 .فتحرم عليه زوجة أبيه وزوجات أجداده وإن لم يكن دخول: زوجة أحد أصول الرجل وإن علوا -0

فتحرم عليه زوجات أبنائه وزوجات أبناء أبنائه وزوجات أبناء بناته، : زوجة أحد فروع الرجل وإن نزلوا -0

 .وإن نزلوا، وإن لم يكن دخول

فتحرم عليه أم زوجته وجدات زوجته وإن علون سواء دخل بها أم لم : أصول زوجة الرجل وإن علون -6

 .يدخل

فتحرم عليه بنات زوجته الداخل بها وبنات بناتها وإن نزلن، : فروع زوجة الرجل التي دخل بها وإن نزلن -4

 .وبنات أبنائها وان نزلن، وذلك مربوط بالدخول ال بمجرد العقد، وهذا كله مأخوذ من النص

 .وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء[: 23]الـمادة 

 :الشرح

والدخول المذكور في هذه المادة هو غير الشرعي بدون عقد، واختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من أوجب حرمة المصاهرة بهذا 

بالدخول غير الشرعي وهذا قول أبي حنيفة  ومنهم من لم يوجبها، والقانون في هذه المادة أخد بقول من قال بوجوب حرمة المصاهرة

 .[63]وأحمد ومالك

 [:27]الـمادة 

 .يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب -أ 

 :الشرح 

هو بفتح الراء ويجوز كسرها وإثبات التاء معهما لغةً اسم لمص الثدي وشرب لبنه وشرعاً اسم لحصول لبن امرأة أو الرضاع 

، وهذه المادة واضحة جيداً، فما حرم على التأبيد بسبب النسب يحرم كذلك ما كان سببه الرضاع، [64]معدة طفل أو دماغهحصل منه في  ما

                                                             
بيروت، : العربيعلي بن سليمان، أبو الحسن، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث : المرداوي: انظر [63]

هالل : ه، تحقيق0420بيروت، : منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار الفكر: البهوتي. وما بعدها 003ص8ج. محمد حامد الفقي: تحقيق

 .، وغيرها كثير99ص6ج. ت، الطبعة الثانيةبيرو: زين الدين الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة: ابن نجيم. 10ص5ج. مصيلحي مصطفى هالل
[64]

. 413ص0ج. دار الفكر: مكتب البحوث والدراسات: ه، تحقيق0405بيروت، : محمد الخطيب، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، دار الفكر: الشربيني: انظر 

محمد الخطيب، مغني المحتاج : الشربيني. 432ص0ج. بيروت: ة والنشرالعالمة محمد الزهري، السراج الوهاج على متن المنهاج، دار المعرفة للطباع: الغمراوي
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وال داعي إلعادة ذكرها لضيق المقام، ولكن هناك استثناءات حسب الراجح من مذهب األحناف والتي أرجعنا إليه القانون عند انعدام 

ير الفقهاء ومنتشرة في كتبهم وكتب شروح األحوال الشخصية، وتكون هذه االستثناءات النعدام حكمة النص، وهي متفق عليها بين جماه

 :التحريم بالرضاع، وهي على النحو اآلتي

ال تحرم عليه أخت االبن أو البنت من الرضاع، وتحرم عليه أخت ابنه أو أخت ابنته من النسب؛ ألنها تكون  -0

 .بنته أو ربيبته

 .أخيه أو أخته من الرضاع، بينما من النسب تحرم؛ ألنها إما أن تكون أمه أو زوجة أبيه ال تحرم عليه أم -0

ال تحرم جدة ابنه أو ابنته من الرضاع، بينما تحرم جدة ابنه أو ابنته من النسب؛ ألنها إما أن تكون أمه أو أم  -6

 .زوجته

و عمته من النسب؛ ألنها تكون جدته ال تحرم عليه أم عمه أو عمته من الرضاع، بينما تحرم عليه أم عمه أ -4

 .ألب

ال تحرم عليه أم خاله أو خالته من الرضاع، بينما تحرم عليه أم خاله أو خالته من النسب؛ ألنها جدته  -5

 .[65]ألمه

الرضاع المحرم هو ما كان في العامين األولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل  -ب

 .نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثرمنها من تلقاء 

 :الشرح

وهذه الفقرة حددت وقت الرضاع المحرم ومقداره، وفي كال األمرين خالف بين الفقهاء، فاختلفوا في مقدار الرضاع المحرم 

 :على عدة أقوال

                                                                                                                                                                                                                   
: ، دار الفكر[لزكريا األنصاري ] سليمان، حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج : الجمل. 404ص6ج. بيروت: إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر

د بن أبي العباس أحمد بن حمزة الشهير بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار شمس الدين محم: ابن شهاب الدين الرملي. 414ص4ج. بيروت

محمد بن علي بن محمد الِحْصني، الدر المختار شرح تنوير األبصار : عالء الدين الحصكفي الحنفي. 010ص1ج. م0984 -هـ 0424بيروت، : الفكر للطباعة

 .، وغيرها029ص6ج. م0220 -هـ0406لطبعة األولى، وجامع البحار، دار الكتب العلمية، ا
عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة : خالف. 34ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي: انظر [65]

محمد، األحوال الشخصية، دار : أبو زهرة. 48ص. م0992نشر والتوزيع، الطبعة الثانية، اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم، دار القلم لل

. م0224فاروق عبد هللا، الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية العراقي، وزارة التعليم العالي، طبعة : كريم. 13ص. الفكر للنشر والطباعة، الطبعة الثانية

 .025ص
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ورواية عن أحمد وغيرهم  قول الشافعي ورواية عن أحمد ال يكون محرماً حتى ترضعه خمس رضعات متفرقة، وقال أبو ثور

، وقال أحمد في رواية عنه واحدة تكفي وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك  قليل الرضاع وكثير سواء، ال يحرم إال ثالث مصات

 .، والظاهر أن القانون أخذ بقول اإلمام الشافعي ومن وافقه، وهذا منثور في كتب الفقهاء[66]للتحريم

قال األوزاعي ال وقت في ذلك فما دام يحتاج إلى اللبن فهو رضاع  :مختلف فيها بين الفقهاء ومسألة وقت الرضاع المحرم أيضاً 

فإذا استغني عنه فال رضاع، وقال زفر هي ثالث سنين، وقال أبو حنيفة هي سنتان ونصف، وقال مالك سنتان وشيء وقدروا ذلك بشهر 

 .[67]في سنتين إال أن يفطم دون ذلك، والقانون هنا أخذ بقول من قال سنتين أو نحوه، وقال أبو يوسف ومحمد وأبو عبد هللا ال رضاع إال

 :يحرم بصورة مؤقتة ما يلي[: 28]الـمادة 

 .  بامرأة غير كتابيةزواج المسلم  - أ

 . زواج المسلمة بغير المسلم - ب

 .زواج المرتد عن اإلسالم أو المرتدة ولو كان الطرف اآلخر غير مسلم - ج

 . زوجة الغير أو معتدته - د

الجمع ولو في العدة من طالق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج  -هـ

 .باألخرى

 . الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طالق رجعي - و

تزوج الرجل امرأة طلقت منه طالقاً بائناً بينونة كبرى إال بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل  - ز

 .في زواج صحيح بها دخوالً حقيقياً 

 

 .وتحقق القاضي من ذلك الزواج ممن العنها إال إذا أكذب نفسه - ح

 :الشرح

المقصود بالتحريم المؤقت هو أن المرأة تحرم على الرجل بوجود سبب مؤقت ووزوال هذا السبب يجعلها تحل للرجل، وقد ذكر 

 :القانون هنا ثمانية أصناف من النساء المحرمات حرمة مؤقتة

                                                             
م، الطبعة الثانية، 0984 –ه 0424عمان، بيروت، : علي بن الحسين بن محمد، النتف في الفتاوى، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة أبو الحسن: السعدي: انظر [66]

: الوزير أبي المظفر يحيى بن محمد الشيباني، إختالف األئمة العلماء، دار الكتب العلمية: ابن هبيرة. 603ص0ج. المحامي الدكتور صالح الدين الناهي: تحقيق

.024ص0ج. السيد يوسف أحمد: م، الطبعة األولى، تحقيق0220 -هـ 0406بيروت،   
.انظر شروح األحوال الشخصية المذكورة في هذه المذكرة باإلضافة للمراجع ذاتها [67]  
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أو ال تدين [ فقد تكون يهودية أو نصرانية]المسلم بامرأة غير كتابية، فالمرأة تكون إما مسلمة أو كتابية زواج  -0

بدين سماوي، فاألصل أن يتزوج المسلم بالمسلمة، وبنص الكتاب العزيز، وهو ما استدل به جمهور الفقهاء يجوز للمسلم الزواج 

َواَل تَنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّٰى " ج المسلم بامرأة ليست كتابية، وهذا لقوله تعالى بالكتابية، وهنا حرم القانون بصورة مؤقتة زوا

، ووجه التأقيت هنا هو أن هذه المشركة والتي هي غير كتابية تكون محرمة حتى تؤمن بدين سماوي، فإذا آمنت [68]..."يُْؤِمنَّ 

 .زال سبب التحريم فتحل للرجل

فالمسلمة ال يحل لها الزواج بغير مسلم على اإلطالق وذلك لورود النص في زواج المسلمة بغير المسلم،  -0

، ووجه التأقيت [69]...."اَل هُنَّ ِحلٌّ لَّهُْم َواَل هُْم يَِحلُّوَن لَهُنَّ "... الكتاب الحكيم بهذا في آية االمتحان الواردة في سورة الممتحنة 

 .نه، ولكن إذا أسلم فيما بعد فإن سبب التحريم قد زال فيحل الزواج منههنا أنه ما دام الرجل غير مسلم فال يجوز الزواج م

زواج المرتد عن اإلسالم أو المرتدة ولو كان الطرف اآلخر غير مسلم، والمرتد حكمه في اإلسالم أن  -6

مؤقتة سواء كان  يستتاب ثالثة أيام فإن تاب ورجع فيعامل معاملة المسلم وإن لم يتب يقتل، يعني يحل دمه، وهذا يحرم بصورة

 .[70]رجل أو امرأة، وال يحل حتى يسلم، فزواجه باطل باتفاق الفقهاء والقانون

زوجة الغير أو معتدته، فال يحل زواج الرجل من امرأة ما زالت زوجة آلخر، وهذا هو وجه التأقيت وسببه،  -4

بغير رجل واحد، وذلك لورود النص في  ويحرم على المرأة أن تجمع بين أكثر من زوج في وقت واحد، فال يحل لها الزواج

هذا، ومتى طلقت هذه المرأة وانقضت عدتها، فإن سبب التحريم المؤقت قد زال، وعندها يحل للرجل الزواج بها، كما أن 

المعتدة يحرم الزواج بها، سواء كانت عدتها من طالق أو وفاة، وذلك لورود آيات العدة، وبعد انتهاء العدة وانقضائها، يحل 

 .للرجل الزواج بها

الجمع ولو في العدة من طالق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج باألخرى،  -5

وبعبارة أخرى يحرم بصورة مؤقتة الجمع بين المحارم، كالزواج من امرأة، تكون عمتها زوجة لهذا الزوج، أو خالتها، أو 

فرض أن أحد هاتين المرأتين ذكر واآلخر أنثى، ونرى هل يجوز زواجهما أم ال؟ وهذا أختها، ولتوضيح هذا، ذكر القانون أن ن

 .أيضا لورود النص بذلك من القرآن والسنة

                                                             
.000: القرآن الكريم، سورة البقرة [68]  
.02: القرآنن الكريم، سورة الممتحنة [69]  
إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق، : الشيرازي. 51ص5ج. ه، الطبعة الثانية0696بيروت، : يس أبو عبد هللا، األم، دار المعرفةمحمد بن إدر: الشافعي: انظر [70]

، ه0401القاهرة، : محمد بن محمد بن محمد أبو حامد، الوسيط في المذهب، دار السالم: الغزالي. 40ص0ج. بيروت: المهذب في فقه اإلمام الشافعي، دار الفكر
ه، الطبعة 0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي. 062ص5ج. أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر: الطبعة األولى، تحقيق

رتيب الشرائع، دار الكتاب عالء الدين، بدائع الصنائع في ت: الكاساني. 48ص5ج. بيروت: شمس الدين، المبسوط، دار المعرفة: السرخسي. 040ص1ج. الثانية

عمان، : أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد، النتف في الفتاوى، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة: السعدي. 012ص0ج. م، الطبعة الثانية0980بيروت، : العربي

.030ص0ج. المحامي الدكتور صالح الدين الناهي: م، الطبعة الثانية، تحقيق0984 –ه 0424بيروت،   
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الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طالق رجعي، فالشارع الحكيم حدد لنا بالنص عدد الزوجات  -3

فَانِكُحوا َما طَاَب لَُكم مَِّن النَِّساِء َمْثنَٰى : ".... بع زوجات، لقوله تعالىاآلتي يمكن للرجل أن يجمعهن في عصمته، وذلك في أر

، والزواج من خامسة وفي عصمته أربعة نساء فإن هذا مخالف للشرع الحنيف، وألحق بهن المعتدات من [71]..."َوثاَُلَث َوُربَاعَ 

لزواج بأخرى ما دام لم يجتمع في عصمته أكثر من ثالثة، طالق رجعي، فكأنهن ال زلن في عصمته، وانتهاء عدتهن، يحل له ا

 .فوجود الثالثة يحل له الزواج برابعة أخيرة، وال يحل له أكثر من ذلك

تزوج الرجل امرأة طلقت منه طالقاً بائناً بينونة كبرى إال بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخوالً حقيقياً   -1

أته ثالث طلقات، فال تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ومشروط بأن يكون الدخول من في زواج صحيح، وهذا إذا طلق امر

الزواج اآلخر دخوال حقيقيا شرعيا، ثم تطلق من هذا األخير، وتنقضي عدتها، بعدها يحل للزوج األول أن يعقد عليها، وهذا 

 .[72]"هُ ِمن بَْعُد َحتَّٰى تَنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فاََل تَِحلُّ لَ : " بالنص من الكتاب الحكيم، لقوله تعالى

، يعني أن من رمى زوجته بالزنا، ولم يأت بأربعة وتحقق القاضي من ذلك الزواج ممن العنها إال إذا أكذب نفسه  -8

الخامسة أن لعنة هللا شهود يطلب منه أن يالعنها، وذلك بأن يحلف أربع مرات باهلل أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، و

عليه إن كان من الكاذبين، وتحلف هي أربع مرات باهلل أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب هللا عليها إن كان من الصادقين، 

فإذا حلف كل واحد منهما على ذلك، يفرق بينهما، وال يحالن لبعضهما أبداً، ولكن إذا كذب نفسه، ورجع عن قوله في رميها 

يجب على القاضي أن يتحقق من ذلك، وتعود لتحل له ويعقد عليها من جديد، ويقول بعض الفقهاء بإقامة حد القذف بالزنا، ف

.[73]عليه

                                                             
 .6: القرآن الكريم، سورة النساء [71]
[72]

 .062: القرآن الكريم، سورة البقرة 
 .16ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي [73]
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 خاتمة

 :المالحظات

في الحقيقة أن هذا القانون جاء مختلفاً في ترتيبه وتقسيمه للمواد القانونية من خالل أبواب وفصول، وفي هذا تفصيل 

 .المهتمين إيجاد المواد وما يتعلق بها في باٍب أو فصٍل واحد، إذا ما تمت المقارنة بما سبقه من القوانينجيد يُسهل على 

ولكن يوجد بعض المالحظات واإلشكاالت في بعض نصوص هذا القانون، وتحديداً في الباب األول منه والذي تناولته 

ماء األجالء الذين قاموا بصياغته، وهنا أتمنى أن أكون مخطأً في بالتأصيل والتوضيح، وأنا ال أطعن بواضعيه وال أشكك بالعل

ولكنه العلم، والذي يتطلب من الجميع أن يتنبه لما قد يقع من إشكاالت تحتاج لتوضيح ! هذا، فمن أنا ألقوم بذكر مالحظات؟

اء في نفس الموضوع، فلم نجد قول لهم وبيان أكثر، وهذا ما قد حدث معنا حين قمنا بدراسة هذا القانون، ومقارنته بأقوال الفقه

 :يمكن أن يكون القانون قد أخذه منه، وعليه فإنني وجدت بعض اإلشكاالت التي استوقفتنا، وهي في الباب األول من هذا القانون

 

[ ب]قد أغفل ذكر الولي، بل وفي الفقرة [ ب]و[ أ]في كال فقرتيها [ 02]المالحظ على المادة  -0

بعد أخذه اإلذن من قاضي القضاة،  ولم يتضح إذا كان الولي له حق في اإلذن أم ال، وهنا يجب  أعطى الوالية للقاضي

توضيح وبيان أن اإلذن يكون بعد موافقة الولي في هذه المادة؛ ألن األصل أن تعطى الوالية للقريب ثم على الترتيب، 

 .وال تنتقل مباشرة للقاضي مع وجود الولي األقرب

 

من هذا القانون أيضاً إعطاء القاضي والية التزويج على من به جنون [ 00]مادة والمالحظ على ال -0

وأكرر هنا بأن ! أو عته أو إعاقة عقلية، مع احتمال وجود الولي األقرب، وفي هذا إجحاف بحق األولياء في واليتهم

ة، وجب التوضيح ليزول األصل إعطاء الوالية لألقرب فاألقرب حسب الترتيب، وإذا كان المقصود إذن وليس والي

 .اإلشكال

 :توصيات واقتراحات

حبذا لو يتم إعادة النظر بالمادة العاشرة وما يندرج تحتها من فقرات، وكذلك المادة الثانية عشر، والمتعلقات بموضوع والية 

لفظ اإلذن، هل يشمل  التزويج، وتوضيح من له حق الوالية في الحاالت المذكورة ضمن المادتين، وإزالة اإلشكال في استخدام

 الوالية؟
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     :قائمة المراجع والمصادر

: أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية: الفيومي: انظر [1]

 .632ص0ج. األولى: بيروت، الطبعة: ابن منظور حمد بن مكرم األفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر. 041ص0ج.بيروت

صالح عبد : األزهري. 053ص1ج. م0991بيروت، : يا، المجموع، دار الفكريحيى بن شرف بن مري أبو زكر: النووي: انظر [2]

أبو : المالكي. 440ص0ج. السميع اآلبي، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الثقافية، بيروت

 .34ص0ج. يوسف الشيخ محمد البقاعي: ه، تحقيق0400ت، بيرو: الحسن، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، دار الفكر

م، الطبعة 0220 -هـ 0400بيروت، : علي بن سلطان محمد، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الكتب العلمية: القاري: انظر [3]

تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، دار  ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح. 085ص 3ج. جمال عيتاني: األولى، تحقيق

أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفي، حاشية على مراقي الفالح : الطحاوي. 8ص 6ج . م0222 -هـ 0400. بيروت: الفكر للطباعة والنشر

 .662ص0ج. هـ، الطبعة الثالثة0608مصر : شرح نور اإليضاح، المطبعة الكبرى األميرية ببوالق

عبد : الشرواني. 62ص1ج. ، الطبعة الثانية0425بيروت، : ضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالميالنووي، رو: انظر [4]

محمد الخطيب، مغني المحتاج : الشربيني. 002ص1ج. بيروت: الحميد، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكر

محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، : السرطاوي. 065ص6ج. تبيرو: إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر

 .03ص. الطبعة الثالثة 

محمود علي، شرح : السرطاوي. 65ص. محمد، األحوال الشخصية ، دار الفكر للنشر والطباعة، الطبعة الثانية: أبو زهرة: انظر [5]

 .03ص. قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة

: الفراهيدي. 034ص0ج. م، الطبعة األولى0986هـ 0426بيروت، : أبو القاسم علي بن جعفر، األفعال، عالم الكتب: السعدي: انظر [6]

محمد : الفيروزآبادي. 013ص3ج. د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: الخليل بن أحمد، كتاب العين، دار ومكتبة الهالل، تحقيق

 .0660ص. بيروت: ط، مؤسسة الرسالةبن يعقوب القاموس المحي

 .693ص0ج. بيروت: أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية: الفيومي [7]

أحمد المقدسي أبو  عبد هللا بن: ابن قدامة. 65ص. محمد، األحوال الشخصية، دار الفكر للنشر والطباعة، الطبعة الثانية: أبو زهرة [8]

منصور بن يونس : البهوتي. 00ص1ج. ه، الطبعة األولى0425بيروت، : محمد، المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر

 .09ص5ج. هالل مصيلحي مصطفى هالل: ه، تحقيق0420بيروت : بن إدريس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار الفكر

 .03ص. م0224د هللا، الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية العراقي، وزارة التعليم العالي، طبعة فاروق عب: كريم [9]

 .06ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي [01]

ه، 0402بيروت، دمشق، : اصر، دار الفكرمحمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر المع: المناوي: انظر [11]

 .059ص0ج. محمد رضوان الداية. د: الطبعة األولى، تحقيق

 .الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة الكترونية، باب جهاز [21]

 .الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة الكترونية، باب جهاز [31]

محمد بن علي بن محمد الِحْصني،  الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، دار : عالء الدين الحصكفي الحنفي: انظر [41]

الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام . 056ص6ج. م0220 -هـ0406الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

 .608ص0ج. م0990 -هـ 0400، دار الفكر، األعظم أبي حنيفة النعمان

 ،034ص6ج. م0989 -هـ 0429بيروت، : محمد، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، دار الفكر: عليش: انظر [51]

 .009ص4ج. بيروت: ، دار الفكر[لزكريا األنصاري ] سليمان، حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج : الجمل: انظر [61]

 .005ص5ج. م0930دمشق، : مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب اإلسالمي: لرحيبانيا [71]

مجمع اللغة : ، دار الدعوة، تحقيق[0+0]إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسيط : انظر [81]

. مجموعة من المحققين: ى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، تحقيقمحمد مرتض: الزبيدي. 425ص0ج. العربية

 .05ص3ج

 .85ص6ج. بيروت، الطبعة الثانية: زين الدين الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة: ابن نجيم [91]

الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، دار الكتب محمد بن علي بن محمد الِحْصني،  : عالء الدين الحصكفي الحنفي [20]

 .6ص6ج. م 0220 -هـ0406العلمية، الطبعة األولى، 

 .0وتعديالته، مادة رقم  0984، لسنة 50قانون األحوال الشخصية الكويتي رقم  [21]
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لعام  59، وقانون األحوال الشخصية السوري رقم 0وتعديالته، مادة  0959لسنة  088قانون األحوال الشخصية العراقي رقم  [22]

 . 0مادة 0956

والظاهر أن هناك خالف بين الفقهاء في تسمية األركان والشروط، فبعض األركان عند بعض الفقهاء شروط عند البعض اآلخر،  [ 23]

 .داعي للدخول في هذه التفصيالت، لضيق المقام هناوالعكس كذلك، وال 

 .86ص6ج. بيروت، الطبعة الثانية: زين الدين الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة: ابن نجيم  [24]

 .069ص6ج. بيروت: محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر: الشربيني [25]

 .31ص6ج. ه0692الرياض : منصور بن يونس بن إدريس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، مكتبة الرياض الحديثة: البهوتي [26]

 .40ص. م0224فاروق عبد هللا، الوسيط في شرح قانون األحوال الشخصية العراقي، وزارة التعليم العالي، طبعة : كريم [27]

بو الحسن، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، دار علي بن سليمان، أ: المرداوي: انظر [28]

 .80ص8ج. محمد حامد الفقي: بيروت، تحقيق: إحياء التراث العربي

أبي الحسن : المرغياني. 63ص1ج. ه، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي [29]

زكريا بن : زكريا األنصاري. 092ص0ج. ي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة اإلسالميةعل

: الشيرازي. 58ص0ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : محمد بن أحمد أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار الكتب العلمية

فخر الدين عثمان بن : الزيلعي. 40ص0ج. بيروت: أبو إسحاق، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، دار الفكرإبراهيم بن علي بن يوسف 

محمد بن أحمد بن محمد : ابن رشد. 93ص0ج. هـ0606القاهرة، : علي الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالمي

 .6ص0ج. بيروت: صد، دار الفكرالقرطبي أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقت

أبي الحسن : المرغياني. 63ص1ج. ه، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي [30]

ريا بن زك: زكريا األنصاري. 092ص0ج. علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة اإلسالمية

: الشيرازي. 58ص0ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : محمد بن أحمد أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار الكتب العلمية

فخر الدين عثمان بن : الزيلعي. 40ص0ج. بيروت: إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، دار الفكر

محمد بن أحمد بن محمد : ابن رشد. 93ص0ج. هـ0606. القاهرة: ن الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالميعلي الحنفي، تبي

 .6ص0ج. بيروت: القرطبي أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر

 .68ص. محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة: السرطاوي [31]

 .68ص. دار الفكر ، الطبعة الثالثة : محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار النشر : السرطاوي [32]

محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار : السرطاوي. الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة إلكترونية، باب شهادة: انظر [33]

عبد الوهاب، أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه : خالف. 42ص. الفكر، الطبعة الثالثة

 .03ص. م0992قلم للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، العمل بالمحاكم، دار ال

ه، الطبعة 0425بيروت : عبد هللا بن أحمد المقدسي أبو محمد، المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر: ابن قدامة [34]

 .080ص02ج. األولى

فخر الدين عثمان بن علي : الزيلعي. 69محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ص: السرطاوي [35]

 .022ص0ج. هـ0606القاهرة، : الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالمي

فخر الدين عثمان بن علي : الزيلعي. 69كر، الطبعة الثالثة، صمحمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الف: السرطاوي [36]

 .022ص0ج. هـ0606القاهرة، : الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب اإلسالمي

 .الموسوعة الفقهية الكويتية، نسخة إلكترونية، باب والية [37]

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي، : الماوردي: انظر [38]

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد : م، الطبعة األولى، تحقيق0999-هـ 0409بيروت، : المزني، دار الكتب العلمية

: مادة. نجيب هواويني: ، تحقيقجمعية المجلة، مجلة األحكام العدلية، كارخانه تجارت كتب: مجموعة من العلماء. 604ص0ج. الموجود

. المحامي فهمي الحسيني: بيروت، تحقيق وتعريب: حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة األحكام، دار الكتب العلمية. وما بعدها 983

عة م، الطب0991 -هـ 0401الرياض، : أحمد بن فرج اإلشبيلي الشافعي، مختصر خالفيات البيهقي، مكتبة الرشد: اللخمي. 633ص0ج

محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد هللا، تحفة المودود بأحكام : الزرعي. 689ص6ج. ذياب عبد الكريم ذياب عقل. د: األولى، تحقيق

 .091ص. عبد القادر األرناؤوط: م، الطبعة األولى، تحقيق0910 -ه0690دمشق : المولود، مكتبة دار البيان
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. بكر بن عبد الجليل الرشداني، الهداية شرح بداية المبتدي، المكتبة اإلسالمية أبي الحسن علي بن أبي: المرغياني: انظر [39]

. م، الطبعة الثانية0980بيروت، : عالء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي: الكاساني. 084ص6ج

. هـ0606القاهرة، : لدقائق، دار الكتب اإلسالميفخر الدين عثمان بن علي الحنفي، تبين الحقائق شرح كنز ا: الزيلعي. 010ص1ج

. بيروت: ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، دار الفكر للطباعة والنشر. 026ص5ج

 .، وغيرها كثير056ص3ج. م0222 -هـ 0400

قد أغفل ذكر الولي ، وهذا يعني أنه لم [ 02]من مادة[ ب]و [ أ]لفقرتان حيث يرى الدكتور شويش المحاميد أن القانون في هذه ا [40]

يعطيه الوالية في التزويج، وأعطاها للقاضي الذي يستمدها أيضاً من قاضي القضاة بعد أخذه لإلذن منه، وهذا في نظره، اعتداء على حق 

 .م0200" والطالق الزواج"وقد ذكر ذلك في محاضراته خالل تدريسه لمساق . الولي في واليته

 .، نقالً من كتب العلماء50محمود علي، شرح قانون األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ص: السرطاوي [41]

عبد : الشرواني. 94ص1ج. ه، الطبعة الثانية0425بيروت، : النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي: انظر [42]

زكريا بن محمد بن : زكريا األنصاري. 085ص1ج. بيروت: شرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الفكرالحميد، حواشي ال

محمد : الشربيني. 38ص0ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : أحمد أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار الكتب العلمية

زكريا بن محمد بن أحمد : زكريا األنصاري. 039ص6ج. بيروت: منهاج، دار الفكرالخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ال

: ابن شهاب الدين الرملي. 039ص4ج. ه، الطبعة األولى0408بيروت، : أبو يحيى، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار الكتب العلمية

بيروت، : هاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر للطباعةشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الشهير بالشافعي الصغير، ن

 .واللفظ هنا لصاحب الروضة. 036ص3ج. م0984 -هـ 0424

: صالح عبد السميع اآلبي، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الثقافية: األزهري: انظر [43]

الخرشي . 045ص0ج. محمد عليش: بيروت، تحقيق: أحمد أبو البركات، الشرح الكبير، دار الفكرسيدي : الدردير. 469ص. بيروت

 .وغيرها كثير في المذهب، واللفظ لصاحب المختصر. 020ص6ج. بيروت: على مختصر سيدي خليل، دار الفكر للطباعة

ف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، دار إحياء علي بن سليمان، أبو الحسن، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخال: المرداوي [44]

 .50ص8ج. محمد حامد الفقي: بيروت، تحقيق: التراث العربي

الشيخ . 060ص0ج. م، الطبعة الثانية0980بيروت، : عالء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي: الكاساني [45]

 .031ص0ج. م0990 -هـ 0400نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، دار الفكر، 

ه، الطبعة 0423جدة : بن عبد هللا بن أمير علي، أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء، دار الوفاء قاسم: القونوي [46]

: زين الدين الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة: ابن نجيم. 048ص. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. د: األولى، تحقيق

محمد بن علي بن محمد الِحْصني، الدر المختار شرح تنوير األبصار : عالء الدين الحصكفي الحنفي. 001ص6ج .بيروت، الطبعة الثانية

ابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار . 55ص6م  ج0220 -هـ0406وجامع البحار، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 
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