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  اإلھداء

  

  

حب العلم والتعلم فارمحهما  إىل روح والدي الطاهرين اللذين غرسا يف قليب

 .� رب كما ربياين صغريا

 ...سندي يف احلياةو إىل إخويت 

إىل روح شيخي وموىل نعميت الذي غذى بعلمه عقلي وفكري، وزكى برتبيته 

 .الشيخ دمحم الغزايل رمحه هللا: وسلوكه روحي

 هال،فإىل زوجيت الكرمية املنافحة اليت صربت معي طيلة أ�م إعداد البحث

 .مين جليل االمتنان وعظيم التقدير

ولؤي  يسيد عل يَّ ـوإىل أوالدي الكرام فلذات كبدي ودرر فؤادي، إىل ابن

 .ورعاهممجيعا سريين ولبىن وإهلام حفظهم هللا  بنايتو 

 .إىل طلبة القرآن الكرمي ومعلميه

  ...إىل أصدقائي ورفاقي

نيأهدي هذا العمل املتواضع الذي أرجو ثوابه من رب العامل



 

  الشكر

  

. }هذا من فضل ريب ليبلوين ءأشكر أم أكفر ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه{: قال هللا تعاىل

رواه الرتمذي يف  . }من مل يشكر الناس مل يشكر هللا{: وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. 40النمل، اآلية 

 .، وقال حديث حسن وصحيح1955ص 4جوالصلة، كتاب الرب 

 .للقيام �ذا البحث ينأخريا � وحده، فهو خري الشاكرين الذي وفقفالشكر أوال و 

تشرف �شرافه أإىل مشريف األستاذ الدكتور سليمان ولد خسال الذي  وامتناين يأقدم شكر 

 يد العون، فكان حبق مثاال رائعا يف النصح واإلخالص يل علي يف هذه األطروحة، والذي أمد

له وماله، وأن يوفقه يف حياته وأن يكلل مساعيه �جلد والقبول، فأرجو أن يبارك يف أه ،والتواضع

 .آمني. إنه ويل ذلك والقادر عليه

مث أتوجه �لشكر إىل كلية العلوم اإلسالمية �خلروبة، إدارة وأساتذة، وأخص �لذكر قسم 

 .من خدمات جليلة للعلم وطالبه هالدراسات العليا ومركز البحث العلمي، على ما يسرو 

شكر مجيع أساتذيت الذين كان هلم الفضل يف تدريسي وتكويين وما قدموا يل أن أيفوتين  وال

 .من علم ومعرفة

ومن  ،بعيدمن شكر كل من ساعدين يف إعداد هذا البحث من قريب أو أن أوال أنسى 

أعارين كتا�، أو قدم يل نصحا وتوجيها، أو دعا يل �لتوفيق، وأخص �لذكر الدكتور توفيق 

ريل عميد كلية احلقوق جبامعة املديةعلى ما أمدين به من مراجع هلا عالقة �ذا البحث، شندا

 .فأسأله جلت قدرته أن جيزي كل هؤالء عين خري اجلزاء

. وفق هللا اجلميع للخري والسداد وأخذ �يدينا لرفع راية احلق وإعالء كلمة هللا إنه مسيع جميب

 .سلموصلى هللا على دمحم وعلى آله وصحبه و 
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، ونشكره على مجيع نعمه، حنمده ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه، احلمد � رب العاملني

وأشهد أن سيد� دمحما عبده ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله ، أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لهو 

  .نوأصحابه والتابعني هلم �حسان إىل يوم الدي

 من أجل الوفاء الفقه اإلسالمي طيلة هذه القرون منوا عظيما وتطورا هائال لقد شهد: وبعد

يشكل ثروة لذلك أصبح ف، ومقتضيات مصاحلها يف كل زمان ومكان، حباجات األمة ومتطلبا�ا

تشريعية رائعة تضم عددا كبريا من املوسوعات واملؤلفات العلمية اليت حتوي آراء واجتهادات 

وهذا التطور الفقهي كان مالزما لعملية النمو الصحيح يف سائر األحكام الفقهية ، هاءالفق

  .االجتهادية

يهديها و ويلم شعثها بعد فرقتها ، هائوقد جاءت الشريعة اإلسالمية مبا يسعد البشرية بعد شقا

، ت اخلمسفظ الضرور�حلفجاءت ، اواملثل العلي، إىل التحلي �ألخالق الكرميةو ، قوم الطرقأإىل 

فا� ، لبناء جمتمع سليم يعيش يف ظل النظام الر�ين الذي ارتضاه هللا تشريعا خالدا إىل �اية احلياة

تعاىل مل يرتك الناس مهال يف حيا�م ومعامال�م وإمنا شرع هلم من األحكام ما ينظم عقودهم وأمور 

  .دنياهم وخاصة ما يتعلق بشؤون األسرة

أو ، فهي ال تعقد ألجل أغراض خاصة، زمةالقود الصحيحة أن تكون وملا كان األصل يف الع

ليس ألحد و ، يهافَ رَ ال طَ جعل الشارع احلكيم الوفاء �ا الزما على كِ  فقد، إشباع حاجات وغرائز

اره ر ولكن دوام العقد أحيا� قد يتعذر استم. منهما أن ينفرد �بطاهلا أو فسخها ألن العقود عهود

أو يكون ، سببا يف وقوع مفسدة أو فوات مصلحة دوامهفيكون ، و أحدمهاعلى كال الطرفني أ

حكم فشرع ألجل هذه االعتبارات يسر الشارع للناس سبل رفع املشقة ، بقاؤه خمالفا ملقصد شرعي

  .الفسخ إلزالة الضرر

ختتلف كثريا  ال- املناكحاتيف املعامالت أو  سواء كانت- إن طبيعة العقود يف الفقه اإلسالمي 

ألن األصل يف األبضاع ، إال أن عقود الزواج حيتاط فيها ما ال حيتاط يف غريها، يف أسباب فسخها

وألنه ميثاق غليظ كما قال هللا ، وحفظ كيان األسرة واستمراره من املقاصد الشرعية، التحرمي

  .)1(﴾منكم ميثاقا غليظا ﴿ وأخذن:تعاىل
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 ،تعذر املضي فيهإن قد جيري بني البشر فال مانع للمتعاقدين من فسخه ومع ذلك فهو ع

وهو على قناعة �مة�ن  ،ألن كل واحد من الزوجني رضي �لعقد، إال مبشقة �لغةال يتم واستمراره 

ما حيمله على الرضا والدخول يف هذا ، وضررله يف العقد من املصلحة والنفع أو درء مفسدة 

فكان من فضل هللا على عباده أن ، عد إمتامه أنه يضرُّبه أو يفوت عليه مقاصدهلكن تبني ب، العقد

: قال هللا تعاىل، ما مل يوجد يف أي نظام دنيويوهو شرع للزوجني من سبل وطرق حلل هذا العقد 

  .)1(﴾وكان هللا واسعا حكيما، وإن يتفرقا يغن هللا كال من سعته﴿

، والبحث فيه يربز جانبا من عظمة التشريع اإلسالمي، إن البحث يف فسخ العقود أمر مهم

وال مينعهم شيئا إال وضع ، الذي ال �مر الناس بشيء إال ويراعي فيه أال يوقعهم يف حرج ومشقة

  .فاسد عنهم يف العاجل واآلجلاملمبتغيا بذلك جلب املنافع هلم ودرء ، هلم بديال

إال ، بل إنه موضوع قدمي طبقه الرومان يف عصرهم، لفسخ يف العقود موضوعا حديثاومل يكن ا

ال سبيل و ، ذلك أن العقود عند الرومان مل يكن يرافقها الفسخ، أن تطبيقه جاء يف جمال ضيق

كذلك الطرف و ، ألحد املتعاقدين أن يطالب �لفسخ فهو مكلف بتنفيذ التزامات العقد فقط

  .اآلخر

بل إنه أجاز الفسخ دون شرط صريح بناء على أن ، قانون الفرنسي على هذا املنهجولقد سار ال

  .الشرط يوجد ضمنيا

ونظرا ألمهية ، ومن هنا كانت دراسة فسخ العقود أمرا مهما لتعلقه مبعامالت الناس وتصرفا�م

ابة يف هذا املوضوع وقلة من تطرق إليه ومجع فروعه وجزئياته حتت مبحث مستقل فقد اخرتت الكت

مستعينا �� ومعتمدا عليه ليكون  "أحكام فسخ عقود الزواج يف الفقه اإلسالمي"موضوع 

  .هالدكتورا لبحث يفموضوعا ل

  

  أسباب اختيار املوضوع: أوال

  : الدافع الختيار هذا املوضوع أسباب كثرية جنملها يف نوعني

  : أسباب ذاتية/ أ
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تصاص واالختالف الفقهي لالطالع عن الرغبة يف حبث املواضيع الفقهية ذات االخ .1

  .أصول املسائل وأدلتها

  .موضوع الفسخ كان من اقرتاح األستاذ املشرف مما شجعين على البحث فيه .2

  .ها يف جامعة املدية وهي األحوال الشخصيةسُ رِ دَّ الفسخ له صلة �ملقاييس اليت كنت أُ  .3

  : أسباب موضوعية/ب

األسباب اليت و نسان فيحتاج إىل معرفة ما يبطلها عقد الزواج له أمهية كربى يف حياة اإل .1

  .تؤدي إليها لالبتعاد عنها

أم  مفهوم واحدله هل ،و فهم حقيقة الفسخ واستعماالته لدى الفقهاء القدماء واملعاصرين .2

  .ةلفتخمصور 

وترتب آ�ره عليه إال أنه قد ينفسخ بعد انعقاده ، عقد الزواج األصل فيه اللزوم والنفاذ .3

  .ألسباب و�لتايل ينتهي االلتزام الناشئ عنه ومن هنا كانت دراسة فسخ العقد مهمةلسبب من ا

أن هللا تعاىل رتب على عقد الزواج أحكاما والتزامات البد من الوفاء �ا التأكيد على  .4

فكان البد من اإلملام �سباب الفسخ حىت يعرف املسلم أنه إذا مل يلم بشيء منها أن عليه االلتزام 

  .ما يرتتب على جهله وتقصريه يف ذلك ىمبقتض

  .هلذه األسباب وغريها اخرتت الكتابة يف هذا املوضوع

  

  : اهلدف من املوضوع: �نيا

  : ترمي هذه الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف أمهها

  .معرفة أحكام فسخ عقد الزواج وأسبابه وما ال يعد سببا شرعيا للفسخ .1

اليت مل يتعرض هلا  ، كم الشرعي الصحيح يف مثل هذه الفرقحاجة الناس املاسة ملعرفة احل .2

  .ومتس حيا�م بشكل مباشر أو غري مباشر، كثري من الناس

  .أن هذه الدراسة تكون عو� للمهتمني واملتخصصني يف هذا ا�ال .3

طالب و تسهيل احلصول على معرفة أسباب الفسخ يف الفقه اإلسالمي على املسلم عموما  .4

  .ث جيدها جمموعة يف مكان واحد �دلتها والقائلني �االعلم خصوصا حي
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ليعرفوا ما يعترب سببا شرعيا للفسخ فيجتنبوه حىت ال يفسد عقد تعليم الناس أمور دينهم  .5

  .الزواج وما ال يعد سببا شرعيا للفسخ يف عقود الزواج أيضا

  .الدراسات السابقة: �لثا

فقد وجدت بعض ، يف من البحث والدراسةإن موضوع فسخ عقد الزواج مل حيظ �لقدر الكا

البحوث والدراسات املتصلة �ذا املوضوع إال أ�ا أتت ببعض األحكام وتركت أحكاما أخرى ومن 

  : أبرزها

الزواج حبث مقارن بني الشريعة اإلسالمية والشريعتني املسيحية واليهودية والقوانني  فسخ- 1

م وهو 1965نيل شهادة الدكتوراه من مصر سنة العربية أعدها الدكتور أمحد احلجي الكردي ل

كما أنه ،  أمشل حبث يف هذا املوضوع فقد مجع املؤلف يف رسالته أهم األسباب املوجبة للفسخ

إال أنه مل يتكلم عن آ�ر الفسخ إال جممال ، فّصل البحث يف التفريق والفسخ عند اليهود والنصارى

على هذه الرسالة اليت طبعت يف مطبعة اليمامة وقد اطلعت ، وترك مسائل كثرية غامضة مبهمة

  .ت. سور� د، دمشق

أعدها ، عقد الزواج دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون اليمين والقوانني العربية فسخ- 2

الدكتور عبد املومن شجاع الدين لنيل درجة الدكتوراه مطبعة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة 

  .م2007والنشر اليمن سنة 

ويعترب هذا البحث ملخصا لرسالة أمحد الكردي فهو نسخة خمتصرة طبق األصل للرسالة 

إال أنه أخل بكثري من املباحث حيث مل يفصل فيها ، السابقة املذكورة وقد �ل به درجة الدكتوراه

  .أقوال املذاهب وال أدلتهم كما أنه مل يفصل يف أسباب الفسخ تفصيال دقيقا

قود يف الفقه اإلسالمي من إعداد الدكتور امسادي دمحم نعيم وهي أيضا رسالة فسخ الع نظرية- 3

وقد طبع بطبعة دار النفائس �ألردن سنة ) ماليز�( رملبو اه من اجلامعة العاملية بكواالدكتور 

م وهي الطبعة األوىل له وهذه الرسالة خمتصرة حيث تناول املوضوع بشكل عام 2006- هـ1426

كما ،  و نوع من أنواع احنالل العقود كلها وقد استعمل هذا اللفظ يف الفقه قدمياليثبت أن الفسخ ه

  .أنه حاول صاحب البحث إثبات أن الفسخ هو نظرية من النظر�ت الفقهية

احنالل العقود غري املالية من �ليف الدكتور أمحد بن عبد هللا بن دمحم اليوسف وهي  أسباب- 4

وقد تضمنت ، هـ1427نوقشت سنة ، كلية الشريعة �لسعودية  رسالة دكتوراه من جامعة اإلمام
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فقد ذكر أسباب احنالل ، ومنها عقد الزواج، هذه الرسالة معظم العقود غري املالية وأسباب احنالهلا

كما أنه استفاض يف آراء الفقهاء وأدلتهم وأسباب ،  و طالقا أو تطليقاأالعقد سواء كانت فسخا 

  .وقد استفدت كثريا من هذه الرسالة وهي أحد مراجع البحث، ع الفسخنوا أاختالفهم يف كثري من 

دكتوراه للدكتور توفيق شنداريل بعنوان فسخ عقد الزواج دراسة مقارنة بني الشريعة  أطروحة- 5

احلقوق  كلية- 1- اإلسالمية وقوانني األحوال الشخصية يف البالد العربية نوقشت يف جامعة اجلزائر 

واعرتض على هذه الرسالة �نه مل يتوسع يف اآلراء الفقهية ومناقشتها وبيان ، مل تطبع 2012سنة 

  .ما اجلانب القانوين فقد فّصل البحث يف ذلك نظرا لتخصصه وهذا مما يستفاد منهأ، الراجح منها

�إلضافة إىل ما سبق هناك مصادر أخرى هلا عالقة مباشرة �لبحث يف بعض عناصره وهي 

كتاب للشيخ عبد الرمحن الصابوين بعنوان مدى حرية الزوجني يف الطالق مصادر هامة جدا منها 

وجنح يف ، كثري من مسائل الطالقيف  ل وقد فصَّ ، يف الشريعة اإلسالمية وهو رسالة دكتوراه ملؤلفه

  .سرد آراء الفقهاء ومقارنتها �لقانون الغريب

امليسر يف "خسال بعنوان  كما استفدت أيضا من كتاب املشرف األستاذ الدكتور سليمان ولد

وقد استعنت بكتب أخرى تتعلق ببعض اجلزئيات هي مذكورة خالل ". شرح قانون األسرة اجلزائري

  .هذا البحث يف هوامشه

  

  : إشكالية املوضوع: رابعا

�ختالف املوضوعات واملسائل الفقهية رأيت طرح فيه اآلراء ملا كان فسخ العقد ختتلف 

  : اإلشكالية التالية

  استعمال مصطلح الفسخ لدى الفقهاء هو مبعىن البطالن أم يقتضي معىن آخر؟  هل

  وهل أسبابه متفقة مع نظرية البطالن أم خمتلفة؟ 

  : ويتفرع عنها الفروع التالية

  إىل أي مدى يؤثر الفسخ على عقد الزواج واستمراريته؟  - 

 تب عليه؟ وما هي اآل�ر اليت ميكن أن ترت ، ما مفهوم الفسخ يف عقد الزواج - 
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  املنهج واملنهجية: خامسا

املنهج الوصفي التحليلي : هذه اإلشكالية مت االعتماد على منهجني مها نولإلجابة ع: املنهج/ أ

الذي ينبين على حتليل اآلراء والنصوص الفقهية على ضوء املبادئ العامة املوجودة يف الشريعة 

  .اإلسالمية

  .جلة املوضوع �لنسبة لفقهاء الشريعةومنهج املقارنة للوقوف على كيفية معا

  : خالصته تظهر يف النقاط التالية، اتبعت يف إعداد هذا البحث منهجا: املنهجية/ب

فقد مت ، اعتمدت على القرآن الكرمي يف االستدالل �آل�ت املتعلقة �حنالل عقد الزواج .1

 .ورقم اآلية عزو اآل�ت إىل سورها بذكر السورة

على السنة النبوية يف االستدالل �ألحاديث النبوية عند ذكر اآلراء كما مت االعتماد    .2

الفقهية املتعلقة �حكام الفسخ وقد قمت بتخريج األحاديث واآل�ر من مصادرها يف اهلامش 

بذكر الكتاب والباب ورقم احلديث واجلزء والصفحة فإذا كان احلديث يف الصحيحني أو يف 

وما ، يكن كذلك فإين أحبث عن حكم العلماء يف هذا احلديث أحدمها فإين أكتفي �ما فإن مل

 .ذكروه من تصحيح أو حتسني أو تضعيف وهذا قليل

إذا كانت و ، مجعت املادة العلمية املتعلقة �ملوضوع من كتب التفسري واحلديث والفقه واللغة .3

املسألة خمتلفا فيها  أما إذا كانت. عليها أذكر حكمها مع دليلها وذكر مظان االتفاق ااملسألة متفق

فإين أذكر أقوال العلماء واملذاهب فيها وأسباب اخلالف يف بعض املسائل وذلك �لرجوع إىل 

  .الكتب اليت تعىن بذكر أسباب اخلالف

ومذهب الظاهرية وال أخرج عن ذلك إال �درا  ، االقتصار على املذاهب الفقهية األربعة .4

  .كمذهب الزيدية

  .املعتمدة وكتب أهل املذهب نفسه الرجوع إىل كتب املذاهب .5

فإين أرتبها حسب الرتتيب الزمين ، إذا كان اهلامش يتضمن مراجع يف املذاهب األربعة .6

  .مث املالكي مث الشافعي مث احلنبلي، فأقدم مراجع املذهب احلنفي، للمذاهب

  .حثوضعت يف �اية البحث خامتة أمجلت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها يف هذا الب .7

  وفهرس املوضوعات، فهرس املراجع واملصادر: أحلقت �لرسالة .8
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  .خطة البحث: سابعا

وقد جعلت املخطط على النحو ، قد اشتملت هذه األطروحة على مقدمة وثالثة فصول وخامتة

  : التايل

وتناولت فيه اإلطار النظري ألحكام فسخ العقود من خالل مبحثني األول يف : الفصل األول

هومها وأقسامها واملبحث الثاين مفهوم الفسخ وأدلته الشرعية وأساسه الفقهي وتطوره العقود مف

  .التارخيي

، أما الفصل الثاين تعلق �سباب الفسخ يف الفقه اإلسالمي وذلك بثالثة مباحث أيضا

واملبحث الثاين يف أسباب الفسخ لتخلف ، فاملبحث األول يف أسباب الفسخ املرافقة لتكوين العقد

  .من شروط الزواج واملبحث الثالث يف أسباب الفسخ الطارئة على تكوين العقد شرط

فاملبحث األول يف آ�ر ، ذكرت فيه آ�ر فسخ عقد الزواج يف مبحثني أيضا: والفصل الثالث

  .واملبحث الثاين يف اآل�ر املالية للفسخ، الفسخ غري املالية

مث اقرتحت ، هم ما توصلت إليه من أحكامويف األخري وضعت خامتة هلذا البحث ذكرت فيها أ

  .بعض التوصيات اليت رأيتها مهمة يف هذا العدد

  .وأ�يت البحث خبالصة عامة للموضوع تليها ترمجة �للغة اإلجنليزية

فإن أصبت فذلك فضل هللا ، أن أكون قد وفقت يف حبثي هذا ويف األخري وليس آخرا أرجو

  ، ت فمن نفسي ومن الشيطانوإن أخطأت وزلل، ونعمة وهو ما أردت

﴿يوم ال ينفع مال : وهللا أسأل أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن وأن جيعله يف ميزان حسنايت

ء كما أتضرع إىل هللا �خلص الدعا،  ﴾ وأسأله املزيد من فضلهوال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم

ه يلإوأتقدم ، �ملثوبة واملغفرة ألستاذي الدكتور سليمان ولد خسال املشرف على هذه األطروحة

ويسر ، وأسدى إيل نصحه، وشرح يل صدره، فقد مشلين برعايته وحسن استقباله، �لشكر والثناء

ى عل، ونبهين إىل ما فاتين وغاب عين حىت ظهر هذا البحث �ذا املظهر، يل الطريق بتوجيهاته

  .،فجزاه هللا عين خري اجلزاء وأعظم أجره وأجزل مثوبته، الرغم من أشغاله

بنصح أو إرشاد ، أتقدم �لشكر لكل من مد يل يد العون وأعانين على إمتام هذا البحث اكم

أو دعا يل �لتوفيق فأسأله جلت قدرته أن جيزيهم عين خري ، أو دلين إىل كتاب أو أمر غائب عين
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وعن التابعني ومن تبعهم �حسان إىل ،  على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى هللا. اجلزاء

  .يوم الدين وعن أئمة اإلسالم واملسلمني

إنك مسيع قريب جميب ، وأد�ين كبريا، اغفر يل ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغريارب 

  .الدعوات

.وآخر دعوا� أن احلمد � رب العاملني



  

 

  

   :األول المطلب
  مفاھیمياإلطار ال

  والفسخ دألحكام العق 
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  :تمھید

ولكن ال يعرف على وجه التحديد كيف نشأت يف البشر ، عرف البشر من أقدم العصور العقد

إال أن بعض الباحثني أرجع ذلك إىل فكرة دية القتلى ، وال الظروف اليت أدت إليه، فكرة التعاقد

وقد يعجز ، مث عرف أخذ الدية مكان الثأر، لفعليفقد كان االعتداء على النفوس يوجب األثر ا

مع وضع رهن ، فيضطر إىل طلب استعماله ليجمعها من أسرته أو قبيلته، املعتدي عن دفع الدية

  .مقابل أجل دفع الدية

لكن على و ، ويرى بعضهم أن أصل فكرة العقد ترجع إىل اتفاق اخلصمني على التحكيم بينهما

  .أعظم األثر يف ظهور التعاقد واحرتام االلتزامات لشرائعأي تقدير فقد كان ل

طّبقه الرومان يف ، بل إنه موضوع قدمي، ن موضوع الفسخ يف العقود مل يكن أمرا حديثاكما أ

كما أن القانون الفرنسي أجاز الفسخ دون شرط صريح بناء على أن ،  عصرهم ولكن يف جمال ضيق

  .الشرط يوجد ضمنيا

والبحث فيه يظهر جانبا عظيما من التشريع اإلسالمي الذي ، مر هاموعليه فالفسخ يف العقود أ

وال مينعهم شيئا إال ويضع هلم ، يوقعهم يف ضيق وحرج أالمر الناس بشيء إال ويراعي فيه ال �

ولذلك كان ال بد من ، قصد جلب املنافع هلم ودفع املفاسد عنهم يف العاجل واآلجل، بديال

  : الفصل مبحثنيوقد تضمن هذا ، ددةدراسة العقود �عتبارات متع

  العقد ماهيته وتقسيماته: األول املبحث

  .وأدلته وأساسه وتطوره التارخييفسخ المفهوم: الثاين املبحث
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  العقد ماھیتھ وتقسیماتھ: األول المبحث

ألن صياغة ، إن أحكام فسخ العقود يف الفقه اإلسالمي هي جزء من األحكام العامة للعقود

مع ، الشرعية واألقسامُ  واألدلةُ  خ يتطلب إمعان النظر يف العقود من حيث التعريفُ أحكام الفس

  .توضيح مفهوم الفسخ وأدلته الشرعية وأساسه الفقهي

أول وتقسيم  مطلبدراسة مفهوم العقود وأدلتها الشرعية يف  املبحثيف هذا  أحاول لذلك

  .�لث مطلبيف  فجاءوتطوره التارخيي وأما مفهوم الفسخ وأدلته الشرعية ، �ن مطلبالعقود يف 

  :مفھوم العقود وأدلتھا الشرعیة: المطلب األول

أتت الشريعة اإلسالمية يف القسم القانوين منها بنظام شامل لتنظيم مجيع أوضاع العقود 

ألنه أحد الكليات اخلمسة اليت جاء ، فبدأت أوال ببيان قيمة املال وضرورة احملافظة عليه، وأحكامها

  .شريع من أجلهاالت

و�ت عن املعامالت احملرمة كالغش والر� والقمار والسرقة ، فبينت الطرق اجلائزة لكسب احلالل

  .وغريها من املعامالت املعتادة يف جاهلية العرب

  .بل جاءت بنظام خاص يتعلق بنظام املعامالت املالية، ومل تكتف الشريعة �ذا املقدار

  .�ن فرعأول واألدلة الشرعية للعقود يف  فرعمفهوم العقود يف تناول  املطلبوعليه فإن هذا 

  .العقود مفھوم: الفرع األول

خلق هللا اإلنسان وجعله ال يستطيع أن يعيش وحده مكتفيا بنفسه بل ال بد من أن يكون يف 

 ألنه مدين بطبعه فنتج عن ذلك معامالت وتصرفات، ويستفيد منه ويفيد، جمتمع يتأثر به ويؤثر فيه

  .جتري بني أفراد ا�تمع هلا صيغ خمتلفة وهي ما عرفت �لعقود فكان لزاما تعريف العقود

  .تعريف العقد لغة: أوال

ويطلق يف اللغة على ، ومعناها الشد والتوثيق والربط، هو لفظ مشتق من عقد يعقد مجعه عقود

  : معان كثرية منها
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عقد احلبل إذا مجع أحد طرفيه على  :يقال، وهو عكس اإلطالق واإلرسال: والشد الربط- 1

  .أو من جانب واحد )1(بينهمااآلخر وربط 

  .)2(﴾يؤاخذكم مبا عقدمت األميان ﴿ ولكن:قال تعاىل، والتوثيق التوكيد- 2

فالعقد والعزم  )3(﴾تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله ﴿ وال:ومنه قوله تعاىل: العزم- 3

  .مبعىن واحد

  .)4(الضمانوالعهد- 4

اخليل ": ويف احلديث، أي ألزقه وألصقه: )5(عقداعقد البناء �جلص يعقده : ومنه، اإللزاق- 5

  .أي مالزم هلا )6("معقود يف نواصيها اخلري

واعتقد كذا أي ، سواء كان ماد� كاحلبل أو معنو�وهذه املعاين تشرتك يف معىن الربط والشد 

له : يقال، ومنه العقيدة وهي ما يدين اإلنسان به، ومعناه عقدت عليه القلب والضمري، أدين به

  .عقيدة حسنة أي ساملة من الشك

  .تعريف العقد اصطالحا: �نيا

                                 
، مرتضى 288، ص 4مجال الدين ابن منظور اإلفريقي، لسان العرب، دار صادر، بريوت، د ت، ج - )1(

- 426، ص 2هـ، ج1306، املطبعة اخلريية، مصر، سنة �1ج العروس من جواهر القاموس، ط: الزبيدي

427 .  

  . 89املائدة، اآلية  - )2(

  . 235البقرة، اآلية  - )3(

 510، ص2، ج1979، سنة 2الصحاح، دار العلم للماليني، لبنان، ط: إمساعيل بن محاد اجلوهري - )4(

  . 288، ص4وابن منظور، املرجع نفسه، ج

، دائرة املعارف 1ودمحم بن الدريد البصري، مجهرة اللغة، ط 288ص  4املرجع نفسه، ج: ابن منظور - )5(

  . 279- 278ص  2هـ، ج1344الدكن، اهلند، سنة 

سنة  1، املطبعة السلفية، ط3644كتاب املناقب، �ب عالمات النبوة رقم احلديث : رواه البخاري - )6(

،  987، رقم 683ص  2كتاب الزكاة، �ب مانع الزكاة ج : ومسلم. 539، ص2هـ القاهرة، ج1403

، دار إحياء الرتاث العريب، 1493ص  ،3كتاب اإلمارة، �ب اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة ج

  . 1493ص  3برتقيم فؤاد عبد الباقي، ج 1956، 1لبنان، ط
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  .عام وخاص: على معنيني )1(الفقهاءيطلق العقد يف اصطالح 

  : عام للعقدال املعىن- 1

عتاق اإلفردة كالوقف والطالق واليمني و هو كل ما عزم املرء على فعله سواء صدر �رادة من" 

وسواء كان التزامه يتعلق �لعبادات كأداء ، أو صدر عن إرادتني كالبيع واإلجيار والشركة، واإلبراء

فهو يشمل أي  )2("عامالتأو كان التزامه يتعلق �لعادات وامل، الفرائض والواجبات وترك احملرمات

  .بل هو مرادف لكلمة االلتزام، تصرف أو التزام

فهو كل ما يعزم ، فالعقد مبعناه العام عند الفقهاء ال خيتلف عن املعىن اللغوي املذكور سابقا

الشخص عليه ولو مبجرد القول حىت وإن كان من طرف واحد أي �رادة منفردة كاليمني والعتاق 

 )3(﴾أيها الذين آمنوا أوفوا �لعقود ﴿ �:ذهب إليه املفسرون يف تفسري قوله تعاىل وهذا ما. وغريمها

  .)4("العقود هي العهود كلها": يقول اإلمام أمحد

العقود الربوط وهي ما عقده املرء على نفسه من بيع وشراء وكراء ومناكحة " : )5(القرطيب قال 

                                 
أحكام : الكيا اهلراسي: 523ص  2ت، ج. أحكام القرآن، دار املعرفة، لبنان، د: أبو بكر بن العريب انظر - )1(

عة التونسية، تونس، احلدود، املطب: ابن عرفةو ، 510، ص 2، ج1974القرآن، مطبعة حسان، مصر، سنة 

  . 232هـ، ص 1350، سنة 1ط

أمحد  مصطفى؛ 201- 200ص . 1977امللكية ونظرية العقد، دار الفكر العريب، سنة : دمحم أبو زهرة - )2(

، وأبو بكر اجلصاص 380ص  1، ج1998، سنة 3املدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط: الزرقا

  . 295، ص2هـ، ج1335، سنة 1اب العريب، لبنان، طأحكام القرآن، دار الكت

  . 1املائدة، اآلية  - )3(

 8هـ، ج1323، 1دمحم بن جرير الطربي، جامع البيان يف تفسري القرآن، املطبعة املريية بوالق، مصر، ط- )4(

، 3دار الفكر، ط م التفسري،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من عل: دمحم بن علي الشوكاين، 5ص 

  . 4ص 2ج  1973سنة 

هو دمحم بن أمحد بن فرح القرطيب املالكي الفقيه املفسر، من تصانيفه اجلامع ألحكام القرآن،  اإلمام القرطيب - )5(

هان ر انظربهـ،  671والتذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة؛ حدث عن احلافظ أيب علي احلسن البكري؛ ت 

، سنة 1مطبعة عباس بن عبد السالم بن شقرون، مصر، ط 330الديباج املذهب ص : الدين بن فرحون

  . 197، ص666هـ، رقم 1349شجرة النور الزكية، املطبعة السلفية، مصر، : ودمحم خملوف. هـ1351
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كاحلج والصيام واالعتكاف والنذر ،  ق ومزارعة وكذلك ما عقده على نفسه � من الطاعاتوطال

  .)1("وما أشبه ذلك من طاعات ملة اإلسالم

وإذا مل يتعلق مبعىن يف املستقبل ، أنه يتعلق �لتزام شيء يف املستقبل )2(اجلصاص وقد خّصص 

تعلق له مبعىن يف املستقبل يُنتظر وقوعه وإمنا وما " : فقال، ال يسمى عقدا ألنه ال ميكن الوفاء به

ومل يكن احلل ، وملا كان العقد هو ضد احلل )3("هو على شيء ماض قد وقع فإنه ال يسمى عقدا

  .)4(بعقدضدا ملا وقع يف املاضي علم أنه ليس 

ت وسواء كان، وهذا املعىن العام الشامل ألي تصرف أو التزام سواء �رادة واحدة أو �رادتني

فقد ذكر ، أو كانت بني العبد وربه؛ هو الذي أورده كثري من الفقهاء، عقودا مالية أو غري مالية

كما أن اإلمام ،  )5("أنه أطلق العقد على اليمني املتعلق �ملستقبل" : عن اإلمام أيب حنيفة اجلصاص

، العتق: تيمية من ضمن العقودوذكر شيخ اإلسالم ابن  )6(العقدالشافعي جعل اليمني والنذر من 

  .)7(والطالقواليمني ، والنذر، والطاعة، وعقد الوالء

                                 
ص  6، ج1937، سنة 1صرية، طاجلامع ألحكام القرآن، مطبعة دار الكتب امل: دمحم بن أمحد القرطيب - )1(

32 .  

هـ،  305أبو بكر الرازي أمحد بن علي املعروف �جلصاص وهذه النسبة إىل العمل �جلص، ولد سنة  - )2(

امتنع من تويل " شرح خمتصر الطحاوي"و" أحكام القرآن"انتهت إليه ر�سة احلنفية، وزهد وتعبد، له كتاب 

اجلواهر املضية يف : عبد القادر بن أيب الوفاء القرشي: انظرهـ؛ 370القضاء؛ تويف يف سابع ذي احلجة سنة 

أمحد بن مصطفى املعروف بطاش كربي . 59- 58، ص 2005، 1طبقات احلنفية، دار الكتب العلمية، ط

العالمة عبد . 163ص  2، ج 2002، 3مفتاح السعادة ومصباح السيادة، دار الكتب العلمية، ط: زاده

   28- 27هـ، ص 1324، 1البهية يف تراجم احلنفية، مطبعة السعادة، مصر، ط الفوائد: احلي اللكنوي

  . 295ص  2ه، ج1355، سنة 1أحكام القرآن، دار الكتاب العريب، لبنان، ط: أبو بكر اجلصاص - )3(

ص  1، ج2009، سنة 1أسباب احنالل العقود غري املالية، دار ابن حزم، ط: أمحد بن عبد هللا بن دمحم - )4(

43 .  

  . 295، ص 2املرجع نفسه، ج: اجلصاص - )5(

  . 406، ص 1990، سنة 1أحكام القرآن، دار إحياء العلوم، بريوت، ط: الشافعي - )6(

ص  35، ج 1981، سنة 2جمموع الفتاوي، مكتبة املعارف، املغرب، ط: عبد احلليم ابن تيمية: ينظر - )7(

= 
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، ألن التصرف ال خيتص �ألقوال بل يشمل األفعال، وعليه فالعقد هو من أنواع التصرف

  .فكل عقد هو تصرف، فالعقد هو تصرف قويل خمصوص ولذلك بينهما عموم وخصوص

  : املعىن اخلاص للعقد- 2

: أو)1("هو كل ارتباط إجياب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره يف حمله" : ناه اخلاصالعقد مبع

  .)2("هو تعلق كالم أحد العاقدين �آلخر شرعا على وجه يظهر أثره يف احملل" 

وهو ، كالبيع واإلجارة والشركة وغريمها،  فالعقد �ذا املعىن يتكون من ارتباط كالمني من جانبني

  .بل ال بد من توافق أو اجتماع إرادتني لتحققه، يتحقق �رادة منفردة�ملعىن اخلاص ال 

فقد ، حيث يطلقون لفظ العقد ويقصدون به املعىن اخلاص، وهذا املعىن هو الشائع عند الفقهاء

كما أن اإلمام   )4(اخلاصتقسيمات العقود ومل يذكر منها إال العقود مبعناها  )3(جنيمذكر ابن 

                                                                                               
 1م ط 1305العدلية سليم رستم �ز اللبناين، دار الكتب العلمية ؛ شرح جملة األحكام 321- 289

  . 104/ 103رقم القاعدة  65- 64ص  1ج  1994

- هـ1415سنة  1رد املختار على الدر املختار، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: دمحم أمني ابن عابدين - )1(

رقم القاعدة  65- 64ح جملة األحكام، ص ؛ سليم رستم �ز اللبناين، شر 355ص  2م، ج1994

التعريفات، دار : ؛ الشريف علي بن دمحم اجلرجاين322الفقه اإلسالمي ص: ؛ يوسف موسى103/104

  . 153ص . 1995الكتب العلمية، لبنان، سنة 

، 1ط العناية على اهلداية �امش فتح القدير، املطبعة األمريية بوالق، مصر،: دمحم بن حممود البابريت - )2(

  . 295، ص 4ه، ج1315

هـ، فقيه أصويل اشتغل �إلفتاء 926زين العابدين بن إبراهيم احلنفي املشهور ابن جنيم، ولد �لقاهرة سنة  - )3(

عبد : انظرهـ؛ 970، ت 'األشباه والنظائر'و" البحر الرائق يف شرح كنز الدقائق"والتدريس والتأليف، له كتاب 

- 134هـ، ص 1324، 1نية على الفوائد البهية، مطبعة السعادة، مصر، طالتعليقات الس: احلي اللكنوي

منشورات دار اآلفاق  154ص  3الكواكب السائرة يف أعيان املائة العاشرة ج: ؛ جنم الدين الغزي135

  . م1979، 2ط/ اجلديدة، بريوت

ام العقود �ب أحك 290م، ص 1999، 1األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط: ابن جنيم - )4(

  . وأقسامها
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  .)2("ثنني �جياب وقبولاال يكون العقد إال بني ": قال)1(الدردير

  .)3("إجياب أحد املتكلمني مع قبول اآلخر": وهذا املعىن اخلاص هو املتداول لدى الفقهاء �نه

أنه ارتباط اإلجياب الصادر من أحد العاقدين بقبول " منها ، وعرفه املتأخرون بتعريفات كثرية

  .)4("يف املعقود عليهاآلخر على وجه يثبت أثره 

وهو املتعلق �رتباط ، وملا كان العقد مبعناه اخلاص شائعا لدى الفقهاء والسيما املتأخرين منهم

وينشأ عنه حكم شرعي ويتمثل ذلك يف عقد الزواج مثال فهو الذي ، أي إجياب وقبول )5(إرادتني

  .يكون عليه هذا البحث

دتني يعرب عنهما �إلجياب والقبول وهذا االرتباط يقره وعليه فالعقد يف نظر الشرع هو ارتباط إرا

ألن االتفاق قد حيدث على أمر ال يقره الشرع فيكون العقد ، إذ ليس جمرد اتفاق اإلرادتني، الشرع

اتفاق إرادتني على إنشاء " إذ عرفه بـ، وهذا ما أغفله القانون، �طال لعدم موافقته الشروط الشرعية

فهو مل يراع إال اإلرادة احلرة بني املتعاقدين دون نظر إىل ما قد يكون من  )6("ائهالتزام أو نقله أو إ�

                                 
هـ، فقيه صويف توىل مشيخة الطريقة 1127أمحد بن دمحم األزهري املشهور �لدردير، ولد مبصر سنة  - )1(

هـ �لقاهرة؛ دمحم 1201، ت "أقرب املسالك ملذهب اإلمام مالك: "اخللوتية واإلفتاء مبصر، من مصنفاته

، 1325مذهب عامل املدينة، مطبعة املالجئ العباسية، سنة اليواقيت الثمينة يف أعيان : البشري ظافر األزهري

هـ، ص 1349شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، املطبعة السلفية، القاهرة، : ؛ دمحم خملوف56ص  1ج 

359 .  

" ، 1992سنة أقرب املسالك، وزارة الشؤون الدينية، اجلزائر، "الشرح الصغري على خمتصر : أمحد الدردير - )2(

  . 153التعريفات ص : ؛ اجلرجاين233احلدود، ص : ؛ ابن عرفة1ص  3ج

شرح فتح القدير، دار الفكر، : ؛ كمال الدين ابن اهلمام258ص  2املرجع نفسه، ج: ابن عابدين - )3(

  . 248ص  6، ج1954

؛ عبد الرزاق 199ية ونظرية العقد ص امللك: ؛ أبو زهرة337ص  1املرجع السابق، ج: مصطفى الزرقا - )4(

؛ جملة األحكام 73ص  1ج 1954مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر، بريوت، : السنهوري

  . 104العدلية، القاعدة، 

  . 338ص  1املرجع نفسه، ج: الزرقا - )5(

  . 79ص  80- 77/ ، ف1993نظرية العقد، دار الفكر، سنة : عبد الرزاق السنهوري - )6(
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ولذلك فهو يشمل العقد  )1(أو وقوع غنب فاحش على أحدمها، تعارض مع قاعدة الغنم والغرم

الباطل حىت ولو مل تتحقق الشرائط املطلوبة شرعا لالنعقاد واليت هي يف نظر التشريع اإلسالمي 

ذلك ألن الفقه اإلسالمي . ")2(رغم اتفاق اإلرادتني، لغوا من الكالم ال ارتباط فيه وال نتيجةيعتربه 

لكن الشريعة تتدخل يف ترتيب ما لكل عقد ، يعترب أن إرادة املتعاقدين هي اليت تنشئ العقد حقا

 ألحكامها وآ�رها" جعلت شرعية" "وهلذا يقول الفقهاء �ن العقود أسباب، من حكم وآ�ر

  .)3("ومقتضيا�ا

فالتزام إجابة دعوة وليمة ليس عقدا يرتتب عليه أثر قانوين ووعد ، كما أنه ليس كل التزام عقدا

، واالتفاق على إنشاء منظمة ال يعترب عقدا. )4(األب ولده جبائزة إذا جنح ليس له أثره القانوين

كما أن ،  ل التعارض بني مصلحتنيفليس كل اتفاق عقدا وإمنا العقد ميث، فالعقد أحد أنواع االتفاق

  .حمل العقد هو وضع دائم مستمر وليس وضعا وقتيا يستنفذ مرة واحدة

�نه ليس جمرد اتفاق ، وعليه فوجهة نظر األستاذ الزرقاء يف مالحظته على التعريف القانوين

  .)5(�ا اإلرادتني عقدا وإمنا هذا التوافق ما يعتربه الشرع هي مالحظة أوىل �إلتباع واألخذ

ويرى فقهاء احلنفية أن التصرف هو أعم من العقد ألن التصرف يشمل كل ما يصدر من 

سواء كان من جانب واحد أو ، يرتب عليه الشرع أثر من اآل�ر، الشخص �رادته من قول أو فعل

واألفعال كإحراز ، فيشمل األقوال الصادرة عن الشخص كالبيع واهلبة والوقف، من جانبني

أم لغري صاحله كالوقف ، ت سواء أكان القول أو الفعل لصاحل الشخص كالبيع واالصطياداملباحا

                                 
  . 337ص  1املرجع نفسه، ج: مصطفى الزرقا - )1(

  . 186- 182ص  3املرجع السابق، ج: ابن تيمية - )2(

  . 379ص  1996األموال ونظرية العقد يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر العريب، : يوسف موسى - )3(

، 2لم للماليني، طالنظرية العامة للموجبات والعقود يف الشريعة اإلسالمية، دار الع: صبحي حممصاين - )4(

  . 264ص 2، ج1972

، 1998، 1البيوع الشائعة وأثر ضوابط املبيع على شرعيتها، دار الفكر، لبنان، ط: توفيق رمضان البوطي - )5(

  . 22- 21ص 
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أو ، وحق فسخ البيع، بل ويدخل يف ذلك التنازل عما ميلك من حقوق كحق الشفعة، )1(والوصية

  .)2(الوقف أو اجلعالة أو إبراء الدين أو غريها

ذلك فهو يشمل األميان والنذور والعقود ل، هو األقرب إىل التعريف اللغوي اصوهذا التعريف اخل

  .)3(وعقد األمان وغريها

فهو مصدر ، ومما مييز العقد عن التصرف أن األصل يف معىن العقد اتفاق اإلرادتني أي الرتاضي

  : وهي، ال بد من وجودها يف كل عقدأركان من مصادر االلتزام فقوام العقد تتمثل يف أربعة 

  .والصيغة- لعقدوموضوعا- وحماللعقد- العاقدان

  .وليس كل تصرف عقدا، وعليه فكل عقد هو تصرف

وأما يف الفقه اإلسالمي ، فالعقد يف القانون وسيلة لتحقيق مصلحة شخصية لكل من املتعاقدين

  .فهو معد إلدراك مقاصد شرعية عامة

  : الفرق بني العقد والتصرف: �لثا

ادته ويرتب الشرع عليه نتائج التصرف يف اصطالح الفقهاء هو كل ما يصدر عن شخص �ر 

  .)4(حقوقية

فالتصرف الفعلي يتم بفعل مادي غري قويل  ، وتصرف قويل، تصرف فعلي: وهو نوعان

والتصرف القويل هو ما يصدر عن اإلنسان من قول يرتب الشارع عليه أثرا ، كالغصب واإلتالف

  .)5(شرعيا

ولني صادرين من طرفني ويستلزم تصرف يتكون من ق: )األول(: والتصرف القويل ثالثة أنواع

تصرف يكون من قول : )الثاين. (توافق إرادتني كما يف البيع واإلجارة وحنو ذلك وهذا هو العقد

التنازل عن كوينشأ به التزام اإلنسان مبجرد إرادته  ، واحد يصدر من طرف واحد و�رادة واحدة

                                 
  . وما بعدها 318ص 1املدخل ج: مصطفى الزرقا - )1(

  . 23، ص2002، 1املعامالت املالية املعاصرة، دار الفكر، دمشق، ط: الزحيليوهبة  - )2(

  . 379، ص1، جالسابقاملرجع : مصطفى الزرقا - )3(

  . 288، ص 1املرجع نفسه، ج: الزرقا - )4(

  . 165امللكية ونظرية العقد، ص: دمحم أبو زهرة - )5(
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تصرف ليس فيه ارتباط ) الثالث( )1(وهذا النوع من التصرف يسمى �إلرادة املنفردة، حق الشفعة

وإمنا هو قول ترتتب عليه ، بني إرادتني وليس هو إرادة واحدة تتجه إىل إنشاء حق أو إسقاطه

فهو اعرتاف حبق ثبت ، وكاإلقرار، فهي طلب حق أمام القضاء، كالدعوى،  أحكام مدنية وجزائية

م فهو إخبار ترتتب عليه أحكام وكاحللف على نفي دعوى اخلص، يس هو إنشاء حلقليف املاضي و 

  .)2(وكاألقوال اليت تكون جرمية تعاقب عليها الشريعة كالقذف، قضائية مدنية

  : ومن هذا العرض فإن الفقهاء اختلفوا يف وجه العالقة بني التصرف وبني العقد إىل مذهبني

زم املرء على وهو كل ما ع، يرى مجهور الفقهاء غري احلنفية أن العقد والتصرف معنامها واحد

  .أو �رادتني مثل البيع واإلجيار وغريمها، فعله سواء كان �رادة واحدة مثل الوقف واهلبة والوصية

ويرى فقهاء احلنفية أن التصرف هو أعم من العقد ألن التصرف يشمل كل ما يصدر من 

 الشخص سواء كان من جانب واحد أو من جانبني بل يدخل يف ذلك التنازل عما ميلك من

  .)3(أو الوقف أو اجلعالة أو إبراء الدين وغريها، وحق فسخ البيع، حقوق كحق الشفعة

وهذا املعىن العام الواسع الذي ذكره املفسرون للعقد ال خيرج عن أصل معناه اللغوي وهو مطلق 

و�ذا التعميم الذي أورده كثري من الفقهاء فالعقد ، والعهد، والتوثيق، واإلحكام، والشد، الربط

سواء أكان هذا التصرف ، هو كل تصرف قويل ينشأ عنه حكم شرعي: املقصود يف هذا البحث

  .)4(من جانبني كالزواج أم من جانب واحد كالنذر

  : تعريف العقد يف القانون اجلزائري :رابعا

حد أ�ملفهوم اخلاص هو تعلق كالم عامة ن العقد سبق من كالم الفقهاء واملفسرين أ مما

                                 
  . 289ص 1املدخل، ج: الزرقا - )1(

م، 1999- هـ1420سنة  16ريعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، طشاملدخل لدراسة ال: عبد الكرمي زيدان - )2(

  . 240ص

  . 23م، ص 2002، 1وهبه الزحيلي املعامالت املالية املعاصرة، دار الفكر، دمشق، ط - )3(

أسباب احنالل العقود غري املالية، دار التدمرية، اململكة العربية السعودية، الر�ض، : أمحد عبد هللا اليوسف - )4(

يف جامعة اإلمام كلية الشريعةعام رسالة دكتوراه نوقشت 48ص 1م، ج2009/هـ1430، سنة 1ط

  . ه1427
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و ما يقوم أهو ما يعرب عنه �إلجياب والقبول ، آلخر شرعا على وجه يظهر أثره يف احمللاملتعاقدين �

وهو ما سار عليه املشرع ، وغري ذلك من األحكام هي شروط أساسية لصحة العقد، مقامها

نه ينحصر يف ركن الرضا حيث عرب عنه يف أاجلزائري خاصة يف تعريف عقد الزواج الذي عرب عنه 

وبذلك يكون قد ميزه " ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجني " 04/02ن األمر رقم م 09املادة 

الذي كان موجودا يف القانون  )1(املشرع اجلزائري عن بقية الشروط األخرى ووضع حدا لالضطراب

  .84/11القدمي رقم 

  .األدلة الشرعیة للعقود: الفرع الثاني

،  من العقود ودفعت إىل احرتام االلتزام شكلال السماوية أكرب موجه إىل هذالقد كانت األد�ن 

وأيضا عرف ، كما اشتمل التشريع الروماين القدمي على أنواع من العقود من بيع وزواج وغريمها

  .)2(واملنابذة وإلقاء احلجر، كبيع املالمسة،  العرب يف اجلاهلية بيوعا طغت عليها الشكلية

الشكليات اليت ال دخل هلا يف حتقيق العقد بني إال أن التشريع اإلسالمي مل يتقيد بشيء من 

األدلة وقد اشتمل القرآن الكرمي على اآل�ت املفيدة للتعاقد وااللتزام وعليه فسوف نتناول ، طرفيه

  .واألدلة من اإلمجاع واملعقول يف فرع �ن، ية للعقود من القرآن والسنة يف فرع أولعر الش

  : من املنقول: أوال

  : ميالقرآن الكر  من- 1

  .ملا كان العقد هو التزام وارتباط فقد وردت نصوص شرعية تؤكد وجوب الوفاء به من املتعاقدين

  .)3(﴾أيها الذين آمنوا أوفوا �لعقود ﴿ �:قال هللا تعاىل

  

  

                                 
امليسر يف شرح قانون األسرة اجلزائري، شركة األصالة للنشر والتوزيع، اجلزائر، : سليمان ولد خسال: انظر - )1(

  . 45م، ص2012/هـ1434، 2ط

  . إليه البائع فقد التزم به مما تعارف عليه العرب يف اجلاهلية أن املشرتي إذا ملس املبيع أو ألقى عليه حجر، أو نبذه - )2(

  .01املائدة، اآلية  - )3(
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. )2("التكليفموجبإ�هم من  وألزمهاده هي عقود هللا اليت عقدها على عبا" : )1(قال الزخمشري

هم ألما��م  ﴿ والذين:وقال تعاىل. )3(﴾مسئوال�لعهد إن العهد كان  ﴿ وأوفوا:وقال تعاىل أيضا

عليها فتارة تكون األمانة  ائتمنواواملعىن لألما�ت اليت " : )5(قال ابن اجلوزي. )4(﴾وعهدهم راعون

  .)6("بني العبد وبني ربه و�رة تكون بينه وبني الناس

  : النبوية من السنة- 2

ووجوب التزام املتعاقدين مبا اشرتطاه ، وردت أحاديث كثرية تدل على حرية التعاقد يف الشريعة

ما يشرتط اتفاق الطرفني لالنعقاد فكذلك جيب اتفاقهما فك، ألن إبقاء العقود واجب، يف العقد

  .فال جيوز ألحدمها منفردا أن يرفع العقد مبجرد إرادته، لرفع العقد وإقالته

أربع من كن " : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: � قال )7(وقد جاء يف الصحيحني عن عبد هللا بن عمر

                                 
هـ وتويف سنة 467حممود بن عمر الزخمشري املفسر املعتزيل صاحب الكشاف ولد سنة : هو الزخمشري - )1(

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، مكتبة القدسي، مصر، : عبد احلي بن العماد احلنبلي: انظرهـ، 538

وفيات األعيان، مطبعة السعادة، مصر، سنة : و�ريخ ابن خلكان. 118، ص4ه ج1350سنة 

  . 254، ص4م، ج1950

- هـ1407، سنة 3الكشاف عن حقائق التنزيل، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط: الزخمشري - )2(

  . 591، ص1م، ج1987

  . 34اإلسراء، اآلية  - )3(

  . 32، اآلية املعا رج - )4(

ه وتويف 510عبد الرمحن بن علي اجلوزي، صاحب التصانيف الكثرية الشهرية، ولد سنة : هو ابن اجلوزي - )5(

وفيات األعيان، : أبو بكر بن خلكان. 329، ص4شذرات الذهب، ج: ابن العماد: انظره، 597سنة 

  . 321، ص2، ج1950مطبعة السعادة، مصر، سنة 

، 5م، ج1987- هـ1407، سنة 4زاد املسري يف علم التفسري، املكتب اإلسالمي، دمشق، ط: يابن اجلوز  - )6(

  .34ص

حديثا،  2630هـ، وروى . ق 10هو الصحايب اجلليل عبد هللا بن عمر بن اخلطاب القرشي، ولد سنة  )7(

صحابة، مطبعة مصطفى دمحم، مصر، اإلصابة يف متييز ال: احلافظ بن حجر: انظرهـ،  73تويف يف مكة سنة 

  . 333، ص2ج/ االستيعاب يف أمساء األصحاب: وأبو عمر بن عبد الرب. 338، ص2، ج1939، 1ط



 

 
23 

 

إذا : ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها، فيه كان منافقا خالصا

  .)1("حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر

، ففي احلديث إشارة إىل أن خلف الوعود أو نقض العهود والغدر �ا �ب من أبواب الكذب

 )2(﴾فأعقبهم نفاقا يف قلو�م إىل يوم يلقونه﴿:قلوب يف قوله تعاىليه نفاق الوقد رتب هللا عل

وكل هذه ، وإخالل بنظام حياته وأعماله، فخلف الوعد تضييع للثقة وسرقة من وقت املوعود

عهد أو إبطال العقد وكذلك نقض ال، يفقد �ا اإلنسان من مكاسب احلياة رحبا عظيما السلوكيات

  .)3(ويكون اإلمث أكرب إذا كان العزم على خلف العهد مقار� للوعد وأثناء العقد، دون مربر شرعي

ينصب لكل " : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وجاء أيضا يف الصحيحني عن عبد هللا بن عمر � قال

  .)4("غادر لواء يوم القيامة

يف هذا احلديث إشارة إىل أن املؤمن ليس من طبعه الكذب أو الغدر الذي خيل بنظام احلياة 

. )5(﴾واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا﴿:والعقود يصدق فيه قوله تعاىل وّيف �لعهود، فهو صادق القول

مكتوب ، فيُنصب له لواء يراه كل الناس، فضح يوم القيامة أمام الناسفقد دّل احلديث أن الغادر يُ 

  .)6(ويف ذلك عذاب له وتوبيخ وتقبيح، هذه غدرة فالن بن فالن: عليه

                                 
- 27، ص 1، ج34- 33متفق عليه، أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان، �ب بيان خصال املنافق رقم  - )1(

، �ب إمث من عاهد مث غدر رقم 2459قم ، ويف كتاب املظامل، �ب إذا خصم فجر، ويف كتاب اجلزية ر 28

، مطبعة 78ص  1ج 107- 106ومسلم يف كتاب اإلميان، �ب بيان خصال املنافق رقم احلديث  3178

  . م، برتقيم فؤاد عبد الباقي1956- هـ1375، سنة 1دار إحياء الرتاث العريب، ط

  . 78اآلية : التوبة - )2(

شرح مسلم، دار املعرفة، لبنان، سنة : ، النووي90- 89ص 1ابن حجر العسقالين، فتح الباري، ج - )3(

  47- 46، ص2، ج1929، 1هـ، املطبعة املصرية، ط1390

 2، ج3188- 3187متفق عليه، أخرجه البخاري يف كتاب اجلزية، �ب إمث الغادر للرب والفاجر رقم  - )4(

  . 1359ص  3ج  1735وأخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري، �ب حترمي الغدر رقم . 417ص

  177: اآلية: سورة البقرة - )5(

- 43، ص12شرح مسلم، ج: ، النووي284- 283، ص6ابن حجر العسقالين، املرجع السابق، ج - )6(

44 .  
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  : اإلمجاع من- 3

أمجعت األمة اإلسالمية على وجوب الوفاء �لعقود والشروط خاصة اليت ذكرت يف نصوص 

فقد روى عن عمر بن ، ة ما يوافق اآل�ت واألحاديثوقد جاء يف آ�ر الصحاب. )1(شرعية خاصة

  .)2("إن مقاطع احلقوق عند الشروط ولك ما شرطت" اخلطاب � 

  :األدلة من املعقول: �نيا

ومن أعظم أسباب  ،إن العقود املادية خاصة هي من أكرب الوسائل النافعة يف هذه احلياة الدنيا

، وحتقيق التعاون بينهم، وذلك ملا يرتتب عليها من تبادل املنافع بني الناس، احلضارة والعمران

  .وبذلك تنتظم عالقا�م وحيصل معاشهم

ولقد اتفق مجهور الفقهاء على أن األصل يف العقود والشروط اإل�حة إذا كانت برضا املتعاقدين 

ن العقود واملعامالت هي من املقاصد احلاجية اليت يفتقر إليها وأل. إال ما دّل دليل على منعه

اإلنسان من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة لالحقة بفوت 

  .)3(فإذا مل تراع دخل على املكلفني الضيق واحلرج، املطلوب

                                 
  . 129املرجع السابق، ص : ابن املنذر - )1(

  . 276ص 2صحيح البخاري، كتاب الشروط، �ب الشروط يف املهر عند عقدة النكاح، ذكره تعليقا، ج - )2(

  . 04، ص2ج 1991، سنة 1املوافقات، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: لشاطيبا - )3(
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وانتفاء دليل ، ثبت حله بعينهوليس يف الشرع ما يدل على حترمي جنس العقود والشروط إال ما ي 

وانتفاء الدليل الشرعي عدم )2(العقلي)1(فيثبت �الستصحاب، دليل على احلل واإل�حة، التحرمي

  .وعفوا كاألعيان اليت مل حترم، فيكون فعلها حالال، التحرمي

  .تقسیم العقود باعتبارات متعددة: الثاني المطلب

فقد تكون �عتبار ، )3(سيم حسب اجلهة اليت ينظر إليهاتنقسم العقود إىل أنواع خمتلفة من التقا

 ا�ا أو �عتبار نفاذه اأو عدم اتصاهل ابصيغته او حبسب اتصال حكمهأ، اووصفه احكمه

وقد ازدادت التقسيمات خاصة بعد �ثر الفقه اإلسالمي �لتقسيمات ، اأو عدمه اولزومه

وهناك من مزج بني التقسيمات الفقهية ، انوينفهناك من فصل بني التقسيم الفقهي والق، القانونية

وما يهم الباحث من هذه التقسيمات ما له عالقة �حكام الفسخ يف الفقه ، )4(والقانونية

  .اإلسالمي

، �ن فرعوأقسامها �عتبار صيغتها يف ، أول فرعوقد جاء ذكر أقسام العقود �عتبار صفتها يف 

  .فرعرابعوأقسامها �عتبار قابليتها للفسخ يف ، لثيف فرع � أقسام العقود �عتبار لزومها

  .أقسام العقود باعتبار صفتھا: األول الفرع

، بناء على طلب الشارع له و�يه عنه، أو �لوجوب والكراهة، واحلرمةيوصف العقد �حلل 

أي أنه جائز أو " حكم العقد"وهذا ما يعرف عند الفقهاء ، وكذلك على أساس نية العاقد وقصده

  .حمرم وهكذا

وقد يقصد حبكم العقد ما يكون له من وصف معني ترتتب عليه آ�ره أو ال ترتتب أو من قوة 

                                 
هو االستدالل بعدم الدليل على نفي احلكم، أو بقاء ما هو �بت �لدليل وهو امللقب : االستصحاب - )1(

  . 79م، ص1986، سنة 4ختريج الفروع على األصول، مؤسسة الرسالة، ط: الزجناين. �الستصحاب

، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة، مصر، سنة لفقيابتحقيق دمحم حامد البن تيمية كتاب العقود  - )2(

  . م1949- هـ1368

  . 424- 423ص  4ج، فقه اإلسالمي وأدلتهال: وهبه الزحيلي - )3(

؛ يوسف 124ص  4مصادر احلق ج: ؛ السنهوري568ص  1املرجع السابق، ج: مصطفى الزرقا - )4(

  . 403رية العقد ص األموال ونظ: موسى
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وهذا عقد ، فمثال يقولون هذا العقد صحيح أي ترتتب عليه آ�ره، ملزمة لعاقديه أو غري ملزمة

  .�طل ال ترتتب عليه آ�ره

والعقد  ومواصفاتهوالعقد الباطل  ،العقد الصحيح ومواصفاته: فرعوعليه فقد تناول هذا ال

  .الفاسد ومواصفاته

ينقسم العقد حبسب وصفه الشرعي بناء على مقدار استيفائه ألركانه وشروطه أي حبسب ترتب 

  .لفاسدوالعقد ا الباطلأ�ره عليه إىل العقد الصحيح والعقد 

  الصحيح ومواصفاته العقد- 1

  : تعريف العقد الصحيح لغة واصطالحا/أ

  العقد الصحيح لغة تعريف - 

وقد صح فالن من علته أي برئ من كل عيب واستصح وصححه هللا فهو ، الصحة ضد السقم

  .)1(صحيح

أي يتبع ، رجل ُصْحُصْح وُصْحصوح: ويقال. خالف السقم أي سليم من العيوب واألمراض

  .)2(دقائق األمور فُيصححها ويعلمها

  : تعريف العقد الصحيح اصطالحا- 

وهو العقد املنعقد الذي ال ، هو ما كان سببا صاحلا لرتتب آ�ره الشرعية عليهالعقد الصحيح 

ومل يقرتن به ، وسلمت أوصافه من اخللل، وكان حمله قابال حلكمه، خلل يف ركنه لصدوره من أهله

وهذا العقد ، ويعرب عنه الفقهاء �نه العقد املشروع �صله ووصفه، شرط من الشروط الفاسدة

  .)3(�ره املقررة له شرعاترتتب عليه آ

                                 
، 233ص  1القاموس احمليط ج: مادة صحح، الفريوز أ�دي 381ص  1املرجع السابق، ج: اجلوهري - )1(

ص  �2ج العروس من جواهر القاموس ج: مرتضى الزبيدي، 507ص  2املرجع السابق، ج: ابن منظور

  . 232خمتار الصحاح ص : الرازيمادة صحَّ؛  177

، 281ص  3مقاييس اللغة ج: أمحد ابن فارس. 23، ص1رجع نفسه، مادة الصُّح، جامل: الفريوز آ�دي - )2(

  . 281، ص31، 1991دار اجليل بريوت، 

  . 305املرجع السابق، ص: عبد الكرمي زيدان - )3(
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فكل ما كان سببا حلكم إذا أفاد حكمه املقصود فهو " : فقال )1(املقدسي وعرفه ابن قدامة

  .)2("وإال فهو �طل، صحيح

  .)4("والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به": يف الورقات بقوله )3(وقد عرفه اإلمام اجلويين

ويرتتب على ذلك ثبوت ، )5(احلنفية للعقد الصحيح �نه ما كان مشروعا �صله ووصفهوتعريف 

يرتتب عليه ، ولغاية مشروعة، أثره يف احلال فالبيع الصادر من كامل األهلية على مال متوقع شرعا

 يرد وال، انتقال ملكية املبيع للمشرتي والثمن للبائع بعد اإلجياب والقبول إذا مل يكن يف البيع خيار

  .الفسخ يف العقد الصحيح الالزم إال عن طريق اإلقالة أو القضاء

بعد بيان أن العقد الصحيح ما يصلح أن يكون سببا لرتتب اآل�ر الشرعية عليه فإن هذه اآل�ر 

أما إذا ، وهذا يعرف �لعقد النافذ، قد تظهر يف احلال مبجرد متام العقد دون توقف على إجازة أحد

ه اآل�ر على إجازة الغري فإن هذا ما يعرف �لعقد املوقوف وكالمها من أنواع العقد توقف ظهور هذ

  .الصحيح

                                 
من مؤلفاته . هـ 620هـ، تويف سنة 541هو عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي احلنبلي ولد سنة  - )1(

، مطبعة السنة 133، ص2الذيل على طبقات احلنابلة ج: ابن رجب: انظر. غين وروضة الناظرامل: املشهورة

   1952احملمدية، مصر، 

  . 1973، دار الثقافة، لبنان، 158، ص2فوات الوفيات، ج: ابن شاكر الكتيب

  . 135، ص3، ج1906، مصر، 1، مطبعة السعادة، طمعجم البلدان: �قوت احلموي

  . 58، ص1991، سنة 1ائر، طز املقدسي، روضة الناظر وجنة املناظر، الدار السلفية، اجل ابن قدامة)2(

هـ له عدة 478هـ، وتويف سنة 419الشافعي، ولد سنة  هو أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا اجلويين - )3(

، 1950، مصر، السعادةات األعيان، مطبعة وفي: خلكانابن : انظر. مؤلفات منها �اية املطلب يف الفقه

  . 341، ص2ج

  . 341، ص2هـ، ج1324، 1طبقات الشافعية، املطبعة احلسينية، مصر، ط: �ج الدين السبكي

  . 22، ص2006، سنة 1، الورقات، دار ابن حزم طاجلويين - )4(

  . 291ابن جنيم، املرجع نفسه، ص - )5(
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يعقد  نوهو العقد الصحيح الصادر من كامل األهلية والوالية مثال كأ: )1(النافذ العقد- 1

ترتتب فإن هذا العقد ، البالغ العاقل الراشد عقدا لنفسه أو لغريه �لنيابة عنه يف حدود ما وكل به

  .آ�ره عليه دون توقف على إجازة أحد

من شخص يتمتع �ألهلية ولكن ال ميلك والية  )2(الصادرهو العقد : املوقوف العقد- 2

كما يف تصرفات الفضويل والصيب املميز فإن تصرفات الفضويل موقوفة ،  إصدار هذا العقد وإنشائه

فإذا أجازها الويل نفذ ، ى إجازة وليهوتصرفات الصيب موقوفة عل، على إجازة من له الشأن فيها

  .العقد وإال كان �طال

  : تعريفه قانو�

مل يعرفه املشرع اجلزائري العقد الصحيح وعند الرجوع إىل قانون األسرة يف تعريف عقد الزواج 

�نه  05/02من األمر  18مكرر و 09- 09- 07الصحيح ميكن استنتاجه �لنظر إىل املواد 

  .)3(مع الشكلية والرمسية اليت فرضها القانون، ركن الرضا وشروط صحتهالعقد الذي استوىف 

  : العقد الصحيح مواصفات- 2

ولغاية ، فالبيع الصادر من كامل األهلية على مال متقوم شرعا: أثره يف احلال ثبوت- 1

، )4(يرتتب عليه ثبوت ملك املبيع والثمن للمشرتي والبائع فور انتفاء اإلجياب والقبول، مشروعة

  . �قي العقوديفوملك املتعة يف النكاح وملك املنفعة يف اإلجارة وغريها 

فاملقصود الدنيوي �لذات يف  ،الفعل موصال إىل املقصود الدنيويجتعل الصحة  إن- 2

وتفريغ الذمة والثواب وإن كان يلزمها وهو املقصود  القضاءالعبادات هو موافقة األمر ورفع وجوب 

  .)5(معترب يف مفهوم الصحة األخروي إال أنه غري

                                 
م، 1985- هـ1405، سنة 10املدخل يف الفقه اإلسالمي، الدار اجلامعية، بريوت، ط: شليب مصطفى - )1(

  . 557ص

  . 307عبد الكرمي زيدان، املرجع السابق، ص - )2(

  . 98املرجع السابق، ص: سليمان ولد خسال - )3(

  . 234ص 4، سور�، ج 1989، سنة 3وهبه الزحيلي، الفقه اإلسالمي، دار الفكر، ط - )4(

 3ت، ج. الفنون، منشورات شركة خياط، لبنان، د اصطالحاتدمحم بن علي التهانوي، كشاف  - )5(

= 
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، وإشباع حاجات، يف العقود الصحيحة أن تكون الزمة أل�ا تعقد ملقاصد وأغراض األصل- 3

على كال طرفيها  التزاما�ا ألن الوفاء �ا الزم وإبطال، ولذلك ليس ألحد طرفيها االنفراد بفسخها

  .وألن العقود عهود

  : مواصفاتهو الباطل  العقد- 2

  : الباطل لغة واصطالحا العقد تعريف- أ

  : تعريف العقد الباطل لغة - 

بطل الشيء يبطل بطال� أي ذهب ضياعا وخسرا� فهو ، )1(الباطل يف اللغة الضياع واخلسران

، )2(﴾� أيها الذين آمنوا ال �كلوا أموالكم بينكم �لباطل﴿:قال تعاىل. والباطل نقيض احلق، �طل

  .)3(أي بغري حق مشروع

  : تعريف العقد الباطل اصطالحا - 

كأن تكون صيغة العقد معيبة غري سليمة ال ،  ىل ركنهإواخللل فيه راجع ، فالباطل ما كان خمتال

بيع  كان احملل غري قابل حلكم العقد كما يف  أو، كما لو كان القبول غري مطابق لإلجياب،  اعتبار هلا

، وغري مشروع أصال، أصالوالعقد الباطل هو واملعدوم سواء ألنه غري منعقد ، ما ليس مبال أصال

ألن ، وال ترتتب عليه آ�ره الشرعية، وهلذا يعرب الفقهاء �نه العقد غري املشروع ال بذاته وال بوصفه

الوجود وإن كان له  والعقد الباطل ليس له هذا، هذه اآل�ر ترتتب على ما له وجود شرعي معترب

  .)4(ولكن ال أثر هلذا الوجود فهو يف حكم املعدوم، وجود حسي يف اخلارج

  : اختلفت تعريفات األصوليني ملعىن البطالن والفرق بينه وبني الفساد إىل مذهبني

من املالكية والشافعية واحلنابلة على أن الفساد  ألصولينياتفق مجهور ا: مذهب مجهور العلماء

                                                                                               
  . 816ص

  . 229، ص7املرجع نفسه، ج: الزبيدي. 56ص 11ابن منظور، املرجع نفسه، ج - )1(

   29: سورة النساء آية رقم - )2(

، 2، املطبعة األمريية، مصر، ط، الفيومي، املصباح املنري48الراغب األصفهاين معجم مفردات القرآن ص - )3(

  . 26ص 1، ج1909سنة 

  . 305املرجع السابق، ص: عبد الكرمي زيدان - )4(
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�نه يراد به عدم ترتب آ�ر العمل عليه " : فقد عرفه املالكية، ن معنامها واحد ال فرق بينهماوالبطال

  .)1("يف الدنيا

  .وعرفه الشافعية �ن البطالن هو نقيض الصحة

  .)3("البطالن هو نقيض الصحةو ": )2(قال اآلمدي

  .)5("و�زائه البطالن والفساد، ةإن الصحة استتباع الغاي" : )4(وذكر السبكي

  .)7("مرادف للباطل عند أصحابنا: وأما الفاسد فهو" : فقال )6(وأما الرازي

  .)8("فالباطل هو الذي مل يثمر" : وأما احلنابلة فقد عرفوا الباطل بقوهلم

ه املقصود منه فهو فكل ما كان سببا حلكم إذا أفاد حكم: "املقدسي بقوله كما عرفه ابن قدامة

  .)9("صحيح

                                 
  . 217ص 1، املوافقات، جالشاطيب - )1(

مد ولد �ا وتعلم يف بغداد والشام تويف آأصويل �حث، أصله من  سيف الدين علي بن دمحم اآلمدي - )2(

: ابن عماد احلنبلي انظر". اإلحكام يف أصول األحكام: "هـ، له حنو عشرون مصنفا منها631نة بدمشق س

  . 160، ص2مفتاح السعادة، ج: طاش كربى زاده. 144ص 5شذرات الذهب، ج

  . 187ص 1هـ، ج1403اإلحكام يف أصول األحكام، دار الكتب العلمية، بريوت، : اآلمدي - )3(

هـ، كان قاضي القضاة 727عبدالوهاب بن علي بن عبد الكايف ولد �لقاهرة سنة : ن السبكي�ج الدي - )4(

هـ وقرأ على 771وغريها، تويف سنة " مجع اجلوامع"و" الطبقات الشافعية الكربى: " �لشام، من تصانيفه

وابن . 425، ص2ئة الثامنة، جاالدرر الكامنة يف أعيان امل: ابن حجر: انظر. احلافظ املزي والزم الذهيب

  . 221، ص6شذرات الذهب، ج: العماد احلنبلي

  . 68ص 1، ج1981، سنة 1ات األزهرية، القاهرة، طياملنهاج، مكتبة الكل اإل�اج يف شرح: السبكي - )5(

هرها التفسري فخر الدين دمحم بن عمر الرازي الشافعي املفسر األصويل صاحب التصانيف املشهورة أش - )6(

 5شذرات الذهب، ج: ابن العماد احلنبلي. هـ606هـ وتويف سنة 544املعروف مبفاتيح الغيب ولد سنة 

  . 21ص

  . 17ص 1، ج1420سنة  1احملصول يف علم األصول، دار الكتب العلمية، ط: الرازيبو بكر أ - )7(

  . 58روضة الناظر وجنة املناظر، ص: ابن قدامة - )8(

  . 58ص : املرجع نفسه. ابن قدامة - )9(
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، تعريفات اجلمهور إال أ�ا اتفقت على أن الباطل هو نقيض الصحيحتعددت وعليه فقد 

فمنهم من حصر ، والفاسد مرادف الباطل فهما امسان ملسمى واحد، والصحيح هو الذي أمثر

  .ومنهم من بيّنه �نه نقيض الصحة، الباطل بعدم موافقة اخلطاب

كأن يكون أحد العاقدين ،  وال يفيد امللك يف البيع، هو ما اختل ركنه أو حمله وعليه فالباطل

ويف الزواج كالعقد على إحدى ، كاخلمر واخلنزير وامليتة،  أو كبيع ما ليس مبال، فاقد األهلية كا�نون

  .فكلها عقود �طلة، احملارم أو املتزوجة بزوج آخر

 )1(ولذلك ذكر اإلمام الشاطيب، كر لفظ البطالنوهذا املعىن هو املقصود عند الفقهاء يف ذ 

، ففي العبادات عدم براءة ذمة املكلف عن الواجب" ، معىن البطالن أنه ما يقابل معىن الصحة

مثال بطالن الصالة والصيام أي عدم اعتبار صحة هلما ، فيبقى املكلف ملزما �عادة ذلك احلكم

ويف املعامالت عدم ترتب اآل�ر ، و خللل يف بعض أركا�ا وشروطهاأ، ملخالفتهما ملقصود الشارع

والزواج الباطل ال حيل ، فالبيع الباطل ال يثبت به التملك بني العاقدين، الشرعية بني الناس

فال ، حىت ولو وجدت صورته يف الظاهر، ألنه ال يعترب منعقدا أصال، )2("االستمتاع بني الزوجني

ألن الباطل يف حكم العدم ولذلك ال يفيد نقل امللكية أصال وال ، عييرتتب عليه أي أثر شر 

  .يتصور أن يصبح صحيحا أبدا

وهو عدم اتصاف العقد �ملشروعية �صله أو بوصفه أو�ما  )3(وأن الباطل والفاسد مرتادفان

                                 
هو إبراهيم أبو إسحاق الشهري �لشاطيب، كان أصوليا مفسرا فقيها حمد� لغو�، له استنباطات جليلة  - )1(

ودقائق منيفة، أخذ عن عبد هللا املقرئ وعن أيب سعيد بن لب وعن اإلمام اخلطيب، ابن مرزوق له �ليف 

 انظرهـ، 790املوافقات يف أصول الفقه وكتاب االعتصام واملقاصد الشافية يف شرح األلفية، تنفيسة منها 

دمحم بن دمحم . 47- 46نيل االبتهاج بتطريز الديباج لإلمام أبو العباس أمحد بن أمحد املعروف �� التنبكيت ص 

  . 231هـ، ص 1349شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، الطبعة السلفية القاهرة، : خملوف

  . 203ص  1املوافقات، ج: الشاطيب - )2(

الباطل والفاسد عند الشافعية مرتادفان إال يف الكتابة واخللع والعرية والوكالة والشركة والقرض ويف العبادات  - )3(

ت، ص . لعربية، داألشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، دار إحياء الكتب ا: يف احلج، السيوطي

312 .  
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ا عنه إما لعينه أو لوصفه فكل ما كان منهي، الباطل والفاسد مرتادفان" : )1(قال ابن اللحام، معا

وبذلك يظهر أن البطالن عند اجلمهور هو خمالفة التصرف أحكام الشرع يف ، )2("ففاسد و�طل

  .�حية أساسية أو فرعية حبيث تؤدي إىل عدم ترتب اآل�ر الشرعية

استعمل احلنفية لفظ البطالن للداللة على عدم اتصاف العقد �ملشروعية : مذهب احلنفية - 

الباطل ما " : لذلك يقول ابن جنيم، خالفا للجمهور )3(أل�م يفرقون بني الباطل والفاسد، �صله

  .)4("والفاسد ما كان مشروعا �صله دون وصفه، ال يكون مشروعا �صله ووصفه

  .)5("الباطل فإنه ليس مبشروع أصال" : قال البزدوي

فاسد بناء على قواعد النهي ولذلك سار احلنفية على منهجهم يف التفريق بني الباطل وال

  .واقتضائه للبطالن أو الفساد

،  وعليه فالزواج الباطل عند احلنفية هو الذي حصل خلل يف ركنه أو يف شرط من شروط انعقاده

وزواج املسلم ، وزواج املسلمة بغري املسلم، كزواج الصيب غري املميز والزواج �حملارم كاألخت والعمة

  .)6(والوثنية وغريمها بغري الكتابية كا�وسية

 املهر أو النفقة أو التوارث والك،  فالزواج الباطل ال يرتتب عليه شيء من آ�ر الزواج الصحيح

                                 
هو علي بن دمحم احلنبلي، ويعرف �بن اللحام، وهي حرفة أبيه ولد بعد اخلمسني وسبعمائة، مات أبوه وهو  - )1(

رضيع، فر�ه خاله، وعلمه صنعة الكتابة، وطلب بنفسه، وجنب إىل أن صار شيخ احلنابلة �لشام مع ابن 

  . هـ، وقد جاوز اخلمسني803وم عيد األضحى سنة مفلح، عرض عليه قضاء الشام فامتنع، تويف ي

، 1، دار اجليل، لبنان، ط1062رقم  320ص  5الضوء الالمع يف أعيان القرن التاسع ج: السخاوي انظر

  . 31ص  7شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ج: ابن العماد. 1992

  . 110ص  1هـ، ج1375صولية، دار الكتب العلمية، القواعد والفوائد األ: علي بن دمحم ابن اللحام - )2(

، 1957شرح التلويح على التوضيح، مطبعة دمحم علي صبيح وأوالده، مصر، سنة : سعد الدين التفتازاين - )3(

فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت، دار الكتب : عبد العلي دمحم بن نظام الدين السهاالوي. 123ص 1ج

  ، 427ص 1م، ج2002- هـ1423سنة  1العلمية، بريوت، لبنان، ط

  . 289األشباه والنظائر ص: ابن جنيم - )4(

  . 380ص 1هـ، ج1418سنة  1كشف األسرار، دار الكتب العلمية، ط: البزدوي - )5(

  . 404ص  6هـ، ج1315، سنة 1فتح القدير، املطبعة األمريية، بوالق، مصر، ط: ابن اهلمام - )6(
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  .مصاهرة وال طاعة يرتتب عنه

  : تعريفه قانو� - 

 33مكرر واملادة  09و 09كذلك مل يعرف املشرع اجلزائري العقد الباطل لكن �عتماده املادة 

ن قانون األسرة ميكن الوصول إىل أن عقد الزواج الباطل هو الذي اختل فيه م 05/02من األمر 

ولذلك فقد صرح �ن زواج املسلمة بغري ، )1(كثر من شرط واحد من شروط الصحةأركن الرضا أو 

  .48/2املسلم هو زواج �طل وهذا من خالل املادة 

  : العقد الباطل مواصفات- ب

  : نهاللعقد الباطل أو الفاسد مواصفات م

، فإن مت الفسخ فليس للمرأة شيء، وذلك رفعا للمعصية: التحرمي ووجوب فسخه يف احلال - 

ألن الفسخ قبل الدخول ليس مثل الطالق قبل ، هسواء أكان العقد متفقا على فساده أم خمتلفا في

  .)2(الدخول يف الزواج الصحيح

فسخ وال حيتج به أمام القضاء ألنه  فالزواج الباطل ال حيتاج إىل: الباطل ال ينبين عليه حكم - 

وكذلك الزواج الباطل ال ، فالبيع الباطل ال يرتتب عليه نقل امللكية، )3(يعد معدوما فهو غري موجود

  .آ�رهبعض ترتتب عليه 

يقرر �ا اإلنسان تصرفا متوقفا  اإلجازة هي إرادة منفردة: العقد الباطل ال يقبل اإلجازة - 

ولذلك فتكون اإلجازة يف العقد املوقوف كبيع الفضويل وزواج ، أو التقرير عطاء الشرع فيه الرفضإ

  .)4(أما إذا كان �طال فال يقبل اإلجازة، الصيب إذا كان العقد صحيحا

، العقد الباطل ُمينع تنفيذه حىت ولو مضت عليه مدة طويلة: البطالن ال جيري عليه التقادم - 

فمثال الزواج الباطل يبقى �طال ولو دام ، جودا بطول األمدوالعدم ال ينقلب و ، ألن الباطل معدوم

فال يثبت به النسب وال املرياث وال جتب به النفقة ، طيلة احلياة وال تنبين عليه آ�ر الزواج الصحيح

                                 
  . 104رجع السابق، صامل: سليمان ولد خسال: انظر - )1(

  . 59ص  2م، ج1938بداية ا�تهد، مطبعة االستقامة، مصر، سنة : ابن رشد - )2(

  . 720ص 2املدخل الفقهي، ج: الزرقا - )3(

  . 722، ص2املرجع السابق، ج: الزرقا - )4(
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فال تثبت هذه الدعوى أو التقاضي لبطالن ، وحىت ولو رفع أحدمها الدعوى �آلخر، وغري ذلك

  .)1(العقد

  .د وصفاتهالفاسالعقد- 3

  تعريف العقد الفاسد- أ

 غةتعريفه ل :  

خالف : واملفسدة، )2(فسد الشيء يفُسد ويفسد فسادا فهو فاسد: يقال، هو نقيض الصالح

قليال كان اخلروج ، الفساد خروج الشيء عن حد االعتدال": )3(قال الراغب األصفهاين، املصلحة

  .)5(طراب واخلروج عن االستقامة واالعتدالفالفساد هو االض. )4("ويضاده الصالح، عنه أو كثريا

 *اصطالحا هتعريف :  

  : تعريفه فقها - 

فهما امسان ) فاسد(أو ) �طل(سار مجهور العلماء على عدم التفريق بني وصف الشيء �نه 

ما يقابل الصحة : ومعنامها )6(ملسمى واحد ولفظان مرتادفان فكل فاسد �طل وكل �طل فاسد

عدم اعتبار ، عتبار الشارع الشيء يف حق حكمه فيكون الفاسد والباطلا: فإذا كانت الصحة

هو عدم : وعليه فالفساد يف االصطالح، وذلك ألن الفاسد هو خمالفة الفعل ألمر الشارع، الشرع

                                 
  . 723، ص2املرجع نفسه، ج: الزرقا - )1(

 2اجلمهرة ج: ؛ ابن دريد519ص  2اجلوهري الصحاح ج ؛335ص  3لسان العرب ج: ابن منظور - )2(

  . 263ص 

هو أبو القاسم احلسني بن دمحم بن املفضل، سكن بغداد واشتهر حىت كان يقرن �إلمام الغزايل، له عدة  - )3(

بغية الوعاة، مطبعة السعادة، مصر، : هـ، السيوطي503، ت "املفردات يف غريب القرآن: "مؤلفات منها

   396ص  هـ،1326، 1ط

  . 393، ص 1972مفردات ألفاظ القرآن، مطبعة دار الكتاب العريب، سنة : الراغب األصفهاين - )4(

  . 452ص  �2ج العروس، ج: الزبيدي - )5(

  . 69ص  1املرجع نفسه، ج: السبكي - )6(
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  .)1(اكتساب التصرف وجوده االعتباري وأ�ره يف نظر الشرع

، فالعقد عندهم صحيح، )2(ال ثالثيةيقسمون العقد قسمة ثنائية ، ومجهور الفقهاء غري احلنفية

أي ما كانت أركانه وشروطه ، فالصحيح ما كان مستجمعا لشروط الصحة واالنعقاد، وغري صحيح

وغري الصحيح ما ليس  ، وأوصافه سليمة ال خلل فيها على حنو ترتتب عليه آ�ره املقررة له شرعا

ملسمى واحد هو العقد غري  انامسفهما ، فهو عندهم نوع واحد هو الباطل أو الفاسد، كذلك

  .الصحيح

، أو يف حمله، يف العاقدين أو، هذا اخللل يف صيغته أكانسواء ، فغري الصحيح ما كان فيه خلل

ومع اتفاق اجلمهور على ، �ريخ أداء الثمن أوالالزمة له كجهالة الثمن أو احملل  أوصافهأو يف 

خللل فيه إىل وصف غري الزم للعقد أي يف أمر إال أ�م اختلفوا يف حكم العقد الذي يرجع ا، ذلك

أو النهي عن النجش يف البيع ، كما يف النهي عن البيع وقت النداء لصالة اجلمعة،  له متجاوز

  .والقليل منهم قالوا �لبطالن، )3(فأكثر الفقهاء يقولون بصحة العقد يف هذه احلالة مع الكراهة

ى عدم التفريق بني الوصفني يف العبادات أما يف وأما مذهب احلنفية فقد وافقوا اجلمهور عل

  : املعامالت فقد فرقوا بني الفاسد والباطل وجعلوا لكل منهما تعريفا خاصا فقالوا

أي أن الباطل وقع فيه خلل يف ركن من . )4(العقد الباطل الذي مل يشرع ال �صله وال بوصفه –

  .أركانه

  .أو زواج املسلم بغري الكتابية كا�وسية والشيوعية، ارمأو الزواج �حمل، مثل زواج الصيب غري املميز

                                 
سنة  1لعاصمة ـ ط، دار ا238ص  2حتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، جإ: عبد الكرمي النملة - )1(

  . هـ السعودية1417

الزرقاين على خمتصر خليل، مطبعة أفندي مصطفى . 12ص 2كشاف القناع، ج: إدريس بن منصور - )2(

 3املغين، دار عامل الكتب، الر�ض، السعودية، ط: وابن قدامة املقدسي. 7، ص5هـ، ج1307مصر، سنة 

  . 61ص 4م، ج1997- هـ1417سنة 

  . 306املرجع السابق، ص: نعبد الكرمي زيدا - )3(

  . 287ص  3فتح القدير ج: ابن اهلمام - )4(
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  .)1(ما رجع اخللل فيه إىل وصف من أوصاف العقد ال إىل أركانه: الفاسد –

فالعقد فاسد لكن ال ، إذ الشهود من أوصاف العقد ال من أركانه، مثل النكاح بغري شهود

  .كما جتب عليها العدة ويلحق الولد �ما،  ترتتب عليه آ�ر شرعية فيجب للمرأة املهر إذا دخل �ا

، واحملل قابل حلكم العقد، أي خلل من- والقبولوهو اإلجياب  –فهو عقد منعقد لسالمة ركنه 

ولكن اخللل طرأ على بعض أوصافه اخلارجية فأفسده كما لو اقرتن ، وهذا يكفي النعقاد العقد

  .العقد بشرط فاسد أو كان املبيع غري معني

أ�م فرقوا بني : أي" الفاسد"بـ أثبت احلنفية قسما بني الباطل والصحيح يسموه  وعليه فقد

فباطله ما مل يكن مشروعا �صله ال " : "األشباه والنظائر"قال ابن جنيم يف ، الباطل والفاسد

  .)2("وفاسده ما كان مشروعا �صله دون وصفه، بوصفه

، بوا على العقود الفاسدة بعض اآل�ر الشرعيةفهم بذلك أثبتوا فرقا بني الباطل والفاسد حيث رت

  .فهو قسم �لث مغاير للصحيح والباطل، وجعلوا الفاسد مرتبة متوسطة بني الصحيح والباطل

وهو ما استجمع أركانه وشرائطه ، وعليه فقد عرفوا الصحيح �نه ما كان مشروعا �صله ووصفه

  .)3(وارتفعت موانعه

ما كان فائت املعىن من كل : ومعناه، شروعا ال �صله وال بوصفهفهو ما مل يكن م: وأما الباطل

وجه مع وجود الصورة الظاهرة مثل بيع الدم وامليتة واخلنزير والزواج �حدى احملارم أو زواج املسلمة 

  .بكافر

ما كان مشروعا يف نفسه فائت : ومعناه، فهو ما كان مشروعا �صله دون وصفه: وأما الفاسد

مثل البيع الربوي فإنه مشروع �صله من حيث أنه بيع وال خلل يف ركنه وال يف . املعىن من وجه

ولكنه غري مشروع بوصفه وهو الفضل ألنه ز�دة يف غري مقابل فكان فاسدا ال �طال ولذلك ، حمله

                                 
البحر : وابن جنيم 615ص  3، ج1997، 1بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، لبنان، ط: الكاساين - )1(

  . 113ص  6، ج1997، 1الرائق، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

  . 291املرجع السابق، ص: ابن جنيم - )2(

  . 238ص 2املرجع السابق، ج: الكرمي النملة عبد - )3(
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  .)1(لو حذف تلك الز�دة لصح البيع

فإنه يصح بفرض صداق والزواج الفاسد مثل نكاح الشغار فهو فاسد بسبب عدم املهر وعليه 

  .املثل

  .دون �ب العبادات، و�ذا فالفاسد مغاير للباطل يف �ب املعامالت فقط

ولعل العلة اليت جعلت احلنفية يفرقون بني الفاسد والباطل يف املعامالت خاصة كما أشار 

، ن إال �المتثال والطاعةوهو ال يكو  )2(أنه ملا كان املقصود من العبادات هو التعبد فقط الشاطيب

فذمة ، فال يظهر وجه للتفرقة بني �طل وفاسد فيها، فإن املخالفة فيها تكون مفوتة للمقصود

  .)3(وألن العبادات غري معللة، املكلف ال تربأ بصالة فاسدة كما ال تربأ بصالة �طلة

شروطها كلها تعبدي وال فالطهارات والصلوات والصيام واحلج يف كيفيا�ا ومقاديرها ومواقيتها و 

ميكن تعليله تعليال عقليا وحتديد وجه املصلحة فيه فهي مقيدة بنصوص توقيفية ال خرية للمكلف 

  .)4(وهي غري معقولة املعىن وهذا هو املراد �لتعبدي، فيها

وحتققها ، أما املعامالت ملا كان املقصود منها هو مصاحل العباد الدنيوية فإن ا�ال مفتوح فيها

يف نفسها ممكن حىت مع وجود خلل يف وصفها فال تنعدم �لكلية إال إذا كان اخللل فيها راجعا إىل 

  .)5(كما أن املعامالت معقولة املعىن وميكن القياس فيها أل�ا معللة،  احلقيقة أو املاهية

يها تعليال واجلنا�ت كلها من العادات اليت ميكن تعل واإلجياراتفالبيع والنكاح والشراء والطالق 

شرعية أيضا وال  �مورألن أحكامها معقولة املعىن وهي مقيدة ، عقليا وحتديد وجه املصلحة فيها

  .)6(خرية للمكلف فيها

                                 
  . 111، ص2004البطالن والفساد عند األصوليني، دار النفائس، األردن، : حنان يونس - )1(

  . 207ص 1املوافقات ج: الشاطيب - )2(

  . 280ص 1، ج 1994، سنة 1حبوث يف الفقه، مؤسسة الرسالة، ط: فتحي الدريين - )3(

  . 237، ص2م، ج1914- هـ1332، 1االعتصام، مطبعة املنار، مصر، ط: الشاطيب - )4(

  . 284، ص1املرجع نفسه، ج: الدريين - )5(

نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطيب، املعهد : أمحد الريسوين. 237، ص2املرجع نفسه، ج: الشاطيب - )6(

  . 209م، ص1995- ـه1416، سنة 4العاملي للفكر اإلسالمي، ط
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  : تعريفه قانو� - 

من  33- 32- 30مكرر و 9مل يعرف املشرع اجلزائري العقد الفاسد ولكن �لرجوع إىل املواد 

ل �ن الزواج الفاسد هو الذي توفر فيه الرضا واختل من قانون األسرة ميكن القو  05/02األمر 

  .)1(فيه شرط من الشروط واشتمل على مانع من املوانع الشرعية

وكذلك اشتمال مانع ، فمثال اختالل شرط الويل أو الشاهدين او الصداق يكون الزواج فاسدا

كما جاء يف املادة ،  من املوانع الشرعية كالزواج �حدى احملرمات فإنه يفسخ قبل الدخول وبعده

  .84/11من القانون  34

  : صفات العقد الفاسد: ب

  : أهم صفات الفساد ما يلي

ن الفساد �ملفهوم احلنفي ال ميكن أن يصيب كل أنواع التصرفات القولية والفعلية فهو ال إ/ أ

مثل ، قلة للملكيةوإمنا جنده يقع يف أنواع العقود املنشئة اللتزامات متقابلة أو �، جيري يف العبادات

  .)2(الزواج أو البيع وغريمها

ولذلك فهو ، إذا كان العقد الباطل ال يعترب وجوده أصال: استحقاق العقد الفاسد الفسخ/ ب

فهو واجب ، فالفاسد ينعقد يف أدىن مرتبة من النفاذ، يستحق الفسخ دائما ألنه ال ميكن تصحيحه

  .)3(بعض احلاالت الفسخ ألن فعله معصية مع إمكانية تصحيحه يف

إذا كان العقد الباطل ال يفيد نقل امللكية وال ميكن أن : ترتب بعض اآل�ر يف العقد الفاسد/ ج

فإن العقد الفاسد ميكن أن ترتتب عليه بعض اآل�ر مثل الزواج ، ترتتب عليه آ�ر العقد الصحيح

ويف ، وثبوت النسب عند احلنفية الفاسد إذا مت فيه الدخول فإنه يثبت املهر والعدة وحرمة املصاهرة

  .)4(البيع انتقال امللكية إذا مت القبض

                                 
  . 99املرجع السابق، ص: سليمان ولد خسال: انظر - )1(

  . 337األشباه والنظائر، ص: ابن جنيم - )2(

  . 111البطالن والفساد، ص: حنان يونس - )3(

  . 286ص 1املرجع السابق، ج: الدريين - )4(
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  .أقسام العقود باعتبار صیغتھا: الثاني الفرع

إن الصيغة يف العقود هي املظهر األساسي للداللة على الرضا ولتوضيح رغبات املتعاقدين يف 

فمنها ما ، اتصال آ�رها �ا ولكنها ليست سواء يف، العقد وعدم إجنازه إجنازُ  التعاقد من حيثُ 

ومنها ما قد ال ترتتب ، وهذه هي العقود املضافة إىل املستقبل، يرتتب عليها آ�رها فور انعقادها

وهذه تسمى �لعقود املعلقة ، عليها آ�رها مطلقا أل�ا علقت على شرط وقد ال يوجد هذا لشرط

العقد املضاف إىل ، العقد املنجز: اع هيفتنقسم العقود �عتبار صيغتها إىل ثالثة أنو ، على شرط

  .والعقد املعلق، املستقبل

  .العقد املنجز: أوال

 )1(هو العقد الذي ترتتب عليه آ�ره يف احلال ومبجرد انعقاد العقد بني الطرفني �إلجياب والقبول

، رهن والقرضوهذا إذا كان العقد مما ال حيتاج يف متامه لقبض املعقود عليه مثل البيع واإلجارة وال

فبمجرد صدور اإلجياب والقبول يرتتب عليه انتقال ملكية املبيع للمشرتي وثبوت الثمن دينا يف 

  .)2(وكل ذلك يف احلال فور صدور صيغة العقد من الطرفني مىت كان العقد مستوفيا شرائطه، ذمته

فال ، من عقود التربعاتأما يف العقود اليت حتتاج يف متامها إىل قبض املعقود عليه كاهلبة وحنوها 

بل ال بد فيه من قبض املقبوض عليه حىت ، تكفي الصيغة إلمتام العقد وترتب آ�ره عليه يف احلال

وهنا عقود ال تصح ، ولكنه غري �م، فالعقد هنا قبل القبض صحيح، يتم وترتتب عليه آ�ره عليه

ثمن وال بد يف الصرف من فال بد لصحة السلم من قبض ال، كما يف السلم والصرف،  بدون قبض

  .وبدون هذا القبض ال يصح العقد، قبض البدلني يف جملس العقد

واإليصاء فهذان العقدان ال )3(واألصل يف العقود أن يكون حكمها منجزا إال عقدي الوصية

وغريمها من العقود يصح أن يكون منجزا من ، يفيد كل منهما آ�ره وأحكامه إال بعد وفاة املوصي

                                 
  . 416األموال ونظرية العقد : يوسف موسى - )1(

  . 1/508عام، جاملدخل الفقهي ال: الزرقا - )2(

شرح حدود ابن : الرصاع. هي متليك مضاف ملا بعد املوت �لتربع بشيء جلهة أو شخص ما: الوصية - )3(

  . 528ص: عرفة
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  .)1(وصيغة التنجيز أهم صيغ العقد مشوال فهي األصل، ثناءغري است

  .العقد املضاف للمستقبل: �نيا

، هو العقد املضاف إىل املستقبل وهو تدل صيغته على إنشائه من حني صدور هذه الصيغة

مثال أن يستأجر شخص ، ولكن آ�ره ال ترتتب عليه إال يف زمن مستقبل حدد العاقدان يف العقد

  .من الشهر القادم ابتداءاإلجارة إال  تبدأبعشرين دينارا يف الشهر وال مسكنا له 

واملسافر يستأجر مكانه يف قطار أو �خرة أو طائرة ما قبل سفره مبدة طويلة أو قصرية حسب 

ولكن أثره ال يكون إال يف الزمن الذي أضيف ، وحكم هذا النوع أنه ينعقد يف احلال. )2(األحوال

  : )3(لنسبة لإلضافة ثالثة أنواعوالعقود �، إليه

كالوصية فهي واإليصاء ال يظهر حكمها إال ،  ال تكون إال مضافة للمستقبل بطبيعتها عقود- 1

  .)4(بعد وفاة املوصي

عقود ال تقبل اإلضافة وهي العقود اليت تفيد متليك األعيان يف احلال كالبيع والشركة واهلبة - 2

فال ، أل�ا وضعت شرعا لثبوت آ�رها يف احلال، الرجعةوالصلح على مال وكذلك عقد الزواج و 

  .ألن �خري هذه اآل�ر ال يتفق وأصل وضعها الشرعي، تقبل التأخري فهي عقود فورية

عقود يصح فيها الوجهات إما التنجيز والفورية وإما اإلضافة وذلك حسب صيغتها يف - 3

فمثال اإلجارة واملزارعة ، )5(ة والطالق وغريهاالعقد ورغبة املتعاقدين مثل اإلجارة واإلعارة والكفال

والعارية وغريها جتوز فيها اإلضافة أل�ا ترد على متليك املنفعة وهي توجد آ� بعد آن فإضافتها ال 

فهي أيضا جازت فيها اإلضافة ألنه قد ال يطلب ، ومنها الكفالة واحلوالة، تنايف أصل وضعها

فال يتنافيان مع اإلضافة إىل ،  بعذر من ففيهما معىن اإلضافةإال، الكفيل وال احملال عليه �لدين

  .الزمن املستقبل

                                 
  . 445الفقه اإلسالمي ص : يوسف موسى - )1(

  . 446ص  4الفقه اإلسالمي وأدلته ج: وهبه الزحيلي - )2(

  . 508ص 1املرجع السابق، ج: الزرقا - )3(

  . 309املرجع السابق، ص: الكرمي زيدانعبد  - )4(

  . 449- 448الفقه اإلسالمي ص : يوسف موسى - )5(
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كالطالق والعتق ،  ومنها أيضا اإلسقاطات وهي التصرفات املتضمنة إسقاط ما ميلكه الشخص

ومنها أيضا ، كما له أن يوقعه حاال،  فله أن يؤطر هذا اإلسقاط إىل زمن املستقبل، والوقف

كالوكالة ،  منه اات فيها إطالق ومتكني لشخص من تصرف كان ممنوعاإلطالقات وهي تصرف

واإلذن للصيب يف التجارة وإمنا جازت إضافة هذه التصرفات إىل املستقبل أل�ا بطبيعتها ال تقيد 

  .)1(بل حتدث شيئا فشيئا فال تتناىف مع اإلضافة، أحكامها وآ�رها كاملة حال صدورها

  .العقد املعلق على شرط: �لثا

فهو عقد ال ميكن أن ، وهو العقد الذي ترتتب صيغة وجوده على وجود أمر آخر يف املستقبل

ويعرفه ، )2(وهذا الشرط قد يوجد ورمبا ال يوجد، يعترب موجودا حقا إال إذا وجد الشرط املعلق عليه

ة ربط حصول مضمون مجل": أو �نه، )3("ترتيب أمر مل يوجد على أمر مل يوجد": الفقهاء �نه

  .)4("حبصول مضمون مجلة أخرى

  .)5(وقد اشتبه العقد املعلق �لعقد املضاف ولكن بينهما فرق كبري خاصة عند احلنفية واملالكية

إال أن آ�ره ال تكون إال يف الزمن ، فالعقد املضاف هو �م وينعقد حلكمه وآ�ره- 1

  .)6(املستقبل

فإذا مل يتحقق الشرط فال ، شرط املعلق عليهأما العقد املعلق فهو ال ينعقد إال حني وجود ال- 2

أما يف ، وأما الشافعية فال يفرقون بني املضاف واملعلق إال يف صيغة العقد فقط. )7(يكون العقد

                                 
  . 309املرجع نفسه، ص: عبد الكرمي زيدان - )1(

  . 448يوسف موسى املرجع السابق، ص  - )2(

  اهلامش  504ص  1؛ املدخل الفقهي العام ج318األشباه والنظائر، ص : ابن جنيم - )3(

  . 506، ص1السابق، ج املرجع: الزرقا - )4(

الشرح الكبري : ؛ الدردير300ص  6فتح القدير ج: ؛ ابن اهلمام277ص  4الدر املختار ج: ابن عابدين - )5(

  . 74- 73ص  3ج

  . 24ص  2ت، ج. على الشرح الكبري، مكتبة مصطفى دمحم، مصر، د: دمحم عرفه الدسوقي - )6(

  . 448املرجع السابق، ص : يوسف موسى - )7(
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  .)1(األثر املرتتب عليهما فال فرق بينهما

  : وأما العقود من حيث التعليق فهي ثالثة أنواع

بعوض أو ، اليت ترد على األعيان أو املنافع )2(توهي عقود التمليكا: عقود ال تقبل التعليق- أ

فتكون  ، وهي مل جيز عليها التعليق فيها أل�ا تصبح مرتددة بني الوجود والعدم.... كالبيع،  بدونه

وترتب ، كما أن هذا النوع من العقود جيب أن تنعقد بصيغة اجلزم حىت يصح العقد،  كأ�ا قمار

فينعقد العقد دون ، فقد يزول الرضا حني يتحقق الشرط طفال يصح تعليقها على شر ، عليه آ�ره

  .)3(رضا وهذا غري جائز يف عامة عقود التمليكات

خلطورة هذا العقد وقدسيته وضرورة خلوه من أي ، عقد الزواج فال جيوز تعليقه على شرط وأما

جت ابنيت فيجب أن يكون منجزا دون تعليق أو إضافة فال يصح أن يقال زو ، شرط لسالمة ابتنائه

  .أو إذا قدم أخوها من السفر وغري ذلك، أهلها أوإذا رضي عمها 

الوكالة والوصية واإليصاء والنذور واألميان  )4(عقود تقبل التعليق �ي شرط كان كعقد - ب

وألن ، ألن التعليق يف هذه لعقود ال يرتتب أي ضرر على أحد من املتعاقدين، والطالق وغريها

فيصح أن يعلق ، )5(قاط حلق ميلكه الشخص مبحض إرادته كالطالقبعض هذه العقود هو إس

فإن الطالق يقع إذا وقع ، إن دخلت دار فالن فأنت طالق: كقوله لزوجته،  على أمر مستقبل

بل حتدث ، وكذلك الوكالة فهي ال تفيد آ�رها وقت صدورها، الشرط �ن دخلت املرأة دار فالن

والوصية واإليصاء ال يرتتب عليهما أثر إال بعد وفاة ، آلخرآ�رها حني مباشرة الوكالة من حني 

فصح تعليقها على شيء آخر غري وفاة ، فهما يف أصل العقد معلقان على شرط الوفاة، املوصي

فصح تعليقها على شيء آخر غري وفاة ، فهما يف أصل العقد معلقان على شرط الوفاة، املوصي

  .ديناملوصني وال ضرر يف ذلك على أحد العاق

                                 
   27ص  3هـ، ج1356إعانة الطالبني، املكتبة التجارية، مصر، سنة : البكري - )1(

  . 450املرجع نفسه، ص: يوسف موسى. 310املرجع السابق، ص: عبد الكرمي زيدان - )2(

  . 65ص 3هـ، ج1373حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، املكتبة التجارية، مصر، سنة : الدسوقي - )3(

  . 577املرجع السابق، ص: مصطفى شليب - )4(

  . 451املرجع نفسه، ص: دمحم يوسف موسى - )5(
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فهي تقبل التعليق ولكن بشرط أن يكون املعلق عليه ، عقود وسط بني النوعني السابقني - جـ

والشرط املناسب ، ومن هذه العقود الكفالة واحلوالة واإلذن �لتجارة، شرطا مناسبا أو مالئما للعقد

ا علق حبيث يوجد بني الشرط وم، العرق أوهلا هو ما كان مالئما ملقتضى العقد حسب الشرع 

فهذا الشرط ، إن استحق البيع فأ� الكفيل �لثمن: عليه مناسبة تقتضي هذا التعليق كقول أحدهم

، وهذا التقسيم للعقود له عالقة يف معرفة آ�ر الفسخ، )1(مالئم ملقتضى العقد وحيقق املقصود منه

فإن كان  )2(بلفقد حبث الفقهاء موضوع هل يرفع الفسخ العقد من أصله أو من حينه إىل املستق

فعلى الصحيح ، وإن كان معلقا أو مضافا. العقد منجزا فالفسخ يرفعه من أصله عند بعض الفقهاء

  .وستأيت آ�ر الفسخ يف الفصل الثالث، أن الفسخ يرفعه من حينه

  .أقسام العقود باعتبار لزومھا: الفرع الثالث

  : تنقسم العقود �عتبار لزومها إىل عقود الزمة وعقود جائزة

  : العقود الالزمة: أوال

هو الذي ال ميلك أحد العاقدين فسخه دون رضا العاقد اآلخر كالبيع : العقد الالزم - 1

أراد واإلجارة ويالحظ هنا أن إمكان فسخ بطبيعتها فإ�ا تبقى الزمة وال ميكن فسخها حىت ولو 

انعقاده ال ميكن فسخه وكعقد الزواج فإنه بعد  - وهو الطالق على مال–كاخللع ،  العاقدان ذلك

ألن الطالق ، وال يدخل يف هذا املعىن حكم الطالق، من قبل أحد الطرفني وال يفسخ �تفاقهما

أما الفسخ فهو رفع للعقد من أساساه واعتباره كأن مل يكن ، إ�اء لعقد الزواج وليس فسخا له

وهذا ليس يف ، فسوخ شيءوإرجاع الطرفني إىل حالتهما قبل انعقاده فال يبقى من آ�ر العقد امل

  .الذي ينهي العقد ولكن ال يرفع ما وقع من آ�ره كلزوم املهر ووجوب النفقة، الطالق

وهو العقد الذي بطبيعته ميكن فسخه من أحد ، لعقد اجلائزى �ويسم: العقد غري الالزم - 2

،  الل مىت شاءفلكل منهما فسخه على وجه االنفراد واالستق، فهو غري الزم يف حقهم، العاقدين

  : ويتنوع هذا العقد إىل نوعني، كعقد الوديعة والعارية

                                 
وما  2ص  2وج 174ص  19املبسوط ج : ؛ السرخسي301ص  6املرجع السابق، ج: ابن اهلمام - )1(

  بعدها

  . 42، ص 2006، 1دن، طنظرية فسخ العقود يف الفقه اإلسالمي، دار النفائس، األر : دمحم نعيم - )2(
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فإ�ما عقدان ، عقود جائزة من أحد العاقدين وغري جائزة من العاقد اآلخر كالرهن والكفالة/ أ

، وكذلك املكفول له أن يتنازل عن حقه، )1(الزمان للراهن والكفيل فللمر�ن دون الراهن فسخه

فيستطيع هذا فسخه بينما ال يستطيع األول ، قد اآلخراقدين غري الزم للععقد الزم ألحد العا

  .)3(والكفالة )2(مثل عقد الرهن، ذلك

بينهما هو غري الزم �لنسبة للمر�ن فله ، ال جيوز فسخه راهنفالرهن بعد متامه الزم �لنسبة لل

فله فسخ ، نسبة للمكفول لهغري الزم �ل، والكفالة عقد الزم �لنسبة للكفيل، أن يفسخه مىت شاء

، وذلك لتعلق حق املر�ن واملكفول له �ملال املرهون وبذمة الكفيل، ون رضا الكفيلدعقد الكفالة 

  )4(. فال جيوز هلما أن يفسخا العقد �راد�ما املنفردة

عقود جائزة من العاقدين أي ميلك كل من الطرفني حق الفسخ والرجوع �إلرادة املنفردة / ب

  .)5(ولو مل يرض الطرف اآلخر مثل الشركة واهلبة واإلعارة واملضاربة والوصيةحىت 

  .العقود الالزمة الواردة على العني وعلى املنفعة: �نيا

العقود الالزمة الواردة على العني هي اليت تنتقل فيها العني املشرتاة إىل املشرتي لتملكها  / 1

فهذه العقود وما ، وصلح املعاوضة، ولية والتشريكوالت، والسلم، كالصرف وبيع الطعام �لطعام

  .)6(يشا�ها تثبت فيها مجيعا اخليارات عند الفقهاء

فهذه ال حيصل �ا متلك العني وإمنا امتالك املنفعة ومنها ، العقود الالزمة الواردة على املنفعة/ 2

                                 
  . 415املرجع السابق، ص : يوسف موسى - )1(

جعل الشيء حمبوسا عند الدائن حىت ميكنه استيفاء دينه منه عند عدم أدائه من قبل املدين يف حينه : الرهن - )2(

و املرهون، ويسمى صاحبه، وهو املدين �لراهن، ويسمى الدائن، الذي وضع أويسمى هذا الشيء �لرهن 

  . 304شرح احلدود البن عرفة، ص: الرصاع. ده الرهن �ملر�نعن

  . 826ص 2املصباح املنري، ج: الفيومي. عقد يفيد ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة: الكفالة - )3(

   414األموال ونظرية العقد ص : ؛ يوسف موسى522ص  1املدخل الفقهي العام ج: الزرقا - )4(

  . 525ص  1املرجع نفسه، ج: الزرقا - )5(

  . 44نظرية فسخ العقود ص : دمحم نعيم - )6(
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وكذلك ، )1(لشافعيةوال خيار يف الصداق عند ا، وال ميكن فسخه عن طريق الرتاضي، عقد النكاح

  .اإلجارة إال أن الفقهاء اختلفوا فيما يفسخها

وأن احلاجة تدعو ، إىل أن عقد اإلجارة يفسخ للعذر الطارئ على املستأجر )2(ذهب احلنفية

. لكان ضررا على املستأجر مل يلتزمه �لعقد )3(ولو مل يفسخ يف حالة العذر، إىل الفسخ عند العذر

والعذر املقصود هو العذر . لى املنفعة ال على الشيء نفسه خالفا للبيعوألن اإلجارة هي عقد ع

الذي ال يندفع بدون الفسخ حبيث أن بقاء عقد اإلجارة مع وجود العذر يفوت املصلحة على 

  .املستأجر يف االنتفاع �لعني املؤجرة

ند فوات وإمنا تنفسخ ع، وأما عند الشافعية فاإلجارة هي ضرب من البيع فال تنفسخ بعذر

  .)4(املعقود عليه وهو املنفعة كا�دام الدار وموت الدابة وغريها

  :العقود الالزمة باعتبار قابلیتھا للفسخ: الفرع الرابع

للفسخ والعقد  )5(العقد الالزم القابل: ينقسم العقد الالزم �عتبار قابليته الفسخ إىل نوعني مها

، ما ليس ألحد فسخه دون رضا اآلخر كالبيع واإلجارةفالنوع األول هو ، الالزم غري القابل للفسخ

وأما ، وانعقد البيع اجلديد عند بعض آخر، فإذا تقابل العاقدان انفسخ العقد عند بعض الفقهاء

وإمنا يشرع التفريق فيه بعد انعقاده عن طريق ، وال تشرع اإلقالة، فهو من النوع الثاين)6(عقد الزواج

                                 
  . 58ص  5األم ج: ؛ الشافعي158ص  2حتفة احملتاج ج: اهليثمي - )1(

االختيار لتعليل املختار، دار الكتب : ؛ عبد هللا بن حممود املوصلي29ص  6بدائع الصنائع، ج: الكاساين - )2(

  . 64ص  2م ج1998، 1العلمية، ط

؛ عبد 227ص  2هـ، ج1357بداية ا�تهد و�اية املقتصد، مطبعة االستقامة، مصر، : القرطيب ابن رشد - )3(

  . 65ص  2املرجع نفسه، ج: هللا املوصلي

ص  2املرجع نفسه، ج: ؛ ابن حجر اهليثمي10ص  10شرح املهذب ج: ا�موع: أيب زكر� النووي - )4(

   39- 37ص 4األم ج: ؛ الشافعي566

  . 639ص  1املدخل الفقهي العام ج: الزرقا - )5(
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  : وعليه فهناك نوعان من العقود مها، )1(طروء أحد أسبابهطالق فسخ قضائي أو فسخ عند 

  عقد الزم ال يقبل الفسخ: أوال

وهو ما ليس ألحد ، وهو ما ال يقصد به العوض كالنكاح واخللع، عقد الزم ال يقبل الفسخ

عقد الزم ": يقول الشيخ الزرقا، )2(عاقديه أو كليهما فسخه إال حبكم القاضي لسبب يقتضي ذلك

أي أنه ال ، فإنه ال يرتفع �لتقابل، وهو عقد الزواج، رفني وال يقبل الفسخ بطريق اإلقالةحبق الط

وكالتفريق ، كالتطليق واملخالعة،  ولكنه يقبل اإل�اء بطرق شرعية خمصوصة، يقبل اإللغاء االتفاقي

  .)3("مما هو مبني يف مواطنه من كتب الفقه، القضائي والفسخ عند وجود أسبا�ما الشرعية

  عقد الزم يقبل الفسخ: �نيا

وهو يقصد به العوض ويتمثل هذا النوع ، اإلقالةعقد الزم يقبل الفسخ إال �تفاق العاقدين أي 

فيجوز للعاقدين أن ، وغري ذلك واملساقاتوالزراعة  واإلجياراملالية كالبيع  وضاتااملعيف عقود 

، وال يرتتب عليه أي أثر،  يكن موجودايرتاضيا على فسخ العقد فيبطل العقد حبكم الفسخ كأنه مل

  .وهذه العقود تقبل الفسخ �خليار أيضا

ومما سبق يتضح . )4(وقد ذهب بعض الفقهاء إىل أن اإلقالة ليست فسخا بل إ�ا عقد جديد

لنا أن الفسخ جائز يف بعض العقود دون حاجة إىل املطالبة به جلواز وقوعه مبجرد إرادة العاقدين أو 

وال ، عليه فالفسخ يف بعض العقود األخرى حيتاج إىل توافر بعض شروط املطالبة بهو ، أحدمها

  .)5(يكتفي �تفاق طريف العقد

يلي ملفهوم الفسخ وأدلته الشرعية  فيماسنتطرق ، وبعد حديثنا عن قابلية العقد للفسخ وانعدامه

  .وهو مضمون املبحث الثاين

                                 
  . 241ص  4الفقه اإلسالمي ج: وما بعدها؛ وهبه الزحيلي 595ص  3بدائع الصنائع، ج: الكاساين - )1(

املرجع السابق، : ؛ وهبه الزحيلي121- 118ص  4املغين ج: ؛ ابن قدامة511ص  3املرجع نفسه، ج - )2(

  . 241ص  4ج

  . 679ص  1املرجع نفسه، ج: الزرقا - )3(

  . 190األشباه والنظائر ص : السيوطي - )4(

  . 680، ص1الزرقا، املرجع نفسه، ج - )5(
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عیة وتطوره مفھوم الفسخ وأدلتھ الشر: المبحث الثاني
 التاریخي

لذلك  ، وهي حتقيق االستقرار واملودة والتناسل، من املعلوم أن الزواج شرّع ملقاصد شرعية سامية

ولكن ال يعين ذلك أنه ال ينحل إال مبوت ، تستقر فيه نفس كل من الزوجني، كان عقدا أبد�

  .وإمنا ينحل �نواع من الُفرق كالفسخ والطالق، أحدمها

مثل الشقاق الدائم ، الزوجني أمور ومشاكل وخصام تؤدي �ما إىل االفرتاقفقد يقع بني 

ففي هذه األحوال وغريها ميكن إ�اء ، أو سوء االختيار أو سوء معاملة أحدمها لآلخر، بينهما

وال ، أو �راد�ما معا أو �لتطليق من طرف القاضي، سواء �رادة الزوج املنفردة، الزواج �لطالق

وذلك إذا ما ، وميكن حل الزواج �لفسخ أيضا، ال يف حالة عقد الزواج الصحيححيصل ذلك إ

كما ميكن ،  فال ميكن أن يستمر وجوده معيبا طيلة احلياة الزوجية، ما العقد خللٌ  صاحب تكوينَ 

بل يلزم إ�اؤه ، فال ميكن استمراره كذلك، وبعد ذلك يطرأ عليه ما جيعله معيبا، أن ينعقد صحيحا

  .كون ذلك �لفسخ يف احلالتنيوي، أيضا

مث األدلة الشرعية للفسخ وأساسه ، يف مطلب أول وأدلته وعليه سوف نتعرض ملفهوم الفسخ

  .التارخيي يف مطلب �ين هتطور و الفقهي 
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  .وأدلتھ مفھوم الفسخ: المطلب األول

حىت ينشأ  إن عقد الزواج كغريه من العقود األخرى جيب عند تكوينه توافر أركان وشروط معينة

ولكنه خيتلف عن بقية العقود خلصوصيته �عتباره عقدا ، وجيب أن يستمر صحيحا أيضا، صحيحا

، وعليه فإن طرق حّله ختتلف عن بقية العقود األخرى، ومن العقود الدائمة التنفيذ، طابع تعبدي اذ

أما إذا ختلف ، فإذا أنشئ صحيحا فهو ال ينتهي كأصل عام إال بوفاة أحد الزوجني أو �لطالق

لكن إذا ختلف أحد شروط العقد سواء عند تكوينه أو أثناء ، ركن من أركانه كان العقد �طال

  .تنفيذه كان مصريه الفسخ

مفهوم الفسخ يف فرع أول ومتييز الفسخ عن الُفرق املشا�ة له يف  املطلبوعليه فقد تضمن هذا 

  .فرع �ن

  .لغة واصطالحا مفھوم الفسخ: الفرع األول

  .تعريف الفسخ لغة: أوال

وانفسخ ، وهو مصدر فسخ يفسخ فسخاأو اإلزالة أو اإللغاء ، )1(الفسخ يف اللغة هو النقض

  .)2(أي أنقضه وأزاله فانتقض، فسخ البيع والنكاح: يقال، الشيء أي أنقضه فانتقض

وهي النقض واإلبطال ، وعموما يتضح لنا أن الفسخ يف اللغة له معان كلها متقاربة

فهذا املعىن ، لفسادوالتفريق واإلزالة وكل هذه املعاين يوجد بينها قاسم مشرتك وهو التحويل والتغيريوا

  .قائم فيها كلها

  .تعريف الفسخ اصطالحا: �نيا

  : تعريف الفسخ فقها- 1

لفسخ يف االصطالح الفقهي هو كثري الشيوع يف كتب الفقهاء إال أن نظام الفسخ مل يعرف ا

يف القانون املعاصر �عتباره جزاءا يرتتب ملصلحة أحد املتعاقدين على إخالل  و ما يقالحنعلى 

                                 
�ج : ؛ املرتضى الزبيدي429ص  1الصحاح ج: ؛ اجلوهري44ص  3لسان العرب ج: ابن منظور - )1(

  273 2العروس من جواهر القاموس ج

  45ص  3املرجع نفسه ج: ؛ ابن منظور429ص  1املرجع نفسه ج: اجلوهري - )2(
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أما الفسخ كنتيجة ألعمال شرط يتضمن العقد عند اإلخالل �اللتزام فهو ، املتعاقد اآلخر �لتزاماته

معروف يف الفقه اإلسالمي فال يوجد يف الفقه اإلسالمي مسة ما مينع من أن يتفق الطرفان على 

  .)1(حدمها مبا يفرضه العقد من التزاماتأالعقد إذا أخل فسخ 

، عند استقراء كتب الفقه القدمية واحلديثة فإننا ال جند تعريفا للفسخ حىت ولو ذُكر عند البعض

، )2("حل رابطة العقد املربمة" : فهو يف اصطالح الفقهاء ال خيرج عن نطاق معناه اللغوي فهو

وذلك من وجهة نظر ، ترتبت عليه حبيث مل يعد له وجود اعتباري وهدم لكل اآل�ر اليت كانت قد

  . الشارع فقط ألن الفسخ ال ميكن أن يعدم العقد من الناحية املادية فاالنعدام جمازي وليس حقيقيا

وذلك النعدام العقد وا�دام اآل�ر وااللتزامات املرتتبة عليه فال يستطيع أحد من املتعاقدين إلزام 

  .�ي شيء وذلك استنادا إىل العقد املفسوخ الطرف اآلخر

  : وعليه فأهم تعاريف الفسخ لدى الفقهاء هي

  : تعريف احلنفية

  .)3("حل ارتباط العقد" : ذكر ابن جنيم

  .)4("تصرف �لعقد �إلبطال" : وذكر الكاساين �نه

  .)5("لصاحبه�نه قلب كل واحد من العوضني " : وتعريف املالكية عند القرايف

تراد بني العوضني أورد أحدمها يف مقابلة قيمة " : ما تعريف الشافعية قال العز بن عبد السالمأو 

  .)6("اآلخر

                                 
حق الزوجني يف طلب التفريقبينهما �لعيوب يف الشريعة اإلسالمية وقانون األحوال  فؤاد جاد الكرمي دمحم، - )1(

  . 147ت، ص. مكتبة مدبويل، مصر، دالشخصية 

  . سبق شرحه - )2(

  . 292صاألشباه والنظائر، : ابن جنيم - )3(

  . 617ص/3بدائع الصنائع، ج: الكاساين - )4(

  . 269ص 3الفروق، ج: القرايف - )5(

  150، ص2، دار القلم، دمشق، ج2000، 1421، سنة 1القواعد الكربى، ط: العز بن عبد السالم - )6(
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  .)1("حل ارتباط العقد" : وعرفه السيوطي �نه

  .)2("رفع العقد من حينه" : وأما تعريف احلنابلة هو

  : ية ما يليوبعد النظر يف هذه التعريفات يالحظ على تعريفات احلنف

ن العقد الباطل ال ترتتب عليه أن املقصود حبل االرتباط مها العقدان الصحيح والفاسد إذ إ - 1

  .آ�ره الشرعية

إن إطالق لفظ اإلبطال على حل العقد يف لفظ الكاساين غري سديد والداعي إىل ذلك  - 2

  .)3(هو أن آ�ر اإلبطال قريبة من آ�ر الفسخ

  .)4("و عقد غري �فذأإلبطال يرد على عقد غري صحيح ن اإ" : يقول السنهوري

  : ما يلي )5(والعز بن عبد السالم فيالحظ عليهما وأما تعريف القرايف

  .ن رد واحد من العوضني لصاحبه قد يكون تقدير� ال حقيقيا وهذا فيه إشكال حقيقيإ - 1

  .وليس هو الفسخن رد أحد العوضني إىل صاحبه هو من آ�ر الفسخ إ - 2

وليس كذلك النكاح ألن عقد النكاح ، ن فسخ البيع يقتضي رد العوضني إىل صاحبيهماإ - 3

  .لو فسخ بعد الدخول فإنه ال يستدعي تراد العوض

فيالحظ عليه أنه أدخل أثر الفسخ يف التعريف ألن رفع العقد من حينه  املر داويتعريف  وأما

  .)6(يس هو الفسخ ذاتهول، أو من أصله فهو من آ�ر الفسخ

وعليه فبعد ذكر التعاريف املختلفة للفقهاء يظهر أن التعريف املختار واألوىل �لرتجيح هو 

                                 
  . 313شباه والنظائر، صألا: السيوطي - )1(

، 1معرفة الراجح من اخلالف، دار الكتب العلمية، بريوت، طاإلنصاف يف : عالء الدين املرداوي - )2(

  . 469، ص4م، ج1997- هـ1418

ط، سنة . فسخ عقد النكاح �ألمراض الوراثية، دار املكتبة الوطنية، عمان، د: دمحم أمحد املسرتحيي - )3(

  . 5، ص2006

  . 187، ص6مصادر احلق، ج: السنهوري - )4(

  . 56، صهنفساملرجع : دمحم املسرتحيي - )5(

  . 56املرجع نفسه، ص: دمحم املسرتحيي - )6(
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  : تعريف ابن جنيم مع إضافة لفظ الصحيح ليصبح التعريف

  : وذلك لألسباب التالية )1("حل ارتباط العقد صحيح" : هو

  .ع أو نكاحألنه يتناول العقد بوجه عام سواء كان عقد بي - 1

  .كما أنه خيرج العقد الفاسد الذي يوجب احلنفية على العاقدين فسخه  - 2

أنه يتفق مع الشافعية واحلنابلة القائلني بعدم اعتبار العقد املوقوف ألن وجوده متوقف على  - 3

  .)2(إجازة صاحب الشأن

د النكاح وعليه فإن فسخ عقد النكاح هو نقض عق، ألنه ال يدخل اآل�ر يف التعريف - 4

فاخللل الذي ، أو بسبب خلل طرأ عليه مينع من بقائه واستمراره، بسبب خلل وقع فيه وقت عقده

  .)3(نقض عقد النكاح إما أن يكون مقار� للعقد او يكون طار� عليه بعد انعقاده

  : الفسخ قانو� تعريف- 2

م حتديد معىن الفسخ أو وذلك بعد يةالعرب لتشريعاتلقد اتبع املشرع اجلزائري منهج غريه من ا

فقرة  33واملادة ) 1(مكرر  08وهو ما أشار إليه يف املادة ، وإمنا ذكر بعض أسبابه فقط، تعريفه

  ).34(واملادة) 2(

هو النقض واإل�اء  )4(وما ميكن استنتاجه من مضمون النصوص السابقة أن املقصود �لفسخ

  .)5(حاالت الزواج الفاسدوهي ، بسبب وجود خلل ما صاحب تكوين العقد، والرفع

                                 
م، 1997، 3فسخ العقد يف ضوء القضاء والفقه، منشأة املعارف �إلسكندرية، ط: عبد احلميد الشواريب - )1(

  . 14- 13ص

  . 58املرجع السابق، ص: دمحم املسرتحيي - )2(

  . 58املرجع نفسه، ص: دمحم املسرتحيي - )3(

  . 17، ص1فسخ عقد الزواج، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر توفيق شنداريل،  - )4(

جرى العرف يف القضاء اجلزائر أنه ال حيكم �لفسخ إال إذا كان الزواج فاسدا، وهو ما جاء يف العديد من  - )5(

  . القرارات الصادرة عن عرفة األحوال الشخصية للمحكمة العليا

، ص 2012، 2انون األسرة اجلديد، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طالوجيز يف شرح ق: بلحاج العريب

  . وما بعدها 288
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أن الفسخ يكون : وميكن اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري قد ميز بني نوعني من احلاالت منها

، )1(كما لو مت الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ويل،  واجبا يف بعض احلاالت قبل الدخول فقط

  .)2(يف حالة وجوبه أو مت الزواج الثاين دون ترخيص من القاضي

كما يف حالة ،  فيكون الفسخ واجبا سواء قبل الدخول �لزوجة أم بعده، يف احلاالت األخرىأما 

  .)3(الزواج �حدى احملرمات

وعليه فاملشرع اجلزائري مل يتعرض صراحة لبعض حاالت الفسخ وهي حالة حدوث أمر طارئ 

عند تناوله مسألة وحىت ولو أشارت ذلك ضمنا ، مما جيعل بقاءه واستمراره مستحيال، على الزواج

  .)4(موانع اإلرث

  .تمییز الفسخ عن الفُرق المشابھة لھ: الفرع الثاني

  .الفرق بني الفسخ واالنفساخ: أوال

يقال ، وانفسخ أي انتَقضَ ، هو مشتق من لفظ انفسخ الشيء أي نقض: لغةاالنفساخ - 1

  .)5(فسخ البيع فانفسخ أي نقضه فانتقض واالنفساخ هو حدوث عملية الفسخ

فالفسخ قد يكون من عمل ، يعرف االنفساخ بنفس تعريف الفسخ: اصطالحااالنفساخ - 2

بينما االنفساخ قد يكون أثرا من آ�ر الفسخ أو نتيجة لعوامل أخرى خارجة ، املتعاقدين أو أحدمها

  .)6(عن إرادة املتعاقدين كارتكاب ما يوجب حرمة املصاهرة

  : تستخلص أهم الفروق بينهما يف العناصر التالية وميكن أن: الفرق بني الفسخ واالنفساخ- 3

                                 
إذا مت الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ويل يف حالة وجوبه : " تنص على ما يلي 02فقرة  33املادة  - )1(

  ... ". يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه

  . زائريمن قانون األسرة اجل 1مكرر  08املادة  - )2(

كل زواج �حدى احملرمات يفسخ قبل الدخول وبعده يرتتب عليه ثبوت النسب : " ونص املادة 34املادة  -  )3(

  ". ووجوب االسترباء

  "مينع من اإلرث اللعان والردة: " تنص على 138املادة  - )4(

  429ص  1املرجع نفسه، ج: اجلوهري - )5(

  . 60م، ص�2006ألمراض الوراثية، دائرة املكتبة الوطنية، عمان،  فسخ عقد الزواج: دمحم أمحد املسرتحيي - )6(
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أن الفسخ يكون يف حالة حدوث أمر مينع استمرار العقد �رادة أحد املتعاقدين مثال  / أ

فللطرف اآلخر اخليار يف الفسخ أو ، )1(كالفسخ بني الزوجني بسبب عيب قدمي يف أحدمها

دواقع بينهما ال حمالة حىت ولو تراضيا على فنقض العق، عدمهأما االنفساخ فهو ال خيار فيه بينهما

أو اكتشاف عالقة ، مثل حصول الردة بني الزوجني، استمراره فهو زائل ألنه خالف قصد الشارع

  .حمرمة �لنسب أو املصاهرة بينهما

وإن ، العقود الالزمة حبق الطرفني فسخها كعقدها ال يكون إال �تفاق الطرفني املتعاقدين/ ب

وأنه ال يلزم لوقوعه أن يكون قد حصل من أحد طرفيه ، واالتفاق يتم بعد إبرام العقدهذا الرتاضي 

أما االنفساخ فهو خارج عن إرادة ، )3(وهذا ما يسمى �إلقالة، )2(إخالل �لتزاماته كالبيع واإلجارة

أي ، ئيااأو استحال تنفيذه فينفسخ العقد تلق )4(الطرفينأو اتفاقهما ألنه فقد ما يعتمد عليه بقاؤه

  .)5(أن االنفساخ ال يكون إال حيث يستحيل التنفيذ العيين لسبب أجنيب

أما ، أن الفسخ ال حيدث بسبب موت أحد الطرفني وإمنا يقع مع بقائهما على قيد احلياة/ ج

ألن هذه  ةواملساقااالنفساخ فقد يقع يف بعض العقود بسبب املوت كالشركة واملضاربة واملزارعة 

  .)6(العاقد ز�دة على بقاء احملل ءَ اعملية ذات آ�ر متجددة يعتمد بق التزاماتٍ العقود تنشئ 

أن الفسخ حيتاج إىل إرادة من الطرفني أو أحدمها ولذلك هناك حاجة إىل حكم فالفسخ / د

أما االنفساخ فقد يكون موجودا بسبب وجود شرط فاسخ يف العقد يقتضي �ن ، حيتاج إىل إنشاء

دون حاجة إىل حكم حىت لو جاء عن حكم فيكون احلكم كاشفا  تلقائياخا من العقد يعترب مفسو 

                                 
  97ص  4مصادر احلق ج: السنهوري - )1(

  . 96ص  4؛ السنهوري املرجع نفسه ج593ص  1املدخل الفقهي العام ج: الزرقا - )2(

  . 279شرح حدود ابن عرفة، ص: الرصاع: انظر. هي ترك املبيع لبائعه بثمنه: اإلقالة - )3(

  . 595 1املرجع نفسه ج: الزرقا - )4(

  53املرجع السابق، ص: دمحم سليمان حوران - )5(

 3منشأة املعارف �إلسكندرية، ط 16فسخ العقد يف ضوء القضاء والفقه، ص : عبد احلميد الشواريب - )6(

  . 16- 15م، ص1997سنة 
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  .)1(له ال منشئا

فهو خيتلف عن الفسخ �نه يتم ، أما التفاسخ فهو اتفاق طريف العقد بعد إبرامه على إزالته/ و

ل وال يلزم لوقوعه أن يكون قد حصل من أحد طرفيه إخال، بعد إبرام العقد، �لرتاضي بني الطرفني

  .�لتزاماته فهذا يكون يف الفسخ

  .)2(كأنه مل يربم أصال بني املتعاقدين  ومن بعدُ  وعليه فالتفاسخ يزيل العقد من قبلُ 

وقد انتقلت فيه امللكية بني الطرفني ، وأماالفسخ فال يقع إال على عقد صحيح منعقد حقيقة

  .املتعاقدين

ولكنهما ، ادفان �عتبار احنالل العقد وإبطالهوالنتيجة اليت خنلص إليها أن الفسخ واالنفساخ مرت 

  .خمتلفان يف األسباب والكيفية

  .الفرق بني الفسخ والبطالن: �نيا

  : أهم الفروق بني الفسخ والبطالن تتمثل فيما يلي

يرجع سبب البطالن يف الفقه اإلسالمي إىل خمالفة نظام العقد ركن من : السببُ  من حيثُ  - أ

أو يعقد على إحدى ، كعدم تطابق القبول مع اإلجياب،  )3(األركان أركان أو شرط من شروط

أما أسباب فسخ عقد الزواج فهي تتعلق ، حمارمه أو اليت يف عصمة غريه مع علم املتعاقدين بذلك

أو كما يف حالة مالعنة الزوج لزوجته �ن ، )4(مبخالفة شروط صحته كعدم حضور الشاهدين

  .)5(ها�مها �لز� أو نفي محلها من

، إن البطالن حمله دائما عقد ليس له أي وجود يف نظر الشرع والقانون: من حيث احملل - ب

                                 
  . 96ص  4املرجع السابق، ج: السنهوري - )1(

منشأة املعارف �إلسكندرية سنة  16العقد يف ضوء القضاء والفقه، ص فسخ : عبد احلميد الشواريب - )2(

  م1997

نظرية الفسخرسالة دكتوراه جبامعة دمشق كلية : حوران دمحم سليمان. 652ص  2املرجع السابق، ج: الزرقا - )3(

  . 54ص  06/02/2007الشريعة، نوقشت سنة 

  . 56حوران دمحم سليمان، املرجع السابق، ص - )4(

  . 296شخصية، املرجع السابق، صاألحوال ال: بو زهرةأ دمحم - )5(
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أما الفسخ فقد يرد على عقد ، من شروط انعقاده أو شرط أركانهفالعقد منعدم لتخلف ركن من 

 وبعد، فأحيا� ينشأ العقد مستوفيا لكافة أركانه، الزواج الصحيح كما قد يرد على غري الصحيح

كما لوالعن زوجته إذا ا�مها �لز� وأحيا� أخرى يرد الفسخ على ،  فرتة يصيبه عارض مينع بقاءه

  .عقد غري صحيح كما إذا ختلف شرط من شروط صحته كتخلف الويل

ال يتمتع �ي سلطة تقديرية يف إيقاع الفسخ والبطالن طاملا  : من حيث تقدير القاضي - ج

فالقاضي ال ، منعدم ألن الزواج الباطل عقدٌ ، )1(ان العقد وشروطهكان السبب يعود إىل احرتام أرك

، فيكون حكمه كاشفا له وكذلك األمر �لنسبة للفسخ، ميلك فيه سلطة إال احلكم �إلبطال

وخاصة يف احلاالت اليت تتعلق بتخلف أحد ، فالقاضي ال يتمتع �ي سلطة تقديرية يف إيقاعه

لشاهدين مثال فالقاضي يتحقق من عدم حضورمها وقت كتخلف ا،  الشروط عند تكوين العقد

  .)2(ويف هذه احلالة يعد كاشفا له ال منشئا مثل العقد الباطل، العقد مث حيكم �لفسخ

غري أن هنالك حاالت يكون للقاضي سلطة يف إيقاع الفسخ يف املسائل اليت ختتلف فيها أنظار 

والعيوب عند من يعتربو�ا سببا )3(هر املثلمثل مسألة م ،الناس وتقديرا�م وذلك رفعا للخالف

  .)4(للفسخ

اختلفت آ�ر الفسخ عن آ�ر البطالن بسبب اختالفهما يف مدى : اآل�ر ترتبُ  من حيثُ  - د

فالبطالن ال يرتتب عنه أي أثر من اآل�ر اليت يرتبها العقد ، خطورة خمالفة عناصر ومقومات العقد

وإن ، فيجب على الزوجني أن يفرتقا، وم ال يرتتب عنه أي أثرالصحيح ألنه يف حكم املعدوم واملعد

  .)5(مل يفعال وجب على كل من يعلم �مرمها أن يرفع األمر إىل القاضي إلزالة املنكر والتفريق بينهما

، أما �لنسبة للفسخ فإنه ال يرتب أي أثر قبل الدخول �لزوجة فهو مثل البطالن يف هذه احلالة

                                 
  . 354ص 7الفقه اإلسالمي وأدلته، ج: الزحيلي - )1(

  . 54املرجع السابق، ص: دمحم سليمان حوران - )2(

  . 62فسخ عقد الزواج، ص: توفيق شنداريل - )3(

  . 62املرجع نفسه، ص: توفيق شنداريل - )4(

  . 155ابق، صاملرجع الس: دمحم أبو زهرة - )5(
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 )1(لدخول بينهما فإنه ترتتب عليه آ�ر إلزالة بعض األضرار املرتتبة بسبب الدخولغري أنه إذا وقع ا

وثبوت ، وحرمة املصاهرة بني الزوجني، ووجوب العدة على الزوجة، واليت منها وجوب مهر املثل

  .)2(نسب األوالد خشية ضياعهم

وإمنا ذكر احلاالت اليت ، لمل يعرف املشرع اجلزائري عقد الزواج الباط: يف قانون األسرة اجلزائري

  : 32فقد جاء يف املادة ، )3(يكون فيها العقد �طال

  ".و شرط يتناىف ومقتضيات العقدأيبطل الزواج إذا اشتمل على مانع " 

أما �لنسبة للعقد ، "يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا" : بقوله) 01(فقرة  33وجاء يف املادة 

 33وإمنا اكتفى بذكر حاالته وهو ما جاء يف املادة ، اجلزائريالفاسد فلم يعرفه كذلك املشرع 

  ).34(واملادة ) 2(الفقرة 

و ويل يف حالة أو صداق أإذا مت الزواج بدون شاهدين " : قوله) 2(الفقرة  33جاء يف املادة 

  ".ويثبت بعد الدخول بصداق املثل، يفسخ قبل الدخول وال صداق فيه، وجوبه

ويرتتب عليه ، كل زواج �حدى احملرمات يفسخ قبل الدخول وبعده" : لهقو  34وجاء يف املادة 

  ".ثبوت النسب ووجوب االسترباء

وهو ما يتناقض مع ما قرره يف ، حيث جعل الزواج يف هذه احلالة ينتهي �لفسخ ال �لبطالن

  .)4(السابقة الذكر حيث جعله ينتهي �لبطالن 32املادة 

  .قالفرق بني الفسخ والطال: �لثا

طلق : يقال، )5(مبعىن الرتك واملفارقة، مصدر طلَق طلوقا وطالقا: الطالق لغة تعريف - 1

                                 
  . 75ص 6البحر الرائق، ج: ابن جنيم - )1(

كشاف القناع : يتالبهو . 59ص 3إعانة الطالبني، ج: البكري. 45ص 6املرجع السابق، ج: ابن عابدين - )2(

  . 46، ص4ج

  . 103املرجع السابق، ص: سليمان ولد خسال - )3(

، سنة 6سرة اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طبلحاج العريب، الوجيز يف شرح قانون األ - )4(

  . 154، ص2010

  563ص  2هـ، ج1393، 2املعجم الوسيط جممع اللغة العربية، دار املعارف مصر، ط - )5(
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وقد جرى العرف �ستعمال لفظ طّلق يف رفع القيد ، وطلقت القوم أي تركتهم، أي تركها: البالد

 ال أطلق البعريو ، ولفظ اإلطالق يف رفع القيد احلسي فيقال طلق الزوج زوجته ال أطلقها، املعنوي

  .)1(فال يقع الطالق إال �لنية لعدم جر�ن العرف به، مرأته أنت مطلقةطّلقها كمن قال ال

إال أ�ا تتفق ، تعددت تعاريف الفقهاء للطالق �لفاظ خمتلفة: الطالق اصطالحا تعريف - 2

  : يف الداللة على املعىن العام للطالق

  .)2("املآل بلفظ خمصوص رفع قيد النكاح يف احلال أو"�نه : عرفه احلنفية - 

ُموِجبا َتَكُررِها َمرََتني ، ِصفُة ُحكِمية تَرَفع ِحلِّية ُمتعة الَزوِج بزوجته" �نه : تعريف املالكية - 

  .)3("ها َعليِه قَبل َزوجرَمتُ حُ ، وَمرََة ِلِذي رِقِّ ، للحرِ 

  .)4("هو حل عقد النكاح بلفظ الطالق وحنوه" : وعرّفه الشافعية �نه - 

  .)5("حل قيد النكاح أوبعضه"الطالق هو : عريف احلنابلةت - 

                                 
بدائع : الكاساين. هـ1316، مصر، سنة 1املطبعة األمريية، ط 6ص  4فتح القدير، ج: ابن اهلمام - )1(

  . 424، ص 4ج: حاشية: ابن عابدين ،211ص  4الصنائع، ج

البحر الرائق : ؛ ابن جنيم423ص  4املرجع السابق، ج: ابن عابدين6ص  4ابن اهلمام فتح القدير ج - )2(

  . 409ص 3ج

احلدود : هـ؛ ابن عرفة1329، سنة 1مطبعة السعادة، مصر، ط 18ص  4مواهب اجلليل ج: طاباحل - )3(

: ؛ التسويل365ص  2الشرح الكبري املطبوع مع حاشية الدسوقي ج: ت أمحد الدردير؛ أبو الربكا184ص 

  . 602ص  1البهجة يف شرح التحفة ج

ا�موع شرح املهذب : ؛ النووي2ص  4إعانة الطالبني ج: ؛ البكري423ص  3حتفة احملتاج ج: اهليثمي - )4(

  . 198ص  18ج

شرح الروض املربع زاد املستنقع، مطبعة السنة : ؛ منصور بن يونس233ص  8املغين ج: ابن قدامة - )5(

  . 139ص  3؛ كشاف القناع ج143ص  3هـ، ج1367احملمدية 
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  .)1("قول خمصوص أو ما يف معناه يرتفع به النكاح أو يَنثَِلم" : �نه: وعرّفه الزيدية - 

  .)2("وهذه التعاريف كلها متقاربة املعىن وختتلف يف بعض اجلزئيات فقط

  : الفرق بني الفسخ والطالق- 3

فهما متفقان يف حل عقد ، متشا�ان وخمتلفان يف آن واحد يعترب الفسخ والطالق نظامان

  : الزواج وإ�ائه ورفع احلل بني الزوجني وأما كو�ما خمتلفان فيظهر ذلك يف الفروق التالية

  : من حيث املاهية/1

مبعىن إيقاف ، لفظ الطالق عند الفقهاء يفيد معىن حل عقد الزواج الصحيح حال جزئيا

مع اإلقرار ضمنيا ، رابطة الزوجية وإيقاف استمرار آ�رها يف املستقبل فقطفهو إ�اء لل، مفعوله

  .)3(بصحة نشوئها

  .)4(أما الفسخ فهو حل �ائي للعقد وإعدام له من أساسه واعتباره كأن مل يكن

  : من حيث السبب - 2

ختتلف أسباب الطالق عن أسباب الفسخ �ن أسباب الطالق غالبا ما تكون يف الشقاق 

أو سوء معاملة أحدمها لآلخر وغريها من ، م بينهما لتباين طباعهما وعدم توافق أخالقهماالدائ

أو �تفاق الزوجني أو تطليق القاضي للزوجة بسبب ، سواء استعمل الزوج حقه الشرعي، األسباب

فكل هذه احلاالت السابقة يقع الطالق بصدور اللفظ ، تضررها املستمر لغياب الزوج أو فقدانه

  .)5(قع لهاملو 

أما أسباب الفسخ يف عقد الزواج فقد تكون خللل مصاحب لتكوين العقد كتخلف أحد 

                                 
، 1الروض النضر شرح جمموع الفقه الكبري،، مطبعة السعادة مصر، ط: شرف الدين احلسني اليمين - )1(

شرح األزهار يف فقه األئمة األطهار، مطبعة : فتاح؛ أبو احلسن عبد هللا بن م100ص  4هـج1349

  . 381ص  2هـ ج1357، 2حجازي مصر، ط

  . 66ص  1أسباب احنالل العقود غري املالية ج: عبد هللا يوسف - )2(

  . 18، ص2008فسخ عقد الزواج، مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة، اليمن، سنة : شجاع الدين - )3(

  . 147ق، صاملرجع الساب: ابن جنيم - )4(

  . 296دمحم أبو زهرة، املرجع السابق، ص - 59أمحد الكردي، فسخ الزواج، ص - )5(
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أو لوقوع طارئ مينع استمرار الزواج كردة أحد ، شروط صحته لغياب الويل األصلي أثناء العقد

  .)1(الزوجني أو بسبب اللعان

  : من حيث احملل - 3

فهو أثر من آ�ر ، ستويف جلميع أركانه وشروطهالطالق ال يقع إال على عقد الزواج الصحيح امل

مثل ردة ، أما الفسخ فهو نقض للعقد سواء كان العقد صحيحا أو غري صحيح. العقد الصحيح

  .)2(أحد الزوجني هي سبب للفسخ رغم أن العقد نشأ صحيحا فوقع ما مينع استمراره

 أو الشاهدين فيقع الفسخ وقد يكون العقد فاسدا منذ بدايته خللل رافق تكوينه كتخلف الويل

  .)3(أيضا

  : من حيث سلطة القاضي - 4

فهو حق يستعمله ، األصل يف الطالق أنه إ�اء للعقد �رادة منفردة من الزوج أو من يقوم مقامه

، )4(الزوج دون القاضي أما الفسخ فقد يكون من الزوج أو من الزوجة أو من القاضي أو من غريهم

فإذا كان السبب يرجع إىل مسائل ال خيتلف فيها الناس كتخلف ، ويرجع ذلك إىل سبب الفسخ

  .أو ردة أحد الزوجني فإن دور القاضي يكون �قرار الفسخ فقط، الشاهدين عند العقد

أما إذا كان السبب يرجع إىل أمور خيتلف بشأ�ا عامة الناس فإن القاضي يف هذه احلالة يرفع 

  .)5(ره مثل عدم حتقق الكفاءة يف الزوج عند احلنفيةاخلالف بني الناس �نشاء الفسخ وإصدا

                                 
  . 72املرجع نفسه، ص: دمحم أبو زهرة - 70، ص1أسباب احنالل العقود غري املالية، ج: عبد هللا يوسف - )1(

  . 72املرجع نفسه، ص : أمحد الكردي- )2(

  . 76، ص1، ج1983، سنة 3يف الطالق، دار الفكر، ط مدى حرية الزوجني: عبد الرمحن الصابوين- )3(

  . 19املرجع السابق، ص: شجاع الدين - )4(

  . 297املرجع السابق، ص: أبو زهرة. 285املرجع السابق، ص: بلحاج العريب - )5(
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  : مذهب احلنفية: أوال

لقد وضع أصحاب هذا املذهب قاعدة عامة للتمييز بني الفرقة اليت تكون طالقا والفرقة اليت 

كل فرقة من قبل الزوج وال ميكن أن تكون من قبل املرأة فهي طالق  " : فقالوا، تكون فسخا

فهي  - وال ميكن أن تكون من قبل الزوج- وكل فُرقة من ِقبل الزوجة " ، )1(ءكالُفرقة بسبب اإليال

ألنه ليس هلا والية الطالق لقوله صلى هللا عليه ، كالُفرقة بسبب عدم كفاءة الزوج لزوجته،  فسخ

من  كانت  مث إن الفرقة إن" : جاء يف منت ابن عابدين. )2("إمنا الطالق ملن أخذ �لساق": وسلم

  .)3("بله فطالقمن قِ كانت وإن  ، بلها ففسخقِ 

�لسيب واإلسالم وخيار البلوغ والردة وامللك فإ�ا قد  خنرقا�نه  وهذا الضابط انتقده ابن عابدين

تفاق على أ�ا فسخ وإن كانت كذلك فهي طالق على هذه القاعدة مع اال، تكون من قبل الرجل

ولذلك فاألوىل �لصواب أن يقال وإن كانت الفرقة ، )4(سواء صدرت من جانب الزوج أو الزوجة

  .)5(من قبله وال ميكن أن تكون من قبلها فطالق

ولذلك فاحلنفية مل يستطيعوا وضع مناط جامع دقيق مانع للتفريق بني الفسخ والطالق وهلذا 

  : طالقا؟ ومنها وبعض املسائل هل تعد فسخا أاختلف اإلمام مع صاحبيه يف 

                                 
 4ختار جرد امل: ؛ ابن عابدين617ص  3البدائع ج: ؛ الكاساين21ص  3فتح القدير ج: ابن اهلمام - )1(

ص  3البحر الرائق ج: ؛ ابن جنيم503ص  3احلجة على أهل املدينة ج: الشيباين ؛ دمحم بن احلسن179ص 

129 -130 .  

؛ 2081كتاب الطالق، �ب طالق العبد رقم : 672ص  1حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة ج - )2(

ويف سنده ابن هليعة وأعل  360ص  7نن الكربى جهقي يف السي؛ والب102، رقم 37ص 4والدار قطين ج

  . 2041رقم  109- 108ص  7ج، ؛ وحسنه األلباين يف إرواء الغليل279ص  �5إلرسال زاد املعاد ج

 .183ص 4رد احملتار على الدر املختار ج: ابن عابدين –) 3(

  . 183ص  4ج املرجع نفسه: ابن عابدين - )4(

  . 104- 103املرجع السابق، ص: يأمحد الكرد - )5(
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تفريق القاضي بني الزوجني بسبب إ�ء الزوجة اإلسالم بعدما أسلم زوجها املشرك أو / 1

والفرقة جاءت من قبلها فتكون فسخا أما إنكان ، ألن املشركة ال تصلح لنكاح املسلم، ا�وسي

وفسخا عند أيب ، )2(أيب حنيفة ودمحم يف قول )1(اإل�ء من طرف الزوج فالفرقة تكون طالقا

  .)3(يوسف

فإن كانت الردة من جهة الزوج فهي فسخ عند أيب حنيفة وأيب يوسف : ردة أحد الزوجني/ 2

أما ردة الزوجة فهي فسخ عند اإلمام . )4(وطالق عند دمحم ألن األصل يف الفرقة فرقة الطالق

  .بيهحاوص

أن خيرج أحد الزوجني احلربيني من دار احلرب إىل  تباين الدارين حقيقة وحكما ومعىن ذلك/ 3

�ن خرج أحد الزوجني إىل دار اإلسالم مسلما أو ذميا وترك اآلخر كافرا يف دار : دار اإلسالم

أما إن خرج ، احلرب وقعت الفرقة وتكون فسخا قياسا على الردة لعدم التمكني من االنتفاع عادة

ال تقع الفرقة : وقال غري احلنفية، دار احلرب فال تقع الفرقةأحدمها مستأمنا وبقي اآلخر كافرا يف 

  .)5(�ختالف الدارين

                                 
، باب يف شرح الكتابلال: عبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين؛ 618ص  3بدائع الصنائع ج: الكاساين - )1(

  . 363ص  4ج ؛ حاشية ابن عابدين28ص  3ج هـ،1399، سنة 4بريوت، ط- دار احلديث محص

هـ، أخذ عن أيب حنيفة بعض الفقه، ومتم الفقه  132الشيباين الكويف، ولد بواسط سنة هو دمحم بن احلسن - )2(

نس، أخذ عنه الشافعي فأكثر جدا، غلب عليه الرأي،، أعلى القاضي أيب يوسف، وروى املوطأ عن مالك بن 

سري  انظر هـ،189وكان يضرب به املثل يف ذكائه، وكان فصيحا، له الفضل يف تدوين مذهب أيب حنيفة ت 

 1؛ شذرات الذهب ج172ص  2؛ �ريخ بغداد ج163؛ الفوائد البهية ص 78ص  8أعالم النبالء ج

  . 321ص

أيب حنيفة، ولزمه وتفقه به وهو عن هـ حدث  113هو يعقوب بن ابراهيم الكويف قاضي القضاة ولد سنة  - )3(

 بن احلسن، وثقة غري واحد من أهل أنبل تالمذته وأعلمهم، وكان أميل إىل احملدثني من أيب حنيفة ودمحم

ائد البهية و ؛ الف242ص  �14ريخ بغداد ج: انظرمن أشهر مصنفاته كتاب اخلراج، هـ؛182احلديث ت 

  . 535ص  8؛ سري أعالم النبالء ج225ص 

  . 366- 292ص  4حاشية ابن عابدين ج: ؛ ابن عابدين619ص  3ج املرجع السابق، : الكاساين - )4(

  . 26ص  3اللباب ج: امليداين؛ 621ص  3ج املرجع نفسه: الكاساين - )5(
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وهذه الفرقة ال تقع إال بتفريق القاضي فإن كانت الفرقة : خيار بلوغ الصغري أو الصغرية/ 4

بسبب اختيار املرأة نفسها لعيب اجلب والعنة واخلصاء واخلنوثة فهي فرقة بطالق من طريق 

  .)1(القاضي

وتثبت ، فلها اخليار �لبقاء أو إ�اء الزواج، �ن تعتق األمة ويبقى زوجها عبدا: خيار العتق/ 5

، ألن الفرقة وقعت بسبب ُوجد منها وهو اختيارها نفسها فال يكون طالقا، الفرقة بنفس االختيار

  .أل�ا ال متلك الطالق

أل�ا فرقة حصلت من جهة ، خاتكون الفرقة فس: التفريق لعدم الكفاءة أو لنقصان املهر/ 6

، فال ميكن أن يعد ذلك طالقا ألنه ال طالق لغري الزوج فتكون فسخا، الزوجة ال من جهة الزوج

  .)2(ويشرف على هذه الفرقة القاضي

وخالصة القول أن ضابط التمييز بني الفسخ والطالق عند أيب حنيفة خاصة هو أن كل فرقة 

إال أن أ� ، رقة من جانب الرجل أو بسبب منه فهي طالقوكل ف، من جانب املرأة تكون فسخا

، ألنه شبهها �ملوت من حيث أن صاحبها مهدر الدم، حنيفة يعترب الفرقة بسبب ردة الزوج فسخا

خالفا حملمد بن احلسن الذي جعل ، والفرقة �ملوت ال ميكن جعلها طالقا، فتشبه الفرقة �ملوت

  .)3(الفرقة �لردة طالقا

  : مذهب املالكية :�نيا - 

بداية "يف  )4(مل يتفق املالكية بني ما يعترب فسخا وما يعترب طالقا وقد ذكر ابن رشد

                                 
ص  3املرجع نفسه، ج: ؛ الكاساين189- 188ص  4رد احملتار على الدر املختار ج: ابن عابدين - )1(

617 .  

  . 618ص  3املرجع نفسه، ج: ين؛ الكاسا186ص  4رد احملتار على الدر املختار ج: ابن عابدين - )2(

  . 619ص  3املرجع نفسه، ج: الكاساين - )3(

أبو الوليد دمحم أمحد بن رشد الغر�طي املشهور �حلفيد األديب العامل اجلليل الفقيه احلكيم أخذ عن أبيه  - )4(

م يعقوب واستظهر عليه املوطأ حفظا كانت له وجاهة عظيمة عند امللوك، امتحن �لنفي وإحراق كتبه أ�

املنصور مث عفا عنه، له عدة �ليف تفوق الستني منها بداية ا�تهد، الكليات يف الطب وغريمها ولد سنة 

الديباج املذهب : ، ابن فرحون146شجرة النور الزكية ص: دمحم خملوف انظر. هـ595هـ وتويف سنة 520

= 
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  :  مهانيراويت)1("ا�تهد

فإن كان غري ، ن العربة يف التفريق بني الفسخ والطالق يرجع إىل السبب املوجب للتفريقإ - أ

اإلقامة على الزوجية معه مل يصح هلما لذلك فهذه الفرقة راجع إىل أحد الزوجني حبيث لو أرادا 

وإن كان سبب الفرقة يرجع إىل أحد ، أو النكاح يف العدة، كنكاح احملرمة �لرضاع،  تكون فسخا

  .الزوجني مما هلما أن يقيما عليه كان طالقا مثل الفرقة بسبب العيب

  اسد؟ ن االعتبار يف الفرقة هل هي من زواج صحيح أو زواج فإ - ب

فالفرقة عندهم من النكاح ، وعموما فإن فاملالكية ال يوردون الفسخ على نكاح صحيح

إذا كانت هذه الفرقة على سبب ال يستوجب حرمة مؤبدة بني ، الصحيح ال تكون إال بطالق

فإن  . )2(فإ�ا تكون طالقا سواء أكانت من قبل الزوج أو الزوجة أو من قبل القاضي، الزوجني

ة مؤبدة كانت فسخا وليس معىن التأبيد هنا أن تكون احلرمة غري قابلة للزوال حبال  كانت احلرم

بل معناه أن الزوجني ال يستطيعان املقام معها كما يف ردة الزوج فهي فسخ مع أن ، كما يف الرضاع

فإن كان جممعا على ، وإن كانت الفرقة من زواج فاسد. )3(الردة تزول بعودة الزوج إىل اإلسالم

كالفرقة من زواج املتعة أو العقد على حمرمة من احملارم أو ،  اده فإن الفرقة تكون فسخا ال طالقافس

وإن كان خمتلفا يف فساده وهو ما يكون فاسدا . )4(والزواج �ملعتدة، العقد على خامسة وحتته أربعة

فهو فاسد  )5(عند املالكية صحيحا عند غريهم فإن الفرقة فيه تكون طالقا ال فسخا كزواج السر

                                                                                               
  . 284ص

  . 70ص 2بداية ا�تهد ج: ابن رشد - )1(

القوانني الفقهية، : ؛ ابن جزي الغر�طي364ص  2الشرح الكبري للدردير مع الدسوقي ج: دمحم عرفة - )2(

  . 182، ص 1926هـ، 1344مطلعة النهضة، تونس، سنة 

  . 446ص 4الذخرية، ج: القرايف: انظر - )3(

هـ، 1346، 1بعة األهلية، تونس، طمفتاح الوصول لبناء الفروع على األصول، املط: الشريف التلمساين - )4(

  . 423ص 

زواج السر هو الزواج الذي يوصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته، أو عن مجاعة ولو أهل منزل ولو  - )5(

  . 263ص  2؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج. امرأة إذا مل يكن الكتم خوفا من ظامل أو حنوه
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ومنه ، عند املالكية صحيح عند �قي األئمة ألن إعالن الزواج يتحقق مبجرد حضور الشاهدين

  .)1(زواج املرأة بدون ويل فهو فاسد عندهم صحيح عند احلنفية

  : مذهب الشافعية واحلنابلة: �لثا

تكون طالقا أو فسخا  على مناط واحد يفرقون فيه بني الفرقة اليت )3(واحلنابلة )2(اتفق الشافعية

كل فرقة بني الزوجني تكون طالقا إذا أوقعها الزوج أو �ئبه �أللفاظ املعهودة : وهذا الضابط هو

  .وفيما عدا ذلك يكون فسخا، اليت تدل عليه صراحة أو كناية

وفرقة املرأة بغري متليك الزوج إ�ها ال تكون إال فسخ عقدة النكاح ألن " : قال اإلمام الشافعي

  .)4("الطالق الذي جعله هللا تعاىل ثال� ال حتل النساء بعده إال بزوج وهو إىل الرجال ال إىل النساء

  : يف قانون األسرة اجلزائري

، إن املبدأ العام الذي سار عليه املشرع اجلزائري يف قانون األسرة إن الطالق يقع �رادة الزوج

القاضي يكون دوره يف التثبت من صدور ف، وأما القاضي فليست له سلطة تقديرية يف ذلك

وهذه هي ، ووقعه يف حمله وهي الزوجة وقد مت �لصيغة احلقيقية الدالة عليه، الطالق من الزوج

إال أن املشرع اجلزائري اشرتط على القاضي أن يقوم مبحاولة ، الشروط األساسية لصحة الطالق

  .)5(الصلح بني الزوجني قبل صدور حكم الطالق

ال يثبت الطالق إال حبكم بعد حماوالت صلح جيريها " : من قانون األسرة 49املادة جاء يف 

  ".القاضي دون أن تتجاوز مدته ثالثة أشهر ابتداء من �ريخ رفع الدعوى

   

                                 
: ؛ ابن عرفة381- 269ص  1البهجة شرح التحفة ج: ؛ التسويل71ص  2اية ا�تهد جبد: ابن رشد - )1(

  . 263ص  1شرح حدود ج

  . 336، ص3إعانة الطالبني، ج: البكري. 54، ص5األم، ج: الشافعي انظر - )2(

. 288، ص 3كشاف القناع، ج: احلنبلي إدريسمنصور بن . 227، ص7املغين، ج: ابن قدامة - )3(

  . 344، ص3منتهى اإلرادات، ج: البهويت

  . 119، ص5األم، ج: الشافعي - )4(

  . 39املرجع السابق، ص: سليمان ولد خسال - )5(
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وتطوره  األدلة الشرعیة للفسخ وأساسھ الفقھي: المطلب الثاني
  .التاریخي

املؤلفات احلديثة اليت تناولت موضوع األحوال وحىت ، إذا تصفحنا كتب املذاهب الفقهية القدمية

إال أن ، فإننا ال نعثر على موضوع أساس فسخ العقود وخاصة فسخ عقد الزواج، الشخصية

ويستند يف ، استعماالت الفقهاء للفسخ ومتييزهم له عن األنظمة املشا�ة له كالبطالن والطالق

وعليه ، سند عقلي تربره طبيعة العقد نفسهأو نتيجة ، الفقه اإلسالمي إىل سند شرعي ثبت لديهم

ولكن �سباب ، ثبت اعتباره كأحد الطرق والوسائل املشروعة واجلائزة يف حل العقود وإ�ائها

  .خاصة

واألساس الفقهي للفسخ يف فرع ، ولذلك تضمن هذا املبحث ذكر األدلة الشرعية يف فرع أول

  .والتطور التارخيي للفسخ يف فرع �لث �ن

  .األدلة الشرعیة للفسخ: األول الفرع

  : من املنقول - أوال

  : أحكام الفسخ يف القرآن الكرمي - 1

  "� أيها الذين آمنوا أوفوا �لعقود" : قال تعاىل

، ار الطاعةيعين � أيها الذين التزمتم �ميانكم أنواع العقود يف إظه: )1(يقول اإلمام الفخر الرازي

وإمنا مسى هللا تعاىل هذه التكاليف عقودا كما يف هذه اآلية ألنه تعاىل ربطها ، أوفوا بتلك العقود

إن العقود الالزمة بني اثنني " : ويقول السيوطي. )2("بعبادته كما يربط الشيء �لشيء �حلبل املوثق

ومنها ، ال إذا تضمنت أحواال معينةوال جيوز الفسخ فيها إ، منها عقد الزم من الطرفني، على أقسام

                                 
اإلمام املفسر، قرشي النسب أصله من  هو دمحم بن عمر أبو عبد هللا فخر الدين الرازي: اإلمام الرازي - )1(

ي وتويف يف هراة، ما وراء النهر، له عدة مؤلفات أشهرها تفسري القرآن الكرمي املعروف طربستان ومولده يف الر 

مفتاح  انظر. م606، وكان واعظا �رعا وشاعرا �للغتني العربية والفارسية، تويف سنة "مفاتيح الغيب: "بعنوان

  . 203ص 7األعالم ج  33ص  5طبقات الشافعية ج 103- 102ص  2السعادة ج

، 1405، سنة 3، مطبعة دار الفكر، لبنان، ط125ص 11اجلزء  6التفسري الكبري ا�لد : يالراز  - )2(

  . 151د صو العقكتاب : ابن تيمية. 123ص  11م، اجلزء1985
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  .)1("أيضا عقد جائز غري الزم من الطرفني حبيث جيوز الفسخ من أحد العاقدين دون رضا اآلخر

 إن هللا ال وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواءقوله تعاىل يف سورة األنفال ﴿ - 2

  .)2(﴾حيب اخلائنني

فهذه اآلية �مر بنقض العهد مع األعداء يف حالة تيقن اخليانة ألن الغش واخليانة منهم مبثابة 

" : قول القرطيبي، والنقض هو الفسخ يف عقد املهادنة، وهو من �ب املعاملة �ملثل، نقض العهد

فكيف يسقط يقني ، واخلوف ظن ال يقني معه، فإن قيل كيف جيوز نقض العهد مع خوف اخليانة

كما قد �يت ،  أن اخلوف قد �يت مبعىن اليقني: أحدمها: فاجلواب من وجهني، العهد مع ظن اخليانة

إذا ظهرت آ�ر اخليانة : الثاين، " وقاراما لكم ال ترجون �" : قال هللا تعاىل، الرجاء مبعىن العلم

  .)3("وجاء إسقاط اليقني هنا ضرورة، وجب نبذ العهد لئال يوقع التمادي عليه، وثبتت دالئلها

  .)4(﴾﴿إال أن تكون جتارة عن تراض منكم: قال تعاىل - 3

أن هذه اآلية هي أصل يف وجود الرد والفسخ �لعيب كما أن الرضا يف : ية ا�تهدجاء يف بدا

  .)5(لزوم التعاقد

الطالق مر�ن فإمساك مبعروف أو تسريح ﴿: تعاىل بشأن التفريق يف النكاحوقال - 4

وقد عجز عن اإلمساك �ملعروف ، وجل �مساك �ملعروفيف هذه اآلية أمر هللا عز . )6(﴾"�حسان

فتعني التسريح �إلحسان ولذلك استدل اإلمام الشافعي ، ألن ذلك �يفاء حقها يف الوطء والنفقة

وإال �ب  فإن فعل، )7(�ذه اآلية أن الزوجة هلا احلق يف املطالبة �لتفريق عند إعسار الزوج �لنفقة

وقد فات العوض ، القاضي منابه يف التسريح وهو التفريق ألن النفقة هي عوض عن التحبيس

                                 
  . 300األشباه والنظائر ص: السيوطي - )1(

  . 58سورة األنفال رقم  - )2(

  . 32- 31ص  8ج، حكام القرآناجلامع أل: القرطيب - )3(

  . 29سورة النساء رقم  - )4(

  . 172ص  2بداية ا�تهد و�اية املقتصد؛ ج: ابن رشد - )5(

  . 229اآلية ، سورة البقرة - )6(

  . 222ص  1أحكام القرآن، ج: الشافعي - )7(
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والتفريق لإلعسار ال خيلو من أن ، �لعجز فال يبقى التحبيس الزما كاملشرتي إذا وجد املبيع معيبا

  .)1(يكون طالقا أو فسخا

  : أحكام الفسخ يف السنة النبوية: �نيا

أحاديث تدل داللة واضحة على مشروعية جواز الفسخ ومن هذه األحاديث لقد وجدت عدة 

  : ما �يت

" : ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم قال - 1

البيعان �خليار ما مل يتفرقا إال أن تكون صفقة خيار وال حيل له أن يفارق صاحبه خشية أن 

  .)2("يستقيله

فاملراد به الفسخ ألن لو أريد االستقالة حقيقة مل ، أما قوله أن يستقيله" : )3(قال اإلمام الصنعاين

: محله الرتمذي وغريه من العلماء فقالوا وعلى ذلك، فتعني محلها على الفسخ، يكن للمفارقة معىن

  .)4("معناه ال حيل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن خيتار فسخ البيع

املراد �الستقالة فسخ البيع حبكم " : عند شرحه هلذا احلديث )5(وقال ابن دقيق العيد

                                 
  . 376األحوال الشخصية، ص : أبو زهرة - )1(

  . 475ص 3ج 3459رقم  نيأخرجه أبو داود يف البيوع، �ب خيار املتبايع - )2(

  . ، ج ص وقال حديث حسن1168كتاب البيوع، �ب ما جاء يف البيعني �خليار ما مل يتفرقا : ذيأخرجه الرتم

 4407كتاب البيوع، �ب وجوب اخليار للمتبايعني قبل افرتاقهما �بدا�ما: وأخرجه النسائي يف السنن الصغرى

  ". نادرجاله ثقاتسإ" 5/294: ألوطاريف نيل ا وقال الشوكاين

البيعان �خليار ما مل يفرتقا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن  " وقد ورد هذا احلديث يف الصحيحني بلفظ 

 /�ب البيعان �خليار ما مل يفرتقا رقم، أخرجه البخاري يف كتاب البيع". كتما وكذ� ُحمقت الربكة من بيعهما

  . 1164ص 3ج/ 1532 /م كتاب البيوع �ب الصدق يف البيع والبيان رقملومس ،83ص2ج / 2079

املعروف �ألمري وهو جمتهد من بيت اإلمامة يف  1099ولد سنة  هو دمحم بن صالح بن دمحم الصنعاين - )3(

، "شرح بلوغ املرام سبل السالم" و" توضيح األفكار وشرح تنقيح األنظار" اليمن، له حنو مائة مصنف منها 

  . 38، ص6ج األعالم: الزركلي: انظرهـــ، 1182تويف سنة  

  . هـ1353، املكتبة التجارية الكربى مبصر، سنة 35- 34ص  3سبل السالم، ج: الصنعاين - )4(

، من لشافعياشتغل �لفقه املالكي مث ادمحم بن علي املعروف �بن دقيق العيد، أصويل، جمتهد، حمدث،  - )5(

= 
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  .)1("اخليار

إلسالمي إذا كان سببه اخليار أو الرتاضي وعليه يتبني من أن الفسخ جائز يف الفقه ا

وحتقيقا للمصلحة ودفعا ، وذلك رعاية ألحكام الشريعة، وكان حبكم القاضي، )2(واالتفاق

  .للمفسدة اليت تتمثل يف الضرر الذي يقع على أحد املتعاقدين بسبب إضرار أحدمها لآلخر

" الذي كان يُغنب يف البيوع فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص  )3(بن عمرو األنصاري حديث حبان بن منقذ - 2

  .)4("ويل اخليار ثالثة أ�م، ال خالبة: إذا �يعت فقل

وهو دليل على أن كل خديعة يلجأ إليها أحد املتعاقدين اجتاه اآلخر ويرتتب عليها خداع أو 

لكون اخلداع كشفا عن عدم الرضا ، فإ�ا توجب له اخليار، خدوعغنب أو نقص من حق امل

  .)5(احملقق

سواء كان يف  وضاتااملععيب يف  طروءوهذا دليل على أن العقد الالزم قابل للفسخ عند 

واألصل ، امللك أو الثمن أو العني وأن اخلرب عام يف حق كافة الناس ألنه ال دليل على اخلصوصية

  .)6(العموم

اسُتدّل به على أن من قال عند العقد ال خالبة أن يصري يف تلك الصفقة ": تح الباريجاء يف ف

                                                                                               
  . 67، ص6األعالم، ج: الزركلي. هــ 702، تويف سنة "إحكام األحكام شرح عمدة األحكام"تصانيفه 

  . 1344، مطبعة الشرق، مصر، سنة 106، ص3عمدة اإلحكام، ج: ابن دقيق العيد - )1(

  . 39، صاملرجع السابق: حوران دمحم - )2(

، كان رجال ضعيفا وكانت يف رأسه أمه أو يف رجياخلز عمرو بن عطية األنصاري  هو حبّان بن منقذ بن - )3(

عقله ضعف، وقيل كان ضرير البصر واختلف يف القصة هل وقعت حلبان بن منقذ أو ألبيه منقذ بن عمرو، 

ص  1االستيعاب ج: ابن عبد الربو  302ص  1اإلصابة ج: ابن حجرانظر وقد مات حبان يف خالفة عثمان 

364 .  

، 2117رقم 337ص  4متفق عليه، رواه البخاري يف كتاب البيوع �ب ما يكره من اخلداع يف البيع ج - )4(

  1165ص  �3ب من خيدع يف البيع ج 1533ومسلم يف كتاب البيوع رقم 

. 75ص  4املغين ج: ابن قدامة 299ص  6فتح القدير خيار الشرط من كتاب البيوع ج: ابن مهام - )5(

  . 75ص  4نيل األوطار ج: ، الشوكاين460- 459ص  1املدخل الفقهي العام ج: الزرقا

  . 241إرشاد الفحول، ص: الشوكاين - )6(
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  .)1("�خليار سواء وجد فيها عيبا أو غبنا أم ال

  .)2("من أقال �دما بيعته أقال هللا عثرته يوم القيامة" : حديث - 3

 من الفقهاء على جواز اإلقالة خاصة يف البيع الفاسد أو املكروه وذلك صو� فقد استدل كثري

  .)3(وإزالة الفساد واجب، ألن الفساد خمالفة ألحكام الشرع، للمتعاقدين عن احملظور

قال )4(واإلقالة هي فسخ
ُ
ويرجع �لعاقدين إىل حالتهما األوىل قبل ، حمض ينحل به العقد امل

  .العقد

والغنم اليت تقتىن ألجل اللنب  اإلبلوأشهر مثال لذلك تصرية ، ر يف الوصفحديث التغري - 3

  .)5(واحللب وتعرف مبسألة الشاة املصراة

ال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها فهو خبري النظريني بعد أن حيلبها إن شاء " : قال ملسو هيلع هللا ىلص

  .)6("وإن شاء ردها وصاعا من متر، أمسك

  .)7("أن احلديث أصل يف النهي عن الغش ويف ثبوت اخليار ملن دلس عليه" : قال الصنعاين

فاملشرتي ،  يصحبه غنبفاحلديث صريح على وجوب اخليار للمغرور يف إبطال العقد حىت ولو مل

                                 
  . 289ص  5نيل األوطارج: الشوكاين. 338ص  4فتح الباري ج: ابن حجر - )1(

 2/152األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي هللا، واإلمام أمحد  أخرجه أبو دواد وابن ماجة عن - )2(

ورواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال على شرط الشيخني ووافقه الذهيب وأقره املنذري يف الرتغيب 

  . 20ص  3والرتهيبج

ظه فهو على ورجاله ثقات رجال البخاري غري أن الفروي هذا قد كف فساء حفظه، فإن كان حف: قال األلباين

  . 182ص  5اإلرواء ج... شرط البخاري

  . 486ص  6املرجع نفسه، ج: ابن اهلمام - )3(

  . 594ص  1املرجع نفسه، ج: الزرقا - )4(

اسم مفعول من التصرية، وهي يف أصل اللغة حبس املاء بسد جمراه، مث استعمل حلبس اللنب يف : املصراة - )5(

  . 518، ص1املصباح املنري، ج: ؛ الفيومي450ص  4الفرع، لسان العرب مادة صرر ج

 368ص  4حديث رواه البخاري يف كتاب البيوع، �ب إن شاء رد املصراة ويف حلبتها صاع من متر؛ ج - )6(

  . �ب حترمي التصرية 1155ص  3من كتاب البيوع ج 1515واإلمام مسلم يف البيوع رقم 

  . 29ص 3سبل السالم، ج: الصنعاين - )7(
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ألنه قد يكون مقصوده من الشراء تلك الصفة ، �خليار بني إمساك الغنم أو رده مع صاع من التمر

  .)1(فيوجب فوا�ا اخليار للعاقد املغرور، وهي صفة ملحوظة عند التعاقد، املوهم �ا يف الشاة

ته جائحة فال حيل لك أن �خذ منه لو بعت من أخيك مترا فأصاب" : حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص - 1

  .)2("شيء مب �خذ مال أخيك بغري حق

على هذا  )3(فقد استند الفقهاء على تربير احلق يف انفساخ العقد يف حالة هالك املعقود عليه

احلديث ألنه أشار إشارة واضحة إىل مشروعية الفسخ حال هالك املعقود عليه نتيجة وجود 

الثمن يف الغالب بغري حق يستند إليه وهذا مما ال يقره الفقه اإلسالمي فيصبح دفع ، جائحة أصابته

  .ألن املنفعة غري متكافئة بينهما

وقيل ظاهره ... هو لندب الوضع عن طريق املعروف واإلحسان عند الفقهاء" : )4(قال اخلطايب

  .)5("حرمة األخذ ووجوب اجلائحة

، هل توضح اجلائحة، رضا فلم ��ا املطر املعتاد فتلف الزرعأمن استأجر أ" : وقال ابن تيمية

  .)6("فله الفسخ �تفاق العلماء، فأجاب أما إذا استأجر أرضا للزرع فلم �ت املطر املعتاد

فهي يف نفس الوقت تصون ، ومما جيب بيانه أن الشريعة اليت أجازت الفسخ ألسباب خاصة

ألن األصل يف العقود ، الفسخ واستعماله قدر اإلمكانفهي تضّيق من ، العقود من التالعب �ا

                                 
نيل : ؛ الشوكاين465ص  1املدخل الفقهي العام، ج: ؛ الزرقاء369ص  4ج فتح الباري: ابن حجر - )1(

  . 334ص  5األوطار ج

  . 1190ص  3ج 1554رواه مسلم كتاب املساقاة �ب وضع اجلوائح رقم احلديث  - )2(

  . 128ص 3عمدة األحكام ج: ابن دقيق العيد - )3(

هـ له عدة مؤلفات 319أبو سليمان محد بن إبراهيم بن خطاب البسيت من بالد كابل ولد سنة : اخلطايب - )4(

كتاب إصالح غلط "و" أعالم السنن يف شرح صحيح البخاري" منها معامل السنن يف شرح سنن أيب داود، و

، املطبعة احلسينية املصرية، 218، ص2، طبقات الشافعية، ج�ج الدين السبكي: انظر". احملدثني وغريها

  . هـ1324، سنة 1ط

هـ 1352، سنة 1املطبعة العلمية، حلب، سور�، ط 126و 83- 82، ص3معامل السنن، ج: اخلطايب - )5(

  . م1933

  . 257ص 30الفتاوى الكربى، ج: ابن تيمية - )6(
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وأما الفسخ واحلل فهو أمر عارض ، شرعي �ا واجبكما أن الوفاء ،  االستمرار والبقاء واللزوم

  .)1(خالفا لألصل

ألن العقود أسباب لتحصيل املقاصد من ، واعلم أن األصل يف العقود اللزوم" : )2(قال القرايف

  .)3("واألصل ترتيب املسببات على أسبا�ا، اناألعي

أي حله بعد عقده أمر خطري فوجب االحرتاز منه ، إن فسخ العقد" : وقال السنهوري

  .)4("والتضييق فيه ما أمكن

  : أدلة الفسخ من املعقول: �لثا

ا إن مبدأ مشروعية الفسخ يظهر يف الفقه اإلسالمي من خالل الضوابط الشرعية اليت قرر أصوهل

ومنعا ، ودفعا للضرر، محاية للمصاحل العامة أو اخلاصة، الشارع احلكيم يف العقود �نواعها املختلفة

، فكل عقد خيالف نصا أو قاعدة شرعية، للمنازعات اليت حتدث بسبب خمالفة تلك الضوابط

حل املكلف يعترب ليس لصا، ألن كل ما �ى عنه، )5(جيب إ�اؤه وإزالته مراعاة حلق الشارع يف ذلك

رعاية حلق الشارع ، عنه شرعا فيجب إزالته منهيكفسخ العقد الفاسد إذ أن الفساد ،  يف شيء

قال الكاساين يف حديثه ، واحرتاما لتلك الضوابط اليت أرسى الشارع قواعدها يف خمتلف ا�االت

رفع  وهو حق � تعاىل ملا يف الفسخ من... ودفع الفساد واجب" : عن فسخ العقد الفاسد

  : وعليه ميكن أن جنملها يف العناصر اآلتية، )6("الفساد

                                 
  . 39ابق، صاملرجع الس: حوران دمحم - )1(

املصري، له عدة مؤلفات أشهرها الذخرية يف الفقه، وتنقيح الفصول مقدمة  دريس القرايفإأمحد بن  - )2(

شجرة : ودمحم بن خملوف 62الديباج املذهب، ص: ابن فرحون انظر. هـ684ت سنة . الذخرية، والفروق

  . 188النور الزكية، ص

سنة  1، مطبعة دار أحياء الكتب العربية، ط269ص  3أنوار الربوق يف أنواع الفروق، ج: القرايف - )3(

  . هـ مصر1346

  . 215، ص6مصادر احلق، ج: عبد الرزاق السنهوري - )4(

  . 43، صالسابقاملرجع : حوران دمحم - )5(

  . 300ص/ 5بدائع الصنائع ج: الكاساين - )6(
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رعاية ، إن العقود اليت خالفت قواعد الشرع العامة يف �حية معينة جيب فسخها وإزالتها: أوال

ألن يف وجودها واستمرارها إحدا� لعمل ال يشهد له ، حلق الشارع وإعماال لألحاديث السابقة

  .)1(ال يتم ذلك إال بفسخها أو �زالة سبب الفساد فيهافيجب رّدها و ، الشرع احلنيف

بل أنه رد على ، أن عقد الزواج يشبه عقد البيع يف قبوله الفسخ إذا وجدت أسبابه: �نيا

  .)2(القائلني بعدم الفسخ يف الزواج وأن قوهلم ال دليل عليه

الدليل عليه بل ، الفسخوقول من قال من الفقهاء إن النكاح ال يقبل " : قال اإلمام ابن تيمية

فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص مّكن اليت ، وأن النكاح يقبل الفسخ، الكتاب والسنة واآل�ر والقياس تدل على نقيضه

وهذا موجود يف كل نكاح رضيت به على ، كو�ا مل ترض به،  ُزوجت ومل تستأمر أن تفسخ نكاحها

، اجلمهور على الفرقة إذا ظهر الزوج جمبو� أو عنّيناوهلذا اتفق األئمة األربعة و ، صفة فتبني خبالفها

  .)3(�لفيئة أو الطالق اإليالءوالقرآن قد ألزمه عند 

  .فعلم أن املرأة ال جترب على اإلقامة معه دون حصول مقصودها من النكاح

، ومما هو أصل يف جواز الفسخ شرعا ويسوغه العقل أيضا هو وجوب إزالة الضرر: �لثا

والتفريق بني الزوجني ، اء �ملقاصد الكربى اليت تقوم على جلب املصاحل ودفع األضرارفاإلسالم ج

وقد نص الشارع احلكيم على بعض أنواع الفرق ، إمنا شرع دفعا للضرر على أحد الزوجني أو كالمها

حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها يف (بني الزوجني لتحقيق هذا املقصد ومن بينها 

  .)طالقه

، )4(اإليالء هو امتناع الزوج عن مقاربة زوجته أضرارا �ا دون وجود أي مانع مينعه من ذلك - 1

                                 
  . 43، صنفسهاملرجع : حوران دمحم - )1(

  . 218- 217ص  9فتح الباري، ج: ابن حجر - )2(

  . 155كتاب العقود ص : ابن تيمية- )3(

الفقه على : ؛ عبد الرمحن اجلزيري41التعريفات ص : اجلرجاين202الرصاع شرح احلدود ص : ابن عرفة - )4(

ظ  يف االصطالحات الفقهية على ألفا طلبة الطلبة: النسفي عمر بن دمحم ؛463ص  4املذاهب األربعة ج

  . 61ص  :هـ1311كتب احلنفية، دار الطباعة العامرة، سنة
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  .)1("للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر": قال هللا تعاىل

، د القذف يف حقههي شهادات مؤكدة �ألميان مقرونة �للعن قائمة مقام ح: اللعان - 2

  .)2(ومقام حد الز� يف حقها

هو حلف الزوج على ز� زوجته أو نفي محلها الالزم له وَحِلُفها على تكذيبه " : وقال ابن عرفة

  .)3("إن أوجب نكوهلا حدها حبكم قاض

  .)4(وقد ذهب مجهور الفقهاء أن الفرقة بسبب اللعان فسخ خالفا أليب حنيفة

وأنه جائز لرعاية حق الشرع ، نستنتج أن الفسخ يقع يف عقد النكاحومن خالل العرض السابق 

أو محاية للمصلحة العامة أو اخلاصة ودفعا لضرر أحدمها على اآلخر واجتنا� للنزاعات الواقعة 

  .بسبب عدم احرتام الشروط الشرعية

  .األساس الفقھي للفسخ: الفرع الثاني
مد عليه فقهاء الشريعة اإلسالمية يف تربير قوهلم املقصود �ساس الفسخ عموما السند الذي اعت

وذلك اختلفت آراء الفقهاء كثريا يف ، �لفسخ نتيجة سند شرعي أو سند عقلي تربره طبيعة العقد

حتديد األساس الفقهي الذي يسمح بفسخ عقد الزواج علما �ن أسباب الفسخ هي األخرى 

  .املذهب الواحد أحيا�وحىت بني فقهاء ، خمتلف فيها بني فقهاء املذاهب

  : وسنذكر هذه اآلراء يف الفروع التالية

  .هالك املعقود عليه: أوال

يرى بعض الفقهاء أن فسخ الزواج يتأسس على فكرة هالك املعقود عليه أو عدم صالحياته 

فال حيّل لو بعت من أخيك مثرا فأصابته جائحة " : وأساس هذه الفكرة حديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

  )5("مب �خذ مال أخيك بغري حق، لك أن �خذ منه شيئا

                                 
  .226اآليةسورة البقرة  - )1(

  . 192التعريفات ص: جلرجاينا - )2(

  . 62طلبة الطلبة ص : ؛ ابن جنيم210الرصاع شرح احلدود، ص : ابن عرفة - )3(

  . 32، ص9املغين، ج: ؛ ابن قدامة205ص  2بداية ا�تهد، ج: ابن رشد - )4(

 1190 /3ج 1554كتاب املساقاة، �ب وضع احلوائج رقم احلديث : أخرجه مسلم يف صحيحه - )5(

= 
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فإن االلتزام املقابل وهو دفع ، دل هذا احلديث أنه إذا هلك املعقود عليه نتيجة جائحة أصابته

  .)1(ن مربر بل أنه أكل للمال �لباطل وذلك هلالك ما يقابله يف العادة وهو املبيعالثمن يصبح دو 

أو تعيب ، فهذا احلديث استدلوا به على أنه سند يربر فسخ العقد يف حالة هالك املعقود عليه

  .ألن النكاح يشبه البيع، )2(فإنه جيوز فسخ الزواج، حبيث تعذر االنتفاع به ومل يعد صاحلا

خاص �لبيع وال ميكن سحب هذا احلكم على عقد الزواج خلصوصيته ألن موت  ولكن هذا

فاملرأة ليست سلعةمبيعة للزوج ومبو�ا يكون هالك ، أحد الزوجني هو انتهاء العالقة بينهما �ملوت

، ومع ذلك تعذر حتقيق املقصود من النكاح وهو حلية االستمتاع إال أنه ال يسمى فسخا، املبيع

  .)3(تهاء طبيعي مبوت أحدمها أو كليهما معاوإمنا هو ان

  .الوفاء �لشرطعدم : �نيا

أن األساس الفقهي للفسخ يقوم على إرادة الطرفني املتعاقدين يف حالة  )4(ويرى أصحابه

فإذا مل يتم الوفاء بتلك الشروط أو االلتزامات فيحق ، اتفاقهما على شروط والتزامات عند العقد

ومعلوم أن املرأة إذا اشرتطت شرطا يف النكاح فإ�ا مل ترض ": ابن تيمية حينئذ فسخ العقد يقول

فإذا كان هللا قد حرم أخذ ، وشأن الفروج أعظم من شان املال، ��حة فرجها إال بذلك الشرط

  .)5("فالفروج أوىل أن حترم إال �لرتاضي، املال إال �لرتاضي

وجعل النيب صل هللا عليه ،  النكاح عظيمفدل على ذلك أن اعتبار الرضى يف" : ويقول أيضا

وإذا كان من اشرتط شرطا يف البيع فلم ، فدل على أن شروطه ألزم، وسلم الشروط فيه أحق �لوفاء

                                                                                               
: أخرجه ابن ماجة يف سننه 3470وأخرجه أبو داود كتاب البيوع واإلجازات، �ب يف وضع اجلائحة رقم 

كتاب : والنسائي يف سننه الكربى 2219ات �ب بيع الثمار وتبيني اجلائحة رقم احلديث ر كتاب التجا

  . 6118البيوع، �ب وضع اجلوائح رقم 

  . 264، ص6نبل األوطار، ج: الشوكاين. 128ص 3عمدة األحكام، ج: ابن دقيق العيد - )1(

  . 39فسخ عقد الزواج، ص: شجاع الدين 61نظرية الفسخ، ص : أمحد الكردي - )2(

  39املرجع نفسه، ص : شجاع الدين - )3(

  . 479ص  9املغين، ج : ابن قدامة- )4(

  . 155كتاب العقود، ص: ابن تيمية - )5(
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والدليل على هذا الرأي هو قول ، )1("فالنكاح أوىل بذلك، بل له فسخه، حيصل له مل يلزمه البيع

  .)2("روطهماملسلمون عند ش" : النيب صل هللا عليه وسلم

  .وهو ما يعرف عند رجال القانون بسلطان اإلرادة

فهو أوسع املذاهب احرتاما لشروط املتعاقدين ، مذهب احلنابلة، وميثل هذا الرأي من الفقهاء

  .)3(وأن اإلخالل �ذه الشروط يعطي حق الفسخ وإبطال العقد، على وجوب الوفاء �ا

وأن فسخ العقود بسبب عدم الوفاء ، ة عقد الزواج جتعله خيتلف عن كل العقودإال أن خصوصي

  .)4(�لشرط توسع فيه احلنابلة دون غريهم

  .إزالة الضرر: �لثا

يرى أصحاب هذا املذهب أن األساس الفقهي لفسخ الزواج هو قاعدة دفع الضرر واصلها 

  .)5("ال ضرر وال ضرار" : حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص

                                 
  . 156املصدر نفسه ص : ابن تيمية - )1(

وقد وصله  424كتاب اإلجارة، �ب أجرة السمسرة ص: هذا احلديث ذكره البخاري يف صحيحه تعليقا - )2(

رقم  3/635ننه كتاب األحكام، �ب ما ذكر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الصلح بني الناس الرتمذي يف س

كتب : وأبو داود يف سننه. واملسلمون على شروطهم... الصلح جائز بني املسلمني: ولفظه عنده 1352

: د هللا املزينويف سنده كثري بن عب 2/49واحلاكم يف املستدرك  3594رقم  4/20األقضية، �ب الصلح 

" نيل األوطار"يف  إنه ضعيف، وهذا احلديث حسنه الشوكاين 460تقريب التهذيب ص" قال ابن حجر يف 

  . "وصححه األلباين 5/255

  . 155كتاب العقود، ص : ابن تيمية 474ص  3ابن تيمية فتاوى الصغرى ج - )3(

  . 60، ص7الفقه اإلسالمي وأدلته، ج: وهبه الزحيلي - )4(

، واإلمام مالك يف 21714، 2719الرقم : أخرجه اإلمام أمحد يف بين هاشم و�قي مسند األنصار - )5(

األشباه والنظائر : ابن جنيم207ص  2جامع العلوم واحلكم، ج: ابن رجب :انظر 1234األقضية رقم 

  . 45نظرية الفسخ، ص: حوران دمحم 61فسخ الزواج ص : أمحد الكردي. 42ص

حديث حسن رواه اإلمام أمحد والدارقطين وغريمها مسندا، ورواه اإلمام مالك يف املوطأ عن : ابن رجبقال  - 

عمرو بن حيي، عن أبيه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مرسال، فأسقط أ� سعيد وله طرق يقوي بعضها ببعض، رواه البيهقي 

وقال احلاكم صحيح اإلسناد  4/110ائد ، وجممع الزو 4/386والطرباين يف األوسط كما يف نصب الراية 

= 
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والرد �لعيب وكثريا من أبواب الفقه ترجع ، ولذلك يرى اإلمام ابن جنيم أن مجيع أنواع اخليارات

ولذلك استنتج ، )1(وهي من القواعد احملكمة واملصادر األساسية يف التشريع، إىل هذه القاعدة

وخاصة يف �ب ، هو مرفوعأن كل حكم يف الشرع وضعي أو تكليفي يوجب ضررا ف: الفقهاء

  .ومنها عقد الزواج، املعامالت وأنواع العقود

فهي تنفي الضرر بكل أشكاله ، فهذه القاعدة هي من القواعد العامة لكثري من أحكام الشريعة

وتنفي الضرر بعد وقوعه مبا ميكن اختاذه من ، وذلك �ختاذ الوسائل الوقائية املمكنة، قبل وقوعه

فقد ذكر . ورفع العقد �لفسخ يكون يف بعض األحيان إزالة الضرر وآ�ره، يل آ�رهالتدابري اليت تز 

على فسخ الزوجية عند إعسار " ال ضرر وال ضرار": أن مجهور الفقهاء استدلوا حبديث: الصنعاين

  .)2(الزوج

وذكروا .... أساسا لكثري من أحكام الفقه وذكر فقهاء املالكية والشافعيةأن هذه القاعدة هي

  .)3(أو لغيبة الزوج، أو اإلعسار �لنفقة، منها جتويز فسخ الزواج بسبب العيوب

ومل نعدم هنا نصا ، أن هذه الفكرة مبهمة وحنن ال نلجأ إليها إال عندما يعوز� النص والدليل/ 1

واالختالفات وال خنرج منها برأي  اآلراءيها وإن اللجوء إىل فكرة الضرر جيعلنا يف دوامة تكثر ف، بعد

                                                                                               
هذا احلديث أسنده الدارقطين من وجوه، وجمموعها يقّوي : وقال أبو عمرو بن الصالح. على شرط مسلم

احلديث وحيسنه، وقد تقبّله مجاهري أهل العلم، واحتّجوا به، وقول أيب داود إنه من األحاديث اليت يدور الفقه 

  .  أعلمعليها يشعر بكونه غري ضعيف وهللا

  . 211إىل  207ص  2جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي ج انظر

فهذه طرق كثرية هلذا احلديث قد جاوزت العشر وهي : "قلت: وقد خرّج الشيخ األلباين طرقه وهي كثرية مث قال

يث �ا فها، فإذا ضم بعضها إىل بعض تقوى احلدا�ا، فإن كثريا منها مل يشتد ضعوإن كانت ضعيفة مفرد

واحلديث حسنه النووي يف : وارتقى إىل درجة الصحيح إن شاء هللا تعاىل، وقال املناوي يف فيض القدير

للحديث شواهد، ينتهي : ورواه مالك مرسال، وله طريق يقوي بعضها بعضا وقال العالئي: األربعني قال

   .408ص  3جمموعها إىل درجة الصحة أو احلسن احملتج به، إرواء الغليل ج

  . 73املرجع نفسه، ص: ابن جنيم - )1(

  . 224ص 3سبل السالم، ج: الصنعاين - )2(

  . 335، ص3إعانة الطالبني، ج: البكري. 51- 50ص/ 2بداية ا�تهد، ج: ابن رشد - )3(
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  .)1(فهي ليست منضبطة كما يعّرب الفقهاء، فال ميكن أن تكون علة للفسخ، مستقيم واضح

فالشريعة مل �ت إال ، كذلك أن فكرة الضرر فكرة عامة تقوم عليها مجيع األحكام الشرعية/ 2

كما أ�ا ال . )2(وضوابط تعترب جامعة مانعةوال بد ضمن نطاق هذه النظرية من قيود ، إلزالة الضرر

  .أو ردة الزوج، مثل الزواج دون ويل، تفسر مجيع أسباب الفسخ

  .فوات املقصود من العقد: رابعا

وهو يقوم على فوات املقصود من العقد حبيث ذهب بعض الفقهاء إىل أن فسخ الزواج يرجع 

علماء القانون ولذلك يقول ابن تيمية بشأن إىل فكرة املقصود من العقد ومتثلها فكرة السبب عند 

، أي فسخ العقد )3("أنه إذا بقي من املنفعة ما ليس هو املقصود �لعقد بطل العقد" : عقد اإلجارة

. وذلك ألن املنفعة ملا مل تكن مقصودة كان وجودها أو عدمها سواء وكذلك األمر يف عقد الزواج

  .)4("صود �لعقد أصال يثبت للعاقد حق رفع العقدوفوات املق: وقال السرخسي

. )5("أن اإلجارة تفسخ لوقوع اليأس من استيفاء املعقود عليه بعد هالكه": وقال الكاساين

ألن الثمن مل يعد ، وكذلك احلال إذا هلك املبيع قبل التسليم سقط على املشرتي االلتزام بدفعالثمن

لذلك فالبائع احلق يف االمتناع عن ، ه املشرتي �برام العقدله مقابل لفوات املقصود الذي رمى إلي

  .)6(تسليم املبيع مادام املشرتي مل يدفع الثمن

  .ومادام املقصد فات فيكون مصري العقد الفسخ، ألن هدف كال العاقدين مل يتحقق

فقد يتوجب الفسخ مع ، ويالحظ على هذا الرأي أنه ال يعطي تفسريا لكافة أسباب الفسخ

أو ، أو إ�ء إسالم الزوج بعد إسالم زوجته، كاختالف الدين بني الزوجني،  ر املقصود من الزواجتوف

  .ردة الزوج فيجب الفسخ وذلك لعدم إقرار الشرع على هذا الزواج

                                 
  . 43املرجع السابق، ص: حوران دمحم - )1(

  . 62فسخ الزواج، ص : أمحد الكردي - )2(

  . 220ابن تيمية، كتاب العقود، ص - )3(

  . 101، ص5املبسوط، ج: السرخسي - )4(

  . 80ص 6بدائع الصنائع، ج: الكاساين - )5(

  . 62فسخ الزواج، ص: الكردي - )6(
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  .أساس اختالل ركن الرضا: خامسا

أن أساس الفسخ هو ركن الرضا ألن أساس العقد عند الفقهاء  )1(ويذهب أصحاب هذا الرأي

فالعقد يف تعريفه هو عبارة عن احتاد ، فقالوا جيب قيام رابطة بني هذين األساسني) الرضا واحملل(

، فال بد من ارتباط ركن الرضا �حملل، اإلجياب �لقبول احتادا يظهر أثره يف احملل املعقود عليه

  .أي منذ نشوئه إىل حني تنفيذه، وينصب عليه طيلة حياة االلتزام

كان العقد �طال بل حىت ولو توفر ركن ،  الرضا أو مل يظهر أثره على املعقود عليهفإذا ما انعدم 

أو  ، �ن انعدمت الصلة اليت كانت تربطه �حملل، الرضا عند نشوء االلتزام ولكنه مل حيدث أثره

  .)2(كان العقد مفسوخا أو قابال للفسخ،  كانت معيبة

وتعيبهما يؤدي ، ظهور الرضا املطلوب لنشأة العقدوعليه فالتمييز واالختيار مها العمود الفقري ل

، فهو الرضا الذي ينصب على املعقود عليه، أما الرضا املطلوب طيلة حياة العقد، إىل بطالن العقد

وانعدام ، وتعيبه يؤدي إىل الفسخ ويرتتب على ما سبق أن وجود النوع األول يؤدي إىل وجود العقد

  .)3(فيجب فسخه، العقد وإمنا فقد شرط استمراريته النوع الثاين ال يؤدي إىل انعدام

أما إذا انعدم النوع الثاين ، ففي عقد الزواج إذا ما توافر على النوع األول من الرضا وجد العقد

، من الرضا كما لو أصيب أحد الزوجني �حد العيوب اليت تفوق مصلحة أحدمها من مقصد الزواج

  .خ بسبب تعيب الرضا الذي ينصب على املعقود علبهلكنه يكون قابال للفس، فالعقد موجود

فهي حاالت كثرية قد ، ومما ينتقد على هذا الرأي أنه ال يشمل مجيع حاالت أسباب الفسخ

ومع ذلك تكون العالقة الزوجية ، والرضا الستمرار العقد، يتحقق الرضا املطلوب لتكوين العقد

أو ارتداد أحدمها مع قبوهلما ، ع بني الزوجنيواجبة الفسخ حلق الشرع كإثبات األخوة من الرضا 

  .)4(على استمرار احلياة الزوجية فال يقبل منهما ذلك

فنجد فكرة هالك ، ويظهر مما سبق أن أسس الفسخ اليت قال �ا الفقهاء متداخلة فيما بينها

                                 
  . 63وميثله أمحد الكردي يف رسالته فسخ الزواج ص - )1(

  . 63ونظرية العقد صامللكية : ، أبو زهرة63أمحد الكردي، املصدر نفسه، ص - )2(

  . 41فسخ عقد الزواج، ص: شجاع الدين - )3(

  . 63املصدر السابق، ص: أمحد الكردي - )4(
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ينها وال كلها مرتابطة فيما ب،  أو اختالل ركن الرضا، أو فوات املقصود من العقد، املعقود عليه

أو ، ألن اختالل ركن الرضا �تج يف أغلب األحوال عن فوات املقصود من العقد، اختالف بينها

فلو حتقق مقصد العقد ملا انعدمت الصلة بني ركن الرضا واملعقود عليه أي ، هالك املعقود عليه

  .)1(هوهو ما عّرب عنه الدكتور وهبه الزحيلي �ختالل التوازن العقدي أو فقدان، احملل

أساسا آخر وهو ما عّرب عنه مبخالف الضوابط الشرعية اليت  )2(واقرتح بعض املعاصرين القانونيني

جيب إ�اؤه وإزالته ونقضه ، أو قاعدة شرعية، فكل عقد زواج خيالف نصا، قررها الشارع هلذا العقد

اء قيام العقد أو يف سواء أكانت املخالفة أثن، ألن العقد الفاسد جيب إزالته، مراعاة حلق الشارع

  .حالة فساده من األصل

ألن ، أن هذا األساس ميكن اعتباره يف العبادات ال يف املعامالت، ومما يؤخذ على هذا الرأي

كما أنه دعوى للفسخ يف أي حالة وهو هدم لألسرة ،  العبادات هي أمر توقيفي خبالف املعامالت

ه و�ى عن اإلكثار منه أو إيقاعه ألتفه وخمالفة للشرع يف حد ذاته الذي ذم الطالق وأبغض

  .وقد اتفقت آراء الفقهاء على وجوب التضييق من الفسخ والتقليل منه ال اإلكثار منه. األسباب

فوجب االحرتاز منه ، أي حله بعد عقده أمر خطري، إن فسخ العقد" : قال السنهوري

  .)3("والتضييق فيه ما أمكن

وإمنا بتكامل اآلراء السابقة ميكن أن ،  رأي واحدوعليه فال ميكن حصر أساس الفسخ يف

  .تنضبط أسباب الفسخ يف معظمها

                                 
  . 3160ص  4الفقه اإلسالمي وأدلته، ج: وهبه الزحيلي - )1(

  . 73توفيق شنداريل، املرجع السابق، ص - )2(

  . 216ص 6مصادر احلق، ج: السنهوري - )3(
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  : شروط الفسخ

  : ال يقع الفسخ عموما إال بعد توفر شروط معينة يتوقف وجوده عليها وهي تتمثل فيما يلي

  : قيام العقد: أوال

نقض لعقد  ألن ماهية الفسخ هي، لصحة الفسخ وقوعه يف عقد صحيح )1(اشرتط الفقهاء

خالفوا اجلمهور وأوقعوا الفسخ أيضا حال وجود ، )2(إال ان احلنفية، صحيح استوىف أركانه وشروطه

إال أنه ، ألنه استكمل مجيع أركانه وشروط انعقاده، )3(ألنه عقد قائم من الناحية املادية، عقد فاسد

، ئم �جلملة رغم اعتاللهأو أنه اقرتن بشرط غري صحيح فهو عقد قا، شروط الصحة أحدانعدم فيه 

  .ألنه غري منعقد أصال، )4(فال يتصور فيه الفسخ، أما العقد الباطل

  : تعيب الرضا الصحيح أو خمالفة العاقد شرطا صرحيا أو ضمنيا أو حكما يف العقد: �نيا

  : قيام العقد وحده ال يكفي لصحة الفسخ بل ال بد من وقوع أمر من األمور اآلتية

فإذا مل ، يشرتط لصحة الفسخ تعيب الرضا الصحيح أو اختالله: )5(الصحيح تغيب الرضا - أ

، ملك العقد عندئذ حق الفسخ، يرض العاقد �خللل أو كان رضاه مشو� بعيب من عيوب الرضا

ومن هذه العيوب اليت تؤثر يف العقد �ثريا قد جتعله �طال  ، )6(سواء أكان �لرتاضي أم �لتقاضي

  .وحنوها )7(والتدليس والغنب والتغرير واإلكراه، عقدكالغلط يف حمل ال

  : ويتمثل ذلك فيما يلي: خمالفة العاقد ملستلزمات العقد - ب

                                 
  . 11ص 10ا�موع املهذب، ج: النووي. 282ص 5السابق، ج املرجع: الكاساين: ينظر - )1(

  . 197ص 4تبيني احلقائق ج: عيلالزي. 305ص  5املرجع نفسه، ج: يناالكاس: ينظر - )2(

  . 265نظرية الفسخ وتطبيقا�ا يف الفقه اإلسالمي، ص: حوران دمحم سليمان - )3(

  . 56املرجع السابق، ص: جي الكرديأمحد احل. 132ص 4عبد الرزاق السنهوري، مصادر احلق، ج - )4(

  . 212ص 4الفقه اإلسالمي وأدلته، ج: وهبة الزحيلي - )5(

  . 410امللكية ونظرية العقد، ص: دمحم أبو زهرة - )6(

  . 447ص 1املدخل الفقهي العام، ج: مصطفى الزرقا - )7(
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،  حد العاقدين ما اشرتطه عليه العاقد اآلخريقع الفسخ عند خمالفة أ: خمالفة شرط صحيح - 1

  .وغريه )1(كخيار الشرط

مثال ، لشرط املفهوم ضمنا يف العقديقع الفسخ أيضا إذا ختلف ا: خمالفة شرط ضمين - 2

فإن البيع ، فإذا تغيب املبيع مثال أو تغيبت العني املستأجرة، )2(سالمة املعقود عليه شرط ضمين

  .وكذلك أجاز فسخ عقد اإلجارة خبيار العيب، يصبح قابال للفسخ

  : خمالفة التزام كان مقررا مبقتضى العقد - 3

فالعاقد الذي يعجز عن تسليم ، )3(عقد يعد شرطا للفسخإن فوات االلتزام املقرر مبقتضى ال

الستحالة ، يعطي للطرف اآلخر حق طلب فسخ العقد، املعقود عليه بسبب هالكه كليا أو جزئيا

لعدم وجوده ، أو تعذر تسليم املبيع عند حلول األجل، التنفيذ كإعسار املشرتي �لثمن يف البيع

  .واسرتداد الثمن أو االنتظار إىل وجودهالذي يعطي املشرتي اخليار بني الفسخ 

وهناك شروطا خاصة للفسخ نظرا لتنوع أسبابه وسأتناول ، فهذه هي الشروط العامة للفسخ

  .ذكر بعضها ضمنيا يف ثنا� مباحث أسباب الفسخ

  .التطور التاریخي لفسخ العقود: الثالث الفرع

خ العقود عرب العصور املاضية خاصة على بيان املراحل التارخيية ألحكام فس الفرعيشتمل هذا 

وقد وقع االختيار على هذه العقود وذلك أل�ا مراحل ، منها اليو�ن والرومان واليهود والنصارى

أساسية يف �ريخ البشرية وتركت آ�را فكرية وقانونية مازال �ثريها إىل يومنا هذا يف ا�تمعات 

  .األوربية عامة

والرومان ، فية اليت ترمجها املسلمون مع مطلع القرن الثاين اهلجريفاليو�ن مصدر األفكار الفلس

  .وأما اليهود والنصارى فأل�ما أصحاب شرائع وهلم كتب مساوية، هم مصدر للقوانني الوضعية

                                 
  . 214ص 4املرجع نفسه، ج: وهبة الزحيلي - )1(

  . 187ص 3شرح منتهى اإليرادات، ج: البهويت. 141ص 4املغين، ج: ابن قدامة - )2(

 2النظرية العامة للموجبات والعقود، ج: وصبحي حممصاين. 217ص 4املرجع السابق، ج: وهبة الزحيلي - )3(

  . 240ص
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  .فسخ عقود الزواج عند اليو�ن: أوال

ن األمم اليت عند البحث يف القوانني اليو�نية واحلالة االجتماعية جند أن أهل اليو�ن هم م

ولذلك مل تكن احلقوق متساوية ، اعتربت املرأة متاعا من أمتعة الدنيا اليت وجدت لصاحل الرجل

وينسبون إليها  ، بل أ�م كانوا حيذرون من املرأة كثريا، بينهما نفقد كان الرجل أعلى درجة يف احلقوق

  .كل نقص وعيب

 )1(فهي كثرية، ال نتعرض لذكر هذه التفاصيل وكانوا إذا أرادوا احتقار الرجل يدعونه امرأة وإ�

  .وليس هذا جمال حبثنا وإمنا نتكلم عن الزواج والفرقة بني الزوجني

  الزواج عند اليو�ن - 1

كان اليو�نيون حريصني على انتشار الزواج إلكثار النسل والسيما الذكور وذلك لكثرة 

  .ط معنوية بني الزوجنيولكن العالقة الزوجية مل تكن قائمة على رواب، احلروب

حىت قيل أ�ا ، فالزوجة تعترب ملكا لزوجها مثل متاع البيت يتصرف فيها كما يشاء وهي مقيدة

فكانت حقوق الزوجة مثل اجلارية وكان ، ال يسوغ هلا أن تنتقل من غرفة إىل أخرى إال �ذنه

، هم على إجناب األوالدونظرا لكثرة حرص، التصرف فيما بينهم يف تبادل الزوجات أمرا غري منكر

ومل يكن مانعا ألي امرأة أن تنقل إىل غري زوجها خاصة إذا أصيب مبرض جعله عاجزا عن حقوق 

  .)2(على أن يكون الولد للزوج نفسه، زوجته

                                 
: لياذة هومريوسإ، 23ص 6ج 1959 2ول ديورانت مطبعة جلنة التأليف ط. قصة احلضارة: ول ديورانت )1(

 L’iliaded’homeretraduite en versarabes، 1904سليمان البستاين مطبعة اهلالل مصر  ترمجة

par Sulaiman el-Bustany ،P409  

ول ديورانت . 75هـ ص1339املرأة يف التاريخ والشرائع �ليف، مطبعة بريوت سنة : دمحم مجيل بيهم - )2(

  . 123- 117- 103ص 7، جالسابقاملصدر 
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  : الفرقة بني الزوجني عند اليو�ن - 2

يات الرجل فله فما دامت املرأة هي من مجلة مقتن، إن الرجل له كامل احلرية يف الطالق دون قيد

وأما هي ، وله أن يزوجها من آخر أو يوصي �ا إىل غريه بعد مماته، احلق أن يتنازل عنها �لطالق

بل ال تقدر أن تبيع أو تشرتي إال مبشورته ومع ذلك ، املقيدة فال تستطيع إجراء شيء إال �ذنه

طلب التفريق أل�ا ملك  ويف مقابل ذلك مل تكن للزوجة احلق يف، فقد كانت حاالت الطالق قليلة

  .)1(للرجل

وقد كانت هذه احلالة يف العصور األوىل حبيث تطور التمدن اليو�ين بعدها وأعطى للمرأة بعض 

  : )2(التفريق بني الزوجني �سلوبني أصبحاحلقوق خاصة يف العصور الوسطى وقد 

وإذا طّلق زوجته فإنه ، ومل يعد الطالق يتم عن طريق الشراء، االتفاق أو إرادة أحد الطرفني  -  أ

  .ملزم �رسال زوجته املطلقة إىل بيت أبيها

عن طريق الزوجة �ن تطلب تفريق قضائي وذلك بتقدمي الطلب إىل القاضي يف   -  ب

  .حالتني

  .إذا كان الزوج منهمكا يف الرذائل وأمهل أسرته وزوجته - 

وهذا �درا ما يقع  ،يف حالة قسوة الزوج وسوء املعاملة معها على أن تقدم الطلب بنفسها- 

  .وذلك العرتاض الزوج ومنعها �لقوة

حيث مسح هلا �لتملك ، وعموما فإن املرأة يف عقد التمدن اليو�ين قد ضمن هلا بعض احلقوق

كما مسح هلا �ن تطلب الفسخ وتتقدم بطلبها إىل القاضي عند وجود تعامل ضار�ا من ،  والتصرف

  .)3(ته وجب عليه أن يعيد هلا مهرها مع الفائدةوإذا طلقها الرجل �راد، قبل الزوج

                                 
  . 49، ص2006سنة  1نعيم، نظرية فسخ العقود، دار النفائس، طأمسادي دمحم . د - )1(

  . 50، صالسابقاملصدر : أمسادي - )2(

  . 50املصدر نفسه، ص: أمسادي- )3(
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  .فسخ عقود الزواج عند الرومان: �نيا

عرفت حضارة الرومان ببلد القانون وهي أصل ظهور القوانني الوضعية اليت هي النواة األوىل 

 ورغم ذلك فال جند عند الرومان قاعدة أساسية، حلركة التشريع واحلضارة األوربية القدمية واحلديثة

وإذا أخل ، فالعقد بني الطرفني تنشأ عنه التزامات مستقلة بعضها عن بعض، إللغاء العقد وفسخه

وال يستطيع أن يقوم �لغاء العقد ، أحدمها بشروط العقد فال ميلك اآلخر إال املطالبة �لتنفيذ

  .)1(وفسخه

ق عندهم وسيلة إل�اء فالطال، وأما التفريق بني الزوجني فقد كان قليال يف روما يف الزمن البعيد

  .رابطة الزواج واختذ صورا عديدة على مر العصور الطويلة

كان حيق ألي أحد من الزوجني إ�اء العالقة الزوجية مىت شاء كما حيق ،  ففي العصر القدمي

  .)2(أو بني ابنه وزوجته، لألب أن يسحب ابنته من دار زوجها الذي حيبها ومن بني أوالدها

وسيط فقد اكتسبت املرأة بعض احلقوق وتغريت فيها مكانة املرأة من االستعباد أما يف العصر ال

وفقد األب سلطته على إ�اء ، احملض إىل اإلطالق املطلق حيث اكتسبت حق الطالق �راد�ا

وانتشر الطالق وكثرت حاالته وأصبح من شروطه عقد جملس يعلن به ، رابطة زوجية ابنه أو ابنته

  .)3(س الذي أعلن به الزواجالطالق مثل ا�ل

الزوجني فقد روي أن أحدهم قال  حيث أمسى الطالق يقع ألقل مناسبة بل ألول ملل بني

  .)4(وإين أرغب الزواج من امرأة ذات أنف �شف، نيئطما خت كثريا فإنك اذهيب: مرأتهال

إذ ، ه الد�نة�ملسيحية وخاصة عند اعتناق األ�طرة الرومانيني هلذ اإلمرباطوريةوعند متسك 

وقد دخلت . تدخلت السلطة يف وضع حد إلساءة استعمال حق الطالق من الزوج أو الزوجة

و�ذا ، تعديالت جديدة على هذه األنظمة الزوجية خاصة يف عهد قسطنطني وعهد جوليانوس

                                 
  . 315ص 10، ج120ص 9ول ديورانت، قصة احلضارة، ج - )1(

  . 366ص 10ج 119ص 9، جنفسهول ديورانت املصدر  - )2(

  82مجيل بيهم، املصدر السابق، ص  - )3(

  83مجيل بيهم، املصدر نفسه، ص - )4(
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  .)1(املعىن ُعرف فسخ النكاح عند الرومان عرب العصور املتعاقبة

  .اليهود فسخ عقود الزواج عند: �لثا

بل أ�ا شيء من ،  ختتلف شريعة اليهود عن الشرائع السابقة هلا من اعتبار املرأة متاعا للرجلمل

وال يطلب من ، وتكاد تنتقل �إلرث وال إرادة مرعية هلا، )2(تباع وتسىب ويتزوج �ا وتطلق، األشياء

  .)3(رتون الزوجةوأما األزواج فهم يش، املرأة إال أن حتسن تدبري املنزل وما خلقت له

ووجد فيها بعد فرتة شيئا من العيوب كتب هلا كتاب الطالق ، مرأةلذلك إذا تزوج رجل �

)aget-bill of divorcement (وجيوز هلا أن تتزوج ، ومن مث خيرجها خارج داره، وسلمه هلا

يحة من ولكن ال جيوز لزوجها األول أن يعيدها بعد أن تنكح زوجا غريه ألن هذه فض، بزوج آخر

  .وألن املرأة املطلقة هي أقل منزلة من غريها، قبل هللا هلا

وقد طرأ يف ، وعليه فإن حق الطالق هو بيد الرجل و�رادته بغض النظر عن رغبتها يف البقاء

  .التشريع اليهودي بعض الشروط على الزوج إذا أراد أن يطلقها وذلك للتقليل من التطليق

  : )4(للطالق إىل مذهبنيوقد اختلف اليهود يف نظر�م 

حيث ضيقت ، وهي الطائفة املتشددة)bet shammaiمدرسة شاماي (: طائفة القرائني - 1

  .فال جيوز للزوج أن يطلق زوجته بدون عذر شرعي يقدره القاضي، يف مسوّغ الطالق

ما  أو أن يرتكب أحدمها، إذا كان أحدمها غري حمتمل اخلَلق أو اخلُُلق: ومن هذه احلاالت مثال

                                 
  . 52، صالسابقأمسادي، املصدر  - )1(

  . 374، ص2، جالسابقاملصدر : ول ديورانت - )2(

  . 47، صالسابقاملصدر : مجيل بيهم - )3(

م، وهم ال يعتقدون �لتلمود كتا� مساو� بل  08هي طائفة من اليهود انفصلت يف القرن : طائفة القرائني - )4(

  . كتا� فقهيا كسائر املؤلفات الفقهيةيرون فيه  

  . 148التطليق يف األحوال الشخصية للمسلمني وغري املسلمني عمرو عيسى الفقي ص : انظر

وهو يرون يعتقدون �لتوراة والتلمود أ�ما كتابني مساويني، واخلالف بني الطائفتني ال يقتصر : طائفة الر�نيني - 

االختالف يف القواعد القانونية والفقهية، والزواج بني الطائفتني حمرم  على اإلميان بكتاب مساوي فحسب، بل

  150املرجع نفسه، ص: عمرو عيسى الفقي: انظر. وال جيوز
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  .و الشرفأميس الدين أو اآلداب 

فالطالق سواء من ، )1(كما أ�م جعلوا املرأة مساوية للرجل يف طلب الطالق على حد سواء

  .الرجل أو املرأة فيتم بناء على طلب ويكون على أسباب معينة ذكرها الشارع

  .وعليه جند أن الطالق �رادة الزوج املنفردة غري جائز لدى طائفة القرائيني

حبيث ، وهم املوسعون يف مسوغ الطالق: )Bet Hillelمدرسة هيليل(طائفة الر�نيني - 2

رأ�لرجل  اأو إذ، كأن حترق املرأة الطعام،  أ�حوا للزوج الطالق �رادة منفردة ولو ألتفه األسباب

م امرأة أمجل من زوجته فإنه جيوز له الطالق ليتمكن من األمجل وإن كان مكروها من نصوص كتا�

  .األحوال الشخصية

أما فيما يتعلق �ملرأة فإ�ا ُمتنع من طلب الطالق وال يسوغ هلا ذلك مهما كان يف زوجها من 

، أو أصبح معسرا وجلأ إىل التوسل لإلنفاق عليها، أو صار عاجزا ملرض، حىت ولو زىن، عيوب

وكل ما متلكه من ، لزوجهابل أ�ا مملوكة ، فهي تشبه القاصر، أل�م يعتربون أن املرأة دون الرجل

  .مال هو ملك لزوجها

هذه النظرية العامة لدى اليهود يف حكم الطالق وال بد من اإلشارة إىل أن الطالق عندهم ال 

  .)2(يكون إال أمام السلطة الشرعية

ارتداد أحد الزوجني عن اليهودية ألن احتاد الدين : ومن األسباب املوجبة للتفريقأيضا عند اليهود

  .)3(لبقاء النكاح كما هو شرط البتدائهشرط 

  : وقد اتفق اليهود على أنه هناك حالتان ُمينع الزوج من الطالق فيهما ومها

                                 
  . 159موريس صادق، موسوعة األحوال الشخصية لغري املسلمني، ص  - )1(

موسوعة األحوال : ، موريس صادق33ص  1مدى حرية الزوجني يف الطالق ج: الصابوينعبد الرمحن  - )2(

  . 159الشخصية لغري املسلمني ص 

، 340، ص 1988أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم، مؤسسة الرسالة سنة : عبد الكرمي زيدان - )3(

  . 347، ص 2000دمحم حسني منصور، النظام القانوين لألسرة يف الشرائع غري اإلسالمية، سنة 
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فإنه يف هذه احلال جيلد ويغّرم ، مث ثبت كذب ادعائه، إذا ادعى الزوج أنه مل جيد زوجته بكرا  -  أ

  .)1(ومينع من طالقها عمره حىت ولو وجد �ا عيبا بعد ذلك

فإنه يلتزم بزواجها يف ، فطلب منه زواجها، رجل امرأة على نفسها وهي بكر إذا غصب  -  ب

ويكون على الزوج منعه من طالقها إال إذا ، ولو كانت مغيبة، هذه احلال مادامت حالال له

  .)2(زنت

  : وعليه ننتهي إىل اخلالصة التالية يف بعض أحكام اليهود

  .يق الطالق أو التفريق بسبب البطالنالفرقة بني الزوجني عند اليهود قد يكون من طر  - 

أو ، أسباب الطالق عند اليهود كثرية منها كأن يتزوج اليهودي بغري يهودية أو �حدى حمارمه - 

او خالف أحد الطرفني �لشروط املتفق عليها ، اختل شرط من شروط الزواج كعدم حضور الشهود

  .أثناء العقد وغري ذلك من األسباب

ه يكون بيد الرجل وأما املرأة فلها طلب الفرقة يف حالة وجود ضرر الطالق يف غالب أحوال - 

  .من طرف الزوج

وعرض ورقة ) القاضي(لصحة الطالق واعتباره عند اليهود ال بد من أن يعلن رمسيا حبضور  - 

  .)3(الطالق بعد شهادة الشهود عليه

  .فسخ عقود الزواج عند النصارى: رابعا

فالزواج هو عقد ، ريعة اإلسالمية يف نظر�ا للزواج والطالقاملسيحية ختتلف عن اليهودية والش

  .وال وجود للطالق �رادة الرجل املنفردة، مقدس ومؤبد ال يزول إال �ملوت

وعند النظر يف مذاهب ، لقد اختلفت املسيحية إىل مذاهب وطوائف كما هو احلال عند اليهود

، وذكس وطائفة الربوتستانتثر وطائفة األ، املسيحية جندها ثالث فرق رئيسية وهي الكاثوليكية

                                 
  . 53قود ص نظرية فسخ الع: أمحد الكردي - )1(

  . 351، ص املرجع نفسه: دمحم حسني منصور - )2(

  . 32، ص2002دار احلكمة لندن ، أمحد حسن طه، مدى حرية الزوجني يف التفريق قضاء - )3(

التطبيق يف األحوال الشخصية للمسلمني وغري املسلمني،، املكتب الفين للموسوعات : عمرو عيسى الفقي - 

  . 147ت، ص. القانونية، القاهرة، د
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  .ومنها مسألة الطالق والفسخ، وأحكام النصارى تدور بني هذه الفرق الثالث

فهي كلها كنائس د�نة واحدة ختضع ، ولكن رغم تعدد الكنائس واستقالل كل منها عن اآلخر

در التشريع فهي مشرتكة يف تشريع واحد ومتفقة على املص، لر�سة واحدة وهي كنيسة روما

  .ولكن بني مذاهبها اختالف يف األحكام، )1(املسيحي

  : ويقوم عقد الزواج يف املسيحية على املبادئ التالية

  .ن الزواج عالقة فردية ال تقوم إال بني رجل واحد وامرأة واحدةإ - 1

ن الزواج سر مقدس وينعقد �لصالة حيث يتدخل رجل الدين الذي يعّرب عن اإلرادة إ - 2

  .ذلك ال يباح الطالق ألنه إذا مت �رادة الزوجني اعترب تغليب على اإلرادة اإلهليةاإلهلية ول

، كسذ ثو و�ستثناء علة الز� عند األر ، الكاثوليكولقد حرمت املسيحية الطالق حترميا �� عند 

مما اضطر معظم الدول ، فكانت النتيجة أن خرج الكثريون من املسيحيني على هذا التحرمي

فال عجب ، تبيح هلم الطالق بغري قيود اإلسالم والتزاماته وآدابه، إىل سن قوانني وضعيةاملسيحية 

  .)2(أن صاروا يطلقون ألتفه األسباب وأن صارت حيا�م الزوجية عرضة لالحنالل واال�يار

  .مع ثبوت عدم حصول دخول) pope(والفسخ يف احلالتني معا ال يتم إال حبكم البا� 

فقد أ�حت السلطات ، كسية هي أكثر الطوائف تساهال يف جمال الطالقوالطوائف األرثوذ 

عدم اكتمال ، عدم سالمة رضاء أحد الزوجني كاإلكراه: الدينية حل عقد الزواج لعدة أسباب منها

وارتباط أحدمها بزواج سابق ووجود قرابة مانعة ، السن القانوين إذا مل يكن إذن خاص من الكنيسة

، اجلنون التام من أحدمها، واملرض املعدي يف أحد الزوجني والردة من أحدمها، الز�، من الزواج

  .)3(وكذلك إذا اختار أحدمها الرهبنة وبعض األسباب األخرى، العجز اجلنسي

وعليه فاملسيحية على اختالف طوائفها فهي ترفض حل الزواج �رادة الزوج اخلاصة سواء أكان 

ما أنه ليس للسلطة الدينية أو القضائية احلق يف حل هذا ك،  هناك سبب يقتضي هذا احلل أم ال

                                 
  . 313ص املرجع السابق، : دمحم حسين منصور - )1(

م، 2001- هـ1422، سنة 1مالمح ا�تمع املسلم، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: يوسف القرضاوي - )2(

  . 380ص

  . 41ص  1مدى حرية الزوجني يف الطالق ج: عبد الرمحن الصابوين - )3(
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  .)1(الزواج نيابة عن الزوج

إذا وجد سبب يوجد أو ، ما فسخ الزواج مبعىن حل رابطة الزوجية من قبل السلطة املختصةأو 

، والربوتستانت يف حدود ضيقة جدا، بشكل واسع األرثوذكسفقد عرفته طائفة ، يبيح هذا احلل

  .ك فقد رفضوا األخذ به مطلقاأما الكاثولي

ولذلك فاملسيحية يف بداية عهدها مل تقبل فكرة التفريق إال يف احلاالت النادرة وتوسع بعض 

  .)2(خذ بفكرة التفريق �لفسخ عن طريق قرار السلطة الكنيسيةأفرقها بعد ذلك و 

  : مقارنة بني الطالق يف اإلسالم وما يف غري اإلسالم: خامسا

  : ذه املقارنة يف النقاط اآلتيةوميكن تلخيص ه

  : أصل مشروعية الطالق - 1

بعدم الوسطية فهي على طريف نقيض بني املغاالة أو ) اليهود والنصارى(اتصفت هذه الشرائع 

�طالق وحرية دون مراعاة اآل�ر  أ�حهمنهم من ، ا�افاة وبني اإلفراط والتفريط يف الطالق

وإال فال ، مىت وقع السبب وقع املسبب، من قيده بسبب معني ومنهم، واألضرار املرتتبة عن ذلك

  .)3(وغالبا ما يكون من طرف الرجل فقط، دون مراعاة شعور املرأة أو مزاجها

  : حصول الطالق بشرط الرجوع إىل القضاء - 2

فليس من املصلحة ، حبيث أن هذه الشرائع جعلت صحة الطالق مرهونة �لرجوع إىل القضاء

يتناقله ، يف احملاكم يداعنوليس كل أسباب الطالق مما جيوز أ، الق إىل احملكمةأن يفّوض الط

وال وقفت احملكمة يف سبيل ، فما قل الطالق عندهم، احملامون والكتاب ويصبح مضغة يف األفواه

، بينما يف الشريعة اإلسالمية ال يعد هذا شرطا لوقوع الطالق )4(رجل أو امرأة يرغب يف الطالق

﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو : قال هللا تعاىل، عو إىل الصلح يف حل أي مشكلةوإمنا تد

                                 
  . 41ص  1عبد الرمحن الصابوين، املرجع نفسه، ج - )1(

  ..42ص 1املرجع نفسه، ج: عبد الرمحن الصابوين- )2(

  . 341أحكام الذميني واملستأمنني ص: عبد الكرمي زيدان - )3(

  . 161موسوعة األحوال الشخصية لغري املسلمني ص : موريس صادق - )4(
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  .)1(﴾والصلح خري، فال جناح عليهما أن يصاحلا بينهما صلحا إعراضا

  : عدم مراجعة الزوجة - 3

ذكرت معظم الشرائع غري اإلسالم عدم مراجعة الزوجة املطلقة فعند اليهود الذين تساحموا 

  .بعض أحواهلا أوكما أن املسيحية مل تراع أي ظروف للمرأة ،  ولكن بشروط، �رجاع املطلقة

وال يف كل حال فال يطلق الرجل امرأته يف ، توأما اإلسالم فهو مل يشرع الطالق يف كل وق

وال يف طهر جامعها فيه فإن فعل كان طالقه طالقا بدعيا حمّرما وقد ذهب بعض الفقهاء ، حيض

  .إىل أنه ال يقع ألنه خمالف لتعاليم ما أمر به الرسول صلى هللا عليه وسّلم

فاقد الوعي أو مكرها فال يقع فإذا كان ، واتزان واختيار، وجيب أن يكون املطلق يف حالة وعي

، يكون املطلق قاصدا للطالق واالنفصال عن زوجته �لفعل أنكما جيب ،  الطالق على الصحيح

الذي يفكر فيه ، وإذا كانت كل هذه األنواع من الطالق ال تقع فقد بقي الطالق املنوي املقصود

  .)2(ياة ال يطيق صربا عليهاالزوج ويدرسه قبل أن يقدم عليه ويراه العالج الفذ للخالص من ح

  : ما جيب للمطلقة - 4

فعند اليهود ، ونفقة وعدة، معظم التشريعات غري اإلسالمية أمهلت حقوق املطلقة من متعة

، أمهلت املرأة ومل جتعل هلا إال املهر الذي ال حق هلا أن تتصرف فيه إال بعد طالقها أو موت زوجها

  .األن كل ما متلكه الزوجة هو ملك لزوجه

بينما الشريعة اإلسالمية هي النظام الوحيد الذي فّصل حقوق املرأة وخاصة بعد الطالق كاملتعة 

  .)3(واحلضانة واإلرضاع وغريها، ونفقة العدة ونفقة احلامل

وإمنا تعطي لكل مطّلق فرصتني للمراجعة ، فالشريعة اإلسالمية ال تقطع حبل الزوجية قطعا ��

، ومع ذلك فالطالق ال حيرم املرأة من نفقتها، يكون الطالق مرة بعد مرة فال بد أن، وتدارك األمر

، وال يبيح للزوج إخراجها من بيت الزوجية وأعطاها حق املتعة مبا يقرره العرف، طوال مدة العدة

  .وأعطاها حق احلضانة وغريها

                                 
  . 128سورة النساء اآلية  - )1(

  . 379املرجع السابق، ص: يوسف القرضاوي - )2(

  . 50، ص1املرجع السابق، ج : وينالصابعبد الرمحن  - )3(
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اإلسالم ولذلك مل وعموما فلم يعرف التاريخ دينا وال نظاما كّرم املرأة وأعلى من مكانتها مثل 

، وحياة األسرة وا�تمع، يشرع اإلسالم الطالق إال ليعاجل به مشكالت مجة يف حياة الرجل واملرأة

ولذلك فقد وضع مجلة من املبادئ والتعاليم لتقليل احلاجة إىل الطالق وإىل التضييق من نطاقه 

ألن األصل يف مشروعية فمن الطالق ما يكرهه بل حيرمه ، فليس كل طالق حممودا يف اإلسالم

  .الطالق هو أشبه �لعملية اجلراحية املؤملة لدفع ضرر أكرب

  



  
  
  

  : الفصل الثاني
  أسباب فسخ الزواج 
  في الشریعة اإلسالمیة
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  :تمھید

فما ، وهي ختتلف من مذهب آلخر، إن أسباب فسخ عقد الزواج يف الفقه كثرية ومتعددة

ة املذاهب كذلك ورغم ذلك فإنه ميكن التفريق بني ال يعده بقي، يف مذهب يكون سببا للفسخ

وبعضها اآلخر ، ألن بعض هذه األسباب تلحق عقد الزواج عند تكوينه، صنفني من األسباب

  .تلحقه بعد تكوينه

وفسخ الزواج لتخلف شرط ، وهلذا سأذكر أسباب الفسخ املرافقة لتكوين العقد يف مبحث أول

  .باب الفسخ الطارئة على تكوين العقد يف مبحث �لثوأس، من شروطه اخلاصة يف مبحث �ن
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  .أسباب الفسخ المرافقة لتكوین العقد: األول المبحث

فإن وجد خلل يف إحدى ، مجيع أركانه وشروطه ستوىفإن عقد الزواج ال يكون صحيحا إال إذا ا

  .سخهل جيب فحة فال ميكن بقاؤه على هذا احلاهذه األركان أو الشروط نشأ نشأة غري صحي

اليت تصيب إحدى مقومات العقدهو اقرتان صيغته �حدى الشروط  صفاتومن هذه أهم ال

  .أو اشتمال العقد على إحدى موانع الزواج املؤقتة، الباطلة

أو ، عدم إبرام الويل لعقد الزواج، وأما اخلالل اليت تصيب إحدى الشروط اخلاصة بعقد الزواج

  .اقأو عدم حتديد الصد، عدم حضور الشهود

وأما الفسخ بسبب ، ولذلك سوف نعاجل الفسخ بسبب عدم الوفاء �لشروط يف مطلب أول

  .اشتمال العقد على إحدى موانعه املؤقتة يف مطلب �ن

  .الفسخ بسبب عدم الوفاء بالشروط: األول المطلب

أما ، نهمن املعلوم يف الشريعة اإلسالمية أن دور إرادة املتعاقدين ينحصر يف إجياد العقد وتكوي

، فهي من وضع الشارع احلكيم حفظا للحياة الزوجية من أن تتعرض عوامل الفساد، آ�ره وأحكامه

  .مبا قد يشرتطه وقد تكون مؤكدة لصيغة العقد وآ�ره

وعليه فالعاقدان هلما كامل احلرية يف اشرتاط أي شرط يعّدل من آ�ر العقد �لز�دة أو 

�ر الصيغة األصلية آمن الشروط أو مقرتنة بشروط تغري من  فتكون الصيغة إما خالية، النقصان

  .للعقد

مث الشروط الباطلة املقرتنة ، ولذلك سوف نبحث الشروط الصحيحة املقرتنة �لعقد يف فرع أول

  .�لعقد يف فرع �ن
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  .الفسخ بسبب الشروط الصحیحة المقترنة بالعقد: الفرع األول

  : نالفسخ بسبب الشروط الصحيحة وهي نوعا

  : الشروط الصحيحة املوافقة ملقتضى العقد: أوال

ن الشروط الصحيحة اليت توافق مقتضى العقد تكون صحيحة وجيب أعلى  )1(اتفق الفقهاء

و أأل�ا إما ورد �ا الشرع ، حكام العقد أو تؤكد مقتضاهأالوفاء �ا أل�ا تكون موجبة حلكم من 

و حيسن أها أن ينفق عليها أو يعطيها مهرا كأن تشرتط الزوجة على زوج،  جرى �ا العرف

وطاعته فهذه الشروط مما ، ومتكينه من االستمتاع �ا، أو يشرتط الزوج تسليم املرأة إليه، معاشر�ا

ولو اشرتطها أحدمها فهي صحيحة ، يقتضيها العقد وال حاجة لذكرها فهي الزمة دون شرط

  .�تفاق العلماء

  : وال تنافيهالزواج عقد  يقتضيها لشروط الصحيحة اليت الا: �نيا

مثال كاشرتاط الزوجة ، هي اليت ليست من مقتضيات العقد وال من مستلزماته ولكنها ال تنافيه

ن أأو ، يطلقها أبدا أالأو ، ينتقل �ا من بلد أو استمرارها يف وظيفتها أالأو ، ال يتزوج عليهاأ

على كراء البيت  ن تساعدهأه من راتبها أو أن تعطيو يشرتط الزوج على زوجته أ، تكمل دراستها

بسبب اختالفهم يف ، فمثل هذه الشروط هي حمل خالف بني الفقهاء، وحنو ذلك من الشروط

الشروط اجلعلية إذا أضيفت إىل العقد هل جيب الوفاء �ا أم ال؟ وهل يصح طلب التفريق لعدم 

  : الوفاء �ا؟ اختلف الفقهاء يف ذلك إىل مذهبني

                                 
: وابن جزي. 474ص 2عقد اجلواهر الثمينة، ج: ن شاسبوا. 95، ص5املبسوط، ج: السرخسي - )1(

كشاف : ومنصور ابن إدريس. 341ص 3حتفة احملتاج، ج: وابن حجر اهليثمي. 213القوانني الفقهية، ص

  . 36ص 2القناع، ج
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  : األولاملذهب  - 

حيث يرون أن هذه الشروط اليت ال يقتضيها عقد ، )3(والشافعية )2(واملالكية )1(وميثله احلنفية

وال يؤثر ، والشرط يعد الغيا، والنكاح يف هذه الصورة صحيح، الزواج غري الزمة وال يلزم الوفاء �ا

أو أن ، على زوجتهحيث ميكن للزوج أن يتزوج ، وال يرتتب على اإلخالل به أي شيء، يف العقد

ألن األصل يف هذه ، أو أن يسافر �ا عن بلدها إىل بلد آخر، يطلقها أو مينعها من وظيفتها

  : إال ما ورد دليل على جوازه واستدل أصحاب هذا املذهب مبا يلي، الشروط هو املنع

  )4(﴾تعاىل ﴿اليوم أكملت لكم دينكم قوله: من القرآن - 1

فقد دلت اآلية أن التشريع �م وكامل مبا يف ذلك أنواع العقود فال جيوز اشرتاط الشروط اليت مل 

  .)5(أل�ا ز�دة يف الدين، تشرع

ما �ل رجال منكم يشرتطون شروطا " : ن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قالأحديث عائشة � : من السنة - 2

فقضاء هللا ، وإن كان مائة شرط، أميا شرط ليس يف كتاب هللا فهو �طل ليست يف كتاب هللا؟

  .)6("وشرط هللا أوثق، أحق

ه دليل معّني من كتاب فقد ذكر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �ذا احلديث الصريح أن كل شرط مل يرد بشأن

  .)7(هللا فهو �طل

                                 
 3االختيار، ج: املوصلي. 95ص 5املبسوط، ج: السرخسي. 264ص 4احلاشية، ج: ابن عابدين - )1(

  . 171ص 3البحر الرائق، ج: وابن جنيم. 106- 105ص

  . 57ص 2بداية ا�تهد، ج: ابن رشد. 44ص 3مواهب اجلليل، ج: أمحد املختار الشنقيطي - )2(

قضا� يف الفقه املقارن، مطبعة : سعيد رمضان البوطي. 421، ص 17املهذب، ج ا�موع شرح: النووي - )3(

  . 83، ص1م، ج1981- هـ1401، سنة 2دار الفكر، دمشق، ط

  07سورة املائدة رقم  - )4(

  . 296، ص2أحكام القرآن، ج: اجلصاص - )5(

، 2565 - 2560ط املكاتب رقم احلديث أخرجه البخاري يف كتاب املكاتب، �ب ما جيوز من شرو  - )6(

  ..1504ومسلم يف كتاب العتق، �ب إمنا الوالء ملن أعتق رقم . 226- 224ص 2ج

  . 181، ص5نيل األوطار، ج: الشوكاين، و 105ص 5األم، ج: الشافعي- )7(
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املسلمون على شروطهم إال شرطا " : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وحديث أيب هريرة رضي هللا أنه قال

  .)1("أو أحل حراما، حرم حالال

أو أن ال خيرجها ، رتاط الزوجة على زوجها أن ال يتزوج عليهان اشأفهذا احلديث يستنبط منه 

من بلدها وغريها من الشروط فيها إبطال حق له عليها أ�حه هللا له فهو من �ب حترمي احلالل 

  .)2(وهذا ما �ى عنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث

  : يضا من عدة وجوه هيأل وقد استدل أصحاب هذا املذهب �ملعقو : من املعقول - 3

كما لو اشرتطت ،  )3(فتكون فاسدة، أن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد وال مقتضاه - أ

ن تكون العصمة بيدها وكل ذلك معارض لنصوص �بتة أأو ، الزوجة على زوجها أن يطلق ضر�ا

  .يف ذلك

  .)4(كخيار الرؤية وغريها،  تأن عقد الزواج هو من العقود املنجزة اليت ال تثبت فيها اخليارا - ب

، أن هذه الشروط لو أبيحت ألدى ذلك إىل زعزعة األسرة واضطراب أحكام عقد الزواج - جـ

وتبديل األسس الصحيحة اليت تبين عليها األسرة وجاء �ا الشارع وإخضاعها ألهواء الناس بذلك 

  .يفسد ا�تمع

                                 
داود يف  وأبو. 135ص 2، ج2273أخرجه البخاري معلقا يف كتاب اإلجارة، �ب أجرة السمسرة رقم  - )1(

وصححه ابن ماجة  1352والرتمذي يف كتاب األحكام رقم  3594كتاب األقضية �ب يف الصلح رقم 

يف كتاب البيوع،  2/57وقد صححه احلاكم يف املستدرك  2353يف كتاب األحكام �ب الصلح رقم 

ذاك أحد : فعيوعارضه الذهيب ويف سنده كثري بن عبد هللا بن عمر وبن عوف تركه أمحد وحيي وقال الشا

وقال ابن حبان روى عن أبيه . 3/462الكذابني أو أحد أركان الكذب كما يف �ذيب التهذيب البن حجر 

عن جده نسخة موضوعة، ال حيل ذكرها يف الكتب، وال الرواية عنه إال على وجه التعجب كما يف ميزان 

مبجموع الطرق يف نيل األوطار  وحسن متنه الشوكاين. 3/463و�ذيب التهذيب  3/407العتدال 

وضعفه ابن حجر يف  1303رقم  146-  5/142، وصححه مبجموع طرقه األلباين يف اإلرواء 5/255

  . 4/112الزيلعي نصب الراية، انظر و  3/27التلخيص احلبري 

  . 173- 172ص 9فتح الباري، ج: ابن حجر - )2(

  . 450ص، 7املغين، ج: ابن قدامة - )3(

  . 143ص 6نيل األوطار، ج: الشوكاين - )4(
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ن ترتك عرضة احلكيم فال ينبغي أ تة من الشارعألن أركان األسرة وشروطها هي أحكام �ب

  .)1(الناس وأهوائهم ميولللتالعب �ا أو تغيريها حسب 

  : املذهب الثاين - 

تعد شروطا ، ن الشروط اليت ال يقتضيها العقد وفيها منفعة للزوجةأوهم احلنابلة حيث يقرون 

، خ عقد الزواجوإذا مليف �ا ثبت هلا احلق يف فس، وجيب على الزوج الوفاء �ا، صحيحة والزمة

ن خترج للعمل أو للدراسة أو عدم السفر �ا وغريها أأو ، أال يتزوج عليها: ومن هذه الشروط مثال

  : من الشروط وهذا الرأي رجحه ابن تيمية وابن القيم وقد استدل أصحاب هذا املذهب مبا يلي

  : من القرآن - 1

  )2(﴾﴿واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا: قوله تعاىل

  .)3(﴾﴿� أيها الذين آمنوا أوفوا �لعقود: وقوله تعاىل

ومدح املوفني مبا عاهدوا عليه وهذا يقتضي أن ، ففي هاتني اآليتني أمر هللا تعاىل �لوفاء �لعقود

  .)4(تكون مباحة

اشرتط عليه استئجاره مثاين  هأن )5(الم �بنة صاحب مديناج سيد� موسى عليه السو قصة ز  

جرين مثاين على أن � ﴿إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني: قال تعاىل، حجج ووىف له بذلك

  .)6(﴾حجج فإن أمتمت عشرا فمن عندك

وهذا النكاح هو أصح نكاح على وجه ، فهذه اآلية دلت على جواز تعليق النكاح �لشرط

                                 
  . 85ص 1املرجع السابق، ج: رمضان البوطي - )1(

  . 177البقرة رقم اآلية  - )2(

  . 1املائدة رقم اآلية  - )3(

  . 163ص  29جمموع الفتاوى، ج: ابن تيمية - )4(

مراحل و�ا البئر اليت استقى منها موسى عليه  مدينة على حبر القلزم حماذية لتبوك على حنو ست: مدين - )5(

  . 4/224معجم البلدان، : �قوت احلموي. عليه الصالة والسالم الصالة والسالم لسائمة شعيب

  . 27القصص رقم اآلية  - )6(
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  .)1(بل أتت مقررة له، ومل �ت يف تشريعنا ما ينسخه، األرض

  .)2("وجإن أحق أن يوىف به ما استحللتم به الفر " : قوله ملسو هيلع هللا ىلص: من السنة - 2

فهذا احلديث الصريح دل على استحقاق الشروط �لوفاء ووجوب الوفاء �ا وخاصة يف عقد 

  .)3(الزواج

املسلمون على شروطهم إال شرطا حرم حالال : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: حديث أيب هريرة � قال

  .)4("ل حراماأو أح

واقفون عندها ومن حسن إسالمهم الوفاء ، ن املسلمني �بتون على شروطهمأ: فدل احلديث

  .)5(بشروطهم

قد ثبت يف كتب السنة واآل�ر أن وجوب العمل �لشروط قد أخذ به مجهور : عمل الصحابة

علم نال " : ابن قدامة حىت قال، وعمرو بن العاص �، الصحابة منهم عمر بن اخلطاب ومعاوية

  .)6("فكان إمجاعا، هلم خمالفا يف عصرهم

وقد رُفع إىل عمر بن اخلطاب � أن رجال كان قد تزوج امرأة واشرتطت عليه السكن يف 

لئن كان هكذا ال تشاء امرأة : قال رجل، هلا شرطها واملسلمون عند شروطهم: فقال عمر، دارها

  .)7("مقاطع احلقوق عند الشروط: فقال عمر، وجها إال فارقتهتفارق ز 

فدل على ثبوت ، الشروط هي اليت تبني حدود احلقوق اليت جيب الوفاء واألخذ �ا أنأي 

                                 
  . 337ص 3إعالم املوقعني، ج: ابن القيم - )1(

ومسلم يف كتاب  375ص 3ج 5151أخرجه البخاري يف كتاب النكاح �ب الشروط يف النكاح رقم  - )2(

  . 1035ص 2، ج1418النكاح �ب الوفاء �لشروط يف النكاح رقم 

  . 165ص 32جمموع الفتاوى، ج: ابن تيمية - )3(

  . سبق خترجيه - )4(

  . 60ص 3سبل السالم، ج: الصنعاين - )5(

  . 449ص 7املغين، ج: ابن قدامة - )6(

، 2لبخاري يف صحيحه معلقا يف كتاب الشروط، �ب الشروط يف املهر عند عقدة النكاح، جأخرجه ا - )7(

ص  3وابن أيب شيبة يف املصنف، ج. 375ص 3ويف كتاب النكاح �ب الشروط يف النكاح ج 276ص

  . 303ص 6وصححه األلباين يف اإلرواء، ج 16449رقم  499
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  .)1(مل يف الزوج �لشرط ااخليار هلا إذ

  : من املعقول - 3

وكالمها من ، دوالشروط هي جزء من العقو ، "األصل يف العقود اإل�حة" من القواعد الفقهية 

  .األفعال العادية فهي تبقى على األصل حىت يثبت العكس

وقد ثبت عليها الرتاضي ، وليست منافية له، العقد الغاية منكما أن هذه الشروط ال تتناىف مع 

  .)2(والرتاضي بني املتعاقدين هو أساس العقود يف جوازها، أثناء العقد

  : أدلة اجلمهوراعرتاضات احلنابلة على  - 4

هو ) اليوم أكملت لكم دينكم(استدالهلم �آلية : عرتض احلنابلة على أدلة اجلمهور مبا يليا

أما العقود ، ت خاصةألن اآلية تدل على اكتمال التشريع يف العبادا، استدالل يف غري حمله

  .)3(شروعة �ألصلفهي م، وحكم العادات األصل فيها اإل�حة والشروط فهي من العادات

فهو حديث خاص " كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو �طل" : كما أن استدالهلم �حلديث

وهو يف قصة بيع بريرة لعائشة واشرتاط أهلها بقاء الوالء هلم فأبطل النيب ملسو هيلع هللا ىلص هذا ، �لعتق

  .)5("إمنا الوالء ملن أعتق" : ألنه خمالف ملقتضى العقد وقال، )4(الشرط

هو ، الهلم �ملعقول أن عقد الزواج هو من العقود املنجزة وال تثبت فيه اخلياراتدكما أن است

استدالل مردود ألن اشرتاط الشروط من أحد الزوجني أثناء العقد ال جيعله معلقا أو مضافا إىل 

زواج إىل األبد وإمنا هذه الشروط هي لتأكيد الرتاضي بينهما واستمرار ال إجنازهو يبطل أاملستقبل 

  .)6(ال متس أي ركن او حكم �بت من أحكام الزواج اوهي ال منافاة بينها وبني العقد أل�، بينهما

                                 
  . 162ص  1أسباب احنالل العقود ج: عبد هللا اليوسف - )1(

  . 155و 152العقود، ص : ابن تيمية - )2(

  .67ص 3شرح منتهى اإلرادات ج: البهويت - )3(

  . 94ص 1حماضرات يف الفقه املقارن، ج: سعيد رمضان البوطي - )4(

  يفومسلم  2565- 2560أخرجه البخاري يف كتاب املكاتب، �ب ما جيوز من شروط املكاتب رقم  - )5(

  . 1141ص 2ج 1504الء ملن أعتق رقم كتاب العتق، �ب إمنا الو 

  . 67ص 3شرح منتهى اإلرادات، ج: والبهويت. 351ص 29جمموع الفتاوى البن تيمية، ج - )6(
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  : أدلة احلنابلةعلى اجلمهور اعرتاضات  - 5

  : رد اجلمهور على أدلة احلنابلة مبا يلي

ت خاصة استدالل احلنابلة ��ت الوفاء �لعقود هو استدالل يف غري حمله ألن هذه اآل� - 

أما هذه الشروط اإلضافية هي من ، �لعقود الشرعية وكذلك الشروط اليت جاءت بدليل شرعي

الزوجني وقد تكون فاسدة ومتعارضة مع العقد فلذلك هي غري مقصودة ��ت وجوب الوفاء 

  .)1(�لعقود

ن وأما االستدالل بقصة زواج سيد� موسى عليه السالم هي حادثة خاصة بنيب هللا وهي م - 

نا ليس شرعا لنا إذا جاء يف شريعتنا لمن قب )2(كما أن شرع،  القصص القرآنية للموعظة ال للتشريع

  .ما خيالفه

هو حديث يدل على " إن أحق أن يوىف به ما استحللتم به الفروج" : وأما حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص - 

�لشروط الشرعية الالزمة للعقد واليت هي من آ�ره كوجوب املهر والنفقة وحسن  وجوب الوفاء

  .)3(املعاشرة وغريها من احلقوق الزوجية

ن األصل يف العقود اإل�حة هي قاعدة تتعلق �ملعامالت املالية أوأما من املعقول على  - 

ن أيها املتعاقدان دون اليت اتفق علعقود جعلية وهي : وليست عامة العقود ألن العقود نوعان

  .)4(و قبيلتني وهذه جيب الوفاء �اأكاملعاهدات بني شخصني ،  يكون هلا جوهر ذايت شرعي سابق

                                 
  . 125ص 9احمللى، ج: وابن جزم. 106ص 5األم، ج: الشافعي - )1(

، 369ختريج الفروع على األصول، ص: والزجناين. 212ص 3سرار، جكشف األ: عالء الدين البخاري - )2(

  . م، بريوت، لبنان1986/هـ1407سنة  4مؤسسة الرسالة، ط

  . 106ص 5املرجع نفسه، ج: الشافعي - )3(

  . 96ص، 1جاملرجع السابق، : سعيد رمضان البوطي - )4(
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أي هلا ضوابط وحقيقة شرعية معروفة وهي اليت نصت عليها الشريعة اإلسالمية : وعقود شرعية

ه من القواعد املشهورة كما أن،  فيلتزم �ا املتعاقدان كما جاءت يف النص دون ز�دة أو نقصان

" : إال ما جاء به النص على حتليله وذلك لقوله تعاىل )1(التحرمي املعروفة أن األصل يف األبضاع

  .)2("والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أميا�م فإ�م غري ملومني

  : الرتجيح بني املذهبني - 6

مذهب احلنابلة هو أقوى حجة وواقعية وموافقة ن أ –وهللا أعلم  –والذي يرتجح عند الباحث 

وهو الذي يرى إثبات الفسخ عند عدم الوفاء �لشروط اليت ال تتناىف مع مقتضى ، ملقاصد الشريعة

وخاصة يف عصر� هذا يؤكد قاعدة جلب املصلحة ودفع املفسدة واليت منها رفع احلرج ، العقد

فاشرتاط بعض هذه الشروط يكون ، يه الوازع الدييناخلداع والغش واالحتيال وقل ف الذي كثر فيه

  .)3(وسيلة للوقاية واالحتياط من الوقوع يف بعض هذه األضرار

واشرتاط منط العيش بينهما دون ، ن الشريعة تؤكد على إعطاء الزوجني حرية االختيارأكما 

  .مر موكول إليهماألن األ، إلزامهما �لفسخ

  : الوفاء �لشروط الصحيحة مدى جواز الفسخ بسبب عدم: �لثا

وهل جيوز طلب ، كما سبق ذكر اختالف الفقهاء يف مدى �ثري الشروط على صحة العقد

  : انقسموا إىل مذهبني لفسخ يف حالة عدم الوفاء �اا

أل�ا شروط ال ، يرون أن هذه الشروط ال يلزم الوفاء �ا، )4(مذهب اجلمهور: املذهب األول- 

فذلك ال جيوز للمشرتط طلب فسخ العقد إذا مل يتحقق ، كد مقتضياتهيقتضيها العقد وال تؤ 

، ن خترج للعمل والوظيفةأو أ، فلو اشرتطت الزوجة على زوجها أال يتزوج عليها، مضمون الشرط

  .طلب الفسخ من أجل فوات الشرط فليس هلا، أو منعها من العمل عليها فلو تزوج

                                 
  . 441ص 3بدائع الصنائع، ج: الكاساين - )1(

  . 30املعارج رقم اآلية  - )2(

  . 97ص  1، جنفسهاملرجع : سعيد رمضان البوطي - )3(

. 72ص 5األم، ج: الشافعي. 265ص 4احلاشية، ج: ابن عابدين. 95ص 5املبسوط، ج: السرخسي - )4(

  . 428ص 17ا�موع شرح املهذب، ج: النووي
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وال ، ط أ�ا مكروهة والنكاح يف هذه الصورة صحيحاعتربوا مثل هذه الشرو  )1(ولكن املالكية

وإمنا كره الشرط ملا يف ذلك ، فهو من �ب املندوب فقط، يلزم الوفاء �لشرط وإمنا يستحب د�نة

  .من التحجري الذي ال مقتضى له

 شروط- اليت ال يقتضيها العقد وال تنايف مقاصده- ن الشروط أوهم يرون : )2(مذهب احلنابلة - 

ألن ، احلق يف طلب فسخ عقد الزواج، ت لصاحب الشرط يف حالة عدم الوفاء بهبثيو ، صحيحة

فإن الرضا ، ومادام الشرط مل يتحقق، الرضا الذي حصل أثناء العقد كان على أساس الوفاء �لشرط

فال خري يف زواج فقد فيه الرضا ، والرضا أمر ال بد منه يف عقد الزواج ابتداء وانتهاء، �لعقد يسقط

  .اجلانبني او أحدمها من

  .الفسخ بسبب اقتران صیغة العقد بإحدى الشروط الباطلة: الفرع الثاني

  : حتديد الشروط الباطلة: أوال

أي الشروط الباطلة إىل ، لقد اختلفت آراء الفقهاء يف حتديد الشروط اليت تنايف مقتضيات العقد

  : عدة آراء منها

  : رأي احلنفية - 1

هي الشروط اليت ال تالئم مقتضى عقد الزواج  )3(الفاسدة عند احلنفية إن الشروط الباطلة أو

أو اشرتاط الزوج ، هماليكاشرتاط اخليار ألحد الزوجني أو لك،  وهي الشروط اليت ال جييزها الشرع

و أ، أو تزوج بنية التحليل، أو اشرتاط الزوج عدم العدل بني زوجاته يف حالة التعدد، خيار الرؤية

فيكون بضع واحدة منهما صداق ، كأخته على شرط أن يزوجه اآلخر موليته أيضازوج موليته  

  .لألخرى

                                 
  . 44ص 3مواهب اجلليل، ج: والشنقيطي. 57ص 2بداية ا�تهد، ج: ابن رشد - )1(

: وابن القيم. 69ص 3منتهى اإليرادات ج: والبهويت. 53ص 3كشاف القناع، ج: نبليابن إدريس احل - )2(

  . 5ص 4زاد املعاد، ج: اجلوزية

  . 243ص 4املرجع السابق، ج: ابن عابدين. 95ص 5املبسوط، ج: السرخسي - )3(
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  : رأي املالكية - 2

أن يكون أمرها بيدها على أن )1(هي الشروط اليت تناقض مقتضى العقد كأن تشرتط الزوجة

شرط كذلك ،  أو ال يقسم بينها وبني ضر�ا يف املبيت �ن يؤثرها عليها، تطلق نفسها مىت شاءت

، فيحق ملن اشرتط اخليار العدول عن الزواج خالل مدة معينة، هماياخليار ألحد الزوجني أو لكل

  .أو زواج التحليل إىل غري ذلك من الشروط، ومثلها الزواج املؤقت

  : رأي الشافعية - 3

  : )2(عندهم الشروط نوعان

مثال تشرتط الزوجة  ،منها شروط تناقض مقتضى العقد وال ختل مبقصده األصلي وهو الوطء - 

  .أو أال ترثه، ال نفقة هلا عليهأأو ، أو أال يسافر �ا إىل خارج بلدها، على زوجها أال يتزوج عليها

ومنها ما خيل �ملقصود األصلي من الزواج كأن يشرتط أحد الزوجني على اآلخر عدم الوطء  - 

  .و قصد حتليلهاأأو يتزوج الرجل املرأة لوقت حمدد ، أصال

  : ي احلنابلةرأ - 4

  : )3(كذلك يفرقون بني نوعني من الشروط

ال ينفق أو أ، منها الشروط اليت تنايف مقتضى العقد كاشرتاط الزوج أال يعطي لزوجته مهرا - 

  .و هي تنفق عليهأ، و اشرتطت الزوجة على زوجها أن يقسم هلا أكثر من ضر�اأعليها 

أو زواج ، منها نكاح الشغار أو نكاح املتعة ،ومنها الشروط اليت ورد النهي عنها بنص صريح - 

  .التحليل وغريها

                                 
  . 44ص 3مواهب اجلليل، ج: أمحد املختار الشنقيطي - )1(

  . 65ص 5األم، ج: الشافعي. 421- 417ص  17ا�موع شرح املهذب، ج: النووي - )2(

 5الشرح املمتع ج: العثيمني. 69ص 3كشاف القناع على منت اإلقناع، ج: منصور ابن إدريس احلنبلي - )3(

  . 282ص
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  : مدى صحة الزواج بوجود إحدى هذه الشروط: �نيا

  .اختلفت املذاهب األربعة بشأن مدى �ثري الشروط الباطلة على صحة عقد الزواج

لشرط فيقع العقد صحيحا ويبطل ا، يرون أن عقد الزواج ال يتأثر �لشرط الباطل )1(فاحلنفية

  .أو الفاسد يؤثر على العقد فيبطل معهخبالف العقود املالية فإن الشرط الباطل ، وحده

فهم يرون أن الشرط الباطل يؤثر يف العقد فيجعله �طال معه وجيب فسخه  )2(وأما املالكية

وذلك ، فإذا حصل الدخول الفعلي فإن الزواج يثبت ويلغى الشرط، بشرط أال يدخل الرجل �ملرأة

  .ويسقط املسمى إذا مسي هلا مهرا، ويثبت بذلك مهر املثل، جع للدخول ال إىل العقدرا

فيكون الزواج �طال يف كل احلاالت ويفسخ مطلقا ، أو التحليل توإذا كان الزواج بشرط التأقي

  .م مل يتمأسواء مت الدخول �لزوجة 

أو ورد النهي عنه من الشارع ،  العقدفإ�م قالوا إذا كان الشرط ينايف )4(واحلنابلة )3(أما الشافعية

أما �قي الشروط وهي اليت ال تنايف مقتضى عقد الزواج ، احلكيم فإن العقد والشرط يبطالن معا

  .فإ�ا تعترب شروطا ملغاة ويبقى العقد صحيحا

   

                                 
  . 244ص 4ج املرجع السابق،: ابن عابدين. 95ص 5املبسوط، ج: السرخسي - )1(

  . 57ص 2بداية ا�تهد، ج: ابن رشد. 44ص 3مواهب اجلليل، ج: أمحد الشنقيطي - )2(

إعانة الطالبني، : البكري. 428ص 17ا�موع شرح املهذب، ج: النووي. 72ص 5األم، ج: الشافعي - )3(

  . 278ص 3ج

  . 69ص 3منتهى اإلرادات، ج: بهويتابن يونس ال. 53ص 3كشاف القناع، ج: إدريس احلنبلي ابن - )4(
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  .شتمال العقد على إحدى موانعھ المؤقتةالفسخ ال: المطلب الثاني

وصادرا عن زوجني توفرت فيهما ، مستوفيا لكافة شروطهلصحة عقد الزواج جيب أن يكون 

وإمنا يضاف إىل ذلك أال يكون بني الزوجني أي مانع ، ولكن هذا ال يكفي وحده، أهلية الزواج

وقد تكون مؤقتة ، إال أن هذه املوانع قد تكون مؤبدة كاحملرمات حترميا مؤبدا، من موانع الزواج

قد جاءت نصوص شرعية تنهى عن بعض هذا النوع من و ، حبيث إذا زال املانع صارت حالال

  .احملرمات

وبعدها حكم عقد الزواج ، ولذلك فسوف نتناول بعض حاالت املوانع املؤقتة يف فرع أول

  .بوجود إحدى هذه املوانع يف فرع �ن

  .نكاح الشغار والمتعة والمحلل: الفرع األول

  : )1(نكاح الشغار وحكمه: أوال

، وال صداق بينهما، على أن ينكحه اآلخر وليته، بنته أو أخته: وليتهغريه  ل ح الرجنكِ ـهو أن يُ 

  : وقد اختلف الفقهاء يف حكمه إىل رأيني. )3(كل واحدة منهما صداق األخرى  )2(ألن بضع

  : رأي احلنفية  -  أ

ويثبت لكل من الزوجتني مهر املثل ، )4(ذهب احلنفية إىل أن نكاح الشغار صحيح مع الكراهة

حيث شرط فيه أن يكون بضع كل ، وأدخل فيه شرط فاسد، زوجها ألن الزواج عقد مؤبديف ذمة 

، ففسدت التسمية، وألن البضع ليس مبال فال يصلح أن يكون مهرا، واحدة منهما مهر األخرى

ألن النكاح ال تبطله ، فيكون العقد صحيحا والشرط الغيا، ووجب لكل واحدة منهما مهر املثل

  .الشروط الفاسدة

                                 
  . 2/57بداية ا�تهد، ج: ابن رشد - )1(

  . 1187ص 3الصحاح، ج: اجلوهري انظر. يطلق على اجلماع وعلى الفرج: البضع - )2(

  . 175احلدود، ص: ابن عرفة - )3(

  . 51ص  3املصدر نفسه، ج: ابن عابدين - )4(
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فيكون الشرع ، والكراهة ال توجب فساد العقد، أما النهي عنه يف السنة فمحمول على الكراهة

" : رضي هللا عنهما أنه قال واستدلوا مبا روي عن ابن عمر. الكراهة ومهر املثل: أوجب فيه أمرين

  .)1("نها مهر�ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن تنكح املرأة �ملرأة ليس لواحدة م

ن كل زواج خال عن مهر أو كان املهر فيه مسمى تسمية غري صحيحة صح أ: ألن القاعدة

وسائر ما �ي عن ، وا�هول، وكذلك الغرر، مثل العقد على مخر أو خنزير، فرض صداق املثلب

والطربي ، الزهري والثوري وهو مروي عن أمحد، لكه وذهب إىل هذا الرأي من التابعنيمت

  .)2(وغريهم

  : رأي اجلمهور  -  ب

ح ويفسخ أبدا يصحقبل التإىل أن زواج الشغار �طل وال ي ذهب اإلمام مالك والشافعي وأمحد

  .)3(قبل الدخول وبعده ملا روي يف السنة من النهي عنه

  : األدلة - 

و�ى الشارع  )4("أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �ى عن الشغار" : رضي هللا عنهما رعن ابن عم - 1

  .عن شيء يقتضي فساد املنهي عنه وعدم صحته

 )5("ال شغار يف اإلسالم" : قوله ملسو هيلع هللا ىلص: أيضا وعن ابن عمر - 2

  .ألن النهي يقتضي البطالن، واحلديث صريح يف النهي عنه

                                 
من حديث أيب بن   268ص1، ويف املعجم الصغري ج41ص 4يف املعجم األوسط ج رباينالط هأخرج- )1(

وقال ابن . نكاح املرأة �ملرأة ال صداق بينهما: قالوا � رسول هللا وما الشغار؟ قال" ال شغار"كعب مرفوعا 

  . 3/154ج: التلخيص الكبري: وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به يف هذا املقام: حجر

كشاف : والبهويت. 217ص 9فتح الباري، ج: وابن حجر. 466ص 5االستذكار، ج: ابن عبد الرب - )2(

  . 234ص 7نيل األوطار، ج: والشوكاين. 54ص 3القناع، ج

املرجع نفسه، : ابن عبد الرب. 568، ص7املغين، ج: ابن قدامة. 57ص 2بداية ا�تهد ج: ابن رشد - )3(

  . 465ص 5ج

  . 233، ص7ج: نيل األوطار الشوكاين :انظر، راوه اجلماعة عن �فع عن ابن عمر - )4(

  . 35ص 2وأمحد، ج. 1035ص 2ج 1415رواه مسلم يف كتاب النكاح �ب حترمي نكاح الشغار رقم  - )5(
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غري معلل؟ فمذهب اجلمهور أنه  وهل النهي عن الشغار معلل بعدم العوض أ: وأصل اخلالف

فيصحح بفرض صداق ، واحلنفية قالوا معلل بعدم الصداق، فيلزم الفسخ على اإلطالق، غري معلل

  .املثل

فسخ لفساد يلى أن النكاح على املهر الفاسد إذا فات �لدخول فال واستدل احلنفية �إلمجاع ع

، فكذلك ال يفسخ قبل الدخول، وإذا مل يفسخ لذلك بعد الدخول، ويكون فيه مهر املثل، صداقه

  .ألنه لو مل يكن نكاحا منعقدا حالال ما صار حالال �لدخول

هو زواج الشغار الذي كان متبعا يف ورّد احلنفية على أدلة اجلمهور �ن املنهي عنه يف احلديث 

فإذا أوجبنا هلما ، دون إجياب مهر هلماعل كل من املرأتني مهرا لألخرى وهو االكتفاء جب، اجلاهلية

فيصبح بذلك صحيحا ، فقد زالت العلة واحلكم يدور مع علته وجودا وعدما، مهر املثل �ذا العقد

  .)1(ليةومل يعد زواج الشغار الذي كان معروفا يف اجلاه

كان العقد ،  والنكاح عقد مؤبد فال يبطل �لشروط الفاسدة ألن العقد إذا اقرتن بشرط فاسد

فالبيع صحيح لقوله  )2("�ى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع وشرط": للحديث املشهور، صحيحا والشرط الغيا

ميا شرط ليس يف كتاب هللا فهو أ": لحديث املعروفوالشرط �طل ل )3(" وأحل هللا البيع" : تعاىل

  .)4("�طل وإن كان مائة شرط

هو األحق �لرتجيح وذلك لكثرة األحاديث املستفيضة اليت تنهي عنه  )5(يظهر أن رأي اجلمهور

                                 
  238. ص 4املرجع السابق، ج: ابن عابدين. 95ص 5املبسوط، ج: السرخسي - )1(

 8احلديث رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما أخرجه ابن حزم يف احمللى ج - )2(

وابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف املستدرك عن عبد هللا بن عمرو مرفوعا ال حيل، وأبو بكر . 415ص

  . 145ص 3اخلطايب يف معامل السنن، ج، و 85ص 4اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ج

  . 275البقرة، اآلية رقم  - )3(

حديث متفق عليه أخرجه البخاري يف عدة كتب منها يف الصالة والبيوع واملكاتب والعتق وكتاب الشروط،  - )4(

 8ومسلم يف كتاب العتق، �ب إمنا الوالء ملن أعتق رقم  326ص 5ج �2729ب الشروط يف الوالء رقم 

  . 1142ص 2ج

 549ص/ 1املدخل، ج: الزرقا. 53ص 3كشاف القناع ج: والبهويت 207/  2ج: احلاشية: الدسوقي - )5(

  . 2الفقرة 42الفصل 
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  .واشرتاط نكاح امرأة �خرى، ومن جهة أخرى فساد الصداق، من جهة

و�لتايل ، يه فإن فساد الصداق يفسد عقد النكاحوعل، لفاسد أقوى من العقداكما أن الشرط 

  .)1(نكاح الشغار فاسد وحرام خالفا ملذهب احلنفية

  : نكاح املتعة والزواج املؤقت: �نيا

أو يشرتط طالقا فيه بوقت بلفظ التمتع كقوله ، نكاح املتعة وهو أن يتزوج الرجل املرأة إىل مدة

والنكاح املؤقت أن ، ء كانت املدة معلومة أو جمهولةمتعين �بنتك شهرا أو سنة أو مدة كذا سوا

  .)2(فكالمها �طل عند اجلمهور من الصحابة، يتزوج امرأة عشرة أ�م مثال

منهم اإلمام مالك وأصحابه من ، اتفق أئمة األمصار من أهل الرأي واآل�ر: قال ابن عبد الرب

عي ومن سلك سبيله من أهل احلديث والشاف، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، وسفيان، أهل املدينة

  .)3(عنهاعندهم والفقه والنظر على حترمي نكاح املتعة لصحة �ي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ألن ، الشرط ىفيصح العقد ويلغ، اعترب الزواج املؤقت صحيحا )4(بن اهلذيل إال أن اإلمام زفر

  .املتعة عنده فهي �طلة لصراحة النص عليهاوأما ، )5(النكاح ال يبطل �لشروط الفاسدة

  .)6(والعربة يف العقود للمعاين ال لأللفاظ واملباين، ورد عليه �ن العقد املؤقت يف معىن املتعة

وكان يقول جبواز املتعة ابن عباس وابن مسعود ومعاوية وبعض التابعني من أهل مكة منهم 

  .)7(وسعيد بن جبري وابن جريح، وعطاء سطاوو 

                                 
، 1األنكحة املنهي عنها يف الشريعة اإلسالمية، دار ابن حجر، دمشق سور�، ط: حتسني بريقدار - )1(

  . اف دمحم حسان عوض، كلية الشريعة، إشر رسالة ماجستري. 400م، ص2007- هـ 1428

  . 57ص  2بداية ا�تهد، ج : ، ابن رشد571ص 7املغين ج: ابن قدامة - )2(

  . 465ص  5، جاملرجع السابق: ابن عبد الرب - )3(

ب أيب هجري من كبار أصحا 110بن اهلذيل بن قيس العنربي البصري أصله من أصبهان ولد سنة  زفر - )4(

: عبد القادر القرشي انظر. ه 158حنيفة له أراء انفرد �ا عن شيخه، توىل قضاء البصرة و�ا مات سنة 

  . 132الفوائد البهية، : وعبد احلي اللكنوي. 159اجلواهر املضية، ص

  . 243ص 4، جاملرجع السابق: ابن عابدين - )5(

  . 251م، ص1986 - هـ1406، 1دار القلم، دمشق، سور�، طالقواعد الفقهية، : علي الندوي - )6(

  . 572، ص7، جنفسهاملرجع : ابن قدامة. 509ص5، جستذكاراال: ابن عبد الرب - )7(
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ما الشيعة الزيدية أو ، واإلماميةوحكاه عن الباقر والصادق ، أجازها الشيعة واإلمام املهديو 

  .)1(ن ابن عباس رجع عن حتليلهاأويؤكدون ، فيقولون بتحرمي املتعة كاجلمهور

غزيرة رويت بطرق صحيحة تدل  )2(ولكن اجلمهور يستدلون على بطالنه �دلة كثرية وأحاديث

ة يف صدر اإلسالم مث حرمت يف آخره وقد تويف رسول هللا صلى هللا عليه أن املتعة كانت مباح

  .وسّلم وهي حمرمة

وقد روي عن ابن عباس الرجوع عن إ�حتها وأعلن حترميها وبذلك يصح اإلمجاع على حترمي 

أما مجهور املسلمني أ�ا حرام وإذا حصل الدخول �ا ، ومل يقل حبلها إىل اآلن إال الشيعة، املتعة

  .إال أنه يسقط احلد عنهما للشبهة بوجود العقد وإحالل ابن عباس هلا، )3(هي ز�ف

  : نكاح احمللل: �لثا

ألن من شروط صحة ، لقد سبق بيان بطالن زواج املتعة أو املؤقت وذلك ملخالفته حلق الشرع

نت معلومة أو فإذا اقرتن بلفظ يدل على التأقيت مبدة سواء كا، عقد الزواج أن يكون بصيغة التأبيد

وهو : ومن صور هذا النوع ما يعرف لدى الفقهاء بنكاح حمللل، جمهولة كان �طال ووجب فسخه

وقد يقع �شرتاط ذلك صراحة ، أن يتزوج الرجل املرأة املطلقة ثال� بنية حتليلها لزوجها الذي طلقها

  .)4(حتليلهاوقال ابن عرفة هو ما عقده الثاين بنية ، أو يتفق عليه قبله، يف العقد

ومنهم اإلمام مالك والليث والثوري وأبو يوسف من احلنفية  )5(ذهب مجهور الفقهاء والتابعني

إىل أن النكاح بشرط التحليل حرام �طل مفسوخ ألنه نكاح مؤقت وهو مثل نكاح املتعة الذي هو 

  .�طل �إلمجاع و�لتايل فال حتل لزوجها األول

                                 
  . 26ص 4الروض النظري، ج: اعييالس. 267ص/ 2ج: اجلرار يلالس: الشوكاين - )1(

مفاتيح الغيب، : وتفسري الرازي 227ص/ 7نيل األوطار ج: الشوكاينث تفصيل األدلة واألحادي انظر - )2(

  ..49ص/ 9ج

  .574ص7املرجع السابق ج: ابن قدامة - )3(

  . 229ص/ 1املصباح املنري، ج: الفيومي. 157احلدود، ص: ابن عرفة - )4(

املرجع : ابن عبد الرب. 58ص/ 2املرجع السابق، ج: ابن رشد. 574ص/ 7جالسابق، املرجع : ابن قدامة - )5(

  . 244ص 4احلاشية، ج: ابن عابدين. 444ص/ 5، جالسابق
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ألن عقد ، إىل أن النكاح صحيح والشرط �طل )2(والشافعي )1(وذهب اإلمام أبو حنيفة وزفر

فتحل الزوجة به لزوجها ، فيصح النكاح ويبطل الشرط كما سبق، الزواج ال يبطل �لشروط الفاسدة

  .األول إذا دخل �ا احمللل

فلو طلقها ، ألولولكنه ال حيلها لزوجها ا، إىل أن النكاح صحيح وذهب اإلمام دمحم بن احلسن

وال يثبت ، فالعقد صحيح والشرط �طل، مل حتل ملطلقها األول �ذا النكاح، بعد أن دخل �ا

  .)3("من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه" : التحليل لألول عمال �لقاعدة الفقهية

  .وذلك مثل القاتل العمد حيرم من املرياث إمجاعا

فجمهور الفقهاء قالوا �ن " لعن هللا احمللل"هي الوارد يف السنة يرجع إىل الن: وسبب االختالف

  .النهي يقتضي فساد املنهي عنه فالنكاح �طل واإلمث على صاحبه

وذلك مثل ، ومن ذهب إىل صحته قالوا �ن النهي يدل على اإلمث فقط والنكاح صحيح

صحيحة مع اإلمث وكذلك البيع فالصالة ، الصالة يف األرض املغصوبة أو البيع وقت النداء للجمعة

  .صحيح مع اإلمث على صاحبه

والعمل عند أهل العلم من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن نكاح احمللل �طل عند عمر ابن 

  .والفقهاء من التابعني، وابن عباس، وابن مسعود، اخلطاب وعثمان وابن عمر وعلي

وال حملل له إال ، ال أويت مبحّلل: أنه قال وقد روي عن عمر بن اخلطاب يف نكاح احمللل

  )4(رمجتهما

ودليل اجلمهور على بطالن هذا النكاح ما رواه ابن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسّلم أنه 

  .)5("لعن هللا احملّلل واحمللل له" : قال

                                 
  . 324ص/  3، جاملرجع السابق: الكاساين - )1(

  . 14ص  3حتفة احملتاج، ج: ابن حجر اهليثمي - )2(

م، 1999/هـ1419ر عامل املعرفة، الر�ض، السعودية، سنة موسوعة القواعد الفقهية، دا: علي الندوي - )3(

  . 470ص 2ج

  465ص 5ابن عبد الرب، املصدر نفسه، ج - )4(

وأخرجه الرتمذي يف كتاب النكاح، �ب ما جاء يف  4283- 4283أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده رقم  - )5(

= 
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  .)1(وهذا يدل على حترمي التحليل، ريأن اللعن إمنا يكون على ذنب كب: وجه الداللة

، أال أخربكم �لتيس املستعار: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم: ومبا رواه عقبة بن عامر قال

  .)2("لعن هللا احمللل واحمللل له، قال هو احمللل: بلى � رسول هللا: اقالو 

وكل ، ة أن اللعن ال يكون إال على فعل احملرم ولعن احملّلل دليل على حترمي التحليللوجه الدال

  .)3(حمّرم منهي عنه والنهي يقتضي فساد العقد

، سدةفيثبت فيه سائر أحكام العقود الفا، ونكاح احمللل عند القائلني بعدم صحته يعترب فاسدا

وهي اختالف ، ولكن يدرأ فيه احلد للشبهة، فال حيصل به اإلحصان وال اإل�حة للزوج األول

  .العلماء يف صحته

  : نكاح املعتدة وخمطوبة غريه: رابعا

فقد اتفق ، سواء كانت عدة طالق أو وفاة، وهي اليت تكون يف أثناء العدة من زواج سابق

وسواء كانت العدة من زواج صحيح أو فاسد أو ، �االفقهاء على حرمة نكاحها حىت تنقضي عد

وال تعزموا " : فإذا وقع العقد أثناء العدة كان �طال لقوله تعاىل، وذلك حلرمة نسب الولد، )4(بشبهة

  .)5("عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله

                                                                                               
. 239ص 3صب الراية، جن: وقال هذا حديث حسن صحيح، الزيلعي. 1120احمللل واحمللل له، رقم 

  . 1897رقم  307ص  6وجزم األلباين بصحته، إرواء الغليل، ج

  . 218ص 4نيل األوطار، ج: الشوكاين - )1(

. وإسناده خمتلف فيه. 455ص 2، ج1936أخرجه ابن ماجة يف كتاب النكاح �ب احمللل واحمللل له رقم - )2(

إبطال " وكذلك حسنه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه : األلباين وقال. 239ص 3نصب الراية، ج: يعالزيل

 7والشوكاين يف النيل ج 310ص 6إرواء الغليل، ج: األلباين انظر" الفتاوى له" من 106- 105" احليل

  . وفيه روا�ت كثرية صحيحة �ذا املعىن 231ص

  . 136ص 3سبل السالم، ج: الصنعاين - )3(

  . 525ص  7، جاملرجع السابق: دامةابن ق - )4(

  . 235اآلية رقم : البقرة - )5(
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خطبة املطلقة رجعيا يف العدة أما عدة الوفاة فإنه جيوز فيها التلويح على حرمة  )1(وأمجع الفقهاء

وأكننتم يف أوال جناح عليكم فيما عّرضتم به من خطبة النساء " : دون التصريح وذلك لقوله تعاىل

  .)2("أنفسكم

، يف التعريض �خلطبة قياسا على عدة الوفاة )3(وأما املطلقة طالقا �ئنا فقد اختلف الفقهاء

، )6(كما أمجع الفقهاء على حرمة خطبة خمطوبة غريه،  )5(ومنعها احلنفية )4(مهور الفقهاء أجازهافج

فإن مل يقع الركون بينهما جاز ت اخلطبة وذهب الظاهرية إىل جواز اخلطبة ، إن كانت ركنت إليه

  .)7(حىت ولو بعد الركون خاصة إذا كان اخلاطب الثاين أصلح دينا من األول

�طال؟ كأن خيطب  أيكون صحيحا أم، زواج بعد انتهاء العدة مع حرمة اخلطبةوإذا حصل ال

فهل ، أو خطب معتدة غريه صرحيا مث تزوجها بعد انتهاء عد�ا، )8(خمطوبة غريه مث عقد عليها

  يكون الزواج صحيحا أم �طال؟ 

يه وسّلم ذهب مجهور الفقهاء إىل صحة هذا الزواج رغم ثبوت النهي عن الرسول صلى هللا عل

  .)9(ألن النهي ال يدل على فساد املنهي عنه يف كل احلاالت، عن اخلطبة

ألن النهي يقتضي فساد ، وأما الظاهرية فقالوا ببطالن ووجوب فسخه حىت ولو مت الدخول �ا

  .)10(املنهي عنه

                                 
  . 46ص 2املرجع السابق، ج: ابن رشد - )1(

  . 235اآلية رقم : البقرة - )2(

  . 525ص 7، جالسابقاملرجع : ابن قدامة - )3(

  . 46ص 2، جالسابقاملرجع : ابن رشد - )4(

  . 451ص 3املرجع السابق، ج: الكاساين - )5(

  . 523ص 7املرجع نفسه، ج: ابن قدامة - )6(

  . 34ص 10احمللى، ج: ابن حزم - )7(

  . 524ص 4عبد الرمحن اجلزيري، املصدر السابق، ج - )8(

الدار السلفية، اجلزائر، : مذكرة أصول الفقه: ياألمني الشنقيط. 217ص 1، روضة الناظر، جابن قدامة - )9(

  . 202دت، ص

  . 478ص 9املرجع نفسه، ج: ابن حزم - )10(
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  : )1(وأما مذهب اإلمام مالك فله ثالثة أقوال

  .يفسخ النكاح سواء دخل �ا أم ال - أ

  .سخ النكاح إذا مل يدخل �ا وال يفسخ بعد الدخوليف - ب

  .ال يفسخ النكاح ويعترب صحيحا قبل الدخول وبعده - جـ

  اشتمالھ على إحدى ھذه الموانعب حكمعقدالزواج: الثانيالفرع 

إال أن بعضهم اعتربه ، أن زواج الشخص مبعتدة غريه غري صحيح )2(أمجع فقهاء املذاهباألربعة

وجيب التفريق بني الزوجني يف مجيع األحوال سواء حصل دخول ، ده فاسداومنهم من ع، �طال

وقد أثبتوا بعض آ�ر هذا الزواج ، وذلك لورود النص الصريح بشأن ذلك، �لزوجة أم مل حيصل

  .أمهها واجب اعتداد الزوجة من هذا الدخول وسقوط احلد للشبهة وغريها

نسب أو رضاع أو بني املرأة وعمتها أو خالتها  كما أ�م اعتربوا اجلمع بني األختني سواء من

زواجا غري صحيح سواء حصل دخول �لزوجة أم مل حيصل وذلك لثبوت النص الشرعي الوارد يف 

  : )3(ويتحقق اجلمع يف ثالث حاالت هي. ذلك

إذ ليست إحدامها أوىل من ، فيفسد عقدمها، ن يعقد على األختني معا يف وقت واحدأ - 

  .فيفّرق بينه وبينهما معا، قداألخرى بفساد الع

ويقتصر الفساد ، فيفسد زواج الثانية دون األوىل، أن يعقد على األوىل مث الثانية على التتابع - 

يكون جامعا  لكيالعلى الثانية وحيرم على الزوج وطء زوجته األوىل حىت تنقضي عدة زوجته الثانية 

  .بينهما

                                 
  . 20ص 5مواهب اجلليل من أدلة خليل، ج: املختار الشنقيطي. 58ص 2، جاملرجع نفسه: ابن رشد - )1(

شرح حتفة احلكام، : والتسويل. 298ص 4اشية، جاحل: وابن عابدين. 29ص 5املبسوط، ج: السرخسي - )2(

والسيد . 427ص 5روضة الطالبني، ج: والنووي. 58ص 2بداية ا�تهد، ج: وابن رشد. 482ص 5ج

: والعثيمني. 48ص 3كشاف القناع، ج: وابن إدريس احلنبلي. 294ص 3إعانة الطالبني، ج: البكري

  . 255ص 5الشرح املمتع، ج

  . 255ص 2حاشية الدسوقي، ج: دمحم عرفه الدسوقي. 30ص 5املرجع نفسه، ج: السرخسي - )3(
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فيعترب العقدين ، اريخ وال يعلم األول منهماأن يعقد على األختني بعقدين خمتلفني يف الت - 

فيفرق بينه وبينهما سواء ، فاسدين لعدم وجود يقني يثبت أسبقية أحدمها يف اإلنشاء على اآلخر

  .حصل دخول �لزوجة أم مل حيصل

إال أن هذه الصور املذكورة إذا ثبت دخول �لزوجة ترتب على ذلك بعض اآل�ر منها وجوب 

  .وسقوط احلد للشبهة وغريها العدة وثبوت املهر
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 ھل في شرط من شروطلفسخ عقد الزواج لخ: الثاني المبحث
  .الخاصة

للمرأة أن تنفرد بتزويج نفسها  يسفل، ن أهم مقومات الزواج وشروطه األساسية حضور الويلإ

ج السر ألن زوا ، وكذلك أن يقدم هلا صداقا لتأكيد صدق النية ولتمييزه عن احلرام وإعالنه وإشهاره

  .الشتباه يف أمرهليعرض النسل خمالف للشرع ألنه 

ومسألة الفسخ عند ، ولذلك سوف نتناول مسألة الفسخ عند ختلف الويل يف مطلب أول

  .ومسألة ختلف الصداق يف مطلب �لث، ختلف الشهود يف مطلب �ن

  .تخلف الولي: المطلب األول

فلذلك اشرتط له الشارع ، ره وما يرتتب عنهملا كان عقد الزواج من العقود اهلامة نظرا آل�

وذلك صيانة للعرض والجتناب ما يفسد ، احلكيم شروطا مضافة ليست يف �قي العقود األخرى

وهناك ، شرط الويل الذي يتوىل إبرام عقد زواج املرأة نيابة عنها، ومن هذه الشروط، عقد الزواج

ضرورة حضور الويل عند العقد يف فرع أول ولذلك سنذكر مدى ، بعض الفقهاء ال يشرتطونه أصال

  .مث أثر ختلف الويل يف فرع �لث، مث شروطه يف فرع �ن

  .مدى ضرورة اشتراط الولي: الفرع األول

مما سبق اإلشارة إليه أن الزواج يشرتط لنفاذه أن يكون املتويل � والية إصداره من غري حاجة 

لوالية على نفسه �ن يزوج نفسه مبن شاء من غري فالرجل البالغ العاقل له ا، إىل إجازة أحد

  .اعرتاض أحد عليه

  : أما املرأة البالغة العاقلة فقد اختلف الفقهاء يف ثبوت هذه الوالية هلا إىل قولني

ينفرد الويل بزواجها وليس هلا أن تتوىل عقد : غري احلنفية قالوا )1(رأي جهور الفقهاء - 1

، وال تنفرد به بل يشرتكان، ا سلطان عليها ال ينفرد دو�ا �لزواجوليهلوال زواج غريها ف، زواجها

وإن  ، أل�م يرون أن النساء ال يتولني إنشاء عقد الزواج وال ينعقد بعبار�م قط، ويتوىل هو الصيغة

                                 
/ 2الشرح الكبري ج: الدردير. 8ص/2املرجع السابق، ج: ، وابن رشد7/337: املغين: ابن قدامة - )1(

  . 223ص/ 2احلاشية ج: والدسوقي. 220ص
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  .كان ال بد من رضاهن

وهذا هو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وابن عباس وأيب هريرة من الصحابة وسعيد 

املسيب واحلسن من التابعني قال ابن املنذر أنه ال يعرف عن أحد من الصحابة خالف  من

  .)1(ذلك

  : واستدل أصحاب هذا الرأي مبا يلي

  : من القرآن - 1

ا تراضوا أن ينكحن أزواجهن إذ وهنضلوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تع﴿: قوله تعاىل

  .)2(﴾بينهم �ملعروف

وإسناد املنع هلم دل على أن هلم احلق فيما �وا ، فاخلطاب يف اآلية السابقة موجه إىل األولياء

ا كان يف �ي األولياء عن العضل فائدة وسبب نزول ولو كان أمر تزويج املرأة عائدا إليها مل )3(عنه

فرتكها حىت انقضت ، )6(طلقها زوجها )5(معقل بن يسار )4(وهو أن أخت : اآلية يؤكد ذلك

                                 
  . 395ص 4االستذكار، ج: وابن عبد الرب، 75اإلمجاع، ص: ابن املنذر - )1(

  . 232اآلية رقم : البقرة - )2(

األم، : الشافعي. 32ص 2، جبداية ا�تهد: ابن رشد. 499ص 1تفسري القرآن العظيم، ج: ابن كثري - )3(

  . 11ص  5ج

السهيلي يف مبهمات القرآن وتبعه املنذري، ذكره الطربي، وقيل امسها ليلى حكاه  هي مجيل بنت يسار - )4(

و لقبان واسم، حكى أمسان ولقب، ان يكون هلا وحيمل على التعدد � وقيل امسها فاطمة، ذكره ابن إسحاق

كانت زوجة أليب البداح   ، ومجيل بنت يسار أخت معقل بن يسار92ص 9ذلك ابن حجر يف فتح الباري ج

من سورة  232اآلية " إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهنو : " أنزل هللا تعاىلبن عاصم فطلقها ف

  . 416ص 5أسد الغابة، ج : انظرقرة، بال

بن مضر املزين أبو عبد هللا صحايب، شهد بيعة الرضوان، مث سكن البصرة وإليه ينسب �ر : معقل بن يسار - )5(

وابن . 398ص 4أسد الغابة ج: انظر، هـ 50سنة  ويف �ا آخر خالفة معاويةمعقل الذي �لبصرة، وت

  . 447ص 3اإلصابة، ج: حجر

: " مث قال 93ص 9هو ابن عمها أبو البداح بن عاصم األنصاري حكى ذلك ابن حجر يف فتح الباري ج - )6(

، مات أبو البداح "بن رواحة �ن زوجها هو عبد هللا" ا�از"وجزم الشيخ عز الدين بن عبد السالم يف كتابه 

= 
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زّوجتك أخيت دون غريك فطّلقتها " : مث جاء خيطبها وكانت املرأة تريد أن ترجع إليه فقلت، عد�ا

  )1("عن مييين فأنكحتها وكّفُرت، فأنزل هللا تعاىل هذه اآلية، افوهللا ال أنكحتها أبد

  .)2(﴾فانكحوهن �ذن أهلهن﴿: وجل وقوله عز

  .)3(فاآلية صرحية يف اشرتاط الويل يف عقد الزواج

  : من السنة - 2

  : روا�ت كثرية من األحاديث وردت يف ذلك منها

أميا امرأة تزوجت بغري إذن وليها فنكاحها " : ن النيب صلى هللا عليه وسّلم قالعن عائشة � ع

. )4("فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له، فإن مسها فلها املهر مبا استحل من فرجها، �طل

"  

                                                                                               
، ويف ذلك نظر ألن أ� البداح أنصاري ومعقل 25ص 4اإلصابة و�امشه االستيعاب ج انظر. هـ110سنة 

و ابن عمه من أحيتمل أن يكون ابن عمه ألمه : " بن يسار مزين، ولكن ابن حجر دفع هذا النظر فقال

  . 92ص 9فتح الباري ج: ابن حجر انظر". الرضاع

لكفارة مأخوذة من التكفري وهو التستري وكذلك الكفر هو السرت والكفارة هي الساتر أل�ا تسرت الذنب ا - )1(

: وتغطيه، وكفارة اليمني إما أن تكون إطعام عشرة مساكني أو كسو�م، أو حترير رقبة على أي صفة كانت

املصباح املنري مادة  : الفيومي رانظ. و متفرقات على خالف يف ذلكأجيد فليصم ثالثة أ�م متتابعات  فمن مل

  . 72- 71ص 2فتح القدير، ج: كفر، والشوكاين

  . 25اآلية رقم : النساء - )2(

  . 246ص 2تفسري القرآن العظيم، ج: ابن كثري - )3(

كتاب   3/1407والرتمذي  2083حديث  - �ب يف الويل –كتاب النكاح   2/566أخرجه أبو داود  - )4(

�ب ال نكاح –كتاب النكاح   1/605وابن ماجة  1101إال بويل حديث  �ب ما جاء ال نكاح–النكاح 

وابن حبان  - �ب النهي عن النكاح بغري ويل–كتاب النكاح   2/137والدارمي  1879حديث  - إال بويل

كتاب   7/105والبيهقي ... كتاب النكاح �ب أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها  2/168واحلاكم  1247

ح إال بويل، وذكر البخاري يف الرتمجة يف �ب من قال ال نكاح إال بويل من كتاب �ب ال نكا –النكاح 

صحيح على شرط الشيخني وصححه ابن حبان : النكاح وقال الرتمذي، هذا حديث حسن، وقال احلاكم

  . البن حجر 3/156وأبو عوانة كما يف التلخيص احلبري 
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ه إما إىل الذات الشرعية ألن الذات املوجودة أعين صورة العقد بدون وهذا يتوج: قال الشوكاين

ويل ليست بشرعية أو يتوجه إىل الصحة اليت هي أقرب ا�ازين إىل الذات فيكون النكاح بغري ويل 

  .)1(ألن النهي يدل على الفساد املرادف للبطالن، �طال

وال تزوج املرأة ، ال تزوج املرأة املرأة" : لومبا رواه أبو هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسّلم قا

دل احلديث أن مباشرة املرأة لعقد النكاح بدون ويل من )2("فإن الزانية هي اليت تزوج نفسها، نفسها

  .وال أن تزوج غريها، فال يصح توليها لعقد الزواج بنفسها، شأن الزانية

  .)3(من عمل الصحابة فلقد رد عمر بن اخلطاب نكاح امرأة نكحت بغري ويل وجلد الناكحو 

  : من املعقول - 3

وهذه األمور غري متيسرة ، أن الزواج يتطلب العناية والدقة والدراسة الواسعة ألحوال الرجال 

هذا ال ينعقد وغلبة اهلوى على تصرفا�ن فل، وعدم حتكيمهن العقل، �لنسبة للنشاء لقلة خرب�ن

كما اشتهر جر�ن العرف منذ صدر اإلسالم وبعده على عدم تزويج املرأة ،  الزواج بعبار�ا

  .)4(لنفسها

فلها أن ، جبواز انفراد املرأة بزواجها )5(يوسف يف قوله األول حنيفة وأيب رأي اإلمام أيب) 2

غريها بشرط أن يكون الزوج   زواجوهلا أن تتوىل عقد ، تنشئ العقد بعبار�ا من غري إشراك وليها

  .وبذلك يصح الزواج ويكون الزما رضي الويل بذلك أو مل يرض، كفؤا وأال يقل عن مهر املثل

                                 
  . 251ص 6ج : نيل األوطار: الشوكاين - )1(

وأخرجه الدار قطين  429ص  2يف كتاب النكاح، �ب ال نكاح إال بويل ج 1882رواه ابن ماجة برقم  - )2(

نيل األوطار ج . 157ص 3التلخيص احلبري ج انظر: قاتثرجاله : وقال ابن حجر 227/  3ن جيف السن

هقي يف السنن والبي. وابن خزمية يف صحيحه120ص 3سبل السالم، ج: والصنعاين. 119- 118ص  6

 احلديث حسن: ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد110ص �7ب ال نكاح إال بويل ج: الكربى كتاب النكاح

  . 78ص4ج

  . 13ص 5األم ج: الشافعي - )3(

  . 272أحكام األسرة، ص: مصطفى شليب - )4(

: احلاشية: وابن عابدين. 369ص 3بدائع الصنائع ج: ، والكاساين100ص  5املبسوط ج: السرخسي - )5(

  . 154ص 4ج
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فللويل حق ، ومل يكن وليها قد رضي بذلك قبل الزواج، ما إذا زوجت نفسها من غري كفءأ

  .االعرتاض

  : واستدل احلنفية مبا يلي

  .)1(أن ينكحن أزواجهن﴾ ء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن﴿وإذا طلقتم النسا: بقوله تعاىل - 1

كما أ�ا �ت األولياء عن منع املوىل عنها ،  فاآلية أضافت العقد إىل املرأة من غري اشرتاط الويل

  .)2(من التزوج إذا زوجت نفسها من غري كفء

  .)3(﴾غريه ﴿حىت تنكح زوجا: وقوله تعاىل

، ففيه الداللة على أن النكاح يصدر منها، فقد نسب هللا سبحانه النكاح إىل املرأة وأضافه إليها

  .)4(فلها شرعا أن تتوىل عقد زواجها بنفسها

األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر يف " : ومن السنة قوله صلى هللا عليه وسّلم- 2

  .)5("وإذ�ا صما�ا، نفسها

ومعلوم أنه ليس للويل حق " أحق"ومن الويل حقا بداللة ، فهذا احلديث أثبت لكل من املرأة

  .)6(بههوقد جعلها أحق من، سوى مباشرة العقد إذا رضيت

                                 
  . 232اآلية : البقرة - )1(

  . 400ص 1أحكام القرآن، ج: اجلصاص - )2(

  . 230اآلية : البقرة - )3(

  . 400ص 1أحكام القرآن ج: اجلصاص - )4(

واإلمام  540مي يف أنفسها رقم رواه اإلمام مالك يف املوطأ كتاب النكاح �ب استئذان البكر واأل: احلديث - )5(

 2ج 1421مسلم يف كتاب النكاح �ب استئذان الثيب يف النكاح �لنطق والبكر �لسكوت رقم 

: ، والرتمذي يف كتاب النكاح�2098ب يف الثيب حديث رقم : ، وأبو داود يف كتاب النكاح1037ص

�ب استئذان البكر : يف كتاب النكاح ، والنسائي�1108ب ما جاء يف استئمار البكر والثيب حديث رقم 

نا الثيب اليت فارقت زوجها ، واألمي من ال زوج هلا بكرا كانت أم ثيبا، واملراد �ا ه84ص 6يف نفسها، ج

معامل السنن : اخلطايب انظرو طالق ملقابلتها �لبكر، والبكر هي العذراء اليت مل جتامع واجلمع أبكار، أمبوت 

  . 29ص 1املصباح املنري، مادة بكرج: والفيومي. 399ص 2يب داود جأ على سنن

  . 12ص 5املبسوط، ج: السرخسي - )6(
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، تزوج نفسها فقد تصرفت يف خالص حقهاأن املرأة البالغة العاقلة حني : ومن املعقول - 3

وخوف حلوق ، وهي من أهل التصرف فيكون تصرفها صحيحا كما إذا تصرفت يف ماهلا بنفسها

  .)1(الضرر قد تدورك �شرتاط الكفاءة فيمن ختتاره زوجا هلا حفاظا على كيان األسرة ومسعتها

ألن كل عقد وقف جوازه ، ليقف العقد على إذ�ا فجاز أن تتوىل عقدها كالرج املرأةوألن 

، فمن ميلك التصرف يف مال نفسه ميلك يف نكاح نفسه، على إذن املرأة ملكت أن تعقد كالبيع

  .)2(ومن ال ميلك يف حق نفسه أحد األمرين ال ميلك اآلخر

  : اجلمهورأدلة اعرتاضات احلنفية على  - 4

ظاهر اآلية أن : فقالوا"  وهنضلتعفال " : على استدالل اجلمهور بقوله تعاىل )3(اعرتاض احلنفية

أي خاطب هللا تعاىل من طلق زوجته �ن ال يطيل العدة عليها ، لألولياءال تكون خطا� لألزواج 

  .وقالوا أن سبب نزول اآلية يدل على أن املخاطب هم األزواج ال األولياء، فيمنعها من التزويج

اء ألنه إمنا يؤمر �ن ال يعضل املرأة من له وأجاب اجلمهور �ن اآلية ال حتتمل إال خطاب األولي

فال سبيل له ، سبب العضل وهو من يتم به نكاحها من األولياء والزوج إذا طلقها فانقضت عد�ا

فكيف يعضلها؟ وإن مل ينقض عد�ا فإنه حيرم عليها أن تنكح غريه وهو ال يعضلها عن ، عليها

  .)4(نفسه

فهو حديث موقوف على أيب هريرة غري مرفوع إىل النيب صلى " ال تزوج املرأة املرأة"وأما حديث 

كنا نقول اليت " : ذلك أن الدار قطين أورد هذا احلديث على النحو اآليت دويعض، هللا عليه وسلم

  .)5("تزوج نفسها هي الزانية

                                 
  . 139املرجع السابق، ص: بدران أبو العينني - )1(

، 1، دار السالم �لقاهرة، مصر، ط48- 42ص 9التجريد، ج: أمحد بن دمحم بن جعفر القّدوري انظر - )2(

  . م2004- هـ1424سنة 

  . 400ص 1أحكام القرآن، ج: اجلصاص - )3(

  . 166ص  17ا�موع شرح املهذب ج : النووي - )4(

  . 227، ص3السنن، ج: الدار قطين - )5(
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بغية إظهار  )1(نون أن تباشر املرأة تزويج نفسهاواملعلوم أ�م كانوا حبكم عاد�م وعرفهم يستهج

  .وخمالفة العرف تستوجب الكراهة ال البطالن، شدة االستقباح على خمالفة العرف الصحيح السائد

أن راوي احلديث هو " أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها" : واعرتضوا على حديث عائشة

خيها من غري حضور أحيث زوجت بنت ، ح بغري ويلومذهبها جواز النكا ، السيدة عائشة �

  .)2(وليها

فيحتمل أن ، �ن احلديث مل يرد فيه التصريح �ن عائشة � �شرت العقد: وأجاب اجلمهور

وأبوها غائب فانتقلت الوالية إىل الويل األبعد أو ، تكون بنت أخيها املذكورة ثيبا ودعت إىل كفؤ

  .)3(إىل السلطان

ن راوي احلديث هو السيدة أ" ميا امرأة نكحت بغري إذن وليهاأ": ضوا على حديث عائشةواعرت 

حيث زوجت بنت أخيها من غري حضور ، ومذهبها جواز النكاح بغري ويل، عائشة رضي اللهعنها

  .وليها

أن فيحتمل ، ن عائشة � �شرت العقدث مل يرد فيه التصريح ��ن احلدي: وأجاب اجلمهور

وأبوها غائب فانتقلت الوالية إىل الويل األبعد أو ، تكون بنت أخيها املذكورة ثيبا ودعت إىل كفؤ

  .)4(إىل السلطان

  : أدلة احلنفيةاعرتاضات اجلمهور على  - 5

فقالوا  )5("وليها من األمي أحق بنفسها"اعرتض اجلمهور على استدالل احلنفية حبديث  - 1

يها أمره بغري إذ�ا وال جيربها فإذا أرادت أن تتزوج مل جيز هلا إال �ذن معىن احلديث أنه ال ينفذ عل

                                 
- هـ1386الفقه املقارن لألحوال الشخصية، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، : بدران أبو العينني بدران - )1(

  . 558ص 2فتحي الدريين، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، ج. .139- 138م، ص1967

  . 12ص 5املبسوط، ج: والسرخسي. 375ص 3املرجع السابق، ج: الكاساين - )2(

  . 233ص 9فتح الباري، ج: ابن حجر - )3(

  . 233ص/ 9، جنفسهاملرجع : ابن حجر - )4(

  . 4037ص  2ثيب جكتاب النكاح �ب استئذان ال  1481أخرجه مسلم رقم  - )5(
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  .)1(واستدل به على أن البكر إذا أعلنت امتناعها مل جيز نكاحها، وليها

ال يدل على أن املرأة حني تتوىل عقد زواجها تتصرف " األمي أحق"كما أن معىن احلديث   - 2

يف ماهلا ألن الزواج أمر وليس كالتصرف ، صا هلاألن الزواج ليس حقا خال، خالص حقهايف 

فال ينبغي يف ، وليس املال كذلك، ملا يرتتب عليه من آ�ر تبقى مدى احلياة وبعد املمات، خطري

  .)2(عقد الزواج أن يهمل فيه رأي الويل

بدليل مقارنتها �لبكر يف الشطر الثاين من ، هي الثيب، كما أن املراد �ألمي يف احلديث

ال متنع من الزواج مبن اختارته زوجا وليس للويل والية إجبار  أي الثيب، ويكون معناه، ديثاحل

  .والبكر يف الوسيلة اليت تعرب كل منهما عن رضاهاعليها إذا رفضت فاحلديث مييز بني الثيب 

ويكتفي �لسكوت أو الصمت �لنسبة إىل البكر وذلك ، فال بد من التصريح �لنسبة إىل الثيب

  .)3(وحىت ال تستبد املرأة العاقلة البالغة �نشاء عقد زواجها دون وليها، يائهاحل

، أن قياس صحة عقد نكاح املرأة لنفسها على صحة توليتها عقد البيع قياس مع الفارق - 3

ألن عقد البيع ال يفتقر إىل الشهادة فال يفتقر إىل الويل أما عقد النكاح فكما أنه قد افتقر إىل 

  .فإنه يفتقر إىل الويلالشهادة 

  : املرجح املذهب - 6

أنه ال بد يف عقد الزواج من رضا املرأة ووليها ومىت  - وهللا أعلم –والذي يرتجح عند الباحث 

فليس ، )4(سواء كان الويل واملرأة، فأيهما قام �جراء العقد صح الزواج، حتقق رضا الويل واملرأة

ويقضى على أسباب ، حبه حال األسرر وهذا رأي تنصلدون رضا اآلخألحدمها أن يستبد �لزواج 

وهي �لغة عاقلة أو مل �ذن هلا يف الزواج ، فإذا امتنع الويل من تزويج املرأة على هذا الرأي، عالنزا 

ألنه �ذا االمتناع الذي ال مربر له يعد ، ليأذن هلا يف الزواج، بغري حق كان هلا أن تلجأ إىل القاضي

" ويل من ال ويل له نجروا فالسلطااشتفإذا " : لرفع الظلم كما جاء يف احلديث ظاملا والقاضي جعل

                                 
  . 343ص/9املرجع نفسه، ج: ابن حجر - )1(

  . 139املرجع السابق، ص: بدران أبو العينني - )2(

  . 566ص 2املرجع السابق، ج : فتحي الدريين - )3(

  . 139املرجع نفسه، ص: بدران أبو العينني - )4(
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  .)1(ويرد احلق إىل نصابه، يكف الظامل عن ظلمهو 

من الشافعية حيث يلتقي فيه رأي اجلمهور يف اشرتاط الويل مع رأي  )2(وهذا الرأي ميثله أبو ثور

وهو الرأي الوسط الذي جيمع بني النصوص ، اء عقد زواجهااحلنفية الذي جيعل املرأة صاحلة إلنش

  .وبني املذهبني

ودليل هذا الرأي قائم على أساس أن األدلة متضافرة بشأن ضرورة إشراك الويل يف االختيار 

  .)3(صراحة كما جاء النصوص بذلك

�ا جعلت املرأة بل إ، كما أنه مل يعهد يف الشريعة اإلسالمية أن األنوثة مانعة من مباشرة العقود

  .)4(وليس حقا خالصا لطرف دون اآلخر، مثل الرجل يف التصرفات وجعلت لكل منهما حقا فيه

فحق الويل ، تقتضي ثبوت الوالية للويل وملوليته معا" األمي أحق" : كما أن لفظة أحق يف قوله

أحق أي " : النووي قال اإلمام، هو أن يتوىل عقد النكاح وحقها أن ختتار األزواج و�ذن يف العقد

  .)5("حق يف تعيني الزوجأوهي أيضا ، شريكة يف احلق مبعىن أن ال جترب

ذا فعلت ذلك فزواجها �طل فإمنا إو ، وأما األحاديث اليت جاءت تنهي املرأة أن تزوج نفسها

وعدم االكرتاث ، يدل على التنويه �مر الرجال وأن استبداد النساء �لنكاح منشؤه قلة احلياء

  .)6(واألحق �إلشهار حضور األولياء، وجيب أن مييز النكاح من السفاح �إلشهار، ألولياء�

" أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها �طل" : ويؤكد ذلك قوله صلى هللا عليه وسّلم

فالبطالن يقع إذا استقلت ، معنامها ال زواج إال �ذن الويل" ال نكاح إال بويل" وكذلك حديث 

                                 
  . 116ص حديث سبق خترجيه - )1(

أبو  انظر. 240خالد ابن أيب اليمام الكليب أخذ الفقه عن الشافعي مات سنة إبراهيم ابن : أبو ثور - )2(

هـ، 1401- م1984إسحاق الشريازي الشافعي، طبقات الفقهاء، دار الرائد العريب، لبنان، الطبعة الثانية، 

  . 37، ص1م، ج2002، سنة 15األعالم، دار العلم للماليني، لبنان، ط: والزركلي. 92ص

  . 564ص 2حبوث مقارنة يف الفقه وأصوله، ج: يينفتحي الدر  - )3(

  . 48الوالية على النفس، دار الرائد العريب، لبنان، د ت، ص: أبو زهرة - )4(

  . 205ص 9شرح صحيح مسلم، ج: النووي - )5(

  . 95ص 2، مصر، ج1322سنة  1حجة هللا البالغة، املطبعة اخلريية، ط: ويل هللا الدهلوي - )6(
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  .عقد دون أن يكون لوليها رأي فيه�ل

وأحاديث االستئذان واالستئمار تدل على أن املرأة هي اليت ستتزوج ويقع عليها عبء الزواج 

وإمنا هي اليت ، وليس معناه أ�ا أحق �النفراد برأيها، ومسؤوليته فهو األوىل وألحق �ذ�ا من وليها

  .يف االستئذان أعظم من حق الويلفلذلك حقها ، ختتار الزوج اليت تضع نفسها عنده

إن أيب : ويؤكد ذلك حديث النيب صلى هللا عليه عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت

رسول هللا صلى هللا  �يتقالت أجلسي حىت ، يرفع يب خسيسته وأ� كارهة، زوجين من ابن أخيه

، فجعل األمر إليها، فدعاه، فأرسل إىل أبيها، فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم، وسّلم عليه

ولكن أردت أن أعّلم النساء أن ليس لآل�ء من األمر ، فقالت � رسول هللا قد أجزت ما صنع أيب

  .)1("شيء

وهو شرط يف ، )2(وهو يدل على أن البكر البالغة العاقلة ال تزوج إال برضاها، والظاهر أ�ا بكر

  .صحة العقد وإال ملا رّد النيب صلى هللا عليه وسّلم هذا النكاح

ومصلحة الويل من ، وعليه يعترب هذا الرأي هو األكثر عدال مالئمة ملصلحة املرأة من جهة

فإذا كان ، وال يصح لواحد منهما أن ينفرد برأيه، وجهة أخرى ألنه يقوم على اشرتاكهما يف الرضا

وقد تفعل ذلك يف حالة عدم ، رأة إنشاء العقد حليائهافإنه يندر أن تباشر امل، ضيا �لزواجالويل را

  .)3(أو يف حالة إعضاهللها، رضا وليها بذلك

                                 
أخرجه ابن ماجة  . 87ص 6يف كتاب النكاح �ب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ج  أخرجه النسائي - )1(

 6نيل األوطار، ج: الشوكاين. 602ص 1ج 1874كتاب النكاح �ب من زوج ابنته وهي كارهة رقم 

هذا : ، قال البيهقي118ص �7ب إنكاح األبكار، ج: والبيهقي يف السنن الكربى كتاب النكاح. 119ص

ن ومسع 15ابن بريدة ولد سنة : ، قال ابن الرتكماين118ص 7مرسل ابن بريدة مل يسمع من عائشة، ج

مجاعة من الصحابة وقد ذكر مسلم يف مقدمة كتابه ان املتفق عليه أن إمكان اللقاء والسماع يكفي لالتصال 

د امللك بن بريدة بن احلصيب عب: وال شك يف إمكان مساع ابن بريدة من عائشة، وقال احلافظ يف التهذيب

  . 193ص 3نصب الراية، ج: الزيلعيانظر ، 157ص 5األسلمي مسع من عائشة ج

  . 255ص/ 6نيل األوطار، ج: ، والشوكاين122ص 3سبل السالم، ج: الصنعاين - )2(

  . 282أحكام األسرة يف اإلسالم، ص: مصطفى شليب - )3(
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  شروط الولي: الفرع الثاني

  : املقصد من اشرتاط الويل ال يكتمل إال �تصافه جبملة من الصفات الضرورية وهي كما يلي

فال تثبت الوالية للصيب وال " �لغا عاقال" )1(�ن يكون الويلوذلك : كمال األهلية  - 1

، ألن هؤالء ال والية لواحد منهم على نفسه فال تكون هلم والية على غريهم، للمجنون وال واملعتوه

و�لتايل فكيف تكون هلم معرفة ، )2(ألن الوالية قائمة على حتقيق املصلحة وهؤالء ال رأي هلم

  مبصلحة غريهم؟ 

ألن ، فال تثبت الوالية لغري املسلم على املسلم أو املسلم، )3(الحتاد يف الدين مع املوىل عليها - 2

يها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أ﴿� : غري املسلم ال يؤمتن على مصلح املسلمة لقوله تعاىل

  .)4(من دون املؤمنني﴾ أولياء

ألن اإلمام له والية عامة على ، ويستثىن من هذا الشرط اإلمام ومن ينوب عنه من القضاء

  .)5(املسلمني وغريهم

فما دامت املرأة ال ميكنها إنشاء ، خالفا للحنفية)6(ذكره اجلمهور: وهذا الشرط: الذكورية - 3

  .وىلفال ميكن أن يكون وليها امرأة من �ب أ، عقد زواجها دون إذن وليها

                                 
 2بداية ا�تهد ج: وابن رشد 4/153احلاشية ج: وابن عابدين 288ص 4ملبسوط جا: السرخسي - )1(

 3حتفة احملتاج بشرح املنهاج ج: وابن حجر اهليثمي. 102ص/ 2الشرح الصغري ج: ، والدردير12ص

: وابن قدامة 17/168شرح املهذب ج: وا�موع. 305ص 3إعانة الطالبني ج: والسيد البكري. 254ص

  . 30ص 3منتهى اإليرادات ج: والبهويت. 7/355املغين ج

ذكرت كتب الفقه القدمية شرط احلرية ومعناه أن يكون الويل حرا وهذا الشرط ال اعتبار نله يف عصر� ألن  - )2(

  . نظام العبودية أصبح ممنوعا دوليا فال داعي لذكره

  . 231ص 2احلاشية ج: الدسوقي - )3(

  . 143اآلية : سورة النساء - )4(

  . 196ص 7الفقه اإلسالمي وأدلته ج: ة الزحيليوهب - )5(

حتفة : وابن حجر اهليثمي. 231/ 2احلاشية ج: دمحم الدسوقي. 102ص 2ج: الشرح الصغري: الدردير - )6(

وابن . 355ص  7املغين ج: وابن قدامة. 305ص 3إعانة الطالبني ج: والبكري. 254ص 3احملتاج ج

  . 30ص 3اع جكشاف القن: إدريس احلنبلي
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ن أوهلا ، فللمرأة احلق يف تزويج نفسها كما سبق، فالذكورة ليست شرطا عندهم )1(أما احلنفية

  .تزوج غريها عند عدم وجود األولياء من الرجال

  : اختلف الفقهاء يف اشرتاط العدالة يف الويل إىل رأيني:العدالة - 4

قوليهماإىل أن العدالة شرط يف يف أحد  )3(وأمحد )2(وميثله اإلمام الشافعي: الرأي األول - 1

ومعىن مرشد أي  )4("شاهدي عدلو ال نكاح إال بويل مرشد " : الويل لقوله صلى هللا عليه وسّلم

  .فال يؤمتن على غريه، عادل أمني والفاسق ليس برشيد

إىل أن العدالة ليست شرطا ويوافقهما  )6(ومالك )5(وميثله اإلمامان أبو حنيفة: الرأي الثاين - 2

يف القول اآلخر ألن الفاسق له والية كاملة على نفسه فال مانع من أن )8(وأمحد )7(اإلمام الشافعي

وفسقه ال مينع من شفقته �والده وال حيول ، ألن الوالية هي شفقة ورعاية املصلحة، يتوىل أمر غريه

  .دون رعاية املصلحة لقريبه

                                 
  . 3/102االختيار ج: املوصلي. 373ص 3البدائع ج: الكاساين. 10ص 5املبسوط ج: السرخسي - )1(

: والنووي. 305ص 3إعانة الطالبني ج: والسيد البكري. 255ص 3حتفة احملتاج ج: ابن حجر اهليثمي - )2(

  . 168ص 17ا�موع، ج

منتهى : والبهويت. 30ص/ 3كشاف القناع ج: وابن إدريس احلنبلي. 356ص/ 7غين، جامل: ابن قدامة - )3(

  . 31ص 3اإليرادات ج

كتاب النكاح �ب الويل : ، وابن حبان6/260، 1/250من طريق عائشة احلديث أخرجه اإلمام أمحد  - )4(

من طريق أيب كتاب النكاح �ب ال نكاح إال بشاهدين عدلني، وأما   7/125والبيهقي  4075حديث 

: والرتمذي كتاب النكاح �2085ب وايل حديث : موسى األشعري � فأخرجه أبو داود يف كتاب النكاح

  . �1881ب ال نكاح إال بويل حديث : وابن ماجة كتاب النكاح �1101ب ال نكاح إال بويل حديث 

  . 153/ 4حلاشية جا: وابن عابدين. 11ص 5املبسوط ج: السرخسي - )5(

  . 12ص 2املرجع السابق ج: وابن رشد. 102ص 2الشرح الصغري ج: الدردير - )6(

ا�موع شرح : والنووي. 256ص 3املرجع السابق، ج: وابن حجر اهليثمي 15ص 5األم ج: الشافعي - )7(

  . 171ص 17املهذب، ج

  . 30ص 3املرجع السابق، ج: البهويتو  356ص 7املغين ج: ابن قدامة - )8(



 

 
128 

 

على ان كلمة مرشد غري �بتة فيهن وكل فرض ثبو�ا  )1(أصحاب الرأي الثاينوقد اعرتض  - 

وهو أمر يكون من العدل وغري العدل  ، فليس معناها إال أنه يرشد إىل ما فيه مصلحة املوىل عليه

  .كما أن احلديث تكلم فيه احملدثون �لضعف فيرتجح الرأي الثاين

  .أثر تخلف الولي: الفرع الثالث

هرت يف صحة ظخلالف بني الفقهاء حول اشرتاط الويل يف عقد زواج املرأة العاقلة قد إن مثرة ا

  : العقد الذي انفردت به املرأة ومت بنفسها دون وليها كذلك إىل رأيني

  : رأي اجلمهور: أوال

اتفقت آراء املالكية والشافعية ورواية عن احلنابلة أن عقد الزواج الذي تنفرد به الزوجة دون 

، ألن املرأة ليس هلا احلق يف إبرام عقد الزواج و�لتايل تثبت عليها الوالية، يعد عقدا �طال، وليها

  .وهو ال يتواله إال إذا كان راضيا به، والبد أن يتواله ويل نيابة عنها

 يلللو  ويكون، هو عقد غري صحيح جيب فسخه، وعليه فالعقد الذي تنفرد به الزوجة دون وليها

  .فسخ ألن الضرر وقع عليه بعدم حضوره وعدم رضاهاحلق يف طلب ال

  : والنصوص الفقهية يف كتب الفقهاء تؤكد ذلك فمن الكتب املالية

  .)2("ال يصح من أنثى ولو مالكةوشرط الذكورة ف" : جاء يف الشرح الصغري

وعدم واحلرية والبلوغ والعقل وعدم اإلحرام  الذكورة :ةتشرط الويل س": قال الدسوقي يف احلاشية

وما جاء يف كتب . )3("فإ�ن مينعن املباشرة للعقد وغن كانت الوالية �بتة هلن، الكفر يف املسلمة

  .الشافعية ما يؤكد هذا املعىن

ال يكون للمرأة أن توكل بنفسها من يزوجها إال وليا ويزوجها ويل " : قال الشافعي يف كتابه األم

إذا أذنتسيد�ا بتزوجيها كما يزوجو�ا هي إذا أذنت  طاناملرأة السيدة اليت كان يزوجها هي أو السل

  .)4("وال جيوز لويل املرأة أن يويل امرأة تزوجها إذا مل تكن وليا يف نفسها مل تكن وليا بوكالة

                                 
  . 275أحكام األسرة يف اإلسالم ص: مصطفى شليب - )1(

  . 102ص 2الشرح الصغري ج: الدردير - )2(

  . 230ص 2احلاشية ج: الدسوقي - )3(

  . 19ص 5األم ج: الشافعي - )4(
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ال تزوج امرأة نفسها ولو �ذن من وليها وال غريها ولو بوكالة من ": وقال ابن حجر اهليثمي

  .)1("الويل

  .حلنابلة ما يؤيد هذا املعىنوما ورد يف كتب ا

وعليه ، وهو املذهب) مل يصح: لو زوجت املرأة نفسها أو غريها(فعلى املذهب " : قال املرداوي

  .)2("األصحاب

  : رأي احلنفية: �نيا

بدون ، يقول احلنفية أن املرأة البالغة العاقلة بكرا كانت أم ثيبا تستطيع أن تزوج نفسها بنفسها

وبذلك يكون العقد ، ن يكون الزوج كفؤا هلا وان املهر ال يكون إال مهر املثلبشرط أ، إذن وليها

ألن أنوثتها ليست مانعا إلبرام العقد كما سبق ذكر ذلك ومما يؤكد هذا املعىن ما جاء يف  ، صحيحا

  : كتب احلنفية

ليا و فال تبقى م، ملا بلغت عن عقل وحرية فقد صارت ولية نفسها يف النكاح" : قال الكاساين

وجاء يف احلاشية البن عابدين يستحب للمرأة البالغة العاقلة تفويض أمرها إىل وليها كي  )3("عليها

  .)4("ولو بكرا، ال تنسب إىل الوقاحة

                                 
 17ا�موع شرح املهذب ج :النووي. 244ص 3حتفة احملتاج بشرج املنهاج ج: ابن حجر اهليثمي - )1(

  . 163ص

، سنة 1يف معرفة الراجح من اخلالف، دار الكتب العلمية، لبنان، ط اإلنصاف: املرداويعالء الدين  - )2(

  . 64ص 8، جم1997- هـ1418

  . 373ص3صنائع البدائع، ج : الكاساين - )3(

  . 154ص 4احلاشية ج: ابن عابدين - )4(
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" نفذ نكاح حرة مكلفة بال ويل" : قوله: وقال ابن جنيم يف كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق

وهلذا كان هلا التصرف يف املال ، لكو�ا عاقلة و�لغة أل�ا تصرفت يف خالص حقها وهي من أهله

ولذا كان املستحب يف ، وإمنا يطالب الويل �لتزويج كيال تنسب إىل الوقاحة، وهلا اختيار األزواج

  .)1(حقها تفويض األمر إليه

   

                                 
  . 192ص 3البحر الرائق ج: ابن جنيم - )1(
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  .تخلف الشھود: المطلب الثاني

بادلة بني الزوجني من جهة يرتتب عنه من حقوق والتزامات مت مانظرا خلطورة عقد الزواج و 

واجتاه األبناء من جهة أخرى فإنه يضاف لألركان والشروط العامة الواجب توافرها يف العقد جيب 

  .وقد أكد هذا الشرط عدة نصوص شرعية للداللة على وجوبه، أن حيضر عقد الزواج شهود

مث شروط الشهود ، ولذلك سوف نتطرق �لدراسة اشرتاط الشهود على عقد الزواج يف فرع أول

  .أثر ختلف الشهود عند إبرام العقد يف فرع �لث يف فرع �ن و

  .وجوب اإلشھاد على عقد الزواج: الفرع األول

والشهود مبعىن احلضور مأخوذ من ، هده الشيء مبعىن أحضرهشمصدر أ: اإلشهاد لغة: أوال

ألن مالئكة الرمحة شهدت والشهيد من قتله الكفار يف املعركة . َشِهَد َيشَهد أي حضر وعاين

  .)1(�جلنةله وألن هللا شهد ، غسله

يف جملس ، حبق للغري على الغري، بلفظ الشهادة، الشهادة هي إخبار عن عيان: شرعا: �نيا

  .)2(القضاء

وعليه فمن فوائد اإلشهاد على عقد الزواج هو إثباته واالحتياط له يف حالة جحوده ونكرانه 

  .القضاءليكون دليل إثبات أمام 

ومن فوائد اإلشهاد أيضا إخراج عالقة الزوجني من السرية إىل اإلعالن : فوائد اإلشهاد: �لثا

  .إظهاره اللوشأن احل، ألن شأن احلرام التسرت عليه، حىت تزول الشبهة وسوء الظن

هلذه املقاصد والغا�ت أمر الشارع احلكيم �إلشهاد على عقد الزواج فجاءته نصوص القرآن و 

﴿واستشهدوا شهيدين من : كرمي عامة توجب اإلشهاد على العقود بوجه عام منها قوله تعاىلال

فإن مل يكو� رجلني فرجل وامرأ�ن ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدامها فتذكر  رجالكم

  . )3(﴾إحدامها األخرى

                                 
  . 1/496املصباح املنري ج: والفيومي. 239/  3لسان العرب ج: ابن منظور - )1(

  . 124التعريفات، ص: اجلرجاين - )2(

  . 282اآلية : سورة البقرة - )3(
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والشهادة حقيقتها احلضور واملشاهدة واملراد �ا هنا حضور خاص وهو " : قال ابن عاشور

  )1("حضور ألجل االطالع على التداين

  .)3(وظاهر صيغة األمر الداللة على الوجوب )2(﴾شهدوا ذوي عدل منكمأ﴿و : وقوله تعاىل

وأما من السنة النبوية فقد وردت عدة أحاديث قيدت اإلطالق اآل�ت منها قوله صلى هللا عليه 

  .)4("ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل" : وسّلم

اعلم أن الشهادة شرط " : قال املرغيناين .)5("ال نكاح إال بشهود" : وقوله صلى هللا عليه وسّلم

وقوله صلى ، )6("يف �ب النكاح للحديث وهو حجة على مالك يف اشرتاط اإلعالم دون الشهادة

  .)7("البغا� لاليت ينكحن أنفسهن بغري بينة" : هللا عليه وسّلم أيضا

صرحية يف وجوب اشرتاط اإلشهاد على عقد الزواج وتنفي عنه فجملة هذه األحاديث جاءت 

  .وهذا �تفاق املذاهب األربعة ولكنهم اختلفوا يف وقت لزوم اإلشهاد، الصحة

                                 
  . 106ص 3جم، 1984دار التونسية للنشر، تونس، سنة تفسري التحرير والتنوير، : الطاهر بن عاشور - )1(

  . 2اآلية : ورة الطالقس - )2(

  . 309ص 13املرجع نفسه، ج: الطاهر بن عاشور - )3(

  . احلديث تقدم خترجيه - )4(

ال ببينة كتاب النكاح �ب النكاح إ. سنن الرتمذي: الرتمذي. 111ص 7السنن الكربى ج: البيهقي - )5(

  . دت. دار إحياء الرتاث العريب، بريوت412ص3ج

م، 1995/هـ1415سنة  1، دار احلديث القاهرة، طاملبتدىشرح بداية  اهلداية :برهان الدين املرغيناين - )6(

  . 315ص 3ج

هكذا يف البدائع ومل يوجد �ذا اللفظ، والذي عند ) الاليت ينكحن أنفسهن بغري بينة(حديث البغا�  - )7(

قال " ينكحن أنفسهن بغري بينةالبغا� اليت : الرتمذي عن ابن عباس � عن النيب صلى هللا عليه وسّلم قال

كتاب النكاح " ال نكاح إال ببينة" الرتمذي هذا حديث غري حمفوظ والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله 

  . 125ص 7السنن الكربى ج: البيهقي. 1104ص  3، ج�1105ب ما جاء ال نكاح إال ببينة رقم 
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، يرون أن الشهادة تلزم حني إجراء عقد الزواج ليسمع الشهود صيغة العقد )1(فجمهور الفقهاء

وبذلك تتحقق الغاية من الشهود كما ، دافإذا مت العقد بدون حضور الشاهدين كان العقد فاس

  .وردت األحاديث بذلك

، إىل أن اإلشهاد على عقد الزواج واجب مستقل عند إبرام العقد أم بعده )2(وذهب املالكية

صل به الواجب واملندوب وإن مل حيصل عند العقد حيأي ، وحصوله عند العقد ز�دة على الواجب

وإن ، فات املندوب وال جيوز الدخول بغري إشهادوحصل عند الدخول فقد حصل الواجب و 

  .حصل دخول بغري إشهاد فسخ النكاح بطلقة �ئنة

ودليل املالكية يف ذلك أن اآل�ت القرآنية املتعلقة �لزواج جاءت مطلقة دون ذكر الشهود منها 

  .)3(﴾﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء: وقوله تعاىل

  )4(﴾نكحوا األ�مى منكمأ﴿و : وقوله تعاىل

يكون للرجل واملرأة واخلطاب ، واأل�مى مجع أمي من ال زوجة له أو ال زوج هلا" : قال القامسي

  .)5("ات على اعتبار الويل وعدم استقالل املرأة �لنكاحدلألولياء والسا

فإ�م ال يشرتطون اإلشهاد على عقد الزواج  )6(عة اإلماميةويؤيد رأي املالكية مذهب الشي

ن اوالدليل على ذلك اآليت، فالزواج عندهم صحيح بدون الشهود إال أنه يستحب اإلعالن فقط

                                 
 3االختيار ج: واملوصلي. 89ص 4اشية جاحل: وابن عابدين. 155ص 3البحر الرائق ج : ابن جنيم - )1(

 3حتفة احملتاج ج: واهليثمي. 371ص 5روضة الطالبني، ج: والنووي. 19ص 5األم ج: والشافعي. 95ص

  . 37ص 3منتهى اإليرادات ج: والبهويت. 340ص 7املغين ج: وابن قدامة. 239ص

القوانني الفقهية : وابن جزي. 216ص 2ة جاحلاشي: والدسوقي. 93ص 2الشرح الصغري ج: الدردير - )2(

- هـ1419املعونة على مذهب عامل املدينة، دار الفكر، لبنان، سنة : القاضي عبد الوهاب. 131ص

  . 745ص 2، ج1999

  . 3اآلية : سورة النساء - )3(

  . 32: اآلية: سورة النور - )4(

م، 1959- هـ 1378، 1بية، مصر، طمجال الدين القامسي، حماسن التأويل، دار إحياء الكتب العر  - )5(

  . 4516ص 12ج

  . 21ص 4الروض النضري، ج: السياغي الصنعاين - )6(
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والسنة خرب ، فيعمل �ما على إطالقهما، حيث مل يشرتطا اإلشهاد على عقد الزواج، ناالسابقت

  .ملتواترآحاد ال ميكن خلرب اآلحاد أن يقيد ا

، يف النكاح وال يصح بدونه )1(والصحيح هو مذهب اجلمهور القائل �ن اإلشهاد شرط صحة

كما أن الزواج بدون شهود يؤدي إىل انتشار العالقات ،  ألن السنة مبينة للقرآن وخمصصة لعمومه

لعقد بغري غري املشروعة وخيتلط احلالل �حلرام وبذلك تضيع احلقوق الزوجية ألنه ال ميكن إثبات ا

الشهود وخاصة يف عصر� هذا الذي قل فيه الوازع الديين وعّم الكذب واخليانة واالحتيال وغابت 

  .القيم واملثل واألخالق وانتشرت املادة

  .شروط الشھود: الفرع الثاني

لكي تتحقق الغاية واملقصد من الشهود جيب ان يتصفوا جبملة من الصفات عند حضورهم 

ن شروط الشهود اتفق الفقهاء على بعض منها واختلفوا يف بعضها وعليه سنذكر لعقد الزواج إال أ

  .أوال الشروط املتفق عليها

  : الشروط املتفق عليها: أوال

فال يصح شهادة ، جيب أن يكون الشاهدان مسلمني إذا كان الزوجان مسلمني: اإلسالم - 1

﴿ولن جيعل هللا : قال تعاىل. هالكفار على املسلمني وخاصة يف عقد الزواج خلطورته وقدسيت

  .)3(وهذا �تفاق املذاهب األربعة )2(﴾للكافرين على املؤمنني سبيال

                                 
منتهى : والبهويت. 239ص 3حتفة احملتاج ج: وابن حجر اهليثمي. 395ص �3ئع الصنائع ج: الكاساين - )1(

  . 70ص 7الفقه اإلسالمي ج: وهبة الزحيلي. 42ص 3اإليرادات ج

  . 141النساء، اآلية رقم  - )2(

مواهب اجلليل : طابواحل.. 92ص 4احلاشية ج: وابن عابدين. 395ص 3بدائع الصنائع ج: الكاساين - )3(

. 19ص 5األم ج: والشافعي 12ص 2بداية ا�تهد ج: وابن رشد. 408ص 3شرح خمتصر خليل ج

: وابن إدريس احلنبلي. 340ص 7جاملغين : وابن قدامة. 239ص 3حتفة احملتاج بشرح احملتاج ج: واهليثمي

  . 201ص 17ا�موع ج: والنووي. 37ص 3كشاف القناع، ج
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، أما إذا كان الزوج مسلما وتزوج ذمية فيشرتط كذلك اإلسالم يف الشهود عند مجهور الفقهاء

فقد ذهبا إىل جواز شهادة الذميني ومل يشرتطااإلسالم يف  )1(أما أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف

  .الشهود

فال ينعقد النكاح حبضرة ا�انني والصبيان خلطورة ، وهي العقل والبلوغ: أهليةالتكليف - 2

عقد الزواج ولن الغاية من الشهادة هي اإلعالن وإثبات الزواج فيكيف يتحقق ذلك مبن ال إدراك 

  .)2(وهذا �تفاق املذاهب األربعة. متييز؟ له وال

على وجوب حضور شاهدين فال يصح  )3(أمجع فقهاء املذاهب األربعة: تعددالشهود - 3

ال نكاح " : إبرام عقد الزواج بشاهد واحد وذلك لثبوت النص بذلك يف قوله صلى هللا عليه وسّلم

وإشهاره هو رجالن كما أن إثبات  ألن أقل عدد حيدث به إعالن الزواج" إال بويل وشاهدي عدل

  .احلكم يكون بشاهدين خاصة يف حالة اجلحود والنكران

وهذا الشرط أيضا وقع عليه اإلمجاع : مساع الشاهدين لكالم العاقدين وفهم املراد منه - 4

فال بد من مساع الشاهدين لصيغة العقد ، على مدى ضرورته لصحة عقد الزواج )4(بني الفقهاء

فلو حضر شاهدين أصمني و�ئمني أو ال يفهمان ، ه بني املتعاقدين وفهم املراد من ذلكأثناء إبرام

  .وال يتذكره بعد يقظته فال يتحقق الغرض من الشهادة حبضورمها، لغة العاقدين يف العقد

الفؤاد كل أولئك كان عنه إن السمع والبصر و ، ﴿وال تقف ما ليس لكبه من علم: قال هللا تعاىل

                                 
  . 95/ 3االختيار، ج: واملوصلي. 396ص 3املرجع نفسه، ج: الكاساين - )1(

 2احلاشية ج: والدسوقي. 91ص 4احلاشية ج: وابن عابدين. 30ص 5املبسوط ج: السرخسي - )2(

إعانة : والسيد البكري. 22ص 5األم ج: والشافعي. 131قوانني الفقهية صال: وابن جزي. 216ص

. 42ص 3منتهى اإليرادات ج: والبهويت. 342ص  7ج: وابن قدامة واملغين. 298ص 3الطالبني ج

  . 201ص 17شرح املهذب ج: النووي

  . 30ص 5املرجع نفسه، ج: السرخسي - )3(

 3مواهب اجلليل، ج: واحلطاب. 91ص 4احلاشية، ج: وابن عابدين. 30ص 5املبسوط ج: السرخسي -  )4(

  . 131القوانني الفقهية ص: وابن جزي. 408ص
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  .)1(مسؤوال﴾

  .)2(الشروط املختلف فيها: �نيا

  : إن أهم الشروط املختلف فيها بني الفقهاء تتمثل فيما يلي

فال يصح عقد ، أي أن يكو� رجلني، يف الشاهدين الذكورة )3(اشرتط اجلمهور: الذكورة - 1

ألن عقد ، دة يف العقود املالكيةالزواج بشهادة رجل وامرأتني وذلك عكس ما هي عليه الشها

  .كما أن جمالس الرجال ال حيضرها النساء،  الزواج خيتلف عن العقود املالية

  .يف رواية إىل أنه ال يشرتط ذكورة الشاهدين )5(واإلمام أمحد )4(وذهب احلنفية

: فينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتني مثل العقود املالية لعموم اآلية وهي قوله تعاىل

  .)6(رجلني فرجل وامرأ�ن﴾ فإن مل يكو� ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم

�ن فأفاد� إثبات هذا أشهيدان رجلني فالشهيدان رجل وامر فإن مل يكن ال" : قال اجلصاص

ل يف سائر احلقوق إال ما قام سم للرجل واملرأتني حىت يعترب عمومه يف جواز شهاد�ما مع الرجاال

  .)7("دليله

                                 
  . 36اإلسراء رقم اآلية  - )1(

شرط البصر، أي أن يكون : إن شروط الشهود املختلف فيها كثرية ومتنوعة يطول ا�ال بذكرها منها - )2(

رط انفرد به الشافعية، وكذلك شرط النطق، فال يكون الشاهد أخرسا وهذا الشرط الشاهد بصريا، وهذا الش

عند احلنفية والشافعية يف األصح واحلنابلة ومل يشرتطه املالكية وأن يكون الشاهدان ممن تقبل شهادته للزوجني، 

ابن اآلخر، وذهب فذهب احلنفية والشافعية إىل صحة انعقاد النكاح بشهادة ابين الزوجني أو ابن أحدمها و 

  . املالكية واحلنابلة إىل أنه ال يصح شهادة الفروع لألصول وال األصول للفروع يف عقد النكاح

املرجع السابق، : ابن جزي. 94ص 2الشرح الصغري ج: الدردير. 216ص 2احلاشية ج: الدسوقي - )3(

 3حتفة احملتاج ج: واهليثمي. 368ص 5روضة الطالبني ج: والنووي. 22ص 5األم ج: الشافعي. 131ص

  . 241ص

  . 91ص 4احلاشية ج: وابن عابدين. 403ص 3بدائع الصنائع ج: الكاساين - )4(

  . 203ص 5ج، الشرح املمتع: والعثيمني. 341ص  7جاملرجع السابق، : ابن قدامة - )5(

  . 282سورة البقرة، اآلية رقم  - )6(

  . 501ص 1املرجع السابق، ج: اجلصاص - )7(
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ال " : يف الشاهدين العدالة أيضا وذلك للحديث الصريح )1(واشرتط اجلمهور: العدالة - 2

  .ألن الشهادة أمانة وال يؤدي األمانة إال من كان عدال" نكاح إال بويل وشاهدي عدل

فينعقد النكاح ، دين ليست شرطايف رواية إىل أن عدالة الشاه )3(واإلمام أمحد )2(وذهب احلنفية

ألنه من ، فيكون أهال للشهادة، حبضور فاسقني ألن الفاسق له أهلية إبرام العقد لنفسه ولغريه

 4"كل من صلح أن يكون وليا يف النكاح بوالية نفسه يصلح شاهدا فيه" : قواعد احلنفية أنه

  .دل وغري العادل على حد سواءواحلكمة من الشهادة هي إعالن الزواج ويتحقق ذلك بشهادة العا

  .أثر تخلف الشھود: الفرع الثالث

  : إال أ�م اختلفوا يف وقت وجوبه إىل رأيني، اتفق الفقهاء على وجوب اإلشهاد يف الزواج

إىل أن اإلشهاد جيب حني إبرام  )7(واحلنابلة )6(والشافعية )5(وهو رأي احلنفية: الرأي األول- 1

ري يف ذلك احلني ليسمعا صيغة العقد ويشهدا على ذلك فإذا فحضور الشاهدين ضرو ، العقد

  .ن العقد غري صحيح ووجب فسخهاا عن العقد أو نقصت صفة فيهما كختلف حضورمه

، كل من ميلك قبول عقد بنفسه ينعقد ذلك العقد حبضوره" : ساين يف بدائع الصنائعاذكر الك

وال وجود للركن دون ، و اإلجياب والقبولوه، ألن الشهادة من شرائط ركن العقد )8("ومن ال فال

  .الشرط وهو الشهادة

                                 
املرجع السابق، : والشافعي 131صاملرجع السابق، : وابن جزي. 408ص 3مواهب اجلليل ج: احلطاب - )1(

وابن . 341ص  7، جاملرجع السابق: وابن قدامة. 368ص 5روضة الطالبني ج: والنووي. 22ص 5ج

  . 37ص 3كشاف القناع، ج: إدريس احلنبلي

  . 92ص 4جاملرجع السابق، : وابن عابدين. 402ص 3جرجع السابق، امل: الكاساين - )2(

  . 203ص 5الشرح املمتع، ج: والعثيمني. 42ص 3منتهى اإليرادات، ج: البهويت - )3(

 .92ص 4املرجع نفسه، ج: ابن عابدين -)4(

  . 87ص 4جاملرجع نفسه، : ابن عابدين - )5(

  . 22ص 5جاملرجع نفسه، : الشافعي - )6(

  . 7/340جاملرجع نفسه، : ابن قدامة - )7(

  . 395ص 3، جالسابقاملرجع : الكاساين - )8(
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وينعقد حبضور حرين أو حر وحرتني عاقلني �لغني " : )1(وذكر ابن جنيم يف البحر الرائق

  ".مسلمني ولو فاسقني أو حمدودين أو أعميني أو ابين العاقدين

  : وجاء يف كتب الشافعية منها

فإن نقص النكاح واحد ، عقد النكاح شاهدان عدالنويشهد على : يف كتاب األم للشافعي

  .)2("من هذا كان فاسدا

 حرين نيفال ينعقد النكاح إال حبضرة رجلني مسلمني مكلف" : وذكر النووي يف روضة الطالبني

  .)3(... "عدلني

اهدين هذا إن النكاح ال ينعقد إال بش" : يف املغين وأما كتب احلنابلة فقد ذكر ابن قدامة

  .)4("ملشهور عن أمحد

فال ينعقد النكاح إال بشهادة ذكرين �لغني عاقلني " : وذكر البهويت يف منتهى اإليرادات

  .)5("عدلني ولو ظاهرا، ولو كانت الزوجة ذمية، متكلمني مسيعني مسلمني

ن لك، حيث يرون أن عقد النكاح يصح بغري إشهاد: وهو مذهب املالكية: الرأي الثاين - 2

فإن دخال بغري إشهاد أو إعالن فسخ النكاح بطلقة ، حترم اخللوة أو الدخول بغري إشهاد أو إعالن

 مبعىنألن املعقول عليه يف النكاح هو اإلعالن الذي ، فإن أقرا �لوطء حدا حد الز�، �ئنة

  .فإذا أعلن وفشا كان صحيحا ولو بغري إشهاد" اإلشهار"

ن اإلشهاد على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوب زائدا إ: )6(قال الدسوقي يف احلاشية

على الواجب فإن حصل اإلشهاد عند العقد فقد حصل الواجب واملندوب وإن مل حيصل عند 

  ".العقد كان واجبا عند البناء

                                 
  . 155ص 3البحر الرائق، ج: ابن جنيم - )1(

  . 368ص 5روضة الطالبني، ج: النووي - )2(

  . 368ص 5املرجع نفسه، ج: النووي - )3(

  . 339ص 7جبق، املرجع السا: ابن قدامة - )4(

  . 42ص 3منتهى اإليرادات، ج: البهويت - )5(

  . 216ص 2احلاشية، ج: الدسوقي - )6(
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إذ كثري من األئمة ال يرى صحته إال �لشهادة حال " : )1(يف الشرح الصغري وقال الدردير

ولكن ال ، وحنن نرى وقوعه صحيحا يف نفسه وإن مل حيصل الشهادة حال العقد كالبيع، العقد

  ".تتقرر صحته وال ترتب مثرته من حل التمتع إال حبصوهلا قبل البناء

   

                                 
  . 93ص 2الشرح الصغري، ج: الدردير)1(
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  .عدم تسمیة الصداق عند إبرام العقد: المطلب الثالث

د رغبة الرجل يف بناء حياة زوجية لقد أكرم اإلسالم املرأة واحرتم شعورها فأوجب هلا املهر لتأكي

فلو كان الزواج دون مهر ال ختذ الرجل ذلك ، وإظهار مدى خطورة هذا العقد، دائمة ال مؤقتة

ودون مباالة ملا يرتتب عن ذلك ، وبذلك يكثر الطالق دون أي مربر، وسيلة إلهانة املرأة وازدرائها

إمنا " : ذلك بقولهإىل هللا عليه وسّلم  وقد أشار النيب صلى، من أضرار متس األوالد وا�تمع

أي جعل هللا الطالق بيد الرجل لتحمله تبعات الزواج من مهر ونفقة  )1("الطالق ملن أخذ �لساق

  .فهو ال يقدم على الطالق بسهولة، ومسؤولية مادية

مث ، مث شروطه وأنواعه يف فرع �ن، ولولذلك سوف نذكر تعريف الصداق وأدلة وجوبه يف فرع أ

  .أثر عدم تسمية الصداق عند إبرام العقد يف فرع �لث

  .تعریف الصداق وأدلة وجوبھ: الفرع األول

  : تعريف الصداق: أوال

الصداق بفتح الصاد وتكسر وهو األفصح من الصدق بكسر الصاد ما تعطي : لغة - 1

  .لة يف النكاحاملرأة من مهرها ألنه ينبئ عن صدق ورغبة �د

ومرادفه عدة أمساء منها املهر والنحلة واألجر والفريضة والصدقة بضم الدال والعالئق والعقر 

                                 
من طريق ابن  2081رقم  672ص �1ب طالق العبد، ج: احلديث أخرجه ابن ماجة يف كتاب الطالق - )1(

� رسول هللا سيدي زوجين أمته، وهو يريد أن يفرق : أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص رجل فقال: الهليعة عن ابن عباس � ق

أيها الناس ما �ل أحدكم يزوج عبده أمته، مث يريد أن : " فصعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص املنرب، فقال: بيين وبينها، قال

سنة  1ومزيل اإللباس، دار الكتب العلمية، ط كشف اخلفاء: إمساعيل العجلوين انظر". يفرق بينهما

عن بقية " سننه"وابن هليعة ضعيف وأخرجه الدارقطين يف : " قال الزيلعي193ص 1م، ج 1997/هـ1418

نصب : الزيلعي" الكامل"ابن احلجاج املهري، وبقية غالب شيوخه جماهيل، وهذا منهم، واخرجه ابن عدي يف 

وله طريق اخرى عند الطرباين يف الكبري، وفيه حيي احلماين، ورواه ابن  : "قال ابن حجر. 376ص 5الراية، ج

التلخيص احلبري، مؤسسة قرطبة : ابن حجر". عدي والدارقطين من حديث عصمة ابن مالك وإسناده ضعيف

  . 441ص 3م، ج1995/هـ1416سنة  1مكة املكرمة، السعودية، ط
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  .)1(واحلباء وكلها على معىن

  : تعريفه اصطالحا - 1

  .)2("اسم ملا تستحقه املرأة بعقد النكاح أو الوطء " : عرف احلنفية الصداق �نه

  .)3("جة يف مقابلة االستمتاع �اما يعطي للزو " : وعرفه املالكية �نه

  .)4("ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهر كرضاع ورجوع شهود" : وعرفه الشافعية

و أ، و فرض بعده برتاضي الطرفنيأيف العقد  يض يف النكاح سواء مسُ العو ": تعريف احلنابلة �نه

  .املكرهة و وطءألعوض يف النكاح كوطء الشبهة اأي حنو .)5("حنوهو أاحلاكم 

، وعموما فهذه التعاريف مبجموعها تتفق على وجوب املهر للمرأة على الرجل بعقد النكاح

  : ولعل التعريف املختار هو

و أو دخول بشبهة أ، وجبه الشارع للمرأة على الرجل يف عقد الزواج صحيحأاملهر حق مايل "

  : ينمر أن ثبوت املهر �حد أوهذا التعريف يفيد . )6("بعد عقد فاسد

وليس له ، ال �ملالإألن طلب الزواج ال يكون : جمرد العقد ويكون يف الزواج الصحيح: األول

ومع ذلك البد من �كده قبل تعرضه ملا يسقطه كأن ، ال وجوب املهر مبجرد العقد الصحيحإمعىن 

و أ، ذا طلقها قبل الدخولإو يسقط بعضه أ، ذا كانت الفرقة من جهتهاإيطلقها قبل الدخول 

  )7(. ذا فسدت التسمية فإنه جيب عليه املتعةإىل بدل إيسقط كله 

ال إويف هذا ال تربا ذمته منه ، و يف املخالطة بشبهةأالدخول احلقيقي يف الزواج الفاسد : الثاين

                                 
  . 405ص 6، جالسابقاملرجع : الزبيدي - )1(

  . 230ص 4، جاملرجع السابق: ن عابديناب - )2(

  . 293ص 2جاملرجع السابق، : الدسوقي. 119ص 2جاملرجع السابق، : الدردير - )3(

احلاوي الكبري شرح خمتصر املزين، دار : وأيب احلسن املاوردي. 536ص 5روضة الطالبني ج: النووي - )4(

  . 393ص 9م، ج1994/هـ1414سنة  1الكتب العلمية، لبنان، ط

 . 128، ص5جكشاف القناع :البهويت)5(

 . 359مصطفى شليب، املرجع السابق، ص  )6(

 . 360، ص املرجع السابقمصطفى شليب،  )7(
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  )1(. منه من جانب املرأة أواإلبراء�ألداء 

  .واملعقول اإلمجاعأما وجوبه فهو �بت �لكتاب والسنة و 

  .)2(﴾جورهنأ اتوهنءو هلهنهن �ذن أنكحو ا﴿ف: قوله تعاىل: رآن الكرميمنالق - 1

، ي دينا من هللا شرعه وفرضهأوقيل ، نفسكمأعطوهن مهورهن عن طيبة أي أ: قال الزخمشري

  .)3(مهور بنا�م ليعظموا �ا أمواهلم كانوا �خذون  أل�موقيل لألولياء ، واخلطاب لألزواج

  .)4(﴾جورهن فريضةفآتوهنأ﴿فما استمتعتم به منهن : وقوله تعاىل

و خلوة صحيحة أو عقد عليهن أاستنفعتم به من املنكوحات من مجاع  ماف": قال الزخمشري

  .)5(" توهن مهورهن فريضةآف

  .)6(﴾اتوا النساء صدقا�ن حنلةء﴿و : يضاأوقال تعاىل 

  .)7("ذن سيدهال �إوكذلك العبد ال ينكح ، ذ�مإر��ن املالكني و أي بوالية أ: قال القرطيب

ولو مل يكن واجبا لرتكه مرة ليدل ، مل خيل زواجا من مهر يف عهده ملسو هيلع هللا ىلص: من السنة النبوية – 2

  .على عدم وجوبه

  : املشهورة الدالة على وجوبه األحاديثفمن 

ن النيب صلى أوعن انس بن مالك � ، )8("التمس ولوخامتا من حديد" : قال ملسو هيلع هللا ىلص ملريد التزوج

ل ما هذا فقال � رسول هللا تزوجت ثر صفرة فقاأعلى عبد الرمحن بن عوف  رأىهللا عليه وسلم 

                                 
 . 273، ص 7ج  أدلتهو  اإلسالميالفقه : وهبة الزحيلي )1(

 . 25النساء اآلية رقم  )2(

  . 498ص 1الكشاف، ج: الزخمشري - )3(

  . 24سورة النساء، اآلية  - )4(

  . 519، ص 1ج ملرجع نفسه، الزخمشر� - )5(

 . 4رقم  اآليةالنساء  )6(

  . 141ص 5اجلامع ألحكام القرآن، ج: القرطيب - )7(

  . 5150عروض وخامت من حديد رقم متفق عليه رواه البخاري يف صحيحه كتاب النكاح �ب املهر �ل )8(

ومسلم يف صحيحه كتاب النكاح �ب الصداق وجواز كونه تعليم قرأن وخامت حديد، وغري ذلك من قليل وكثري 

 . 1425رقم 
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  .)1("بشاة مل ولوو أ�رك هللا لك ": صدقتها قال وزن نواة ذهب فقالأفقال ما 

  .ن الصداق البد منه يف النكاحأالدالة على  األحاديثغري ذلك من  إىل

ىل إلصداق يف النكاح من عصر الصحابة أمجع املسلمون على مشروعية ا )2(: اإلمجاع – 3

  .ذا مل خيالف يف ذلك أحديومنا ه

وقد كلف ، كرامهاإعزاز املرأة و إو ، ظهار خطر هذا العقد ومكانتهإن املهر هو أ: املعقول – 4

 األوالدعداد املنزل وتربية إوأما املرأة فوظيفتها ، قدر على الكسب والسعي للرزقأ به الرجل ألنه

لى عدالة هللا يف توزيع املسؤوليات وهذا يدل ع، )3(سريةيوهي مهمة ليست �لسهلة وال اإلجنابو 

بطال الزواج إهانة النساء و إبيح الزواج دون مهر لكان ذلك سببا يف أولو ، املالية بني الرجل واملرأة

  .األسبابألتفه 

  نواعھأشروط الصداق و: الفرع الثاني

  .ويقصد �ا الشروط الشرعية اليت جيب توافرها يف املهر

  : شروط الصداق: أوال

فيصبح ، )4(فماال يكون ماال ال يكون مهرا، ي له قيمة ماليةأ: ن ماال متقومان يكو أ - 1

و أو عقارا كدار أشياء من املنقوالت كاحليوان واللباس أو أ، و نقوداأو فضة أن يكون املهر ذهبا أ

  .حانوت وغريها

                                 
رواه مسلم يف صحيحه كتاب النكاح ،.5167رواه البخاري يف كتاب النكاح �ب الوليمة ولو بشاة رقم ـ)1(

 . 1427م قرأن وخامت حديد رقم �ب الصداق وجواز كونه تعلي

 - هـ  1434، سنة 1مصر ط  اإلمجاع، دار ابن اجلوزيمراتب : ، وابن حزم46ص  اإلمجاع: ، ابن املنذرـ)2(

عن معاين الصحاح مطبعة دمحم راغب  اإلفصاح، والوزير عون الدين بن هبرية احلنبلي، 159م، ص  2013

 . 287م، ص  1929م و 1348، سنة 1احلليب، حبلب ط 

 . 177الشخصية، ص  األحوال: زهرة أبودمحم  )3(

: والدسوقي. 242، ص 4احلاشية ج : ، وابن عابدين321، ص 3شرح فتح القدير ج : ابن اهلمام )4(

، والسيد 59، ص 5، ج األم: ، والشافعي135القوانني الفقهية : ، وابن جزي294، ص 2احلاشية ج

ج  اإلراداتمنتهى : ، والبهويت13، ص 8املغين ج : بن قدامةا، و 348، ص 3بني، ج الطال إعانة: البكري

= 
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، مر بتنصيف املفروض يف الطالق قبل الدخولأ)1("فنصف ما فرضتم" : ولذلك قال تعاىل

  )2(. يقتضي كون املفروض حمتمال للتنصيف وهو املالف

  .رضأو زراعة أو ركوب سيارة أدار  ن يكون املهر منفعة تقوم �ملال كسكىنأويصح 

  .)3(و خنزير وهذا �تفاق الفقهاءأ وال جيوز مما ال يتملك كخمر

مل يرد يف  ألنه، قصى �التفاق عند مجيع الفقهاءأفليس للمهر حد ، ما فيما يتعلق مبقدار املهرأ

  : ثالثة آراء هي إىلفقد اختلف الفقهاء  �قلهأما فيما يتعلق ، الشرع ما يدل على حتديده حبد أعلى

، )5("قل من عشرة دراهمأال مهر ": قل املهر عندهم عشرة دراهم حلديثأ )4(: ي احلنفيةأر  –أ 

  : وقياسا على نصاب السرقة

ما أو ، ةأملكانة املر  اظهار إ، و عشرة دراهمأدينار  وهو ما تقطع به يد السارق فإنه عندهم

الن العادة عندهم تعجيل ، فحملوه على املهر املعجل، "التمس ولو خامتا من حديد": حديث

  .بعض املهر قبل الدخول

                                                                                               
 . 108، ص 3

 . 237البقرة اآلية رقم  )1(

 . 491، ص 3الكاساين، بدائع الضائع ج )2(

القاضي عبد . 491ص  3والكاساين، املرجع نفسه ج . 317، ص3شرح فتح القدير ج : ن اهلماماب )3(

، والسيد 58ص  5والشافعي األم ج  ،302ص 2احلاشية ج : ، والدسوقي750ص 2ملعونة جالوها�

القناع وابن إدريس احلنبلي، كشاف . 7ص  8وابن قدامة، املغين ج . 347ص  3البكري إعانة الطالبني ج 

 . 348ص  3ج

 . 101، ص 3، واملوصلي، االختيار ج 317، ص 3ابن اهلمام، املرجع نفسه، ج  )4(

يف سنده مبشر بن عبيد مرتوك احلديث، : ، وقال392ص 3ر قطين يف كتاب النكاح جأخرجه الدا - )5(

وهو : قال الزيلعي. 133ص 7البيهقي يف السنن يف �ب اعتبار الكفاءة، ج وأخرجهأحاديثه ال يتابع عليها، 

مث وجد� يف شرح : ، قال ابن اهلمام362وص  199ص 3نصب الراية، ج: الزيلعيانظر حديث ضعيف 

رواه ابن أيب حامت من حديث : إنه حسن، وقال فيه: ذكر أن البغوي قال: اري للشيخ برهان الدين احلليبالبخ

جابر عن عمرو بن عبد هللا األودي بسنده، وقد أخرج احلافظ بن حجر صورة السند وقال إنه �ذا اإلسناد 

 . 417ص 2املرجع نفسه، ج: وابن اهلمام. 370ص 3املرجع نفسه، ج: حسن، الزيلعي
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فضة خالصة من أو ثالثة دراهم ، اقل املهر عند املالكية ربع دينار ذهب: )1(املالكية رأي - ب

متمول شرعا عرض أو ، ما يساويها مما يقوم �ا من عروض أو من كل طاهر ال جنس أو، الغش

معلوم قدرا وصنفا وأجال ودليلهم أن املهر ال يقل عن هذا املقدار ، منتفع به شرعا، عقار أوحيوان 

  .الذي هو نصاب السرقة عندهم

فصح  ، تقدر صحة الصداق بشيءتوال ، ملهرال حد ألقل ا: )3(واحلنابلة)2(رأي الشافعية- ج

ما مل ، وماال فال، كل ما صح كونه مبيعا صح كو�صداقا: وضابطه، كون املهر ما ال قليال أو كثريا

  .فسدت التسمية ووجب مهر املثل، ول كالنواة واحلصاةتمفإن عقد مبا ال ي، ولتمينته إىل حد ال ي

فقد دل على أن املهر يصح بكل ما يطلق ، )4("دالتمس ولو خامتا من حدي": ودليلهم احلديث

  .عليه اسم املال

أن )5(وقالوا ُيسنُّ . وهذا هو الرأي الراجح لقوة أدلته ولتسيري حكم الزواج خاصة يف وقتنا هذا

ن أ": ة �ملا روت عائش، وأال يزيد على ذلك، يكون املهر من أربعمائة درهم إىل مخسمائة درهم

  .واملستحب االقتداء به عليه السالم. )6("مخسمائة درهم  صداق النيب ملسو هيلع هللا ىلص على أزواجه

                                 
وأمحد بن دمحم . 750، ص 2والقاضي عبد الوهاب، املعونة ج  508ص  3احلطاب، مواهب اجلليل ج )1(

 . 181ت، ص. مسالك الداللة يف شرح مسائل الرسالة، دار الفكر، لبنان، د: بن الصديق الغماري

ع شرح املذهب ج ا�مو : النووي. 537، ص 5روضة الطالبني ج : والنووي 58، ص 5األم ج : الشافعي )2(

 . 7، ص 18

 . 337، ص 5الشرح املمتع ج : وابن عثيمني 4، ص 8، املغين ج ابن قدامة )3(

 . 139ص  سبق خترجه )4(

 . 255ص 3املرجع السابق، ج: وهبة الزحيلي - )5(

 . 1426ن وخامت حديد رقم آقر الرواه مسلم يف كتاب النكاح �ب الصداق وجواز كونه تعليم  )6(
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فال جيوز بشيء جمهول إن  ، جلهأأي حمددا يف قدره وصنفه و : )1(أن يكون ماال معلوما -  2

وحدد فيه ، أما إذا كان شيئا من املثليات، رض دون حتديد موقعها ومساحتهاأكدار أو   كان قيميا

والن عقد الزواج ليس عقدا ماليا ، ة ال تؤثرري فهذه اجلهالة يس، اجلنس والنوع دون حتديد الصفة

أما  ،)4(واحلنابلة )3(واملالكية )2(احلنفيةعند وهذا ، البيعكعن اجلهالة اليسرية ليس  ، فيعفى فيه

  .فيجب عندهم حتديد مجيع األوصاف حىت ال تؤدي إىل النزاع )5(الشافعية

فال جيوز ، وذلك حىت يسلم من الغرر وتتم االستفادة منه: )6(أن يكون قادرا على تسليمه – 3

، أو عقارا مشاعا غري حمدد بني الشركاء، أن يكون املهر مثال سيارة ضاعت لصاحبها ومل توجد

  .نتفاع به أو االستفادة منه وهو نوع من الغررألنه يستحيل اال

  : أنواع الصداق: �نيا

  .مهر مسمى ومهر املثل: )7(املهر عند الفقهاء نوعان

فيصح العقد دون ، وهو الذي اتفق عليه الطرفان عند العقد أو قدر بعده: املهر املسمى – 1

اجب تقدميه مىت كانت التسمية تسمية املهر مث اتفقا بعده على قدر معني فإنه يكون املهر الو 

                                 
 . 317، ص 3شرح فتح القدير ج : ابن اهلمام )1(

 . 68، ص 5ج  بسوطامل: السرخسي)2(

 . 445ص  1البهجة يف شرح التحفة البن عاصم األندلسي ج  )3(

 . 18ص  8ج املرجع السابق، : قدامة ابن)4(

 . 335ص  3ابن حجر اهليثمي، حتفة املنهاج ج  )5(

بلغة : اويصوال ،7ص 18شرح املهذب ج ا�موع: ، النووي288، ص 3البحر الرائق ج : ابن جنيم )6(

، 5ج ، املرجع السابق: ، والشافعي17، ص 18مواهب اجلليل ج : ، والشنقيطي410ص  1السالك ج 

. 7، ص 8ج املرجع نفسه، : وابن قدامة 335، ص3ج ، املرجع نفسه: وابن حجر اهليثمي 59ص 

 . 112، ص 3منتهى اإلرادات ج : هويتالبو 

مواهب : واخلطاب 255ص  4احلاشية ج : ، وابن عابدين491ص  3املرجع السابق، ج : الكاساين)7(

. 159، ص 5ج ، األم: والشافعي 119ص  2ج  شرح الصغريال: ، والدر دير510ص 3اجلليل ج 

كشاف : وابن إدريس 24ص  8 ج نفسهوابن قدامة املرجع . 335ص  3ج نفسه، املرجع : واهليثمي

 . 78ص 3القناع ج 
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  .صحيحة

أو  ، االختالف عليه وعدم االتفاقحالة ويكون يف حالة عدم تسميته أو يف : مهر املثل – 2

  .كانت تسميته فاسدة

كالتدين ،  والعربة يف مهر املثل امرأة متاثلها من جهة أبيها يف الصفات املرغوب فيها عادة

. )1(وهذا �تفاق املذاهب األربعة، رة وغريها من الصفاتاواألخالق والسن واجلمال واملال والبك

  .واملماثلة املطلوبة تكون مع امرأة من جهة أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها يف بلدها وعصرها

فإذا مل يوجد من قوم أبيها من مياثلها يف هذه األوصاف فيعترب من مياثلها من أسرة متاثل أسرة 

  .)3(واملالكية )2(ي احلنفيةحسب رأ، أبيها من أهل بلدها

اعترب �قرب النساء إليها من ، أما الشافعية فريون أنه إن مل يوجد هلا نساء متاثلها من جهة أبيها

مث �قرب النساء ، فإن مل يكن هلا أقارب اعترب بنساء بلدها، إليها بقر ن أأل�، األمهات واخلاالت

  .ا� اهشب

، ثل مبن يساويها من مجيع أقار�ا سواء من جهة أبيها أو أمهافقد حددوا مهر امل: )4(أما احلنابلة

  .فإن مل يكن هلا أقارب اعترب شبهها بنساء بلدها، الن مطلق القرابة له اثر يف اجلملة

   

                                 
 . 128، ص 4ج : الفقه على املذاهب األربعة: وعبد الرمحن اجلزيري 27ص  2بداية ا�تهد ج : ابن رشد )1(

  . 368ص  3شرح الفتح القدير ج : ابن اهلمام )2(

 . 489ص  3بدائع الصنائع ج : الكاساين

 . 125ص  2الشرح الصغري ج : الدردير)3(

 . 351ص 5الشرح املمتع ج : يمنيثوالع 59ص  8املغين ج : ابن قدامة )4(



 

 
148 

 

  .حكم عقد الزواج بسبب عدم دفع المھر: الفرع الثالث

خوال حقيقيا إذ من حقوق الزوجة املهر تستحقه على زوجها �لعقد عليها أو الدخول �ا د

ووجوب املهر ، القاعدة الشرعية أن املهر واجب شرعا للزوجة على زوجها وهو ملك خالص هلا

فللزوجة حق عدم تسليم نفسها لزوجها حىت تستلم ، على الرجل إعزاز جلانب املرأة ورفعة لقدرها

اج بال مهر وقد اختلف الفقهاء يف حكم عقد الزو ، ألن الزواج عقد ليس ككل العقود، صداقها

  : إىل مذهبني مها

إذا عجز الزوج عن دفع املهر فال : قالوا: )3(واحلنابلة)2(والشافعية)1(ميثله احلنفيةو: الرأي األول- 

ثر من أ�ر الزواج أهو تسمية املهر ذلك ألن حق للزوجة يف فسخ الزواج بذلك على أي حال 

بتسميته جيب املسمى مادام مستوفيا  ألنه، فعدم تسميته ال تؤثر على شيء يف صحة عقد الزواج

  .وجب هلا مهر املثل، أما إذا اتفق الطرفان على إسقاطه أو كانت تسميته فاسدة، للشروط

  : وقد جاءت نصوص الفقهاء يف كتبهم تدل على ذلك

  : ففي كتب احلنفية

واج فيتم ويصح النكاح وإن مل يسم فيه مهرا ألن النكاح عقد انضمام وازد": )4(قال ابن اهلمام

  ".مث املهر واجب شرعا إ�نة لشرف احملل فال حيتاج إىل ذكره لصحة النكاح، �لزوجني

وإذا زوجها على أن ال مهر " : يف كتابه احمليط الربهاين )5(قال برهان الدين بن مازه البخاري

رافعته إىل و ، ومل يسم هلا مهرا، وإذا تزوج امرأة": وقال أيضا". ووجب هلا مهر املثل، صح النكاح

  )6(". جاز ويكون ذلك تقديرا ملهر املثل، القاضي ففرض هلا مهرا

                                 
 . 316، ص 3شرح فتح القدير ج : ، وابن اهلمام62، ص 5املبسوط ج : السرخسي )1(

 . 5ص  18ا�موع شرح املذهب ج : ، والنووي58، ص 5األم ج : الشافعي)2(

 . 338ص 5الشرح املمتع ج : يمنيثو الع46ص  3املغين ج  ابن قدامة )3(

 . 316ص  3ابن اهلمام شرح الفتح القدير ج  )4(

سنة  1مطبعة إدارة القران والعلوم اإلسالمية، �كستان ط : احمليط الربهاين: برهان الدين بن مازه البخاري )5(

 . 117ص 4م ج  2004 –ه  1424

 . 117ص  4برهان الدين بن مازه، املرجع نفسه ج  )6(
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والدليل على جواز النكاح من غري مهر أن املوىل إذا ": وجاء يف كتاب بدائع الصنائع للكاساين

وال جيب ، يصح النكاح وال جيب املهر ألنه لو وجب عليه لوجب للموىل –زوج أمته من عبده 

  .)1("دينللموىل على عبده 

  : وجاء يف كتب الشافعية

ليس املهر ركنا يف النكاح خالف املبيع والثمن يف البيع ألن ": قال النووي يف روضة الطالبني

  .)2("فيجوز إخالء النكاح عن تسمية املهر، املقصود األعظم منه االستمتاع وتوابعه

مل خيل  ألنه ملسو هيلع هللا ىلص، دويستحب للزوج تسمية املهر للزوجة يف صلب النكاح أي العق": وقال

 )3(. يشبه نكاح الواهبة نفسها له ملسو هيلع هللا ىلص الولئ، وألنه ادفع للخصومة، نكاحا عنه

  : وجاء يف كتب احلنابلة

ألنه اقطع للنزاع ، يعرى النكاح عن تسمية الصداق أالويستحب : يف املغين قال ابن قدامة

  .)4("وليس ذكره شرط، وللخالف فيه

  :وقال البهويت يف منتهى اإلرادات

  .)5("ألن تسميته اقطع للنزاع وليست شرطا، ب تسميته أي الصداق يف النكاححوتست

ألنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يزوج ، وتسن تسميته يف العقد" : وقال منصور بن إدريس يف كشاف القناع

  )6(". طع للنزاعويتزوج ومل يكن خيل ذلك من صداق ألنه اق

                                 
 . 484ص  3الكاساين، بدائع الضائع ج )1(

 . 536ص  5روضة الطالبني ج : النووي )2(

ه  1417سنة 1اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، دار الكتب العلمية بريوت، ط : البجريمي على اخلطيب)3(

 . 194ص 4ج . م 1996- 

 . 3ص  8املغين ج  دامةابن ق )4(

 . 107ص  3البهويت، منتهي اإلرادات ج )5(

 . 76ص  3كشاف القناع ج : دريسإمنصور ابن  )6(
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كما أن عدم تسميته ،  وميثله املالكية حيث جعلوا تسمية الصداق واجبة يف العقد: الرأي الثاين

ويكون ماله الفسخ إذا مل يتم الدخول �لزوجة أما إذا مت الدخول دون ، تؤدي إىل فساد العقد

  .تسمية املهر ثبت الزواج بصداق املثل

   :وقد جاء يف كتب املالكية ما يلي

 )1(: حاشية الدسوقي قال - 

إذا كان الصداق حاضرا يف جملس العقد أو ما يف حكمه ومينع ، جب على الزوج تسليمهوو 

  ".�خريه

  : قال الدر دير يف الشرح الصغري - 

ال إن مل يعلم فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده ، وجاز �جيله للدخول إن علم وقت الدخول

 )2(. رةبصداق املثل وجاز �جيله إىل امليس

                                 
 . 297ص  2احلاشية ج : الدسوقي )1(

 . 120ص  2الشرح الصغري ج : الدردير)2(
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  .أسباب الفسخ الطارئة على تكوین العقد: لمبحث الثالثا

،  من األحكام املتفق عليها بني فقهاء املذاهب األربعة هو عدم جواز زواج املسلم بغري الكتابية

وذلك ملا يرتتب عنه من مفاسد وأضرار كضياع األوالد ، كما ال جيوز زواج املسلمة بغري املسلم

  .وانتفاء املودة واحملبة بني الزوجني وغري ذلك، سالموتربيتهم على غري اإل

  .ن ما ال جيوز ابتداء ال جيوز انتهاءأ، فمن القواعد الثابتة يف هذا الشأن

كإسالم أـحد ،  وعليه فإن طرأ على العالقة الزوجية طارئ بسبب تغيري الدين إىل اإلسالم

  .فما حكم هذا الزواج، الزوجني أو كالمها

  .الفسخ بسبب تغییر الدین :المطلب األول

لقد حرص اإلسالم على بقاء الزواج واستمراره يف مجيع الظروف واألحوال ما مل يكن هناك 

فال بد من التفريق بينهما وهذا ما اتفق ، فإذا ُوجد مانع بني بقاء الزواج واستمراره، مانع بينهما

د اختلف الفقهاء بشأن عقد الزواج ولكن يف حالة إسالم أحد الزوجني أو كالمها فق، عليه الفقهاء

ولذلك فستتناول مسألة إسالم الزوجني ، وكذا يف حالة ردة أحدمها أو كالمها، بني بقائه أو فسخه

  .و كالمها يف فرع �نأة ردة أحدمها ومسأل، ولأأو أحدمها يف فرع 

  .إسالم أحد الزوجین أو كالھما: الفرع األول

وهو ، و كالمها إىل حالتني خمتلفتني يف احلكمأد الزوجني املذاهب صور إسالم أح يرجع فقهاء

  : ما سنذكره فيما يلي

  حاالت الفسخ بسبب الدخول يف اإلسالم: أوال

  : إسالم الزوجني معا أو إسالم الزوج وكانت زوجته كتابية: احلالة األوىل

، نت زوجته كتابيةالفقهاء على أنه إذا أسلم الزوجان مع بعضهما أو أسلم الزوج وكا)1(لقد أمجع

وال يسأالن عن صحة العقد وال ، استمر الزواج بينهما ما مل يكن بينهما سبب من أسباب التحرمي

فهو ، وأما يف حالة إسالم الزوج وزوجته كتابية، ففي حالة إسالمهما معا فاألمر واضح، شروطه

                                 
أحكام أهل : ابن القيم. 49ص 2بداية ا�تهد، ج: ابن رشد. 116ص 12التمهيد، ج: ابن عبد الرب - )1(

  . 124- 123ص 5وزاد املعاد له ج. 316ص 1الذمة، ج
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  .فال مانع من اإلقرار على بقائه انتهاءَ ، زواج جائز ابتداءَ 

ُوجد مانع مينع استمرار الزواج بينهما كأن تكون حمرمة عليه بنسب أو رضاع فال جيوز  أما إذا 

استمرار الزواج هذا الزواج يف هذه احلالة وإمنا جيب الفسخ بينهما ألنه ماال جيوز ابتداَء فال جيوز 

  .)1(و أسلم الزوج وكانت زوجته كتابيةأ، انتهاَء سواء أسلم الزوجان معا

أمجع العلماء أن الزوجني إذا أسلما معا يف حال واحدة أن هلما املقام على " : لربقال ابن عبد ا

  .)2("نكاحهما

وقد أسلم خلق يف زمن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونساؤهم وأقروا على أنكحتهم ومل " : وقال ابن القيم

وهذا أمر ُعلم �لتواتر والضرورة فكان ، يسأهلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على شروط النكاح وال عن كيفيتهم

  .)3("يقينا

  : إسالم الزوج وحتته غري كتابية أو إسالم الزوجة: احلالة الثانية

لقد سبق بيان أنه ال جيوز للمسلم الزواج بغري الكتابية كما ال جيوز للمسلمة الزواج بغري املسلم 

  .ابتداءَ 

الزوجني يف حالة إسالم الزوج وكانت زوجته على ضرورة التفريق بني  )4(ولذلك اتفق الفقهاء

  .غري كتابية أو يف حالة إسالم الزوجة وبقاء زوجها على كفره

�م اختلفوا فيما بينهم يف ضرورة عرض اإلسالم على الزوج غري املسلم وانتظاره فرتة إلعالن أإال 

  : إسالمه إىل مذهبني

                                 
  . 331ص 2إعالم املوقعني، ج: وابن القيم. 42ص 2الروضة الندية، ج: القنوجي - )1(

  . 116ص 12التمهيد، ج: ابن عبد الرب - )2(

  . 123/124ص 5زاد املعاد له، جو . 316ص 1أحكام أهل الذمة، ج: ابن القيم - )3(

نظرية الفسخ وتطبيقا�ا يف الفقه : سليمان احلوران. 220املرجع السابق، ص: أمحد حجي الكردي - )4(

  . 329اإلسالمي، ص
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فإن ، عرض اإلسالم على الزوج اآلخر ،إىل أنه إذا أسلم أحد الزوجني )1(فذهب احلنفية - 1

لكن إن رفض ، أسلم استمر زواجهما وال يفرق بينهما سواء حصل ذلك قبل الدخول أم بعده

فيكون إ�ء اإلسالم ، ال بسبب إسالم اآلخر، اإلسالم وقعت الفرقة ألجل رفض الزواج غري املسلم

فرفض اإلسالم معصية وهي ، يس نقمةألن اإلسالم نعمة ول، ال �سالم الزوج املسلم، سببا للفسخ

  .السبب يف التفريق بني الزوجني

أحد الزوجني قبل  فقد ذهبوا إىل التمييز بني إسالمواحلنابلة )3(والشافعية )2(أما املالكية - 2

فإنه مبجرد �كد إسالم احد الزوجني يقع التفريق مباشرة ، فإذا كان قبل الدخول، الدخول أم بعده

لعدم وجوب العدة حسب رأي املالكية ، دين مؤثرا يف الزوجية رافعا هلاويكون اختالف ال

  .والختالف الدين كالردة حسب رأي الشافعية واحلنابلة

فإذا أسلم الزوج ، ويوقف الزواج مؤقتا، فالعربة �نقضاء العدة، أما إذا كان اإلسالم بعد الدخول

، ّرق بني الزوجني من حني وقوع السببف، أما إذا أصر على كفره، استأنف الزواج، خالل العدة

  .وهو إسالم أحدمها

  : استدل احلنفية على مذهبهم مبا يلي: أدلة احلنفية  -  أ

، نمنامتهاجرات فامتحنوهن هللا أعلم �ميا�ؤ إذا جاءكم امل ءامنوا ﴿� أيها الذين: قوله تعاىل - 

  .)4(﴾وال متسكوا بعصم الكوافر... الكفار فال ترجعوهن إىل مناتؤ فإن علمتموهن م

دلت هذه اآلية بعمومها أن اختالف الدين سبب يوجب فسخ النكاح بني الزوجني سواء قبل 

تستمر بني وأن احلياة الزوجية ال ، ألن هللا �ى عن اإلمساك بعصم الكوافر، الدخول أو بعده

  .)5(أو بني املسلمة والكافر، املسلم والكافرة

                                 
: ابن عابدين. 46- 45ص 5املبسوط، ج: السرخسي. 415ص 3شرح فتح القدير، ج: ابن اهلمام - )1(

  . 352ص 4ية، جاحلاش

  . 53ص 2بداية ا�تهد، ج: ابن رشد. 117ص 2الشرح الصغري، ج: الدردير - )2(

  . 272ص 17ا�موع، شرح املهذب، ج: النووي. 40ص 5األم، ج: الشافعي - )3(

  . 10املمتحنة، رقم اآلية  - )4(

املرجع : ابن كثري. 183ص 8أضواء البيان، ج: والشنقيطي. 583ص 22تفسري القرآن، ج: الطربي - )5(

= 
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 )2(حيث مل يسلم اليت أسلمت يوم الفتح وهرب زوجهاوامرأته  )1(قصة إسالم صفوان بن أمية - 

  .إال بشهر بعدها ومل يفرق بينهما النيب ملسو هيلع هللا ىلص

فتزوج إحدامها معاوية بن أيب ، ككما طلق عمر بن اخلطاب � امرأتني كانتا له يف الشر   - 

  .واألخرى تزوجها صفوان بن أمية، سفيان

  .انتهاءفهو من �ب أوىل حيرم ، وقد جاء النهي يف القرآن عن الزواج �ملشركات ابتداءَ  - 

  : وهي تتمثل فيما يلي: أدلة اجلمهور - ب

  .﴾... مهاجرات مناتؤ أيها الذين آمنوا إذا جاءكم امل �﴿: قوله تعاىل

وهو سبب لفسخ عقد ، و االستمرار معهنأ�يا صرحيا بعدم إمساك الكوافر  فقد ذكر هللا تعلى

، منني نكاح املشركات واالستمرار معهنؤ رمي من هللا تعاىل على عباده املحت" : قال ابن كثري، الزواج

  .)3("ثل ثبوت الرضاع بني الزوجنيوهو سبب للفسخ قبل الدخول وبعده م

أمر هللا تعاىل من كان له زوجة : قال ابن العريب، ﴾وال متسكوا بعصم الكوافر﴿: وقوله تعاىل

فتزوج ، اخلزامي )1(بنت أمية وابنة جرول)4(مشركة أن يطلقها فطّلق عمر بن اخلطاب حينئذ قريبة

                                                                                               
  . 120ص 8السابق، ج

صفوان بن أمية بن خلف القرشي املكي، أسلم بعد الفتح، وكان من كرباء قريش، قتل أبوه مع أيب جهل،  - )1(

: أسد الغابة: ابن األثري: انظر .هـ 41شهد حنينا والطائف كافر، وشهد الريموك أمريا على ُكردوس، تويف سنة 

  .145، ص5ج: اإلصابة: ، وابن حجر23ص 3ج

التمهيد، . قال ابن عبد الرب وشهرة هذا احلديث أقوى من إسناده. 429ص 2املوطأ، ج: اإلمام مالك - )2(

  . 114ص 11ج

  . 453ص  4تفسري القرآن العظيم، ج: ابن كثري - )3(

ية املخزومية أخت أم سلمة زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص وقد أسلمت بعد فتح مكة بن املغرية القرش قريبة بنت أيب أمية - )4(

: " وتزوجها عمر بن اخلطاب � يف اجلاهلية وأسلم � وبقيت هي على شركها زوجة له، ومل نزل قوله تعاىل

ر فتزوجها معاوية وكان مشركا مثلها، مث طلقها وبعد إسالمها تزوجها طلقها عم" وال متسكوا بعصم الكوافر

 5أسد الغابة، ج: ابن األثري انظر. عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق وولدت له عبد هللا وأم حكيم وحفصة

قصتها يف صحيح البخاري يف كتاب الشروط، �ب الشروط يف اجلهاد رقم احلديث  انظرو . 534ص

  . 5287ق �ب نكاح من اسلم من املشركات وعد�ن رقم وكتاب الطال 2734
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  .)2(وتزوج ابنة جرول أبو جهم، سفيان بن أيبقريبة معاوية 

واستدلوا أيضا �لوقائع اليت حدثت يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص اليت أسلم فيها أحد الزوجني و�خر  - 

  .)3(إسالم اآلخر ومع ذلك أقرهم على أنكحتهم وقد سبق ذكرها يف أدلة الفريق األول

يب أما أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رد ابنته زينب على ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي هللا عنه - 

  ".ويف رواية بعد سنتني، مل حيدث شيئا ويف رواية بعد ست سنني، العاص بن الربيع �لنكاح األول

فقد دل على عدم تعجيل الفرقة مبجرد إسالم الزوجة بعد الدخول وإال ملا رد الرسول صلى هللا 

وال حيتاج إىل جتديد العقد ، ا بعد مضي زمن كبري بني إسالميهماعليه وسلم ابنته على زوجه

  .)4(ولكنه مل يفعل، بينهما

ن ابنة الوليد بن املغرية كانت حتت أ ما رواه اإلمام مالك يف املوطأ عن ابن شهاب الزهري - 

فلم يفرق رسول ، مية من اإلسالمأوهرب زوجها صفوان بن ، فأسلمت يوم الفتح، صفوان بن أمية

  .واستقرت عنده امرأته بذلك)5(هللا ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني امرأته حىت أسلم صفوان

يوم  أن أم حكيم ابنة احلارث بن هشام أسلمت، املوطأ أيضا عن ابن شهابيف وما رواه  - 

                                                                                               
جرول اخلزاعية تزوجها عمر بن اخلطاب � يف اجلاهلية مث طلقها بعد صلح عمرو بن وهي أم كلثوم بنت  - )1(

 وهي والدة عبيد هللا بن عمر �لتصغرياحلديبية فتزوجها أبو جهم بن حذيفة وهو من قومها وكان مثلها مشركا 

  478ص 4اإلصابة، ج: ابن حجر انظر. وقد ذكر ذلك يف حديث البخاري

  . 1788ص 4حكام القرآن، جأ: ابن العريب - )2(

  . 345- 317ص 1ج له أيضاوأحكام أهل الذمة، . 332ص 2إعالم املوقعني، ج: ابن القيم - )3(

و�امشه عون . 2204ها، رقم كتاب الطالق �ب إىل مىت ترد عليه امرأته إذا أسلم بعد: سنن أيب داود. - )4(

. املعبود شرح سنن أيب داود حملمد مشس احلق العظيم آ�دي مع تعليقات مشس الدين ابن القيم اجلوزية

 1158الرتمذي يف �ب ما جاء يف الزوجني املشركني يسلم أحدمها . 209ص 3نصب الراية، ج: والزيلعي

واحلاكم يف املستدرك من حديث ابن عباس  2009م وابن ماجة، �ب الزوجني يسلم أحدمها قبل اآلخر رق

  . 2000ص  2ج

أخرجه مالك يف . 212ص 3نصب الراية، ج: والزيلعي. 359ص 3التلخيص احلبري البن حجر، ج - )5(

ته وهي أإنه هرب يوم فتح مكة، وأسلمت امر : عن شهاب قالوا. املوطأ �ب نكاح املشرك إذا أسلمت زوجته

  . ما� من النيب صلى هللا عليه وسّلمأفأحضر له ابن عمه عمري بن وهب : غرية، قال�جية بنت الوليد بن امل
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فارحتلت أم حكيم حىت ،  قدم اليمنوهرب زوجها عكرمة بن أيب جهل من اإلسالم حىت، الفتح

فثبتا على ، وقدم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فبايعه، فأسلم، قدمت على زوجها �ليمن فدعته إىل اإلسالم

  .نكاحهما ذلك 

، ومل يبلغنا أن امرأة هاجرت إىل هللا وغلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر : قال ابن هشام

  .)1(بينها وبني زوجها إال أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عد�ا إال فرقت هجر�ا

وغال لفرق ، دلت هذه األحاديث على أن إسالم الزوجة غري موجب لفسخ النكاح يف احلال

لكن ، وفرق بني أم حكيم وزوجها عكرمة، الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بني صفوان وامرأته عند إسالمه بعدها

فدل ذلك على االنتظار ،  مل يفعل هذان ولكن ترك الرسول هلما على نكاحهماالرسول ملسو هيلع هللا ىلص

  .قبل ان تنقضي عد�ا، وقد بينها ابن شهاب حني قال أن يقدم زوجها مهاجرا، �لتفريق مدة

  : املرجحاملذهب- 3

م حيث يقوم على عدأن اختالف الدين ال يعترب سببا للفرقة  - وهللا أعلم - يرى الباحث 

حبيث ، وذلك �ن احلياة الزوجية ال تتأثر �ختالف الدين بينهما، اعتبار اختالف الدين سببا للفرقة

ما مل ، يف حالة إسالم أحدمها دون اآلخر يتحول عقد النكاح إىل عقد جائز يصبح العقد موقوفا

ت املرأة الزواج من وإن اختار ،، فإن أسلم الطرف الثاين منهما استمر النكاح، تتزوج املرأة زوجا آخر

وقد اختار هذا )3(ورواية عن اإلمام أمحد )2(آخر فسخ الزواج بينهما وهو مذهب داود الظاهري

  .)4(املذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

  : واستدل أصحاب هذا املذهب مبا يلي

ة زوجها بسبب نه مل يثبت يف السرية النبوية أن رجال أمر مبفارقة زوجته أو امرأة أمرت مبفارقأ - أ

  .فاختالف الدين ليس سببا يف انقطاع احلياة الزوجية، إسالم أحدمها قبل اآلخر

                                 
نيل األوطار، : الشوكاين. 212ص 3نصب الراية، ج: الزيلعي. 379ص 14رح املوطأ جش: موسوعة - )1(

  . 162ص 6ج

  . 312ص 7احمللى، ج: ابن حزم - )2(

  . 537ص 7غين، جامل: ابن قدامة - )3(

  . 317ص 1وأحكام أهل الذمة له، املرجع السابق، ج. 332ص 2إعالم املوقعني، ج: ابن القيم - )4(
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أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن يفرق بني من  احملكمةالسنة الصحيحة الصرحية " : قال ابن القيم

  .)1("تزوجما مل ت، مىت أسلم اآلخر فالنكاح حباله، إذا مل تسلم معه امرأتهوبني ، أسلم

أو إسالم الزوج دون زوجته غري  ، ن األحاديث اليت ثبتت يف إسالم الزوجة قبل زوجهاإ - ب

كتابية مل �مرمها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �النفصال أو التفريق بينهما مع طول املدة اليت بينهما كقصة 

  .بن أيب جهلمية أو زوجة عكرمة أوكذا زوجة صفوان بن ، إسالم زينب دون زوجها

  : كما أن هذه األحاديث جاءت �قضة ملسألتني كبريتني مها

  .إلغاءقول احلنفية �ن اختالف الدارين يوجب الفرقة - 

ألن مثل هذا احلكم ال ، إلغاء مذهب اجلمهور من حتديد مدة االنتظار �لعدة قبل التفريق - 

  .بت �لرأي واالجتهاد وإمنا ال بد فيه من النصثي

واحلكم بفسادها حيتاج إىل ، فهي ليست فاسدة، ود الكفار قبل إسالمهم صحيحةأن عق - ـ

  .دليل

كما أن أدلة املذاهب اليت تقول �لفسخ بسبب إسالم أحد الزوجني قائمة على االجتهاد   - 

والتأويل وأقوى دليل جلميع املذاهب هي آية املمتحنة وقد اتفقوا على أ�ا تؤثر يف عقد النكاح إذا 

ولكنهم اختلفوا يف صفة �ثريها وهذا يدل على أ�ا ليست قاطعة ، حد الزوجني دون اآلخرأسلم أ

وإمنا منعت من متكني ، فآية املمتحنة مل �ت إلبطال عقود النكاح، الداللة بنفسها ألي مذهب

نة يف فيه تعريض هلا للفت، أل�ا �رجاعها إليه وإبطال هجر�ا، الكافر احملارب من املسلمة املهاجرة

  .)2(دينها

هذا تنفريا عن اإلسالم فإن املرأة إذا علمت أو علم الزوج أنه مبجرد يف إن " :القيم يقول ابن 

، ومل يبق له عليها سبيل إال رضاها ورضا وليها ومهر جديد، اإلسالم يزول النكاح ويفارق من حيب

وال فراق ، لم فالنكاح حبالهخبالف ما إذا علم كل منهما أنه مىت أس، نفر عن الدخول يف اإلسالم

بينهما إال أن خيتار هو املفارقة كان يف ذلك من الرتغيب يف اإلسالم وحمبته ما هو أدعى إىل 

                                 
 .317ص 5زاد املعاد ج: ابن القيم - )1(

ا�لة العلمية للمجلس األوريب لإلفتاء والبحوث، دبلن حكم الزواج بعد إسالم الزوجني، : عبد هللا اجلديع - )2(

  . 154م، ص2003/هـ1423د الثاين إيرلندا، العد
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  .)1("الدخول فيه

إن ما ذهب إليه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من عدم التفرقة بني الزوجني إذا أسلم احدمها هو 

حيث مل يثبت وال مرة أن ، لعدم ثبوت دليل يف ذلكما رجحه معظم فقهاء العصر احلديث وذلك 

وقد أسلم يف عهده خالئق ال حيصيها إال هللا ، خاطب النيب ملسو هيلع هللا ىلص الناس به ومل يفعله ولو مرة واحدة

  .تعاىل

كما أن هذا الرأي حيقق مقصد اإلسالم من �ليف القلوب عليه وإبقاء الزوجني يقيمان معا إن 

فيه رجاء إسالم الطرف اآلخر غري املسلم وهو ما جاءت به الدعوة ، نهما ذلكشاء املسلم م

  .النبوية

  : وقت وقوع التفريق ونوعه: �نيا

  : وقت وقوع التفريق - 1

اختلفت آراء الفقهاء بشأن الوقت الذي حيدث فيه التفريق بني الزوجني بسبب إسالم أحد 

  : مها رأينيالزوجني أو كالمها إىل 

ال بسبب ، حيث أن الفرقة تقع ��ء الزوج غري املسلم )2(وهو رأي احلنفية: األولالرأي  - أ

فإذا أسلم أحد الزوجني عرض القاضي اإلسالم ، فاإلسالم نعمة ال نقمة، إسالم الزوج الذي أسلم

وتعترب الفرقة واقعة من ، وإن أىب حكم �لفرقة بينهما، فإن أسلم فذاك هو املقصد، على اآلخر

  .)3(وإصدار احلكم شرطا لوقوعها، كم �اوقت احل

حيث أن الفرقة تقع عندهم مبجرد ، )6(واحلنابلة )5(والشافعية )4(وميثله املالكية: الرأي الثاين - ب

                                 
    . 378ص 1، جأحكام أهل الذمة: ابن القيم - )1(

البحر الرائق، : ابن جنيم. 351ص 4احلاشية، ج: وابن عابدين. 56ص 5املرجع السابق، ج: السرخسي - )2(

  . 130ص 3ج

  . 328املرجع السابق، ص: سليمان حوران - )3(

  . 117ص 2الشرح الصغري، ج: الدردير. 466ص 3، جمواهب اجلليل: احلطاب - )4(

  . 470ص 17ا�موع شرح املهذب، ج: النووي. 40ص 5األم، ج: الشافعي - )5(

: والعثيمني. 97ص 3منتهى اإليرادات، ج: والبهويت. 70ص 3كشاف القناع، ج: ابن إدريس احلنبلي - )6(
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أما إذا حصل دخول ، أي �سالم أحد الزوجني إذا مل حيصل دخول �لزوجة، ماكقيام سببها ح

اعتربت الفرقة واقعة حكما يف وقت ،  يسلم الزوج اآلخرفإذا ما انتهت ومل، فينتظر انتهاء فرتة العدة

  .وال حاجة يف كل ذلك إىل حكم القاضي، ألنه هو السبب يف الفرقة، اإلسالم

  : استدلوا على ذلك مبا يلي: أدلة رأي احلنفية

ألن اإلسالم ال يصلح سببا ، )1(ن الفرقة تقع ��ء الزوج غري املسلم ال �سالم الزوجأ - 1

فتحقق اإل�ء ال بد له من عرض اإلسالم على غري ، واإل�ء رمبا يوجد ورمبا ال يوجد، للفرقة

  .وهو من صالحية القضاة حلاجته إىل الوالية، املسلم

ولذا يتوقف ، فيتعني التسريح �إلحسان، اإل�ء كما هو معروف يفوت اإلمساك �ملعروف - 2

  .التفريق به على القضاء

وطريقة عرض ، وخيتلف التقدير فيه بني الناس، ا حيتاج إىل نظرأن الفسخ بسبب ذلك مم - 3

  .)2(اإلسالم على الزوجة اليت أسلم زوجها قبلها حيتاج إىل حنكة القاضي

  : وقد استدلوا �ألدلة التالية: أدلة اجلمهور - 

  .)3(فيتعلق احلكم به ألنه السبب احلقيقي، أن اإلسالم هو السبب يف الفرقة - 1

كما أنه ليس يف واحد ،  شيء منها اختالف بني الفقهاء يف كونه سببا للفرقة أنه ليس يف - 2

وكذلك الفرقة ، بل اإلسالم مىت قامت أماراته اعترب املتمسك به مسلما دون قضاء، منها خفاء

  .)4(احلاصلة به

  : رجحاملذهب امل - ج

�ا ال حتتاج إىل قضاء ن الصور املتفق عليها والظاهرة فإأ - وهللا أعلم –ما يرتجح لدى الباحث 

وأما الصور املختلف فيها وكذلك عند التنازع فال ، القاضي ألن هذا السبب أمر ظاهر ال خفاء فيه

                                                                                               
  . 332ص 5الشرح املمتع، ج

  . 114ص 3االختيار، ج: واملوصلي. 56- 45ص 5املبسوط، ج: السرخسي - )1(

  . 228ص 3البحر الرائق، ج: وابن جنيم. 288ص 3شرح فتح القدير، ج: ابن اهلمام - )2(

  . 478ص 5روضة الطالبني، ج: النووي - )3(

  . 1337ص 4بدائع الفوائد، ج: ابن القيم - )4(
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  .بد من قضاء القاضي

  : نوع الفرقة �سالم أحد الزوجني: �لثا

  : الزوجني على قولني أحداختلف الفقهاء يف نوع الفرقة احلاصلة بسبب إسالم 

وهو  )1(من احلنفية ن هذه الفرقة تعترب فسخا وميثل هذا الرأي أبو يوسفإ: القول األول - 1

  .)5(وابن القيم، واختيار ابن تيمية )4(واحلنابلة )3(والشافعية )2(املشهور يف مذهب املالكية

ت أي إذا أسلم الزوج وأب، و��ء الزوجة فسخ، ن الفرقة ��ء الزوج طالقإ: القول الثاين - 2

وهذا ، وإذا أسلمت الزوجة وأىب الزوج اإلسالم تكون فرقة طالق، الزوجة اإلسالم تكون فرقة فسخ

  .)7(وابن القاسم من املالكية، وتلميذه دمحم )6(حنيفة رأي أيب

  : أدلة الرأي األول

  : استدلوا مبا يلي

كيم هو الذي ن هذه الفرقة مل حتدث بسبب لفظ تلفظ به من بيده الطالق بل الشارع احلإ - 1

  .)8(حكم بوقوعها فتكون فسخا ال طالقا كفرقة الرضاع

  .)9(ألن صحة الطالق من شرطها اإلسالم، ن الكافر ال يلزمه الطالقإ - 2

أل�ا وقعت بسبب ، ن كل فرقة بسبب إسالم أحد الزوجني أو إسالمهما معا فهي فسخإ - 3

                                 
  . 565ص 3بدائع الصنائع، ج: الكاساين. 46ص 5جاملبسوط، : السرخسي - )1(

  . 26ص 12التمهيد ج: ابن عبد الرب. 212ص 2املدونة، ج: اإلمام مالك - )2(

  . 303ص 3جحتفة احملتاج ابن حجر اهليثمي، . 64ص 5األم، ج: الشافعي - )3(

  . 531ص 07املغين، ج: ابن قدامة - )4(

وبدائع . 380ص 1أحكام أهل الذمة، ج: وابن القيم. 336ص 32اوى، ججمموع الفت: ابن تيمية - )5(

  . 1337ص 4الفوائد له، ج

  . 288ص 3فتح القدير، ج: ابن اهلمام. 113ص 3االختيار، ج: املوصلي - )6(

  . 444ص 2عقد اجلواهر، ج: وابن شاس. 160ص 5املنتقى، ج: الباجي - )7(

  . 160ص 5، جاملرجع نفسه: والباجي. 228ص 3جالبحر الرائق، : ابن جنيم - )8(

  . 330ص 4الذخرية، ج: والقرايف. 270ص 2الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي عليه، ج: الدردير - )9(
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وهي فرقة ليست من نكاح ، معا نشوء حرمة كل منهما على اآلخر حبيث ال يستطيعان املضي

سواء كانت من طرف الزوج أو الزوجة أو  )1(وما كان كذلك من الفرق كان فسخا، صحيح شرعا

  .منهما معا

  : أدلة الرأي الثاين

  : استدل أصحاب هذا القول �ألدلة التالية

  .)2(كالطالق ابتداءَ ،  �ا فرقة واقعة �ختيار من هي بيدهإ - 1

فإن طلق وإال ، م عمل من أعماله االختيارية اليت يتأتى معها حسن العشرةأن إ�ءه اإلسال - 2

  .)3(طلق عليه القاضي طالقا �ئنا

والقاعدة أن كل فرقة جاءت من قبل الرجل تكون ، أن سبب الفرقة إ�ؤه ال إسالمها - 3

  .وهذه ليست منها، طالقا إال ما استثين

  .)4(والبدل قائم مقام األصل، القاضين انقضاء هذه املدة جعل بدال عن قضاء أ - 4

  : املذهب املختار - 3

وألن هذه ، ة أصحاب هذا املذهبلقوة أدل، الراجح أ�ا فرقة فسخ - وهللا أعلم - يرى الباحث 

، وما كان كذلك من الفرق فهو فسخ، وليست بلفظ الطالق، فرقة ليست بلفظ الزوج وال إذنه

أما إذا كانت الفرقة بسبب إسالم ، ب إسالم الزوجةوهذا إذا كانت الفرقة بسب، وليس بطالق

  .)5(الزوج فهي فرقة فسخ عند اجلميع

   

                                 
  . 27ص 12التمهيد، ج: ابن عبد الرب - )1(

  . 54ص 5، جاملرجع نفسه: الباجي - )2(

  . 54ص 5املبسوط، ج :السرخسي - )3(

  . 228ص 3املرجع نفسه، ج: ابن جنيم - )4(

  . 160ص 5، جاملرجع السابق: الباجي - )5(
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  .الفسخ بسبب ردة أحد الزوجین أو كلیھما: الفرع الثاني

ملا كان عقد الزواج خيتلف عن العقود األخرى فقد حرص اإلسالم على صفات معينة يف طرق 

ولكن ، وخاصة حني إنشاء العقد، زوجان مسلمنيومن أهم هذه الصفات أن يكون ال، عقد الزواج

إذا حصل ردة أحد الزوجني أو منهما معا فما حكم هذا الزواج وعليه فسنذكر حكم الزواج يف 

  .حالة حصول الردة يف هذا الفرع

  : تعريف الردة: أوال

  .واالنصراف عن الشيء إىل غريه، مطلقا )1(هي الرجوع: الردة لغة- 1

�ختياره دون إكراه ، ع املسلم العاقل البالغ عن اإلسالم إىل الكفرفهي رجو : اصطالحا - 2

  .)2(من أحد

الكبائر لذلك كانت  أكربوعليه فحكم الردة يف الشريعة اإلسالمية أ�ا جرمية خطرية وهي من 

وية تتمثل يف قتل املرتد كعقوبة هناك عقوبة دني، فباإلضافة إىل العقوبة األخروية، عقوبتها قاسية

خرى منها انقطاع العالقة الزوجية مبجرد وقوع الردة من أحد أة كما يرتتب عنها أحكام صليأ

  .الزوجني

ومن يرتدد منكم " : وقد وردت يف القرآن الكرمي عدة آ�ت تؤكد هذا املعىن منها قوله عز وجل

  .)3("عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة

  : وقد جاء يف السنة النبوية أحاديث كثرية منها

: يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا إال �حدى ثالث ال حيل دم امرئ مسلم" : قوله ملسو هيلع هللا ىلص

                                 
�ج : واملرتضى الزبيدي. 473ص 2الصحاح، ج: واجلوهري. 172ص 3لسان العرب، ج: ابن منظور - )1(

  . 351ص 2العروس من جواهر القاموس، ج

 2م، ج 1987- هـ1407، سنة 8دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط فقه السنة،: السيد سابق - )2(

، دار إحياء العلوم، لبنان، بريوت، 2األحكام الفقهية يف املذاهب اإلسالمية، ط: ودمحم عساف. 381ص

  . 569ص 2، ج1987

  . 217سورة البقرة، اآلية رقم  - )3(
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  .)1("املفارق للجماعة، والتارك لدينه، ثيب الزاينوال، النفس �لنفس

التارك لدينه مبعىن الردة وهي الرجوع "وعبارة ، فقد دل احلديث على أن عقوبة املرتد هي القتل

  .)2("عن دين اإلسالم

و نفى الرسل أمثل من أنكر وجود هللا ، ىل الكفرإوعليه فاملرتد هو الراجع عن دين اإلسالم 

أو استهزأ �ألنبياء ، أو سب هللا تعاىل، أحل حراما كاخلمر أو حرم حالال كالزواج وكذب �لنبوة أو

ألن املرتد هو من أنكر حكما معلوما من الدين ، والرسل أو أحدا من املالئكة فإنه يقتل كفرا

  .)3(و �لفعلأانت الردة �العتقاد أو �للسان سواء ك، �لضرورة

أو أنه حيي ومييت أو و يضر سوى هللا أنه ينفع ألوق أو شيء يعتقد يف خمفالردة �العتقاد كأن 

ن العامل خلقه أو أ، و ينكر بقلبه وحدانية هللا أو وجود املالئكةأ، و يرزق وغري ذلكأيعطي ومينع 

  .غري هللا وحنو ذلك

أو أو االستهزاء �لقرآن أو األنبياء ، فهي سب هللا تعاىل، ما من األقوال اليت تقع �ا الردةأو 

  .املالئكة أو حبكم معلوم من الدين �لضرورة

أو الذبح لغري هللا أو ، أو لشيء غري هللا، لصنممنها السجود ، ما األفعال اليت تقع �ا الردةأو 

  .إلقاء املصحف يف القاذورات وحنو ذلك

  : حكم الزواج بعد الردة: �نيا

و األفعال املذكورة أني �حد األقوال عت من أحد الزوجأن الردة إذا وق)4(اتفقت املذاهب األربعة

                                 
ومسلم يف   6878النفس �لنفس احلديث رقم  رواه البخاري يف �ب الد�ت، �ب: احلديث متفق عليه - )1(

  . 1302ص 3، ج1676كتاب القسامة، �ب ما يباح به دم املسلم، احلديث رقم 

  . 164ص 11شرح مسلم، ج: النووي - )2(

/ هـ1338حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، مصر، سنة : إبراهيم الباجوري - )3(

  . 117م، ص1920

القوانني : وابن جزي. 364ص 3البحر الرائق، ج: وابن جنيم. 369ص 4، جاملرجع السابق: ابن عابدين - )4(

. 57ص 5، جاملرجع السابق: والشافعي. 117ص 2الشرح الصغري، ج: والدردير. 137الفقهية، ص

 5الشرح املمتع، ج: العثيمنيو . 564ص 7املغين، ج: وابن قدامة. 320ص 3حتفة احملتاج، ج: واهليثمي
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، ألن عقد الزواج ال ميكنه أن جيمع بني زوجني أحدمها مرتدا، سابقا وقعت الفرقة بينهما حبكم الشرع

فاملرتد يف نظر الشارع يعد يف ، وزواج املسلمة بغري املسلم، ولذلك منع الشرع زواج املسلم بغري الكتابية

ن يكون كذلك أكما ال جيوز له ،  ن يكون زوجا ابتداءَ أال جيوز ، حكم من ال د�نة له ومن كان

  .انتهاءَ 

ال يفرقون بني الزوجني إذا ما ، يف رأي )3(واحلنابلة)2(وأحد أقوال احلنفية )1(إال أن املالكية

  .أل�ا قد تتخذها حيلة للتخلص من الزوجية فال حيقق هلا مبتغاها، حصلت الردة من جهة الزوجة

ألن ، فال تقع الفرقة بينهما استحسا�، إذا وقعت الردة من الزوجني معا )4(فيةكما ذهب احلن

  .وبرد�ما معا مل خيتلفا دينا، سبب الفرقة هو اختالف الدين

ألن ، فيوجبون التفريق بني الزوجني سواء ارتد أحدمها أو ارتدا معا )6(واحلنابلة )5(أما الشافعية

  .نه ميت حكما يف احلالتنياملرتد ال يصح زواجه وال تصرفاته أل

  .نوع الفرقة بسبب الردة: �لثا

القائلون بوقوع الفرقة �لردة على أن الفرقة احلاصلة بردة املرأة تكون  )7(اتفق مجهور الفقهاء

فال تكون ، ألن املرأة ال متلك الطالق وأن الفرقة حدثت من قبلها إذا الطالق بيد الرجل، فسخا

  .طالقا بل فسخا

فقد اختلف الفقهاء يف نوع الفرقة احلاصلة بسبب ردة الزوج على : رقة احلاصلة بردة الزوجأما الف

                                                                                               
  . 331ص

  . 270ص 2احلاشية، ج: الدسوقي - )1(

  . 49ص 5، جاملرجع السابق: السرخسي - )2(

  . 566ص 7، جاملرجع نفسه: ابن قدامة - )3(

  . 49ص 5، جاملرجع نفسه: السرخسي. 417ص 3فتح القدير، ج: ابن اهلمام - )4(

  . 57ص 5، جاملرجع نفسه: الشافعي - )5(

  . 566ص7، جنفسهاملرجع : ابن قدامة - )6(

الذخرية، دار : والقرايف. 49ص 5، جاملرجع السابق: والسرخسي. 364ص 3البحر الرائق، ج: ابن جنيم - )7(

: القريواين ابن أيب زيد. 335ص 4م، ج2001 - هـ1422سنة  1الكتب العلمية، لبنان، بريوت، ط

  . 592ص 4، ج1999سنة  1النوادر والز�دات، دار الغرب اإلسالمي، ط
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  : قولني

يرى أصحاب هذا الرأي أن ردة الزوج تتسبب يف الفرقة بني الزوجني وهذه : القول األول - 1

ورواية  وتلميذه أبو يوسف )1(وميثل هذا الرأي اإلمام أبو حنيفة، القاطالفرقة هي فسخ وليست 

وهو الذي رجحه ابن  )5(والظاهرية )4(واحلنابلة )3(وهو مذهب الشافعية، )2(عن اإلمام مالك

  .)6(القيم

ويرى أصحاب هذا الرأي أن الفرقة بسبب ردة الزوج هي طالق وليست : القول الثاين - 2

وميثل هذا الرأي دمحم ، جديدونوع هذا الطالق أنه �ئن ال رجعة فيه ولو يف العدة إال بزواج ، فسخا

  .)8(وهو املشهور من مذهب املالكية )7(تلميذ أيب حنيفة بن احلسن

  : مثرة اخلالف - 3

إذا �ب املرتد منهما وجدد الزوج عقدها تكون عنده على ثالث تطليقات بناء على القول 

وكذا لو ارتد الزوج ثالث مرات وجدد ، )9(وتكون عنده على طلقتني بناء على القول الثاين، األول

خبالف ، فعلى القول األول حتل امرأته من غري إصابة زوج �ن، وجدد النكاح، اإلسالم يف كل مرة

  .)10(القول الثاين

                                 
  . 418ص 3شرح فتح القدير، ج: ابن اهلمام. 49ص 5، جاملرجع نفسه: السرخسي - )1(

  . 336ص 4، جاملرجع نفسه: القرايف - )2(

  428ص 17ا�موع، ج: النووي. 57ص  5، جاملرجع السابق: الشافعي - )3(

  . 230ص 5منتهى اإليرادات، ج: ومنصور بن إدريس. 566ص 7، جاملرجع السابق: ابن قدامة - )4(

  . 143ص 7احمللى، ج: ابن حزم الظاهري - )5(

  . 317ص 1أحكام أهل الذمة، ج: ابن القيم - )6(

 - هـ1415سنة  1، لبنان، بريوت، طدار الكتب العلمية. 226ص 2املدونة، ج: اإلمام مالك - )7(

  . 107ص 4الفقه على املذاهب األربعة، ج: م، عبد الرمحان اجلزيري1994

  127ص 3االختيار، ج: املوصلي - )8(

  . 270ص 2حاشية الدسوقي، ج: دمحم عرفة. 229ص 3خمتصر خليل، ج شرح: اخلرشي - )9(

  . 369ص 4احلاشية، ج: ابن عابدين. 231ص 3ابن جنيم البحر الرائق، ج - )10(



 

 
166 

 

  : طريق وقوع الفرقة بسبب ردة أحد الزوجني - 4

خ الزواج بينهما اتفق الفقهاء أن الفرقة الواقعة بسبب الردة ال حتتاج إىل قضاء وإمنا ينفس

وأل�ا فرقة ال حتتاج إىل تقدير الظروف ، أل�ا من الفرق اليت اتفق الفقهاء عليها، )1(فسخا

ومل ، فهن فرقة واقعة حبكم الشرع، همر اواملالبسات بل يستوي فيها الناس مجيعا مهما اختلفت أنظ

نا يتدخل القضاء لدفع فه، حتتج إىل قضاء القاضي إال عند امتناع الزوجني أنفسهما عن الفسخ

  .مفسدة شرعية اجتاه قانون األسرة اجلزائري يف التفريق بسبب الردة

  .الفسخ لحق الزوجین: المطلب الثاني

وقد شرع هللا تعاىل أحكاما كثرية ، من املقاصد الضرورية اخلمسة صيانة العرض ومحاية النسب

قوبة خاصة هلذه اجلرمية ملا يرتتب وجعل ع، مناتؤ ولذلك حرم قذف احملصنات امل، لصيانة العرض

وهو ، فشرع اللعان، إال أن هللا تعاىل راعى احلياة الزوجية �حكام خاصة، عنها من أضرار خطرية

فال ، وال يوجد الشهود إلثبات ذلك �لز�نوع من الفرقة بني الزوجني عندما يتهم الزوج زوجته 

وال ميكن معاقبة الزوجة عقوبة ، وهو تدنيس لفراشه، ميكن اعتبار الزوج قاذفا ألن الزوجة متثل شرفه

، ألنه ليس منه، فال يعقل أن ينسب إليه، وقد ينتج عن ذلك ولد، لغياب احلجة والشهود، الز�

ومت ، فريفع األمر للقاضي وعليه إذا توافرت شروط حمددة يف الزوجني، فما أمامه إال نفي نسبه عنه

، وذلك هو اللعان املعروف يف الشريعة اإلسالمية، بينهمانطقها أللفاظ خمصوصة فّرق القاضي 

  .وهو حل خاص هلذه املسألة

   

                                 
البحر الرائق، : ابن جنيم. 114ص 3االختيار، ج: املوصلي. 337ص 2بدائع الصنائع، ج: الكاساين - )1(

والشرح  البيان والتحصيل: بن رشد اجلددمحم بن أمحد و. 335ص 4الذخرية، ج: والقرايف. 364ص 3ج

 :م1988- هـ1408، 2اإلسالمي، لبنان، بريوت، ط دار الغرب ،والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة

 4بدائع الفوائد، ج: وابن القيم. 478ص 5روضة الطالبني، ج: والنووي. 356- 355ص 9ج

  . 1337ص
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  .بسبب اللعان الفسخ: الفرع األول

  : لغة واصطالحا تعريف اللعان: أوال

يقال لعنه كمنعه طردُه ، مأخوذة من اللعن وهو الطرد واإلبعاد من رمحة هللا تعاىل: لغة. 1

وألن الرجل ، ن كل واحد منهما يلعن نفسه يف اخلامسة إن كان كاذ�وأبعده فهو لعني وملعون أل

﴿لُعن : قال هللا تعاىل. وهو الذي بدء به يف اآلية الكرمية، فسمي لعا�، هو الذي يلعن نفسه

املرأة يف أميانه ومسي اللعان بذلك بسبب أن الزوج يسبق . )1(﴾الذين كفروا من بين إسرائيل

  .)2("أن لعنت هللا عليه إن كان من الكاذبني": ويف اخلامسة يقول، اخلمسة

تباينت عبارات الفقهاء يف تعريف اللعان بتعاريف متقاربة على العموم كما : اصطالحا. 2

  : حيث عرفه، يلي

قائمة مقام حد  مقرونة �للعن، اللعان هو شهادات مؤكدات �ألميان: قالوا: احلنفية واحلنابلة - 

  .)3(مقام حد الز� يف حقها، القذف يف حقه

و نفي محلها الالزم له وِحلُفها على أ، هو حلف الزوج على ز� زوجته: أما املالكية - 

  .)4(تكذيبه

اللعان هو كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إىل قذف من لطخ فراشه  اقالو : الشافعية - 

  .)5(أو إىل نفي ولد، وأحلق العار به

هذه التعريفات كلها متفقة أن اللعان هو عبارة عن شهادات مؤكدة �ميان تقرن من جهة الزوج ف

وبذلك يدرأ عن الزوج حد القذف ويدرأ عن املرأة حد ، ومن جهة املرأة �لغضب، �للعن

  .)6(الرجم

                                 
  . 78سورة املائدة رقم  - )1(

  . 7سورة النور رقم  - )2(

  . 192التعريفات ص: اجلرجاين. 5/149احلاشية ج: ابن عابدين. 122ص  4البحر الرائق ج: ابن جنيم - )3(

  . 210شرح حدود ابن عرفة : الرصاع - )4(

  . 3/559جاملرجع السابق، : ابن حجر اهليثمي. 358ص 3ج، إعانة الطلبني: البكري - )5(

الم سبل الس: الصنعاين. 440ص/9فتح الباري ج: ابن حجر. 11/120املغين ج: ابن قدامة - )6(

= 
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شهادات مؤكدات �ألميان مقرونة شهادته �للعن وشهاد�ا : فالتعريف املختار للعان هو

  .لغضب�

فكان الغضب اردع هلا قائمة ، وجعل يف شهاد�ا أن تكون مقرونة �لغضب أل�ن يكثرن اللعن

  .)1(شهاداته مقام حد القذف يف حقه وشهادا�ا مقام حد الز� يف حقها

  : مشروعية اللعان: �نيا

إال أنفسهم  ﴿والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء: ىلااألصل يف مشروعية اللعان قوله تع

فشهادة أحدهم أربع شهادات �� إنه ملن الصادقني واخلامسة أن لعنت هللا عليه إن كان من 

عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات �� إنه ملن الكاذبني واخلامسة أن غضب  او ويدرءالكاذبني 

  .)2(﴾هللا عليها إن كان من الصادقني

فإن الزوج القاذف يُعفى من احلد إذا شهد ، ذكر هللا تعاىل يف هذه اآلية قذف الزوجات

وملا يلحقه ، ألن يف تكليف الزوج إحضار الشهود وإعنا� له وإحراجا، الشهادات املبينة يف اآلية

  .)3(من الغرية على أهله مث كظم إذ ال يوجد خملصا من ضيقه

لو أن رجال وجد " : فقال،  أن أنصار� أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسألهفقد جاء عن ابن مسعود �

فقال اللهم ، أو سكت سكت على غيظ، أو قتل قتلتموه، فتكلم جلدمتوه، رجال مع امرأته

  )4("افتح

وحيفظ للمرأة  ، ه عقوبة القذفويرفع عن، فحكم اللعان ينفي العار ونسب الولد على الزوج

وملا نزلت آية اللعان �دى النيب ملسو هيلع هللا ىلص األنصاري السائل وهو ، كرامتها ومسعتها من التهمة واخليانة

                                                                                               
  . 3/366ج

  . 122ص 4البحر الرائق، ج: ابن جنيم. 149ص 5احلاشية، ج: ابن عابدين - )1(

  . 9سورة النور، اآلية رقم  - )2(

، 1985، 2دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط: التفسري، املشهور بتفسري املراغي: مصطفى املراغي - )3(

  . 74ص 18ج

  . 1495يف كتاب اللعان رقم  2/1133أخرجه مسلم ج - )4(
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  . )2("أبشر � هالل قد جعل هللا لك فرجا وخمرجا" : بن أمية وقال )1(هالل

  .يف األجنبيات )3(م احلدأقيم اللعان يف األزواج مقا: قال اجلصاص

فلم ، فرأى بعينه ومسع �ذنه، وجد عند أهله رجال عن عكرمة عن ابن عباس أن هالل بن أمية

، فغدا على رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم فقال � رسول هللا إين جئت أهلي، يُهجه حىت أصبح

كره رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم ما جاء به ف، فوجدت عندها رجال فرأيت بعيين ومسعت �ذين

ن أفوهللا إن رسول هللا يريد ، ن جيعل هللا يل منه خمرجاأفقال هالل وهللا إين ألرجو ، واشتد عليه

  .)4("فنزلت هذه اآلية، بضربه إذ نزل عليه الوحي �مر

  : بسبب اللعان الفسخوقوع : �لثا

زوجني إذا مت اللعان صحيحا جبميع أركانه وشروط صحته اتفق العلماء على وقوع التفريق بني ال

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

، حسابكما على هللا: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للمتالعنني: � أنه قال حديث ابن عمر - 1

إن كنت صدقت عليها فهو ، ال مال لك" : قال، مايل: قال" ال سبيل لك عليها، أحدكما كاذب

  .)5("وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك، مبا استحللت من فرجها

                                 
بن عامر بن قيس األنصاري شهد بدرا وما بعدها، وهو أحد الثالثة الذين تيب عليهم  هالل بن أمية: هو - )1(

  . 571ص 3االستيعاب، ج: ابن عبد الرب. 574ص3اإلصابة ج: له ذكر يف الصحيحني، ابن حجر

رقم  4/35، وأمحد يف املسند 2256تاب الطالق �ب اللعان رقم يف ك 2/92أخرجه أبو داود ج - )2(

  . 4/36ط يف حتقيق املسند جؤو سنه شعيب األر�وح 7/349والبيهقي يف السنن الكربى ج 2131

  . 437- 286ص 3أحكام القرآن ج: اجلصاص - )3(

أربع شهادات �� إنه ملن الكاذبني رقم رواه البخاري يف كتاب التفسري �ب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد  - )4(

ومسلم . هـ1400سنة  1املطبعة السلفية، القاهرة، برتقيم دمحم فؤاد عبد الباقي، ط. 264ص 3ج 4747

إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض، مطبعة  انظر. 88ص 5ج 1496يف كتاب اللعان رقم احلديث 

لباب النقول يف أسباب النزول، دار إحياء : م، والسيوطي1998- هـ1419سنة  1دار الوفاء، املنصورة، ط

  . 152م، ص1983- هـ1403العلوم، بريوت، سنة 

أن أحدكما كاذب فهل منكما : اإلمام للمتالعنني: كتاب الطالق �ب قول  9/457أخرجه البخاري ج - )5(

  . 1130ص 2، ج1493ومسلم يف كتاب اللعان رقم  5312من �ئب رقم 
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" : ك عنهوقد اشتهرت األحاديث أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرق بينهما وقال ابن شهاب فيما رواه مال

  .)1("ال سبيل لك عليها" فكانت تلك سنة املتالعنني ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص 

فّرق رسول هللا : فقال، رجل قذف امرأته: قلت البن عمر: قال، عن سعيد بن جبري  - 2

، فهل منكما �ئب؟ فأبيا، اذبهللا يعلم أن أحدكما لك" : وقال، )2(ملسو هيلع هللا ىلص بني أخوي بين العجالن

  .)3("فأبيا ففّرق بينهما، فرّدد مها ثالث مرات

فهذه األحاديث دلت على وقوع الفرقة بني الزوجني بسبب اللعان وقد اتفق العلماء على 

  .ذلك

بسبب ما وصال إليه من النفرة والتباغض ، كما أن احلياة الزوجية بينهما تصبح مستحيلة

وبذلك يتضرر مجيع أفراد ، �ما لو ُتركا معا الزداد اخلصام ورمبا أدى إىل القتلأل، فالتفريق هو احلل

والتها تر وإبطال حدود ، إنه قد وقع بينهما من التقاطع والتباغض" : األسرة ولذلك قال ابن رشد

وهؤالء قد ، رمحةوذلك أن الزوجية مبناها على املودة وال، ما أوجب أن ال جيتمعا بعدها أبدا، هللا

  .)4("وال أقل من أن تكون عقوبتهما الفرقة، عدموا ذلك كل العدم

  : شروط اللعان: رابعا

  : وميكن إمجاهلا فيما يلي )5(ذكر الفقهاء شروطا كثرية لصحة اللعان

وزاد ، عاقلني، �ن يكو� �لغني، وهي أن يكون كال من الزوجني أهال للشهادة: األهلية - 1

                                 
  ديث السابق�بع للح - )1(

، تقدمت تسميتها يف حديث سهل بن سعد ومها عوميرالعجالين، 9/459قال ابن حجر يف فتح الباري  - )2(

  . 9/446/448وعاصم بن عدي بن اجلد بن العجالن العجالين، الفتح 

ومسلم يف كتاب اللعان  5311يف كتاب الطالق، �ب صداق املالعنة رقم  9/456أخرجه البخاري  - )3(

  . 1131- 2/1130ج. 1493رقم 

  . 2/120بداية ا�تهد ج: ابن رشد انظر - )4(

حاشية : والدسوقي. 197ص 4ابن جنيم البحر الرائق، ج. 42ص 5، جاملرجع السابق: الكاساين - )5(

، املرجع السابق: وابن حجر اهليثمي. 274ص 5، جاملرجع السابق: والشافعي. 406ص  2الدسوقي، ج

  . 33ص 9، جاملرجع السابق: وابن قدامة. 94ص 4زاد املعادن ج: وابن القيم. 56ص 3ج
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ألن اللعان عندهم شهادات مؤكدات ، شرط اإلسالم والنطق وغري حمدودين يف قذف )1(احلنفية

  .إسالم الزوج لوحده دون زوجته )2(�ألميان بينما اشرتط املالكية

فلم يشرتطوا اإلسالم يف أي أحد منهما ألن اللعان أميان تصح من  )4(واحلنابلة )3(أما الشافعية

  .املسلم وغري املسلم

شرط عدالة الزوجني خالفا للجمهور الذين يصح عندهم اللعان من كل  )5(يةكما أضاف احلنف

كا� مسلمني أم كافرين أم عدلني أو فاسقني أـم حمدودين يف قذف أم كان أزوجني مكلفني سواء 

  .أحدمها كذلك

ن تكون يف اقة كزوجته أو حكما كمطلقته بشرط قيام زوجية صحيحة بني الزوجني حقي - 2

  .)6(طالق رجعي وهذا �تفاق الفقهاء فرتة العدة من

إىل عدم جواز مالعنتها من الزوج أل�ا صارت  )7(أما املعتدة من طالق �ئن فذهب احلنفية

إىل عدم جواز اللعان يف الزواج  )9(فإ�م جييزون ذلك كما ذهب احلنفية )8(أما اجلمهور، أجنبيه عنه

                                 
  . 286ص 4فتح القدير، ج: ابن اهلمام. 43ص 7، جاملرجع السابق: السرخسي - )1(

  . 406ص  2، جاملرجع نفسه: الدسوقي - )2(

  . 560ص 3، جاملرجع نفسه: وابن حجر اهليثمي. 274ص 5، جاملرجع نفسه: الشافعي - )3(

  . 33ص 9، جاملرجع نفسه: وابن قدامة. 94ص 5زاد املعاد، ج: ابن القيم - )4(

  . 42ص 5، جاملرجع نفسه: الكاساين - )5(

، املرجع نفسه: والدسوقي. 183ص 3االختيار، ج: واملوصلي. 286ص 4املرجع نفسه، ج: ابن اهلمام - )6(

 153ص 19جمموع شرح املهذب، ج: ويوالنو . 174ص 5املرجع نفسه، ج: والشافعي. 465ص 2ج

  . 313ص 3منتهى اإلرادات، ج: والبهويت. 94ص 4، جاملرجع نفسه: وابن القيم

دار الفتاوى اهلندية، : الشيخ نظام الدين ومجاعة من علماء اهلند. 184ص 3، جالسابقاملرجع: املوصلي - )7(

  515ص 1جم، 2000- هـ1421، 1الكتب العلمية، لبنان، ط

زاد : وابن القيم. 275ص 5، جاملرجع السابق: والشافعي. 406ص 2، جالسابقاملرجع : قيالدسو  - )8(

  . 94ص 4املعاد، ج

  . 152ص 5احلاشية، ج: ابن عابدين - )9(
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فإن مل ، ن يكون بينهما ولدن يريد الزوج نفيهأرط الذين قالوا جبوازه بش )1(الفاسد خالفا للجمهور

  .وال لعان بينهما، يكن بينهما ولد ُحد الزوج للقذف

ويف مدة التهنئة �ملولود عادة وهي سبعة ، أن يكون اللعان بعد الوالدة )2(كما اشرتط احلنفية

  .فال يصح لعانه، فإن �خر لغري عذر، أي مبجرد الوالدة، فاشرتط الفورية )3(أما اجلمهور، أ�م

هل العلم وال خالف يف ذلك خاصة إذا مل أريق �للعان فهو تفريق مؤبد عند إذا وقع التف

، وقد وقع اخلالف بني الفقهاء إذا أكذب الزوج نفسه وأقيم عليه احلد، )4(يكذب الزوج نفسه

  .فهناك من قال �نه تفريق مؤقت وهذا ال جمال للتفصيل فيه

  : للعان وطريق وقوعها� الفسخ نوع: خامسا

  : هل هي فسخ أو طالق؟ إىل قولني، اختلف الفقهاء يف نوع الفرقة الثابتة �للعان

  : القول األول - 1

وقول لبعض املالكية أن الفرقة بني الزوجني هي طالق ، )5(ذهب اإلمام أبو حنيفة وتلميذه دمحم

دام على حالة اللعان والدليل على فيزول ملك النكاح وتثبت حرمة االجتماع والتزويج ما ، �ئن

  : ذلك ما يلي

كذبت عليها � : ته فقال عوميرأأن رسول هللا صلى هللا ملا العن بني عوميرالعجالين وبني امر - 

اللعان سنة املتالعنني ألن  عقبأمسكتها فهي طالق ثال� فصار طالق الزوج  رسول هللا إن

ق زوجته ثال� بعد اللعان عند رسول هللا فأنفذها عليها رسول هللا فيجب على كل مالعن عوميرطل

وألن سبب هذه الفرقة قذف ، أن يطلق فإذا امتنع ينوب القاضي منابه يف التفريق فيكون طالقا

                                 
: والعثيمني. 562ص 3املرجع نفسه، ج: وابن حجر اهليثمي. 192ص 2غري، جصالشرح ال: الدردير - )1(

  . 623ص 5املمتع، جالشرح 

  . 151ص 5املرجع نفسه، ج: وابن عابدين. 43ص 7املبسوط، ج: السرخسي - )2(

: والعثيمني. 560ص 3املرجع نفسه، ج: وابن حجر اهليثمي. 192ص 2املرجع نفسه، ج: الدردير - )3(

  . 623ص 5املرجع نفسه، ج

  . 4/79املنتقى ج: الباجي. 9/33ملغين جا: ابن قدامة - )4(

  . 43ص 5املرجع السابق، ج: وابن اهلمام. 245ص 3املرجع السابق، ج: الكاساين - )5(
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  .)1(وكل فرقة تكون من الزوج أو بسببه فهي طالق، الزوج

لتباغض تستحيل معه استمرار احلياة الزوجية على ما وقع بينهما من اال�ام والفضيحة وا - 

فإذا مت اللعان �مر القاضي ، ويكون عن طريق الطالق، فال بد من التسريح �حسان، الرمحة واملودة

وإذا امتنع الزوج �ب عنه القاضي بتطليقة ، )2(فإذا طلق فيها فهو طالق �ئن، الزوج �لطالق

  .فسخا وتفريق الزوج يكون طالقا ال، �ئنة

  .)3(القياس على فرقة العنني لدى احلاكم - 

  : القول الثاين- 2

والظاهرية واختاره ، من احلنفية)7(وأبو يوسف )6(واحلنابلة )5(والشافعية )4(وميثله مجهور املالكية

وأ�ا توجب حرمة مؤبدة كحرمة ، أن الفرقة بسبب اللعان تعترب فسخا وليست طالقا، )8(ابن القيم

  .صاهرةالرضاع وامل

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .)9("املتالعنان ال جيتمعان أبدا": قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص - 

 

                                 
  . 246ص 3املرجع السابق، ج: الكاساين - )1(

  . 120ص/2ج املرجع السابق: ابن رشد - )2(

  183ص3االختيار ج: املوصلي - )3(

املدونة، : اإلمام مالك. 162القوانني الفقهية ص: ابن جزي. 129ص/2، جاملرجع نفسه: رشد ابن - )4(

  . 354ص 2ج

  . 3/560جاملرجع السابق، : ابن حجر اهليثمي. 320ص/6روضة الطالبني ج: النووي - )5(

  . 623، ص5ع السابق، جاملرج: ابن العثيمني. 9/32، جالسابقاملرجع : ابن قدامة - )6(

  . 1943م  144ص 10احمللى ج: ابن حزم - )7(

  . 4/25بدائع الفوائد : ابن القيم - )8(

- 7/400يف كتاب الطالق، �ب يف اللعان، والبيهقي يف السنن الكربى،  2250سنن ايب داود رقم  - )9(

 7يح وصححه األلباين يف اإلرواء جورجاله رجال الصح" 304ص 5يف النيل، ج ، وقال الشوكاين401

  . 304ص 5نيل األوطار، ج: الشوكاين. " 188، 185ص
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  .)1(فرقة الرضاع أ�ا تقتضي حترميا مؤبدا وهي ال تزول �لرجوع وإكذاب النفس فهي تشبه - 

، القوال توجد فيه إرادة الزوج للط، أن اللعان ال يتم بلفظ الطالق الصريح وال الكناية - 

  .)2(فيكون فسخا

  .)3(لو كان طالقا لوقع مبجرد لعان الزوج ومل يتوقف على لعان املرأة - 

  .)4(أن الطالق بيد الزوج إن شاء طلق وإن شاء أمسك وهنا الفسخ حاصل حبكم الشرع - 

  : املذهب املختار - 3

ن فسخ ن الفرقة بسبب اللعاأوهو ، جحراقول أن القول األول هو - وهللا أعلم - يرى الباحث 

بل مها مغلو�ن عليها من غري ، وألن هذه الفرقة ليست �راد�ا، لقوة ما استدلوا به، ال طالق

  .فالطالق يقع �رادة الزوج أو �ذن منه، إراد�ا

  : طريق حصول الفرقة بسبب اللعان: سادسا

  : ةوذلك لألدلة اآلتي )5(اتفق الفقهاء على أنه ال بد يف اللعان أن يكون أمام القاضي

أنه جيب على القاضي حماولة الصلح والنصح بني الزوجني لعل أحدمها يرجع عن رأيه  - 

  .)6(ويعرتف �خلطأ قبل اللعان

فهناك من الفقهاء من ال يرى حصول الفرقة مطلقا ، ن الفرقة بسبب اللعان أمر خمتلف فيهإ - 

  .)7(فاشرتط القضاء لرفع النزاع، بسبب اللعان

فرقة اليت تتم �للعان هل حتتاج فيه إىل قضاء القاضي أم أ�ا تتم مبجرد وقد اختلف الفقهاء يف ال

  : التالعن بني الزوجني إىل مخسة آراء

                                 
  . 3/365سبل السالم : ، الصنعاين3/561حتفة احملتاج  - )1(

  .94ص 5زاد املعاد ج: ، ابن القيم9/32املغين ج: ابن قدامة - )2(

  . 4/196الروض النضري ج: السياغي الصنعاين - )3(

  . 4/196املرجع نفسه ج: السياغي الصنعاين - )4(

  . 33ص/9املغين ج: ابن قدامة - )5(

  . 561ص/3حتفة احملتاج ج: ابن حجر اهليثمي - )6(

  . 119ص 2بداية ا�تهد ج: ابن رشد - )7(
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اختارها اخلرقي أن الفرقة بني  )2(ورواية عن أمحد)1(ذهب احلنفية" : الرأي األول - 1

  .الزوجني تقع حبكم احلاكم بعد االنتهاء من اللعان

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .فهو كالواقع فعال يف حق التحرمي، التفريق بعد املالعنة أمر حمتم وواجب على القاضي - 

فهناك من الفقهاء من ال يوجبها  ، كما أن أمر الفرقة بعد اللعان هي مسألة اجتهادية - 

  .فيتعني احلكم �لفرقة بعد املالعنة لقطع النزاع، كعثمان البيت وغريه

وال ، وجني تقع بينهما مبجرد انتهاء اللعان منهما مجيعاأن الفرقة بني الز : الرأي الثاين - 2

  .)6(والظاهرية )5(ورواية عن اإلمام أمحد )4(واملالكية )3(من احلنفية وبه قال زفر، حاجة لتفريق احلاكم

  : واستدلوا على ذلك مبا يلي

  .أ�ا فرقة حلق الشرع - 

حكم أو قاضي ويف قصة اللعان اليت متت فهي ال حتتاج إىل ، أ�ا حرمة مؤبدة سببها اللعان - 

ال  أحدكما كاذب، حسابكما على هللا" : يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه أخرب حبصول الفرقة حيث قال

  .)7("سبيل لك عليها

ولو مل تلتعن الزوجة وميثل هذا ، لزوج من لعانهتقع الفرقة مبجرد انتهاء ا: الرأي الثالث - 3

  .)9(وهو رأي الشافعية )8(الرأي رواية عن اإلمام مالك

                                 
  . 3/169االختيار : املوصلي 3/298أحكام القرآن : جلصاصا 7/43املبسوط : السرخسي - )1(

  . 9/34املغين ج: ابن قدامة 308اإلفصاح ص - )2(

  . 286ص/4فتح القدير : ابن اهلمام 5/51بدائع الصنائع ج: الكاساين 7/43املبسوط ج: السرخسي - )3(

  . 162القوانني الفقهية ص: ابن جزي 3/107املدونة ج: م مالكاإلما - )4(

  . 249ص3ج ، كشاف القناع: منصور ابن ادريس. 9/34ج املرجع السابق: ابن قدامة - )5(

  . 9/144احمللى ج: ابن حزم - )6(

  . سبق خترجيه - )7(

: ابن عبد الرب. 2/465اشية جاحل: الدسوقي 4/137جعلى شرح خليل،  مواهب اجلليل: حلطابا - )8(

  . 98ص/6االستذكار ج

  . 562ص/3حتفة احملتاج ج: ابن حجر اهليثمي - )9(
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  : على ذلك مبا يلي اواستدلو 

أما املرأة فهي تالعن لتدفع عن ، صل يف نفي النسب ووقوع الفرقةأن لعان الزوج هو األ - 

إذا وجدت زوجها خيو�ا مع امرأة ولذلك ال يصح للمرأة أن تطالب �للعان ، الز�نفسها حد 

  .وإمنا يكون هلا حق طلب الطالق للضرر، أخرى

فرق بني املتالعنني وقال حسابكما على "أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  وانتقد على هذا الرأي حبديث ابن عمر

  .)1(فإن الفرقة وقعت بعد لعا�ما مجيعا وليس الزوج وحده" هللا

  .)2(ويكون من جمموع شهادا�ما، بينهما هو سبب الفرقة بينهماوالتالعن 

، وإمنا يلزم تلفظ الزوج �لطالق، أن املالعنة ال يرتتب عليها وقوع الفرقة: الرأي الرابع - 4

  .)4(وجابر بن زيد )3(ي عثمان البيتأوميثل هذا الر 

  : صحاب هذا الرأي مبا يليأواستدل 

                                 
  . 452ص 9فتح الباري ج: ابن حجر - )1(

الدسوقي  9/36املغين : ابن قدامة 4/197البحر الرائق ج: ابن جنيم 560ص/3حتفة احملتاج ج: اهليثمي- )2(

احمللى : ابن حزم 4/286فتح القدير ج: ابن اهلمام 2/121بداية ا�تهد ج: رشدابن  2/464احلاشية ج

  . 144ص 9

هو أبو عمرو عثمان بن مسلم البيت البصري، موىل لبين زهرة، �ئع البتوت، وهي األكيسة : عثمان البيت - )3(

سري : الذهيب انظر. هـ143أصحاب السنن، تويف سنة  الغليظة، فسمي البيت، فقيه البصرة، أخرج حديثه

/ 5ميزان االعتدال، ج: ابن حجر. 99ص �4ذيب التهذيب، ج: ابن حجر. 148ص/6أعالم النبالء، ج

ابن عبد . 154- 153ص 7م، ج1995- هـ1416، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط68ص

  . 9/35املرجع نفسه، ج: ابن قدامة 6/98املرجع نفسه، : الرب

جابر ابن زيد األزدي البصري، عامل البصرة يف زمانه، من الفقهاء التابعني، وهو من كبار تالميذ ابن عباس،  - )4(

 1شذرات الذهب، ج: ابن عماد احلنبلي. 481ص 4سري أعالم النبالء، ج: الذهيب: انظر. هـ93تويف سنة 

، وزارة الرتاث القومي 366ص 7ب النيل وشفاء العليل جكتا: الشيخ دمحم بن يوسف اطفيش. 363ص

  . م1986/ هـ1407والثقافة، سلطنة عمان، سنة 
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: رالعجالين أمام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن وقع اللعان مع زوجته أنه قاليف قصة عومي - 1

فهو دليل  )1("فطلقها ثالث قبل أن �مره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أمسكتها كذبت عليها � رسول هللا إن"

 بد من التلفظ �لطالق مثل ما فعل عومير ومل ينكر عليه على أن اللعان ال تقع به الفرقة وإمنا ال

  .رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  : الرد على هذا الدليل

  .)2(أن طالق عومير كان مبحض إرادته ال �مر من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص - 

  .)3(أن الطالق بعد اللعان مل يثبت عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وال أمر بذلك - 

ولو كان كذلك ولوقعت به ، اللعان ليس من ألفاظ الطالق الصريح وال الكناية أن - 2

  .الفرقة مىت متن وال حاجة إىل القاضي

ولو مل يقع اللعان وهذا قول  )4(أن الفرقة بني الزوجني تقع مبجرد القذف: الرأي اخلامس - 5

  .ال دليل عليه )5(أيب عبيد

أن الفرقة تقع بني املتالعنني مبجرد انتهاء  - أعلم وهللا  –يرى الباحث : املذهب املختار - 6

واحلكم يدور مع ، �ا اوهم أصحاب الرأي الثاين وذلك لقوة األدلة اليت استدلو ، اللعان منهما مجيعا

  .وعلة التفريق هو اللعان فيتعلق به، علته

   

                                 
ومسلم  5308يف كتاب الطالق، �ب من جوز الطالق الثالث رقم  446ص/9أخرجه البخاري ج - )1(

  . 1492يف كتاب اللعان رقم  1130ص/2ج

  . 451ص/9فتح الباري ج: جرابن ح 100ص 6ج السابقاملرجع : ابن عبد الرب - )2(

  . 100ص 6املرجع نفسه ج: ابن عبدالرب- )3(

  . 9/447ج املرجع نفسه: ابن حجر - )4(

هـ قرأ القرآن 157بن عبد هللا من خراسان، كان إماما حافظا جمتهدا ولد سنة  ابو عبيد القاسم بن سالم - )5(

سري : الذهيب. هـ224األموال، تويف سنة : م كتبه كتاب الشافعيعلى الكسائي، وكان حمد� وفقيها من أه

  . 11ص 3شذرات الذهب ج 490ص /10أعالم النبالء ج
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  الفسخ بسبب اختالف الدار: الفرعالثاني

   :تعريف دار اإلسالم ودار احلرب: أوال

ودار  –دار إسالم : يقسم فقهاء املسلمني العامل من حيث احلكم الشرعي إىل دارين مها

  .)1(حرب

وهي خمتلفة يف ألفاظها ومتفقة يف ، )2(وقد ذكر الفقهاء تعاريف كثرية لكل من هاتني الدارين

  .معانيها وميكن تلخيصها يف هذا التعريف

، وختضع لسلطان املسلمني، ام اإلسالميةفدار اإلسالم هي البالد اليت جتري فيها األحك

  .)3(فيقيمون فيها شعائرهم حبرية

وحيكمو�ا ، وختضع لسلطان الكفار، ودار احلرب هي البالد اليت جتري فيها أحكام الكفر

  .)4(مبوجب شريعتهم

ويتضح من هذه التعاريف املختلفة أن ، وهذا هو املعىن العام لكل من داري اإلسالم واحلرب

  : )5(سالم ال تكون كذلك إال بشروط ثالثة هيدار اإل

  .أي يديرها حاكم مسلم، حتت سلطة ووالية املسلمني واقع أن تكون الدار - أ

  .غريه اأن تسود وتطبق فيها أحكام اإلسالم ال أحكام - ب

  .إقامة شعائر اإلسالم حبرية من صالة وصوم وآذان وغريه - ج

                                 
: القرطيب. 188ص 2اشية جاحل: وما بعدها، الدسوقي 507ص 2شرح السري الكبري ج: لسرخسيا - )1(

  . 350ص 5اجلامع ألحكام القرآن، ج

م، 1992/ه1412دار الفكر، دمشق الطبعة الرابعة سنة آ�ر احلرب يف اإلسالم، : ليية الزحوهب - )2(

  . 154- 153ص 1963أطروحة دكتوراه سنة 

اختالف الدارين وأثره يف أحكام املناكحات واملعامالت، مطبعة دار السالم، رسالة : إمساعيل فطاين - )3(

  . 30، ص1989سنة  2دكتوراه، مصر، ط

  . 31املرجع نفسه، ص: يل فطاينإمساع - )4(

  . 255املرجع السابق، ص: أمحد حجي الكردي - )5(
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فإن كانت " �ن األحكام ووجود السلطةجر ": وميكن تلخيصها يف شرطني أساسني مها

وإذا ما ختلف شرط واحد من ، األحكام فيها لإلسالم والسلطة إلمام املسلمني فهي دار إسالم

  .)1(هذه الشروط فهي دار حرب

وقد ذكر الفقهاء إىل أن دار اإلسالم ميكن أن تصبح دار حرب إذا زالت عنها سلطة 

إذا أصبحت السلطة فيها لإلسالم ، تنقلب إىل دار إسالموكذلك ميكن لدار احلرب أن ، املسلمني

  : )2(وقد ذكر اإلمام أبو حنيفة لدار احلرب شروطا ثالثة، واملسلمني

  .وقوانينهم هابتطبيق، أن جتري فيها أحكام الشرك - أ

  .فلو كان بينها وبني دار احلرب دار للمسلمني مل تكن دار حرب، تصال بدار احلرباال - ب

  .)3(ى فيها مسلم أو ذمي آمنا �مان املسلمنيال يبق أن- ج

  .فقط فهي دار إسالم اثنان�ن حتقق واحد منها أو ، فإذا مل تتحقق هذه الشروط الثالثة معا

، وذهب الصاحبان من احلنفية إىل أن دار اإلسالم تصري دار حرب �ظهار حكم الكفر فيها

  .كانت مالصقة لدار احلرب أم ال  وسواء، سواء أكان املسلم فيها آمنا على دينه أم ال

  .)4(ألن السلطة هي املعيار احلقيقي للدار، ويظهر أن قول الصاحبني هو أقرب إىل الواقع

مادامت السلطة العليا ، وال ينظر بعد هذا إىل أن يكون املسلمون متمتعني حبريتهم الدينية أم ال

فإنه �بع وليس من أهلها ، سلمنيأل�م بذلك تبع ال أصل كحال املستأمن يف دار امل، للكفر

  .�مجاع الفقهاء

إن أغلب الدول اإلسالمية اليوم تطبق قوانني أجنبية وبعيدة عن اإلسالم  : وقد يتساءل البعض

  فكيف تعترب دار اإلسالم؟ ، بل أ�ا غري مطابقة له يف كثري من التفريعات، كليا

فإن ، ارسون عبادا�م وشعائرهم حبريةواملسلمون مي، مادام اإلسالم هو شعار الدولة: اجلواب

الدار دار إسالم حىت ولو كان هناك احنراف عن اإلسالم يف بعض فروعه اجلزئية اليت قد تؤدي يف 

                                 
  . 35املرجع السابق ص: إمساعيل الفطاين - )1(

  . 175- 4/174احلاشية، ج: ابن عابدين - )2(

  . 3/622بدائع الصنائع ج: الكاساين - )3(

  . 422ص/3فتح القدير ج: ابن اهلمام - )4(
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  .النهاية إىل الردة

دستوره على أن دين الدولة هو اإلسالم فهو  صينوبناء على ذلك فيمكن اعتبار أن كل بلد ال 

على دينها مطلقا ميكن الرجوع إىل أصلها السابق فإن كان هو الدستور  صينوإذا مل ، دار كفر

  .وإن كان غري ذلك كانت دار حرب وذلك بدليل االستصحاب، )1(اإلسالم كانت دار إسالم

  : اختالف الدار على الزواجأثر : �نيا

فأسلم دون ، أو كان ذميا مقيما بدار اإلسالم، إذا كان أحد الزوجني يف دار اإلسالم �مان

، أو أسلم أحد الزوجني املقيمني بدار احلرب مث هاجر إىل دار اإلسالم، وجه الذي بدار احلربز 

  : فقد اختلف الفقهاء يف حكم عقد الزواج بينهما على قولني

، )2(نفيةاب الفرقة بني الزوجني وميثله احلأن اختالف الدارين سبب من أسب: الرأي األول - 1

حبيث إذا خرج أحد الزوجني إىل دار اإلسالم مسلما أو ، )4(واحلسن )3(وهو قول لإلمام الثوري

أما ، حدث بذلك اختالف الدارين بينهما حقيقة وحكما، ذميا وبقي اآلخر يف دار احلرب حربيا

�ن خرج الزوج املسلم أو الذمي إىل دار احلرب بنية الرجوع إىل بلده مل ، إذا اختلفا حقيقة فقط

  .،ينفسخ نكاحه

�ن عقد أحد الزوجني احلربيني الذمة ومل يغادر دار احلرب فإنه ، وكذلك إذا اختلفا حكما فقط

، اختالفهما حقيقة فقط: فاحلنفية جيعلون اختالف الدارين على أنواع، ال ينفسخ نكاحه أيضا

                                 
  . 257املرجع السابق، ص: حجي الكردي أمحد - )1(

ابن . 3/192حاشية : ابن عابدين. 5/51املبسوط : السرخسي 3/438أحكام القرآن ج: اجلصاص - )2(

  . 3/313البحر الرائق : جنيم

هـ كان 97ب الثوري الكويف، إمام احلفاظ ولد سنة هو أبو عبد هللا بن سعيد بن مسروق بن حبي: الثوري - )3(

يلقب �مري املؤمنني يف احلديث، أخذ عن والده وفاق أهل عصره يف علوم الدين والفقه واشتهر �لورع والعلم 

 2شذرات الذهب، ج: وابن عماد. 229ص 7سري أعالم النبالء، ج: الذهيب: انظر. هـ161مات سنة 

  . 274ص

عبد  انظرهـ، 101، موىل زيد بن �بت، أحد أئمة اهلدى والسنة تويف سنة حلسن البصرياحلسن بن أيب ا - )4(

مرآة اجلنان وعربة اليقظان، مطبعة دائرة املعارف النظامية، حيدرأ�د الدكن، اهلند، : هللا بن سليمان اليافعي

  . 136ن ص1، جشذرات الذهب: وابن عماد احلنبلي. 137ص 1هـ، ج1337، سنة 1ط
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  .واختالفهما حقيقة وحكما، واختالفهما حكما فقط

أل�ما ، فال تقع الفرقة، أو بغريه �مان دار الكفر فخرج أحدمها إىل، فإذا كان الزوجان مسلمني

واآلخر يف دار اإلسالم فاختالف ، وإن كان أحدمها مقيما يف دار الكفر، من أهل دار واحدة

، وكذلك إذا خرج أحد الزوجني إىل دار اإلسالم مستأمنا، الدار ال أثر له �لنسبة للزوجني املسلمني

  .فال تقع الفرقة �إلمجاع لعدم اختالف الدار بينهما حكما وبقي اآلخر كافرا يف دار احلرب

إن اختالف الدارين ليس سببا من أسباب : الفقهاء الذين قالوا)1(وميثله مجهور: الرأي الثاين- 2

وإمنا تكون الفرقة �ختالف الدين بينهما لسبب إسالم أحد ، الفرقة بني الزوجني �ي حال

فإنه يفسخ للسيب ، وكذلك إذا حصل سيب، ة عند اجلمهورالزوجني كما سبق سبب موجب للفرق

   )3(والليث بن سعد )2(ال الختالف الدار وهو قول األوزاعي

                                 
أحكام : ابن العريب. 161ص/5املنتقى ج: الباجي. 313- 303- 2/300املدونة ج: اإلمام مالك - )1(

، 18/63اجلامع ألحكام القرآن، : القرطيب 49- 2/45بداية ا�تهد : ابن رشد. 4/1787القرآن 

ختريج الفروع، مؤسسة الرسالة، بريوت، : الزجناين 4/410لكيا اهلراسي أحكام القرآن ل 5/63األم : الشافعي

  . 243م، ص1986- هـ1407، 4ط

منتهى : منصور بن إدريس. 68ص/3كشاف القناع : البهويت. 8/503الفروع  7/539املغين : ابن قدامة - 

  . 3/96اإلرادات ج

هـ نشأ 88بد الرمحان بن عمرو بن ُحيمد األوزاعي، عامل أهل الشام، ولد سنة أبو عمر وع: هو األوزاعي - )2(

يتيما فقريا يف حجر أمه، كان كثري العلم والعبادة واحلديث والفقه حجة ثقة مأمو� ويل القضاء ليزيد بن الوليد 

سنة  مث استعفى فأعفي، كان له مذهب مستقل مشهور عمل به أهل الشام واألندلس مث اندثر، مات

  . هـ157

مصنف عبد  انظر، 241ص/1شذرات الذهب ج: ابن عماد. 79ص/7سري أعالم النبالء ج: الذهيب انظر

  9/421فتح الباري ج: ابن حجر. 106- 4/105مصنف ابن أيب شيبة  173- 7/169الرزاق 

هـ كان حافظا ثقة نبيال سخيا له 94بن عبد الرمحان املصري املكىن �يب احلارث ولد سنة  الليث بن سعد - )3(

  . هـ175ضيافة وهو عامل الد�ر املصرية، وكان فقيها كثري احلديث تويف للنصف من شعبان يوم اجلمعة سنة 

؛ األعالم 285ص/1شذرات الذهب ج: ؛ ابن عماد7/418سري أعالم النبالء ج: الذهيب انظر

  . 248ص/5ج



 

 
182 

 

  .)1(ابن القيم وهو الذي اختاره

  : أدلة أصحاب الرأي األول

  : استدل احلنفية مبا يلي

  : من الكتاب- 

ُ أَْعَلُم �ِِميَاِ�ِنَّ َ�أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنو {: قول هللا تعاىل ا ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ ا�َّ

 َوآُتوُهْم َما فَِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفَال تـَْرِجُعوُهنَّ ِإَىل اْلُكفَّاِر َال ُهنَّ ِحلٌّ َهلُْم َوَال ُهْم حيَِلُّوَن َهلُنَّ 

َما ُجنَاَح َعلَْيُكْم أَْن تـَْنِكُحوُهنَّ ِإَذا آتـَيـُْتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوَال ُمتِْسُكوا بِِعَصِم اْلَكَواِفِر َواْسأَلُوا  أَنْـَفُقوا َوَال 

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  َنُكْم َوا�َّ   .اآلية} أَنْـَفْقُتْم َوْلَيْسأَلُوا َما أَنْـَفُقوا َذِلُكْم ُحْكُم ا�َِّ َحيُْكُم بـَيـْ

آلية صرحية يف الداللة على حصول الفرقة بني الزوجني بسبب اختالف الدار من عدة هذه ا

  : وجوه منها

﴾ فاملرأة اليت هاجرت إىل دار اإلسالم بعد أن ﴿فال ترجعوهن إىل الكفار: عاىلت قوله - 

قطعت الزوجية بينهما بسبب أسلمت فقد فارقت زوجها الذي تركته يف دار الكفر كافرا وبذلك ان

  .اختالف الدار بينهما

حيث أمر برد مهر الزوجة املسلمة املهاجرة إىل دار  )2(﴾﴿وءاتوهم ما أنفقوا: قوله تعاىل - 

  .)3(اإلسالم على زوجها الكافر النقطاع العصمة بينهما �ختالف الدار

  : الرد على هذا الدليل

بل الختالف الدين ، ر على الزوج الكافر ليس بسبب اختالف الدارينأن وجوب رد امله - 

  .أل�ا أسلمت يف دار الكفر وهاجرت �سالمها بعد أن امتنع زوجها عن اإلسالم

  .)4(ألن ذلك كان يف بداية اإلسالم، كما أن هذه اآلية منسوخة - 

                                 
  . 363- 1/317أحكام أهل الذمة : ابن القيم - )1(

  . 10سورة املمتحنة، اآلية  - )2(

  . 5/51املبسوط : السرخسي 3/439أحكام القرآن ج: اجلصاص - )3(

  . 1/368أحكام أهل الذمة ج: ابن القيم- )4(
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جده أن  عن أبيه عن )1(ما روي عن احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب: من السنة - 

  .)4(مبهر جديد ونكاح جديد )3(إىل أيب العاص )2(رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رد ابنته زينب

ملسو هيلع هللا ىلص أل�ا كانت  فقد دل هذا احلديث على انقطاع العالقة الزوجية بني زينب بنت رسول هللا

رة اليت هاجرت إليها من مكة وبني زوجها أيب العاص الذي  وهي املدينة املنو ، مسلمة بدار اإلسالم

فقد ردها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على زوجها بنكاح جديد ومهر ، كان كافرا وبدار الكفر وهي مكة

  .)5(جديد

                                 
اة حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبرية بن شراحيل الكويف، ولد يف حياة أنس بن مالك، كان فقيها وأحد رو  - )1(

: احلديث وحفاظه، وكان من حبور العلم، وتكلم فيه لتدليسه ولنقص قليل يف حفظه، قال زرعة وأبو حامت عنه

  . صدوق ليس �لقوي يدلس عن عمرو بن شعيب: صدوق يدلس، وقال ابن خيثمة عن ابن معني

  . �2/192ذيب التهذيب : ابن حجر. 75- 7/68سري أعالم النبالء ج: الذهيبانظر 

هـ 8ملسو هيلع هللا ىلص أكرب بناته ولدت قبل البعثة مبدة قيل أ�ا عشر سنني وتوفيت سنة  زينب بنت رسول هللا هي - )2(

  . 306ص 4اإلصابة، ج: وابن حجر 467ص 5أسد الغابة، ج: ابن األثري انظروغسلتها أم عطية، 

بن عبد العزة القرشي صهر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، زوج بنته زينب، وهو ابن هالة  هو أبو العاص لقيط بن الربيع - )3(

بنت خويلد أخت خدجية وهو والد أمامة اليت كان حيملها النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف صالته، أسلم قبل احلديبية خبمسة 

  . 370ص  4اإلصابة، ج: ، وابن حجر265ص 4أسد الغابة، ج: ابن األثري انظرأشهر، 

قال  208- 2/207وأمحد ج 7/188والبيهقي ج 2010وابن ماجة رقم  1/214أخرجه الرتمذي ج - )4(

: وقال عبد هللا بن أمحد عقب احلديث، وهو ضعيف وعلته احلجاج بن أرطاة فقد كان مدلسا: منكر: األلباين

عمرو بن شعيب إمنا مسعه من دمحم بن هذا حديث ضعيف، أو قال واه، ومل يسمعه احلجاج من : قال أيب" 

عبيد هللا العرزمي، ال يساوي حديثه شيئا، واحلديث الصحيح الذي روى أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أقرمها على النكاح 

  . 341ص/6إرواء الغليل، ج: األلباين انظر، "األول

  . 5/52املبسوط : السرخسي - )5(
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  : الرد على هذا الدليل

  .)1(ألن فيه احلجاج بن أرطاة، أن هذا احلديث ضعيف اإلسناد ال حيتج به - 

ث معارض حبديث أصح منه عن ابن عباس رضي هللا عمهما أنه قال رّد رسول هللا وهذا احلدي

ومل حيدث : ويف رواية الرتمذي، مل حيدث شيئا، ملسو هيلع هللا ىلص ابنته زينب على أيب العاص �لنكاح األول

  .)2("نكاحا

كافر �رض الكفر فلما  )3(أن أميمة بنت بشر فّرت إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص وهي مسلمة وزوجها - 

مث قدم زوجها بعد ذلك مسلما فلم ، � )4(انقضت عد�ا زّوجها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سهل بن حنيف

                                 
هو من حبور العلم وتكلم فيه لتدليسه، ويل قضاء البصرة، تركه أمحد وابن املبارك وحيي : احلجاج بن أرطاة - )1(

عمرو : هذا احلديث مل يسمعه احلجاج من عمرو بن شعيب، وقال أبو داوود: القطان وابن معني، وقال أمحد

الذهيب سري أعالم . 6/359الطبقات ج: ابن سعد: انظر. بن شعيب عن أبيه عن جده ليس حبجة

هذا ال : " وروى البيهقي عن الدارقطين قال. 196ص �2ذيب التهذيب ج: ؛ ابن حجر75- 68ص7ج

  ". يثبت، وحجاج ال حيتج به

عون املعبود  2240أبو داود يف سننه رقم  2366- 1876رواه اإلمام أمحد يف مسنده رقم  - )2(

 647ص 1ج 2009وابن ماجة يف سننه رقم 1143رقم/ 3، الرتمذي يف سننه ج322ص/6ج

وقال البخاري . واحلاكم وصححه 188ص/7والبيهقي يف سننه الكربى ج 254ص2والدارقطين يف سننه ج

حديث ابن عباس أصح يف هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن : "رمحه هللا

  ". مقال وقال الرتمذي رمحه هللا بعد روايته حديث عمرو بن شعيب، هذا حديث يف إسناده". أرطاة 

وأحسن املسالك يف هذين احلديثني ترجيح حديث ابن عباس، كما : " 9/424وقال ابن حجر يف فتح الباري 

  . 5ص5جممع الزوائد ج: واهليثمي. 305ص6نيل األوطار ج: الشوكاين: انظر. رجحه األئمة

: ابن األثري. 233ص 4اإلصابة ج: ابن حجرانظر . هي أميمة بنت بشر من بين عمر بن عوف صحابية - )3(

  . 402ص/5أسد الغابة ج

بن واهب بن العكيم األنصاري من أهل بدر، املكىن �يب سعد، تبت يوم أحد حني  هو سهل بن حنيف - )4(

، انكشف الناس و�يع يومئذ على املوت، روى أحاديث، استخلفهعلي � على املدينة وشهد معه صفني

  . 2/91االستيعاب ج: ابن عبد الرب. 2/86اإلصابة ج: ابن حجر انظر. هـ38تويف سنة 
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  .)1(ترد إليه

  .)3("يف هذا دليل على أن الفرقة وقعت بينهما بتباين الدار" : )2(قال السرخسي

  : هذا الدليل الرد على

بل األقرب إىل ، ان هذا احلديث ال يوجد فيه ما يشري إىل أن الفرقة وقعت بتباين الدارين

  .االحتمال أن الفرقة وقعت �ختالف الدين

وال ، أن مقاصد النكاح ال ميكن أن تنتظم مع اختالف الدار حقيقة وحكما: من املعقول - 

  .)4(قياسا على املرتد، فلم يكن لبقائه أي فائدة فيزول، يتمكن الزوجان من االنتفاع �لنكاح عادة

  : الرد على هذا الدليل

وإمنا اختالف ، أن التعليل �ن فوات مقاصد النكاح بسبب اختالف الدارين ال يصلح لالعتبار

لسهولة ، وحىت لو كانت هذه العلة صحيحة فإ�ا ال تصلح يف الوقت احلاضر، الدين هو املعترب

زوجني من دار احلرب ملالقاة زوجه يف دار اإلسالم مع تطور وسائل االتصال يف انتقال أحد ال

مث إن أهل دار احلرب كاملوتى حكما الستحقاقهم . )5(واحلكم يزول بزوال علته، العصر الراهن

  .)6(وال نكاح بني حّي ومّيت �إلمجاع، وألن من ارتد وخرج إليهم اعترب يف حكم امليت، القتل

ألنه مأمور �هلجرة عن دار احلرب إن ، م هو من أهل دار اإلسالم حكما مطلقاكما أن املسل

فإذا نقضه خرج عن ، وكذلك الذمّي مادام على عقده ومل ينقضه، وجو� أو ند� حسب حاله

                                 
  . 4/233اإلصابة ج: ، ابن حجر92ص5شرح السري الكبري ج - )1(

املبسوط أحد : هو أبو بكر دمحم بن أمحد بن ايب سهل السرخسي احلنفي، صاحب السرخسي: السرخسي - )2(

: إماما، حجة، متكلما، فقيها، أصوليا، مناظرا، من مؤلفاته شرح السري الكبري، والسرخسي األئمة الكبار، كان

  . هـ490املبسوط الذي أماله وهو يف السجن، تويف سنة 

. 2/165مفتاح السعادة ج: طاش كربى زاده 85رقم  28ص 2اجلواهر املضيئة ج: عبد القادر القرشي: انظر

  . 158ة ص الفوائد البهي: عبد احلي اللكنوي

  . 5/93شرح السري الكبري ج: السرخسي - )3(

  . 3/622بدائع الصنائع ج: الكاساين 51ص/5املبسوط ج: السرخسي - )4(

  . 200اختالف الدارين ص: مساعيل فطاينإ - )5(

  . 259املرجع السابق، ص: أمحد الكردي - )6(
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  .)1(الذمة وعّد حربيا

  : أدلة أصحاب الرأي الثاين

  : مبا يلياستدل مجهور الفقهاء على أن اختالف الدارين ليس سببا للفرقة 

 ﴾... مناتأيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤ  �﴿:قال هللا تعاىل: آية املمتحنة - 

ال اختالف الدارين وذلك  )2(هذه اآلية أن سبب فرقة املسلمة لزوجها الكافر هو إسالمها تدل

وزاد  ﴾فال ترجعوهن إىل الكفار﴿﴾وهو ظهور إسالمها مناتؤ ﴿فإن علمتموهن م: لقوله تعاىل

  .﴾ال هن حّل هلم وال هم حيّلون هلن﴿: مر بيا� و�كيدا بقوله تعاىلاأل

  : الرد على هذا الدليل

هاجرات من دار أن اجلمهور أغفلوا جانب اختالف الدارين مع أن اآلية ذكرت حكم النساء امل

  .)3(احلرب إىل دار اإلسالم مفارقات أزواجهن املشركني املقيمني يف دار احلرب

  : من السنة - 

حديث ابن عباس � أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص رد ابنته زينب على زوجها أيب العاص بن الربيع �لنكاح 

أيب العاص وكان إسالمها قبل إسالمه بست رد ابنته زينب على "ويف لفظ ، ومل حيدث شيئا، األول

  .)4("ومل حيدث شهادة وال صداقا، سنني على النكاح األول

فلو أن الفرقة وقعت ، دل هذا احلديث بلفظ صريح على أن اختالف الدارين ال أثر له يف الفرقة

                                 
  371ص/ 3اشية ابن عابدين على البحر الرائق، جح: ابن عابدين - )1(

  . 462ص4أحكام القرآن ج: الكياهراسي - )2(

  . 426أحكام الذميني واملستأمنني ص: عبد الكرمي زيدان - )3(

كتاب الطالق �ب إىل مىت ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، 2240رقم  2/675أخرجه أبو داود  - )4(

وابن  1143ح، �ب ما جاء يف الزوجني املشركني يسلم أحدمها رقم، يف كتاب النكا  3/439والرتمذي 

؛ 3/369وأمحد  2009كتاب النكاح، �ب الزوجني يسلم أحدمها قبل اآلخر رقم  1/647ماجة 

، وصححه ابن حزم يف احمللى 2811رقم  2/219وصححه احلاكم  7/187والبيهقي  1876رقم

وصححه  3/209- 32/337حلديث يف جمموع الفتاوي وأثبت شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا ا 5/372ج

  209ص3ج. نصب الراية انظروذكر له شواهد،  1921رقم  6/339األلباين يف اإلرواء ج
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  .)1(حكمالثبوت اختالف الدار بينهما حقيقة و ، �ختالف الدارين ملا ردها إليه إال بنكاح جديد

كان املشركون على منزلتني من النيب صلى هللا " : ما روى عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال- 

كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عهد ال يقاتلهم وال ،  عليه وسلم واملؤمنني

طهرت حل هلا فإذا ، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل احلرب مل ختطب حىت حتيض وتطهر، يقاتلونه

  .)2("فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، النكاح

فهذا احلديث دليل على أن الفرقة بني الزوجني ال تقع مبجرد هجرة املرأة من دار احلرب إىل دار 

مث هي �خليار إن شاءت نكحت وإن ، إال بعد أن حتيض وتطهر، وأنه ال حيل نكاحها، اإلسالم

  .)3(شاءت انتظرت إسالم زوجها

، النيب ملسو هيلع هللا ىلص فتزوجت أسلمت امرأة على عهد" : حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال - 

فانتزعها رسول هللا ، إين قد أسلمت معها وعلمت �سالمي: فجاء زوجها إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال

  .)4("وردها إىل زوجها األول، خرملسو هيلع هللا ىلص من زوجها اآل

  .فدل احلديث على أن الفرقة ال تقع بني الزوجني إذا اختلفت الدار بينهما يف احلال

، ومكة دار كفر و�ا زوجته، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص ظاهر عليه، روي أن أ� سفيان أسلم مبر الظهران - 

اقتلوا هذا " : وهند ابنة عقبة مشركة فأخذت بلحيته وقال، يان أمام النيب ملسو هيلع هللا ىلص مسلماورجع أبو سف

قامت على الشرك حىت أسلمت بعد الفتح ��م فأقرها رسول هللا صلى هللا عليه أو " الشيخ الضال

                                 
  . 540ص 7املغين ج: ابن قدامة - )1(

يف كتاب الطالق �ب نكاح من أسلم من املشركات وعد�ن  9/417أخرجه البخاري يف صحيحه ج - )2(

  . 5286رقم

  . 364ص1أحكام أهل الذمة ج: ابن القيم - )3(

وابن ماجة يف   2239يف كتاب الطالق، �ب إذا أسلم أحد الزوجني رقم  2/674أخرجه أبو داود ج - )4(

األمام أمحد : يف املسند2008رقم  647ص/1كتاب النكاح، �ب الزوجني يسلم أحدمها قبل اآلخر ج

واحلاكم يف املستدرك  12645رقم  169- 7/168نف وعبد الرزاق يف املص 2972رقم 5/121

وضعف إسناده األلباين  1280رقم  9/467وصححه ووافقه الذهيب وابن حبان ج 2810رقم 2/218ج

  . 6/337يف اإلرواء 
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  .)1(وسلم على النكاح

ف الدارين حقيقة وحكما بني أيب سفيان وزوجته ومع ذلك مل فهذه احلادثة دلت على اختال

  .)2(يؤثر االختالف يف نكاحهما

  : من املعقول - 

فال ينفسخ �ختالف الدار كسائر عقود املعاوضات فهو مثل ، أن عقد النكاح عقد معاوضة

  .)3(البيع وحنوه

صود يف عقود املعاوضات ألن املق، أن هذا القياس هو قياس مع الفارق: الرد على هذا الدليل

أما املقصود األصلي يف النكاح فهو إجناب الذرية وتكوين ، وهو ال يتأثر بتباين الدار، هو املال

  .)4(وهذا املقصود ال يتحقق إال عند حتقق احتاد الدار دون اختالفهما، األسرة

رتجيح وذلك أن رأي اجلمهور هو األوىل �ل- وهللا أعلم –يرى الباحث : املذهب املختار - 3

ألن القول ، ملوافقته ملقاصد الشريعة وخصائصها من التيسري ورفع احلرج وخاصة يف العصر احلاضر

ألن األصلبقاء النكاح واستمراره وعدم إبطاله إال ، �لفرقة بسبب اختالف الدار فيه مشقة وحرج

  .بدليل يدل على زوال العصمة بينهما

ح وقد ردوا على معظم االنتقادات واملناقشات املوجهة صكما أن أدلة اجلمهور هي األقوى واأل

  .وهللا أعلم، ألدلتهم

  : بسبب اختالف الدار الفسخنوع : �لثا

اء أكان الزوج هو و وس، كالردة،  الفرقة �ختالف الدار فسخ عند احلنفية لوقوعها �لتنايف

  .)5(املسبب الختالف الدار خبروجه من داره األوىل أو الزوجة

                                 
  . 421ص 9فتح الباري ج: وابن حجر 270ص 4األم ج: الشافعي: - )1(

  . 522ص 5االستذكار، ج: ابن عبد الرب - )2(

  . 620ص6املرجع السابق، ج : ابن قدامة 367ص 1أحكام أهل الذمة ج: مابن القي - )3(

  . 429أحكام الذميني واملستأمنني ص: عبد الكرمي زيدان - )4(

احلاشية : وابن عابدين 2/338الفتاوى اهلندية : مجاعة من العلماء 5/98شرح السري الكبري  السرخسي - )5(

  364ص4ج
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  : ريق وقوع الفرقة بسبب اختالف الدارط: رابعا

إن الفرقة بسبب اختالف الدار تقع مباشرة أل�ا ال حتتاج إىل قضاء وهي فرقة حلق الشرع وهي 

وذلك حلرمة اجتماع الزوجني فهي تقع حال وجود سببها دون أن تتوقف ، )1(على سبب ظاهر

  .على طلب أحد الزوجني لعدم وجود حق هلم فيها

وج احلريب إىل دار� مسلما أو ذميا �نت منه زوجته خبروجه ولو هاجرت إلينا الزوجة فلو خمرج الز 

  .مسلمة أو ذمية �نت منه خبروجها دون قضاء

  .وب الزوجیةفسخ الزواج بسبب العی: المطلبالثالث

وقد اهتم اإلسالم بصيانة ، إن احلياة الزوجية تقوم يف أساسها على املودة والسكينة بني الزوجني

ومع ذلك فإذا طرأ على هذه احلياة الوادعة بني ، هذه احلياة وجتنب كل ما يعكر صفو احلياة بينهما

الزوجني ما ينفر بينهما مبرض أحد الزوجني من العيوب أو األمراض املعدية اليت تفوت مقصد 

ج رغم هذه فهل يُلزم السليم على إبقاء هذا الزوا ، املصلحة واالستمتاع بينهما ويستحيل شفاؤه منه

العيوب واألمراض؟ أم يباح له حق طلب التفريق إذا ما حلقه ضرر منه أو خشي على نفسه 

  .انتقاله إليه؟ فهذا ما نفصل البحث فيه إن شاء هللا يف هذا املطلب، وأوالده

  .بالعیوب الفسخمدى جواز : الفرع األول

مما يؤثر على احلياة ، نيو العقلي الذي يصيب أحد الزوجأبدين لالنقصان ا: يقصد �لعيب

  .أو خشية انتقال العدوى إليه، أو حيدث يف الزوج السليم نفرة، فيجعلها غري مثمرة، الزوجية

فهل يعين ذلك أنه مىت مت ، ومبا أن عقد الزواج عقد أبدي ال ينتهي كأصل عام إال �لوفاة

مهما حدث من العيوب ، خجيعله غري قابل للفس، انعقاده صحيحا موافقا ألحكام الشرع والقانون

ولذلك ، فتفقد احلياة الزوجية مقاصدها الشرعية من تفاهم ورمحة وألفة بني الزوجني، واألمراض

وشروط التفريق �لعيوب مع نوع ، سنذكر مدى جواز التفريق بسبب العيوب الزوجية يف عنصر أول

  .الفرقة وطريقها يف عنصر �ن

                                 
  . 3/130البحر الرائق : ابن جنيم - )1(
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  : ند الفقهاءبسبب العيوب ع الفسخمدى جواز : أوال

  : اختلفت آراء املذاهب الفقهية يف مدى جواز التفريق �لعيوب إىل رأيني

حيث يرون أن األصل يف عقد الزواج  )2(والظاهرية )1(وهو مذهب احلنفية: الرأي األول - 1

وسواء ، إذا مت صحيحا فال يفسخ �ي عيب من العيوب مطلقا سواء كان يف الزوج أو يف الزوجة

وسواء أكان ذلك قبل الدخول أو بعده وسواء أرضى به ، قبل العقد أو حدث بعده كان قدمياأ

أجاز التفريق للعيوب من جانب  )3(إال أن أ� حنيفة وتلميذه أ� يوسف، أحدمها أم مل يرض به

  : وفرقا بني حالتني ومها، الزوجة فقط

يت حتول دون االتصال إذا وجدت الزوجة زوجها مصا� �حد العيوب اجلنسية ال: قبل الدخول

  .من القاضي قجاز هلا طلب التفري، )6(واخلصاء )5(والعنة )4(وهي اجلب، اجلنسي

طاملا ملا وصل إليها الزوج ولو مرة ، فإن الزوجة ال يثبت هلا حق طلب التفريق: أما بعد الدخول

ومازاد عن ذلك ، ألن حقها يف الوطء مرة واحدة، و خصياأمث صار بعدها جمبو� أو عنينا ، واحدة

  .)7(فهو مستحق د�نة ال قضاء

ألن النكاح ، )8(الزوجةيف وأما الظاهرية فيمنع فسخ الزواج للعيب مطلقا سواء أكان يف الزوج أو 

  .بعد صحته ال يقبل الفسخ مطلقا إال إذا اشرتط أحد الزوجني خلو الطرف الثاين من أي عيب

  واألوزاعي والثوري )9(ليلى وميثل هذا الرأي عمر بن عبد العزيز وابن أيب

                                 
  . 254ص 4احلاشية، ج: وابن عابدين. 211ص 4ج: ابن جنيم - )1(

  . 58ص 10احمللى، ج: ابن حزم - )2(

  . 264ص 3فتح القدير، ج: ابن اهلمام. 254ص 4حاشية رد احملتار على الدر املختار، ج: ابن عابدين - )3(

  ل عضو الذكورةو استئصاأقطع : اجلب - )4(

  . عدم القدرة على املباشرة اجلنسية: العنة - )5(

  . قطع أو استئصال اخلصيتني: اخلصاء - )6(

  . 211ص 4البحر الرائق، ج: ابن جنيم. 592ص  3بدائع الصنائع، ج: الكاساين - )7(

  . 192ص/6االستذكار ج: ابن عبد الرب - )8(

عبد الرمحن دمحم بن عبدالرمحن بن أيب ليلى األنصاري الكويف ولد سنة نيف وسبعني  هو أبو: ابن أيب ليلى - )9(

اإلمام : عليه محزة الز�ت، قال الشافعي أاألمام مفيت الكوفة وقاضيها، وكان قار� للقرآن عاملا به قر : الشافعي

= 
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وهو مذهب اإلمام علي كرم هللا وجهه وابن مسعود رضي هللا عنهما وهو اختيار  )1(واخلطايب 

  .)2(الشوكاين

 )5(: واحلنابلة )4(والشافعية )3(وميثله مجهور الفقهاء املالكية: الرأي الثاين - 2

لكل واحد من الزوجني بشروط ألن عقد وهو جواز حق طلب التفريق بسبب العيب �بت 

النكاح هو كغريه من العقود املدنية األخرى حبيث يدخله خيار العيب فإذا وجد أحد الزوجني 

سواء كان العيب يف الزوج او ، اآلخر معيبا انتفى لزوم العقد يف حقه وله احلق يف طلب التفريق

  .الزوجة

                                                                                               
سري أعالم : انظر. ه148سيء احلفظ مضطرب احلديث وكان فقهه أحب إلينا من حديثه تويف سنة : أمحد

  . 224ص 1شذرات الذهب ج: ابن عماد احلنبلي 505ص 6النبالء ج

األمام احلافظ اللغوي ولد : براهيم بن خطاب البسيت الشافعيإهو أبو سليمان محد بن دمحم بن : اخلطايب - )1(

السنن، تويف سنة  سنة بضع عشرة وثالث مئة، كان على مذهب الشافعي من تصانيفه املشهورة معامل

 السبكي. 127ص 3شذرات الذهب ج: هـ، طبقات الشافعية لتاج الدين؛ ابن عماد احلنبلي388

  . هـ1324سنة  1املطبعة احلسينية ط 218ص2ج

، أبو عبد هللا مفسر وحمدث، بن عبد هللا بن احلسن الشوكاين الصنعاينهو دمحم بن علي بن دمحم : الشوكاين - )2(

مؤلفا  114هـ تصدر لإلفتاء وهو يف سن العشرين له 1173فقيه، أصويل متكلم، ولد �جرة شوكان سنة 

البدر الطالع  انظر. هـ1250منها نيل األوطار من تصانيفه فتح القدير وإرشاد الفحول تويف سنة 

  . 11/53معجم املؤلفني : ، ورضا كحالة2/214ج

على مذهب عامل املدينة، املعونة : القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي 2/211املدونة ج: ام مالكاإلم - )3(

: ابن رشد 2/450جاملرجع السابق، : ابن شاس. 2/770جم، 1999- هـ1419دار الفكر، لبنان، سنة 

  . 2/50جاملرجع السابق، 

املرجع : ابن احجر اهليثمي 478ص/5ة الطالبني جروض: النووي 5/57ج املرجع السابق: الشافعي - )4(

  . 3/317السابق، 

كشاف القناع : دريسمنصور ابن إو  8/283الفروع : ابن مفلح 7/579جاملرجع السابق، : ابن قدامة - )5(

  . 3/83شرح منتهى اإلرادات : البهويتو  3/61
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، ألن إبرام العقد مت على احملل سليما: ى النحو التايلإال أ�م اختلفوا فيما بينهم يف التفاصيل عل

، و انتفت دفعا ملا حلقه من ضرر أو غنبأفإذا ظهر احملل معيبا فيخري يف الفسخ من عيبت إرادته 

  .)3(واحلنابلة)2(والشافعية )1(وميثله املالكية

  .وتلميذه ابن القيم )5(وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية )4(وهو قول عمر وابنه عبد هللا وعلي

ضيقة جدا خالفا للعقود  )6(وقد اتفق أصحاب هذا الرأي أن الفسخ �لعيب يف الزواج دائرته

  .ألن عقد الزواج له خصوصيات وخطورة متيزه عن غريه من العقود، املدنية األخرى

  : استدل احلنفية مبا يلي: أدلة أصحاب الرأي األول - أ

                                 
: ابن شاس 2/770جاملرجع نفسه، : البغدادي عبد الوهاب 2/211جاملرجع نفسه، : اإلمام مالك - )1(

  . 2/50جاملرجع نفسه، : ابن رشدو  2/450جاملرجع نفسه، 

املرجع نفسه، : ابن حجر اهليثمي 478ص/5ج املرجع نفسه: النووي 5/57ج املرجع نفسه: الشافعي - )2(

3/317 .  

املرجع : دريسإومنصور ابن  8/283 جع نفسهاملر : وابن مفلح. 7/579ج املرجع نفسه: ابن قدامة - )3(

  . 3/83املرجع نفسه، : البهويت 3/61نفسه، 

  . 6/193االستذكار ج: ابن عبدالرب - )4(

  . 57ج 5زاد املعاد د: ابن القيم - )5(

لقد تعددت مذاهب الفقهاء يف هذه العيوب، رفضا واعتبارا من جهة، وبني كو�ا يف الزوج او الزوجة من  - )6(

  : خرى، وبني حصر هذه العيوب أو أ�ا مطلقة ويف شروط التفريق �ا واليت منهاجهة أ

  . أال يكون من له اخليار عاملا بعيب اآلخر وقت العقد أو قبله - 

  . عدم الرضا �لعيب - 

  . سالمة طالب الفسخ من العيوب - 

  . أن يكون التفريق حبكم قضائي - 

  .أن يكون اخليار على الفور - 

يف العيب القدمي واجلديد، والذي ظهر قبل الدخول وبعده، وهل العيوب منحصرة مبا ذكره كل  وقد اختلفوا

واألشباه  478ص 5روضة الطالبني ج: والنووي 2/278حاشية الدسوقي ج: الدسوقي. مذهب أم مطلقة،

  . 7/579املغين ج: وابن قدامة 504والنظائر للسيوطي ص
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  .)1("ما يفرقون به بني املرء وزوجه فيتعلمون منها": قوله تعاىل - 

فهذه اآلية دلت أن كل نكاح إذا مت صحيحا على الكتاب والسنة فال جيوز التفريق فيه إال 

  .)2(�لكتاب والسنة

  : النقد

  .)3(ولكن هذه اآلية وردت يف شأن السحر والسحرة وما يتسببون فيه من التفريق بني الزوجني

جاءت إىل رسول هللا صلى هللا عليه  أن امرأة رفاعة القرضي: حديث عائشة �: من السنة - 

نكحت بعده عبد الرمحن بن الزبري  وإين، بت طالقيفإن رفاعة طلقين ، � رسول هللا: وسلم فقالت

حىت ، ين أن ترجعي إىل رفاعة؟ اللعّلك تريد"قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وإمنا معه مثل اهلدبة، القرظي

  .)4("يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته

وهو أن ذكره ، فقد دل هذا احلديث أن هذه املرأة جاءت تريد مفارقة زوجها بسبب عيب فيه

ا النيب ملسو هيلع هللا ىلص على ذلك وهذا دليل على عدم جواز التفريق فلم يقره، )5(ال ينتشر إليها فهو كاهلدبة

  .)6(بعيب العنة

  اعرتاضات على هذا الدليل

                                 
  . 102البقرة رقم  - )1(

  . 57ص 1أحكام القرآن، ج: اجلصاص - )2(

أحكام : ابن العريب. 1/206تفسري القرآن العظيم: ابن كثري 2/55اجلامع ألحكام القرآن، ج: القرطيب - )3(

  . 1/31القرآن ج

 5317رقم  464ص/ 9من جوازالطالق الثالث ج 37حديث راوه البخاري يف كتاب الطالق �ب  - )4(

ويطأها مث ي ومسلم يف كتاب النكاح، �ب ال حتل املطلقة ثال� ملطلقها حىت تنكح زوجا غريهمن فتح البار 

  1056ص2، ج1433/111يفارقها وتنقضي عد�ا رقم 

اهلدبة هي الشعر النابت على شفر العني ويف احلديث نكاية على ذكر زوجها أنه يشبه اهلدبة يف  - )5(

  . 1/780لسان العرب : ابن منظور انظردم االنتشار، االسرتخاءوع

  . 10/58احمللى ج: ابن حزم - )6(
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أن هذا احلديث ليس دليال يف حمل النزاع ألنه ورد لبيان أن املطلقة ثال� ال حتل لزوجها  - 

  .)1(األول حىت يطأها زوجها الثاين وهذا �مجاع العلماء

  .)2(مل تطلب التفريق بسبب العيب وإمنا جاءت لتسأل فقطأن هذه املرأة  - 

، إين ألنفضها نفض األدمي، كذبت وهللا � رسول هللا": أن زوجها أنكر ما قالته بقوله - 

: قال، نعم: بنوك هؤالء؟ قال" : وجاء معها بولدين له كدليل فقال، )3("ولكنها �شز تريد رفاعة

  ".م أشبه به من الغراب �لغرابهذا الذي تزعمني ما تزعمني؟ فوهللا هل

أن عقد الزواج ال يشبه بقية العقود املدنية األخرى فهو عقد خاص ال يقاس : من املعقول - 

على البيع بدليل أن موت أحد الزوجني قبل الدخول يفوت معه الوطء ومع ذلك ال ينقض العقد 

ألن العيب ال يفوت حل ، بفإن العقد يفسخ به لفوات احملل ال للعي، )4(فكذلك يف خيار العيب

إذا فات املعقود عليه �لكلية جاز الفسخ ألن : بل يوجب فيه خلال فقط ولذلك قالوا، املتعة قصَدا

فيجوز ، املعقود عليه �لكلية جاز الفسخ ألن املعقود عليه يف النكاح هو الوطء وقد فات فتخّري 

  .خصيا فقطأو ، و�بأو جم، للزوجة طلب الفسخ إذا كان زوجها عنينا

  .)5(أن التفريق �جلب والعنة ثبت �مجاع الصحابة وال يقاس عليه غريه - 

  : وهو قول اجلمهور �لفسخ لألدلة اآلتية: أدلة أصحاب الرأي الثاين - ب

  .)6(﴾﴿فإمساك مبعروف أو تسريح �حسان: قوله تعاىل - 

 )7(�ن يوفيها حقها يف اجلماع، لزوج إمساك زوجته �ملعروففدلت اآلية أنه جيب على ا

  .فإذا عجز عن ذلك لعلة تعني التسريح �إلحسان وهو الطالق، وحسن العشرة

                                 
  . 9/465فتح الباري ج: ابن حجر 10/3شرح مسلم لإلمام النووي ج - )1(

  . 577ص/7املغين ج: ابن قدامة - )2(

  . فتح الباري 281ص/ 10ج 5825أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، �ب الثياب اخلضر رقم  - )3(

  . 265ص/ 3فتح القدير ج: ابن اهلمام - )4(

  . 580ص/7املغين ج: ابن قدامة - )5(

  . 229البقرة رقم  - )6(

  . 190ص/4بدائع الصنائع ج: الكاساين 5/97املبسوط ج: السرخسي - )7(
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عليها أبصر  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تزوج امرأة من بين غفار فلما دخل )1(حديث كعب بن زيد - 

لستم دفردها إىل أهلها وقال " خذي عليك ثيابك" : فاحناز عن الفراش وقال، بكشحها بياضا

  .)2("علي

  .فقد ردها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �لربص فغريه يقاس عليه، فهذا دليل على جواز الفسخ �لعيب

  : الرد

فلو كان ، بدليل أنه مل �خذ منها شيئا، يفسخ النكاح وإمنا طلقها ن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ملإ:قال احلنفية

كما أن هذا احلديث ضعيف ألنه مروي ،  �ا )3(فسخا السرتد ما أخذه أو نصفه لعدم الدخول

  .عن مجيل بن زيد وهو ضعيف

أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها  أميا امرأة نكحت و�ا برص" : وقد روي عن علي �

  .)4("�خليار ما مل ميسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق وإن مسها فلها املهر مبا استحل من فرجها

                                 
يف قصة املرأة هو شيخ جلميل بن زيد حديثه  أو زيد بن كعب وقيل عبد هللا بن كعب: كعب ابن زيد  - )1(

  . حها بياض، قال البغوي روى عن مجيل بن زيد عن ابن عمرالغفارية اليت بكش

  . 553ص/1اإلصابة ج انظر". روى عنه مجيل بن زيد وفيه اضطراب كبري: "وفيه 4/478أسد الغابة ج: انظر

 3ج  16304وابن أيب شيبة رقم  417ص/  25ج  16032أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده رقم  - )2(

، وفيه مجيل بن زيد وقد 7/214والبيهقي يف السنن الكربى  4/36واحلاكم يف املستدرك ج 487ص

، دار الكتب 154ص / 1ميزان االعتدال ج: الذهيب انظرواإلمام البخاري وحيي بن معني، : ضعفه الشافعي

  . م1995/هـ1416، سنة 1العلمية، بريوت، لبنان، ط

وفيه اضطراب كثري على مجيل بن زيد، وضعفه ابن حزم يف  279ص / 3وقال ابن حجر يف التلخيص احلبري ج

  . 6/326، وضعفه األلباين يف إرواء الغليل ج10/115احمللى ج

  . 5/96املبسوط : السرخسي 3/267فتح القدير : ابن اهلمام. 3/598بدائع الصنائع : الكاساين - )3(

سنة  3، مؤسسة الرسالة ط1605رقم  617ص 1موطأ مالك بوراية أيب مصعب الزهري، ج - )4(

 2ومالك يف املدونة ج. 84ص /  5وج. 539الشيباين رقم  م وبرواية دمحم بن احلسن1998/هـ1418

. 184ص 5د املعاد، جوط يف ختريج زاؤ وقال األر�. 215ص 7والبيهقي يف السنن الكربى، ج. 199ص

  . 6/328إرواء الغليل لأللباين ج انظر، 16295رقم 3/48وابن أيب شيبة يف املصنف ج. وإسناده صحيح
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وتقاس املرأة على الرجل يف إثبات حق اخليار هلا يف هذه ، فهو دليل على الفسخ �لعيب

للفرقة أشد من الرجل أل�ا ال  وحاجة املرأة، كما تقاس سائر العيوب على ما نص عليه،  العيوب

  .منا الرجل يستطيع أن يطلقها أو يتزوج �نيةإو ، متلك الطالق للتخلص من زوجها املعيب

  : من املعقول - 

، وذلك �داء حق املعاشرة بني الزوجني، من املقاصد الكربى للزواج حتصني النفس عن احلرام

كا�بوب مثال وقع الضرر )1(املصلحة فإذا تعذر هذا احلق بسبب مرض أحدمها مبرض يفوت هذه

ولذلك يقول رسول هللا ، والقيام حبسن املعاشرة، فيثبت حق التفريق لرفع هذا الضرر، على الثاين

  )2(". ال ضرر وال ضرار"ملسو هيلع هللا ىلص 

العقد وعقد  كما أن اخليار بسبب العيب �بت يف عقد البيع بسبب فوات مالية يسرية يف

فجاز رفعه بسبب العيوب املؤثرة يف املقصود منه ، او أعظم خطرا من عقد البيع، النكاح أشد أثرا

  .)3(مثل البيع

ألصل يف الزواج أنه يقوم على الصدق أ� - وهللا أعلم- يرى الباحث : املذهب املختار- 3

كما أن السالمة من ،  والوفاء واإلخالص بني الزوجني وذلك لدوامه وبقائه على أحسن حال

وهو املقصود ، وذلك حلصول الراحة القلبية والسكن النفسي، العيوب هو شرط مشرتك يف الزواج

، وهذا املعىن ال يتحقق مع وجود مرض معد أو منفر من أحدمها، من النكاح من الولد واالستمتاع

تنشأ بني الزوجني يف  فإعطاء كل من الزوجني حق التفريق �لعيب ألجل دفع الضرر واملفاسد اليت

وهلذا كان ، )4(ومن املسلمات الشرعية أن دفع املفاسد مقدم على جلب املصاحل، حالة بقائهما

هو األقرب ، مذهب اجلمهور القائل بثبوت حق طلب التفريق �لعيب لكل واحد من الزوجني

                                 
  . 468ص/9فتح الباري ج: ابن حجر- )1(

  . سبق خترجيه - )2(

املعاد زاد : ، وابن القيم585ص/7املغين ج: ابن قدامة 372ص /  17تكملة ا�موع ج انظر - )3(

  . 5/183ج

  . 98ص 2جقواعد األحكام يف مصاحل  العز بن عبد السالم: انظر - )4(
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  .)1(للصواب لقوة أدلتهم

نسل وحتقيق مقاصد النكاح خاصة منها ملا فيه من رعاية ال، وهو األوىل �ألخذ والعمل به

  .حتصني النفس عن احلرام

وال مغبو� مبا ُغّر به وُغنب ومن ، وما ألزم هللا ورسوله مغرورا قط، أوىل �لوفاء من شروط البيع

وما اشتمل عليه من املصاحل مل خيف عليه ، تدبر مقاصد الشرع يف مصادره وموارده وعدله وحكمته

  .)2(ربه من قواعد الشريعةوق، رجحان هذا القول

وجيب التنبيه �ن هللا تعلى شرع تعرف احلال للخاطب واملخطوب �لنظر وإرسال الرسول  

، فإن ترك ذلك ووقع فيما ال تطيب به النفس، املؤمتن فيمكن أن يطلع على ما ال تطيب به النفس

وت احلق للصحيح بطلب فهنا يقال بثب، أو كانت العلة مما ال ميكن االطالع عليه قبل الزواج

يتحمل املدلس نتيجة كتمان ، التفريق السيما إذا كان املصاب يعلم بعيبه فكتمه فهو تدليس منه

، وضمان املهر - ويلحق بسببه العار - تشهري- ألن يف التفريق إظهار عجز و، إن مل يرج زواله، أمره

  .مما يستدعي االحتياط

ولذا فال جيوز التفريق بسبب العيوب إال يف نوعني وعليه فاألصل هو بقاء عقد النكاح ولزومه 

  : مها

، وهو العفة والتناسل، عيوب أو أمراض تناسلية ال يتحقق معها املقصود األصلي من الزواج - 1

  .وذلك كاجلب والعنة يف الرجل والرتق والفتق يف املرأة

أو يكون ذلك ممكنا ، منها و املعدية اليت ال يرجى الربءأيوب أو األمراض املؤذية املنفرة الع - 2

  .وذلك كاجلذام واجلنون، بعد زمن طويل ال تدوم معه احلياة الزوجية إال بضرر كبري

                                 
  . 329املرجع السابق ص: أمحدحجيالكردي: انظر - )1(

األمر ممكنا على التخلص من كثري مما يسبب النفرة بني الزوجني مثال كإزالة : يف هذا الوقت أصبح الشافعي

 كاإليدزمراض أخطر وأعظم من ذي قبل  ألكريهة وغريها، بل قد ظهرت عند� األجزاء الزائدة، وإزالة الروائح ا

والزهري والسرطان والتهاب الكبد الفريوسي واليت هي تؤثر على سالمة اجلنني وخيشى انتقاهلا إىل النسل 

  . فيكون التفريق بني الزوجني هو أفضل طريق الجتناب إجياد جيل عليل تكثر فيه العاهات واألوبئة

  . 183ص 5زاد املعاد، ج: ابن القيم - )2(
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أو يوجد ، و خيشى منه الضررأ، و ينتقل إىل الغري �لعدوىأ، فكل عيب مينع من االستمتاع

وذلك بعد األخذ  ،يعطى كالمها احلق يف رفع أمره إىل القاضي للتفريق بينهم، نفرة بني الزوجني

  .)1(�سباب العالج الطبية احلديثة

فإن الفقهاء رغم حتديدهم ، وقد يقول قائل إن فتح �ب الرد �لعيب يف الزواج خطر كبري

العيوب اليت يفسخ �ا النكاح خبمسة أو عشرة مثال توجهت الردود عليهم من كل صوب �ن ال 

ري حتديد بعدد معني بل منوطا بقاعدة الضرر وإن تركوا األمر من غ، دليل على حتديدها بذلك

أصبح األمر فوضى يرد كل زوج زوجته ألدىن العيوب وأتفه النواقص بدعوى ، الكبري أو العرف

  .الضرر أو العدوى أو غريها

وانه جيب ، فيمكن الرد على هذه الدعوى �ن العيوب اليت يؤخذ �ا هي اليت ثبتت قبل الزواج

وكذا الزوج إىل الرفع إىل احلاكم ، عن عدم الرضا به فتسرع الزوجة فورااملسارعة إىل اإلعراب 

واملطالبة بفخ عقد النكاح فلو علم أحدمها العيب بصاحبه مث سكت عنه سقط حقه يف الفسخ 

فالفسخ �لعيب حيتاج إىل الرفع إىل القاضي وال يستقل ، قط خيارهه من رضي �لعيب سحيث أن

  .اضي يتحقق من العيب للحكم بفسخ الزواجفالق، به الزوج أو الزوجة

  .بوبسبب العی رقةالفنوع : الثاني الفرع

  : اختلف الفقهاء يف نوع الفرقة بسبب العيب إىل مذهبني

�ن الفرقة �لعيب طالق �ئن ال فسخ أل�ا  )3(واملالكية )2(وميثله احلنفية: املذهب األول: أوال

فإن امتنع عن ذلك قام ، مبعروف أو تسريح �حسان فرقة من جهة الزوج فهو مأمور �إلمساك

                                 
  . 263- 262ص 1املرجع السابق، ج: عبد هللا اليوسف - )1(

بدائع : الكاساين 5/102املبسوط ج: السرخسي 3/442احلجة على أهل املدينة ج: دمحم بن احلسن - )2(

احلاشية : ابنعابدين 3/264فتح القدير : امابن اهلم. 3/115االختيار للموصلي ج 3/593الصنائع 

  . 4/250ج

: ابن شاس. 2/778املعونة : القاضي عبد الوهاب. 265- 214- 2/213املدونة ج: اإلمام مالك - )3(

  . 209القوانني الفقهية ص: ابن جزي. 2/452عقد اجلواهر ج
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  .)1(وما كان ذلك فهو طالق، القاضي مقامه وطلق عليه املرأة نيابة عنه إذا طلبت هي ذلك

�ن الفرقة  )4(واختيار ابن القيم، )3(واحلنابلة )2(وهو مذهب الشافعية: املذهب الثاين: �نيا

ليست بلفظ الرجل املفيد الطالق بل هي فسخ ألن هذه الفرقة ، بسبب العيب فسخ ال طالق

  .)5(القاضي أصالة عن نفسه أو بفسخها هي بعد إذن القاضي هلا بذلك

  : استدل احلنفية مبا يلي: أدلة املذهب األول: �لثا

ال  اأن امرأة أتته فأخربته أن زوجه: عن عمر ابن اخلطاب � ما أخرجه دمحم بن احلسن - 1

ففّرق بينهما ، فاختارت نفسها، فلما انقضى احلول ومل يصل إليها خّريها، فأجله حوال، يصل إليها

فقد دل قضاء عمر � يف حق زوجة العنني على أن الفرقة . )6("عمر � وجعلها تطليقة �ئنة

  .نة�لعيب تكون طلقة �ئ

كما أ�ا فرقة من ،  أن الفرقة �لعيب إمنا وقعت لعدم الوطء فكانت طالقا: من املعقول - 2

وهذه الفرقة ، )7(جهة الزوج بسبب عدم إيفائها حقها املستحق �لنكاح فهي طالق ال فسخ

  .بسبب العيب وقعت بعد عقد صحيح فكانت طالقا

  :  مبا يليدل أصحاب الرأي الثاينتاس: أدلة املذهب الثاين: رابعا

                                 
حاشية الدسوقي، : والدسوقي 3/334فتح القدير : اهلمام ابن. 3/495احلاشيةج: ابن عابدين - )1(

  . 2/282ج

حتفة احملتاج : ابن حجر اهليثمي. 253ص17ا�موع شرح املهذب ج 5/57األم ج: الشافعي - )2(

  . 484األشباه والنظائر للسيوطي ص: السيوطي. 3/317

منتهى : البهويت. 61ص/3كشاف القناع : سمنصور بن إدري. 7/580املغين ج: ابن قدامة انظر - )3(

  . 3/88اإلرادات 

  . 4/1338بدائع الفوائد ج: ابن القيم - )4(

  . 7/585املغين ج: ابن قدامة - )5(

 2يف كتاب الطالق، �ب العنني مطبعة دار السالم ط 509ص/2كتاب اآل�ر حملمد حسن ج  انظر - )6(

  . م2007

البحر الرائق : ابن جنيم 3/593بدائع الصنائع : الكاساين 5/102املبسوط ج: السرخسي انظر - )7(

  . 186ص/4احلاشية ج ابن عابدين. 4/214ج
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فكذلك يف الزواج أنه ثبت ألهل العيب فكان ، أن خيار العيب يف البيع هو الفسخ - 1

  .)1(فسخا كفسخ املشرتي ألجل العيب

ألن الطالق ال بد فيه من ، أن هذه الفرقة ميكن أن ينوب فيها إرادة الزوج فهي فسخ - 2

وهي أيضا ، عدفسخا ال طالقاإرادة الزوج كما أن هذه الفرقة ميكن أن ينوب القاضي عن الزوج فت

  .)2(تشبه فرقة الرضاع اليت تقع فسخا

  : املذهب املختار: خامسا

الفرقة بسبب العيب فسخ ال رأي الشافعية هو األرجح، وهو أن أن - وهللا أعلم –يرى الباحث 

لب وألن الفرقة بسبب العيب يف الغا، وذلك لقوة ما استدلوا به، طالق وهو رأي الشافعية واحلنابلة

، وألن الزوج ميلك الطالق، والفرقة اليت من جهة الزوجة هي فسخ، تكون من جهة املرأة وبطلبها

  .وله حق تعدد الزوجات

إذ قد يشفى املعيب من أحد الزوجني ، كما أن القول �لفسخ هو يف مصلحة الزوجني ونفعهما

فالزوج ، ان بينهما ذريةفيكون األمر سهال خاصة إذا ك، ويرغب يف الرجوع إىل اآلخر، من مرضه

وال يُنِقص ، ألن الفسخ ال يعد طالقا، حىت وإن طلقها قبل ذلك مرتني، يتمكن من العقد عليها

  .عدد الطلقات للزوج

وخاصة إذا  ، فال ميكن الرجعة بينهما حىت ولو أراد الزوج ذلك، أما إذا اعترب� الفرقة طالقا �ئنا

وهذه الفرقة تنقص للزوج عدد الطلقات ، تنكح زوجا غريهكانت الطلقة الثالثة فال حتل له حىت 

  .)3(على رأي املذهب األول

   

                                 
  . 7/582املغين ج: ابن قدامة - )1(

  . 255، ص17ا�موع شرح املهذب، ج: النووي - )2(

  . 326ابق صاملرجع الس: أمحد الكردي - )3(
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  .بوبسبب العی الفسخطریق وقوع : الثالث الفرع

ألن التفريق بسبب ، )1(اتفق الفقهاء على أن الفرقة بسبب العيوب حتتاج إىل حكم القاضي

فال بد من ، هم أحدمها اآلخر �لعيب وينفيه الطرف اآلخرقد يت، العيب مبين على أمر خفي

وإثبات صدق دعوى ، ألن القاضي ينظر يف ماهية العيب، حكم حاكم لرفع اخلالف بينهما

وألن بعض العيوب ظاهرة ، حىت حيكم �لفرقة بعد استكمال شروط التفريق، املدعي بطرق اإلثبات

ويرجى ، ومنها ما هو خفي، ل كاإلخصاء واجلبال يرجى الشفاء منها فال حيتاج إىل اإلمها

فلذلك ال بد من نظر القاضي لريفع ، الشفاء فيحتاج إىل وقت وزمن للعالج قد تصل إىل سنة

  .اخلالف ويقطع النزاع

   

                                 
ابن شاس عقد اجلواهر و  4/250ابن عابدين احلاشية جو  592ص/3بدائع الصنائع ج: الكاساين: انظر - )1(

ا�موع ج : النوويو  2/283الدسوقي احلاشية و  3/488احلطاب مواهب اجلليل جو  2/452الثمينة 

منتهى : البهويتو  7/585املغين ج: ابن قدامةو  3/320حتفة احملتاج ج: ابن حجر اهليثميو ، 255ص17

  . 3/65كشاف القناع ج: منصور بن إدريسو  3/89اإلرادات 



  

  

  

  

  

  : الفصل الثالث
  آثار فسخ عقد الزواج
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  تمھید

وهو ، يثبت سبب احلل أن األصل يف األبضاع التحرمي حىت )1(من القواعد الفقهية املشهورة

فال ، فإذا اختل ركن أو شرط من مقومات العقد فال يرتتب عليه أي أثر، عقد الزواج الصحيح

  .يثبت احلل بني الزوجني أو النفقة أو املهر أو غريها من اآل�ر

فال ميكن اعتبار هذه ، إال أن احلكم يتغري إذا حصل دخول �لزوجة رغم فساد لعقد أو بطالنه

  .)2("ألن احلدود تدرأ الشبهات" وذلك لوجود الشبهة ، ز� وال جيب �ا حد الز� العالقة

وعلى الرغم من ذلك فإنه يرتتب على هذا الدخول حرمة املصاهرة ووجوب املهر والعدة على 

  .ويثبت به نسب األوالد وحقهم يف النفقة واملرياث، املرأة

املهر والنفقة : فمن اآل�ر املالية. ة وغري ماليةمالي، وعليه ميكن التفريق بني نوعني من اآل�ر

  .ونسب األوالد وغريها، والعدة، ثبوت حرمة املصاهرة بني الزوجني: واآل�ر غري املالية، واملرياث

  : مبحثنييف  الفصلولذلك جاء هذا 

  .�ن مبحثاآل�ر املالية للفسخ يف و أول؛ مبحث اآل�ر غري املالية للفسخ يف 

                                 
  . 67األشباه والنظائر، ص: السيوطي - )1(

�ب إن " ، احلاكم يف املستدرك يف احلدود ]1459[أخرجه الرتمذي يف احلدود ما جاء يف درء احلدود  - )2(

ه الرتمذي عن دمحم بن ربيعة عن يزيد عن أخرج. 3/84" احلدود"والدارقطين يف  4/384، "وجدمت خمرجا

الزهري عن عروة عن عائشة، قال الرتمذي هذا احلديث ال نعرفه مرفوعا إال من حديث دمحم بن ربيعة عن يزيد 

بن ز�د الدمشقي عن الزهري، ويزيد بن ز�د ضعيف يف احلديث، ورواه وكيع عن يزيد بن ز�د ومل يرفعه، وهو 

صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه؛ : وقال" املستدرك"عن يزيد به موقوفا، ورواه احلاكم يف  أصح، مث أخرجه عن وكيع

علله "مرتوك، انتهى، وقال الرتمذي يف : يزيد بن ز�د، قال فيه النسائي: فقال" خمتصره"وتعقبه الذهيب يف 

رقطين، مث البيهقي يف يزيد بن ز�د منكر احلديث، ذاهب، انتهى، ورواه الدا: قال دمحم بن إمساعيل" الكبري

  . 98ص 4نصب الراية، ج: الزيلعيانظر . املوقوف أقرب إىل الصواب: مرفوعا، وقال البيهقي" سننيهما"
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  .اآلثار غیر المالیة للفسخ: ولاأل المبحث

إذا حصلت اخللوة الصحيحة أو �كد الدخول �لزوجة فإنه يتأكد عقد الزواج ثبو� ويرتتب عن 

، قرابة ملصاهرة اليت جتعل كال الزوجان يصريان كأحد أفراد أسرة اآلخر: الدخول عدة آ�ر من أمهها

خر بدرجة معينة وهو ما يسمى حبرمة حبيث يرتتب عن ذلك حترمي الزواج �حدى القريبات لآل

  .املصاهرة

، ومن اآل�ر أيضا امتناع الزوجة عن الزواج مدة معينة بعد فراق الزوج خشية حدوث احلمل

  .وحىت ال ختتلط األنساب وهذا ما يعرف �لعدة

، وألنه صاحب البذرة، ومن النتائج املرتتبة عن حدوث احلمل ثبوت نسب األوالد من الزوج

  .قر عينه و�دأ نفسه وهو ما يسمى بثبوت النسبوبذلك ت

وهذه اآل�ر غري املالية هي أحكام إجبارية الزمة أل�ا حق الشارع لتعلقها بكيان األسرة والفطرة 

 مطلبأول وبعده حكم العدة يف  مطلبولذلك سيكون تفصيل حرمة املصاهرة يف ، اإلنسانية

  .�لث مطلبمث ثبوت النسب يف ، �ن

  .ثبوت حرمة المصاھرة: ألولا المطلب

وقد وافقت الشرائع ، إن عقد الزواج الصحيح هو السبب الرئيسي املنشئ لعالقة قرابة املصاهرة

ويف ذلك دليل أن هذا التحرمي مشتق من الفطرة ، على التحرمي بسبب املصاهرة)1(السماوية

ويصري ، علها جزءا من نفسهألن اقرتان املرأة �لرجل جي، اإلنسانية وهو متفق مع الطبع السليم

  "هن لباس لكم وأنتم لباس هلن" : قال تعاىل: الرجل جزءا منها

، مث ُمسي امتزاج كل واحد من الزوجني بصاحبه لباسا، أصل اللباس يف الثياب" : قال القرطيب

  .)2(�لثوب النضمام اجلسد وامتزاجهما وتالزمهما تشبيها

ولكن ميكن استنباطه من التعريف اللغوي الذي هو ، مل تذكر كتب الفقه تعريفا للمصاهرة

القرب والذو�ن والدنو من الشيء فيكون املقصود �ملصاهرة اصطالحا �نه القرابة اليت تنشأ بني 

                                 
  . 77املرجع السابق، ص: أبو زهرة - )1(

  . 316ص 2املرجع السابق، ج: القرطيب - )2(
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لزوج اآلخر أي أي أسريت الزوجني فيصبح كل واحد من الزوجني منصهرا يف أسرة ا، أفراد األسرتني

وحترم هي على أبيه ، وابنتها كابنته، مبثابة أحد أفرادها بعد أن كان أجنبيا عنهم فتصبح أمها أمه

أو أن ، وإنه لو أبيح للرجل أن يتزوج أم زوجته وابنتها، كما حترم على أبيها وعلى ابنتها،  وعلى ابنه

، وسقطت دعائم األسر، األرحاملتقطعت ، أو البنت تتزوج زوج أمها، األم تتزوج زوج ابنتها

  .وتنقطع هي عن أهلها، وبذلك ينقطع الرجل عن أهله

  ثبوت حرمة المصاھرة في الشریعة اإلسالمیة: الفرع األول

  تعريف املصاهرة: أوال

  .وأهل املرأة أصهار، والدنو من الشيء وهو الذو�ن )1(املصاهرة هي مبعىن القرابة: لغة- 1

الفقه تعريفا للداللة على املقصود �ملصاهرة وميكن استنباطه من   تذكر كتبمل: اصطالحا - 2

فيصبح أحد الزوجني ، �نه القرابة اليت تنشأ بني أفراد األسرتني لكل من الزوجني، التعريف اللغوي

وجاء يف كشاف ، أي مبثابة أحد أفرادها بعد أن كان أجنبيا عنهم، منصهرا يف أسرة الطرف اآلخر

صهر الشخص كل ذي رحم حمرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه فإن الكل : )2(اصطالحات الفنون

: قال هللا تعاىل، وكذلك كل ذي رحم حمرم من امرأته فيدخل أبوها وأخوها وغريمها، أصهار

أي إ�� . النسب ما ال حيل نكاحه والصهر ما حيل نكاحه من القرا�ت )3(﴾نسبا وصهرا هفجعل﴿

حىت ولو مل يتم ، فعقد الزواج الصحيح يرتب آ�را معنوية منها حترمي املصاهرة. )4(اهر �نيص

  .وبذلك تصبح أمها كأمه، الدخول �لزوجة

                                 
  . 717ص 2ع السابق، ج، اجلوهري، املرج471، ص4املرجع السابق، ج: ابن منظور - )1(

م، 1861هـ، 1278كشاف اصطالحات الفنون، شركة خياط، بريوت، سنة : دمحم بن علي التهانوي - )2(

  . 832، ص 3ج

   540سورة الفرقان، اآلية  - )3(

، 3م، ج1982الكليات، منشورات وزارة الثقافة دمشق، الطبعة الثانية، سنة : أيوب بن موسى الكفوي - )4(

  . 127ص 
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  .ثبوت حرمة املصاهرة يف الشريعة: �نيا

حيرم على الزوج الزواج ، من الثابت يف الشريعة اإلسالمية أنه مبجرد متام عقد الزواج صحيحا

أما فروع زوجته فال حترم عليه إال بعد الدخول ، ته أو زوجة أصله أو زوجة فرعهزوج �صول

فإنه مينع  )1(وطاملا أن أحكام الزوج الصحيح تنطبق على حالة الزواج الفاسد بعد الدخول، بزوجته

على الرجل اليت مت فسخ زواجه الزواج �ألصناف املذكورة أعاله وجعله أحد األسباب املنشئة هلذه 

  .بشرط �كد واقعة الدخول �لزوجة، قرابةال

  .ثبوت حرمة المصاھرة في القانون: الفرع الثاني

وإمنا ذكر ، مل يتطرق قانون األسرة اجلزائري إىل تعريف املصاهرة يف قانون األحوال الشخصية

  .التفريق بني الزوجني يف حالة الزواج الفاسد بعد �كد الدخول �لزوجة

وينتج عن ذلك قيام عالقة قرابة بني  )2(ة أحد اآل�ر املرتتبة عن ذلكواعترب حرمة املصاهر 

، وهو حق مشرتك بني الزوجني يعرف حبرمة املصاهرة، أقارب أحد الزوجني وأقارب الزوج �آلخر

فال جيوز للزوج الذي فارق زوجته عن طريق الفسخ بعد �كد الدخول �ا الزواج �م زوجته أو 

كما ال جيوز له أيضا الزواج ببنت ،  احدة منهما هي مبنزلة األم احلقيقية متاماألن لكل و ، زوجة أبيه

ألن كل واحدة منهما تعترب كالبنت الصلبية وما ينطبق على الزوج ينطبق على ، زوجته أو زوجة ابنه

فمثال الزوج حيرم على أم زوجته وعلى ابنتها وهي أيضا حترم على أب الزوج وعلى ، الزوجة كذلك

  .ابنه

ألن ذلك لو أجازه الشرع لكان ، واملقصد الشرعي من ذلك هو محاية الصلة والقرابة بينهما

  .)3(وحدوث العداوة والبغضاء والشحناء وبذلك يفسد ا�تمع، سببا يف قطيعة الرحم

                                 
: وويل هللا الدهلوي. 77، ص السابقاملرجع : وأبو زهرة. 63ص 4املرجع نفسه، ج: بد الرمحن اجلزيريع - )1(

  . 97، ص2هـ، ج1322، سنة 1حجة هللا البالغة، املطبعة اخلريية، مصر، ط

  . 299املرجع السابق، ص: بلحاج العريب - )2(

، 2شركة األصالة للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط امليسر يف شرح قانون األسرة اجلزائري،: سليمان ولد خسال - )3(

  . 64ص . م2012هـ 1434
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  .ة وأنواعھاوجوب العد: الثاني المطلب

فإن آ�ره ال تقتصر ، ه خطورةمما يؤكد أن عقد الزواج ليس كبقية العقود وأنه ذو أمهية كربى ول

كما أن بعض آ�ره تستمر زمنا معينا بعد حصول الفرقة ،  على الزوجني فقط بل تتعدامها إىل األوالد

حبيث متتنع عن الزواج ، فاملرأة جيب عليها أن تعتد بعد الفرقة، ومن ذلك حكم العدة، بني الزوجني

  .من أي محلمدة مؤقتة كي تتأكد من براءة رمحها وأ�ا خالية 

  .مفھوم العدة وسبب وجوبھا: الفرع األول

  .مفهوم العدة: الفرع األول

  : لغةأوال تعريف العدة 

وتطلق ، ومجعها عدد، أي أحصيته إحصاء، يقال عّدد الشيء عدهُ ، )1(العدة لغة اإلحصاء

  .)2(" وعددهالذي مجع ماال" : قال تعاىل، أقرائهافيقال عدة املرأة أي أ�م ، أحيا� على املعدود

  : اصطالحاتعريف العدة 

: فقد عرفها احلنفية، لقد عرفها الفقهاء بتعريفات متقاربة ليس بينها عظيم فرق: العدة شرعا

  .)3(مدة حمددة شرعا النقضاء ما بقي من آ�ر الزواج

اسم " : بصورة أكمل فقالو هيولعل تعريف املالكية والشافعية إذا ُمجعا عربا عن حقيقة العدة 

: بسبب. )4("ملدة ترتبص فيها املرأة ملعرفة براءة رمحها من احلمل أو للتعبد او لتفجعها على زوجها

العدة هي مدة منع النكاح لفسخه أو ، وعند اجلمهور". أو موت الزوج أو طالقه، فسخ النكاح

  .)5(موت الزوج أو طالقه

                                 
جممع اللغة العربية، ص /املرجع السابق، ج : واملرتضى الزبيدي 281ص 3املرجع السابق، ج: ابن منظور - )1(

  . 505، ص2الصحاح، ج: ، واجلوهري416، ص2املرجع السابق، ج

  . 02سورة اهلمزة، اآلية  - )2(

  . 414ص  4املرجع السابق، ج: الكاساين - )3(

 330، ص6روضة الطالبني ج: والنووي. 468، ص2حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ج: الدسوقي - )4(

  . اهلامش

  . 88ص 2بداية ا�تهد، ج: ابن رشد. 214شرح حدود ابن عرفة، ص: الرصاع - )5(
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والتأكد من عدم وجود محل  ص فيها املرأة ملعرفة براءة رمحهاومفاد ذلك أن العدة هي مدة ترتب

واإلحداد عليه رعاية ، أو لتفجعها على زوجها، أو للتعبد، حفاظا على األنساب من االختالط

  .وال حيل هلا الزواج يف تلك املدة إال بعد انقضائها، )1(حلق الزوجية واحرتاما ملشاعر أهل الزوج

  .ملرأة �لقرآن الكرمي والسنة النبوية واإلمجاعوالعدة واجبة شرعا على ا

  : أما القرآن فقد دلت عدة آ�ت قرآنية منها

  . ")2(واملطلقات يرتبصن �نفسهن ثالثة قروء" : قوله تعاىل

  .)3(دلت هذه اآلية أن عدة املطلقة بعد الدخول إن كانت ممن حتيض ثالثة قروء

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن �نفسهن أربعة " : قال تعاىل: وأما يف عدة الوفاة

  .)4("أشهر وعشرا

وهذه اآلية عامة يف انقضاء عدة املتويف عنها زوجها بعد أربعة أشهر ما مل تكن حامال 

  .)5(للتخصيص يف آية الطالق

والالئي يئسن من احمليض من " : وأما بشأن املرأة اليائسة والصغرية واحلامل فقد قال تعاىل

وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن ، والالئي مل حيضن، فعد�ن ثالثة أشهر، نسائكم إن ارتبتم

  .)6("محلهن

رية منها حديث عدة املتويف عنها زوجها وأما من السنة النبوية فقد دلت عليها أحاديث نبوية كث

فوق ثالث  ال حيل المرأة تؤمن �� واليوم اآلخر أن حتد على ميت" : قوله صلى هللا عليه وسّلم

                                 
  . 179املرجع السابق، ص: سليمان ولد خسال - )1(

  228سورة البقرة، اآلية  - )2(

  . 269، ص1تفسري القرآن العظيم، ج: ابن كثري - )3(

  . 234سورة البقرة، اآلية  - )4(

  . 235، ص1زاد املسري، ج: ابن اجلوزي - )5(

أي عدة النساء الالئي انقطعن عنهن احليض لصغرهن وكربهن إذا طلقهن . 4سورة الطالق، اآلية  - )6(

  . 5839، ص16حماسن التأويل، ج: مجال الدين القامسي. هن بعد الدخول، فعد�ن ثالثة أشهرأزواج



 

 
210 

 

  .)1("أ�م إال على زوج أربعة أشهر وعشرا

اإلسالمية على وجوب العدة على كل امرأة بعد الفرقة سواء  فقد أمجعت األمة : وأما اإلمجاع

  .)2(كان سبب ذلك الوفاة أو الطالق أو الفسخ

حيث جيوز له التزوج �مرأة أخرى بعد الفرقة ، وأما الرجل فال عدة عليه �ملعىن االصطالحي

وإحدى قريبا�ا  كالتزوج مبن ال حيل له اجلمع بني زوجته األوىل ،  ما مل يوجد مانع شرعي، مباشرة

  .)3(أو التزوج خبامسة أثناء عدة املرأة الرابعة اليت فارقها، كاألخت والعمة واخلالة

  سبب وجوب العدة: الفرع الثاني

حكمه كحكم الطالق على الزوجة )4(الطالق او الوفاة والفسخ: جتب العدة على العموم �مرين

حالة شبهة �ستثناء الزواج الباطل وسيأيت  املدخول �ا سواء كان الزواج صحيحا أو فاسدا أو يف

  : وعليه جتب العدة �حد األسباب التالية. حكمه

وسواء أكانت الفرقة ، جتب العدة �لفرقة بعد الدخول سواء كان الزواج صحيحا أو فاسدا - 1

  .أم بسبب الوفاة، يف حال احلياة بسبب طالق أو فسخ

ألن اخللوة مظنة ، فالعدة جتب ولو �خللوة، ملعتدةفإن كان الزواج فاسدا كزواج اخلامسة أو ا

  .)5(الوطء

مث يتبني أ�ا ، وجتب العدة أيضا �لتفريق للوطء بشبهة كأن تزف امرأة إىل غري زوجها - 2

فإ�ا تعتد وجو� سواء أكانت الفرقة طالقا أم فسخا  ، فهي كاملوطوءة يف زواج فاسد، ليست زوجته

                                 
رقم  420ص3رواه البخاري يف كتاب الطالق �ب حتد املتويف عنها أربعة أشهر وعشرا، ج: متفق عليه - )1(

ك إال ثالثة ورواه مسلم يف كتاب الطالق �ب وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة وحترميه يف غري ذل. 5334

  . 1487- 1486رقم  1124ص 2أ�م، ج

  . 164م، ص2013هـ، 1434سنة  1، مصر، طمراتب اإلمجاع، دار ابن اجلوزي: ابن حزم - )2(

  . 178ص 5املرجع السابق، ج: ابن عابدين - )3(

  . 306ص 4السابق، ج املرجع: ابن اهلمام. 417، ص4املرجع السابق، ج: الكاساين - )4(

  . 228القوانني الفقهية، ص: وابن جزي املالكي. 195ص 2الشرح الصغري ج: الدردير - )5(
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  .ال ينسب الولد لغري أبيهحىت  )1(كيال ختتلط األنساب

� أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما " : قال هللا تعاىل

  .)2("لكم عليهن من عدة تعتدو�ا فمتعوهن وسرحوهن سراحامجيال

مع مر جمأوهذا ، أن املرأة إذا طلقت قبل الدخول �ا ال عدة عليها" : نصت اآلية الكرمية على

  .)3("عليه

وعلى ، )4(وبراءة الرحم يف مثل هذه احلالة متيقنة، ومن املعقول أن العدة وجبت السترباء الرحم

  .فال عدة تلزم املرأة - أي بعد العقد - هذا إذا وقعت الفرقة �ي سبب قبل الدخول واخللوة

او كانت ولو قبل الدخول او الوطء ، وجتب العدة بعد وفاة الزوج يف العقد الصحيح - 3

إلطالق اآلية القرآنية يف قوله ، )5(أو زوجة صيب ولو رضيعا وهذا �تفاق الفقهاء، الزوجة صغرية

  .)6("والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن �نفسهن أربعة أشهر وعشرا" : تعاىل

   

                                 
  . 633ص 7الفقه اإلسالمي وأدلته، ج: وهبة الزحيلي - )1(

  . 49سورة األحزاب، اآلية  - )2(

. 15ص 22، اجلزء 1بيان، ا�لد جامع ال: والطربي. 498، ص3تفسري القرآن العظيم، ج: ابن كثري - )3(

  . 1551ص 3أحكام القرآن، ج: وابن العريب. 206ص 6زاد املسري، ج: وابن اجلوزي

  . 258ص 3كشاف القناع، ج: والبهويت. 280ص 19ا�موع شرح املهذب، ج: النووي - )4(

أمحد بن املختار .. 311، ص4، جاملرجع السابق: وابن اهلمام. 30، ص6املرجع السابق، ج: السرخسي - )5(

هـ، 1407مواهب اجلليل من ادلة خليل مطبوعات إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي، قطر سنة : الشنقيطي

 19املرجع نفسه، ج: والنووي. 223ص 5األم، املرجع السابق، ج: والشافعي. 198ص 3م، ج1986

  . 309ص

  . 234سورة البقرة، اآلية  - )6(
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  ع العدة وأحكامھاأنوا: الثالث المطلب

  أنواع العدة: الفرع األول

 –ألن النساء ، إمنا يظهر جليا تبعا ملعرفة زمان وقوع الفسخ، )1(إن معرفة أثر الفسخ على العدة

  : من حيث لزوم العدة أو عدمها ينقسمن إىل ثالثة أنواع - سواء ُعدت فرقتهن طالقا أم فسخا

  .أي بعد العقد فقط )2(قبل الدخول واخللوة من وقعت فرقتها: النوع األول - 

  .من وقعت فرقتها قبل الدخول وبعد اخللوةـ اي بعد العقد واخللوة وقبل الوطء: النوع الثاين - 

  : وهذا تفصيل حكم هذه األنواع، من وقعت فرقتها بعد الدخول: النوع الثالث - 

الفقهاء على أن  )3(أمجع - أي بعد العقد فقط –من وقعت فرقتها قبل الدخول واخللوة : أوال

  : من وقعت ُفرقتها قبل الدخول واخللوة ال تلزمها عدة لألدلة التالية

                                 
عندما تكلموا على العدة بعد الفسخ إمنا حصروا حديثهم يف وجوب العدة أو عدمها، دون فقهاء املذاهب  - )1(

  . التعرض ألنواع ومدة املعتدات، وهلذا سيشار إىل أنواعهن ومد�ن لتعلقها ببعض جوانب البحث

ع من الوطء، فيه وجود مانع مين ينتفيأن خيلو لزوجان يف مكان : لقد حدد احلنفية حقيقة اخللوة ��ا هي - )2(

هو أن يكون أحد الزوجني مريضا مرضا مينع ): احلقيقي(فاملانع احلسي . حسيا كان او شرعيا أو طبيعيا

اما املانع الشرعي . الوطء، أو صغريا ال جيامع مثله، أو صغرية ال جيامع مثلها، أو كانت املرأة رتقاء أو قر�ء

فهو  : وأما املانع الطبيعي. جة فريضة او نفل أو بعمرةكأن يكون أحدمها صائما يف رمضان أو حمرما حب: هو

كوجود شخص �لث معهما بصريا كان أو أعمى أو �ئما أو يقظا�، رجال او امرأة، فإذا مل يكن هناك أي 

  . مانع من هذه املوانع كانت اخللوة صحيحة ووجبت العدة

 4احلاشية، ج: ابن عابدين. 325ص 3ج املرجع السابق: ابن اهلمام. 418ص 4املرجع السابق، ج: الكاساين

  . 249ص

، سنة 1ط، القاهرة، دار ابن اجلوزيمراتب اإلمجاع، : ابن حزم. 75ص 2بداية ا�تهد، ج: ابن رشد - )3(

 5املبسوط، ج: السرخسي. 418ص 4املرجع السابق، ج: الكاساين. 164م، ص2013 - هـ1434

املغين، : وابن قدامة. 258ص 3منتهى اإلرادات، ج: البهويت. 215ص 5األم، ج: الشافعي. 104ص

  . 80ص 9ج
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  : من القرآن الكرمي - 1

ت مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما لكم امنؤ امليها الذين آمنوا إذا نكحتم أ� : قوله تعاىل

  .)1("عليهن من عدة تعتدو�ا فمتعوهن وسرحوهن سراحا مجيال

، أن املرأة إذا طلقت قبل الدخول �ا ال عدة عليها" : هذه اآلية الكرمية نصت صراحة علىف

  .)2("وهذا أمر ُجممع عليه

  : الدليل من املعقول- 2

وقد حتقق هذا املقصد بثبوت خلو ، أن املقصد الشرعي لوجوب العدة هو استرباء الرحم

  .)3(رمحها

  .الدخول واخللوة أي بعد العقد فال عدة تلزم املرأةوعلى هذا إذا وقع الفسخ بني الزوجني قبل 

  : النوع الثاين

  .أي بعد العقد واخللوة وقبل الوطء: من وقعت فرقتها قبل الدخول وبعد اخللوة

  : اختلف الفقهاء يف هذا النوع إىل رأيني

قبل على أن املرأة إذا فارقت زوجها  )4(وميثله مجهور فقهاء املذاهب األربعة: الرأي األول

  .الدخول وبعد اخللوة أن العدة جتب وتلزم لتوفر السبب وهو اخللوة

                                 
  . 49سورة األحزاب، اآلية رقم  - )1(

.. 15ن ص22ج 10ا�لد : جامع البيان: والطربي. 498ص 3تفسري القرآن العظيم، ج: ابن كثري - )2(

. 1551ص 3أحكام القرآن، ج: وابن العريب. 206ص 6يف علم التفسري، جزاد املسري : وابن اجلوزي

  . 215ص 5املرجع نفسه، ج: والشافعي

  . 258ص 3املرجع السابق، ج: والبهويت. 282ص 19ا�موع شرح املهذب، ج: النووي - )3(

حاشية  :والدسوقي. 266ص/3البحر الرائق، ج: وابن جنيم. 418ص  4املرجع السابق، ج: الكاساين - )4(

اجلزائر، : مرجع الفروع إىل التأصيل، دار الوعي: ودمحم �ي بلعامل. 468ص 2الدسوقي على الشرح الكبري، ج

وابن حجر . 215، ص5املرجع السابق، ج: والشافعي. 191ص 5م ج2009هـ 1430سنة  1ط

 9ج: املغين :وابن قدامة. 258ص 3، جالسابقاملرجع : والبهويت. 567ص 3املرجع السابق، ج: اهليثمي

  . 80ص



 

 
214 

 

يف اجلديد وهو عدم وجوب العدة على املرأة قبل الدخول  )1(وقال به الشافعية: الرأي الثاين

  .وبعد اخللوة ا�ردة عن الوطء

  : أدلة الفريقني

  : استدل مجهور الفقهاء مبا يلي: أدلة اجلمهور: أوال

   :من األثر - 1

قضاء اخللفاء الراشدين املهديني " : بن أوىف قال )3(يف سننه من طريق زرارة )2(ما رواه البيهقي

  ".أو أرخى سرتا فقد وجب الصداق والعدة أنه من أغلق ��

ومل ،  حق املرأة اليت اختلى �ا زوجهافهذا األثر املروي عن اخللفاء يف قضائهم أن العدة واجبة يف

  .)4(ينكر أي أحد عن هذا األثر املشهور فصار مبثابة اإلمجاع

  : من املعقول

  : وذلك من وجهني

، إن التسليم الواجب �لعقد قد وجد من جهة املرأة وحصل �خللوة الصحيحة: الوجه األول

                                 
  . 38ص4املرجع السابق، ج: البكري. 215ص 5املرجع نفسه، ج: الشافعي - )1(

كتاب الصداق، �ب من أغلق أو أرخى سرتا فقد وجب الصداق، مطبعة دائرة : السنن الكربى للبيهقي - )2(

ث مرسل، هذا حدي: قال البيهقي، و 256- 255، ص7، ج 1هـ، ط1353سنة  املعارف العثمانية، اهلند،

وقد روي عن عمر وعلي رضي هللا عنهما  - النخعي الصحايب فهو غري زرارة بن أوىف - ألن زرارة مل يدركهم 

  . موصوال، وحكم عليه األلباين �لضعف

اإلصابة يف : وابن حجر. 196ص 7إرواء الغليل، ج: واأللباين 256ص 7البيهقي، السنن الكربى، ج: انظر

  . 528ص 1الصحابة، ج متييز

احلرشي البصري القاضي، �بعي معروف ثقة، كان قاضي البصرة ومن العباد الصاحلني،  هو زرارة بن أوىف - )3(

اإلصابة، : وابن حجر. 413ص 5سري أعالم النبالء، ج: هـ وهو يف صالة الفجر، الذهيب93مات سنة 

  . 528ص 1ج

موسوعة : أبو جيب. 258ص 3املرجع السابق، ج: والبهويت. 522ص 3السابق، ج املرجع: الكاساين - )4(

  . 747ص 2م، ج1984هـ 1404، سنة 2اإلمجاع يف الفقه، دار الفكر، ط



 

 
215 

 

  .)1(فتجب به العدة كما جتب �لدخول

ألن العدة حق � تعاىل وحق هللا جيب ، اخللوة الصحيحة تقوم مقام الدخولإن : الوجه الثاين

  .)2(أن حيتاط له

استدلوا لذلك �لقرآن الكرمي ، أدلة الشافعية يف املذهب اجلديد القائلون �ن ال عدة عليها: �نيا

  .واملعقول

  : من الكتاب الكرمي: أوال

منات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن فما ؤ امل أيها الذين آمنوا إذا نكحتم �" : ىلاقوله تع

ية صراحة على عدم وجوب العدة على املطلقة فقد نصت اآل. )3("لكم عليهن من عدة تعتدو�ا

  .هو الوطء ومل يوجد )4(واملقصود �ملسيس، قبل أن متس

  : من املعقول: �نيا

  .)5(بعد اخللوة متحققةوالرباءة يف املفارقة قبل الدخول و ، إن العدة جتب لرباءة الرحم

 -وهللا أعلم–يبدو يل  وأدلتهم يف هذه املسألة، بعد النظر يف أقوال الفقهاء: املذهب املختار

وبعد اخللوة هو األقرب ، أن ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من القول بوجوب العدة قبل الدخول

، اعدة االحتياط حلقوق هللاملستند إىل قضاء اخللفاء الراشدين وق، نظرا لقوة أدلتهم، للصواب

  .)6(والعدة منها

                                 
كشاف : والبهويت. 103ص 5املبسوط، ج: السرخسي. 418ص 4املرجع السابق، ج: الكاساين - )1(

  . 258ص 3القناع، ج

  . 567ص 3حتفة احملتاج، ج: وابن حجر. 418ص  4املرجع نفسه، ج :الكاساين - )2(

  . 49سورة األحزاب، اآلية رقم  - )3(

ا�موع شرح ملهذب، : والنووي. 268ص 1وأحكام القرآن له أيضا ج 215ص 5األم، ج: الشافعي - )4(

  . 281، ص19ج

  . 280ص 19املرجع نفسه، ج: النووي. 215ص 5املرجع نفسه، ج: الشافعي - )5(

التفريق �لعيب بني الزوجني واآل�ر املرتتبة عليه، مطبعة كنوز املعرفة، : وفاء بن علي بن سليمان احلمدان - )6(

  . 525م، ص1999- هـ 1419، سنة 1ط
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  : أمثلة وتطبيقات

  : من فروع هذه املسألة اليت ذكرها مجهور الفقهاء ما يلي

ألن ، فإن العدة تلزمها، واختلى بزوجته خلوة صحيحة، لو كان الزوج عنينا أو خصيا - 1

  .)1(فأقيمت خلو�ما مقام خلوة غريمها، العنة واخلصاء ال مينعان من الوطء

فإن العدة ال تلزمها لكون اجلب مينع ، لو كان الزوج جمبو� واختلى بزوجته خلوة معتربة شرعا

  .)2(من الوطء وعليه مينع صحة اخللوة

  : من وقعت فرقتها بعد الدخول: النوع الثالث

على أن من وقعت فرقتها بعد الدخول أن العدة واجبة عليها واستدلوا على  )3(أمجع الفقهاء

  : ا يليذلك مب

  : من الكتاب الكرمي: أوال

 )5(دلت اآلية على أن عدة املطلقة. )4("واملطلقات يرتبصن �نفسهن ثالثة قروء" : قوله تعاىل

  .)7(والفسخ يف معىن الطالق، )6(بعد الدخول إن كانت ممن حتيض ثالثة قروء

  : من املعقول: �نيا

                                 
كشاف : البهويت. 468ص 2حاشية الدسوقي، ج: الدسوقي. 411ص 4املرجع السابق، ج: الكاساين - )1(

  . 250ص 4املرجع السابق، ج: ابن عابدين. 258ص 3ج: القناع

وابن . 411ص  4املرجع نفسه، ج: والكاساين. 104- 103ص 5املرجع السابق، ج: السرخسي - )2(

  . 255ص 4، جالسابقاملرجع : عابدين

ابن .. 164م، ص2013 - هـ1434، سنة 1، القاهرة، طمراتب اإلمجاع، دار ابن اجلوزي: ابن حزم - )3(

حاشية : الدسوقي. 136ص 4شرح خمتصر خليل، ج: اخلرشي. 182ص 5، جنفسهاملرجع : عابدين

  . 262ص 3املرجع السابق، ج: البهويت. 468ص 2الدسوقي على الشرح الكبري، ج

  . 228سورة البقرة، اآلية  - )4(

  . 112ص 3اجلامع ألحكام القرآن، ج: يبالقرط. 185ص 1أحكام القرآن، ج: ابن العريب - )5(

  . 259أحكام القرآن، ص: الشافعي. 350ص 1تفسري القرآن العظيم، ج: ابن كثري - )6(

  . 262ص 3املرجع السابق، ج: البهويت. 566ص 3حتفة احملتاج، ج: ابن حجر اهليثمي - )7(
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  .)1(طالق بعد الدخول مظنة الشتغال الرحم �حلمل فتجب العدة الستربائهإن ال

  : واملطلقة بعد الدخول إما أن تكون

  .وهن إما حوامل أو ال، من ذوات احليض - 1

وتفصيل ذلك  )2(وإما كبريات �ئسات، وهن إما صغريات، أو من غري ذوات احليض - 2

  : كما يلي

  : من فارقت زوجها وهي حامل: أوال

وهذا حكم متفق ، حىت ولو كان الوضع إثر الطالق مباشرة، تنتهي بوضع احلمل فعد�ا

  ".وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن" : لصريح النص القرآين، )3(عليه

  : من فارقت زوجها وهي حتيض وليست بذات محل: �نيا

  .)5("الثة قروءواملطلقات يرتبصن �نفسهن ث" : بال خالف لقوله تعاىل )4(عد�ا ثالثة قروء

  : من فارقت زوجها من غري ذوات احليض وتشمل: �لثا

 )6(واآليسة فعدة كل واحدة منهما ثالثة أشهر بال خالف، الصغرية اليت مل يسبق هلا حيض 

تم فعد�ن ثالثة أشهر والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتب" : لقطعية النص يف قوله تعاىل

                                 
  . 566ص 3املرجع نفسه، ج: ابن حجر اهليثمي - )1(

  . 75ص 2بداية ا�تهد، ج: ن رشداب - )2(

املرجع : وابن عابدين. 165مراتب اإلمجاع، ص: وابن حزم. 75ص 2املرجع نفسه، ج: ابن رشد - )3(

 3املرجع نفسه، ج: والبهويت. 143ص 4اخلرشي على اخلليل ج: اخلرشي. 182ص 5السابق، ج

  . 259ص

  . 164املرجع نفسه، ص: ابن حزم. 75ص 2املرجع نفسه، ج: ابن رشد - )4(

  . 228اآلية : سورة البقرة - )5(

هـ، 1434سنة  1، القاهرة، طدار ابن اجلوزي: اإلمجاع: نذراملوابن . 165مراتب اإلمجاع، ص: ابن حزم - )6(

 3ب اجلليل، جمواه: والشنقيطي. 104ص 5املرجع السابق، ج: والسرخسي. 56م ص2013

وابن حجر . 77ص 9املرجع السابق، ج: وابن قدامة. 214ص 5ج: املرجع السابق: والشافعي. 198ص

  . 568ص 3حتفة احملتاج، ج: اهليثمي
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  .)1("والالئي مل حيضن

او بلغت سن ، ويشرتط �العتداد �ألشهر أن تكون املرأة ممن ال حتيض بسبب صغر السن

  .وأال تكون حامال، أو كانت ممن ال حتيض أصال، اليأس

ولذلك لو ، أل�ا مقام ثالث حيضات فهي بدل عنها، جعلت عدة هؤالء ثالثة أشهر وقد

ظهر عليها احليض فإ�ا جيب أن تتحول من عد�ا �ألشهر إىل عدة القروء فاعتربت مدة ثالث 

  .)2(حيضات ثالثة أشهر

  : وخالصة القول

  : التايلإن املرأة إذا فارقت زوجها فاحلكم �لنسبة لعد�ا تكون على الشكل 

  .فال عدة عليها �إلمجاع، إن كانت الفرقة واقعة قبل الدخول واخللوة - 1

  .إن كانت الفرقة حادثة قبل الدخول وبعد اخللوة فعلى القول املختار جتب عليها العدة - 2

  .إذا كانت الفرقة بعد الدخول فالعدة واجبة �إلمجاع - 3

  :أحكام العدة: الثاني الفرع

،  واإلرث وغريها، الق أو وفاة ببعض احلقوق كحق النفقة وحق السكنتتمتع املرأة املعتدة من ط

وحترمي اخلروج من سكن ، كتحرمي الزواج أو اخلطبة يف العدة،  كما أ�ا تلتزم ببعض الواجبات

لكن ، وهذه األحكام تكون يف حالة الزواج الصحيح، واحلداد على الزوج يف حالة وفاته، الزوجية

، ألن العقد غري صحيح، فال ترتتب يف حقها مجيع األحكام السابقة، املرأة املعتدة من الفسخ

  : بل جتب بعض األحكام الضرورية فقط اليت تتوافق مع طبيعة الفسخ واليت منها، اابتداءا أو انتهاءَ 

  : حترمي الزواج خالل العدة: أوال

د الدخول حفظ األنساب من االختالط وحىت ال حيدث احلمل بع، من مقاصد مشروعية العدة

أل�ا يف فرتة ، ولذلك ال جيوز للمعتدة من الفسخ أن تتزوج وهي فرتة العدة، �ملرأة يف حالة الفسخ

                                 
  . 4سورة الطالق، اآلية رقم  - )1(

: ن جزيواب. 187ص 3ج: املرجع السابق: املوصلي. 184ص 5املرجع السابق، ج: ابن عابدين - )2(

. 41ص 4إعانة الطالبني، ج: والبكري. 214ص 5املرجع نفسه، ج: والشافعي. 156ص: القوانني الفقهية

  . 259ص 3كشاف القناع، ج: وابن يونس احلنبلي. 94ص 9ج: املرجع نفسه: وابن قدامة
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  .)1(تربص للتأكد من براءة الرحم من احلمل وهذا �تفاق املذاهب األربعة

وجيب التفريق بينهما وبني ، )2(وإذا تزوجت املعتدة وهي يف عد�ا فإن هذا الزواج غري صحيح

، بل تستمر، إال أنه رغم إ�اء العقد يف احلال فإن آ�ره ال تتوقف فورا، ذا الزوج عن طريق الفسخه

فال ميكن انتساب األوالد إىل ، ألن بعض هذه اآل�ر تتعدى الزوجني ومتتد إىل غريمها وهم األوالد

  .قوق الزوج القدميورعاية حل، غري آ�ئهم احلقيقيني ألن حكمة حترمي املعتدة ملنع اختالط األنساب

أي ال تعقدوا الزواج . )3("وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله" : وذلك لقوله تعاىل

  .)4(على املعتدة من وفاة حىت تنتهي عد�ا

، أي أطهار أو حيضات. )5("واملطلقات يرتبصن �نفسهن ثالثة قروء": ولقوله تعاىل أيضا

  .)6(فال حيل الزواج �ا، ومفاد ذلك أنه جيب عل املرأة املطلقة االنتظار ثالثة قروء

وأال تنكح ، ما أمجعت الصحابة على شيء كإمجاعهم على أربع قبل الظهر" : قال ابن عباس

  .)7("امرأة يف عدة أختها

تنقضي عد�ا اليت فرضها هللا سبحانه وتعاىل سواء كانت العدة للتأكد من براءة رمحها أي حىت 

  .)8(أو للتعبد أو تفجعها على زوجها

                                 
لبحر ا: وابن جنيم. 349ص 4ج: فتح القدير: وابن اهلمام. 446ص4املرجع السابق، ج : الكاساين - )1(

املرجع السابق، : والصاوي املالكي. 231 - 230القوانني الفقهية ص: وابن جزي. 214ص 4الرائق، ج

: وابن قدامة. 280ص 19ا�موع ج: والنووي. 233ص 5املرجع السابق، ج: والشافعي. 510ص 1ج

  . 269ص 3منتهى اإلرادات ج: والبهويت. 79ص 9ج: املغين

  . 46ص 2ية ا�تهد، جبدا: ابن رشد - )2(

  . 235سورة البقرة، اآلية  - )3(

م، 1990هـ 1410، 1أحكام القرآن للشافعي، مطبعة دار إحياء العلوم، لبنان، ط: البيهقي النيسابوري - )4(

  . 243ص

  . 228سورة البقرة، اآلية  - )5(

  . 112ص 3م القرآن، جاجلامع ألحكا: والقرطيب. 364ص 1املرجع السابق، ج: اجلصاص - )6(

  . 132ص 2املرجع نفسه، ج: اجلصاص - )7(

  . 425ص 1املرجع نفسه، ج: واجلصاص. 374ص 1تفسري القرآن الكرمي، ج: ابن كثري - )8(
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  : ثبوت النسب خالل العدة: �نيا

طاملا  - أي زوج املرأة املعتدة - إذا ثبت احلمل لدى املرأة املعتدة خالل العدة فإنه ينسب إىل أبيه

  .)1(حلململ يتعد أقصى مدة ا

فكل مولود يولد أثناء مدة احلمل وهي ستة أشهر ألقل مدة احلمل وقبل انقضاء أقصاها ثبت 

، أو بعد انقضاء أقصى مدة احلمل فال جيوز أن ينسب له، فإذا ولدته قبل ستة أشهر، نسبه ألبيه

  .ألنه ليس منه

  .)2(بيان أقصى مدة احلمل واختالف الفقهاء يف حتديدها وسيأيت

علوم أيضا من شروط انقضاء العدة �لنسبة للحامل هو انفصال اجلنني انفصاال �ما عن ومن امل

  .)4(أو أكثره لدى احلنفية، )3(أمه حسب رأي اجلمهور

  : نفقة العدة: �لثا

، على أن العقد الباطل ال يرتتب عليه أي أثر من آ�ر الزواج )5(اتفق فقهاء املذاهب األربعة

فإنه ال ، لكن الزواج الفاسد كما لو مت بدون حضور الشهود مثال، جة أم السواء مت الدخول �لزو 

فيجب التفريق بينها وبني ، لكن إذا اقرتن به دخول �لزوجة، يرتب أي أثر أيضا مثل الزواج الباطل

وتثبت العدة للتأكد من براءة ، ويسقط حد الز� للشبهة ويثبت املهر، زوجها عن طريق الفسخ

وأما ما يتعلق �لنفقة فال . )6(ويثبت النسب رعاية ملصلحة الطفل، اختالط األنسابوعدم ، الرحم

                                 
  . 663ص 7الفقه اإلسالمي وأدلته ج: وهبة الزحيلي. 95ص 19ا�موع، ج: النووي - )1(

  . د بيان أقصى مدة احلملعن طروحةمن هذه األ 216ص انظر - )2(

  . 522ص 4الفقه على املذاهب األربعة ج: عبد الرمحن اجلزيري - )3(

  . 430ص 4املرجع السابق، ج: الكاساين - )4(

املرجع : وابن جزي. 140ص 4املرجع نفسه، ج: الكاساين. 158ص 5املرجع السابق، ج: السرخسي - )5(

 5ج: املرجع السابق: والشافعي. 133ص 4ج: املرجع السابق: ودمحم �ي بلعامل. 232السابق، ص

: والعثيمني. 145ص 9ج: املغين: وابن قدامة. 610ص 3ج: حتفة احملتاج: وابن حجر اهليثمي. 87ص

  . 642ص 5الشرح املمتع ج

  . 569ص7املرجع السابق، ج: وهبة الزحيلي - )6(
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فهي ال تستحقها بعد االفرتاق من �ب ، نفقة للمعتدة أل�ا ال تستحق النفقة حال االجتماع

  .)1(أوىل

أما أسباب الفسخ الطارئة على ، ويتعلق هذا الكالم �سباب الفسخ املرافقة لتكوين العقد

  .فقد اختلف فقهاء املذاهب إىل آراء كثرية فيما يتعلق بنفقة املعتدة، دالعق

أن املعتدة هلا النفقة مطلقا إذا كانت الفرقة  )2(ففي مسألة إسالم أحد الزوجني ذهب احلنفية

  .أما إذا كان اإل�ء منها فلها السكىن فقط، بسبب إ�ء الزوج اإلسالم

سالم الزوجة يوجب هلا النفقة بشرط إذا تبعها زوجها يف فقد ذهبوا إىل أن إ )3(وأما املالكية

إال يف ، فالزوجة ال تستحق النفقة، لكن إذا أسلم الزوج، أما إذا أىب اإلسالم فال نفقة هلا، اإلسالم

  .)4(فإ�ا جتب هلا بسبب احلمل، حالة احلمل

أما إذا أسلم الزوج ، نفقةإذا أسلمت الزوجة فإ�ا تستحق ال: فقالوا)6(واحلنابلة )5(وأما الشافعية

  .وإذا كانت غري كتابية وأبت اإلسالم فال نفقة هلا، وكانت الزوجة كتابية استحقت النفقة

يثبتون للمعتدة النفقة ألن هذه الفرقة هي طالق عند  )7(فإن احلنفية، واما الفسخ بسبب اللعان

فإ�م ال يوجبون  )8(اجلمهور أما، سواء كانت حامال ام ال، احلنفية وسببها الزوج وليس الزوجة

  .وال يستطيع الزوج ان يرجعها، للمعتدة نفقة ألن فرقة اللعان مؤبدة

ألن العيوب ، أوجبوا للمعتدة نفقة )9(فإن احلنفية، وإذا كان سبب الفسخ عيب يف أحد الزوجني

                                 
  . 245املرجع السابق، ص: أبو زهرة - )1(

  . 342ص 3املرجع السابق، ج: وابن اهلمام. 479ص/4املرجع السابق، ج: الكاساين - )2(

  . 168ص 4املرجع نفسه، ج: ودمحم �ب بلعامل. 268ص 2املرجع السابق، ج: الدسوقي - )3(

  . 254ص 9املرجع السابق، ج: ابن قدامة - )4(

  . 537ص 7املرجع السابق، ج: ابن حجر اهليثمي - )5(

  . 537ص 7املغين، ج: قدامةابن  - )6(

  . 200ص 4البحر الرائق، ج: وابن جنيم. 479ص 4املرجع نفسه، ج: الكاساين - )7(

وابن . 564ص 3املرجع السابق، ج: ، وابن حجر اهليثمي512ص 2املرجع السابق، ج: الدسوقي - )8(

  . 208ص 8املرجع السابق، ج: قدامة

  . 283ص 5احلاشية، ج: وابن عابدين. 272ص 4بق، جاملرجع السا: ابن جنيم - )9(
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  .)1(طالقوهذه الفرقة بسبب العيب هي ، فالفرقة بسببه هو، املعتربة هي عيوب الزوج ال الزوجة

فإ�م ال يوجبون للمعتدة نفقة إال السكىن ألنه ال يستطيع الزوج إرجاعها ألن  )2(وأما اجلمهور

، هذا إذا كانت حائال - فهي طالق �ئن عند املالكية وفسخ عند الشافعية واحلنابلة –الفرقة �ئنة 

  .)3(فلها النفقة بسبب احلمل، أما إذا كانت حامال

  .وشروطھ وطرق إثباتھ النسب مفھوم: رابعال المطلب

وهو إحلاق الولد . )4(من أهم آ�ر الزواج اليت ترتكز عليها األسرة وتقوي دعائمها رابطة النسب

فهو أقوى الروابط اليت تقوم عليها األسرة وتؤكد العالقة بني أفرادها على أساس الصلة وقرابة ، �بيه

اإلنسان ألنه بفضله تثبت أواصر األسرة  فالنسب هو من أعظم نعم هللا تعاىل على. )5(الدم

ولذلك منع اإلسالم اآل�ء من ، ويغمرها احلنان والرمحة وحتفظ من أسباب التفكك واالحنالل

العدل  ألن- وهو ما يعرف �لتبين –و�ملقابل منع انتساب األوالد لغري آ�ئهم ، )6(إنكار أبنائهم

ألن الفطرة تقتضي أن الفرداألجنيب ، )7(دون غريهإىل أبيه احلقيقي  االبنيقضي واحلق يوجب نسبة

وإحساس الغرابة يالزمه دائما دون انقطاع وهذا يضر �ألسرة ضررا  ، عن األسرة ال ينسجم معها

  .كبريا

ولذلك جعل كل فرد من أفرادها يعتز �النتساب إىل هذه األسرة ويفخر بكونه أحد لبنا�ا 

  .خيرجه عن دائر�ا ويغضب أشد الغضب لو حاول أي إنسان أن

اهتمت ، وألجل هذه احلكم وحتقيقا للمقاصد الشرعية وحفظا حلقوق اآل�ء واألبناء من الضياع

                                 
  . 382املرجع السابق، ص: دمحم أبو زهرة - )1(

: ابن حجر اهليثمي. 157ص 2ج: املرجع نفسه: الدسوقي. 189ص/ 4املرجع السابق، ج: احلطاب - )2(

  . 351ص 3شرح منتهى اإلرادات، ج: وابن يونس احلنبلي. 584ص 3املرجع نفسه، ج

  . 409املرجع نفسه، ص: ةأبو زهر  - )3(

  12م، ص1987هـ 1407، 1ثبوت النسب، دار البيان العريب، جدة، السعودية، ط: �سني اخلطيب - )4(

  . 411املرجع السابق، ص: أبو زهرة - )5(

  . 13املرجع نفسه، ص: �سني اخلطيب - )6(

  . 331املرجع السابق، ص: توفيق شنداريل - )7(
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واستنبط العلماء األحكام الواضحة يف سبيل ، الشريعة اإلسالمية بثبوت النسب غاية االهتمام

ط النسب يف فرع وشرو ، وعليه تضمن هذا املطلب مفهوم النسب يف فرع أول، حتقيق هذا اهلدف

  .وطرق إثبات النسب يف فرع �لث، �ن

  .النسبمفھوم : األول الفرع

  : تعريف النسب لغة: أوال

النسب هو مفرد أنساب يقال نسبه وينسبه نسبا معناه االتصال واالشرتاك بني شيئني ومنه 

  .)1(تصالاملناسبة واستخدم يف الداللة على القرابة واملصاهرة أل�ا مبعىن االنتماء واال

  : تعريف النسب شرعا: �نيا

  : هناك عدة تعاريف من أمهها ما يلي

، النسب والصهر معنيان يعمان كل قرب بني كل أدميني" ، )2("النسب ما رجع إىل والدة قريبة"

هو االنتساب ألب " ، )3("فالنسب هو أن جيتمع إنسان مع آخر يف أب أو أم قرب ذلك أو بعد

  .)4("معني

سواء كانت الوالدة من عالقة شرعية أو غري ، ب الولد من أمه �بت ال حمالةإن ثبوت نس

أما سبب ثبوت نسبه ألبيه فيشرتط أن يكون عقد الزواج صحيحا ، ألن الوالدة �بتة منها، شرعية

  .)5(وذلك للتمييز بينه وبني الزواج الباطل أو الز�

وكذلك حاالت فسخ ، وطء بشبهةوهناك بعض احلاالت اليت تلحق �لزواج الصحيح مثل ال

                                 
والفيومي،  260ص/  4ومرتضى الزبيدي، املرجع السابق، ج 755ص/ 1، جابن منظور، املرجع السابق - )1(

  116ص2املرجع السابق، ج

  424ص3، الفائق يف غريب احلديث، جالزخمشري - )2(

، سنة 1احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزدار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، ط: عبد احلق بن عطية - )3(

  .214ص 4، جم2001- هـ1422

  . 100ص 2جواهر اإلكليل شرح خمتصر العالمة خليل، ج: صاحل عبد السميع األيب - )4(

  . 23املرجع السابق، ص: �سني اخلطيب - )5(
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  .)1(الزواج ألحد األسباب املذكورة سابقا

وال خيرج ، ولعناية الشريعة حبفظ النسب جعلت له سورا حمكما حىت ال يدخل إليه من ليس منه

  .وحرمت أن يرغب اإلنسان عن نسبه فيدعى إىل غري أبيه، فحرمت التبين، منه من كان فيه

  .)2("أنه غُري أبيه فاجلنة عليه حرام من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم" : قال ملسو هيلع هللا ىلص

وكذلك حرم على الوالد نفي ولده عنه وهو يعلم أنه ولده وحرم على املرأة أن تدخل على القوم 

، من ليس منهم ى قومأميا امرأة أدخلت عل" : فقد قال صلى هللا عليه وسّلم، نسب من ليس منهم

ولن يدخلها هللا جنته وأميا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب هللا ، فليست من هللا يف شيء

  .)3("عنه وفضحه على رؤوس األولني واآلخرين

  :شروط ثبوت النسب: الثاني الفرع

  : حصول عقد النكاح: الشرط األول

يثبت نبه النسب دون ما على أن النكاح الصحيح  )4(اتفق الفقهاء: حالزواج الصحي - 1

ولد حال قيام الزوجية حقيقة أو حكما كما حاجة إىل اعرتاف منه أو بينة على البنوة إذا جاءت ب

يف املعتدات وذلك للتمييز بني الزواج الصحيح والزواج الباطل أو الز� ولذلك قال رسول هللا صلى 

أي ان الولد الذي جاءت به املرأة ينسب . )5("الولد للفراش وللعاهر احلجر"  :هللا عليه وسلم

                                 
  . 95ص 19ا�موع، ج: النووي. 414املرجع السابق، ص: دمحم أبو زهرة - )1(

ومسلم يف كتاب اإلميان �ب . 4326رقم  رواه البخاري يف كتاب املغازي �ب غزة الطائف يف شوال مثان - )2(

  . واللفظ له 115رقم  80ص 1بيان حال إميان من ترغب عن أبيه وهو يعلم، ج

أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وقد تفرد به عبد هللا بن يونس عن سعيد املقربي عن أيب هريرة وال  - )3(

أيضا الدارقطين مع اعرتافه بتفرد عبد هللا ويف  يعرف عبد هللا إال �ذا احلديث ففي تصحيحه نظر وصححه

 3، سبل السالم جالصنعاين انظر. عند البزار وفيه إبراهيم بن يزيد اجلندي ضعيف الباب عن ابن عمر

  . 9/271وشرح السنة للبغوي  195ص

 19ا�موع ج: والنووي. 118ص 3نة جاملدو : اإلمام مالك. 301ص 3املرجع السابق، ج: ابن اهلمام - )4(

  317ص 7ج: وابن قدامة. 253ص 3املرجع السابق ج: والبهويت 87ص

 2ج 2053احلديث رواه البخاري يف كتاب البيوع �ب احلالل بّني واحلرام بّني وبينهما مشتبهات رقم  - )5(

= 
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وحترم على كل من سواه ، لزوجها وهو صاحب الفراش الذي حيل له معاشر�ا معاشرة األزواج شرعا

ال للمسلمني على وذلك مح، من الناس فكل محل حتمله املرأة حال الزوجية ينسب إىل زوجها

  . وال تكلف البينة على ذلك، الصالح

  .)1(وال اعتبار الحتمال كون احلمل من غري الزوج ألنه وهم ال يعارض به الثابت املتيقن

وقد شدد اإلسالم يف أمر األعراب وعاقب القاذف أو املتهم �ملرأة بفعل الفاحشة أو نسبة 

والذين يرمون " : ادية ومعنوية كما يف قوله تعاىلعقوبة شديدة م، محلها إىل الزىن ال النكاح

مث �توا �ربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم  احملصنات

  .)2("الفاسقون

 إذا تزوج رجل امرأة وكان العقد فاقدا لشرط من شروطه أو: النسب يف الزواج الفاسد - 2

فإنه جيب فسخ النكاح ولو ، ركنا من األركان أو أكثر من ركن أو شرط مما يؤثر يف صحة النكاح

فإذا أجنبت املرأة مولودا عن طريق الزواج الفاسد ، مثل زواج الشغار أو املتعة أو احمللل، بعد الدخول

ح متاما رعاية وذلك مثل الزواج الصحي، )3(فإن هذا املولود ينسب إىل أبيه احلقيقي وهو الزوج

وهذا النسب الذي ، ملصلحة الولد وحقوقه وحفاظا على األعراض واألنساب واهتماما ��تمع

ال يشرتط فيه غري شرط واحد وهو أن يقع بني أدىن وأقصى مدة ، يثبت بطريق الزواج الفاسد

  .11- 84من قانون األسرة اجلزائري  42حسب نص املادة  )4(احلمل من �ريخ الدخول

  : نسب ولد الشبهة - 3

فإذا محلت املرأة بسبب هذا ، من تزوج امرأة معتقدة أ�ا حليلته وهي حرام عليه يف نفس األمر

                                                                                               
  . 1080ص 2ج 1457ومسلم يف كتاب الرضاع �ب الولد للفراش وتوقي الشبهات رقم  75ص

أحكام األسرة بني الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري، دار البصائر، اجلزائر، د : عبد القادر داودي - )1(

  . 190ت، ص

  4سورة النور، رقم اآلية  - )2(

  . 192املرجع السابق، ص: عبد القادر داودي - )3(

  . 128املرجع السابق، ص: سليمان ولد خسال - )4(
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ويسمى هذا بنكاح الشبهة ألنه يقع بطريق اخلطأ �لرغم من أنه  )1(الوطء فإن احلمل ينسب إليه

اءت به بني أقل مدة إال أن نسب املولود يثبت أيضا بشرط واحد وهو إذا ج، من النادر وقوعه

  .شبهة عقدن وشبهة فعل: والشبهة نوعان، احلمل وبني أكثرها

وهي أن يعقد على امرأة ويدخل �ا مث يتبني أ�ا حمرمة عليه أو أن العقد فاسد : شبهة عقد - أ

  .بسبب من أسباب الفساد املذكورة سابقا

عقد صحيح وال فاسد  وهي أن يطأ الرجل املرأة من غري ان يكون بينهما: شبهة فعل - ب

  .)2(معتقدا حليتها فيتبني أ�ا حرام

ولعل أقرب صورة للواقع ما صرح به احلنابلة �نه لو تزوج ، فإذا جاءت املرأة بولد فإنه ينسب له

يلحق النسب  ، فدخال �ما ومحلتا، فزفت كل واحدة منهما إىل زوج األخرى غلطا، رجالن امرأتني

  .)3(اسدكاملدخول �ا يف الزواج الف

من  40وقد نص املشرع اجلزائري وصرح به على أن النسب يثبت به وهذا من خالل املادة 

  .02- 05األمر 

  : الدخول أو إمكانه: الشرط الثاين

هل يكفي جمرد العقد لثبوت النسب أو ال بد من إمكان ، اختلف الفقهاء يف شرط الدخول

  : الدخول إىل مذهبني

و�ذا قال أبو ، ا املذهب أن جمرد العقد كاف لثبوت النسبيرى أصحاب هذ: املذهب األول

  .)4(حنيفة وأصحابه

بل البد ، ويرى أصحابه أنه ال يكفيمجرد العقد لثبوت النسب بسبب الفراش: املذهب الثاين

 )5(وميثل هذا الرأي مجهور الفقهاء من املالكية. الوطء إليه إمكانمن انضمام 

                                 
  108املرجع السابق، ص :�سني اخلطيب - )1(

  . 109املرجع نفسه، ص: �سني اخلطيب - )2(

  . 129املرجع السابق، ص: سليمان ولد خسال - )3(

  . 593ص 3املرجع السابق، ج: والكاساين156ص 17املرجع السابق، ج: السرخسي - )4(

 2مواهب اجلليل، ج: واحلطاب. 58ص 2ج: وابن رشد. 1/492الشرح الصغري، ج: أمحد الدردير - )5(

= 
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  .)2(واحلنابلة)1(والشافعية

  : دلةاأل

  : استدل احلنفية - 1

ذلك ألن ثبوت النسب من : )3(�ن جمرد العقد كاف يف ثبوت نسب الولد من الزوج فقالوا

لكون الدخول ، أحكام العقد وإن كان ذلك حكم الدخول حقيقة ولكن سببه الظاهر هو النكاح

  .سرا �طنا فيقام النكاح مكانه يف ثبوت النسب

  .)4("الولد للفراش وللعاهر احلجر" : سّلمواستدلوا بقوله صلى هللا عليه و 

فإن كل واحد من ، أي للزوج) الولد للفراش(وقوله عليه الصالة والسالم : قال يف املصباح املنري

 :امرأةٌ  وأفرشت الرجلَ ، وكما يسمى كل واحد منهما لباسا لآلخر، الزوجني يسمى فراشا لآلخر

  .)5(فافرتشها أي تزوجها، هازوجته إ�

وفرش {: الفراش يف معناه اللغوي فقالوا اسم للمرأة لقوله تعاىل )6(استعمل مجهور الفقهاء

�تت تعانقه و�ت .... وقال أبو حنيفة الفراش اسم للزوج واستدل له بقول الشاعر، )7(}مرفوعة

  .)8(فراشها

مث أتت بولد بعد ستة أشهر من العقد ثبت  )9(وج مشرقي مغربيةلو تز " : وبناء على ذلك قالوا

                                                                                               
  . 148ص 6أضواء البيان، ج: والشنقيطي. 358ص

  . 87ص 19ا�موع شرح املهذب ج: النووي - )1(

منتهى : وابن يونس احلنبلي. 253ص  3كشاف القناع ج: والبهويت. 80ص 8املغين ج: ابن قدامة - )2(

  . 315ص 3اإلرادات، ج

  . 593ص 3املرجع السابق، ج: والكاساين. 350ص 4املرجع السابق، ج: ابن اهلمام - )3(

  . سبق خترجيه - )4(

  . 562، ص2املصباح املنري، ج: الفيومي - )5(

  . 210ص 3سبل السالم، ج: والصنعاين. 313ن ص6نيل األوطار، ج: الشوكاين - )6(

  34سورة الواقعة، اآلية رقم  - )7(

  . 104ص 3معاين اآل�ر وحاشيته، ج: حاويأبو جعفر الط - )8(

  . 26املرجع السابق، ص: �سني اخلطيب - )9(
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ويف هذا ، وذلك لوجود سببه وهو النكاح، نسب الولد من الزوج وإن مل يوجد حقيقة الدخول

فأحلق الولد مبن له ، ومنع من وقوع مشكلة اللقطاء، احتياط للولد وعدم ضياعه وسرت على العرض

  .)1(فله أن ينفيه �للعان، الولد ليس منهفإن تيقن الزوج أن ، زوجية صحيحة

  : أدلة اجلمهور - 2

�ن امكان الوطء والدخول كاف يف ثبوت نسب الولد من الزوج  )2(استدل مجهور الفقهاء

  .ألنه مل ميكن الوطء فأىن نتيقن �ن هذا الولد غري خملوق من ماء الزوج: فقالوا

الزوج كونه خملوقا من مائه وذلك خفي ألن سبب ثبوت النسب من ، وعليه فال يثبت نسبه منه

  .ال سبيل إىل معرفته فقام إمكان الدخول مقامه

وإذا علقنا احلكم بثبوت النسب على حقيقة الوطء فسوف يكون يف ذلك حرج كبري وتضيع 

األنساب ولكن التمكن من الوطء سبب ظاهر فوقف عليه فوجب اعتباره ألن ما سقط إمنا كان 

لنا  فأىن، ويعضد هذا أن اليقني يف هذه املسألة غري ممكن عمليا. )3(بقدرهاألجل الضرورة فيقدر 

ولو حاولنا طلب اليقني فيها ألفضى إىل ، االضطالع على عالقة تقوم أساسا على التسرت والتكتم

  .تعقيل مقاصد الزواج وتفويت كثري من مصاحله

 ال ميكن تقريرها وال اإلتيان وقد جاء يف كتاب شجرة املعارف واألحوال عند ذكر الفروع اليت

وال ، لو شرط يف األنكحة اليقني مل يصح": فقال، �ا إال بغلبة الضن ومن بينها ما يتعلق �لنكاح

  .)4("فاتت مقاصد النكاح من األنساب والعفة وكل ما يتعلق �ألنساب واملصاهرة من املصاحل

  : اعرتاض اجلمهور على أدلة احلنفية - 

                                 
  . 388- 387املرجع السابق، ص: دمحم أبو زهرة - )1(

أضواء البيان، مطبعة املدين مبصر سنة : دمحم أمني الشنقيطي 493  1الشرح الصغري مع بلغة السالك، ج - )2(

نيل : والشوكاين. 87ص 19موع شرح املهذب جا�: والنووي. 148ص 6م ج1972 - هـ 1392

  . 254ص 3كشاف القناع، ج: والبهويت. 80ص 8املغين، ج: وابن قدامة. 313ص 6األوطار ج

  . 26املرجع السابق، ص: �سني اخلطيب - )3(

نان، كتاب شجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال، دار الكتب العلمية، لب: العز بن عبد السالم - )4(

  . 315م، ص2003- هـ1424الطبعة األوىل، سنة 
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وأن العقد يقوم ، ثة دليل احلنفية �ن العقد وحده كاف يف إثبات نسب الولدرفض األئمة الثال

  : مقام الدخول الذي يعد النسب من أحكامه أن ذلك ال يستقيم مبا يلي

وال يكون ذلك إال ، ن ثبوت النسب يتحقق بناء على أن الولد خملوق من ماء الزوجإ - 1

فإن انتفى اإلمكان ، ان الوطء مكان الوطءقام امك، فلما تعذرت معرفة ذلك، )1(�لوطء حقيقة

فال ينسب إليه آلن اإلمكان العقلي �در وال يصح أن ، �كد� أن الولد غري خملوق من ماء الزوج

، واألحكام إمنا تنبين على الكثري الغالب والظاهر املشاهد، يكون له دور يف نطاق العقود الظاهرة

فلو �كد عدم اللقاء بني الزوجني فعال مل يثبت ، ل عادةأو اخلفي غري احملتم، ال القليل النادر

كما لو كان أحد الزوجني سجينا أو غائبا يف بلد بعيد غيبة امتدت إىل ،  نسب الولد من الزوج

  .)2(أكثر من أقصى مدة احلمل

فإنه ... " الولد للفراش" : وأما احلديث الذي استدلوا به وهو قوله صلى هللا عليه وسّلم - 2

فيه على أن الفراش يثبت مبجرد العقد بل غاية ما يدل عليه أن الولد للفراش إذا ثبت  ال داللة

فأهل العرف واللغة ال يعدون ، إال إذا استفرشها الرجل ودخل �ا )3(وال تسمى املرأة فراشا، الفراش

  .االستعمالوكل ما يرد الشرع بتحديده فإنه يرجع فيه إىل عرف اللغة و ، املرأة فراشا قبل البناء �ا

  اعرتاض األحناف على أدلة اجلمهور - 

ألن الشرع ، إن قولكم أن املرأة ال تصري فراشا إال إذا استفرشها الرجل ودخل �ا غري مسّلم - 

ولكن ملا  ، أ�ط األمور �ألشياء املعلومة كما يف السفر واملشقة فجواز اإلفطار يف السفر للمشقة

  .)4(مقامها ألنه منضبطكانت غري منضبطة أقام الشارع السفر 

هذا االستدالل ، وأن استداللكم �ن أهل العرف واللغة ال يسمون املرأة فراشا قبل البناء �ا - 

ذلك ألن أهل العرف يسمون املرأة زوجة مبجرد العقد وإذا كانت زوجة فهي فراش بال ، غري وارد

  .)1(شك

                                 
  . 681ص 7الفقه اإلسالمي وأدلته، ج: وهبة الزحيلي - )1(

  . 75ص 7، جالسابقاملرجع : الشوكاين - )2(

  . 330ص 3سبل السالم، ج: الصنعاين - )3(

  . 28املرجع السابق، ص: �سني اخلطيب - )4(
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ومعلوم ، واحد منهما لباسا كما يسمى كل  )2(وإن كل واحد من الزوجني يسمى فراشا لآلخر

والزوجة تسمى فراشا ألن من شأ�ا ، ألنه من شأنه أن يلبس، أن اللباس يسمى لباسا ولو مل يلبس

  .أن تستفرش

أن مذهب اجلمهور  - وهللا أعلم –يل  بعد النظر يف أدلة الفريقني يتبني: املذهب املختار - 

وألن املذهب األول مل ، وذلك لسالمة أدلته ،القائل �شرتاط امكان الدخول مع العقد هو الراجح

  .)3(تستقم أدلته ومل تقو أمام أدلة اجلمهور

لفتحنا �ب الفساد على ، وأيضا إذا قلنا �ن العقد وحده كاف يف ثبوت نسب الولد من الزوج

مبجرد أن تتم مراسيم عقد النكاح تكون مطمئنة على أن نسب ما �يت فهي . مصراعيه أمام الزوجة

  .)4(ألن عقد النكاح موجود، به من أوالد الحق بزوجها

  .ولذلك أخذت القوانني برأي اجلمهور التفاقه مع قواعد الشريعة والعقل

ان يف رأي أن الولد ال ينتفي نسبه يف رأي احلنفية إال �للعان وينتفي بدون لع: ومثرة اخلالف

  .)5(لعدم إمكان التالقي بني الزوجني عادة، اجلمهور

  : أن تكون الوالدة يف املدة احملددة: �لثا

  : وقد سبقت اإلشارة إىل أن حتقيق ذلك بشرطني مها

                                                                                               
هـ 1428، 1النسب ومدى �ثري املستجدات العلمية يف إثباته، كنوز إشبيليا، ط: بورقعةعمر  يان بنفس - )1(

  . م �جلامعة اإلسالمية العاملية ـماليز�2005رسالة دكتوراه نوقشت سنة . 113م، ص2007

  . 718ص 2املصباح املنري، ج: الفيومي - )2(

  . 29، صالسابقاملرجع : �سني اخلطيب - )3(

  . 113املرجع السابق، ص: بن عمريان فس - )4(

  . 683ص 7الفقه اإلسالمي وأدلته، ج: وهبة الزحيلي - )5(
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  : )1(أقل مدة احلمل - 1

لكي يثبت النسب يف حالة فسخ عقد الزواج جيب أن تكون الوالدة لستة أشهر فأكثر من 

فإن ، ألن هذه املدة هي أقل مدة اليت ميكن أن يولد اجلنني فيها حيا، )2(�لزوجة �ريخ الدخول

فال يثبت النسب إال ، دل ذلك أن احلمل ليس من هذا الزوج، ولدت املرأة قبل انتهاء هذه املدة

  .)3(فيكون ثبوت نسبه �إلقرار ال �لفراش، وال يصرح �نه من الز�، إذا ادعاه الرجل وأقر �نه ابنه

فإذا ولدت الزوجة لستة أشهر فأكثر من ، فإن اخللوة عندهم سبب لثبوت النسب)4(أما املالكية

  .�ريخ اخللوة ثبت نسب الولد ألبيه وذلك إلمكانية الوطء

ووصينا " : وقد استنبط الفقهاء أقل مدة احلمل من جمموع اآليتني الكرميتني مها قوله تعاىل

  .)5("مه كرها ووضعته كرها ومحله وفصاله ثالثون شهرااإلنسان بوالديه حسنا محلته أ

  .)6("ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على وهن وفصاله يف عامني" : وقوله تعاىل أيضا

واآلية الثانية حددت ، الثني شهرابث، أي الفطام، فاآلية األوىل حددت مدة احلمل والفصال

وقد أكد الطب ، و�سقاط مدة العامني للفصال تبقى مدة احلمل ستة أشهر، الفصال بعامني

  .)7(والعلم ذلك

                                 
، 1983 - هـ1403، سنة 4أحكام األسرة يف اإلسالم، الدار اجلامعية، لبنان، ط: مصطفى شليب - )1(

  . 706ص

  . 687ص 7املرجع السابق، ج: وهبة الزحيلي - )2(

  . 715املرجع نفسه، ص: مصطفى شليب - )3(

 - هـ1373شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك، املكتبة التجارية الكربى، مصر، سنة : دمحم الزرقاين - )4(

  . 134، ص3م، ج1954

  . 15اآلية : سورة األحقاف - )5(

  . 14اآلية : سورة لقمان - )6(

  . 389و 351ص 3املرجع السابق، ج: اجلصاص. 197ص 4تفسري القرآن العظيم، ج: ابن كثري - )7(
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  : أقصى مدة احلمل  - 2

أو بعد اخللوة ، )1(إذا مت فسخ عقد الزواج وحتقق الدخول �لزوجة حسب رأي املذاهب األربعة

مث ولدت املرأة قبل مضي أقصى مدة احلمل ثبت نسبه من ، )2(الصحيحة حسب رأي املالكية

أما إذا ولدته بعد مضي ، )3(وقد اختلف الفقهاء إىل آراء كثرية يف حتديد أقصى مدة احلمل، الرجل

  .فال ينسب إليه يقينا لتباعد الزمن، هذه املدة

  : عدم نفي الولد: الشرط الرابع

فال بد من توفر شرط عدم نفي ، سخ عقد الزواجوهو الشرط الثالث لثبوت النسب يف حالة ف

ألن اللعان يصح عندهم يف الزواج الصحيح ، )4(الولد من طرف أبيه عن طريق اللعان عند اجلمهور

ال يشرتطون هذا الشرط أل�م ال جييزون اللعان يف حالة ، )5(بينما احلنفية، والفاسد على حد سواء

األولني فال جيوز نفيه �للعان ألن اللعان ال يكون إال يف فمىت ثبت النسب �لشرطني ، فساد العقد

أقوى من النسب يف الزواج ، وعليه فيكون النسب الثابت �لزواج الفاسد، حالة الزواج الصحيح

  .الصحيح

   

                                 
  . 331ص 1شرح البهجة على التحفة، ج: التسويل. 116ص 2املرجع السابق، ج: ابن رشد - )1(

  . 413ص 1الشرح الصغري وعليه بلغة السالك، ج - )2(

األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية فقها وقضاء، مطبعة دار الكتاب العريب، مصر، : عبد العزيز عامر - )3(

  . 388املرجع السابق، ص: ودمحم أبو زهرة. 4، ص1961- هـ1381، سنة 1ط

املرجع : وابن رشد. 251ص 3املرجع السابق، ج: واملوصلي. 362ص 4املرجع السابق، ج: ابن اهلمام - )4(

: وابن قدامة. 88ص 19ا�موع، ج: والنووي. 418ص 3احلاشية، ج: والدسوقي. 116ص 2السابق، ج

سنة  1حتفة املودود �حكام املولود، املطبعة اهلندية العربية بومباي، اهلند، ط: وابن القيم. 121ص 8املغين، ج

  . 78و 169م، ص 1961هـ 18

  . 698املرجع السابق، ص: مصطفى شليب - )5(
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  .طرق إثبات النسب: لثالثا الفرع

، ألحواليعترب الزواج الصحيح أو الفاسد أو الوطء بشبهة هو السبب املنشئ للنسب يف كل ا

بل ، فال ميكن إحلاق نسبه �ي رجل، ولكن يف بعض األحيان قد يوجد الولد لكن ال يعرف أبوه

ومع ذلك �ب األمل مفتوحا يف إثبات نسبه عن طريق إحدى الوسائل ، يكون جمهول النسب

  ...الشرعية وهي اإلقرار أو البينة أو القيافة

  : اإلقرار �لنسب - أوال

  .)1(واالعرتاف به، للحق هو اإلذعان: اإلقرار

قال ، اإلقرار �لشيء تقريره وضده إنكاره وهو تنكريه أي تغيريه: فقال )2(وقد عرفه ابن جنيم

  .أي غّريوا والتنكر هو التغيري )3(" قال نّكروا هلا عرشها" : تعاىل

  : ا يليوهي كمبتعريفات خمتلفة  )4(فقد عرفه الفقهاء: وأما شرعا

  .)5(اإلقرار هو إخبار عن ثبوت احلق: قال احلنفية - 

  .)6(وأما املالكية فقالو هو االعرتاف مبا يقتصر حكمه على قائله

اإلقرار إخبار خاص عن حق سابق على املخرب وقيل هو إخبار حبق لغريه : والشافعية قالوا

  .)7(عليه

ه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرص أو على هو إظهار مكلف مقرتن ما علي: وأما احلنابلة فقالوا

  .)8(موكله أو موليه مبا ميكنه صدقه

                                 
  . 116ص 2القاموس احمليط، ج: الفريوز أ�دي. 599ص 2املصباح املنري، ج: الفيومي - )1(

  . 136ة الطلبة، صطلب: جنم الدين النسفي - )2(

  41سورة النمل، اآلية رقم  - )3(

  . 929ص 2املرجع نفسه، ج: الفيومي - )4(

  . 360ص 4شرح فتح القدير، ج: ابن اهلمام - )5(

  237احلدود، ص: وابن عرفة. 86ص 6شرح خليل، ج: اخلرشي - )6(

  . 226ص 6األم، ج: الشافعي - )7(

  . 109ص  5ق، جاملرجع الساب: ابن قدامة - )8(
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فكل من ، وإذا تتبعنا هاته التعاريف مجيعها جندها تلتقي عند شيء واحد وهو االعرتاف �حلق

وعليه فيكون اإلقرار . )1(لديه حق إلنسان فأخرب بذلك احلق ذلك اإلنسان فمعناه أنه اعرتف به

  .و االعرتاف به�لنسب شرعا ه

أي إخبار الشخص بوجود قرابة بينه وبني ، )2(وهي تلتقي عند شيء واحد وهو االعرتاف �حلق

  : واإلقرار قسمان. شخص آخر

  .إقرار بنسب حيمله اإلنسان على نفسه كاإلقرار �ألبوة والبنوة - 1

  .إقرار بنسب حيمله اإلنسان على غريه كاإلقرار �ألخوة والعمومة - 2

  : �لنسب على النفساإلقرار  - 1

  .االبن، وهو أن يقر اإلنسان بنسب من ليس بينه وبني واسطة كاألب

مثل أن يقول شخص هذا ابين فإن املقر حيمل تبعة النسب على نفسه فقط فعليه وحده ترتتب 

 )3(احلقوق والواجبات وال يتعدى أثره إىل الغري ويشرتط لصحة اإلقرار �لنسب على النفس شروطا

  : هي

فال يصح إقرار الصيب وال ا�نون لعدم ، عاقال، يكون املّقر �لنسب مكلفا �لغا أن - 1

  .االعتداد بعبارتيهما

أي فارق السن ، أي أن يولد مثله ملثله، أن يكون املدعى به ممكن الثبوت من املدعي - 2

و مقار� فلو كان مساو� أ، ويسمح للمقر �لنسب أن يكون أ� أو ابنا له، بينهما ال يكذبه احلس

  .)4(ألن الواقع يكذبه يف هذا اإلقرار، فال يصح إقراره، حبيث ال ميكن أن يكون ابنا للمقر عادة، له

فإذا صرح بذلك ال يثبت به النسب ألن الز� ، أال يصرح املقر �ن هذا ابنه من الز� - 3

  .)5(جرمية ال تصلح ألن تكون سببا للنسب

                                 
  . 137املرجع السابق، ص: �سني اخلطيب - )1(

  . 137، صنفسهاملرجع : �سني اخلطيب - )2(

  . 163املرجع نفسه، ص: �سني اخلطيب - )3(

  . 398املرجع السابق، ص: أبو زهرة - )4(

  . 96املرجع السابق، ص: عبد العزيز عامر - )5(



 

 
235 

 

أن ال " قيطا ويعرب عن هذا الشرط بقوهلم أن يكون املدعي نسبه جمهول النسب أو ل - 4

ال يقبل إقراره أل� لو صححناه  - أنه أب أو ابن - فمن اقر بنسب معروف النسب" يكذبه الشرع

  .)1(والدعوى وحدها ال تكفي لنفي نسب �بت، فسوف نقطع نسبا معروفا �بتا من غري املقر

  : اإلقرار �لنسب على غريه

كاإلقرار ،  ت نسب املقر بنسبه من املقر إال بعد ثبوته من غريهوهو الذي ال يتصور فيه ثبو 

  .�ألخوة والعمومة

إن اإلنسان إذا اقر �ن هذا أخوه فانه ال يتصور ثبوت نسبه من املقر بنسبه إال بعد ثبوت نسبه 

ور وكذلك لو أقر بنسب عم فانه ال يتص، )2(من أبيه ألنه ال يكون أخا للمقر إال إذا كان ابنا ألبيه

  .ثبوت نسبه من املقر بنسبه إال بعد ثبوت نسبه من جده

  : وشروط اإلقرار بنسبه حيمله اإلنسان على غريه هي

أن يكون امللحق به النسب ميتا فإذا كان حيا مل يكن لغريه إحلاقه فمثال إذا اقر بنسب أخ  - 

يس األخ أن فهو الذي يستلحق ابنه ول، فالبد أن يكون األب ميتا الن األب لو كان حيا

 )3(. يستلحق أخاه

  أن ال يكون امللحق به قد نفاه يف حياته بلعان أو غريه - 

فلو اقر عتيق �خ أو عم مل يقبل الن املعتق يتضرر بفوات ، أن ال يكون عليه والء الحد- 

  .حصوله على ارثه عند موت املعتق

ويكون ذلك ، بعد وفاته إقامة البيئة من املقر على صحة دعواه أو تصديق ورثة املقر عليه- 

  .)5(أيب حنيفة ودمحم )4(�قرار رجلني اثنني أو رجل وامرأ�ن عند

                                 
  . 690ص 7الفقه اإلسالمي وأدلته، ج: وهبة الزحيلي - )1(

  . 714مصطفى شليب، املرجع السابق، ص  )2(

  . �164سني اخلطيب، املرجع السابق، ص  )3(

  . 97عبد العزيز عامر، املرجع السابق، ص ، 164سني اخلطيب، املرجع نفسه، ص � )4(

   .309، ص 3ابن اهلمام، املرجع السابق، ج  239، ص 5، احلاشية ج ابن عابدين )5(
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  .فيشرتطون يف اإلقرار أن يكون من رجلني اثنني كالشهادة)1(أما املالكية

من احلنفية فإن النسب يثبت �قرار مجيع الورثة  )4(وأبو يوسف )3(واحلنابلة )2(أما الشافعية

فإذا ثبت . الن النسب حق يثبت �إلقرار فلم يتطلب فيه العدد،  اإلرثبنسب من يشاركهم يف

  .نسب الشخص ثبت حقه يف اإلرث كباقي الورثة اآلخرين

أما اإلقرار ، فالتبين تصرف ينشئ النسب، )5(و�ذا يظهر الفرق بني اإلقرار �لنسب وبني التبين

قرار ال تتحقق إال إذا مل يكن للولد أب فالبنوة اليت تثبت �إل، فهو طريق إلظهار النسب وإثباته

  .أما البنوة اليت تثبت �لتبين تتحقق ولو كان للمتنيب آ� معروفا، معروف

  : إثبات النسب �لبينة: �نيا

وثبوت ، بل يثبت يف حقه وحق غريه، البينة حجة متعدية ال يقتصر أثرها على املدعى عليه

  .بينة أقوى األدلةالن ال. النسب �لبينة أقوى من اإلقرار

، دمحم)6(ونوع البينة اليت يثبت �ا النسب هي شهادة رجلني أو رجل وامرأتني عند أيب حنيفة و

  .وأيب يوسف )9(واحلنابلة )8(ومجيع الورثة عند الشافعية، )7(وشهادة رجلني فقط عند املالكية

هد أو مسعه بنفسه جاز له فإذا رأى الشا، والشهادة البد أن تكون مبعاينة املشهود به أو مساعه

وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد  " : قال هللا تعاىل، وإال فال جيوز، أن يشهد

  )10(". كل أولئك كان عنه مسؤوال 

                                 
  . 417، ص 3، والدسوقي، املرجع السابق، ج268، ص 7املرجع السابق ج : دمحم �ي بلعامل)1(

  . 547املزين خمتصر املزين، ص  )2(

  . 145، ص 7، املغين ج ابن قدامة )3(

  . 308، ص 3ابن اهلمام، شرح فتح القدير ج  )4(

  . 723مصطفى شليب، املرجع السابق، ص  )5(

  . 239، ص 5، املرجع السابق ج ابن عابدين )6(

  . 417، ص 3الدسوقي، املرجع السابق ج  )7(

  . 226/ 6الشافعي، األم ج )8(

  . 268، ص 7ودمحم �ي بلعامل، املرجع السابق ج  – 417ص  3حاشية الدسوقي ج : الدسوقي )9(

  . 36سورة اإلسراء اآلية )10(
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وقال دمحم بن ، أي أن هللا تعاىل �ى عن القول بال علم بل �لظن الذي هو التوهم واخليال

  .)1(يعين شهادة الزور: احلنفية

  .)2(على مثلها فاشهد أودع: فقال، نعم: قال أترى الشمس؟: ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص لشاهد

إثبات النسب بشهادة التسامع وهي أداء الفروع يف حق ال )3(كما أجاز فقهاء املذاهب األربعة

  .تسقطه الشبهة

وهو ما يعلم ، هذا هو النوع الثاين من السماع: ك فقالاإلمجاع على ذل وقد نقل ابن قدامة

ذلك أن هذه ، والدخول �لزوجة والرضاع والوالدة والوفاة، كما هو احلال يف الزواج،  �الستفاضة

ولو اعتربت ، ولو منع ذلك الستحالت معرفة الشهادة به، األمور ال يطلع عليها إال خواص الناس

يعرفونه كما يعرفون ": أمه وال أحدا من أقاربه وقد قال تعاىل حد أ�ه والأاملشاهدة ملا عرف 

  )4("أبناءهم

حد وال ميرتى يف معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس  أال يشك ، أي من بني أبناء الناس كلهم

                                 
  . 53، ص 3لقرآن العظيم ج تفسري ا: ابن كثري )1(

عن دمحم بن سليمان  4/98أخرجه البيهقي يف سننه واحلاكم يف املستدرك يف كتاب األحكام : حديث قال )2(

بل هو : خمتصره فقال"حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وتعقبه الذهيب يف : بن مشمول وقال احلاكم

واحد، وكذلك رواه ابن عدي يف الكامل والعقلي  حديث واه، فإن دمحم بن سليمان بن مشمول ضعفه غري 

  . كتابه واسندا ابن عدى تضعيفه عن النسائي ووافقه، وقال عامة ما يرويه ال يتابع عليه، إسنادا وال متنا انتهي

، 5ج . م1995 - هـ  1415، 1نصب الراية ألحاديث اهلداية دار احلديث، القاهرة، مصر ط: الزيلعيانظر 

  . 82ص 

، 498، ص 1احلاكم املستدرك، ج  انظرعلى عدم قبول شهادة األعمى، أحكام القرآن  اجلصاصواستدل به 

   98، ص 4ج  1342، سنة 1مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية اهلند ط 

، ص 3اشية ج احل: الدسوقي، 239/  5احلاشية ج : ابن عابدين 3/307املرجع السابق ج : ابن اهلمام)3(

 9/49املغين ج : ابن قدامة ،367ص 3إعانة الطالبني ج : ، البكري6/225األم ج : الشافعي، 415

   5/628الشرح املمتع ج: ابن العثيمني

  . 146سورة البقرة اآلية رقم  )4(
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  .)1(كلهم

  : ثبوت النسب �لقافة: �لثا

هو من يعرف : والقائف، وهي تتبع اآل�ر ملعرفة أصحا�ا، )2(هي مصدر قاف: القيافة يف اللغة

وال تقف " : قال هللا تعاىل، أو األخ �خيه، اآل�ر وهو اخلبري مبعرفة الشبه إلحلاق نسب الولد �بيه

  .)3(... "ما ليس لك به علم

الشخص الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إىل أعضاء "تطلق القائف على : شرعا - 

  .)4(..".املولود

مبا خصه هللا تعاىل به من علم ، القائف هو من يلحق النسب بغريه عند االشتباه": وقيل

  .)5("ذلك

 شروط القائف :  

  : اتفقوا على بعضها واختلفوا يف البعض اآلخر وهي، يف القائف شروطا )6(اشرتط الفقهاء

  : الشروط املتفق عليها  -  أ

  .عارفا �لقيافة –العدالة–اإلسالم  - 

  :روط املختلف فيهاالش - ب

   

                                 
  . 249، ص 1ابن كثري، املرجع السابق ج  )1(

 . 599، ص2املصباح املنري، ج: الفيومي. 239ص ،9املرجع السابق، ج: ابن منظور - )2(

 36سورة اإلسراء، اآلية رقم  - )3(

 . 219التعريفات، ص: اجلرجاين - )4(

  . 488، ص4مغين احملتاج، ج - )5(

، 6األم، ج: والشافعي. 247، ص6املنتقى، ج: والباجي. 247، ص4مواهب اجلليل، ج: احلطاب - )6(

. لبنان. اع يف حل ألفاظ أيب شجاع دار الكتب العلميةاإلقن: والبجريمي على اخلطيب. 246ص

والبهويت، منتهى . 127، ص6املغين، ج: وابن قدامة. 471ص  3م ج1996. ه1417سنة1ط

 . 463ص 3اإليرادات، ج
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 )2(واحلنابلة )1(شروط عند بعض الشافعية: الذكورية - 

  .أي اثنان فأكثر )4(وبعض احلنابلة، )3(شرط عند املالكية: العدد - 

  .)6(واحلنابلة )5(شرط عند الشافعية: احلرية - 

وخاصة البصر شرط أساسي ألن القيافة ، )7(شرط عند بعض الشافعية: سالمة احلواس - 

  .ة الشبهتعتمد على رؤي

  .عداوة، وشرطأن ال تكون بينه وبني من ينفي عنه النسب - 

  .وشرط أن ال يكون بعضا ممن يلحقه به - 

فمن جعله حاكما اشرتط له ، املالكي أن القائف إما حاكم أو مفت أو شاهد )8(وقال الباجي

شرتط له شروط ومن جعله شاهدا ا، ومن جعله مفتيا اشرتط له شروط املفيت، شروط احلاكم

  .الشاهد

والراجح أن القائف شاهد ألنه بعد أن يؤدي دوره ويعني والد الولد �يت حكم احلاكم ليقرر ما 

وأما احلنفية والزيدية فليست هلم شروط أل�م ال يقولون �لقافة . قاله القائف فهو يشبه البينية

  .أصال

  : حكم إثبات النسب �لقافة - 

  : اختلف الفقهاء إىل قولني

                                 
  . 263ص 6املرجع نفسه، ج: الشافعي - )1(

  . 128ص 6املرجع نفسه، ج: ابن قدامة - )2(

  . 247ص 6املنتقى، ج: الباجي - )3(

 . 130ص 6املرجع نفسه، ج: ابن قدامة - )4(

 . 249ص 6املرجع نفسه، ج: الشافعي - )5(

  . 129ص 6املرجع نفسه، ج: ابن قدامة - )6(

  . 250ص  6املرجع نفسه، ج: الشافعي - )7(

املالكي أبو الوليد، فقيه أصويل حمدث مفسر  ن سعد بن أيوب القرطيبهو سليمان بن خالف ب: الباجي - )8(

 . 361ص 4رضا كحالة، معجم املؤلفني، ج: انظر. له عدة مؤلفات
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، يرى جواز العمل بقول القائف يف تعيني نسب الولد ألحد املدعيني لنسبه: القول األول - 1

، )3(والظاهرية )2(واحلنابلة )1(وهو مذهب الشافعية، إذا اشتبهت األنساب وتساوت الدعاوى

وهو مروي عن مجع من ، وقيل يف أوالد احلرائر أيضا، يف أوالد اإلماء يف املشهور)4(واملالكية

  ....نسوابن عباس وأ، وأبو موسى، وعلي، عمر بن اخلطاب: بة منهمالصحا

  : األدلة - 

إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دخل علّي " : قالت، مارواه الشيخان عن عائشة �: من السنة/ 1

غطيا املدجلي نظر آنفا إىل زيد وأسامة وقد  مل تري أن جمززا" : فقال، تربق أسارير وجهه، مسرورا

  .)5("إن هذه األقدام بعضها من بعض: رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال

فهذا احلديث دليل على أن القيافة علم ولو مل تكن علما لقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال تقل هذا 

  .)6(ألنك وإن أصبت يف شيء مل آمن عليك أن ختطئ يف غريه

والسنة ، وسروره تقديره على املشروعية، )7(وال يسرُّ بباطل: قال الشافعي، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص ُسّر بذلك

  .التقريرية منه حجة

إن جاءت به على نعت  " حديث ابن عباس يف قصة املتالعنني حيث قال يف والد املالعنة / 2

، وإن أتت به على نعت كذا وكذا فهو له لشريك بن سحماء، كذا وكذا فأراه قد كذب عليها

                                 
 . 406ص 16ا�موع شرح املهذب، ج: ، والنووي246ص 6األم، ج: الشافعي - )1(

: وابن القيم. 457ص 3كشاف القناع، ج: نصور بن ادريسوم. 127- 123ص 6املغين، ج: ابن قدامة)2(

 . 217ص 4زاد املعاد، ج

  . 148ص 10وج. 435ص 9احمللى، ج: ابن حزم - )3(

شرح خمتصر : ودمحم اخلرشي. 359ص 2بداية ا�تهد، ج:: وابن رشد. 213ص 5املنتقى، ج: الباجي - )4(

  . 105ص 6خليل، ج

ومسلم يف كتاب . 244ص 4ج 6770يف كتاب الفرائض �ب القائف رقم حديث رواه البخاري  - )5(

  . 420ص2ج 3618الرضاع �ب العمل بقول القائف يف إحلاق الولد رقم

  . �250سني اخلطيب، ص - )6(

  . 72ص 4، شرح عمدة األحكام، جابن دقيق العيد - )7(
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  .)1("لوال األميان لكان يل وهلا شأن: قال ملسو هيلع هللا ىلص، ت به على النعت املكروهفلما أت

، فإن القائف يتبع أثر الشبه، اعتبار للشبه وهو عني القافة" فهو لشريك"قوله : االستدالل

  .)2(وينظر إىل من يتصل فيحكم به لصاحب الشبه

  .)3(فهو إمجاع، أن عمر قضى �لقافة مبحضر الصحابة ومل خيالفه أحد: ثرمن األ/ 3

أن القول �لقافة حكم يستند إىل درك أمور خفية وظاهرة توجب للنفس : من املعقول - 4

  .وتقومي املقوم، سكو� فوجب اعتباره كنقد الناقد

و�ا �دىن األسباب رع احلكيم متشوف التصال األنساب وعدم قطعها وهلذا اكتفى يف ثباوالش

من شهادة املرأة الواحدة على الوالدة والدعوى ا�ردة مع اإلمكان وظهر الفراش وغري ذلك  

  .)4(كثري

  : القول الثاين - 2

وهو رأي ، ثبات النسبإويرى أصحاب هذا الرأي عدم جواز العمل �لقيافة يف شيء من 

  .شهور من مذهبهميف احلرائر ال يف اإلماء يف امل )6(واملالكية )5(احلنفية

  : استدل احلنفية مبا يلي: األدلة

  .)7("وال تقف ما ليس لك به علم" : قوله تعاىل/ 1

أن هذه اآلية ورد النهي فيها صريح بعدم اعتبار قول القائف ألنه يتكلم عن : وجه االستدالل

                                 
عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات �� إنه ملن الكاذبني رقم أخرجه البخاري يف التفسري، �ب ويدرأ  - )1(

  . 1772ص 4، ج4470

  . 419ص 5ابن القيم زاد املعاد، ج - )2(

بداية : وابن رشد. 137ص 4سبل السالم، ج: والصنعاين. 420ص 5املرجع نفسه، ج: ابن القيم - )3(

  . 359ص 2ا�تهد، ج

  . �252سني اخلطيب، املرجع نفسه، ص - )4(

البحر الرائق، : وابن جنيم. 456ص 3بدائع الصنائع، ج: والكاساين. 70ص  17املبسوط، : السرخسي - )5(

 . 297ص 4ج

 . 246ص 4مواهب اجلليل، ج: واحلطاب. 246ص 6املنتفى، ج: الباجي - )6(

 36سورة اإلسراء، اآلية رقم  - )7(
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  .)1(شيء ال علم له به بل هو الظن واحلدس والتخمني

  : من السنة/ 2

وقد ولدت امرأيت ولدا أبيض فليس  أسود ينإمن فزارة جاء إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال روي أن رجال - 

هل فيها : فقال ملسو هيلع هللا ىلص، ما لو�ا؟ قال ُمحُر: فقال ملسو هيلع هللا ىلص، نعم: هل لك من إبل؟ فقال: فقال ملسو هيلع هللا ىلص، مين

" : فقال ملسو هيلع هللا ىلص، عسى أن يكون نزعه عرق: فقال ملسو هيلع هللا ىلص فأىن أ�ها ذلك؟ قال، نعم: من أورق؟ فقال

  .)2("وهذا عسى أن يكون نزعه عرق

 االبن وأبيه ال مينع من نسبته وأن االختالف يف اللون بني، فقد بني النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه ال عربة للشبه

  .فال تكون القيافة معتربة شرعا لذلك، إىل أبيه ومن املعلوم ان الشبه هو أساس القيافة

حىت ولو كان األب ، هه لونَ ن الولد يلحق �لزوج وإن خالف لونُ أويف هذا احلديث : قال النووي

  .)3("يف اللون أبيض والولد أسود وعكسه حلقه وال حيل له نفيه �رد خمالفة

  .)4("الولد للفراش وللعاهر احلجر" *

ونفاه ، فقد دل احلديث ان النيب ملسو هيلع هللا ىلص جعل الولد لصاحب الفراش على الرغم من عدم الشبه

آه من ولو ثبت النسب �لقيافة لكانت قد حصلت مبا ر ، عن الزاين على الرغم من وجود الشبه

  .)5(شبه املدعى به بُعتبة ومل حيكم به لصاحب الفراش

حيث ذكر أن : استدلوا أيضا رسالة عمر إىل شريح القاضي يف هذه احلادثة: من املأثور/ 4

، أ�ما لبسا: فكتب إليه عمر، فادعياه، جاءت بولد، شرحيا كتب إىل عمر يف جارية بني شريكني

                                 
  . 204ص 3م القرآن، جأحكا: اجلصاص - )1(

، ومسلم 413، ص3ج 5305حديث رواه البخاري يف كتاب الطالق �ب إذا عرض بنفي الولد رقم  - )2(

  . 465ص 2ج 3766يف كتاب اللعان، �ب التعريض بنفي الولد رقم 

  . 133ص 10النووي، شرح صحيح مسلم، ج - )3(

ومسلم يف كتاب . 342ص 4، ج6750قم أخرجه البخاري يف كتاب الفرائض �ب الولد للفراش ر  - )4(

  . 1081ص 2، ج1458الرضاع �ب الولد للفراش، رقم 

: والصنعاين. 34ص 4االختيار لتعليل املختار، ج: واملوصلي. 453ص 3املرجع السابق، ج: الكاساين - )5(

  . 137ص 4سبل السالم، ج
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وكان ، وهو للباقي منهما، وير�نه، يرثهما، هو ابنهما،  هلماولو بيّنا لبّني ، فاللبس � عليهما

  .)1(مبحضر من الصحابة ومل ينقل أنه أنكر عليه منكر فيكون إمجاعا

  : من املعقول - 5

ألن جمرد الشبه غري ، قالوا ان احلكم بقول القائف هو رجم �لغيب ودعوى ال برهان عليها

وأن عمل القائف �طل ألنه من أحكام ، في بني األقاربمعترب فقد يوجد الشبه بني األجانب وينت

  .وكانت أكره شيء لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، اجلاهلية

ومل �مر �لرجوع إىل ، ن هللا تعاىل شرع حكم اللعان بني الزوجني عند نفي النسبكما أ

  .فلو كان أمره حجة ألمر �لرجوع إليه عند االشتباه، القائف

و كانت علما لعّم يف الناس ومل خيتص بقوم وألمكن أن يتعاطاه كل من أراده كسائر وأن القافة ل

وألنه ملا مل يعمل �لقيافة ، ومل ميكن أن يتعلم بطل أن يكون علما يتعلق به حكم، العلوم فلما مل يعم

  .)2(يف إحلاق البهائم كان أوىل أن ال يعمل به يف اإلنسان

  : ور مبا يلياعرتاض احلنفية على أدلة اجلمه - 

مل يكن العتباره قول : أن فرح النيب ملسو هيلع هللا ىلص بقول القائف جمزر وحكمه على أسامة انه ابن زيد/ 1

أل�م كانوا ، بل أنه فرح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لظهور بطالن قول الكفار مبا هو حجة عندهم، القائف

فلما قال القائفذلك فرح سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص به  ،عتقدون القيافةيطعنون يف نسب أسامة � وكانوا ي

  .فكان فرحه يف احلقيقة بزوال الطعن مبا هو دليل عندهملظهور بطالن قوهلم مبا هو حجة عندهم، 

  .)3(والدليل إذا تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل فال يصلح حجة

لكن ، صحيح ان املشركني يطعنون يف نسب أسامة: وقد أجاب اجلمهور على ذلك فقالوا - 

فعدم إنكار النيب صلى هللا ، ألنه ال يسر بباطل، لو مل يكن قول القافة حقا ملا سّر به رسول هللا

وأحكام الشرع تؤخذ من فعل ، عليه وسلم قول القائف يف أسامة أنه ابن لزيد إقرار مه على ذلك

  .هالنيب ملسو هيلع هللا ىلص وقله وإقرار 

                                 
  . 454ص 3املرجع نفسه، ج: الكاساين - )1(

  . 137ص 4ج املرجع السابق،: واملوصلي. 254ص السابق، املرجع: �سني اخلطيب - )2(

  . 137ص 4ج سبل السالم، :الصنعاين - )3(
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االستدالل حبديث ولد املالعنة هو حجة عليكم ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل حيكم بشبه ولد املالعنة / 2

فلو كان للشبه داللة على إثبات النسب ونفيه حلدها النيب ، ومل حيّد املرأة �ذا الشبه، للقذوف

  .)1(صلى هللا عليه وسّلم حني ولدت الولد على صفة من رميت به

أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يقم احلد على املالعنة لوجود األميان بدليل قوله : اجلمهور فقالواأجاب  - 

على أن ضعف الشبه على إقامة احلد ال يوجب " لوال األميان لكان يل وهلا شأن" : عليه السالم

وتدرأ احلدود ، وأكثرها عددا، بت إال �قوى البيّناتفإن حد الز� ال يث، ضعفه عن إحلاق النسب

، ويثبت مبجرد الدعوى، خبالف النسب فهو يثبت بشهادة امرأة واحدة على الوالدة، �لشبهات

  .)2(فكيف حيتج على نفي اعتبار الشبه بعدم إقامة احلد

شبها بينا بعتبة بن أيب وقاص  استدالل اجلمهور بقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف أمن أمة زمعة حني رأى - 3

فقالوا هو ، فعمل الرسوم �ذا الشبه ألنه أمر زوجته سودة �الحتجاب منه" احتجيب منه � سودة" 

الولد للفراش وللعاهر " : حجة عليكم ألنه مع وجود الشبه البني بعتبة فقد ألغى هذا الشبه وقال

  ".احلجر

والفراش ، إن ترك النيب ملسو هيلع هللا ىلص العمل �لشبه يف ابن أمة زمعة لوجود الفراش: جلمهورأجاب ا - 

  .)3(وترك العمل �لبينة لوجود معارض أقوى ال يوجب اإلعراض عنها، أقوى من الشبه

استدالل اجلمهور بقضاء عمر �لقافة �إلمجاع الذي ذكره املخالفون �ن عمر مل يستعمل  - 4

  .)4(ة إلحلاق النسبالقاف

  : مناقشة اجلمهور ألدلة احلنفية مبا يلي - 

على عدم اعتبار القافة أن اآلية هي " وال تقف ما ليس ل كبه علم" استدالل احلنفية �آلية / 1

والذي ، ألن النهي يف اآلية جاء على ترك العمل �لظن الذي ال أساس له إال اهلوى، حجة عليكم

لقافة فهو ليس بظن بل هو علم صحيح يتعلمه من طلبه وعين به ولذلك أما ا، يبين على غري علم

                                 
  . 138ص 4املرجع نفسه، ج: الصنعاين - )1(

  . 255املرجع السابق، ص: �سني اخلطيب - )2(

  . 255، ص6املغين، ج: ابن قدامة - )3(

  . 148ص 10احمللى، ج: حزمابن  - )4(
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  .)1("وال ينبئك مثل خبري" : عمل �ا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهللا تعاىل يقول

استدالل احلنفية حبديث الفزاري الذي ولدت امرأته ولدا أبيض ومل يرخص له النيب صلى هللا / 2

، فاحلديث حجة عليكم ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل ينفه لوجود الفراش، ليه وسلمبأن ينفيه لعدم املشا�ةع

وفيه دليل على الشبه ألن العرض ، وألن النسب ال ينتفي إال �دلة قوية، فالفراش أقوى من لشبه

  .)2(ينزع

وا إن الشيء إذا ورد الشرع به فال فقال، استدالل احلنفية �ن عمل القافة من أحكام اجلاهلية/ 3

  .)3(يسمى حكم اجلاهلية وإن وافق أحكامهم

  : املذهب املختار - 

أن أدلة اجلمهور أقوى وأسلم من املعارضة يف  - وهللا أعلم –بعد النظر يف أدلة الفريقني يبدو يل 

ا يف إثبات النسب فاحلكم �لقيافة واعتبارها طريقا شرعي، حني أن أدلة احلنفية مل تسلم من ملعارضة

وثبوت العمل �ا لدى الصحابة ، لداللة السنة الصرحية على ذلك، هو الراجح وإين أميل إليه

وألن األخذ �لقيافة يكون حيث ال يوجد دليل إلثبات النسب أو يوجد دليلني ، رضوان هللا عليهم

  .)4(فاألخذ �ا يف هذه احلالة أوىل من عدم األخذ �ا، متعارضني

  : األسرة اجلزائريقانون  - 

أكثر وضوحا حيث حدد كل طرق إثبات النسب يف  )5(جاء موقف القانون اجلزائري لألسرة

فاعتبار كال من الزواج الصحيح والفاسد وكل زواج فيه شبهة وكذا اإلقرار والبينة طرقا ، مادة واحدة

وهذا ، تحقيق ذات اهلدفإلثبات النسب �إلضافة إىل إمكانية اللجوء إىل الطرق العلمية احلديثة ل

                                 
  . 422ص 5زاد املعاد، ج: وابن القيم. 150ص 10املرجع نفسه، ج: ابن حزم - )1(

  . 420- 419ص 5املرجع نفسه، ج: ابن القيم - )2(

 . 46ص 6املرجع السابق، ج: وابن قدامة. 149ص 10املرجع نفسه، ج: ابن حزم -  )3(

وعمر بن دمحم . 299بن عمر، املرجع السبق، ص يانفوس. 258املرجع نفسه، ص: �سني اخلطيب - )4(

أصل هذا . 153م، ص2005- هـ1426سنة  1الشبيل، أحكام الطفل اللقيط، دار الفضيلة، الر�ض، ط

  . الكتاب رسالة ماجستري، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، السعودية

 . 70الوجيز يف قانون األسرة اجلزائري، ص: بلحاج العريب - )5(
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يثبت النسب �لزواج الصحيح أو �إلقرار أو �لبينة أو بنكاح الشبهة " : قوله 40ما جاء يف املادة 

  ".من هذا القانون) 34- 33- 32(أو بكل زواج مت فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

، ا أيب أو هذه أميأو هذ، كأن يقول الشخص هذا ابين،  )1(فبالنسبة لإلقرار املتعلق بنفس املقر

  : ومها، فإن املشرع اجلزائري اشرتط لصحة اشتماله على شرطني هامني

  .سواء كان ابنا أو أ� أو أما، أن ينصب اإلقرار على جمهول النسب - 

وأن يكون اإلقرار من النوع الذي يصدقه العقل أو العادة �ن يكون فارق العمر بني املقر - 

  .ن ذلك إقرار �لبنوة أو األبوة أو األمومةواملقر له حيتمل ذلك سواء كا

ما  44حيث جاء ايف املادة ، ويستوي أن يكون إقرار املقر يف حال صحته أو يف حال مرضه

يثبت النسب �إلقرار �لبنوة أو األبوة أو األمومة �هول النسب ولو يف مرض املوت مىت "" : يلي

ابقني ضرورة أال يصرح املقر �لبنوة أو األبوة أو ويضاف إىل الشرطني الس" صدقه العقل أو العادة

  .)2(األمومة أن الوالدة سببها الز� أل�ا جرمية

كما جيب أن يصدق املقر له أو املقر هلا إقرار املقر إذا كان أو كانت أهال للتصديق حسب 

قانون اليت إمجاع فقهاء املذاهب األربعة وهو ما جيب األخذ به حسب األحكام اخلتامية من هذا ال

  .حتيلنا إىل األحكام املتفق عليها يف الشريعة اإلسالمية

�ضافة ، أما �لنسبة لإلقرار املتعلق بغري املقر فيشرتط فيه ما يشرتط يف اإلقرار املتعلق بنفس املقر

يشرتط ، ففي قوله هذا أخي، وهو أن يوافق احملمول عليه �لنسب على هذا اإلقرار، )3(شرط آخر

اإلقرار �لنسب يف غري البنوة "" : بقوهلا 45وهو ما نصت عليه املادة ، أبوه يف ذلك أن يصدقه

  .واألمومة ال يسري على غري املقر إال بتصديقه، واألبوة

ويكون اإلثبات �لبينة ، أما عن البيئة فقد اعتربها املشرع اجلزائري إحدى طرق إثبات النسب

وذلك وفقا لرأي اجلمهور ، رجل وامرأ�ن عدولالكاملة عن طريق شهادة رجلني عدلني أو 

                                 
  . 36املرجع السابق، ص: وتوفيق شنداريل. 130ان ولد خسال، املرجع السابق، سليم - )1(

  . 131، صالسابقاملرجع : وسليمان ولد خسال 367املرجع نفسه، ص: توفيق شنداريل - )2(

  . 198املرجع السابق، ص: بلحاج العريب - )3(
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  .)1(واجتهاد القضاء اجلزائري

 )2(ويبدو أن املشرع اجلزائري قد أحسن صنعا عندما حاول االستفادة من التطورات العلمية

جيوز للقاضي اللجوء " : فقرة أخرية قوله 40لتحقيق رغبة إجناب األوالد جاء يف املادة ، احلديثة

  ".مية إلثبات النسبإىل الطرق العل

م جبواز التلقيح االصطناعي وهو مل يكن منفردا 1973كما أفىت الشيخ أمحد محاين منذ سنة 

 16- 11بفتواه بل قرر جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف مؤمتره الثالث بعمان األردن أمي 

  ).03- 04( 16مبوجب قراره رقم  1986أكتوبر 

حيث األول يدعي والثاين ينكر جلأ ، والوالد )3(الولد: وعليه فإذا وجد نواع بني شخصني

كان النسب الطبيعي �بتا ،  فإذا ثبت التماثل يف البصمة الوراثية بينهما، القاضي إىل الطرق العلمية

  : أما النسب الشرعي والقانوين فنفرق بني حالتني، بالد جدال

ثبت نسب الولد إليه ، حىت فاسدافإذا كان األب وقت والدة الولد متزوجا زواجا شرعيا او  - 

  .إال إذا أنكره أبوه ونفاه �للعان

إال إذا أقر �نه ابنه ومل يصرّح �نه ، أما إذا كان غري متزوج فال ينسب إليه ألنه حمض ز� - 

  .يف هذه احلالة �إلقرار ال �لطرق العلمية )4(فيثبت نسبه، من الز�

  : إثبات النسب �لوسائل العلمية احلديثة

من املقاصد الشرعية للمحافظة على النسب أن الشارع احلكيم مل حيصر وسائل إثبات النسب 

ومل يلغ أي وسيلة ممكنة مما ، وإمنا اعترب أي وسيلة مشروعة توصل إىل معرفة احلقيقة، يف عدد معني

فة من لألن احلكمة األساسية هي محاية احلقوق املخت، مثل القيافة سابقا، عرفه الناس يف حيا�م

ومما توصلت إليهالتطورات العلمية يف عصر� ملعرفة النسب ما يعرف ، الضياع وإيصاهلا ألصحا�ا

  .�لبصمة الوراثية

                                 
  . 199املرجع السابق، ص: بلحاج العريب - )1(

  . 128، صنفسهجع املر : سليمان ولد خسال - )2(

  . 369املرجع السابق، ص: توفيق شنداريل - )3(

  . 369املرجع نفسه، ص: توفيق شنداريل - )4(
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  : تعريف البصمة الوراثية - 

كما أ�ا وسيلة من وسائل التعرف ،  هي املادة الوراثية املوجودة يف خال� مجيع الكائنات احلية

  .)DNA()1(ويطلق عليها اختصار، على شخص ما

وقد ظهر يف عصر� هذا علم الوراثة وهو الذي يعرف به الطرق والوسائل اليت يتم فيها انتقال 

واملادة ، حىت متكنوا من الكشف عن مادة اخللية، الصفات البيولوجية من الكائنات إىل سالال�ا

  .واآللية اليت تنتقل بواسطتها الصفات الوراثية عرب األجيال DNAالوراثية 

العتماد على هذه املعايري الدقيقة واتباع اإلجراءات القضائية السليمة ميكن معرفة النسب أو و�

  .نفيه يف حتديد األب الطبيعي البيولوجي بنسبة عالية جدا

وقد أخذ الفقهاء بكثري من القرائن يف القضاء وأثبتوا مبقتضاها احلقوق والواجبات والبصمة 

  .ل التقليدية كالقيافة يف قوة اإلثباتالوراثية هي أقوى من بعض الوسائ

أما يف مسألة النفي للنسب فيمكن االستعانة �ألحباث العلمية املعاصرة كفصيلة الدم او  - 

  .)2(اجلينات واألخذ �ا إذا توفرت عدالة الباحثني وصدقهم ونزاهتهم مع الكفاءة العلمية املطلوبة

بل ، يكتفي فيه بتحقق أن الولد من مائه فقطفيجب التحفظ أكثر فال ، أما يف مسألة اإلثبات

لئال يستوي السفاح ، ال بد أن يكون ذلك �جتا عن زواج صحيح او فاسد أو شبهة كما سبق

  .)3(والنكاح

                                 
هذا الرمز هو اختصار لالسم العلمي للحمض الريبوزي، أي املنقوص األوكسجني  - )1(

DeoxyRibonucleicAcide 
  . 201عبد القادر داودي، املرجع السابق، ص - )2(

  . 201املرجع نفسه، صداودي، عبد القادر  - )3(
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  اآلثار المالیة للفسخ: الثانيالمبحث 

تستحق الزوجة املهر فهو من أهم أ�ر الزواج ، مبجرد توافر عقد الزواج جبميع أركانه وشروطه

فإن ، أو يثبت نصف املهر إذا وقع �لفسخ، إال أنه قد يثبت كامال يف حالة الدخول، الصحيح

  .كأثر حلالة الدخول �ا ال كأثر للعقد،  يثبت للزوجة، الصداق

أو يقع ، فقد يطرأ عليه طارئ يؤدي إىل هالكه من طرف الزوج، وإذا �كد املهر للزوجة

  .فكيف يتم حسم هذا اخلالف؟، ه أو مقداره أو قبضهاالختالف بني الزوج وزوجته حول تسميت

طاملا  ةجتب له النفق، كما انه بثبوت النسب للولد بعد الدخول �لزوجة يف حالة الزواج املفسوخ

الن املرياث يقابل النسب وعليه ، ويثبت له املرياث، هو ال مال له وال قدرة له على الكسب

�نو ثبوت  طلبأول وأحكام النفقة يف م طلبه يف مسنتطرق إىل حاالت �كد املهر واستحقاق

  .�لث طلباملرياث لألوالد يف م
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  ثبوت المھر: األولطلب الم

فإن حاالت �كد املهر ونوعه ، إذا ما مت فسخ عقد الزواج لسبب من األسباب املذكورة سابقا

ت املهر  فإذا ثبت الدخول �كد ثبو ، ختتلف بسبب حصول الدخول �لزوجة أو عدم حصوله

  .أما إذا مل حيصل الدخول فقد اختلف الفقهاء يف �كد نصف املهر أو سقوطه كله، كامال

  حاالت تأكد المھر ونوعھ قبل الدخول وبعده: األولفرع ال

  : قبل الدخولحاالت �كد املهر : أوال

فإذا كان الفسخ بسبب من ، خيتلف حكم املهر قبل الدخول �ختالف أسباب الفسخ

فال تستحق الزوجة املهر ، فانه ينشأ معيبا وهو عقد فاسد وال يرتب أثرا، املرافقة للعقداألسباب 

  )1(. �تفاق املذاهب األربعة

  : أما إذا كانت األسباب الطارئة على تكوين العقد فهي على التفصيل التايل

، فإن الزوجة تستحق نصف املسمى، إذا كان سبب الفسخ الردة ومت تسمية الصداق - 1

تحق شيئا �تفاق املذاهب إما أن كان من جهتها فال تس، كان السبب من جهة الزوجإذا  

 .)2(األربعة

، فإن الزوجة يثبت هلا نصف املهر املسمى، حد الزوجنيأأما إذا كان الفسخ بسبب إسالم  - 2

  .إذا كان سبب الفسخ من جهة الزوج

  ،)3(أما إذا كان من جهة الزوجة فال تستحق شيئا عند اجلمهور

                                 
القوانني : وابن جزي 236/ 4، وابن عابدين احلاشية ج 323، ص 3ابن اهلمام، املرجع السابق، ج  )1(

، 356، ص 3إعانة الطالبني ج : والبكري 22ص 2املرجع السابق، ج: وابن رشد. 198الفقهية، ص

  . 130، ص3منتهى اإلرادات ج : والبهويت

  . 366، ص 4وابن عابدين احلاشية ج  253ص / 3ر الرائق ج البح: ابن جنيم )2(

وابن إدريس احلنبلي،  . 351ص /  3، والبكري، املرجع السابق ج 270، ص 2املرجع السابق، ج : الدسوقي

  . 88، ص 3كشاف القناع ج 

: ، والنووي351، ص 3والسيد البكري، إعانة الطالبني ج  378، ص 3ابن جنيم، املرجع السابق ج )3(

كشاف القناع : ، وابن إدريس احلنبلي130، ص 3، والبهويت، منتهى اإلرادات ج 28ص  18ا�موع ج 

= 



 

 
251 

 

  .فال يثبت هلا شيء من املهر سواء كان �سالم الزوج أو �سالمها هي )1(أما عند املالكية 

ر املسمى �تفاق فإ�ا تستحق نصف امله، أما يف حالة مالعنة الزوج لزوجته قبل الدخول - 3

  .)2(املذاهب األربعة

 فإن ذلك يوجب للزوجة نصف الصداق، ويف حالة الفسخ بسبب عيب من العيوب- 4

أما ، والطالق قبل الدخول يوجب النصف من الصداق، ألنه طالق �ئن، )3(املسمى عند احلنفية

وأن العيب فيه ، فهي مدلسة، ألنه إن كان العيب �ا، فال جيب شيء من املهر، )4(عند اجلمهور

  .فهي املختارة للفرقة

ب مذهب احلنابلة فإ�ا توجب الفسخ حس، أما الشروط الصحيحة اليت ال يتم الوفاء �ا- 5

  )5(. وال تستحق شيئا من املهر، وهم يروى انه إذا ما اختارت الفرقة سقط حقها كامال، فقط

  : بعد الدخولحاالت �كد املهر : �نيا

سواء كان ، ذهب فقهاء املذاهب األربعة إىل أنه إذا مت الدخول �ا يثبت حقها يف املهر كامال

  .عقد أم حدث بعدهالتفريق راجعا لسبب صاحب تكوين ال

  )6(ةفيحنفريى أبو ، فبالنسبة لألسباب املرافقة للتكوين: أما نوعه فقد اختلفت اآلراء

  

                                                                                               
  . 88، ص 3ج 

  . 273، ص 2حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج : الدسوقي )1(

: ، والدسوقي131، ص 2، بداية ا�تهد ج ، وابن رشد القرطيب284، ص 4الفتح القدير ج : ابن اهلمام )2(

حتفة : ، وابن حجر اهليثمي351، ص 3إعانة الطالبني ج : ، والبكري467، ص 2حاشية الدسوقي ج 

  . 130، ص 3، والبهويت، املرجع السابق، ج 353، ص 3احملتاج ج 

  . 251، ص 4احلاشية ج : ، وابن عابدين298، ص 4املرجع نفسه ج : ابن اهلمام)3(

، والسيد البكري، 285، ص 2حاشية الدسوقي، ج : ، والدسوقي55، ص 2ملرجع السابق ج ا: ابن رشد )4(

  . 351، ص 3إعانة الطالبني ج 

  . 88، ص 3، وابن إدريس احلنبلي، كشاف القناع ج 130، ص 3منتهى اإلرادات ج : والبهويت

  . 88، ص 3، وابن إدريس احلنبلي، املرجع نفسه، ج 130ص  3البهويت، املرجع نفسه، ج )5(

  . 233، ص 4، وابن عابدين احلاشية ج 515، ص 3بدائع الضائع ج : الكاساين - )6(
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أما أبو . وجيب هلا مهر املثل، أن التسمية ال يعتد �ا )2(ورواية للحنابلة )1(والشافعي

  .فيوجبون هلا األقل من املهر املسمى أو مهر املثل )3(ودمحميوسف

�ر الزواج آفإنه يرتتب عليه أكثر ، ن النكاح رغم فسادهأل قروا للزوجة املسمىأ)4(بينما املالكية

  )5(. وهو الرواية الثانية للحنابلة، فيلزم املسمى كالزواج الصحيح، الصحيح

فإن الواجب للزوجة �لدخول هو املهر املسمى سواء  ، أما �لنسبة لألسباب الطارئة على العقد

الفسخ هو اللعان أو الردة أو العيب أو عدم الوفاء �لشروط الصحيحة �تفاق  كان سبب

  .)6(املذاهب األربعة

 )8(واحلنابلة )7(حد الزوجني فقد اختلفت أقواهلم حيث يرى الشافعيةأأما خبصوص إسالم 

 )9(أما عند احلنفية، استحقاق الزوجة للمهر املسمى سواء كان السبب إسالم الزوج أو الزوجة

أما إذا كان ، فإذا كان السبب من جهة الزوج استحقت املسمى: فيفرقون بني حالتني )10(واملالكية

  .السبب من جهة الزوجة ثبت هلا مهر املثل

                                 
ا�موع شرح املهذب : والنووي. 350، ص 3والبكري املرجع السابق ج  12، ص 5األم ج : الشافعي - )1(

  . 64ص  18ج 

  . 367، ص 5رجع السابق، ج ، والعثيمني، امل96، ص 8املرجع السابق ج : ابن قدامة )2(

  . 233، ص 4املرجع نفسه ج : ، وابن عابدين515، ص 3املرجع نفسه ج : الكاساين)3(

  . 136، ابن حزي املرجع السابق، ص 286، ص 2حاشية الدسوقي ج : الدسوقي )4(

  . 113، ص 3املرجع السابق ج : البهويت)5(

حاشية الدسوقي : والدسوقي 4/233بدين احلاشية ج ، وابن عا215، ص 3املرجع السابق، ج: ابن جنيم )6(

، 3املرجع السابق ج : ، والبهويت307، ص 3، وابن حجر اهليثمي حتفة احملتاج ج 286و 270ص  2ج 

  . 130ص 

  . 586، ص 7املرجع السابق ج : ، وابن قدامة88، ص 3املرجع السابق ج : وابن إدريس احلنبلي

  . 307، ص 3ه ج املرجع نفس: ابن حجر اهليثمي - )7(

  . 527، ص 7املرجع نفسه ج : ابن قدامة - )8(

  . 216، ص 3املرجع نفسه ج : ابن جنيم - )9(

  . 132املرجع نفسه، ص : ، وابن حزي286، ص 2الدسوقي املرجع نفسه ج  - )10(
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  :حاالت ھالك المھر واستحقاقھ: الثانيفرع ال

  : اختلفت مذاهب الفقهاء يف مسألة ضمان املهر يف حالة هالكه كليا أو جزئيا إىل ما يلي

أما إذا ، نه إذا هلك املهر يف يد الزوج قبل أن تسلمه الزوجة فضمانه عليهأ)1(احلنفيةذهب 

  .وإال وجبت قيمته، فإن كان من املثليات وجب مثله، قبضته الزوجة مث هلك كان تبعة ذلك عليها

، فقالوا �ن الصداق إذا كان شيئا حيتاج إىل حراسة ومل تقم بينة على هالكه )2(أما املالكية

أما إذا قامت بينة على هالكه أو كان من األشياء اليت ال حتتاج إىل ، خسارته على من هو بيدهف

  .كانت خسارته على الزوجني مناصفة،  حراسة

فقالوا إذا كان هالك الصداق قبل القبض وهو بيد الزوج وكان اهلالك بفعل هذا  )3(أما الشافعية

ترجع : أما إذا كان اهلالك بفعل أجنيب فهي �خليار .كان الزوج ضامنا له،  أو آفة مساوية، األخري

  .أما إذا كان اهلالك بفعلها فتكون قابضة حلقها وال شيء هلا، على األجنيب أو الزوج

لكن إذا ، أما بعد القبض وحدث اهلالك للصداق بفعل الزوجة أو آفة مساوية فهي ضامنة له

فإن كان ، )4(أما عند احلنابلة، ثليا أو بقيمتهرجعت عليه مبثله إن كان م، حدث اهلالك بفعل أجنيب

فيكون هو ، إال إذا طلبته منه وامتنع، ألنه جيب هلا مبجرد العقد، املهر معينا فهو يف ضمان الزوجة

إال إذا هلك بعد ، فإن هالكه يقع على ضمان الزوج، لكن إذا كان الصداق غري معني، الضامن

  .قبضها له فالضمان عليها

ألنه ، فإ�ا ترجع على الزوج، الستحقاق املهر من طرف الغري بعد قبض الزوجة له أما �لنسبة

  )6(واملالكية )5(فرتجع عليه مبثله أن كان من املثليات أو بقيمته إن كان قيميا عند احلنفية، ضامن له

                                 
  . 296، ص 4وابن عابدين، املرجع السابق، ج  70، ص 5ج: املبسوط السرخسي - )1(

  . 3املرجع السابق، ج : و احلطاب240ص  3مواهب اجلليل ج : الشنقيطي - )2(

  . 59، ص 18ا�موع شرح املذهب ج : ، والنووي336، ص 3املرجع السابق ج : ابن حجر اهليثمي )3(

  . 349، ص 5املرجع السابق ج : ، والعثيمني36، ص 8املرجع السابق ج : ابن قدامة )4(

  . 70، ص 5املرجع السابق ج : السر خسي )5(

  . 30، ص 2املرجع السابق ج : ابن رشد )6(
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  .فإن الزوجة ترجع على الزوج مبهر املثل)2(أما الشافعية، )1(واحلنابلة

  االختالف في الصداق حاالت: الثالثفرع ال

  : االختالف يف أصل التسمية: أوال

�ن يدعيها طرف وينكرها ، إىل أنه إذا اختلف الزوجان يف أصل تسمية املهر )3(ذهب احلنفية

البينة ": كان اإلثبات على من يدعي التسمية فإن عجز عن ذلك طبقت القاعدة،  الطرف األخر

وإذا ، منكر التسمية عن اليمني ثبتت التسمية فإن نكل على من ادعى واليمني على من أنكر

  .حلف وجب مهر املثل

وأن عجز عن اإلثبات  ، فقالوا إن أقام املدعي البينة على ما يدعيه قضى له �ا، )4(أما املالكية

كان القول قول من يشهد له العرف يف التسمية أو عدمها مع ميينه فلو ادعى الزوج أنه تزوجها 

، فالقول قوله مع ميينه بعدم التسمية، وادعت الزوجة التسمية، عرف الساريبدون تسمية وفقا لل

  .فالقول قوهلا مع ميينها وجيب هلا املسمى، وإن كان املعتاد هو التسمية، ويلزم مهر املثل

دون إثبات ، بينما ادعت الزوجة عدم التسمية، فقالوا لوادعي الزوج التسمية )5(وأما الشافعية

  .وجيب مهر املثل، ويبقى العقد بدون تسمية، ليمني ترفض دعوامهامنهما حتالفا و�

وأنكرت هي ، �ن ادعى أنه مسى هلا مهرا، إذا اختلف الزوجان يف تسمية املهر: )6(وقال احلنابلة

أما إذا ، وهلا مهر املثل، كان القول قوهلا بيمينها،  ألنه اقل من مهر املثل بال بينة، هذه التسمية

كان القول قوله مع ،  وادعت التسمية مبقدار أكثر من مهر املثل، جها دون تسميةادعى أنه تزو 

  .وجيب هلا مهر املثل أيضا، اليمني

  االختالف يف مقدار املهر املسمى: �نيا

                                 
  . 15، ص 8املرجع السابق ج  ابن قدامة )1(

  . 336، ص 3املرجع نفسه ج : ابن حجر اهليثمي )2(

  . 296ص /  4شية ج ، وابن عابدين احلا547، ص 3املرجع السابق ج : الكاساين - )3(

  . 129ص /  2الشرح الصغري ج : ديرامحد الدر  - )4(

  . 58، ص 18ا�موع شرح املهذب ج : ، والنووي64، ص 5املرجع السابق ج : الشافعي - )5(

  . 91، ص 3، وابن إدريس احلنبلي، كشاف القناع ج 45، ص 8املغين ج : املقدسي ابن قدامة - )6(
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، لكن خيتلفان يف املقدار املسمى ومل توجد بينة، قد يتفق الزوجان على أن املهر قد متت تسميته

إىل  )2(واحلنابلة )1(فقد ذهب احلنفية، ينار وهي تدعي سبعة أالففالزوج يدعى مخسة أالف د

فإذا ، فالزوجة مدعية والزوج منكر"البينة على من ادعى واليمني على من انكر "تطبيق قاعدة 

، فإن حلف قضي له، وإن عجزت طلب من الزوج اليمني، أثبتت الزوجة ما تدعيه قضي هلا به

  .ا ادعتوإن امتنع عن اليمني قضي هلا مب

، وليس ألحد منهما ما يثبت دعواه، إذا تنازع الزوجان يف مقدار املسمى )3(وقال املالكية

فإن نكلت قضي له ، وقضي هلا مبا ادعت، فإن نكل حلفت هي، فالقول قول الزوج مع ميينه

  .�ملقدار الذي ادعاه

  .وجب مهر املثل، فقالوا إذا مل تكن ألي واحد منهما بينة تثبت دعواه )4(وأما الشافعية

  : يف قبض املهر االختالف: �لثا

بينما تدعي ، �ن يدعي الزوج تقدمي كل املهر، املهرإذا وقع اخلالف بني الزوجني يف قبض 

فالقول قول الزوجة مع ، ومل تكن ألي منهما بينة، أ�ا مل تقبض شيئا أو قبضت جزءا منه، الزوجة

  .)5(فالعادة حمكمة، إذا وجد العرف، ميينها

، قضي عليها به، كان العرف جيري بتقدمي النصف مثالو ، شيئاقبض أفإن قالت الزوجة مل 

  .)8(واحلنابلة )7(والشافعية )6(وهذا رأي احلنفية، فيكون العرف مكذب لدعواها

                                 
  . 297ص /  4احلاشية ج : ، وابن عابدين547ص /  3املرجع السابق ج : الكاساين)1(

  . 358، ص 5املرجع السابق ج : والقيمني 40، ص 8املغين ج : ابن قدامة )2(

  . 29، ص 2املرجع السابق ج : وابن رشد 129، ص 2الشرح الصغري ج : امحد الدر دير )3(

إعانة الطالبني : والبكري 59، ص 18ا�موع شرح املهذب ج : ، والنووي64، ص 5األم ج : الشافعي )4(

  . 353، ص 3ج 

 79األشباه والنظائر، ص : ابن جنيم انظرهي من القواعد الفقهية الكربى اليت تندرج حتتها عدة قواعد فرعية  )5(

  . 99األشباه والنظائر، ص : والسيوطي

  . 298، ص 4ابن عابدين املرجع السابق ج و  547، ص 3املرجع السابق ج : الكاساين)6(

  . 62، ص 18والنووي ا�موع ج  64، ص 5الشافعي األم ج  )7(

، 3املرجع السابق ج: والبهويت. 359، ص 5املرجع السابق، ج : والعثيمني 42ص  8املغين ج  ابن قدامة )8(

= 
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الزوجة فالقول قوله مع  تنكر أو ، اجلمهور فقالوا إن ادعى الزوج تقدمي املهر )1(وخالف املالكية

  .إال إذا وجد عرف فريجع إليه، م له �دائهفيحك، ميينه

أنه إذا انعدمت البينة فالبد عندئذ من تطبيق أحكام املادة : وأما يف قانون األسرة اجلزائري

أما ، مبعىن أنه قبل الدخول فالقول قول الزوجة أو ورثتها مع اليمني84/11من القانون رقم 17

  .)2(يمنيبعد الدخول فالقول قول الزوج أو ورثته مع ال

                                                                                               
  . 134ص 

  . 136القوانني الفقهية ص : وابن جزي 30، ص 2 ، املرجع السابق جابن رشد )1(

  88املرجع السابق، ص: سليمان ولد خسال - )2(
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ودلیل وجوبھا وشروط  ثبوت النفقة لألوالد: طلب الثانيالم
  استحقاقھا

فإذا ما ثبت نسب املولود ، من أهم اآل�ر املرتتبة على ثبوت النسب حق الولد يف اإلنفاق عليه 

وال قدرة له على ، مادام ال مال له، وجبت له النفقة، بعد الدخول �لزوجة يف حالة الزواج املفسوخ

و�ملقابل فإذا كان األب ، بتوفري ضرور�ت احلياة له قدر الكفاية خشية هالكه وضياعه، لكسبا

  .ثبت هذا احلق لألب كذلك، عاجزا عن الكسب أو فقريا وكان الولد موسرا

ومث إىل حتديد ، وعليه فسنتطرق إىل مفهوم النفقة ودليل وجو�ا وشروط استحقاقها يف فرع أول

  .فية تقديرها يف فرع �نمشتمالت النفقة وكي

  :مفھوم النفقة: األولفرع ال

  : لغة واصطالحامفهوم النفقة 

  .لغة تعريف النفقة: أوال

ونفقت السوق ، أي راج ورغب فيه، فيقال نفق البيع نفاقا، أي الرواج )1(�يت مبعىن النفاق: لغة

، فيقال نفقت الدابة نفوقا، بواإلخراج والذها )2(أي مبعىن اهلالك، وأما النفوق، أي راجت جتار�ا

  .أي هلكت وخرجت من ملك صاحبها �لبيع

  : اصطالحاتعريف النفقة : �نيا

  )3(. كفاية من ميونه من الطعام والكسوة والسكىن على زوجته وأقاربه ومماليكه": تعرف ��ا

على  سواء كان سببها الزوجية وهي نفقة الزوج، فهذا التعريف عام يشمل كل أنواع النفقة

أو كان سببها القرابة كما يف نفقة اإلنسان على فروعه وأصوله وأقاربه أو كان سببها امللك  ، زوجته

  .كما يف نفقة املالك على مملوكه

                                 
  . 79، ص 7مرتضى الزبيدي، املرجع السابق ج  357، ص 10لسان العرب ج : ابن منظور - )1(

  . 955/ 2املصباح املنري ج : الفيومي 523معجم مفردات القران ص : الراغب األصفهاين - )2(

  . 765، ص 7الفقه اإلسالمي وأدلته ج : ه الزحيليوهب - )3(
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الن األوالد يتبعون األب ويلتحقون بنسبه دون ، وعليه فنفقة الوالد على ولده بسبب البنوة

مادام األب موجودا وكان الصغري ، شاركه فيها احدولذلك فنفقة الصغري واجبة على أبيه ال ي، األم

  .)1(ولو كان األب موسرا، الن األصل أن نفقة الصغري املوسر يف ماله، ال مال له

  :أدلة وجوب النفقة: الفرع الثاني

  .من املنقول: أوال

  : من القرآن الكرمي: 1

  .)2("وعلى املولود له رزقهن وكسو�ن �ملعروف": قال هللا تعاىل

فجعل هللا تعاىل ذلك ، دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه: قال ابن العريب

  )3(". على يدي أبيه لقرابته منه وشفقته عليه 

  .)4("وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإ�كم " : قوله تعاىل

فمنع قتل  )5(عن قتل األوالد خوف االفتقار وهلذا قدم االهتمام برزقهمدلت على أنه �ى 

إذ كانوا يف جاهليتهم ال يورثون ، األوالد خشية عروض الفقر له أو عروض الفقر للبنت مبوت أبيها

  )6(. البنات فيكون الدافع للوأد هو توقع اإلمالق

                                 
  . 822، ص 7املرجع السابق، ج : وهبة الزحيلي )1(

  . 233البقرة اآلية  )2(

  . 203، ص 1م ج  1972هـ و1392، سنة 3ابن العريب، أحكام القران دار املعرفة، بريوت ط  )3(

  . 31سورة اإلسراء اآلية )4(

، 2م ج  1981- هـ 1462، سنة 7تفسري ابن كثري دار القران الكرمي لبنان طخمتصر : دمحم علي الصابوين )5(

  . 375ص 

  . 87، ص 15ج  1984الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر سنة  )6(
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  : من السنة النبوية: 2

  : �ا منهاحاديث تدل على وجو النبوية عدة أ لقد وردت يف السنة

، � رسول هللا عندي دينار: ما روي عن أيب هريرة رضي هللا أن رجال جاء إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال

: فقال، قال عندي أخر، أنفقه على ولدك: فقال، قال عندي أخر، أنفقه على نفسك: فقال

أنت اعلم : قال، قال أنفقه على خادمك قال عندي غريه، قال عندي غريه، أنفقه على اهلك

 )1(". به

ن أ� سفيان رجل شحيح ال يعطيين ما أ: وماروي عن هند بنت عتبة أ�ا قالت للنيب ملسو هيلع هللا ىلص

 )2(". خذي ما يكفيك وولدك �ملعروف"، فقال هلا النيب ملسو هيلع هللا ىلص،  وولدييينيكف

ر من النيب ملسو هيلع هللا ىلص على جواز األخذ ومل يذكرها هلا أنه حرام ويف رواية فهذا احلديث فيه إقرا

  .)3("ال حرج عليك أن تطعميهم �ملعروف"للبخاري 

  : من اإلمجاع1

طاملا كان االبن معسرا ال مال له ، على وجوب نفقة االبن على أبيه )4(مة اإلسالميةألأمجعت ا

وأما األنثى ، ى االبن الذكر إىل أن يستغين �ملال أو الكسبوتستمر عل، وغري قادر على الكسب

  .إىل أن تتزوج

  من املعقول: �نيا

  : من العقل - 2

ألن األوالد ولو ، إن سبب نفقة األب املوسر على ولده هي القرابة مع العجز عن الكسب 

والد الصليبيني فقط وهذه النفقة جتب للفروع املباشرة فقط اي األ، تركوا بال نفقة لتعرضوا للهالك

  .سواء اتفق دينهما أم اختلف) دون األحفاد(

                                 
  . 133، ص 20والنووي ا�موع ج . 87، ص 5األم ج : الشافعي - )1(

اب النفقات �ب إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن �خذ بغري عمله ما يكفيها متفق عليه رواه البخاري يف كت - )2(

  . 1338، ص 3ج  1714ومسلم يف كتاب القضية �ب قضية هند رقم . 5364وولدها �ملعروف، رقم 

  . 219، ص 3سبل السالم ج : الصنعاين - )3(

  . 131، ص 7نيل االوطار ج : الشوكاين - )4(
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الصغار املعسرين العاجزين عن الكسب )1(النفقة على األبناء جتب على األب نفقه أبنائه - 1

تقسط نفقته وال تعود ولو طرأ ، فعند بلوغ الذكر عاقال، حىت يبلغوا عاقلني قادرين على الكسب

فإن نفقته تستمر على أبيه ما مل تكن له ، لو بلغ جمنو� أو معتوها أما، عليه جنون او عجز مزمن

كما لو  ،  صفة ميكن له تعاطيها مع عجزه ويستطع الكسب �ا أو كان له كمورد مايل من جهة

فإذا قضى ، كما تسقط نفقة الولد على أبيه مبضي وقتها وال تقضى بعده،  كان يتقاضى منحة

ألن النفقة هنا لسد ، فليس له أن يعود عليه بقدر نفقته، غري األب الولد فرتة زمنية ينفق عليه آخر

  .خبالف نفقة الزوجة، احلاجة وقد حصلت

جتب نفقة البنت على أبيها املوسر من والد�ا وتستمر حىت يدخل �ا : النفقة على البنات/ 2

اة ثيبا و�لغة فإن عادت املرأة ألبيها بطالق أو وف، فعندئذ تنتقل نفقتها إىل زوجها، زوجها

  .كانت نفقتها عليها ال على أبيها،  صحيحة قادرة على التكسب

أما إذا كانت مريضة مبرض مزمن وغري قادرة على التكسب مث رجعت إىل أبيها بعد فراق 

فإن ، وكذلك لو تزوجت وهي صغرية مث �ميت قبل البلوغ، فإن نفقتها تبقى على أبيها، زوجها

  .)2(ال تسقط عنهنفقتها تبقى على أبيها و 

                                 
 . 211عبد القادر داودي، املرجع السابق، ص - )1(

  . 212املرجع نفسه، صعبد القادر داودي، - )2(
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  ومشتمالتھاشروط استحقاقھا : الفرع الثالث

  شروط استحقاق النفقة: أوال

  : الولدين شرطني أساسيني مها الستحقاق نفقةيشرتط 

إن نفقة األب على أوالده جتب عليه بشرط الغىن : أن يكون األب غنيا أو قادرا على الكسب

ادر على الكسب وجب عليه االكتساب على فإن مل يكن له مال وهو ق، أو القدرة على الكسب

آما إذا كان معسرا عن النفقة وكان عاجزا عن الكسب ، فإن امتنع حبسه القاضي، )1(رأي اجلمهور

  .الن فاقد الشيء ال يعطيه، فال نفقة عليه

وكان قادرا على الكسب ، رأي اجلمهور حيث أن األب إذا كان معسرا )2(وقد خالف املالكية

  .لينفق على أوالده املعسرين، مل جيب عليه التكسب، هابصنعة أو غري 

الن النفقة ال جتب مع ، احتاد الدين يف النفقة الواجبة لألبناء على اإل�ء )3(وقد اشرتط احلنابلة

اختالف الدين فهي مثل املرياث فكما أنه ال توارث مع اختالف الدين فكذلك ال نفقة بينهما أما 

فهي من أ�ر ، الن النفقة سبب وجو�ا الوالدة، طون احتاد الدينالفقهاء فال يشرت  )4(مجهور

  .والنسب �بت سواء مع احتاد الدين أو اختالفه، النسب

                                 
والشنقيطي،  340، ص 4وابن جنيم البحر الرائق، ج  410، ص 4املرجع السابق ج : ابن اهلمام - )1(

، ص 5 والشافعي، الالم ج 194، ص 4واحلطاب، املرجع السابق ج  242، ص 3مواهب اجلليل ج 

: ، والعثيمني314، ص 3وابن إدريس احلنبلي ج  137، ص 20ا�موع شرح املهذب ج : والنووي 92

  . 60، ص 5الشرح املمتع ج 

  . 194، ص 4احلطاب، املرجع نفسه، ج - )2(

  . 358، ص 3منتهى اإلرادات ج : والبهويت، 316، ص 3احلنبلي، كشاف القناع ج ابن إدريس  - )3(

مواهب : واحلطاب 540، ص 3والكاساين، املرجع السابق، ج 348، ص 4بحر الرائق ج ابن جنيم ال - )4(

، ص 20، والنووي ا�موع شرح املذهب ج 100، ص 5األم ج : ، والشافعي187، ص 4اجلليل ج 

  . 209، ص 4املرجع نفسه ج : احلطاب3/23حتفة حملتاج ج : وابن حجر اهليثمي. 141
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، فإذا كان له مال يكفيه، )1(وال قدرة له على الكسب، أن يكون الولد فقريا معسرا ال مال له

حىت ولو كان ، ذكرا أم أنثى، رياسواء كان الولد صغريا أم كب، وجبت نفقته يف ماله ال على غريه

إال إذا  ، ألن نفقة القرابة جتب على سبيل الرب والصلة، فال نفقة له إن كان الولد موسرا، أبوه موسرا

  .كان عاجزا عن الكسب

وكذلك ، عن العمل )3(أو املرض املانع )2(والعجز عن الكسب قد فصله الفقهاء يف الصغر

  .)4(طلب العلم

  نفقةمشتمالت ال: �نيا

  ما تشمل عليه النفقة: أوال

على أن النفقة إذا ما استحقت اشتملت على قدر الطعام والكسوة واملسكن  )5(اتفق الفقهاء

ن احتاج إليه مع مراعاة حال املنفق وعادة إوكذلك أجرة اخلادم ، ن كان رضيعاإوالدواء والرضاع 

  .البلد فهي تقدر بقدر احلاجة

                                 
املرجع : واحلطاب 410، ص 4وابن اهلمام شرح فتح القدير ج  337، ص 5رد احملتار ج : ابن عابدين - )1(

 92ص  5األم ج : والشافعي 242، ص 3، والشنقيطي، مواهب اجلليل ج 188، ص 4السابق ج

، 313، ص 3وابن إدريس احلنبلي، املرجع السابق ج . 139، ص 20ا�موع شرح املهذب ج : والنووي

  60، ص5املرجع السابق ج والعثيمني،

وهو الذي مل يبلغ به صاحبه حد الكسب فإن بلغ الغالم ال األنثى حد الكسب، كان لألب دفعه : الصغر - )2(

إىل العمل ليكتسب منه، أما البنت فال تؤجر للخدمة ملا فيها من خماطر اخللوة �ا وهو غري جائز شرها، ولكن 

ياطة أو غزل، فإن استغنت وجبت نفقتها يف كسبها، وهبة الزحيلي، جيوز تعليمها عند امرأة حرفة معينة كخ

  . 823، ص 7الفقه اإلسالمي وأدلته ج 

وهو الذي جيعله ال يستطيع العمل، كالشلل واجلنون والعمى فتجب نفقته على : املرض املانع عن العمل - )3(

  . أبيه ولو كان كبريا

بيه لكي يتفرغ للتحصيل والنجاح الن منفعته تعود للصاحل العام فالطالب املتعلم نفقته على أ: طلب العلم - )4(

، 7املرجع السابق ج : وهبة الزحيلي. فهو عاجز عن اجلمع بني طلب العلم واالشتغال �الكتساب والعمل

  . 824ص 

املرجع : ، واحلطاب293، ص 4البحر الرائق ج : وابن جنيم 278، ص 5احلاشية ج : ابن عابدين - )5(

= 



 

 
263 

 

وإما الكسوة ، ت البلد وما اعتاده أهل البلد أنه من قو�مفنفقة الطعام تقدر حبسب قو  

واالبن  ، فالبنت البد من مخار وحجاب، فالواجب بقدر ما يسرته ويقيه حر الصيف وبرد الشتاء

  .ولباس للشتاء، لباس للصيف، كقميص وسروال فاقلها يف السنة كسوة مرتني

مشتمال على املرافق ، ه أو مستأجراكما جيب على املنفق أن يوفر املسكن سواء كان مالكا ل

وفيه من األ�ث واملتاع وأدوات املطبخ حسب العادة فيما ال غىن ، الضرورية كدورة مياه ومطبخ

  .عنه

  كيفية تقدير النفقة: �نيا

فهي ، �لنسبة للطعام والكسوة والسكن، )1(تكون مقدرة بقدر الكفاية، إن نفقة االبن على أبيه

عاة حال املنفق من يسر أو عسر وكذلك عرف البلد وقد جعل النيب صلى مع مرا، حسب احلاجة

خذي ما يكفيك وولدك ": هللا عليه وسلم هلند قدر الكفاية دون إفراط أو تفريط حيث قال هلا

  ".�ملعروف

، الولد إىل خادم خيدمه جوإذا احتا ، كانت أجرة رضاعه على أبيه،  فمثال إذا كان الولد رضيعا

  .توفري ذلكفعلى الوالد 

فال غىن عنه وهي تتمثل يف مثن الدواء وأجرة الطبيب ، كما أن نفقة العالج من لوازم النفقة

  .وغريها

                                                                                               
، 88، ص 5والشافعي، األم ج  232، ص 3مواهب اجلليل ج : والشنقيطي 190، ص 4السابق ج 

  والنووي روضة الطالبني ج 

  . 357، ص 3منتهى اإلرادات ج : ، والبهويت314، ص 3كشاف القناع ج : وابن إدريس احلنبلي

املرجع : واحلطاب 337، ص 5 وابن عابدين احلاشية ج 194، ص 5الكاساين، املرجع السابق ج  - )1(

، 90، ص 5األم ج : والشافعي 234، ص 3، والشنقيطي املرجع السابق ج 190، ص 4السابق ج 

املرجع : والبهويت، 314، ص 3وابن إدريس احلنبلي املرجع السابق ج  144، ص 20ا�موع ج : والنووي

  . 357، ص 3السابق ج 
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أما إذا كان يف ، وإذا كان الولد يف حضانة أبيه فهو �بع له يف النفقة على نفسه وعلى ولده

أو مع ،  إن كان موظفامه فالبد أن يدفع ما يناسب حاله أما يوميا أو أسبوعيا أو شهر�أحضانة 

  .وقد تدفع سنو� إن كان املنفق ثر�، موسم جين احملصول إن كان مزارعا
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  وأدلة وجوبھ وثبوت المیراث لألوالد المیراث مفھوم: الثالثطلب الم

بشرط عدم وجود ، استحق املرياث من أبيه، إذا ما ثبت نسب الولد يف حالة فسخ عقد الزواج

فالوارث هو خلف للمورث ، ملكية املال تنتقل إىل الوارث بعد موت املورثن أل، مانع من موانعه

فهو ال حيتاج من ، وإن هذه امللكية إجبارية، ال فيما عليه من التزامات، يف تركته فيما له من حقوق

  .بل تنتقل إليه على أن يلتزم بوفاء ديون مورثه يف حدود الرتكة ال فيما زاد عنها، الوارث قبول الرتكة

  .وأدلة وجوبھ المیراثمفھوم : األول فرعال

  مفهوم املرياث: أوال

  : تعريف املرياث لغة: 1

وورث سليمان ﴿: قال هللا تعاىل، مال أبيه يرثه وراثة والرتاث �لضم واإلرث كذلك )1(ورث

 قوم وهو أعم من ومعناه يف اللغة انتقال الشيء من شخص إىل شخص أو من قوم إىل )2(﴾داود

  .أن يكون �ملال أو �لعلم

  : تعريف املرياث اصطالحا: 2

هو (: ولكنها تتفق يف املعىن من أمهها، وردت عدة تعريفات فقهية ملعىن املرياث �لفاظ خمتلفة

هو انتقال امللكية من امليت إىل ورثته   (، )3()علم بقدر ما يورث من مال امليت ومبن يرثه ومن ال

  )4()سواء كان املرتوك ماال أو عقارا أو حقا من احلقوق الشرعية األحياء

                                 
. 150ص  2املرجع السابق، ج: ومرتضى الزبيدي. 162ص  2املرجع السابق، ج: ابن منظور - )1(

  . 141، ص2املصباح املنري، ج: والفيومي

  . 07سرة النمل، اآلية  - )2(

يف اجلواهر املكنونة، منشورات وزارة األوقاف للشؤون  املصونةإيضاح األسرار : أمحد بن سليمان املغريب - )3(

  . 52م، ص2004- هـ1425، 1اإلسالمية، اململكة املغربية، الدار البيضاء، ط

م، 1985- هـ1405، 3املواريث يف الشريعة اإلسالمية، عامل الكتب، بريوت، ط: دمحم علي الصابوين - )4(

  . 32ص
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  أدلة وجوب املرياث: �نيا

  من القرآن الكرمي: 1

يوصيكم هللا يف " : لقد وردت آ�ت املرياث مفصلة يف سورة النساء واليت يبدأ أوهلا قوله تعاىل

  )1("أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني

عادين رسول هللا : قال، أن هذه اآلية نزلت يف جابر بن عبد هللا � )2(جاء يف الصحيحني

مث ، فدعا مباء فتوضأ منه، فوجدين النيب ملسو هيلع هللا ىلص ال أعقل شيئا، ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر يف بين سلمة ماشيني

  ... ".يوصيكم هللا" : فنزلت: ما �مرين أن أضع يف مايل � رسول هللا: فقلت، فأفقت، رشى علي

ها�ن : وقيل نزلت يف امرأة سعد بن الربيع ملا جاءت إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت � رسول هللا

فلم يدع هلما ، ن عمهما أخذ ماهلماوإ، قتل أو�ما معك يف يوم أحد شهيدا، ابنتا سعد بن الربيع

فأرسل ، قال فنزلت آية املرياث". يقضي هللا يف ذلك" : فقال، وال ينكحان إال وهلما مال، ماال

  .)3("وما بقي فهو لك، وأمهما الثمن، أعط ابنيت سعد الثلثني" : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل عمهما فقال

فإن أهل اجلاهل اجلاهلية كانوا جيعلون مجيع ، �لعدل فيهمومعىن هذه اآلية أن هللا �مركم 

، فأمر هللا تعاىل �لتسوية بينهم يف أصل املرياث وفاوت بني الصنفني، املرياث للذكور دون اإل�ث

، فجعل للذكر مثل حظ األنثيني وذلك الجتياح الرجل إىل مؤونة النفقة والكلفة ومعا�ة التجارة

  .)4(فناسب أن يعطي ضعفي ما �خذه األنثى، وحتمل املشاق، والتكسب

                                 
  . 09سورة النساء، اآلية  - )1(

وصحيح مسلم، كتاب الفرائض  4577رقم " يوصيكم هللا يف أوالدكم"كتاب التفسري، �ب : البخاري - )2(

 . 76ص 3ج 4146اث رقم املري  آيةنزول : �ب

وابن ماجة يف كتاب الفرائض، �ب الفرائض . 35ص 3، ج14841رواه اإلمام أمحد يف مسنده رقم  - )3(

 ، وأيب داود يف كتاب الفرائض، �ب ما جاء يف مرياث الصلب )2720(الصلب 

  .598ص،1تفسري القرآن العظيم، ج: ابن كثري - )4(
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وكانت هذه القصة يف زمن عثمان هو الذي أمر أ� موسى على الكوفة وكان ابن مسعود قبل 

، وال خالق بني الفقهاء فيما رواه ابن مسعود، ذلك أمريها مث عزل قبل والية أيب موسى عليها مبدة

  .)1(ويف جواب أيب موسى إشعار �نه رجع عما قاله

  : وردت أحاديث كثرية يف املرياث من أشهرها حديث: من السنة - 2

  )2("أحلقوا الفرائض �هلها فما بقي فألويل رجل ذكر"

أحلقوا األنصباء املقدرة يف كتاب هللا �هلها من يستحقها على وفق ما أنزل يف  : ومعىن احلديث

ألن ، وأن يكون ذكرا، املوروث فما بقي بعد الفرائض فهو ملن يكون أقرب يف النسب إىل، كتابه

واالبن من أصحاب التعصيب كما ، فالبنت من أصحاب الفرائض، للذكور ال لإل�ث )3(التعصيب

  .ذكر احلديث

  ثبوت المیراث لألوالد: الفرع الثاني

  مرياث البنت الصلبية: أوال

  مرياث البنت عن طريق الفرض: 1

  : ض يف حالتني مهاالصلبية مرياثها عن طريق الفر  )4(تستحق البنت

  : استحقاقها للنصف

وإن كانت واحدة فلها ": تبث فرض النصف البنت الصلبية �لقرآن الكرمي صراحة يف قوله تعاىل

  )5(".  النصف

                                 
  . 19ص 12فتح الباري، ج: بن حجرا - )1(

كتاب الفرائض �ب : ومسلم. 9496كتاب الفرائض �ب مرياث الولد من أبيه وأمه رقم : البخاري - )2(

 . 75ص 3ج 4141أحلقوا الفرائض �هلها فما بقي فألويل رجل ذكر، رقم 

. 52ص 11شرح مسلم، ج: والنووي. 13ص  12فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ج: بن حجرا - )3(

 . 19ص 12ج

ودمحم علي . 109م، ص  1963كات واملواريث دار الفكر العريب القاهرة، سنة رت أحكام ال: بو زهرةأ - )4(

  . 48م، ص  1985 - هـ 1405، 3املواريث يف الشريعة اإلسالمية عامل الكتب ط : الصابوين

  . 11النساء رقم اآلية  - )5(
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للبنت : وبنت ابن وأخت فقال، موسى األشعري سئل عن بنت �أ نأوما رواه البخاري وغريه 

فسئل ابن مسعود ، فسيوافقين) ابن مسعود(ت ائو : ألخت النصف مث قال للسائلول، النصف

ولبنت االبن السدس تكملة ، فيها بقضاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص للبنت النصف ألقضيكن: � فقال

احلرب  ال تسألوين مادام هذا: فأتينا أ� موسى فأخرب�ه فقال..... وما بقي فهو لألخت، للثلثني

  )1(". فيكم 

  : توافر شرطني اثنني مها، ويشرتط الستحقاقها فرض النصف

  .)2(حبيث ال توجد معها بنت صلبية أخرى، أن تكون منفردة

  .)3("االبن"فهي ال ترث النصف عند وجود املعصب ، "االبن"أال يكون معها أخ معصب وهو 

  . مات وترك زوجا وبنتا صلبية وأخا شقيقا: مثال

  4جمموع عدد السهام   4أصل املسألة   الورثة

  السهام  الفرائض

  1  )1(/4  الزوج

  2  )1(/2  البنت

  1  الباقي �لتعصيب  األخ الشقيق

                                 
ما جاء يف مرياث . 268ص 4ج 6736البخاري يف كتاب الفرائض �ب مرياث ابنة ابن مع ابنه رقم  - )1(

كتاب الفرائض �ب يف مرياث ابنة ابن مع ابنة الصلب   120ص 2ج 2890الطلب وأبو داود رقم 

ص  2ج 7221كتاب الفرائض �ب ما جاء الطلب وابن ماجة رقم   362ص  4ج 2093والرتمذي رقم 

حديث على شرط  هذا: وقال 334ص 4كتاب الفرائض �ب فرائض واحلاكم يف املستدرك ج  909

  . 182ص 3التلخيص الكبري، ج: ابن حجر انظرالشيخني، 

  . 49دمحم علي الصابوين، املرجع السابق، ص  - )2(

  . 109دمحم أبو زهرة، املرجع السابق، ص  - )3(
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  : نياستحقاقها للثلث- 2

وذلك يف حالة تعدد هن يف القرآن الكرمي وذلك يف قوله ، لبنات الصلب )1(ثبت فرض الثلثان

  )2(". ثا ما ترك فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثل": تعاىل

ومل يفرض للثنتني : وفرض ملا فوق الثنتني الثلثني، دلت اآلية أن فرض البنت الواحدة النصف

  )3(: بل جاء فرضهما يف احلديث التايل، فرضا منصوصا

�  وجاء يف السنة أن امرأة سعد بن الربيع جاءت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص �بنتيها من سعد � فقالت

خذ ماهلما أقتل أبومها سعد معك �حد شهيدا وأن عمهما  ها�ن ابنتا سعد بن الربيع: رسول هللا

فقال ملسو هيلع هللا ىلص يقضي هللا يف ذلك فنزلت أية املواريث ، وال تنكحان إال مبال، فلم يدع هلما ماال

وأمهما ، رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل عمهما أن أعط ابنيت سعد الثلثني فأرسل، يوصيكم هللا يف أوالدكم((

  .)4())الثمن وما بقي فهو لك

  : البد من حتقق شروط هي، والستحقاق البنات الصلبيات فرض الثلثان

  .فالبد من تعددهن أي بنتان فأكثر: تعدد البنات الصلبيات

                                 
  . 315، ص 8لي، الفقه اإلسالمي وأدلته ج يوهبة الزح - )1(

  . 11النساء اآلية  - )2(

  . 63، ص 5اجلامع ألحكام القرآن ج  :القرطيب - )3(

حديث رواه اخلمسة إال النسائي، احلديث حسنه الرتمذي ويف إسناده عبد هللا بن دمحم بن عقيل بن أيب  - )4(

طالب اهلامشي، قال الرتمذي وال يعرف إال من حديثه، وقد اختلف األئمة فيه، قال الرتمذي هو صدوق 

 2891حلميدي حيتجون حبديثه، وروى هذا احلديث أبو داود رقم مسعت دمحما يقول كان أمحد وإسحق وا

  361ص 4ج 2092يف كتاب الفرائض �ب ما جاء يف مرياث الصلب والرتمذي رقم  408ص 3ج

 2720كتاب الفرائض �ب ما جاء يف مرياث البنات وابن ماجة كتاب الفرائض �ب فرائض الصلب رقم 

وقال هذا . 332ص 4واحلاكم يف املستدرك ج .352ص 3وأمحد يف املسند ج 909- 908ص 2ج

 3التلخيص الكبري، ج: ابن حجر: انظر. حديث صحيح ال نعرفه إال من حديث عبد هللا بن دمحم بن عقيل

بدران أبو العينني بدران مؤسسة شباب جامعة . 314، ص 8الفقه اإلسالمي وأدلته ج : الزحيلي. 181ص

  . 39، ص 1985سنة 
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مات : ومثال ذلك )1("االبن"امليت وهو أن ال يكون معهن أخ معصب أي ذكر من أوالد 

 . وعم –وترك بنتان 

  3جمموع عدد السهام   3أصل املسألة   الورثة

  السهام  الفرائض

  2  3/2  بنتان

  1  �لتعصيب  عم

  )2(مرياث البنت عن طريق التعصيب: 3

�خذ  وهي، )3(وإمنا عن طريق التعصيب، فهي ال ترث �لفرض، وهي احلالة الثالثة ملرياث البنت

يوصيكم هللا ": ودليل ذلك جاء يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل، قل أو أكثر، نصف نصيب الذكر

  )4(".  يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني

  : ويشرتط الستحقاق البنت هذا القدر من املرياث توافر الشروط التالية

  )5(. عاصبا بنفسه حىت يستطيع تعصيب غريه، ن االبن املعصب ذكراأن يكو 

، أل�ا ليست يف درجته بل حيجبها) بنت االبن(فال يعصب االبن ، صب يف درجتهاعأن يكون امل

  )6(. منه أقربألنه ليس يف درجتها فهو ابعد عن امليت وهي ) البنت(وال يعصب ابن االبن 

                                 
  314ص8ج  السابق املرجع: الزحيلي- )1(

  . 337، ص 8املرجع نفسه ج : الزحيلي - )2(

  . 69املرجع السابق، ص : ودمحم علي الصابوين

  . التعصيب أصلها عصبة وهم الذكور من أقارب امليت الذي ال يوجد بينه وبني امليت أنثى - )3(

  . 11النساء اآلية  - )4(

  . 108دمحم أبو زهرة، املرجع السابق، ص  - )5(

  . 39ران أبو العينني بدران، املرجع السابق، صبد - )6(
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  ت وزوجة مات وترك ابنان وثالث بنا: مثال

  8جمموع عدد السهام   8أصل املسألة   الورثة

  السهام  الفرائض

  1  8/1  زوجة

  ابنان

  بنات 3

  7  �لتعصيب

أسهم لألبناء والبنات فلكل ابن  7وهو سهم واحد وتبقى  �8/1خذ الزوجة  8فأصل املسألة 

صف و�خذ كل بنت سهما واحدا من جمموع السهام وبذلك يكون نصيب البنت ن، سهمان

  .نصيب االبن

ومن املعلوم أن البنت سواء كانت منفردة أو وجدت معها بنت أخرى أو أكثر ال حتجب 

بل �خذ نصيبها عن طريق الفرض أو التعصيب ما مل تتصف مبانع من موانع ، )1(حجب حرمان

  .املرياث

  )2(البن الصليبامرياث : �نيا

مجيع احلاالت عن طريق التعصيب فقط  وهو يرث يف، االبن الصليب وهو ابن املتوىف مباشرة

ألن العصبة �لنفس هم الذين ال يوجد بينهم ، ألنه عاصب بنفسه، وهو ال يرث �لفرض مطلقا

  .وبني امليت أنثى

  : وطريقة مرياث االبن الصليب هلا حالتان

  مرياثه لكل املال: 1

كما لو مات ،  من الورثة�خذ كل الرتكة تعصيبا مىت انفرد �إلرث دون غريه : احلالة األوىل

  .ففي هذه احلالة �خذ االبن كل الرتكة تعصيبا، شخص وترك ابنا واحدا فقط

  مرياثه الباقي من املال: 2

                                 
  . 347، ص 8وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته ج  - )1(

: ليي، وهبة الزح152، ودمحم أبو زهرة، املرجع السابق، ص 70دمحم علي الصابوين، املرجع السابق ص  - )2(

  . 335، ص 8الفقه اإلسالمي وأدلته ج
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مثل أن ميوت ، �خذ ما بقي من الرتكة بعد اخذ أصحاب الفروض فروضهم: احلالة الثانية

  .شخص وترك زوجة وابنا

  : يتفتكون املسألة كاآل

  8جمموع عدد السهام   8لة أصل املسأ  الورثة

  السهام  الفرائض

  1  8/1  زوجة

  7  �لتعصيب  ابن

بعد اخذ الزوجة سهما وهو  8أسهم من  7فيكون نصيبه ، فنصيب االبن هو الباقي من الرتكة

  .وهو سهم واحد 8/1

ومن املعلوم أنه يف حالة تعدد األبناء الذكور مع أصحاب الفروض فالرتكة تقسم عليهم حسب 

  )1(. رؤوسهم بعد اخذ أصحاب الفروض فروضهمعدد 

للذكر مثل "فإنه تطبق القاعدة ، أما إذا وجد مع االبن أو األبناء إ�ث وهم البنات أو البنت

 )2(. فيكون نصيب االبن ضعف نصيب األنثى" األنثينيحظ 

                                 
  . 336، ص 8سالمي وأدلته ج وهبة الزحيلي، الفقه اإل - )1(

  . 151دمحم أبو زهرة، املرجع السابق، ص - )2(



  

  

  

  

  

  

  خاتمة
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موضوع البحث يف مسائله وصلت إىل �اية هذا البحث بعد قيام مبعاجلة ، حبمد هللا تعاىل

وهذه الدراسة يف حقيقتها تقوم على بيان مفهوم الفسخ يف الفقه اإلسالمي وأهم ، املختلفة املتناثرة

  .األسباب اليت يقع �ا فسخ عقد الزواج واآل�ر املرتتبة عليه

وهذه األسباب اخلاصة هي اليت اعتمدها الفقه اإلسالمي من أجل ضبط أحوال الفسخ �نواعه 

وهذا هو الدافع الذي دعاين إىل مجع حمتو�ت ، وبيان ما يرتتب على ذلك من أحكام، املختلفة

  .فسخ الزواج املتناثرة وإعادة صياغتها عن طريق تشكيلها وترتيبها

  : وبعد عرض أسباب الفسخ يف عقد الزواج ظهرت يل النتائج التالية

ظام قانوين وجد قدميا إل�اء وهو ن، موضوع الفسخ يشمل صورة من صور انتهاء العقد .01

  .إال أنه نظام خمتلف عنها ومتميز، الرابطة الزوجية كغريه من األنظمة املشا�ة له

، فرقة تعد فسخا: الثاين. فرقة تعد طالقا: األول: الفرقة بني الزوجني تتنوع إىل نوعني .02

ومنها ، حكم القاضي به وأن من هذه الفرق ما حيتاج إىل، وأن هذا التقسيم ينبين عليه آ�ر كثرية

  . ما ال حيتاج إىل ذلك

أن األساس يف حصول الفسخ هو خمالفة الضوابط الشرعية اليت جيب أن تتوفر يف العقد  .03

  .ولذلك فالفسخ هو نقض للعقد وإزالة ملا يرتتب عليه من آ�ر، عند إبرامه ومالزمته طيلة تنفيذه

، اإلقالة: وأسباب الفسخ، لفسخانتهاء العقد �لفسخ يكون بوجود سبب من أسباب ا .04

  .وطروء األعذار والعيوب واخللع واللعان واإليالء وغريها، وفساد العقد، وعدم لزوم العقد من أصله

. مما متيزت به الشريعة اإلسالمية، القول مبشروعية الفسخ بني الزوجني عند احلاجة إليه .05

أما العقد ، ال إشكال يف فسخه فالعقد الصحيح. كما أن الفسخ يلحق العقد الصحيح والفاسد

  .الفاسد فهو يفسخ صيانة حلق الشرع

فالفسخ يف حالة ، وحالة سر�ن العقد ودوامه، حالة االبتداء: أن الفسخ يقع يف حالتني .06

والفسخ يف حالة سر�ن العقد ، وللخيارات واإلقالة، االبتداء يكون للعقود غري الالزمة من أصلها

أي وقوع سبب من أسباب . يب من العيوب املعتربة يف العقد بعد لزومهودوامه يكون عندما يطرأ ع

  .الفسخ
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سواء تعلق ذلك بركن من أركانه أو ، أسباب الفسخ يفاختلف فقهاء املذاهب األربعة  .07

كما أن ختلف ،  بشرط من شروطه فعند احلنفية ختلف الويل ال يُعّد سببا للفسخ خالفا للجمهور

سبب للفسخ عند اجلمهور خالفا للمالكية الذين أوجبوا حضور  الشهود عند إبرام العقد هو

  .أما أثناء العقد فحضورمها مندوب، الشاهدين عند الدخول

ولكنهم اختلفوا يف ، اتفق الفقهاء على بطالن الشرط، اقرتان العقد �لشروط الباطلة .08

عية واحلنابلة يف قول خالفا للشاف، فاحلنفية عندهم ال يتأثر العقد بذلك، مدى �ثريها يف العقد

  .وفرق املالكية بني الدخول وعدمه

فإذامت ، وال تنافيهإذا اشرتط أحد الزوجني على اآلخر شروطا ليست من مقتضى العقد  .09

، وإذا مل يتم الوفاء �ا يكون ملن اشرتطها اخليار يف فسخ النكاح، الوفاء �ا فالعقد على استمراره

  .الفسخ يكون حبكم حاكم ولكن وقوع، وهذه الفرقة تكون فسخا

بشرط حتقق ، وجود العيب �حد الزوجني يثبت لآلخر الصحيح حق طلب الفسخ .10

وال يؤدي إىل ، ال تفوت به مقاصد النكاح، أما إذا كان العيب يسريا، الضرر وعدم إمكانية الشفاء

لى فوات ألن الفسخ بسبب العيب يقع بناء ع. ال يثبت به اخليار، نفرة أحد الزوجني من صاحبه

  .ال بناء على العيب، حمل العقد أو نتيجة الضرر الناجم عن العيب

إذا أعسر الزوج عن املهر احلال مطلقا قبل الدخول وبعده فللزوجة احلق يف طلب  .11

  .ولكن التفريق ال يتم إال حبكم القاضي، وأن الفرقة بسبب اإلعسار �ملهر فسخ، التفريق

كان النكاح ،  أسباب التحرمي املؤبد منها أو املؤقت إذا ثبتت احلرمة بني الزوجني �حد .12

فإن النكاح �طل ، وحىت لو طرأ التحرمي بعد العقد مما جيعل املرأة حمرمة على زوجها، �طال

  .وال حيتاج إىل حكم حاكم، والفرقة بسبب املصاهرة فسخ �تفاق الفقهاء، �إلمجاع

، وأن الفرقة فسخ، فا للجمهورذهب األحناف إىل أن اختالف الدار سبب للفرقة خال .13

  .وتقع مبجرد ثبوت اختالف الدارين حبكم الشرع دون قضاء

بشرط إذا كانت املرأة ممن جيوز له ابتداء ، إسالم الزوجني معا ال يؤثر يف عقد النكاح .14

فإن إسالمه ال يؤثر يف زواجهما وال ، وإذا أسلم الزوج وكانت امرأته كتابية، نكاحها يف األصل

  . لفرقة بينهماحتصل ا
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غري ، ومل يكن بينهما سبب من أسباب التحرمي، أن الزوجة إذا أسلمت قبل الزوج .15

  .اإلسالم فإن احلياة الزوجية ال تنقطع �ختالف الدين

إذا ارتّد أحد الزوجني دون اآلخر وكانت الرّدة قبل الدخول وقعت الفرقة بينهما وهذا  .16

فإنه ال يُفرُق بينهما إال بعد ، وقعت الرّدة بعد الدخولأما إذا ، �تفاق فقهاء املذاهب األربعة

أما إذا . وإال فرق بينهما، فإن عاد إىل اإلسالم فهما على زواجهما، عرض اإلسالم على اآلخر

وإال ، فإنه يعرض عليهما اإلسالم فإن عادا إىل اإلسالم فهما على نكاحهما، ارتّد الزوجان معا

  .فرق بينهما

وال حتتاج إىل حكم حاكم إال ، سبب إسالم أحد الزوجني تعترب فسخاالفرقة الواقعة ب .17

  .وأما الفرقة بسبب رّدة أحد الزوجني تكون فسخا أيضا وكذلك ال حتتاج إىل قضاء، عند التنازع

ولكن ، فقد ظهر أن العقد غري الصحيح ال يرتب أي أثر، وفيما يتعلق ��ر الفسخ .18

فإن آ�ره ال تنحصر يف الزوجني بل تتعدامها إىل ، لبناء ا�تمععقد الزواج �عتباره اللبنة األوىل 

  : فلذلك البد من إقرار بعض اآل�ر منها، األوالد

فاملرأة متنع من الزواج مدة معينة بعد الفسخ وذلك ، وجوب العدة حىت ال ختتلط األنساب  .أ

د عدم وجوده جاز هلا فإن ظهر وجوده فيثبت نسبه ألبيه وإن �ك، للتأكد من عدم وجود احلمل

  .الزواج من جديد

ألن ، وجوب املهر هو حق للزوجة يتوجب �لعقد سواء كان صحيحا أو غري صحيح   .ب

ـــقر ـــقر أو عُـ فإن  : أي اخللوة �ملرأة والدخول �ا يوجب أحد أمرين، الدخول �ملرأة ال خيلو من َعـ

  .جب املهروإن كانت حالال في، كانت أجنبية فإنه ز� وجيب احلد

وهي نتيجة حتمية ملا ، وثبوت مرياثهم يف حالة وفاة أبيهم، نفقة األوالد واجبة على اآل�ء  .ج

  .يرتتب على ثبوت النسب من آ�ر

  : فتتمثل فيما يلي أما االقرتاحات

غري أن االجتهاد فيها ال يتجه إىل ، االجتهاد يف جماالت الفسخ مفتوح غري مسدود .01

سخ العقد بل خيص تفصيل أشكال األعذار والعيوب واألضرار اليت إحداث أسباب جديدة لف

  .وهي ترتبط ارتباطا وثيقا �عراف الناس والزمان الذي يعيشون فيه، تلحق �لعاقدين
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واقرتاح مواد جديدة لقانون ، جيب على املشرع اجلزائري إعادة صياغة لبعض املواد .02

اده حىت يستطيع إجياد حلول لبعض القضا� األسرة وذلك لوجود فراغات وبعض التناقضات يف مو 

  .اليت يتخبط فيها ا�تمع واملتعلقة �ألسرة

واملتعلقة ، جيب على طلبة الدراسات العليا القيام ببحث القضا� الفقهية املستجدة .03

ألن صالح ا�تمع ، بقضا� األسرة وشؤون ا�تمع إلجياد احللول لكثري من املشاكل األسرية

  .ح أسرهواألفراد بصال

والباب مفتوح ، هذه األطروحة يف حقيقتها حماولة لبلورة أحكام خاصة متعلقة �لفسخ، وأخريا

ولعل حماوليت تسد فراغا من ، أمام الباحثني ليقوموا مبزيد من األحكام اليت حيتاجها فقهنا العظيم

  .الفراغات يف البناء الفقهي الذي حنن حباجة إليه يف هذا العصر

  .وآخر دعوا� أن احلمد � رب العاملني، إال �� وما توفيقي
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حية واليهودية والقوانني العربية، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ياإلسالمية والشريعتني املس
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 .هـ1344، 1العربية، مصر، ط
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إيضاح األسرار املصونة يف اجلواهر املكنونة، كتاب يف : أمحد بن سليمان املغريب .19
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 . م2004ه، 1425
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 .ت.د
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يق الغماري، مسالك الداللة يف شرح منت الرسالة، دار الفكر أمحد بن دمحم بن الصد .38

 .ت.لبنان، د

، سنة 1التجريد، دار السالم �لقاهرة، مصر، ط: أمحد بن دمحم بن جعفر القّدوري  .39

 .م2004- هـ1424

شرح معاين : أمحد بن دمحم بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة الطحاوي احلنفي  .40

 .م1987ه، 1407، 2لبنان، بريوت، طاآل�ر، دار الكتب العلمية، 

املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، املطبعة : أمحد بن دمحم بن علي املقري الفيومي .41

 .هـ1316، سنة 3الكربى األمريية بوالق، مصر، ط

حتفة احملتاج بشرح املنهاج، مكتبة الثقافة : أمحد بن دمحم بن علي بن حجر اهليثمي .42

 .م2003الدينية، مصر، 

مواهب اجلليل من أدلة خليل، مطبوعات إدارة إحياء : أمحد بن خمتار الشنقيطي .43

 .م1986- هت1407الرتاث اإلسالمي، قطرن سنة 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة، دار : أمحد بن مصطفى املعروف بطاش كربي زاده  .44

 .م2002، 3الكتب العلمية، لبنان، بريوت، ط

 يف التفريق قضاء، دار احلكمة، لندن، مدى حرية الزوجني: أمحد حسن طه .45

 ط.د.م2002

، سنة 1أحكام القرآن، دار الكتاب العريب، لبنان، ط: أمحد علي الرازي اجلصاص  .46
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 .م1979، سنة 2العلم للماليني، لبنان، ط

تفسري القرآن العظيم، دار البيان العريب، القاهرة، : اعيل بن كثري عماد الدينإمس  .48

 .م2006مصر، سنة 

كشف اخلفا ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث : إمساعيل بن دمحم العجلوين .49

 .م1997- هـ1418، 1على ألسنة الناس، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

أثره يف أحكام املناكحات واملعامالت، مطبعة دار اختالف الدارين و : إمساعيل فطاين .50
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  . 1989سنة  2السالم، مصر، ط

الكليات، معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، : أيوب بن موسى الكفوي .51

 .م1982، سنة 2منشورات وزارة الثقافة، سور�، دمشق، ط

مية، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، دار الكتب العل: البجريمي علي اخلطيب .52

 .م1996- هـ1417، سنة 1بريوت، لبنان، ط

الفقه املقارن لألحوال الشخصية، دار النهضة العربية، : بدران أبو العينني بدران .53

 .م1967- هـ1386بريوت، لبنان، 

املواريث والوصية واهلبة يف الشريعة والقانون، مؤسسة شباب : بدران أبو العينني بدران .54

 .م1985 اجلامعة، مصر اإلسكندرية، سنة

سنة  1اهلداية شرح بداية املبتدي، دار احلديث القاهرة، ط: برهان الدين املرغيناين .55

 .م1995/هـ1415

احمليط الربهاين، مطبعة إدارة القران والعلوم : برهان الدين بن مازه البخاري  .56

 .م 2004 –ه  1424سنة  1اإلسالمية، �كستان ط 

ألسرة اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، الوجيز يف شرح قانون ا: بلحاج العريب .57
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نهاج، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، اإل�اج يف شرح امل : �ج الدين السبكي .59

 .1981، سنة 1ط

طبقات الشافعية الكربى، املطبعة احلسينية،  : �ج الدين بن تقي الدين السبكي  .60

 .هـ1324، 1مصر، ط

األنكحة املنهي عنها يف الشريعة اإلسالمية، دار ابن حجر، دمشق : حتسني بريقدار .61

 . م2007- هـ 1428، 1سور�، ط

أحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، : تقي الدين دمحم بن علي بن دقيق العيد .62

 .ه1344مطبعة الشرق، مصر، سنة 
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البيوع الشائعة وأثر ضوابط املبيع على شرعيتها، دار الفكر، : توفيق رمضان البوطي .63

 .1998، 1لبنان، ط

الشافعية، دار إحياء  األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه: جالل الدين السيوطي .64

 .ت.الكتب العربية، د

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، مطبعة السعادة، : جالل الدين السيوطي .65

 . هـ1326، 1مصر، ط

لباب النقول يف أسباب النزول، دار إحياء العلوم، لبنان، : جالل الدين السيوطي .66

 . م1983ه، 1403بريوت، سنة 

عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، : بن جنم بن شاسجالل الدين عبد هللا  .67

 .م2003- هـ1423، سنة 1دار الغرب اإلسالمي، لبنان، ط

نصب الراية ألحاديث اهلداية، دار احلديث، مصر، القاهرة، : مجال الدين الزيلعي .68

 .م1995- هـ1415، 1ط

دار صادر، بريوت،  مجال الدين بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري، لسان العرب، .69

 .د ت
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�ذيب الكمال يف أمساء الرجال، دار الفكر، لبنان، سنة : مجال الدين يوسف املزي .71

 .م1994
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الروض النضري شرح جمموع الفقه الكبري، : احلسني السياغي اليمين شرف الدين .73

 .هـ1349، 1مطبعة السعادة مصر، ط
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، 2شرح السنة، املكتب اإلسالمي، لبنان، ط: احلسني بن مسعود البغوي .75
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معامل السنن شرح سنن أيب داود، املطبعة العلمية، : أبو سليمان محد بن دمحم اخلطايب  .76

 .م1933هـ 1352، سنة 1حلب سور�، ط

البطالن والفساد عند األصوليني وأثرمها يف الفقه : حنان يونس دمحم القدحيات .77

أطروحة دكتوراه مل تذكر مىت نوقشت .م2004، األردن، عمان 1اإلسالمي، دار النفائس، ط 

 .وال اجلامعة

حوران دمحم سليمان، نظرية الفسخ وتطبيقا�ا يف الفقه اإلسالمية، كلية الشريعة،  .78

 2007ق قسم الفقه، أطروحة دكتوراه يف الفقه اإلسالمي وأصوله نوقشت يف جامعة دمش

 . بكلية الشريعة، جامعة دمشق، سور�

، 15األعالم، مطبعة دار العلم للماليني،، بريوت، لبنان، ط: خري الدين الزركلي .79

 .هـ1347سنة 

ئق، دار الكتب البحر الرائق شرح كنز الدقا: زين الدين بن إبراهيم املعروف �بن جنيم .80

 .م1997ه، 1418، 1العلمية، لبنان، بريوت، ط

األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، لبنان، : زين الدين بن إبراهيم بن جنيم احلنفي .81

 .م1999، 1بريوت، ط

فتح الغفار بشرح ملنار، دار الكتب العلمية، : جنيم احلنفيإبراهيم بن زين الدين بن  .82

 .م2001، 1لبنان، ط

جامع : ن الدين بن شهاب الدين بن أمحد بن رجب احلنبلي أبو الفرج عبد الرمحنزي .83

 .م2004ه، 1424، سنة2العلوم واحلكم، دار السالم، مصر، القاهرة، ط

شرح التلويح على التوضيح، مطبعة دمحم علي صبيح وأوالده، : سعد الدين التفتازاين .84

 .م1957مصر، سنة 

، 2ع يف الفقه، دار الفكر، لبنان طموسوعة اإلمجا : سعدي أبو جيب  .85

 .م1984ه، 1404سنة

، سنة 2قضا� يف الفقه املقارن، مطبعة دار الفكر، دمشق، ط: سعيد رمضان البوطي .86

 .م1981- هـ1401
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النسب ومدى �ثري املستجدات العلمية يف إثباته، كنوز : سفيان بن عمر بورقعة .87

 . م2007ه، ـ 1428ض، ، اململكة العربية السعودية، الر�1إشبيليا، ط

شرح جملة األحكام العدلية، دار الكتب العلمية، لبنان، : سليم رستم �ز اللبناين .88

 .م1994ه،  1305، 1بريوت، ط

مسائل اإلمام أمحد، دار : سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري السجستاين .89

 . ه1353، سنة1املعرفة، لبنان، بريوت، ط

املنتقى شرح املوطأ، مطبعة : أبو الوليد يوب الباجيسليمان بن خلف بن سعد بن أ .90

 .هـ1331، سنة 1السعادة، مصر، ط

امليسر يف شرح قانون لألسرة اجلزائري، شركة األصالة للنشر : سليمان ولد خسال .91

 .م2012- هـ1434، 2والتوزيع، اجلزائر، ط

- هـ1407، سنة 8ان، طفقه السنة، دار الكتاب العريب، بريوت، لبن: السيد سابق .92

 . م1987

، سنة 1سري أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط: مشس الدين الذهيب .93

 .م1984- هـ1404

جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل، دار الفكر، لبنان، : صاحل عبد السميع األيب .94

 .ت.بريوت، د

مية، دار العلم النظرية العامة للموجبات والعقود يف الشريعة اإلسال: صبحي حممصاين .95

 .م1972، 2للماليني، لبنان، بريوت، ط

مقدمة يف إحياء علوم الشريعة، دار العلم للماليني، لبنان، : صبحي حممصاين .96

 .م1962

تفسري التحرير و التنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، سنة : الطاهر بن عاشور .97

 .م1984

وجيز يف تفسري الكتاب العزيز، دار احملرر ال: عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي .98

  .م2001- هـ1422، سنة 1الكتب العلمية، لبنان، بريوت، ط

، االختيارات الفقهية اختارها عالء الدين علي بن دمحم البعلي: عبد احلليم بن تيمية .99
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 .هـ1369دار املعرفة، بريوت، لبنان، 

أة املعارف فسخ العقد يف ضوء القضاء والفقه، منش: عبد احلميد الشواريب .100

 .م1997، �3إلسكندرية، ط

التعليقات السنية على الفوائد البهية، مطبعة السعادة، مصر، : عبد احلي اللكنوي .101

 .هـ1324، 1ط

، 1الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، مطبعة السعادة، مصر، ط: عبد احلي اللكنوي .102

 .ه1324

من ذهب، مكتبة القدسي، شذرات الذهب يف أخبار : عبد احلي بن العماد احلنبلي .103

 .ه1350مصر، القاهرة، سنة 

الفقه على املذاهب األربعة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، : عبد الرمحن اجلزيري .104

 .هـ1392سنة  3لبنان، ط

، 3مدى حرية الزوجني يف الطالق، دار الفكر، لبنان، ط: عبد الرمحن الصابوين .105

 .الشيخ دمحم أبو زهرة أطروحةدكتوراه قدم له.م1983ه 1403سنة

الذيل على طبقات : عبد الرمحن بن شهاب الدين بن أمحد بن رجب احلنبلي .106

  .م1952احلنابلة، مطبعة السنة احملمدية، مصر، سنة

مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر، لبنان، بريوت، : عبد الرزاق السنهوري .107

 .م1954

 .م1993ر الفكر، لبنان، بريوت، سنة نظرية العقد، دا: عبد الرزاق السنهوري .108

فيض القدير شرح اجلامع الصغري، املطبعة التجارية، مصر، : عبد الرؤوف املناوي .109

 .م1938، 1ط

األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية فقها وقضاء، مطبعة دار : عبد العزيز عامر .110

 .1961- هـ1381، سنة 1الكتاب العريب، مصر، ط

الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف، دار : القوي املنذريعبد العظيم بن عبد  .111

 م1968ه، 1388، سنة3إحياء الرتاث العريب، لبنان، بريوت، ط

اللباب يف شرح الكتاب، دار احلديث محص، : عبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين .112
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 .ه1399، سنة4بريوت، ط

طبقات احلنفية، دار الكتب اجلواهر املضية يف : عبد القادر بن أيب الوفا القرشي .113

 .م2005، 1العلمية، لبنان، بريوت، ط

أحكام األسرة بني الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اجلزائري، دار : عبدالقادر داودي .114

 .ت.البصائر، اجلزائر، د

احتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، دار العاصمة، : عبد الكرمي النملة .115

 .هـ1417سنة  1السعودية، ط

أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم، مؤسسة الرسالة سنة : بد الكرمي زيدانع .116

 .أطروحة دكتوراه.م1988

أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم، مؤسسة الرسالة سنة : عبد الكرمي زيدان .117

  .أطروحة دكتوراه. م1988

سنة  16سة الرسالة، طاملدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، مؤس: عبد الكرمي زيدان .118

 .م1999 - هـ1420

روضة الناظر وجنة املناظر، الدار السلفية، : عبد هللا بن أمحد بن حممود املقدسي .119

 .م1991، سنة 1اجلزائر، ط

املغين، دار عامل الكتب، الر�ض، السعودية، : عبد هللا بن أمحد بن حممود بن قدامة  .120

 .10م، ج1997/هـ1417، سنة 3ط

مرآة اجلنان وعربة اليقظان، مطبعة دائرة املعارف : سليمان اليافعيعبد هللا بن  .121

 .ه1337، سنة 1العثمانية، اهلند، ط

النوادر والز�دات على ما يف املدونة من : عبد هللا بن عبد الرمحن أيب زيد القريواين  .122

 .1999سنة  1غريها من األمهات، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، بريوت، ط

معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع، مطبعة : عبد العزيز البكري عبد هللا بن .123

 .م1945جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة، مصر، سنة 

الروض املربع شرح زاد املستنقع، مطبعة السنة : عبد هللا بن عبد العزيز العنقري .124

 .هـ1367احملمدية 
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يل املختار، دار الكتب العلمية، لبنان، االختيار لتعل: عبد هللا بن حممود املوصلي .125

 .م1998، 1ط

شرح األزهار يف فقه األئمة األطهار، مطبعة حجازي : عبد هللا بن مفتاح أبو احلسن  .126

 .هـ1357، 2مصر، ط

الورقات يف علم أصول الفقه، دار ابن : أبو املعايل عبد امللك إمام احلرمني اجلويين .127

 .م2006، سنة 1حزم ط

فسخ عقد الزواج، دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي : عبد املومن شجاع الدين .128

  .أطروحة دكتوراه. م2008والقانون اليمين، مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة، اليمن، سنة 

املعونة على مذهب عامل املدينة، دار الفكر، بريوت، لبنان، : عبد الوهاب البغدادي .129

 .م1999- هـ1419

قواعد األحكام يف مصاحل األ�م، : عبد العزيز بن عبد السالم أبو دمحم عز الدين .130

 .م2000ه، 1421، سنة 1دارالقلم، سور�، دمشق، ط

شجرة املعارف واألحوال : عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم العز بن عبد السالم .131

 . م2003ه، 1424سنة  1وصاحل األقوال واألعمال، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، ط

أسد الغابة يف معرفة الصحابة، املطبعة اإلسالمية، : عز الدين علي بن دمحم ابن األثري .132

 .هـ1342طهران، إيران، سنة 

 .ت.حتفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، د: عالء الدين السمرقندي .133

الشرائع، دار  بدائع الصنائع يف ترتيب: عالء الدين بن مسعود الكاساين أبو بكر .134

 . م1997، 1الكتب العلمية، لبنان، بريوت، ط

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم : عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخاري .135

 .هـ1418سنة  1البزدوي، دار الكتب العلمية، لبنان بريوت ط

 - هـ1406، 1القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، سور�، ط: علي أمحد الندوي .136

 .م1986

موسوعة القواعد الفقهية، دار عامل املعرفة، الر�ض، السعودية، : علي أمحد الندوي .137

 .م1999/هـ1419سنة 
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جممع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العريب، : علي بن أيب بكراهليثمي نور الدين  .138

 .ه1402سنة3لبنان، بريوت، ط

اإلحكام يف أصول األحكام، دار الكتب : أبو احلسن علي بن أيب علي اآلمدي  .139

 .م1983ه، 1403العلمية، لبنان، بريوت، 

، سنة 1احمللى �آل�ر، مطبعة النهضة، مصر، ط: علي بن أمحد بن حزم أبو دمحم  .140

 .هـ1347

مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت : علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي .141

 .م2013- هـ1434، سنة 1مصر، ط ، واالعتقادات، دار ابن اجلوزي

اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان، دار الفكر، : علي بن بلبان االمري عالء الدين  .142

 .م1996ه، 1417سنة 1لبنان، بريوت، ط

اإلنصاف يف معرفة : علي بن سليمان بن بن أمحد املرداوي عالء الدين أيب احلسن .143

 .م1994- هـ1418، 1ب العلمية، لبنان، بريوت، طالراجح من اخلالف، دار الكت

البهجة يف شرح التحفة، املكتبة العصرية، : علي بن عبد السالم التسويل أبو احلسن .144

 .م2005- هـ1425، 1بريوت، لبنان، ط

التعريفات، دار الكتب العلمية، لبنان، سنة : علي بن دمحم اجلرجاين الشريف .145

1995.  

أحكام القرآن، مطبعة حسان، مصر، : هلراسياف �لكياعلي بن دمحم الطربي املعرو   .146

 . م1974سنة 

القواعد والفوائد األصولية، دار الكتب العلمية، لبنان، : علي بن دمحم بن اللحام .147

 .هـ1375بريوت، 

احلاوي الكبري شرح خمتصر املزين، دار : علي بن دمحم بن حبيب املاوردي أبو احلسني  .148

 .9م، ج1994/هـ1414سنة  1الكتب العلمية، لبنان، ط

، 1أحكام الطفل اللقيط، دار الفضيلة، السعودية، الر�ض، ط: عمر بن دمحم الشبيل .149

 .م، رسالة ماجيستري بكلية الشريعة، جامعة أم القرى، السعودية2005ه، 1426سنة 

طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية على ألفاظ كتب : عمر بن دمحم النسفي .150
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  هـ1311طباعة العامرة، سنةاحلنفية، دار ال

فسخ عقد النكاح بني الشريعة والقانون، مكتبة زين احلقوقية، : عمر مجعة حممود .151

 .2015سنة  1العراق، ط

تراجم مصنفي الكتب العربية، مطبعة الرتقي، . معجم املؤلفني: عمر رضا كحالة .152

 .1957سور�، دمشق، 

للمسلمني وغري املسلمني، التطليق يف األحوال الشخصية : عمرو عيسى الفقي .153

 .ت.املكتب الفين للموسوعات القانونية، القاهرة، د

حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، مؤسسة الرسالة، بريوت، : فتحي الدريين .154

 .م1994، سنة 1ط

فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، دار املعرفة،  .155

 . لبنان، بريوت

ه، 1425، مصر، القاهرة، سنة1العرف والعادة، دار البصائر، ط: همي أبو سنةف .156

 .م2004

حق الزوجني يف طلب التفريق بينهما �لعيوب يف الشريعة : فؤاد جار الكرمي دمحم .157

- هـ1408اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية، مكتبة مدبويل، مصر، القاهرة، سنة 

  .م1988

فتح القدير، املطبعة : لواحد السيواسي املعروف �بن اهلمامكمال الدين دمحم بن عبد ا .158

 .هـ1316، مصر، سنة 1األمريية، بوالق، ط

 - هـ1415سنة  1املدونة، دارالكتب العلمية، لبنان، بريوت، ط: مالك بن أنس .159

 .م1994

احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، : جمد الدين أيب الربكات بن تيمية .160

 .م1950- ه1369السنة احملمدية، مطبعة 

، املطبعة �1ج العروس من جواهر القاموس، ط: حمب الدين دمحم مرتضى الزبيدي .161

 .هـ1306اخلريية، مصر، سنة 

أحكام الرتكات واملواريث، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، سنة : دمحم أبو زهرة .162
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 .م1963

- هـ1377القاهرة، مصر، دط،  أصول الفقه، دار الفكر العريب،: دمحم أبو زهرة .163

 .م1958

، 3األحوال الشخصية، دار الفكر العريب، مصر، القاهرة، ط: دمحم أبو زهرة .164

 .م1957سنة

 .م1960 3اإلمام أبو حنيفة، دار الفكر العريب، مصر، القاهرة، ط: دمحم أبو زهرة .165

نة ، س3اإلمام الشافعي، دار الفكر العريب، مصر القاهرة، ط: دمحم أبو زهرة .166

 .م1948

امللكية ونظرية العقد، دار الفكر العريب، مصر، القاهرة، سنة : دمحم أبو زهرة .167

 . م1977

 .ت.الوالية على النفس، دار الرائد العريب، لبنان، د: دمحم أبو زهرة .168

 .1947، سنة 3دمحم أبو زهرة، اإلمام مالك، دار الفكر العريب، مصر القاهرة، ط .169

خ عقد النكاح �ألمراض الوراثية، دار املكتبة الوطنية، فس: دمحم أمحد املسرتحيي .170

 .م2006ط، سنة .عمان، د

فتح العلي امللك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك، : دمحم أمحد عليش أبو عبد هللا .171

 ت. ط. دار املعرفة، لبنان، بريوت، د

 . ائر، دتمذكرة أصول الفقه، الدار السلفية، اجلز : دمحم األمني املختار الشنقيطي .172

أضواء البيان يف إيضاح القرآن �لقرآن، دار : دمحم األمني بن دمحم املختار الشنقيطي .173

 .م1996- هـ1417، سنة1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

اليواقيت الثمينة يف أعيان مذهب عامل املدينة، مطبعة : دمحم البشري ظافر األزهري .174

 . ه1325املالجئ العباسية، تونس، سنة 

اليواقيت الثمينة يف أعيان مذهب عامل املدينة، مطبعة : دمحم البشري ظافر األزهري .175
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  .أطروحة دكتوراه. م1992- هـ1412

، سور�، دمشق، سنة 3الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، ط: وهبة الزحيلي .265

 .م1989

 .2002، 1املعامالت املالية املعاصرة، دار الفكر، سور�، دمشق، ط: وهبة الزحيلي .266

ه، 1433نظرية الضمان، دار الفكر، سور�، دمشق، سنة : وهبة الزحيلي .267

 . م2012

 1904ترمجة سليمان البستاين مطبعة اهلالل مصر : الياذة هومريوس .268

ثبوت النسب، دراسة مقارنة بني املذاهب الفقهية األربعة، دار : �سني اخلطيب .269

أطروحة دكتوراه جبامعة اإلمام دمحم . م1987- هـ1407، 1البيان العريب، جدة، السعودية، ط

 . بن سعود اإلسالمية

النسب، دراسة مقارنة بني املذاهب الفقهية األربعة، دار  ثبوت: �سني اخلطيب .270



 

 
311 

 

أطروحة دكتوراه جبامعة اإلمام دمحم . م1987- هـ1407، 1البيان العريب، جدة، السعودية، ط
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ثملخص البح





  اللغة العربیة

لقد مشلت أحكام اإلسالم كل ما يتعلق �إلنسان يف جانب االعتقاد واألعمال واألخالق، 

ام خلقية وأحكام عملية وقد اجتهد علماء اإلسالم يف فكانت هنالك أحكام اعتقا دية وأحك

شرح هذه األحكام وتوضيحها فكان لكل نوع منها علما خمتصا بذاته، وكان من أهم هذه العلوم 

علم الفقه الذي يدرس األحكام العملية بكل جوانبها من العبادات واملعامالت واألحوال 

  . الشخصية واجلنا�ت

واة األساسية لتكوين ا�تمع، وعلى قدر صالحها وقو�ا يصلح وملا كانت األسرة هي الن

ا�تمع، وبضعفها وتفككها يضعف ا�تمع وينهار، فلذلك اهتم الشارع احلكيم �ألسرة يف تنظيم 

أحكامها وحل مشاكلها وذلك ألداء رسالتها وحتقيق أهدافها فتكون دعامة قوية لتحقيق مصاحل 

  . األمة

اج وجعل له أركا� وشرائط ينبغي توفرها لتحقيق املقصد الذي شرع الزواج وعليه شرع هللا الزو 

من أجله وكما شرع هللا طرقا متعددة حلل عقد النكاح فقد أجاز فسخ عقد النكاح أصال وحدد 

ألن احلياة الزوجية قائمة على السكينة واملودة واحملبة، كما أ�ا ليست أمرا تشاع . أسباب ذلك

محاية ملا بني الزوجني، وهي عالقة من أدق العالقات اإلنسانية أل�ا منبعثة عن وقائعه فهي سرت و 

  . القلوب

وقد حتل اجلفوة حمل املودة، وتصبح القطيعة والعداوة بدل الرمحة، والقلوب إذا تنافر ودها، فهي 

  .}وإن يتفرقا يغن هللا كال من سعته{: مثل الزجاجة كسرها ال جيرب، ولذلك يقول هللا تعاىل

وقد وضع هللا تعاىل أحكاما �لعدل يف حالة التنافر بني الزوجني، فأمر �ملوعظة و�هلجر يف  

املضاجع، وأجاز الضرب غري املربح فإن مل جيد شيء من هذا كان البد من حتكيم حكمني إلزالة 

ن نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن، والاليت ختافو {: ما بينهما، قال هللا تعاىل

فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن هللا كان عليا كبريا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما 

أما إذا  . }من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما إن هللا كان عليما خبريا

للقاضي تعزيره ويبدأ �ملوعظة احلسنة مث �جازة هجره وتركه مع كان النشوز من جانب الرجل كان 

وإن امرأة خافت من بعلها {: قال هللا تعاىل. وجوب النفقة عليه، فإن مل ينزجر كان السوط زاجرا

  .}فال جناح أن يصاحلا بينهما صلحا، والصلح خري نشوزا أو إعراضا



 

 
 

ولذلك أحاط اإلسالم الزواج بضما�ت كثرية قبل أن يقع الفسخ أو الطالق وكذا بعد أن يقع، 

حىت يكون أساسا للّسعادة الّزوجية، ولذلك أوصى القرآن الكرمي الزوج مصاحبة زوجته ومعاشر�ا 

ما �ملعروف حىت تطيب نفسها، ويطمئن قلبها، وأما إذا اختلفا فقد دعا الزوج إىل الصرب على 

ولتأكيد ذلك فقد فرض اإلسالم للزوجة . يكره من زوجته وضمن له األجر العظيم واخلري الكثري

املهر وهو حق خالص هلا جيب على الزوج أن يدفعه هلا �لعقد عليها أو الدخول �ا، ويف ذلك 

ة، مث يتقدم إعزاز جلانب املرأة ورفع لقدرها فالزوج هو العنصر اإلجيايب يف الزواج يعرض خبطبة املرأ

  .�إلجياب يف عقد الزواج، مث يلتزم بتبعاته كاملهر والنفقة

فاإلسالم جيعل العالقة الزوجية عالقة تكامل وترابط، فال وجود ألي عداوة بينهما كما يزعم 

أعداء اإلسالم، فاملرأة تنصرف إىل شؤون البيت والزوج واألبناء، وجعل النفقة على زوجها جزاء 

  .ة احلياة الزوجية حيثما شاءت صيانة للنسل وخدمة للمجتمع ككلدخوهلا معه شرك

فمن عظمة التشريع اإلسالمي أنه وضع كل شيء يف مكانه املناسب، ووضع اخلطوط العامة 

لكل من حيتاج إليه اإلنسان إىل قيام الساعة، فنظم إنشاء العقد كما نظم طرق فسخه حفاظا 

  .حلقوق الطرفني

ة بفسخ النكاح وطرق أسبابه وبعد مقارنتها مع الشرائع السابقة كاليهودية وهلذه األحكام املتعلق

والنصرانية يظهر جليا أن شريعة اإلسالم هي الشريعة األمثل واألكمل يف مجيع أحكامها وجزئيا�ا 

خاصة يف موضوع احنالل عقد الزواج وطرقه وآ�ره، فهي الشريعة الوحيدة اليت استطاعت أن توفر 

سرية نظاما عادال وحكيما، حيفظ لكل من املرأة والرجل واألوالد وا�تمع كله حقه قبل للحياة األ

اآلخرين كامال غري منقوص، إىل جانب حمافظتها على حرية الفرد التعاقدية، كما أ�ا أبرزت مكانة 

الفرنسية مل فاملرأة . املرأة وحقوقها وكرامتها دون ثورة النساء ومؤمترا�ن كما حصل يف الغرب األوريب

حتصل على حقوقها إال بعد ثورات ومؤمترات وإضرا�ت وكانت تنتزع حقوقها �لتدريج شيئا بعد 

  . شيء، بينما سلم هلا اإلسالم حقوقها دفعة واحدة من غري متلق هلا أو استغالل ألنوثتها

رفان وعليه فحكم الفسخ بني الزوجني من األمور اليت هي يف مصلحة الزوجني إذا أحسن الط

استعماهلا، وهي كذلك حتمل ضررا كثريا إذا أُسيء استخدام هذا احلق، فقد حيدث أن تصل احلياة 

  .الزوجية إىل طريق مسدود ويفشل إصالح ذات البني لذلك شرع هلما حق الفسخ



 

 
 

إن األصل يف العقود دميومة الزواج واللزوم، وأما موضوع الفسخ فهو أمر عارض، وال حيل خمالفة 

ال بدليل، ولذلك جند فقهاء املذاهب مل يتوسعوا يف أسباب الفسخ ولكنهم رمبا توسعوا يف األصل إ

تفصيل بعض أنواعها، فإذا دققنا النظر يف أسباب فسخ عقد الزواج جند أ�ا شرعت إما لرعاية 

حق الشرع واحرتام الضوابط الشرعية، وإما لتحقيق مصلحة معينة للزوجني ولدفع ضرر عنهما، 

ك للمحافظة على حق الزوجني أو أحدمها يف التعاقد، ووضع الشارع احلكيم أسباب وكل ذل

الفسخ األخرى لدفع الضرر عنهما، فجعل الفسخ حلق الزوجني أو ملخالفة الشروط الشرعية، أو 

لردة الزوجني أو أحدمها، وإلسالم أحد الزوجني وطروء العيوب ويف أحكام ختص عقد الزواج  

ري ذلك رفعا للظلم وللضرر، وهي علة لفسخ العقد والعلة تدور مع احلكم وجودا كاللعان واخللع وغ

  . وعدما

ومن بني األنواع اليت توسع الفقهاء يف تفصيلها قدميا وحديثا مثال مناقشة حاالت التضرر  

فابن تيمية . كمناقشتهم لنوعية األعذار وحاالت استحالة التنفيذ والعيوب كالربص واجلذام وغريها

ميذه ابن القيم مثال مل يقتصرا على فسخ النكاح �لعيوب اجلنسية اليت ورد ذكرها يف نصوص وتل

شرعية خاصة، وإمنا جعال أمراضا أخرى هي أيضا من أسباب الفسخ وذلك عمال �لقاعدة 

السابقة أن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما وحتقيقا للمقاصد الشرعية جبعل الرمحة واملودة 

كاح، وذكر األمراض اليت تنفر النفس، وقد يزول مقصود النكاح �مراض أخرى غري اليت مقصود الن

ذكرت يف نصوص خاصة، أو أمراض جديدة مل تكن موجودة مسبقا، فاألمراض اليت تنفر النفس 

  .جتري جمرى األمراض املذكورة

أن ومن خالل ما سبق يظهر أن االجتهاد يف جماالت الفسخ مفتوح غري مسدود غري  

االجتهاد فيها ال يتجه إىل إحداث سبب جديد لفسخ العقد وإمنا خيص تفصيل أشكال األعذار 

  .والعيوب والضرر، وهذه بطبيعتها ترتبط ارتباطا وثيقا �عراف الناس والزمان الذي يعيشون فيه

كما أن اختالف الفقهاء يف التكييف الفقهي ألكثر الفرق على أ�ا فسخ أو طالق كان من 

األسباب اليت أدت إىل عدم ظهور نظرية فسخ النكاح كنظرية مستقلة بذا�ا، ذلك أنه ما من  أهم

فرقة واحدة من فرق النكاح إال ويذهب بعض الفقهاء إىل أ�ا فسخ ويذهب آخرون إىل أ�ا 

  .طالق، هذا يف ميدان الشريعة اإلسالمية



 

 
 

ح وموقفها منه، حبيث أنه كل من أما اليهودية، فلم أجد من أظهر وجهة نظرها يف فسخ النكا 

تكلم يف اليهودية إال وكتب عن موضوع الطالق، دون حبث يف احتمال قابلية اليهود لألخذ بنظام 

  .الفسخ أو رفضه

وأما يف دين النصارى، فقد ذكر املختصون فيها إىل أن نظام التفريق فيها إمنا هو من �ب 

ادة الزوج، إال ما أقرته بعض طوائفهم سببا للفرقة من التطليق ألن املسيحية متنع الطالق قطعا �ر 

�ب التطليق ويكون ذلك يف الفرقة اليت حيكم �ا القاضي أو رجل الدين إذا قام سبب من أسباب 

رغم أن النصوص . الفرق املعتربة، ألن التفريق بني الزوجني ال يكون إال �لطالق أو التطليق

النكاح ال يكون �لطالق وإمنا ميكن فسخه إذا وجدت األصلية هلذه الشرائع تذكر أن حل 

  .األسباب املعتربة لذلك

وهذا ما جعلين أدرس أحكام الفسخ مقار� بني الشريعة اإلسالمية واليهودية واملسيحية، ألن 

  .هذه الد��ت هي أكثر انتشارا يف العامل وهي اليت هلا سند متصل �لسماء

الزوجني واآل�ر املرتتبة عليها جند أن الشرائع اتفقت يف بعض  ومن خالل دراسة وقوع الفرقة بني

األحكام واختلفت يف أحكام أخرى، كما اختلفوا يف التفريق هل يكون �ثر رجعي يستند إىل 

  : �ريخ العقد، أم يكون �ثر مقتصر على �ريخ التفريق فقط وذلك على النحو التايل

  : قسم فقهاء املسلمون الفسخ إىل قسمني

قسم يكون بسبب مرافق لنشوء العقد، وقسم يكون بسبب طارئ عليه، فإذا كان الفسخ 

بسبب مرافق لنشوئه كان الفسخ معه مستندا إىل �ريخ العقد، وإذا كان بسبب طارئ عليه كان 

الفسخ معه �ثر مقتصر على �ريخ الفسخ، إذ العقد مع األسباب األوىل معيب، ومع األسباب 

كما أنه يف احلالة األوىل تلغى معه كل اآل�ر الناجتة عن العقد منذ قيامه ويكون . الثانية سليم

الفسخ مستندا إىل �ريخ العقد، أما يف احلالة الثانية فال �ثري على آ�ر النكاح وأحكامه قبل 

  . الفسخ، ويكون مقتصرا على �ريخ الفسخ

فقط، ولذلك فالطالق هو تسليم ضمين أما اليهود فلم يعرفوا الفسخ مطلقا، بل عرفوا الطالق 

بصحة عقد النكاح، وعليه فال يكون الطالق مستندا إىل �ريخ العقد حبال، بل يكون مقتصرا 

وأما النصارى فالفسخ عندهم ال يكون إال مقتصرا على �ريخ الفسخ، . على �ريخ الطالق فقط

لذي جيب فسخه يف املستقبل ألي ألن الفسخ ال يقع إال ألسباب طارئة على العقد، ألن العقد ا

  .سبب يكون �طال من األصل، والباطل ال يقبل الفسخ



 

 
 

و�ذا يظهر أن حل الزوجية ال يكون إال مقتصرا على �ريخ احلل لدى الشرائع كلها، إال 

الفسخ لسبب مرافق لنشوء العقد عند املسلمني، فإنه يكون �ثر رجعي إىل �ريخ العقد، ويرجع 

إىل أن املسلمني يرون الفسخ ألسباب مرافقة لنشوء العقد دون غريهم الذين ال  سبب االختالف

  . يرون الفسخ لسبب مرافق للعقد

و�ذه املقارنة البسيطة بني اإلسالم واليهودية والنصرانية يف حل عقد النكاح، يظهر جليا أن 

فت �ملوضوعية يف الشريعة اإلسالمية هي األعدل واألفضل يف موضوع فسخ النكاح، أل�ا اتص

مجيع أحكامها، وبدقة نظامها، وعدالة نظر�ا، كما أ�ا هي النظام األمثل يف تنظيم احلقوق 

والواجبات بني الرجل واملرأة واألوالد، و�ذه اخلصائص املتميزة استطاعت أن تبقى صاحلة لكل 

تبقى كذلك إىل يوم زمان ومكان، وقادرة على العيش يف كثري من جمتمعات هذا العامل ودوله، و 

  .الدين

  

  

  



 

 
 

ABSTRACT 
 The Islamic rulings have covered everything related to humans in 

terms of belief, business and morals, so there were belief rulings, moral 
rulings and business rulings, and the scientists of Islam worked hard to 
explain these rulings and to clarify them. This is why each one of them 
had its own science. The most important of these sciences was the 
science of Fiqh which studies business rulings in all its aspects of 

worships, transactions, personal status and crimes. 

 When family was the main nucleus of making society, as good and 
strong it was, as the society would be. Also, with its weakness and 
falling apart, the society would weaken and collapse. That is why the 
wise judge gave importance to family in organizing its rulings and 
solving its problems to reach its message and achieving its goals to be a 

strong basis of realizing the nation’s interests. 

 Accordingly, God made marriage and made conditions that should be 
availabe to realize the point that marriage was made for. God also made 
several ways to dissolve the marriage contract. He permitted dissolution 
of marriage contract and set reasons for that because marriage life is 
based on peace, affection and love.It is not a thing to have its events told. 
It is a cover and security for what is between the couple. It a relationship 
of the most accurate human relationships because it comes from the 

heart. 

 Unfriendliness might replace affection, there might be disobedience 
and hostility instead of mercy if its affection went away because it is like 
glass, if it is broken, it can not be repaired. That is why, God says: « But 
if they disagree, Allah will provide abundance for all from His all-

reaching  «.  

 God has set rulings of justice in case of the couple’s repulsion. He 
ordered advice, abandoning beds and permitted unharmful beating. If 
none of this works, there must be the judgment of two judges to get rid 
of what is between them. God said: « As to those women on whose part 
ye fear disloyalty and ill-conduct, admonish them, refuse to share their 
beds, beat them; but if they return to obedience, seek not against them 
Means: For Allah is Most High, great».  



 

 
 

If disobedience was from the part of the man, it is up to the judge to 
advice him and permitting his abandoning with the obligation of 
maintenance. If he does not fall back, the whip will force him to. God 
said: « If a wife fears cruelty or desertion on her husband's part, there is 
no blame on them if they arrange an amicable settlement between 

themselves; and such settlement is best  « .  

 That is why Islam surrounded marriage with many guarantees before 
break up or divorce happens. Also after it happens. So that it can be the 
basis of marriage happiness. Quran recommended the husband to 
accompany his wife and be good to her so that her soul would be 
satisfied and he heart would feel safe. In case of disagreement, it also 
recommended the husband to be patient on what he hates from his wife 
and it guaranteed the great return and huge wealth. To ensure that, Islam 
imposed dowry to the wife and it is a pure right for her that the husband 
must pay to her by contracting her. That gives a great value to the wife 
because the husband is the positive element in marriage, proposes to the 
woman then contracts her, then commits to its implications like the 

dowry and maintenance. 

 Islam makes the marriage relationship a relationship of integration 
and interrelation. There is no existence of hostility between them as 
alleged by Islam’s enemies. The wife is responsible for house business, 
husband and children. And it turned expenditures to her husband as a 
recompensation to her entering the company of marriage life with him 
whenever she wants as maintenance of the seed and service to the 

society as a whole. 

 It is the greatness of Islamic legistlation that put everything in its 
proper place and the guidelines for everything the human needs till 
doomsday. It organized making contracts, as it also organized ways of 

breaking it to keep both sides’ rights. 

 The rulings related to dissolution of marriage and ways of its reasons, 
and after comparing it with previous religions like Judaism and 
Christianity, it is obvious that Islam is the perfect belief in all its rulings 
and particles, especially in terms of dissolution of marriage contracts, its 
ways and consequences. 



 

 
 

It is the only religion which could provide a just and wise system for 
family life, which keeps the full right of the wife, the man and the 
children. Besides, it keeps the individual’s contractual freedom. It has 
showed the wife’s place, her rights and dignity without the revolt of 
women and their conventions as what happened in the European west. 
The French woman did not have her rights only after revolutions, 
conferences and strikes, and she was getting her rights one after another, 
while Islam gave her  rights all at once without flattering her or using her 

femininity. 

 That is why the ruling of dissolution of marriage between the couple 
is one of the things which in favor for them both if they know how to use 
it. It also carries out a huge harm if it is not used right. It might happen 
that marriage life gets to a dead end and it fails to reconcile between 

them that is why it breaking up was legistlated. 

 The origin in contracts is the continuance of marriage and 
commitment, but dissolution is something occasional. Contradicting the 
origin only happens for a reason. That is why we find that the scholars of 
schools did not go deep in the reasons of dissolution, but they might 
have gone deep in detailing some of its types. If we look closer in the 
reasing of dissolution of marriage contracts we find that they were 
ligistlated for preserving the religion’s right and respecting the religious 
guidings, or achieving a specific interest for the couple and protecting 
them. All of that is for preserving the couple’s right or one of them in 
contracing. God has put the other reasons of dissolution to protect them.  

He made breaking the couple’s right or contradicting the religious 
conditions, or punishing the couple or one of them. To keep one of the 
couple and the case of faults, there are rulings related to marriage 
contract such as the sworn allegation of adultery, seperation and other 
things a way out of injustice and harm. It is a reason for dissolution of 
the contract, and the reason goes with the ruling in existence and non-

existence. 

 One of the types that scholars went wide in detailing it anciently and 
recently for example is discussing damage cases as they discuss quality 
of excuses and cases of impossibility of excusion, and flaws like leprosy 
and others. IbnTaimia and his student, Ibn El Kaim, did not limit only to 
dissolution of marriage by sexual flaws which were mentioned in 
religious special scripts. They have set other diseases which are also part 
of the dissolution reasons.  



 

 
 

That is applying the previous rules which says that the ruling is related 
to its reason in terms of existence and non-existence and achieving the 
religious aims by making mercy and affection the aim of marriage. He 
also mentioned the sicknesses which are unbearable. The aim of 
marriage might go always by other sickness other than the mentioned in 
specific scripts, and other illnesses that did not exist before. Sicknesses 

which digust the self are the same as the mentioned ones. 

 Through what was previously mentioned, searching in dissolution 
fileds is wide open, except that looking in it does not tend to create a 
new reason to break the contract, but it is related to types of excuses, 
flaws and damage. This is by nature tightly related to people’s customs 

and time they are living in. 

 The scholars disagreement in Fiqh adaptation for most groups that it 
is dissolution or divorce was one of the main reasons which led the 
theory of dissolution of marriage to not look like an independent theory. 
There is no difference in marriage differences which is not considered by 
some scholars as dissolution while others as divorce. This is in Islamic 

religion. 

 In Judaism, I did not find who argued it in dissolution of marriage 
and its stand from it. Where everyone who spoke in Judaism wrote about 
the topic of divorce without for the jews’ possibility of accepting the 

system of dissolution or refusing it. 

 In Christianity, the specialists have mentioned that it has a system of 
seperation which is a kind of divorce because Christianity refuses 
divorce by the will of the husband. Some of their groups said that a 
reason of the considerable seperation reasons as divorce, and that is by 
the seperation which the judge, or the religion man judges if there was a 
reason of seperation’s reason. Seperation between the couple is only by 
divorce. Even that the original texts of these religions say that marriage 
dissolution is only by divorce, but it can be dissolved if there was one of 

the considerable reasons. 

 This is what made me study the rulings of dissolution comparing 
between Islam, Judaism and Christianity. These religions are more 

spread in the world which have a support connected to the sky. 



 

 
 

 Through the study of seperation between the couple and its 
consequences, we find that religions had some rulings in common and 
differed in others. They also diferred in seperation whether it is 
retroactive to the contract’s date, or it is limited to the date of seperation, 
and that is as follows:  

 The Muslim scholars devised seperation to two parts:  
A part which is by a reason with the emergence of the contract, and a 

part by an external reason. If the seperation was by a reason with its 
emergence, seperationwas based on the contract’s date. If it was with an 
external reason, seperation was with a seperation date’s limited effect. 
The contract with the former reasons is defective, and with the latter is 
right. Also, in the first case, all the consequences of the contract are 
cancelled with it since its emergence, and the dissolution is based on the 
contract’s date. In the second case, there is no effect on the marriage’s 
consequences and rulings before dissolution, and it is limited to the 

contract’s date. 

 For the Jews, they did not know dissolution at all, but they only knew 
divorce. Divorce is a proof of the legitimacy of marriage contract. Based 
on that, divorce is not based on the contract’s date, but limited to the 
divorce’s date only. But for the Christians, dissolution is only limited to 
the dissolution’s date because dissolution only happens for external 
reasons from the contract. The contract that must be dissolved in the 
future for any reason is falsehood from the first place, and the falsehood 

does not accept dissolution. 

 The dissolution of marriage is not only limited to the dissolution’s 
date in all the religions, except for the dissolution for a reason with the 
contract for Muslims. It is retroactive to the contract’s date, and the 
reason of disagreement is that Muslims see dissolution for reasons with 

the contract not like the others. 

 According to this simple comparison between Islam, Judaism and 
Christianity in terms of dissolution of marriage contract, it clearly shows 
that Islam is the most just and the best in the issue of marriage 
dissolution. It was characterized by objectivity in all its rulings, the 
exactitude of its system and the justice of its view. It is the most perfect 
system of setting the rights and duties of the husband, wife and children. 
By these characteristics it could be valid for every time and place, and 
capable of living in many societies of this world and its countries, and it 

is like that till doomsday. 



 

 
 

  خالصة االبتكار
  

قد شرع هللا الزواج وجعل له أركا� وشرائط جيب توفرها لتحقيق املقاصد الشرعية الكربى اليت ل

جية بينهما، فقد جاء اإلسالم شرع الزواج ألجلها، وإذا وقع بني الزوجني ما يعكر صفو احلياة الزو 

بضما�ت كثرية قبل أن تقع الفرقة، ألن األصل يف الزواج الدوام واالستمرار وأما الفرقة أو الفسخ 

فهو أمر عارض، وال حيل خمالفة األصل إال بدليل، وملا كان الفسخ �ذه األمهية، فقد جعل الشارع 

شخصية ولذلك ال يكون  خاصة أو ميولاء للفسخ أسبا� وشروطا حىت ال ينحرف به إىل أهو 

االجتهاد يف الفسخ إال يف تفصيل بعض األسباب وأشكال من العيوب اليت هلا عالقة �عراف 

  .الناس وعادا�م

ولذلك بقيت أحكام الفسخ حمصورة يف أسباب شرعية، مل ترتق إىل أن تصري يف حكم 

سخ مل يكن �ملعىن االصطالحي الذي النظرية، كما أن استعماالت الفقهاء القدامى ملصطلح الف

صار معروفا به يف يؤمنا هذا، وإمنا كان يطلق يف غالب احلاالت على أنواع من الطالق، كالطالق 

  .التعسفي، أو ألجل الضرر أو العيوب وغريه
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