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 الشكر والتقدير
 

أتقدم ابلشكر والعرفان وخالص التقدير إىل شيخي فضيلة الدكتور فضل بن عبدهللا   
 يتوان عن تقدمي ملو اإلشراف على حبثي وبذله من وقته وجهده، لقبوله  ،مراد حفظه هللا
 ونفع به اإلسالم واملسلمني. اً املفيدة ومد يد العون، فجزاه هللا خري  النصح واملراجع

 
 كما أتقدم ابلشكر إىل األساتذة الكرام يف جلنة املناقشة، لقبوهلم االطالع على البحث  

 العمل على أكمل صورة.هذا وتقدمي املالحظات والتعديالت حىت خيرج 
 
الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة  أن أتقدم خبالص التقدير إىل كلية ومن الواجب 

وأخص ابلذكر شيخي الدكتور انيف بن هنار  قطر املتمثلة ابهليئتني التدريسية واإلدارية
لم يدخروا فكل ما قدموه يل   أشكرهم علىو الشمري الذي أعتربه مبثابة األخ األكرب يل، 

سأل أن حيفظ هذه اجلامعة فجزاهم هللا عين خري اجلزاء، وهللا أجهدًا يف تقدمي املساعدة 
 لدين واجملتمع.ل منارًة علميةاملباركة اليت أحببتها، وأسأله سبحانه أن تبقى 

 
راجع امل سواًء عن طريقأن أتقدم ابلشكر إىل كل من ساعدين يف البحث وال يفوتين   

 .واإلرشادات والنصائحتوجيهات وكذلك الفيدة امل
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 امللخص

 
 .[الفقه وأصوله]ماجستري يف يوسف علي حممد اللهيب، 

 م.2018 [يونيو]
 العنوان: معامل االجتهاد يف قانون األسرة البحريين دراسة فقهية أتصيلية.

 املشرف على الرسالة: فضل بن عبدهللا مراد.
 

 يان معامل االجتهاد يف قانون األسرة البحريين، وذلك منيف بتتلخص فكرة هذا البحث 
وستتطرق واليت يتضح من خالهلا اجتهاد املقنن،  القانونية املواد يفالنماذج  خالل دراسة أبرز

والعديد من  ،جداً حتتاج لوقت طويل  مجيع املوادألن دراسة  ؛من مواد القانون ألمثلةالدراسة 
 .الرسائل العلمية

مفهوم االجتهاد  تناول ابلتمهيد له من خالل شرعت  ، فالبحث اوقد سار العمل يف هذ
بنبذة خمتصرة عن نشأة القانون يف التمهيد  لكالما تواختتمروطه وضوابطه، ومنطلقاته وش

فبدأت  ألبرز مواضيعه التطرق عن الزواج ومقدماته، ومتحتدثت والقضاء البحريين. بعد ذلك 
موضوع إنشاء عقد الزواج وانتهينا بدراسة أبرز شروط عقد الزواج اليت مث اخلطبة  بدراسة

الية والصداق والكفاءة. وانتقل احلديث بعد ذلك إىل آاثر عقد الزواج تناوهلا املقنن وهي الو 
وقضية إثبات  ،وموضوع النفقة، وتكلمت أيضًا عن عمل املرأة فاخرتت منها احلقوق الزوجية

فبدأت النسب وفق القانون البحريين. بعد ذلك وصلنا إىل احلديث عن الفرقة بني الزوجني، 
ع الطالق مبينًا مفهومه وشروط وقوعه، واخرتت بعد ذلك ، مث عرجت إىل موضو تهشروعيمب

أهم أنواع الطالق املذكورة يف القانون كالطالق املعلق والطالق للضرر والطالق لإلدمان، مث 
اختتمت البحث ابحلديث مث مشروعيته وشروطه،  بيانقلت ملسائل اخللع مبتدًأ بتعريفه و انت

 احلضانة.الشروط يف موضوع و  ،عن نفقة املطلقة عن آاثر الفرقة بني الزوجني وحتدثت فيه



 و
 

وخلص البحث إىل عدة نتائج، أبرزها بيان اجتهاد املقنن وعدم تقيده مبذهب بعينه وال 
من خالل و ، اجتهاده العرف واملصاحل العامةو وراعى يف اختياراته  ،ابملذهب املعتمد يف الدولة

 .بني أثر ودور االجتهاد يف احملتوى القانوينيتذلك 
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 املقدمة: 
بسم هللا واحلمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ومن 

 وبعد.اهتدى هبداه 

وجعل  ة، فرتب أحواهلاالشارع أمهية وعناية ابلغة موضوع األسر من األمور اليت وضع هلا 
صالح واستقامة لكل فرد منها حقوق وعليه واجبات، وكذلك من املعلوم أن يف صالحها 

 اللبنة األساسية يف بناءه.ابعتبارها  ؛اجملتمع

قد هتمام دينيًا وجمتمعياً، فاوكون الزواج هو الذي تنشأ من خالله األسرة؛ صار موضع 
وحثت فيه  تبَ ينبغي على كل مسلم تطبيقها، ورغ   ًا للزواجالشريعة اإلسالمية أحكام جعلت
اي معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه »فقد قال عليه الصالة والسالم: عليه 

ذكر بوكذلك  «.أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء
 أَن  ف ِسك م   ِمن   َلك م   َخَلقَ  َأن   آاَيتِهِ  َوِمن  }تعاىل:   قولهيف النكاحاليت يؤدي هلا  افعاملآالت واملن

ك ن وا أَز َواًجا َها لَِتس  َنك م   َوَجَعلَ  إِلَي   : الروم{ ]يَ تَ َفك ر ونَ  ِلَقو م   ََلاَيت   َذِلكَ  يف  ِإن   َوَرْح َةً  َمَود ةً  بَ ي  
ومراعاًة الحتياجاهتم، ومما سبق نالحظ  الناسصلحة ، ومصب كل هذه األمور يف م[21

 العناية اإلهلية مبصلحة العباد والبالد.

 يناسب من الشريعة مصدر دراسةإىل احتجنا نظر واهتمام،  األسرة حمط   توملا كان 
أصول الفقه االجتهاد  مصادر فاخرتت من، هاأحكام املستجدات والنوازل اليت تطرأ على

أحكام قانون األسرة  الختيار ، ابإلضافةة االنطالقة هلذه الدراسةنقط هو كانالذي  
وأثره يف احملتوى  -املتمثل يف االجتهاد-أصول الفقه  وأمهية البحريين، حماواًل إبراز دور

 "معامل االجتهاد يف قانون األسرة البحريين." :القانوين، وعليه جاء هذا البحث بعنوان
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 فكرة البحث: -
احملتوى القانوين، فمن خالل ذلك ي عرِّف الباحث  إثراء جتهاد الفقهي ودوره يفإبراز أمهية اال

االجتهادات  حصر أبرز إضافة إىلاالجتهاد الفقهي م بينًا ما يتعلق به من شروط وضوابط، 
 .يف قانون األسرة البحريين ودراستها يف ضوء الفقه اإلسالمي

 
 إشكالية البحث: -

ألسرة البحريين لألصول والقواعد اليت اعتمد عليها يف َسن عدم إدراك الباحث يف قانون ا
 األحكام، فجاء هذا البحث لبيان ذلك.

 
 أسئلة البحث:  -

 ما االجتهاد الفقهي، وما منطلقاته وضوابطه وشروطه؟  -1
 ؟يف قانون األسرة البحريين ما معامل االجتهاد يف الزواج، وما آاثر عقد الزواج  -2
 ؟يف قانون األسرة البحريين رقة بني الزوجني وآاثرهاما معامل االجتهاد يف الف  -3

 
 أمهية البحث: -

سنوات، بضع إال مل ميض على صدوره  حيثحاجة قانون األسرة البحريين للدراسة؛  -1
 ذا القانون. هلوابلتايل فإن هذه الدراسة ستكون من أوىل الدراسات التخصصية 

 توى القانوين.إبراز قيمة االجتهاد الفقهي ودوره يف رفد احمل -2
ا مليعة اإلسالمية، و الشر  من األمهية مبكان يفاحلاجة ملثل هذه الدراسات ابعتبار تناوهلا  -3

 الفرد واجملتمع.هلا من أتثري على 
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 أهداف البحث: -
 :ليتتجلى وتتضح أهداف هذه الدراسة من خالل معرفة ما ي

 طه.وضواب، وشروطه ،منطلقاتهو  ،معىن االجتهاد الفقهي بيان  -1
إن هذه الدراسة تفتح اباب من أبواب العلم؛ حبيث يتمكن الباحثون من كتابة عدة رسائل يف   -2

 مواضيع أخرى من هذا القانون كما هو احلال يف بقية القوانني.
 .بيان أبرز االجتهادات الفقهية يف قانون األسرة البحريين ودراستها وفق الشريعة اإلسالمية  -3

 
 فرضيات البحث: -

 .دراسةتعديل و  إىل جباجةلباحث وجود مواد يف قانون األسرة البحريين يفرتض ا-
يثري هبا  اليت قرتحاتامللول و بعض احلطرح من خالل هذه الدراسة الباحث  فرتضي-

  ؛ لوجود بعض املسائل اليت غابت عن القانون.احملتوى القانوين
 
 حدود البحث: -

 األسرة البحريين الصادر أحكام  قانونأبرز االجتهادات يفمناذج على سيتناول هذا البحث 
 .، وفق املذاهب األربعةيف ضوء الفقه اإلسالمي ام، ودراسته2009سنة 

 

 الدراسات السابقة: -
بعد االطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة مباشرة وقفت على  -1

ليلية نقدية يف ضوء أحكام دراسة وكانت بعنوان: )قانون أحكام األسرة البحريين دراسة حت
 الفقه اإلسالمي( وأصلها رسالة ماجستري للباحث: سلمان دعيج ْحد بوسعيد.

م األسرة البحريين ودراسته يف احاول الباحث يف هذه الدراسة حتليل ونقد قانون أحك
ضوء الفقه اإلسالمي كما هو واضح من عنوان الدراسة، إال أن الباحث مل يقم بتحليل 
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مادة( خالفاً ملا هو ظاهر من عنوان الدراسة، حيث 145كلمه والذي يتكون من )القانون أب
موردًا بعض التطبيقات على  اكتفى يف الفصل األول بتحليل مصادر القانون واجتاهاته،

تعرض بعدها ملقارانت بني مث اختيارات القانون املبنية على األدلة الشرعية واملذاهب الفقهية، 
ريين وبعض قوانني األحوال الشخصية األخرى يف مواطن االختالف قانون األسرة البح

الواقعية، -فيه خصائص قانون األسرة البحريين  تناولواالتفاق واالنفراد، ويف الفصل الثاين 
مع ذكر بعض التطبيقات لكل خاصية، أما الفصل األخري فقد  -التيسري، اإلنسانية، العصرية

الفحص الطيب قبل الزواج، والتفريق ؛ كلغائبة عن القانونتطرق الباحث فيه لبعض القضااي ا
 لعدم أداء املهر املعجل وبعض املالحظات على موقف القانون يف قضااي معينة.

عدم استيعاب الباحث للموضوع من كافة  لنا من خالل ما مت  استعراضه آنفا يتبني
 إضافة إىل -ن الدراسةخالفا ملا يقتضيه عنوا-جوانبه كونه اقتصر على بعض اجلزئيات 

 ثنااي هذه الدراسة.اليت سيذكرها الباحث يف  املهمةاملسائل  لعديد منا إغفال

الفقهية  على أبرز االجتهادات ضوءط اليسلعن سابقتها بت ق هذه الدراسةرت ستفو  
 .لقانون األسرة البحريين من خالل دراسة املواد املنتقاة ومناقشتها يف ضوء الفقه اإلسالمي

 

 هج البحث:من -
 املنهج االستقرائي والتحليلي واملقارن، وتفصيله كما يلي:  ستنتهج هذه الدراسة

املنهج االستقرائي: لتتبع نصوص العلماء وآراء الفقهاء واألدلة الواردة يف املوضوع، إضافة -
 إىل املواد القانونية املختارة ذات الصلة مبوضوع الدراسة.

 

واد القانونية املختارة وبيان أصلها يف الفقه اإلسالمي، وعموم املنهج التحليلي: لتحليل امل-
 اَلراء والنصوص الواردة يف الدراسة.
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املنهج املقارن: للمقارنة بني اَلراء واألدلة يف املسائل املختارة ابتداء ببيان أوجه داللتها -
مبا ذهب إليه واملناقشات اليت قد ترد عليها، وانتهاء ابلرتجيح، ومن مث مقارنة مايرجح 

 القانون.
 
 هيكلية البحث: -
 : االجتهاد، شروطه وضوابطه ومنطلقاته.الفصل التمهيدي   -

 املبحث األول: تعريف االجتهاد لغة واصطالحا. -
  .املبحث الثاين: شروط االجتهاد -
  .املبحث الثالث: ضوابط االجتهاد -
 املطلب االول: ماجيوز االجتهاد فيه. -
 وز االجتهاد فيه.املطلب الثاين: ما الجي -
 املبحث الرابع: منطلقات االجتهاد. -
 املبحث اخلامس: اتريخ ونشأة القانون البحريين. -
 الفصل األول: معامل االجتهاد يف الزواج ومقدماته. -
 املبحث األول: معامل االجتهاد يف اخلطبة. -
 املطلب األول: تعريف اخلطبة لغة واصطالحا. -
 املطلب الثاين: مشروعية اخلطبة. -
 هاد يف حكم العدول عن اخلطبة وآاثره.تاملطلب الثالث: معامل االج -
 املبحث الثاين: معامل االجتهاد يف إنشاء عقد الزواج. -
 املطلب األول: تعريف الزواج لغة واصطالحا. -
 املطلب الثاين: مشروعية الزواج. -
 املطلب الثالث: االجتهاد يف حتديد سن الزواج. -
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 يف عقد الزواج. الشرتاطااالجتهاد يف  املطلب الرابع: -
 االجتهاد يف توثيق عقد الزواج. :املطلب اخلامس -
 املطلب السادس: االجتهاد يف تزويج فاقدي وانقصي األهلية. -
 املبحث الثالث: معامل االجتهاد يف شروط العقد. -
 املطلب األول: االجتهاد يف الوالية. -
 الفرع األول: تعريف الوالية لغة واصطالحا. -
 .وحكمتها : مشروعية الواليةالفرع الثاين -
 .الفرع الثالث: ترتيب األولياء -
 الفرع الرابع: انتقال الوالية يف حال عضل الويل. -
 املطلب الثاين: االجتهاد يف الصداق. -
 الفرع األول: تعريف املهر لغة واصطالحا. -
 الفرع الثاين: مشروعية املهر. -
 نفي الصداق يف العقد. الفرع الثالث: اشرتاط -
 الرابع: تنازع الزوجني يف قبض الصداق.الفرع  -
 املطلب الثالث: االجتهاد يف الكفاءة بني الزوجني. -
 الفرع االول: تعريف الكفاءة لغة واصطالحا. -
 الفرع الثاين: مشروعية الكفاءة. -
 املعترب يف الكفاءة. :الفرع الثالث -
 الفصل الثاين: معامل االجتهاد يف آاثر عقد الزواج. -
 جتهاد يف احلقوق الزوجية.اال املبحث األول: -
 املطلب األول: احلقوق املشرتكة بني الزوجني. -
 املطلب الثاين: حقوق الزوج. -



7 
 

 املطلب الثالث: حقوق الزوجة. -
 املبحث الثاين: االجتهاد يف النفقة الزوجية. -
 املطلب األول: تعريف النفقة لغة واصطالحا. -
 املطلب الثاين: مشموالت النفقة. -
 دير النفقة.املطلب الثالث: تق -
 ة.أاملبحث الثالث: االجتهاد يف عمل املر  -
 املطلب االول: مشروعية عمل املرأة. -
 : شروط عمل املرأة.املطلب الثاين -
 املطلب الثالث: اشرتاك الزوجة العاملة يف نفقات األسرة. -
 : االجتهاد يف إثبات النسب.رابعاملبحث ال -
 املطلب األول: تعريف النسب لغة واصطالحا. -
 طرق إثبات النسب ووسائله. :الثاينب املطل -
 آاثر البصمة الوراثية يف إثبات النسب ونفيه.: الثالثاملطلب  -
 الفصل الثالث: معامل االجتهاد يف الفرقة بني الزوجني وآاثرها. -
 املبحث األول: الفرقة بني الزوجني ومشروعيتها. -
 املطلب األول: تعريف الفرقة بني الزوجني. -
 وعية الفرقة بني الزوجني.املطلب الثاين: مشر  -
 .احلكمة من مشروعية الفرقة بني الزوجنياملطلب الثالث:  -
 املبحث الثاين: االجتهاد يف مسائل الطالق. -
 املطلب األول: تعريف الطالق لغة واصطالحا. -
 املطلب الثاين: االجتهاد يف شروط وقوع الطالق. -
 املطلب الثالث: االجتهاد يف الطالق املعلق. -
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 رابع: االجتهاد يف التطليق للعوارض الطارئة.املطلب ال -
 الفرع األول: التطليق للضرر والشقاق. -
 : التطليق لعدم اإلنفاق.ينالفرع الثا -
 .لإلدمان: التطليق الثالثالفرع  -
 املبحث الثالث: االجتهاد يف مسائل اخللع. -
 املطلب األول: تعريف اخللع لغة واصطالحا. -
 .املطلب الثاين: مشروعية اخللع -
 حتديد بدل اخللع.االجتهاد يف  :لثاملطلب الثا -
 املبحث الرابع: االجتهاد يف آاثر الفرقة بني الزوجني. -
 .حتديد متعة املطلقةاالجتهاد يف  املطلب األول: -
 شروط احلضانة.املطلب الثاين: االجتهاد يف  -
 اخلامتة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات. -
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 لفصل التمهيديا
 ، شروطه وضوابطه ومنطلقاته.االجتهاد 

 املبحث األول: تعريف االجتهاد لغة واصطالحا. -
  .املبحث الثاين: شروط االجتهاد -
  .املبحث الثالث: ضوابط االجتهاد -
 املبحث الرابع: منطلقات االجتهاد. -
 املبحث اخلامس: اتريخ ونشأة القانون البحريين. -
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 ه وضوابطه ومنطلقاته.االجتهاد، شروطالفصل التمهيدي: 
أهم الشروط  بيانسأتطرق إىل  ، مثعريف االجتهاد اللغوي واالصطالحيتهنا  أتناول
الكالم  وختام وبعد ذلك سيكون احلديث عن منطلقات االجتهاد، ،يف االجتهاد والضوابط

وقد احتوى هذا الفصل على املباحث  القانون البحريين،ونشأة اتريخ هذا الفصل عن  يف
 ية:اَلت

 .اً ول: تعريف االجتهاد لغة واصطالحاملبحث األ -
  .املبحث الثاين: شروط االجتهاد -
  .املبحث الثالث: ضوابط االجتهاد -
 املبحث الرابع: منطلقات االجتهاد. -
 نشأة القانون البحريين.اتريخ و املبحث اخلامس:  -
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 .ا  املبحث األول: تعريف االجتهاد لغة واصطالح

 اللغوي واالصطالحي. مفهومه بنيحيث سأاالجتهاد،  مصطلحسة درال نتطرق
، وقال ك: ابلغ غايتكهدَ واجهد ج  ، واملشقة هد،مأخوذ من اجل  " :االجتهاد لغةً  -1
دَ }تعاىل:  َاهِنِم   َجه  جاهد: بذل والت  ، [، أي: ابلغوا يف اليمني، واجتهدوا42: فاطر{ ]أمي 

 (1)."الوسع،كاالجتهاد

 (2)".اقةالط  و هد الوسع يف طلب األمر، وهو افتعال من اجل   بذل  لعرب: "وجاء يف لسان ا
عليه ما يقاربه.  َملاملشقة، مث حي   اجليم واهلاء والدال أصله  : "ةاللغوي كذلك من التعريفات

قال هللا تعاىل: }والذين ال جيدون إال  واجلهد الطاقة. دت  نفسي وأجهَ  يقال جهدت  
يكون  ه، وال يكاد ذلكد  زبَ  جَ خِر يقال: إن اجملهود اللنب الذي أ  و ، [79جهدهم{ ]التوبة: 
 (3)"إال مبشقة ونصب.

تهاد البد أن الحظ أنه لكي يوصف الفعل ابالجي  من خالل التعريفات اللغوية السابقة 
 يكون فيه جهد ومشقة، وإال ال يسمى اجتهاداً.

   :االجتهاد اصطالحاً  -2
 (4)".عه يف طلب العلم أبحكام الشريعةبذل اجملتهد وس"ع رف أبنه:  -أ

 الن  اجملتهد ال ميكن معرفته إال مبعرفة االجتهاد. ؛أن  تقييده )ابجملتهد( يلزم منه الدور :نوقش
 اليقينة فقط، وإمنا االجتهاد ال يقتصر على األحكام أبن  نوقش  )ابلعلم( التعبريعند كذلك و 

 (5)اً.يظنيكون  األغلبيشمل اليقيين والظين، بل و 

                                                           

 .275: ، صالقاموس احمليطالفريوز آابدي،  1
 .135: ، ص3، جلسان العربابن منظور،  2
 .487-486: ، ص1، جمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس 3
 .342، ص: املستصفىالغزايل،  4
الرازي،  / 579، ص:3، ج)حاشية التفتازاين( شرح خمتصر املنتهى األصويل البن احلاجباإلجيي،  انظر: 5

 . 78، ص: 1، جاحملصول
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"استفراغ الفقيه الوسع االجتهاد أبن ه:  ه(646)ت:  هللا رْحه ابن احلاجب عرف -ب
 تعريفهال يشتمل الظن( )بقيد  هأنه غري جامع؛ ألن  ويناقش:  (1)".لتحصيل ظن حبكم شرعي

غري مانع من أبنه خراجه العلم ابألحكام، ويناقش أيضًا إلف وذلك يع أفراد املعر  مج على
غري املعترب شرعاً  يدخل فيه الظن ظنألنه إبطالق كلمة بعض أفراد غري املعرف فيه؛  دخول

 (2)لذلك يكون غري مانع.

  (3)".رعبذل اجملهود يف العلم أبحكام الش  " ع رِّف االجتهاد: -ج
وهو مشابه ملناقشة التعريف - ه( رْحه هللا من االنتقاد620مل يسلم تعريف ابن قدامة )ت:  

يشتمل على لفظ )اجملهود( وهذا ال يصح؛ لكونه تعريفًا لالجتهاد مبا هو من  :أبنه -األول
 (4)يلزم منه الدور وهو ممنوع يف التعريفات.فمادته، 
بذل الوسع يف نيل حكم شرعي " ومن التعريفات اليت أوردها علماء األصول: -د

 (5)."عملي، بطريق االستنباط

ال خيرج عن دائرة تعريف العلماء  يف الغالب لالجتهاد ، فتعريفهمأم ا ابلنسبة للمعاصرين
مبثال  كتفي، وسنسابقنيالعلماء ال تعريفاتجلمع بني حماولة للتقريب وا وإمنا هو املتقدمني،

 على ذلك.
"استفراغ الوسع يف درك حكم شرعي عقلي أو  :ملعاصرينا عند داالجتها تعريف -ه

 (6)".نقلي

 :ما سبق من خالل الحظي   
                                                           

 .1204، ص: خمتصر منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدلابن احلاجب،  1
 .27 ، ص:االجتهاد يف اإلسالمانظر: العمري،  2
 .333: ، ص2، جروضة الناظر وجنة املناظرابن قدامة،  3
املنياوي،  / 579، ص:3، ج)حاشية التفتازاين( شرح خمتصر املنتهى األصويل البن احلاجباإلجيي،  انظر: 4

 .592، ص: 1، جالشرح الكبري ملختصر األصول من علم األصول
 .205 ، ص:2، جصولحتقيق احلق من علم األ إرشاد الفحول إىلالشوكاين،  5
 . 26، رسالة دكتوراه ص: مناهج االجتهاد الفقهي املعاصرحسونه، عارف عز الدين حامد،  6
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عد عن املعىن اللغوي، بل هو امتداد له تال يب مفهوم االجتهاد يف االصطالح -1 
 وقريب منه.

وذلك يدل على شبه  يف اجلملة تعريفات االجتهاد يف االصطالح متشاهبة ومتقاربة -2
 ه.أهل العلم على مفهوم بني اتفاق

واألقرب التعريفات الشرعية لالجتهاد، يرى الباحث أن الراجح  بعد ذكر جمموعة من
بذل الوسع يف نيل حكم شرعي عملي، بطريق وهو: " وهللا أعلم رابعلالصطالح التعريف ال

 (1)."االستنباط
سبب الرتجيح: يتميز هذا التعريف بوضوحه وبيانه وسهولة ألفاظه، وكذلك لكون هذا 

 .أنه قد يرد عليه القليل من االعرتاضات واملالحظات إن و ِجد -الباحث ظنيف -التعريف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                           

 .205 ، ص:2، جإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصولالشوكاين،  1
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 املبحث الثاين: شروط االجتهاد.

 يف الشريعة لعظيمةرتبته األمهيته وم وذلكوضع علماء األصول شروطًا لالجتهاد؛ 
إمكانيات  فيه مامل تتحقق وتتوافر لديه أحد  إقحام نفسه واخلوض ، وليس أليِّ اإلسالمية

على من ويطلق  ،االجتهاد صح  ن شروط  يف حال حتققها وتوافرها فكان البد م ؛تؤهله لذلك
 اجملتهد.لقب  لكهاتمي

ته سهل معرفي، حىت لغًة واصطالحاً الشرط  توضيح معىن الشروط ينبغي وقبل احلديث عن
 واملراد منه.

والشرط: إلزام  ،رائطروط وشَ ريطة، واجلمع ش  ذلك الش  معروف، وك الشرط" الشرط لغًة: -1
 (1)."الشيء والتزامه يف البيع وحنوه

       ما يتوقف عليه الشيء وال يكون داخال يف الشيء، وال مؤثراً " :اً صطالحاالشرط  -2
  (2)".فيه

، رْحهم هللا ء األصولوقد اختلف علما ،إذا تقرر ذلك ننتقل إىل شروط االجتهاد
، وبني هذا وذاك سيذكر الباحث أبرز وأسهب أكثر، ومنهم من فيها اختصرفمنهم من 

 خالفلذلك دون التعرض لتصور وجود جمتهد دوهنا، وسيكون ال ي  ليت ا وهي وأمهها الشروط
 .يسع لذكر مثل هذه األمور ؛ ألن  املقام الفيها والتفصيل

 جتهاد:شروط اال
أهم الشروط اليت جيب أن تتوافر يف االجتهاد معرفة كتاب هللا  :الكرمي القرآن -1

على اجملتهد فهم معانيه الشرعية لالجتهاد، وجيب  ، فهو املصدر الرئيسسبحانه وتعاىل
 واللغوية.

 واملنسوخ، وكذلك ينبغي للمجتهد معرفة العلوم اليت تتعلق ابلقرآن الكرمي كمعرفة الناسخ
                                                           

 .329، ص:7، جلسان العربابن منظور،   1
 .279: ، ص1،جشرح التلويح على التوضيحالتفتازاين،   2



15 
 

 فقد جاء يف كتاب الرسالة: بعدمواملكي واملدين، والعام واخلاص، وأسباب النزول، وغريها، 

أن العلم  والسنة واإلمجاع، وذكر تابإال بعد العلم ابلك امواحلر  لجواز الكالم يف احلال
فرضه، وأدبه،  العلم أبحكام كتاب هللا": رْحه هللا بكتاب هللا يقتضي العلم أبحكامه فقال

 (1)"وانسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرشاده.

اليت تعترب املصدر الثاين بعد   جيب على اجملتهد معرفة السنة النبوية :النبوية السنة -2
تصور االجتهاد دون معرفة السنة النبوية اليت تعترب من أهم وال ي   سبحانه وتعاىل،كتاب هللا 

وكذلك احلكم  (2).من معرفة العلوم املتعلقة ابلسنة النبوية والبد ،مصادر التشريع اإلسالمي
ه( حول هذا املوضوع: 631فقد قال اَلمدي رْحه هللا )ت: على احلديث ودرجته وغريها.

ابلرواة وطرق اجلرح والتعديل والصحيح والسقيم، ال كأْحد بن حنبل وحيىي  اً أن يكون عارف"
 (3)".أبسباب النزول والناسخ واملنسوخ يف النصوص اإلحكامية بن معني، وأن يكون عارفاً 

العلم ابلسنة النبوية يشمل  :فقد جاء الدكتورة اندية العمري حول معرفة السنةوهذا ما تناولته 
، إىل أن قالت: وكذلك معرفة ..هتا وتراكيبها ودالالت الكالم على املعاينالعلم مبعاين مفردا

معرفة السنة  أمهية مدى العلم يتبني للباحث وبعد كالم أهل(4)انسخ احلديث ومنسوخه.
 .إال هباوأنه ال ميكن حصول االجتهاد من قبل اجملتهد وعلومها، النبوية 
فًا ابللغة العربية وعلومها ابملقدار الذي أن يكون عار  على اجملتهد :العربية لغةال -3

أن  القرآن الكرمي والسنة النبوية قد أتيا بلسان عريب مبني،  ايفهم به اخلطاب العريب، وال سيم
ما. وقد قال علماء األصول وذلك يؤهله لفهمهما وإمكانية االجتهاد واستنباط األحكام منه

                                                           

، روضة الناظرابن قدامة،  /343-342، ص: املستصفىوانظر: الغزايل:  /511-509، ص: الرسالةالشافعي،  1
 .334 ، ص:2ج
 /273، ص: 4جالفصول يف األصول، وانظر: اجلصاص،  / 511-509 ، ص:الرسالة الشافعي، انظر: 2

 .1594 ، ص:5ج العدة يف أصول الفقه،القاضي أبو يعلى الفراء، 
 .163، ص: 4ج اإلحكام يف أصول األحكام،اَلمدي،  3
 .72، ص: االجتهاد يف اإلسالمانظر: العمري، اندية شريف،  4
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وجاء  (1)."جه يتيسر له به فهم خطاب العربمعرفة اللغة والنحو على و ": عن شروط اجملتهد
أن يكون قد حصل من ذلك على ما يعرف به أوضاع العرب واجلاري " :بتفصيل  أكثر أيضاً 

من عاداهتم يف املخاطبات حبيث مييز بني دالالت األلفاظ من املطابقة، والتضمن، وااللتزام، 
التواطؤ واالشرتاك، والرتادف والتباين، واملفرد واملركب، والكلي واجلزئي، واحلقيقة واجملاز، و 

واملفهوم، واالقتضاء، واإلشارة،  والنص والظاهر، والعام واخلاص، واملطلق واملقيد، واملنطوق
فيتبني  (2)"والتنبيه، واإلمياء، وحنو ذلك مما فصلناه، ويتوقف عليه استثمار احلكم من دليله.

 ذلك سبيال.يف االرتقاء فإنه لن يستطيع  ن أراد االجتهاد، وإالملضرورة اللغة العربية 
حصل  ائلحىت ال جيتهد يف مس ؛على اجملتهد أن يعرف مواضع اإلمجاع اإلمجاع: -4

ا "وأم   فيقول: ه(505 )ت: رْحه هللا اإلمام الغزايلذلك من أهل العلم، ويوضح  فيها إمجاع  
ف اإلمجاع، كما يلزمه معرفة اإلمجاع فينبغي أن تتميز عنده مواقع اإلمجاع حىت ال يفيت خبال

النصوص حىت ال يفيت خبالفها. والتخفيف يف هذا األصل أنه ال يلزمه أن حيفظ مجيع مواقع 
 (3)."بل كل مسألة يفيت فيه فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس خمالفا لإلمجاع ،اإلمجاع واخلالف

 رْحه هللا م الشوكاينوهذا حبسب رأي من ذهب إىل حجية اإلمجاع، وقد نبه على ذلك اإلما
 واضعاملوهبذا جيب على اجملتهد الذي يرى حجية اإلمجاع أن يعرف  :فجاء ه(1250)ت:

 (4).اال خيالفه حىت اليت يفيت هبا على أقل تقدير

كي يتمكن من   معرفة القواعد العامة ألصول الفقه؛ نبغي للمجتهدي أصول الفقه: -5
 حني يتحدثون  لى االستدالل. يقول األصوليوناستنباط األحكام، ومينحه كذلك القدرة ع

 
                                                           

 .343 ، ص:1، جاملستصفىالغزايل،  1
، 8، جحريرشرح الت التحبريوانظر: املرداوي،  / 164-163، ص: 4، جاإلحكام يف أصول األحكاماَلمدي،  2

 .3876ص: 
 . 343 ، ص:1، جاملستصفىالغزايل،  3
   .209 ، ص:1، جإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصولانظر: الشوكاين،  4
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  (1)أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه."" :طذا الشر ه نع

"أن يكون عاملا عارفا مبدارك األحكام الشرعية، وأقسامها،  يف بيان املراد منه: وجاء
ها على وطرق إثباهتا، ووجوه دالالهتا على مدلوالهتا، واختالف مراتبها، والشروط املعتربة في

 ما بيناه، وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها، وكيفية استثمار األحكام منها، قادراً 
 (2)".على حتريرها وتقريرها واالنفصال عن االعرتاضات الواردة عليها

جيب التنبيه عليه وهو أن  معرفة القياس ليس ابلضرورة أن يكون شرطاً مستقالً  هناك أمر  
لعلماء تكلم او  -وقد مت  ذكر هذا الشرط-فقه، ل الضمن معرفة أصو ومنفرداً؛ ألنه يدخل 

وجعل قوم من مجلة علوم االجتهاد معرفة القياس بشروطه " فيه: فقالواعن هذا املوضوع 
وأركانه، قالوا: ألنه مناط االجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه، وهو كذلك، ولكنه 

  (3)ن أبوابه، وشعبة من شعبه."مندرج حتت علم أصول الفقه فإنه ابب م

 اإلمام ابن السبكي رْحه هللا قولومن األمور اليت جيب التطرق هلا يف موضوع القياس 
 (4): "فقيه الن فس وإن أنكر القياس."الفق عندما تكلم عن شروط اجملتهد ه(771)ت:

 د  جمتهداً. ي ع ومعىن ذلك أن  من ينكر القياس وعنده األهلية يف الشروط األخرى أيضاً 

 ال يشرتطه ابلطبع -معرفة القياس-هذا القيد " :فقد قال ويالشيخ القرضا هذا ما رجحهو 

ت ومعىن ذلك أن  من مل يقل ابلقياس وحتقق (5)من ينكر القياس وال يعمل به مثل الظاهرية."
 اً.جمتهد عد  ي   فيه الشروط األخرى أيضاً 

 
                                                           

 .398 هناية السول شرح منهاج الوصول، ص:وانظر: اإلسنوي،  /25، ص: 6، جاحملصولالرازي،  1
 . 163، ص: 4، جاإلحكام يف أصول األحكاماَلمدي،   2
 .210، ص: 2، جمن علم األصولإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق الشوكاين،   3
 .118ص: ، مجع اجلوامع يف أصول الفقهابن السبكي،   4
 .41-40، ص: االجتهاد يف الشريعة اإلسالميةالقرضاوي،   5
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 املبحث الثالث: ضوابط االجتهاد. 

تعريف الضابط يف اللغة ب سيبدأ الباحثو  ننتقل إىل ضوابطه بيان شروط االجتهادبعد 
 اليت جيوز االجتهاد فيها، واليت ال جيوز االجتهاد فيها،األمور  يذكرس مث صطالح،واال

يدلنا على أن  وهذا ،يف االجتهاد مه ابحلديث عن ضوابط عاّمة وهام ةوسينهي الباحث كال
تقيده وتبني حدوده  بل البد له من ضوابط وحًا على مصراعيه؛الجتهاد ليس مفتابب ا

 خالل ما سيتكلم عنه الباحث فيما أييت: ستتجلى وتتضح أكثر

الضبط ، و باطةً وضَ  ضبطاً ط يضب   ه  طَ عليه وضبَ  بطَ وحبسه، ضَ  يءلزوم الش  " :لغةً  الضابط -1
 (1)."فظه ابحلزميء حِ الش   لزوم شيء ال يفارقه يف كل شيء، وضبط  

 (2)."لي ينطبق على جزئياتهحكم ك  " :الضابط اصطالحاً  -2

 

 :جيوز االجتهاد فيه املطلب األول: ما

قال  فقد ،وال إمجاع من كتاب وال سنة جيوز االجتهاد يف األمور اليت ال نص فيها -1
ال بد من معرفة مجيع ما يتعلق ابألحكام لئال يقع " :ه( رْحه هللا793التفتازاين )ت: 

  (3)"لنص، أو إمجاع. ده يف تلك املسألة خمالفاً اجتها

  :ه( رْحه هللا631:فقد ذكر اَلمدي )ت أن يكون احلكم قد ثبت بدليل ظين، -2

 

                                                           

إبراهيم مصطفى  /675، ص: القاموس احمليطوانظر: الفريوزآابدي،  /340، ص: 7، جلسان العربابن منظور،  1
 .533، ص: املعجم الوسيطدر / حممد النجار، أْحد الزايت / حامد عبد القا /
 .15-14، ص: 1، جتيسري التحريرانظر: أمري ابدشاه احلنفي،  2
 .236، ص: 2، جشرح التلويح على التوضيحالتفتازاين،  3
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 كل " وجاء أيضاً: (1)."االجتهاد، فما كان من األحكام الشرعية دليله ظينما فيه أما "و 

  (2)."ظين فهو اجتهادي إذ ال اجتهاد مع القطعبدليل يثبت حكم 

 

 .املطلب الثاين: ما ال جيوز االجتهاد فيه

يف  فصل" :رْحه هللا ه(751)ت: اجلوزية ابن قيم قالفقد ، ما ثبت بنص  قطعي  -1
الجتهاد والتقليد عند ظهور حترمي اإلفتاء واحلكم يف دين هللا مبا خيالف النصوص، وسقوط ا

  (3)".النص
النصوص  يف أي (4)."اجتهاد مع القطع ال" :أبنه يف نفس احملور كذلكالعلماء  أورد     

 .القطعية
أنه  ؛ والسببفإنه ليس موضعًا لالجتهادجاء عن طريق اإلمجاع الصريح املتواتر ما  -2

 (5)".نقل اإلمجاع إلينا قد يكون ابلتواتر فيفيد القطع" يفيد القطع كما قال أهل العلم:
 واألدلة القطعية ال اجتهاد فيها.

 

 ابط عامة لالجتهاد.ضو املطلب الثالث: 

مل يكن من منذكر أهل العلم: "هنالك ضوابط مهمة يف موضوع االجتهاد منها ما  -1  
                                                           

 .164، ص: 4، جاإلحكام يف أصول األحكاماَلمدي،  1
 .53ص: ، صفة الفتوى واملفيت واملستفيتابن ْحدان،  2
 .199، ص: 2، جإعالم املوقعني عن رب العاملنياجلوزية، ابن قيم  3
ضح يف أصول االو وانظر: أبو الوفاء علي البغدادي،  /53، ص: واملستفيتواملفيت صفة الفتوى ابن ْحدان،  4

 .371-370، ص: 5، جالفقه
 .103، ص: 2، جشرح التلويح على التوضيحالتفتازاين،  5
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من توافر أهلية االجتهاد حىت  إذاً  البدف( 1)." جيز له أن يفيت وال يقضيمل أهل االجتهاد
 ر االجتهاد إال من أهله.صد  ال يَ  ذلك، إذيف وليس كل فقيه له احلق يصح، 
ه( رْحه هللا: 478نكار يف االجتهاد، وبيان ذلك بقول إمام احلرمني )ت:عدم اإل -2
 أن األصل مبعىن (2)."ن مسائل االجتهاد ال جيري فيها التأثيمأهل العصر قاطبة على أ"أمجع 
 .يف االجتهاد إن حتققت فيه الشروط أو إنكار ال أتثيم

( رْحه هللا: 728سالم )ت:شيخ اإل، وقد قال تسليم اجملتهد أبن  املرجعية للشرع -3
 ،فلهذا كانت احلجة الواجبة االتباع: للكتاب والسنة واإلمجاع فإن هذا حق ال ابطل فيه"

واجب االتباع ال جيوز تركه حبال عام الوجوب ال جيوز ترك شيء مما دلت عليه هذه األصول 
  (3)."وليس ألحد اخلروج عن شيء مما دلت عليه

أنه ال تعارض بني  ونفهم من الضابطعارض مع العقل. الصحيح من النقل ال يت -4
يف مجيع العلوم الشرعية فهو ضابط  هلا،  ل والنصوص، ويلتزم بذلك العلماء والعاملنيالعق

وال يعرف حدود العقل ومل يفهم حقيقة ما جاء به  ل أبهنما يتعارضان فقوله مردودومن يق
عارض ويصادم النصوص جتهاده أن ي  النقل، وعلى هذا فإن  اجملتهد كذلك ال ميكن اب

  (4)الشرعية.

 
 
 

 

                                                           

 .5ص:  ،صفة الفتوى واملستفيتابن ْحدان،  1
 .58-57، ص: االجتهاداجلويين،  2
 .164-163، ص: 20، جنفس املرجع السابقوانظر:  /5، ص: 19، ججمموع الفتاوىابن تيمية،  3
 .44، ص: 1، جدرء تعارض العقل والنقلانظر: ابن تيمية،  4
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 املبحث الرابع: منطلقات االجتهاد.

وهو ملاذا جنتهد؟ وسيتضح ذلك من  مهمأتطرق يف هذا املبحث لإلجابة عن تساؤل 
 خالل احلديث عن أسباب االجتهاد فيما أييت: 

لك البد من ولذ (1)،ض الكفاايتو االجتهاد يف شريعتنا اإلسالمية حكمه من فر  -1
لنا عظمة  تتبنيالبعض ممن هم أهل لذلك؛ ألنه من خالله  اقتصر على لوحىت  العمل به

م ِنع االجتهاد لكان  لوومكان، فلكل زمان  عليها ومدى صالحهااحلفاظ الشريعة وكيفية 
 .ديننا يف خلالً ونقصاً  ها، وهذا سي عد  نص  في هناك وقائع ومستجدات ال

الوقائع يف الوجود ال تنحصر؛ فال يصح دخوهلا " :ه(790ت: )وقد قال الشاطيب  
بد من  حتت األدلة املنحصرة، ولذلك احتيج إىل فتح ابب االجتهاد من القياس وغريه، فال

وعند ذلك؛  على حكمها، وال يوجد لألولني فيها اجتهاد حدوث وقائع ال تكون منصوصاً 
اتباع  نظر فيها بغري اجتهاد شرعي، وهو أيضاً ك الناس فيها مع أهوائهم، أو ي  رتَ فإما أن ي  

د من التوقف ال إىل غاية، وهو معىن تعطيل التكليف للهوى، وذلك كله فساد؛ فال يكون ب  
ألن الوقائع  ال بد من االجتهاد يف كل زمان ؛ فإذاً إىل تكليف ما ال يطاق ، وهو مؤد  اً لزوم

االجتهاد إمنا هو للحفاظ على الشريعة  أن فنالحظ )2("املفروضة ال ختتص بزمان دون زمان.
 رع االجتهاد.ش   ؛ فمن أجل هذاوصالحها ودميومتها إىل قيام الساعة

حتقيق و  ،صاحل ودرء املفاسدجلب امل مبدأ ملا كانت الشريعة اإلسالمية قائمة على -2
 جديو ف، (ال ضرر وال ضرار أو الضرر يزال)قاعدة األم: الاملندرجة حتت املهمة هذه القاعدة 

مراعاة  منها العديد من الطرق للعمل هبذه القاعدة اليت من خالهلا نتوصل لغاايت عظيمة
قيق أمور ومصاحل حتسبحانه وتعاىل أراد من الشريعة اإلسالمية  اهللف ،موحاجاهتمصاحل الناس 

استقرينا أحكام الشرع فوجدان كل " :ه(772)ت:  هللااإلسنوي رْحه فقد قال ، العباد
                                                           

 .34، ص: 3، جاملنثور يف القواعد الفقهيةانظر: الزركشي،  1
 .39-38ص:  ،5، جاملوافقاتالشاطيب،  2
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على مصلحة عائدة إىل العباد، ويعلم منه أن هللا تعاىل شرع أحكامه  مشتمالً حكم منها 
؛ ألن هذه الغاية ابب االجتهادلتحقيق  فإن  من أهم الطرق ولذلك( 1)".عباده مصاحللرعاية 

فكان البد من مالزمة  يف كل زمان ومكان وع رف، اجات واملصاحل تتغري وتتجدداحل
 وتتالئم تتناسبت عن دائرة الشريعة فال خترج هذه احلاجا حىت االجتهاد هلا يف كل وقت

 عها.م
يف  ألنه من خالل العمل ابالجتهاد تفويت الفرصة على األخذ ابلقوانني الوضعية -3

يؤدي حلفظ الدين  هإن  النوازل واملستجدات واألحكام الشرعية يف كل أمور معاشنا؛ ف
وخصوصًا أن  عن القانون الوضعي،يف كل زمان ومكان، واالستغناء  اإلسالمي وصالحه

هناك من يتهم الدين ابلقصور واجلمود والعجز عن حل املشكالت املستجدة املعاصرة مما 
    (2)يستدعي إجياد مصدر بديل.

فاألحكام قد  ،العصر واألعراف السائدة احلاجة ملعاجلة مشكالت قضااياملعاصرة و  -4
مع مراعاة – كما هو   جامداً قي احلكم تتغري وختتلف بتغري الزمان واملكان حبيث لو ب

 ، وهذا منايف للشريعة اإلسالمية.ابلناس الضرر واملشقة ِحقللَ  -األحكام القابلة للتغيري
ومراعاة ظروف الناس والتغريات  ،كذلك املعاصرة تتطلب العمل ابلقواعد الشرعية

 ،مية، وكثافة السكانمثل أوضاع اجملتمع الدويل القائم على اإلقلي ،السياسية واالجتماعية
 داء مناسك احلج وعند رمي اجلمرات وغريها، وحيتاج األمر أيضاً وخاصة يف أ وكثرة املسلمني

فاألخذ  (3)،العلوممن وغري ذلك  والفلك املعارف والعلوم العصرية مثل الطب والكيمياءإىل 
اإلسالمية معاصرة ابالجتهاد والعمل به ابلطريقة العلمية الصحيحة والسليمة؛ جتعل شريعتنا 

 كل زمان ومكان إىل قيام الساعة.لومواكبة 
 

                                                           

 .328، ص: 1، جهناية السول شرح منهاج الوصولاإلسنوي،  1
 .10، ص: اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفاتانظر: السنوسي،  2
 .128-114ص: االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية مع نظرات حتليلية يف االجتهاد املعاصر، انظر: القرضاوي،  3
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 البحريين: القانون  نشأةمراحل اتريخ و نبذة عن  ملبحث اخلامس:ا

 يتضح لنا لكي البحريين والقضاء اتريخ القانونراحل مل عن نبذة خمتصرة هنا نتكلم
 ابختصار. طاتأهم النقاط واحمل هذا املبحث أتناول يف بشكل عام، وسوف مساره

لقانون البحريين، فقد جاء يف  قبل الكالم عن اتريخ ا بشكل عام تعريف القانونلحنتاج أواًل 
 نذكر عليها مثال:كتب القانون الكثري من التعاريف 

 :يف اللغة واالصطالح تعريف القانون -1
  قوانني؛ قيل: رومية؛ وقيل: فارسية.، واجلمع مقياس كل شيء وطريقه :القانون لغة-أ

يفيد يف اللغة العربية معىن النظام واالستقرار، ويستعمل لفظ تعريف القانون لغًة أنه: ء يف وجا
 (1).هذا اللفظ للتعبري عن ترتب أثر معني على حدوث ظاهرة معينة

جمموعة القواعد امللزمة اليت تنظم عالقات األفراد يف اجملتمع واليت "القانون اصطالحاً: -ب
           (2) "ها بتوقيع جزاء على من خيالفها.تكفل السلطة العامة احرتام

 من خالل هذا التعريف أصبح من السهل إدراك واستيعاب القانون مبفهومه العام.
 البحريين: نبذة عن القانون والقضاء  -2

 .نشأة القانون البحريين :أوال  
يف اترخيه  حل واحملطات، وسوف أذكر أبرز احملطاتمر  القانون البحريين ابلعديد من املرا

 ونشأته.
م ومت ذلك يف عهد الشيخ عيسى بن 1919 /1918نشوء الشرطة النظامية عام  -أ

 (3)علي آل خليفة.

                                                           

./ 1226، ص: 1، الفريوزآابدي، جالقاموس احمليط./ وانظر: 24، ص: 36، جاتج العروسمرتضى الزبيدي،  1
 .11، ص: املدخل لدراسة القانون البحريينوانظر: عبدالعال، حممد حسني، 

 .12-11، ص: املدخل لدراسة القانون البحريينعبدالعال، حممد حسني،  2
 .27، ص: حملات من ماضي البحريناملرخيي،  3
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م صدر قانون بلدية املنامة يف بناء على أوامر الشيخ عيسى بن 1920يف العام   -ب
 (1)علي آل خليفة.

صدور قانون اجلنسية  وكذلكم، 1937مت افتتاح مبىن احملاكم يف املنامة يف العام   -ج
 (2).نفس السنة البحرينية يف

 (3)م.1955مت إقرار القانون اجلنائي يف البحرين عام  -د

صدور مرسوم أمريي يقضي إبنشاء جملس أتسيسي لوضع مشروع دستور لدولة  -ه
 (4)البحرين.

م حيث يبدي اجمللس رأيه يف مشروعات 1992إنشاء جملس الشورى يف العام  -و
 (5)اليت يتقدم هبا جملس الوزراء.القوانني 

 (6)م.2000طرح مشروع ميثاق العمل الوطين عام  -ز

 (7)م.2009صدور قانون أحكام األسرة البحريين سنة  -ح

م، وهو عبارة 2017-7-20يف اتريخ اجلديد  البحريين صدر قانون أحكام األسرة -ط
مرجع واحد فقط، ومل ختتلف  عن دمج املواد القانونية للمذهب السين واملذهب اجلعفري يف

يف مواطن قليلة م، إال 2009يف املذهب السين عن القانون الصادر يف عام القانونية املواد 
  (8).دث فرقاً ال حت  جداً 

 

                                                           

 . 169، ص: ر البحرين يف القرن العشرينأخباإمساعيل،  انظر: 1
 .78، ص: أحداث طواها الزمن/ املرخيي،  23، ص: حملات من ماضي البحريننظر: الوطين، ا 2
 .178، ص: أخبار البحرين يف القرن العشرينإمساعيل،  انظر: 3
 .183، ص: رجل وقيام دولةاحلمد،  4
 .129، ص: أخبار البحرين يف القرن العشرينإمساعيل،  انظر: 5
.158نفس املصدر: ص:  6
 .1ص: ، قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  7
 .11، ص: 2017يوليو  20، اخلميس 3323 ، ملحق العدد:اجلريدة الرمسية 8
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 القضاء البحريين.و  احملاكم نشأة اثنيا :
، م(1923-م1869)عام  خليفة الذي توىل احلكمعهد الشيخ عيسى بن علي آل -أ

وذلك بعد تعهد الدولة الربيطانية  ،آل خليفةيف عهد احملاكم  فيه تقر ن استهو أول زمو 
 حينها وكان القضاء، بتأمني ما وراء البحار وضمان حفظ الثغور عن املهامجات اخلارجية

بعلمه ويف أي زمان ووقت  فمن يعينه احلاكم يتوىل القضاء ابستقاللية وكان يقضي مستقالً 
يكن القضاء الشرعي وظيفة رمسية وحكومية، وإمنا هو أمر  له، وكذلك مل حيصل فيه الرتافع

، ومن األمور اليت جيب اإلشارة ويتم تعيينه من قبل احلاكم ديين يتواله من هو أهل لذلك
يشمل أنواعًا عديدة يتوالها القاضي مبفرده وبعلمه كالقضااي يها يف تلك احلقبة أن القانون إل

 (1).األسرية واجلنائية وغريها
م( من 1926طلب الشيخ ْحد بن عيسى بن علي آل خليفة )حلقبة اليت تليها يف ا-ب

)السري: تشارلز بلجريف( أن يشرف على شؤون الدولة فقد ع ني مستشاراً ومن ضمن املهام 
أن يتوىل أمور القضاء، فقام هو بدوره بتنظيم احملاكم، فقد قام بعمل ثالث اليت طلبت منه 

  (2).(املختلطةواحملكمة  -3 الصغرىواحملكمة  -2ربى احملكمة الك -1حماكم وهي: )
 عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، حيث صدر فيما يتعلقنتقل اَلن إىل ن -ج

سم احمكمة شرعية أخرى أطلق عليها  إنشاء م1962عام  ابجلانب القانوين والقضائي
ا صدر مرسوم بقانون نيل البحرين استقالهل بعدم و 1971وصوال للعام مث احملكمة الكربى، 

، وجاء يف الفصل الثاين منه أن وتعديالته م بشأن تنظيم القضاء1971لسنة  13رقم 
 القضاء يف البحرين يتكون من قسمني مها: القضاء املدين، والقضاء الشرعي ويضم القضاء

 الشرعي:
ربى،ك  ني: حمكمةالقضاء السين، والقضاء اجلعفري، وتتكون احملاكم الشرعية من حمكمت  

                                                           

 م،23/1/2010الد، انظر: مقال بعنوان: احملاكم الشرعية يف البحرين: عبق من األصالة والتحديث، صحيفة الب 1
 .http://www.albiladpress.com/news_inner.php?nid=38695&cat=1املوقع: 

  .91-90، ص: م(1957-م1926تشالز بلجريف: السرية واملذكرات )انظر: اخلليفة، مي حممد،  2

http://www.albiladpress.com/news_inner.php?nid=38695&cat=1
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  (1)ف.وحمكمة استئنا
صدر  م2002عام حفظه هللا  عهد جاللة امللك ْحد بن عيسى آل خليفةويف  -د

والذي يف الفصل الثاين منه بشأن السلطة القضائية  م2002لسنة  42املرسوم بقانون رقم 
أعاد من جديد تنظيم القضاء املدين، والقضاء الشرعي، حيث تتكون احملاكم الشرعية من: 

واحملكمة  ،واحملكمة الكربى الشرعية ،وحمكمة االستئناف العليا الشرعية ،مة التمييزحمك
ومتيزت هذه الفرتة ابلتطور الكبري وامللحوظ يف القانون والقضاء وشؤون  (2).الصغرى الشرعية

 احملاكم يف مملكة البحرين.
اترخيها هذا ما مرت به مملكة البحرين ابختصار مفيد من مراحل ووقفات مهمة يف 

القانوين والقضائي ومن أراد االستزادة والتوسع فله أن يرجع إىل املصادر املختصة هبذا 
 .املوضوع

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

مؤمتر ، وكالة أخبار املرأة./ وانظر: 3م، ص: 2002أكتوبر  23، 2553، العدد: اجلريدة الرمسيةملحق انظر:  1
املوقع اإللكرتوين:  ،2016نوفمرب  1الثالاثء "، املرأة البحرينية يستعرض "أثر التشريعات األسرية على واقع املرأة

http://wonews.net/ar/index.php?ajax=preview&id=18786. 
 .7-3م، ص: 2002أكتوبر  23، 2553، العدد: ملحق اجلريدة الرمسيةانظر:  2

http://wonews.net/ar/index.php?ajax=preview&id=18786
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 الفصل األول

 .معامل االجتهاد يف الزواج ومقدماته
 

 املبحث األول: معامل االجتهاد يف اخلطبة.
 االجتهاد يف إنشاء عقد الزواج.املبحث الثاين: معامل 

 لثالث: معامل االجتهاد يف شروط العقد.املبحث ا
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 الفصل األول: معامل االجتهاد يف الزواج ومقدماته.
بنا فحري  يف قانون أحكام األسرة البحريين، الدراسة اليت يقوم عليها هذا البحث مبا أن  

يف هذا الفصل   لسأتناو  ولذلكالفرد واجملتمع، حياة على  اليت ترتك أثراً أهم املواد  ندرسأن 
ابلزواج ومقدماته ودراستها يف ضوء الفقه اإلسالمي حماواًل من خالل ذلك املواد املتعلقة 

على املباحث  وسيشتمل هذا الفصل قانون األسرة البحريين، يف االجتهادات حصر أبرز
 :تاليةال

 املبحث األول: معامل االجتهاد يف اخلطبة.

  إنشاء عقد الزواج.املبحث الثاين: معامل االجتهاد يف

 املبحث الثالث: معامل االجتهاد يف شروط العقد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 ملبحث األول: معامل االجتهاد يف اخلطبة.ا

مسى هللا سبحانه وتعاىل عقد الزواج ابمليثاق الغليظ، وال ريب أن ه من أهم العقود 
يف عرف  مىهذه املقدمات ت س- له مقدمات ديننا اإلسالمي لك وضعوأعظمها، ولذ

ور ، وسيكون حميف األمرواجلدية  االستمرار ين علىالعاقدَ  مدى رغبة تبني -طبةالفقهاء ابخلِ 
 فيما أييت:  احلديث حول هذا املوضوع

قانون أحكام األسرة البحريين يف الفصل األول منه ابلكالم عن اخلطبة  ابتدأاملادة:  -1
  (1)خلطبة طلب الزواج والوعد به""ا( على ما أييت:1فقد نص القانون يف املادة )

تعد متهيدًا وإعداداً اليت  اخلطبة وأحكامهااحلديث عن القانون  َشرَع شرح املادة: -2
"القضاء الشرعي عرف اخلطبة أبهنا شروع يف فقد جاء يف شرح املادة األوىل: ، لعقد الزواج

 وبذلك (2)". لعقد الزواجالزواج ومقدمة له ومتعلق من متعلقاته، فاخلطبة ليست إال متهيداً 
ابلتقدم نوع من الطلب والرغبة  اخلطبة مبعناها الصحيح الدقيق أبن يكون فيهانستوعب 

خالل التعاريف ذلك من كما سيتضح   (3)طبةخِ لفظ للمخطوبة حىت يصح أن يطلق عليها 
 حية الشرعية.الاالصط
وقد عرفت األمة  اوالعمل هبأمجعت األمة على مشروعية اخلطبة  احلكم الشرعي: -3

هذا األمر، وملا كانت هذه املسألة إمجاعية فقد اجته القانون إىل التزام اإلمجاع مبشروعية 
 .كما سيأيت  اخلطبة

 املطلب األول: تعريف اخلطبة لغة واصطالحا .

 تعاىل: زوج، قال هللايف النكاح الطلب أن ي  و  :ولاخلاء والطاء والباء أصاخِلطبة لغة: " -1
                                                           

 . 3، ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
 .9، ص: شرح قانون األسرة البحرييناجلندي،  2
شاع بني الناس وهو أن اخلطبة جمرد وعد ابلزواج، وال تباح األمور احملرمة املعروفة يف النكاح  مهمشارة ألمر جيب اإل 3

 إال بعد العقد وليس الوعد به فقط.



30 
 

طبة: الكالم واخل   ،[235اح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء{ ]البقرة: }وال جن
  (1)"ب القوم فالان، إذا دعوه إىل تزوج صاحبتهم.طَ ويقال اختَ  ،املخطوب به

والعرب تقول: فالن  طبة، ابلكسر،وخِ  طباً بها خَ ب املرأة خيط  طَ وخَ وجاء يف لسان العرب:  
وهي   كح  فيقول املخطوب إليهم: نِ  طب  ويقول اخلاطب: خِ  ،بهاط  ب فالنة إذا كان خيَ طَ خَ 

 (2)"كلمة كانت العرب تتزوج هبا.
ها منهم بَ ها إىل أهلها طلَ طبَ طبة طلبها للزواج ويقال خَ اخلو ": ومن التعريفات اللغوية

ومن  (3)."طب وده فهو خاطب ويف املثل ذهب خاطبا فتزوجقال خَ وي   ،منه للزواج وكذا طلبه
 اخِلطبة عند أهل اللغة. مفهوم يتبني لنا السابقة يفاتالتعر  خالل

 أما تعريف اخلطبة اصطالحاً:  -2
وأطلق اخلطبة فأفاد أهنا ال تتعني  ،طلب التزويج" -بكسر اخلاء –أواًل: احلنفية: اخلطبة 

 دون التقيد أبلفاظ حمددة.ت ظهر الرغبة وتطلب الزواج  واملعىن أبن (4)".أبلفاظ خمصوصة
  (5)".النكاح وما جيري من احملاورة استدعاء"تعريف املالكية:  اثنياً:
 :ه( رْحه هللا اخلطبة أبهنا977)ت:  تعريف الشافعية: وعرف اخلطيب الشربيين اثلثاً:

 (6)".التماس اخلاطب النكاح من جهة املخطوبة"

 )7("اخلطبة، ابلكسر: خطبة الرجل املرأة لينكحها." :رابعاً: تعريف احلنابلة
  عن خالل التعريفات املتقدمة مثة فيما بينها تشابه، وال يكاد خيرج املعىن االصطالحي من

                                                           

 .198، ص: 2، جمقاييس اللغة ،بن فارسا 1
 .360، ص: 1، جلسان العربابن منظور،  2
 .243، ص: 1، جاملعجم الوسيطادر / حممد النجار، إبراهيم مصطفى / أْحد الزايت / حامد عبد الق 3
 .8: ، ص3، جرد احملتار على الدر املختارابن عابدين،  4
 .407، ص: 3، جمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلاحلطاب،  5
فتح الوهاب بشرح زكراي األنصاري،  /219، ص: 4، جمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين،  6

 .40، ص: 2، جج الطالبمنه
 .143، ص: 7، جاملغينابن قدامة،  7



31 
 

اظهار تصب مجيعها يف حبيث  فتجد التعاريف متقاربة ومشتقة من معىن واحد، اللغوي 
 الرغبة ابلزواج.و الطلب 
 

 املطلب الثاين: مشروعية اخلطبة.

 :جاء يف مشروعيتهاومما ، ديننا احلنيفيف  حكمهاو  ذ ِكرت اخلطبة

ت م   ِفيَما َعَلي ك م   ج َناحَ  َواَل }تعاىل: قوله -1 ت م   َأو   النَِّساءِ  ِخط َبةِ  ِمن   بِهِ  َعر ض  نَ ن    يف  َأك 
{ فًاَمع ر و  قَ و اًل  تَ ق ول وا َأن   ِإال   ِسرًّا ت  َواِعد وه ن   اَل  َوَلِكن   َسَتذ ك ر وهَن ن   أَن ك م   اّلل    َعِلمَ  أَن  ف ِسك م  

 .[235: البقرة]
 دون التصريح تلميحالو  التعريض حانه وتعاىل يف هذه اَليةأابح هللا سب وجه الداللة:

دل على مشروعية فقد  وجبواز ذلك ،العدة أو املبانة ثالاثً  يف من النساء وهيلطلب الزواج 
 (1)اخلطبة عموماً من ابب أوىل سواًء ابلتعريض أو ابلتصريح.

ال يبع الرجل على »: عن أيب هريرة ث النيب صلى هللا عليه وسلمحدي -أ السنة:من  -2
 (2) «.بيع أخيه، وال خيطب على خطبة أخيه، إال أن أيذن له

وسلم أن خيطب الرجل على خطبة  وجه الداللة من احلديث: هني النيب صلى هللا عليه
 ة بشكل عام.جواز مشروعية اخلطب هذا النص هم مننفأخيه، 

 خطب النيب صلى هللا» قول عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:فعلية: من السنة ال -ب
 (3)«هت  ح  حفصة فأنكَ  وسلم إيل   عليه

                                                           

 .188، ص: 3، جاجلامع ألحكام القرآنانظر: القرطيب،  1
، ص: 2كتاب النكاح، ابب: حترمي اخلطبة على خطبة أخيه حىت أيذن له أو يرتك، ج  الصحيح،املسند مسلم،  2

 .(1412، رقم احلديث: )1032
 .17، ص: 7ابب: تزويج األب ابنته من اإلمام، ج ب النكاح،كتا  ،الصحيح اجلامعالبخاري،  3
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 حلفصة بتهالنيب صلى هللا عليه وسلم من ِخط وجه الداللة: كما هو واضح من فعل
 عنهم أمجعني. تعاىل من عمر رضي هللا ذا األمروطلبه ه

ال نعلم بني أهل "رْحه هللا يف املغين:  (ه620)ت:  ابن قدامة ولمن اإلمجاع: ق -3
فإن كان النظر للمخطوبة  (1)."يف إابحة النظر إىل املرأة ملن أراد نكاحها اً العلم خالف

    .افيهفال شك أن مشروعية اخلطبة كذلك ال خالف الخالف بني أهل العلم فيه كما تقدم، 

احلسنة: مثل متكن  ري واملزااي من املعقول: هذا التصرف يقبله العقل ملا فيه من اخل -4
التقبل  بيانكذلك و  مع مراعاة الضوابط الشرعية، التعارف والتقرب أكثر كال الطرفني من

ملا فيه من الرتابط األسري والتواصل و والود واالحرتام استعدادًا للحياة الزوجية إذا مت  األمر، 
 بينهما وهذا مما يقوي أواصر اجملتمع اإلسالمي.

النظر فيها  أمعنتمشروعية اخلطبة، ولو  السابقة املتنوعةمن خالل األدلة  ايتضح لن
  ة للخطبة فحسب وإمنا حتث وتشجع عليها.عَ شرِّ لوجدهتا ليست م  

 

 املطلب الثالث: معامل االجتهاد يف حكم العدول عن اخلطبة وآاثره.

 الفرع األول: حكم العدول عن اخلطبة:
املادة الثانية منه الكالم يف مسألة العدول رة البحريين قانون األس يف جاء املادة: -1

ونص القانون   "لكل من اخلاطبني العدول عن اخلطبة." أ(/2)عن اخلطبة على النحو اَليت: 
ب(: "إذا مل حيصل عدول عن اخلطبة، وتزوجت /2كذلك يف نفس املادة الفقرة الثانية منه )

 (2)."املخطوبة آبخر، فال يفسخ الزواج

                                                           

 .96، ص: 7، جاملغينابن قدامة،  1
 .3، ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  2
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أ( جاءت املادة الثانية يف فقرهتا )أ( لتجيز لكل من اخلاطبني /2) شرح املادة:  -2
 العدول عن اخلطبة فهي عبارة عن وعد ابلزواج، فإذًا حيق لكال اخلاطبني العدول عن هذا

 (1)ذلك. عند أحد منهماتقرر  الوعد إذا

هنالك سبب أنه لو كان  وال شكونالحظ أن القانون مل يقيد العدول بعذر أو سبب، 
 .يكون العدول من ابب أوىلمقنع 

 ما مل حيصل يف حال إىل أنه قانون أحكام األسرة اجته ب( فقد/2وأما شرح الفقرة )
عدول من املخطوبة عن خطبتها من الشخص األول، مث تزوجت من شخص آخر فإن  

ن األول، عدوهلا عن اخلطبة مالزواج يتم وال يفسخ، ويكون زواجها من اَلخر داللة على 
 (2).حني تقبل الزواج من رجل  آخر ضمناً  أوأن العدول قد يكون صراحًة مما سبق ويتضح 

 لكل اخلطبة فيما يتعلق ابلفقرة )أ( من املادة الثانية جبواز العدول عن احلكم الشرعي: -3
 -كما قرران سابقاً -فقط  ابلزواج عبارة عن وعد خطوبة؛ وذلك لكونهمن اخلاطب وامل

 .فإذاً ليست واجبة اً لهوليست عقد

العلة من جواز العدول عن اخلطبة ألمهية وخطورة عقد  :اجتاه القانون والتعقيب -4
النكاح، ولكونه عقد موثق ومستمر فقد يرتتب عليه ضرر فينبغي االحتياط والتأكد قبل 

 . (3)األمرالشروع هبذا 

لزواج وجيوز العدول عنه، وعلى هذا يتضح لنا أنه ال إلزام مبجرد الوعد اب التعقيب:
 ولكن ينبغي التنبيه إىل أن الشريعة أكدت على اإليفاء ابلوعد وعدم نقضه لقول هللا تعاىل:

                                                           

 .10-9، ص: شرح قانون األسرة البحرييناجلندي،  انظر: 1
 .48، ص: أحكام األسرة البحريين )القسم األول(التعليق على قانون انظر: الغزايل واحملميد،  2
 . 146، ص: 7، جاملغينانظر: ابن قدامة،  3
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دِ  َوَأو ف وا} دَ  ِإن   اِبل َعه  ئ واًل  َكانَ   ال َعه  ال يتم العدول إال  أنيستحسن ، ف[34: اإلسراء{ ]َمس 
  .بعذر صحيح، وعدم التساهل والتالعب يف هذا األمر

 واخلطبة غريوهذا ما ذهب إليه القانون ابجلواز وهو قول مجهور الفقهاء كما جاء: "

  (1)".واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه، إال داود، فإنه أوجبها

القانون للمخطوبة التزوج من اخلاطب فعندما أجاز وأما الفقرة )ب( من املادة الثانية 
حكم األول فإن  ذلك يقودان إىل مسألة  اخلاطب عن ما مل حيصل عدول حىت يف حال الثاين
 :ليت اختلف فيها الفقهاءا -من األول-بعد اخلطبة  -على الثاين- العقد

خطبة الرجل على أخيه أن  اتفق مجهور أهل العلم على -1 حترير حمل النزاع: :أوال  
ال » عليه وسلم: حلديث النيب صلى هللا إذا حصل ركون إىل اخلاطب األول شرعاً  اهي عنهمن

وحكى اإلمام النووي رْحه هللا )ت:  (2)«.خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت ينكح أو يرتك
 (3)ه( اإلمجاع على ذلك.676

يف حال عدم وجود ركون وموافقة من قبل املخطوبة ومل تقبل اتفق الفقهاء على أنه  - 2
تقدم رجل آخر هلا وتزوج هبا فإنه ال جيوز خطبة الغري فلو فإنه  ؛خباطبها وإمنا جمرد كالم معلق

 (4)يفسخ الزواج.

 على ما يلي:  حكم العقد والنكاح من الثاين بعد خطبة األول يفاختلف الفقهاء  اثنيا :

                                                           

 .411-410، ص: 3، جمواهب اجلليل./ وانظر: احلطاب، 82، ص: 7، جاملغينابن قدامة،  1
 .19، ص: 7ابب: ال خيطب على خطبة أخيه حىت ينكح أو يدع، جكتاب النكاح، ،  الصحيحاجلامع البخاري،  2
، 32، ججمموع الفتاوى./ ابن تيمية، 197، ص: 9جاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، انظر: النووي،  3

 .7 ص:
، 7، جاملغين. ابن قدامة، 449-448، ص: 2، جاملهذب./ الشريازي، 759، ص: املعونةانظر: البغدادي،  4

 .143ص: 
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 العقد يكون صحيحًا مع احلرمة فال يفسخ النكاح إذا استوىف األركان القول األول:
 (1)والشروط، وهذا قول مجهور أهل العلم.

 ألن النكاح حادث بعد اخلطبة وهو مما وصفت من أن الفساد إمنا يكون" -1استدلوا: 

اخلطبة ف (2)".ابلعقد ال بشيء تقدمه وإن كان سببا له ألن األسباب غري احلوادث بعدها
 .فال يفسخ خبالف العقد فإنه مؤثر حيدث منه ضرر ،ال يرتتب عليها شيءو ليس هلا أتثري 

يست شرطا يف صحة النكاح فال يفسخ النكاح أن املنهي عنه اخلطبة وهي ل" -2
ال يشرتط العتبار النكاح صحيحًا عمل خطبة، فإذًا ال يفسخ ف ( 3)".بوقوعها غري صحيحة

 .مع األول بشكل غري صحيح وقوع اخلطبة متام الثاين بسبب عدم مع النكاح
يرتتب  مع احلرمة، مبعىن أنه هذا ما ذهب إليه اجلمهور من أدلة على أن العقد صحيح

 من الثاين.  يفسخ النكاح وال عليه اإلمث الديين ولكن هذا ال يبطل العقد
وهذا ، إن مل ينب هبا الزوج قد على خمطوبة الغري يستحق الفسخأن الع :الثاينالقول 

 (4)القول املشهور عند املالكية.

 ع أخيه، ال يبع الرجل على بي»عن أيب هريرة:  حديث النيب صلى هللا عليه -1استدلوا: 

 (5)«.وال خيطب على خطبة أخيه، إال أن أيذن له

 النهيو فقالوا: " والفساد ي الوارد يف احلديث على التحرميوجه االستدالل: ْحل النه

                                                           

: ، ص8، جاإلنصاف./ املرداوي، 42 ص:، 5، جاألم./ الشافعي، 13،ص: 5، جاملبسوطانظر: السرخسي،  1
35 . 
 .19 ، ص:5، جكشاف القناع./ وانظر: البهويت، 42، ص: 5، جاألمالشافعي،  2
 .129، ص: 6، جنيل األوطارالشوكاين،  3
./ شهاب الدين 521، ص: 2، جالكايف يف فقه أهل املدينة./ القرطيب، 760، ص: املعونةالبغدادي، انظر:  4

 .217، ص: 2، جالشرح الكبريالدسوقي،  11، ص: 2، جكه الدواينالفوا النفراوي، 
 .31ص:  سبق خترجيه 5
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 ولذلك يصبح العقد من الثاين ابطالً ويوجب الفسخ.( 1)"الفساديقتضي 

ذريعة إىل  وألن هذا: "ورد األذى بني الناس فقد جلب يؤدي إىل عللوا أبنه -2
يشاء أحد أن يفسد على غريه ويؤذيه إال  اإلفساد على الناس وإدخال األذى عليهم ألنه ال

ويبعث وجيتهد حىت إذا مل يبق إال الفراغ جاء فأفسد عليه، فوجب حسم الباب تركه خيطب 
 (2)".إيل هذا من الفعل لريتدع من يفعل ذلك على أال يعود ملثله إببطال ما أدى

وبعد اخلالف الذي وقع بني اجلمهور واملالكية يف املسألة  :والتعقيبقانون اجتاه ال
 وال يبطل العقد.الزواج ال يفسخ  أبن   بقول اجلمهورأخذ ون األسرة البحريين قانيتضح لنا أن 

 ،مداملعت املذهب مع كونه ةاملالكيقول خالف  ابختياره لقول اجلمهورو  التعقيب:
فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون حيكم القاضي : "ذكر املقنن فقدواملقدم حال االجتهاد 

فإن مل يوجد أخذ القاضي بغريه من املذاهب األربعة ألسباب  ،ابملشهور يف املذهب املالكي
يبينها يف حكمه، وإذا تعذر ذلك طبق القاضي القواعد الفقهية العامة يف الشريعة 

وال يركن أو يتقيد هاد املقنن، وأن له اختياراته ويف ذلك داللة على اجت (3)."اإلسالمية
 مبذهب بعينه.

 طبة.اهلدااي حال العدول عن اخلخ املهر و الفرع الثاين: حكم 
عن اخلطبة فجاءت على تطرق القانون البحريين ملسألة اهلدااي حال العدول  املادة: -1

ن   حصل عليها بعينها إل عن اخلطبة دون مقتض اهلدااي اليتد من عدَ ر  "ي َ  -أ :النحو اَليت
كانت قائمة، وإال فمثلها أو قيمتها يوم قبضها، مامل يقض العرف بغري ذلك أو كانت مما 

 تستهلك بطبيعتها."

                                                           

 .760، ص: املعونةالبغدادي،  1
 .761-760، ص: املعونةالبغدادي،  2
 .1، ص:قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  3
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"إن كان العدول ابتفاق الطرفني رد كل منهما ما قبض من هدااي الطرف اَلخر  -ب
 على النحو املشار إليه يف الفقرة السابقة."

 ابلوفاة، أو بسبب ال يد ألحد الطرفني فيه، أو بعارض قهري  "إذا انتهت اخلطبة -ج

 (1)حال دون الزواج، فال يسرتد شيء من اهلدااي."

 يف ذكروا البحريين هنا وهو أن شراح القانون يهلمثة أمر جيب التنبيه إ شرح املادة: -2
 أو مهرًا معجالً فبينوا أن املرجع يف شأن ما يعد هديةً  املهر واهلداايلكالم عن اهذا املوضع 

 إىل العرف البحريين وكل  له حكمه يف الرد وعدمه كما سيأيت.
بدون مقتض جيعل من عدل يرد  عن اخلطبة وضح أن العدوليجاء الكالم يف الفقرة )أ( 

، وأما إذا كان قد تصرف فيها أو للطرف الثاين اهلدااي بعينها إن كانت قائمة وموجودة
واشرتط القانون ا أن يرد مثل اهلدية أو يرد قيمتها يوم قبضها، هلكت يف يده فله اخليار إم

املادة  ونالحظ من .مربر فإن اهلدااي ال ترد فلو كان هناك لرد اهلدااي أن تكون دون مقتض
 مث بعد ذلك ما نص عليه القانون. ههو املقدم، وي قضى أوالً بالعرف اعتبار أن 

اهلدااي طعام أو شراب ومثل ذلك مما يستهلك وينتهي فإهنا كذلك يف حال إذا كانت 
 ألهنا تستهلك بطبيعتها. ؛ال ترد يف مجيع األحوال
ما مت  يلزم رد حدث ابتفاق الطرفني فإنهفالكالم فيها عن العدول إن وأما الفقرة )ب( 

 َلخر.عاد عن خطبة ا كل منهما  لطريقة اليت جاءت يف الفقرة )أ( ألنقبضه من اهلدااي اب
فيه ال يد ألحد الطرفني ، أو بسبب قرة )ج( يف حالة انتهاء اخلطبة ابلوفاةتكلم يف الفو 

 سواء اخلاطب أو املخطوبة، أو أمر خارج عن إرادهتما منع من إمتام الزواج ففي هذه احلالة 
 (2)ي سرتد شيئاً من اهلدااي. ال

                                                           

 . 3، ص: م األسرة )القسم األول(قانون أحكاهيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
التعليق على قانون أحكام األسرة ./ الغزايل واحملميد، 12-11، ص: شرح قانون األسرة البحريينانظر: اجلندي،  2

 .51-50، ص: البحريين )القسم األول(
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اهلدااي حال العدول و  املهر إىل مسألة حكم يقودان النص القانوين احلكم الشرعي: -3
   على النحو اَليت:وهي عن اخلطبة 

  حترير حمل النزاع: اتفق الفقهاء أن اخلاطب إذا قدم للمخطوبة املهر أو بعضه مث وقع أوال :

وأما ما قدمه العدول عن اخلطبة، فعلى املخطوبة رد مجيع ما دفع من املهر فقد جاء: "
أم مستهلكاً، ويف حال اهلالك أو ًء أكان قائماً أم هالكاً سوا هاخلاطب من مهر فله أن يسرتد

االستهالك يرجع بقيمته إن كان قيمياً، ومبثله إن كان مثليًا أايً كان سبب العدول من جانب 
 (1)."اخلاطب أو من جانب املخطوبة وهذا متفق عليه فقهاً 

 :النحو اَليت لعدول عن اخلطبة علىاختلف الفقهاء يف حكم اهلدااي حال ا اثنيا :
ما إذا استهلكت فال يسرتد أيسرتد اخلاطب اهلدااي إن كانت موجودة، و  القول األول:

 شيئاً وهذا قول احلنفية.
خطب بنت : "عند احلنفية وتعليلهم هلذا أن اهلدااي هنا كاهلبة فتأخذ أحكامها فقد جاء

فقط وإن تغري  ه قائماً فما بعث للمهر يسرتد عين رجل وبعث إليها أشياء ومل يزوجها أبوها
ة ما بعث هديمعاوضة ومل تتم فجاز االسرتداد وكذا يسرتد  ألنه ابالستعمال أو قيمته هالكاً 

 (2)"ألنه يف معىن اهلبة. وهو قائم دون اهلالك واملستهلك

نفق، مث تزوجت غريه مل يرجع عليها هدى أو أَ فإن أَ " وقد قالوا:للمالكية  القول الثاين:
إذا كان االمتناع من جهتها إال  واألوجه الرجوع عليها .ن الرجوع من جهتهاولو كا، بشيء

 ." أي اخلاطب.ألن الذي أعطى ألجله مل يتم" وتعليل ذلك: "لعرف أو شرط.
أما إن كان الرجوع من جهته فال رجوع له مث بني ما إن كان الرجوع من ِقبل اخلاطب فقال: "

ئًا من اهلدااي ولو  العدول من قبل اخلاطب فال يسرتد شيذا كان إوعلى هذا  (3)."واحداً  قوالً 
                                                           

وعة موسالزحيلي، /  296، ص: 8، جاإلنصافاملرداوي،  / 219، ص: 2، جالشرح الكبريانظر: الدردير،  1
 .39، ص: 8، جالفقه اإلسالمي

 .153: ، ص3، جرد احملتار على الدر املختارابن عابدين،  2
 .220-219، ص: 2، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي،  3



39 
 

أما إن كان من جهة املخطوبة فعليها رد اهلدااي إن كانت موجودة أو رد مثلها كانت قائمة، 
 أو قيمتها إن كانت مستهلكة، ويكون هذا يف حال:

 عدم وجود شرط بينهما يف هذا األمر. -أ
 ك.عدم وجود عرف بني الناس يقضي بغري ذل -ب

  وجب تقدميه والعمل به. كان هنالك شرط أو ع رففلو  
جاء يف حكم من خطب امرأة  أما مذهب الشافعية يف املسألة فقد القول الثالث:

له الرجوع مبا أنفقه على من دفعه له سواء "الزواج هبا: وأنفق عليها ليتزوجها فلم حيصل له 
وسواء رجع هو أم جميبه أم مات أحدمها؛  أم حلوى أم حلياً  أكان مأكال أم مشراب أم ملبساً 

 (1)".ألنه إمنا أنفقه ألجل تزوجها فريجع به إن بقي وببدله إن تلف
 هالكة أو إن كانت قائمة، وي رد مثلها أو قيمتها إن كانت سرتجعت  اهلدااي  أنواملعىن 

 .مستهلكة
ل الشافعية، إال مثل قو  رأي احلنابلة أن اهلدااي قبل العقد ت رد للخاطب القول الرابع:

ه( 334، فقد قال اإلمام اخلرقي )ت:اهلدااي أتخذ حكم اهلبة فال رجوع فيهاأن أهنم يقولون 
ولكنهم أجازوا للخاطب  (2)."يف هبته وال ملهد يف هديته وال حيل لواهب أن يرجعرْحه هللا: "

لواهب هنا يف من شروط اهلبة أن تكون بغري عوض، وا أنهيف ذلك تعليلهم اسرتداد هداايه؛ و 
يف هذه احلال يدل ألن ": وعللوا ذلك بقوهلمض وهو من أجل بقاء العقد، وهب بعو اخلطبة 

فهذا  (3)"ملك الرجوع كاهلبة بشرط الثواب. ؛فإذا زال على أنه وهب بشرط بقاء العقد
 على جواز اسرتداد اخلاطب هلداايه. التعليل من ِقبلهم

                                                           

، إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني./ البكري، 129، ص: 4، جحاشية اجلمل على شرح املنهجاجلمل،  1
 .310، ص: 3ج
 .82، ص: خمتصر اخلرقياخلرقي،  2
 .24، ص: 3، جشرح منتهى اإلرادات./ البهويت، 296، ص: 8، جاإلنصافاملرداوي،  3
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القانون  ظر يف أقوال أهل العلم يف املسألة نرى أنبعد الن :والتعقيباجتاه القانون  -4
 الذي تقدم. الكية على التفصيلبقول امل الفقرتني )أ،ب( يف أخذ البحريين

إذا كان العدول بسبب  وأما الفقرة )ج( فقد أخذ القانون البحريين بقول احلنابلة أبنه
ضرب احلنابلة مثاالً على ذلك اليد ألحدمها فيه، فإنه ال يسرتد شيئاً من اهلدااي، وقد  قهري

واتفقوا  شيئاً  ومن أعطى قوماً ابلوفاة كونه عارضاً اليد ألحد الطرفني فيه فقد ورد عندهم: "
 (1)."يزوجوه بنتهم فماتت البنت مل يكن له أن يرجع عليهم بشيء مما أعطاهم على أن

حىت يف  حبسب املصاحل الراجحة اجتهادات القانون البحريين أن يتبني التعقيب:
اجلزئيات البسيطة فإنه يفصلها ويدقق النظر وجيتهد مبا يراه مناسبًا ومالئمًا فقد أخذ يف 

 نفس املادة بقول احلنابلة.الفقرتني )أ،ب( بقول املالكية وأخذ يف الفقرة )ج( من 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .433، ص: خمتصر الفتاوى املصرية البن تيميةبدر الدين البعلي،  1
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 املبحث الثاين: معامل االجتهاد يف إنشاء عقد الزواج.

لدراسة أبرز املسائل اليت  نتطرق بتعريفه ومشروعيته، مث اءً زواج ابتدال عقد عن هنا حدثنت
 نص عليها القانون البحريين يف هذا املوضوع.

 

 املطلب األول: تعريف الزواج لغة  واصطالحا .

: "الزواج عقد شرعي بني رجل وامرأة لتكوين ذكرفيف املادة الرابعة  نص قانون األسرة
 (1)".اء املوانع ترتتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلةأسرة بشروط وأركان مع انتف

 هنا احلديث عن تعريف الزواج وسأذكرنالحظ يف النص أنه تطرق إىل مفهوم الزواج، 
  -بتفصيل أكثر كما سيأيت:

 (2) الفرع األول: الزواج لغة .

يم أصل اجلالزاء والواو و : "فقد جاء يف معجم مقاييس اللغةأهل اللغة تعريف الزواج ذكر 
 ،وهو الفصيح ها،زوج بعلِ  واملرأة، املرأة الزوج زوجمن ذلك  ،شيءيدل على مقارنة شيء لِ 

لفالن زوجان من ويقال  ،[35ن أنت وزوجك اجلنة{ ]البقرة: }اسكقال هللا جل ثناؤه:
 ".وأنثى اً احلمام، يعين ذكر 

والكسر فيه لغة، كالنكاح  ،التزويج: كالسالم من التسليم الزواج، ابلفتح، منوجاء أيضاً: "
 ."  ومعىنزانَ وَ 

مصدر صناعي مبعىن الزواج يقال و ، اقرتان الزوج ابلزوجة أو الذكر ابألنثى" :أيضاً  وقيل عنه  
 ".بينهما حق الزوجية وما زالت الزوجية بينهما قائمة

                                                           

 .4، ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
./ إبراهيم مصطفى / 25، ص: 6، جاتج العروس./ مرتضى الزبيدي، 35، ص: 3، جيس اللغةمقايابن فارس،  2

 .406-405، ص: املعجم الوسيطأْحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد النجا، 
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 الفرع الثاين: تعريف الزواج اصطالحا .
 :يلييفات ما اختلف الفقهاء يف تعريفاهتم ومن أشهر التعر 

من امرأة مل مينع من  عقد يفيد ملك املتعة أي حل استمتاع الرجل"أوال: تعريف احلنفية: 
 (1)."نكاحها مانع شرعي

عقد على جمرد متعة التلذذ آبدمية غري موجب قيمتها ببينة قبله " املالكية:اثنياً: تعريف 
 (2)".مجاع على اَلخرغري عامل عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على املشهور أو اإل

 (3)."عقد يتضمن إابحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترمجته: تعريف الشافعية: "اثلثا

عقد التزويج، فعند إطالق لفظه ينصرف إليه، ما مل يصرفه عنه رابعاً: تعريف احلنابلة: "
  (4)".دليل

تمتاع وإابحة حل االسكز على جانب رتأهنا ت نالحظتعريفات البعد االنتهاء من ذكر 
بل هنالك جوانب أخرى سامية  ،الوطء، واحلقيقة أن الزواج ال يقتصر على هذا اجلانب فقط

 أَز َواًجا أَن  ف ِسك م   ِمن   َلك م   َخَلقَ  َأن   آاَيتِهِ  َوِمن  }ويف غاية األمهية كما قال ربنا تبارك وتعاىل: 
ك ن وا َها لَِتس  َنك م   َوَجَعلَ  إِلَي   َةً  َمَود ةً  بَ ي   ، [21: الروم{ ]يَ تَ َفك ر ونَ  لَِقو م   ََلاَيت   َذِلكَ  يف  ِإن   َوَرْح 

حنتاج إىل تعريف يكون جامعًا يتضمن مع ما ذكره الفقهاء الغاايت األخرى من وعلى ذلك 
ه( 1394تعريف الشيخ حممد أبو زهرة رْحه هللا )ت: رجحتاَلية، وقد يف  الواردةالزواج 
حيقق ما يتقاضاه الطبع اإلنساين،  يد حل العشرة بني الرجل واملرأة مباقال فيه: "عقد يفالذي 

من خالل ( 5)وتعاوهنما مدى احلياة، وحيد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات."
                                                           

الدر املختار شرح تنوير في، ك./ عالء الدين احلص4-3، ص: 3ج ،رد احملتار على الدر املختارابن عابدين،  1
 .177، ص: جامع البحاراألبصار و 

 .403، ص: 3، جمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلاحلطاب،  2
، ص: 3، جأسىن املطالب يف شرح روض الطالب./ زكراي األنصاري، 200، ص: 4، جمغين احملتاجالشربيين،  3

98. 
 .3، ص: 7، جاملغينابن قدامة،  4
 .44، ص: عقد الزواج وآاثرهأبو زهرة،  5
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وتعرض لعموم املعاين والغاايت األساسية ، صورة شاملة وواضحة قد أعطى التعريف جتد أنه
 التعريفات السابقة. خبالفاليت شرع من أجلها الزواج 

 

 املطلب الثاين: مشروعية الزواج. 

عليه وسلم، واإلمجاع، والعقل، وردت مشروعيته من كتاب هللا، وسنة النيب صلى هللا 
 أييت سنذكر أهم األدلة على مشروعية الزواج.وفيما 

 آايت متعددة تدل على مشروعية النكاح منها: وردت من القرآن الكرمي: -1
{ َور اَبعَ  َوث اَلثَ  َمث ىَن  النَِّساءِ  ِمنَ  َلك م   طَابَ  َما فَان ِكح وا} تعاىل: قول هللا -أ

 . [3:النساء]
َاَيَمى َوأَن ِكح وا}وقول هللا عز وجل:  -ب  ِإن   َوِإَماِئك م   ِعَبادِك م   ِمن   َوالص احِلِنيَ  ِمن ك م   األ 
ِلهِ  ِمن   اّلل    ي  غ ِنِهم   ف  َقرَاءَ  َيك ون وا  .[32: النور{ ]َعِليم   َواِسع   َواّلل    َفض 

ك ن وا أَز َواًجا أَن  ف ِسك م   ِمن   َلك م   َخَلقَ  َأن   آاَيتِهِ  َوِمن  }وقال جل وعال:  -ج َها لَِتس   إِلَي  
َنك م   َوَجَعلَ  َةً  َمَود ةً  بَ ي    .[21: الروم{ ]يَ تَ َفك ر ونَ  لَِقو م   ََلاَيت   َذِلكَ  يف  ِإن   َوَرْح 
 على مشروعية الزواج واحلث عليه والرتغيب فيه.واضحة  جاءتمن اَليتني:  لداللةوجه ا

 من السنة النبوية: األدلة على مشروعية الزواج متوافرة يف السنة النبوية منها:  -2
اي معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، »حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:   -أ

 (1)«.ج، ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاءفإنه أغض للبصر وأحصن للفر 
وجه الداللة: حث النيب صلى هللا عليه وسلم للشباب على الزواج والرتغيب فيه يف حال 

 االستطاعة، وذكر ما فيه من اخلري والفوائد كما جاء يف احلديث.

                                                           

)رقم احلديث:  .3، ص:7ابب: من مل يستطع الباءة فليصم، جكتاب النكاح، ،  الصحيحامع اجلالبخاري،  1
5066) 
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 لي وأانم، ما ابل أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكين أص» قول النيب صلى هللا عليه وسلم: -ب
 (1)«.وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين

 الشاهد من احلديث قوله: وأتزوج النساء.
 وجه الداللة: أن النيب صلى هللا عليه وسلم حبب الزواج ملن تتوق نفسه له، وذكر أن

 الزواج.الوفري، ويدل ذلك على مشروعية  من سنته؛ فالشك أن فيه من اخلري العظيم هذا
: قال ابن قدامة ،ومل خيالف ذلك أحد روعية الزواجاإلمجاع: أمجعت األمة على مش -3

  (2)."وأمجع املسلمون على أن النكاح مشروع"
من دواعي الفطرة اليت خلقنا هللا سبحانه كل عقل سليم سي درك أن الزواج   املعقول: -4

ت شَبع تلك الغرائز اليت خلقها هللا يف   وتعاىل عليها، فبه يتحصل األمن واألمان النفسي، وبه
حيافظ على اجملتمعات اإلسالمية ويعمل على احلد من انتشار  بهكل  من الذكر واألنثى، و 

الفواحش واحملرمات، وحيفظ النسل، وتتكون من خالله اللبنة األساسية لكل جمتمع وهي 
 (3)شروعية الزواج.، فكل هذه األمور وغريها كذلك أدلة عقلية على أمهية وماألسرة
 

 املطلب الثالث: االجتهاد يف حتديد سن الزواج.

: "تزوج الصغرية اليت يقل أنه زواج الصغريةيف موضوع  نص القانون البحريين املادة: -1
  (4)سنها عن ست عشرة سنة مبوافقة احملكمة الشرعية بعد التحقق من مالءمة الزواج."

 غري والصغرية ما كان دون ست عشرة سنة فيدخلاملقنن أن الص اعترب شرح املادة: -2

                                                           

 . )رقم1020، ص:2ابب: استحباب النكاح ملن اتقت له نفسه، جكتاب النكاح، ،  الصحيحاملسند مسلم،  1
 (1401احلديث: 

 .3، ص: 7، جاملغينابن قدامة،  2
 .344-343، ص: 2، جمقاصد الشريعةابن عاشور،  انظر: 3
 .18، ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  4
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 ضمن هذا التحديد، وال يتم الزواج إال بعد موافقة احملكمة الشرعية، وكذلك إلزامهم قانوانً أن
 (1)يكون الزواج مالءماً؛ مبعىن أن يتناسب زواج الصغرية من الرجل املتقدم هلا.

 احلكم الشرعي: -3
إذا  (2)ةني أهل العلم على جواز زواج الصغري والصغري حترير حمل النزاع: الخالف ب أوال :

وأمجعوا أن نكاح األب ابنته الصغرية البكر جائز إذا أبوها من كفء فقد جاء: " زوجها
يتبني ابتداًء ف (3)."أمجعوا أن نكاح األب ابنه الصغري جائزء." وورد أيضاً: "زوجها من كف

 .يف الشريعة اإلسالمية جواز نكاح الصغار
فبالنسبة للذكر االحتالم  ،ها الشرعوقد بين عالمات البلوغ للذكر واألنثى معروفة يا :اثن

فإن  (4)،لكل منهمامع اإلنزال، وابلنسبة لألنثى احليض أو االحتالم، وكذلك إنبات الشعر 
  كم ابلبلوغ وإال فإن البلوغ يكون ابلسن.حيظهر شيء منها 

 لوغ على ثالثة أقوال:حتديد سن البالفقهاء يف  اختلف اثلثا :
سن البلوغ مثاين عشرة سنة للذكر، وسبع عشرة سنة لألنثى، وهذا هو  القول األول:

 (5)قول احلنفية.

عشرة سنة يف الغالم وسبع عشرة يف  مثاين" :يف حتديد سن البلوغ قال أبو حنيفة رْحه هللا
 (6)".اجلارية

                                                           

 .44، ص: شرح قانون األسرة البحريينانظر: اجلندي،  1
عن مسألة جواز الزواج للصغرية، وليس موضوع الدخول هبا؛ ألن فيه تفصيل فقط ينبغي التنبيه إىل أن الكالم هنا  2

 هبا ضرر أم ال، ويرجع يف ذلك إىل مواضعها يف كتب الفقه.يف حال يلحق 
 .40، ص: 7، جاملغين./ وانظر: ابن قدامة، 78، ص: اإلمجاعابن املنذر،  3
شرح ./ الزركشي املصري احلنبلي، 345، ص: 4، جاملغينللتفصيل أكثر حول عالمات البلوغ انظر: ابن قدامة،  4

 .94-93، ص: 4، جالزركشي على خمتصر اخلرقي
 .153، 6، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،  ./172، ص: 7، جبدائع الصنائعالكاساين،  5
 .172، ص: 7، جبدائع الصنائعالكاساين،  6
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َرب وا َواَل }قول هللا تعاىل:  -1استدلوا:  َسن   ِهيَ  اِبل يِت  ِإال   ال َيِتيمِ  الَ مَ  تَ ق  { َأش د ه   يَ ب  ل غَ  َحىت   َأح 
 .[152: األنعام]

د الصيب أن أش  "جاء يف تفسري اَلية عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال: وجه الداللة: 
، املقصود ابلبلوغ التمام واالستواء والكمال، وهذا أشد الصيب أنقالوا  ( 1)".مثان عشرة سنة

 .لعمرا اوال يتحقق ذلك إال هبذ
 أن البلوغ يكون بتمام مثاين عشرة سنة للذكر واألنثى وهذا هو املشهور القول الثاين:

 (3)وقيل: ست عشرة سنة. (2)،املالكيةعند 
ابالحتالم أو اإلنبات أو ابلسن وهو  والبلوغ:ه(: "646قال ابن احلاجب رْحه هللا )ت:

 (4)".ة وقيل: مخس عشرةوقيل: سبع عشر  مثاين عشرة
 إلثبات سن البلوغ يف متام مثاين عشرة سنة للذكر واألنثى.احلنفية  ثل دليلمب استدلوا:

 (5)سن البلوغ للذكر أو األنثى مخس عشرة سنة وهذ قول الشافعية، القول الثالث:
 (7)وأبو يوسف وحممد من احلنفية. (6)واحلنابلة،

فالبلوغ استكمال د قال اإلمام الشافعي رْحه هللا: "وذكر أهل العلم ذلك يف مؤلفاهتم فق
 والبلوغ: حيصل ابالحتالموجاء أيضاً: " (8)"،لذكر واألنثى يف ذلك سواءاة سنة مخس عشر 

 وعليه هذا املذهب ،، أو نبات الشعر اخلشن حول القبلأو بلوغ مخس عشرة سنة ،بال نزاع

                                                           

 .166، ص: 4، جنصب الرايةالزيلعي،  1
 .256، ص: 1، ججامع األمهات./ ابن احلاجب، 188، ص: 4، جبداية اجملتهدابن رشد احلفيد،  2
 .291، ص: 5، جخمتصر خليلشرح اخلرشي،  3
 .256، ص: 1، ججامع األمهاتابن احلاجب،  4
 .342، ص: 6، جاحلاوي الكبري./ املاوردي، 220، ص: 3، جاألمالشافعي،  5
، اإلنصاف./املرداوي، 304، ص: 4، جاملبدع يف شرح املقنع./ ابن مفلح، 346، ص: 4، جاملغينابن قدامة،  6
 320، ص: 5ج
 .203، ص: 5، جتبيني احلقائق./ الزيلعي، 172، ص: 7، جالصنائع بدائعالكاساين،  7
.220، ص: 3، جاألمالشافعي،  8
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وهذا  لبلوغ فيهما خبمس عشرة سنةويفىت اب" وكذلك ورد عن أهل العلم: (1)"األصحاب.
 (2)".أيب يوسف وحممد رْحهما هللا عند

أن رسول هللا صلى هللا عليه » :قال ابن عمر رضي هللا عنهما حديث -1: أدلتهم
ابن وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم جيزين مث عرضين يوم اخلندق، وأان 

 (3)«.عشرة سنة، فأجازين مخس
ر م  ع   تعتربو  لة: بني احلديث أن سن مخس عشرة سنة هي السن املعتربة للبلوغ،وجه الدال

وفيه يف هذا العمر ابخلروج واجلهاد، وقد جاء: " صلى هللا عليه وسلم الرجل، فقد أذن النيب
دليل على أن من استكمل مخس عشرة سنة صار مكلفا ابلغا له أحكام الرجال ومن كان 

 (4)."دوهنا فال

دليلهم على استواء الذكر واألنثى يف سن البلوغ، وال فرق بني الذكر واألنثى : العقل -2
ألن السن معىن حيصل به البلوغ، يشرتك فيه الغالم واجلارية، فاستواي فيه،  " يف ذلك قوهلم:

 وقد حددوه خبمس عشرة سنة كما تقدم. (5)"كاإلنزال.
ها يظهر يل أن الراجح قول الشافعية بعد عرض أقوال أهل العلم واألدلة عليالقول الراجح: 

 واحلنابلة ومن وافقهم وهللا أعلم.
حتديد سن البلوغ خبمس عشرة سنة يف حديث ابن عمر رضي هللا  سبب الرتجيح:

يصبح فيه الشخص مكلفاً، وكذلك يالحظ يف  العمرعنهما وهو واضح الداللة، وأن هذا 
ليهما التغريات البدنية الدالة على البلوغ وهللا للذكر واألنثى تظهر ع لعمرواقع حياتنا أن هذا ا

 أعلم.
                                                           

 .320، ص: 5، جاإلنصافاملرداوي،  1
 .203، ص: 5، جتبيني احلقائقالزيلعي،  2
، حديث رقم: 177، ص: 3ابب: بلوغ الصبيان وشهادهتم، ج كتاب الشهادات،  ،الصحيحاجلامع البخاري،  3
(2664). 

 .81، ص: 2، جسبل السالمالصنعاين، 4 
 .346، ص: 4، جاملغين./ ابن قدامة، 346، ص: 6، جاحلاوي الكبرياملاوردي، 5 
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فطاملا  ؛إىل عدم تقييد الزواج بشيءاجته  البحريين قننامل :والتعقيباجتاه القانون  -4
ال تعارض بني الشرع  هفاألصل أن، املوانع فإنه ي قبل تنتفيتتحقق فيه األركان والشروط و 

، وهذا التحديد يعد اجتهاداً من دون السادسة عشروالقانون، إال أن القانون استثىن من هي 
وسبب  قد ملن هي دون هذا السن إال مبوافقة احملكمة الشرعية،فال يتم الع ،القانون البحريين

 املصلحة العامة للزواج، ففي حال رأت احملكمة الشرعية هذا التقييد فيما يظهر أنه من ابب
ن هي دون هذا السن فإن الزواج ينعقد ويتم  من األضرار مل لوهأنه تتحقق فيه املصلحة وخ

 كغريه.
السن  ادون هذ مأن هذا التقييد موفق ومناسب ملن ه ويرى الباحث التعقيب:

 قدمونسي ملااالستيعاب و  ،العقلي اجلانبراعاة م :لعدة أمور منها؛ اوخصوصًا يف جمتمعن
لجانب اجلسدي ومدى ، وكذلك النظر لاحلياةيف  املهمةاجلديدة و يف هذه اخلطوة عليه 
 .، وغريهاواحلمل واإلجناب على املعاشرة الزوجية القدرة
 

 يف عقد الزواج. ملطلب الرابع: االجتهاد يف االشرتاطا

اليت ال تنايف  هبااشرتاط أحد الزوجني على اَلخر، وأقصد  مسألة أتناول يف هذا املطلب
 .د الزوجنيمصلحة ألح هافييكون  هي شروطالعقد، وليست من مقتضاه؛ و 

 (1):على ما أييت نص القانوناملادة:  -1
 األزواج عند شروطهم إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالالً." -أ

 إذا اقرتن العقد بشرط ينايف غايته أو مقصده، فالشرط ابطل والعقد صحيح. -ب
ر ال يعتد أبي شرط إال إذا نص عليه صراحًة يف عقد الزواج، أو ثبت ابلبينة أو أق -ج

 به الزوجان.

                                                           

 .4، ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
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للزوجني عند اإلخالل مبوجب الشرط طلب الوفاء به حتت طائلة فسخ العقد أو  -د
 "التطليق.
فيما يتعلق ابلفقرة )أ( فإهنا تقرر املبدأ العام وهو االلتزام بكل شرط  شرح املادة: -2

حالة اشرتاط حيل حراماً، وأما الفقرة )ب( فإهنا حتمي العقد من البطالن يف أو  حيرم حالالً  ال
ما ينايف مقصد وغاية العقد، فيبطل الشرط مع بقاء العقد صحيحاً، وأما الفقرة )ج( فإهنا 

؛ فيثبت املنصوص عليه يف عقد تفاق عليه من الشروطما مت االتبني توسع القانون يف إثبات 
 ءتالزواج، وكذلك أجاز ما ثبت بدليل وبينة، ويثبت الشرط كذلك إبقرار الزوجني له، وجا

 الفقرة )د( تبني أنه حيق لكل واحد من الزوجني أن يشرتط، وعند عدم الوفاء ابلشرط له أن
 (1)يطلب فسخ العقد أو التطليق.

 كم الشرعي: احل -3
 -األصل يف حكم االشرتاط يف عقد النكاح ألحد الزوجني اإلابحة لألدلة اَلتية: -1
 .[1: املائدة{ ]اِبل ع ق ودِ  َأو ف وا واآَمن   ال ِذينَ  اَيأَي  َها}قول هللا تعاىل: -أ

 (2)«.أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»: من السنة -ب

 (3)«.املسلمون على ش ر وطهم»وكذلك قول النيب صلى هللا عليه وسلم:  -ج  

مشروعة كانت طاملا   ؛لسابقة جواز االشرتاط ابتداءيتضح من خالل األدلة ا الداللة: وجه
برعايتها والوفاء هبا، فيتضح ، مث إهنا مل تقف عند هذا احلد فقط بل طالبت وليس فيها حمظور

  شرتاطعاقدين االلكال ال جيوزلذلك ، و مشروعة ومباحة يف األصلابإليفاء هبا أهنا من املطالبة 
 كان جنسوإذا  "ه( رْحه هللا: 728، وقد قال شيخ اإلسالم )ت: ومباح وفق ما هو مشروع

 
                                                           

 .65، ص: ألول(التعليق على قانون أحكام األسرة البحريين )القسم اانظر: الغزايل واحملميد،  1
 (.5151، رقم احلديث: )20، ص: 7ابب: الشروط يف النكاح، جكتاب النكاح، ،  الصحيحاجلامع البخاري،  2
إرواء (، قال األلباين يف 3594، رقم احلديث: )446، ص: 5، ابب يف الصلح، جسنن أيب داود ،أبو داود 3

 : صحيح.142، ص: 5، جالغليل
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 (1)".به: علم أن األصل صحة العقود والشروط الوفاء ورعاية العهد مأموراً  
مل أيمر الشارع هبا ومل ينه عنها، ويف -خالف أهل العلم يف صحة الشروط  -2

 :ومن أمثلتها يف عقد النكاح، -اشرتاطها مصلحة ألحد الزوجني
ها، أو أن تستمر يف دراستها أو تشرتط الزوجة أن ال خترج من بلدها، أو أن ال يتزوج علي

 وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني: (2)عملها،
 (3)الشروط ابطلة وغري صحيحة، وهذا قول مجهور أهل العلم. القول األول:

 أحل إال شرطاً  املسلمون على ش ر وطهم»حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:  -1استدلوا: 
 (4)«حراماً أو حرم حالاًل.

ما ابل أانس يشرتطون شروطا ليست يف كتاب هللا، » :صلى هللا عليه وسلمه قول -2
  (5)«.ليس يف كتاب هللا فليس له، وإن شرط مائة مرة شرط هللا أحق وأوثق من اشرتط شرطاً 

ختالف مقتضى أن هذه الشروط  :ذكر شيخ اإلسالم عنهم ما لقول اجلمهور وجه الداللة
مقتضياهتا ابلشرع، فيعترب تغيريها تغيريًا ملا أوجبه الشرع وهذا مبنزلة  بالعقد؛ ألن العقود جت

أو السفر أو غريه حمرماً  أبخرى ن  هذه األمور املباحة من الزواجفكأ (6)تغيري العبادات،
فال تقبل الشروط عندهم إال ما جاء يف القرآن أو السنة تنص إبابحته،  العقد، ى هذامبقتض

  رع.لشا خالففت أما هذه

                                                           

 .146، ص: 29، ججمموع الفتاوىابن تيمية،  1
 جيب التنبيه ابتداء على أن حق االشرتاط يكون لكال الزوجني وليس للزوجة فقط. 2
/ الرباذعي  278-277، ص: 2، جبدائع الصنائع. / الكاساين، 120، ص: 19، جاملبسوطالسرخسي،  3

روضة  ./ النووي،65، ص: 5، جاألم./ الشافعي، 166، ص: 2، جالتهذيب يف اختصار املدونةاملالكي، 
 .265، ص: 7، جالطالبني

 .49سبق خترجيه ص:  4
، رقم 152، ص: 3ابب: ما جيوز من شروط املكاتب ومن اشرتط، جكتاب املكاتب، ،  الصحيحاجلامع البخاري،  5

 (.2561احلديث: )
 .131، ص: 29، ججمموع الفتاوىابن تيمية،  6
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 (1)وال مقتضاه. من مصلحة العقد أن هذه الشروط ليست :اعللو  -3

عمل ابلشروط فلهم مل ي   أن هذه الشروط صحيحة ويلزم الوفاء هبا، فإن القول الثاين:
  (2)إهناء الزواج وإبطاله، وهذا قول احلنابلة يف املسألة.

دِ  َوَأو ف وا}قول هللا تعاىل: -1استدلوا:  دَ ا ِإن   اِبل َعه  ئ واًل  َكانَ   ل َعه   [34: اإلسراء{ ]َمس 
 (3)«.املسلمون على ش ر وطهم»حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:  -2

وجه الداللة من اَلية واحلديث: اإليفاء ابلعهود والشروط أمر مطلوب يف الشريعة ومنها ما 
 جاء يف أمور النكاح.

 من الشروط أن توفوا به ما أحق ما أوفيتم »حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:  -3
 (4)«.استحللتم به الفروج

 النكاح. من أحق الشروط إيفاًء ما جاء يف عقدوجه الداللة: 
الشرع وحض  على تنفيذه، وأن ذلك من ر به اإليفاء ابلعهود والشروط أمَ  أن وممكن أن يقال

 ، خيالف الشرعمباح مامل -يف األصل- يف النكاح االشرتاط ، ومبا أنصفات وأخالق املؤمن
 إما حلصوله على منفعة أو لدفع ضرر عنه وال إشكال يف ذلك، شرتطوكون أحد الزوجني ي

  وللطرف اَلخر املوافقة أو الرفض وحتمل مجيع التبعات والنتائج.
 .املسألة أخذ القانون بقول احلنابلة يف وقد :والتعقيباجتاه القانون  -4

 يفمن قوة النظرة  انبع   ووه ،البحرييناملقنن من  اً داجتها عدوهذا االختيار ي   التعقيب:
 .من أهم معامل االجتهاد يف القانون البحريين وعلى االجتهاد، وه األدلة والبحث، وفيه داللة

 

                                                           

 .506، ص: 9، جاحلاوي الكبري املاوردي، 1
 . 416، ص: 1، جالعدة شرح العمدة. / هباء الدين املقدسي، 39، ص:3، جايفالكابن قدامة،  2
 .49ص:  سبق خترجيه 3
 .49ص:  سبق خترجيه 4
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 املطلب اخلامس: االجتهاد يف توثيق عقد الزواج.

وثيق عقد يف ت البحريين على االجتهاد من قانون األسرة أتطرق يف هذا املوضع إىل أمثلة
 الزواج منها:

 املوثق  ( على أنه: "يوثق الزواج رمسياً، وجيوز إثبات الزواج غري16تنص املادة ) املواد: -1

 "ابلبينة الشرعية.
يشرتط لتوثيق عقد زواج من جتاوز الستني من عمره " تنص على أنه: أ(/21)وكذلك املادة 

احملكمة  يج العربية احلصول على إذنابمرأة من غري مواطنات دول جملس التعاون لدول اخلل
 الشرعية املختصة ابملوافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من حتقق املصلحة وكفاية

 "الضماانت.
 شرح الفقرة )ب(: "يشرتط لتوثيق عقد زواج املواطنة البحرينية اليت مل تتجاوز عشرين عاماً 

 ول على إذن احملكمة الشرعية املختصةوترغب يف الزواج من أجنيب جتاوز اخلمسني عاماً احلص
 (1)"ابملوافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من حتقق املصلحة وكفاية الضماانت.

( على ذلك أبن 16توثيق الزواج كما نصت املادة )طلب القانون شرح املواد:  -2
يف كل  يوثق رمسياً، وهذا التوثيق من سياق النص قصد به إثبات الزواج فقط، وكذلك جيوز

 األحوال إثبات الزواج غري املوثق ابلبينة الشرعية.
( جاء فيها أنه يف حالة إذا كان الزوج حبرينياً وجتاوز الستني وأراد الزواج ابمرأة 21وأما املادة )

غري مواطنات دول جملس التعاون اخلليجي، وكذلك يف حالة كانت الزوجة حبرينية ومل من 
ترغب ابلزواج من غري البحريين الذي جتاوز اخلمسني عاماً، ففي يتجاوز عمرها عشرين عاماً و 

 :يليهذه احلالتني فقط على املواطن واملواطنة مراعاة ما 
 هذا الزواج. صول على إذن احملكمة الشرعية يفاحل -أ

                                                           

 .9-8، ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
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التأكد من احملكمة املختصة أبن املصلحة ستتحق يف احلالتني املذكورتني وكذلك  -ب
 (1)ت الكافية هلذا الزواج، وهذه األمور ختضع لتقدير احملكمة الشرعية.يكون لديهما الضماان

مل يكن هذا يف عقد الزواج، و التوثيق  أخذ القانون البحريين مبسألة احلكم الشرعي: -3
 .التابعنيوال الكرام وال الصحابة  ،األمر موجوداً يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم

 أن التوثيق ليس من األركان وال الشروط يف عقد ي الحظالنظر يف الفقه اإلسالمي  بعد
 ويعتربمل ينص على توثيق عقد النكاح  أبنه تبني من خالل تتبع النصوص الشرعيةف الزواج،

 .واملصاحل إذا كان فيها منفعة فإهنا مطلوبة وحنتاجهااملصلحة، من ابب 
ذكر اإلمام الشاطيب يف   حول هذا املوضوع فقد مفيدولعلماء الشريعة اإلسالمية كالم 

 املعلوم من الشريعة أهنا شرعت ملصاحل العباد؛ فالتكليف كله إما لدرء: "قولهاملوافقات  كتابه
شرائع وإذا أتملت ويقول ابن قيم اجلوزية: " (2)."مفسدة، وإما جللب مصلحة، أو هلما معا

  لصة أو الراجحة حبسبدينه اليت وضعها بني عباده وجدهتا ال خترج عن حتصيل املصاحل اخلا
ن فاتت أدانمها وتعطيل املفاسد اخلالصة أو إها و ن تزاْحت قدم أمهها وأجلّ إاإلمكان و 

 (3)".ابحتمال أدانمها ن تزاْحت عطل أعظمها فساداً أالراجحة حبسب اإلمكان و 

األصل فيه دلت الشريعة اإلسالمية على أن التوثيق  :والتعقيباجتاه القانون  -4 
اجتهاد حسن ومقبول، يعود  إذن فهو ،وحيقق مصلحة شرعية الدين ال خيالف ونهك  اإلابحة

ويؤدي ذلك إىل استصالح  وحيافظ على استقرارها ودميومتها؛ابلنفع على األسرة املسلمة 
وهذا ما اجته له  اجملتمع اإلسالمي وكل هذا مما هتدف له شريعتنا اإلسالمية وتسعى لتحقيقه

ق الزواج حنافظ ونضمن حقوق الزوجني وعدم الكيد والظلم من فمن خالل توثي ،املقنن
  مما حيقق الطمأنينة لألسرة. أحدمها على اَلخر

                                                           

 .48-47، 44، ص: شرح قانون األسرة البحريينانظر: اجلندي،  1
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كل ذلك غايته (  21القيود كما جاء يف املادة ) كذلك يف موضوع اشرتاط بعضو  
س به  وليس املراد منه التضييق والتشديد، وال أب -كما ذكران-يصب يف مصلحة هذا الزواج 

 .جيلب املنافع ويدفع األضرار وال خيالف الشرعكونه 
 

 املطلب السادس: االجتهاد يف تزويج فاقدي وانقصي األهلية.

ال يعقد زواج اجملنون أو املعتوه أنه: " على منه (19) جاء يف القانون املادة املادة: -1
 إال من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك بعد مراعاة ما أييت:

 رف اَلخر الزواج منه بعد اطالعه على حالته.قبول الط -أ
 كون زواجه فيه مصلحة له.  -ب
عدم وجود ضرر أو خطر عليه وعلى زوجته أو على نسله ويثبت ذلك بشهادة  -ج

  (1)"طبية.
يسببان لإلنسان عدم اإلدراك  بني شراح القانون أن اجلنون والعته :شرح املادة -2

الوضع عدمي األهلية ابلنسبة لتصرفاته ولذلك منع القانون والتمييز؛ فيصبح حال كونه يف هذا 
وليه، وعلى الويل يف احلالتني املذكورتني أن حيصل أواًل على إذن  علمزواج اجملنون واملعتوه إال ب

القاضي لكي يستطيع الويل تزويج من هو يف واليته منهما، وعلى القاضي قبل اإلذن 
 بزواجهما مراعاة ما أييت:

ن الطرف الثاين على علم واطالع حبالته سواء النفسية والعقلية وله اختاذ أن يكو  -أ
 الوسائل اليت متكنه من ذلك عند األخصائيني وغريهم.

 أن يكون الزواج فيه مصلحة للمجنون أو املعتوه. -ب

                                                           

 .9-8، ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
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عدم وجود ضرر على اجملنون أو املعتوه وكذلك على الطرف اَلخر، وعلى النسل  -ج
  (1)ا، ويكون ذلك ابلشهادات الطبية من األماكن املختصة.سيكون بينهم الذي 

 اجلنون والعَته. يف تعريف جاء ما أوالً  احلكم الشرعي: -3
 (2)."زوال العقل أو فساد فيه"لغًة:  اجلنون -1 

اختالل العقل حبيث مينع جراين األفعال واألقوال على هنج ": اجلنون اصطالحاً  -2
 (3)".العقل إال اندراً 

 (4)."نقص عقله، أو فقد أو دهش فهو معتوه، عت هاً وع ت هاً وع تاهاً " :لغة ملعتوها -1
يف العقل، فيصري صاحبه خمتلط الكالم  آفة توجب خلالً " االصطالح:املعتوه يف  -2

 (5)."يشبه بعض كالمه بكالم العقالء وبعضه بكالم اجملانني وكذا سائر أموره
 :أمهها على أقوالوهو  يف حكم زواج اجملنون واملعتوه لمأهل الع ننتقل إىل خالف

للويل أن يزوج اجملنونة عدم اشرتاط العقل لصحة الزواج، وعلى ذلك جيوز  القول األول:
صغرية كانت أو كبرية، وللحاكم كذلك تزوجيها إذا كان يف ذلك حاجة ومصلحة  واملعتوهة

 .مرجوة من الزواج، وهذا قول احلنفية واحلنابلة

كدفع ضرر الشهوة ابملصلحة واحلاجة، اً كان الزواج منوط  إذاأبنه تعليلهم  -1: ستدلواا
 والعفاف، وصيانة العرض، وغري ذلك.عنها، وصيانتها عن الفجور، وحتصيل املهر والنفقة، 

 قالوا كذلك ينبغي تزويج اجملنونة يف حال قرر الطب أن علتها تزول بتزوجيها ويف -2
 (6) .صلحة ونفع هلامذلك 

                                                           

 .46-45، ص: شرح قانون األسرة البحريينانظر: اجلندي،  1
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أيضاً إجبار اجملنون واجملنونة على  عند عدمهما أن لألب أو وصيه، وللحاكم القول الثاين:
 الزان والضياع وإىل هذا ذهب املالكية. ما عنسبيالً لصوهن يف حال كانالزواج 

 (1).من الفساد والزان والضياع فاظ عليهماحل ينبغي التزويج كونه سبباً يف تعليلهم لذلك أنه
 ظهرت اليتاجلد وكذلك احلاكم تزويج اجملنون واجملنونة أو ينبغي لألب  الثالث:القول 

 لبيان املصلحة املرتتبة على ذلك وهذا قول الشافعية. هيتوقع شفاؤمها بو حاجتهما للزواج، 
 عنها. : أن الويل ال يستقل يف التزويج بل يشرتط إذن احلاكم نيابةيف املسألة وهلم قول آخر
   قوهلم مبا استدل عليه أصحاب القول األول من تعليالت، وكذلك مبا يرى فيه استدلوا على 

 (2)السلطان من مصلحة وحاجة يف هذا الزواج.

 اجته القانون البحريين يف هذه املسألة إىل تزويج اجملنون  :اجتاه القانون والتعقيب -4

 .قول الشافعية وأْحدإىل  أقربإن كان له حاجة إىل النكاح، وهذا بعد إذن القاضي واملعتوه 
ط ارت شايف قضية  جملنون واملعتوهازواج البحريين فيما يتعلق ب قننامل اجتهد التعقيب:

ويكون ذلك بشهادة طبية عليه وعلى زوجته ونسله،  على عدم وجود ضرر أو خطرثبات اإل
 من اجلهات املختصة وتكون صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة.

 من ابب جلب املصاحل ودفع يدخليعود ابلنفع على الفرد واجملتمع و  مراألوالذي يظهر أن  
 استقرار األسرة.بقاء و كونه رافداً يف احلفاظ على لوكذلك  واملفاسد،
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 معامل االجتهاد يف شروط العقد. املبحث الثالث:

قانون  ضمن ما جاء يفنستعرض فيما أييت مناذج وأمثلة لالجتهاد يف شروط العقد 
 هذه الدراسة.  تتناوله ماوهو  سرة البحرييناأل

 املطلب األول: االجتهاد يف الوالية.

النماذج بعض ل هنا وسنتطرق ،شروط عقد النكاح موضوع الواليةبمن األمور اليت هلا صلة 
 . األسرة البحرييناملهمة اليت تطرق هلا قانون 

 الفرع األول: تعريف الوالية لغة واصطالحا .
من ذلك الويل:  ،م والياء: أصل صحيح يدل على قربالواو والال"غة: الوالية ل -1
ويل الشيء وويل ." وجاء أيضاً: "بعد ويل، أي قرب. وجلس مما يليينيقال: تباعد  القرب

: الوالية، وجاء كذلك اخلطة كاإلمارة، والوالية املصدرعليه والية ووالية، وقيل: الوالية 
 (1)".صرةابلكسر، السلطان، والوالية الن

وهو: من احلنفية جاء يف تعريفها ما ذكره بعض أهل العلم  الوالية اصطالحاً: -2
 ض عليههذا التعريف من االنتقاد فقد اعرت  مل يسلم و  (2)."تنفيذ القول على الغري شاء أو أىب"

 (3)كونه مقتصراً على والية اإلجبار فقط دون والية االختيار.أبنه غري جامع؛ ل
: "قدرة الشخص شرعًا على إنشاء ات االصطالحية للعلماء املعاصرينومن التعريف

ويالحظ أن هذا  (4)التصرف الصحيح النافذ على نفسه أو ماله، أو على نفس الغري وماله."
 فهو شامل للوالية عموماً على النفس واملال.التعريف غري مانع 
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 شرعية اح وهو: "سلطةوقد وقفت على تعريف حيدد موضوعنا بشكل دقيق يف والية النك
  (1)لعصبة نسب، أو من يقوم مقامهم، يتوقف عليها تزويج، من مل يكن أهالً لعقده."

 .وحكمتها الفرع الثاين: مشروعية الوالية
 األدلة على والية النكاح: -1

نَ  َأن   تَ ع ض ل وه ن   َفاَل }قول هللا تعاىل:  -أمن الكتاب:   .[232 :البقرة{ ]أَز َواَجه ن   يَ ن ِكح 
 وهذا أبني ما يف القرآن من أن للويل مع املرأة يف نفسها حقاً ": ما قاله الشافعيوجه الداللة 

واملعىن أن النكاح ال يصح  (2)"وأن على الويل أن ال يعضلها إذا رضيت أن تنكح ابملعروف.
 من املنع. للويل وفيها هني إال ابلويل
ِلِهن   إبِِذ نِ  فَان ِكح وه ن  } -ب  .[25: النساء{ ]اِبل َمع ر وفِ  أ ج وَره ن   َوآت وه ن   َأه 

دل على أن وجه الداللة: جاءت اَلية يف نكاح اإلماء وقد ذكر ابن كثري يف تفسريها: "
 (3)."السيد هو ويل أمته ال تزوج إال إبذنه

ن وليها أميا امرأة نكحت بغري إذ»حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:  -جمن السنة: 
 فنكاحها ابطل فإن دخل هبا فلها املهر مبا استحل من  ،فنكاحها ابطل ،فنكاحها ابطل

 (4)«.هلا من ال ويل وإن اشتجروا فالسلطان ويل ،فرجها

  وردوقد  ،وجه الداللة: يظهر من نص احلديث على أن نكاح املرأة يشرع هلا إبذن وليها
 :نكاح هلا ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال فأي امرأة نكحت بغري إذن وليها فالفيه: "

 (5)."«فنكاحها ابطل»
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 :(1)احلكمة من مشروعية النكاح -2
 أمهها: عديدة الوالية يف أمور حكمةتتضح 

؛ كالصغار واجملانني  بعض األزواجمن قوق احلمصلحة و للقد يكون هناك عدم إدراك  -أ
 .يف هذه احلالة ويل عليهم ويؤدي ذلك لضياع حقوقهم مما يستدعي ضرورة وجود

الوالية على املرأة يف النكاح كمال ألدهبا وحيائها، فمباشرهتا لعقد النكاح بنفسها  -ب
وأبهلها العيب واالنتقاص بسبب  ، وقد يلحق هبااليناسبهاة أفيه نوع من االرجتال واجلر 

حتسن  على حقوقها، واختيار األصلح فقد ال فاظحذلك، وكذلك الوالية عليها فيه 
   .هلا االختيار لوحدها، فيكون الويل عوانً ومساعداً 

قصور يف الفهم عدم األهلية يف التصرف أو مثاًل بعض احلاالت اليت يتضح فيها  -ج
 فيتطلب ذلك وجود مباشرة من قبل الويل. ،واملعرفة يف هذا اجلانب

 الفرع الثالث: ترتيب األولياء.
 :يليقانون األسرة يف موضوع ترتيب األولياء ما ( من 12جاء يف املادة )املادة:  -1

األب، اجلد ألب، االبن وإن "الوالية يف الزواج للعصبة ابلنفس على الرتتيب التايل:  -أ
نزل، األخ الشقيق، األخ ألب، ابن األخ الشقيق، ابن األخ ألب، العم الشقيق، العم ألب، 

 بن العم ألب.اابن العم الشقيق، 
ان يف القرب فأيهما توىل عقد الزواج جاز، ويتعني من أذنت له إذا استوى ولي -ب

 املخطوبة، فإن اختلفا ومل تعني املخطوبة انتقلت الوالية إىل القاضي.
ذا غاب الويل األقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو مل يتمكن من االتصال إ -ج

  (2)به، أو عضل انتقلت الوالية إىل القاضي."
 مقتصر أ( ذكر شراح القانون يف موضوع الوالية يف الزواج أبنه/12) شرح املادة: -2
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على العصبات ابلنفس واستبعد العصبات ابلغري والعصبات مع الغري، مث عمد إىل ترتيب 
 أن القانون قدم القرابة، مث اعتد جبهة القرابة. الحظ الشارحو ، األولياء على النحو املذكور

إذا  ، و ذلكيصح له  عقدال فأيهما توىليف القرب  وليانب(: يف حالة تساوي ال/12)
وأما يف يتوىل املوضوع، يباشر و فمن وقع عليه االختيار  حدمهاذن وتعيني املخطوبة ألإب كان

 .للقاضي تنتقل فإن الوالية ومل تعني املخطوبة أحداً  -الوليان-ا إذا اختلفحالة 
كان يف مكان جمهول، أو   ج(: الويل األقرب يف حالة غيابه غيبة منقطعة، أو/12)

ل الويل؛ حىت ال تظل املرأة متعلقة بغيبة الويل أو عضله، مكان ال ميكن االتصال به أو عض
  (1). إىل أن الوالية تنتقل إىل القاضيينالبحري األسرة قانونففي هذه احلاالت اجته 

 : احلكم الشرعي -3
  مي يف والية النكاح اختالفاً لتقداختلف الفقهاء فيمن هو أوىل اب مسألة ترتيب األولياء:

سأذكر املسألة  فيهوبسبب تشعب اخلالف والتفريعات الكثرية حىت يف املذهب الواحد،  اً كبري 
 البحريين. املقننعلى الرتتيب املشهور لكل مذهب؛ حىت يتضح من خالل ذلك ما اجته إليه 

 بعد حمجوب ابألقربالرتتيب يف والية النكاح كالرتتيب يف اإلرث واأل القول األول:
اَليت: االبن، فابنه وإن سفل، مث األب فأبوه وإن عال، مث كعند احلنفية   فتقدم عصبة النسب

 األخ الشقيق مث األخ ألب، مث ابن العم الشقيق مث ابن العم ألب، مث أعمام األب.
 واألدلة اليت ساقوها هلذا الرتتيب:

 هبا  أن كل قرابة يتعلق هبا الوارث يتعلق األصلرث فقد قالوا: "قياس الوالية على اإل -1
فيما استدلوا  القياسفهذا وجه  (2)."ثبوت الوالية؛ ألهنا داعية إىل الشفقة والنظر كالعصبات

  عليه فقاسوا الوالية على اإلرث.لعدم وجود النص كذلك ، و به
 

                                                           

 .40-38، ص: شرح قانون األسرة البحرييناجلندي، انظر:  1
 .96، ص: 3، جاالختيار لتعليل املختارأبو الفضل احلنفي،  2
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 (1).فلذلك ي قدم ن االبن أوىل ابملرياث، وأقوى تعصيباً أب كذلك  استدلوا -2
ألن ؛ وقد خالف يف هذا الرتتيب حممد ابن احلسن رْحه هللا فقال أن األب مقدم على اإلبن

والية األب تعم املال والنفس فال يثبت لالبن الوالية يف املال، وألن األب ينظر هلا عادة 
 (2).يف الوالية واالبن ينظر لنفسه ال هلا فكان األب مقدماً 

كية يتقدم فيه األبناء فأبناؤهم وإن سفلوا، مث األب، مث الرتتيب عند املالالقول الثاين: 
اإلخوة األشقاء، مث اإلخوة ألب، مث بنو اإلخوة لألب واألم، مث بنو اإلخوة ألب، مث األجداد 

 (3)، وقال املغرية: اجلد وأبوه أوىل من األخ وابنه.ألب وإن علوا مث العمومة وإن سفلوا

مبثل ما استدل به  ستدلواايب احلنفية تقريبًا ولذلك املالكية يف ترتيب األولياء كرتتو 
األصل أن  " ية قدموا اجلد على اإلخوة األشقاء ودليلهم على ذلكوالفرق أن احلنف (4)،احلنفية

  (5)".ظركل قرابة يتعلق هبا الوارث يتعلق هبا ثبوت الوالية؛ ألهنا داعية إىل الشفقة والن
مث أبوه وإن عال، مث أخ ألبوين مث ألب، مث بنو  : األبترتيب الشافعيةالقول الثالث: 

  (6).اإلخوة وإن نزلوا، مث األعمام، مث بنوهم وإن سفلوا، مث سائر العصبة على ترتيب اإلرث
َنا}قول هللا تعاىل: -1استدلوا:   َهب   َربِّ } ، وقوله تعاىل:[90: األنبياء{ ]حَي ىَي  َله   َوَوَهب  

 .[38: عمران آل{ ]طَيَِّبةً  ذ رِّي ةً  َلد ن كَ  ِمن   يل 
  .قدم على اإلبن وليس العكسي  وجه الداللة: أن الولد موهوب ألبيه، وعليه 

 والرتتيب يف التزويج،"استدلوا يف هذا الرتتيب ابلقياس على املرياث بقوهلم:  -2

                                                           

-76، ص: 3، جاحلاشية./ ابن عابدين، 96، ص: 3، جتاراالختيار لتعليل املخانظر: أبو الفضل احلنفي،  1
79. 
 .277، ص:3، جفتح القدير./ ابن اهلمام، 220، ص: 4، جاملبسوطانظر: السرخسي،  2
 .40، ص: 3، جبداية اجملتهدانظر: ابن رشد احلفيد،  3
 .40، ص: 3، جبداية اجملتهد./ ابن رشد احلفيد، 246، 4، جالذخريةالقرايف،  4
.96، ص: 3، جاالختيار لتعليل املختارفضل احلنفي، أبو ال 5
، مغين احملتاج./ الشربيين، 59، ص: 7، جروضة الطالبني./ النووي، 15-14، ص: 5، جاألمانظر: الشافعي،  6
 .249، ص: 2ج
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 (1)".يف اإلرث كالرتتيب
القصد " :بنته فقالواكذلك أبن  األب أكمل نظراً، وأكثر شفقًة ورعايًة ال  استدلوا -3

 (2)".أشفق عليها، وأطلب للحظ هلا من غريه بابلويل طلب احلظ هلا واأل
: أبوها فأبوه وإن عال، مث التايل ترتيب األولياء لدى احلنابلة على النحو القول الرابع:

مها مث ألب، مث بنو  ألب، مث بنومها، مث عمها ألبوين ابنها وابنه وإن نزل، مث أخوها ألبوين مث
 .(3)وهذا الرتتيب املشهور عند احلنابلة مث سائر األولياء على ترتيب اإلرث ابلتعصيب،

وتعليالت ميكن الرجوع هلا يف استدل احلنابلة مبثل ما استدل به الشافعية من األدلة 
  (4).مصادرها

 ويضاف عليها ما يلي:
ائر ما ثبتت الوالية األب يلي ولده يف صغره وسفهه وجنونه، فيليه يف س"تعليلهم:  -1

 ."عليه فيه
الوالية احتكام، واحتكام األصل "وعللوا أيضًا على تقدميهم لألب يف الوالية أن :  -2

 (5)."على فرعه أوىل من العكس

يالحظ أن ترتيب األولياء املذكور يف قانون األسرة : والتعقيب اجتاه القانون -4
 .البحريين موافق ملذهب احلنابلة

 وضوحول ،يف األدلة لنظرا فيه داللة على قوة رجيح القانون ملذهب احلنابلةت التعقيب:
 املقنن البحريين.ِقبل احلنابلة يف املسألة، وهذا ي عد اجتهاداً من  به ما استدل وتنوع
 

                                                           

 .59، ص: 7، جروضة الطالبنيالنووي،  1
 .155، ص: 16، جاجملموع مع تكملة السبكي واملطيعيالنووي،  2
 .70-69، ص: 8، جإلنصاف./ املرداوي، ا15-13، ص: 7، جملغين: ابن قدامة، اانظر 3
 .412، ص: 7، جالشرح الكبري./ ابن قدامة، 14، ص:7، جملغينانظر: ابن قدامة، ا 4
 .14، ص: 7، جاملغينابن قدامة،  5
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 الفرع الرابع: انتقال الوالية حال عضل الويل.
 ابتداًء.بني معىن العضل قبل الشروع ابحلديث عن هذه املسألة وتفاصيلها، حري  بنا أن ن

العني والضاد والالم أصل واحد صحيح يدل على شدة والتواء يف العضل لغًة:  -1
، إذا يالً عضِ ها تَ لت  ال، وعض  ض  ع ةَ املرأَ  ضلت  وعَ  ،يف أمره قت  عليه، أي ضي   ضلت  عَ ، و األمر

 (1).منعتها من التزوج ظلماً 
فئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل منهما منع املرأة التزوج بك" وأما يف االصطالح: -2

 (2)."يف صاحبه، سواء طلبت ذلك مبهر مثلها أو دونه

إذا غاب الويل األقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو مل " ج(/12): املادة -1
 (3)يتمكن من االتصال به، أو عضل انتقلت الوالية إىل القاضي."

 (4)مت شرحها يف الفرع السابق. شرح املادة: -2

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني. احلكم الشرعي:  -3
أن الوالية تنتقل إىل القاضي وهذا قول مجهور العلماء من احلنفية  :القول األول
 (5).واملالكية والشافعية

فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل »حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:  -1استدلوا: 
 (6)«.له

 : أن الوالية يف الزواج تنتقل للقاضي يف حال عضل أو اختالف وتنازع األولياء.وجه الداللة

                                                           

 .1032، ص: القاموس احمليط./ الفريوزآابدي، 346-345، ص: 4، جمقاييس اللغةابن فارس،  1
 .75، ص: 8، جاإلنصافاملرداوي،  2
 7، ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  3
 .56انظر ص:  4
، األم./ الشافعي، 232-231، ص: 2، جالشرح الكبري./ الدسوقي، 83-82، 3، جاحلاشيةابن عابدين،  5
 .14، ص:5ج
 .58سبق خترجيه ص:  6
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 «.السلطان ويل من ال ويل له»: عليه الصالة والسالم لقوله هلم حجه ليس أبنه: نوقش
ضمري مجع  ألن قوله: )فإن اشتجروا( ؛وميكن ْحله على ما إذا عضل الكل ،وهذه هلا ويل
  (1).يتناول الكل

النكاح حق هلا فإذا "أن الوالية تنتقل للقاضي بقوهلم: و  ينالوالية على الد  قياس  -2
تعذر ذلك من جهة وليها كان على احلاكم استيفاؤه، كما لو كان على رجل دين فامتنع من 

 (2)".ينوب عنه يف الدفع من مال املمتنع ن احلاكمإبذله ف

 (3)، وهذا قول احلنابلة.ولياءأن الوالية تنتقل إىل من يليه من األالقول الثاين: 
قد تعذر التزويج من األقرب، فوجب أن ينتقل إىل " علتهم يف ذلك أنه: -1استدلوا: 

 ."ن  من يليه، كما لو ج  
أبنه قياس مع الفارق ألن اجملنون فاقد للوالية من األساس؛ لعدم وجود العقل الذي  :يناقش

 ى اجملنون. قياس العاضل عل يصلحهو من شروط الوالية، فال 
 (4)".الوالية عنه، كما لو شرب اخلمر يفسق ابلعضل، فتنتقل"استدلوا كذلك أبنه:  -2
ي رد على هذا الدليل أبن شارب اخلمر فاسق، والفاسق ال تسقط واليته على األرجح  يناقش:

 فال ي قاس عليه العاضل.
اجلمهور أبن ذهب القانون يف هذه املسألة مع قول  :التعقيبو  اجتاه القانون -4

 .الوالية تنتقل إىل القاضي مباشرة
 وأرى يف اجتهاد القانون واختيارهم لرأي اجلمهور نوع من الفطنة وفهم للواقع التعقيب:

قلة الوازع الديين، وكذلك يف هذا خصوصًا مع ، احلايل وما آلت إليه األمور يف جمتمعاتنا
 وهي: لةهذه احلاعند وجود مثل تعود ابلنفع واخلري  عدة أمور الرأي

                                                           

 .31 ، ص:7، جغيناملابن قدامة،  1
 .163، ص: 16، جاجملموعالنووي،  2
 .75 ، ص:8، جاإلنصاف./ املرداوي، 110 ، ص:6، جاملبدعابن مفلح،  3
 .111 ، ص:6، جاملبدعابن مفلح، ./ 31-30، ص: 7، جاملغينابن قدامة،  4
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أن ال تضطر الفتاة للتأخري والتعطل والتسويف إىل أجل غري مسمى بسبب  -1
 العضل.
أن ال تكون ضحية للمقارانت واجملامالت الضارة يف جمتمعاتنا وهذا حاصل بكثرة  -2

 .أفضل مما يعود ابلضرر املعنوي واجلسدي عليها فتنتقل الوالية للسلطان
 ،رة للقاضي سبب يف رفع العبء واحلرج على األولياء األبعدانتقال الوالية مباش -3

 .عضل الويل إذاوكذلك يف حال حدث خالف بينهم فكل ذلك يرتفع بتويل القاضي مباشرة 
أهنا مل توف حقها يف  يرى الباحثمسألة عضل الويل  تقدم حول ما من خالل

إدراجها وتبيينها  ي قرتحمادة دون تفصيل، ف كرت على عجل يف جزء منفقد ذ   قانونال
 .ذلك من خالل ما مت احلديث عنه وقد اتضح زمنبشكل أكرب؛ نظراً ألمهيتها يف هذا ال

 

 املطلب الثاين: االجتهاد يف الصداق.

 ما يسمى يف العرف الشرعي  الصحيح جيب للمرأة مقدار من املال، وهو يف عقد النكاح
 من التفصيل يف هذا املطلب.  يءوسنتطرق إليه بش ،أو املهر ابلصداق

 الفرع األول: تعريف املهر لغة  واصطالحا .
 رها مهراً رها وميه  املرأة ميهَ  رَ هَ هور؛ وقد مَ الصداق، واجلمع م   ،املهر" املهر لغة: -1
ة: ريَ املهِ و  ،ها غريي على مهرا: زوجت  رهت  مهَ وأَ  ،هورة، أعطيتها مهراً ا، فهي ممَ هت  هر  مَ ، و وأمهرها

 (1)".بكل عمل ق  اذِ ق يف الشيء. واملاهر: احلَ ذ  واملهارة: احلِ ، الية املهرالغَ 

ملال جيب يف عقد النكاح على الزوج يف مقابلة ا": يف االصطالح الشرعياملهر  -2
 (2)"ضع، إما ابلتسمية أو ابلعقد.منافع البِ 

                                                           

 .184، ص: 5، جلسان العربابن منظور،  1
 .316، ص: 3، جالعناية شرح اهلدايةالبابريت،  2
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 الفرع الثاين: مشروعية املهر.
 :كتاب والسنة واإلمجاعثبتت مشروعية املهر يف ال

تَ غ وا َأن   َذِلك م   َورَاءَ  َما َلك م   َوأ ِحل  } -أ :من الكتاب -1 َواِلك م   تَ ب    َغري َ  حم  ِصِننيَ  أِبَم 
تَ ع ت م   َفَما م َساِفِحنيَ  َتم  ت   ِفيَما َعَلي ك م   ج َناحَ  َواَل  َفرِيَضةً  أ ج وَره ن   َفآت وه ن   ِمن  ه ن   بِهِ  اس   بِهِ  م  تَ رَاَضي  

 . [24: النساء{ ]ال َفرِيَضةِ  بَ ع دِ  ِمن  
 لفريضة اليت فرضها هللا تعاىل هلا وهي املهر.اب لزوجة حقهاالبذل لوجه الداللة: 

 .[4: النساء{ ] حِن َلةً  َصد قَاهِتِن   النَِّساءَ  َوآت وا}  -ب
 (1)."هذه اَلية تدل على وجوب الصداق للمرأة"قال القرطيب رْحه هللا: 

 .[25: النساء{ ]اِبل َمع ر وفِ  أ ج وَره ن   َوآت وه ن  }  -ج
 .وهي أيضاً من أمساء املهر والصداق أجورهن مبعىن مهورهنوجه الداللة: 

رأى على عبد الرْحن بن  هأن م عن النيب صلى هللا عليه وسل حديث -أ من السنة: -2
تزوجت امرأة على وزن نواة من قال: اي رسول هللا، إين « ما هذا؟»عوف أثر صفرة، فقال: 

 (2)«. ولو بشاةوملِ فبارك هللا لك، أَ »ذهب، قال: 
: تقدمي املهر للزوجة عند النكاح، فقد قدم عبدالرْحن بن عوف رضي هللا عنه وجه الداللة

 نواة من ذهب.
طلب أن يزوجه من امرأة جعلت أمرها قول النيب صلى هللا عليه وسلم للرجل الذي  -ب

 (3)«.من حديد ولو خامتاً إذهب فالتمس »: هللا عليه وسلمصلى  للنيب
 وجه الداللة: مشروعية ووجوب تقدمي املهر للزوجة ملن أراد الزواج، ولو شيئاً يسرياً، حىت

 من حديد كما جاء يف احلديث. اً وإن كان خامت
                                                           

 .24، ص:5، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  1
الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخامت حديد، وغري ذلك من قليل ابب: كتاب النكاح، ،  الصحيحاملسند مسلم،  2

 (.1427، رقم احلديث: )1042، ص: 2وكثري، واستحباب كونه مخسمائة درهم ملن ال جيحف به، ج
 (.5871، رقم احلديث: )156 ، ص:7خامت احلديد، ج ابب:كتاب اللباس،   ،الصحيحاجلامع البخاري،  3
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 (1)".يف النكاح أمجع املسلمون على مشروعية الصداق" :من اإلمجاع -3
 تدل  هذه اَلية" )وآتوا النساء صدقاهتن حنلة(رْحه هللا يف تفسريه: قوله تعاىل:  وقال القرطيب

 وال خالف فيه إال ما روي عن بعض أهل العلمعلى وجوب الصداق للمرأة، وهو جممع عليه 
 (2)."يءمن أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه ال جيب فيه صداق، وليس بش

 نفي الصداق يف العقد. طالفرع الثالث: اشرتا
 ؟احلكم لو مت اشرتاط إلغاء الصداق من عقد الزواج فماما نتكلم يف هذه املسألة عن موضوع 

من شروط صحة عقد الزواج يف قانون األسرة البحريين، وهو الذي يهمنا ما املادة:  -1
 (3)ج( أن من شروط صحة العقد: "عدم نفي الصداق."/26جاء يف نص املادة )

"عدم نفي الصداق هو شرط من  :أن جاء على نص املادة وضيحت رح املادة:ش -2
 (4)شروط صحة الزواج، وعدم نفي الصداق ال يعين ضرورة اشرتاط ذكره يف عقد الزواج."

فقد اختلف الفقهاء  من شروط عقد الزواج إلغاء املهرأنه لو جاء  احلكم الشرعي: -3
 يف صحة النكاح على قولني: 

ه مجهور الفقهاء يأن اشرتاط نفي املهر ال يبطل النكاح وهذا ما ذهب إل ل:القول األو 
  (5)من احلنفية والشافعية واحلنابلة.

ألن هذه الشروط تعود إىل معىن زائد يف العقد، ال يشرتط ذكره، وال يضر " -أاستدلوا: 
 ".اجلهل به، فلم يبطله

 ."مع الشرط الفاسد ألن النكاح يصح مع اجلهل ابلعوض، فجاز أن ينعقد" -ب

                                                           

 .209، ص: 7، جاملغينابن قدامة،  1
 .24 ، ص:5، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  2
 .11 ، ص:قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  3
 .62 ، ص:شرح قانون األسرة البحرييناجلندي،  4
./ املرداوي، 394-393 ، ص:9، جاحلاوي الكبري./ املاوردي، 61 ، ص:1، جبداية املبتدياملرغيناين،  5

 .165 ، ص:8، جاإلنصاف
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 (1) "أن املهر أثر للعقد وحكم من أحكامه فال ميلكان نفيه." -ج
 اختيار  وهو املالكية هلذا القول ذهبقد اشرتاط نفي املهر يبطل النكاح و القول الثاين: 
 (2).تيميةشيخ اإلسالم ابن 

 .[4: النساء{ ] حِن َلةً  َصد قَاهِتِن   النَِّساءَ  َوآت وا} -استدلوا: أ
وعلى ذلك فإنه هبذا  (3)."اَلية تدل على وجوب الصداق للمرأة"قال القرطيب يف تفسريه: 

 الشرط يبطل النكاح عندهم.
تَ ع ت م   َفَما} -ب َتم  ت م   ِفيَما َعَلي ك م   ج َناحَ  َواَل  َفرِيَضةً  أ ج وَره ن   َفآت وه ن   ِمن  ه ن   بِهِ  اس   بِهِ  تَ رَاَضي  

 . [24: النساء{ ]َضةِ ال َفرِي بَ ع دِ  ِمن  
قول النيب صلى هللا عليه وسلم للرجل الذي طلب أن يزوجه من امرأة جعلت أمرها  -ج
 (4)«.ولو خامتا من حديدإذهب فالتمس »للنيب: 
نالحظ أن اختيار املقنن اجته إىل ما ذهب إليه املالكية  :والتعقيب اجتاه القانون -4

 اتفق العاقدان على نفي الصداق يف العقد.وشيخ اإلسالم، فال يصح النكاح إذا ما 
يف هذه املسألة يدل على وضع  فيما يبدو أن اختيار القانون ملذهب املالكية التعقيب:

 لقوة األدلة عند الرتجيح؛ ألنه من خالل عرض املسألة يظهر أن أدلتهم أقوى وأرجح االعتبار
، ص على احلقوق وعدم التهاوناحلر ؛ وكذلك ألن ما أقروه فيه نوع من خبالف القول اَلخر

 وهذا مطلوب هنا ملا للنكاح من أمهية يف الشريعة اإلسالمية كما تقدم.
 الفرع الرابع: تنازع الزوجني يف قبض الصداق.

 إذا تنازع الزوجان يف قبض الصداق" ( على أنه:33نص القانون يف )املادة املادة:  -1

                                                           

 .80 ، ص:أحكام املهر يف الفقه اإلسالمي./ الضو، 94، ص: 7، جاملغينابن قدامة،  1
، الفتاوى./ ابن تيمية، 172، ص:3ج، شرح خمتصر خليل/ اخلرشي،  90، ص:1، جمنت الرسالةالقريواين،  2
 .344، ص:29ج
 .24، ص:5، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  3
 .66سبق خترجيه، ص:  4
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ة يف نفي قبضه مع ميينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ومل تكن هناك بينة فالقول للزوج قبل
 (1)الدخول ومل تكن هناك بينة فالقول للزوج يف حصول القبض مع ميينه."

 :من صور التنازع على قبض الصداق أن القانون ذكر شرح املادة: -2
د دليل أو بينة على القبض فإنه يعمل هبا، وإن مل يكن و وجبقبل الدخول:  القبض -أ

 على ما تدعيه.ميينها ل وال بينة فالقول للزوجة يف نفي قبض الصداق بشرط هناك دلي
بعد الدخول: أيضًا ي عمل ابلدليل أو البينة يف حال تواجدمها وإال فالقول القبض  -ب

 (2)للزوج يف حصول القبض بشرط ميينه.

وفق – يف قبض املهر تنازع الزوجنيمسألة أقوال العلماء يف  احلكم الشرعي: -3
 على النحو اَليت: -لصور اليت ذكرها القانونا

إن كان اخلالف قبل الدخول فالقول للزوجة مع ميينها، وعلى الزوج  القول األول:
بتقدمي  بعد الدخول؛ فإن مل يكن هناك عرفوإن كان اخلالف إثبات ما يدعيه ابلبينة، 

يف النزاع على  ميينها، وإن كان هناك عرف فيحكم العرفمع لزوجة اشيء، فالقول قول 
 .وهذا القول هو املشهور عند احلنفية، ويكون املرجع إليه أصل القبض

 (3)لعرف وما جرت به العادة.اباستدلوا:  
القول للزوجة قبل الدخول مع ميينها، والقول للزوج بعد الدخول مع ميينه  القول الثاين:

 د املالكية.إال إذا كان هناك عرف فريجع إليه وهذا هو القول املشهور عن

ألن العرف ابملدينة كان عندهم أن ال " مبا تعارف عليه الناس فقد ذكروا: :استدلوا
 (4)."يدخل الزوج حىت يدفع الصداق

                                                           

 .12 ، ص:قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
 .72 ، ص:شرح قانون األسرة البحرييناجلندي، انظر:  2
-125، ص: 2، ججمموعة رسائل ابن عابدين/ ابن عابدين،  148 ، ص:3، جاشيةاحلانظر: ابن عابدين،  3

126. 
 .55 ، ص:3، جبداية اجملتهدابن رشد،  انظر: 4
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إن  يفرق أصحاب هذا القول ما بني قبل الدخول وبعده، فقد قالوا: "مل القول الثالث:
 ."فالقول قوهلااختلف الزوجان يف قبض املهر، فادعاه الزوج، وأنكرت املرأة، 

 " فعلى ذلك يكون القولن األصل عدم القبض، وبقاء املهر.استدلوا: تعليل فقد ورد: "أب
 (1)للزوجة مع ميينها سواء كان قبل أو بعد الدخول، وإىل هذا القول ذهب الشافعية واحلنابلة.

الرأي هذا ، ويف املالكية ذهبمل اجتاههيف  أقرب القانون اجتاه القانون والتعقيب: -4
توجد  ملإن  مث ،ابتداءً  جعل القول لصاحب البينةف دون اَلخر، على أحدمها قتصاراالعدم 

بينة قبل الدخول يكون القول للزوجة، وبعد الدخول القول للزوج، وأرى أن توجه القانون مع 
 .وهللا أعلم هذا القول موفق، وفيه من اإلنصاف بني الزوجني

مل يذكر يف قضية التنازع بني الزوجني القانون  نالحظ أن ةنظر يف املسألبعد ال التعقيب:
إال موضوع قبض املهر، وال ينحصر التنازع فيه فقط، بل هنالك العديد من املسائل ال تقل 

ف نزاع يف حياتنا وواقعنا املعاصر كاخلال عليهاأن يكون  ومن املمكنأمهية عن هذا املوضوع 
لك أقرتح أن يتم التفصيل أكثر يف املواد القانونية يف مقداره، أو جنسه، وغريها، وعلى ذ

 حول موضوع التنازع بني الزوجني يف املهر؛ نظراً ألمهيته يف جمتمعاتنا واحلاجة حلسم مثل هذه
 اخلالفات.

 

 املطلب الثالث: االجتهاد يف الكفاءة بني الزوجني.

ن بينهما تقارب ال حيدث يف الغالب إال مل الزواج يؤدي إىل تداخل وترابط واندماج
معتربة لتكافئ  اً وتناسب وما إىل ذلك، وللحفاظ على بناء وثبات األسرة وضع الشرع أمور 

 .  التالية الزوجني وهو ما سنتحدث عنه يف املسألة

                                                           

 .23 ، ص:3، جشرح منتهى اإلرادات./ البهويت، 473 ، ص:2، جاملهذبالشريازي،  1
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 الفرع األول: تعريف الكفاءة لغة واصطالحا .
 الكاف والفاء واهلمزة أصالن يدل أحدمها على التساوي يف"الكفاءة لغة:  -1

مبثل  ، إذا قابلته  فالانً  أت  الشيئني، ويدل اَلخر على امليل واإلمالة واالعوجاج، فاألول: كافَ 
 .[4أحد{ ]اإلخالص:  اً  يكن له كفو قال هللا تعاىل: }ومل ،فء: املثلوالك   ،نيعهصَ 

 "ساوي.الت  والتكافؤ: 
 هو أن يكون الزوجومنه الكفاءة يف النكاح، و  ،والكفء: النظري واملساويوجاء أيضاً: "

 وكافأه ،وتكافأ الشيئان: متاثال ،بها وبيتها وغري ذلكسَ ا ونَ هَ ا ودينِ هللمرأة يف حسبِ  مساوايً 
 (1)"مكافأة وكفاء: ماثله.

 املماثلة يف ثالثة أمور احلال والدين واحلرية.""الكفاءة اصطالحاً:  -2
 (2)."أمر يوجب عدمه عاراً : "ع ّرِفتوكذلك 

 .وهو التقارب والتماثل ما مت ذكره أهنا تدور يف معىن واحدنالحظ من خالل 
 الفرع الثاين: مشروعية الكفاءة.

 نَ ف س   ِمن   َخَلَقك م   ال ِذي َرب ك م   ات  ق وا الن اس   أَي  َها ايَ }تعاىل:  ول هللاق -أ من الكتاب:
َها َوَخَلقَ  َواِحَدة    [1: النساء{ ]َوِنَساءً  ِثريًاكَ   رَِجااًل  ِمن  ه َما َوَبث   َزو َجَها ِمن  

ك ن وا أَز َواًجا أَن  ف ِسك م   ِمن   َلك م   َخَلقَ  َأن   آاَيتِهِ  َوِمن  }وقال تعاىل:  -ب َها لَِتس   َوَجَعلَ  إِلَي  
َنك م    [21: الروم{ ]َوَرْح َةً  َمَود ةً  بَ ي  

ة، مث شرع وجه الداللة من اَليتني: أن هللا سبحانه وتعاىل خلق الزوجني من نفس واحد
ستقرار؛ فينتج من ذلك نشأة وتكوين األسرة اليت تعترب الزواج لتهيئة النفوس والطمأنينة واال

من أهم األهداف السامية واللبنة األساسية يف اجملتمع، وكل ما حيقق هذه الغاية العظيمة 
 .ذلكوتعاىل، وعليه فإن الكفاءة مشروعة من أجل حتقيق  ههللا سبحان عه  شرَ 

                                                           

 .140 ، ص:1، جلسان العرب./ ابن منظور، 189 ، ص:5، جمقاييس اللغةابن فارس،  1
 .272 ، ص:4، جمغين احملتاج./ الشربيين، 399 ، ص:2، جالشرح الصغريالصاوي،  2
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فلما ما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن فاطمة بنت قيس قالت: " -أنة: من الس
حللت ذكرت له أن معاوية بن أيب سفيان، وأاب جهم خطباين، فقال رسول هللا صلى هللا 

 أما أبو جهم، فال يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك ال مال له، »عليه وسلم: 
 ، فنكحته، فجعل هللا فيه خريا،«انكحي أسامة»مث قال: فكرهته، « انكحي أسامة بن زيد

 (1)."واغتبطت به
 صلى هللا عليه وسلم احلديث دليل على مشروعية الكفاءة يف الزواج؛ ألن النيب وجه الداللة:

 وغريه كما هو واضح. اعتربها يف املال
، وترك تويف عثمان بن مظعون" ما روي عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: -ب

ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص، قال: وأوصى إىل أخيه قدامة 
بن مظعون، قال عبد هللا: ومها خاالي، قال: فخطبت إىل قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن 
مظعون، فزوجنيها، ودخل املغرية بن شعبة، يعين إىل أمها، فأرغبها يف املال، فحطت إليه، 

، هللا عليه وسلم ىرسول هللا صل ارتفع أمرمها إىل جلارية إىل هوى أمها، فأبيا، حىتوحطت ا
فقال قدامة بن مظعون: اي رسول هللا، ابنة أخي، أوصى هبا إيل، فزوجتها ابن عمتها عبدهللا 

ة، وإمنا حطت إىل هوى أبن عمر، فلم أقصر هبا يف الصالح وال يف الكفاءة، ولكنها امر 
هللا عليه وسلم: "هي يتيمة، وال تنكح إال إبذهنا"، قال:  ىال رسول هللا صلقال: فق أمها،

 (2)"فانتزعت وهللا مين بعد أن ملكتها، فزوجوها املغرية بن شعبة.
يف حتري  وجه الداللة: اعتبار الكفاءة يف الصالح واملال ومراعاة رأي ونظر األهل

تالءم للنكاح، وهذا كله يدل على وغريها ومما يتناسب وي الكفاءة فلهم احلق يف ذلك،
 مشروعية الكفاءة.

                                                           

: ، رقم احلديث1114، ص: 2ابب: املطلقة ثالاثً ال نفقة هلا، جكتاب الطالق، ،  الصحيحاملسند مسلم،  1
1480. 

، رقم احلديث: 390: ، ص5، ابب: عبدهللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما، جاإلمام أمحد سندمأْحد،  2
 : حسن.234، ص:6، جإرواء الغليل(، قال األلباين يف 6136)
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 الفرع الثالث: املعترب يف الكفاءة.
نص القانون على قضية مهمة يف النكاح هلا اعتبار ودور كبري يف احلفاظ على األسر وهو 

 .( ما أييت35يف املادة ) موضوع ما يعترب يف الكفاءة فقد جاء
ة ابلصالح يف الدين وكل ما قام العرف على العربة يف الكفاء" :ب(/35): املادة -1

 اعتباره."
 (1)"التناسب يف السن بني الزوجني يعترب حقاً للزوجة وحدها": د(/35) وكذلك جاء

 اعترب القانون معيار الكفاءة للنكاح يف أمرين مها ب(/35) شرح املادة: -2

 ، واألمور املعتربة يف العرف.يف الدين الصالح

لفقرة فقد جاء فيها أن اعتبار تناسب السن حق للزوجة وحدها أما شرح اد(: /35)
 (2)فلها النظر واألمر يف هذا اجلانب.

 :يتاختلف الفقهاء يف األمور املعتربة يف الكفاءة على النحو اَلاحلكم الشرعي:  -3

الكفاءة يف النكاح تعترب يف ست خصال وهي: النسب واإلسالم واحلرية القول األول: 
 ( 3)وهذا قول احلنفية يف املسألة. املال واحلرفةوالداينة و 

: ذهب أصحاب هذا القول إىل أن اعتبار الكفاءة يكون يف أمرين مها: القول الثاين
 ( 4)الدين والسالمة من العيوب املوجبة للخيار، وهذا قول املالكية يف املسألة.

 المة من العيوب عند الشافعية كما جاء ست وهي: الس ةخصال الكفاء القول الثالث:

 

                                                           

 .13، ص:قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
 .77-76، ص:شرح قانون األسرة البحرييناجلندي،  2
 .86، ص: 3، جيةاحلاشابن عابدين،  ./197-195، ص: 1، جاهلدايةانظر: املرغيناين،  3
 .323، ص: 3، جمنح اجلليلعليش،  /400، ص: 2، جالشرح الصغريالصاوي،  4
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  (1)اليت تثبت للزوجة واحلرية والنسب والدين والغىن واحلرفة.

املعترب يف الكفاءة عند أصحاب هذا القول يف مخس خصال وهي: الدين  القول الرابع:
 (2)إىل هذا الرأي ذهب احلنابلة.و والنسب واحلرية واحلرفة والغىن، 

 :كفاءة بني الزوجني يف النكاحليالت على اعتبار التعذكروا أدلة و : األدلة
ذهب إىل ذلك احلنفية ، والرفعة يف النسب يقع به التفاخر لكونه ؛يف اعتبار النسب -1

 .والشافعية واحلنابلة
من األمور املعتربة يف الكفاءة اإلسالم وتعليلهم فيه كونه من أعلى املفاخر، وأن  -2

وقد  ح يف الدين والسالمة من الفسق،فتتحقق هذه اخلصلة ابلصال عري بفسق زوجهات   املرأة
 .على هذا الشرط كما الحظنا الفقهاء اتفق

ذهب له اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة  الكفاءة يف احلرية على الدليل -3 
اشرتيت بريرة، فاشرتط أهلها  ماجاء عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت: فدليلهم عليه:

أعتقيها، فإن الوالء ملن أعطى »يب صلى هللا عليه وسلم فقال: والءها، فذكرت ذلك للن
، فأعتقتها، فدعاها النيب صلى هللا عليه وسلم، فخريها من زوجها، فقالت: لو «قرِ الوَ 

 .أعطاين كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها
أو وجه الداللة: أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعد عتقها خريها أن تبقى يف عصمته 

، فنستدل من ذلك على اعتبار احلرية تفارقه فاختارت الفراق ولو كان زوجها حرًا ملا خريها
أنه ال  :، وكذلك تعري به الزوجة، قالوا كذلكالرق أثر الكفر وفيه معىن الذل ألن  و  ؛يف النكاح

بيسر، والعبد مشغول عن زوجته حبقوق سيده ويف ذلك ضرر على الزوجة وهلذا يعترب  ينفق
 .عند الفقهاء هذا الشرط يف الكفاءة بني الزوجني

                                                           

 .278، ص: 7، جحتفة احملتاج، هليتميوما بعدها. / ا 100، ص: 9ج ،احلاوي الكبرياملاوردي،  انظر: 1
 .35، ص: 7، جاملغينابن قدامة،  2
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 زواجبدل البضع فال بد من إيفائه وابلنفقة قوام ال فألنه -املهر-اعتبار املال  -4 
ويستهان ويستحقر من ال قدرة  ي عد نقصًا يف عرف الناس وفيه إضرار ابلزوجة؛ ألنه ،ودوامه

 له على املهر والنفقة.
ليل ذلك أن النفس بطبيعتها تنفر وتعاف ممن به عيوب، وتعالسالمة من العيوب:  -5

وغري ذلك مما يرتتب من أضرار وامراض وعدوى للزوجني واألوالد فال يتحقق املقصود والغاية 
، وهذا ما ذهب إليه املالكية من النكاح، واملراد هنا العيوب الفاحشة ال البسيطة واملؤقتة

 والشافعية وبعض احلنابلة.
وغريها، واستدل من  وجنارة من صناعة الرزق املراد كل عمل يطلب بهاحلرفة: و  -6

 بَ ع َضك م   َفض لَ  َواّلل   }كفاءة من احلنفية والشافعية واحلنابلة بقول هللا تعاىل: للاعتربها شروط 
بتقدير وعز املعىن أي سبب الرزق فالبعض يصل له و ، [71: النحل{ ]الّرِز قِ  يف  بَ ع ض   َعَلى

أن الناس فيما بنيهم يتفاخرون  :لبعض اَلخر ابلتعب والذل واملشقة، ومن التعليالتورقي، وا
بشرف احلرفة ويستنقصون ويستهزؤون من البسيطة والدنيئة، ويف عصران اَلن نرى ونالحظ 

، أهنم حىت يلقبون ويكنون حبرفهم ومهنهم ويف ذلك داللة على أمهيتها واعتبارها بني الناس
  (1)يف الكفاءة بني الزوجني يف النكاح. أمر معتربفقهاء هلا وهلذا كان نظر ال

صراحًة  املعترب يف الكفاءة حيدد وأ القانون مل ينص التعقيب:و اجتاه القانون  -4
أمجلها ابلصالح يف الدين، وما قام العرف ابعتباره،  بل كما يف املذاهب األربعة،وتفصياًل  

وهذا ي عد  مث ما اعتربه العرف، ساس يف الكفاءة،ومعىن ذلك أن القانون جعل الدين هو األ
 ، ويتماشى مع ما ذهب إليه الفقهاء يف املسألة.فيه أحسن االختيار قداجتهاداً منه و 

صالح يف العلى  ارتكز ه ابتداءً ملا سار إليه؛ ألن  املقنن و فَِّق  أن والذي أراه التعقيب:
يف   -على األغلب-لدميومة النكاح الئم م وذلكلعرف ، مث الرجوع لمطلوبأمر وهذا الدين 

                                                           

 لصفحات السابقة يف هذه املسألة.ابانظر: املراجع  1
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يف كل مكان وزمان، فقد تكون هناك أمور كانت معتربة  العرف كل بلد، وكذلك الختالف
 .صحيح سوالعك اختلف وضعها يف وقتنا احلايل

أمر آخر نص عليه القانون وهو موضوع اعتبار السن يف الكفاءة وقصره على الزوجة، 
فيه  تتمعنا احلديث الذي زادجميف  اوال سيمأمهيته البالغة  ، ابعتبارعليه أمر حيمد ذاوه

 ستمراريةأمور تؤدي ال علىواملشاكل وارتفاع حاالت الطالق، فنحتاج للتدقيق  اتاالختالف
والكثري من اإلجيابيات  الفكري والعاطفي التوافق والتشابهفتقارب السن يؤدي إىل النكاح، 
خذ ما نص عليه أ يتنب أن املقننستقرار لألسرة، و االات و الثبلتحقيق  اً سببفيكون  يف الزواج

 (1)يف هذا املوضوع من الفقه الشافعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .256، 6، جهناية احملتاج./ الرملي، 139-138، ص:3، جأسىن املطالبانظر: زكراي األنصاري،  1
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 الفصل الثاين

 معامل االجتهاد يف آاثر عقد الزواج

 

 املبحث األول: االجتهاد يف احلقوق الزوجية.

 املبحث الثاين: االجتهاد يف النفقة الزوجية.

 عمل املرأة.  املبحث الثالث: االجتهاد يف

 املبحث الرابع: االجتهاد يف إثبات النسب.
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 الفصل الثاين: معامل االجتهاد يف آاثر عقد الزواج.

مليثاق الغليظ مع بيان قيام هذا العقد املسمى اببعد املقدمات والشروع يف النكاح و 
واء كانت ألحد سالمية، فإنه بال شك ينتج ويرتتب عليه آاثر سشريعتنا اإل يفواحملصن 

الزوجني أو كالمها، وسنحاول من خالل البحث دراسة أهم ما يتعلق هبذا املوضوع وفق ما 
مع  اجتهاد املقنن البحريين ن ص عليه يف قانون األسرة البحريين ابختيار مناذج وأمثلة على

يكون هذا سالذي نعيشه، و  فيه مالمسة للواقعأبرز ما يعود ابلنفع على الفرد واجملتمع اعتبار 
 على النحو اَليت: اً الفصل مقسم

 املبحث األول: االجتهاد يف احلقوق الزوجية.

 املبحث الثاين: االجتهاد يف النفقة الزوجية.

 املبحث الثالث: االجتهاد يف عمل املرأة. 

 املبحث الرابع: االجتهاد يف إثبات النسب.
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 املبحث األول: االجتهاد يف احلقوق الزوجية.

 ينتج عن ذلك يف شريعتنا اإلسالمية وكذلك يف القانون نيدما يرتبط كال الزوجعن
حقوق إما أن تكون ألحد الطرفني، أو تكون مشرتكة بينهما، وسنحاول من خالل هذا 

 املبحث دراسة أهم احلقوق املتعلقة ابلزوجني.

 املطلب األول: احلقوق املشرتكة بني الزوجني.

أ(: /36على مسألة ينبغي التنبه هلا وهي يف املادة: )حريين نص املقنن الب املادة: -1
 "حل استمتاع كل من الزوجني ابَلخر."

 (1)والفقرة )ه( من ذات املادة: "إحصان كل منهما اَلخر."

ستمتاع االراح فيها أن: ما يتعلق ابلفقرة )أ( من املادة فقد ذكر الش شرح املادة: -2
وليس  حق مشرتك بينهما الوطء فإذاً  على زوجها،على زوجته، وحق للزوجة حق للرجل 

 .مقصوراً على أحد دون اَلخر

وأما شرح الفقرة )ه( فقد جاء يف شرحها أن إحصان الزوج والزوجة معناه: التمكني من 
 (2)قضاء الوطر وإشباع الرغبات.

 مسألة حق اجلماع واملعاشرة اختلف فيها الفقهاء على قولني: احلكم الشرعي: -3

  يرى أصحاب هذا القول أن اجلماع حق مشرتك بني الزوج والزوجةل األول: القو 

   (3)وهذا ما ذهب إليه احلنفية واملالكية واحلنابلة.
                                                           

 .13، ص:قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
 .229/236، ص: التعليق على قانون أحكام األسرة البحريين )القسم األول(انظر: الغزايل واحملميد،  2
كشاف البهويت،  /165، ص:3، جشرح خمتصر خليل./ اخلرشي، 334، ص: 2، جبدائع الصنائعاساين، الك 3

 .191، ص: 5، جالقناع



80 
 

 ،[228: البقرة{ ]اِبل َمع ر وفِ  َعَلي ِهن   ال ِذي ِمث ل   َوهَل ن  }قول هللا تعاىل:  -1أدلتهم: 

، ومن احلقوق ما هو ا كما له حق عليهادلت على أن للزوجة حق على زوجهوجه الداللة: 
 (1).، ويف ذلك داللة واضحة على أنه حق مشرتكمشرتك بينهما ومنه اجلماع

اي عبد هللا، أمل أخرب أنك تصوم النهار » حديث النيب صلى هللا عليه وسلم قال: -2
جلسدك فال تفعل، صم وأفطر، وقم ومن، فإن »قلت: بلى اي رسول هللا، قال: « وتقوم الليل؟

 (2)«.عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا

نهي بصيغة األمر مبراعاته حلقوق زوجته  الال تفعل فيه  وسلمعليه  هللا وجه الداللة: قوله صلى
ت عليها حقها ولو كان ابلعبادة، ، ومن حقوقها اجلماع، وال يفوِّ كما جاء يف احلديث

  الزوجني.ونستدل منه على أنه حق مشرتك بني
 (3)اجلماع حق للرجل وليس للمرأة وهو ما ذهب إليه الشافعية.أن القول الثاين: 

 ،[228: البقرة{ ]اِبل َمع ر وفِ  َعَلي ِهن   ال ِذي ِمث ل   َوهَل ن  } قول هللا تعاىل:  -1واستدلوا: 

ما قال كوجه الداللة: أن للنساء حق على أزواجهن، وعليهن حق ألزواجهن، وتوضح اَلية  
شبه أالنفقة والكسوة وما  ةن حق الزوجدية ال يف نفس احلق ألاملقابلة ههنا ابلتأ: "أهل العلم

ويتضح بذلك أنه حق للزوج فقط دون  (4)."ذلك، وحق الزوج التمكني من االستمتاع
 الزوجة.
النكاح من سنيت، فمن مل يعمل بسنيت فليس »قول النيب عليه الصالة والسالم:  -2

 (5)«.مين

                                                           

 . 124-123، ص: 3، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  انظر: 1
 (.5199، رقم احلديث: )31، ص:7ابب: لزوجك عليك حق، ج كتاب النكاح،  ،الصحيح اجلامعالبخاري،  2
 .229، ص:3، جأسىن املطالباري، األنص 3
  414، ص: .16، جاجملموعالنووي،  4
، قال (1846، رقم احلديث:)592: ، ص1، جما جاء يف فضل النكاحابب: ، سنن ابن ماجه، ابن ماجه 5

 : حديث حسن.346، ص: 4، جصحيح وضعيف سنن ابن ماجهاأللباين يف 
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سنة كما جاء يف احلديث ففي ذلك داللة على أن اجلماع ليس حقاً وجه الداللة: أن اجلماع 
 كما وصفه عليه الصالة والسالم.ة  للمرأة وإال ملا كان سن

نالحظ أن قانون األسرة البحريين اعترب اجلماع واملعاشرة  :والتعقيب اجتاه القانون -4
 .خذ ابلقول األول يف املسألة وهو رأي اجلمهورحقاً للزوج والزوجة معاً، وعليه فقد أ

ونظرة املقنن البحريين على مشول هذا احلق لكال الزوجني مميزة وفيها من  التعقيب:
أن من أهم مقاصد النكاح العفة؛ لكونه ويرد على أصحاب القول الثاين احلكمة والعدل، 

فقط، فكان من النباهة والتوفيق تقتصر على الرجل فال ، ذكورًا وإاناث يف البشر فطرة وغريزة
 أن يتجه القانون إىل أنه حق للرجل واملرأة معاً وهللا أعلم. ختياريف اال
      

 املطلب الثاين: حقوق الزوج.

 على زوجته ومنها ما أييت:  اً نص القانون أن للزوج حقوق

اء يف من احلقوق اليت أوردها القانون من حقوق الزوج على زوجته كما جاملادة:  -1
 (1)ب(: "رعاية أوالده منها وإرضاعهم إال إذا كان هناك مانع شرعي."/38املادة )

ذكر شراح القانون عن هذه الفقرة من املادة أنه: "من حق الزوج على شرح املادة:  -2
زوجته أن ترضع ولده منها إذا تعينت وال يكون هلا االمتناع إال بعذر شرعي يقدره 

 (2)القاضي."

بعد عرض املادة وشرحها، حنتاج للنظر يف كالم الفقهاء حول  الشرعي:احلكم  -3
 حكم إرضاع األم لولدها، وقد اختلف فيها الفقهاء على ثالثة أقوال: مسألة 

                                                           

 .14 ، ص:األسرة )القسم األول(قانون أحكام هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
 .85 ، ص:شرح قانون األسرة البحرييناجلندي،  2
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إرضاع األم لولدها مندوب، وال جيوز للزوج إجبارها وهذا قول اجلمهور  القول األول:
 (1)من احلنفية والشافعية واحلنابلة.

ِ  َأو اَلَده ن   ي  ر ِضع نَ  َوال َواِلَدات  }قول هللا تعاىل:  -1استدلوا:  ِ   َحو َلني    ي ِتم   َأن   أَرَادَ  ِلَمن   َكاِمَلني 

 .[233: البقرة{ ]الر َضاَعةَ 

 للوالدات هذا إرشاد من هللا تعاىل" وجه الداللة: األمر يف اَلية من ابب اإلرشاد كما جاء:
 (2)."ةأن يرضعن أوالدهن كمال الرضاع

َرى َله   َفَسرت  ِضع   تَ َعاَسر مت    َوِإن  } قول هللا تعاىل:  -2  .[6: الطالق{ ]أ خ 

وإن تعاسرمت أي يف األجرة: فسرتضع له أخرى جاء يف تفسري الرازي رْحه هللا: " وجه الداللة:
ففي حال حدث خالف وتعاسر بني األم واألب، فإنه جيب على األب  (3)".غري األم

 مرضعة أخرى، ولو كان واجباً على األم ملا اضطر األب لذلك.البحث عن 

ونفقة األوالد جتب على اَلابء  ،ألن اإلرضاع مبنزلة النفقة" مما استدلوا عليه التعليل: -3
 (4)".ال على األمهات فكذا اإلرضاع

 فالوعالية القدر إرضاع ولدها، وأما ذات الوجاهة  يف العادة الزوجة يلزم القول الثاين:
  (5)قول املالكية يف املسألة. جيب عليها وهذا

ِ  َأو اَلَده ن   ي  ر ِضع نَ  َوال َواِلَدات  }قول هللا تعاىل:  -1استدلوا:  ِ   َحو َلني   َأن   أَرَادَ  ِلَمن   َكاِمَلني 

                                                           

شرح / الزركشي احلنبلي،  87، ص: 4، جاحلاشيةقليويب وعمرية،  / 209 ، ص:5،جبسوطامل، السرخسي 1
 .40، ص: 6، جالزركشي على خمتصر اخلرقي

 .633 ، ص:1، جالقرآن العظيم تفسريابن كثري،  2
 .564 ، ص:30، جمفاتيح الغيبالرازي،  فخر الدين 3
 .565 ، ص:3،جاحمليط الربهاينبرهان الدين احلنفي،  4
 .206 ، ص:4، جشرح خمتصر خليلاخلرشي،  انظر: 5



83 
 

 .[233: البقرة{ ]الر َضاَعةَ  ي ِتم  

هن، واألمر مطلق فيفيد مر إبرضاع الوالدات ألوالداألجاء فيها  وجه الداللة: أن اَلية
 (1)فيكون اإلرضاع واجب على األم.؛ الوجوب

غريها أما أن ال ترضع و  العمل ير جيعالية القدر الاملرأة  ذكروا أبن :العرف -2
 (2)رتضع.ف

جيب إرضاع األم لولدها يف كل األحوال، سواء كانت عالية القدر أم القول الثالث: 
 ، وهذا قول أيب ثور وابن أيب ليلى يف املسألة.ال ال، وسواء كانت ممن يرضع مثلها أو

ِ  َأو اَلَده ن   ي  ر ِضع نَ  َوال َواِلَدات  }واستدلوا: قوله تعاىل:  ِ   َحو َلني   ي ِتم   َأن   أَرَادَ  ِلَمن   َكاِمَلني 
 .[233: البقرة{ ]الر َضاَعةَ 

 (3) وجه الداللة: جاءت اَلية عامة مطلقة، فأفاد ذلك الوجوب.

الذي يظهر أن القانون اختار الرأي الثالث يف املسألة  :والتعقيبه القانون اجتا -4
 وهو وجوب إرضاع األم لولدها ابعتباره حقاً من حقوق الزوج على زوجته إبرضاع ولده.

قلة الوعي والتقصري من قبل األمهات يف رعاية وتربية األبناء، جتد واقعنا املعاصر  عندما ترى
بعملها، وامللتزمة ابرتباطاهتا االجتماعية، وجتد كذلك من ختاف على  نشغلةامل منهن فتجد

على هامش أمور !!، فيجعلون رعاية وتربية األبناء من إرضاع ولدها مجاهلا ومظهرها فتخشى
كل األمهات كما ذكرت ولكن نرى أن هذه الظاهرة الكالم ال يشمل   وال شك أناحلياة، 

 .ف الشديدتنتشر وتتفشى يف جمتمعاتنا مع األس

                                                           

 .161 -160، ص: 3، جاجلامع ألحكام القرآنانظر: القرطيب،  1
 . 934، ص: 1، جاملعونة على مذهب عامل املدينةانظر: الثعليب،  2
 .251، ص: 8، جاملغينة، ابن قدام 3
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؛ ألنه يف اجتهاده ووفق نقد أحس املقنن يف املسألة نالحظ أن بعد النظر :التعقيب
المس واقعنا وجمتمعنا ونظر له من مجيع النواحي حماواًل بذلك احلفاظ على أساس اجملتمع 

بن من مجيع النواحي حيتاجه االو أمر مهم يدركه كل عاقل من ذكر وأنثى،  وهذا ،وهو األسرة
 .، واحلديث يف هذا املوضوع يطول وال يسع املقام هنا لالستطرادنفسية وأصحية  سواءً 

 

 املطلب الثالث: حقوق الزوجة.

حقوق الزوجة على  نتكلم هنا عن أهم ما جاء يف نص القانون عن موضوع املادة: -1
 :يليزوجها نظراً لكثرة اخلالفات بني الزوجني يف هذه النقطة وهي كما 

 (1)ب(: "عدم التعرض ألمواهلا اخلاصة، وهلا التصرف فيها ابملعروف."/37يف املادة )

يف حقوقها بكل  أن تتصرفنص املادة قالوا: " اعندما شرحو شرح املادة:  -2
التصرفات الشرعية دون رقابة عليها وقد أكد القانون ذلك عندما نص على عدم تعرض 

 (2)."التصرف فيها ابملعروفالزوج ألموال زوجته اخلاصة هبا ونص على  أن هلا حق 

  .نص هذه املادة يقودان للحديث عن حكم تصرف املرأة يف ماهلااحلكم الشرعي:  -3

وهلا التصرف يف ماهلا كله  حترير حمل النزاع: اتفق الفقهاء أن للزوجة ذمة مالية مستقلةأواًل: 
ت م  آنَ  فَِإن  }واألصل فيه قوله تعاىل:  عن طريق املعاوضة دون إذن من أحد ًدا ِمن  ه م   س   ر ش 

َواهَل م   إِلَي ِهم   فَاد فَ ع وا  .[6: النساء{ ]أَم 

 اثنياً: اختلف الفقهاء يف حكم التصرف مباهلا عن طريق التربع على قولني:

 جيوز هلا التصرف يف كل ماهلا ابلتربع وإىل هذا القول ذهب احلنفية القول األول:
                                                           

 .14، ص:قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
 .81، ص:شرح قانون األسرة البحرييناجلندي،  2
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 (1)وبعض احلنابلة.والشافعية 

ت م   فَِإن  } قول هللا تعاىل: -1 :ااستدلو  ًدا ِمن  ه م   آَنس  َواهَل م   إِلَي ِهم   فَاد فَ ع وا ر ش  : النساء{ ]أَم 
6]. 

 (2)."التصرف وهو ظاهر يف فك احلجر عنهم، وإطالقهم يفابن قدامة: "الداللة ذكره  وجه

من تصدقن، اي معشر النساء، ولو »حديث النيب صلى هللا عليه وسلم: جاء يف  -2
 ل صدقتهن ومل يسأل ومل يستفصل.بِ فتصدقن وقَ  (3)«.حليكن

ل صدقاهتن إال بِ وجه الداللة: لو كان تصرفهن غري انفذ إال إبذن أزواجهن ملا أمرهن أو قَ 
 بذاك، فيدل احلديث على جواز تصرف املرأة يف ماهلا بغري عوض كصدقة أو هبة.

التصرف،  ألن املرأة من أهل"ا: كذلك تعليلهم على جواز تصرف املرأة بكل ماهل  -3
 (4)."فلم ميلك احلجر عليها يف التصرف جبميعه ،وال حق لزوجها يف ماهلا

وز هلا التربع إال يف حدود الثلث، فما زاد يكون إبذن زوجها وهذا ال جي القول الثاين:
 (5)هو قول املالكية يف املسألة ورواية عند اإلمام أْحد.

مرأة كعب بن مالك أتت النيب حبلي هلا فقال صلى هللا ا ةري َ خَ  ما ورد أن -1استدلوا: 
 قالت: نعم، «ال جيوز للمرأة يف ماهلا إال إبذن زوجها، فهل استأذنت كعبا»عليه وسلم: 

 ة أنري َ هل أذنت خلَ »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل كعب بن مالك، فقال:  فبعث

                                                           

./ ابن قدامة، 220 ، ص:3، جاألم./ الشافعي، 91 ، ص:3، جاالختيار لتعليل املختارأبو الفضل احلنفي،  1
  .348 ، ص:4، جاملغين

 .349، ص: 4، جاملغينابن قدامة،  2
، رقم احلديث: 694، ص: 2ابب: فضل النفقة والصدقة على األقربني، جكتاب الزكاة، ،  الصحيحاملسند مسلم،  3
(45.) 
 .532 ، ص:4، جالشرح الكبري على منت املقنعأبو الفرج مشس الدين احلنبلي،  4
 .348 ، ص:4، جاملغينمة، . /ابن قدا103 ، ص:7، جشرح خمتصر خليلاخلرشي،  5
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 (1). صلى هللا عليه وسلم منهافقال: نعم، فقبله رسول هللا« حبليها؟ تتصدق
 (2)«.ال جيوز المرأة عطية إال إبذن زوجها»قول النيب صلى هللا عليه وسلم: و  -2

حممول على أنه ال  هوضعيف وشعيب مل يدرك عبد هللا بن عمرو، فهو مرسل. و : "نوقش
ليس معهم جيوز عطيتها ملاله بغري إذنه، بدليل أنه جيوز عطيتها ما دون الثلث من ماهلا، و 

حديث يدل على حتديد املنع ابلثلث، فالتحديد بذلك حتكم ليس فيه توقيف، وال عليه 
 (3)"دليل.

، وفيه إشارة إىل أن كما هو واضح أن املرأة ال تتصرف مباهلا إال إبذن زوجها  :وجه الداللة
 لث.إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها فيه؛ فإذاً ال تتربع الزوجة مباهلا إال يف حدود الث

 :وألن حق الزوج معلق مباهلا، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم  قال"عللوا بقوهلم:  -3
 (4)«.تنكح املرأة ألربع: ملاهلا، وحلسبها، وجلماهلا، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»

ة والعادة أن الزوج يزيد يف مهرها من أجل ماهلا، ويتبسط فيه، وينتفع به، فإذا أعسر ابلنفق
، فاملعىن أن املال مقصود يف (5)."حقوق الورثة املعلقة مبال املريضأنظرته، فجرى ذلك جمرى 

 فال تتصرف إال حبدود الثلث. لزوج منفعة فيه كذلكلزواجها، للتجمل والتزين وغريه، ف

املالكية وبعض احلنابلة قول نالحظ أن القانون خالف  :مع التعقيب اجتاه القانون -4
 يف التصرف مباهلا ابملعروف آخذاً برأي اجلمهور يف املسألة.فقرر املقنن حرية املرأة املسألة يف 

                                                           

(، قال 2389، رقم احلديث: )798، ص:2، ابب: عطية املرأة بغري إذن زوجها، جسنن ابن ماجهابن ماجه،  1
وعلته عبد هللا : 473، ص: 2، جسلسلة األحاديث الصحيحةالطحاوي: حديث شاذ ال يثبت، وقال األلباين يف 

 بن حيىي األنصاري ووالده، فإهنما جمهوالن.
(، قال 3547، رقم احلديث: )405، ص:5، ابب: عطية املرأة بغري إذن زوجها، جسنن أيب داودأبو داود،  2

 (.940: حسن صحيح، رقم احلديث: )558، ص: 1، جصحيح الرتغيب والرتهيباأللباين يف 
 .180 ، ص:2، جشرح منتهى اإلراداتالبهويت،  3
، رقم احلديث: 1086، ص: 2باب نكاح ذات الدين، جابب: استحكتاب النكاح، ،  الصحيحاملسند مسلم،  4
(53.) 
 .349، ص: 4، جاملغينابن قدامة،  5
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اجلمهور فقد استدلوا بكتاب هللا صحة وقوة أدلة ا يتضح مكالسبب يف ذلك   التعقيب:
، بينما أصحاب القول الثاين وحديث صحيح، وكذلك فعل النيب بقبوله الصدقات من النساء

 ت، وكذلك تعليالت ضعيفة.استشهدوا حبديث اليثب

كما وأن ه لو نظران يف املسألة ال جند فيها دليل صريح على تقييد تصرف املرأة يف ماهلا حبد 
 كما ذكر اجلمهور.  هلا حرية التصرفاألصل معني، فإذاً 

ة، وإمنا نتج ذلك بعد التمهل وي  هَ لمقنن البحريين شكلية وجِ وليست القضية ابلنسبة ل 
م اجملتمع والواقع خصوصًا مع  ئواختيارهم مبا يناسب ويالفكان اجتهادهم  ؛دلةوالنظر يف األ

كثرة اخلالفات بني الزوجني يف القضااي املتعلقة ابألمور املالية، وعليه كان القانون واضحاً، 
 وأحسن ابلتنصيص عليه دفعاً ألي شبهة أو إيهام عند االحتكام.
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 يف النفقة الزوجية.املبحث الثاين: االجتهاد 

 يف ديننا اإلسالمي موضوع النفقة، رم هللا سبحانه وتعاىل هبا الزوجنيمن األمور اليت أك
وهو من أهم املباحث املتعلقة ابَلاثر الزوجية؛ ألهنا حق دائم مع استمرارية احلياة والعشرة بني 

تعاىل: و  قال سبحانه اجلانب اوفيما يتعلق هبذ الزوجني، واعتبارها حاجة وسبب يف البقاء،
، [34: النساء{ ]أَن  َفق وا َومبَا بَ ع ض   َعَلى بَ ع َضه م   اّلل    َفض لَ  مبَا النَِّساءِ  َعَلى قَ و ام ونَ  الّرَِجال  }

وكل ذلك يدل على  ،حقها وحفظ للزوجة على الزوج موضوع النفقة رب العزةفجعل 
يف  أخذ، وسنقها ومكانتها العالية الغاليةحقو  على احلرص الكامل يف رعاية املرأة واحلفاظ

 .هذا املبحث بعض املواضيع املهمة اليت تطرق هلا قانون األسرة البحريين يف موضوع النفقة

 

 املطلب األول: تعريف النفقة لغة واصطالحا .

نفق الفرس والدابة تشتمل على عدة معان منها: "تعريف النفقة لغة:  الفرع األول:
نفق البيع نفاقا: راج. ونفقت السلعة ." كذلك من معانيها: "ينفق نفوقا: ماتوسائر البهائم 

." وأما املعىن الذي خيتص به لت ورغب فيها، وأنفقها هو ونفقهاتنفق نفاقا، ابلفتح: غ
إذا } ده وأفناه، وقوله تعاىل:يقال: أنفق: إذا افتقر وذهب ماله. وأنفق ماله: أنف"موضوعنا: 

 (1)."أي: خشية الفناء والنفاد {اقألمسكتم خشية اإلنف

 هناك تعريفات كثرية للفقهاء أمهها.أما تعريف النفقة اصطالحاً:  الفرع الثاين:

 (2)".ما به قوام معتاد حال اَلدمي دون سرف" -1

 وأخرج به أيضا ماأخرج ما به قوام معتاد غري اَلدمي كالعلف للبهائم،  شرح التعريف:
                                                           

 .434 ، ص:26، ج،اتح العروس/ مرتضى الزبيدي،  358-357، ص: 10، جلسان العربابن منظور،  1
 .183 ، ص:4، جشرح خمتصر خليلاخلرشي،  2
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ما   (بغري سرف) :فإنه ليس بنفقة شرعية وأخرج بقوله كاحللوايت  مبعتاد يف حال اَلدمي ليس
السرف: الزايدة على ما هو معتاد ، و كان سرفا فإنه ليس بنفقة شرعية وال حيكم احلاكم به

 (1)بني الناس.

 (2)".هو اإلخراج وال يستعمل إال يف اخلريمن تعريفات النفقة كذلك: " -2

 (3)."وحنوها وأدماً  ه خبزاً ن  وّ مي َ  كفاية منرفت النفقة أيضاً: "وع   -3

سواء  د هذا التعريف بتحديده اإلطعام ابخلبز، وال يلزم ذلك الزوجة أن تقبله حتديداً نتقَ وي  
اخلبز أو غريه، والعكس كذلك، ال يلزم الزوج ما تطلبه الزوجه غري اخلبز فيكون املرجع يف كل 

 (4)ذلك للعرف.

أمور هي: أهنا يف اجململ تتفق على حتديد النفقة يف ثالثة  يتبني تعريفات الفقهاء يفمما سبق 
الكسوة والطعام والسكن، والعرف فيها هو املرجع وهذا ما يالحظ كذلك يف القانون كما 

 سيأيت.

لكونه األقرب إىل بيان معىن النفقة  ؛هو املختار الثاينالتعريف من خالل ما سبق يظهر أن 
 لنفقة.تتضمن ما تتطلبه اأبلفاظ قليلة 

 

 املطلب الثاين: مشموالت النفقة.

 (5)"تشمل النفقة الطعام والكسوة واملسكن، وغريها مما يقتضيه العرف."املادة:  -1
                                                           

 .183 ، ص:4، جشرح خمتصر خليلانظر: اخلرشي،  1
 .70 ، ص:4، جحاشيتهمايب وعمرية، قليو  2
 .141 ، ص:7، جاملبدعابن مفلح،  3
 .197 ، ص:8، جاملغينابن قدامة،  4
 .16 ، ص:قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  5
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- مشتمالت النفقة الطعام والكسوة واملسكن، مث أضافذكر أبن شرح املادة:  -2
 جرى عليه  واملعىن أن حتديد النفقة يكون حبسب العادة وما -وغريها مما يقتضيه العرف

 (1)االستعمال.

 -حترير حمل النزاع: احلكم الشرعي: -3

 اتفق الفقهاء بوجوب النفقة على الزوج. -أ

على أن مشموالت النفقة منها: الكسوة والطعام  -يف اجلملة-اتفق الفقهاء  -ب
 (2)ابتفاقهم على هذه األمور الثالثة. تؤيد ما مت ذكره التعريفات نالحظواملسكن، و 

ت من ضمن النفقة بني الزوجني أم ال، منها ما إذا كان عدة أمور الفقهاء يف اختلفو 
موضوع العالج؛ لكونه من األمور املهمة واليت تستحق أن تكون موضع تفصيل ونظر فيها 

 الفقهاء والقانون، وقد اختلف الفقهاء على قولني:  لرأي

 (3)هب مجهور الفقهاء.عدم وجوب نفقة العالج على الزوج وإىل هذا ذ القول األول:

 مم ا فَ ل ي  ن ِفق   رِز ق ه   َعَلي هِ  ق ِدرَ  َوَمن   َسَعِتهِ  ِمن   َسَعة   ذ و لِي  ن ِفق  }قول هللا تعاىل: -1استدلوا: 
 .[7: الطالق{ ]اّلل    آاَته  

وجه الداللة: إلزام الزوج ابلنفقة املستمرة على الزوجة، والعالج ال يدخل من ضمنها؛ ألهنا 
 (4)ألمور العارضة.من ا

                                                           

 .96 ، ص:شرح قانون األسرة البحرييناجلندي،  انظر: 1
/ قليويب،  541 ، ص:5، جالتاج واإلكليل/ أبو عبدهللا املواق،  188 ، ص:4، جالبحر الرائقانظر: ابن جنيم،  2

 .225 ، ص:3، جشرح منتهى اإلرادات/ البهويت،  71-70 ، ص:4، جاحلاشية
، 7، جهناية احملتاج، الرملي، احلاشية على الشرح الكبري/ الدسوقي،  575 ، ص:3، جاحلاشيةابن عابدين،  3

 .199 ، ص:8، جاملغين/ ابن قدامة،  195 ص:
 .227، ص:3، جشرح منتهى اإلرادات/ البهويت،  20، ص:4، جبدائع الصنائعانظر: الكاساين،  4
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وال جيب عليه شراء األدوية، وال أجرة الطبيب؛ ألنه يراد إلصالح ": تعليلهم -2
 (1)".اجلسم، فال يلزمه

 أن أجرة الطبيب ومثن الدواء واجب يف مال الزوج ابملعروف وهذا قول  القول الثاين:

 (2)الشوكاين ومجع من املعاصرين.

 النَِّساءِ  َعَلى قَ و ام ونَ  الّرَِجال  }تعاىل: ه قول -أ :لنفقةا يف النصوص الواردةعموم ب استدلوا
 .[34: النساء{ ]أَن  َفق وا َومبَا بَ ع ض   َعَلى بَ ع َضه م   اّلل    َفض لَ  مبَا

َسو قهم إليهّن مهورهن، وإنفاقهم عليهّن " :وجه الداللة: قوامة الرجل على املرأة بسبب
فتدل هذه  (3).". وذلك تفضيل هللا تبارك وتعاىل إايهم عليهنّ أمواهلم، وكفايتهم إايهن م َؤهننّ 

اَلية أن النفقة على الزوج، وال شك أنه من ضمن اإلنفاق الدواء والعالج يف حال املرض 
 لزوجته.

فاتقوا هللا يف النساء، فإنكم أخذمتوهن »حديث النيب يف خطبته يف حجة الوداع:  -ب
، ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، لمة هللا، واستحللتم فروجهن بكأبمان هللا

 (4)«.فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضراب غري مربح، وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ابملعروف

رزقهن وكسوهتن فعليهم وجه االستدالل: كما هو ظاهر أن النفقة للزوجات من أزواجهن 
ألهنا مصدر مضاف  ؛لصيغة عامة فيهاعلى هذا احلديث أن  ابملعروف، وجاء أيضاً استدالالً 

 فإنه يتضمن العالج.ذلك ، ول(5)وهي من صيغ العموم

                                                           

 .199 ، ص:8، جاملغين. / ابن قدامة، 159، ص:5، جمغين احملتاجالشربيين،  1
ي، / الزحيل 79، ص: 2، جالروضة الندية/ حممد صديق خان،  458، ص: 1، جالسيل اجلرارالشوكاين،  2

 .750، ص: 8، جموسوعة الفقه اإلسالمي
 .290، ص: 8، ججامع البيانالطربي،  3
 (.147، رقم احلديث: )890، ص:2لنيب، جاابب: حجة كتاب احلج، ،  الصحيح املسندمسلم،  4
 .79، ص: 2، جالروضة النديةانظر: حممد صديق خان،  5
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وجوب النفقة عليه هي قالوا: " على وجوب النفقة يف العالج من تعليالهتم أيضا -ج
احلجة أن الدواء حلفظ الروح فأشبه ف (1)،حلفظ صحتها والدواء من مجلة ما حيفظ به صحتها

  (2)النفقة."

مشتمالت النفقة من طعام وكسوة ومسكن  املقنن ذكر القانون مع التعقيب:رأي  -4
؛ ألن على ذلك مرده للعرف، ويف هذا داللة على حسن االجتهاد والتأملما زاد مث جعل 

 النفقة ختتلف ابختالف الزمان واملكان وحال الزوجني كذلك.

هوا لعدم إلزام الزوج بعالج مجهور الفقهاء يف املذاهب األربعة اجتتبني أن  كذلك  التعقيب:
 زوجته واعتباره أمراً غري أساسي وضروري يف عصرهم خبالف العلماء املعاصرين الذين يرون 

 ولو أتملنا اجتاه القانون لرأيناه مع القولوالزماً،  مهماً  اً أنه أصبح أمر  -يف عصران احلايل-
ري جدًا واحلاجة ماسة ضرو  -حبسب العرف-بوجوب نفقة العالج على الزوج؛ ألنه أصبح 

وخصوصًا مع كثرة انتشار  ،له حلفظ النفس اليت أوجب هللا سبحانه وتعاىل حفظها وبقاءها
 .األمراض اخلطرية والفتاكة يف هذا الزمن واليت مل تكن موجودة سابقاً 

 -مل يصرح به وإن-فعلى هذا أرى أن القانون قد وفق يف صياغة هذه املادة وأن اجتاهه 
 فقة يف العالج هو الراجح وخصوصاً يف عصران احلايل وهللا أعلم.لوجوب الن

 املطلب الثالث: تقدير النفقة.

"النفقة تقدر ابالجتهاد القضائي، وتؤسس ابلنظر لسعة املنفق وحال املنفق املادة:  -1
 (3)عليهم، مع مراعاة الزمان واملكان واألعراف."

                                                           

 .460، ص: 1، جالسيل اجلرارالشوكاين،  1
 .79، ص: 2، جالروضة الندية حممد صديق خان، 2
 .16 ، ص:قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  3
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ن إىل القضاء، ويراعى فيه الوضع املرجع يف تقدير النفقة يكو شرح املادة:  -2
 (1)أعراف البالد املعتربة.أيضاً و  والزمان واملكان االقتصادي

 اختلف الفقهاء فيما يراعى يف النفقة على النحو اَليت:  احلكم الشرعي: -3

أن الزوجني إذا كاان موسرين فللزوجة نفقة املوسرين، وإن كاان معسرين مجهور أهل العلم: 
 (2).املعسرينفللزوجة نفقة 

 الزوجني على ثالثة أقوال: واختلفوا يف حال اختالف

أن املعترب فيه هو حال الزوج يف اليسار واإلعسار وهذا قول الشافعية  القول األول:
 (3)وبعض احلنفية.

َوهت  ن   رِز ق  ه ن   َله   ال َمو ل ودِ  َوَعَلى}قول هللا تعاىل:  -1استدلوا:  : البقرة{ ]اِبل َمع ر وفِ  وَِكس 
233]. 

فإن كان وذلك حبسب ما يناسب حالته، زوجته ابملعروف  نفقةوجه الداللة: على الزوج 
 (4).وجب عليه نفقة املوسرين، وإن كان معسرا وجبت عليه نفقة املعسرين اً موسر 

  {اّلل    آاَته   مم ا ِفق  فَ ل ي  ن   رِز ق ه   َعَلي هِ  ق ِدرَ  َوَمن   َسَعِتهِ  ِمن   َسَعة   ذ و لِي  ن ِفق  }قول هللا تعاىل: -3
  .[7: الطالق]

 ينفق على حسب أراد أن الغين: "وجه االستدالل: أن هللا سبحانه وتعاىل مراده كما جاء

                                                           

 .255 ، ص:التعليق على قانون أحكام األسرة البحريين )القسم األول(انظر: الغزايل واحملميد،  1
روضة / النووي،  509ص:  ،2، جاحلاشيةقي، / الدسو  24، ص:4، جبدائع الصنائعانظر: الكاساين،  2

 .196-195، ص: 8، جاملغينابن قدامة،  /41، ص:9، جالطالبني
بدائع ./ الكاساين، 250، ص: 18، جتكملة اجملموع/ املطيعي،  40، ص:9، جروضة الطالبنيالنووي،  3

 .24 ، ص:4، جالصنائع
 .250، ص: 18، جتكملة اجملموعاملطيعي،  4
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 فالنفقة تكون حبسب استطاعة الزوج دون النظر للغري. (1) ".حاله، والفقري على حسب حاله

 (2)احلنفية.أن املعترب هنا حال الزوجة وبه قال بعض  القول الثاين:

َوهت  ن   رِز ق  ه ن   َله   ال َمو ل ودِ  َوَعَلى}: هللا قول -1استدلوا:   .[233: البقرة{ ]اِبل َمع ر وفِ  وَِكس 

فيه داللة على أن و لزوجات الوالدات للرزق والكسوة اإضافة  أشاروا إىل وجه الداللة:
على الرزق ليبني  الكسوةوعطف ، املعترب يف تقديرها إمنا هو حال الزوجات دون األزواج

 (3).كان املعترب يف الكسوة حالة الزوجة، فيكون املعترب يف الرزق حاهلا كذلك  تساويهما، وملا

 (4)«خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف.»قول النيب صلى هللا عليه وسلم هلند:  -2

ج، فدل على وجه الداللة: كما يظهر أنه اعترب يف احلديث الكفاية هلا دون النظر حلال الزو 
 أن املعترب يف تقدير النفقة مراعاة حال الزوجة.

 املالكية واحلنابلة وبعض به قالو  ،املعترب حال الزوج والزوجة معاً القول الثالث: 
 (5)احلنفية.

 مم ا فَ ل ي  ن ِفق   رِز ق ه   َعَلي هِ  ق ِدرَ  َوَمن   َسَعِتهِ  ِمن   َسَعة   ذ و لِي  ن ِفق  }قول هللا تعاىل:  -1 استدلوا:
 .[7: الطالق{ ]اّلل    آاَته  

 (6)«خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف.»حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:  -2

                                                           

 . 250، ص: 18، جتكملة اجملموعاملطيعي،  1
 .574، ص: 3، جاحلاشيةابن عابدين،  2
 .381، ص: 6، جنيل األوطارالشوكاين،  / 188، ص: 4جالبحر الرائق،انظر: ابن جنيم،  3
إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن أتخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها  ابب:كتاب النفقات، ،  الصحيح اجلامعالبخاري،  4

 (.5364قم احلديث: )، ر 66-65 ، ص:7ابملعروف، ج
، بدائع الصنائع/ الكاساين،  195 ، ص:8، جاملغين/  543، ص: 5، جالتاج واإلكليلأبو عبدهللا املواق،  5
 .509، ص: 9، جفتح الباري/ ابن حجر،  24 ، ص:4ج
 .92ص: سبق خترجيه  6
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 ث دل على اعتبار حالاحلديو على اعتبار حال الزوج،  اَلية تدل وجه االستدالل:
 ومجعاً  إلعمال ظاهر الدليلنيدير النفقة أنسب؛ القول ابعتبار حاهلما يف تقف الزوجة،
 (1).بينهما

، وهو أوىل من اعتبار ما معاً حلاهل ةنظر  فيه اعتبار حال الزوجني معاً علتهم أيضاً:  -3
 (2).حال أحدمها دون اَلخر

لو أتملنا يف هذه املسألة اليت اجتهد فيها الفقهاء؛ : التعقيبو  اجتاه القانون -4
املنفق - حال الزوجني معًا لالحظنا أن املقنن البحريين اجته مع الرأي الثالث وهو النظر يف

 .واملنفق عليه
ميع األطراف، وهذا أوىل من جلراعاة وامل الشمول األخذ هبذا القول فيه نوع من :التعقيب

النظر لطرف واحد فقط، وكذلك اجلمع بني األدلة من األمور اليت ترجح وتقوي االستدالل 
م ئهو املال -وجمتمعنا خاصة-اصر يف املسائل، واعتبار حال الطرفني خصوصًا يف واقعنا املع

واملناسب من وجهة نظري؛ ابعتبار أنه يف هذا الوقت أصبح االعتماد على مصدر الدخل يف 
خلها قريب من دخل اَلن ودَ  املرأة تعملوألن  ،األسرة يعتمد على الزوجني معًا بشكل أكرب

تمعنا، فأصبح من األوىل اعتبار حال كال يف بناء وقيام األسرة يف جم كذلك تساهمو  الزوج،
يف  مرجع النظر، و من التسهيل والتخفيف والعدل ملا فيهاإلنفاق؛ ا يراعى يف الزوجني يف م

 تقدير القاضي كما جاء يف القانون.لهذا األمر 
 
 
 
 

 
                                                           

 .509، ص: 9، جفتح الباريانظر: ابن حجر،  1
 .460ص: ، 6، جكشاف القناعالبهويت،  انظر: 2
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 املبحث الثالث: االجتهاد يف عمل املرأة.

ألسباب  ك حرصت على العمل يف اخلارجاملرأة ومل يلزمها ابلعمل، ومع ذل أكرم اإلسالم
كذلك، وهذا   عديدة منها: احلاجة للمال، ومساعدة األهل، وحاجة اجملتمع لعملها، وغريها

  من خالل هذا املبحث. جلزء منهاسنتطرق يف احلياة الزوجية سبب إشكاالت املوضوع 

 املطلب األول: مشروعية عمل املرأة.

 هلا: جواز عمل املرأة يف حدود ما أابحه هللا تعاىل ما يدل علىالشرعية جاء يف النصوص 

َتَسب وا مم ا َنِصيب   لِلّرَِجالِ }قول هللا تعاىل: -أمن الكتاب:  -1  مم ا َنِصيب   َولِلنَِّساءِ  اك 
 َ َتَسنب   .[32: النساء{ ]اك 

 وجه الداللة: الكسب واالكتساب كما هو واضح من اَلية شامل للرجال والنساء.

َينَ  َماءَ  َوَردَ  َوَلم ا}تعاىل:  قوله -ب ق ونَ  الن اسِ  ِمنَ  أ م ةً  َعَلي هِ  َوَجدَ  َمد   د وهِنِم   ِمن   َوَوَجدَ  َيس 
 ِ ِقي اَل  قَالََتا َخط ب ك َما َما قَالَ  َتذ وَدانِ  ام رَأََتني  ِدرَ  َحىت   َنس  { َكِبري    َشي خ   َوأَب وانَ  الّرَِعاء   ي ص 

 .[23: القصص]

كانتا تعمالن يف الرعي مث ذهبتا للسقي، قال ابن عباس وغريه:   نيأن املرأتلة: وجه الدال
 (1)"تذودان غنمهما عن املاء خوفا من السقاة األقوايء."

كنا نغزو مع النيب صلى هللا »ذ، قالت: عوِّ يع بنت م  بَ عن الر  ما ورد  -أ من السنة: -2
 (2)«.القتلى إىل املدينةعليه وسلم، فنسقي القوم، وخندمهم، ونرد اجلرحى و 

                                                           

 .296 ، ص:8، جالبحر احمليط يف التفسريحيان، بن  1
 ، ص:4ابب رد النساء اجلرحى والقتلى إىل املدينة، جابب: كتاب اجلهاد والسري، ،  الصحيحاجلامع  البخاري،  2

 (.2883، حديث رقم: )34
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أن أم السليم الرميصاء خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم حنني  -ب
اي رسول هللا، هذه أم سليم معها خنجر، فقال هلا  خنجرًا فرآها أبو طلحة فقال: وْحلت

قالت: اختذته إن: دان مين أحد من « ما هذا اخلنجر؟»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ملشركني، بقرت به بطنه، فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضحك، قالت: اي رسول ا

اي أم »هللا، اقتل من بعدان من الطلقاء اهنزموا بك؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 (1)«.سليم، إن هللا قد كفى وأحسن

ي مع اجملاهدين وهذا دليل وجه الداللة من الدليلني: مشاركة املرأة يف العمل واجملال العسكر 
 على إابحة العمل هلا وخصوصاً يف األمور املهمة.

اي أم »فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم: ختانة املدينة، كانت امرأة تعمل يف    -ج
 (2)«.عطية اخفضي، وال تنهكي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج

 ليها أحد عملها.وجه الداللة: عمل املرأة يف اخلتان ومل ينكر ع

تولية عمر ابن اخلطاب رضي هللا عنه للشفاء بنت عبدهللا احلسبة يف السوق  -د
  (3)وكانت، من األعمال املهمة اليت متنع هبا الغش واخلداع.

هناك بعض األعمال اليت ال ميكن االستغناء فيها عن املرأة واحلاجة هلا  من املعقول:
، وغريها من اجلوانب ابلنساء يف املنافذ، وكذلك التعليمضرورية مثل الطب، والتفتيش اخلاص 

 العديدة يف الدوائر واخلدمات احلكومية واملعامالت اليت ختتص ابلنساء.

 
                                                           

، حديث رقم 1442، ص:3ابب: غزوة النساء مع الرجال، ج كتاب اجلهاد والسري،  ،الصحيحاملسند مسلم،  1
(134.) 
سلسلة (، قال األلباين يف 2715، رقم احلديث: )344، ص:3، ابب: اخلتان، جالسنن الصغريالبيهقي،  2

 (.722: إسناده ضعيف، رقم احلديث: )344، ص: 2، جاألحاديث الصحيحة
 .  201، ص: 8، جاإلصابةانظر: ابن حجر،  3
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 املطلب الثاين: شروط عمل املرأة.

 : مع األدلة عليها أمهها سنتطرق إىل ملشروعية عمل املرأة ةهنالك شروط كثري 

 التربج، فتلتزم هذا األمر لو خرجت للعمل. االلتزام ابحلجاب الشرعي وعدم -1

ِننيَ  ال م ؤ ِمِننيَ  َوِنَساءِ  َوبَ َناِتكَ  أِلَز َواِجكَ  ق ل   الن يب   أَي  َها ايَ }الدليل على ذلك قول هللا تعاىل:   ي د 
 .[59: األحزاب{ ]ي  ؤ َذي نَ  َفاَل  ي  ع َرف نَ  َأن   أَد نَ  َذِلكَ  َجاَلبِيِبِهن   ِمن   َعَلي ِهن  

 االلتزام زوجاته وبناته ونساء املؤمنني أن ي  ع ِلم مر من هللا سبحانه وتعاىل لنبيهاألوجه الداللة: 
لئال يعرض هلن ابلسرت وتغطية ما أمرهن هللا تعاىل، واحلجة يف ذلك كما يف تفسري اَلية: "

 (1)."فاسق، إذا علم أهنن حرائر، أبذى من قول

 (2)ط هبم.ختالعدم اخللوة ابلرجال واال -2

 (3)«.ال خيلون رجل ابمرأة إال مع ذي حمرم»الدليل حديث النيب صلى هللا عليه وسلم: 

، وغري ذلك وجه الداللة: ظاهر احلديث هني النيب صلى هللا عليه وسلم خللوة املرأة ابلرجال
 مما يرتتب على اخللوة واالختالط من مفاسد وفنت وتزيني من الشيطان.

 ون القوامة للرجل فعلى املرأة أن تستأذن من وليها يف البيت،يل، ولكإذن الو  -3
ومن املعلوم  ،ألنه يلزمها املوافقة على الزوجة استئذان زوجها للخروج إىل العمل جيبكذلك و 

 (4)أن الويل هو املكلف ابإلنفاق على املرأة فله املوافقة وله املنع.

  َعَلى بَ ع َضه م   اّلل    َفض لَ  مبَا النَِّساءِ  َعَلى ونَ قَ و ام   الّرَِجال  }واألصل يف ذلك قوله تعاىل: 
                                                           

 .324 ، ص:20، ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  1
 .189، ص: 4، جبدائع الصنائعالكاساين،  انظر: 2
، 7ج ال خيلون رجل ابمرأة إال ذو حمرم، والدخول على املغيبةابب:  كتاب النكاح،  ،الصحيح اجلامعالبخاري،  3

 .37ص: 
 .236، ص: 3، جشرح منتهى اإلراداتانظر: البهويت،  4
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 .[34: النساء{ ]أَن  َفق وا َومبَا بَ ع ض  

مع مهمتها كذلك من األمور اليت اشرتطها أهل العلم أبن ال يتعارض العمل   -4 
 (1)األساسية.

رعاية للزوج  مل على حساب العمل، منفاملرأة عليها واجبات وأمور يف بيت الزوجية ال هت  
جيال، وتعد األوتلبية حاجاته، وتربية األبناء، وهذا من أهم وأجل األعمال هلا فهي تريب 
 الرجال، وحتافظ على األسرة، وهبذا هي عاملة وتساهم يف بناء اجملتمع واألمة.

 طبيعة املرأة وقدراهتا.مع أن يتناسب العمل  -5

كن إنكار الفوارق يف القدرات اجلسمية فيكون العمل مناسبًا لتكوينها اجلسدي، وال مي
لية والعاطفية بني الرجل واملرأة، فاهلل هيأ جسدها ألمور تطيقها وأمور ال تطيقها، وال والعق

ينبغي تكليف وحتميل النفس فوق طاقتها، فال تعمل املرأة يف األمور الشاقة املخالفة 
 يجب على املرأة العاملة مراعاة ذلك.هبا وحبياهتا الزوجية، ف اً لطبيعتها؛ ألن يف ذلك إضرار 

 (2)حاجة املرأة للعمل وحاجة اجملتمع لعمل املرأة. -6

َينَ  َماءَ  َوَردَ  َوَلم ا}يستدل على هذا الشرط بقول هللا تعاىل:   الن اسِ  ِمنَ  أ م ةً  َعَلي هِ  َوَجدَ  َمد 
ق ونَ  ِ  د وهِنِم   ِمن   َوَوَجدَ  َيس  ِقي اَل  قَالََتا َخط ب ك َما َما قَالَ  َتذ وَدانِ  ام رَأََتني  ِدرَ  َحىت   َنس   الّرَِعاء   ي ص 

 .[23: القصص{ ]َكِبري    َشي خ   َوأَب وانَ 

فهذا وجه الداللة: تفيد اَلية أن املرأتني مل خترجا إال بسبب احلاجة وعجز والدمها عن ذلك، 
  (3)هلذا العمل بنفسيهما.ما أجلأمها 

 م فيباح عملها طاملا يف ذلك حاجة، سواء كانت هيوقد شرط لذلك مجع من أهل العل
                                                           

 .13، ص: ؤمناتتنبيهات على أحكام ختتص ابملصاحل الفوزان،  1
 نفس املصدر السابق. 2
 .226 ، ص:6، جتفسري القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  3
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 صل احلاجة يف بعض األحيان للضرورة فتقدر بقدرها.توقد حتتاجه أو كان اجملتمع حباجتها، 

 

 : اشرتاك الزوجة العاملة يف نفقات األسرة.الثالثاملطلب 

 بعضأصبح يف عصران احلايل عمل املرأة أمر شبه طبيعي وظاهر يف كل مكان، جاء معه 

اشرتاكها يف نفقة األسرة بعد أن صار هلا دخل  ةحتدث بني الزوجني يف قضياليت اخلالفات 
وفق  شهري حتصل عليه من وظيفتها، وعليه سنرى ما الذي حيسم اخلالف يف هذا األمر

 الشرع والقانون.

د(: "ليس للزوج ربط موافقته على عمل الزوجة ابشرتاكها /55) فيها ورد املادة: -1
، اإلنفاق على األسرة أو إبسقاطها بعض نفقة الزوجية أو تنازهلا عن جزء من راتبهايف 

 (1)وتتحمل الزوجة نفقات خروجها للعمل، وذلك مامل يتفقا على خالف ماتقدم."

األمور اليت جاءت يف نص املادة حيظر على الزوج اشرتاطها ملوافقته  شرح املادة: -2
تتفق مع زوجها على ر الوارد يف املادة ال مينع الزوجة أن على عمل زوجته، إال أن هذا احلظ

، كما أن مصاريف ونفقات انتقال الزوجة إىل اً قهما صحيحاأحد األمور السابقة ويكون اتف
 (2)على غري ذلك. م اإلتفاقعملها يكون عليها مامل يت

 احلكم الشرعي:  -3

فلها احلرية يف التصرف به يف  أن للمرأة ذمة مالية مستقلة كالرجل ذكر الفقهاء أوال :
ت م   فَِإن  }شريعتنا اإلسالمية ما دامت رشيدة، واألصل يف ذلك قوله تعاىل:  ًدا ِمن  ه م   آَنس   ر ش 

                                                           

 .19 ، ص:قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
 .110، ص: شرح قانون األسرة البحرييناجلندي،  انظر: 2



101 
 

َواهَل م   إِلَي ِهم   فَاد فَ ع وا ماهلا من مرأة أن تنفق ، وعلى ذلك نستبط أنه جيوز لل[6: النساء{ ]أَم 
 .سواء كانت عاملة أو غنيةتشارك يف حتمل النفقات و  على أسرهتا

 وال يقف األمر عند اجلواز، بل يصل إىل الندب مبشاركة الزوجة لزوجها يف حتمل أعباء احلياة

 والنفقة على األسرة وكل هذا من ابب احملبة والتعاون، وهذا أمر حيث عليه ديننا اإلسالمي

 وقد جاءت أدلة كثري حتض على ذلك: (1)،احلنيف

أَل وَنكَ }هللا تعاىل: قول  -1 :من القرآن ت م   َما ق ل   ي  ن ِفق ونَ  َماَذا َيس   َخري    ِمن   أَن  َفق 
َق  َرِبنيَ  فَِلل َواِلَدي نِ   .[215: البقرة{ ]َواأل 

 .[177: البقرة{ ]ال ق ر ىَب  َذِوي ح بِّهِ  َعَلى ال َمالَ  َوآَتى}قوله تعاىل:  -2

 غريهم ممن ليسوا مبنزلتهم يف القرب.وجه الداللة من اَليتني: أن ذوي القرىب أوىل من 

الصدقة على املسكني صدقة، »حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:  -3 :من السنة
 (2)«.وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة

وجه الداللة: عموم اللفظ يتضمن املرأة كذلك يف حال كوهنا غنية أو قادرة فإهنا تعني 
 لى ذلك.قرابتها، وهلا أجر أعظم من هللا ع

تنكح املرأة ألربع: ملاهلا، وحلسبها، وجلماهلا، »لم: النيب صلى هللا عليه وس حديث -4
  (3) «.ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

 ظاهر من احلديث فهو يدل على أن املرأة تنكح ملاهلا، وللزوج االنتفاع من وجه الداللة: 
                                                           

( /جلنة 16/2) 144، قرار رقم: التابع ملنظمة املؤمتر اإلخسالميقرارات وتوصيات جممع الفقه اإلخسالمي  :انظر 1
 (.31645، فتوى رقم: )8056، ص: 13، جفتاوى الشبكة اإلسالميةالفتوى ابلشبكة اإلسالمية، 

إرواء (، قال األلباين يف 1844، رقم احلديث: )591، ص: 1، ابب: فضل الصدقة، جسنن ابن ماجهابن ماجه،  2
 (: حسن.883، رقم احلديث: )388 ، ص:3، جالغليل

 .85سبق خترجيه ص:  3
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 .رهتمعلى أس زوجته، ومن ضمن االنتفاع النفقةمال 
حكم اشرتاك الزوجة العاملة يف نفقة ة مسأل هنا من األمور املهمة اليت نتناوهلا اثنيا :

 األسرة وقد اختلف العلماء فيها على النحو التايل:
 -حبسب اطالعي- لنفقة على األسرة، وال يوجد كالمابال جترب املرأة  القول األول:

  (1).قول اجلمهور وهو املةخيالف ذلك يف حق الزوجة الع صحاب هذا القولأل
َوهت  ن   رِز ق  ه ن   َله   ال َمو ل ودِ  َوَعَلى}قول هللا تعاىل:  -1: استدلوا : البقرة{ ]اِبل َمع ر وفِ  وَِكس 

233]. 

 آاَته   مم ا فَ ل ي  ن ِفق   رِز ق ه   َعَلي هِ  ق ِدرَ  َوَمن   َسَعِتهِ  ِمن   َسَعة   ذ و لِي  ن ِفق  }قوله سبحانه وتعاىل: -2
 .[7: الطالق{ ]اّلل   

وذلك بتوفري ما حتتاجه،  وليس العكس من الزوج لزوجتهالنفقة  أنوجه الداللة من اَليتني: 
 (2)، أما الزوجة فال جترب على شيء.الزوج ةحبسب حالويكون 

 (3)«خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف.»: قول النيب صلى هللا عليه وسلم هلند -3

، ويفهم منه أن يب صلى هللا عليه وسلم النفقة للزوجة من زوجهاوجه الداللة: أوجب الن
 (4)النفقة. يفااللتزام يف النفقة يكون من الزوج، أما الزوجة فال تلتزم بشيء 

على الزوجة العاملة املسامهة مع الزوج يف اإلنفاق على األسرة، وتلتزم القول الثاين: 
 (5).سألةم يف املز وهذا قول ابن ح بتحمل جزء من النفقة

 

َوهت  ن   رِز ق  ه ن   َله   ال َمو ل ودِ  َوَعَلى}قول هللا: -1: أدلتهم ِإال نَ ف س   ت َكل ف   ال اِبل َمع ر وفِ  وَِكس   
                                                           

هناية / اجلويين،  211، ص: 4، جمواهب اجلليل/ احلطاب،  31-30، ص: 4، جبدائع الصنائعالكاساين،  1
 .195، ص: 8، جاملغين/ ابن قدامة،  418، ص: 5، جاملطلب يف دراية املذهب

 .250، ص: 18، جتكملة اجملموعانظر: املطيعي،  2
 .92بق خترجيه ص: س 3
 .7، ص: 12ج ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجانظر: النووي،  4
 .254، ص: 9، جاحمللىابن حزم،  5



103 
 

َعَها  [.233: البقرة{ ]َذِلكَ  ِمث ل   ال َواِرثِ  َوَعَلى ِبَوَلِدهِ  َله   َمو ل ود   َوال ِبَوَلِدَها َواِلَدة   ت َضار   ال و س 

فتجب النفقة على الزوج وعلى كل  (1)".الزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القرآن" اللة:وجه الد
 وارث بنص القرآن.

 (2)«.ال جيوز المرأة عطية إال إبذن زوجها»حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:  -2

من احلديث أنه ال جيوز للمرأة التصرف يف ماهلا إال إبذن زوجها، فدل ظهر وجه الداللة: ي
 عليها املشاركة يف النفقة على األسرة. ومن ذلكى أن الزوج له حق يف مال زوجته عل

 ب، وهذا قول وليس على الوجو  تساعد الزوجة يف نفقة البيت تربعاً منهاالقول الثالث: 
 (3)عدد من العلماء املعاصرين.

يه انطلقت إىل النيب صلى هللا عل»حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:  -1استدلوا: 
وسلم، فوجدت امرأة من األنصار على الباب، حاجتها مثل حاجيت، فمر علينا بالل، فقلنا: 
سل النيب صلى هللا عليه وسلم أجيزي عين أن أنفق على زوجي، وأيتام يل يف حجري؟ وقلنا: 

قال: امرأة « أي الزاينب؟»قال: زينب، قال: « من مها؟»ال خترب بنا، فدخل فسأله، فقال: 
 (4)«.نعم، هلا أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة»، قال: عبد هللا

، وأن هلا أجر وعياهلا احملتاج وجه الداللة: حث النيب صلى هللا عليه وسلم أن تعطي زوجها
  ، ويعترب ذلك تربع من الزوجة للمشاركة يف نفقة األسرة.ا ي فهم من احلديثكم  مضاعف

 منها، صدقتين إذ كذبين دلين هللا هبا خرياً ما أب»حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:  -2
 

                                                           

 .254، ص: 9، جاحمللىابن حزم،  1
 .84سبق خترجيه ص:  2
/ القرضاوي، موقع على شبكة اإلنرتنت:   44، ص: 20، ججمموع فتاوى بن ابزانظر: ابن ابز،  3

fatwa.islamonline.net/12080 . 
 (.1466. رقم احلديث: )121، ص: 2ابب: الزكاة على الزوج، ج كتاب الزكاة،  ،الصحيح اجلامعالبخاري،  4



104 
 

 (1)«.وواستين مباهلا إذ حرمين الناس، ورزقين هللا منها الولد إذ مل يرزقين من غريهاالناس، 
خدجية رضي  أم املؤمنني وجه الداللة: مواساة النيب عليه الصالة والسالم من ِقبل زوجته

يف هذا و  ومدحه هلا كما ورد يف احلديث، ليةاألمور املا ومنها هللا عنها من مجيع النواحي
 وينشأ من ذلك احملبة واأل لفة بينهما. املسامهة يف النفقة من الزوجة؛ فضل علىداللة 

 :اَليت بشيء من التفصيل الحظنا املسألة بعد عرض :والتعقيباجتاه القانون  -4
 اخلالف يف املسألة بني املتقدمني واملتأخرين من أهل العلم. -أ

وإمنا هو الزم على مشاركة الزوجة يف نفقات األسرة، لعدم وجوب املقنن البحريين  اجته -ب
وهذا القول الثالث يف  وال يصح له األخذ من ماهلا اخلاص إال إبذهنا ورضاها، الزوج فقط،

 .نو والذي ذهب إليه العلماء املعاصر املسألة 
ضرار وعدم اإل واإلجياب املنافعأن هذا القول الراجح يف املسألة؛ ملا فيه من  ويظهر

ابحلياة الزوجية، وما يرتتب عليه من خري على مستوى األسرة بشكل عام من تلبية حاجاهتا، 
بينهما، وخصوصًا يف هذا  والرتابط الزوجني من خالل احملبة والتعاون يؤلف بنيوكذلك 

كل ذلك برضى   أصبح العمل واملال وطلب الرزق ضرورة م لحة، وال ننسى أن العصر الذي
 وقد حث اإلسالم عليه كما تقدم.شرعاً، ، ويستحب هلا فعل ذلك واختيار الزوجة
يف  حبسمه للخالفيالحظ أن القانون اجتهد يف هذه املسألة وكان واضحًا : التعقيب

 تقدم. كما  قضية مشاركة الزوجة يف نفقات األسرة
ج الزو  العاملة يف نفقة األسرة حال عجزإال أنين أقرتح إضافة بند يف القانون ابشرتاك املرأة 

العجز بعدة طرق، كاإلثبات من جهة حكومية رمسية بعد دراسة احلالة،  حتديدممكن و فقط، 
لتبيني  كذلك، ويرجع يف هذا األمر ملا يقرره املقنن  أو رأي قاضي، أو شهود مثاًل، وغريها

على  فيه حفاظ وهذاشدته، وذلك من ابب وقوف الزوجة مع زوجها يف حال  .العجز املعترب

                                                           

اجلامع الصحيح للسنن ، وجاء يف 13، ص: 23، ابب: مناقب خدجية رضي هللا عنها، جاملعجم الكبريالطرباين،  1
 كم احلديث: إسناده صحيح.عن حقول شعيب األرنؤوط   55، ص: 16، جواملسانيد
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 دَ ولكي ال يشعر ابستغالل زوجته، فهو ال يطلب منها شيىئاً أبَ  ،حتمل املسؤوليةبقاء األسرة و 
مع أهنا -املوضوع  عنالدهر مث إذا عجز أو أصابه ما أصابه من عسر أو ضيق رفعت يدها 

 الذي يعترب مناإليثار وبدأت ابلتذمر وطالبت ابلفراق، فأين احملبة واملودة و  -عاملة وقادرة
 غاايت الزواج؟! 
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 املبحث الرابع: االجتهاد يف إثبات النسب.

أقوى دعائم  أحديف شريعتنا اإلسالمية، ويعترب النسب  حتظى األسرة بعناية واهتمام ابلغ
يف  حظًا وافراً كان له ابستقرارها واستمرارها فالرتابط والتماسك بني األسر؛ ولكونه يتعلق 

 .املتقدمني واملتأخرينالبحث عند الفقهاء 

 املطلب األول: تعريف النسب لغة واصطالحا .

رابة؛ ة والنسب: القَ سبَ والنِّ  ،القراابت، وهو واحد األنسابنسب  النسب لغًة: -1
 ة: االسم. سبَ سبة مصدر االنتساب؛ والن  وقيل: هو يف اَلابء خاصة؛ وقيل: النِّ 

سب ومجع الن   الد، ويكون يف الصناعة،ون ابَلابء، ويكون إىل البِ سب يكالتهذيب: الن  
ب لنا أي نسَ استَ  ،للرجل إذا سئل عن نسبه :يقال ،واستنسب: ذكر نسبه بَ سَ تَ وان    ،ابأنسَ 

 ،سأله أن ينتسب ،ونسبه ،: عزاهاً سبَ نَ  ،وَنَسَبه يَ ن س به ويَ ن ِسب ه   ،انتسب لنا حىت نعرفك
 (1).سبه إىل جده األكربإذا رفعت يف نَ  به نسباً به وأنسِ نس  أَ  فالان إىل أبيه سبت  ونَ 

 منها: نذكر تعريفاتال له العديد من :النسب اصطالحاً  -2

 (2)."االنتساب ألب معني" -أ

 (3)هناك من الفقهاء من عرفه أبنه: "القرابة." -ب

رتاك يف وهو القرابة، وهي االّتصال بني إنسانني ابالش": أهل العلموكذلك عرفه  -ج
 (4)"والدة  قريبة  أو بعيدة.

                                                           

 .755، ص: 1جلسان العرب، ابن منظور،  1
 .114، ص:6، جمنح اجلليلعليش،  2
 .304، ص: 3، جمغين احملتاجالشربيين،  3
 .55، ص:2، جنيل املآربالشيباين،  4
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 "عالقة الدم أو رابط الساللة أو النوع الذي يربط اإلنسان : وعرفه بعض املعاصرين -د

 (1)أبصوله وفروعه وحواشيه."

 

 إثبات النسب.ووسائل : طرق املطلب الثاين

ملهمة يف من األمور ا ي عد  إلثبات النسب الذي  طرقًا ووسائلوضعت لنا شريعتنا الغراء 
اَلاثر املرتتبة على الزواج، وحلفظ األسر وعدم اختالط األنساب، وقد نص املقنن البحريين 

 :سيأيتعلى هذه الطرق كما 

 طرق إثبات النسب اليت نص عليها القانون هي:

 -:الفراش :الطريقة األوىل
 ( 2)"كون املرأة متعينة للوالدة لشخص واحد.": وهيالنسب إثبات  يف طرقالأقوى 

 الزوجة الصحيح أو ما يشبه الصحيح،فراش  :واملقصود من الفراش كما قال أهل العلم
شبه وأما  وانتفاء موانعه،أركانه وشروطه،  مع توافرعقد النكاح املعترب شرعاً،  :فالصحيح هو
ا الوطء بشبهة على اختالف املختلف يف صحته، وكذو عقد النكاح الفاسد،  :الصحيح فهو

كمه حكم الوطء بنكاح صحيح فيما يتعلق بثبوت نسب املولود الناتج عن ، فإن حأنواعه
  (3)ذلك الوطء.

من خالل ما تقدم عرفنا أن أقوى وسائل إثبات النسب هو الفراش الشرعي الصحيح 
 وللعاهر  الولد للفراش»وكذلك شبهته، واألصل فيه حديث النيب صلى هللا عليه وآله وسلم: 

                                                           

 .17 ، ص:موضوع النسب يف الشريعة اإلسالمية والقانونأْحد حممد،  1
 .166 ، ص:1، جالتعريفاتاجلرجاين،  2
وما  37 ، ص:10، ج، شرح النووي على مسلم/ النووي،  159، ص: 5، جأحكام القرآنانظر: اجلصاص،  3

 .56 ، ص:8، جاملغينبعدها / ابن قدامة، 
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 (1)«.احلجر
 -:أو ) اإلستلحاق( : اإلقرارانيةالطريقة الث

 (2)".الشيء أي ثبت اإلثبات من قر  " :لغةً اإلقرار  -1

 (3)."هو إخبار عن ثبوت حق للغري على نفسهاإلقرار اصطالحاً: " -2

 (4):ويكون اإلقرار ابلنسب على نوعني

ِقّر على نفسه فقط كاإلقرار ابلبنوة، أو األبوة. النوع األول:
 
 إقرار حيمله امل

 (5)ويشرتط يف النوع األول ما يلي:

ِقّر ابلنسب ابلغاً، عاقالً. -1
 
 أن يكون امل

ِقّر؛ وذلك أبن يولد مثله ملثله -2
 
َقّر له ابلنسب ممن ميكن ثبوت نسبه من امل

 
 . أن يكون امل

َقّر له جمهول النسب؛ ألن معلوم النسب ال يصح إبطال نسبه. -3
 
 أن يكون امل

قَ  -4
 
ِقر، إن كان أهاًل لقبول قولهأن ال يكذب امل

 
، ، فإن كّذبه فإنه ال يصح اإلقرارّر له امل

 وال يثبت به النسب.

َقّر له ولده من الزان، فإن صرّح بذلك فإنّه ال يقبل إقراره؛ ألن  -5
 
ِقّر أبن امل

 
أن ال يصرح امل

 زان ال يكون سبباً يف ثبوت النسب.ال

                                                           

 (.2053، رقم احلديث: )54، ص: 3ابب: نفسري املشبهات، ج كتاب البيوع،  ،الصحيحاجلامع البخاري،  1
 .74، ص: 1، جيفات الدقيقةاحلدود األنيقة والتعر السنيكي،  2
 .249، ص: 7، جالبحر الرائقابن جنيم،  3
 .228، ص: 7، جبدائع الصنائعالكاساين،  انظر: 4
التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن / ضياء الدين اجلندي،  765، ص: 6، جاحلاشيةانظر: ابن عابدين،  5

، 3، جالوسيط/ الغزايل،  96-95، ص: 7، جرياحلاوي الكبوما بعدها / املاوردي،  445، ص: 6، جاحلاجب
 .147 ، ص:5، جاملغين/ ابن قدامة،  356ص: 
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ِقّر ابلنسب أحد،  -6
 
ألنه إذا انزعه غريه، فليس أحدمها أوىل من اَلخر مبجرد أن ال ينازع امل

 .الدعوى، فال بد من مرجح ألحدمها

ِقر على غريه، وهو ما عدا اإلقرار ابلبنوة واألبوة النوع الثاين:
 
 كاإلقرار  إقرار حيمله امل

 ابألخوة، والعمومة.

 ثة شروطثال هلا الذي حيمله املقر على غريه فمثل شروط النوع األول ويضاف هوو 
  (1)هي:

 اتفاق مجيع الورثة على اإلقرار ابلنسب املذكور. -1
 ؛ ألنه إذا كان حيّاً فال بد من إقراره بنفسه.أن يكون امللحق به النسب ميتاً  -2
 أن ال يكون امللحق به النسب قد انتفى من املقر له يف حياته ابللعان. -3

  -: البينة:الطريقة الثالثة

الداللة الواضحة عقلية كانت أو " :ع رَِّفتجة الواضحة." وأيضًا "احل :تعريفها لغةً  -1
 (2)."حمسوسة

 (3)."اسم ملا يبني احلق ويظهره": فهي تعريف البينة اصطالحا   -2

ويثبت النسب ملدعيه بشهادة رجلني عدلني على صحة ما ادعاه، واملراد هبا الشهادة، 
واختلفوا  ،(4)لمدعي بشهادة رجلني عدلنيأن النسب يثبت ل ذهب مجهور الفقهاء إىلوقد 

                                                           

التوضيح يف شرح املختصر الفرعي / ضياء الدين اجلندي،  228، ص: 7، جبدائع الصنائعالكاساين،  انظر: 1
، ص: 3ج ،اجمغين احملت/الشربيين،  420، ص: 4، جروضة الطالبني/ النووي،  446، ص: 6، جالبن احلاجب

 .147 ، ص:5، جاملغينابن قدامة،  / 308-309
 .47 ، ص:1، جالقاموس الفقهيسعدي أبو حبيب،  / 157 ، ص:1، جاملفردات يف غريب القرآنالراغب،  2
 .24 ، ص:1، جالطرق احلكميةابن القيم،  3
، نيل املآربلشيباين، / ا 8 ، ص:17، جاحلاوي الكبري/ املاوردي،  304، ص: 2، ججواهر اإلكليل اَليب، 4
 .483 ، ص:2ج
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ليس  عدالتإبثبات النسب بشهادة رجل وامرأتني، أو رجل وميني املدعي، أو أربع نساء 
 (1)تفصيل هلا، فريجع هلا يف كتب الفقهاء.هذا حمل 

لحق نسبه ابملدعي، وجتري عليه مجيع ويف حالة ثبوت نسب املدعى عليه ابلبينة؛ فإنه ي  
البينة على » :ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلمه فيعلقة ابلنسب، واألصل األحكام املت

 (2)«.املدعي، واليمني على من أنكر

 (.74)يف املادة  قانون األسرة البحريين على طرق ثبوت النسبوقد نص 

 -طرق ثبوت النسب:

من ( 73عقد الزوجية الصحيح، أو الدخول بشبهة وذلك مع مراعاة حكم املادة ) -أ
 هذا القانون.

 اإلقرار بشروطه املعتربه شرعاً. -ب

 (3)البينة الشرعية. -ج

 

 : آاثر البصمة الوراثية يف إثبات النسب ونفيه.املطلب الثالث

من شروط ثبوت النسب وذكر نبذة خمتصرة ومتهيد عنها، ننتقل إىل مسألة  الفراغبعد 
 لوراثية وهي على النحو التايل: مهمة تطرق هلا القانون تتعلق بنفي اللعان ابلبصمة ا

                                                           

وما بعدها /  200 ، ص:7، جشرح خمتصر خليل/ اخلرشي،  266 ، ص:6، جبدائع الصنائعالكاساين،  انظر: 1
 .131، ص: 10، جاملغين/ ابن قدامة،  452 ، ص:3، جاملهذبالشريازي، 

(، 20026، رقم احلديث: )296ص: ،14، ابب: القضاء ابليمني مع الشاهد، جمعرفة السنن واآلاثرالبيهقي،  2
 (: صحيح.1938، رقم احلديث: )357، ص: 6، جإرواء الغليلقال األلباين يف 

 .24، ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  3
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حىت يتسىن لنا  ؛مفهومهاالبد من تصور لبصمة الوراثية اباملتعلقة  التعرض للمسائلقبل 
استيعاب املوضوع جبميع حيثياته؛ ولذلك نتطرق إىل تعريف املصطلح املركب من كلمتني 

 .ومها: )البصمة( و )الوراثية(

 : تعريف البصمة الوراثية:أوال  

 والبصم: ،وثوب له بصم إذا كان كثيفا كثري الغزل، رجل ذو بصم غليظمة لغًة:"البص -أ

 (1)".البصم ما بني اخلنصر والبنصر ،طرف اخلنصر إىل طرف البنصر فوت ما بني

يقال: ورث املال، يرثه وراًث وإراًث ووراثة، أي: صار إليه بعد موت الوراثية لغًة:  -ب
ورثت أيب  وتقول: ،اث ووراث إذا مات مورثك، فصار مرياثه لكأرثه ور  ورثت فالان ماال مورّثه،

 (2).وورثت الشيء من أيب أرثه، ابلكسر فيهما، وراث ووراثة وإراث

 :تعريف البصمة الوراثية اصطالحاً  اثنيا :

 البصمة الوراثية منها: اجتهد العلماء املعاصرون يف تعريف

 (3)."ية كل فرد بعينهالبنية اجلينية التفصيلية اليت تدل على هو " -أ

تعيني هوية اإلنسان عن طريق حتليل جزء أو أجزاء من كذلك من التعريفات: "  -ب
 (4)."( املتمركز يف نواة أي خلية من خالاي جسمهdnaحامض )

 قانون  لنا صورة البصمة الوراثية وماهيتها ننتقل إىل ما يتعلق هبا يف تبعد أن تبين اثلثا :
                                                           

 .52-51، ص: 12، جلسان العربابن منظور،  1
 .200-199، ص: 2نفس املصدر، ج 2
 - 23واهلندسة الوراثية واجلينيوم البشري والعالج اجليين، الكويت، املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية،  ندوة الوراثة 3

قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي: /  1050، ص: 2م، ج1998أكتوبر  15 -13ه ، 1419مجادى اَلخرة،  25
، 1422م  26/10-21شر رة السادسة عالدو  ،لوراثية وجماالت االستفادة منهاالقرار السابع عشر بشأن البصمة ا

 . نقل الباحث هذا املصدر عن الدكتور بندر بن فهد السويلم.343 :ص ،مكة املكرمة
 .35، ص: البصمة الوراثية وعالقتها الشرعيةهاليل،  4
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 موطن االجتهاد فيها. انوبي، األسرة البحريين

"يتم عرض الزوجني لتحليل البصمة  على أنه: (79يف املادة ) القانوننص  املادة: -1
 (1)الوراثية قبل إجراء املالعنة، وال تتم املالعنة بنفي النسب إذا جاءت النتيجة إبثباته."

 ل البصمةاشرتط قانون األسرة البحريين أبنه يتم عرض الزوجني لتحليشرح املادة:  -2

رىالوراثية قبل إجراء ا  عنة بنفي النسب إذا جاءت نتيجة البصمة الوراثيةاملال ملالعنة، وال جت 
إبثباته، ومؤدى ذلك أن القانون يطلب من القاضي قبل اختاذ اجراءات املالعنة أن يلجأ إىل 

 (2)اإلثبات ابلبصمة الوراثية.

رى ال أنه قانون األسرة البحريين نفهم أواًل من شرح املادة يف احلكم الشرعي: -3  جي 
وهذا يعد اجتهاد من املقنن البحريين يف لبصمة الوراثية، اب هاللعان بنفي النسب يف حال ثبوت

حكم شرعي مع وسيلة حديثة إلثبات ونفي النسب، والقضية هنا تعترب من املسائل املعاصرة 
 بسط القول يف هذه املسألة كما يلي:إىل حنتاج  فإننا وعلى هذااليت اختلف فيها أهل العلم، 

  -تعريف اللعان لغًة واصطالحاً: أوال:

 ن  يالعِ  نَ مصدر العَ اد، وهو رد واإلبعَ اللعان لغة: من اللعن وهو الط  "اللعان لغًة:  -أ
 (3)"ة ولعاانً.نَ العَ م  

ب والغض ونة ابللعنِ ان من اجلانبني مقر  ميَ شهادات مؤكدات أبَ اللعان اصطالحاً: " -ب
 (4)."قائمة مقام حد قذف

 لت حجة للمضطر إىل قذف من لطخ فراشهعِ كلمات معلومة ج  : "أبنه الفقهاء بعض عرفهو 
                                                           

 .25ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(، هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
 .146، ص: رة البحريينشرح قانون األساجلندي،  2
 .57، ص: 1، جأنيس الفقهاء، روميال 3
 .390، ص: 5، جكشاف القناع/ البهويت،  482، ص: 3، جاحلاشيةابن عابدين،  4
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 (1)".أحلق العار به أو إىل نفي ولدو 

 اثنيا : حكم نفي النسب ابلبصمة الوراثية: 

 املسألة على قولني: هذه اختلف العلماء يف

، وإىل هذا القول هباة الوراثية، وال مينع اللعان عدم جواز نفي النسب ابلبصم القول األول:
 والشيخ ذهب الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي، والشيخ األستاذ الدكتور حممد جرب األلفي،

 (2).وغريهم من املعاصرين عبدهللا املطلقالشيخ الدكتور عبدهللا الطيار و 

 َأَحِدِهم   َفَشَهاَدة   أَن  ف س ه م   ِإال   ش َهَداء   هَل م   ن  َيك   َوملَ   أَز َواَجه م   يَ ر م ونَ  َوال ِذينَ } -1 استدلوا:
 .[6: النور{ ]الص اِدِقنيَ  َلِمنَ  إِن ه   اِبّلل ِ  َشَهاَدات   أَر َبع  

وإحداث  ،فإنه يلجأ إىل اللعانإال نفسه وجه االستدالل: أن الزوج إذا مل يكن له شاهد 
 (3).من اإلحداث يف الدينو  البصمة بعد اَلية َتزي د على كتاب هللا

أن استخدام وتسخري العلم والوسائل الطبية العلمية اليت تساهم يف حفظ وبناء  :يناقش
إال إذا  أمر مطلوب -مراعاة الضوابط واألحكام الشرعيةمع -أحكام الشريعة اإلسالمية 

 ، والبصمة الوراثية إحداها.خالف نصاً 

يبطل حكم  -أي تقدميها على اللعان- ةإثبات نفي النسب ابلبصمة الوراثيأن  -2 
 اللعان الشرعي وهذا األمر مرفوض وابطل.

 أو نفى نسب ا قذف زوجته ابلزانإذجعلت اللعان طريقًا للزوج مبعىن أن الشريعة اإلسالمية 
   الشرعية ابألدلة  البصمة الوراثية يف االستدالل على اللعان الثابتميتقد إن الولد منها، مث

                                                           

 .52، ص: 5، جمغين احملتاجالشربيين،  1
، 89 ، ص:13، جالفقه امليسر/ جمموعة من العلماء،  46، ص:إثبات النسب ونفيه ابلبصمة الوراثيةاأللفي،  2

 وهذا القول كما ذكروا ذهب إليه أكثر أهل العلم من العلماء املعاصرين وكذلك اجملامع الفقهية، أنظر: نفس املصادر.
 .68، ص: البصمة الوراثية وحجيتهاقاسم،  3
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 (1)يف نفي النسب. على اللعان تقدميها ذا ال يصحوهل؛ مرفوض

سب من أن األصل يف نفي الرجل لن عىنمب، لنفي النسبأبن اللعان سبيل للزوج : اقشين
حيث إن الزوج ال ينفي نسب الولد عنه إال حال اهتامه  ،ولد على فراشه هو حد القذف

عن  يسقطإال أن حد القذف بشكل عام،  لزوجته ابلزان، واالهتام ابلزان موجب حلد القذف
طالع ا؛ فوجب يف حقه اللعان، وذلك خلصوصية األمر ابلنسبة له فال يتصور ابللعان الزوج

رع اللعان خمرجًا هلذا عل له سبيل، فش  الزوج على زان زوجته وإدراك ذلك حقيقة مث ال جي  
ل به إال مع من هنا نالحظ أن اللعان حكم استثنائي دعت إليه احلاجة؛ فال يعم، و األمر

 (2)توافر األسباب الداعية إليه.

الشريعة اإلسالمية تكفل للمرأة السرت وذلك أبن ملرأة ابللعان:السرت  معارضةفيه  -3
وقد  ، فإنه ال يعرف الكاذب فيهما،مالعنةمن خالل اللعان، فإذا حدث بينها وبني زوجها 

مث قامت » :بينها وبني زوجها نيبعلى لسان زوجة هالل بن أمية اليت العن الجاء يف السنة 
فشهدت فلما كانت عند اخلامسة وقفوها وقالوا: إهنا موجبة، قال ابن عباس: فتلّكأت 

والرجوع إىل  (3)«.ونكصت حىت ظننا أهنا ترجع مث قالت: ال أفضح قومي سائر اليوم فمضت
وهذا مناقض  ضي إىل إهدار هذا السرت؛ وفضح األعراض،فاحلقائق العلمية يف نفي النسب ي

يف نفي  ، فال جيوز األخذ بههب ملقصد املشرع، وما انقض مقصد املشرع؛ ال جيوز األخذ
 (4).النسب

                                                           

 /1 /29، 28انظر: ندوة مدى حجية استخدام البصمة الوراثية، ملخص احللقة النقاشية، الكويت، املنعقدة يف:  1
م، اثنياً: الفقرة السادسة: 2000 /5 /4، 3 -ه  1422

.http://islamset.net/arabic/abioethics/basma/basma1.html 
حبث منشور يف جملة اجلامعة  ،نفي النسب يف الفقه اإلسالمي ودور احلقائق العلمية املعاصرة فيههنية، شويدح،  2

 وما بعدها. 17اإلسالمية: )سلسلة الدراسات اإلسالمية (، اجمللد السادس عشر، العدد الثاين، ص: 
}ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات ابهلل إنه ملن ابب: كتاب تفسري القرآن، ،  الصحيحاجلامع البخاري،  3

 (.7474م احلديث: )، رق100، ص: 6[، ج8الكاذبني{ ]النور: 
 .201م(، ص: 1999، 1)عمان: دار عمار، ط، حجية القرائن يف الشريعة اإلسالميةانظر: عزايزة: عدانن،  4

http://islamset.net/arabic/abioethics/basma/basma1.html
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كذب املرأة يف اللعان دفعاً للعار عن نفسها ليس حمموداً، بل إنه موجب لغضب نوقش:  
.؟ ويدل على ذلك رواية هالل هللا؛ فكيف جنمع بني السرت وبني غضب هللا وسخطه

 (1)«.فلما كانت عند اخلامسة وقفوها وقالوا: إهنا موجبة»قة: الساب
خطورة احللف كذابً لذلك أوقفوها عن احللف يف اخلامسة؛ ألنه موجب لعذاب وجه الداللة: 

 (2)هللا.

أننا ال نستطيع أن نعتمد على البصمة فحسب ونقيم حد الزان على  وهو ،عقلي -4
 (3)وال نقدمها على احلد. البصمة على اللعان الزوجة، بل البد من البينة، فكيف تقدم

وإىل هذا القول جواز نفي النسب ابلبصمة الوراثية وتقدميه على اللعان، القول الثاين: 
 (4)ذهب حممد خمتار سالمي، والدكتور سعد الدين هاليل.

 َأَحِدِهم   َفَشَهاَدة   أَن  ف س ه م   ال  إِ  ش َهَداء   هَل م   َيك ن   َوملَ   أَز َواَجه م   يَ ر م ونَ  َوال ِذينَ }-1 استدلوا:
 .[6: النور{ ]الص اِدِقنيَ  َلِمنَ  إِن ه   اِبّلل ِ  َشَهاَدات   أَر َبع  

ود من جاَلية تفيد مشروعية اللعان للزوج لنفي النسب عندما يتعذر و أن وجه الداللة: 
صار من املمكن له ا رمى به زوجته من أن احلمل ليس منه، ومع التقدم العلمي مبيشهد له 

معه، واَلية مل يرد فيها االقتصار على  اً وسند اً أن ينفي النسب ابلبصمة الوراثية فتكون شاهد
 (5).اللعان، فدل ذلك على جواز النفي أيضاً ابلبصمة الوراثية

 ال ميكن اعتبار البصمة الوراثية من الشهداء حبال من األحوال؛ ألنه مل ترد  -نوقش مبا يلي: أ

 بصمة من الشهداء.للَلية كلمة )بينة( مكان )شهداء(، وبعدم وجودها فال اعتبار يف ا

                                                           

 (.2: حاشية )انظرسبق خترجيه  1
 .283-280، ص: 3، جسبل السالمالصنعاين،  انظر: 2
 .70، ص: البصمة الوراثية وحجيتهاقاسم،  عبد الرشيد حممد أمني 3
 . 358، ص: البصمة الوراثية وعالئقها الشرعية: هاليل، انظر 4
 .87ص:  نفس املصدر، 5
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 (1)ال يلجأ إىل البصمة الوراثية ألهنا مل تكن شهادة سابقة. -ب

إذا تيقن الزوج أن زوجته مل حتمل منه، ألنه استربأها حبيضة واحدة واملعقول: القياس  -2
تأين به إىل الوضع، مث يقّدم القارئ بعد التثبت ما  ومل ميسها بعد ذلك، وظهر هبا ْحل فإنه يس

كشفته له القراءة من اتصال بني األب واملولود، أو عدم اتصال ويكون هذا مغنيًا عن 
فإذا تطابق احلامض النووي للطفل مع أبيه ، اللعان. ذلك ألن اللعان هو االستثناء ال القاعدة

ف إلثبات النسب زوج، ألن الشارع يتشو  فإنه ال ينتفي عنه نسب الطفل حىت لو العن ال
رعاية حلق الصغري، وخلراب الذمم عند بعض الناس، فقد يكون ابعث الزوج هو الكيد 

 (2).للزوجة

 لكي أن املقصد من تشريع اللعان هو سد ابب اخلوض يف األعراض واألنساب؛ -: أشقينا

فراش فعليه اللجوء للعان تتعرض لالضطراب والفوضى، ومن أراد نفي نسب ولد اثبت ابلال 
على اجلانب الشخصي واالجتماعي واألسري، فال يقدم  هلوجدت أتثري  إليه تالذي لو تطرق

 (3)عليه إال يف احلاالت الضرورية.

اللعان حكم شرعي اثبت ابلكتاب والسنة واالمجاع، وله صفة  -يناقش أيضاً: ب
إال بنص شرعي يدل على نسخه وهو تعبدية يف إقامته، فال جيوز إلغاؤه وإحالل شيء حمله 

مستحيل، وكذلك ال جيوز إلغاء حكم شرعي بنظرايت طبية ظنية مهما بلغت من الدقة،  أمر
 (4)وعلى هذا ال يصح أن تقوم مقام اللعان.

                                                           

 .445ص: البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية، انظر: الكعيب،  1
 .82-81، ص: ستفادة منهاالبصمة الوراثية وجماالت االانظر: نصر واصل،  2
البصمة الوراثية من منظور الفقه االستفادة منها، القره داغي،  انظر: املوضوع السابع، البصمة الوراثية وجماالت 3

 .56، ص: اإلسالمي
البصمة الوراثية ومدى مشروعية انظر: املوضوع السابع، البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها، عمر السبيل،  4

 .29-28، ص: استخدامها يف النسب واجلناية



117 
 

 مسألة : بعد بيان وذكر كالم أهل العلم واحلكم الشرعي يفالتعقيبو اجتاه القانون  -4
القول  إىل اجتهالحظ أن املقنن البحريين نتقدميه على اللعان، نفي النسب ابلبصمة الوراثية و 

 جبواز نفي النسب ابلبصمة الوراثية وتقدميه على اللعان.
والذي أراه بعد استقراء املسألة والنظر يف كالم أهل العلم واألدلة واملناقشات  التعقيب:

جواز نفي النسب بعدم  إليه أصحاب القول األول بأن الذي يرتجح يف املسألة ما ذه
 لألسباب التالية: ابلبصمة الوراثية وال مينع اللعان هبا

 .قوة أدلتهم ووضوحها -أ
 م ألدلة أصحاب الرأي املخالف هلم.مناقشته -ب
ال ت النسب ابلبصمة الوراثية فإنه و عندما ينص املقنن البحريين على أنه يف حال ثب -ج

للموضوع من اجلانب الفطري والنفسي ل قب  صعوبة تَ  هبنفي النسب، جتد فيجترى املالعنة 
ص فال يقدم عليه فاألمور واألدلة الشرعية دائمًا مقدمة على ما سواها والعربة ابلن  ، للمسلم

 .ستأنس بغريها من األدلة طبية كانت أو علمية أو عرفية وغريهاشيء، مث بعد ذلك ي  
وفضح األعراض وهذا  أضف إىل ذلك تنايف البصمة الوراثية مع كشف األسرار -د

يف شريعتنا اإلسالمية، وال سيما يف عصران احلايل مع قلة الوازع الديين وانتشار  منهي  عنه
 التواصل االجتماعي. وسائل
غري  -ذكرها أهل العلم- وكذلك موضوع ما يرتتب على اللعان من أحكام أخرى -ه 

، بينما تبني البصمة الوراثية نفي والفرقة املؤبدة بني الزوجني ،انتفاء الولد من سقوط للحد
 .الولد عن أبيه فقط

نعم ال شك أن البصمة الوراثية هلا أمهيتها البالغة يف هذا اجملال، وجيب االستفادة منها قدر 
االت يف شىت جم التطور، بل ونشجع على مبا ال خيالف الشرعو ابلطريقة السليمة  مكاناإل

دًا يف حل راف ، حبيث تكوناجلانب واجلوانب األخرىاملتعلقة هبذا  البحث واألمور العلمية
 .قضااي الناس
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 هذه املادة  جتهاده حولالنظر يف اإعادة اقرتح على املقنن البحريين ما مت ذكره وبعد كل 
األخذ بعني االعتبار  وكذلك ،على اعتبار أن الشريعة هي املصدر األول للقانون ومراجعتها

 أعلم.تعاىل وهللا  يها من أضرار وخماطر دينية ودنيويةيرتتب عل قد آالت األمور ومامل
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 الفصل الثالث

 جتهاد يف الفرقة بني الزوجني وآاثرهامعامل اال
 

 الفرقة بني الزوجني ومشروعيتها.املبحث األول: 
 املبحث الثاين: االجتهاد يف مسائل الطالق.
 املبحث الثالث: االجتهاد يف مسائل اخللع.

 بحث الرابع: االجتهاد يف آاثر الفرقة بني الزوجني.امل
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 الفصل الثالث: معامل االجتهاد يف الفرقة بني الزوجني وآاثرها.
 

كونه حجر على الرغم من أن الشريعة اإلسالمية حتث على استمرارية ودميومة الزواج؛  
، السليمةلفطرة ابشكل طبيعي احلصن اَلمن، الذي حيافظ على االستقرار احلياة بو  األساس،

 وحتول دون استمرارها. مثة موانع قد تطرأ على هذه العالقة إال أنه
التفريق بينهما، وال شك أن ذلك من هللا سبحانه وتعاىل بني الزوجني  شرع ،ألجل ذلك

فكيف من املمكن أن تستمر احلياة بغياب ، وحكمته ال عدل هللا سبحانه وتعاىلمتام وكم
 اليت ش رع ألجلها الزواج من املودة والرْحة والتعاون وغريها.املفاهيم 

مصلحة تصب يف  عليه آاثر ترتتبفإنه الزوجني يف شريعتنا الغراء  فراق مث إنه حال
قانون األسرة  مبعامل االجتهاد الفقهي يف سنتناول ما يتعلقالطرفني، وحول هذا املوضوع 

 -اَليت: الفصل على النحو وقد اقتضت خطة البحث تقسيم هذا، البحريين
 

 املبحث األول: الفرقة بني الزوجني ومشروعيتها.
 املبحث الثاين: االجتهاد يف مسائل الطالق.
 املبحث الثالث: االجتهاد يف مسائل اخللع.

 املبحث الرابع: االجتهاد يف آاثر الفرقة بني الزوجني.
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 املبحث األول: الفرقة بني الزوجني ومشروعيتها.

ن األمور اليت شرعها هللا سبحانه وتعاىل يف النكاح موضوع التفريق بني الزوجني، م
 بيان مفهومه وحكمه وأنواعه وفق ما جاء يف القانون البحريين.وسنحاول يف هذا املبحث 

 

 املطلب األول: تعريف الفرقة بني الزوجني.

 ةً قَ وتفرِ  الشيء تفريقاً  قت  وفرَ  اانً رقَ وف   قاً فر   ق  بني الشيئني أفر   قت  فر  " :الفرقة لغة   -1
 ."بني األجسام قت  الم وفر  الكَ  بنيَ  ق  أفر   ت  رق  ق، قال: وفَ وتفر   قَ رتَ واف   رقَ فانفَ 

ة اسم يوضع رقَ قال األزهري: الف   ،قا. والفرقة: مصدر االفرتاقا فتفر  بينهمَ  قت  فر  " :يقالو 
 (1)"موضع املصدر احلقيقي من االفرتاق.

 (2)انفصال الزوجني ابحنالل عقد الزواج، سواء بطالق أو بغريه. اصطالحا :الفرقة  -2
فينقطع هبا ما بني الزوجني من ما تنحل به عقدته وكذلك من تعاريف الفرقة يف النكاح: "

 (3)عالقة زوجية."
الحظ أن املعىن االصطالحي ال خيرج عن املعىن اللغوي فكالمها يصب يف معىن احنالل نو 

 الزوجني. العقد بني 
 

 املطلب الثاين: مشروعية الفرقة بني الزوجني.

 منها: جاء يف الشريعة اإلسالمية ما يدل على مشروعية الفرقة بني الزوجني

                                                           

 .300، ص: 10، جلسان العربابن منظور،  1
 .24، ص: 3، جاملنثور يف القواعد الفقهيةانظر: الزركشي،  2
 .13، ص: فرق الزواجعلي اخلفيف،  3
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 القرآن: -1
رِيح   َأو   مبَع ر وف   فَِإم َساك   َمر اَتنِ  الط اَلق  } -أ  َسان   َتس   .[229: البقرة{ ]إبِِح 

ت م   ِإَذا الن يب   أَي  َها ايَ }وقول هللا تعاىل:  -ب { ال ِعد ةَ  َوَأح ص وا ِلِعد هِتِن   َفطَلِّق وه ن   النَِّساءَ  طَل ق 
 .[1: الطالق]

 وجه الداللة: يتضح من اَليتني الكرميتني جواز الطالق، واألمور اليت تعرتيه.
مرأته وهي عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، أنه طلق اما جاء عن  -أ من السنة: -2

حائض، على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فسأل عمر بن اخلطاب رسول هللا صلى 
مره فلرياجعها، مث ليمسكها »هللا عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

حىت تطهر، مث حتيض مث تطهر، مث إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن ميس، فتلك 
  (1)«.يت أمر هللا أن تطلق هلا النساءالعدة ال
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم » عن ابن عباس عن عمر رضي هللا عنهما: -ب

 (2)«.طلق حفصة، مث راجعها
 الطالق واحنالل النكاح.فعل النيب وابن عمر رضي داللة على جواز  وجه الداللة: ظاهر من

 (3)والطالق. الفرقةأمجع املسلمون على جواز  اإلمجاع: -3
 

 احلكمة من مشروعية الفرقة بني الزوجني.املطلب الثالث: 

 ما يرتتب على طبيعة النفس البشرية من تغيري يف الطباع واألخالق، وكذلك من حيث
                                                           

قول هللا تعاىل: }اي أيها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن ابب: كتاب الطالق، ،  الصحيحاجلامع البخاري،  1
 (.5251، رقم احلديث: )41، ص: 7وأحصوا العدة{، ج

إرواء (، قال األلباين يف 2283، رقم احلديث: )285، ص: 2، ابب: يف املراجعة، جسنن أيب داود أبو داود، 2
 ( صحيح.2077، رقم احلديث: )157، ص: 7، ابب: الرجعة، جالغليل

، / أبو الفضل احلنفي، 363، ص: 7، جاملغين، / ابن قدامة، 167، 2، ج، اختالف األئمة العلماءابن هبرية 3
 .121، ص: 3، جيل املختاراالختيار لتعل
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التجاذب والتنافر، فهذه األمور حتصل حىت بني الزوجني وقد ال يتم حل التنازع واخلالف، 
شرع الطالق يف أهل العلم: " ذكر ة هذا اجلانب، وقدمن أجل ذلك راعت الشريعة اإلسالمي

األصل ملكان املصلحة؛ ألن الزوجني قد ختتلف أخالقهما وعند اختالف األخالق ال يبقى 
النكاح مصلحة؛ ألنه ال يبقى وسيلة إىل املقاصد فتنقلب املصلحة إىل الطالق ليصل كل 

 (1)."واحد منهما إىل زوج يوافقه فيستويف مصاحل النكاح منه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .112، ص: 3، جبدائع الصنائعالكاساين،  1
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 املبحث الثاين: االجتهاد يف مسائل الطالق.

أنواع الفرقة بني الزوجني، وسيكون الكالم عن أهم مسائل الطالق اليت نص  منالطالق  
 .عليها القانون، واليت اجتهد فيها املقنن يف رأيه واختياراته

 

 املطلب األول: تعريف الطالق لغة  واصطالحا .

د واحد، وهو يدل على رِ الطاء والالم والقاف أصل صحيح مط  " غة:الطالق ل -1
 التخلية واإلرسال. يقال: انطلق الرجل ينطلق انطالقا. 

حلالل، كأنه قد خلي عنه فلم والطلق: الشيء ا ،طالقاً ه إِ قت  لفروع إليه، تقول: أطلَ مث ترجع ا
 ."طلقها زوجها رأة طالق:وام، حيظر

لت من قيد ل  حتَ  ه واملرأة من زوجها طالقاً ه وحنوَ من قيدِ  رَ حتر   طالقاً و  وقاً طل  ويقال أيضاً: "
 (1) ."الزواج وخرجت من عصمته

 عرفه الفقهاء بتعريفات عديدة منها: الطالق اصطالحا : -2
 (2)عرفوه أبنه: "رفع قيد النكاح حاالً أو مآالً بلفظ خمصوص." -أ

 (3)بعضه إذا طلقها طلقة رجعية."وكذلك من التعريفات: "حل قيد النكاح أو  -ب
ومن تعريفات العلماء املعاصرين: "حل الرابطة الزوجية الصحيحة يف احلال أو يف  -ج

 (4)املآل ابلصيغة الدالة على ذلك."

                                                           

/ إبراهيم مصطفى / أْحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد  421-420، ص: 3، جمقاييس اللغةابن فارس،  1
 .563، ص: 2، جاملعجم الوسيطالنجار، 

 .252، ص: 3، جالبحر الرائق ابن جنيم، 2
 .232، ص: 5ج، كشاف القناعالبهويت،  3
 .347، ص: 7، جاملفصلعبدالكرمي زيدان،  4
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أ( وقد جاء فيها: "الطالق /84الطالق يف املادة ) وقد عرف قانون األسرة البحريين -د
 (1)رعاً أو عرفاً."حل عقد الزواج ابلصيغة املوضوعة له ش

 وهو احنالل الزواج. يف املعىن متقاربةا ونالحظ من خالل التعريفات السابقة أهن
 

 املطلب الثاين: االجتهاد يف شروط وقوع الطالق.

جعل هللا سبحانه وتعاىل موضوع الطالق بيد الزوج، إال أنه ال ميلك إيقاعه وال ترتتب عليه 
 .هنا سنتكلم عنهط، وهذا ما شرو بعض آاثره مامل تتوافر هنالك 

( فقد 86وع شروط الطالق ابملادة )نص القانون على ما يتعلق يف موضاملادة:  -1
 "يشرتط يف املطلق العقل، واالختيار، والتمييز." -أ ورد فيها:

"اليقع طالق اجملنون، واملعتوه، واملكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب  -ب
 (2) أو غريه."

حيث أشاروا إىل شروط وقوع الطالق  لبيان تطرق شراح القانون :املادة شرح -2
ال يقع من اجملنون أو املعتوه، وكذلك أن يكون ابختياره فال يقع ف اشرتاط العقل يف املطلق

، ومن الشروط كذلك أن يكون مميزاً، فمن كان غري مميز بصغر أو بسكر أو طالق املكره
 (3).يقع الطالق يف هذه احلالة فال غضب، وغريها مما يلحق هبا

ظهر فيها مثال ، و عن شروط وقوع الطالقمن املسائل اليت تتفرع  احلكم الشرعي: -3
 حكم طالق السكران وهي على النحو اَليت: د املقنن ااجتهعلى 

                                                           

 .26ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(، هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
 .27ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(، هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  2
وما  424، ص: أحكام األسرة البحريين )القسم األول( التعليق على قانونالغزايل واحملميد،  للتفصل أكثر انظر: 3

 بعدها.
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حترير حمل النزاع: أمجع العلماء أن من سكر بطريق غري حمظور مثل تناول دواء أو  أوال :
 (1)يقع طالقه. الال يعلم أبنه مسكر ففي هذه احلاالت تناول مسكر و 

 وذلك على النحو التايل:  ياختلف أهل العلم يف وقوع طالق السكران املتعد اثنيا :
قالوا بوقوع طالق السكران وذهب إىل هذا القول مجهور الفقهاء من  القول األول:

 (2)نابلة.واملذهب عند احل املالكية والشافعيةالراجح عند احلنفية و 

رِيح   َأو   مبَع ر وف   فَِإم َساك   َمر اَتنِ  الط اَلق  }قول هللا تعاىل:  -أ استدلوا: َسان   َتس   ،{...إبِِح 
َه   َزو ًجا تَ ن ِكحَ  َحىت   بَ ع د   ِمن   َله   حتَِل   َفاَل  طَل َقَها فَِإن  }تليها:  واَلية اليت : البقرة{ ]...َغري 

 .[229: البقرة][ 230
الداللة: عموم اَلايت الكرميات فلم يفصل بني السكران وغريه إال من خص بدليل؛ وجه 

 (3)ولذلك من طلق زوجته فإنه يقع.
 (4)«.طالق جائز إال طالق املعتوهالكل و  »: قول علي رضي هللا عنه -ب

وجه الداللة أهنم أحلقوا السكران ابملعتوه الذي ال طالق له كما ورد؛ جلامع كون كل منهما 
 ال يدري ما يتكلم به.

  (5)نوقش: أبنه خرب كاذب ال يصح.
 (6).معلق يف البخاريكما أنه   ،طرق أخرىقوي من أنه أ ِجيب: 

                                                           

، 7، جاملغينابن قدامة،  / 63، ص: 17، جتكملة املطيعي/ اجملموع،  365، ص: 2، جاحلاشيةالدسوقي،  1
 .378ص: 

، احلاشية/ الدسوقي،  456، ص: 4، جمغين احملتاج/ الشربيين،  99، ص: 3، جبدائع الصنائعالكاساين،  2
 .234، ص: 5، جكشاف القناع/ البهويت،  365: ، ص2ج
 .99، ص: 3، جبدائع الصنائعالكاساين،  3
إرواء قال األلباين يف (، 2691، حديث رقم: )124، ص: 3، ابب: طالق السكران، جالسنن الصغريالبيهقي،  4

 ( وهذا إسناده صحيح، وعلقه البخاري.2043، حديث رقم: )111، ص: 7، جالغليل
 .475، ص: 9، جاحمللى ابن حزم، 5
البحاري، الصحيح، ابب: الطالق يف اإلغالق والكره، والسكران واجملنون وأمرمها، والغلط والنسيان يف الطالق  6

 .45، ص: 7والشرك وغريه، ج



127 
 

ألنه مؤاخذ بسكره، فوجب أن يكون مؤاخذا مبا حدث عن : "القياس على السراية -ج
 (1) ."اناية فسرت ملا كان مؤاخذا هبا، كان مؤاخذا بسرايتهجسكره، أال ترى أن من جىن 

ألن رفع الطالق : "السكران على وقوع طالق أيضًا من أدلة هذا القول تعليلهم -د
ختفيف ورخصة، وإيقاعه تغليظ وغرمية، فإذا وقع من الصاحي وليس بعاص، كان وقوعه من 

 (2)."السكران مع املعصية أوىل

ابحلد، وال  ةاحلد يكفيه عقوبة، وقد حصل رضى هللا سبحانه من هذه العقوب"أبن  يناقش:
 (3)".عهد لنا يف الشريعة ابلعقوبة ابلطالق، والتفريق بني الزوجني

  وأخذ هبذا القول بعض احلنابلة وهو قول الظاهريةال يقع طالق السكران القول الثاين: 
 (4).وابن تيمية

َرب وا اَل  آَمن وا ال ِذينَ  أَي  َها ايَ } قول هللا تعاىل:  -أ استدلوا:  َحىت   س َكاَرى َوأَن  ت م   ةَ الص اَل  تَ ق 
 .[43: النساء{ ]تَ ق ول ونَ  َما تَ ع َلم وا

وإن كان عاصيا يف الشرب فهو ال يعلم ما يقول، وإذا السكران أن كما جاء: "وجه الداللة:  
 ولذلك يكون طالقه غري معترب. (5)"مل يعلم ما يقول مل يكن له قصد صحيح

أنه ال يقع الطالق إال ممن يعلم ما يقول، كما أنه  الصحيح" :ومن ما جاء يف داللة اَلايت
 (6)"ال تصح صالته يف هذه احلالة فمن ال تصح صالته ال يقع طالقه.

عليه الصالة تطهريه من الزان فقال  صلى هللا عليه وسلم من النيب هطلبب ماعز حادثة -ب
أبه »ليه وسلم: فقال: من الزن، فسأل رسول هللا صلى هللا ع« فيم أطهرك؟»": والسالم

                                                           

 .237، ص: 10، جاحلاوي الكبرياملاوردي،  1
 .237، ص: 10، جاحلاوي الكبرياملاوردي،  2
 .194 -193، ص: 5، جزاد املعادابن القيم،  3
، 33، ججمموع الفتاوى/ ابن تيمية،  471، ص: 9، جاحمللى./ ابن حزم، 111، ص: 3، جالكايفابن قدامة،  4

 .102ص: 
 .304، ص: 3، جالفتاوى الكربىابن تيمية،  5
 املصدر السابق. 6
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فقام رجل فاستنكهه، فلم جيد منه « أشرب مخرا؟»فأخرب أنه ليس مبجنون، فقال: « جنون؟
فقال: نعم، فأمر به « أزنيت؟»ريح مخر، قال، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 (1).فرجم

وإذا كان إمنا سأله عن شربه اخلمر لكي يبطل إقراره ابلزان إن كان سكراان، "وجه الداللة: 
 (2)".اً إقراره ابلزان ساقطا كان طالقه هدر 

 (3)."وألنه زائل العقل، أشبه اجملنون، والنائمفقد قالوا: " قياس على اجملنون والنائمال -ج

املريض مأجور ومكفر عنه ابملرض مرفوع عنه القلم إذا " وهو أن: هنالك فارق بينهمانوقش: 
 ري مرفوع عنه القلم فكيف يقاس من عليهذهب عقله، وهذا آمث مضروب على السكر غ

 (4)"والصالة مرفوعة عمن غلب على عقله وال ترفع عن السكران.، العقاب مبن له الثواب

 فإذا هنالك فرق بني السكران واجملنون فال يصح قياسهم.
وألنه مفقود اإلرادة، أشبه كذلك قاسوا السكران على املكره فقد ذكروا: "  -د
 (5)."املكره

عندما نظران يف نص القانون رأينا أنه اختار الرأي الثاين  :التعقيبو اه القانون اجت -4
 .بعدم وقوع طالق السكران

ابملذهب املالكي املعتمد يف البلد فقد اجتهد املقنن  تقي دالحظنا أواًل عدم  التعقيب:
ليس فقط وخالفهم يف هذه املسألة، وما هذا إال اجتهاد منه واطالع على مجيع النواحي و 

 تقليد ما قال به املذهب دون نظر للواقع.

                                                           

رقم احلديث: ، 1321، ص: 3ابب: من اعرتف على نفسه ابلزان، ج كتاب احلدود،  ،الصحيح املسند مسلم، 1
(1695.) 
 .227، ص: 4، جخمتصر خالفيات البيهقياللخمي،  2
 .379، ص: 7، جاملغينابن قدامة،  3
 .270، ص: 5، جاألمالشافعي،  4
 .نفس املصدر السابق 5
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نظره يف مقاصد  ب عداملقنن بعدم وقوع طالق السكران اجتهاد منه يدل على  مث إن قول 
، فكيف ملن زال عقله بسكر أنه يعي ما يقول، فهو ال نية له وال إرادة الشريعة اإلسالمية

األسر ودميومتها وعدم ضياع  بقاءو  ويف هذا االختيار حفظحىت حياسب على كالمه، 
وغريها من املقاصد  األبناء، وال سيما أن ابب التوبة مفتوح ورْحة هللا وسعت كل شيء

 أماكن ومراكز خمصصة لالهتمام هبذه احلالت تتوافر، انهيك أنه يف وقتنا احلايل العظيمة
 .وإعادة أتهيلها

 

 املطلب الثالث: االجتهاد يف الطالق املعلق.

"ال يقع : أنه على أ(/88نص القانون فيما يتعلق هبذا املوضوع يف املادة ) :املادة -1
طالق املعلق على فعل شيء للحث عليه، أو على تركه للمنع منه، إال إذا قصد به 

 (1)الطالق."
على فعل شيء الطالق املعلق قال شارح القانون حول هذه املادة: "شرح املادة:  -2

ال يقع إال إذا قصد به الزوج الطالق، وهذا  ؛ فإنهللمنع منه للحث عليه، أو على ترك شيء
مؤداه أن القانون اعترب الطالق يف هذه احلالة بلفظ الكناية الذي ال يقع به الطالق إال 

 (2)ابلنية."

 احلكم الشرعي:  -3
 .هقبل عرض مسألة الطالق املعلق وذكر أقوال الفقهاء، البد من تعريف :أوالً 

 (3)ق يف اللغة واالصطالح فقد سبق ذكره.أما تعريف الطال

                                                           

 .27ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(، هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
 .161، ص: ينشرح قانون األسرة البحرياجلندي،  2
 .117انظر ص:  3



130 
 

العني والالم والقاف أصل كبري صحيح يرجع إىل معىن واحد، وهو أن التعليق لغًة: " -1
  يناط الشيء ابلشيء العايل. مث يتسع الكالم فيه، واملرجع كله إىل األصل الذي ذكرانه.

 (1)"ه.. وقد علق به، إذا لزمتعليقاً  ه  الشيء أعلق   قت  تقول: عل  

 هو رب ط حصوِل مضموِن مج  لة حبصول مضمون مجلة أخرىالتعليق اصطالحاً: " -2
 (2)"ويسمى مييناً، والتعليق  ابلطالق: إذا علقه بشرط كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق .

 على النحو التايل: مسألة طالق املعلقاختلف العلماء يف  اثنياً:
سواء أكان فعاًل ألحد ع مىت وجد املعلق عليه، أن الطالق املعلق يقالقول األول: 

الزوجني، أم كان أمراً مساوايً، وسواء أكان التعليق قسمياً: وهو احلث على فعل شيء أو تركه 
، وهذا قول مجهور د به حصول اجلزاء عند حصول الشرطيقصو  :أو أتكيد اخلرب، أم شرطياً 

 (3)احلنابلة.العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية ومجهور 
: املائدة{ ]اِبل ع ق ودِ  َأو ف وا آَمن وا ال ِذينَ  اَيأَي  َها}قول هللا تعاىل: من القرآن:  -أ استدلوا:

1]. 
وجه الداللة: "أن الطالق تصرف شرعي سواًء كان منجزًا أو معلقاً؛ فيلزم الوفاء به ألنه 

 (4)يندرج يف نطاق اَلية الكرمية."

 ، وال تدل على وقوع الطالق املعلق.رآنية مطلقةاألدلة القأبن  :نوقش
إال شرطاً  املسلمون على ش ر وطهم»من السنة: حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:  -ب

 (5)«.أحل حراماً أو حرم حالالً 

                                                           

 .125، ص: 4، جمقاييس اللغةابن فارس،  1
 .59، ص: 1، جالتعريفات الفقهيةالربكيت،  2
/  103،ص: 3، جبداية اجملتهد وهناية املقتصد/ ابن رشد،  126، ص: 3، جبدائع الصنائعالكاساين،  3

 .284، ص: 5، جقناعكشاف ال/ البهويت،  188، ص: 17، جاجملموع شرح املهذباملطيعي، 
 .472، ص: 7، جاملفصلعبد الكرمي زيدان،  4
 .49سبق خترجيه أنظر: ص:  5
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املعلق شرط فيجب  ق"يدل احلديث على وجوب الوفاء ابلشروط، والطالوجه الداللة: 
 (1)ىن الوفاء به ترتب األثر عليه."الوفاء به عند حتقق الشروط، ومع

 وكذلك «.كل شرط ليس يف كتاب هللا تعاىل فهو ابطل»استدالهلم بقوله:  ىيعرتض عل
 (2)."الطالق إىل أجل مشرتط بشرط ليس يف كتاب هللا تعاىل فهو ابطل"قوهلم: 
 زاءمن املعقول: ألن الزواج قائم يف احلال، ويبقى إىل وقت حتقيق الشرط فكان اجل -ج

غالب الوجود عند وجود الشرط فيحصل ما هو املقصود من اليمني وهو تعليق الطالق على 
 (3)شرط.

الزوج طالق زوجته على شرط إن كان على وجه اليمني ووجد  أن تعليق القول الثاين:
املعلق عليه ال يقع وجتب فيه الكفارة، وإن كان شرطيًا يقصد به الزوج حصول اجلزاء عند 

 (4)ط فإن الطالق يقع وهذا قول ابن تيمية وابن القيم.حصول الشر 

َاِنك م   حتَِل ةَ  َلك م   اّلل    فَ َرضَ  َقد  }-أقول هللا تعاىل:  -أاستدلوا:  : التحرمي{ ]َمو اَلك م   َواّلل    أمي 
َاِنك م   َكف اَرة    َذِلكَ }وقوله تعاىل:  ،[2 ت م   ِإَذا أمي   .[89: املائدة{ ]َحَلف 

من حلف على ميني، فرأى غريها خريا منها، »ث النيب صلى هللا عليه وسلم: حدي - ب
 (5)«.فليأت الذي هو خري، وليكفر عن ميينه

أن من حلف على ميني مث أراد أن حينث جتب عليه  :النصوص املتقدمةلداللة من وجه ا
منه أو أتكيد الكفارة، وحكم الطالق املعلق إذا كان املقصود منه احلث على الفعل أو املنع 

 (6)جتب فيه الكفارة يف حال احلنث وعدم الوفاء مبوجبها.  معىن اليمنييفاخلرب كان 

                                                           

 .260، ص: شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي،  1
 .482، ص: 9، جاحمللىابن حزم،  2
 .126، ص: 3، جبدائع الصنائعانظر: الكاساين،  3
 .50، ص: 4، جإعالم املوقعني عن رب العاملنيم، / ابن القي 83، ص: 33، ججمموع الفتاوىابن تيمية،  4
، رقم 1272، ص: 3ابب: ندب من حلف مييناً فرأى غريها خرياً، جكتاب األميان، ،  الصحيحاملسند مسلم،  5

 (.1650احلديث: )
 وما بعدها. 197، ص: 33ج جمموع الفتاوى،انظر: ابن تيمية،  6
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عن وطر، والعتاق ما أريد به  الطالق»: ما ورد عن ابن عباس رضي هللا عنهما -ج
 (1)«.هللاوجه 

به  الطالق إمنا يقع مبن غرضه أن يوقعه؛ ال ملن يكره وقوعه كاحلالفأن وجه الداللة: "
 (2)."عليهواملكره 

  نوقش هذا االستدالل: أن معىن الوطر أبن ال ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إال للحاجة
 (3)كالنشوز خبالف العتق فإنه مطلوب، وليس تفسري الوطر ابلذي ذكرمتوه.

 (4).لظاهريةا قول، وهذا أن تعليق الزوج طالق زوجته على شرط ال يقعالقول الثالث: 

{ َحِكيًما َعِليًما َكانَ   اّلل َ  ِإن   اّلل    َيَشاءَ  َأن   ِإال   َتَشاء ونَ  َوَما}قول هللا تعاىل:   -أ استدلوا:
ء   تَ ق وَلن   َواَل } ، وقوله تعاىل: [30: اإلنسان]  .[23: الكهف{ ]َغًدا َذِلكَ  فَاِعل   ِإيّنِ  ِلَشي 

، فدل هذا الطالق ليسره إلخراجه بغري استثناءأن هللا تعاىل لو أراد إمضاء "وجه الداللة: 
 (5)."أنه تعاىل مل يرد وقوعه إذ يسره لتعليقه مبشيئتهعلى 

مل أيت قرآن وال سنة بوقوع الطالق بذلك، وقد علمنا هللا الطالق على  أنه" -ب
فإن كان كل طالق ال يقع حني إيقاعه فمن احملال أن  املدخول هبا، ويف غري املدخول هبا،

 (6)."ع بعد ذلك يف حني مل يوقعه فيهيق

لقوله عليه الصالة  استدلوا على أن تعليق الطالق ميني، واليمني بغري هللا ال جيوز -ج
وال طالق إال كما أمر هللا فقد قالوا:  (7)«أال من كان حالفا فال حيلف إال ابهلل»والسالم: 

                                                           

، 7الطالق يف اإلغالق والكره والسكران واجملنون أمرمها...، ج ابب:كتاب الطالق، ،  الصحيحاجلامع البخاري،  1
 . 46-45ص: 

 .61، ص: 33، ججمموع الفتاوىابن تيمية،  2
 .392، 9، جفتح الباريابن حجر،  انظر: 3
 .479، ص: 9، جاحمللىابن حزم،  4
 .484، ص: 9نفس املصدر، ج 5
 .479، ص: 9، جاحمللىابن حزم،  6
 (.3836، رقم احلديث: )42، ص: 5ابب: أايم اجلاهلية، جكتاب مناقب األنصار، ،  صحيحالاجلامع البخاري،  7
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اليمني ابلطالق ليس مما مساه هللا ، و ال ميني إال ما مساه هللا تعاىل مييناوكذلك عز وجل، 
 (1)مييناً.

نوقش: أبن تسمية الطالق مييناً إمنا هو على سبيل اجملاز، من حيث إنه يفيد ما يفيده اليمني 
ابهلل تعاىل وهو احلث على الفعل أو املنع منه أو أتكيد اخلرب فال يكون احلديث املذكور 

 (2)الطالق املعلق. متناوالً 
فبما أنه ال يصح تعليق النكاح كذلك الطالق ال يصح  :لنكاحالقياس على ا -د
 (3)تعليقه.

فإنه ال  الطالقأبنه قياس مع الفارق؛ ألن تعليق النكاح مناف للمقصود منه، أما : "يناقش
 (4)"ينافيه.

ابن  رأيوهو  أن املقنن البحريين أخذ ابلقول الثاين يف املسألة يتضح :اجتاه القانون -4
املذهب -، وخالف به قول اجلمهور الذي من ضمنهم املالكية ه ابن القيمتيمية وتلميذ

 من قبل املقنن. استقالل واجتهادوما هذا إال  -املعتمد يف البلد
 

 املطلب الرابع: االجتهاد يف التطليق للعوارض الطارئة.

قة بينهما، احلياة الزوجية تؤدي إىل التفريق بني الزوجني وإهناء العال علىتطرأ قد  مثة عوارض
  ما سيأيت بيان بعض تلك املواطن. ، وسنحاول من خاللبعضهاذكر املقنن البحريين وقد 

                                                           

 .476، ص: 9، جاحمللىانظر،  1
 .429، ص: 8، جموسوعة الفقه اإلسالميالزحيلي،  انظر: 2
 .481، ص: 9، جاحمللىانظر: ابن حزم،  3
 .430، ص: 8، جموسوعة الفقه اإلسالميالزحيلي،  انظر: 4
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 الفرع األول: التطليق للضرر والشقاق.
 منوذجمن األمور اليت قد حيدث منها طالق بني الزوجني قضية الضرر والشقاق، وسنبني هنا 

 .اجتهاد املقنن يف موضوع الضرر مناذجمن 
 معىن الضرر:أوال :  

ما كان من سوء  فكل والضر املصدر ،ر لغتان: ضد النفعر والض  الض   الضرر لغًة: " -1
  (1)." بدن فهو ضرحال وفقر أو شدة يف

أما يف االصطالح: فبحسب اطالعي مل أقف على تعريف ملفهوم الضرر عند  -2
غوي هو املراد منه شرعاً، أن معناه الل زيدان ذكر الشيخ عبدالكرميقد ، و املتقدمني الفقهاء

 (2)"كل ما يلحق األذى أو األمل ببدن الزوجة أو نفسها أو يعرضها للهالك." :أبنه وقد عر فه
للزوجة طلب التطليق للضرر الذي " -على: أ (101: )تنص املادةاملادة:  -1اثنيا : 

 يتعذر معه دوام العشرة بني الزوجني.
 ت البني.على القاضي بذل اجلهد إلصالح ذا -ب
 (3)إذا عجز القاضي عن اإلصالح، وثبت الضرر حكم ابلتطليق." -ج
للضرر والشقاق حق قانون للزوجة، وهذا احلق مشروط  طلب التطليق شرح املادة: -2

 إبثبات الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.
طلبت الزوجة وكذلك ألزم القانون القاضي أن يتدخل ويبذل اجلهد لإلصالح بينهما إذا 

التطليق بسبب الضرر، فإن عجز عن اإلصالح وأتكد من ثبوت الضرر الذي تدعيه الزوجة 
 (4)حكم القاضي ابلتطليق.

                                                           

 .482 ص: ،4، جلسان العرب، ابن مظور 1
 .437، ص: 8، جاملفصلعبدالكرمي زيدان،  2
 .32ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(، هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  3
 .192، ص: شرح قانون األسرة البحريينانظر: اجلندي،  4
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جاء يف ملا  يقودان هعندما نتكلم عن حكم التفريق للضرر فإن  احلكم الشرعي:  -3
وإمنا حديثهم  املوضوع اهب األربعة من تناول، فلم أقف على غريه من املذاملذهب املالكي

 جاء يف حال الشقاق فقط.
أي أن للزوجة طلب  (1)."وهلا التطليق ابلضرر البني، ولو مل تشهد البينة بتكرره: "قال املالكية

الطالق من زوجها إذا أضر هبا سواء تكرر ذلك أم ال، ففي حال إثبات وقوع الضرر منها 
 (2).بطلقة ابئنة يفرق القاضي بينهما

 
 (3)«.ال ضرر وال ضرار»يث النيب صلى هللا عليه وسلم: حد -1استدلوا: 

عن الضرر أبي شكل من األشكال، ومن ضمن ذلك ضرر الزوج النهي وجه الداللة: ظاهر 
 لزوجته ويف حال ثبوته جيب إزالته.

من خالل نص القانون نالحظ أنه مع قول املالكية يف  التعقيب: و اجتاه القانون  -4
 لطالق يف حال ثبوت الضرر.املسألة جبواز طلبها ل

وهو القول ابلتطليق يف حال الضرر ذهب إليه املالكية  ما االجتهاد يف اختيار التعقيب:
فكيف يتصور بقاء النكاح مع تواجد الضرر وسوء املعاملة بني الزوجني،  ،فيه إنصاف وعدل

الغاايت أو حيصل واألصل يف العالقة الزوجية أن تسودها املودة والرْحة، فإما أن تبقى هذه 
 ألنه فائدة أو مصلحة مرجوه منه. ؛التفريق بني الزوجني

 حىت ولو مل يتكرر، الحظنا من خالل ما نص عليه املالكية أن للمرأة التطليق ابلضرر البنيِّ 
وقد أحسن املقنن البحريين ابجتهاده عندما قيد الضرر ابلذي يتعذر معه دوام العشرة بني 

                                                           

 .550، ص: 3، جمنح اجلليلعليش،  1
، منح اجلليل/ عليش،  345، ص: 2، جحاشيته/ الدسوقي،  146، ص: القوانني الفقهيةانظر: ابن جزي،  2
 .550، ص: 3ج
(، قال 2314، حديث رقم: )784، ص: 2من بىن يف حقه ما يضر جباره، ج ، ابب:سنن ابن ماجهابن ماجه،  3

 (: صحيح.896، رقم احلديث: )408، ص: 3، جإرواء الغليلاأللباين يف 
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ألنه قد حيصل  -وهللا أعلم-ما نص عليه املالكية وهذا الصواب  دَ قي  ا فبتقييده هذ، الزوجني
تعذر دوام العشرة بشرط بل  ليس مبجرد حصوله ولو ملرة يفرق بينهماف ،بني الزوجني ضرر

  ختلفة يف الزمان واملكان وما يراه القاضي.ويكون ذلك حبسب أعراف الزوجني املبينهما، 
 اإلنفاق. : التطليق لعدمالثاينالفرع 

 .وما يرتتب عليه من حكم شرعي شروعية التطليق بسبب اإلعسار يف النفقةهنا ملعرض أت
إذا أثبت الزوج : "أنه فيما يتعلق مبسألتنا على ب(/109) نصت املادةاملادة:  -1

 ال إعساره أو كان غائباً يف مكان معلوم أو حمبوساً، وليس له مال ظاهر، أمهله القاضي مدة 
 شهر، وال جتاوز ثالثة أشهر، مضافاً إليه املواعيد املقررة للمسافة؛ ليؤدي النفقة تقل عن 

 (1)املذكورة، فإن مل ينفق طلقها عليه."
وضع ، مث الزوج املعسر كي يقوم ابإلنفاق على زوجته إمهالللقاضي شرح املادة:  -2

هناك مواعيد مسافة ثالثة أشهر، وإذا كان هلذا األجل أبن ال يقل عن شهر وال جياوز  حد
ين خارج البحرين، فإهنا تضاف للمواعيد املقررة لألجل وهو قيد إجرائي قصد به ْحاية املدِ 

 وقد حدد القانون األزواج الذين ميهلهم القضاء وهم:
 زوج ثبت إعساره وليس له مال ظاهر  -أ 

 زوج غائب يف مكان معلوم  -ب
 (2)زوج حمبوس. -ج

 حاللعدم اإلنفاق تفريق بني الزوجني لعلماء يف مسألة الاختلف ااحلكم الشرعي:  -3
 على قولني:إعسار الزوج 

 (3)وهذا القول ذهب إليه احلنفية.لعدم اإلنفاق ال يفرق بني الزوجني  القول األول:

                                                           

 .34-33ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(، وين، هيئة التشريع واإلفتاء القان 1
 . 199-198، ص: شرح قانون األسرة البحريينانظر: اجلندي،  2
 .287، ص: 2، جاهلداية يف شرح بداية املبتديبرهان الدين،  3
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َرة   ذ و َكانَ   َوِإن  }قول هللا تعاىل:  من الكتاب: -1استدلوا:  : ةالبقر { ] َمي َسَرة   ِإىَل  فَ َنِظَرة   ع س 
280]. 

وغاية النفقة أن تكون دينا يف الذمة وقد أعسر هبا الزوج فكانت املرأة مأمورة "وجه الداللة: 
 (1)."ابإلنظار ابلنص

عائد إىل ما استقر ثبوته يف "{ َمي َسَرة   ِإىَل  فَ َنِظَرة  }استدالهلم: أبن قول هللا تعاىل:  يناقش
الذمة من ماضي نفقتها، وإمنا تستحقه الذمة وهي ال تستحق الفسخ مبا استقر ثبوته يف 

 (2)"بنفقة الوقت الذي مل يستقر يف الذمة فلم تتوجه إليها اَلية.

هن »وسؤال زوجاته له ابلنفقة قال: حديث النيب صلى هللا عليه وسلم من السنة:  -2
صة عنقها، فقام عمر إىل حف أ  فقام أبو بكر إىل عائشة جيَ )، «حويل كما ترى، يسألنين النفقة

عنقها، كالمها يقول: تسألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ليس عنده، فقلن: وهللا ال  أ  جيَ 
أو تسعا  -مث اعتزهلن شهرا  نسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده

 (3)... احلديث.(وعشرين
ب مطالبتهما للنيب بضرب ابنتيهما بسبأبو بكر وعمر رضي هللا عنهما  هم  وجه الداللة: 

صلى هللا عليه وسلم ابلنفقة مع عدم استطاعته وملا اعتزهلن، ولو كان التفريق بسبب اإلعسار 
 (4)مشروعاً ملا مه ا هبذا الفعل.

لو فرق بينهما لبطل حقه، ولو مل يفرق لتأخر حقها واألول أقوى يف من املعقول: " -3
يستويف يف الثاين وفوت املال وهو اتبع يف الضرر؛ ألن النفقة تصري دينا بفرض القاضي ف

النكاح فال يلحق مبا هو املقصود وهو التوالد فال يقاس العجز عن اإلنفاق على العجز عن 

                                                           

 .391، ص: 4، جفتح القديرابن اهلمام،  1
 .456، ص: 11، جاحلاوي الكبرياملاوردي،  2
، 1104، ص: 2بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقا إال ابلنية، جابب: كتاب الطالق، ،  لصحيحااملسند مسلم،  3

 (.1478رقم احلديث: )
 .350-349، ص: األحوال الشخصيةأنظر: أبو زهرة،  4
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واملعىن أن حق الزوج يبطل ابلتفريق بينه وبني زوجته، وحق  (1)."اجلماع يف اجملبوب والعنني
 أكرب من ضرر التأخري.املرأة هو النفقة بكونه سيتأخر عنها وضرر التفريق 

للزوجة طلب التطليق لعدم اإلنفاق وهذا ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من : القول الثاين
 وقد استدلوا:  (2)املالكية والشافعية واحلنابلة.

 [231: البقرة{ ]لِتَ ع َتد وا ِضرَارًا مت  ِسك وه ن   َواَل } من القرآن قول هللا تعاىل:  -1 
 (3)"وجة املعسر مستضرة فلم يكن له إمساكها.ز وجه الداللة: أن "

أفضل الصدقة ما ترك غىن، واليد »من السنة: حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:  -2
إما أن تطعمين، وإما أن )تقول املرأة: « العليا خري من اليد السفلى، وابدأ مبن تعول

 (4)... احلديث.(تطلقين
من قال يفرق بني الرجل  (تطعمين وإما أن تطلقين إما أن)" :قولهوجه الداللة: استدل على 

 (5)."وهو قول مجهور العلماء وامرأته إذا أعسر ابلنفقة واختارت فراقه

يعوهلا  فلما كان من حقها عليه أنقول اإلمام الشافعي رْحه هللا: "من املعقول:  -3
ة على الزوج ومن حقه أن يستمتع منها ويكون لكل على كل ما للزوج على املرأة وللمرأ

احتمل أن ال يكون للرجل أن ميسك املرأة يستمتع هبا ومينعها غريه تستغين به ومينعها أن 
تضطرب يف البلد وهو ال جيد ما يعوهلا به فاحتمل إذا مل جيد ما ينفق عليها أن ختري املرأة بني 

 (6)."املقام معه وفراقه فإن اختارت فراقه فهي فرقة بال طالق

                                                           

 .200، ص: 4، جالبحر الرائقابن جنيم،  1
، احملرر/ جمد الدين أبو الربكات،  267، ص: 18، جتكملة اجملموع/ املطيعي،  784، ص: 1، جاملعونةالثعليب،  2
 .116، ص: 2ج
 .455، ص: 11، جاحلاوي الكبرياملاوردي،  3
، رقم 63، ص: 7ابب: وجوب النفقة على األهل والعيال، جكتاب النفقات، ،  الصحيح اجلامعالبخاري،  4

 (.5355احلديث: )
 .501، ص: 9، جفتح الباريابن حجر،  5
 .98، ص: 5، جاألمالشافعي،  6
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ذهب القانون يف هذه املسألة مع قول مجهور أهل العلم التعقيب: و نون اجتاه القا -4
 سواًء كان مماطالً أو معذوراً؛ وذلك لوقوع الضرر عليها. وهو جبواز التطليق لعدم اإلنفاق

عدم القصور يف  نرى أن املقنن اجتهد أبخذه لرأي اجلمهور ويظهر أن الغرض منه التعقيب:
 يهمل الزوج نفقة زوجته وأن يضع النتائج يف احلسبان.حاجات الزوجة، وكذلك أن ال 
 يف حال مل يثبت إعساره يتم التطليق مباشرة، ويف حال إثباتهو ونالحظ أنه مبجرد إعسار الزوج 

 .ميهل ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر فقط مث يطلق
م جرد اإلعسار هتدبمفصلحة كربى، مل وال يؤدييظهر مما سبق أن نص القانون فيه نظر 

يعترب للزوج  ثالثة أشهراملقنن بتحديد مدة  رأيهذا أشد وأخطر، مث إن و  أسرة كاملة
يحتاج فعلى الزوج اإلعسار  أأرى أهنا ال تكفي يف وقتنا املعاصر فقد يكون طر اجتهاد، و 
إغالق يرتتب على النظر يف هذا املوطن مصلحة وهي ليعاود اإلنفاق، وكذلك  ثرلوقت أك

 .الق من قبل الزوجة يف هذا اجلانبابب سهولة طلب الط
كما أقرتح وجود دور إجتماعي من قبل الدولة إبنشاء بنك أو جهة خمتصة ترعى مثل 

 تشتيت األسر. ومتنع منهذه احلاالت اليت ال ميكن غض الطرف عنها 
  دمان.لإلالتطليق : الثالثالفرع 

اإلدمان، وسنتطرق يف  ئي موضوعالتفريق القضاهبا من األمور اليت يتم فيها التطليق ويتدخل 
 احلكم واإلجراء الذي سار عليه. هيةهذا املوضع الجتهاد املقنن يف قضية اإلدمان وما

"للزوجة طلب التطليق بسبب إدمان الزوج املسكرات أو املخدرات، بعد املادة:  -1
 (1)عرضه على الطبيب املختص."

أجاز  ذلك من رات وتبينت زوجتهخداملسكرات أو املإذا أدمن الزوج  شرح املادة: 2
   (2)على الطبيب املختص فإذا ثبت تطلق منه. هعلى القاضي عرضو  ،طلبها للطالق املقنن

                                                           

 .35ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(، هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
 .210، ص: شرح قانون األسرة البحريينانظر: اجلندي،  2
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ما يتعلق مبوضوع املدمن على فياجتهد املقنن : التعقيبو  احلكم الشرعي -3
، وقد أفىت املسكرات واملخدرات، فقد قضى أبنه من حق الزوجة طلب الطالق هلذا السبب

عندما ه( 1421الشيخ ابن عثيمني رْحه هللا )ت:  ومنهم املسألةحول  أهل العلمعض ب
ألن حال زوجها  ؛من زوجها املدمن على املخدرات جائز الطالق طلب املرأة": سئل أجاب
ويف هذه احلال إذا طلبت منه الطالق فإن األوالد يتبعوهنا إذا كانوا دون سبع  ،غري مرضية

ابإلنفاق عليهم وإذا أمكن بقاؤها معه لتصلح من حاله ابلنصيحة فهذا  الوالدسنني، ويلزم 
 (1)".خري

 اجتهاد املقنن البحريين يف حمله وقد و فِّق يف نصه وحتديده أبن لزوجة املدمن التعقيب:

طورة هذا األمر وما ترتتب عليه من خليف طلب الطالق منه، وال شك أن العلة فيه  احلق
ؤدي ياملدمن على الزوجة واألبناء قد  ضررلألسر، و  وضياع ن دمارمفاسد عظيمة وظاهرة م

 قانون األسرة يصنصت من أن  ال شك و ، أو أكثر ضرورة من الضرورايت اخلمس إلتالف
 أمر  مهم. وال سيما مع تفشي هذه الظاهرة يف جمتمعاتنا عليها
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

( 116133موقع إسالم ويب، رقم الفتوى: ) 1
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatw

aId&Id=116133 
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 املبحث الثالث: االجتهاد يف مسائل اخللع.

 وسنتكلم يف هذا املبحث عن أهم املسائليف شريعتنا اإلسالمية ابخللع،  سمىاَلن ما ي   بنين  
  جتهد فيها املقنن البحريين يف هذا املوضوع.ا امب املتعلقة
 

 املطلب األول: تعريف اخللع لغة  واصطالحا .

الذي   رد، وهو مزايلة الشيءط  اخلاء والالم والعني أصل واحد م  " تعريف اخللع لغًة: -1
 كان يشتمل به أو عليه. 

طلق الرجل امرأته. فإن   :ويقال، لعاً ع خَ الوايل خيلَ  لعَ ، وخَ خلعاً  عه  الثوب أخلَ  تقول: خلعت  
ألهنا تفتدي نفسها منه بشيء تبذله  ؛لعتتَ خالعته وقد اخ   :كان ذلك من قبل املرأة يقال

 (1)".له

 لفقهاء منها:وضعها اله تعريفات عديدة  وأما تعريف اخللع اصطالحاً: -2
 (2)."أو ما يف معناه بلفظ اخللع املتوقفة على قبوهلا إزالة ملك النكاح" -أ

بلفظ طالق أو خلع كقوله: طلقتك، أو  فرقة بني الزوجني بعوض"ومنها:  -ب
 (3)."خالعتك على كذا فتقبل

 وقد يؤخذ على هذا التعريف اإلسهاب يف اإلشارة إىل مفهوم اخللع.
أيخذه الزوج من امرأته أو غريها  امرأته بعوضفراق الزوج "رف اخللع: وكذلك ع   -ج

 (4)."أبلفاظ خمصوصة

 ؛ لَتبني  املعىن فيه أكثر من غريه.وأرى أن هذا هو التعريف األنسب يف تقديري
                                                           

 .209، ص: 2، جمقاييس اللغةارس، ابن ف 1
 .440 - 439، ص: 3، جاحلاشيةابن عابدين،  2
 .430، ص: 4، جمغين احملتاجالشربيين،  3
 .212، ص: 5، جكشاف القناعالبهويت،  4
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واملالحظ يف التعريفات السابقة أن مفهومها واحد وهو وقوع الفرقة بني الزوجني، مقابل 
 ة لزوجها.عوض تدفعه الزوج

 

 املطلب الثاين: مشروعية اخللع.

 جاءت اثبتة يف النصوص الواردة يف الشرع.
، [229: البقرة{ ]بِهِ  اف  َتَدت   ِفيَما َعَلي ِهَما ج َناحَ  َفاَل }قول هللا تعاىل:  من القرآن -1

َ  فَِإن  } ء   َعن   َلك م   ِطنب  ًسا ِمن ه   َشي   .[4: ساءالن{ ]َمرِيًئا َهِنيًئا َفك ل وه   نَ ف 
أن امرأة اثبت بن قيس أتت ما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم:  من السنة: -2

النيب صلى هللا عليه وسلم، فقالت: اي رسول هللا، اثبت بن قيس، ما أعتب عليه يف خلق وال 
أتردين عليه »دين، ولكين أكره الكفر يف اإلسالم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

اقبل احلديقة وطلقها »قالت: نعم، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « حديقته؟
 (1)«.تطليقة

"أول خلع كان يف  ه( عن ابن عباس:852ذكر ابن حجر رْحه هللا يف شرحه )ت: 
 بني اثبت بن قيس وامرأته.يقصد ما جاء يف احلديث  (2)اإلسالم."

 ،ابحلجاز والشام قال مجيع الفقهاءوهبذا قال ابن قدامة رْحه هللا: " من اإلمجاع: -3
 .(3)."زهوال نعلم أحدا خالفه، إال بكر بن عبد هللا املزين؛ فإنه مل جي   :قال ابن عبد الرب

 أن الشرع جعل الطالق بيد الرجل يف حال رغبته ابنتهاء النكاح،: من املعقول -4
  دم رغبتها مبواصلة احلياةرقة عند عللف   كذلك من متام العدل الرابين أن جيعل للمرأة سبيالً ف

                                                           

، رقم احلديث: 46، ص: 7ابب: اخللع وكيف الطالق فيه، جكتاب الطالق، ،  الصحيحاجلامع البخاري،  1
(5273.) 
 .400، ص: 9، جتح الباريفابن حجر،  2
 .324، ص: 7، جاملغينابن قدامة،  3
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 مع زوجها، فشرع ربنا تبارك وتعاىل هلا اخللع.
 

 حتديد بدل اخللع.املطلب الثالث: االجتهاد يف 

: "يكون اخللع بعوض تبذله الزوجة هأن ج( على/97نص املقنن يف املادة ) املادة: -1
 (1)على أن يكون يف حدود ما أعطاه الزوج من مهر."

 يف شرح هذه الفقرة من املادة أن "العوض تبذله الزوجة وحددهجاء شرح املادة:  -2
 القانون أبن يكون يف حدود ما أعطاه الزوج من املهر، وهذا التحديد خماطب به

 (2)القاضي."
املواطن اليت اجتهد فيها املقنن يف مسائل اخللع ما يتعلق من احلكم الشرعي:  -3

 فيها الفقهاء على النحو اَليت:وقد تكلم أبخذ العوض من الزوجة بدل اخللع 
جيوز أخذ العوض من الزوجة سواء كان أكثر أو أقل مما أعطاها من  القول األول:

وهذا قول مجهور العلماء ولكنهم اختلفوا يف كراهته، فاحلنفية واحلنابلة قالوا ال يكره  ،مهر
كان النشوز من نه إذا  أجواز الزايدة قضاء رغم الكراهة داينة و فذكروا  واحلنفية عندهم تفصيل

وإن كان النشوز من قبل املرأة ال يكره له ، جهة الزوج كره له كراهة حترمي أخذ شيء منها
  (4)وأما املالكية والشافعية قالوا أبنه ال يكره. (3).سواء أكثر أو أقل مما أعطاها األخذ

 [229: البقرة{ ]ِبهِ  َتَدت  اف    ِفيَما َعَلي ِهَما ج َناحَ  َفاَل }قول هللا تعاىل:  -1واستدلوا: 
 وجه الداللة: العموم الوارد يف آية اخللع، فلم حتدد له مقدارا فيدل ذلك على جواز الزايدة.

                                                           

 .30ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(، هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
 . 182، ص: شرح قانون األسرة البحرييناجلندي،  2
 .325، ص: 7، جاملغين/ ابن قدامة،  150، ص: 3، جبدائع الصنائعالكاساين،  انظر: 3
 .212، ص: 5، جاألم/ الشافعي،  245، ص: 2، جاملدونةمالك بن أنس،  4
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أخرج البخاري عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه أنه أجاز اخللع بكل مال املرأة  -2
 ." وأجاز عثمان، اخللع دون عقاص رأسهافقد جاء: "

ع له أن أيخذ كل ما متلكه املرأة حىت ما دون عقاص رأسها إذا افتدت منه أن املخالواملعىن: "
 (1)"وقيل هي اخليط اليت تربط فيه الضفرية. ،ك والعقاص مجع عقيصة وهي الضفريةبذل

فهو يقوم على ما يتفق عليه الزوجني ال يوجد قيد يف الشرع حيدد مقابل اخللع  -3
 (2)زاد أو قل على املهر. لذلك جيوز أي بدل سواءويكون ابلرتاضي 
 وهذا قول ال جيوز أخذ العوض من الزوجة أبكثر مما أعطاها من املهر :القول الثاين

  (3)طاووس وعطاء والزهري وغريهم. 
ِتب َدالَ  أََرد مت    َوِإن  } -1قول هللا تعاىل: استدلوا:  ت م   َزو ج   َمَكانَ  َزو ج   اس  َداه ن   َوآتَ ي    ِإح 

ًئا ِمن ه   أَت خ ذ وا َفاَل  ِقن طَارًا  .[20: النساء{ ]َشي  
تاان هنى عن أخذ شيء مما آاتها من املهر وأكد النهي بقوله: }أأتخذونه هبوجه الداللة: "

، وقوله: }وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن{ ]النساء: [20وإمثا مبينا{ ]النساء: 
ن }إال أن أيتني بفاحشة مبينة{ [ أي: ال تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموه19

[ أي: إال أن ينشزن؛ هنى األزواج عن أخذ شيء مما أعطوهن واستثىن حال 19]النساء: 
 (4)"نشوزهن.

: أن مجيلة بنت سلول أتت عن ابن عباس روي عن النيب صلى هللا عليه وسلمما  -2
ال  لكفر يف اإلسالم،فقالت: وهللا ما أعتب على اثبت يف دين وال خلق، ولكين أكره االنيب 

                                                           

، وتعليق مصطفى 46، ص: 7ابب: اخللع وكيف الطالق فيه، جكتاب الطالق، ،  الصحيح اجلامعالبخاري،  1
 البغى.

 .531، ص: 1، جموسوعة الفقه املالكي/ خالد العك،  325، ص: 7، جاملغينانظر: ابن قدامة،  2
 .800، ص: 3، جالتحبري إليضاح معاين التيسري. / الصنعاين، 402، ص: 9، جفتح الباريابن حجر،  3
 .800، ص: 3، جالتحبري إليضاح معاين التيسري. / الصنعاين، 402، ص: 9، جفتح الباريابن حجر،  4
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قالت: نعم. فأمره  «أتردين عليه حديقته؟»أطيقه بغضا. فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 (1).رسول هللا أن أيخذ منها حديقته وال يزداد

 (2)".هنى عن الزايدة مع كون النشوز من قبلهاوجه الداللة: "
 (3)"لى إحياشها أبخذ املال.ألنه أوحشها ابلفراق فال يزيد عدليلهم العقلي: " -3

 .املهر عناخللع مبا ال يزيد  بدل تحديدب جته إىل القولا اجتاه القانون مع التعقيب: -4
 هامناملسألة فلم حيدد أحد  لنا أن القانون خالف املذاهب األربعة يف جلىيت التعقيب:

طائفة اختيار مع  الذي سارقنن على املهر كما فعل امل ال يزيد مقدار العوض عن اخللع مبا
 .مربراتهله حججه و  اجتهادهذا ي عد  و ، من أهل العلم

 -يف القانون البحريين-كر يف التعليق على القانون البحريين: "كما اعترب ومن أمثلة ذلك ما ذ  
 (4)حداً الستكثار وطمع األزواج يف حل عقدة النكاح، وهذا من متام العدل واإلنصاف."

 انبع من اخلربات والتجارب والنظر يف أحوال الناس وطبائعهم.اجتهاد  وتعليل املقنن
 الزوجني. فظ حقوق وكرامة كالتتحقق العدالة وحت   إذ به ؛هلذا الرأي ختيارهابق فِّ و   املقننو 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (، قال2056، حديث رقم: )208، ص: 3، ابب: املختلعة أيخذ ما أعطاها، جسنن ابن ماجهابن ماجه،  1
 ، صحيح.104-103، ص: 7، جإرواء الغليلاأللباين يف 

 .150، ص: 3، جبدائع الصنائعالكاساين،  2
 .269، ص: 2، جتبيني احلقائقالزيلعي احلنفي،  3
 .494، ص: التعليق على قانون أحكام األسرة البحريين )القسم األول(الغزايل واحملميد،  4
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 املبحث الرابع: االجتهاد يف آاثر الفرقة بني الزوجني.

 ، والنفقة سواء للزوجة أو األبناء ،، منها العدةتنشأ نتيجة الفرقة بني الزوجني عديدة آاثر مث ة
اجتهاد املقنن فيما  مواطننتناول يف هذا املبحث بعض وكذلك موضوع احلضانة وغريها، وس

 .هبذه اَلاثريتعلق 
 

 املطلب األول: االجتهاد يف حتديد متعة املطلقة.

 َحقًّا اِبل َمع ر وفِ  َمَتاًعا َقَدر ه   ال م ق رتِ  َعَلىوَ  َقَدر ه   ال م وِسعِ  َعَلى َوَمتِّع وه ن  }يقول هللا عز وجل: 
ِسِننيَ  َعَلى  .[236: البقرة{ ]ال م ح 
من كالم هللا عز وجل أن للمطلقات متعة وهي مبلغ من املال جيب للمطلقة ملا حلقها  يتبني  

قنن وكذلك جربًا خلاطرها وسنرى فيما أييت قضية اجتهد فيها امل ،من األذى بسبب الطالق
 البحريين حول هذا املوضوع.

د( على أنه: "إذا كان سبب الطالق من قبل الزوج فلها /52تنص املادة )املادة:  -1
 (1)متعة تقدر بنفقة سنة."

ها إذا كان قِ متعة على مطلِّ بعد الدخول جعل القانون للمطلقة شرح املادة:  -2
 (2)الطالق بسبب من ِقَبِله وقدر القانون بنفقة سنة.

{ ال م ت ِقنيَ  َعَلى َحقًّا اِبل َمع ر وفِ  َمَتاع   َولِل م طَل َقاتِ }قال هللا تعاىل: احلكم الشرعي:  -3
أن احلكم خمتص ابلطالق دون غريه، وذكر أهل العلم يف  من النص، يتضح [241: البقرة]

                                                           

 .18ص: أحكام األسرة )القسم األول(، قانون هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  1
التعليق على قانون أحكام األسرة / الغزايل واحملميد،  105، ص: شرح قانون األسرة البحرييناجلندي،  انظر: 2

 . 277، ص: البحريين )القسم األول(
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ال يوجد ما ف (1)."ليس للمتعة عندان حد معروف يف قليلها وال كثريها"تفسري اَلية الكرمية: 
ه( يف 587وقال الكاساين رْحه هللا )ت: يدل على حتديد مبلغ أو زمن يف متعة املطلقة، 

فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول يف نكاح ال تسمية فيه، فتوجب هذه املسألة: "
املتعة؛ ألهنا توجب نصف املسمى يف نكاح فيه تسمية، واملتعة عوض عنه كردة الزوج، وإابية 

إلسالم، وكل فرقة جاءت من قبل املرأة، فال متعة هلا؛ ألنه ال جيب هبا املهر أصال، فال ا
 معىن ذلك أنه لو كان الطالق بسبب يرجع إليها فإهنا ال تستحق املتعة.و ( 2)"جتب هبا املتعة.

مدة سنة ملتعة حتديد املقنن  موطن االجتهاد يف املسألة التعقيب:و جتاه القانون ا -4
 نص عليهمل يرد و نفسه املقنن  عنما هو إال اجتهاد صادر  التحديدهذا و طلقة، نفقة امل
  .شرعي

ال  ال سيما أنه، يظهر أن هذا التحديد تتحقق منه مصلحة معتربة الذي التعقيب:
 وقد يكون يف ،عارض مع األصل الكلي الذي ب ين عليه القانون وهو الشريعة اإلسالميةيت

  .وال تكون عبأً على أحد فرتة كافية متعففةزوجة مما جيعلها حفظ مصدر دخل لل التحديد
 اً فيها جرب  ، وكذلك تكون نفقة املتعةأوضاعهاأن ترتب  نها منكِّ هذه املدة مي   ديدوحت
 .ليس منها سببه أنوخصوصاً  ،من الطالق دثقد حيالذي  ختفيف للضررو  ،خلاطرها

مما ال فال تثقل كاهله أبكثر  ،لزوجا حال النظر يفمناسبة ابعتبار  حتديداً  ذلك مدة السنةك
  دة قليلة يتهاون فيها أي زوج وال يضعها بعني االعتبار.املوال تكون يطيق، 
   
 
 
 

                                                           

.201، ص: 3، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  1
 .303، ص: 2، جبدائع الصنائعالكاساين،  2



148 
 

 احلضانة. املطلب الثاين: االجتهاد يف شروط

وسنتعرض لبعض مواطن مبوضوع احلضانة، من اَلاثر املرتتبة على الفرقة بني الزوجني ما يتعلق 
 يلي:  االجتهاد فيما

 تعريف احلضانة لغًة واصطالحاً. :الفرع األول
احلاء والضاد والنون أصل واحد يقاس، وهو حفظ الشيء وصيانته. "احلضانة لغًة:  -1

 "يقال احتضنت الشيء جعلته يف حضين. ،فاحلضن ما دون اإلبط إىل الكشح
 (1) "احلاضن واحلاضنة: املوكالن ابلصيب حيفظانه ويربيانه.وجاء أيضاً: " 

 (2)."تربية الولد ملن له حق احلضانة"احلضانة اصطالحاً:  -2

 (3)."حفظ من ال يستقل بنفسه وتربيته حىت يستقل بنفسهوكذلك عرفها الفقهاء: "

: أن   وقد ذكر املقنن يف أول مواد احلضانة ما هو قريب من هذه التعاريف فقد نص على
 يتعارض مع حق الويل يف الوالية على "احلضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته مبا ال

 (4)النفس."

 ممن عليه ذلك.ابلولد  رعاية والعنايةال معىن احلضانة يدور حولأن  نالحظ من التعريفات
 .يف احلضانة االجتهاد يف شرط اإلسالمالفرع الثاين: 

 (5)"."يشرتط يف احلاضن اإلسالم :أنه أ( على/130تنص املادة القانونية ) املادة: -1
القانون اشرتط إسالم احلاضن رجاًل كان أو امرأة هذا إذا كان شرح املادة: " -2

 (6)احملضون مسلماً."
                                                           

 .123، ص: 13، جلسان العرب. / ابن منظور، 73، ص: 2، جمقاييس اللغةبن فارس، ا 1
 .555، ص: 3، جاحلاشيةابن عابدين،  2
 .416، ص: 9، جاإلنصافاملرداوي،  3
 .38ص: قانون أحكام األسرة )القسم األول(، هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  4
 نفس املصدر السابق. 5
 .240، ص: األسرة البحريينشرح قانون اجلندي،  6
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 قولني:اختلف الفقهاء يف اشرتاط اإلسالم يف احلاضن على احلكم الشرعي:  -3
ال يشرتط إسالم احلاضنة فيصح أن تكون مسلمة أو غري مسلمة وهذا  القول األول:

أن يعقل الدين وقدروه بسبع  ، وعند احلنفية يبقى معها إىللكية يف املسألةقول احلنفية واملا
 سنني.

وأما املالكية ذكروا أبنه إذا خيف على احملضون من كفر احلاضنة فإنه يضم إىل رقباء مسلمني 
 واملهم يف مسألتنا أن كال املذهبني ال يشرتط اإلسالم يف احلاضنة. (1)عليهم.

عن جده: أن أبويه اختصما إىل النيب صلى  حلميد بن سلمة، عن أبيهعن عبد ا -1 استدلوا:
هللا عليه وسلم، أحدمها كافر واَلخر مسلم، فخريه فتوجه إىل الكافر، فقال: "اللهم اهده" 

 (2).فتوجه إىل املسلم، فقضى له به
 نه وأ عرف أنه يستجاب دعاؤه، صلى هللا عليه وسلمأبنه منسوخ أو حممول على أنه "نوقش: 

 (3)."خيتار األب املسلم، وقصده بتخيريه استمالة قلب أمه
 على الشفقة، وهي أشفق عليه فيكون الدفع إليها  تنبينألن احلضانة " دليل عقلي: -2
حتتضنه؛ ألن الشفقة ال ختتلف ابختالف  امبعىن حىت لو مل تكن مسلمة فإهن (4)".أنظر له
 الدين.
 اهلدايةو  بطلب التوفيق وذلك دينه، يفولدها على قيقية احلوشفقتها األم  رعاية نأب يناقش:

شفق به اخلوف على الدين أوىل ما ي  فاألم الكافرة تدعوه ملا تعتقده من كفر وضالل، أما ، له
 .الولدعلى 

                                                           

الشرح / الدردير،  565، ص: 3، جاحلاشية/ ابن عابدين،  42، ص: 4، جبدائع الصنائعالكاساين،  انظر: 1
 .529، ص: 2، جالكبري

(، قال األلباين 2352، رقم احلديث: )439، ص: 3، ابب: ختيري الصيب بني أبويه، جسنن ابن ماجهابن ماجه،  2
 ، صحيح.352، ص: 5، جابن ماجهصحيح وضعيف سنن يف 
 .195، ص: 5، جمغين احملتاجالشربيين،   3
 . 49، ص: 3، جتبيني احلقائق الزيلعي احلنفي، 4
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 (1)يشرتط يف احلاضن اإلسالم وهذا قول الشافعية واحلنابلة يف املسألة. القول الثاين:

: النساء{ ]َسِبياًل  ال م ؤ ِمِننيَ  َعَلى لِل َكاِفرِينَ  اّلل    جَي َعلَ  َوَلن  } :قول هللا تعاىل -1 استدلوا:
141]. 

 وجه الداللة: عموم اَلية أبنه ال والية للكافر على املسلم.
 جعلت احلضانة للمصلحة، وال مصلحة يف حضانة الكافر للمسلم. -2
ابعتبارها أشفق  -ولو كانت كافرة-أبنه ال ختلوا حضانة األم لولدها من املصلحة  :يناقش

 وأحن الناس عليه.
 (2)وهذا من أعظم الضرر. الفتنه يف الدين -3
بعد عرض املسألة اتضح أبن املقنن أخذ ابشرتاط التعقيب: و اجتاه القانون  -4

 اإلسالم يف احلاضن وهو قول الشافعية واحلنابلة يف املسألة.
القول اَلخر ملعتمد يف البلد ابجتهاده وتوجهه مع خالف املقنن البحريين املذهب ا التعقيب:

 يف املسألة.
 وأرى أنه اختيار م وفق على اعتبار أن احلضانة والرعاية أقل أمهية وخطورة من الضرر يف الدين

 على األوالد، إذ ال توجد مصيبة أعظم من الفتنة يف الدين.
 خر بعد التشبع واالعتياد عليهومن الصعوبة عند تنشأة الولد على أمر أن تتحول عنه إىل آ

 .به بعد كل ما مر -واهلداية بيد هللا- إىل أمر مغاير ابلكلية بسهولة النتقالميكن ا فال

أما قضية احلضانة ، على اشرتاط اإلسالم يف احلاضنحرص املقنن  من أجل ذلك
، حلاضننييف حال عدم صالح أوىل اتداركها وإجياد بدائل  أنه ميكن الذي أراهف   والرعاية

، وهللا بذلك احتمالية خطر عظيم فنت قيعلى نفسه،  مرحلة االعتماد وهي فرتة مؤقتة إىل
 تعاىل أعلم.

                                                           

 .498، ص: 5، جكشاف القناع/ البهويت،  195، ص: 5، جمغين احملتاجالشربيين،  1
 .498ص: ، 5، جكشاف القناع/ البهويت،  195، ص: 5، جمغين احملتاجانظر: الشربيين،  2
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 اخلامتة: 
  إىل جمموعة من النتائج والتوصيات:البحث توصلت  هذا يف ختام

 
لة ، حيث راعى يف مجوال ابملذهب املعتمد يف الدولة مبذهب بعينه القانون يتقيد مل أوال:

ومن خالل هذا يتضح اجتهاد اختياراته األعراف واملصاحل العامة وسد الذرائع وواقع اجملتمع، 
 املقنن البحريين.

يف االصطالح قريبة من املعىن اللغوي وامتداد له،  تعريفات أهل العلم لالجتهاد اثنيا :
بني أهل العلم  وابلنسبة للتعريفات االصطالحية جتدها متقاربة، ويدل ذلك على شبه اتفاق

 يف مفهومه.
مقدمات عقد  سواًء يف قانون األسرة البحريين مثة العديد من املعامل االجتهادية يف :اثلثا  

  ، أو الفرقة بني الزوجني وآاثرها.اثرهوآالزواج 
مواكبة قانون األسرة البحريين ملستجدات العصر واألحداث اجلديدة، مثل توثيق  رابعا :

 مال البصمة الوراثية يف النسب.عقد الزواج، واستع
 

  التوصيات:
حيث يفتقر قانون أحكام األسرة البحريين والشروح احلاجة للمزيد من الدراسات  -1

 .بشكل مالحظ هلذه األمور
 املسائل كذلك، و املواد بعضالنظر يف عادة إبيوصي الباحث القائمني على القانون  -2

السعي لتطويرها ومالئمتها حلاجة و  ل الزواج،الغائبة عن القانون مثل الفحص الطيب قب
 . املتغرية واملتجددة وأعراف اجملتمع البحريين

؛ االهتمام بدراسة قانون أحكام األسرةزيد من أوصي طلبة العلم الشرعي حتديداً مب  -3
 يتوافق مع الشريعة اإلسالمية بشكل اتم. حىت، اجملتمع ملا له من أمهية يف بناء وصالح
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املكتبة  :)بريوت شرح خمتصر خليل جواهر اإلكليلاَليب، صاحل عبدالسميع،  .42
 (.قافيةالث

)الكويت: دار القلم،  موضوع النسب يف الشريعة اإلسالمية والقانونأْحد ْحد،  .43
 م(.1983ه/1403، 1ط
، 1، مكتبة طاهرة، طأخبار البحرين يف القرن العشرينإمساعيل، حسني إمساعيل،  .44

 م.2002

، الوصول منهاج شرح السول هناية، علي بن احلسن بن الرحيم عبداإلسنوي،  .45
 م(.1999ه/1420، 1الكتب العلمية، طبريوت: دار )

، حتقيق: موطأ اإلمام مالك رواية أيب مصعب الزهرياألصبحي، مالك بن أنس،  .46
 م(.2002ه / 1412، 1بشار عواد، حممود خليل )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

)بريوت:  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلاأللباين، حممد انصر الدين،  .47
 م(.1985ه/1405، 2مي، طاملكتب اإلسال

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها األلباين، حممد انصر الدين،  .48
 م(.2002 –1995ه/1422 – 1415، 1)الرايض: مكتبة املعارف، ط وفوائدها
)الرايض: مكتبة املعارف  صحيح الرتغيب والرتهيب، الدين انصر حممداأللباين،  .49

 م(.2000ه/1421، 1للنشر والتوزيع، ط
، برانمج منظومة صحيح وضعيف سنن ابن ماجهاأللباين، حممد انصر الدين،  .50

 التحقيقات احلديثية )اإلسكندرية،: مركز نور اإلسالم، د.ط، د.ت(.
، )الرايض: جامعة الرايض إثبات النسب ونفيه ابلبصمة الوراثيةاأللفي، حممد جرب،  .51

 م(.2015ه/1436حممد بن سعود، 
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، حتقيق: اإلحكام يف أصول األحكام، سامل بن حممد بن علي أيب بن علياَلمدي،  .52
 (.لبنان -دمشق، اإلسالمي املكتبعبدالرزاق عفيفي )بريوت: 

، )مصر: تيسري التحرير، البخاري حممود بن أمني حممد، احلنفي ابدشاه أمري .53
م، بريوت: دار الكتب العلمية، 1932ه/1351مصطفى البايب احلليب،

 م(.1996ه/1417 م، ودار الفكر،1983ه/1403

فتح الوهاب األنصاري، زكراي بن حممد بن أْحد، والسنيكي، زين الدين أبو حيىي،  .54
 م(.1994ه/1414)بريوت: دار الفكر، د.ط،  بشرح منهج الطالب

)دار  الطالب روض شرح يف املطالب أسىن زكراي، بن حممد بن األنصاري، زكراي .55
 الكتاب اإلسالمي(.

 )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(.العناية شرح اهلداية البابريت، حممد بن حممد،  .56
، حتقيق: حممد زهري )بريوت: دار صحيح البخاريالبخاري، حممد بن إمساعيل،  .57

 م(.2002ه /1422طوق النجاة، ط األوىل، 
 البن املصرية الفتاوى خمتصر، عمر بن أْحد بن علي بن حممدبدر الدين البعلي،  .58
 دار تصوير - احملمدية السنة مطبعة) الفقي حامد حممد - يمسل اجمليد عبد، حتقيق: تيمية

 (.العلمية الكتب

، حتقيق: املدونة اختصار يف التهذيب، حممد القاسم أيب بن خلف، املالكي الرباذعي .59
 وإحياء اإلسالمية للدراسات البحوث دار)ديب:  الشيخ بن سامل حممد ولد األمني حممد

 م(.2002ه/1423، 1، طالرتاث
، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط التعريفات الفقهيةيت، حممد عميم الربك .60

 م(.2003ه /1424
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 احمليط، عمر بن العزيز عبد بن أْحد بن حممود الدين برهانبرهان الدين احلنفي، .61
)بريوت:  اجلندي سامي الكرمي عبد، حتقيق: حنيفة أيب اإلمام فقه النعماين الفقه يف الربهاين

 م(.2004ه/1424، 1،طةالعلمي الكتب دار
، املدينة عامل مذهب على املعونة، الثعليب نصر بن علي بن الوهاب عبدالبغدادي،  .62

 (.الباز أْحد مصطفى التجارية، املكتبة) مكة املكرمة:  احلقّ  عبد ْحيشحتقيق: 

)دار  املعني فتح ألفاظ حل على الطالبني إعانة، شطا حممد بن البكري، عثمان .63
 م(.1997ه/1418، 1لنشر والتوزيع، طالفكر للطباعة وا

حتقيق:  ،التفسري يف احمليط ، البحربن حيان، حممد بن يوسف بن علي بن يوسف .64
 ه(.1420، 1)بريوت: دار الفكر، ط مجيل حممد صدقي
حتقيق: حممد ابن مقاصد الشريعة اإلسالمية، بن عاشور، الطاهر حممد بن الطاهر،  .65

 م(.2004ه/1424شؤون اإلسالمية، د.ط، اخلوجة )الدوحة: وزارة األوقاف وال

، )القاهرة: دار العمدة شرح العدة، أْحد بن إبراهيم بن الرْحن عبدهباء الدين،  .66
 م(.2003ه/1424احلديث، 

 شرح منتهى اإلرادات دقائق أويل النهى لشرح املنتهىالبهويت، منصور بن يونس،  .67
 م(.1993ه/1414، 1)عامل الكتب، ط

 دار الكتب العلمية(.، )كشاف القناع عن منت اإلقناعنس، البهويت، منصور بن يو  .68
 عبد، حتقيق: للبيهقي الصغري السنن، موسى بن علي بن احلسني بن أْحدالبيهقي،  .69

 م(.1989ه/1410، 1، طاإلسالمية الدراسات جامعةقلعجي )كراتشي: أمني املعطي
 أمني املعطي عبد ، حتقيق:معرفة السنن واآلاثر، علي بن احلسني بن أْحدالبيهقي،  .70

، دمشق، بريوت: دار قتيبة، حلب، دمشق: اإلسالمية الدراسات جامعة)كراتشي:  قلعجي
 م(.1991ه/1412، 1دار الوعي، املنصورة، القاهرة: دار الوفاء: املنصورة، القاهرة، ط
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، حتقيق: أْحد شاكر، وآخرون سنن الرتمذي، َسو رة بن الرتمذي، حممد بن عيسى .71
 م(. 1975ه  1395، 2ة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط شرك)القاهرة: 

، )مصر: التوضيح على التلويح شرح، عمر بن مسعود الدين سعدالتفتازاين،  .72
 مكتبة صبيح(.

، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، طكتاب التعريفات ين، علي بن حممد، ااجلرج .73
 م(.1983ه/1403

 وزارة، )الكويت: الفصول يف األصول، الرازي بكر أبو علي بن أْحداجلصاص،  .74
 م(.1994ه/1414، 2، طالكويتية األوقاف

 القمحاوي صادق حممد، حتقيق: أحكام القرآن، بكر أبو علي بن أْحداجلصاص،  .75
 ه(.1405، العريب الرتاث إحياء دار)بريوت: 

حاشية اجلمل على شرح املنهج = فتوحات الوهاب اجلمل، سليمان بن عمر،  .76
 )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(. نهج الطالببتوضيح شرح م

، )مصر: دار الكتب القانونية، شرح قانون األسرة البحريينأْحد نصر، اجلندي،  .77
 م.2011ودار شتات للنشر، 

 احلميد عبد، حتقيق: االجتهاد، حممد بن يوسف بن هللا عبد بن امللك عبداجلويين،  .78
 م(.1408، 1م الثقافية، ط)دمشق، بريوت، دار القلم، دار العلو  زنيد أبو

، حتقيق: عبد اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبلاحلجاوي، موسى بن أْحد،  .79
 )بريوت: دار املعرفة، د.ط، د.ت(.اللطيف السبكي 

، )اجلامعة مناهج االجتهاد الفقهي املعاصرحسونه، عارف عز الدين حامد،  .80
 م(.2005نون الثاين، األردنية، كلية الدراسات العليا، رسالة دكتوراه، كا
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 األبصار تنوير شرح املختار الدر، احِلص ين حممد بن علي بن حممداحلصكفي،  .81
، 1)دار الكتب العلمية، ط إبراهيم خليل املنعم عبد، حتقيق: البحار وجامع
 م(.2002ه/1423

)بريوت:  مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلاحلطاب، حممد بن حممد الرعيين،  .82
 م(.1992ه/1412 ،3دار الفكر، ط

، 2، مكتبة الشيخ عيسى الوطنية، طرجل وقيام دولةاحلمد، توفيق احلمد، توفيق،  .83
 م.1996

 .)بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، شرح خمتصر خليل اخلرشي، حممد بن عبد هللا .84
 أمحد هللا عبد ايب مذهب على ياخلرق منت، هللا عبد بن احلسني بن عمراخلرقي،  .85
 م(.1993ه/1413) دار الصحابة للرتاث،  الشيباين حنبل بن

، 1)دار الفكر العريب، ط فرق الزواج يف املذاهب اإلسالميةاخلفيف، علي،  .86
 م(.2008ه/1429
)املؤسسة العربية للدراسات  تشالز بلجريف: السرية واملذكراتاخلليفة، مي حممد،  .87

 م(.2000والنشر، 

 ير وحاشية الدسوقيالشرح الكبري للشيخ الدردالدسوقي، حممد بن أْحد،  .88
 )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(.

، القرآن غريب يف املفردات، حممد بن احلسني القاسم أبوالراغب األصفهاين،  .89
، 1، طالشامية الدار القلم، دار، بريوت ،دمشق) الداودي عدانن صفوانحتقيق: 
 ه(.1412
 فكر(.)دار ال الوجيز بشرح العزيز فتح، حممد بن الكرمي عبدالرافعي،  .90
)بريوت: هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ، أْحد بن ْحزة الرملي، حممد ابن أيب العباس .91

 م(.  1984ه/1404دار الفكر، د.ط، 
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أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني ، الرومي، قاسم بن عبد هللا .92
 .م(2004ه /1424، 1، حتقيق: حيىي مراد )بريوت: دار الكتب العلمية، طالفقهاء

، )دمشق: دار الفكر، موسوعة الفقه اإلسالمي والقضااي املعاصرةالزحيلي، وهبة،  .93
 م(.2012ه/1433، 3ط

)الكويت: وزارة األوقاف  املنثور يف القواعد الفقهيةالزركشي، حممد بن عبد هللا،  .94
 م(.1985ه/1405، 2الكويتية، ط

)دار العبيكان،  قيشرح الزركشي على خمتصر اخلر ، هللا عبد بن حممدالزركشي،  .95
 م(.1993ه/1413، 1ط

املعجم  ،وإبراهيم مصطفى ،الزايت، أْحد، وعبد القادر، حامد، والنجار، حممد .96
 )اإلسكندرية: دار الدعوة، د.ط، د.ت(. الوسيط
 املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسالميةزيدان، عبد الكرمي،  .97

 م(.1993ه/1413، 1)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط
، حتقيق: حممد عوامة )بريوت: نصب الراية، حممد بن يوسف بن هللا عبدالزيلعي،  .98

، 1، طاإلسالمية للثقافة القبلة دار، جدة: والنشر للطباعة الراين مؤسسة
 م(.1997ه/1418
)القاهرة:  تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليبن بن علي، االزيلعي، عثم .99

 م(.1895ه، 1313، 1ى األمريية، طاملكتبة الكرب 
، تعليق: عبداملنعم مجع اجلوامع يف أصول الفقهالسبكي، عبدالوهاب بن علي،  .100

 م(.2003ه/1424، 2خليل إبراهيم ) بريوت: دار الكتب العلمية، ط

 البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها يف النسب واجلنايةالسبيل، عمر،  .101
 م(.2002ه/1423 ،1)الرايض: دار الفضيلة، ط
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 حميي حممدحتقيق: ، سنن أيب داوودالسجستاين، أبو داوود سليمان بن األشعث،  .102
 (. )بريوت: املكتبة العصرية احلميد عبد الدين
  م(.1993ه/1414دار املعرفة،  :بريوتاملبسوط، )السرخسي، حممد بن أْحد،  .103
، 3ر، ط)عمان: دار الفك شرح قانون األحوال الشخصيةالسرطاوي، حممود،  .104

 م(.2010ه/1413
 ،اعتبار املآالت ومراعاة نتائج التصرفاتالسنوسي، عبدالرْحن بن معمر،  .105

 ه(.1424، 1دار ابن اجلوزي، ط: السعودية)

 ،احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ،زكراي بن أْحد بن حممد بن زكرايالسنيكي، .106
 ه(.1411، 1)بريوت: دار الفكر املعاصر، ط املبارك مازنحتقيق: 
، )حبث حمكم على شبكة البصمة الوراثية وأثرها يف النسبالسويلم، بندر بن فهد،  .107

 اإلنرتنت(.
 مشهور عبيدة أبوحتقيق: ، املوافقات، اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيمالشاطيب،  .108

 م(.1997ه/1417، 1)دار ابن عفان، ط سلمان آل حسن بن

 م(.1990ه/1410املعرفة، )بريوت: دار  األمالشافعي، حممد بن إدريس،  .109
، حتقيق: أْحد شاكر )مصر: مكتبة احلليب، الرسالةالشافعي، حممد بن إدريس،  .110

 م(.1940ه/1853، 1ط

، )دار الكتب املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين، أْحد بن حممدالشربيين،  .111
 م.1994ه/1415، 1العلمية، ط

 الدواين الفواكه، مهنا ابن سامل بن( يمغن أو) غامن بن أْحدشهاب الدين النفراوي،  .112
 م(.1995ه/1415)دار الفكر،  ،القريواين زيد أيب ابن رسالة على
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 من احلق حتقيق إيل الفحول إرشاد، هللا عبد بن حممد بن علي بن حممدالشوكاين،  .113
 خليل الشيخ: له قدم بطنا كفر  - دمشق عناية، عزو أْحد الشيخ، حتقيق: األصول علم

 م(.1999ه/1919، 1)دار الكتاب العريب، ط فرفور صاحل الدين ويل دكتوروال امليس

 حدائق على املتدفق اجلرار السيل، هللا عبد بن حممد بن علي بن حممدالشوكاين،  .114
 (.1)دار ابن حزم، ط األزهار
، حتقيق: عصام الصبابطي )القاهرة: دار نيل األوطارالشوكاين، حممد بن علي،  .115

 م(.1993ه/1413، 1احلديث، ط
، ، حتقيق: شعيب األرانؤوطمسند اإلمام أمحد بن حنبل، أْحد بن حنبلين، االشيب .116

 .م(2001ه /1421، 1وآخرون )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط عادل مرشد
، نيل املآرب بشرح دليل الطالب، القادر عبد بن عمر بن القادر عبدالشيباين،  .117

، 1مكتبة الفالح، ط)الكويت:  األشقر هللا عبد س ليمان حممدحتقيق: 
 م(.1983ه/1403
)بريوت: دار الكتب  املهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازي، إبراهيم بن علي،  .118

 العلمية، د.ط، د.ت(.
)دار  الصغري الشرح على الصاوي حاشية، اخللويت حممد بن أْحدالصاوي،  .119

 املعارف(.
، حتقيق: التيسريالتحبري إليضاح معاين ، صالح بن إمساعيل بن حممدالصنعاين،  .120

 م(.2012ه/1413، 1حممد صبحي بن حسن حالق )الرايض: مكتبة الرشد، ط
 )بريوت: دار احلديث، د.ط، د.ت(. سبل السالمالصنعاين، حممد بن إمساعيل،  .121
)بريوت: مؤسسة الرسالة  أحكام املهر يف الفقه اإلسالميالضو، سليمان الضو،  .122

 .م(1978ه/1398دار املصطفى للنسخ والطبع، 
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 املختصر شرح يف التوضيح، موسى بن إسحاق بن خليلضياء الدين اجلندي،  .123
 للمخطوطات جنيبويه مركز) جنيب الكرمي عبد بن أْحد، حتقيق: احلاجب البن الفرعي
 م(.2008ه/1429، 1، طالرتاث وخدمة
 أْحد، حتقيق: القرآن أتويل يف البيان جامع، كثري  بن يزيد بن جرير بن حممدالطربي،  .124
 م(.2000ه/1420، 1)مؤسسة الرسالة، ط شاكر دحمم

الفقه الطيار، عبدهللا بن حممد، املطلق، عبدهللا بن حممد، املوسى، حممد بن إبراهيم،  .125
 م(.2011ه/ 1432، 1)الرايض: مدار الوطن للنشر، ط امليسر
 م(.2006) املدخل لدراسة القانون البحريينعبدالعال، حممد حسني،  .126

 عبد السالم عبد حممد، حتقيق: املستصفى مد بن حممد،أبو حامد حمالعزايل،  .127
 (.1993ه/1413، 1، طالعلمية الكتب دار، )الشايف

، 1)عمان: دار عمار، ط حجية القرائن يف الشريعة اإلسالميةعدانن، ، عزايزة .128
 .م(1999
، 1)دار احلكمة للطباعة والنشر، ط موسوعة الفقه املالكيالعك، خالد عبدالرْحن،  .129

 م(.1993ه/1413
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