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 الإهداء

. .نة والإصرارأن الأمور العظينة لا تتُم إلا بالضبر والعزي إلى مه علنوي

. إلى موبع .أكتب له وعوهإلى مه تواثرت خروفي وتلاشت خيه خاولت أن 

. إلى مه وضعته .عرقه ثنوا لوحاخي صبُ  . إلى مه كان.عتزازيافدري و

إليك  ..رد له قطرة في بخر جوده وعطائه الحبارختى أنضب عيوي ليل نهار 

  .الغاليأبي نت أ

لى مه قضت إ ..لتله بحانبيلى مه سهرت وتعبت وضخت براختها إ

إلى مه ىي . .جوتي في دنياي. إلى مه ىي .عنرىا متفانية في إسعادي

إليك  ..إلى مه ىي رفيقة دربي وموبع فدري ..البسنة والوحاح في خياتي

 .. أمي الغالية.ميرة عنريأنت أ

مه  . إلى.. إلى مه علنوني الأمل.له فضل علي   كان إلى كل مه

إلى مه عشت سويوي . .وأىذوني خلو الخياةل أفراخي شاطروني أتراخي قب

ذوتي إأخبائي . إليلم .. إلى مه ىم سوذي وعزوتي في الخياة.معهم

  .وأصذقائي

أن يحعل  -عز وجل -النولى  داعيا   ..أىذي ثنرة بخجي ىرا إليهم جنيعا  

 .وأن يوفع به الإسلام والنسلنيه. .ذلك في ميزان خسواتي

 الباحث
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 رشكر وتقدي

 وملء ،الأرض ملء السنوات وملء ،فيه مباركا   طيبا   كجيرا   خنذا  هلل الخنذ 

 ،وكلوا لك عبذ ،أخق ما قال العبذ ،واء والنحذأىل الج ،ما شئت مه شيء بعذ

ث على الوجه الري أخنذك ربي وأشلرك على أن يسرت لي إتنام ىرا البخ

 .أرجو أن ترضى به عوي

، 1(لَا يَْشُلُر اللَُّه َمْه لَا يَْشُلُر الوَّاسَ ) :-ملسو هيلع هللا ىلص –لق خذيث الرسول ومه موط

ا أتوجه بالشلر إلى  ،موي لأىل الفضل بفضلهم باب رد الحنيل لأىله، واعتراف 

وكان ذير معلم وموجه وناصد مه رعاني طالبا في برنامح الناجستير، 

الذكتور:  فضيلةومصرفي عنيذ كلية الصريعة معلني وأستاذي  ،ومرشذ

على البخث والباخث  -تعالى -بعذ هللا  الري له الفضل ،مهوذ فؤاد استيتي

وي الشلر كله فله م، مه بذاية البخث إلى نهايته إلى أن صار رسالة وبخجا

خيث برل جهذه النشلور، وأوقاته الجنيوة في الإشراف والتقذير والعرفان 

     .خسانوالإ على ىره الرسالة، فحزاه هللا ذير الحزاء

والذكتور: دمحم  ،ذكتور: أينه عبذ الخنيذ البذاريهوأتقذم بالشلر والتقذير لل

، على تفضلهنا بقبول مواقشة رسالتي وبرلهنا لي الوضد مطلق عساف

 والإرشاد، وأسال هللا أن يحعل ذلك في ميزان خسواتهنا.

ابها، أتقذم بالشلر الحزيل إلى جامعة الدليل التي اختضوتوي في رخوكنا 

منجلة برئيز وأعضاء محلز أمواء الحامعة، والعنذاء وكافة النذرسيه فيها، 

وأذص بالركر كلية الصريعة ومخاضريها الريه كانت وما زالت أقوالهم نورا  

 ساطعا  وموهحا  رفيعا  في العطاء، فلان لهم عليوا اللجير مه الفضل.

قذير إلى كل مه أسهم ، لا يسعوي إلا أن أتقذم بحزيل الشلر والتوذتاما  

ورفيق  صذيقيأنسى ولا  هره الخلة التي ترونها،في إذراج ىره الرسالة ب

، فله موي ي الري أشار علي بحزء مه عووانهادربي أذي علاء بيوض التنين

 . كل الشلر والتقذير

 

 

                                                           

ص ، صخيد الأدب النفرد ،دمحم به إسناعيل به إبراىيم به النغيرة، أبو عبذ هللا ،رواه البداري 1

خقق أخاديجه وعلق عليه: دمحم  م، دار الضذيق للوصر والتوزيع،1991ىـ،1111الطبعة الرابعة، ، 99

 ناصر الذيه الألباني. وقال الألباني: خذيث صخيد. 
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 يهخص انرضانح

ة مقارنة"(، )أحكاـ الرغيخ في مدائل األحػاؿ الذخرية "دراس :جاءت ىحه الخسالة بعشػاف

 :تكػنت مغ مقجمة، كفرل تسييجي، كخسدة فرػؿ، كخاتسة

 السقجمة: فقج تحجث الباحث فييا عغ أىسية السػضػع كالسشيجية التي التـد بيا. -

 : فقج تشاكؿ الباحث فيو: تعخيف الرغيخ، كأقداـ الرغيخ كأىميتوالفرل التسييجي  -

 .ةكالتعخيف بسدائل األحػاؿ الذخري ،)فقيًا كقانػنا(

الفرل األكؿ: فكاف بعشػاف )أحكاـ الرغيخ في مدائل الشكاح(، كقج تشاكؿ الباحث فيو:  -

تدكيج الرغيخ، ثع الػالية عمى نكاح الرغيخ، ثع شيادة الرغيخ في الشكاح، ثع ككالة 

الرغيخ في الشكاح، ثع شخط كفاءة الرغيخ. ككاف مغ أىع نتائجو ىػ: عجـ جػاز زكاج 

لحي بشي عميو عجـ التصخؽ في مدائل الػالية كالػكالة كالكفاءة بسا الرغيخ في القانػف، ا

 يتعمق بالرغيخ في الشكاح.

الفرل الثاني: فكاف بعشػاف )أحكاـ الرغيخ في مدائل انحبلؿ عقج الشكاح(، كقج تشاكؿ  -

تعخيف الصبلؽ، ثع بياف أحكاـ الرغيخ في مدائل الصبلؽ، ثع بياف أحكاـ الباحث فيو: 

دائل التفخيق بيغ الدكجيغ بحكع الذخع. ككاف مغ أىع نتائجو ىػ: عجـ جػاز الرغيخ في م

شبلؽ الرغيخ في القانػف؛ كذلظ لعجـ جػاز زكاجو، كالحي بشي عميو أيزًا عجـ جػاز إيبلئو 

 كضياره. 

الفرل الثالث: فكاف بعشػاف )أحكاـ الرغيخ في اآلثار الستختبة عمى الشكاح(، كقج تشاكؿ  -

، حكاـ الرغيخ في مدائل الشدب، ثع بياف أحكاـ الرغيخ في مدائل الخضاعالباحث فيو: أ

 . أحكاـ الرغيخ في مدائل الشفقات، ثع بياف أحكاـ الرغيخ في مدائل الحزانةثع بياف 
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الفرل الخابع: فكاف بعشػاف )أحكاـ الرغيخ في مدائل الػالية كالػصية كالػصاية عميو(، كقج  -

رغيخ في مدائل الػالية عميو، ثع بياف أحكاـ الرغيخ في مدائل تشاكؿ الباحث فيو: أحكاـ ال

، ككاف مغ أىع نتائجو ىػ: التفخيق بيغ مفيػـ الػصية كالػصاية الػصية كالػصاية عميو

 الحي نتج عشو االختبلؼ في أحكاـ كل مشيسا. 

يو: (، كقج تشاكؿ الباحث فالفرل الخامذ: فكاف بعشػاف )أحكاـ الرغيخ في مدائل السيخاث -

ثع بياف استحقاؽ الرغيخ لمسيخاث كأسبابو كمػانعو، ثع بياف ميخاث الرغيخ  تعخيف السيخاث،

)كلج الدنا ككلج المعاف(، ثع بياف الػصية الػاجبة. ككاف مغ أىع نتائجو ىػ: أف الرغيخ إذا 

 عتبخةقتل مػرثو عسجًا فإنو ال يحـخ مغ السيخاث كىػ ما أخح بو القانػف، كأف ِرّدَتُو ليدت م

 كسانع لمسيخاث. 

ـ السعسػؿ بو في ٜٙٚٔكتزسشت الخسالة مػقف قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ  -

الزفة الغخبية مغ ىحه السدائل إف ُكجج لمقانػف نز في السدألة، كمػقف القانػف نفدو لعاـ 

  .ـ كما جخى عميو مغ تعجيبلت في مػادهٕٓٔٓ

 لتػصيات التي تػصل إلييا الباحث في رسالتو. الخاتسة: فقج تزسشت أىع الشتائج كا  -

Abstract 

- This thesis is entitled:(Provisions for Minors in the Personal Status 
Issues "A Comparative Study"), consisting of an introduction, a 
preliminary chapter, five chapters, and a conclusion: 

- The introduction: The researcher talks about the importance of the 
subject and the methodology that he committed to. 
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-  As for the introductory chapter, the researcher dealt with the 
definition of the young, the sections of the young, and its eligibility 
(jurisprudence and law), and the definition of the Personal Status 
Law. 

- The first chapter: deals with the definition of al-Nikah, The 
marriage of the young, then the state on the marriage of the 
young, and then the testimony of the young in marriage, and the 
agency of the young in marriage, and then the condition of the 
efficiency of the young. one of its most important results is the 
illegitimacy of the marriage of young children in the law, which 
was built on not to address the issues of jurisdiction, agency and 
efficiency in relation to the marriage of young children. 

- The second chapter: deals with the definition of divorce, the 
explanation of the young laws of divorce, and the the explanation 
of the young laws on matters of separation between spouses 
according to Sharee'ah. one of its most important results It is not 
permissible to divorce a young person in the law, because he is 
not allowed to marry, which was, also, built on it the permissible 
of his eelaa’ or his thihaar.  

- The third chapter: deals with the provisions of the young on the 
effects of marriage, The provisions of the young in matters of 
descent, and then the provisions of the young in matters of 
breastfeeding, and then the provisions of the young in matters of 
custody, And then the explanation of the provisions of the young 
on matters of expenditure. 
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- The fourth chapter: it was entitled "Rulings of the young in the 
matters of the mandate and the commandment and guardianship 
of it." The researcher dealt with the provisions of the young in the 
matters of his jurisdiction, and the explanation of the young laws 
in the matters of the will and custody. one of its most important 
results is the distinction between the concept of a bequest and 
guardianship, which resulted differences in the regulations of 
each. 

- The fifth chapter: it was entitled "Rulings of the young in matters 
of inheritance".The researcher dealt with the definition of 
inheritance, the statement of the maturity of the inheritance and 
the reasons for it and its impediment, and the statement of the 
young entitlement to inheritance (adultery and imprecation), Then 
he illustrates the obligatory bequest, and the most important result 
is that if a young was killed deliberately, he will not deprive 
inheritance and that’s what is taken by the law. In addition, his 
apostasy is not considered as impediment to inheritance. 

- The thesis included the position of the Jordanian Personal Status 
Law of 1976 in force in the West Bank on these issues if the law 
contains a text on the matter, the position of the law itself for 
2010 and the amendments made in its articles. 

- The conclusion: it included the most important findings and 
recommendations reached by the researcher in his thesis. 
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 :انًمذيح

الحسػػػج ب رل العػػػالسيغ، كالرػػػبلة كالدػػػبلـ عمػػػى أشػػػخؼ األنبيػػػاء كالسخسػػػميغ سػػػيجنا   السبعػػػػث  

 كبعج: رحسة لمعالسيغ،

شػو، بيحياة، فسا مغ جانب إال كقػج  كنطاـ فإف مغ رحسة هللا بشا أف جعل لشا ديشا كامبل ىػ شخيعة

 .ف لذخيعتوك كجعمو شخيقا ييتجي بو السيتج

، ككّخمػو أنػو تكفػل بخعايتػو كحفطػو مشػح كالدتػو إلػى مساتػو ،باإلنداف -تعالى -رحستو كمغ أشكاؿ 

ـَ َكَحَسْمَشػاُىْع )، حيث قاؿ في كتابو العديد:مغ خمقو في جػانب حياتوعمى كثيخ  ْمَشػا َبِشػي ََد َكَلَقْج َكخَّ

ْمَشاىُ  َغ الصَّيَِّباِت َكَفزَّ سَّْغ َخَمْقَشا َتْفِزيبًل(ِفي اْلَبخِّ َكاْلَبْحِخ َكَرَزْقَشاُىع مِّ ، كالجانب الػحي ْٔع َعَمى َكِثيٍخ مِّ

ىػػػػ الػػجكر الػػػحي يعيذػػػو اإلندػػػاف فػػي شفػلتػػػو كيشتيػػػي ببمػ ػػو، كمػػػا يتعمػػػق بيػػػحه  سػػيعالجو البحػػػث

السخحمػػة مػػغ أحكػػاـ فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي فػػي السدػػائل الستعمقػػة بػػاألحػاؿ الذخرػػية، لسػػا فػػي تمػػظ 

فػ  سدػم ا لوحػهلؿ  غيخأحكػمـ لصرػل إنداف، فكاف عشػػاف البحػث: السدائل مغ أىسية في حياة ك

تػػع اختيػػاره عشػانػػًا أتقػػجـ بػػو السػػتكساؿ درجػػة الساجدػػتيخ فػػي القزػػاء  ،(دراسػػة مقارنػػة) لصذخرػػي 

 .الذخعي

 فػػي األحػػػاؿ الذخرػػية أحكامػػو غيخف الرػػإ، حيػػث دكف  يػػخه غيخالرػػب عبلقتػػوبالبحػػث  يتحػػجدك 

عمساء، مػجػدة تحت عشاكيغ كأبػال فقيية كثيخة، لكشيا  يخ مخررة متشاثخة في كتب الفقياء كال

كالبحػث ىشػا سػيختمف عشيػا فػي عػجة أمػػر  ،، إال في عجد قميل مغ األبحاثبالجانب السحكػر َنفا

كمسا سيزػفي ميػدة عمػى البحػث أيزػا أنػو سػيتع مقارنتػو  سيتع بيانيا عشج شخح الجراسات الدابقة،

 وهللا كلي التػفيق. ،ـٕٓٔٓكخرػصًا التعجيل الججيج لعاـ  ألردني،قانػف األحػاؿ الذخرية اب

 

                                                           

 [ ٓٚسػرة اإلسخاء: َية  ]ٔ



  د
 

 :عُٕاٌ انثؽس

 في مدائل األحػاؿ الذخرية )دراسة مقارنة(. غيخأحكاـ الر 

 :أْذاف انثؽس

 ييجؼ البحث إلى عجة أمػر مشيا:  

 عغ  يخه مسا أكرده الفقياء كالقانػف في ذلظ. غيختسييد الر .1

، الفقياء في كتبيع ذكخىاالتي  ،غيخمرل دائل األحػاؿ الذخريةالستعمقة بسبياف األحكاـ  .2

 .غيخاألحكاـ التي حكع بيا قانػف األحػاؿ الذخرية األردني الستعمقة بالرمقارنتيا بثع 

كما لو أثخ  ،رغيخمع الفقياء في السدائل الستعمقة بال أك خبلؼ القانػف  مجى تػافقبياف  .3

  .السدائلفي األحكاـ األخخى السبشية عمى تمظ 

قػػػانػف األحػػػػاؿ الذخرػػػية األردنػػػي الججيػػػج لعػػػاـ  نػػػز عمييػػػابيػػػاف السػػػػاد القانػنيػػػة التػػػي  .4

 الفػػخؽ بيشيػػا كبػػيغبيػػاف ك  ،ـ الستعمقػػة بالرػػغيخ فػػي السدػػائل السصخكحػػة فػػي البحػػثٕٓٔٓ

مػػع تػضػػي  مػػا لػػع يػػتع  ،إف كجػػجـ ٜٙٚٔقػػانػف األحػػػاؿ الذخرػػية األردنػػي القػػجيع لعػػاـ 

  .جيع في ذلظالقالقانػف ذكخه ب

 :أًٍْح انثؽس ٔأضثاتّ

 :عجة أمػر كأسبابو تتعمق بأىسيتو، مشيا فيأىسية البحث  تأتي

 . سابقاً  ةتحقيق األىجاؼ السحكػر  .ٔ

تكسمة ما بجأه البػاحثػف اآلخػخيغ فيسػا يتعمػق بالرػغيخ، مػع إضػافة أمػػٍر أخػخى لػع تػحكخ،  .ٕ

  .حػاؿ الذخريةسػؼ يتع بيانيا مغ خبلؿ شخح السدائل الستعمقة بو في األ



  ذ
 

 فػي مقارنػػة ىػحه األحكػػاـ مػع قػانػف األحػػػاؿ الذخرػية األردنػػي أىسيػة البحػػث أيزػاً  أتيتػ .ٖ

ـ السعسػػؿ ٕٓٔٓلعػاـ ك  ،ـ السعسػؿ بو في السحاكع الذػخعية بالزػفة الغخبيػةٜٙٚٔلعاـ 

 .غيخ، مسا سيزفي ميدة في جانب البحث العمسي مسا يتعمق بالرالقجس الذخيفبو في 

فػػي مدػائل األحػػػاؿ الذخرػية، لػػحا سػػيأتي  غيخالشػاس باألحكػػاـ الستعمقػة بالرػػقمػة معخفػػة  .ٗ

 البحث بديػلة البدط في التيديخ لمػصػؿ إلى أحكامو في ىحا الجانب.

 :انذراضاخ انطاتمح

إلػػى مػػغ خػػبلؿ البحػػث الستعمػػق بالسػضػػػع فػػي األبحػػاث كالخسػػائل الجامعيػػة، تػصػػل الباحػػث  

 :الشحػ التالي عمىالجراسات الدابقة  كجػد بعس

لمباحػث أحسػج عمػػي  ،أحكػاـ الرػغار فػي القزػاء الذػخعي األردنػي :رسػالة دكتػػراه بعشػػاف .ٔ

قػػػجمت فػػػي الجامعػػػة األردنيػػػة فػػػي األردف، كتكػنػػػت الخسػػػالة مػػػغ أربعػػػة فرػػػػؿ:  ،ربابعػػػة

تحجث فييا في الفرل التسييجي عػغ مفيػـػ الرػغيخ كاألىميػة كمخاحػل الرػغخ كاألىميػة، 

غ أحكػػػاـ الرػػػغار القزػػػائية فػػػي األحػػػػاؿ الذخرػػػية فػػػي مػضػػػػعات كالفرػػػل األكؿ عػػػ

كالخضػػػػاع كالحزػػػػانة كالشفقػػػػات كالشدػػػػب، كالػاليػػػػة كالػصػػػػاية كالحجػػػػخ،  ،الػػػػدكاج كالصػػػػبلؽ

، كالفرػػل الثالػػػث عػػغ أحكػػاميع القزػػائية فػػػي اإلثبػػات كالسيػػخاث، كالفرػػل الثػػاني تحػػػجث

كسػػػيستاز بحثػػػي عشػػػو  .زػػػائية فػػػي أصػػػػؿ السحاكسػػػات الذػػػخعيةتحػػػجث عػػػغ أحكػػػاميع الق

بالخ ع مغ تقارل السػضػػعات التػي فػي بحثػو مػغ السػضػػعات التػي سػأشخحيا فػي عػجة 

أف بحثي سيزفي ميدة فػي إضػافة قػانػف األحػػاؿ الذخرػية األردنػي الججيػج  :أمػر مشيا

، كىػػػحا الفػػػخؽ دًا كقػػػت رسػػػالتو السصخكحػػػةكىػػػػ مػػػا لػػػع يكػػػغ مػجػػػػ  ،ـٕٓٔٓالسعػػػجؿ لعػػػاـ 

. باإلضػػافة لسػػا سػػبق أيزػػًا فػػإف ائل تختمػػف فػػي الصػػخح كالشقػػاشالسدػػ سػػيجعل مػػغ بعػػس

بحثي سيستاز بإضافة مدائل أخخى  يخ التي ذكخىا، تجعل مغ بحثي تكسمة لسا بجأه فػي 



  ر
 

: حكػع الػاليػة عمػى ي شخحت في بحثي كلع تصخح في بحثػو، فسغ بعس السدائل التبحثو

غيخ فػػي الشكػػاح، كحكػػع الرػػ ، كشػػيادةلشكػػاح، كمػػغ لػػو الػاليػػة عمػػى نكاحػػوالرػػغيخ فػػي ا

 ،هكحكػػع خمػػع الرػػغيخ كلعانػػو كهيػػبلءه كضيػػار  ،، كحكػػع ككالتػػو فػػي الصػػبلؽشػبلؽ الرػػغيخ

، كأحكاـ الػاليػة عمػى الرػغيخ فػي تحجيػج الػػلي عمػى كأسبال كشخؽ ثبػت ندب الرغيخ

، رػػغيخ، كانتيػػاء الػاليػػة عمػػى مالػػومػػاؿ الرػػغيخ كشػػخكشو، كصػػػر الػاليػػة عمػػى مػػاؿ ال

، كتعيػػيغ عمػػى الرػػغيخ فػػي بيػػاف الرػػمة بيشيسػػا، كشػػخكشيساػصػػية كالػصػػاية كأحكػػاـ ال

اسػػتحقاؽ الرػػغيخ  ، كفػػي السيػػخاثاؿ الرػػغيخ، كانتيػػاء الػصػػاية عميػػوالػصػػي عمػػى السػػ

، ك يػػخ ذلػػظ مػػغ األحكػػاـ المعػػاف، كبيػػاف ميػػخاث الرػػغيخ كلػػج الدنػػا ككلػػج لمسيػػخاث كمػانعػػو

  .بيشيسا كاضحًا كجميًا في شخحياالتي لػ قػرنت بيغ البحثيغ لػجج االختبلؼ 

رسػػالة ماجدػػتيخ بعشػػػاف )أحكػػاـ الجشػػيغ كالصفػػل فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي(، لمباحثػػة عػاشػػف  .ٕ

تحدػيغ عبػج هللا البػػػقخي، قػجمت فػي جامعػػة أـ القػخى فػي السسمكػػة العخبيػة الدػعػدية، كقػػج 

كىػػحه مػػغ  تكمسػػت فػػي رسػػالتيا أف اليػػجؼ مشيػػا: بيػػاف أف اإلسػػبلـ اىػػتع بػػالجشيغ كالصفػػل،

مشصمػػق اىتسامػػػو باإلندػػػاف، كأف البحػػػث اشػػػتسل عمػػى مقجمػػػة كبػػػابيغ كخاتسػػػة، كبيشػػػت فػػػي 

خاصػة، كذكػخت فػي  السقجمة مجى اىتسػاـ اإلسػبلـ بػالجشيغ كالصفػل حيػث شػخع لػو أحكامػاً 

البال األكؿ بياف أىسيػة اختيػار الػدكجيغ، كأف الذػارع الحكػيع حػخص عمػى تكثيػخ الشدػل، 

تحجيػػجه ميػػع لحػػل األزمػػات االقترػػادية، كأف يكػػػف فػػي أحػػػاؿ، كرد عمػػى مػػغ يػػجعي أف 

كليذ معشى ذلظ أف يتخح سياسة عامة لمجكلة، كحخص الذػارع عمػى نسػػ الجشػيغ كالصفػل 

و الزػػساف نسػػػا سػػميسا، فذػػخع الفصػػخ لػػؤلـ فػػي رمزػػاف، كحسػػاه مػػغ الجشايػػة عميػػو، كأف فيػػ

ة، كالػقػػػف عميػػػو بذػػػخكط، نػػػو جعػػػل لػػػو حػػػق السيػػػخاث، كالػصػػػيأتبعػػػا لسخاحػػػل نسػػػػه، كسػػػا 

عمػػػى أمػػػو كالخضػػػاعة،  كذكػػػخت فػػػي البػػػال الثػػػاني: السقرػػػػد مػػػغ الصفػػػل، كأف لػػػو حقػقػػػاً 



  ز
 

عمى أبيو كتدسيتو كحدغ اختيار اسسو، كالعػق عشػو، كالشفقػة عميػو، كالتدػػية بيشػو  كحقػقاً 

كبيغ أخػتو فػي العصيػة، كجعػل لػو حػق الػاليػة عميػو نطػخا لزػعفو، كأنػو جعػل لػو أحكامػا 

ما عػػجا الدكػػاة كاجبػػة فػػي مالػػو ،صػػة فػػي عباداتػػو، كأنػػو ال تجػػب عميػػو العبػػادات عامػػةخا

كبػيغ حكػع التقاشػو، كبسػغ يمتحػق  ،مجة لمحسل كأقميػاعامة، كأنو حفع لو ندبو فبيغ أكثخ 

الػػدكجيغ ال مػػغ  ندػػبو، كشػػخع القيافػػة إلثبػػات ندػػبو، كهف نفػػي بالمعػػاف، فػػبل يكػػػف إال مػػغ

 أحجىسا. 

الستعمقػػة  غيخغ بحثيػػا أنػػو سػػيتكمع فػػي جانػػب مػػغ الجػانػػب الفقييػػة لمرػػكسػػيستاز بحثػػي عػػ

 ،ـٜٙٚٔلعػػاـ  بػػاألحػاؿ الذخرػػية، كمقارنػػة ذلػػظ مػػع قػػانػف األحػػػاؿ الذخرػػية األردنػػي

قػػانػف األحػػػاؿ الذخرػػية األردنػػي ك  ،السعسػػػؿ بػػو فػػي السحػػاكع الذػػخعية بالزػػفة الغخبيػػة

كمسػػت فػػي رسػالتيا عػػغ جػانػػب الصفػػل ت ف الباحثػػةإ، حيػث القػػجس الذػػخيفـ بٕٓٔٓلعػاـ 

مغ نػاحي تخبػيػة أكال، ثػع مػا تعمػق بػو مػغ أحكػاـ فقييػة بذػكل عػاـ ثانيػا، كلػع تخررػو 

 في جانب مغ الجػانب، كلع تقارنو مع القانػف.

إجػخاءات التقاضػي فػي دعػػى أجػخة سػكغ الدكجػة كالرػغار أمػاـ  :رسالة ماجدتيخ بعشػػاف .ٖ

حاف، قػػػجمت فػػػي جامعػػػة َؿ البيػػػت فػػػي خالػػػج   سػػػخ لمباحػػػث  ،القزػػػاء الذػػػخعي األردنػػػي

اشػػػتسمت الخسػػػالة الحػػػجيث عػػػغ مػضػػػػع الشفقػػػة كالسدػػػكغ لمدكجػػػة كالرػػػغار كمػػػا  ،األردف

حيث تكػنت الخسالة  ،كالجعػى فييسا أما القزاء الذخعي االردني ،يتعمق بيسا مغ أحكاـ

جارىا كالتعخيػػف مػػغ أربعػػة فرػػػؿ: تحػػجث فػػي الفرػػل التسييػػجي عػػغ الشفقػػة كأسػػبابيا كمقػػ

كالفرػػػل األكؿ عػػػغ التكييػػػف الفقيػػػي كالقػػػانػني لػػػجعػى نفقػػػة مدػػػكغ  ،بالسدػػػكغ الذػػػخعي

كالفرػل الثػػاني عػغ الذػػخكع فػي دعػػػى  ،كأجختػو -فػػي سػغ الحزػػانة –الدكجػة كالرػغار 

كسيستاز بحثي عغ بحثو  .كالفرل الثالث عغ السحاكسات ،أجخة مدكغ الدكجة كالرغار



  س
 

ف األحػػاؿ فػي األحػػاؿ الذخرػية، كمقارنػة ذلػظ مػع قػانػ  غيخرػأنو سيتكمع عػغ جانػب ال

فػػي  فػػي األحػػػاؿ الذخرػػية تكمػػع فػػي جانػػب الرػػغيخف بحثػػو إالذخرػػية األردنػػي، حيػػث 

زػػػػػائية كدعػػػػػاكى قكمػػػػػا يتعمػػػػػق بيسػػػػػا مػػػػػغ أحكػػػػػاـ فقييػػػػػة  الشفقػػػػػة كالدػػػػػكشى :أمػػػػػخيغ ىسػػػػػا

  .، كبيحا يتز  أف بحثي سيختمف عغ بحثو تساماً كمحاكسات

لمباحثػة جسيمػة  ،)األحكاـ الخاصة بالرغار في الفقو اإلسػبلمي( :جدتيخ بعشػافرسالة ما .ٗ

قامػت الباحثػة بالبحػث فػي  ،قػجمت فػي الجامعػة األردنيػة فػي األردف ،عبج القػادر الخفػاعي

حيػث تكػنػت الخسػالة  ،السػضػعات التي تخز الرػغار فػي الفقػو اإلسػبلمي بذػكل عػاـ

حكػػع إسػػبلـ مخحمػػة الرػػغخ، ك  عػػغرػػل األكؿ تحػػجثت فػػي الف :مقجمػػة كخسدػػة فرػػػؿمػػغ 

كالفرػل الثػاني عػغ حكػع الذػخع  ،فػي ديػشيعكعػغ تبعيػة الرػغار آلبػائيع  ،الرغيخ كردتػو

كالفرػػػل  ،كعػػػغ شيػػػارة الرػػػغيخ كصػػػبلتو كصػػػيامو كزكاتػػػو كحجػػػو ،فػػػي تكميػػػف الرػػػغيخ

كالفرػػػل الخابػػػع عػػػغ شػػػيادة الرػػػغيخ كهقػػػخاره كمػػػا يقػػػع مػػػغ  ،الثالػػػث عػػػغ جشايػػػة الرػػػغيخ

كعػػغ الشيابػػة عػػغ  ،كالفرػػل الخػػامذ عػػغ الحجػػخ عمػػى الرػػغيخ ،غيخ مػػغ ترػػخفاتالرػػ

بحثػػي عشيػػا  سػػيستازك  .كعػػغ تأديػػب الرػػغيخ كعػػغ  دػػمو كتكفيشػػو ،الرػػغيخ فػػي العبػػادات

ف األحػػاؿ في األحػػاؿ الذخرػية، كمقارنػة ذلػظ مػع قػانػ  غيخسيتكمع عغ جانب الربأنو 

كفػػي ناحيػػة ، نػػب الفقيػػي بذػػكل عػػاـتحػػجث فػػي الجا اف بحثيػػإالذخرػػية األردنػػي، حيػػث 

  يخ التي سأبحث فييا.

 ،رسػػالة ماجدػػتيخ بعشػػػاف أحكػػاـ شػػيادة الرػػغار فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي كالقػػانػف الػضػػعي .٘

قػػجمت فػػي جامعػػة نػػايف العخبيػػة لمعمػػـػ األمشيػػة فػػي السسمكػػة  ،بػػغ مبػػارؾلمباحػػث عبػػج هللا 

فػي الفرػل األكؿ عػغ بيػاف  تحػجث :تكػنػت الخسػالة مػغ أربعػة فرػػؿ ،العخبيػة الدػعػدية

 ،كالفرػػل الثػػاني عػػغ مػقػػف الفقػػو كالقػػانػف مػػغ شػػيادة الرػػغار ،مفيػػـػ شػػيادة الرػػغيخ
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كالفرػػل الخابػػع عػػغ الذػػخكط كاآلثػػار  ،كالفرػػل الثالػػث عػػغ قبػػػؿ شػػيادة الرػػغار كردىػػا

فػي  غيخكسػيستاز بحثػي عػغ بحثػو أنػو سػيتكمع عػغ جانػب الرػ .الستعمقة بذػيادة الرػغار

ف بحثػػو إف األحػػاؿ الذخرػػية األردنػي، حيػث ذخرػية، كمقارنػة ذلػػظ مػع قػانػ األحػػاؿ ال

أي أنػػو تحػجث عػػغ حكػع كسػػيمة مػغ كسػػائل  ،تحػجث فػػي أحكػاـ الرػػغيخ فػي الذػػيادة فقػط

  .عمى عكذ بحثي الحي يختمف تساما عغ مػضػعو ،اإلثبات بسا يتعمق بالرغيخ

احػػػث مرػػػصفى خالػػػج حدػػػيغ رسػػػالة ماجدػػػتيخ بعشػاف:)أحكػػػاـ الرػػػبي فػػػي العبػػػادات(، لمب .ٙ

األسػػسخ، قػػجمت فػػي جامعػػة الشجػػاح الػششيػػة فػػي فمدػػصيغ، قػػاـ الباحػػث بالبحػػث فييػػا عػػغ 

معالجة عبادات الربي في الفقو اإلسبلمي، كاشتسمت الخسالة عمػى تسييػج كأربعػة فرػػؿ 

كسػػيستاز بحثػػي عػػغ بحثػػو أنػػو سػػيتكمع الصيػػارة كالرػػبلة، كالدكاة،كالرػػياـ، كالحػػج.  :ىػػي

ف األحػػػاؿ الذخرػػية فػػي األحػػػاؿ الذخرػػية، كمقارنػػة ذلػػظ مػػع قػػانػ  غيخالرػػعػػغ جانػػب 

ف بحثػػػو اقترػػػخ عمػػػى جانػػػب العبػػػادات، فكانػػػت رسػػػالتو مقترػػػخة عمػػػى إاألردنػػػي، حيػػػث 

 كفي ناحية  يخ التي سأبحث فييا. ،الجانب الفقيي فقط

 غيخنػب الرػف يجػجه فػي الجراسػات الدػابقة، كلػع يجػج بحثػا يتعمػق بجاأىحا ما استصاع الباحث 

 ، يػخ مػا سػبق ذكػخه فػي الجراسػة الدػابقة األكلػى في مدائل األحػاؿ الذخرػية مقارنػا مػع القػانػف 

الباحػث البحػث فػي ىػحه السدػألة،  شجعمسا ، كالسّيدة بيشو كبيغ تمظ الجراسة غ الباحث الفخؽ كقج بيّ 

 خكف في أبحاثيع.سا بجأه اآلخلتكسمة ، ك مثل ىحه الجراسة كلجراسات سابقة أخخى إلكساؿ كذلظ 

 :ؼذٔد انثؽس

 :البحث في الكبلـ عغ بعس األمػر، أىسيا :عمى األمػر اآلتية توالباحث في دراسسيقترخ 



  ص
 

، كمػا غيخبياف َراء الفقياء كنرػصيع الستعمقة بسدائل األحػاؿ الذخرية الخاصة بالر .ٔ

دػػب مػػا ، كشػػخح اآلراء كأدلتيػػا، ثػػع مشاقذػػتيا إف كجػػج ذلػػظ حأكردكه عمػػى ذلػػظ مػػغ فػػخكع

  .تقزيو خصة كمشيج البحث

 حػاؿ الذخرػية األردنػيمقارنة اآلراء التي ذكخىا الفقياء في الشقصة الدابقة مع قانػف األ .ٕ

كقػػػػػانػف األحػػػػػػاؿ  ،ـ السعسػػػػػػؿ بػػػػػو فػػػػػي السحػػػػػاكع الذػػػػػخعية بالزػػػػػفة الغخبيػػػػػةٜٙٚٔلعػػػػػاـ 

 جعػػلمسػػا ي ،ـ السعسػػػؿ بػػو فػػي السحػػاكع الذػػخعية بالقػػجسٕٓٔٓلعػػاـ الذخرػػية األردنػػي 

 جراسة مقارنة. ال

 :يُٓط انثؽس

السشيج الػصفي، إضافة إلى السشيجيغ االستشباشي كاالستقخائي، كسػا بحثو في  الباحث تبعسي 

 ذلظ مغ خبلؿ: ىػ الحاؿ في األبحاث الستعمقة بالجراسات الذخعية كاإلندانية، كسيتع

فيتيػػا، كذكػػخ تحميػػل الشرػػػص كفػػق السػػشيج العمسػػي، كذلػػظ مػػغ خػػبلؿ بيػػاف السدػػألة ككي .ٔ

اسػػتشتاج ك  ،األقػػػاؿ التػػي أكردكىػػا، كمشاقذػػتيااألقػػػاؿ بشدػػبتيا إلػػى أصػػحابيا، كاألدلػػة ليػػحه 

، ثػػػع مقارنتيػػػا بقػػػانػف األحػػػػاؿ بيػػػاف أسػػػبال الخجحػػػاف إف أمكػػػغ ذلػػػظمػػػع  ،اآلراء الخاجحػػػة

  ـ.ٕٓٔٓكالقانػف نفدو السعجؿ عميو لعاـ  ،ـٜٙٚٔالذخرية األردني لعاـ 

 .َخنية الػاردة في البحث بحكخ اسع الدػرة كرقع اآليةاآليات الق عدك  .ٕ

أحػػػجىسا،  تخػػخيج األحاديػػث الشَّبػيَّػػة الػػػاردة فػػي البحػػػث، فػػإْف كانػػت فػػي الرػػحيحيغ، أك  .ٖ

  .ىسا فيتع الحكع عميوأكتفي بالعدك إلييسا أك إلى أحجىسا، كهذا كاف الحجيث في  يخ 

لمّتعخيػػػف  لسرػػػادر كالسخاجػػػع األصػػػمية،بػػػالخجػع إلػػػى ا الّخجػػػػع إلػػػى معػػػاجع الّمغػػػة كالفقػػػو  .ٗ

 الػاردة في البحث.  سيسةبالسرصمحات ال

  .التخجسة لؤلعبلـ  يخ السذيػريغ  .٘



  ض
 

 عسل فيارس لآليات، كاألحاديث كاآلثار، كالسرادر كالسخاجع، كالسػضػعات. .ٙ

 :خطح انثؽس

خسدة ك  ،يتسييجفرل ك  ،حتى يتع تحقيق الغخض السصمػل مغ البحث، تع تقديسو إلى مقجمة

 فرػؿ، كخاتسة، عمى الشحػ التالي:

 :  لصسقجس  -

 ،حػجكد البحػػثك  ،الجراسػات الدػػابقةك  ،كأسػػبابو تػوأىسيك  ،وأىجافػػك  ،كتحتػػي عمػى: عشػػػاف البحػث

 .توكخص ،ومشيجك 

 :، وفيو ثالث  سبمحثلصتعخيف بسهضهع لصخسمص  :يلصتسييجلصفرا  -

 تعخيف الرغيخ لغة، كاصصبلحا. :لصسبحث لووؿ -

 أقداـ الرغيخ، كأىميتو، فقيا كقانػنا. :من لصسبحث لصث  -

 األحػاؿ الذخرية.سدائل التعخيف ب :لصثمصث لصسبحث -

 :مباحث خمسة، وفيه الفصل األول: أحكام الصغير في مسائل النكاح -

  :كفيو مصمباف ،تدكيج الرغيخ :لصسبحث لووؿ  -

 تعخيف الشكاح :السصمب األكؿ -

 حكع تدكيج الرغيخ  :السصمب الثاني -

 :كفيو مصمباف ،الػالية عمى نكاح الرغيخ :بحث لصثمن لصس  -

  .حكع الػالية عمى نكاح الرغيخ :السصمب األكؿ -

 .كشخكشو ،و الػالية عمى الرغيخ في الشكاحمغ ل :السصمب الثاني -



  ط
 

 :شيادة الرغيخ في الشكاح، كفيو ثبلثة مصالب :لصسبحث لصثمصث -

  تعخيف الذيادة عشج الفقياء :السصمب األكؿ -

 حكع اشتخاط الذيادة في الشكاح  :ب الثانيالسصم -

 حكع شيادة الرغيخ في الشكاح :السصمب الثالث -

 ككالة الرغيخ في الشكاح، كفيو ثبلثة مصالب: :لصسبحث لصخلبع -

 تعخيف الػكالة عشج الفقياء  :السصمب األكؿ -

 حكع الػكالة في الشكاح :السصمب الثاني -

 اححكع ككالة الرغيخ في الشك :السصمب الثالث -

  :كفيو مصمباف ،شخط كفاءة الرغيخ :خمسذلصسبحث لص -

 .األكؿ: تعخيف الكفاءة في الشكاح السصمب -

 .كفاءة الرغيخ لمشكاح :السصمب الثاني -

 لنحالؿ عقج لصشكمح: سدم ا ف  غيخلصفرا لصثمن : أحكمـ لصر -

 مباحث: أربعةكفيو 

 :شبلؽ الرغيخ كفيو مصمبافلصسبحث لووؿ:  -

 .الصبلؽ تعخيف :السصمب األكؿ -

 .حكع شبلؽ الرغيخ :السصمب الثاني -

 حكع ككالة الرغيخ في الصبلؽ :سدأص  -

 :خمع الرغيخلصسبحث لصثمن :  -

 .تعخيف الخمع :السصمب األكؿ -



  ظ
 

 .حكع خمع الرغيخ :السصمب الثاني -

كفيو  ،التفخيق بيغ الدكجيغ بحكع الذخعأحكاـ الرغيخ في مدائل لصسبحث لصثمصث:  -

 :مصمباف

 .غيخحكع لعاف الر السصمب األكؿ:  -

 .حكع إيبلء الرغيخ كضياره :السصمب الثاني -

كفيػػو أربعػػة  ،فػػ  لاثػػمر لصستخعبػػ  عكػػ  لصشكػػمح غيخلصفرػا لصثمصػػث: أحكػػمـ لصرػػ  -

 مباحث:

 :وفيو سظكبمف لصرغيخ ف  سدم ا لصشدب،لصسبحث لووؿ: أحكمـ  -

 .تعخيف الشدبالسصمب األكؿ:   -

 .لرغيخأسبال كشخؽ ثبػت ندب ا :السصمب الثاني  -

 : ثالث  سظمصب، وفيو لصرغيخ ف  سدم ا لصخضمعلصسبحث لصثمن : أحكمـ  -

 .تعخيف الخضاعالسصمب األكؿ:   -

 .غيخـ رضاع الراحكأ: ثانيالسصمب ال  -

 .استحقاؽ األـ أجخة رضاع صغيخىا: لثالسصمب الثا  -

 :سظمصب أربع  ، وفيولصرغيخ ف  سدم ا لصحزمن لصسبحث لصثمصث: أحكمـ   -

  .تعخيف الحزانةألكؿ: السصمب ا  -

 .غيخشخكط استحقاؽ حزانة الرالسصمب الثاني:   -

 حزانة. ال: مدقصات لثالسصمب الثا  -

 كمجتيا. غيخ: أجخة حزانة الرخابعالسصمب ال  -

 سظمصب:  ثالث ، وفيو لصرغيخ ف  سدم ا لصشفقمتلصسبحث لصخلبع: أحكمـ   -



  ع
 

  .تعخيف الشفقةالسصمب األكؿ:   -

 . غيخ كسبب كجػبيانفقة الرعميو تجب  السصمب الثاني: فيسغ  -

 .غيخ: مجة نفقة الرلثالسصمب الثا  -

 صمي  عكيو:صي  ولصه لصهالي  ولصه لصرغيخ ف  سدم ا أحكمـ  :لصفرا لصخلبع -

 :مبحثافكفيو  

 سظمصب:  أربع ، وفيو لصرغيخ ف  سدم ا لصهالي  عكيو: أحكمـ وؿلصسبحث لو   -

 .مفيـػ الػالية السصمب األكؿ:  -

 . تحجيج الػلي عمى ماؿ الرغيخ كشخكشو ب الثاني:السصم  -

  .صػر الػالية عمى ماؿ الرغيخ: لثالسصمب الثا  -

 .انتياء الػالية عمى ماؿ الرغيخ: خابعالسصمب ال  -

 خسدػ ، وفيػو لصرػغيخ فػ  سدػم ا لصهصػي  لصهصػمي  عكيػو: أحكػمـ ن لصسبحث لصثم  -

 سظمصب:

 .الرمة بيشيساتعخيف الػصاية كالػصية كبياف السصمب األكؿ:  -

 شخكط الػصية كالػصاية عمى الرغيخ.السصمب الثاني:  -

 : تعييغ الػصي عمى ماؿ الرغيخ في )الػصاية(. لثالسصمب الثا -

 انتياء الػصاية عمى الرغيخ:: خابعالسصمب ال -

 :، وفيو أربع  سبمحثلصسيخلث سدم ا ف  غيخلصفرا لصخمسذ: أحكمـ لصر  -

 .ععخيف لصسيخلثلووؿ:  بحثلصس -

 وسهلنعو. لستحقمؽ لصرغيخ صكسيخلث وأسبمبوسبحث لصثمن : لص -

 :ظكبمف)وصج لصدنم ووصج لصكعمف(، وفيو س غيخ: سيخلث لصرلصثمصث بحثلصس -



  غ
 

 : التعخيف بػلج الدنا ككلج المعاف.األكؿ صمبالس -

 : حكع ميخاث كلج الدنا ككلج المعاف كشخيقة تػريثيسا.الثاني صمبالس -

 لصهلجب ، وفيو ثالث  سظمصب:  لصسبحث لصخلبع: لصهصي  -

 السصمب األكؿ: الػصية الػاجبة كسبب تذخيعيا. -

 السصمب الثاني: مغ تجب لو الػصية الػاجبة. -

 السصمب الثالث: مقجار كشخكط الػصية الػاجبة. -

 .لصخمعس : وفييم أىم لصشتم ج ولصتهصيمت -
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ٔفٍّ شالشح  : انرعرٌف تًٕضٕع انرضانح،يانرًٍٓذانفصم 

 :يثاؼس

 

 لصسبحث لووؿ: ععخيف لصرغيخ. 

 أقدمـ لصرغيخ، وأىكيتو، فقيم وقمنهنم. :سبحث لصثمن لص 

 لوحهلؿ لصذخري . سدم الصتعخيف ب :لصسبحث لصثمصث
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 انًثؽس األٔل: ذعرٌف انصغٍر:

َغُخ: ِضجُّ اْلِكَبِخ. َقاؿ اْبُغ ِسيَجهْ ": ٔ: جاء في لداف العخليخ صغ ععخيف لصرغ َغخ : الرِّ ٕالرِّ

غارُة ِخبلؼ الِعَطع، اِد َكاْلَغْيِغ، َصُغَخ َصغارًة كِصَغخًا كَصِغَخ َيْرَغُخ َصَغخًا؛ ِبَفْتِ   كالرَّ الرَّ

عِّ، َكاْلَجْسُع ِصَغار: َفُيَػ َصِغيخ ك ٖ؛ ِكبَلُىَسا َعِغ اْبِغ اأَلعخابيكُصْغخاناً  .كجاء في "ُصغار، ِبالزَّ

: ُفبلٌف ِصْغَخُتُيْع، بالكدِخ، َأي َأْصَغُخُىْع، َكَكَحا ُفبلٌف ِصْغَخُة َأَبَػْيِو، كِصْغَخُة َكَلِج َأَبَػْيو، ٗتاج العخكس

 َأي َأصَغُخىع، َكُىَػ ِكْبَخُة َكَلِج َأَبَػْيِو، َأي َأْكَبُخُىع.

 قبل كبخه.ك  صغخ سشو حاؿىػ اإلنداف ك المغػي السخاد بالبحث،  السعشى كبيحا يتز 

في كػف الفقياء  محىبقبل الذخكع في التعخيفات، ال بج مغ بياف ععخيف لصرغيخ لصظالحم: 

سع عمى إذا أشمقػا االفكالربي كالغبلـ، ىع بسعشى كاحج، الرغيخ كما يخادفو مغ الصفل  مرصم 

كخكف في نفذ عشاكيشيع كمػضػعاتيع تارة الرغيخ، كتارة أحجىع أرادكا بو الباقيغ، حيث يح

                                                           

 بيخكت. –ىػ، دار صادر  ٗٔٗٔالصبعة الثالثة،  ،ٛ٘ٗص  ٗج ، لداف العخل،ميابغ مشطػر،   بغ مكـخ بغ ع ٔ
دابيا. كلج بسخسية )عمي بغ إسساعيل، السعخكؼ بابغ سيجه، أبػ الحدغ: إماـ ف ٕ في شخؽ األنجلذ( كانتقل إلى  ي المغة َك

دانية فتػفي بيا. كاف ضخيخا )ككحلظ أبػه( كاشتغل بشطع الذعخ مجة، كانقصع لؤلميخ أبي الجير مجاىج العامخي كنبغ في 
السحيط األعطع( َدال المغة كمفخداتيا، فرشف )السخرز( سبعة عذخ جدءا، كىػ مغ أثسغ كشػز العخبية، ك)السحكع(، ك)

أربعة مجمجات مشو، ك) شخح ما أشكل مغ شعخ الستشبي(، ك)األنيق في شخح حساسة أبي تساـ( ست مجمجات، ك يخ ذلظ. 
ـ، دار العمع  ٕٕٓٓأيار / مايػ  -الصبعة: الخامدة عذخ  ٖٕٙصٗالدركمي، خيخ الجيغ بغ محسػد، األعبلـ،ج

 لمسبلييغ.
ـ(، عبلمة بالمغة، مغ أىل  ٘ٗٛ - ٚٙٚىػ =  ٖٕٔ - ٓ٘ٔعخكؼ بابغ األعخابي، )أبػ عبج هللا،  بغ زياد، الس ٖ

الكػفة، أبػه مػلى لمعباس بغ   بغ عمي الياشسي، لو ترانيف كثيخة، مشيا: )أسساء الخيل كفخسانيا(، ك )تاريخ القبائل(، 
نػاء(، ك )البرخ(، ك )الفاضل(، ك )أبيات ك )الشػادر(، ك )تفديخ األمثاؿ(، ك )شعخ األخصل(، ك )معاني الذعخ(، ك )األ

، الصبعة األكلى ٖٙٓص  ٗالسعاني(./ ابغ خمكاف، شسذ الجيغ أحسج بغ  ، كفيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف، ج
 بيخكت، تحقيق: إحداف عباس. –ـ، دار صادر ٜٔٚٔ
بيجي،  ٗ ، دار ٖٕٖص  ٕٔس مغ جػاىخ القامػس، جمحّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي، تاج العخك مختزى الدَّ

 اليجاية.
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. كجاءت تعخيفات الفقياء لمرغيخ في 1اً الربي كتارة الصفل، كىع يخيجكف بو معشى كاحج

  :االصصبلح الذخعي متفقة عمى الشحػ اآلتي

 : ىػ الػلج حيغ يدقط مغ بصغ أمو إلى أف يحتمع.ٕلصحشفي  عشج

 حمع، ذكخا كاف أك أنثى.: مغ لع يبمغ الٖلصسمصكي  وعشج

 مغ لع يبمغ حجا يذتيى مثمو.: 4لصذمفعي  شجوع

                                                           

، الصبعة الثانية، ٕٔٙصٖابغ عابجيغ،   أميغ بغ عسخ، رد السحتار عمى الجر السختار= حاشية ابغ عابجيغ، ج ٔ
 ٗبيخكت./ ابغ نجيع السرخي، زيغ الجيغ بغ إبخاىيع، البحخ الخائق شخح كشد الجقائق، ج -ـ، دار الفكخٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔ
، ٖٕٔ، الصبعة الثانية، دار الكتال اإلسبلمي./ خميل بغ إسحاؽ بغ مػسى، مخترخ العبلمة خميل، ص ٕٛٔص 

القاىخة./ الراكي السالكي، أحسج بغ   الخمػتي، بمغة الدالظ ألقخل -ـ، دار الحجيثٕ٘ٓٓ -ىػٕٙٗٔالصبعة األكلى، 
فخاكي، أحسج بغ  انع، الفػاكو الجكاني عمى رسالة ابغ ، دار السعارؼ./الشٕٖٔص  ٗالسدالظ السعخكؼ بحاشية الراكي،ج

أحسج البخلدي،  ،عسيخةك  -أحسج سبلمة ، ـ، دار الفكخ./ القميػبيٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔ، ٖٜٔص ٕأبي زيج القيخكاني، ج
، مغشي الخصيب بيخكت./ الذخبيشي،   بغ أحسج –ـ، دار الفكخ ٜٜ٘ٔ-ىػ٘ٔٗٔ، ٕٚٗص  ٖحاشيتا قميػبي كعسيخة، ج

ـ، دار الكتب العمسية./ التغمبي ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ، الصبعة األكلى، ٕٗص  ٕسحتاج إلى معخفة معاني ألفاظ السشياج، جال
ْيَباني، عبج القادر بغ عسخ، َنْيُل الَسآِرل بَذخح َدِليُل الصَّاِلب، ج ـ،  ٖٜٛٔ -ىػ  ٖٓٗٔ، الصبعة األكلى، ٖٗص  ٕالذَّ

ر   ُسميساف عبج هللا األشقخ./الكخمى السقجسي الحشبمى، مخعي بغ يػسف، دليل الكػيت، تحقيق: الجكتػ  -مكتبة الفبلح
ـ.دار شيبة لمشذخ كالتػزيع، الخياض، تحقيق: أبػ ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ، الصبعة األكلى، ٜٜٔالصالب لشيل السصالب، ص

، الصبعة ٕٖ٘ص  ٖٔزاد السدتقشع، جقتيبة نطخ   الفاريابي./ ابغ العثيسيغ،   بغ صال  بغ  ، الذخح السستع عمى 
 ىػ، دار ابغ الجػزي. ٕٛٗٔ - ٕٕٗٔاألكلى، 

 -ىػ ٕٕٗٔ، الصبعة األكلى، ٛٔ٘صٕابغ نجيع السرخي، زيغ الجيغ بغ إبخاىيع، الشيخ الفائق شخح كشد الجقائق،ج ٕ
الكاساني، أبػ بكخ بغ  ./ٕٔٙصٖـ، دار الكتب العمسية، تحقيق: أحسج عدك عشاية./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٕٕٓٓ

ـ، دار الكتب ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ، الصبعة الثانية، ٖٕٔص ٘مدعػد بغ أحسج، بجائع الرشائع في تختيب الذخائع، ج
 ، دار إحياء التخاث العخبي.ٜٗٗص ٔالعمسية./ شيخي زاده، عبج الخحسغ بغ  ، مجسع األنيخ في شخح ممتقى األبحخ، ج

، حاشية العجكي عمى شخح كفاية الصالب ٖٓٓص ٔجالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ٖ ./ العجكي، عمي بغ أحسج بغ مكـخ
مش  الجميل شخح  ،بيخكت./ عمير،   بغ أحسج بغ   –ـ، دار الفكخ ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ، ٜٖٓص ٕالخباني،ج

غ عخفة، بيخكت./ الجسػقي السالكي،   بغ أحسج ب –ـ، دار الفكخ ٜٜٛٔ -ىػٜٓٗٔ، ٕٙٗص ٙج ،مخترخ خميل
 (. ٗٙ.ٖخ، السكتبة الذاممة، إصجار )، دار الفكٜٗصٗحاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ،،ج

، دار الفكخ./ الخممي،   بغ أبي العباس، نياية السحتاج ٜٗٔص ٘الشػكي، يحيى بغ شخؼ، السجسػع شخح السيحل، ج ٗ
غدالي،   بغ   الصػسي، الػسيط في ـ، دار الفكخ، بيخكت./ الٜٗٛٔ -ىػٗٓٗٔ، ٛٚٗصٕإلى شخح السشياج،ج

 =القاىخة./ العبادي، حاشية اإلماـ أحسج بغ قاسع العبادي –ىػ، دار الدبلـ ٚٔٗٔ، الصبعة األكلى، ٚٗٗص ٗالسحىب،ج



4 
 

 مغ لع يبمغ مغ ذكخ كأنثى. :ٔلصحشمبك  وعشج

كالحشابمة ضابط الرغيخ ىػ كيبلحع عمى تعخيفات الفقياء فيسا سبق أف الحشفية كالسالكية 

  .، كأما فقياء الذافعية ضابصيع حج أف يذتيىالبمػغ

مع يزع تعخيفا محجدا لمرغيخ، إال أف التعخيف الحي جاء في مذخكع ف  لصقمنهف لوردنأما 

ـ، أتى بجكره مشدجسا مع ما كرد في التذخيعات األردنية كالقانػف ٕٗٓٓقانػف حقػؽ الصفل لعاـ 

، ٖ: بأنو مغ لع يكسل الثامشة عذخ مغ عسخهٕالسجني كاألحػاؿ الذخرية، حيث تع تعخيف الصفل

 :ذكخ أف الصفل خفو قانػف الصفل الفمدصيشي، كفق نطيخه األردني، حيثذكخًا كاف أك أنثى. كع

 .ٗىػ كل إنداف لع يتع الثامشة عذخ مغ عسخه

، كفي تحجيجه لمدغ في تحجيج سغ الثامشة عذخضابط البمػغ لمرغيخ في أف َرى  القانػف ك 

 قج كصل فيو الرغيخذلظ إنسا كاف مغ خبلؿ تحخيو كاجتياده في أف ىحا الدغ  البا ما يكػف 

إال أف عبلمات البمػغ  ،كسا سبق عخيفيع لع يقيجك البمػغ بدغ محجدالفقياء في ت، ك إلى حج البمػغ

 حثبع بيانو في الس، كىحا ما سيتختمفت األقػاؿ في تحجيج ذلظ الدغاتطيخ عشج سٍغ معيغ، كقج 

 .البلحق

                                                                                                                                                                      

ـ،  ٖٜٛٔ -ىػ  ٖٚ٘ٔ، ٕٔٓص ٚمع )تحفة السحتاج في شخح السشياج أحسج بغ   بغ عمي بغ حجخ الييتسي(، ج=
 ة الكبخى بسرخ.السكتبة التجاري

ـ، مؤسدة ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔالصبعة األكلى  ،ٜٖٚصٚابغ مفم  الخاميشى،   بغ مفم  بغ   بغ مفخج، الفخكع،ج ٔ
، دار الكتب العمسية./ ابغ الشجار،   ٕٗٗص ٖالخسالة./ البيػتى، مشرػر بغ يػنذ، كذاؼ القشاع عغ متغ اإلقشاع، ج

ـ، مؤسدة الخسالة./ التغمبي ٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔ، ٕ٘ٗصٕت، الصبعة األكلى، جمشتيى اإلرادا ،بغ أحسج الفتػحي
ْيَباني، َنْيُل الَسآِرل، ج  .ٖٗص ٕالذَّ

 ـ.ٕٗٓٓ( مغ مذخكع قانػف حقػؽ الصفل األردني لعاـ ٕالسادة) ٕ
( )ل( مغ ٖٕٓكسا حجدتو القػانيغ األردنية، مغ ذلظ ما جاء في السادة )الخشج ف سغ الثامشة عذخ ىػ سغ إحيث  ٖ

 ـ.ٜٙٚٔ( مغ القانػف السجني األردني لعاـ ٕ( )ٖٗـ، كالسادة )ٕٓٔٓقانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ 
 ـ.ٕٗٓٓ( مغ قانػف الصفل الفمدصيشي لعاـ ٔالسادة )ٗ
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 :انًثؽس انصاًَ: ألطاو انصغٍر، ٔأْهٍرّ، فمٓا ٔلإََا

 ألطاو انصغٍر فمٓاً، ٔلإََا: :ٔلانًطهة األ

ذىب الفقياء في كتبيع إلى أف الرغيخ يسخ بسخحمتيغ مغ  :أقدمـ لصرغيخ عشج لصفقيمء :أوال

 :ٔشػر كالدتو إلى شػر بمػ و، عمى الشحػ التالي

حيث تبجأ  ،داإلنداف فييا بالرغيخ  يخ السسي ، كيدسىسخحك  لنعجلـ لإلدرلؾ لصسخحك  لووص :

في  اً حه السخحمة يعتبخ اإلدراؾ مشعجم، كفي ىٕحمة بػالدة الرغيخ كتشتيي ببمػ و الدابعةىحه السخ 

الرغيخ، كالػاقع أف التسييد ليذ لو سغ معيشة يطيخ أك يتكامل بتساميا كسا أشار الفقياء في 

الختبلؼ األشخاص  امػغ الدابعة كقج يتأخخ عشيا تبعً ، فالتسييد قج يطيخ في الرغيخ قبل بٖذلظ

ؾ كاختبلؼ بيراتيع كاستعجادىع الرحي كالعقمي، كلكغ الفقياء حجدكا مخاحل التسييد أي اإلدرا

، كعميو الحالة الغالبة في الرغارلمجسيع ناضخيغ في ذلظ إلى  اً بالدشػات حتى يكػف الحكع كاحج

ه مغ ىحمسغ ب اً و سبع سشػات كلػ كاف أكثخ تسييد يعتبخ الرغيخ  يخ مسيد ما داـ لع يبمغ سش

قبل بمػغ سغ  اً الغالب أف التسييد يعتبخ مشعجم ألف الحكع لمغالب كليذ لؤلفخاد، كحكع الدغ؛

 .الدابعة

، كيدسى اإلنداف فييا بالرغيخ السسيد، حيث يبجأ سخحك  لإلدرلؾ لصزعيف لصسخحك  لصثمني :

سغ البمػغ كيحجد عامة الفقياء  ،ىحه السخحمة ببمػغ الرغيخ الدابعة مغ عسخه كتشتيي بالبمػغ
                                                           

 خكت. بي -دار الكاتب العخبي ،ٓٓٙص  ٔالتذخيع الجشائي اإلسبلمي مقارنًا بالقانػف الػضعي، ج، عػدة، عبج القادر ٔ
ـ، دار ٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ، الصبعة الثانية، ٜٖٕص ٕابغ أميخ حاج، شسذ الجيغ،   بغ  ، التقخيخ كالتحبيخ،ج ٕ

 -ىػ ٙٔٗٔ، ٓٙٔصٔالكتب العمسية./ الدبكي، تقي الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ عبج الكافي، اإلبياج في شخح السشياج، ج
 بيخكت. –ـ، دار الكتب العمسية ٜٜ٘ٔ
، العديد شخح الػجيد السعخكؼ القدكيشي ، / الخافعي، عبج الكخيع بغ  ٜٖٕص ٕخ حاج، التقخيخ كالتحبيخ، جابغ أمي ٖ

لبشاف، تحقيق: عمي  –ـ، دار الكتب العمسية، بيخكت  ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔ، الصبعة األكلى، ٕٕ٘صٓٔبالذخح الكبيخ، ج
  بغ عباس البعمي، القػاعج كالفػائج األصػلية كما يتبعيا عادؿ أحسج عبج السػجػد./ ابغ المحاـ، عمي بغ  -  عػض 

 ـ، السكتبة العرخية، تحقيق: عبج الكخيع الفزيمي. ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ، شبعة ٖٗمغ األحكاـ الفخعية، ص
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كلػ كاف لع يبمغ فعبًل. كيحجد  حكساً  بمغ الرغيخ ىحه الدغ اعتبخ بالغاً ، فإذا ٔبخسدة عذخ عاماً 

، كالخأي السذيػر ٕ، كفي قػؿ بتدعة عذخ عامًا لمخجلشيفة سغ البمػغ بثسانية عذخ عاماً أبػ ح

، بل إف ذخ عاماً حابو سغ البمػغ بثسانية عفي محىب مالظ يتفق مع رأي أبي حشيفة إذ يحجد أص

 .ٖ بعزيع يخى أف يكػف تدعة عذخ عاماً 

: اتجو القانػف في تقديسو لمرغيخ، اتجاه الفقياء في ذلظ، أقدمـ لصرغيخ عشج لصقمنهف  :ثمنيم

 :ٗحيث جاء في القانػف 

غيخ مسيد في نطخ اليعتبخ فاقجا لمتسييد، كىحا ىػ الرغيخ  ٘كل مغ لع يبمغ الدابعة  .1

 .القانػف 

                                                           

بيخكت./ األسيػشي،   بغ أحسج  –ـ، دار السعخفة ٜٜٓٔ-ىػ ٓٔٗٔ، ٕٙٚص ٗالذافعي،   بغ إدريذ، األـ، جٔ 
 -ىػ  ٚٔٗٔ، الصبعة األكلى، ٖٖٔص  ٔبغ عبج الخالق، جػاىخ العقػد كمعيغ القزاة كالسػقعيغ كالذيػد، ج بغ عمي
ص  ٜلبشاف، تحقيق: مدعج عبج الحسيج   الدعجني./ابغ عثيسيغ، الذخح السستع،ج –ـ، دار الكتب العمسية بيخكت ٜٜٙٔ
الشكت كالفػائج الدشية عمى مذكل السحخر لسجج الجيغ ابغ تيسية،  . / ابغ مفم ، إبخاىيع بغ   بغ عبج هللا بغ  ،ٜٕٙ
الخياض./ السخداكي، عمي بغ سميساف الجمذقي، اإلنراؼ في  –ىػ، مكتبة السعارؼ ٗٓٗٔ، الصبعة الثانية، ٖٕٛص  ٕج

 ، الصبعة الثانية، دار إحياء التخاث العخبي.ٚٛٔص  ٓٔمعخفة الخاج  مغ الخبلؼ، ج
./ السخ يشاني، عمي بغ أبي بكخ الفخ اني، بجاية السبتجي في فقو اإلماـ أبي حشيفة، ٜٙص ٛخ الخائق، جابغ نجيع، البح ٕ
./ البابختي،   بغ   ٕٚٔص ٚالقاىخة./ الكاساني، بجائع الرشائع، ج –، مكتبة كمصبعة   عمي صب  ٕٕٓصٔج

 ، دار الفكخ.ٕٓٚص  ٜبغ محسػد،العشاية شخح اليجاية، ج
، الصبعة األكلى، ٕٜ٘ص ٕالسالكي، اإلشخاؼ عمى نكت مدائل الخبلؼ، ج البغجادي، بغ عمي عبج الػىال،ضي القا ٖ

، تحقيق: الحبيب بغ شاىخ./ ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ بغ عبج البخ، يػسف بغ عبج هللا بغ   الشسخي، الكافي اـ، دار ابغ حـد
السسمكة  -ـ، مكتبة الخياض الحجيثة، الخياضٜٓٛٔ -ىػ ٓٓٗٔ، الصبعة الثانية، ٕٖٖص ٔفي فقو أىل السجيشة، ج 

، الشَّػادر القيخكاني ، عبج هللا بغ أبي زيج عبج الخحسغالشفدي العخبية الدعػدية، تحقيق:     أحيج كلج ماديظ السػريتاني./ ا
نة مغ  يخىا مغ اأُلمياِت، ج  -دار الغخل اإلسبلمي ـ،ٜٜٜٔ، الصبعة األكلى، ٕٛص ٕكالدِّيادات عمى َما في السَجكَّ

 بيخكت، تحقيق: الجكتػر عبج الفّتاح   الحمػ.
ـ، عغ الرغيخ في فرل األىمية، كلع يقدسو بذكل مشفخد، لكغ ٕٓٔٓذكخ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ  ٗ

 اتجاىو كاف نحػ اتجاه الفقياء في تقديسيع لمرغيخ.
 (.ٕٓٔـ في مادتو )ٕٓٔٓنػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ألف سغ الدابعة ىػ سغ التسييد كسا جاء قا ٘
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، كىحا ىػ الرغيخ ٔسغ التسييد كلع يبمغ سغ الخشج، يكػف ناقز األىمية كل مغ بمغ  .2

  .السسيد في نطخ القانػف 

، حيث ف يعػؿ عمى البمػغ في مػاده: أف القانػ سا سبق الفخؽ بيغ الفقو كالقانػف يبلحع في

 لبمػغ يختمف تساماً ، في حيغ يخى الفقياء أف سغ اسغ البمػغ عشجه مشجمج مع الخشج اعتبخ أف

، تسذ بعج ذلظ فيسا إذا كاف رشيجاً ثع ُيم ،، حيث يرل الرغيخ عشجىع حج البمػغعغ سغ الخشج

  .-تعالى –كبسا يخز مرصم  الخشج سيتع ذكخه الحًقا في مػضعو إف شاء هللا 

 :أْهٍح انصغٍر فمٓا، ٔلإََا :انًطهة انصاًَ

يقجرىا الذارع في ىي صفة لوىكي  ف  لالصظالح لصفقي  كسم عخفيم لصذيخ لصدرقم: 

. كىي تشقدع إلى نػعيغ: أىمية كجػل، كأىمية 2الذخز تجعمو محبل صالحا لخصال تذخيعي

 .أداء

: ىي ثبػت الحقػؽ لو، بمإلصدلـكالسخاد  : ىي صبلحية الذخز لئللداـ كااللتداـ.أىكي  لصهجهب

سا يذتخيو أك ما كػجػل نفقتو عمى  يخه إف كاف فقيخا عاجدا مثبل، أك انتقاؿ السمكية لو في

بااللتداـ: ىي ثبػت الحقػؽ عميو،  يقتخضو، ك يخ ذلظ مغ الحقػؽ الثابتة لمذخز شخعا. كالسخاد

كالتدامو بأداء ثسغ ما يذتخي، ككالتدامو بشفقة مغ تجب عميو نفقتيع مغ أقاربو الفقخاء العاجديغ 

 .ٖإف كاف ىػ  شيا، ك يخ ذلظ مغ الحقػؽ الثابتة عمى الذخز شخعا

                                                           

ألف مغ بمغ سغ الخشج يكػف كامل األىمية، فيكػف مغ ىػ أقل مغ سغ الخشج كبمغ سغ التسييد، صغيخا مسيدا في نطخ  ٔ
كل مغ بمغ ، حيث جاء فييا: ٕٓٔٓ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕ٘ٓالقانػف، كىحا ما يفيع مغ السادة )

 سغ التسييد كلع يبمغ سغ الخشج، ككاف سفييا أك ذا  فمة يكػف ناقز األىمية كفقا لسا يقخره القانػف.
–ـ، دار القمع ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ، الصبعة الثانية ٙٛٚ -ٖٛٚص ٕالسجخل الفقيي العاـ،، ج الدرقا، مرصفى أحسج، ٕ 

 دمذق.
 .٘ٛٚص ٕالدرقا، السجخل الفقيي العاـ، ج ٖ
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: ىي صبلحية الذخز لسسارسة األعساؿ التي يتػقف اعتبارىا الذخعي عمى ٔأىكي  لودلءو  

 العقل. 

ل ّر فَ فعبخ عشيا بكػف الذخز أىبل لسباشخة حقػقو السجنية، كلع يُ  أسم لوىكي  ف  لصقمنهف:

)أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني  (ٖٕٓ) ىحا ما تع فيسو مغ السادةك ، أكثخ مغ ذلظ

ـ، حيث جاء فييا: كل شخز يبمغ سغ الخشج متستعا بقػاه العقمية كلع يحجخ عميو ٕٓٔٓـلعا

( مغ القانػف السجني األردني لعاـ ٔ( )ٖٗيكػف كامل األىمية لسباشخة حقػقو السجنية، كالسادة )

 ـ، حيث جاء فييا مثل الشز الدابق.ٜٙٚٔ

مشح كالدتو إلى مساتو، إال في كل شخز  فيي معتبخة ،ككسا ىػ كاض  مغ تعخيف األىمية

ييسا، في مخحمة مغ قج تكػف مػجػدة بأحج أنػاعيا مشعجمة في ثانييا، كقج تكػف مػجػدة بكم ياأن

 :تيكفق التفريل اآلكأىمية الرغيخ في ذلظ  ،مخاحل حياتيع

بشاء عمى تقديع الرغيخ إلى مخحمتيغ كسا سبق، فمكل أىكي  لصرغيخ عشج لصفقيمء:  - أ

 أىمية الرغيخ:مخحمة حجيث في 

، كالتي يدسى اإلنداف فييا بالرغيخ  يخ سخحك  لنعجلـ لإلدرلؾالسخحمة األكلى:  .ٔ

 السسيد:

لمرغيخ  يخ السسيد ثابتة لو مشح كالدتو، يتداكى مع السسيد  أىكي  لصهجهبذىب الفقياء إلى أف 

 ، مغ أقػاؿ الفقياء في ذلظ:ٕفي ذلظ

 

                                                           

 .ٙٛٚص ٕرقا، السجخل الفقيي العاـ، جالد  ٔ
 ٜٙٚص ٕالدرقا، السجخل الفقيي العاـ، ج ٕ
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لسالكية ثابتة لمسخء مغ حيغ الحخية كالعرسة كافي أصػلو، حيث قاؿ: ) 1لصدخخد ما ذكخه 

، السسيد ك يخ السسيد فيو سػاء، فكحلظ الحمة الرالحة لػجػل الحقػؽ فييا ثابتا لو مغ حيغ يػلج

في كذف األسخار، حيث  3عبج لصعديد لصبخمري . كما ذكخه ٕيػلج، يدتػي فيو السسيد ك يخ السسيد(

يخت ذمتو مصمقة لريخكرتو نفدا مغ كل كجو، كىػ قاؿ: )إذا انفرل عغ األـ بالػالدة، فط

ككاف يشبغي  ،عصف عمى الذخط كالجػال، كاف "أي صار أىبل" بدبب ذمتو لمػجػل لو كعميو

أف تجب عميو الحقػؽ بجسمتيا كسا تجب عمى البالغ لتحقق الدبب ككساؿ الحمة،  يخ أف 

مشو حكسو كىػ األداء عغ بل السقرػد  ،لكغ نفذ الػجػل"  يخ مقرػد بشفدوالػجػل "أي 

 .ٗاختيار ليتحقق االبتبلء كلع يترػر ذلظ في حق الربي لعجده(

داء كالتكميف ىػ العقل ألف مشاط األ ؛لمرغيخ  يخ السسيد فيي مشعجمة أىكي  لودلءأما 

انعجاـ أىمية األداء في الرغيخ ، مغ أقػاؿ الفقياء في ٘، ككبلىسا مشعجـ في  يخ السسيدكاإلدراؾ

                                                           

  بغ أحسج بغ أبي سيل، أبػ بكخ الدخخدي، شسذ األئسة صاحب السبدػط، تخخج بعبج العديد الحمػاف، كأممى  ٔ
د الخسدسائة،ككاف عالسًا تفقو عميو أبػ بكخ   بغ إبخاىيع الحريخي ك يخه، مات في حجك  السبدػط كىػ في الدجغ،

أصػلّيًا مشاضخًا، صشَّف كتال "السبدػط" في الفقو في أربعة عذخ مجمج، كشخح مخترخ الصحاكي، كشخح كتال الكدب 
، الصبعة ٖٕٗلسحسج بغ الحدغ ك يخه./ ابغ قصمػبغا، أبػ الفجاء زيغ الجيغ أبػ العجؿ قاسع الدػدكي، تاج التخاجع، ص

 دمذق، تحقيق:   خيخ رمزاف يػسف. –، دار القمع ـٕٜٜٔ-ىػ  ٖٔٗٔاألكلى، 
 بيخكت. –، دار السعخفة ٖٖٗص  ٕالدخخدي، شسذ األئسة،   بغ أحسج بغ أبي سيل، أصػؿ الدخخدي،،جٕ
عبلء الجيغ عبج العديد بغ أحسج بغ   الُبَخاري الحشفي، صاحب "الكذف كالتحقيق"، الستػفى بيا في محـخ سشة تدع  3

تفّقو عمى عّسو كشيخو فخخ الجيغ   بغ   الساْيَسد ي الّشدفي كَبَخَع في األصػؿ كالفخكع كركى ، كسبعسائةكعذخيغ 
"البخاري" عشو أيًزا. كعشو عبلء الجيغ أبػ نرخ   بغ محسػد الذخ ي الحافطي، كلو "شخح أصػؿ البددكي" سّساه بػ 

حاجي خميفة، مرصفى بغ عبج هللا القدصشصيشي العثساني، سمع / التحقيق"."الكذف" ك"شخح أصػؿ اأَلْخِديَكثي" سّساه بػ "
تخكيا، تحقيق: محسػد عبج القادر  –ـ، مكتبة إرسيكا، إستانبػؿ  ٕٓٔٓ، شبعة ٕٓٛص ٕالػصػؿ إلى شبقات الفحػؿ، ج

 األرناؤكط.
، دار ٕٓٗص ٗؿ البددكي، جبغ أحسج بغ   الحشفي، كذف األسخار شخح أصػ  عبج العديد البخاري، عبلء الجيغ ٗ

 الكتال اإلسبلمي.
 .ٜ٘ٚص ٕالدرقا، السجخل الفقيي العاـ، ج ٘
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في أصػلو، حيث قاؿ: )ىحه األىمية نػعاف قاصخة ككاممة لصدخخد  سسيد: ما ذكخه ال يخ 

فالقاصخة باعتبار قػة البجف كذلظ ما يكػف لمربي السسيد قبل أف يبمغ... ثع يبتشى عمى األىمية 

قاؿ:  -تعالى–القاصخة صحة األداء، كعمى الكاممة كجػل األداء كتػجو الخصال بو، ألف هللا 

مُِّف ّللّاُ َنْفدًا ِإالَّ ُكْسَعَيا()اَل ُيكَ 
كقبل التسييد كالتسكغ مغ األداء ال كجو إلثبات التكميف باألداء،  ،ٔ

 . ٕألنو تكميف ما ال يصاؽ كقج نفى هللا تعالى ذلظ بيحه اآلية(

 ، كالتي يدسى اإلنداف فييا بالرغيخ السسيد:سخحك  لإلدرلؾ لصزعيف لصسخحك  لصثمني : .ٕ

لمرغيخ السسيد، فقج تع الحكخ سابقا عمى أنيا تثبت لو، كيتداكى  بأىكي  لصهجهبأما ما يتعمق 

 .مع  يخ السسيد في ذلظ

سسيد، في كػنيا تثبت لو، ال يخ خ السسيد، فيي تختمف عغ الرغيخ لمرغي أىكي  لودلءأما 

ذلظ: ما  ، مغ أقػاؿ الفقياء فيٖلكغ بالخ ع مغ ثبػتيا لو، إال أنيا تكػف قاصخة كليدت كاممة

سسيد( تأىل لؤلداء أىمية ال يخ خ كالتحبيخ:) فإذا عقل )الرغيخ في التقخي 4لبن أسيخ حمجذكخه 

في أصػلو: )ىحه األىمية القاصخة باعتبار قػة البجف، كذلظ ما  لصدخخد . كما ذكخه ٘قاصخة(

ذ لو صفة .. حيث إف لو أصل العقل كقػة العسل بالبجف، كلي.يكػف لمربي السسيد قبل أف يبمغ

  .ٙالكساؿ في ذلظ حقيقة كال حكسا(

                                                           

 [ٕٙٛسػرة البقخة: َية ]  ٔ
 .ٖٓٗص ٕالدخخدي، أصػؿ الدخخدي، ج ٕ
 .ٚٛٚص ٕالسجخل الفقيي العاـ، ج الدرقا، ٖ
، شسذ الجيغ: فقيو، مغ عمساء الحشفية.   بغ   بغ   السعخكؼ بابغ أميخ حاج كيقاؿ لو ابغ السػقت، أبػ عبج هللا ٗ

كذخيخة القرخ في  في أصػؿ الفقو، مغ أىل حمب. مغ كتبو التقخيخ كالتحبيخ ثبلث مجمجات في شخح التحخيخ البغ اليساـ
 . ٜٗ ص ٚكحمية السجمي./ الدركمي، األعبلـ، ج، تفديخ سػرة كالعرخ

 .ٕٚٔص  ٕابغ أميخ حاج، التقخيخ كالتحبيخ، ج ٘
 .ٖٓٗص ٕلدخخدي، أصػؿ الدخخدي جا ٙ



11 
 

في السدترفى: )الربي مريخه إلى العقل فرم  إلضافة الحكع إلى ذمتو  1لصغدلص كما ذكخه 

كيفيع مغ كبلمو في أنو )لع يرم  لمتكميف في الحاؿ( عمى  ،ٕكلع يرم  لمتكميف في الحاؿ(

ء بكساؿ األىمية، كال يحرل ذلظ إال بعج نقراف أىمية الرغيخ السسيد في األداء، ألف كساؿ األدا

الربي السسيد قاصخة البمػغ. ك يخ ذلظ مغ نرػص الفقياء التي تفيج بأف أىمية األداء في 

 .كليدت كاممة

 :أىكي  لصرغيخ عشج لصقمنهف  - ب

 : دي  س  ولصس   د  ي  س  س  لصغيخ أىكي  لصهجهب لصقمنهني  صكرغيخ  .ٔ

لشدبة لمرغيخ  يخ السسيد كالسسيد، إال أف لع يأت نز صخي  ككاض  في أىمية الػجػل با

في نطخ القانػف، بغس الشطخ عغ ممكاتو العقمية  كحياتو اإلندافشخرية أىمية الػجػل ىي 

كقجرتو عمى اإلدراؾ كالتسييد، كتدتسخ أىمية الػجػل ما بقي اإلنداف حيا، فالرغيخ  يخ السسيد 

بشاء  أف األىمية مختبصة بذخريتو القانػنية بأىمية الػجػل كالرغيخ كالعاقل السسيد، ذلظ يتستع

، حيث جاء في مغ مػاد القانػف السجني األردني كتع االستفادة مغ ىحا الكبلـ .عمى مشاط إندانيتو

، كالسقرػد بذخرية اإلنداف ٖمادتو: )تبجأ شخرية اإلنداف بتساـ كالدتو حيا، كتشتيي بسػتو(

                                                           

  بغ   بغ   بغ أحسج، اإلماـ زيغ الجيغ أبػ حامج الغدالي، الصػسي، الفقيو الذافعي، حجة اإلسبلـ، الستػفى:  1
ىػ، قخأ قصعة مغ الفقو بصػس عمى أحسج الخاذكاني، ثع قجـ نيدابػر في شائفة مغ شمبة الفقو، فجج كاجتيج، كلـد إماـ  ٘ٓ٘
لحخميغ أبا السعالي حتى تخخج عغ مجة قخيبة، كصار أنطخ أىل زمانو، ككاحج أقخانو، كأعاد لمصمبة، كأخح في الترشيف ا

الحىبي،  صشف بيا " إحياء عمـػ الجيغ " ككتال " األربعيغ "، ك " القدصاس "، ك " محظ الشطخ "، ك يخ ذلظ.، كالتعميق
، ٕٙص ٔٔثساف بغ َقاْيساز، تاريخ اإلسبلـ َكَكفيات السذاىيخ َكاألعبلـ، جشسذ الجيغ أبػ عبج هللا   بغ أحسج بغ ع

 .ـ، دار الغخل اإلسبلمي، تحقيق: الجكتػر بذار عّػاد معخكؼٖٕٓٓالصبعة األكلى، 
ـ، دار الكتب العمسية، ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ ،الصبعة األكلى، ٚٙص ،السدترفى ،أبػ حامج   بغ   الصػسي، الغدالي ٕ

 :   عبج الدبلـ عبج الذافي.تحقيق
 ـ.ٜٙٚٔ( مغ القانػف السجني األردني لدشة ٖٓالسادة ) ٖ



12 
 

بيو أف مرصم  أىمية الػجػل  يخ مػجػد في مػاد مع التش ،في السادة ىي الذخرية القانػنية

 .القانػف 

 أىكي  لودلء لصقمنهني  صكرغيخ غيخ لصسسيد ولصسسيد: .2

: ىي األىمية التي يكػف الذخز فييا أىبل لسباشخة حقػقو السجنية، أىكي  لودلء لصقمنهني 

 .ٔكىحا كسا عبخت نرػص قانػف األحػاؿ الذخرية كالسجني األردني

، فيي مشعجمة كميا، كىحا ما عبخت عشو لودلء لصقمنهني  صكرغيخ غيخ لصسسيدأىكي  أما 

حيث جاء فييا: )ال يكػف أىبل لسباشخة  ،نرػص قانػف األحػاؿ الذخرية كالسجني األردني

حقػقو السجنية مغ كاف فاقج التسييد لرغخ في الدغ أك عتو أك جشػف(. كحجدت سغ التسييد 

 . ٕيبمغ الدابعة يعتبخ فاقجا لمتسييد() ككل مغ لع :حيث جاء فييا

ناقرة، كىحا ما عبخت عشو نرػص قانػف  ، فييأىكي  لودلء لصقمنهني  صكرغيخ لصسسيدأما 

األحػاؿ الذخرية كالسجني األردني، حيث جاء فييا: ) كل مغ بمغ سغ التسييد كلع يبمغ سغ 

 .ٖ.. يكػف ناقز األىمية كفقا لسا يقخره القانػف(.الخشج

سبلحع في اتجاه القانػف ألىمية الػجػل كاألداء، يخى أنو سمظ مدمظ الفقياء في ذلظ، إذ كال

 جسمة مػاده مدتشبصة مغ نرػص الفقياء كاجتياداتيع. 

                                                           

ـ، حيث جاء فييا: كل شخز ٕٓٔٓ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـٖٕٓىحا ما تع فيسو مغ السادة ) ٔ
( مغ ٔ( )ٖٗخة حقػقو السجنية، كالسادة )يبمغ سغ الخشج متستعا بقػاه العقمية كلع يحجخ عميو يكػف كامل األىمية لسباش

 ـ، حيث جاء فييا مثل الشز الدابق.ٜٙٚٔالقانػف السجني األردني لعاـ 
ـ لع يتصخؽ ٜٙٚٔمع التشبيو أف القانػف نفدو لعاـ  ـ،ٕٓٔٓ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٗٓالسادة) ٕ

 ـ.ٜٙٚٔقانػف السجني األردني ( مغ الٗٗكالسادة ) في مػاده بالحجيث عغ األىمية.
( مغ القانػف السجني األردني ٘ٗـ، كالسادة )ٕٓٔٓ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕ٘ٓالسادة) ٖ
 ـ.ٜٙٚٔلعاـ
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  :ٔفٍّ يطهثاٌ ،األؼٕال انشخصٍح تًطائمانًثؽس انصانس: انرعرٌف 

  :يصطهػ األؼٕال انشخصٍح :انًطهة األٔل

مرصم   كتبيغ أف، ٔاألحػاؿ الذخرية ف مرصم بتعخي مغ شخاح القانػف  قاـ الكثيخ

استعساؿ في األحػاؿ الذخرية ليذ مغ مرصمحات الفقو اإلسبلمي األصيمة، كهنسا ىػ حجيث 

 اً ال يجج ليحا السرصم  ذكخ  ،ف مغ يبحث في مجكنات الفقياء القجيسةإالفقو اإلسبلمي، حيث 

كاح( ك)كتال الصبلؽ( ك) كتال السػاريث( ك)كتال )كتال الش :التاليةفييا، بل يجج فييا العشاكيغ 

 ك يخىا مغ السرصمحات الفقيية األصيمة. ،الشفقات( ك)كتال الػقف( ك)كتال الػصايا(

كأشمق عميو اسع  ،يصالياإتع ابتجاعو في  ،ىػ مرصم   خبي كمرصم  األحػاؿ الذخرية

بأمخيغ، ىسا: األحػاؿ الستعمقة  ككاف يتعمق ،كاستعارت بو باقي الجكؿ األكربية ،قانػف األحػاؿ

 كاألحػاؿ الستعمقة بالساؿ.  ،باألشخاص

كالحي أدى إلى انتذار ىحه السرصمحات في الببلد العخبية، ىػ االستعسار الغخبي ليا، حيث 

كلع يتخؾ مغ أحكاـ الذخيعة ما  ،حمت قػانيشو مكاف األحكاـ الذخعية في معطع شؤكف الحياة

، لظ لسا ليا مغ اتراؿ كثيق بالجيغما يتعمق بأحػاليع األسخية، كذيصبق عمى األفخاد، سػى 

 كمداس مباشخ بالعقيجة.

أكؿ مغ أشمق ىحا السرصم  عمى ىحه األحكاـ الستعمقة باألسخة ىػ )  قجري باشا( في ك 

ط ىحا مرخ، كضعيا في مجكنة سساىا: األحكاـ الذخعية في األحػاؿ الذخرية، كنطخا الرتبا

ألسخة( أك )أحكاـ اقػانيغ ى تغييخه، ليصمق عمى ما يذسمو: )إل يَ عِ لفقو الغخبي، دُ السرصم  با

في  فاً اختبلختبلؼ ال يتجاكز أف االكبالخ ع مغ ، ياألسخة(، كذلظ لمتخمز مغ التبعية لمفقو الغخب

                                                           

ـ، دار الذخكؽ، ٕٚٓٓ، الصبعة األكلى، ٕٕ -ٖٔىاني، فقو األحػاؿ الذخرية في السيخاث كالػصية، ص، الصعيسات ٔ
 األردف. –عساف 
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مغ  يجج أنيا ،، إال أف الشاضخ في السػضػعات التي تشجرج تحت ىحا السرصم سساءاأل

، في السدسيات نيا ليدت سػى تغييخٍ لفقيية القجيسة قجـ الذخيعة اإلسبلمية، كأالسػضػعات ا

 ،األحكاـ التي تتعمق باألسخة كضعت في قػالب عمى شكل قانػف، حيث تع تقشيغ ىحه األحكاـف

كالتقشيغ كضيفتو جسع األحكاـ التي تتعمق بسػضػع مغ مػضػعات الفقو أك بفخع معيغ مغ فخكع 

، كترشيفيا بحدب ما تتزسشو مغ جديرات، لتطيخ في شكل نرػص ةة كاحجالقانػف في مجسػع

 مػجدة، ذلظ ليديل التعخؼ عمييا.

كمغ اىتع بػضع قانػف لؤلسخة ىي الجكلة العثسانية، حيث استصاعت بالخ ع مسا ندب إلييا 

 أف تحافع عمى العسل بالذخيعة اإلسبلمية، فكاف مغ ثسار ،حق مغ الشعػت سػاء بحق أك بغيخ

محافطتيا القانػف األسخي السدتسج مغ شخع اإلسبلـ، كبقيت أحكاـ ىحا القانػف معسػال بو في 

ىا بدغ تذخيعات كقػانيغ ججيجة مدتسجة مغ ؤ خبية كاإلسبلمية، إلى أف تع إلغابعس الجكؿ الع

 محاىب الفقو اإلسبلمي.

بقيادة األميخ عبج  ،ـٕٜٔٔعاـ  شخؽ األردفإمارة كأصل القانػف السصبق حاليا بجأ مغ إنذاء 

ـ، ٕٜٚٔإلى عاـ هللا بغ الحديغ، استسخ العسل في ضل قيادتو بقانػف حقػؽ العائمة العثساني 

كعشجما تحػلت اإلمارة إلى مسمكة عاـ  ،)قانػف حقػؽ العائمة( سسي اً جججي اً ػنإلى أف أصجر قان

( ٕٙػاؿ الذخرية بخقع )لؤلح اً ججيج اً السمظ عبج هللا بغ الحديغ قانػن صجر في عيج ،ـٜٙٗٔ

 في ذلظ العاـ، سساه قانػف العائمة السؤقت.

(، ٕٜبخقع ) جججي ( قانػف ٔٛٓٔفي الجخيجة الخسسية في العجد ) خَ ذِ ـ نُ ٜٔ٘ٔكفي عاـ 

بغ الحديغ، بعج مػافقة مجمذ األمة عميو، كسسي بقانػف )حقػؽ العائمة(،  هللا أصجره السمظ عبج

برجكر قانػف ججيج في عيج السمظ حديغ بغ شبلؿ، سسي بقانػف كبقي معسػال بو إلى أف ألغي 

حتى  ـ، السعسػؿ بو في محاكسشا الذخعية اليـػ في الزفة الغخبيةٜٙٚٔاألحػاؿ الذخرية لدشة 
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 ،ـٕٓٔٓكالثاني: في سشة  ،ـٕٔٓٓ، كأجخي عميو تعجيبلف، أحجىسا: في سشة ىحه المحطة

 القجس الذخيف. كيعسل بو اليـػ في محاكع

يطائم األؼٕال انشخصٍح :نًطهة انصاًَا
1

: 

 ،اختمفت القػانيغ في بجايتيا عمى تدسيات مػاضيع األحػاؿ الذخرية بيغ مػسع كمزيق

باحث الػصية كالسيخاث كمشيا مغ أضاؼ إلييا م ،فسشيا مغ اقترخ عمى مدائل الشكاح كالصبلؽ

لذخرية سيسا كأف قانػف السباحث لسرصم  األحػاؿ ااعتسج الباحث عمى شسػؿ ك ، ...ك يخىا

 : كىي بالتفريل ،تسج ىحه اإلضافاتـ قج اعٕٓٔٓاألحػاؿ الذخرية األردني لعاـ 

ثار متختبة عميو. .ٔ  الدكاج كما يتعمق بو مغ أحكاـ َك

 الصبلؽ كما يتعمق بو مغ أحكاـ متختبة عميو. .ٕ

 ،دالسفقػ  ، كأحكاـأحكاـ األكالد مغ حيث ثبػت الشدب كالخضاع كالحزانة، كأحكاـ المقيط .ٖ

 كالػالية كاألىمية كالػصاية، كالحجخ. 

 نفقات األقارل كاليبة كالػصية كالسػاريث. .ٗ

، بشى الباحث عمييا ألحػاؿ الذخرية كما تع شخحو فيياكبشاًء عمى ىحه السدائل في قانػف ا

كتفريل ذلظ في الفرػؿ بحثو فيسا يتعمق بالرغيخ مغ األحكاـ التي تخز تمظ السدائل، 

، مع التشبيو أف الباحث لع يتصخؽ لسػضػع الػقف كأحكامو التي سيتع ذكخىا في البلحق سباحثكال

 .ككجػده في القانػف السجني، عتباره مغ مدائل األحػاؿ الذخريةعجـ ا ل

 
                                                           

./ كيشطخ في: األشقخ،   عبج السجيج، ٕٕ -ٖٔص ،فقو األحػاؿ الذخرية في السيخاث كالػصية، لصعيسات، ىانيا ٔ
 -كمية الجراسات العميا -ـ، القزاء الذخعيٕ٘ٓٓ -ىػٕٙٗٔ، ٗٔ-ٖٔأحكاـ الشية في مدائل األحػاؿ الذخرية، ص

 جامعة الخميل.
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 :سبمحث خسد وفيو  ،لصفرا لووؿ: أحكمـ لصرغيخ ف  سدم ا لصشكمح

 

 عدويج لصرغيخ.لصسبحث لووؿ:  

 صهالي  عك  نكمح لصرغيخل لصسبحث لصثمن : 

 .شيمدة لصرغيخ ف  لصشكمحلصسبحث لصثمصث:  

 .وكمص  لصرغيخ ف  لصشكمح :لصسبحث لصخلبع 

 .شخط كفمءة لصرغيخ :لصسبحث لصخمسذ 
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  :ٔفٍّ يطهثاٌ ،ذسٌٔط انصغٍر :انًثؽس األٔل

 الرغيخ ياف حكعثع ب ،ج(اقبل الذخكع في حكع تدكيج الرغيخ ال بج مغ بياف معشى الشكاح )الدك 

  :كذلظ عمى الشحػ اآلتي ،فيو

 ذعرٌف انُكاغ: :انًطهة األٔل

ـِ اْلَعَخِل اْلَػْطُء، َكِقيَل ِلمتََّدكُِّج ِنَكاٌح ألَنو َسَبٌب َٔقاَؿ اأَلزىخي  :لصشكمح صغ  : َأصل الشَِّكاِح ِفي َكبَل

، َتُقػُؿ: َنَكْحُتيا كَنَكَحْت ِىَي َأي ُء َكَقْج َيُكػُف الَعْقجَ َػطْ : الشَِّكاُح الْ ِٕلْمَػْطِء اْلُسَباِح. كَقاَؿ اْلَجْػَىِخيُّ 

تدكَّجت؛ َكِىَي َناِكٌ  ِفي َبِشي ُفبَلٍف َأي َذاُت َزْكٍج ِمْشُيْع. َقاَؿ اْبُغ ِسيَجْه: الشِّكاُح الُبْزُع، َكَذِلَظ ِفي 

ًة   .َٖنْػِع اإِلنداف َخاصَّ

 ف الشكاح بتعخيفات مختمفة: : ذىب الفقياء إلى تعخيلصشكمح لصظالحم  

 .ٗ: ىػ عقج يخد عمى ممظ الستعة قرجافعخفو لصحشفي 

، كمجػسية، كأمة كتابية، بريغة لقادر محتاج وعخفو لصسمصكي   : عقج لحل تستع بأنثى  يخ محـخ
                                                           

غ شمحة األزىخي اليخكي المغػي الذافعي، كسسع ببغجاد مغ: أبي القاسع العبلمة أبػ مشرػر   بغ أحسج بغ األزىخ ب ٔ
البغػي، كابغ أبي داكد، كهبخاىيع بغ عخفة، كابغ الدخاج، كأبي الفزل السشحري، كتخؾ ابغ دريج تػرعا، ككاف رأسا في المغة 

ل )تفديخ ألفاظ السدني(، ك )عمل كالفقو، ثقة، ثبتا، ديشا، لو كتال )تيحيب المغة( السذيػر، ككتال )التفديخ(، ككتا
القخاءات(، ككتال )الخكح(، ككتال )األسساء الحدشى(، ك )شخح ديػاف أبي تساـ(، ك )تفديخ إصبلح السشصق(، مات: في 
 ٙٔربيع اآلخخ سشة سبعيغ كثبلث مائة، عغ ثساف كثسانيغ سشة./ الحىبي،   بغ أحسج بغ عثساف، سيخ أعبلـ الشببلء، ج

 ـ، مؤسدة الخسالة، تحقيق بإشخاؼ: الذيخ شعيب األرنؤكط.ٜ٘ٛٔ -ىػ  ٘ٓٗٔبعة الثالثة، ، الصٖ٘ٔص 
إماـ المغة، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد التخكي، األتخاري، مرشف كتال )الرحاح(، كأحج مغ يزخل بو السثل في  ٕ

الفارسي، كخالو صاحب )ديػاف  ضبط المغة، كفي الخط السشدػل، كقج أخح العخبية عغ: أبي سعيج الديخافي كأبي عمي
األدل( أبي إبخاىيع الفارابي، نطع حدغ، كمقجمة في الشحػ، مات الجػىخي متخديا مغ سص  داره بشيدابػر، في سشة ثبلث 

 . ٓٛص ٚٔكتدعيغ كثبلث مائة، كقيل: مات في حجكد سشة أربع مائة./ الحىبي، سيخ أعبلـ الشببلء، ج
 .ٕٙٙص ٕابغ مشطػر، لداف العخل، ج ٖ
/ الحركفي،   بغ عمي بغ   الِحْرشي، الجر السختار شخح تشػيخ األبرار،  ٘ٛص  ٖابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٗ
، حاشية ٕٕٓٓ -ىػٖٕٗٔ، الصبعة األكلى، ٚٚٔص ْمِبيُّ ـ، دار الكتب العمسية، تحقيق: عبج السشعع خميل إبخاىيع./ الذِّ

ْمِبيِّ مع تبييغ الحقائق لمديمعي  القاىخة. -بػالؽ –ىػ، السصبعة الكبخى األميخية ٖٖٔٔ، الصبعة األكلى، ٜٗص  ٕ، جالذِّ
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في حجكده: عقج عمى مجخد متعة التمحذ بآدمية  يخ مػجب  ٕ. كعخفو ابغ عخفؤأك راج ندبل

 يخ عالع عاقجىا حخمتيا إف حخميا بالكتال عمى السذيػر أك اإلجساع عمى يَِّشٍة َقْبَمُو ِقيَسُتَيا ِببَ 

 .ٖاآلخخ

 .ٗ: عقج يتزسغ إباحة كطء بمفع إنكاح أك تدكيج أك تخجستووعخفو لصذمفعي 

 .٘: عقج التدكيج، فعشج إشبلؽ لفطو يشرخؼ إليو ما لع يرخفو عشو دليلوعخفو لصحشمبك 

لشاضخ في تعاريف الفقياء الدابقة، يخى أنيا اقترخت عمى ذكخ الػطء كمغ السبلحع أف ا

كػنو اقتخل  تعخيفيعالباحث يسيل إلى ف ،إال ما جاء في تعخيف السالكية كالتستع بامخأة  يخ محـخ

ىػ اج في نطخ الذارع كعشج العقبلء، حيث السقرج األسسى لمدك  ،في الجسع مغ مقرػد الشكاح

نداني، كأف يجج كل كاحج في شخيظ حياتو األنذ كالسػدة التي تؤلف التشاسل كحفع الشػع اإل

ْغ َأنُفِدُكْع َأْزَكاجًا لَِّتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َكَجَعَل َبيْ   َشُكع بيشيسا، حيث قاؿ تعالى: ) َكِمْغ ََياِتِو َأْف َخَمَق َلُكع مِّ

                                                           

 . ٕٖٖص  ٕالراكي، حاشية الراكي، ج ٔ
كلج سشة ست عذخة كسبعسائة لميجخة، كمات في رابع كعذخيغ جسادى أبػ عبج هللا،   بغ   بغ عخفة الػر سي،  ٕ

تػنذ كعالسيا كخصيبيا في عرخه، مػلجه ككفاتو فييا، مغ كتبو )السخترخ إماـ  ،اآلخخة سشة ثبلث كثساف مائة لميجخة
الكبيخ( في فقو السالكية، ك)السخترخ الذامل( في التػحيج، ك)مخترخ الفخائس( ك)السبدػط في الفقو( سبعة مجمجات، قاؿ 

  الفقيية./الذػكاني،  فيو الدخاكي: شجيج الغسػض، ك)الصخؽ الػاضحة في عسل السشاصحة( ك )الحجكد( في التعاريف
بيخكت،  –، دار السعخفة ٕ٘٘ص ٕبغ عمي بغ   بغ عبج هللا اليسشي، البجر الصالع بسحاسغ مغ بعج القخف الدابع، ج

 . ٖٗص  ٚالدركمي، األعبلـ، ج ./ٗٙ.ٖالسكتبة الذاممة إصجار 
 ٕلعمسية./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جىػ، السكتبة آٖ٘ٔ، الصبعة األكلى، ٕ٘ٔالخصاع، شخح حجكد ابغ عخفة، ص  ٖ
 .ٕٗ٘ص  ٖ/عمير، مش  الجميل، ج ٖص
أسشى بغ   بغ زكخيا،  زيغ الجيغ أبػ يحيى الدشيكي،األنراري،  زكخيا. / ٕٓٓص ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٗ

اية البياف شخح زبج ابغ / الخممي،   بغ أبي العباس أحسج بغ حسدة،  دار الكتال اإلسبلمي، ٜٛص  ٖالسصالب، ج
 .ٕٚٓص  ٖبيخكت./ القميػبي، حاشية قميػبي، ج –، دار السعخفة ٕٙٗرسبلف، ص 

، دار الكتال العخبي لمشذخ ٖٖٖص  ٚ، الذخح الكبيخ عمى متغ السقشع، جالسقجسي عبج الخحسغ بغ قجامة، بغ  ٘
، الصبعة ٔٛص  ٙ،السبجع في شخح السقشع، ج./ ابغ مفم ، إبخاىيع بغ  ٗص ٛكالتػزيع./ السخداكي، اإلنراؼ،ج

 .٘ص  ٘لبشاف./ البيػتى، كذاؼ القشاع، ج –ـ، دار الكتب العمسية، بيخكت ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔاألكلى، 
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ًة َكَرْحَسةً  باآلخخ كقزاء الػشخ الجشدي. ، إضافة إلى مقرج استستاع كل مغ الدكجيغ ٔ(مََّػدَّ

عخيفو إلى تعخيف السالكية في ، فيكػف القانػف قج اقتخل في تكىػ ما عبخ عشو القانػف في ذلظ

 . ذلظ

تحل لو شخعا،  عقج بيغ رجل كامخأة ): بأنو قمنهف لوحهلؿ لصذخري  لوردن  فقج عخفو

 .ٕ(تكػيغ أسخة، كهيجاد ندل بيشيسال

تعخيف الشكاح عشج الفقياء كالقانػف، ما حكع مذخكعية الشكاح  كيبقى التداؤؿ بعج بياف   

 لمرغيخ؟

 .-إف شاء هللا  -كؿاأل مغ السبحث ثانيلئلجابة عمى ىحا الدؤاؿ سيتع بياف ذلظ في السصمب ال

 :ؼكى ذسٌٔط انصغٍر :انصاًَانًطهة 

  :اختمف الفقياء في جػاز زكاج الرغيخ إلى محىبيغ

 ، جػاز تدكيج الػلي لمرغيخالحشفية كالسالكية كالذافعية كالحشابمةيخى فقياء لصسحىب لووؿ: 

، كبسيخ في السحاىب األربعة ، حيث إذا زكجيسا الػلي مغ الكفءٖبػالية إجبار ،أك الرغيخة

شعا، كمغ أقػاليع الجالة عمى كاف الدكاج صحيحا، كهف كخىا الدكاج كامت، عشج فقياء الحشفيةالسثل 

 :ذلظ

                                                           

: َية ] سػرة  ٔ  [ٕٔالخـك
لعاـ  ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني٘، كالسادة )ـٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕالسادة ) ٕ

 ـ.ٕٓٔٓ
اتفق الفقياء عمى أف كالية اإلجبار تكػف عمى الرغيخ كالرغيخة البكخ، كاختمفػا في كالية الرغيخة إذا كانت ثيبا، كىحا  ٖ

 ما سيتع بيانو في مصمب كالية الرغيخ في الشكاح مغ ىحا السبحث.
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"يجػز نكاح الرغيخ كالرغيخة إذا زكجيسا الػلي، بكخا كانت  :أنوء لصحشفي  سم ذكخه فقيم -

 .ٔالرغيخة أك ثيبا، كالػلي ىػ العربة "

أنو: "َكُجّػَز لمػلي تدكيج الرغيخ كالرغيخة، كاف أبا أك  يخه"، كنز وذكخ فقيمء لصسمصكي   -

 .ٖفحلظ جائد عميو""أنو إف زكج الرغيخ كصيو مغ قبل أل أك قاض،  السذيػر: ٕالستيصي

 .ٗأنو: "يجػز لؤلل كالجج أف يدكج ابشو الرغيخ، إذا كاف عاقبل" وذكخ فقيمء لصذمفعي  -

                                                           

لبشاف، تحقيق:  –تخاث العخبي، بيخكت ، دار احياء الٖٜٔ+ٜٔٔص ٔالسخ يشاني، اليجاية في شخح بجاية السبتجي، ج ٔ
 ٕ./ الدبيجي، أبػ بكخ بغ عمي العبادي، الجػىخة الشيخة،ج٘ٚٔص ٕ، الشيخ الفائق، جالحشفي شبلؿ يػسف./ ابغ نجيع

 ٗج،،السبدػط  بغ أحسج بغ أبي سيلىػ، السصبعة الخيخية./ الدخخدي، شسذ األئسة ٕٕٖٔ، الصبعة األكلى، ٛص
 =ٕ/ الذمبي، حاشية الذمبي مع تبييغ الحقائق،جبيخكت. –ـ، دار السعخفة ٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔ، شبعة ٖٕٔ+ٕٕٔص
./ شيخي زاده، مجسع ٕٚٔص  ٖ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٕٗٚص ٖ./ البابختي، العشاية، جٕٔٔ+ٚٔٔص=

 .ٖٖٖص ٔاألنيخ، ج
األنراري: اإِلماـ الفقيو العالع العسجة الكامل القاضي أبػ الحدغ عمي بغ عبج هللا بغ إبخاىيع ، الستيصي الدبتي الفاسي ٕ

كلـد  ،السحقق السصمع العارؼ بالذخكط كتحخيخ الشػازؿ، الـز بفاس أبا الحجاج الستيصي كبو تفقو، كبيغ يجيو تعّمع الذخكط
ا في ا كبيخً كتابً عسخاف أّلف  بدبتة القاضي أبا محسَّج ابغ القاضي أبي عبج هللا التسيسي ككتب لمقاضي أبي مػسى عسخاف بغ

كالحكاـ كاخترخه أعبلـ مشيع ابغ ىاركف، تػفي  ػفَ تُ فْ كاألحكاـ اعتسجه السُ  الػثائق سساه الشياية كالتساـ في معخفة الػثائق
 ٔـ./ مخمػؼ،   بغ   بغ عسخ، شجخة الشػر الدكية في شبقات السالكية،جٗٚٔٔ-ىػ  ٓٚ٘مدتيل شعباف سشة 

 ـ، دار الكتب العمسية، لبشاف.ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، الصبعة األكلى، ٖٕٗص
ـ، دار الكتب ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ، الصبعة األكلى، ٓٓٔص ٕج ،بغ مالظ بغ عامخ األصبحي، السجكنة ،مالظ بغ أنذٖ 

 -ـ، دار الغخل اإلسبلميٜٜٗٔ، الصبعة األكلى، ٕٚٔص ٗالعمسية./ القخافي، شيال الجيغ أحسج بغ إدريذ، الحخيخة، ج
القاضي  ./ٙٔٗص ٗ، الشَّػادر كالدِّيادات، جالشفدي ./ اٖ٘ٔص ٖق:   بػ خبدة./ عمير، مش  الجميل، جبيخكت، تحقي
بغ ، عياض القاضي./ ٕٕ٘ص  ٕ، الكافي في فقو أىل السجيشة، جابغ عبج البخ./ ٛٛٙص  ٕ، اإلشخاؼ، جعبج الػىال
ىػ  ٕٖٗٔ، الصبعة األكلى، ٕٗ٘ص  ٕلسختمصة، جالتشبييات السدتشبصة عمى الكتب السجكنة كا اليحربي الدبتي، مػسى
، بيخكت  ٕٔٔٓ -  لبشاف، تحقيق: الجكتػر   الػثيق، الجكتػر عبج الشعيع حسيتي. –ـ، دار ابغ حـد
./ البجيخمي، سميساف بغ   بغ عسخ، التجخيج لشفع العبيج = حاشية ٖٗٔص  ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ٗ 

ـ، مصبعة الحمبي./ العسخاني، يحيى بغ أبي الخيخ ٜٓ٘ٔ -ىػ ٜٖٙٔ، شبعة ٖ٘٘ص ٖلسشيج، جالبجيخمي عمى شخح ا
ججة،  –ـ، دار السشياج ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ، الصبعة األكلى، ٕٓٔ+ٛٚٔص ٜاليسشى، البياف في محىب اإلماـ الذافعي، ج

حسج بغ لؤلؤ بغ عبج هللا الخكمي، عسجة ./ ابغ الشَِّقيب، أٜ٘ٔ+ٙٙٔص ٙٔتحقيق: قاسع   الشػري./ الشػكي، السجسػع، ج
قصخ./ الذبخاممدي، نػر الجيغ بغ عمي  -ـ، نذخه: الذؤكف الجيشيةٕٜٛٔالصبعة األكلى،  ٖٕٓالداِلظ َكعجة الشَّاِسظ،، ص 

 .ٕٙٗص  ٗ./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٕٛٙص  ٙاألقيخي، حاشية الذبخامدمي مع نياية السحتاج لمخممي، ج
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 .ٔأنو: "كيسمظ األل تدكيج ابشو الرغيخ الحي لع يبمغ"وذكخ فقيمء لصحشمبك   -

كالسبلحع مغ قػلي فقياء الذافعية كالحشابمة، أنيع اقترخكا عمى ذكخ االبغ الرغيخ، لكغ 

جب التشبيو عمى أف البشت الرغيخة تجخل في ىحا السعشى، كذلظ ألف ذكخ الرغيخ يجخل فيو ي

 عشجىع الحكخ كاألنثى، كىحا ما تع بيانو في تعخيف الرغيخ سابقا.

 :كاستجلػا لسا ذىبػا إليو بسا يأتي 

َداِئُكْع ِإِف اْرَتبْ  .ٔ ِئي َيِرْدَغ ِمَغ اْلَسِحيِس ِمغ نِّ ُتُيغَّ َثبَلَثُة َأْشُيٍخ قػلو تعالى: )َكالبلَّ ُتْع َفِعجَّ

ِئي َلْع َيِحْزَغ( جعل لمرغيخة التي  -سبحانو –، كجو الجاللة في اآلية ىػ: أف هللا َٕكالبلَّ

لع تحس عجة ثبلثة أشيخ، كالعجة ال تكػف إال بعج انحبلؿ عقج الدكاج، فجؿ ذلظ عمى 

 .ٖفتعتبخ صحة العقج عمى الرغيخة، كأنيا تدكج كتصمق كال إذف ليا

، كجو الجاللة في اآلية ىػ: أنيا جاءت عمى العسـػ ٗقػلو تعالى: )َكَأنِكُحػا اأْلََياَمى ِمشُكْع( .2

فذسل في ذلظ الرغيخة البكخ، كأف األيع: ىػ مغ ال زكجة لو، أك ال  ،في تدكيج البشت

 .٘كألف كل مغ ثبتت عميو الػالية في مالو جاز إجباره عمى الشكاح زكج ليا.

                                                           

./ السخداكي، ٜٛص ٙ./ ابغ مفم ، السبجع،، ج٘ٗص ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٜٗص ٚالسغشي، جابغ قجامة، ٔ
، عبج الخحسغ بغ إبخاىيع، العجة شخح بياء الجيغ السقجسي./ ٖٕٓص  ٛ./ ابغ مفم ، الفخكع، جٕ٘ص ٛاإلنراؼ، ج
 .ٖ٘ص  ٖٔالذخح السستع، جالقاىخة./ابغ عثيسيغ،  -ـ، دار الحجيث ٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ، شبعة ٖٜٖالعسجة، ص 

 .[ٗسػرة الصبلؽ: َية ]  ٕ
ـ، دار الكتب ٜٜٗٔ -ىػ٘ٔٗٔ، الصبعة األكلى، ٛٙص  ٕالجراص، أحسج بغ عمي أبػ بكخ الخازي، أحكاـ القَخف، ج ٖ

صبعة ، الٕ٘ٛص  ٗلبشاف./ ابغ العخبي،   بغ عبج هللا أبػ بكخ السعافخي االشبيمي، أحكاـ القَخف، ج –العمسية بيخكت 
لبشاف./ الكيا اليخاسي، عمي بغ   بغ عمي، أحكاـ القَخف،  –ـ، دار الكتب العمسية، بيخكت  ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔالثالثة، 
 بيخكت، تحقيق: مػسى   عمي كعدة عبج عصية. -ىػ، دار الكتب العمسية ٘ٓٗٔ، الصبعة: الثانية، ٖ٘ٔص  ٕج
 .[ٕٖسػرة الشػر: َية ]  ٗ
 ٗ./ الكيا اليخاسي، أحكاـ القَخف، جٜٖٗص  ٖ./ ابغ العخبي، أحكاـ القَخف، جٕٓٓص ٕلقَخف، جالجراص، أحكاـ ا ٘
 .ٖٖٔص 
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َصمَّى هللُا -حيث قالت: )َتَدكََّجِشي الشَِّبيُّ  ،-رضي هللا عشيا –كاه البخاري عغ عائذة ما ر  .ٖ

، كجو الجاللة في َٔكَأَنا ِبْشُت ِستِّ ِسِشيَغ، َكَبَشى ِبي َكَأَنا ِبْشُت ِتْدِع ِسِشيَغ( -َعَمْيِو َكَسمََّع 

كىي صغيخة، كأّف  -ملسو هيلع هللا ىلص –تدكجيا الشبي  -رضي هللا عشيا –الحجيث: أف سيجتشا عائذة 

  .ٕمغ زكجيا أبػىا أبػ بكخ الرجيق دكف الخجػع إلييا كاالسترحاف مشيا

زكج  اأف عميً :في فعل الرحابة في تدكيج الرغار، مغ ذلظ كما جاء في اآلثار أيزاً  .ٗ

ا ابغ عسخ ، كأيًز -رضي هللا عشيسا–ابشتو أـ كمثػـ كىي صغيخة مغ عسخ بغ الخصال 

 -عخكة بغ الدبيخ  ا، كأيًز -رضي هللا عشيسا  -لدبيخ َج بشتا لو صغيخة مغ عخكة بغ اَزكّ 

ك يخ ذلظ مغ اآلثار في  ٖكىسا صغيخاف. ،َزّكَج بشت أخيو ابغ أختو -رضي هللا عشو 

فعل الرحابة عمى تدكيج الرغار، كأف تدكيجيع ليع كاف دكف أخح اإلذف مشيع كالخجػع 

 إلييع.

 ،ٗىب ابغ شبخمةذلصسحىب لصثمن : 

                                                           

ركاه البخاري في صحيحو: البخاري،   بغ إسساعيل الجعفي، الجامع السدشج الرحي  السخترخ مغ أمػر رسػؿ هللا ٔ
ىػ، دار شػؽ الشجاة، تحقيق:   زىيخ بغ ٕٕٗٔالصبعة األكلى، ، ٘٘ص  ٘(، جٜٖٗٛملسو هيلع هللا ىلص كسششو كأيامو، حجيث رقع )

ناصخ الشاصخ./ ركاه مدمع في صحيحو: القذيخي الشيدابػري، مدمع بغ الحجاج، السدشج الرحي  السخترخ بشقل العجؿ 
بيخكت، تحقيق:   فؤاد  – ، دار إحياء التخاث العخبيٜٖٓٔص  ٕ(، جٕٕٗٔعغ العجؿ إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حجيث رقع )

 عبج الباقي.
 .ٜٙص ٕالجراص، أحكاـ القَخف، ج ٕ
، الصبعة الثانية، ٖٙٔص ٙركاه الرشعاني في السرشف: عبج الخزاؽ بغ ىساـ الرشعاني اليساني، السرشف، ج ٖ

 اليشج، تحقيق: حبيب الخحسغ األعطسي. -ىػ، السجمذ العمسيٖٓٗٔ
أبػ شبخمة، اإلماـ العبلمة، فقيو العخاؽ، قاضي الكػفة.حجث عغ: أنذ بغ مالظ، كأبي ىػ عبج هللا بغ شبخمة الزبي،  ٗ

الصفيل عامخ بغ كاثمة، كأبي كائل شقيق، كعامخ الذعبي، كأبي سمسة بغ عبج الخحسغ، كعبيج هللا بغ عبج هللا بغ عتبة، 
نافع، كسالع بغ أبي الجعج، كعبج هللا بغ شجاد بغ كهبخاىيع التيسي، كهبخاىيع الشخعي، كسالع بغ عبج هللا، كالحدغ البرخي، ك 

= الياد، كأبي زرعة، كشائفة. حجث عشو: الثػري، كالحدغ بغ صال ، كابغ السبارؾ، كىذيع، كعبج الػاحج بغ زياد، كسفياف
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 . كأدلتيع لسا ذىبا إليو ما يأتي: ٕإلى عجـ جػاز زكاج الرغيخ كالرغيخة ،ٔكأبػ بكخ األصع

، كجو الجاللة في اآلية عشجىع: أنو لػ جاز ٖ: )َحتََّى ِإَذا َبَمُغػْا الشَِّكاَح(-تعالى –قػلو  .ٔ

 .ٗالتدكيج قبل البمػغ لع يكغ ليحه الغاية فائجة

الرغيخة لحاجة السػلى عميو، حيث إذا لع تتحقق الحاجة فبل تثبت ثبػت الػالية عمى  .ٕ

الشكاح شبعا ىػ قزاء الػالية فيو كالتبخعات، كال حاجة بيسا إلى الشكاح؛ ألف مقرػد 

 .٘الشدل كالرغخ يشافييسا الذيػة كشخعُ 

 ى أف ىحا العقج يعقج لمعسخ، كيمدميا أحكامو بعج البمػغ، كال كالية ألحج بعج البمػغ حت .ٖ

 .ٙيمدميا أحكامو    

 لصسشمقذ :

 السحىب الثاني بسا يمي: عمى أدلةأجال السحىب األكؿ  -

 

                                                                                                                                                                      

بغ بغ عييشة، كعبج الػارث بغ سعيج، كأحسج بغ بذيخ، ككىيب بغ خالج، كشعيب بغ صفػاف، كخمق سػاىع.كثقو: أحسج =
 .ٖٚٗص  ٙحشبل، كأبػ حاتع الخازي، ك يخىسا. تػفي: سشة أربع كأربعيغ كمائة لميجخة./ الحىبي، سيخ أعبلـ الشببلء، ج

بػ بكخ األصع. فقيو معتدلي مفدخ، قاؿ ابغ السختزى: كاف مغ أفر  الشاس كأفقييع أعبج الخحسغ بغ كيداف،  ٔ
كثيخ مغ أفعالو، كيرّػل معاكية في بعس أفعالو. كلو  كأكرعيع، خبل أنو كاف يخّصئ عميا عميو الدبلـ في
 ٖاألعبلـ، لمدركمي، ج./ ٕٓٗص ٜالحىبي، سيخ أعبلـ الشببلء، ج/ .)تفديخاألصػؿ(، ك)مشاضخات مع ابغ اليحيل العبلؼ(

 .ٖٕٖص 
غيتابى أبػ   محسػد بغ أحسج بغ مػسى بغ أحسج بغ حديغ ال./ العيشي، ٖٕٔ -ٕٕٔص  ٗالدخخدي، السبدػط، جٕ

./ بيخكت، لبشاف -ـ، دار الكتب العمسية  ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔالصبعة األكلى، ، ٜٓص  ٘البشاية شخح اليجاية، ج الحشفي،
 .ٛ٘ص  ٕٔابغ عثيسيغ، الذخح السستع، ج

 (ٙسػرة الشداء: َية ) ٖ
 .ٖٕٔ -ٕٕٔص ٗ./ الدخخدي، السبدػط، جٜٔ -ٜٓص  ٘العيشي، البشاية، جٗ 
 السرادر الدابقة.  ٘
 .ٖٕٔ -ٕٕٔص ٗ./ الدخخدي، السبدػط، جٜٔ -ٜٓص  ٘العيشي، البشاية، ج ٙ
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فقج  ،كالبمػغ بدغ معيغ ،ٔىػ االحتبلـ ،: ) َحتََّى ِإَذا َبَمُغػْا الشَِّكاَح(-تعالى -السخاد بقػلو .ٔ

 .ٕيتحقق االحتبلـ لكغ لع يتحقق الدغ الحي يبمغ فيو

ت مغ الكفء، ؤلف ثبػت الػالية في حالة الرغيخ لمػلي لمتثبف ،يخز الػالية أّما فيسا .ٕ

كألنو لػ انتطخ بمػ يا يفػت ذلظ الكفء، ككل مغ يتأتى مشو  ،ألجل اإلحخاز كالحفع

 .ٖخاإلحخاز أبا كاف أك  يخه فمو الػالية في حالة الرغ

 ىحا العقج يعقج لمعسخ، فإف الحاجة كىي كجػد الكفء الحي ال يتفق أف أما بخرػص .ٖ

إلثبات  العقج، فتجعميا كالستحققة لمحاؿ في كل كقت، تتحقق إلى ما ىػ مغ مقاصج ىحا

 .ٗالػالية لمػلي

رضي هللا  –كأجال السحىب الثاني عسا ذىب إليو السحىب األكؿ، بخرػص حجيث عائذة  -

 :كلع يجيبػا عمى  يخه مغ األدلة –عشيا 

  مشيا، كىي في سغ  -ملسو هيلع هللا ىلص –في زكاج الشبي  -رضي هللا عشيا –أف حجيث عائذة

 .٘، فبل يقاس عميو  يخه-ملسو هيلع هللا ىلص  -، ىػ مغ خرػصياتوالتاسعة

: الحجيث دليل أف الرغيخة يجػز أف تدؼ إلى زكجيا إذا كانت صالحة كأجيب عغ ذلظ

 فكانت  ،يغكىي بشت تدع سش -ملسو هيلع هللا ىلص  –زفت إليو  -رضي هللا عشيا –لمخجاؿ، فإنيا 

 

                                                           

 .ٖٕٔ -ٕٕٔص ٗ./ الدخخدي، السبدػط، جٜٔ -ٜٓص  ٘العيشي، البشاية، ج ٔ
 . ٗ٘ص ٙالدخخدي، السبدػط، ج ٕ
 .ٖٕٔ -ٕٕٔص ٗ./ الدخخدي، السبدػط، جٜٔ -ٜٓص  ٘العيشي، البشاية، ج ٖ
ص ٕٔالذخح السستع، ج ابغ عثيسيغ، /ٖٕٔ -ٕٕٔص ٗ/ الدخخدي، السبدػط، ج.ٜٔ -ٜٓص  ٘العيشي، البشاية، ج ٗ
٘ٛ. 
 ٕٔالذخح السستع، ج ./ ابغ عثيسيغ،ٖٕٔ -ٕٕٔص ٗ./ الدخخدي، السبدػط، جٜٔ -ٜٓص  ٘العيشي، البشاية، ج٘ 
 .ٛ٘ص 
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 .ٔ-ملسو هيلع هللا ىلص  –، كفي ذلظ نفي لمخرػصية عشو صغيخة في الطاىخ

 :لصخأي لصسختمر

و ما ذىب إلي يسيل إلى، فإف الباحث ة أدلة كل مشيسالكبل السحىبيغ كمشاقذ شخح ما سبقبعج 

اح نو لػ لع يكغ لشكإ، حيث ، كذلظ لقػة أدلتيع ككضػحياالسحىب األكؿ كىػ محىب الجسيػر

عجة لمرغيخة، حيث قاؿ تعالى:  -تعالى –الرغيخ كالرغيخة فائجة كمقرػد، لسا كضع هللا 

ِئي َلْع يَ  ُتُيغَّ َثبَلَثُة َأْشُيٍخ َكالبلَّ َداِئُكْع ِإِف اْرَتْبُتْع َفِعجَّ ِئي َيِرْدَغ ِمَغ اْلَسِحيِس ِمغ نِّ ، ِٕحْزَغ()َكالبلَّ

 .ٖترػر نكاح الرغيخ كالرغيخةىػ الشكاح، كذلظ دليل  شخعاً  كسبب العجة

 : رأي لصقمنهف 

فإف الشاضخ في قانػف األحػاؿ الذخرية األردني، يخى أنو لع يتصخؽ  ،مسا سبقبالخ ع 

يذتخط )، حيث ذكخ في ذلظ أنو:بشاء عمى عجـ جػاز زكاجيع كيج الرغارلسػضػع الػالية في تد 

 ،يتع الخاشب الدشة الدادسة عذخكأف  في أىمية الدكاج أف يكػف الخاشب كالسخصػبة عاقميغ،

حيث كاف يخى أف ىحا الدغ يرم  لمدكاج كػنيسا  ٗكأف تتع السخصػبة الخامدة عذخة مغ العسخ(

أف يكػف كل مشيسا قج أتع الثامشة عذخ سشة ) :، إال أنو جاء التعجيل في القانػف الججيجبالغاف

الدغ القجيع َنحاؾ لع يعج صالحًا كفي ىحا داللة كاضحة عمى أف القانػف قج رأى أف  ،٘(شسدية

استثشى مغ ذلظ الحاالت الخاصة، التي يأذف القاضي فييا بالدكاج عشجما تقجـ الدماف، إال أنو 

                                                           

 .ٖٕٔص  ٗالدخخدي، السبدػط، ج ٔ
 . [ٗسػرة الصبلؽ: َية ]  ٕ
./ ابغ عثيسيغ، الذخح السستع، ٖٕٔ -ٕٕٔص ٗ./ الدخخدي، السبدػط، جٜٔ -ٜٓص  ٘العيشي، البشاية، ج ٖ
 .ٛ٘ص ٕٔج
 ـ.ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٘السادة ) 4
 .ـٕٓٔٓمغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ  )أ( (ٓٔالسادة ) 5
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في كل مغ القانػف  مغ أكسل الخامدة عذخ سشة شسدية مغ عسخه، إف رأى مرمحة تقتزي ذلظ

يفيع  ساربيخّخج لمقانػف فيسا ذىب إليو  ، إال أنوبالخ ع مسا اختاره الباحث سابقاً . ك ٔالقجيع كالججيج

، كػنو كجج أف أىمية الدكاج ال كذلظ التساسا مشو لمػاقع السعاصخ ،مغ قبيل الدياسة الذخعيةو أن

اختمف عغ زماف الفقياء في قج  السعاصخسيسا كأف الدماف الحي  ، البإتساـ ىحا الدغإال  تتحقق

لدماف بتغيخ ا األحكاـ الفقيية السدتشبصة تتغيخف غ السعخكؼ في القػاعج الذخعية أ، كمالقجيع

از، كذلظ أف . كيبقى الباحث عمى اختياره الدابق في رأي الفقياء في الجػ كاختبلؼ األحػاؿ

، فستى اقتزيت السرمحة كرأت الزخكرة في تدكيج الرغار، كذلظ كمو األصل يبقى عمى أصمو

  .-أعمى كأعمع –عالى ، وهللا تفإنو يجػز ذلظ ،نطخ القاضي فيو مغ خبلؿ

 :شالشح يطانةٔفٍّ  ،انٕالٌح عهى َكاغ انصغٍرانصاًَ: ثؽس انً

 :انٕالٌحيفٕٓو  :األٔل ًطهةان

متفخع حكع الػالية عمى الرغيخ في الشكاح، سػاء  يخ السسيد أك السسيد،  عغالحجيث إف 

يث اتجيت أقػاليع ح ،القػؿ الخاج  بجػاز تدكيج الرغيخ كالرغيخة )سػاء البكخ أك الثيب( عغ

بجػاز تدكيجيسا مغ قبل الػلي، كبسا أف الجػاز مختبط بػجػد الػلي، كاف ال بج مغ بياف بعس 

 .األحكاـ التي تتعمق بالػالية في زكاجيسا

أصميا َكِلي: اْسٌع مغ َأسساء ّللاَّ َتَعاَلى: الَػليُّ ُىَػ الشاِصُخ، َكِقيَل: اُلَسَتَػلِّي  :2لصهالي  صغ  :أوال  

: اْلَػاِلي، َكُىَػ ماِلُظ اأَلشياء َجِسيِعَيا  أُلمػر اْلَعاَلِع َكاْلَخبَلِئِق القائُع ِبَيا، َكِمْغ َأسسائو َعدَّ َكَجلَّ

اْبُغ ِسيَجْه: َكلَي الذيَء كَكلَي َعَمْيِو كاليًة كَكاليًة، َكِقيَل: الػالية الُخصة كاإِلمارة، قاؿ الُسَتَرخُِّؼ ِفيَيا.

                                                           

مغ قانػف األحػاؿ الذخرية  )ل( (ٓٔالسادة )ـ، ك ٜٙٚٔمغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ  ( )أ(ٙ) السادة ٔ
 ـ. ٕٓٔٓاألردني لعاـ 

 .ٙٓٗ، ص٘ٔابغ مشطػر، لداف العخل، ج ٕ
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كِّيتِ كقاؿ اْلَسْرَجُر.  كالَػاليةُ  ْمَصاُف، كالَػالية كالػالية الشُّرخة. ُيَقاُؿ: ٔاْبُغ الدِّ : الِػالية، ِباْلَكْدِخ، الدُّ

 .َأي ُمْجَتِسُعػَف ِفي الشُّرخة ىع عمى َكاليٌة أك )ِكاليٌة(

 :مشياعخؼ الفقياء الػالية بتعخيفات مختمفة  لصهالي  ف  لصظالح لصفقيمء: :ثمنيم  

. كقج اعتخض عمى ىحا التعخيف بأنو تعخيف  يخ ٕح القػؿ عمى الغيخ شاء أك أبىتشفي .ٔ

أف السخاد بتشفيح القػؿ ما يكػف في الشفذ أك في الساؿ أك فييسا معا، كأف كذلظ  ،جامع

  .ٖالسخاد في ىحا التعخيف ما يذسل الشفذ دكف الساؿ

مغ لو عمى  :مى أف الػلي ىػع السالكي قاـ بتعخيفو ابغ عخفو كأخح بو فقياء السحىبما  .ٕ

كيبلحع  .ٗالسخأة ممظ، أك أبػة أك تعريب، أك إيراء أك كفمة، أك سمصشة أك ذك إسبلـ

 .عمى ىحا التعخيف أنو مخرز بػالية الشكاح

كىحا  ،الػالية عمى الشفذ كالػالية عمى الشكاح :مشيا ،كالػالية تشقدع ألقداـ لعجة اعتبارات .ٖ

كمشيا الػالية عمى الساؿ الحي سيتع بيانو في أحكاـ  ،حثما سيتع بيانو في ىحا السب

  .الرغيخ في مدائل الػالية عميو

  .بتعخيف محجد ككاض  لمػاليةالقانػف لع يأت  :لصقمنهف الػالية في  :ثمصثم 

                                                           

يعقػل بغ إسحاؽ، أبػ يػسف، ابغ الدكيت: إماـ في المغة كاألدل. أصمو مغ خػزستاف )بيغ البرخة كفارس( تعمع  ٔ
كجعمو في عجاد نجمائو، ثع قتمو، لدبب مجيػؿ. مغ كتبو "  ببغجاد. كاترل بالستػكل العباسي، فعيج إليو بتأديب أكالده،

ط " ك " القمب  -ط " ك " األضجاد  -ط " قاؿ السبخد: ما رأيت لمبغجادييغ كتابا أحدغ مشو، ك " األلفاظ  -إصبلح السشصق 
ك يخ ذلظ  ألجشاس "ط " ك " ا -ط " ك " شخح ديػاف قيذ ابغ الخصيع  -ط " ك " شخح ديػاف عخكة ابغ الػرد  -كاإلبجاؿ 

 . ٜ٘ٔص ٛالكثيخ مغ السرشفات لو./ الدركمي، األعبلـ، ج
ص  ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٚٔٔص  ٖ. / ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٕٛٔالحركفي، الجر السختار ، ص  ٕ
 .ٕٓٛص  ٜ. / العيشي، البشاية، جٕٓٛص  ٙ./ الكاساني، بجائع الرشائع، ج٘٘

 .٘٘ص  ٖلسحتار، جابغ عابجيغ، رد ا 3
عمى شخح ./ العجكي، حاشية العجكي ٗص ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٛ٘ٔالخصاع، شخح حجكد ابغ عخفة، ص ٗ

 .ٓٗٙص ٕ./ زركؽ، شخح زركؽ عمى متغ الخسالة، جٜٖص ٕكفاية الصالب الخباني، ج
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 :عهى َكاغ انصغٍرؼكى انٕالٌح  :ًَانًطهة انصا

، كعميو سيتع ٔكالية نجل كاختيارنػعاف: كالية إجبار، ك  شكمحلصهالي  ف  لصال بج سن سعخف  أف 

 :ى نكاح الرغيخ عمى الشحػ اآلتيبياف َراء الفقياء في حكع الػالية عم

يخة البكخ، ىي كالية إجبار، عمى أف الػالية في تدكيج الرغيخ كالرغٕاألربعة الفقياء اتفق -

، فإف يدةكالسس السسيدأيزًا عمى ك ك يخ السسيدة  تثبت عمى  يخ السسيد الػالية ف ىحهإحيث 

ليسا كالية اإلجبار عمييسا مغ الكفء، كبسيخ السثل كاف الدكاج  غْ مَ  لِ بَ قِ  غْ تع تدكيجيسا مِ 

، كهف كخه الرغيخ الدكاج كامتشع، كأدلتيع في ذلظ مثل أدلة الجػاز، فيخجع إلييا صحيحاً 

  .في ذلظ

 .، ألنو ال يجيد زكاج الرغيخ كالرغيخةفبل رأي لو في ذلظ: أسم لصقمنهف 

 ىا يشفح عقج لصرغيخ ف  لصشكمح فيسم إذل بمشخ لصعقج بشفدو ؟ لصدؤلؿ: يبق  و 

، كتع الحكخ سابقا أف عقج الرغيخ في الشكاح ال أف تتختب عميو َثاره الذخعية ينفاذ العقج يعش

يشفح إال بػجػد الػلي، كأف الػالية عميو ىي كالية إجبار، كبالتالي ال يسمظ الرغيخ أف يدكج 

ال يسمظ كالية عمى نفدو، فبل يشفح عقج الشكاح إف باشخه بشفدو، كىحا بالشدبة لمرغيخ  ألنو؛ نفدو

كذلظ ألف مغ شخكط عقج الشكاح ىػ أف يكػف ؛  يخ السسيد متفق عميو بيغ جسيػر الفقياء

 أىمية يدػغ لو بيا شخعا مباشخة الشكاح. اف أصحال الستعاقج

 :اففي نفاذ عقجه محىبإذا باشخ عقج الشكاح الرغيخ السسيد ف أّما

                                                           

ص ٕالكاساني، بجائع الرشائع، ج./ ٕٛٔ./ الحركفي، الجر السختار، ص ٚٔٔص ٖابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٔ
 .ٖٕ٘ص ٚ./ البابختي، العشاية، جٖٕ٘
  .ٜٔتع ذكخه سابقا ص  ٕ
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أف العقج يكػف مػقػفا عمى إجازة الػلي  ٕولصسمصكي ٔلصحشفي : كىػ ما ذىب إليو لصسحىب لووؿ

كهال فبل. كعممػا ذلظ: بأف نفاذ الترخؼ يكػف بشاء عمى  ،فإف أجازه نفح ،ةمسغ تجػز لو اإلجاز 

فبل يشفح  ،ب ال يقف عمى ذلظاشتسالو لػجو السرمحة، كالربي لقمة تأممو الشتغالو بالميػ كالمع

بل يتػقف عمى إجازة كليو، فبل يتػقف عمى بمػ و حتى لػ بمغ قبل أف يجيده الػلي ال  ،ترخفو

ألف العقج انعقج مػقػفا عمى إجازة الػلي كرضاه، لدقػط اعتبار إال إذا أمزاه بعجىا؛  يشفح بالبمػغ

 ما لع يجده بشفدو.رضا الربي شخعا، كبالبمػغ زالت كالية الػلي فبل يشفح 

، أف عقج الرغيخ في الشكاح بشفدو ٗولصحشمبك ٖلصذمفعي : كىػ ما ذىب إليو لصسحىب لصثمن 

باشل كال يشفح مصمقا، كعممػا ذلظ: بأف الرغيخ ال يسمظ أمخا في نفدو، كأف الػالية عميو كانت 

 .بدبب ذلظ، كأنو ال يذتخط رضاه في الشكاح، فمحلظ ال يعقجه بشفدو

 
                                                           

./ ابغ مازة، بخىاف الجيغ محسػد بغ أحسج، ٖٚص  ٘./الدخخدي، السبدػط، جٖٛص  ٖالبحخ الخائق، ج ابغ نجيع، ٔ
 –ـ، دار الكتب العمسية، بيخكت  ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، الصبعة األكلى، ٕٖص ٖالسحيط البخىاني في الفقو الشعساني، ج

./ الكاساني، ٖٖٔص  ٕلبشاف، تحقيق: عبج الكخيع سامي الجشجي./ الذمبي، حاشية الذمبي مع تبييغ الحقائق لمديمعي، ج
يػسف بغ مػسى، السعترخ مغ السخترخ مغ مذكل  أبػ السحاسغ جساؿ الجيغ، ./ الَسَمصيٖٖٕص  ٕبجائع الرشائع، ج

 (.ٙٗ.ٖ، السكتبة الذاممة إصجار)بيخكت –عالع الكتب  ،ٕ٘ٛص  ٔاآلثار، ج
، ٕٓٙ./ ابغ الحاجب، عثساف بغ عسخ بغ أبي بكخ، جامع األميات، ص ٖ٘ٗص  ٖالخعيشي، مػاىب الجميل، ج ٕ

ـ، اليسامة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، تحقيق: أبػ عبج الخحسغ األخزخ األخزخي./خميل ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔالصبعة الثانية 
./ ٜٖٓص  ٖ./ عمير، مش  الجميل، جٜٓ٘ص  ٖسحاؽ، التػضي  في شخح السخترخ الفخعي البغ الحاجب، جبغ إ

./ أبػ البقاء ٖٕٗص  ٕ./ ابغ شاس، عقج الجػاىخ الثسيشة، جٕٔٗص  ٕ،جمع حاشية الجسػقي الجرديخ، الذخح الكبيخ
الصبعة ، ٕٖٖص  ٔفقو اإلماـ مالظ، ج الذامل فيبيخاـ بغ عبج هللا بغ عبج العديد بغ عسخ بغ عػض، الجميخي، 
 ـ، مخكد نجيبػيو لمسخصػشات كخجمة التخاث، ضبصو كصححو: أحسج بغ عبج الكخيع نجيب.ٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔاألكلى، 

األسيػشي،  ./ٖٕٔص  ٜ./ العسخاني، البياف، جٙ٘ٔص  ٜ./ الشػكي، السجسػع، جٕٕص  ٘الذافعي، األـ، ج ٖ
 .ٔٔص  ٕسػقعيغ كالذيػد، ججػاىخ العقػد كمعيغ القزاة كال

ص  ٖ./ ابغ قجامة، الكافي، جٜٛص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٖ٘ٛص  ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ٗ
 .ٕ٘ص  ٕٔ./ ابغ عثيسيغ، الذخح السستع، جٕ٘ص  ٛ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٛٔ
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 لصسختمر: لصخأي

ف عقج الشكاح مغ العقػد الكبيخة ليا أثخ حيث إ ،ا ذىب إليو السحىب الثانيإلى م الباحث يسيل

كأنو ال  ،الػالية عميو كانت بدبب ذلظك  ،في نفدو الرغيخ ال يسمظ أمخاً كعمتيع بأف  ،في األمة

  .كانت قػية في ذلظ ،فمحلظ ال يعقجه بشفدو ،يذتخط رضاه في الشكاح

  :نهف رأي لصقم

حيث لع يجيد زكاجو باألصل،  ،عجـ جػاز عقج الرغيخ في الشكاح بشفدو ذىب القانػف إلى

يفيع مغ نز مادتو اشتخاط كل مغ العاقجيغ العقل فسغ بال أكلى عجـ جػاز عقجه بشفدو، ك 

حيث جاء في  ،أف الرغيخ ال ير  لو أف يعقج بشفدوك  ،كبمػغ الدغ السعيشة السأذكف بيا لمدكاج

أف يتع الخاشب ك  يذتخط في أىمية الدكاج أف يكػف الخاشب كالسخصػبة عاقميغ،) :دتونز ما

التعجيل في القانػف جاء ك  ٔ، كأف تتع السخصػبة الخامدة عذخة مغ العسخ(الدشة الدادسة عذخ

)جػاز  :كىػ استثشاءً كأضاؼ  ،ٕ(أف يكػف كل مشيسا قج أتع الثامشة عذخ سشة شسدية: )الججيج

  .ٖ( مغ عسخه إذا َرى السرمحة في ذلظ مغ بمغ سغ الخامدة عذخة تدكيجالقاضي 

حكم لصهالي  ف  ، سم كمنت لصرغيخة ثيبم  بعج بيمف فيسم إذل كمنت صغيخةيبق  لصتدمؤؿ فيسم إذل  -

 لصفقيمء ؟ عدويجيم عشج 

 :سحىبين لصثيب عك لصرغيخة  والي  عدويج لختكف لصفقيمء ف 

                                                           

 ـ.ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٘السادة ) 1
 .ـٕٓٔٓمغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ  )أ( (ٓٔلسادة )ا 2

 ـ. ٕٓٔٓ( )ل( مغ القانػف نفدو لعاـ ٓٔـ ، كالسادة )ٜٙٚٔ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٙالسادة ) ٖ
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الػالية في تدكيج  إلى أف ٖكىػ أحج قػلي الحشابمة، ٕكالسالكية ،ٔذىب الحشفية :لصسحىب لووؿ

كدليميع في ىحا ما استجلػا بو في ثبػت كالية اإلجبار في  ،، ىي كالية إجبارالرغيخة الثيب

. حيث إف جسيع األدلة جاءت عمى العسػـ في تدكيج الرغيخة ٗتدكيج الرغيخ كالرغيخة البكخ

 .يخة الثيب مغ ذلظمى استثشاء الرغكلع يأت دليل ع

، إلى ٙكىػ السحىب كالقػؿ اآلخخ عشج الحشابمة ،٘كىػ ما ذىب إليو الذافعية :لصسحىب لصثمن 

فبل يجػز ألبييا كال لججىا إجبارىا عمى  ،ىي كالية اختيار ،أف الػالية في تدكيج الرغيخة الثيب

  :كأدلتيع في ذلظ ما يأتي ،فبل تدكج حتى تبمغ ،الدكاج

 ، كما ٚ)الثيب أحق بشفديا مغ كلييا( :قاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص  –بغ عباس، أف الخسػؿ ما ركي عغ ا .ٔ

 

 

                                                           

 ٖشخح الكتال، ج / السيجاني، عبج الغشي بغ شالب الغشيسي الجمذقي، المبال فئٖٜص  ٔالسخ يشاني، اليجاية، ج ٔ
/ ٛص ٕالدبيجي، الجػىخة الشيخة، ج /محيي الجيغ عبج الحسيج. لبشاف، تحقيق:   –، السكتبة العمسية، بيخكت ٓٔص

 ٕٗٚص  ٖ/ البابختي، العشاية، جٜٓص ٘/ العيشي، البشاية، جٕٔٔص  ٕالديمعي، تبيغ الحقائق، ج
، أبػ عبج هللا السػاؽ،   العبجري /  ٚص ٕالفػاكو الجكاني، ج/ الشفخاكي، ٛٛٙص ٕ، اإلشخاؼ، جالقاضي عبج الػىال ٕ

-ىػ ٙٔٗٔالصبعة األكلى، ، ٕٕ٘ص  ٘، التاج كاإلكميل لسخترخ خميل، جغخناشيبغ يػسف بغ أبي القاسع بغ يػسف ال
 .ٕٓٚص  ٔ، السعػنة، ج/ القاضي عبج الػىالـ، دار الكتب العمسية.ٜٜٗٔ
 ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ / ٜٖٗ، العجة، ص بياء الجيغ السقجسي/ .ٜٜص  ٙابغ مفم ، السبجع، ج ٖ

، ٔٛص  ٕ/ ابغ الفخاء، القاضي أبػ يعمى   بغ الحديغ، السدائل الفقيية مغ كتال الخكايتيغ كالػجييغ، جٜٖٓص 
 غ   البلحع.الخياض، تحقيق: الجكتػر عبج الكخيع ب -ـ، مكتبة السعارؼٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔالصبعة األكلى 

 . ٕٕ-ٜٔتع ذكخه سابقا ص  ٗ
/ ٘ٛٔص ٜ/ العسخاني، البياف، ج ٖٚ٘ص  ٚ/ الخافعي، العديد، جٕٚٔص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا  ٘

 .ٕٗٚص  ٚ/ الييتسي، تحفة السحتاج، جٙٙص  ٜ/ الساكردي، الحاكي الكبيخ، جٕٚٔص ٙٔالشػكي، السجسػع، ج
/ ابغ الفخاء، السدائل ٜٖٓص  ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ / ٜٖٗجة، ص ، العبياء الجيغ السقجسي ٙ

 .ٜٜص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٔٛص  ٕالفقيية، ج
 .ٖٚٓٔص  ٕ(، جٕٔٗٔركاه مدمع، صحي  مدمع، حجيث رقع) ٚ
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. ككجو الجاللة ٔليذ لمػلي مع الثيب أمخ() :قاؿ –ملسو هيلع هللا ىلص  –ركي عغ ابغ عباس أيزا، أنو 

أف الرغيخة إف كانت ثيبا ال فخؽ بيغ أف تحرل ثيػبتيا بػطء حبلؿ، أك  :في الحجيثيغ

بػطء شبية، أك بدنا، ففي الجسيع كاف ال بج مغ إذنيا، كال إذف ليا في صغخىا، فبل 

 .ٕتجبخ عمى الدكاج حتى تبمغ كتدتأذف

. ٖقاؿ: )البكخ تدتأمخ في نفديا، كالثيب تذاكر( -ملسو هيلع هللا ىلص  -عغ أبي ىخيخة، أف الخسػؿ  .ٕ

 فخؽ بيغ البكخ حيث أنيا تدتأذف، كهذنيا ملسو هيلع هللا ىلص –أف الخسػؿ  :ككجو الجاللة في الحجيث

 :قاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص  –الشبي أف ك ، -رضي هللا عشيا  –يكػف في صستيا كسا جاء عغ عائذة 

، كالثيب سػاء كانت صغيخة أك كبيخة تذاكر، ٗ)البكخ تدتأمخ في نفديا كهذنيا صساتيا(

عج البمػغ، لعجـ اعتبار قػليا في كالسذاكرة ال تكػف إال بالشصق، فبل يكػف ذلظ إال ب

الرغخ، فتؤذف ألف إذنيا معتبخ في حاؿ الكبخ فبل يجػز اإلفتيات عمييا كىي صغيخة، 

 . ٘تبمغ فمحلظ لع يجد تدكيجيا حتى

                                                           

ِجدْ ركاه أبػ داكد،  ٔ سشغ أبي داكد، حجيث تاني، سميساف بغ األشعث بغ إسحاؽ بغ بذيخ بغ شجاد بغ عسخك األزدي الدِّ
ـ، دار ٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔالصبعة األكلى، ، كقاؿ عشو شعيب األرنؤكط: حجيث صحي ، ٜٖٗص  ٖ(، جٕٓٓٔرقع )

مَحسَّج كاِمل قخه بممي./ كقاؿ ابغ حجخ العدقبلني: ركاتو ثقات. ابغ حجخ  -الخسالة العالسية، تحقيق: شَعيب األرنؤكط 
غ عمي بغ   بغ أحسج، التمخيز الحبيخ في تخخيج أحاديث الخافعي الكبيخ، حجيث رقع بػ الفزل أحسج بأ العدقبلني،

 ـ، دار الكتب العمسية. ٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔ، الصبعة األكلى ٖٓ٘ص ٖ(، جٛٓ٘ٔ)
ص  ٕ./ الذيخازي، السيحل، جٕٚٔص  ٖ./ األنراري، أسشى السصالب، جٕٚٗص  ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٕ

./ ٘ٙٔص  ٙٔ./ الشػكي، السجسػع، جٕٚص  ٚ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٖٚ٘ص  ٚعديد، ج./ الخافعي، الٖٓٗ
-ىػٕٛٗٔ، الصبعة األكلى، ٕٗص  ٕٔالجػيشي، عبج السمظ بغ عبج هللا بغ يػسف، نياية السصمب في دراية السحىب، ج

 ـ، دار السشياج، تحقيق: األستاذ الجكتػر عبج العطيع محسػد الّجيب.ٕٚٓٓ
 : حجيث صحي .في تحقيقو ، كقاؿ عشو شعيب األرنؤكطٖٖص  ٕٔ(، جٖٔٔٚأحسج في مدشجه، حجيث رقع )ركاه  ٖ
(، ٕٔٗٔ./ كركاه مدمع، صحي  مدمع، حجيث رقع )ٕٔص  ٜ(، جٜٙٗٙركاه البخاري، صحي  البخاري، حجيث رقع ) ٗ
 .ٖٚٓٔص  ٕج
ص  ٕ./ الذيخازي، السيحل، جٕٚٔص  ٖج./ األنراري، أسشى السصالب، ٕٚٗص  ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٘

 .٘ٙٔص  ٙٔ./ الشػكي، السجسػع، جٕٚص  ٚ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٖٚ٘ص  ٚ./ الخافعي، العديد، جٖٓٗ
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 :ٔاستجلػا بالسعقػؿ .ٖ

  نو يشتطخ حتى تبمغ، إ :أي ية مختقبة فيسكغ انتطارىا لئلذف،ف لمبمػغ  اإحيث

 كيؤخح إذنيا بعج البمػغ.

   كأف الثيب التي مارست الخجاؿ زالت  باكتيا كعخفت ما يزخىا كما يشفعيا مشيع

 بخبلؼ البكخ.

 :لصسشمقذ 

 :أجال السحىب األكؿ عمى األدلة التي ذىب إلييا السحىب الثاني بسا يأتي

أجيب عمى الجليل األكؿ: أف الػلي كلي عمى مغ ال يمي نفدو كمالو، فيدتبج بالعقج عمى  .ٔ

خة كالبكخ. كتأثيخه أف الذخع بدبب اعتبار صغخىا، أقاـ رأي الػلي مقاـ الثيب الرغي

 . ٕرأييا، كسا في حق الغبلـ ككسا في حق الساؿ، كبالثيػبة ال يدكؿ الرغخ

ألنو عمق بو ما ال  ع الثيب السخاد بالحجيث البالغة،أجيب عمى الجليل الثاني: أف لف .ٕ

أحق بشفديا، كذلظ إنسا يتحقق في البالغة  يتحقق إال بعج البمػغ، كىػ السذاكرة ككػنيا

 .ٖ دكف الرغيخة

أف مقتزى الػالية الشطخ لمحاجة ككفػر  :أما ما أجيب عمى الجليل الثالث كىػ السعقػؿ .ٖ

الذفقة، كىي مػجػدة في األل كالجج، كال مسارسة لمرغيخ كي ُتحجث الخأي مع انعجاـ 

                                                           

./ الييتسي، نياية ٜٕٕص ٙ./ الخممي، نياية السحتاج، جٖٗٔ+ٕٚٔص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا  ٔ
عمى حل ألفاظ فت  إعانة الصالبيغ  بكخ )السذيػر بالبكخي( عثساف بغ   شصا،أبػ ./ الجمياشي، ٕ٘ٗص ٚالسحتاج، ج
 ـ، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػريع.  ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔالصبعة األكلى، ، ٖٚ٘ص ٖ، جالسعيغ
 .ٛٛٙص ٕ/ البغجادي، اإلشخاؼ، جٖٕٔص ٖ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٕٛٔص ٗالدخخدي، السبدػط، ج ٕ
 .ٕٗٗص  ٕ/ الكاساني، بجائع الرشائع، جٜٚٔص  ٗخدي، السبدػط، جالدخ  ٖ
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تػجج بانعجاـ الذيػة، فيجار الحكع عمى الذيػة، بسعشى أف السسارسة التي تحجث الخأي ال 

 .ٔالرغخ في ذلظ، ألنو سبب لمعجد عغ الترخؼ، فكمسا ثبت الرغخ تثبت الػالية

 :عك  سم ذىب إصيو لصسحىب لووؿ وأجمب لصسحىب لصثمن 

صمى هللا عميو  –أف ما ذىب إليو السحىب األكؿ في عسػـ األدلة خخجت بقػؿ الشبي  .ٔ

حيث جاء الحجيث عمى عسػمو في الرغيخة  ،ٕالثيب أمخ(ليذ لمػلي مع  ) :-كسمع 

 .ٖكالكبيخة

، لسا بمػغ قياًسا عمى عتق األمةكألف كل صفة خخج بيا الػلي عغ كساؿ الػالية قبل ال .ٕ

كاف حجكثو بعج البمػغ مانًعا مغ إجبارىا عمى الشكاح كاف حجكثو قبل البمػغ مانًعا مغ 

 .ٗإجبارىا عمى الشكاح

 .٘سميسة ذىبت عجتيا بجساع فمع يجد إجبارىا عمى الشكاح كالكبيخةكألف الثيب حخة  .ٖ

مى األكلياء فسخرػصة ، إف حسمت ع)كأنكحػا األيامي(:-تعالى  – في قػلوكأما اآلية  .4

  .ٙابقاً بسا ذكخ س

 

                                                           

 .ٖٜٔص  ٔ/ السخ يشاني، اليجاية، جٕٜص  ٘العيشي، البشاية، ج ٔ
 . ٕٖسبق تخخيجو ص  ٕ
الصبعة ، ٖٙص  ٜج ،في فخكع السحىب الذافعي، بحخ السحىب الخكياني، أبػ السحاسغ عبج الػاحج بغ إسساعيل ٖ

./ العسخاني، ٚٙص ٜ./ الساكردي، الحاكي الكبيخ، جلكتب العمسية، السحقق: شارؽ فتحي الديجـ، دار آٜٕٓاألكلى، 
 . ٕٛٔص ٜالبياف، ج

 السرادر الدابقة.  ٗ
 السرادر الدابقة. ٘
./ العسخاني، البياف، ٚٙص ٜ. / الساكردي، الحاكي الكبيخ، جٖٙص  ٜالخكياني، بحخ السحىب في فخكع السحىب، ج ٙ
 .ٕٛٔص ٜج
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 لصسختمر: لصخأي 

كذلظ بدبب ؿ، ما ذىب إليو السحىب األك  إلى يسيلبعج عخض األدلة كمشاقذتيا، فإف الباحث 

، كسا أف كصف الرغخ انصبق عمى الثيب في ىحه الحالة، فألحقت كقػة مشاقذتيع ػة أدلتيع،ق

لعجـ إدراكيا لمسرمحة بدبب بالرغيخة البكخ في جػاز إجبار الػلي عمى تدكيجيا، كذلظ 

 .أعمى كأعمع -تعالى  –، كلكساؿ كفػر الذفقة في كلييا، وهللا صغخىا

كسبق  ،لرغيخة البكخ، ألنو ال يجيد زكاج الرغيخ كالرغيخةفبل رأي لو كسا في ا أسم لصقمنهف:

 أف ما ذىب إليو ىػ مغ قبيل الدياسة الذخعية في ذلظ. اإلشارة إلى
 

 :ٔفٍّ فرعاٌ ،ٔشرٔطّ : يٍ نّ انٕالٌح عهى انصغٍر فً انُكاغنسانًطهة انصا

 :: يٍ نّ انٕالٌح عهى انصغٍر فً انُكاغانفرع األٔل

 أف األل تثبت لو كالية ٔخما سبق في حكع الػالية في تدكيج الرغيى اتفق الفقياء بشاء عم

 : ، إلى ثبلثة محاىباإلجبار في تدكيج الرغيخ كالرغيخة البكخ، ثع اختمفت أقػاليع في  يخ األل

إلى أف الحي تثبت لو ىحه الػالية ىػ الػلي مغ العربة، كىع  ٕ: ذىب الحشفيةلصسحىب لووؿ

كيعتبخ في الػالية األقخل فاألقخل، فأقخل األكلياء االبغ، ثع ابشو كهف  عمى التختيب في اإلرث،

سفل، ثع األل، ثع الجج كهف عبل، ثع الجج عشج أبي حشيفة أكلى مغ األخ، سػاء كاف ألل كأـ أك 

ألف مغ أصميسا أف األخ يداحع الجج في  ؛، األخ كالجج يدتػياف، كعشج أبي يػسف و ألل

                                                           

 . ٕٔ-ٜٔطخ ص يش ٔ
./ السيجاني، المبال ٕٗٚص  ٖ./ البابختي، العشاية، جٖٜٔص ٔ./ السخ يشاني، اليجاية، جٜٓص ٘العيشي، البشاية، ج ٕ

ْحَشة الثقفي، أحسج بغ   بغ  ، لداف الحكاـ في معخفة األحكاـ، ص ٓٔص ٖفي شخح الكتال، ج ، ٖٛٔ./ ابغ الذِّ
./ شيخي ٖٖٔص  ٖالقاىخة./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، ج –مصبعة البابي الحمبي  ـ،ٖٜٚٔ -ىػ ٖٜٖٔالصبعة الثانية، 

 .ٖٖٛص  ٔزاده، مجسع األنيخ، ج
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 ،الجج مقجـ في العرػبة في السيخاث، فكحا في الػالية، كعشج أبي حشيفة العرػبة حتى يذتخكا

 فكحلظ في الػالية. كأدلتيع في ذلظ:

كجو الجاللة في . ٔ، كال يدكجيغَّ إال األكلياء( ُتْشِكُحػا الشداء إال األكفاء)ال :-ملسو هيلع هللا ىلص  –قػلو  .ٔ

نكاح الرغيخ كالرغيخة، كاألكلياء  الحجيث أف الشكاح ال يجػز بغيخ األكلياء، كمغ ذلظ

 .ٕفي الحجيث ىػ العربة مغ القخابة، كسا بيشيا فقياء الحشفية

 ىػ تحجيج الشكاح  . ككجو الجاللة في الحجيث:ٖ:)الشكاح إلى العربات(-ملسو هيلع هللا ىلص  –قػلو   .ٕ

 .ٗةال لغيخىع، كمغ ذلظ في نكاح الرغيخ كالرغيخ  ،بػالية العربات فقط

 ،٘زكج بشت أخيو ابغ أختو كىسا صغيخاف -رضي هللا عشو -أف عخكة بغ الدبيخ ما ركي   .ٖ

 

                                                           

ركاه الجارقصشي في سششو، كقاؿ: في الحجيث مبذخ بغ عبيج، كىػ متخكؾ الحجيث أحاديثو ال يتابع عمييا. الجارقصشي،  ٔ
ـ، مؤسدة الخسالة، بيخكت  ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔلصبعة األكلى، ، اٖٛ٘ص  ٗعمي بغ عسخ بغ أحسج، سشغ الجارقصشي، ج

./ كحكع األلباني عمى لبشاف، تحقيق: شعيب األ – رنؤكط، حدغ عبج السشعع شمبي، عبج المصيف حخز هللا، أحسج بخىـػ
صبعة ، الٕٗٙص  ٙالحجيث بأنو مػضػع.   ناصخ الجيغ األلباني، إركاء الغميل في تخخيج أحاديث مشار الدبيل، ج

 بيخكت. –ـ، السكتب اإلسبلمي ٜ٘ٛٔ -ىػ  ٘ٓٗٔالثانية 
 ، نذخ:ٜ٘ص ٖ، االختيار لتعميل السختار، جعبج هللا بغ محسػد السػصمي البمجحيمجج الجيغ أبػ الفزل  بغ مػدكد،ا ٕ

ص  ٕئق، ج./ ابغ نجيع، الشيخ الفأٖٜص  ٔ./ السخ يشاني، اليجاية، جالقاىخة –ـ، مصبعة الحمبي  ٖٜٚٔ -ىػ  ٖٙ٘ٔ
 .ٕٚٚص  ٖ./ البابختي، العشاية، جٜٕٔص  ٗ./ الدخخدي، السبدػط، جٖٜ./ العيشي، البشاية، ج ص ٕٗٔ
ذكخ ىحا الحجيث شسذ األئسة الدخخدي، كسبط بغ الجػزي، كلع يخخجو أحج مغ الجساعة، كال يثبت، مع أف األئسة ٖ  

./ كذكخه الديمعي في نرب الخاية، ٖٜ ص ٘عيشي، البشاية، جيشطخ في: ال األربعة اتفقػا عمى العسل بو في حق البالغة.
ـ، مؤسدة ٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔ، الصبعة األكلى، ٜ٘ٔص  ٖعبج هللا بغ يػسف بغ  ، نرب الخاية ألحاديث اليجاية، ج

ات لع قاؿ ابغ حجخ العدقبلني: حجيث الشكاح إلى العربك لبشاف، تحقيق:   عػامة./  –الخياف لمصباعة كالشذخ، بيخكت 
 –، دار السعخفة ٕٙص ٕأججه. ابغ حجخ العدقبلني، أحسج بغ عمي بغ  ، الجراية في تخخيج أحاديث اليجاية، ج

 بيخكت، تحقيق: الديج عبج هللا ىاشع اليساني السجني.
./ ٕٗٔص  ٕالشيخ الفائق، ج ./ ابغ نجيع،ٖٜٔص  ٔ/ السخ يشاني، اليجاية، جٜ٘ص ٖ، االختيار، جابغ مػدكد ٗ
 .ٕٚٚص  ٖ./ البابختي، العشاية، جٜٕٔص  ٗ./ الدخخدي، السبدػط، جٖٜلعيشي، البشاية، ج ص ا
 .ٗٙٔص ٙالرشعاني، السرشف، جعبج الخزاؽ  ٘
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 .ٔكىحا دليل عمى أف ثبػت الػالية عشج الحشفية لدائخ العربات  يخ األل كالجج

قػؿ أبي حشيفة استحدانا كىػ: أف الػالية نطخ، كالشطخ يتحقق بالتفػيس إلى مغ ىػ   .ٗ

كالذفقة مػجػدة في األـ كقخابتيا كسا ىي  السختز بالقخابة الباعثة عمى الذفقة.

مػجػدة في قخابة األل، لحلظ ثبتت الػالية عمى الرغيخ كالرغيخة في الدكاج إلى 

 .ٕالعربات عشج الحشفية

في الخاج  عشجىع، إلى أف الحي تثبت  ٗكالحشابمةٖ: كىػ ما ذىب إليو السالكيةلصسحىب لصثمن 

الػصي ىػ الحي كضعو األل ، ك ، ألف األل لو شفقةأك كصي األلىػ األل  ،لو ىحه الػالية

يزاؼ لؤلل كالػصي، الدمصاف في ذلظ، كذلظ إذا انعجـ األل ك فكاف بسشدلة األل في ذلظ. 

 :كالػصي. كأدلتيع في ذلظ

، ككجو ٘-ملسو هيلع هللا ىلص  –في زكاجيا مغ الشبي  ،الحي تع ذكخه -رضي هللا عشيا –حجيث عائذة  .ٔ

كىػ )ذىب إليو فقياء ىحا القػؿ: أف الحجيث جاء قاصخًا عمى األل فقط الجاللة فيو كسا 

                                                           

 .ٕٕٔص ٗالدخخدي، السبدػط، ج ٔ
ص  ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٖٖٔص  ٖ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٜ٘ٔص  ٔالسخ يشاني، اليجاية، ج ٕ

 .ٕٙٛص  ٖ./ البابختي، العشاية، جٕٓٔص  ٘./ العيشي، البشاية، جٕ٘ٔص  ٕالديمعي، تبييغ الحقائق، ج./ ٖٖٛ
./ الخجخاجي، أبػ الحدغ عمي بغ سعيج، مَشاىج ٜٕ٘ص  ٕالكافي، ج ،ابغ عبج البخ./ ٓٓٔص ٕمالظ، السجكنة، جٖ 

نة كَحلِّ  ـ،  ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔ، الصبعة األكلى، ٖٚٓص  ُٖمذِكبلتيا، جالتَّحِريِل كنتائج لصائف التَّْأِكيل في َشخِح السَجكَّ
، اعتشى بو: أبػ الفزل الّجمَياشي   الشفدي،/ .ٕٓٔص  ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري أحسج بغ عمّي./  -دار ابغ حـد

 .ٕٗ٘ص  ٕ، التشبييات السدتشبصة، جالقاضي عياض./ ٙٔٗص  ٗالشَّػادر كالدِّيادات، ج
بغ قجامة، الذخح الكبيخ، عبج الخحسغ ./ ٙٗص ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٜٖٗسي، العجة، صالسقجبياء الجيغ  ٗ
./ الكمػذاني، أبػ الخصال محفػظ بغ أحسج بغ الحدغ، اليجاية عمى ٚ٘ص ٛ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٖٖٛص ٚج

ـ، مؤسدة  خاس لمشذخ ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔ، الصبعة األكلى، ٖٗٛبغ حشبل الذيباني، ص محىب اإلماـ أحسج بغ  
 .ٔٙص ٕٔماىخ ياسيغ الفحل./ ابغ عثيسيغ، الذخح السستع، ج -كالتػزيع، تحقيق: عبج المصيف ىسيع 

 . ٕٕص سبق تخخيجو ٘
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فجؿ عمى أنو ال يسمظ اإلجبار  يخ األل في  ،(-ضي هللا عشور  -أبػ بكخ الرجيق 

 .ٔتدكيج الرغيخ كالرغيخة

: أف ابغ عسخ زكج ابشو كىػ -اف هللا عمييعرضػ  - ما ركي في اآلثار عغ الرحابة .ٕ

. ككجو الجاللة مغ ىحا األثخ: أنو لػ لع يكغ ٕج فأجازاه جسيعاصغيخ، فاخترسػا إلى زي

رضي  –إلجبار األل معشى في زكاج الرغيخ، لسا أجازه زيج عمى ابغ عسخ في ذلظ 

 .ٖ-هللا عشيسا 

يحق لؤلل الترخؼ في ماؿ الرغيخ مغ  يخ تػلية، يحق لو فكسا كاستجلػا بالسعقػؿ،  .ٖ

لظ، لتػافخ كامل الذفقة ما ال يحق لغيخه في ذ كاح، كىػأف يجبخ ابشو الرغيخ عمى الش

  .فيو

                                                           

اإلماـ مالظ بغ »عمى محىب عالع السجيشة السعػنة  ،البغجاديبغ نرخ الثعمبي اأبػ   بغ عمي ، عبج الػىالالقاضي  ٔ
بياء الجيغ /حسير عبج الحّق.تحقيق:  مكة السكخمة، -سكتبة التجارية، مرصفى أحسج الباز ال، ٛٔٚص ٔ، ج«أنذ

./ ابغ ٜٛص ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٖٙٛص ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ ./ ٖٜٖالسقجسي، العجة، ص
 ٜٓٗٔالصبعة الدابعة  ،ٜٗٔص ٕيل، ج، مشار الدبيل في شخح الجلإبخاىيع بغ   بغ سالع ،ضػياف قجامة، السغشي./ ابغ

 زىيخ الذاكير.  ـ، الشاشخ: السكتب اإلسبلمي، تحقيق:ٜٜٛٔ-ىػ
، ٖٕٔص  ٚ(. أبػ بكخ البييقي، أحسج بغ الحديغ، الدشغ الكبخى، جٖٚٔٛٔرقع )حجيث ركاه البييقي في سششو،  ٕ

 حقيق:   عبج القادر عصا.لبشاف، ت –ـ، دار الكتب العمسية، بيخكت ٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔالصبعة الثالثة، 
 ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٜٛص ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٕٖٛص ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ٖ
 ،ٗ٘ص ٘، جفي شخح  اية السشتيىمصالب أكلي الشيى  مرصفى بغ سعج بغ عبجه الديػشي شيخة،./ الخحيبانى، ٕٗص

شخح الدركذي عمى  شسذ الجيغ   بغ عبج هللا،/الدركذي، السكتب اإلسبلمي.ـ، ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔالصبعة الثانية، 
/ ابغ السسمكة العخبية الدعػدية. –ـ، دار العبيكاف  ٖٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔالصبعة األكلى، ، ٖٕص ٘مخترخ الخخقي، ج
 .ٓ٘ص ٚقجامة، السغشي، ج
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أف الحي تثبت لو الػالية في ذلظ، ىػ األل، فإف  مغٔ: ما ذىب إليو الذافعيةلصسحىب لصثمصث

 لع يكغ فالجج فقط ال لغيخىسا ذلظ، إف كاف صغيخا عاقبل. كأدلتيع في ذلظ: 

. ٕكخ يدتأذنيا أبػىا في نفديا، كهذنيا صساتيا()الثيب أحق بشفديا، كالب :-ملسو هيلع هللا ىلص –قػلو   .ٔ

ككجو الجاللة في الحجيث: أف الذافعية عسمػا بسفيػـ الحجيث، فاألل أحق بالرغيخة في 

كاليتيا في الشكاح، فكانت لو كالية اإلجبار.كألف األل إف كاف لو كالية الساؿ، ككجػل 

 .ٖاألل في ذلظ الشفقة، كحرػؿ العتق، كانت لو ىحه الػالية، كالجج مثل

مََّة َأِبيُكْع ِإْبَخاِىيَع():قػلو تعالى .ٕ ، ككجو الجاللة في اآلية عشجىع: أف الجج سسي أبا إجخاًء ٗمِّ

، كذلظ عشج . كأيزا لتػافخ كساؿ الذفقة عشجهلحكع األل عميو، كهف خالفو في االسع

 .٘انعجاـ األل

                                                           

غ عمي بغ يػسف، السيحل في فقة اإلماـ ./ الذيخازي، إبخاىيع بٖٗٔص  ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا  ٔ
، دار الكتب العمسية./ ابغ الخفعة، أحسج بغ   بغ عمي األنراري، كفاية الشبيو في شخح التشبيو، ٜٕٗص  ٕالذافعي، ج

./ الشػكي،ٜٕٓٓ، الصبعة األكلى، ٕ٘ص  ٖٔج  ٙٔالسجسػع، ج ـ، دار الكتب العمسية، تحقيق: مججي   سخكر باسمـػ
الذخبيشي، شسذ الجيغ   بغ أحسج الخصيب، اإلقشاع في حل ألفاظ أبي ./ ٛٚٔص  ٜالعسخاني، البياف، ج ./٘ٙٔص 
دار الفكخ، السكتبة الذاممة، إصجار  -بيخكت، تحقيق: مكتب البحػث كالجراسات –دار الفكخ ،٘ٔٗص  ٕج شجاع،
 ٜىب اإلماـ الذافعي كىػ شخح مخترخ السدني، ج./ الساكردي، عمي بغ   بغ  ، الحاكي الكبيخ في فقو مح(ٗٙ.ٖ)

 -لبشاف، تحقيق: الذيخ عمي   معػض  –ـ، دار الكتب العمسية، بيخكت  ٜٜٜٔ -ىػ  ٜٔٗٔ، الصبعة األكلى، ٖ٘ص 
 الذيخ عادؿ أحسج عبج السػجػد.

 .ٖٚٓٔص  ٕ(، جٕٔٗٔركاه مدمع في صحيحو، رقع الحجيث ) ٕ
./ ابغ ٖٚ٘ص  ٚ./ الخافعي، العديد، جٜٕٗص  ٕ./ الذيخازي، السيحل، جٕ٘ص  ٜالساكردي، الحاكي الكبيخ، ج ٖ

 ٚ  بغ مػسى بغ عيدى، الشجع الػىاج في شخح السشياج، ج أبػ البقاء ،./ الجميخي ٕ٘ص  ٖٔالخفعة، كفاية الشبيو، ج
./ الشػكي، السجسػع، ٓٛٔص  ٜججة./ العسخاني، البياف، ج -ـ، دار السشياج ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ، الصبعة األكلى، ٓٚص
، الصبعة ٖٓٙ./ الحرشي،   بغ عبج السؤمغ بغ حخيد، كفاية األخيار في حل  اية اإلخترار، ص ٘ٙٔص  ٙٔج

 دمذق، تحقيق: عمي عبج الحسيج بمصجي، و  كىبي سميساف. –ـ، دار الخيخ ٜٜٗٔاألكلى، 
 [ ٛٚسػرة الحج: َية ]  ٗ
 .ٖ٘ص  ٜالساكردي، الحاكي الكبيخ، ج ٘
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بغ مطعػف، كتخؾ ابشة  تػفي عثسافقاؿ:  -رضي هللا عشيسا  –ما ركي عغ ابغ عسخ  .ٖ

لو مغ خػيمة بشت حكيع بغ أمية بغ حارثة بغ األكقز قاؿ: كأكصى إلى أخيو قجامة بغ 

مطعػف، قاؿ عبج هللا: كىسا خاالي، قاؿ: فخصبت إلى قجامة بغ مطعػف ابشة عثساف بغ 

فأر بيا في الساؿ فحصت  -يعشي إلى أميا  -مطعػف فدكجشييا، كدخل السغيخة بغ شعبة 

، كحصت الجارية إلى ىػى أميا، فأبيا حتى ارتفع أمخىسا إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ إليو

قجامة بغ مطعػف: يا رسػؿ هللا، ابشة أخي أكصى بيا إلي، فدكجتيا ابغ عستيا عبج هللا 

بغ عسخ، فمع أقرخ بيا في الربلح، كال في الكفاءة، كلكشيا امخأة، كهنسا حصت إلى 

. ككجو الجاللة في ٔال تشك  إال بإذنيا(يتيسة، ك  ىي: )-ملسو هيلع هللا ىلص  –فقاؿ رسػؿ هللا  ىػى أميا،

لع يجعل لقجامة بغ مطعػف الػالية في تدكيج ابشة أخيو، كلػ  –ملسو هيلع هللا ىلص  –الحجيث: أف الشبي 

سمظ إجبارىا لسا رد نكاحو، كألف  يخ األل كالجج ال يمي ماليا بشفدو، فمع ي أنو أجازىا

 .ٕعمى الشكاح كاألجشبي

استجلػا بالسعقػؿ، حيث قالػا: أنو لسا ثبت كالية الجج عمى األل، فأكلى أف يثبت عمى  .ٗ

مغ يمي عميو األل، كألنو لسا ساكى الجج األل في الػالية عمى ماليا ساكاه في الػالية 

 .ٖعمى نكاحيا، كبيحا فخؽ بيشو كبيغ سائخ العربات

 

 

                                                           

أحسج بغ   بغ حشبل، ابغ ىبلؿ بغ أسج الذيباني، مدشج اإلماـ أحسج بغ  ،(ٖٙٔٙ، حجيث رقع )في مدشجه أحسج ركاه  ٔ
 /عادؿ مخشج. -ـ، مؤسدة الخسالة، تحقيق: شعيب األرنؤكط ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ، الصبعة األكلى، ٕٗٛص  ٓٔحشبل، ج
مجسع الدكائج كمشبع ، غ نػر الجيغ عمي بغ أبي بكخ بغ سميسافأبػ الحدالييثسي: رجاؿ أحسج ثقات. الييثسي، كقاؿ 
 .حداـ الجيغ القجسي، تحقيق: القاىخة -مكتبة القجسي، ـ ٜٜٗٔىػ، ٗٔٗٔ، ٕٓٛص ٗ، جالفػائج
 . ٖٖٛص  ٕ./ الذيخازي، السيحل، جٔ٘ص  ٜ./ الساكردي، الحاكي الكبيخ، جٜٚٔص  ٜالعسخاني، البياف، ج ٕ
 .ٖ٘ص  ٜكبيخ، جالساكردي، الحاكي ال ٖ
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 : رسختملصخأي لص

ضعفيا  ، كذلظ لقػة األدلة التي ذىب إلييا كعجـما ذىب إليو الذافعية يسيل الباحث إلى

، كىحا ما ػالية مغ تػافخ كساؿ الذفقة عشجهكألف الجج كاألل في ال ؛ف ك خبلفا لسا ذىب إليو اآلخخ 

 يػجج عشج باقي األقارل مغ  يخ الجج كاألل، وهللا أعمع. قج ال

 :رأي لصقمنهف ف  لصسدأص 

بػاليػػة اإلجبػػار عمػػى زكاج الرػػغيخ كالرػػغيخة، ألف زكاجيسػػا  يػػخ جػػائد فػػي  لػػع يػػشز القػػانػف 

  .فبل رأي لمقانػف في ىحه السدألة نطخه، كبالتالي

 ٌهسو انعمذ ؟ ْم إرا زٔض انصغٍر غٍر األب ٔانعذ يٍ األٔنٍاءٌٔثمى انرطاؤل فًٍا 

 :رغيخ  يخ األل كالجج مغ األكلياءال كىحه السدألة تتعمق بمدكـ نكاح الرغيخ فيسا إذا زكج

ػلي الرغيخ في الشكاح يختمف في كل محىب عغ اآلخخ كسا ذكخ سابقا، فعشج الحشفية الػلي ف

ىػ العربة، كعشج السالكية كالحشابمة ىػ األل فقط دكف  يخه، كعشج الذافعية األل كالجج فقط 

افعية كالحشابمة، ال يدكج الرغيخ عشجىع مغ السالكية كالذٔف جسيػر الفقياءفإ كعميو دكف  يخىسا.

إال األل كالجج أك كصي األل في التدكيج كليذ ذلظ لغيخىع، ككاليتيع كالية إجبار كسا ذكخ 

كبالتالي ال يثبت خيار البمػغ لمرغيخيغ، كيكػف الشكاح الزما بالشدبة ليسا، كال يجػز ليسا  ،أيزا

 فدخو.

ف الػالية في تدكيج الرغيخ تثبت لمعربة، إ، حيث لصسحىب لصحشف تشحرخ السدألة في 

 في السحىب: فشكاح قػالكبالتالي إذا زكج الرغيخ  يخ األل كالجج مغ األكلياء، ففي لدـك ال

                                                           

 . ٓٗ -ٖٚفي ص  يشطخ ٔ
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عقج الشكاح ال  ، أفكىػ السحىب دغ: ما ذىب إليو اإلماـ أبػ حشيفة و  بغ الحلصقهؿ لووؿ

الػلي  يخ األل كالجج كاليتو ناقرة،  ذلظ بأف كيثبت لمرغيخيغ خيار البمػغ، كعمبل يكػف الزماً 

، كأف الشقز ضيخ عشج السقابمة بذفقة اآلباء، اً إال أف أصل الذفقة مػجػد فيو عمى اعتباره كلي

) يخ األل ػت الػالية في الساؿ لؤلكلياء كقج ضيخ تأثيخ ىحا الشقراف حكسا حيغ امتشع ثب

الػالية  ككحلظ تثبتالخيار،  ثبتبار نقراف الذفقة عتكال ،العقج ػجػد أصل الذفقة نفح، فمكالجج(

لكي ال يفػت الكفء الحي خصبيا فيكػف بسعشى الشطخ ليا، بخبلؼ األل فإنو كافخ الذفقة تاـ 

الػالية فبل حاجة إلى إثبات الخيار في عقجه، ككحلظ في عقج الجج، ألنو بسشدلة األل حتى تثبت 

 .ٔكاليتو في الساؿ كالشفذ

: كىػ ما ذىب إليو أبػ يػسف، إلى أف عقج الشكاح يكػف الزما، كال يثبت خيار  لصقهؿ لصثمن

البمػغ لمرغيخيغ، كعمل ذلظ بأف الشكاح ىشا ُعِقَج بػالية مدتحقة بالقخابة، فبل يثبت فيو الخيار، 

القخابة سبب كامل الستحقاؽ الػالية، كالػالية لع تذخع في  يخ مػضع الشطخ صيانة عغ ك 

ى الزخر، كهذا ص  الشطخ قاـ عقج الػلي مقاـ عقج نفديا لػ كانت بالغة، كسا أف اإلفزاء إل

 .ٕالػصي يقػـ مقاـ األل، فيكػف عقجه كعقج األل

 

 

                                                           

./ الدبيجي، ٕٛٔص ٖ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٕ٘ٔص ٗ./ الدخخدي، السبدػط، جٜٗص ٘العيشي، البشاية، ج ٔ
./ ٖ٘ٔص ٕ./ الكاساني، بجائع الرشائع، جٖٖٙص ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٜص ٕالجػىخة الشيخة، ج

 . ٖٜٔص ٔالسخ يشاني، اليجاية، ج
./ الدبيجي، ٕٛٔص ٖ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٕ٘ٔص ٗ./ الدخخدي، السبدػط، جٜٗص ٘العيشي، البشاية، ج ٕ

./ ٖ٘ٔص ٕ./ الكاساني، بجائع الرشائع، جٖٖٙص ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٜص ٕالجػىخة الشيخة، ج
 . ٖٜٔص ٔالسخ يشاني، اليجاية، ج
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 رأي لصقمنهف ف  لصسدأص : 

فقج تع الحكخ سابقا أف القانػف قج أخح بخأي ابغ شبخمة كأبي بكخ األصع في عجـ جػاز تدكيج 

كما ذىب إليو يعتبخ مغ قبيل الدياسة  ،نو لع يتعخض لحكخ ىحا الذخطالرغيخ مصمقا، كبالتالي فإ

 زكاجو مشع عقجالذخعية في ذلظ، بشاء عمى ما سبق ذكخه في 

 :والي  لصرغيخ عك  غيخه ف  لصشكمححكم : سدأص 

عمى أنو ال كالية لمرغيخ عمى  يخه في ٗكالحشابمةٖكالذافعيةٕكالسالكيةٔاتفق الفقياء مغ الحشفية

 :كذلظ لؤلسبال اآلتية ،حالشكا

أف الػالية ثبتت نطخا في شأف السػلى عميو، كذلظ لعجده عغ الشطخ في نفدو كالرغيخ،  .ٔ

 فكيف سيشطخ في شأف  يخه، كىػ عاجد عغ الشطخ في شأف نفدو ؟.

كألف ىحه كالية نطخ، كال نطخ في التفػيس إليو، لقرػر نطخه فبل تثبت لو كالية كالسخأة،  .ٕ

 عقل كتفكخ، كمغ ال عقل لو ال يسكشو ذلظ.حيث تحتاج إلى 

 

                                                           

./ شيخي ٔٔص ٖ./ السيجاني، المبال، جٕٖٔص ٖ/ ابغ نجيع، البحخ الخائق، ج.ٜٙص ٖ، االختيار، جابغ مػدكد ٔ
 .ٓٓٔص ٘./ العيشي، البشاية، جٕ٘ٔص  ٕ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٖٖٚص ٔزاده، مجسع األنيخ، ج

لجرديخ، ./ اٗٚص  ٕ./ العجكي، حاشية العجكي عمى شخح كفاية الصالب الخباني، جٚص ٕالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٕ
./ ابغ رشج القخشبي،   بغ أحسج، ٕٜٕص  ٖ./ عمير، مش  الجميل، جٖٕٓص ٕالذخح الكبيخ مع حاشية الجسػقي، ج

ـ، دار ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ، الصبعة الثانية، ٛٓٔص  ٘البياف كالتحريل كالذخح كالتػجيو كالتعميل لسدائل السدتخخجة، ج
 كتػر   حجي.لبشاف، تحقيق: الج –الغخل اإلسبلمي، بيخكت 

./ األصفياني، أبػ شجاع أحسج بغ الحديغ بغ أحسج، متغ أبي شجاع السدسى الغاية ٜٓٗص  ٕالذخبيشي، اإلقشاع، ج ٖ
 . ٖٚ٘./ الحرشي، كفاية األخيار، ص ٖٛٛص  ٖ، عالع الكتب./ البجيخمي، حاشية البجيخمي، جٖٔكالتقخيب، ص

 ٘بغ قجامة، الذخح الكبيخ./ الخحيبانى، مصالب أكلي الشيى، جلخحسغ عبج ا./ ٕٜٖالسقجسي، العجة، ص بياء الجيغ  ٗ
لذخح السشتيى السعخكؼ دقائق أكلي الشيى مشرػر بغ يػنذ بغ صبلح الجيغ بغ حدغ بغ إدريذ، ./ البيػتي، ٗٙص 

 ـ، عالع الكتب.ٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔالصبعة األكلى، ، ٓٗٙص  ٕ، جبذخح مشتيى اإلرادات
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  :رأي لصقمنهف ف  لصسدأص 

ال شظ أف القانػف ذىب إلى ما ذىب إليو الفقياء، حيث اشتخط في أىمية الػلي في الدكاج أف 

 .، فبشاء عمى ذلظ ال تجػز كالية الرغيخ في القانػف ٔيكػف عاقبل بالغا

  :انُكاغشرٔط انٕالٌح عهى انصغٍر فً  :انفرع انصاًَ

كىحه  ،عجة شخكط -سػاء أكاف في الشكاح أـ عمى الرغيخ في الساؿ -يذتخط في الػلي

ككسا كجب التشبيو أف الػالية  ،الذخكط مشيا ما اتفق عميو الفقياء كمشيا ما اختمف عميو الفقياء

ط عشج الفقياء تشتقل إلى الػصي بعج التختيب السػجب في كل محىب، كعميو فإف ىشاؾ مغ الذخك 

  .تجتسع مع الذخكط الػاجبة في الػصي كػنو مسغ كجب عميو الػالية ما الػاجبة في الػلي

 كىحه الذخكط تذسل ما يمي: 

عمى أف إسبلـ الػلي مغ ٘كالحشابمةٗكالذافعيةٖكالسالكيةٕاتفق فقياء الحشفية :لإلسالـ .ٔ

  :ذلظعمى كالجليل  ميسا كانت درجة قخابتو. ،الذخكط الػاجب تػافخىا في الػلي

 

                                                           

( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني ٘ٔـ. كالسادة )ٜٙٚٔػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ( مغ قانٓٔالسادة ) ٔ
 ـ. ٕٓٔٓلعاـ 
./ ٚٚص ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٕٖٔص ٖ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٜٙص ٖختيار، ج، االابغ مػدكد ٕ

 .ٖ٘ٔص ٘الكاساني، بجائع الرشائع، ج
 ٖج ابغ رشج القخشبي،   بغ أحسج بغ  ، بجاية السجتيج كنياية السقترج،./ ٓٛٚٔص ٗالمخسي، التبرخة، ج ٖ
 .القاىخة –دار الحجيث ، ـ ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔشبعة  ،ٜٖص
 .ٛٙص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٚٔٔص ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٗ
 ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٜٓٔص  ٙ، السبجع، ج./ ابغ مفم ٕٗٗص  ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ٘
 . ٖ٘ص
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َكَلْغ َيْجَعَل ّللاَُّ ِلْمَكاِفِخيَغ َعَمى اْلُسْؤِمِشيَغ َسِبيبًل(قػلو تعالى: ) - أ
. ككجو الجاللة في اآلية: ٔ

الػالية تقتزي نفػذ قػؿ الػلي عمى السػلى عميو، كال نفاذ لقػؿ الكافخ عمى أف 

خ عمى السدمع ، كألف تشفيح الػالية لمكاف تقبل شيادتو عميو كال يتػارثافالسدمع، كال

 .ٕيذعخ بالحؿ بو، كىحا ال يجػز

: كسا الجاللة ، ككجوٖ)َكاْلُسْؤِمُشػَف َكاْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع َأْكِلَياُء َبْعٍس( :-تعالى  –قػلو  - ل

غ ال يمي أمخ أنفديع كشؤكف حياتيع إال مغ ىع مغ نفذ يالسؤمش ىػ كاض  مشيا أف

ىع مغ ذلظ عمييع سمصانًا كال كليًا كال كال يكػف لغيخ  ،ديشيع كعقيجتيع كهسبلميع

 .ٗحكيساً 

نز قانػف األحػاؿ الذخرية األردني عمى أنو ال كالية لغيخ السدمع  رأي لصقمنهف ف  ذصك:

 .اإلسبلـ في الػالية عمى الرغيخ . كبيحا يكػف قج كافق رأي الفقياء عمى اشتخاط٘عمى السدمع

 

 
                                                           

 [.ٔٗٔسػرة الشداء، االية: ] ٔ
./ ٚٚص ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٕٖٔص ٖ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٜٙص ٖختيار، ج، االابغ مػدكد ٕ

 ٖة السجتيج، ج./ ابغ رشج، بجايٓٛٚٔص ٗالمخسي، التبرخة، ج/ .ٖ٘ٔص ٘الكاساني، بجائع الرشائع، ج
بغ /عبج الخحسغ  .ٛٙص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٚٔٔص ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج/.ٜٖص

 . ٖ٘ص ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٜٓٔص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٕٗٗص  ٚقجامة، الذخح الكبيخ، ج
 [ٔٚسػرة التػبة: َية ]  ٖ
./ ٚٚص ٖ./ ابػغ عابػػجيغ، رد السحتػػار، جٕٖٔص ٖبػػغ نجػػيع، البحػخ الخائػػق، ج./ اٜٙص ٖ، اإلختيػار، جابػغ مػػػدكد ٗ

 ٖبجايػػػػػػػػة السجتيػػػػػػػػج، ج رشػػػػػػػػج، ./ابػػػػػػػػغٓٛٚٔص ٗالمخسػػػػػػػػي، التبرػػػػػػػػخة، ج/.ٖ٘ٔص٘ج بػػػػػػػػجائع الرػػػػػػػػشائع، الكاسػػػػػػػػاني،
بػػػغ /عبػػػج الػػػخحسغ  .ٛٙص ٖاألنرػػػاري، أسػػػشى السصالػػػب، جزكخيػػػا ./ ٚٔٔص ٗالذػػػخبيشي، مغشػػػي السحتػػػاج، ج/.ٜٖص

 .  ٖ٘ص ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٜٓٔص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٕٗٗص  ٚح الكبيخ، جقجامة، الذخ 
 ـ. ٕٓٔٓ( )ل( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٕٗالسادة ) ٘
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 لصحخي :  .2

كالية عمى  يخه حتى  عمى أنو ال تثبت لمعبجٗكالحشابمةٖالذافعيةك ٕكالسالكيةٔاتفق فقياء الحشفية

اشتغالو بخجمة  أف، كعممػا ذلظ: بأنو ال كالية لو عمى نفدو فعمى  يخه أكلى، كسا كلػ كاف ابغ

 .ككحلظ اندمبت كاليتو عمى  يخه سيجه يجعمو  يخ متسكغ مغ تػفيخ السرمحة لغيخه لعجـ تفخ و،

ذ لمقانػف رأي في حخية الػلي، ألف الدماف الحي يحكسو قج انتيى فيو لي :رأي لصقمنهف ف  ذصك

  .كعميو ال يتع البحث فيو أك ذكخه ،الخؽ 

 :لصبكهغ ولصعقا .3

، فبل اشتخاط البمػغ كالعقل في الػليعمى ٛكالحشابمةٚكالذافعيةٙكالسالكية٘اتفق فقياء الحشفية

ال يكػف أف عمى ماؿ نفدو، فسغ بال أكلى لمػالية  كالية لرغيخ كال مجشػف، ألنو ال يكػف أىبلً 

                                                           

 .ٕ٘ٔص ٕ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٕٖٔص ٖ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٜٙص ٖ، االختيار، جابغ مػدكد ٔ
 .ٜٖص ٖ./ ابغ رشج، بجاية السجتيج، جٓٛٚٔص ٗلتبرخة، جالمخسي، ا ٕ
./ الشػكي، مشياج الصالبيغ، ٔٓٔ-ٓٓٔص ٙ./ الخممي، نياية السحتاج، جٚٔٔص ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٖ
 .ٜٗٔص
 ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٜٓٔص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٕٗٗص  ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ٗ
 . ٖ٘ص
./ الديمعي، ٓٔص ٕ./ الدبيجي، الجػىخة الشيخة، جٓٓٔص ٘./العيشي، البشاية، جٕٖٔص ٖابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٘

 .ٕ٘ٔص ٕتبييغ الحقائق، ج
 ٗ./ المخسي، التبرخة، جٖٗٔالقػانيغ الفقيية، ص أبػ القاسع،   بغ أحسج بغ   بغ عبج هللا، ابغ جدي الكمبي، ٙ
 .ٔٚص ٘التاج كاإلكميل، ج جري،العب./ ٓٛٚٔص
 ٙ./ الخممي، نياية السحتاج، جٕٖ٘ص ٙ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٚٔٔص ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٚ
الصبعة األكلى،  ،ٜٓص في الفقو الذافعي،التحكخة سخاج الجيغ أبػ حفز عسخ بغ عمي بغ أحسج، ./ ابغ السمقغ، ٓٓٔص

 لبشاف، تحقيق:   حدغ   حدغ إسساعيل. –العمسية، بيخكت دار الكتب ، ـ ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔ
./ البيػتي، ٜٓٔص ٙ./ابغ مفم ، السبجع، جٖٚص ٛ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٕٗٗص ٚابغ قجامة، السغشي، ج ٛ

 .ٖ٘ص ٘كذاؼ القشاع، ج
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تشفيح ترخؼ في حق  يخه،  في لمػالية عمى ماؿ  يخه، ألف الػالية يعتبخ ليا كساؿ الحاؿ أىبلً 

 ك يخ السكمف مػلى عميو لقرػر نطخه فبل تثبت لو الػالية.

ثبلث: رفع القمع عغ أنو قاؿ: ) -صمى هللا عميو كسع -ما كرد عغ الشبي: كاستجلػا عمى ذلظ

: ككجو الجاللة فيو .ٔ(حتى يكبخ، كعغ السجشػف حتى يعقل كعغ الربي ،حتى يدتيقع عغ الشائع

األمػر فسغ بال أكلى لع ير   فبأنو أفاد عجـ تكميف الرغيخ كالسجشػف، ألنيسا ال يعقبل

كل تػليتيسا أمػر السدمسيغ، ألف الػالية إنسا تثبت لسغ يقجر عمى تحقيق مرال  السػلى عميو، ك 

  .ٕكالسجشػف ليذ لو مغ سبلمة التفكيخ ما يمي أمخ نفدو فبل ير  أف يمي أمخ  يخه مغ الرغيخ

خط في الػلي أف نز قانػف األحػاؿ الذخرية األردني عمى أنو يذت :رأي لصقمنهف ف  ذصك

في مصمب انتياء الػالية عمى ماؿ ًا. كسػؼ يتع ذكخ معشى الخشج السصمػل يكػف عاقبًل راشج

 .كبيحا يكػف قج كافق جسيػر الفقياء في ذلظ ،خ في مبحث أحكاـ الرغيخ في الشكاحالرغي

 :لصعجلص  .ٗ

 باالجتشال عسا ىػ  ارة عغ االستقامة عمى شخيق الحق، كفي الذخيعة: عبٖفي المغة: االستقامة

 

 

                                                           

 ٕإركاء الغميل، ج ./ كقاؿ عشو األلباني: حجيث صحي .٘٘ٗص ٙ(، ج ٖٓٗٗأبػ داكد في سششو، حجيث رقع ) ركاه  ٔ
 .ٗص
./ الديمعي، ٓٔص ٕ./ الدبيجي، الجػىخة الشيخة، جٓٓٔص ٘./العيشي، البشاية، جٕٖٔص ٖابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٕ

التاج  العبجري،./ ٓٛٚٔص ٗ./ المخسي، التبرخة، جٖٗٔالقػانيغ الفقيية، ص، ./ ابغ جدي ٕ٘ٔص ٕتبييغ الحقائق، ج
نياية  ./ الخممي،ٕٖ٘ص ٙ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٚٔٔص ٗ، مغشي السحتاج، جالذخبيشي/ .ٔٚص ٘كاإلكميل، ج
./ السخداكي، ٕٗٗص ٚابغ قجامة، السغشي، ج./ ٜٓص في الفقو الذافعي،التحكخة ، ./ ابغ السمقغٓٓٔص ٙالسحتاج، ج
 .ٖ٘ص ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٜٓٔص ٙ./ابغ مفم ، السبجع، جٖٚص ٛاإلنراؼ، ج

 .ٖٗٗص  ٔٔمشطػر، لداف العخل، جابغ  3
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 .ٔمحطػر ديًشا

 قػالف عشج الفقياء: الرغيخكفي اشتخاط العجالة في الػلي عمى 

 يذتخط في الػلي إلى أنو ال ٗفي ركاية الحشابمةوٖكالسالكيةٕذىب فقياء الحشفية لووؿ:لصقهؿ 

أما السدتػر فمو الػالية، ك  ألف الفدق ال يدمب األىمية عشجىع عمى السذيػر،، أف يكػف عادالً 

 . ٘ماداـ ىحا الػلي مجركًا فاىسًا بسرمحة الصفل كرعايتو كحفطو كصػنو

إلى أنيا  ٚكالحشابمة في إحجى الخكايتيغ كىي السحىب ٙفعيةذىب فقياء الذا لصقهؿ لصثمن :

ىحه بسعشى أف  ،ألنيا كالية كائتساف كتكفي العجالة الطاىخة ؛ال تجػز إلى فاسقألنيا  ،شخط

الػالية اليجؼ مشيا معخفة الػلي لسرمحة الصفل بتجخد كحياد، كالفاسق ال يدتصيع التعخؼ عمى 

 .يػى كمشقاد لومرمحة الصفل ألف الفاسق خاضع لم

                                                           

ـ، دار الكتب ٖٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔالصبعة األكلى ، ٚٗٔ، التعخيفات، صعمي بغ   بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني، ٔ
 لبشاف. –العمسية بيخكت 

 .ٓٓٔص ٘./ العيشي، البشاية، جٖٖٔص ٖابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٕ
 . ٔٚص ٘ج./ الغخناشي، ٓٛٚٔص ٗالمخسي، التبرخة، ج ٖ
 ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٖٚص ٛ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٕٙٗص ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ٗ
 .ٜٓٔص
العبجري، ./ ٓٛٚٔص ٗالمخسي، التبرخة، ج/ .ٓٓٔص ٘./ العيشي، البشاية، جٖٖٔص ٖابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٘

./ ٖٚص ٛ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٕٙٗص ٚالذخح الكبيخ، ج بغ قجامة،/ عبج الخحسغ .ٔٚص ٘ج التاج كاإلكميل،
 .ٜٓٔص ٙابغ مفم ، السبجع، ج

./ ٜٓابغ السمقغ، التحكخة، ص ./ٔٓٔص ٙ./ الخممي، نياية السحتاج، جٚٔٔص ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٙ
 . ٜٗٔالشػكي، مشياج الصالبيغ، ص

 ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٖٚص ٛسخداكي، اإلنراؼ، ج./ الٕٙٗص ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ٚ
 .ٜٓٔص
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السيسا كأف الدماف الحي نعيذو حاليا قج فدجت ، لباحث أف القػؿ الثاني ىػ األقخلكيخى ا

كذلظ  ،كعميو كجب التحخي عغ عجالة الػلي كأمانتو ،فيو الحمع، كقمت فيو األمانة كالعجالة

 .لمحفاظ عمى حق الرغيخ كصيانتو حتى يبمغ أشجه كيدتسخ في حياتو دكف ضياعو

كا اأَلَماَناِت ِإَلى أَْىِمَيا( :-تعالى  –قػلو  ةكخبلص ، تفيج عبلقة الجسيع ٔ)ِإفَّ هللَا َيْأُمُخُكْع َأْف ُتَؤدُّ

كهذا التـد  .بالجسيع، فمػ أدى اإلنداف األمانات كّميا ِإَلى أَْىِمَيا كّميع، فيػ أميغ عمى أماناتو

: )َكِهَذا َحَكْسُتْع َبْيَغ -تعالى  –قػلو  الحاكع بحلظ، فإنو سيرجؽ عميو عشجئح عشػاف األميغ، في

فإذا حكع في كل قزاياه بالعجؿ، عشجئح يرجؽ عميو عشػاف العادؿ،  ،ٕالشَّاِس َأْف َتْحُكُسػا ِبالَعْجِؿ(

  .-سبحانو كتعالى -كيكػف مخضيًا ب 

ف نز قانػف األحػاؿ الذخرية األردني عمى أنو يذتخط في الػلي أ رأي لصقمنهف ف  ذصك:

  .، كبيحا يكػف القانػف قج أخح بخأي الذافعية كالحشابمة في ذلظٖيكػف أميشا

 لصقجرة عك  لصقيمـ بسيمـ لصهالي :  .5

 لمفقياء في اشتخاط القجرة عمى القياـ بسياـ الػالية قػالف: 

إلى اشتخاط القجرة عمى القياـ بسياـ الػالية أك ٘كالذافعيةٗذىب فقياء السالكية لووؿ:لصقهؿ 

فبل ير  لسغ ال ييتجي لحلظ ؛ػصاية كاستجلػا بأف ذلظ تقتزيو شبيعة الػالية أك الػصايةال

                                                           

 [.ٛ٘] سػرة الشداء: َية  ٔ
 .[ٛ٘] سػرة الشداء: َية  2

 ـ.  ٕٓٔٓ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٕٗالسادة ) ٖ
 ٕ٘ٗص ٗ./ الجسػقي، حاشية الجسػقي، جٖٗ٘ص ٛالدرقاني، شخح الدرقاني، ج ٗ
 .ٔٓٔص ٙ./ الخممي، نياية السحتاج، جٜٓ./ ابغ السمقغ، التحكخة، صٚٔٔص ٗالسحتاج، جالذخبيشي، مغشي  ٘



51 
 

،ل ألف العاجد يزعف عغ القياـ بشفدو، فكيف بغيخه، كىػ يشافي مرمحة السػلى  سخض أك ىـخ

 عميو.

 جػاز الػالية أك الػصاية لمعاجد إلى ٕكالحشابمة ٔكقج ذىب إليو فقياء الحشفية لصثمن :لصقهؿ 

ألف في الزع رعاية الحقيغ حق كذلظ ؛ القاضي مغ يداعجهعغ القياـ بسياـ الػصاية كيعيغ لو 

 الػصي كحق الػرثة؛ ألف تكسيل الشطخ يحرل بو؛ كألف الشطخ يتع بإعانة  يخه.

، ية مسا تحتاج إلى الجيج كالسذقة، كػف الػالاحث القػؿ األكؿ ىػ القػؿ األقخلكيخى الب

في الػلي مقػمات ذلظ لمقجرة عمى قيامو بػاجباتو بالذكل الرحي  لمحفاظ كعميو يجب أف تتػفخ 

  .عمى الرغيخ كمالو إلى أف يبمغ أشجه

نز قانػف األحػاؿ الذخرية األردني عمى أنو يذتخط في الػلي أف  رأي لصقمنهف ف  ذصك:

قياء السالكية . كبيحا يكػف القانػف قج أخح بخأي فٖيكػف قادرًا عمى القياـ بسقتزيات الػالية

 .كالذافعية

 

 

 

                                                           

 ٙ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٙٗٚ./ الحركفي، الجر السختار، ص ٕٗ٘ص ٛابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٔ
 .ٕٓٚص
 . ٖٚٓص ٘ج./ ابغ مفم ، السبجع، ٙٚٗ./البيػتي، الخكض السخبع، صٕ٘ٛص ٚالسخداكي، اإلنراؼ، ج ٕ
 ـ.ٕٓٔٓ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٕٗالسادة ) ٖ
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  :يطانة حشٓادج انصغٍر فً انُكاغ، ٔفٍّ شالش :انصانس ًثؽسان

لبياف حكع شيادة الرغيخ في الشكاح، كاف ال بج مغ الػقػؼ عمى بعس السدائل التي تتعمق 

 بالذيادة في الشكاح: 

 ذعرٌف انشٓادج عُذ انفمٓاء:  :طهة األٔلانً

 :كهف كانت مختمفة في األلفاظ ،ات متقاربةعخؼ الفقياء الذيادة بتعخيف

 .ٔثبات حق بمفع الذيادة في مجمذ القزاءإل إخبار صجؽ :بأنيا لصحشفي عخفيا فقج 

: قػؿ ىػ بحيث يػجب عمى الحاكع لبن عخف . كعخفيا ٕ: إخبار يتعمق بسعيغلصسمصكي كعخفيا 

 .ٖسساعو الحكع بسقتزاه، إف عجؿ قائمو مع تعجده، أك حمف شالبو

 .ٗإخبار بحق لمغيخ عمى الغيخ بمفع أشيج :لصذمفعي كعخفيا 

 .٘: اإلخبار بسا عمسو بمفع خاص لصحشمبك  كعخفيا

إف الشاضخ في التعخيفات يخاىا في السجسل متقاربة في السعشى، إال أف : لصتعخيف لصسختمر

 فإف سة شخز إلى التعخيف، نو إذا أضيف كمإلذافعية كاف أكضحيا كأدقيا، حيث تعخيف ا

 
                                                           

./ ٗ٘ص  ٗ./ السيجاني، المبال، جٖٛٗص  ،./ الحركفي، الجر السختارٕٙٓص  ٗالديمعي، تبييغ الحقائق، ج ٔ
 .ٙ٘ص  ٚ./ ابغ نجيع السرخي، البحخ الخائق، جٖٗٙص  ٚالبابختي، العشاية، ج

اىيع بغ عمي بخىاف الجيغ اليعسخي، تبرخة الحكاـ في أصػؿ األقزية كمشاىج األحكاـ، الصبعة األكلى، ابغ فخحػف، إبخ ٕ 
 ـ، مكتبة الكميات األزىخية.ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ، ٕ٘ٗص  ٔج
 .٘ٗٗالخصاع، شخح حجكد ابغ عخفة، ص  ٖ
ج الصبلل السعخكؼ بحاشية سميساف بغ عسخ بغ مشرػر العجيمي األزىخي، فتػحات الػىال بتػضي  شخح مشيالجسل،  ٗ

تحفة الحبيب عمى شخح الخصيب = حاشية  سميساف بغ   بغ عسخ،/ البجيخمي، دار الفكخ.، ٖٚٚص ٘، جالجسل
/ قميػبي، حاشية قميػبي مع حاشية ـ، دار الفكخ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔ . نذخ:ٕٙٗص  ٗج البجيخمي عمى الخصيب،

 .ٜٖٔص  ٗعسيخة، ج
 ٙ./ الخحيبانى، مصالب أكلي، جٗٓٗص  ٙ./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٖٚٗص  ٘ات، جابغ الشجار، مشتيى اإلراد٘
 .ٓٚٗص  ٕ./ التغمبي، نيل السآرل، جٕٜ٘ص 
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 . ٔيرب  جامعا مانعا، كيفخؽ بيغ الذيادة كاإلقخار كالجعػى كالخكاية التعخيف

 سجك  لوحكمـ لصعجصي لع يزع تعخيفا محجدا لمذيادة، في حيغ عخفت  لصقمنهف لوردن أما 

بقػؿ: أشيج بإثبات حق أحج الحي ىػ في ذمة كذلظ  بأنيا: ىي اإلخبار بمفع الذيادة.الذيادة 

 .ٕزػر القاضي كمػاجية الخرسيغاآلخخ في ح

السعشى الذخعي ليا، فيي إخبار الذاىج بسا ىي في حقيقتيا تقع ضسغ  :ولصذيمدة ف  لصشكمح

عميو، كيدسع اإليجال  اسا اتفقب عمى العقج السبـخ بيغ الستعاقجيغشاىجه كسسعو، حيث يذيج 

 .كما يتزسغ ذلظ مغ رضاىسا كمييساكالقبػؿ الرادر مغ 

 :ؼكى اشرراط انشٓادج فً انُكاغ :ًَانًطهة انصا

 عقج الشكاح، عمى محىبيغ:  مىاختمف الفقياء في الذيادة ع

عقج  مىاشتخاط الذيادة ع إلى، ٘كالحشابمةٗكالذافعيةٖذىب الفقياء مغ الحشفية لصسحىب لووؿ:

 :كاستجلػا لسا ذىبػا إليو .الشكاح

 : )ال نكاح إال -ملسو هيلع هللا ىلص  -سػؿ هللا أنيا قالت: قاؿ ر  –رضي هللا عشيا  -ما ركي عغ عائذة .ٔ

                                                           

، ٘ٓٔص ٔكىحا ما ذىب إليو الجكتػر   الدحيمي في تخجيحو لمتعخيف، كسائل اإلثبات في الذخيعة اإلسبلمية، ج ٔ
 سسمكة العخبية الدعػدية.ال -الصبعة األكلى، مكتبة السؤيج، الخياض

 . ٜٖٖ(، مغ مجمة األحكاـ العجلية، صٗٛٙٔالسادة ) ٕ
./الكاساني، بجائع ٕٔص ٘./ العيشي، البشاية، ج٘ٛٔص ٔ./ السخ يشاني، اليجاية، جٖٛص ٖابغ مػدكد، االختيار، جٖ 

 .ٜٜٔص ٖ./ البابختي، العشاية، جٕٕ٘ص ٕالرشائع، ج
./ الخافعي، العديد شخح ٕٕٔص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٖٕٗص  ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٗ

./ الساكردي، الحاكي ٜٛٔص ٙٔ./ الشػكي، السجسػع، جٓٚص ٖٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، ج٘ٔ٘ص ٚالػجيد، ج
 .ٚ٘ص ٜالكبيخ، ج

بياء ./ ٙٔص ٖلكافي، ج./ ابغ قجامة، اٚ٘ٔص ٕ./ ابغ ضػياف، مشار الدبيل، ج٘ٚص ٚابغ قجامة، السغشي، ج ٘
ابغ عثيسيغ، / .ٜٔٔص ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، ج٘ٙص ٘./ البيػتى، كذاؼ القشاع، جٜٖٓالسقجسي، العجة، ص الجيغ 

 .ٜٗص ٕٔالذخح السستع، ج
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 .ٕكنز الحجيث كاض  الجاللة في اشتخاط الذيادة عمى الشكاح .ٔبػلي كشاىجي عجؿ(

غ: أف عقج يغ الدابقي. ككجو الجاللة مغ الحجيثٖ) ال نكاح إال بذيػد( :-ملسو هيلع هللا ىلص  –كقػلو  .ٕ

 .ٗكأف كجػد الذيػد يتحقق كقت االنعقادالشكاح ال يتع كال ير  بجكف كجػد الذيػد، 

في ىحه كعدتيا الذيادة  في عقج الشكاح، ألجل إضيار خصخ كأف اشتخاط الذيادة .ٖ

دكف سائخ السعامبلت، كما يتختب عمييا مغ أحكاـ كثبػت الشدب كحخمة السعاممة 

إعبلنو السراىخة كاستحقاؽ السيخاث، كىحه األحكاـ ال تثبت إال بإعبلف الشكاح، كال يكػف 

 .٘إال باإلشياد عميو مغ كقت عقجه
                                                           

  بغ حباف، بغ أحسج بغ حباف بغ معاذ بغ َمْعبَج التسيسي، أبػ حاتع الجارمي الُبدتي، ركاه ابغ حباف في صحيحو،  ٔ
ـ، ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔالصبعة األكلى، ، ٖٙٛص  ٜج (٘ٚٓٗ، حجيث رقع )إلحداف في تقخيب صحي  ابغ حبافا

 كقاؿ شعيب األرنؤكط عشو: إسشاده حدغ. مؤسدة الخسالة، بيخكت، حققو كخخج أحاديثو كعمق عميو: شعيب األرنؤكط.
 ٘./ العيشي، البشاية، ج٘ٛٔص ٔ./ السخ يشاني، اليجاية، جٖٛص ٖ، االختيار، جيشطخ في: ابغ مػدكد ٕ
ص  ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج/ .ٜٜٔص ٖ./ البابختي، العشاية، جٕٕ٘ص ٕ./الكاساني، بجائع الرشائع، جٕٔص
./ ابغ الخفعة، كفاية ٘ٔ٘ص ٚ./ الخافعي، العديد شخح الػجيد، جٕٕٔص ٖ./ األنراري، أسشى السصالب، جٖٕٗ

ابغ قجامة، السغشي،  /.ٚ٘ص ٜ./ الساكردي، الحاكي الكبيخ، جٜٛٔص ٙٔج./ الشػكي، السجسػع، ٓٚص ٖٔالشبيو، ج
السقجسي، العجة، بياء الجيغ ./ ٙٔص ٖ./ ابغ قجامة، الكافي، جٚ٘ٔص ٕ./ ابغ ضػياف، مشار الدبيل، ج٘ٚص ٚج
 ٕٔابغ عثيسيغ، الذخح السستع، ج /.ٜٔٔص ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، ج٘ٙص ٘./ البيػتى، كذاؼ القشاع، جٜٖٓص 
 .ٜٗص
 ٖالديمعي، كقاؿ عشو:  خيب بيحا المفع. الديمعي، جساؿ الجيغ عبج هللا بغ يػسف، نرب الخاية ألحاديث اليجاية، جذكخه  ٖ
 .ٚٙٔص 
 ٘./ العيشي، البشاية، ج٘ٛٔص ٔ./ السخ يشاني، اليجاية، جٖٛص ٖ، االختيار، جيشطخ في: ابغ مػدكد ٗ
ص  ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج/ .ٜٜٔص ٖ./ البابختي، العشاية، جٕٕ٘ص ٕ./الكاساني، بجائع الرشائع، جٕٔص
./ ابغ الخفعة، كفاية ٘ٔ٘ص ٚ./ الخافعي، العديد شخح الػجيد، جٕٕٔص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٖٕٗ

سغشي، ابغ قجامة، ال /.ٚ٘ص ٜ./ الساكردي، الحاكي الكبيخ، جٜٛٔص ٙٔ./ الشػكي، السجسػع، جٓٚص ٖٔالشبيو، ج
السقجسي، العجة، ./بياء الجيغ ٙٔص ٖ./ ابغ قجامة، الكافي، جٚ٘ٔص ٕ./ ابغ ضػياف، مشار الدبيل، ج٘ٚص ٚج
 ٕٔ../ ابغ عثيسيغ، الذخح السستع، جٜٔٔص ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، ج٘ٙص ٘./ البيػتى، كذاؼ القشاع، جٜٖٓص 
 .ٜٗص
 ٘./ العيشي، البشاية، ج٘ٛٔص ٔي، اليجاية، ج./ السخ يشانٖٛص ٖ، االختيار، جيشطخ في: ابغ مػدكد ٘
 =ص ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج/ .ٜٜٔص ٖ./ البابختي، العشاية، جٕٕ٘ص ٕ./الكاساني، بجائع الرشائع، جٕٔص
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إلى أف اإلشياد مشجكل عشج العقج، شخط عشج  ٔ: كىػ ما ذىب إليو السالكيةلصسحىب لصثمن 

فسرب الشجل أف حاصل اإلشياد عمى  ىػ إعبلف الشكاح كهشياره،الػاجب عشجىع كهف الجخػؿ، 

جب، فإف حرل اإلشياد عشج العقج فقج الشكاح كاجب، ككػنو عشج العقج مشجكبا، فيػ زائٌج عمى الػا

حرل الػاجب كالسشجكل، كهف لع يحرل عشج العقج كاف كاجبا عشج الجخػؿ، كهف دخبل ببل إشياد 

فدخ الشكاح بصمقة، كهنسا كاف الفدخ بصمقة لرحة العقج بجكف اإلشياد عميو، كألنو ليذ شخشا 

اثشيغ إذا اجتسعا في خمػة عمى في صحة العقج عشج السالكية، بل كاجب مدتقل مخافة أف كل 

 فداد يجعياف سبق عقج ببل إشياد، فيؤدي لخفع حج الدنا. كاستجلػا لسا ذىبػا إليو: 

الشكاح، ىحا قاؿ: )أعمشػا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، عغ الشبي-رضي هللا عشيا  –ركي عغ عائذة  ما .ٔ

أمخ بإشيار  – ملسو هيلع هللا ىلص – ، ككجو الجاللة في الحجيث: أف الخسػؿٕكاضخبػا عميو بالغخباؿ(

، كأف ما يداعج عمى اإلشيار كالشذخ، ىػ الزخل بالجؼ، كيؤكج ىحا قػلو الشكاح كنذخه

لع يذتخط  –ملسو هيلع هللا ىلص  –، كأنو ٖ، الجؼ كالرػت(الحخاـ كالحبلؿبيغ ما )فرل  :-ملسو هيلع هللا ىلص  –

                                                                                                                                                                      

./ ابغ الخفعة، ٘ٔ٘ص ٚ./ الخافعي، العديد شخح الػجيد، جٕٕٔص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٖٕٗ=
ابغ قجامة،  /.ٚ٘ص ٜ./ الساكردي، الحاكي الكبيخ، جٜٛٔص ٙٔ./ الشػكي، السجسػع، جٓٚص ٖٔكفاية الشبيو، ج
السقجسي، بياء الجيغ ./ ٙٔص ٖ./ ابغ قجامة، الكافي، جٚ٘ٔص ٕ./ ابغ ضػياف، مشار الدبيل، ج٘ٚص ٚالسغشي، ج
عثيسيغ، الذخح السستع، ابغ / .ٜٔٔص ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، ج٘ٙص ٘./ البيػتى، كذاؼ القشاع، جٜٖٓالعجة، ص 

 .ٜٗص ٕٔج
./ ٜٖٖص ٕ./ الراكي، حاشية الراكي، جٕٙٔص ٕالجسػقي، حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ لمجرديخ، ج ٔ

 .ٜٖص ٕ./ العجكي، حاشية العجكي، جٕٚص ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري 
 ٖٓٗٔ، الصبعة األكلى، ٜٓص ٖ(، جٜ٘ٛٔركاه ابغ ماجة في سششو، ابغ ماجة،   بغ يديج القدكيشي، حجيث رقع ) ٕ
خخكف. كقاؿ شعيب األرنؤكط عشو  ٜٕٓٓ -ىػ  ضعيف  في تحقيقو:ـ، دار الخسالة العالسية. تحقيق: شعيب األرنؤكط َك

 . ٛٙٔ ص ٖ: حجيث حدغ  خيب. الديمعي، نرب الخاية، جكقاؿ عشو الديمعي./ ججا في شصخه الثاني
، شبعة ٜٖٛص  ٕج ،(ٛٛٓٔسشغ التخمحي، حجيث رقع ) -َسْػرة، الجامع الكبيخ التخمحي،   بغ عيدى بغ ركاه  ٖ

 كقاؿ التخمحي: حجيث حدغ. بيخكت. تحقيق: بذار عػاد معخكؼ.  –ـ، دار الغخل اإلسبلمي  ٜٜٛٔ
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شخط تساـ ككساؿ ال شخط صحة، كاكتفى اإلشياد إلشيار عقج الشكاح، ألف اإلشياد 

 .ٔباإلعبلف كالزخل بالجؼ لحلظ

أف اإلشياد في الشكاح معشى يقرج بو التػثق، فمع يكغ شخشًا في انعقاد الشكاح كالخىغ  .ٕ

 .ٕكالكفالة

كألف كل شخز ال يحتاج إليو في إيجال كال قبػؿ، لع يكغ حزػره شخشًا في انعقاد  .ٖ

  ، كألف كل شخز لع يحتج إلى حزػره في عقجالشكاح كالدكجة كسائخ األجانب

 .ٖالبيع مع حزػر السػجب كالقابل، لع يحتج إلى حزػره في عقج الشكاح كالفاسق

 :لصسشمقذ 

  :أجمب لصسحىب عك  لصسحىب لصثمن  بسم ذىبهل إصيو بسم يك 

، حقيقة، أي: عشج العقج أجيب بأف اإلعبلف يكػف بحزػر الذاىجيغ )أعمشػا الشكاح( –ملسو هيلع هللا ىلص  -قػلو -

 .ٗكلػ بالجؼ نجل إلى زيادة َعبَلَنٍة، كىػ مشجكل إليو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كقػلو: 

تكغ زانية بجكنيا، كألف الحاجة مدت إلى دفع تيسة الدنا عشيا  كلػ لع تكغ الذيادة شخشا لع -

ال يذتيخ إال بقػؿ الذيػد كال تشجفع إال بالذيػد؛ ألنيا ال تشجفع إال بطيػر الشكاح كاشتياره ك 

كبو تبيغ أف الذيادة في الشكاح ما شخشت إال في الشكاح لمحاجة إلى دفع الجحػد كاإلنكار؛ 

ألف ذلظ يشجفع بالطيػر كاالشتيار لكثخة الذيػد عمى الشكاح بالدساع مغ العاقجيغ كبالتدامع 

ؿ الذيػد الشدياف أك كبيحا فارؽ سائخ العقػد فإف الحاجة إلى الذيادة ىشاؾ لجفع احتسا
                                                           

./ ابغ رشج، بجاية السجتيج ٜٖٖص ٕ./ الراكي، حاشية الراكي، جٕٜٙص ٕ، اإلشخاؼ، جالقاضي عبج الػىال ٔ
، ٛٓٗص ٖالخُّعيشي،   بغ   بغ عبج الخحسغ الصخابمدي، مػاىب الجميل، ج ./ الحصالٗٗص ٖالسقترج،جكنياية 

 .٘ٗٚص  ٔ، السعػنة، جالقاضي عبج الػىالـ،دار الفكخ./ ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔالصبعة الثالثة، 
 .ٕٜٙص  ٕ، اإلشخاؼ، جالقاضي عبج الػىال ٕ
 .ٕٜٙص  ٕالقاضي عبج الػىال، اإلشخاؼ، ج 3
 . ٖٔص ٘./ الدخخدي، السبدػط، جٜٜٔص ٖ./ البابختي، العشاية، جٖٕ٘ص  ٕالكاساني، بجائع الرشائع، ج ٗ
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إذ ليذ بعجىا ما يذيخىا ليشجفع بو الجحػد فتقع الحاجة إلى الجفع  ،الجحػد كاإلنكار في الثاني

 .ٔبالذيادة فشجل إلييا
 :سختمرلصخأي لص

جسيػر الفقياء مغ أف الذيادة شخط لرحة عقج الشكاح، كذلظ لقػة ما  يسيل الباحث إلى رأي

ب الفقياء، مع أف الشاضخ في رأي السالكية يخاىع ال يبتعجكف كثيخا ذىبػا إليو كسا ىػ مفتى في كت

ا حرل الفدخ عغ الجسيػر، كذلظ ألف الحاصل لجييع أف الذيادة كاجبة في الشكاح، كهال لس

ىػ مغ بال اإلجخاء كاألسيل في ، كعميو فإف تخجي  رأي الجسيػر بصمقة كسا سبق الحكخ

 ادة كزيادة.لكية فيو شيمع أف رأي السا ،التصبيق

 :رأي لصقمنهف ف  لصسدأص 

، حة عقج الشكاحكذخط لر حزػر الذاىجيغ أما القانػف فقج أخح بخأي الجسيػر في اشتخاط

، حيث يادة رجل كامخأتيغ في الشكاحز شجػا كأخح بخأي الحشفية في. ٕف رجميغاكأف يكػف الذاىج

 . ذلظ ٖأجاز فقياء الحشفية

                                                           

 . ٖٔص ٘./ الدخخدي، السبدػط، جٖٕ٘ص  ٕالكاساني، بجائع الرشائع، ج ٔ
رية لعاـ ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخٛـ. كالسادة )ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٙٔالسادة ) ٕ

 ـ.ٕٓٔٓ
الصبعة  ،ٕٔٔص ٓٔج اأَلْصُل، ،الذيباني، أبػ عبج هللا   بغ الحدغ بغ فخقج./. ٖٛص ٖ، االختيار، جابغ مػدكد ٖ

، بيخكت  ٕٕٔٓ -ىػ  ٖٖٗٔاألكلى،  الجراص، لبشاف، تحقيق َكدَراَسة: الجكتػر محسَّج بػيشػكالغ./  -ـ، دار ابغ حـد
دار البذائخ  ـ،ٕٓٔٓ -ىػ  ٖٔٗٔالصبعة األكلى  .ٖٕٗ ص ٗجشخح مخترخ الصحاكي، ، أحسج بغ عمي أبػ بكخ الخازي 

د زيشب  -د   عبيج هللا خاف  -أ. د. سائج بكجاش  -كدار الدخاج، تحقيق: د. عرست هللا عشايت هللا    -اإلسبلمية 
   حدغ فبلتة. 
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 ٍر فً انُكاغ:: ؼكى شٓادج انصغانصانسطهة انً

ح، إلى ، مسغ اشتخشػا الذيادة في الشكاٖكالحشابمةٕكالذافعيةٔذىب جسيػر الفقياء مغ الحشفية 

فبل يجػز شيادة الرغيخ في ، يجب أف يكػف بالغا عاقبل، كبالتالي أف الذاىج عمى عقج الشكاح

 : فأل كذلظ ؛الشكاح

أبػ يعمى لسا ركي عغ  الرغيخ ليذ مغ أىل الذيادة كليذ مغ أىل التكميف، كذلظ .ٔ

حجثشا شيباف بغ فخكخ حجثشا حساد بغ سمسة عغ حساد عغ إبخاىيع عغ األسػد عغ عائذة 

رفع القمع عغ ثبلثة عغ الشائع حتى يدتيقع كعغ الغبلـ ): -ملسو هيلع هللا ىلص-قالت: قاؿ رسػؿ هللا 

 ، فاقتزى الحكع عجـ قبػؿ شيادتو. ٗ(حتى يحتمع كعغ السجشػف حتى يفيق

في الشكاح، فسغ بال أكلى أف ال تثبت لو  نفدوكأف الرغيخ لع تثبت لو الػالية عمى  .ٕ

  الذيادة عمى  يخه في ذلظ.

 

 

 

                                                           

./ شيخي زاده، ٕٓٓص ٖ./ البابختي، العشاية، جٖٕ٘ص ٕ./ الكاساني، بجائع الرشائع، جٕٔص ٘العيشي، البشاية، ج ٔ
 .ٜٗص ٖ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٜٛص ٕ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٕٖٔص ٔمجسع األنيخ، ج

 .ٖٛ٘./ الحرشي، كفاية األخيار في حل  اية االخترار، صٓٚص ٖٔابغ الخفعة، كفاية الشبيو، ج ٕ
./ ابغ قجامة، السغشي، ٚ٘ٔص  ٕ./ ابغ ضػياف، مشار الدبيل، جٛ٘ٗص  ٚيخ، جبغ قجامة، الذخح الكبعبج الخحسغ  ٖ
مػسى بغ أحسج بغ مػسى بغ سالع بغ  ./ الحجاكي السقجسي،ٜٚص  ٕٔ./ ابغ عثيسيغ، الذخح السستع، جٓٔص  ٚج

خحسغ بغ عمي الخياض، تحقيق: عبج ال –دار الػشغ لمشذخ  ،ٖٙٔ، ص في اخترار السقشعزاد السدتقشع  عيدى بغ سالع،
 .٘٘ٔص  ٕ/ التغمبي الذيباني، نيل السآرل، جبغ   العّدكخ.

./ كركاه التخمحي في سششو، ٖ٘٘ص  ٔ( جٕٗٔركاه ابغ حباف، اإلحداف في تقخيب صحي  ابغ حباف، حجيث رقع ) ٗ
ب، كعغ السعتػه رفع القمع عغ ثبلثة: عغ الشائع حتى يدتيقع، كعغ الربي حتى يذ( بمفع َخخ كىػ )ٖٕٗٔحجيث رقع )

./ كحكع األلباني: حجيث صحي ، إركاء الغميل، حجيث رقع ٗٛص  ٖج حتى يعقل(، كقاؿ التخمحي: حجيث حدغ  خيب،
 . ٗص ٕ(، جٜٕٚ)
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  رأي لصقمنهف ف  لصسدأص :

كىشا القانػف أخح أيزا بخأي الجسيػر، حيث اشتخط أف يكػف الذاىجاف عاقميغ بالغيغ 

 .ٔفاىسيغ السقرػد بيسا ،سامعيغ اإليجال كالقبػؿ

 :طانةانراتع: ٔكانح انصغٍر فً انُكاغ، ٔفٍّ شالشح يثؽس نًا

 حيث عخفيا الفقياء بتعخيفات متعجدة:: : ععخيف لصهكمص  عشج لصفقيمءلووؿ ظكبلصس

 .2أنيا: إقامة اإلنداف  يخه مقاـ نفدو في ترخؼ معمـػعمى  مصحشفي ف

 عبادة لغيخه فيو،  يخ  يخ ذي إمخة كال ه: نيابة ذي حق،ابغ عخفة في حجكد قاؿ: لصسمصكي 

 .3مذخكشة بسػتو

 . ٗبأنيا: تفػيس شخز أمخه إلى َخخ، فيسا يقبل الشيابة، ليفعمو في حياتو لصذمفعي 

 .5: استشابُة جائِد الترخِؼ مثمو فيسا تجخل الشيابةلصحشمبك 

                                                           

( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية لعاـ ٛـ. كالسادة )ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٙٔالسادة ) ٔ
 ـ.ٕٓٔٓ
./ السيجاني، ٜٜٗص ٚ./ البابختي، العشاية، جٕٙٔص ٜ./ العيشي، البشاية، ج ٜٖٔص ٚحخ الخائق، جابغ نجيع، الب ٕ

 .ٕٕٔص ٕ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٜٕٛص ٔ./ الدبيجي، الجػىخة الشيخة، جٖٛٔص ٕالمبال، ج
العجكي عمى  حاشية./ العجكي، ٜٕٕص ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ج ٕٖٚالخصاع، شخح حجكد ابغ عخفة، ص ٖ

 .ٔٛٔص ٘./ الخعيشي، مػاىب الجميل، جٖٙ٘ص ٙ./ عمير، مش  الجميل، جٕٖ٘ص ٕكفاية الصالب الخباني، ج
 ٖ./ الجسل، حاشية الجسل، جٕٓٙص ٕ./ األنراري، أسشى السصالب، جٖٕٔص ٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٗ
./ ٕٕٗص ٕالقميػبي، حاشية قميػبي كعسيخة، ج./ ٖٖٔص ٖ./ البجيخمي، حاشية البجيخمي عمى الخصيب، جٓٓٗص

 . ٘ٔص ٘الخممي، نياية السحتاج، ج
 ٔ./ ابغ ضػياف، مشار الدبيل، جٕٛٗص ٖ./ الخحيبانى، مصالب أكلي الشيى، جٔٙٗص ٖالبيػتى، كذاؼ القشاع، ج ٘
عيدى بغ  بغمػسى بغ أحسج بغ مػسى بغ سالع  ./ الحجاكي،ٚٔ٘ص ٕ./ ابغ الشجار، مشتيى اإلرادات، جٜٖٓص
لبشاف، تحقيق: عبج المصيف    –دار السعخفة بيخكت ، ٕٖٕص ٕاإلقشاع في فقو اإلماـ أحسج بغ حشبل، ج، السقجسي سالع

 .ٕٖٔص ٜابغ عثيسيغ، الذخح السستع، ج مػسى الدبكي./
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، الشاضخ في تعخيفات الفقياء، يخاىع متفقػف عمى معشى الشيابة كالتفػيس: لصتعخيف لصسختمر

ث حي ،كالحشابمة التعخيفات التي سبقت في نطخ الباحث، ىػ تعخيف الذافعية أكض لكغ مغ 

 ما يقبل كيجخل في الػكالة، كأخخج ما ال يقبميا.  مشيسا عمى تعخيف كلاشتسل 

: عقج يقيع السػكل بسقتزاه شخرا َخخ مقاـ نفدو، في ترخؼ وععخيف لصهكمص  ف  لصقمنهف 

: ىي تفػيس أحج في شغل آلخخ، كهقامتو مقامو في يم ف  لصسجك وجمء ععخيف. ٔجائد معمـػ

 .ٕذلظ الذغل

عغ السعشى الذخعي ليا، حيث تتزسغ تػكيل شخز  تو: ال تخخج حقيقولصهكمص  ف  لصشكمح

، مسا يقبل لشكاحما يتزسغ مغ أمػر افي يقـػ مقامو نيابة عشو في الترخؼ َخخ في الشكاح، ل

غ أي إمخأة يختارىا لو ذلظ في الدكاج م كأف يػكل إنداف إنداًنا َخخ: ، مثاؿ ذلظالشيابة في ذلظ

 .اآلخخ

 ؼكى انٕكانح فً انُكاغ: :انصاًَطهة انً

 ، ٘كالذافعيةٗكالسالكيةٖاتفق الفقياء مغ الحشفية

 

                                                           

 ـ.ٜٙٚٔ( مغ القانػف السجني األردني لعاـ ٖٖٛالسادة ) ٔ
 .ٕٓٛلية، ص ( مغ مجمة األحكاـ العجٜٗٗٔمادة ) ٕ
./ ٕٖٔص ٕ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٕٕ٘ص ٕ./ ابغ نجيع، الشيخ الفائق، جٜٚٔص ٔالسخ يشاني، اليجاية، ج ٖ

 .ٚٔٔص ٜٔ./ الدخخدي، السبدػط، جٖ٘ٓص ٖ./ البابختي، العشاية، جٕٕٔص ٘العيشي، البشاية، ج
./ ٗص ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٕٓ٘ص  ٗ./ القخافي، الحخيخة، جٕٖٚص ٕالراكي، حاشية الراكي، ج ٗ

./ ٖٕٔص  ٕ./ الجسػقي، حاشية الجسػقي مع الذخح الكبيخ لمجرديخ، جٜٛص  ٔخميل بغ إسحاؽ، مخترخ خميل، ج
 .ٕٚص  ٘التاج كاإلكميل، ج العبجري،

./ ٖٕٔص  ٖج./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، ٜٗٗص  ٙ./ الساكردي، الحاكي الكبيخ، جٚٔص  ٘الذافعي، األـ، ج ٘
./ قميػبي كعسيخة، حاشيتا ٓٔص  ٖٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٖ٘ٔص  ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا 

 .ٕٙٔص  ٕ. / الذيخازي، السيحل، جٕٕٗص  ٕقميػبي كعسيخة، ج
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 :الشكاح، كاستجلػا لسا ذىبػا إليو، عمى جػاز التػكيل في ٔكالحشابمة

أتخضى أف أزكجظ فبلنة؟ )قاؿ لخجل: : – ملسو هيلع هللا ىلص -ف الشبيما ركي عغ عقبة بغ عامخ أ .ٔ

قاؿ: نعع، كقاؿ لمسخأة أتخضيغ أف أزكجظ فبلنا؟ قالت نعع. فدكج أحجىسا صاحبو ككاف 

. ككجو الجاللة في الحجيث ضاىخ: كىػ رضا كل مغ الخجل كالسخأة ٕمسغ شيج الحجيبية(

ا في تدكيجيسا، كىػ ما يجؿ عمى جػاز الػكالة ككيبل عشيس –ملسو هيلع هللا ىلص  –في جعل الخسػؿ 

 . ٖفي الشكاح

فدكجو أـ حبيبة ابشة أبي  ،ككل عسخك بغ أمية الزسخي  - ملسو هيلع هللا ىلص -ما ركي أف الشبي .ٕ

 . ٗسفياف

غ يككجو الجاللة في الحجيث ،٘أبا رافع في تدكيجو ميسػنة لَ كَّ كَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ما ركي أف الشبي .ٖ

 .ٙ يخه في الشكاح -ملسو هيلع هللا ىلص –غ ضاىخ في تػكيل الشبييقالداب

                                                           

 ٚلكبيخ، جبغ قجامة، الذخح اعبج الخحسغ ./ ٙ٘ص ٘./ البيػتى، كذاؼ القشاع، جٕٛص  ٛالسخداكي، اإلنراؼ، ج ٔ
./ الكخمى السقجسي، دليل الصالب، ٖٖص  ٘./ الدركذي، شخح الدركذي، جٜٔص  ٚ./ ابغ قجامة، السغشي، جٜٖٗص 
 . ٛٙص  ٘./ الخحيبانى، مصالب أكلي الشيى، جٜٖٔالسقجسي، العجة، ص بياء الجيغ ./ ٖٕٗص 
(، ٕٚٔٔ، حجيث رقع )في سششو بػ داكدأ/ ركاه .ٖٔٛص  ٜ(، جٕٚٓٗركاه ابغ حباف، صحي  ابغ حباف، حجيث رقع ) ٕ
  : حجيث صحي ، كىحا إسشاد قػي.في تحقيقو لو، كقاؿ شعيب األرنؤكط ٘٘ٗص  ٖج
 .ٓٙ+ٜ٘مرادر كل محىب ص يشطخ في  ٖ
، كقاؿ األلباني: حجيث ضعيف، إركاء ٕٕ٘ص  ٚ(، جٜٖٙٚٔفي سششو، الدشغ الكبخى، حجيث رقع ) ركاه البييقي ٗ

قاؿ البييقي في السعخفة ركيشا عغ أبي جعفخ   بغ عمي أنو حكى : ابغ حجخ العدقبلنياؿ كق/.ٕٕٛص  ٘الغميل، ج
أبػ الفزل أحسج بغ عمي . ابغ حجخ العدقبلني، ككحا حكاه في الخبلفيات ببل إسشاد  ،ذلظ كلع يدشجه البييقي في السعخفة

، الصبعة األكلى ٕٕٔص  ٖ(، جٕٚ٘ٔحجيث رقع ) التمخيز الحبيخ في تخخيج أحاديث الخافعي الكبيخ، بغ   بغ أحسج،
 .دار الكتب العمسية ـ،ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ
تعقبو ابغ عبج البخ . كقاؿ ابغ حجخ العدقبلني: ٖٛٗص ٜ( جٖٓٔٗركاه ابغ حباف في صحيحو، حجيث رقع ) ٘

، فيفيع أف الحجيث خسبلعغ ربيعة عغ سميساف بغ يدار م، كذكخ في الحجيث باالنقصاع بأف سميساف لع يدسع مغ أبي رافع
 . ٖٕٔص ٖمخسل. يشطخ: ابغ حجخ العدقبلني، التمخيز الحبيخ، ج

 . ٓٙ+ٜ٘مرادر كل محىب ص في  يشطخ ٙ
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 : أتجعميغ أمخؾ ٔقاؿ ألـ حكيع بشت قارظ -رضي هللا عشو  –الخحسغ بغ عػؼ  أف عبج .ٗ

. ككجو الجاللة في ىحا األثخ: ىػ أف ٕفعقجه بمفع كاحج ،تدكجتظ :نعع، قاؿ: إلي؟ قالت

ع بيجه بدؤالو ليا، فإف ذلظ داللة عمى أف عبج الخحسغ بغ عػؼ عشجما جعل أمخ أـ حكي

أـ حكيع ككمت أمخىا لو، ككاف تػكيميا لو ىشا نكاحيا مشو، فجؿ عمى جػاز الػكالة في 

 .ٖ الشكاح

 :فر  التػكيل فيو كالتػكيل في البيع. أي ،سعاكضةالعقج  و معشىفي كألف عقج الشكاح  .٘

ر  الػكالة ل ما يبحؿ فيو الساؿ، يأف عقج الشكاح مغ العقػد التي يبحؿ فييا الساؿ، كك

 .ٗ، كىػ ما ذىب إليو جسيػر الفقياءفيو مسا يجػز الشيابة

 

 

 
                                                           

ابغ . مغ بشي ليث حمفاء بشي زىخة، زكج عبج الخحسغ بغ عػؼ ،أـ حكيع بشت قارظ بغ خالج بغ عبيج بغ سػيج بغ قارظ ٔ
 -، الصبعة األكلى ٖٖٛص  ٛبغ  ، اإلصابة في تسييد الرحابة، جحجخ العدقبلني، أبػ الفزل أحسج بغ عمي 

 بيخكت، تحقيق: عادؿ أحسج عبج السػجػد كعمى   معػض. –ىػ، دار الكتب العمسية  ٘ٔٗٔ
 .ٙٔص  ٚركاه البخاري في صحيحو، )بال إذا كاف الػلي ىػ الخاشب(، ج ٕ
./ ٕٖٔص ٕ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٕٕ٘ص ٕالفائق، ج./ ابغ نجيع، الشيخ ٜٚٔص ٔالسخ يشاني، اليجاية، ج ٖ

الراكي، حاشية /.ٚٔٔص ٜٔ./ الدخخدي، السبدػط، جٖ٘ٓص ٖ./ البابختي، العشاية، جٕٕٔص ٘العيشي، البشاية، ج
./ خميل بغ إسحاؽ، ٗص ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٕٓ٘ص  ٗ./ القخافي، الحخيخة، جٕٖٚص ٕالراكي، ج
التاج  العبجري،./ ٖٕٔص  ٕ./ الجسػقي، حاشية الجسػقي مع الذخح الكبيخ لمجرديخ، جٜٛص  ٔل، جمخترخ خمي
./ الذخبيشي، مغشي ٜٗٗص  ٙ./ الساكردي، الحاكي الكبيخ، جٚٔص  ٘الذافعي، األـ، ج/ .ٕٚص  ٘كاإلكميل، ج
./ ٓٔص  ٖٔكفاية الشبيو، ج./ ابغ الخفعة، ٖ٘ٔص  ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٖٕٔص  ٖالسحتاج، ج

 ٛالسخداكي، اإلنراؼ، ج/ .ٕٙٔص  ٕ. / الذيخازي، السيحل، جٕٕٗص  ٕقميػبي كعسيخة، حاشيتا قميػبي كعسيخة، ج
./ ابغ قجامة، ٜٖٗص  ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ ./ ٙ٘ص ٘./ البيػتى، كذاؼ القشاع، جٕٛص 

بياء الجيغ ./ ٖٕٗ./ الكخمى السقجسي، دليل الصالب، ص ٖٖص  ٘ذي، ج./ الدركذي، شخح الدركٜٔص  ٚالسغشي، ج
 . ٛٙص  ٘./ الخحيبانى، مصالب أكلي الشيى، جٜٖٔالسقجسي، العجة، ص 

 يشطخ في السرادر الدابقة. ٗ
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 رأي لصقمنهف ف  لصسدأص :

 .ٔأخح القانػف بسا ذىب إليو الجسيػر مغ جػاز التػكيل في عقج الشكاح، كانعقاده بحلظ

 : ؼكى ٔكانح انصغٍر فً انُكاغ:انًطهة انصانس

الرغيخ  يخ السسيد ال يجػز تػكيمو في عقج الشكاح عمى اعتبار أنو  اتفق الفقياء عمى أف

 فاقج األىمية، كاختمفػا في تػكيل الرغيخ السسيد عمى محىبيغ:

الرغيخ السسيد في عقج الشكاح. كاستجلػا لسا  تػكيلإلى جػاز  ٕذىب الحشفيةلصسحىب لووؿ: 

 :ذىبػا إليو

  لسا خصب أـ سمسة قالت: إف أكليائي  يب يا رسػؿ هللا - ملسو هيلع هللا ىلص -ما ركي أف رسػؿ هللا ،

ابغ أـ سمسة: )قع فدكج أمظ مشي(،  ليذ فييع مغ يكخىشي( ثع قاؿ لعسخ: )-ملسو هيلع هللا ىلص  -فقاؿ 

. كجو الجاللة في الحجيث: أف ابغ أـ سمسة ٖككاف صبيا -ملسو هيلع هللا ىلص  -فدكجيا مغ رسػؿ هللا 

-مو، ألنيا ىي القائمة لو قع يا عسخ فدكج، ككاف بسحزخ مغ الخسػؿ كاف ككيبل عغ أ

 .ؿ عمى جػاز أف يكػف الرغيخ ككيبلً فج -ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

عاـ ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لٙـ. السادة )ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٗٔالسادة ) ٔ
 ـ. ٕٓٔٓ
 ٚ./ ابغ عابجيغ، مشحة الخالق عمى البحخ الخائق البغ نجيع السرخي، جٖٛص ٖج ابغ نجيع، البحخ الخائق، ٕ
./ ٜ٘ص  ٕ./الذمبي، حاشية الذمبي مع تبيغ الحقائق لمديمعي، جٖٙٔص ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٓٗٔص

أبي يحيى زكخيا بغ مدعػد  عمي بغ السشبجي، جساؿ الجيغ ./ٕٓص ٙالكاساني، بجائع الرشائع في تختيب الذخائع، ج
ـ، دار القمع ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ، الصبعة الثانية، ٕٙٙص  ٕالخدرجي األنراري، المبال في الجسع بيغ الدشة كالكتال،ج

 تحقيق: د.   فزل عبج العديد السخاد.سػريا،  –الجار الذامية  -
الصبعة الثانية،  ،ٔٛص ٙالدشغ الرغخى لمشدائي، جالسجتبى مغ الدشغ = ، الشدائي، أحسج بغ شعيب الخخاسانيركاه  ٖ

كقاؿ األلباني عشو: ضعيف.  حمب، تحقيق: عبج الفتاح أبػ  جة. –، مكتب السصبػعات اإلسبلمية ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔ
 . ٕٔ٘ص  ٙاأللباني، إركاء الغميل، ج
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إلى أنو ال يجػز تػكيل الرغيخ  ٖكالحشابمةٕكالذافعيةٔفقياء السالكية ذىب لصسحىب لصثمن :

: إف الرغيخ في حكع حيث قالػا :استجلػا لسا ذىبػا إليو بالسعقػؿالسسيد في عقج الشكاح، ك 

السجشػف ال يجػز تػكيمو في عقج الشكاح، ألنو ال ير  مشو عقج الشكاح لشفدو، فبل ير  أف 

كىحا ما يسشع التػكيل  ،غييسا أف الرغيخ كالسجشػف  يخ مكمفيتػكل فيو لغيخه بصخيق أكلى، الس

 . ٗليسا

 لصسشمقذ : 

ألف العقل شخط أىمية  ؛عتبار بالسجشػف  يخ سجيجاال : إفدليل الجسيػر بقػليع ٘ناقر الحشفية

 .الترخفات الذخعية، كقج انعجـ في السجشػف ككجج في الرغيخ؛ فتر  ككالتو كالبالغ

  :أكجو عجةمغ ػر ما استجؿ بو فقياء الحشفية الجسي جيبكي

يػ ح كاف نحػ ثبلث سشيغ فسشو حيشر ألف ؛إف أريج بو عسخ السعخكؼ لع ير  :لصهجو لووؿ

 ألنو مغ عربتيا كاسسو ؛كهنسا السخاد بو عسخ بغ الخصال عَ ىَ الخاكي كَ  ج، فالطاىخ أفّ كّ دَ يُ شفل ال 

  

                                                           

 ٕ./ الجسػقي، حاشية الجسػقي، جٗص ٕو الجكاني، ج./ الشفخاكي، الفػاكٓٔٙص  ٕ، اإلشخاؼ، جالقاضي عبج الػىال ٔ
السخترخ  ./ خميل بغ إسحاؽ، ضياء الجيغ الجشجي، التػضي  في شخحٕٚص  ٘./ العبجري، التاج كاإلكميل، جٖٕٔص 

ـ، مخكد نجيبػيو لمسخصػشات كخجمة التخاث، ٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔ، الصبعة األكلى، ٓٚ٘ص  ٖالفخعي البغ الحاجب، ج
 سج بغ عبج الكخيع نجيب.تحقيق: د. أح

./ الجسل، حاشية الجسل عمى شخح السشيج، ٕ٘ٔص  ٘./ الخافعي، العديد، ج٘ٔٔص  ٜالساكردي، الحاكي الكبيخ، ج ٕ
 .ٖٖٕص ٖ./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٜٜٕص  ٗ./ الشػكي، ركضة الصالبيغ، جٕٓٗص  ٖج
 -ٖٕٗالسقجسي، دليل الصالب، ص ي./ الكخمٖٙٗصٖ./ البيػتي، كذاؼ القشاع جٗٙص ٘ابغ قجامة، السغشي، ج ٖ

 .ٜٙص ٗ./ ابغ الشجار، مشتيى اإلرادات، ج٘٘ٔص  ٕ./ ابغ ضػياف، مشار الدبيل، جٖٕ٘
 يشطخ في السرادر الدابقة مغ كل محىب فيسا سبق.  ٗ
. / ٖٙٙص ٕج المبال في الجسع بيغ الدشة كالكتال، السشبجي، جساؿ الجيغ./ ٕٓص ٙالكاساني، بجائع الرشائع، ج ٘

 .ٕ٘ٛص ٔثار، جالَسَمصي، السعترخ مغ السخترخ مغ مذكل اآل
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 .ٔمػافق البشيا فطغ الخاكي أنو ىػ

بغ  ةأبى سمس ألف عسخ بغ ؛ا لياألنو كاف مع البشػة مشاسبً  ؛ابشيا زكجياأّف  :ثمن لصهجو لص

، كاف مغ بشي عسيا يجتسعاف في عبج هللا ٕغ مخدـكبلؿ بغ عبج هللا بغ عسخ بعبج األسج بغ ى

. قاؿ أحسج بغ حشبل: فكاف أقخل عرباتيا الحاضخيغ فدكجيا بتعريب  بغ عسخ بغ مخدـك

 . ٖالشدب ال بالبشػة

"قع فدكج أمظ" أي فجرشي بسغ يدكج أمظ لعسخ بغ أبي سمسة  -ملسو هيلع هللا ىلص-أف قػلو  :ثصلصهجو لصثم

 :ٗعمى أمخيغ

  سمسو قالت: يا رسػؿ هللا مالي كلي حاضخ، فأقخىا عمى ىحا القػؿ، فجؿ عمى أنو أف أـ

 لع يكغ كلًيا.

  غ، فجؿ بيحيغ كاف ابغ ست سشيغ، كقيل: ابغ سبع سشي وقيل: إنّ  ،كاف  يخ بالغأنو

 بالتدكيج إنسا كاف أمخا بإحزار مغ يتػلى التدكيج. األمخيغ عمى أف أمخه

                                                           

./ الييتسي، تحفة ٕٖٕ ص ٙ. / الخممي، نياية السحتاج، جٕٓٗ ص ٖالبجيخمي، حاشية البجيخمي عمى الخصيب، ج ٔ
 . ٓ٘ص ٘/ البيػتي، كذاؼ القشاع، ج. ٕٛٗص  ٚالسحتاج، ج

، أبػ حفز القخشي، السخدكمي، عسخ بغ أبي سمسة بغ عبج األسج القخشي ا ٕ بغ ىبلؿ بغ عبج هللا بغ عسخ بغ مخدـك
السجني، الحبذي السػلج، كلج: قبل اليجخة بدشتيغ أك أكثخ، فإف أباه تػفي في سشة ثبلث مغ اليجخة، كخمف أربعة أكالد، ىحا 

-كىػ صبي.ثع إنو في حياة الشبي  - ملسو هيلع هللا ىلص-أكبخىع، كىع: عسخ، كسمسة، كزيشب، كدرة.ثع كاف عسخ ىػ الحي زكج أمو بالشبي 
تدكج كقج احتمع، ككبخ، فدأؿ عغ القبمة لمرائع، فبصل ما نقمو أبػ عسخ في )االستيعال( مغ أف مػلجه بأرض  -ملسو هيلع هللا ىلص 

أنى يكػف مػلجه في بالسجيشة، كشيج أبػه بجرا، ف -بل كسشة إحجى  -الحبذة سشة اثشتيغ.ثع إنو كاف في سشة اثشتيغ أبػاه 
 إذ صار ربيبو أدل األكل، كقاؿ: )يا بشي! ادف، -ملسو هيلع هللا ىلص  -الحبذة في سشة اثشتيغ؟ بل كلج قبل ذلظ بكثيخ.كقج عمسو الشبي 

ة عبج السمظ ، قاؿ   بغ سعج: تػفي في خبلف-ملسو هيلع هللا ىلص -كحفع ذلظ ك يخه عغ الشبي  ككل بيسيشظ، ككل مسا يميظ(، ،كسع هللا
 .ٙٓٗص ٖبغ مخكاف، كنقل ابغ األثيخ: أف مػتو كاف في سشة ثبلث كثسانيغ./ الحىبي، سيخ أعبلـ الشببلء، ج

 .ٜ٘ص ٜ./ الساكردي، الحاكي الكبيخ، جٖٜص ٜ، جفي فخكع السحىب الذافعيالخكياني، بحخ السحىب  ٖ
 السرادر الدابقة.  ٗ
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 مخرػص في مشاكحة بأف يتدكج بغيخ كلي، فأمخ ابشيا بحلظ أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص :خلبعلصهجو لص

سمسة  استصابو لشفدو ال ترحيحا لمعقج، عمى أف راكي ىحا المفع إنسا ىػ ثابت عغ عسخ بغ أبى

 .ٔكثابت لع يمق عسخ فكاف مشقصًعا

 :سختمرخأي لصلص

أي جسيػر الفقياء ر  يسيل إلىحث ، فإف الباكمشاقذتيا بعج الػقػؼ عمى أقػاؿ الفقياء كأدلتيع

يسمظ تدكيج  الرغيخ ال يسمظ تدكيج نفدو باألصالة، فسغ بال أكلى أف ال، ألف في ىحه السدألة

كلقػة األكجو التي أجال بيا ألف الرغيخ  يخ مجرؾ لسعشى الدكاج في األ مب،  يخه بالػكالة، ك 

 محىب الحشفية فيسا ذىبػا إليو. الجسيػر عمى 

 ف ف  لصسدأص : رأي لصقمنه

 فإنو ،بسا أف نرػص القانػف مفدخة لبعزيا البعسك  ،ةليحه السدأل لع يتصخؽ أما القانػف 

فسغ بال أكلى  ،عقج الدكاج بشفدولمرغيخ كال يجيد  ،د زكاج الرغيخ كالرغيخةال يجي رأى أف

  .كبيحا يكػف قج كافق رأي الجسيػر ،في ذلظ ككالتوعجـ جػاز 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٜ٘ص ٜ./ الساكردي، الحاكي الكبيخ، جٖٜص ٜ، جالذافعيفي فخكع السحىب الخكياني، بحخ السحىب  ٔ
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  :، ٔفٍّ يطهثاٌط كفاءج انصغٍرشر :خايصان ثؽسانً

 األٔل: ذعرٌف انكفاءج فً انُكاغ: ًطهةان

تسييجا لمحجيث في السدألة، ال بج مغ تعخيف الكفاءة في الشكاح عشج الفقياء، فقج عخفػىا كسا 

 يمي: 

بأنيا: السساثمة بيغ الدكجيغ في خرػص أمػر أك كػف السخأة أدنى. كالبعس  لصحشفي عخفيا 

 .ٔاكاة بجؿ السساثمةعبخ بالسد

: أمخ يػجب عجمو عارا، كضابصيا مداكاة الدكج لمدكجة في كساؿ أك خدة ما لصذمفعي  كعخفيا

 . ٕعجا الدبلمة مغ عيػل الشكاح

، فبل يعخفػنيا إال بالتعخيف المغػي، ثع يحكخكف األكصاؼ السعتبخة ليا في ٗلصحشمبك كٖلصسمصكي أما 

 الشكاح. 

كجيغ تعشي تداكييسا أك تقاربيسا في عجة أمػر أساسية، مشيا في الكفاءة بيغ الد  كخراؿ

، ك يخ ذلظ مغ كمشيا في التقػى كمشيا في الحخفة الجيغ كمشيا في الشدب كمشيا في اليدار

                                                           

./ الحركفي، الجر السختار، ٜٖٖص ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٖٚٔص ٖابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٔ
 . ٗٛص ٖ./ ابغ عابجيغ، حاشية ابغ عابجيغ، جٙٛٔص
./ الجمياشي، ٕٕٚص ٖي السحتاج، ج./ الذخبيشي، مغشٖٓ٘ص ٖالبجيخمي، حاشية البجيخمي عمى شخح السشيج، ج ٕ

ص  ./ الغسخاكي،   الدىخي، الدخاج الػىاج عمى متغ السشياج،ٖٚٚص  ٖإعانة الصالبيغ عمى حل ألفاظ فت  السعيغ، ج
ص  ٗ./ الجسل، حاشية الجسل، جٕٔٔص  ٚبيخكت./ الجميخي، الشجع الػىاج، ج –، دار السعخفة لمصباعة كالشذخ ٜٖٙ
 . ٖٕٗص  ٖية قميػبي مع حاشية عسيخة، ج./ قميػبي، حاشٖٙٔ
، التاج عبجري ./ الٕٛٗص  ٕ./ الجسػقي، حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، جٕٔٔص  ٗالقخافي، الحخيخة، ج ٖ

 .ٚٗٚص  ٔ./ البغجادي، السعػنة، جٙٓٔص  ٘كاإلكميل، ج
، دار ٚٔ٘خح زاد السدتقشع، ص ، الخكض السخبع شمشرػر بغ يػنذ بغ صبلح الجيغ ابغ حدغ بغ إدريذ البيػتى، ٗ

ص  ٙج مؤسدة الخسالة./ العاصسي، عبج الخحسغ بغ   بغ قاسع، حاشية الخكض السخبع شخح زاد السدتقشع، -السؤيج 
 .ٓٓٔص ٕٔىػ./ ابغ عثيسيغ، الذخح السستع، ج ٜٖٚٔ، الصبعة األكلى، ٕٛٚ
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، كعمى خبلؼ بيغ التي تختمف باختبلؼ الدماف، كضابصيا ما تتعيخ بو السخأة  األمػر السعتبخة

 ال حاجة لشا في ذكخىا ىشا.  ،عمى تفريل في ذلظ يعتبخ فيسا يعتبخ مشيا كما الالفقياء 

  :ععخيف لصكفمءة ف  لصقمنهف 

لع يأت قانػف األحػاؿ الذخرية األردني بتعخيف كاض  كمحجد لمكفاءة في الشكاح، إال أنو 

لمسخأة في التجيغ كالساؿ، ككفاءة الساؿ  اً ءالسصمػبة، كىػ أف يكػف الخجل كف اكتفى ببياف الكفاءة

يكػف قادرًا عمى السيخ السعجل كنفقة الدكجة، كأف الكفاءة حق خاص بالسخأة كالػلي، كتخاعى أف 

 .ٔعشج العقج

 انصاًَ: كفاءج انصغٍر نهُكاغ:  ًطهةان

أف جسيػر الفقياء  يتبيغالحجيث في كفاءة الرغيخ متفخع عمى القػؿ بجػاز نكاحو، حيث 

 في نكاحو؟ اً شخش جػاز نكاح الرغيخ، فيل تعتبخ الكفاءةيقػلػف ب

 ،ٖكالسالكيةٕجسيػر الفقياء مغ الحشفية في السجسل عشجىعذىب 

                                                           

مغ قانػف  )أ( (ٕٔ، كالسادة )ككانت في الساؿ فقطـ ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٓالسادة ) ٔ
  ككانت في التجيغ كالساؿ. ـٕٓٔٓاألحػاؿ الذخرية األردني لعاـ 

./ ٖٚٔص  ٕ./الكاساني، بجائع الرشائع، جٖٕٔص ٗ./ الدخخدي، السبدػط، جٜٗص ٖ، االختيار، جابغ مػدكد ٕ
./ البابختي، ٕٛٔص ٕ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٜ٘ٔص ٔ./ السخ يشاني، اليجاية، جٚٓٔص ٘العيشي، البشاية، ج

 .ٜٕٔص  ٖالعشاية، ج
ص  ٘، التاج كاإلكميل، جعبجري ./ الٕٛٗص  ٕ./ الجسػقي، حاشية الجسػقي، جٕٚٔص  ٔالقخافي، الحخيخة، ج ٖ

في  ثسيشة./ ابغ شاس، عبج هللا بغ نجع الجحامي الدعجي، عقج الجػاىخ الٓٓٗص  ٕ./ الراكي، حاشية الراكي، جٙٓٔ
لبشاف،  –ـ، دار الغخل اإلسبلمي، بيخكت  ٖٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔ، الصبعة األكلى، ٕٙٗص  ٕمحىب عالع السجيشة، ج

 .ٜٙٙص  ٕاإلشخاؼ، ج القاضي عبج الػىال،تحقيق: األستاذ الجكتػر حسيج بغ   لحسخ./ 
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، إلى أف الكفاءة معتبخة في الشكاح، كأنيا شخط في لدكـ الشكاح، ٕكالخاج  عشج الحشابمةٔكالذافعية

 ال شخط صحة فيو، كبالتالي فيي معتبخة في نكاح الرغيخ، كذلظ بشاء عمى جػاز نكاحو،

 ذىبػا إليو بسا يأتي: كاستجلػا لسا

عغ  عغ مبذخ بغ عبيج، عغ الحجاج بغ أرشاة، عغ عصاء كعسخك بغ ديشار،ما ركي  .ٔ

، كال يدكجيغ إال : )ال تشكحػا الشداء إال األكفاء-ملسو هيلع هللا ىلص  –جابخ بغ عبج هللا ، قاؿ: قاؿ 

عشج تدكيج  صخي  في ضخكرة اعتبار الكفء و، كجو الجاللة مغ الحجيث: أنٖاألكلياء(

 .ٗالشداء، كهف كاف األمخ كحلظ فيػ أيزا مصمػل في نكاح الرغار

قاؿ: )تخيخكا لشصفكع  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أنو  -رضي هللا تعالى عشيا  - ما ركي عغ عائذة .ٕ

أمخ باشتخاط الكفاءة في  -ملسو هيلع هللا ىلص –. كجو الجاللة في الحجيث: أف الخسػؿ ٘كأنكحػا األكفاء(

 دكاج،ال

                                                           

ص  ٚ/ الخافعي، العديد، جٚٗ ص ٕاألنراري، فت  الػىال، جزكخيا ./ ٕٓٚص  ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٔ
./ قميػبي، ٖٓ٘ص  ٖ./ البجيخمي، حاشية البجيخمي عمى شخح السشيج، جٙٔٔص  ٚ./ الجميخي، الشجع الػىج، جٜٚ٘

 .ٖٕٗص  ٖحاشية قميػبي مع عسيخة، ج
./ ٖٕٔص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٙٓٔص  ٛ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٖٙٔالحجاكي، زاد السدتقشع، ص  ٕ
./ التغمبي، نيل السآرل، ٕٓٛ+ٜٕٚص ٙ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٚٙص  ٘تي، كذاؼ القشاع، جالبيػ 
 .ٓٓٔص ٕٔ./ ابغ عثيسييغ، الذخح السستع، ج٘٘ٔص  ٕج
: مبذخ بغ عبيج متخكؾ الحجيث أحاديثو كقاؿ الجارقصشي. ٖٛ٘ص  ٗ(، جٖٔٓٙحجيث رقع ) في سششو، ركاه الجارقصشي ٖ

  .ال يتابع عمييا
./ ٚٓٔص  ٘./ العيشي، البشاية، جٕٛٔص  ٕ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٜٗص  ٖ، االختيار، جابغ مػدكد ٗ

بغ قجامة، الذخح الكبيخ، عبج الخحسغ  ./ٜٖ٘السقجسي، العجة، ص بياء الجيغ ./ ٓٓٔص ٜالساكردي، الحاكي الكبيخ، ج
 .ٜ٘ٔص  ٕشار الدبيل، ج./ ابغ ضػياف، مٕٕٔص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٕٙٗص  ٚج
كىحا ركي مغ حجيث عائذة، كمغ . كقاؿ الديمعي: ٖٖٙص  ٔ(، جٜٛٙٔركاه ابغ ماجو، سشغ ابغ ماجة، حجيث رقع ) ٘

/ كحكع ٜٚٔص ٖ.الديمعي، نرب الخاية، جحجيث أنذ، كمغ حجيث عسخ بغ الخصال، مغ شخؽ عجيجة كميا ضعيفة
، ٙ٘ص  ٖباني، سمدمة األحاديث الرحيحة كشيء مغ فقييا كفػائجىا، جاأللباني: حجيث صحي .   ناصخ الجيغ األل

 الخياض. -ـ، مكتبة السعارؼ لمشذخ كالتػزيع ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔالصبعة األكلى 
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 .ٔكىػ ما يجب اعتباره في نكاح الرغار ،كالحجيث ضاىخ الجاللة في ذلظ 

قاؿ لو: ) يا عمي، ثبلث ال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أف الشبي  ،ما ركي عغ عمي بغ أبي شالب .ٖ

. كجو ٕ(اً ءْف ذا حزخت، كاأليع إذا كججت ليا كُ تؤخخىا: الربلة إذا َنت، كالجشازة إ

كعجـ  ،أمخ باعتبار الكفاءة في نكاح األيع –ملسو هيلع هللا ىلص  –الشبي  الجاللة في الحجيث: أف

 .ٖلو اً ءالتأخيخ إذا كججت كف

: –رضي هللا عشو  -األثخ السخكي عغ إبخاىيع بغ   بغ شمحة، قاؿ: قاؿ عسخ .ٗ

، كجو الجاللة مغ األثخ: أف الكفاءة ٗ)ألمشعغ تدكج ذات األحدال إال مغ األكفاء(

التدكيج بغيخ  –رضي هللا عشو  –كلػ لع تكغ ذلظ لسا مشع عسخ  ،عتبخةفي الشكاح م

 .٘الكفء، كىػ ما يجب اعتباره في نكاح الرغار

ضساف عمى الرغيخ إنسا كاف بيجؼ فقج عخفشا أف إثبات الػالية استجلػا بالسعقػؿ:  .٘

، كذلظ يكػف بيغ الستكافريغ، كلػقػع نكاح الرغيخ مغ  يخ الكفء مرال  الشكاح
                                                           

./ ٕٙٓص  ٗ./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٚٔٔص  ٜٔ./ الدخخدي، السبدػط، جٛٓٔص  ٘العيشي، البشاية، ج ٔ
 ./ الساكرديٛٚٔص  ٙٔ./ الشػكي، السجسػع، ج ٜٗٔص  ٜالعسخاني، البياف، ج./ ٕٖٗص  ٕالذيخازي، السيحل، ج
./ ٗٛص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٖٓٗص  ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ ./ ٓٓٔص  ٜالحاكي الكبيخ، ج

 .ٜٓٔص  ٚالسغشي، ج ،ابغ قجامة
 ىحا حجيث  خيب، كما أرى إسشاده بسترل.محي: ، كقاؿ التخ ٕٖٓص  ٔ(، جٔٚٔركاه التخمحي في سششو، حجيث رقع ) ٕ

ـ، السكتب  ٜٜٔٔ -ىػ  ٔٔٗٔ، الصبعة األكلى، ٛٔكحكع األلباني: ضعيف. األلباني، ضعيف سشغ التخمحي، ص
 بيخكت. –االسبلمي 

./ الغدنػي، عسخ بغ إسحق بغ أحسج اليشجي، الغخة السشيفة في تحقيق بعس مدائل ٛٓٔص  ٘العيشي، البشاية، ج ٖ
/ .ٜٖ٘ص ٚىػ، مؤسدة الكتب الثقافية./ الخافعي، العديد، ج ٜٙٛٔ-ٙٓٗٔ، الصبعة األكلى ٖٔٔماـ أبي حشيفة، صاإل

./ ٙٔص  ٖٔ./ العسخاني، البياف، جٕ٘ص  ٖٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٔٚص  ٚالجميخي، الشجع الػىاج، ج
 .ٓٓٔص ٜالساكردي، الحاكي الكبيخ، ج

. كقاؿ األلباني: حجيث ضعيف. إركاء الغميل، ٚ٘ٗص  ٗ(، جٖ٘ٛٚلجارقصشي، حجيث رقع )ركاه الجارقصشي، سشغ ا ٗ
 .ٕ٘ٙص ٙج
السقجسي، بياء الجيغ ./ ٖٙ٘ص  ٕ، التشبييات السدتشبصة، جالقاضي عياض./ ٜٙٔص  ٗالدخخدي، السبدػط، ج ٘

 .ٕٕٔص  ٙبجع، ج./ ابغ مفم ، السٕٙٗص  ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ ./ ٜٖ٘العجة، ص 
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لسا كاف  اً ، كيدتشتج مغ ىحا الجليل أف الكفاءة لػ لع تكغ مقرجٔى خبلؼ الغبصةعم

ىشاؾ حاجة إلى إثبات الػلي في نكاح الرغيخ، كبالتالي الكفاءة مقرج ك اية في 

 نكاحو.

 كفمءة لصرغيخ صكشكمح ف  لصقمنهف:

تصخؽ لسػضػع تع الحكخ سابقا أف القانػف يخى عجـ جػاز نكاح الرغيخ، كبالتالي فإنو لع ي

كفاءتو في الشكاح النعجامو مغ األصل، بالخ ع أنو اشتخط في لدكـ الدكاج أف يكػف الخجل كفؤا 

، كىي أف يكػف الدكج قادرا عمى السيخ السعجل كنفقة الدكجة، كأف تخاعى كالتجيغ لمسخأة في الساؿ

 . ٕالكفاءة عشج العقج، فإف زالت بعجه فبل يؤثخ ذلظ فيو

 

 

 

 

 

                                                           

./ ٖٚٔص ٖ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٜ٘ٔص ٔ./ السخ يشاني، اليجاية، جٜٗص ٖ، االختيار، جابغ مػدكد ٔ
 ./ القخافي،ٖٕٔص ٗ./ الدخخدي، السبدػط، جٛٓٔص ٘./ العيشي، البشاية، جٕٛٔص ٕالديمعي، تبييغ الحقائق، ج

. / الخافعي، ٜٙص  ٚ./ الشػكي، ركضة الصالبيغ جٕٕٚص ٗ./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٜٕٔص ٗج الحخيخة،
./ الخممي، نياية ٕٙٚص  ٚ./ الييتسي، تحفة السحتاج، جٜٔٔص  ٚ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٔٛ٘ص  ٚالعديد، ج
./ ٕٗٓص  ٛ./ السخداكي، اإلنراؼ، ج٘ٛ٘ص  ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ ./ ٕٗ٘ص  ٙالسحتاج، ج
 .ٗٔٔص  ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، ج٘ٚٔص  ٙالسبجع، جابغ مفم ، 

( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني ٕٔكالسادة ) ،ـٜٙٚٔمغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ  (ٕٓالسادة ) ٕ
 ـ.ٕٓٔٓلعاـ 
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 ، وفيو ثالث  سبمحث:لصثمن : أحكمـ لصرغيخ ف  سدم ا لنحالؿ عقج لصشكمح لصفرا

 .طالؽ لصرغيخلصسبحث لووؿ:  

 .خكع لصرغيخلصسبحث لصثمن :  
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 :ٔفٍّ يطهثاٌ ،طالق انصغٍرانًثؽس األٔل: 

 :ذعرٌف انطالق :انًطهة األٔل

مغ الفعل الثبلثي َشَمَق، كالصَّْمق: َكَجُع اْلِػاَلَدِة، كالصَّْمَقة: اْلَسخَُّة اْلَػاِحَجُة، َكَقْج ُشِمَقت  لصظالؽ صغ :

ـِ. كَشبلُؽ السخأَة: َبْيُشػَنُتَيا عَ  ْغ السخأَة ُتْصَمق َشْمقًا، َعَمى َما َلْع ُيَدعَّ َفاِعُمُو، كَشُمقت، ِبَزعِّ البلَّ

 .َٔزْكِجَيا. كامخأَة شاِلق ِمْغ ِنْدَػٍة ُشمَّق كشاِلقة ِمْغ ِنْدَػٍة َشَػاِلق

 :عخؼ الفقياء الصبلؽ بتعخيفات متقاربة لصظالؽ لصظالحم:

 .ٕرفع قيج الشكاح حاال أك مآال بمفع مخرػص :فعخفو لصحشفي 

صفة حكسية تخفع  :: حيث جاء في كتب السالكية تعخيف ابغ عخفو أف الصبلؽوعخفو لصسمصكي 

 .ٖحمية متعة الدكج بدكجتو، مػجبا تكخرىا مختيغ لمحخ، كمخة لحي رؽ حخمتيا عميو قبل زكج

 . ٗحل عقج الشكاح بمفع الصبلؽ كنحػه :بأنو وعخفو لصذمفعي 

 .٘حل قيج الشكاح أك بعزو :بأنو وعخفو لصحشمبك 

قياء، يخاىا متقاربة مغ بعزيا كسا سبق الحكخ فإف الشاضخ في تعخيفات الف: لصتعخيف لصسختمر

كأف جسيعيا تجؿ عمى أف الصبلؽ يجؿ عمى انحبلؿ عقج الشكاح  ،البعس كهف اختمفت في األلفاظ

                                                           

 . ٕٕٙص ٓٔابغ مشطػر، لداف العخل، ج ٔ
./ شيخي ٖٚص ٖ./ السيجاني، المبال، جٕ٘ٓر السختار، ص./ الحركفي، الجٕٕ٘ص ٖابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٕ

 .ٕٓٛص ٘ج ،./ العيشي، البشايةٛٛٔص ٕج ،./ الديمعي، تبييغ الحقائقٖٔٛص ٔزاده، مجسع األنيخ، ج
 ٗ./ عمير، مش  الجميل، جٕٗ٘ص  ٕ./ الراكي، حاشية الراكي، جٗٛٔالخصاع، شخح حجكد ابغ عخفة، صٖ
 .ٖٓص ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٜٚص ٕج./ العجكي، حاشية العجكي، ٕٗص
./ السميباري، أحسج بغ عبج ٖٕٙص ٖج ،األنراري، أسشى السصالبزكخيا ./ ٘٘ٗص ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٗ

.ا، الصبعة األكلى، دار ٘ٓ٘ص  بغ زيغ، فت  السعيغ بذخح قخة العيغ بسيسات الجيغ،االعديد   بغ حـد
./ ٕٖٕص  ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٕٜٕص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٜٕٗص  ٛالسخداكي، اإلنراؼ، ج ٘

ص  ٕ./ التغمبي، نيل السآرل، جٖٖٙص  ٚ./ ابغ قجامة، السغشي، جٜٖٔص  ٘الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، ج
ٕٕٚ. 
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رفع قيج الشكاح حاال أك مآال بمفع : حل يل الباحث إلى تعخيف الحشفية كىػكيسبيغ الدكجيغ. 

، كجسمة ال(فع )حاال أك مآيع بشطخه جاء جامًعا لمصبلؽ بأنػاعو بم، كذلظ ألف تعخيفمخرػص

 جؿ عميو.مفع مخرػص ي، إنسا بمى أف الصبلؽ ال يقع بأي لفع كاف)بمفع مخرػص( دؿ ع

 :ععخيف لصظالؽ ف  لصقمنهف 

حلظ بأف القػانيغ ل، كقج يعتبخ لع يأت قانػف األحػاؿ الذخرية األردني بتعخيف محجد لمصبلؽ

 .التعخيفات عادة، إال إف قرج مشيا الزبط ال تحكخ

 :ؼكى طالق انصغٍر :صاًَانًطهة ان

 ،، كأف مغ يقػـ بتدكيجو ىػ الػليجػاز زكاج الرغيخ عمى الفقياء األربعة بشاء عمى اتفاؽ

 ؟ غ كليو كسا كاف الدكاج مشو سابقايبقى الدؤاؿ ىل يجػز شبلؽ الرغيخ، أـ أف الصبلؽ يكػف م

 : ب لصفقيمء ف  لصسدأص  إص  سحىبينذى

الرغيخ ال ير  في أف شبلؽ  ٖكالذافعيةٕكالسالكيةٔالحشفية فقياءرأي  كىػ :لصسحىب لووؿ

 كاستجلػا لسا ذىبػا إليو بسا يأتي: . كال يقع قبل بمػ و

  .(ؽ جائد إال شبلؽ الربي كالسجشػف ) كل شبل:-ملسو هيلع هللا ىلص  –ما ركاه جابخ عغ الشبي  .ٔ

                                                           

./ ٕٙٓص ٔيجاية، ج./ السخ يشاني، الٕٙٓص ٖ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٜٗص ٕ، االختيار، جابغ مػدكد ٔ
./ ٖ٘ٛص ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٓٗص ٖ./ السيجاني، المبال، جٕٛٙص ٖابغ نجيع، البحخ الخائق، ج

 .ٜٕٛص ٘العيشي، البشاية، ج
 ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٕٚٔص ٗ./ الخجخاجي، مشاىج التحريل، جٜٚص ٕمالظ بغ أنذ، السجكنة، ج ٕ
، الشػادر الشفدي ./ ٔٚ٘ص ٕ، الكافي، جابغ عبج البخ./ ٖ٘ٗص ٖشي، مػاىب الجميل، ج./ الحصال الخُّعيٗٗص

 .ٜٗص ٘كالديادات، ج
./ العسخاني، ٜٚٗص ٚ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٚٓ٘ص ٛ./ الخافعي، العديد، جٖٕ٘ص ٘الذافعي، األـ، ج ٖ

 .ٙٓٔص ٕعقػد، ج./ األسيػشي، جػاىخ الٕٙص ٚٔ./ الشػكي، السجسػع، جٛٙص ٓٔالبياف، ج 
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ككجو الجاللة ضاىخ في  .ٔ(إال شبلؽ الربي كالسعتػهكل شبلؽ كاقع : )كركاية أخخى 

 . ٕعجـ جػاز شبلؽ الرغيخ مصمقا الحجيث في

)رفع القمع عغ ثبلثة: عغ الشائع  :-ملسو هيلع هللا ىلص  -عغ الشبي  -رضي هللا عشو  -ما ركاه عمي  .ٕ

. ككجو الجاللة في ٖكعغ الربي حتى يحتمع، كعغ السجشػف حتى يفيق( ،حتى يدتيقع

أف ال يتعمق بأقػالو حكع حتى يبمغ كيرب  أىبل الحجيث: أف الرغيخ يقتزي ب

 . ٗلمتكميف

، كالرغيخ ليذ أىبًل صبلؽ ترخؼ فيو ضخر، ألف فيو تبخعكاستجلػا بالسعقػؿ: أف ال .ٖ

لحلظ، لعجـ كقػفو عمى السرمحة في الصبلؽ بحاؿ لعجـ الذيػة، لسا يكػف فييا الرغيخ 

 . ٘مغ حالة الميػ كالمعب كعجـ اإلدراؾ

 

 

                                                           

ىحا حجيث، ال نعخفو مخفػعا إال كقاؿ :  .(كل شبلؽ جائد، إال شبلؽ السعتػه السغمػل عمى عقموركاه التخمحي بخكاية:)  ٔ
كذكخه  ./ٚٛٗ ص ٕ(، جٜٔٔٔ، حجيث رقع)مغ حجيث عصاء بغ عجبلف، كعصاء بغ عجبلف ضعيف ذاىب الحجيث

. كقاؿ عشو الديمعي: حجيث  خيب. كىحا يصمقو  البا ٔٙٔص ٗ+ج ٕٕٔص  ٖ، جبيحا المفع نرب الخايةفي  الديمعي
 عمى ما لع يججه بعج البحث عشو.

./ ٕٓٗص ٔ./ الدبيجي، الجػىخة الشيخة، جٕٚٚص ٖ./ السخ يشاني، اليجاية، جٜ٘ص ٕ، االختيار، جابغ مػدكد ٕ
 .ٕٛ٘ص ٜالبابختي، العشاية، ج

 . ٚ٘سبق تخخيجو ص  ٖ
ابغ عبج ./ ٜٚص ٕمالظ، السجكنة، ج ./ٓٔٔص ٔٔ./ العيشي، البشاية، جٖٛٗص ٕيخ، جشيخي زاده، مجسع األن ٗ
./ الجميخي، الشجع ٚٓ٘ص ٛ./ الخافعي، العديد، ج ٜٗص ٘، الشػادر كالديادات، جالشفدي ./ ٔٚ٘ص  ٕ، الكافي، جالبخ

 .ٕٙص ٚٔ./ الشػكي، السجسػع، جٛٙص ٓٔ./ العسخاني، البياف، جٜٚٗص ٚالػىاج، ج
 ادر الدابقة.السر ٘
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عمى الرحي  مغ السحىب، حيث رأكا جػاز شبلؽ ٔكىػ ما ذىب إليو الحشابمة ثمن :لصسحىب لص

لغيخ األل الرغيخ إف كاف ابغ عذخ سشيغ، كعقل حخمة زكجتو عميو بالصبلؽ، كأنو ال يجػز 

 . كاستجلػا لسا ذىبػا إليو:الشيابة عشو في الصبلؽ

عبج فقاؿ: يا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ: أتى الشبي  –رضي هللا عشيسا  -ما ركي عغ ابغ عباس  .ٔ

 -رسػؿ هللا سيجي زكجشي أمتو، كىػ يخيج أف يفخؽ بيشي كبيشيا. قاؿ: فرعج رسػؿ هللا 

السشبخ فقاؿ: )يا أييا الشاس ما باؿ أحجكع يدكج عبجه أمتو، ثع يخيج أف يفخؽ بيشيسا،  -ملسو هيلع هللا ىلص 

ة في الحجيث: ىػ نز إنسا الصبلؽ لسغ . ككجو الجاللٕإنسا الصبلؽ لسغ أخح بالداؽ(

أخح بالداؽ، أي أف الصبلؽ يكػف صاحب الشكاح أال كىػ الدكج، كبالتالي ال يسمظ إزالتو 

 .ٖإال مالكو

 : قاؿعصاء بغ عجبلف، عغ عكخمة بغ خالج السخدكمي، عغ أبي ىخيخة قاؿ ما ركي عغ .ٕ

. ٗائد إال شبلؽ السعتػه، كالسغمػل عمى عقمو(: )كل الصبلؽ جأنو قاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص  - رسػؿ هللا

                                                           

 ٚ./ ابغ قجامة، السغشي، جٕٖٗص  ٛبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ ./ ٖٔٗص  ٛالسخداكي، اإلنراؼ، ج ٔ
 ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٔٗٗالسقجسي، العجة، ص بياء الجيغ ./ ٖٛٛص  ٘./الدركذي، شخح الدركذي، جٖٓٛص 
 .ٖٜٕص 
. كقاؿ عشو شعيب األرنؤكط: حدغ لغيخه./ كركاه الجارقصشي ٕٕٙص ٖ، ج(ٕٔٛٓركاه ابغ ماجو في سششو، حجيث رقع ) ٕ

 .ٚٙص ٘(، جٜٜٖٔفي سششو، حجيث رقع )
./ البيػتي، ٗٛٗص ٙ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٖٕٙص ٛبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ٖ

 .ٖٛٛص ٘دركذي، ج./ الدركذي، شخح الٖٜٕص ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٓٙ٘الخكض السخبع، ص
ىحا حجيث ال نعخفو مخفػعا إال مغ حجيث . كقاؿ التخمحي: ٛٛٗص  ٖ(، جٜٔٔٔركاه التخمحي في سششو، حجيث رقع ) ٗ

/ كقاؿ األلباني: حجيث ضعيف. إركاء الغميل، حجيث رقع  عصاء بغ عجبلف، كعصاء بغ عجبلف ضعيف ذاىب الحجيث
 .ٓٔٔص  ٚ(، جٕٕٗٓ)
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ف إككجو الجاللة في الحجيث: أف الرغيخ السسيد دخل في عسػـ الصبلؽ الجائد، حيث 

 .ٔ يخ السسيد مغ صشف السغمػل عمى عقمو، فر  شبلؽ السسيد

، ككجو ٕ)اكتسػا الربياف الشكاح( :أنو قاؿ -رضي هللا عشو  -األثخ السخكي عغ عمي  .ٖ

في األثخ: أف كتساف الشكاح عغ الرغار، إنسا كاف لسخافة كقػع الصبلؽ مشيع،  الجاللو

 . ٖكفي ذلظ دليل عمى جػاز شبلؽ الرغيخ، كهال لسا كاف لمكتساف فائجة

كألف الصبلؽ مغ الرغيخ العاقل صادؼ محل الصبلؽ أشبو شبلؽ البالغ، فر  الصبلؽ  .ٗ

  .ٗمشو

 :سختمرلصخأي لص

الشاضخ في أدلة  في اعتبار شخط البمػغ، حيث إف إليو الجسيػرذىب ا يسيل الباحث إلى م

السحىبيغ يخى أف أدلة السحىب الحشبمي بػقػع الصبلؽ مغ الرغيخ جاءت عمى كجو العسػـ، كقج 

مغ ناحية القػة  ،ة الجسيػر أقػى مغ أدلة الحشابمةخررت بسا استجؿ بو الجسيػر، كأف أدل

، ػاء كاف يعقل الصبلؽ أك لع يعقمورغيخ الحي لع يبمغ سكأيزًا ال اعتبار لصبلؽ ال كالزعف،

، ألف الصبلؽ ترخؼ خصيخ كاألصل فيو قارل البمػغ أك لع يكغ مخاىقاً  كسػاء كاف مخاىقاً 

                                                           

 ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٖٖٕص  ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٖٕٙص ٛالذخح الكبيخ، ج ،بغ قجامةعبج الخحسغ  ٔ
 .ٖٛٛص ٘./ الدركذي، شخح الدركذي، جٖٜٕص
(، الكتال السرشف في األحاديث كاآلثار، ابغ أبي شيبة، عبج هللا بغ   بغ ٕٜٗٚٔأخخجو ابغ أبي شيبة، حجيث رقع ) ٕ

 الخياض، تحقيق: كساؿ يػسف الحػت.  –ىػ، مكتبة الخشج ٜٓٗٔ ، الصبعة األكلىٗٚص  ٗإبخاىيع،ج
 ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٖٖٕص  ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٖٕٙص ٛبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ٖ
 .ٖٛٛص ٘./ الدركذي، شخح الدركذي، جٖٜٕص
 ٙج السبجع، مفم ، ابغ./ ٖٖٕ ص ٘ج القشاع، كذاؼ البيػتي،./ ٖٕٙص ٛج الكبيخ، الذخح قجامة، عبج الخحسغ بغ ٗ
 .ٖٛٛص ٘ج الدركذي، شخح الدركذي،./ ٖٜٕص
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ال يقجرىا الرغيخ كال يدتصيع إدراكيا عمى كجو  ه لمحاجة السعتبخة شخعًا كالحاجةالحطخ، كجػاز 

 .ٔمى أصمو مغ الحطخ فبل يقع شبلؽ الرغيخع كاؼ يباح معو الصبلؽ، فيبقى الصبلؽ

 رأي لصقمنهف ف  لصسدأص : 

حيث جاء في  نز قانػف األحػاؿ الذخرية األردني عمى أف الحي يقع شبلقو ىػ السكمف

، كبشاء عمى ىحا فإنو أخح بخأي جسيػر الفقياء، لدكج أىبل لمصبلؽ إذا كاف مكمفاً : يكػف إمادتو

جػاز كمغ السعمـػ أنو قج سبق كأف ذىب إلى عجـ  ،خ مصمقاً ث ال يقع الصبلؽ مغ الرغيحي

 . فسغ البجاىة عجـ كقػع الصبلؽ مشو ،زكاجو مصمقاً 

  :ؼكى رظعح انصغٍر :يطأنح

عبحث لصسدأص  عشج لصحشمبك  كهنيم سسن أجمزول طالؽ لصرغيخ كسم سبق عك  خالؼ بمق  

 لصفقيمء، فيا عجهز رجع  لصرغيخ ؟ 

إلى أف شخط السختجع ىػ: أىمية الشكاح بشفدو، فخخج باألىمية السختج،  ٖفقياء الحشابمةذىب 

يجػز نكاحو ، كعميو فإف الرغيخ ال ير  مشو الخجعة كػنو مسغ ال كبشفدو الرغيخ كالسجشػف 

 . أنيع أجازكا شبلقو كسا ذكخ سابقا، عمى الخ ع مغ بشفدو

 

 

                                                           

الصبعة األكلى ، ٕٖٙص ٚزيجاف، عبج الكخيع، السفرل في أحكاـ السخأة كالبيت السدمع في الذخيعة اإلسبلمية، ج ٔ
 بيخكت. -ـ ، مؤسدة الخسالةٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ
 ـ. ٕٓٔٓ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٓٛـ، كالسادة )ٜٙٚٔية األردني لعاـ ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرٖٛالسادة ) ٕ
 . 602ص 6./ العاصمي، حاشيت الروض المربع، ج415ص 6ابه مفلح، المبذع، ج 3
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  :ؼكى ٔكانح انصغٍر فً انطالق :يطأنح

 :ٔلسدألة إلى محىبيغذىب الفقياء في ا

، إلى عجـ جػاز تػكيل الرغيخ  يخ السسيد ٖكالذافعيةٕالحشفية ذىب فقياء لصسحىب لووؿ:

 : ٗكالسسيد كتػكمو في الصبلؽ. كاستجلػا لسا ذىبػا إليو بالسعقػؿ

السػكل أف يسمظ مباشخة الترخفات بسمظ أك كالية. كالرغيخ ىشا ال يدتصيع أف يتسكغ  يذتخط في

خة ذلظ، كالصبلؽ كاقع ضسغ الترخفات، كىػ ال يسمكو ىشا، فبالتالي ال يجػز تػكيمو أك مغ مباش

  تػكمو في الصبلؽ.

 

 

                                                           

مسا كجب التشبيو إليو أف الباحث لع يقف عمى نز محجد ككاض  لفقياء السالكية في كتبيع فيسا يتعمق بتػكيل الربي  ٔ

 و.في الصبلؽ كتػكم

 ٙ./ الكاساني، بجائع الرشائع، جٕٕٕص ٕ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٔٗٔص ٚابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٕ
ـ، دار ٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔ./ الدسخقشجي، عبلء الجيغ   بغ أحسج بغ أبي أحسج، تحفة الفقياء، الصبعة الثانية، ٕٓص

 لبشاف. -الكتب العمسية، بيخكت 
ص  ٖ./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٕ٘ٔص  ٘./ الخافعي، العديد، جٜٜٕص  ٗبيغ، جالشػكي، ركضة الصال ٖ

 .ٕٗص  ٘./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٖٕٙص  ٕاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٖٖٕ
 ٙ./ الكاساني، بجائع الرشائع، جٕٕٕص ٕ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٔٗٔص ٚابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٗ
 =ـ، دارٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔالدسخقشجي، عبلء الجيغ   بغ أحسج بغ أبي أحسج، تحفة الفقياء، الصبعة الثانية، ./ ٕٓص
./ ٕ٘ٔص  ٘./ الخافعي، العديد، جٜٜٕص  ٗالشػكي، ركضة الصالبيغ، ج/  لبشاف. -الكتب العمسية، بيخكت =

./ الجميخي، الشجع الػىاج، ٖٕٙص  ٕلب، جاألنراري، أسشى السصازكخيا ./ ٖٖٕص  ٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج
 .ٕٗص  ٘ج
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كىػ  إحجى الخكايتيغ عغ اإلماـ أحسج في ٔكىػ ما ذىب إليو الحشابمة لصسحىب لصثمن :

ذىبػا استجلػا لسا ، إلى جػاز تػكيل الرغيخ السسيد في الصبلؽ كتػكمو، ك الرحي  مغ السحىب

 :إليو بالسعقػؿ

ف مغ ص  ترخفو في شيء مسا تجػز الػكالة فيو بشفدو، ص  تػكيمو كتػكمو فيو، إحيث قالػا: 

كيؤكج ذلظ ما ذىبػا إليو مغ جػاز  .ٕكالعتق ،كألف الصبلؽ إزالة ممظ فر  التػكل كالتػكيل فيو

  .ٖ، كعقل حخمة زكجتو عميو بالصبلؽشبلؽ الرغيخ إف كاف ابغ عذخ سشيغ

 : لصسختمرلصخأي 

إلى عجـ  أيزاً  ، فيػ يسيللجسيػر في عجـ جػاز شبلؽ الرغيخسبق لمباحث أف اختار رأي ا

جػاز تػكيل الرغيخ في الصبلؽ كتػكمو، بشاء عمى عجـ جػاز الصبلؽ مشو، كعجـ صحة مباشخة 

 ذلظ مشو.

  :رأي لصقمنهف ف  لصسدأص 

قع الصبلؽ مشو ىػ الدكج السكمف، كأف أف القانػف اشتخط في الدكج الحي يبسبق الحكخ 

بالتالي فإف  ،إضافة إلى عجـ جػاز زكاج الرغيخالصبلؽ مغ الرغيخ ال ير  كال يقع عشجه، 

، ىػ نفذ ٗلمتصميق )حيث يخى القانػف جػاز التػكيل في الصبلؽ( التػكيلالدكج الحي ير  مشو 

مفدخة لبعزيا البعس، فإف الباحث  الدكج السكمف الحي ير  مشو الصبلؽ، كبسا أف مػاد القانػف 

                                                           

 ٚ./ ابغ قجامة، السغشي، جٜٕٗص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٖٕٚص  ٛبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ٔ
./ الخحيباني، مصالب أكلي ٖٙ٘ص  ٘./ السخداكي، اإلنراؼ، جٖٖٕص  ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٖٔٛص 

 . ٖٕٓص  ٕالتغمبي، نيل السآرل، ج ./ٖٚ٘ص  ٘الشيى، ج
 السرادر الدابقة. ٕ
 . ٗٚيشطخ في ص  ٖ
 .ٕٓٔٓ( )أ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٘ٛـ، كالسادة )ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٚٛالسادة ) ٗ
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كما ال نز لو في مػاد  ،لصبلؽ كتػكمويخى أف القانػف أخح بعجـ جػاز تػكيل الرغيخ في ا

  .كىػ ىشا عمى عجـ الجػاز ،القانػف يعسل بالخاج  مغ محىب أبي حشيفة
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 :يطهثاٌخهع انصغٍر، ٔفٍّ  :انًثؽس انصاًَ

 :ف انخهعذعرٌ :األٔل انًطهة

 :ال بج مغ بياف تعخيف الخمع اصصبلحا عشج الفقياء بإيجاز، تسييجا لمحجيث في السدألة

َخَمَع الذيَء َيْخَمُعو َخْمعًا كاخَتَمعو: كَشَدعو ِإال َأفَّ ِفي الَخْمِع ُمْيمة، كَسػَّى َبْعُزُيْع َبْيَغ  لصخكع صغ :

داَء َيْخَمُعو َخْمعًا: َجخَّده. كالِخْمعُة ِمَغ الثَِّياِل: َما َخَمْعَتو الَخْمع كالشَّْدِع. كخَمَع الشعَل كالثػَل كالخِّ 

 .َٔفَصَخْحَتو َعَمى ََخَخ َأك َلْع َتْصَخْحو. ككلُّ َثْػٍل َتْخَمُعو َعْشَظ ِخْمعٌة؛ كَخَمع َعَمْيِو ِخْمعةً 

 :عخفو الفقياء بتعخيفات متقاربة عمى الشحػ اآلتي :ولصخكع لصظالحم  

 إزالة ممظ الشكاح الستػقفة عمى قبػليا بمفع الخمع، أك ما في معشاه.  :ٕحشفي عخفو لص

 الصبلؽ بعػض لمدكج مغ الدكجة، أك  يخىا مغ كلي أك  يخه. :ٖوعخفو لصسمصكي 

 فخقة بيغ الدكجيغ بعػض مقرػد راجع لجية الدكج بمفع شبلؽ أك خمع. :ٗوعخفو لصذمفعي 

تو بعػض، يأخحه الدكج مغ امخأتو، أك  يخىا بألفاظ فخاؽ الدكج امخأ :٘وعخفو لصحشمبك 

 مخرػصة.

في السعشى، كهف اختمفت في  ككسا سبق الحكخ فإف الشاضخ في تعخيفات الفقياء يخاىا متقاربة

األلفاظ، حيث اتفقت كجية نطخىع في التعخيف عمى أنو فخاؽ بيغ الدكج كالدكجة، مقابل عػض 

 .يأخحه الدكج مغ الدكجة
                                                           

 .ٙٚص ٛابغ مشطػر، لداف العخل، ج ٔ
 ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٖٕٗسختار، ص./ الحركفي، الجر الٚٚص ٗابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٕ
 .ٗٙص ٖ./ السيجاني، المبال، جٜ٘ٚص
./ ٖٚٗص ٕ./ الجسػقي، حاشية الجسػقي، جٖٗص ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجاكني، جٖص ٗعمير، مش  الجميل، ج ٖ

 .ٛٔ٘ص ٕالراكي، حاشية الراكي، ج
 . ٔٓٗ./ الغسخاكي، الدخاج الػىاج، صٖٗٗص ٕ، ج./ الذخبيشي، اإلقشاعٖٓٗص ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٗ
./ ٜ٘ص ٖ./ ابغ قجامة، الكافي، جٕٖٛص ٛ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٕٕٔص ٘البيػتي، كذاؼ القشاع، ج ٘

 .ٜ٘ٗص ٙالعاصسي، حاشية الخكض السخبع، ج
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ىػ شبلؽ الدكج زكجتو نطيخ عػض تخاضيا عميو بمفع الخمع أك ): بأنو الخمع هف لصقمنكعخؼ 

 . ٔ(السبارأة أك ما في معشاىاالصبلؽ أك 

 :، ٔفٍّ فرعاٌؼكى خهع انصغٍر :انًطهة انصاًَ

بادر بجفع ، حيث ىي التي تالسعمـػ أف الخمع يكػف مغ الدكجة، كمغ الخمع يتعمق بالدكجيغ

كغ را بة في استسخار العبلقة مع زكجيا، لدبب يسشع ذلظ، كأرادت أف إذا لع ت ،العػض لمدكج

بالشدبة إليو كػف الخمع متعمق ف يكػف لمدكج حكع في ىحه الحالة كليذ مغ السعيػد أ ،تصمق مشو

كل مشيسا إذا كانا كاممي  كىحا ىػ السعتبخ في حالةالدكجة لؤلسبال التي بيشت سابقا،  مغ جية

عمى خبلؼ ، كقج تجخي عميو أحكاـ في ىحه السدألة كج قج يكػف صغيخاً إال أف الد  ،األىمية

كاف كبلىسا أك أحجىسا أىميتو ناقرة بدبب  لػ ذا: مافيبقى الدؤاؿ، السعيػد في أحكاـ الخمق

 ؟فسا حكع الخمع في ىحه الحالة ،صغخ سشيسا

 لئلجابة عغ ىحه التداؤالت تع تقديع السدألة إلى فخعيغ: 

 :كى انخهع فًٍا إرا كاٌ انسٔض صغٍراً ؼ :انفرع األٔل

 ذىب الفقياء في السدألة إلى محىبيغ: 

إلى أف الدكج إذا كاف  ،ٗكالذافعيةٖكالسالكيةٕذىب جسيػر الفقياء مغ الحشفية لصسحىب لووؿ:

 :سػاء كاف مسيدا أك  يخ مسيد، ال ير  الخمع مشو، كال ير  قبػلو لو، كذلظ صغيخاً 

                                                           
 م. 2010( مه قاوون األحوال الشخصيت األردوي لعام 102المادة ) 1

 .ٛٚٔص ٙ./ الدخخدي، السبدػط، جٚ٘ٗص ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٜٜص ٗئق، جابغ نجيع، البحخ الخا ٕ
./ ابغ شاس، عقج الجػاىخ الثسيشة، ٕٓٛص ٘، التاج كاإلكميل، جعبجري ./ الٕٚٔص ٗالخجخاجي، مشاىج التحريل، ج ٖ
 .ٗٔص ٗ./ عمير، مش  الجميل، جٜٙٗص ٕج
./ ٖٖٛص ٚ./ الشػكي، ركضة الصالبيغ، جٕٖٗص ٚالػىاج، ج./ الجميخي، الشجع ٔٔٗص ٛالخافعي، العديد، ج ٗ

 ٕ./ األسيػشي، جػاىخ العقػد، جٕٖٔص ٘./الغدالي، الػسيط، جٕٗٗص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا 
 .ٜٓص
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 .شخعا خرػصا فيسا يزخه قرج معتبخ ألنو ليذ لو .ٔ

 لعجـ جػاز شبلقو، إذ مغ شخكط مغ يػقع الصبلؽ كالخمع أف يكػف بالغا عاقبل.  .ٕ

في الرحي  مغ السحىب، أف الخمع ير  مغ  ٔكىػ ما ذىب إليو الحشابمة لصسحىب لصثمن :

، إف كاف مسيدا يعقل حخمة زكجتو عشجىعكل مغ ير  شبلقو، كالدكج الرغيخ يجػز شبلقو 

بالصبلؽ، فخمعو ىشا جائد، كذلظ ألنو إذا ممظ الصبلؽ كىػ مجخد إسقاط ال تحريل فيو، عميو 

 فؤلف يسمكو محربل لعػض أكلى.

 : لصسختمرلصخأي 

سبق كأف تع تخجي  رأي الجسيػر في مدألة شبلؽ الرغيخ، كأف شبلقو ال يقع، كىشا يسيل 

بشاء عمى عجـ جػاز شبلؽ،  لخأي الجسيػر في عجـ جػاز خمع الرغيخ، كذلظ الباحث أيزاً 

 .أعمع -تعالى –لخجحاف رأييع عمى رأي الحشابمة، وهللا 

  ف  لصسدأص : رأي لصقمنهف 

، كقج سبق بيانو في شبلؽ لعجـ صحة الصبلؽ عشجه رأي القانػف في السدألة كخأي الجسيػر

 الرغيخ.

خه سن أب أو ويبق  بعج ذكخ لصسحىبين لصدؤلؿ: ىا يرح أف يخمصع عن لصرغيخ سن يك  أس

 ؟ غيخه

 ذىب الفقياء في السدألة إلى محىبيغ: 

                                                           

./ البيػتي، دقائق أكلي الشيى، ٕٜٕص ٘./ الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، جٖٕٔص ٘البيػتي، كذاؼ القشاع، ج ٔ
 .ٗٔٗ./ الكمػذاني، اليجاية، صٖٕٕص ٕ/ التغمبي، نيل السآرل، ج.ٛ٘ص ٖج
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، إلى أنو ٖكالحشابمة في الخكاية السذيػرة في السحىبٕكالذافعيةٔذىب الحشفية لصسحىب لووؿ:

 :إليو بسا يأتي ال ير  خمع األل كال  يخه عغ الرغيخ، كاستجلػا لسا ذىبػا

:) إنسا الصبلؽ لسغ أخح -ملسو هيلع هللا ىلص  –عغ الشبي  –رضي هللا عشيسا  -ما ركاه ابغ عباس  .ٔ

أف مغ يسمظ الصبلؽ ىػ مغ ممظ األخح بالداؽ  . ككجو الجاللة في الحجيث:ٗبالداؽ(

)أي البزع(، كالػلي ال يسمظ البزع، فمع يسمظ الصبلؽ، كألف كل مغ لع يسمظ البزع لع 

و، كهنسا يسمظ إيقاعو يسمظ بشفدو الصبلؽ كاألجشبي كالػكيل في الصبلؽ ال يسمظ بشفد

 . ٘مػكمو، كالخمع كالصبلؽ ىشا

 :استجلػا بالسعقػؿ، حيث قالػا  .ٕ
 

                                                           

 ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٚ٘ٗص ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٜٜص ٗابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٔ
 .٘ٙٚص
 ./ ابغٓٔص ٓٔ./ العسخاني، البياف، جٜص ٚٔالشػكي، السجسػع، ج ./ٜٓٔص ٓٔالساكردي، الحاكي الكبيخ، ج ٕ

 ٕاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٘٘ٔص ٖ./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٖٚٙص ٖٔالخفعة، كفاية الشبيو، ج
 ./ ٖٕٔص
عبج ./ ٖ٘٘ص ٚ./ ابغ قجامة، السغشي، جٕٓٚص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع،جٖٙٛص  ٛالسخداكي، اإلنراؼ، ج ٖ

./ البيػتي، الخكض ٚٚٗص  ٙية الخكض السخبع، ج./ العاصسي، حاشٜٚٔص  ٛقجامة، الذخح الكبيخ، ج الخحسغ بغ
 .ٜٛٗص  ٕٔ. / ابغ عثيسيغ، الذخح السستع، جٖٕ٘ص  ٖ./ الحجاكي، اإلقشاع، جٚ٘٘السخبع، ص

 مغ البحث.  ٘ٚص سبق تخخيجو ٗ
 ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٚ٘ٗص ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٜٜص ٗابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٘
 ٖٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٓٔص ٓٔ./ العسخاني، البياف، جٜٓٔص ٓٔالساكردي، الحاكي الكبيخ، ج/ .٘ٙٚص
./ السخداكي، ٖٕٔص ٕاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٘٘ٔص ٖ./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٖٚٙص

بغ عبج الخحسغ ./ ٖ٘٘ص ٚ./ ابغ قجامة، السغشي، جٕٓٚص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع،جٖٙٛص  ٛاإلنراؼ، ج
./ البيػتي، الخكض السخبع، ٚٚٗص  ٙ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٜٚٔص  ٛقجامة، الذخح الكبيخ، ج

 . ٜٛٗص  ٕٔ. / ابغ عثيسيغ، الذخح السستع، جٖٕ٘ص  ٖ./ الحجاكي، اإلقشاع، جٚ٘٘ص
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  ،إف في ذلظ إسقاط حق الرغيخ مغ الشكاح، كاإلبخاء عغ ديشو، كاألل ال يسمكو ىشا

كأيزا الػالية إنسا تثبت عمى الرغيخ؛ لسعشى الشطخ لو، كلتحقق الحاجة إليو، كذلظ ال 

 .ٔير  مشو ذلظيتحقق في الخمع، فمع 

  ف أعياف الدكجيغ مقرػدة، كقج يكػف لمدكج فييا  خض، فميذ لمػلي تفػيتو، بخبلؼ هك

األمػاؿ، فإف األعياف فييا  يخ مقرػدة، كهنسا السقرػد السالية، كىي حاصمة عشج 

 .ٕالسعاكضة

خمع إلى أف  ٗكالحشابمة في الخكاية الثانية عغ اإلماـ أحسجٖذىب السالكية لصسحىب لصثمن :

أك عمى ماؿ  السبارأة عغ الرغيخ بذيء يدقط عشويخ يجػز إذا كانت األل أك الػلي عغ الرغ

كاستجلػا لسا ذىبػا إليو بسا  ،ع يجد، كيمـد الرغيخ شمقة بائشة، كهف كاف عمى  يخ ذلظ ليأخحه لو

 يأتي: 

مخأتو ، أنو قاؿ: )إذا عبث السجشػف باخما ركاه عبج هللا بغ عسخك عغ عسخك بغ العاص .ٔ

)أف  :عغ عبج هللا بغ عسخ أنو شمق عمى ابغ لو معتػه . كفي ركاية٘شمق عميو كليو(

                                                           

 ./ الساكردي،ٓٔص  ٚٔالسجسػع، ج./ الشػكي، ٔٔص ٓٔ./ العسخاني،البياف، جٛٚٔص  ٙالدخخدي، السبدػط، ج ٔ
 . ٕٖٔص  ٜج الحاكي الكبيخ،

 .ٖٛٙص  ٖٔابغ الخفعة، كفاية الشبيو، ج ٕ
، التاج كاإلكميل، ج العبجري ./ ٕٚٔص ٗ./ الخجخاجي، مشاىج التحريل، جٕٔ٘ج ص مالظ بغ أنذ، السجكنة،ٖ 
./ ابغ شاس، عقج ٖٕٚص ٘ادات، ج، الشػادر كالديالشفدي ./ ٖٙٚص ٔالسعػنة، ج القاضي عبج الػىال،./ ٕٓٛص

 .ٜٙٗص ٕالجػاىخ الثسيشة، ج
عبج ./ ٖ٘٘ص ٚ./ ابغ قجامة، السغشي، جٕٓٚص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٖٙٛص  ٛالسخداكي، اإلنراؼ، ج ٗ

 .ٜٚٔص  ٛبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جالخحسغ 
 .ٖٚص  ٗ(، جٜٕٜٚٔركاه ابغ أبي شيبة، مرشف ابغ أبي شيبة، ركاية رقع ) ٘



86 
 

، كالرغيخ كالسجشػف كالسعتػه لزعف العقل ٔالسعتػه إذا عبث بأىمو، شمق عميو كليو(

 .ٕفي جسيعيع

استجلػا بالسعقػؿ: أف األل لسا كاف ىػ الشاضخ لبلبغ كالقائع بسرالحو، كجاز أف تكػف  .ٕ

حة في أف يصمق عميو بساؿ يأخحه لو جاز ذلظ لو، كهف كاف عمى  يخ ذلظ لع السرم

 .ٖيجد، ألف شبلؽ الربي ال يجػز، فبل يجػز لػليو أيزا

كألف األل أيزا لسا ممظ إنكاحو ابتجاء، ممظ إزالة الشكاح عشو بعػض كالبيع، كاعتباًرا  .ٖ

 .ٗع عميوبالرغيخة، كألف السرمحة قج تكػف لو في ذلظ، كاألل  يخ متي

 لصسشمقذ  ولصتخجيح:

 سشمقذ  أدص  لصسحىب لووؿ:

يجال عميو: أف ىشاؾ ك . ٘أف الحجيث ضعيف، لزعف ابغ لييعةب يشاقر الجليل األكؿ  .ٔ

"، حجة، كأخخجو ابغ عجي في " الكاملمغ األئسة مغ كثقو كأحسج كالصحاكي ككفى بيسا 

 .ٙغ مالظعغ الفزل بغ مختار، عغ عبيج هللا بغ مػىػل، عغ عربة ب

                                                           

 . ٗٔٔص ٘(، جٗ٘ٓٗركاه الجارقصشي في سششو، رقع الحجيث ) ٔ
 .ٖ٘٘ص  ٚابغ قجامة، السغشي، ج ٕ
السعػنة،  القاضي عبج الػىال،./ ٕٓٛص ٘التاج كاإلكميل، ج  العبجري،./ ٕٚٔص ٗالخجخاجي، مشاىج التحريل، ج ٖ
./ ابغ قجامة، ٜٙٗص ٕالثسيشة، ج ./ ابغ شاس، عقج الجػاىخٖٕٚص ٘، الشػادر كالديادات، جالشفدي ./ ٖٙٚص ٔج

 .ٕٓٚص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٜٚٔص  ٛبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ ./ ٖ٘٘ص ٚالسغشي، ج
 السرادر الدابقة. ٗ
 . ٘ٙٔص ٗالديمعي، نرب الخاية، ج ٘
 . ٙٛص ٔٔالعيشي، البشاية، ج ٙ
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ف األل بسا أنو ممظ تدكيج الرغيخ، فقج ممظ إزالة إ، كيقاؿ: كقج يشاقر الجليل الثاني  .ٕ

شطخ في أمخ ف الػالية ثبتت ىشا لمحاجة كالهالشكاح عشو بعػض يأخحه لمرغيخ، ك 

 .ٔف األل يشطخ في مرمحتو، كىي متحققة ىشاإالرغيخ، حيث 

 سشمقذ  أدص  لصسحىب لصثمن : 

كلع يجج ف الحجيث ضعيف ال يحتج بو، بأ األكؿ مغ كجية نطخ الباحث يشاقر الجليل  .ٔ

تخخيج لو في كتب الدشغ كاآلثار في الخكاية الثانية لو، كالخكاية األكلى فمع يتبيغ  الباحث

 درجة صحتو مغ ضعفو.

كقج يشاقر الجليل الثاني كالثالث، بسا استجؿ بو السحىب األكؿ مغ الجليل الثاني، كىػ أف  .ٕ

ال يسمظ السبارأة ىشا لحق الرغيخ، كأف الػالية إنسا تثبت عمى الرغيخ، لسعشى األل 

 الشطخ لو، كلتحقق الحاجة إليو، كذلظ ال يتحقق في الخمع، فمع ير  مشو ذلظ.

 :سختمرلصخأي لص

عجـ جػاز خمع األل أك الػلي عغ الرغيخ، كذلظ لخجحاف في فقياء يسيل الباحث إلى رأي ال

لسخاد الرغيخ بعج البمػغ،  اً السحىب الثاني، كأف في خمع الػلي عغ الرغيخ تفػيتأدلتيع عمى أدلة 

فيكػف خمع األل  ،أف الخمع الحي تع في صغخه جخى عمى  يخ مخاده فقج يخى الرغيخ بعج البمػغ

 .حاقا لمزخر بو، كىػ أمخ  يخ جائدأك الػلي عشو تفػيتا إلرادتو كهل

 

 

                                                           

، السعػنة، القاضي عبج الػىال./ٕٓٛص ٘كاإلكميل، ج ، التاج العبجري ./ ٕٚٔص ٗالخجخاجي، مشاىج التحريل، ج ٔ
./ ابغ قجامة، ٜٙٗص ٕ./ ابغ شاس، عقج الجػاىخ الثسيشة، جٖٕٚص ٘، الشػادر كالديادات، جالشفدي ./ ٖٙٚص ٔج

 .ٕٓٚص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٜٚٔص  ٛبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ ./ ٖ٘٘ص ٚالسغشي، ج
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 :ف  خكع لصرغيخرأي لصقمنهف 

فقج رأى عجـ جػاز خمع الرغيخ كشبلقو، حيث اشتخط لرحة الخمع أف يكػف  القانػف  أما

كما ال ذكخ لو  ،عجـ جػاز خمع األل أك الػلي عشو، فسغ بال أكلى ٔالدكج أىبل إليقاع الصبلؽ

  .، كىػ ىشا عمى عجـ صحة ذلظب أبي حشيفةيعسل بالخاج  مغ محى

 :انسٔظح صغٍرجؼكى انخهع فًٍا إرا كاَد  :انفرع انصاًَ

أف الدكجة إذا لع تكغ را بة في استسخار العبلقة مع زكجيا، لدبب يسشع ذلظ،  مغ السعمػـ

فميا أف تبحؿ ماال أك تتشازؿ عغ حقػقيا مغ زكجيا، مقابل أف يصمقيا،  ،كأرادت أف تصمق مشو

 ؟ع خمعياما ىػ حك ،الدكجة صغيخة ما إذا كانت حكع كالدكجة ركغ في الخمع، فبل بج مغ بياف

  اتفق الفقياء مغ الحشفية كالسالكية كالذافعية كالحشابمة، عمى أف الدكجة إذا كانت صغيخة ال

 عمى الشحػ اآلتي:أك رجعيًا ير  خمعيا لشفديا مقابل ماؿ تبحلو، لكغ قج تصمق شمقة بائشة 

 .)أي شمقة بائشة( تظ عمى ألف ديشار فإنيا تبيغ مشياخالع :الدكج قاؿ إف: ٕلصحشفي 

مغ أىل القبػؿ  ألنياإف قبمت الرغيخة،  : شمقتظ عمى ألف ديشار كقع شبلقا رجعياً أما إف قاؿ

بأف كانت تعقل أف الشكاح جالب كالخمع سالب، كسبب كقػع الصبلؽ لػجػد الذخط، كأما عجـ 

، لساؿألنو لع ير  التداـ ا كأما كػنو رجعيًا؛ ،لدكميا الساؿ فؤلنيا ليدت مغ أىل التبخع كالغخامة

 فكاف شبلًقا ال يقابمو شيء مغ الساؿ فػقع رجعيًا.

  ، فبل تصمق اتفاقا.)أي  يخ مسيدة( أك لع تكغ مغ أىل القبػؿ ،كهف لع تقبل
                                                           

( )أ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٖٓٔـ، كالسادة )ٜٙٚٔمغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ  ( )أ(ٕٓٔالسادة ) ٔ
 ـ. ٕٓٔٓ
./ ٜٛ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، ج صٖٖ٘ص ٖ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٛٚٔص ٙالدخخدي، السبدػط، ج ٕ

./ ٕٛ٘ص ٘العيشي، البشاية، ج./ ٙٙٚص ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٖٕٚالحركفي، الجر السختار، ص
 .ٜٖٕص ٗالبابختي، العشاية،ج
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: في السعخكؼ كالسذيػر مغ السحىب أف الدكجة إذا كانت صغيخة كخالعت نفديا ٔلصسمصكي 

أذكف ليا، فإنيا شمقت دكف كجػل مقابل ماؿ تبحلو لدكجيا، سػاء كاف مأذكنا ليا أـ  يخ م

 .الساؿ، فيكػف خمعيا عمى الساؿ مخدكدًا، كيسزي الخمع شمقة بائشة

ليدت بخشيجة أك  إف كانت السخأة صبية لع تبمغ أك بالغاً ) : قاؿ اإلماـ الذافعي:ٕلصذمفعي 

شيا محجػرا عمييا أك مغمػبة عمى عقميا، فاختمعت مغ زكجيا بذيء قل أك كثخ، فكل ما أخح م

أف الخمع باشل(، كما شمقيا عمى ما أخح مشيا كاقع عمييا كىحا يسمظ الخجعة، : ) أي مخدكد عمييا

أك تصميقة لع  ،قيا ثبلثافإذا بصل ما أخح ممظ الخجعة في الصبلؽ الحي كقع بو، إال أف يكػف شم

الرحي  في (. كىحا ىػ ، أك ما لع يكغ قبل الجخػؿ فإنو يكػف بائشاً يكغ بقي لو عمييا  يخىا

 السحىب.

ألنو  ؛الخمع صغيخة كخالعت زكجيا مقابل ماؿ تبحلو، فبل ير  إذا كانت الدكجة: ٖلصحشمبك 

ألنو لع يدمع لو  ؛ال ير  تبخعيا مغ ماليا، ككقع الصبلؽ رجعيا إف كاف بمفع الدكج أك نيتو

 .كىحا تبخعالعػض، كسػاء أذف ليغ الػلي أك لع يأذف، ألنو ليذ لو اإلذف في التبخعات، 

 

                                                           

شخح    بغ عبج هللا./ الخخشي، ٖٛٗص ٕ./ الجسػقي، حاشية الجسػقي، جٖٔٔص ٗالخجخاجي، مشاىج التحريل، ج ٔ
، الشػادر الشفدي ./ ٕٓص ٗ/ الخعيشي، مػاىب الجميل، جبيخكت.  –دار الفكخ لمصباعة ، ٕٔص  ٗمخترخ خميل، ج

 .ٜٚٗص ٕ./ ابغ شاس، عقج الجػاىخ الثسيشة، جٕٓٚص ٘يادات، جكالد 
./ ٘ٔٗص ٛ./ الخافعي، العديد، جٕٚٗص ٖاالنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٖٕٔص ٘الذافعي، األـ، ج ٕ

 .ٕٕٖص ٘./ الغدالي، الػسيط، جٖٙٛص ٚالشػكي، ركضة الصالبيغ، ج
السقجسي، العجة، بياء الجيغ ./٘ٚٔالحجاكي، زاد السدقشع، ص./ ٗٛٔص ٛبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ٖ
./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، ٖٕٚص ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٜٖٔص ٛ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٜٖٗص
 .ٕ٘ٔص ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٖٙٗص ٙج
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 :ف  خكع لصرغيخة رأي لصقمنهف 

أف السخأة التي لع تبمغ سغ الخشج إذا اختمعت ال تمتـد )ذكخ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني: 

 . كيبلحع ىشا أف القانػف اتجو إلى أف الدكجة التي لع تبمغٔ(ببجؿ الخمع إال بسػافقة كلي الساؿ

يا إذا كافق ع، إال أنو أكرد استثشاء حيث أجاز اختبلعإذا اختمعت ال تمتـد ببجؿ الخمسغ الخشج 

لع يقرج الدكجة الرغيخة كػنو  ىشا لكغ مسا يجب التشبيو إليو أف القانػف  ،كلي الساؿ عمى الخمع

 ، لحلظ ذكخ سغ الخشج في نرو.باألصل اجيامسغ ال يجيد زك 

كقاـ بتعجيل الشز كامبل  ، اتجو القانػف اتجاه الفقياء في ذلظ،لكغ في تعجيل القانػف الججيج

... أف تكػف السخأة محبل لو، كأىبل لبللتداـ بالعػض كفق .يذتخط لرحة الخمع)حيث جاء فيو: 

. كبيحا التعجيل يتز  السقرػد مغ أف تكػف الدكجة أىبل لمتبخع، كالرغيخة ٕ(أحكاـ ىحا القانػف 

كلع يذتخط في الشز ، ياءعمى خبلؼ الفق زكاجيا باألصل مع عجـ جػازليدت مغ أىل التبخع، 

  .في جانب الخمع فقياءكبيحا يكػف قج اتفق مع ال ،بعج التعجيل مػافقة كلي الساؿ

ىا يرح أف يخمصع عن  :فإذل كمنت لصدوج  لصرغيخة ال يرح خكعيم بشفديم، يبق  لصدؤلؿ

 ؟ غيخه لصرغيخة سن يك  أسخىم سن أب أو 

 ذىب الفقياء في السدألة إلى محىبيغ: 

، إلى عجـ جػاز مخالعة األل أك الػلي عغ الحشفية كالذافعيةفقياء : ذىب ب لووؿلصسحى

الرغيخة، إذا كاف العػض مغ ماليا، حيث ال يمدميا مغ ماليا شيء. كاتفقػا عمى جػاز مخالعتو 

 اآلتي:  تفريلكذلظ عمى ال ،عشيا إذا كاف العػض مغ مالو أك بزسانو

                                                           

 ـ. ٜٙٚٔ( )ل( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية لعاـ ٕٓٔالسادة ) ٔ
 ـ.ٕٓٔٓ( )أ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٖٓٔالسادة ) ٕ
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 : يفخؽ بيغ أمخيغ ،تو الرغيخة مغ زكجيا عمى صجاقيا: إذا خمع الخجل ابشٔفعشج لصحشفي 

فالخمع باشل، كالصبلؽ كاقع؛ ألنو ليذ لو  الساؿ األل يمتـدكلع  ،إف لع يجخل بيا الدكج .ٔ

كالية إلداـ الساؿ إياىا بيحا الدبب إذ ال مشفعة ليا فيو، كال يجخل في ممكيا بسقابمة شيء، 

ج يشفخد باإليقاع، كاشتخاط القبػؿ في الخمع؛ فإف ضسغ األل الساؿ جاز الخمع؛ ألف الدك 

ألجل الساؿ، فإذا كاف األل ىػ السمتـد لمساؿ بزسانو يتع الخمع كسا لػ خالع امخأتو مع 

 أجشبي عمى ماؿ، كضسغ األجشبي.

كهف دخل بيا الدكج: فميا أف تخجع بجسيع ميخىا عمى الدكج؛ ألف حقيا في جسيع السيخ  .ٕ

ل إبصاؿ حقيا عغ شيء مشو، كلكشيا تخجع بالرجاؽ عمى تأكج بالجخػؿ فبل يسمظ األ

الدكج، كالدكج عمى األل بحكع الزساف، أك تخجع عمى األل بجسيع الرجاؽ ىشا كبشرف 

 ،دكج بسا ضسشو لمدكج مسا ليا عميوالرجاؽ في األكؿ؛ ألف األل يريخ كالسعاكض مع ال

كفي كقػع  ،مالياعمى لخمع كيػافق ىحا القػؿ ما سبق إليو في الحجيث عغ عجـ جػاز ا

كيفخؽ ىشا في إلتداـ األل لمساؿ  ،الصمقة سػاء كانت رجعية أـ بائشًة عمى التفريل الدابق

  .فيسا لػ حرل ىحا الخمع

: قاؿ اإلماـ الذافعي: لػ خالع عشيا كلييا كىي صبية، بأف أبخأ زكجيا مغ ٕوعشج لصذمفعي 

 ميخىا 

                                                           

ص  ٖ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٛ٘ٔص  ٖ، االختيار، جابغ مػدكد./ ٜٚٔص  ٙالدخخدي، السبدػط، ج ٔ
./ ٕٚ٘ص  ٘./ العيشي، البشاية، جٖٕٚص  ٕ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٕٗٙص  ٕ./ السخ يشاني، اليجاية، جٖٔ٘

 . ٖٕٚ ص ٗالبابختي، العشاية، ج
األنراري، أسشى زكخيا ./ ٔٚص ٓٔ./ الساكردي، جٜٓٗص ٕ./ الذيخازي، السيحل، جٖٕٔص ٘الذافعي، األـ، ج ٕ

./ البجيخمي، حاشية البجيخمي عمى شخح ٖٕٖص ٖ./ عسيخة، حاشية عسيخة مع حاشية قميػبي، جٕٓٙص ٖالسصالب، ج
 .ٜ٘ٗص ٖالسشيج، ج
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ماليا، كاف الصبلؽ الحي كقع بالساؿ كاقعا عمييا، ككاف  أك ديغ ليا عميو، أك أعصاه شيرا مغ

ماليا الحي دفعتو إليو مخدكدا عمييا كحقيا ثابت عميو مغ الرجاؽ ك يخه، كال يبخأ الدكج مغ شيء 

  .أبخأه مشو األل كالػلي  يخ األل مسا

صجاقيا  كلػ خالع عشيا بأف أبخأه مغ صجاقيا، كىػ يعخفو عمى أنو ضامغ لسا أدركو فيو، كاف

عمى الدكج يؤخح بو كيخجع بو الدكج عمى الحي ضسشو، أيا كاف أك كليا أك أجشبيا، كال يخجع بو 

كفي ىحا القػؿ مػافقة لخأي  ألنو ضسغ عشيا متصػعا في  يخ نطخ ليا. ؛الزامغ عمى السخأة 

 .الحشفية في ذلظ

 األتي: إلى جػاز ذلظ عمى الشحػ  ٕلصحشمبك و  ٔلصسمصكي : ذىب لصسحىب لصثمن 

لسا يقتزيو نطخه كيخاه مرمحة كذلظ  ،جػاز خمع األل عغ ابشتو الرغيخة سمصكاإلماـ  يخى 

قل مغ ميخ مثميا إذا كألف األل لو أف يعقج عمييا بأ ،البشتو، كهف كاف عمى إسقاط جسيع السيخ

خاؽ كاألل ا، كال فخؽ بيغ ذلظ كبيغ مدألة خمعو ىشا، ألنو قج يكػف الحع ليا في الفرأى ذلظ حطِّ 

  يخ متيع عمييا.

بتخميريا مسغ  رأى الحع فيوإف  : لؤلل خمع ابشتو الرغيخة بذيء مغ ماليالصحشمبك  كحصك

كلحلظ لع يعج بحؿ الساؿ في الخمع تبحيخًا كال سفيا  ،ماليا كتخاؼ مشو عمى نفديا كعقميا يتمفُ 

كىػ في  يء مغ مالو جازفيجػز لو بحؿ ماليا لتحريل حطيا كحع نفديا كماليا، كهف خالع بذ

 ألنو يجػز مغ األجشبي فسغ الػلي أكلى. مع رأي الفقياء في السحىب األكؿ؛ ىحا متفق
                                                           

، التاج كاإلكميل، العبجري ./ ٖٓٔص ٗالخجخاجي، مشاىج التحريل، ج./ ٖٕ٘+ٕٕ٘ص ٕمالظ بغ أنذ، السجكنة، ج ٔ
./ العجكي، حاشية العجكي، ٖٙٚص ٔ، السعػنة، جالقاضي عبج الػىال./ ٘ص ٗ./ عمير، مش  الجميل، جٖٕٚص ٘ج
 .ٕٔٔص ٕج
اكي، . / السخدٚٗص ٙ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٓٛٔص ٛبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ٕ

./ الحجاكي، زاد ٕٗٔص ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٕٓٚص ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٖٛٛص ٛاإلنراؼ، ج
 .ٙٚٔالسدتقشع، ص
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 :سختمرلصخأي لص

فإنو يتبيغ أف السدألة تتجو مدمظ خمع األل أك كل مغ القػليغ كأدلتيسا،  شبلع عمىبعج اال

ي عجـ جػاز خمع األل أك رأي الجسيػر ف إلىالػلي عغ الحكخ الرغيخ، لحلظ يسيل الباحث 

ألف الرغيخة ليدت مغ أىل التبخع كقج يمحق الزخر بيا  ؛ػلي عغ الدكجة الرغيخة عمى مالياال

لتداـ بالساؿ مغ كاف األل أك الػلي ىػ الزامغ لبل إف جاز لػلييا الخمع عشيا في ذلظ، أما إف

ذلظ لسا قج يخاه مغ جيتو، فإنو يكػف ضسغ عشيا متصػعا في أمخ ال نطخ ليا فيو، فيجػز 

 ليا، كعجـ كجػد ضخر يمحق بيا في نطخه. مرمحة

 رأي لصقمنهف ف  لصسدأص : 

في  كسا تع الحكخ سابقا فإف قانػف األحػاؿ الذخرية األردني، اتجو إلى ما اتجو إليو الفقياء

، كأكرد ٔ (أف الدكجة التي لع تبمغ سغ الخشج، إذا اختمعت ال تمتـد ببجؿ الخمع)في  السحىب األكؿ

، سحىب األكؿكىحا االستثشاء خالف رأي ال ،استثشاء كاف مفاده الجػاز بسػافقة كلي الساؿ في ذلظ

كالحشابمة رأي السالكية  كىػ ،حيث يرب  الساؿ السبحكؿ السمتـد بو مغ ماليا كليذ مغ ماؿ كلييا

 في الجػاز.

يذتخط لرحة )يو: قاـ بتعجيل الشز حيث جاء ف ،في القانػف الججيج لكغ في تعجيمو

. حيث أزاؿ ٕ(... أف تكػف السخأة محبل لو، كأىبل لبللتداـ بالعػض كفق أحكاـ ىحا القانػف .الخمع

بجؿ  ألف تمتـد في كأىبًل  ،لرحة الخمعمػافقة كلي الساؿ، كبقي الذخط عمى أف تكػف محبل 

 .ىشاكيرب  الػلي ال محل لو  ،الخمع، كىحا ال يتػافخ إال في الخشيجة البالغة

                                                           

 ـ. ٜٙٚٔ( )ل( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية لعاـ ٕٓٔالسادة ) ٔ
 ـ.ٕٓٔٓلعاـ  و( )أ( مغ القانػف نفدٖٓٔالسادة ) ٕ
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  :يطهثأٌفٍّ  ،انًثؽس انصانس: أؼكاو انصغٍر فً يطائم انرفرٌك تٍٍ انسٔظٍٍ تؽكى انشرع

 ؼكى نعاٌ انصغٍر:  :انًطهة األٔل

 :ال بج مغ بياف تعخيف المعاف لغة كاصصبلحا عشج الفقياء بإيجاز، تسييجا لمحجيث في السدألة

ِ،الصَّْخد ِمَغ اْلَخْيِخ، َكِقيَل: ال: أصميا َلَعَغ، كالمَّْعُغ: اإِلْبعاُد ك لصكعمف صغ  كالَعَغ  صَّْخد كاإِلبعاُد ِمَغ ّللاَّ

ْكَجْيِغ ِإذا اعانً امخَأتو ِفي الُحكع ُمبلعشة كِلعانًا، كالَعَغ الحاكُع َبْيَشُيَسا لِ  : َحَكَع، كالُسبلَعَشة َبْيَغ الدَّ

 . ٔاَقَحَؼ الخجُل امخَأتو َأك َرَماَىا ِبَخُجٍل َأنو َزَنى ِبيَ 

عمى الشحػ  ،: عخفو الفقياء بتعخيفات مختمفة، لكشيا تتجو نحػ مجلػؿ كاحجلصكعمف لصظالحم  

 اآلتي: 

شيادات مؤكجات : بأنيا2لصحشفي فجاء عشج : بتعخيفات متقاربة لصحشفي  ولصحشمبك فقج عخفو 

 نا في حقيا.في حقو، كمقاـ حج الد باأليساف مقخكنة بالمعغ بيغ الدكجيغ، قائسة مقاـ حج القحؼ 

بيغ  كالغزب مقخكنة بالمعغ أيساف مغ الجانبيغشيادات مؤكجات ب: بأنيا 3لصحشمبك كجاء عشج 

 جانبيا ، كمقاـ حج الدنا في جانبوفي  أك تعديخ الدكجيغ، قائسة مقاـ حج القحؼ

                                                           

 .ٖٛٛ+ٖٚٛص ٖٔابغ مشطػر، لداف العخل، ج ٔ
 ٖ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٜٖٙص  ٔسبل خدخك، درر الحكاـ، جال./ ٕٕٔص  ٗابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٕ

كشد عبج هللا بغ أحسج بغ محسػد، حافع الجيغ أبػ البخكات ./ الشدفي، ٕٓٚص  ٕ./ السخ يشاني، اليجاية، جٖ٘ٗص 
لبذائخ اإلسبلمية، دار الدخاج، تحقيق: أ. د. سائج بكجاش. ـ، دار إٔٔٓ -ىػ ٕٖٗٔالصبعة األكلى، ، ٖٔٓالجقائق، ص 

 .ٗٔص  ٖ/ الديمعي، تبييغ الحقائق، ج
 ٘./ الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، جٜٖٓص ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٔٗص ٚابغ مفم ، السبجع، ج ٖ
 ٗار، مشتيى اإلرادات، ج./ ابغ الشجٕٗٙص ٕ./ التغمبي، نيل السآرل، جٜ٘ص ٗ./ الحجاكي، اإلقشاع، جٕٖ٘ص
 .ٜٖٙص
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 :سا عخفو ابغ عخفو في حجكده، كأخح بو فقياء السالكية في كتبيع، حيث قاؿب :ٔلصسمصكي كعخفو 

دكج عمى زنى زكجتو، أك نفي حسميا البلـز لو، كحمفيا عمى تكحيبو إف أكجب الحمف  المعاف ىػ

 .نكػليا حجىا بحكع قاض

: كمسات معمػمة، جعمت حجة لمسزصخ إلى قحؼ مغ لصخ فخاشو كألحق العار 2لصذمفعي كعخفو 

 بو، أك إلى نفي كلج.

، لسا ع يتعخض لو كلػ بكمسة كاحجةعاف، كلفمع يأت بتعخيف كاض  كصخي  لمّ  لصقمنهف أما 

التذخيعات الخاصة بسػضػع  ، كعميو فيجب التشبو إلى تػضي مغ شأف كأثخ في السجتسع عافمّ ل

بلعب فيو، أك حسمو عمى  يخ ال مجاؿ لمذظ أك التك كالمعاف محكػر في القَخف كالدشة، ، المعاف

 .مخاده

ياء، كأف السقرػد السجسل مشيا ىػ إما كبعج بياف السقرػد مغ المعاف مغ خبلؿ تعخيفات الفق

، كبعجىا المجػء إلى األيساف مغ كل شخؼ مشوحمف الدكج عمى زنى زكجتو، أك نفي ندب الػلج 

كذلظ لجفع التيسة عغ نفدو، سػاء بتيسة القحؼ مغ قبل الدكج، أك تيسة ثبػت الدنا مغ قبل 

عغ فيسا بيشيسا أـ ال؟. ىحا ما سيتع الدكجة، يبقى الحكع فييسا إذا كانا صغيخيغ، ىل يجػز التبل

 .-إف شاء هللا -اإلجابة عشو في ىحا السصمب 

 

                                                           

في فقو اإلماـ  ./ الجميخي، الذاملٛٓٔص  ٕ./ العجكي، حاشية العجكي، جٕٓٔالخصاع، شخح حجكد ابغ عخفة، ص  ٔ
./ عمير، مش  ٘٘ٗص ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٓ٘ص ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٚ٘ٗص  ٔج مالظ،

 .ٕٓٚص  ٗالجميل، ج
 ٜج ./الخافعي، العديد،ٖٓٚص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٕ٘ص ٘مغشي السحتاج، ج الذخبيشي، ٕ
./ الغسخاكي، الدخاج الػىاج، ٕٖٚص ٗٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، ج٘ٛص ٛج ،الجميخي، الشجع الػىاج ./ٖٖٖص
 .ٕٗٗص
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  :رأي الفقياء في السدألة عمى الشحػ اآلتي 

، إلى أف الدكج إذا قحؼ زكجتو كىي ٗولصحشمبك 3ولصذمفعي 2ولصسمصكي 1لصحشفي ذىب فقياء 

 استجلػا لحلظ بسا يمي بالسعقػؿ: ، فبل حج كال لعاف بيشيسا. ك اً أك كاف ىػ نفدو صغيخ  ،صغيخة

بخرػص الدكجة الرغيخة: فإنو ال يحج قاذفيا لػ كاف أجشبيا عشيا، فكحا ال يبلعغ ف .ٔ

قاؿ المخأتو  فسغالرغيخة يدتحيل مشيا الدنا، ف الدكج لقيامو مقاـ األجشبي مغ بال أكلى.

مشيا فييا صغيخة فبل حج كال لعاف، ألنو أضاؼ المعاف إلى حالة ال ير   كىيزنيت 

 . ٘ـ اإلحراف في جانبياافعل ذلظ، النعج

كبخرػص الدكج الرغيخ: ألف أىميتو لمذيادة كلؤليساف معجكمة، حيث إف مغ شخكط  .ٕ

  .ٙالذيادة أك األيساف، أف يكػف الذاىج أك الحالف أىبل لمتكميف، كالرغيخ معجكـ فييسا

                                                           

./ الدبيجي، ٛٚص  ٖجاني، المبال، ج./ السيٕٕٚص  ٕ./ السخ يشاني، اليجاية، جٕٗص  ٚالدخخدي، السبدػط، ج ٔ
 .ٖٜٕص  ٗ./ البابختي، العشاية، جٙٚ٘+ٚٙ٘ص  ٘./ العيشي، البشاية، جٕٚص ٕالجػىخة الشيخة، ج

 ٕ، اإلشخاؼ، جالقاضي عبج الػىال./ ٙ٘ٗص  ٘التاج كاإلكميل، ج العبجري،./ ٖ٘٘ص  ٕمالظ بغ أنذ، السجكنة، جٕ
ص  ٕ./ العجكي، حاشية العجكي، جٓ٘ص ٕالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ج ./ٜٕٛص  ٗ./ القخافي، الحخيخة، جٔٛٚص 
ٜٔٓ. 
./ الذخبيشي، ٖٖٗص ٛ./ الشػكي، ركضة الصالبيغ، جٖٚٙص ٜ./ الخافعي، العديد، جٖٗٓص ٘الذافعي، األـ، ج ٖ

لييتسي، ./ أٜٔص ٚ./ الخممي، نياية السحتاج، جٖٔٔص ٛ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٜٙص ٘مغشي السحتاج، ج
 . ٕٕٔص ٛتحفة السحتاج، ج

السقجسي، بياء الجيغ ./ ٖٜٔص ٕ./ ابغ الفخاء، السدائل الفقيية، ج٘ٔص ٜبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ٗ
./ ابغ مفم ، ٜٜ٘./ البيػتي، الخكض السخبع، صٖ٘ص ٚ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٔٚٗالعجة، ص
 . ٛٚٗص عمى محىب اإلماـ أحسج، اليجاية ./ الكمػذاني،ٜٗص ٚالسبجع، ج

 يشطخ في السرادر الدابقة مغ كل محىب.  ٘
./ الدبيجي، ٛٚص  ٖ./ السيجاني، المبال، جٕٕٚص  ٕ./ السخ يشاني، اليجاية، جٕٗص  ٚالدخخدي، السبدػط، ج ٙ

مالظ بغ أنذ،  /.ٖٜٕ ص ٗ./ البابختي، العشاية، جٙٚ٘+ٚٙ٘ص  ٘./ العيشي، البشاية، جٕٚص ٕالجػىخة الشيخة، ج
./ ٔٛٚص  ٕ، اإلشخاؼ، جالقاضي عبج الػىال./ ٙ٘ٗص  ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٖ٘٘ص  ٕالسجكنة، ج

 /=.ٜٓٔص  ٕ./ العجكي، حاشية العجكي، جٓ٘ص ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٜٕٛص  ٗالقخافي، الحخيخة، ج
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 رأي لصقمنهف ف  لصسدأص :

دألة، كلع يتصخؽ لسػضػع المعاف قط، كبالتالي كجب التشبيو ال يػجج رأي لمقانػف في ىحه الس

كىحا ما سيبلحع أيًزا في  ،كالتػصية لػاضعي القانػف أف يبدصػا ذكخ السدألة في مػاد قانػنية

 .ي بسا يخز مػضػع اإليبلء كالطيارالسصمب التال

  :، ٔفٍّ فرعأٌظٓارِ ؼكى إٌالء انصغٍر :انًطهة انصاًَ

كذلظ لتقارل كل مشيسا في  ،ل مغ إيبلء الرغيخ كضياره في مصمب كاحجذكخ الباحث حكع ك

  :، كىحا ما سيطيخ في التفريل اآلتيحكاـاأل

  :ؼكى إٌالء انصغٍر :انفرع األٔل 

إيجاز، تسييجا لمحجيث في ال بج مغ بياف تعخيف اإليبلء لغة كاصصبلحا عشج الفقياء ب

 :السدألة

يبَلًء: َحَمَف، كتَألَّى َيتَألَّى تَألِّيًا، كْأَتَمى َيْأَتِمي اْئِتبلًء. كمشو قػلو مغ ََلى ُيْؤلي إِ  :1لإليالء صغ 

 . ٕتعالى: )َكال َيْأَتِل ُأكُلػا اْلَفْزِل ِمْشُكْع(

 عخفو الفقياء بتعخيفات متقاربة عمى الشحػ اآلتي:  لإليالء لصظالحم:

 
                                                                                                                                                                      

./ الذخبيشي، ٖٖٗص ٛ./ الشػكي، ركضة الصالبيغ، جٖٚٙص ٜج ./ الخافعي، العديد،ٖٗٓص ٘الذافعي، األـ، ج=
./ الييتسي، ٜٔٔص ٚ./ الخممي، نياية السحتاج، جٖٔٔص ٛ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٜٙص ٘مغشي السحتاج، ج
 ٕ./ ابغ الفخاء، السدائل الفقيية، ج٘ٔص ٜبغ قجامة، الذخح الكبيخ، ج/ عبج الخحسغ . ٕٕٔص ٛتحفة السحتاج، ج

./ البيػتي، الخكض ٖ٘ص ٚ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٔٚٗالسقجسي، العجة، صبياء الجيغ ./ ٖٜٔص
 . ٛٚٗص عمى محىب اإلماـ أحسج، ./ الكمػذاني، اليجايةٜٗص ٚ./ ابغ مفم ، السبجع، جٜٜ٘السخبع، ص

 .ٓٗص  ٗٔابغ مشطػر، لداف العخل، ج ٔ
  [.ٕٕسػرة الشػر: َية]  ٕ
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أك بتعميق ما ، -تعالى –خ فراعجا باب : اليسيغ عمى تخؾ قخباف الدكجة أربعة أشيلصحشفي  عخفو

 .ٔيدتذقو عمى القخباف

يمـد بالحشث فييا حكع عمى تخؾ كطء الدكجة، أك ما يتزسغ بيسيغ بأنو: الحمف  لصسمصكي كعخفو 

 .ٕتخؾ الػطء، زيادة عمى أربعة أشيخ بسجة مؤثخة

 .ٖثخ مغ أربعة أشيخبأنو: الحمف عمى االمتشاع مغ كطء الدكجة مصمقا، أك أك لصذمفعي  كعخفو

، أك صفتو عمى تخؾ كطء زكجتو في ُقُبميا، أكثخ -تعالى – بأنو: حمف زكج باب لصحشمبك  كعخفو

 .ٗمغ أربعة أشيخ

قانػنية ليا  أيزا ىشا لع يأت بتعخيف كاض  كصخي  لئليبلء، كتكمع عشو في مادة لصقمنهف ك

 .٘الججيج السعجؿكلع يتػسع أكثخ، كذلظ كمو في القانػف  ،ثبلث فخكع فقط

: -تعالى –قاؿ  ،كمفيػمة ال احتساؿ فيو في القَخف كالدشة، كداللتو ثابتة اإليبلء محكػر ك

* َكِهْف َعَدُمػا الصَّبلَؽ  ِلمَِّحيَغ ُيْؤُلػَف ِمْغ ِنَداِئِيْع َتَخبُُّز َأْرَبَعِة َأْشُيٍخ َفِإْف َفاُءكا َفِإفَّ ّللاََّ َ ُفػٌر َرِحيعٌ )

                                                           

./ ٕٔٙص  ٕ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٛٛٗص  ٘./ العيشي، البشاية، جٕٕٗص  ٖد السحتار، جابغ عابجيغ، ر  ٔ
./ ابغ ٜٖٗص  ٖ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٕ٘ٔص  ٖ، االختيار، جابغ مػدكد./ ٜ٘ص  ٖالسيجاني، المبال، ج
 .٘ٙص  ٗنجيع، البحخ الخائق، ج

، السعػنة، القاضي عبج الػىال./ ٕٔٗص  ٘، التاج كاإلكميل، ججري العب./ ٖٕٔخميل بغ إسحق، مخترخ خميل، ص  ٕ
./ الخعيشي، ٙٗص  ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٗٗ٘ص  ٕ./ ابغ شاس، عقج الجػاىخ الثسيشة، جٕٛٛص  ٔج

 .ٕٙٗص  ٕ./ الجسػقي، حاشية الجسػقي، جٙٓٔص  ٗمػاىب الجميل، ج
ص  ٜ./ الخافعي، العديد، جٖٚٗص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جيا زكخ  ./٘ٔص  ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٖ

ص  ٓٔ./ العسخاني، البياف، جٕ٘ٔص  ٗٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٕٕ٘./ السميباري، فت  السعيغ، ص ٜٙٔ
ٕٕٚ. 
./ ٕٖٗص  ٙ./ ابغ مفم ، السبجع، جٜٛٔ./ الحجاكي، زاد السدتقشع، ص ٜٓ٘البيػتي، الخكض السخبع، ص  ٗ

./ العاصسي، حاشية الخكض ٕٖٗص  ٗ./ ابغ الشجار، مشتيى اإلرادات، جٜٔٗص  ٘الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، ج
 .ٜٔٙص  ٙالسخبع، ج

 ـ.ٕٓٔٓ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٖٕٔيخاجع في ذلظ السادة ) ٘
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: وهللا ال أقخبظ، إذا قاؿ الخجل المخأتو: نوتػجد في أككجو الجاللة في اآلية  ٔ( َسِسيٌع َعِميعٌ َفِإفَّ ّللاََّ 

أك ال أقخبظ أربعة أشيٍخ فيػ مػٍؿ، فإف كشريا في األربعة األشيخ حشث في يسيشو كلدمتو الكفارة 

ابعػف في كقػع فقج اختمف الرحابة كالت كسقط اإليبلء، كهف لع يقخبيا حتى مزت أربعة أشيخ

عمع مشو بتخؾ الفيرة مجة : إف عديسة الصبلؽ تُ صحابوفقاؿ أبػحشيفة كأ ،ةالصبلؽ بسزي السج

ل عمى أف مزي دلي ٕ(َكِهْف َعَدُمػا الصَّبلؽَ : )- تعالى –قػلو  :، كقاؿ السالكية كالذافعيةالتخبز

 .ٖ ؛ إذ ال بج مغ مخاعاة قرجه كاعتبار عدموالسجة ال يػقع فخقة

كع كىحا الح مغ مقرػد البحث كعشػانو،ختبلؼ بيغ الفقياء في السدألة كبيخ كشاسع ليذ كاال

كبعج بياف ىحا يبقى اإلجابة عمى ، العاـ في اإليبلء عشج الفقياء، كالفخكع في األحكاـ عميو كثيخة

 حكع إيبلء الرغيخ، ىل يجػز ذلظ أـ ال ؟

 رأي الفقياء في السدألة عمى محىبيغ كسا يمي: 

 ،5ولصسمصكي 4لصحشفي ذىب الفقياء مغ  ىب لووؿ:لصسح

 

                                                           

 [ ٕٕٚ+ ٕٕٙسػرة البقخة: َية  ] ٔ
 [ ٕٕٚ] سػرة البقخة: َية  ٕ
/ الكيا اليخاسي، أحكاـ . ٕٛٗ -ٖٕٗص  ٔابغ العخبي، أحكاـ القَخف، ج./ ٖٖٗص ٔاص، أحكاـ القَخف، جالجر ٖ

 . ٓ٘ٔالقَخف، ص
./ ٓٙص  ٖ./ السيجاني، المبال،جٔٚٔص ٖ./ الكاساني، بجائع الرشائع، جٖٕٗص ٖابغ عابجيغ، رد السحتار، ج ٗ

 .ٜٛٔص  ٗ./ البابختي، العشاية، جٛٛٗص  ٘ج ./ العيشي، البشاية،ٕٔٙص  ٕالديمعي، تبييغ الحقائق، ج
./ الجميخي، الذامل، ٙٗص  ٕ./ الشفخاكي، الفػاكة الجكاني، جٕٙٗص  ٕالجرديخ، الذخح الكبيخ مع حاشية الجسػقي، ج ٘
./ الخخشي، شخح مخترخ ٜٙٔص  ٗ./ عمير، مش  الجميل، جٖٔٗص  ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٖٛٗص  ٔج

 .ٜٛص  ٗخميل، ج
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، إلى أف اإليبلء مغ الدكج الرغيخ سػاء  يخ السسيد أك السسيد ٕفي ركاية ولصحشمبك 1ولصذمفعي 

  :مغ كجييغال ير  كال يجػز مشو، كاستجلػا لسا ذىبػا إليو بالسعقػؿ 

رة أك حق، فمع يشعقج مشو اإليبلء قػؿ يجب بسخالفتو كفاك ، ٖالرغيخ مخفػع عشو القمع أف .ٔ

 كالشحر.

كألف الرغيخ ليذ مغ أىل الصبلؽ. حيث سبق كأف تع الحكخ سابقا في شبلؽ الرغيخ،  .ٕ

، كمغ ال ير  شبلقو ال ير  إيبلؤه لسالكية كالذافعيةفقياء الحشفية كاأنو ال يجػز عشج 

 عشجىع. 

مغ السحىب، في الرحي   في الخكاية الثانية، ٗلصحشمبك : كىػ ما ذىب إليو لصسحىب لصثمن 

، كال كفارة لعجـ تكميفو ،ير  اإليبلء مشو، كال يصالب بالفيرة حتى يبمغ إلى أف الرغيخ السسيد

 :كاستجلػا لسا ذىبػا إليو بسا يمي .لعجـ تكميفو أيزا ؛عميو بالػطء

أف كمسة  :ىػكجو الجاللة مغ اآلية  ،٘عسػـ قػلو تعالى: )ِلمَِّحيَغ ُيْؤُلػَف ِمْغ ِنَداِئِيْع(  .ٔ

 . ٙبسا في ذلظ الدكج السسيد ،)الحيغ( اسع مػصػؿ مغ صيغ العسػـ، فيذسل كل زكج

                                                           

ص  ٗٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٕٙص  ٛ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٙٔص ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٔ
./ الييتسي، ٛٙص  ٚ./ الخممي، نياية السحتاج، جٙٗص  ٗ./ البجيخمي، حاشية البجيخمي عمى شخح السشيج، جٕٙٔ

 .ٜ٘ٔص  ٛج ،تحفة السحتاج
./ ٕٛٔص  ٜج ،./ السخداكي، اإلنراؼٖٔٙص  ٘ج ،لبيػتي، كذاؼ القشاع./ ا٘ٗٗص  ٙابغ مفم ، السبجع، ج ٕ

 . ٙٙٗاليجاية، ص  ،./ الكمػذانئٖ٘ص  ٛبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ ./ ٛٚص  ٗالحجاكي، اإلقشاع، ج
 .ٚ٘ص كتع تخخيجو، تع ذكخ الحجيث في مػضع سابق ٖ
./ ٕٛٔص  ٜ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٖٔٙص  ٘لقشاع، ج./ البيػتي، كذاؼ ا٘ٗٗص  ٙابغ مفم ، السبجع، ج ٗ

./ الكمػذاني، اليجاية، ٔٓ٘ص  ٘./ الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، جٕٔٙص  ٙالعاصسي، حاشية الخكض السخبع، ج
 .ٛٚص  ٗ./ الحجاكي، اإلقشاع، جٚٙٗص 
 .[ٕٕٙسػرة البقخة: َية  ]٘
./ ابغ عثيسييغ، الذخح ٕٔٙص  ٙية الخكض السخبع، ج./ العاصسي، حاشٖٔٙص  ٘البيػتي، كذاؼ القشاع، ج ٙ

 .ٜٕٔص ٖٔالسستع، ج
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 .ٔألف الصبلؽ أشج مغ اإليبلء ؛كألف السسيد ير  شبلقو، كمغ ص  شبلقو ص  إيبلؤه  .ٕ

  :لصسختمرلصخأي 

 فبل بج مغ تخجي بسا أف الباحث سبق كأف رج  رأي الجسيػر في عجـ جػاز شبلؽ الرغيخ، 

 كذلظ لؤلسبال التي تع فييا تخجي  عجـ جػاز شبلؽ الرغيخ.  ،عجـ جػاز اإليبلء مشو

 ؼكى ظٓار انصغٍر:  :فرع انصاًَان

ال بج مغ بياف تعخيف الطيار لغة كاصصبلحا عشج الفقياء بإيجاز، تسييجا لمحجيث في 

 :السدألة

ياُر ِمَغ الشِّ لصظيمر صغ  َداِء، كضاَىَخ الخجُل امخَأتو، َكِمْشَيا : َأصُميا َضَيَخ، كالسقرػد ىشا الطِّ

ػا  .َي َعَميَّ كَطْيِخ ذاِت َرِحعٍ ُمطاَىَخًة كِضيارًا ِإذا َقاَؿ: ىِ  كَأصمو مْأخػذ ِمَغ الطَّْيخ، كِهنسا َخرُّ

ُكػِل، كالسخأَُة مخكػبٌة أَلف الطَّْيَخ مػضُع الخُّ  ؛الطَّْيَخ ُدكَف اْلَبْصِغ كالَفخِح َكاْلَفْخِج، َكَىِحِه َأكلى ِبالتَّْحِخيعِ 

ِإذا ُ ُذَيت، فكَأنو ِإذا َقاَؿ: َأنت َعَميَّ كَطْيخ ُأمِّي، َأراد: ُركػُبِظ ِلمشَِّكاِح َعَميَّ َحَخاـٌ كخُكػل ُأمي 

ـَ الخُُّكػِل ألَنو َمْخُكػٌل، كَأقاـ الخكػَل ُمقاـ الشَِّكاِح أَلف الشَّاِكَ   َراِكٌب، َكَىَحا ِلمشَِّكاِح، فَأقاـ الطَّْيَخ ُمقا

 . ِٕمْغ َلِصيف ااِلْسِتَعاَراِت ِلْمِكَشاَيةِ 

 :: عخفو الفقياء بتعخيفات متقاربةلصظيمر لصظالحم

                                                           

./ ٕٛٔص  ٜ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٖٔٙص  ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، ج٘ٗٗص  ٙابغ مفم ، السبجع، ج ٔ
ة، ./ الكمػذاني، اليجائٓ٘ص  ٘./ الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، جٕٔٙص  ٙالعاصسي، حاشية الخكض السخبع، ج

 .ٕٛٔص ٖٔالذخح السستع، جابغ عثيسيغ، ./ ٛٚص  ٗ./ الحجاكي، اإلقشاع، جٚٙٗص 
 . ٕٛ٘ص  ٗابغ مشطػر، لداف العخل، ج ٕ
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: أف يذبو امخأتو أك عزػا يعبخ بو عغ بجنيا أك جدءا شائعا مشيا، بعزػ ال يحل لصحشفي فعخفو 

 .ٔالشطخ إليو مغ أعزاء مغ ال يحل لو نكاحيا عمى التأبيج

 .ِٕضَيارٌ : تذبيو السدمع السكمف مغ تحل أك جدأىا، بطيخ محـخ أك جدئو لصسمصكي  كعخفو

 .ٖ: تذبيو الدكج زكجَتو  يخ البائغ، بأنثى لع تكغ ِحبلِّ لولصذمفعي كعخفو 

: بأف يذبو امخأتو، أك عزػا مشيا، بطيخ مغ تحـخ عميو عمى التأبيج، أك بيا، أك لصحشمبك  كعخفو

 . ٗالعخبية بعزػ مشيا، كلػ بغيخ

تعخيف لمطيار، حيث ذكخ الطيار في مادة قانػنية كاحجة  صقمنهف لفي ال يػجج  كىشا أيزاً 

، كيؤخح عميو كيشبو، لسا في مدألة ٘فقط، كلع يتػسع أكثخ، كذلظ كمو في القانػف الججيج السعجؿ

فييسا، بت الطيار محكػر في القَخف كالدشة، ثاف ،الطيار مغ شأف تصبيقي كأثخ في السجتسع

كمفيػمة ال احتساؿ فيو، كحكسو حخاـ شخعا، حيث كاف العخل في الجاىمية يمجأكف  ةكداللتو ثابت

إليو لمصبلؽ مغ زكجاتيع، فقج كانػا إذا كخه أحجىع امخأتو، كلع يخد أف تتدكج بغيخه، َلى مشيا أك 

                                                           

./ ابغ نجيع، ٜٕٚ: الشدفي، كشد الجقائق، ص تعخيف ابغ مػدكد ./ كقخيبا مغٔٙٔص  ٖ، االختيار، جابغ مػدكد ٔ
./ السيجاني، المبال، ٕٙٗص  ٗ./ البابختي، العشاية، جٕص ٖئق، ج./ الديمعي، تبييغ الحقإٓٔص  ٗالبحخ الخائق، ج

 .ٚٙص  ٖج
./ ٚٗص  ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٕ٘ٔ./ خميل، مخترخ خميل، ص ٕٕٗص  ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري  ٕ

  بغ أحسج، أبػ الػليج ./ ابغ رشج، ٛٛٛص ٔ، السعػنة، جالقاضي عبج الػىال./ ٘ٗٗص  ٔالجميخي، الذامل، ج
لبشاف، تحقيق:  –دار الغخل اإلسبلمي، بيخكت  ـ،ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔالصبعة األكلى، ، ٜٜ٘صٔالسقجمات السسيجات، ج
 الجكتػر   حجي. 

األنراري، زكخيا ./ كقخيبا مشيسا: ٚٚٔص  ٛ./ الييتسي، تحفة السحتاج، جٜٕص  ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٖ
./ ٘ٔص ٗ./ قميػبي، حاشية قميػبي مع عسيخة، جٖٕ٘ص  ٜ./ الخافعي، العديد، جٖٚ٘ص  ٖأسشى السصالب، ج

 .ٕٗص  ٗالجمياشي، إعانة الصالبيغ، ج
 ٚ./ ابغ مفم ، السبجع، جٖٜٔص  ٜ./السخداكي، اإلنراؼ، جٗ٘٘ص  ٛبغ قجامة، الذخح الكبيخ،جعبج الخحسغ ٗ 
 ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٖ٘٘ص  ٗرادات، ج./ ابغ الشجار، مشتيى اإلٕٛص  ٗ./ الحجاكي، اإلقشاع، جٖص
 . ٕٛ٘ص  ٕ./ التغمبي، نيل السآرل، جٜٖٙص 
 ـ.ٕٓٔٓ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٗٔيخاجع في ذلظ السادة ) ٘



113 
 

ألكؿ، إلى أف ضاىخ، فتبقى ال ذات زكج، كال خمية عغ األزكاج تدتصيع أف تشك   يخ زكجيا ا

أتى اإلسبلـ فغيَّخ حكسو إلى تحخيع الدكجة بعج العػد كالعـد عمى الػطء، كلدـك الكفارة، كهذا 

 .ٔامتشع الدكج عغ التكفيخ، كجب التفخيق

كبعج بياف السقرػد بالطيار، كالحكع الستعمق بو، بقي بياف ما إذا كاف الدكج صغيخا، ىل يقع 

 الطيار مشو كير ، أـ ال ؟

  رأي الفقياء في السدألة كخأييع في مدألة إيبلء الرغيخ عمى محىبيغ كسا يميأف تبيغ: 

، إلى في ركاية ٘كالحشابمةٗكالذافعيةٖكالسالكيةٕذىب جسيػر الفقياء مغ الحشفية لصسحىب لووؿ:

أف الطيار مغ الدكج الرغيخ سػاء  يخ السسيد أك السسيد ال ير  كال يجػز مشو، كاستجلػا لحلظ 

 تجلػا بو في حكع الرغيخ في اإليبلء، فيخجع إليو في مػضعو. بسا اس

                                                           

 مذق. د –سػريَّة  -دار الفكخ ، الصبعة الخابعة، ٖٕٔٚص  ٜكىبة بغ مرصفى، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ج، الدحيمي ٔ
ص  ٔنيخ، ج./ شيخي زاده، مجسع األٖٕٓص ٖ./ الكاساني، بجائع الرشائع، جٖٔ٘ص  ٘العيشي، البشاية، ج ٕ

 ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٜٕٗص  ٖ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٖٙص ٕ./ الدبيجي، الجػىخة الشيخة، جٙٗٗ
 .ٗٓٔص 
 ٗ./ عمير، مش  الجميل، جٖٔ٘ص  ٗسحق، التػضي ، ج./ خميل بغ آٜٖص  ٕمالظ بغ أنذ، السجكنة، ج ٖ
./ ابغ ٗٓٔص  ٕ./ العجكي، حاشية العجكي، جٜٖٗص  ٕ./ الجرديخ، الذخح الكبيخ مع حاشية الجسػقي، جٕٕٕص

 .ٓ٘٘ص ٕشاس، عقج الجػاىخ الثسيشة، ج
./ الجميخي، ٗٙص  ٖج./ الذيخازي، السيحل، ٖٓص  ٘./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٖٜٕص  ٘الذافعي، األـ، ج ٗ

./ الشػكي، ٕٛص  ٚ./ الخممي، نياية السحتاج، جٖٕٙص  ٗٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٛٗص  ٛالشجع الػىاج، ج
 .ٚٚٔص  ٛ./ الييتسي، تحفة السحتاج، جٕٔٙص  ٛنياية الصالبيغ، ج

سحخر في الفقو عمى محىب اإلماـ أحسج ./ ابغ تيسية الحخاني، عبج الدبلـ بغ عبج هللا، الٗص ٛابغ قجامة، السغشي، ج ٘
 /.ٗٛص  ٗالخياض./ الحجاكي، اإلقشاع، ج -ـ، مكتبة السعارؼٜٗٛٔ-ىػ ٗٓٗٔ، الصبعة الثانية ٜٛص ٕبغ حشبل، جا

./ ٛص  ٚالسبجع، ج ./ ابغ مفم ،ٜٛٔص  ٜ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٕٖٚص  ٘البيػتي، كذف القشاع، ج
 .ٔٔ٘ص  ٘الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، ج
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في الخكاية الثانية، في الرحي  مغ السحىب، إلى  ٔ: كىػ ما ذىب إليو الحشابمةلصسحىب لصثمن 

ستجلػا لحلظ بسا استجلػا بو في حكع الرغيخ في ك  ،ير  الطيار مشو كصبلقو أف الرغيخ السسيد

 ألة، فيخجع إليو في مػضعو. اإليبلء في الخأي الثاني لمسد

  :لصسختمرلصخأي 

بسا أف الباحث رج  رأي الجسيػر في مدألة الرغيخ في اإليبلء، فإنو يخى تخجي  رأييع في 

 ، قياسا عمى ذلظ، كلؤلسبال التي تع التخجي  بيا في ذلظ أيزا. مدألة الطيار أيزاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

./ ابغ تيسية الحخاني، عبج الدبلـ بغ عبج هللا، السحخر في الفقو عمى محىب اإلماـ أحسج ٗص ٛابغ قجامة، السغشي، ج ٔ
 /.ٗٛص  ٗالخياض./ الحجاكي، اإلقشاع، ج -ـ، مكتبة السعارؼٜٗٛٔ-ىػ ٗٓٗٔ، الصبعة الثانية ٜٛص ٕبغ حشبل، جا

./ ٛص  ٚالسبجع، ج ./ ابغ مفم ،ٜٛٔص  ٜ، اإلنراؼ، ج./ السخداكي ٕٖٚص  ٘البيػتي، كذف القشاع، ج
 .ٔٔ٘ص  ٘الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، ج
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ٔفٍّ أرتعح  ،فً اَشار انًررذثح عهى انُكاغ غٍرانفصم انصانس: أؼكاو انص

 يثاؼس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لصرغيخ ف  سدم ا لصشدبلصسبحث لووؿ: أحكمـ  

 .لصرغيخ ف  سدم ا لصخضمعلصسبحث لصثمن : أحكمـ  

 .لصرغيخ ف  سدم ا لصحزمن لصسبحث لصثمصث: أحكمـ  

 .لصرغيخ ف  سدم ا لصشفقمت لصسبحث لصخلبع: أحكمـ 
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، ىحه دكجيغ، يتختب عمييع َثار كأحكاـػالدة كالتفخيق بيغ الال بج مغ البياف أف الشكاح كال

تج ىحه ، تساجبات بيغ األشخاص الستعمقيغ بيااألثار كاألحكاـ ليا ما ليا مغ فخض حقػؽ كك 

 .يع الرغار سيأتي بيانيا في السباحث التاليةئاآلثار كاألحكاـ إلى أبشا

  :ٌيطهثا، ٔفٍّ : أؼكاو انصغٍر فً يطائم انُطةانًثؽس األٔل

  :ذعرٌف انُطة :انًطهة األٔل

َنَدُب الَقخاباِت، َكُىَػ كاحُج اأَلْنداِل. قاؿ اْبُغ ِسيَجْه: الشِّْدبُة كالشُّْدَبُة كالشََّدُب: الَقخابُة؛ : ٔلصشدب صغ 

ًة؛ َكِقيلَ  ْنداٌل. كاْنَتَدَب ، َكَجْسُع الشََّدب أَ : الشِّْدَبُة مرجُر االْنِتدالِ َكِقيَل: ُىَػ ِفي اآْلَباِء خاصَّ

ه  ،كاْسَتْشَدَب: َذَكَخ َنَدبو كَنَدْبُت ُفبلنًا ِإلى َأبيو َأْنُدبو كَأْنِدُبُو َنْدبًا ِإذا َرَفْعَت ِفي َنَدبو ِإلى َججِّ

: َنَدْبُت الخجَل َأْندبُ  عِّ، ِنْدبًة كَنْدبً اأَلكبخ. قاؿ اْلَجْػَىِخيُّ َب ِإلى َأبيو ِإذا َذَكْخَت َنَدبو، كاْنَتدَ  او، ِبالزَّ

 َأي اْعَتَدى.

  :: جاء تعخيف الشدب في اصصبلح الفقياء كسا يميلصشدب لصظالحم

 . ٕ: ىػ السرجر في مصمق الػصمة بالقخابةلصحشفي فقج عخفو 

مغ التعخيف  اضخ في ىحا التعخيف يخى أنو قخيبٌ . كالشىػ االنتدال ألل معيغ :لصسمصكي كعخفو 

 .ٖبانتدابو إليو االنداف ألبيو عدكفي  ي المغػ 

 .ٗكىي األبػة، كالبشػة، كاإلدالء بأحجىسا ،: بأنو ىػ القخابةلصذمفعي كعخفو 

 
                                                           

 . ٘٘ٚص ٔابغ مشطػر، لداف العخل، ج ٔ
 . ٕٚص  ٚابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٕ
 . ٕٔٗص ٖ. / الجسػقي، حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، جٗٔٔص ٙعمير، مش  الجميل، ج ٖ
 ص ٘./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٖٗٓص ٖ./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٕٕٙص ٖنة الصالبيغ، جإعاالجمياشي،  ٗ

ٕٖٔ . 
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 .ٔ: ىػ االتراؿ بيغ إندانيغ باالشتخاؾ في كالدة قخيبة أك بعيجةلصحشمبك كعخفو 

، إال أنو اريف  يخ مكتسمة الػضػح في بعزياكهف كانت التع ،كالشاضخ في تعاريف الفقياء

أف الشدب يتعمق بالقخابة السترمة بيغ  ؿ ما يبجك كضػح تعخيف فقياء الحشابمة فيمغ خبليخى 

لكغ ىحه القخابة ليا أسبال ، ؾ في الػالدة القخيبة أك البعيجةباالشتخاجساعة معيشة  أشخاص أك

مب القادـ إف كسيأتي بياف ىحه األسبال فيسا يخز ندب الرغيخ مغ أمو كأبيو في السص ،لثبػتيا

، فيقترخ ألحكاـ التي تخز الرغيخ دكف  يخهبا اً ، لكػف البحث متعمق-تعالى  – شاء هللا

  .بالحجيث عشو في ذلظ

  .الشدب كاض  كمحجد في فمع يأت بتعخيف لصقمنهف أما 

  :أضثاب ٔطرق شثٕخ َطة انصغٍر :انصاًَ طهةانً

دبو مغ أمو فيػ ن فأما ،لثبػت ندب الػلج الرغيخ مغ أبيو أسبال ذكخىا الفقياء في كتبيع

ىػ ألف اعتبار الفخاش ؛ ٕثابت عمى اإلشبلؽ سػاء أكاف ذلظ مغ زكاج صحي  أك فاسج أك باشل

أي لسالظ الفخاش كال فخاش لمسخأة ، )الػلج لمفخاش( –كسمع   عميوصمى هللا –جاء في قػلو الحي 

، حيث أخح بو القانػف كىػ ما ٖألنيا مسمػكة كليدت بسالكة فبقي الحكع في جانبيا متعمقا بالػالدة

 .: يثبت ندب السػلػد ألمو بالػالدةٗجاء نز مادتو

 : كىي، ةالثبلثة اآلتي فخكعرة في اليثبت بأحج األسبال كالصخؽ السحكػ فأما ندبو مغ أبيو 

                                                           

عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ ، البعمي./ ٓٓ٘ص ٕ./ البيػتي، شخح مشتيى اإلرادات، ج٘٘ص ٕالتغمبي، نيل السآرل، ج ٔ
 -ىػ ٖٕٗٔالصبعة األكلى، ، ٜٖ٘ص  ٕ، جخاتكالخياض السدىخات لذخح أخرخ السختركذف السخجرات ، الخمػتيأحسج 
 بيخكت، تحقيق:   بغ ناصخ العجسي. -لبشاف  –ـ، دار البذائخ اإلسبلمية ٕٕٓٓ
 .ٜٖ٘الدخشاكي، شخح قانػف األحػاؿ الذخرية، ص ٕ
 ٖٕٗص ٙالكاساني، بجائع الرشائع، ج ٖ
  ـ.ٕٓٔٓ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٚ٘ٔالسادة ) ٗ
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 :انفراظ :األٔل فرعان

  :يتحقق ندب الػلج الرغيخ مغ أبيو بالفخاش بثبلثة أمػر ىي

 .: الػطء بذبيةالثالث .: الدكاج الفاسجالثاني .الدكاج الرحي : لووؿ

الحي تأتي بو  عمى أف الػلجٕ: حيث اتفق جسيػر الفقياءٔثبػت الشدب بالدكاج الرحي  :أوال

، كىػ ستة أشيخ مغ كقت الجخػؿ بعجالسخأة الستدكجة زكاجًا صحيحًا يشدب إلى زكجيا، إذا جاء 

 رضي هللا -سخكي عغ عائذة حجيث الكاستجلػا بال .عمى الستفق عميو أقل مجة الحسل عشجىع

قالت: )كاف عتبة بغ أبي كقاص، عيج إلى أخيو سعج بغ أبي كقاص أف ابغ كليجة زمعة  -عشيا

مشي فاقبزو، قالت: فمسا كاف عاـ الفت  أخحه سعج بغ أبي كقاص كقاؿ: ابغ أخي قج عيج إلي 

 صمى –اكقا إلى الشبي خاشو، فتدفيو، فقاـ عبج بغ زمعة، فقاؿ: أخي، كابغ كليجة أبي، كلج عمى ف

، فقاؿ سعج: يا رسػؿ هللا، ابغ أخي كاف قج عيج إلي فيو، فقاؿ عبج بغ زمعة: -كسمع عميو هللا

: )ىػ لظ يا عبج بغ زمعة(، ثع قاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص–أخي، كابغ كليجة أبي، كلج عمى فخاشو، فقاؿ رسػؿ هللا 

: - ملسو هيلع هللا ىلص -زكج الشبي  -لمفخاش كلمعاىخ الحجخ( ثع قاؿ لدػدة بشت زمعة  : )الػلج-ملسو هيلع هللا ىلص -ي الشب

. كالسخاد بالفخاش في الحجيث ٖ)احتجبي مشو( لسا رأى مغ شبيو بعتبة فسا رَىا حتى لقي هللا(

مغ  ٗالذخيف ىػ: السخأة التي يدتفخشيا الخجل كيدتستع بيا. كداللة الحجيث كسا جاء في البجائع

 جػه ثبلثة:ك 

                                                           

 . ٕٙ٘ٚص ٓٔالدحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ج ٔ
./ ٖٕٖص ٔٔ./ القخافي، الحخيخة، جٜٜص ٚٔ./ الدخخدي، السبدػط، جٕٕٗص ٙالكاساني، بجائع الرشائع، ج ٕ

 ٛبغ قجامة، السغشي،جا./ ٕٖٓص  ٕأسشى السصالب، ج األنراري،زكخيا ./ ٖٚٓص  ٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج
 . ٘ٚٗالسقجسي، العجة، ص بياء الجيغ ./ ٛٙص
 ٕ(، جٚ٘ٗٔ./ كركاه مدمع في صحيحو، حجيث رقع )ٗ٘ص ٖ(، جٖٕ٘ٓركاه البخاري في صحيحو، حجيث رقع ) ٖ
 . ٓٛٓٔص
 . ٕٕٗص ٙالكاساني، بجائع الرشائع، ج ٗ
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لػلج لراحب الفخاش أخخج الكبلـ مخخج القدسة فجعل ا -ملسو هيلع هللا ىلص –أف الشبي  :لصهجو لووؿ

فاقتزى أف ال يكػف الػلج لسغ ال فخاش لو كسا ال يكػف الحجخ لسغ ال زنا مشو ، كالحجخ لمداني

 .إذ القدسة تشفي الذخكة

عميو الربلة  -ل الػلج لراحب الفخاش كنفاه عغ الداني بقػلو جع - ملسو هيلع هللا ىلص –: أنو لصهجو لصثمن 

 .ألف مثل ىحا الكبلـ يدتعسل في الشفي، كلمعاىخ الحجخ -كالدبلـ 

أنو جعل كل جشذ الػلج لراحب الفخاش فمػ ثبت ندب كلج لسغ ليذ  :لصهجو لصثمصث

ىحا إذا زنى براحب الفخاش لع يكغ كل جشذ الػلج لراحب الفخاش كىحا خبلؼ الشز فعمى 

 .رجل بامخأة فجاءت بػلج فادعاه الداني لع يثبت ندبو مشو النعجاـ الفخاش

 :رأي لصقمنهف ف  ذصك

حيث نز في  ،أخح القانػف بخأي جسيػر الفقياء في ثبػت الشدب مغ فخاش الدكاج الرحي 

حب الفخاش الػلج لرا). كنز أيزا: (دكجيةال يثبت ندب السػلػد مغ أبيو إال بفخاش ال): ٔمادتو

 . ٕ (عقج الدكاج الرحي  أقل مجة الحسلإف مزى عمى 

 .ٖ(أقل مجة الحسل ستة أشيخ كأكثخىا سشة)عمى أقل مجة الحسل:  كنز أيزا

عمى أف الدكاج الفاسج ٗاتفقت السحاىب األربعة: حيث ثبػت الشدب بالدكاج الفاسج :ثمنيم

الشكاح ألف  سا إذا اترل بو الػطءدتػي كل مشي، حيث يبػت الشدب مشوكالدكاج الرحي  في ث

                                                           

 ـ. ٕٓٔٓ( )ل( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٚ٘ٔالسادة ) ٔ
( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية ٛٗٔـ./ السادة )ٕٓٔٓحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ( )أ( مغ قانػف األٛ٘ٔالسادة ) ٕ

 ـ. ٜٙٚٔاألردني لعاـ 
 ـ.ٕٓٔٓ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٙ٘ٔالسادة ) ٖ
 ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٖٖٗص ٜ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٖٕٗص ٙالكاساني، بجائع الرشائع، ج ٗ
 =./ الذخبيشي، مغشئٚٗ-ٓٚٗص ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٜٕص ٕ. / مالظ بغ أنذ، السجكنة، جٕ٘ٔص
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فاسج ما فاتو شخط مغ شخائط ، لػجػد ركغ العقج مغ أىمو في محمو كالالفاسج يشعقج في حق الحكع

كىػ ال  ،اسج إال أنو يسشع مغ الػطء لغيخه، كىحا ال يسشع انعقاده في حق الحكع كالبيع الفالرحة

ألف  ؛أمة سػاء كانت السشكػحة حخة أك، ك دب كالػطء في حالة الحيس كالشفاسيسشع ثبات الش

 ،قق ذلظ إمكانية التقائيسا ككشرياالسقرػد مغ فخاش الدكجية ال يختمف، إال أنو ال بج مغ تح

كأف تمج بػلج لسجة ال تقل عغ ستة  الشكاح الفاسج إال بحقيقة الػطء،ألف السخأة ال تريخ فخاشا في 

، كال عغ أربع سشيغ عشج غ سشتيغ عشج الحشفية، كال تديج عأشيخ مغ لحطة التسكغ مشيا ككشريا

، فإف أتت بو ألقل مغ ستة أشيخ مشح تدكجيا، أك ألكثخ مغ فقياء السالكية كالذافعية كالحشابمة

سشتيغ أك أربع سشيغ مشح أبانيا كتسكغ مشيا لع يمحقو ندبو ؛ ألنو قج عمع أنيا عمقت بو قبل 

  .الشكاح

، حيث في ثبػت الشدب مغ الدكاج الفاسج بخأي الفقياء : أخح القانػف في ذلظ لصقمنهف رأي 

يثبت ندب السػلػد في العقج الفاسج أك الػطء بذبية إذا كلج ألقل مجة الحسل ): ٔجاء في مادتو

  .(مغ تاريخ الجخػؿ أك الػطء بذبية

: ىػ االتراؿ الجشدي  يخ الدنا، كليذ بشاء عمى عقج زكاج صحي  أك الػطء بذبية :ثمصثم

: أف يتدكج الخجل امخأة أة مغ  يخ عقج يطشيا زكجتو. كمثل: أف يصأ الخجل إمخ . مثاؿ ذلظٕفاسج

أثشاء العجة، عمى اعتقاد  اً ثبلث : كطء السصمقة شبلقاً تحخيع. كمثلفي عجة  يخه، ككشريا جاىبل بال

 أنيا تحل لو.

                                                                                                                                                                      

./ ابغ ٕٛٙص ٜاإلنراؼ، ج السخداكي، ./ٖٚٚص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٕٗٗص ٙالسحتاج، ج=
 . ٗٙص ٚمفم ، السبجع، ج

( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية ٛٗٔـ./ السادة )ٕٓٔٓردني لعاـ ( )ل( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األٛ٘ٔالسادة ) ٔ
 ـ.ٜٙٚٔاألردني لعاـ 

 . ٖٕٙٚص ٓٔالدحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ج ٕ
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كذلظ ألف  ،ٔالفقياء األربعةكبشاء عمى ذلظ ألحق بالشكاح الرحي  في ثبػت الشدب عشج 

فإف أتت السخأة بػلج بعج مزي ستة أشيخ أك أكثخ مغ كقت الػطء، ثبت  ،الشدب مسا يحتاط فيو

ندبو مغ الػاشئ لتأكج أف الحسل مشو. كهف أتت بو قبل مزي ستة أشيخ ال يثبت الشدب مشو، 

ذلظ  لتأكج أف الحسل حجث قبل ذلظ، إال أنو إذا ادعاه ثبت ندبو مشو، إذ قج يكػف كشريا قبل

  بذبية أخخى.

، كقج ذكخ نز خأي الفقياء كسا في العقج الفاسجأيزا أخح القانػف ب :رأي لصقمنهف ف  ذصك

: يثبت ندب السػلػد في العقج الفاسج أك الػطء بذبية إذا كلج ألقل مجة الحسل سابقا كىي مادتو

 . ٕمغ تاريخ الجخػؿ أك الػطء بذبية 

  :اإللرار تانُطة :انصاًَ فرعان

 :التداؤؿ عغ ذلظ عمى الشحػ اآلتي يخد اإلقخار بشدب الرغيخ، جيث عغ حكعل الحقب

 قخار األل باالبغ الرغيخ كىل يذتخط قبػلو بعج البمػغ ؟ إما حكع  .ٔ

 قخار االبغ الرغيخ باألل أك األـ ىل ير  ؟ ككيف يثبت ؟ إ حكعما  .ٕ

  :لئلجابة عمى ىحيغ الدؤاليغ يأتي بيانيا مغ خبلؿ ما يأتي

 : ٖ، كيكػف عمى نػعيغ ت الشدب باإلقخاريثب

  . يخ السباشخ: اإلقخار . الثانيالسباشخ: اإلقخار األكؿ

                                                           

ص  ٚ./ عمير، مش  الجميل، جٜٚٗص  ٕ./ ابغ نجيع، الشيخ الفائق، جٕٕٗص  ٙالكاساني، بجائع الرشائع، ج ٔ
األنراري، زكخيا ./ ٕٗٗ -ٔٗٗص ٙ./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٖٔ٘ص  ٗ، الشػادر كالديادات، جالشفدي ./ ٓٚٔ

 . ٖ٘ص ٚ./ ابغ مفم ، السبجع، ج٘ٚص ٚ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٜٖٗص  ٖأسشى السصالب، ج
 ـ. ٕٓٔٓ( )ل( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٛ٘ٔالسادة ) ٕ
 . ٕ٘ٙٚص ٓٔالدحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ج ٖ



112 
 

: بأف يقخ اإلنداف عمى نفدو السباشخ أك )اإلقخار عمى الشفذ(: كىػ اإلقخار لصشهع لووؿأما 

غ الخجل كلػ في . كير  ىحا اإلقخار مأبػه، أك أف فبلنة أمو اً ، أك أف فبلنابشو اً مباشخة بأف فبلن

كىحه ، ، كيثبت ندب الرغيخ بياشخكط . كيذتخط ليحا اإلقخارٔمخض السػت عشج جسيػر الفقياء

 : الذخكط ىي

مغ  ، كمثاؿ ذلظ: ال يقبل إقخاري ال يكػف مكحبا في الطاىخ كالحذك أف يػلج مثمو لسثمو .ٔ

 .ة بالبشػة لسغ عسخه خسذ عذخة سشةسش يغعسخه عذخ كاف 

  .، ألنو يسشع ثبػتو مغ  يخهبأف يكػف ندبو مجيػالً ، دب معخكؼأف ال يكػف لو ن .ٕ

(، كذلظ ألنو في يج نفدو إذ السدألة في ا عاقبًل رجقو الغبلـ إف كاف مكمفا )بالغً أف ي .ٖ

. بخبلؼ الرغيخ  بلـ يعبخ عغ نفدو، كألف لو حقا في ندبو، كىػ أعخؼ بو مغ  يخه

لؤلمخ كلشقز في العقل إدراكو ال يدتصيع أف يرجؽ أك يكحل لعجـ  ألف الرغيخ

بجاية الحجيث  يتبيغ مغ خبللو الخد عمى األسرمة التي كردت في ىحا الذخطك  .كالتسييد

 :عغ اإلقخار بالشدب

، كهذا كاف بغاالقخار األل بي حالة إ، فقبػؿ االبغ بعج بمػ و أنو يذتخطحيث يتبيغ  - أ

 .ال ير  قبػلو اً صغيخ 

، كذلظ و فبل ير  إف كاف صغيًخا كسا ذكخأك أمبغ بأبيو ار االقخ أما في حالة إ  - ل

 .لؤلمخ كلشقز في العقل كالتسييدال يدتصيع أف يرجؽ أك يكحل لعجـ إدراكو ألنو 

ػائج األصمية، كيذارؾ الػرثة ألف الشدب مغ الح ،ير  إقخار السخيس مخض السػت  .ٗ

 .، ألنو لسا ثبت ندبو مشو صار كالػارث السعخكؼ فيذارؾ كرثتوفي السيخاث
                                                           

./ ٕٚٓص ٖٔ، الشػادر كالديادات، جالشفدري ./ ٛٛٔص ٖج اليجاية،، . / السخ يشانيٖٜٖص ٛالبابختي، العشاية، ج ٔ
األنراري، أسشى زكخيا ./ ٖٗٓص ٖ./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٙٗٛص ٕابغ شاس، عقج الجػاىخ الثسيشة، ج

 .ٕٖٚص ٛ./ ابغ مفم ، السبجع، جٕٔٓص ٚج بغ قجامة، الذخح الكبيخ،عبج الخحسغ ./ ٜٖٔص ٕالسصالب، ج
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: أف ال يكػف مشفيا بمعاف الغيخ عغ فخاش نكاح شخشا َخخ كىػ كأضاؼ فقياء الذافعية  .٘

صحي ، فإف كاف لع ير  استمحاقو لغيخ الشافي. أما السشفي بػطء شبية أك نكاح فاسج، 

كأف ال يكػف كلج  ،فيجػز لغيخه أف يدتمحقو؛ ألنو لػ نازعو فيو قبل الشفي سسعت دعػاه 

 . ٔزنا

ألنو إذا نازعو فيو  ؛َخخ كىػ: أف ال يشازعو فيو مشازع شخشاً  ابمةالحشء فقياكأضاؼ   .ٙ

 . ٕ يخه تعارضا فمع يكغ إلحاقو بأحجىسا أكلى مغ اآلخخ

: أخح القانػف بسا ذىب إليو جسيػر الفقياء في ثبػت ندب السػلػد ألبيو رأي لصقمنهف ف  ذصك

: يثبت ندب السػلػد ٖفي نز السادة ، حيث جاءمى الشفذ كبالذخكط الدابقة الحكخباإلقخار ع

 :لػ في مخض السػت بالذخكط التاليةألبيو باإلقخار ك 

  .أف يكػف السقخ لو حيا مجيػؿ الشدب .ٔ

  .أف ال يكحبو ضاىخ الحاؿ .ٕ

 . أف يكػف السقخ بالغا عاقبل .ٖ

 أف يكػف فارؽ الدغ بيغ السقخ كالسقخ لو يحتسل صحة اإلقخار.  .ٗ

 . قل السقخجؽ السقخ لو البالغ العاأف ير .٘

شدب مشو إلى نفدو بأف يقػؿ السقخ: ىحا : كىػ أف يتعجى ال يخ السباشخ: اإلقخار لصشهع لصثمن 

ما ذىب إليو فقياء مغ  مغ السمحق بو إذا كاف رجبل عمى ، فيثبت ندبوأخي، أك ىحا عسي

                                                           

./ عسيخة، حاشيتا قميػبي ٕٛٙص ٔاألنراري، فت  الػىال، جزكخيا ./ ٖ٘ٓص ٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٔ
 . ٙٔص ٖكعسيخة، ج

 . ٚٗٔص  ٘السغشي، ج ،./ ابغ قجامةٕٔٓص ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ٕ
 ـ. ٕٓٔٓاؿ الذخرية األردني لعاـ ( مغ قانػف األحػ ٓٙٔالسادة ) ٖ
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، ثبت الشدب، كال يه في ذلظ عشجىع، فبل يقبل إقخار ٖكالسالكيةٕ، خبلفا لفقياء الحشفيةٔالذافعية

، لع تجد دعػاىا كذلظ لعجـ الػالية لو عميو، كاستثشػا مغ ذلظ: إذا ادعت امخأة صبيا أنو ابشيا

: أف تكػف السخأة ذات زكج ألنيا يرجقيا زكجيا، كمعشى ذلظ حتى تذيج امخأة عمى الػالدة أك أف

و الشدب، ثع فبل ترجؽ إال بحجة، بخبلؼ الخجل ألنو يحسل نفد َخختجعي تحسيل الشدب عمى 

 شيادة القابمة كافية فييا ألف الحاجة إلى تعييغ الػلج. 

، قالت: -عشيا رضي هللا -أما فقياء الذافعية فحجتيع بالحجيث السخكي سابقا عغ عائذة 

)كاف عتبة بغ أبي كقاص، عيج إلى أخيو سعج بغ أبي كقاص أف ابغ كليجة زمعة مشي فاقبزو، 

ه سعج بغ أبي كقاص كقاؿ: ابغ أخي قج عيج إلي فيو، فقاـ عبج قالت: فمسا كاف عاـ الفت  أخح

فقاؿ سعج: يا  -ملسو هيلع هللا ىلص -لى الشبي بغ زمعة، فقاؿ: أخي، كابغ كليجة أبي، كلج عمى فخاشو، فتداكقا إ

رسػؿ هللا، ابغ أخي كاف قج عيج إلي فيو، فقاؿ عبج بغ زمعة: أخي، كابغ كليجة أبي، كلج عمى 

)الػلج لمفخاش  :-ملسو هيلع هللا ىلص -، ثع قاؿ الشبي : )ىػ لظ يا عبج بغ زمعة(-ملسو هيلع هللا ىلص -اؿ رسػؿ هللا فق فخاشو،

: )احتجبي مشو( لسا رأى مغ - ملسو هيلع هللا ىلص -لشبي زكج ا -كلمعاىخ الحجخ( ثع قاؿ لدػدة بشت زمعة 

ػرثة يخمفػف مػرثيع في حقػؽ كالشدب مغ بأف ال :. كأيزاٗشبيو بعتبة فسا رَىا حتى لقي هللا(

كذلظ إلمكاف  ،جسمتيا، كقيجت السمحق بو بكػنو رجبل؛ ألف استمحاؽ السخأة ال يقبل عمى األص 

شدب عمى كيذتخشػف ليحا اإلقخار الذخكط الدابقة الحكخ في اإلقخار بال .إقامة البيشة عمى الػالدة

  :اً كيزاؼ إلييا أيز ،الشفذ

                                                           

 . ٖٓٙص ٘./ الخافعي، العديد، جٕٕٖص ٕ./ األنراري، أسشى السصالب، جٖٛٓصٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٔ
 .ٜٛٔص ٖ./ السخ يشاني، اليجاية، جٜٖٙص  ٕ، السبل خدخك، درر الحكاـ، جٕٛص٘ج الديمعي، تبييغ الحقائق، ٕ
 ٙ./ الخخشي، شخح مخترخ خميل، جٖٛٓص ٜ. / القخافي، الحخيخة، جٛٗٛص ٕ، جبغ شاس، عقج الجػاىخ الثسيشةا ٖ
 . ٗٓٔص 
 . ٛٓٔسبق تخخيجو ص  ٗ
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فبل يمحق بالحي كلػ مجشػنا الستحالة ثبػت ندب الذخز  ،بو ميتاأف يكػف السمحق  .ٔ

مع كجػده بقػؿ  يخه، فمػ صجؽ الحي ثبت ندبو بترجيقو، كاالعتساد في الحقيقة عمى 

 الترجيق ال عمى السقخ.

حائدا ،بخبلؼ  يخه كخقيق كقاتل كأجشبي ،أف يكػف السقخ في إلحاؽ الشدب بغيخه كارثا  .ٕ

ا كاف أك أكثخ، فمػ مات كخمف ابشا كاحجا فأقخ بأخ َخخ ثبت لتخكة السمحق بو كاحج

ندبو ككرث أك مات عغ ابشيغ كبشات فبل بج مغ اتفاقيع جسيعا، ككحا يعتبخ مػافقة 

 الدكج كالدكجة كسا مخ كالسعتق؛ ألنيع مغ الػرثة.

  .أال يكػف السمحق بو قج نفى السقخ بوك   .ٖ

َخخ ككافقػا الحشفية كالسالكية في أمخ، كخالفػىع في أمخ قج كافقػا فقياء  ٔإال أف فقياء الحشابمة

، كهف ع في حياة أبيو كحجه لع يقبل: إف أقخ الخجل بشدب أخ أك عفيو، حيث قالػا فقياء الذافعية

، كهف كاف معو  يخه لع يثبت الشدب ث كحجه ُقِبَل إقخاره كثبت الشدبكاف بعج مػتيسا كىػ الػار 

ألنو عمى  يخه فبل  ؛كهنسا لع يقبل إقخاره في حياتيسا، زل في يج السقخو مغ السيخاث ما فكلمسقخ ل

ا ، سػاء كاف السقخ كاحجً بت الشدب، فأما إف كاف بعج السػت كىػ الػارث كحجه ُقِبَل إقخاره كتثيقبل

ي عميو كفي كألف الػارث يقػـ مقاـ السػرث في ديػنو كالجيػف الت ،أك جساعة ذكخا أك أنثى

حكع  ا، ألنو يحسل عمى  يخه ندبً  يثبتفي الشدب إال أف يكػف السيت قج نفاه فبل، كحلظ دعاكيو

حق شخيكو فػجب كمعو شخيظ في السيخاث لع يثبت الشدب ألنو ال يثبت في  ا، فإف كاف كارثً بشفيو

بالحجيث السخكي عغ  اارثً ثبػت الشدب بإقخار الػاحج إذا كاف ك  ، كاستجلػا فيأف ال يثبت في حقو

  .يوالدابق في عبج ابغ زمعة كأخ –عشيا  رضي هللا –عائذة 

                                                           

 ٗٓٙاليجاية عمى محىب اإلماـ أحسج، ص  ./ الكمػذاني،ٕٛٛص ٘ابغ قجامة، الذخح الكبيخ، ج ٔ
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: لع يتعخض القانػف في معخض حجيثو عغ اإلقخار بالشدب بسدألة في ذلظ لصقمنهف  رأي

، كعميو مغ مبجأ العسل ى بحكخ اإلقخار بالشدب عمى الشفذكهنسا اكتف  يخ السباشخاإلقخار بالشدب 

، كمحىب أبػ حشيفة ج  مسا ذكخ في محىب أبي حشيفةلخافإنو يعسل با ،بسا ال ذكخ لو في القانػف 

  .، كبالتالي عجـ ثبػت الشدب بو يخ السباشخفي ذلظ ىػ عجـ قبػؿ اإلقخار بالشدب 

  :: انثٍُح عهى انُطةانصانس فرعان

أف البيشة حجة متعجية ال يقترخ  ؤكجا عمى كبلـ الفقياء القجامى:ذكخ الجكتػر الدحيمي م

إذا أشمقػا مرصم   ٕ، كجسيػر الفقياءٔيو، بل يثبت في حقو كحق  يخهأثخىا عمى السجعى عم

البيشة أرادكا بيا الذيادة كىػ عمى االتفاؽ فيسا بيشيع. أما اإلقخار فيػ حجة قاصخة عمى السقخ 

التتعجاه إلى  يخه. كثبػت الشدب بالبيشة أقػى مغ اإلقخار؛ ألف البيشة أقػى األدلة اليػـ؛ ألف 

 باإلقخار لكشو  يخ مؤكج، فاحتسل البصبلف بالبيشة. الشدب كهف ضيخ

فإف كججت  ،كالبيشة )الذيادة( مغ أسبال ثبػت الشدب إف كججت كىي عشج الفقياء مختمفة

 : ثبت الشدب في ذلظتحقق ك 

 ػ ما، كىمخأتيغارجل ك  : يثبت الشدب بذيادة رجميغ أكٖ: ما جاء في السحىب الحشفيأوال

: يثبت ندب كلج السعتجة إف جحجت كالدتيا فة، حيث جاء في كتبيع أنوذىب إليو اإلماـ أبػ حشي

ئغ أك كفاة، بذيادة رجميغ أك رجل كامخأتيغ، كال فخؽ في ذلظ بيغ السعتجة مغ شبلؽ رجعي أك با

ألف الفخاش قائع لقياـ العجة إذ معشى  ؛: يثبت ندبو بذيادة امخأة كاحجة قابمةكقاؿ أبػ يػسف و 
                                                           

 . ٕٔٚٚص  ٓٔج  ،الدحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو ٔ
./ ٕٕٓص ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٖٔٔص ٙٔ./ الدخخدي، السبدػط، جٜٖٔصٕج ، االختيار،ابغ مػدكد ٕ

./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، ٕ٘ٛص ٓٔ./ الييتسي، تحفة السحتاج، جٜٜٖص ٙالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج
 . ٕٖٗص ٘. / ابغ الشجار، مشتيى اإلرادات، ج٘ٚ٘ص ٚج
./ ٗٚٔص ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٓٛٔص ٖ، االختيار، جمػدكدابغ ./ ٖٗص ٖالديمعي، تبييغ الحقائق، ج ٖ

 . ٚٚٗص ٔشيخي زاده، مجسع األنيخ، ج
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يغ السخأة لمػالدة لذخز كاحج، كالسعتجة بيحه الرفة، كالفخاش يمـد الشدب، كالحاجة الفخاش أف تتع

بعج ذلظ إلى إثبات الػالدة كتعييغ الػلج، كذلظ يثبت بالقابمة كسا في حاؿ قياـ الشكاح أك الحبل 

أف العجة تشقزي بإقخارىا بػضع  -رحسو هللا  -الطاىخ أك إقخار الدكج بالحبل كألبي حشيفة 

سل فداؿ الفخاش، كالسشقزي ال يكػف حجة فسدت الحاجة إلى إثبات الشدب ابتجاء فيذتخط فيو الح

كساؿ الحجة بخبلفسا إذا كاف الحبل ضاىخا ألف الشدب يثبت قبل الػالدة بالفخاش، كالحاجة إلى 

 تعييغ الػلج، كىػ يثبت بذيادة القابمة. 

، كال يثبت بغيخ يثبت بذيادة رجميغ فقطأف الشدب  : إلىٔما جاء في السحىب السالكي :ثمنيم

 يخ  ا، فإف كانبو خِّ قَ بثالث ثبت الشدب لمسُ  افسّ فإف أقخ عجالف ابشاف، أك أخػاف، أك عَ  ،ذلظ

قػلو بثالث ، ك جؿ كاحج كسا يأتي كال يثبت الشدببو ما نقرو إقخارىسا كإقخار ع خِّ قَ عجليغ فممسُ 

ياف في ثبػت الشدب، بل أكلى، كمخادىع ىشا باإلقخار ألجشب، كلكغ مثميسا ايذعخ بأنيسا مغ الشدب

؛ ألف الشدب ال يثبت باإلقخار؛ ألنو قج يكػف بالطغ كال يذتخط فيو عجالة بخبلؼ الذيادة الذيادة

 ، كيذتخط فييا العجالة.ال بالبت، كالجـد الحي ىػ العمع(فإنيا ال تكػف إال بتا )أي إ

: أف الشدب في رجل ألحقو بشفدو ككاف كخبلصتوٖلحشابمةكإ: ما ذىب إليو فقياء الذافعيةثمصثم

، كهف قػؽ كيثبت أيزا باليسيغ السخدكدةلع يثبت ندبو إال ببيشة كدائخ الح ،مغ ألحقو بالغا فكحبو

 ثبت، فمػ بمغ ككحبو لع يبصل. صغيخل  استمحق 

                                                           

./ عمير، مش  ٚٔٗص ٖ./ الجرديخ، الذخح الكبيخ مع حاشية الجسػقي، جٙٓٔص ٙالخخشي، شخح مخترخ خميل، ج ٔ
 . ٜٙٗص ٙالجميل، ج

./ الشػكي، مشياج ٖٔٔ+ ٕ٘ٔص ٘ي، الشجع الػىاج، ج./ االجميخ ٜٖٓ+ٖ٘ٓص ٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٕ
 . ٜٓٔص ٘نياية السحتاج، ج ،./ الخمميٖٗٔالصالبيغ، ص

 ٘. / ابغ مفم ، السبجع، جٖٛٙالسقجسي، العجة، صبياء الجيغ ./ ٕٓٓص ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ٖ
 ٖٔٙص ٚ./ السخادكي، اإلنراؼ، جٕ٘ٗص
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ارثا كسا سبق أما إف ألحقو بغيخه فبل بج مغ شيادة كهقخار جسيع الػرثة عمى أف يكػف السقخ ك 

احجا فأقخ بأخ َخخ ثبت ، فمػ مات كخمف ابشا ك  يخ السباشخالحكخ في شخكط اإلقخار بشدب 

ككحا يعتبخ مػافقة الدكج ، أك مات عغ ابشيغ كبشات فبل بج مغ اتفاقيع جسيعا، ندبو ككرث

كاف السقخ ؛ ألنيع مغ الػرثة. كهف أقخ بعزيع لع يثبت ندبو ألنو ال يخث الساؿ كمو، كلػ كالدكجة

عجاًل؛ ألنو إقخار مغ بعس الػرثة، فإف شيج مشيع عجالف أنو كلج عمى فخاشو كأف السيت أقخ بو 

 ثبت ندبو كشاركيسا في اإلرث، ألنيسا لػ شيجا عمى  يخ مػركثيسا قبل فكحلظ عمى مػركثيسا. 

سا يخز في –رضي هللا عشيا  –: الحجيث السخكي عغ سيجتشا عائذة كحجتيع فيسا ذىبػا إليو

  .عبج ابغ زمعة كأخاه

، يشة عشجىع في مػضػع شيادة الذيػد: يخى الباحث أف الفقياء كانت تجكر البوخالص  لوسخ

، كفي كػف  يخ دة في الشدب كفيسغ ال تجػز شيادةإال أنيا تختمف عشجىع فيسغ تجػز شيا

كفيسغ  ،سيغ السخدكدكالحشابمة بخرػص الي الذيادة معتبخة كبيشة كسا ذكخ ذلظ فقياء الذافعية

فالبيشة األساسية في ثبػت الشدب  الذيادة فقط كالحشفية كالسالكية، يخى أنيا مقترخة عمى بيشة

  .كما عجاىا مختمف باختبلؼ َراء الفقياء في مدألتيا ،ىي الذيادة عمى اختبلؼ ىريتيا

لع يػض  ماىية كغ ، لفقياء في ثبػت الشدب بالبيشة: أخح القانػف بخأي الفي ذلظ لصقمنهف رأي 

. (ت ندب السػلػد ألبيو إال بالبيشةال يثب): ٔ، حيث جاء في نز السادةالبيشة في السػضػع

الػسائل ): اة كتساشيا مع الػقت السعاصخ كىيكأضاؼ سببا رابعا لثبػت ندب السػلػد ألبيو محاذ

 .ٕ(العمسية القصعية مع اقتخانيا بفخاش الدكجية

                                                           

 ـ. ٕٓٔٓانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ( )ل( مغ قٚ٘ٔالسادة ) ٔ
 السادة الدابقة.  ٕ
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، كهنسا اكتفى ع الباحث حرخهػع الشدب كثبػتو مػضػع ال يدتصيكال بج مغ التشبيو أف مػض

ث، كلعجـ اإلشالة أكثخ مغ يجاز فيسا يخز الرغيخ لكػف األمخ ال يتدع في مػضػع البحباإل

  .، كبتقجيع األىع عمى السيع مغ كجية نطخهذلظ
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 ح يطانة: انًثؽس انصاًَ: أؼكاو انصغٍر فً يطائم انرضاع، ٔفٍّ شالش

 انًطهة األٔل: ذعرٌف انرضاع: 

 ، تسييجا لمحجيث في السدألة:عشج الفقياء ال بج مغ بياف تعخيف الخضاع لغة كاصصبلحاً 

كالخََّضاَعُة  : كىي مغ َرَضع الربيُّ َكَ ْيُخُه َيْخِضع ِمَثاَؿ َضَخَل يْزِخل، ُلَغٌة َنْجِجيَّةٌ صغ الخضاع 

ْسُع ِمَغ اإِلْرضاع، فَأّما ِمَغ الخَّضاعة المُّْؤـ، َفاْلَفْتُ  اَل َ ْيَخ. كَقاَؿ اْلَفخَّاُء: )ِباْلَفْتِ  َكاْلَكْدِخ(: ااِل 

الُسْخِضعة كالُسْخِضُع الَِّتي َمَعَيا صبيّّ ُتْخِضعو، َقاَؿ: َكَلْػ ِقيَل ِفي األـُ ُمْخِضع أَلف الخَّضاع اَل 

 . َٔحاِئٌس َكَشاِمٌث َكاَف َكْجًيا َيُكػُف ِإال ِمَغ اإِلناث َكَسا َقاُلػا امخأَة 

: فقج عخفو الفقياء بتعخيفات مختمفة، لكشيا تتجو نحػ مجلػؿ كاحج، عمى م  لصظالحكالخضاع 

 الشحػ اآلتي: 

  .ٕكىػ مز الخضيع مغ ثجي اآلدمية في كقت مخرػص: لصحشفي فقج عخفو 

السالكية، حيث قاؿ: كصػؿ  : بأنو ما جاء في تعخيف ابغ عخفو، كأخح بو فقياءلصسمصكي كعخفة 

 .ٖلبغ َدمية لسحل مطشة  حاء َخخ لمتحخيع بالدعػط كالحقشة، كال دليل إال مدسى الخضاع

 . ٗ: بأنو اسع لحرػؿ لبغ امخأة أك ما حرل مشو في معجة شفل أك دما ولصذمفعي كعخفو 

 

 

                                                           

 (.ٕٚٔ-ٕ٘ٔص ) ٛابغ مشطػر، لداف العخل، ج ٔ
 ٕ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٖ٘ٚص ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٖٕٛص ٖابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٕ
 . ٖٛٗص ٖ. / البابختي، العشاية، جٖ٘٘ص ٔج ./ السبل خدخك، درر الحكاـ،ٕٙ٘ص ٘./ العيشي، البشاية، جٔٛٔص
 ٗ./ عمير، مش  الجميل، جٗ٘ص ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٖٕٕص ٔالخصاع، شخح حجكد ابغ عخفة، ج ٖ
 .ٜٙٗص ٔ، السعػنة، جالقاضي عبج الػىال./ ٛٚٔص ٗ./ الخعيشي، مػاىب الجميل، ج ٖٔٚص
./ الخممي، نياية السحتاج، ٘ٔٗص ٖنراري، أسشى السصالب، جاأل زكخيا./ ٖٕٔص ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٗ
 . ٓٚص ٗ./ البجيخمي، حاشية البجيخمي عمى شخح الخصيب، جٖٕٛص ٛ./ الييتسي، تحفة السحتاج، جٕٚٔص ٚج
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 .ٔ: بأنو مز لبغ ثال عغ حسل مغ ثجي امخأة، أك شخبو كنحػهلصحشمبك كعخفو 

كالشاضخ في تعخيفات الفقياء يخاىا متقاربة في السعشى، كهف اختمفت األلفاظ، حيث السقرػد 

 األسسى مغ الخضاع ىػ كصػؿ المبغ مغ ثجي السخأة إلى جػؼ الرغيخ، في فتخة رضاعتو.

 .فمع يأت بتعخيف محجد ككاض  لمخضاع لصقمنهف أما 

  :فرعأٌفٍّ ، انًطهة انصاًَ: أؼكاو رضاع انصغٍر

َكاْلَػاِلَجاُت ُيْخِضْعَغ َأْكاَلَدُىغَّ َحْػَلْيِغ َكاِمَمْيِغ ِلَسْغ َأَراَد َأف ُيِتعَّ ):-تعالى –صبلقا مغ قػلو ان

كسػؼ يتع  ،، فإف رضاع الرغيخ يتعمق بو أحكاـ فقيية، قج ذكخىا الفقياء في كتبيعٕالخََّضاَعَة(

إف شاء  -ضاعة في السدائل التالية بالرغيخ مسا يتعمق بأمػر الخ  خاصةذكخ بعس األحكاـ ال

 .-هللا

ديانة عمى األـ عشج الفقياء، إال الػجػل ىػ  :رضمع لصرغيخحكم لوصا ف   :لووص  فخعلص

نة لو مغ الزياع عمى أف ىشاؾ حاالت يكػف فييا رضاع الرغيخ كاجبا عمييا قزاء كذلظ صيا

 :الشحػ اآلتي

 ، ٖما ذكخه الذافعية .ٔ

 

                                                           

 ٘./ الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، جٕٗٗص ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٛٔٔص ٚابغ مفم ، السبجع، ج ٔ
 ٗ./ ابغ الشجار، مشتيى اإلرادات، جٖٕٛص ٕ./ التغمب، نيل السآرل، جٕٗٔص ٗاكي، اإلقشاع، ج./ الحجٜٙ٘ص
 . ٕ٘ٗص
 [ٖٖٕسػرة البقخة: َية  ] ٕ
 ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا  ./ٙ٘٘./ السميباري، فت  السعيغ، صٚٛٔص ٘مغشي السحتاج، ج الذخبيشي، ٖ
 ٘ٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٕ٘ٛص  ٛخي، الشجع الػىاج، ج./ الجميٖٚص ٓٔ./ الخافعي، العديد، ج٘ٗٗص
 . ٕٗٙص ٔٔ./ العسخاني، البياف، جٔٛص ٗ./ البجيخمي، حاشية البجيخمي عمى الذخح الخصيب، جٕٔٙص
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بالمبأ: كىػ المبغ الشازؿ أكؿ الػالدة، حيث يجب عمى األـ أف تخضعو  بسا يتعمقٔكالحشابمة

 . يغشي، كيتزخر بتخكو ضخرا كثيخالمػلج الرغيخ، كذلظ ألنو ال يعير بجكنو  البا، ك يخه ال

كىحا تجبخ األـ عمى اإلرضاع في حاؿ ما إذا كاف ال يػجج مغ يخضع الرغيخ  يخىا،   .ٕ

ا أخح بو القانػف كىحا م .٘كالحشابمةٗكالذافعيةٖكالسالكيةٕةمغ الحشفي الفقياءعميو  اتفقما 

.. إذا لع يجج األل مغ .تتعيغ األـ إلرضاع كلجىا كتجبخ عمى ذلظ حيث جاء فييا:

 .ٙتخضعو  يخ أمو

 اتفق عميوتجبخ األـ عمى اإلرضاع في حاؿ عجـ قبػؿ الخضيع  يخ ثجييا، كىحا ما  .ٖ

. كىحا ما أخح بو القانػف أيزا مغ السادة كالحشابمة ةعيية كالسالكية كالذافمغ الحشفٚالفقياء

                                                           

./ البيػتي، ٖٕٔص ٚ./ ابغ مفم ، السبجع، جٕ٘ٔص ٗ./ الحجاكي، اإلقشاع،جٖٙٔص ٛابغ قجامة، السغشي، ج ٔ
 . ٛٗص ٙ./ الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، جٖٙ٘ص ٘كذاؼ القشاع، ج

./ ٜٕٔص ٕ./ السخ يشاني، اليجاية، ج٘ٙ٘ص ٖ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٓٔص ٗ، االختيار، جابغ مػدكد ٕ
./ البابختي، ٜٗٙص ٘./ العيشي، البشاية، جٜٛص ٕ./ الدبيجي، الجػىخة الشيخة، ج ٓٓٔص ٖالسيجاني، المبال، ج

 . ٖٔٗص ٗجالعشاية، 
 ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٘٘ٚص ٕ./ الراكي، حاشية الراكي، جٕٜص ٗالخجخاجي، مشاىج التحريل، ج ٖ
./ المخسي، عمي بغ   ٕ٘ص ٘، الشػادر كالديادات، جالشفدي ./ ٗٙ٘ص ٔ، السقجمات السسيجات، جابغ رشج./ٜٗ٘ص

ـ، كزارة األكقاؼ كالذؤكف اإلسبلمية، قصخ،  ٕٔٔٓ -ىػ  ٕٖٗٔ، الصبعة األكلى، ٕٙٚٔص ٘الخبعي، التبرخة، ج
 تحقيق: الجكتػر أحسج عبج الكخيع نجيب.

ص  ٛ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٖٚص  ٓٔ./ الخافعي، العديد، ج٘ٗٗص  ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا  ٗ
ص  ٕ./ الذخبيشي، اإلقشاع، جٛٛص ٜ./ الشػكي، ركضة الصالبيغ، جٕٕٙص  ٘ٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٕٙٛ
ٕٗٛ. 
./ ابغ ٖٖٗص  ٛ./ ابغ قجامة، السغشي، جٕ٘ٔص  ٗ./ الحجاكي، اإلقشاع، جٚٓٗص  ٜالسخداكي، اإلنراؼ، ج ٘

 .ٚٔ٘ص  ٖٔعثيسيغ، الذخح السستع، ج
 ـ. ٕٓٔٓ ( مغ القانػف نفدو لعاـٙٙٔـ./ كالسادة )ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٓ٘ٔالسادة ) ٙ
 السرادر الدابقة نفديا مغ كل محىب.  ٚ
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.. إذا كاف ال يقبل .ظتتعيغ األـ إلرضاع كلجىا كتجبخ عمى ذلحيث جاء فييا: ٔالدابقة

  .ثجي  يخىا

غ، يالساؿ كفقيخ  يحاؿ كػف األل كالػلج الرغيخ عجيستجبخ األـ عمى اإلرضاع في  .ٗ

ال تػجج مغ تتبخع بإرضاع  ضعة، أكبحيث ال يدتصيعاف دفع األجخة السترجار مخ 

 ٗكالذافعيةٖكالسالكيةٕمغ الحشفية الرغيخ، كىحا أيزا ما ذىب إليو جسيػر الفقياء

تتعيغ األـ حيث جاء فييا:  ٙ. كىحا ما أخح بو القانػف أيزا مغ السادة الدابقة٘كالحشابمة

بو مخضعة، كلع  دتأجخإلرضاع كلجىا كتجبخ عمى ذلظ إذا لع يكغ لمػلج كال ألبيو ماؿ ي

 .تػجج متبخعة

 ، كىي كسا يمي: لصحمالت لصت  ال عجبخ فييم لوـ عك  إرضمع وصجىم لصرغيخ سشيم :لصفخع لصثمن 

  :إلى محىبيغ ىحه الحالة اتجو الفقياء كفي تفريل إذا كججت مخضعة أخخى  يخ األـ .ٔ

                                                           

 ـ.ٕٓٔٓ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٙٙٔـ./ كالسادة )ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٓ٘ٔالسادة ) ٔ
ص  ٖ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٜٕٔص  ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٛٔٙص  ٖابغ عابجيغ، رد السحتار، ج ٕ
، ابغ مػدكد./ ٓٔٗص  ٔلذخنببللي، حدغ بغ عسار، حاشية الذخنببللي عمى درر الحكاـ لمسبل خدخك، ج./ إٙ

 .ٓٔص ٗاالختيار، ج
، ٕٔٙص ٔ/ٖ./ السازري،   بغ عمي بغ عسخ التَِّسيسي، شخح التمقيغ، جٜٛص ٗالخجخاجي، مشاىج التحريل، ج ٖ

./ ٜٔٗص  ٗعمير، مش  الجميل، ج /محسَّج السختار الّدبلمي.ق: تحقي ،ـ، دار الغخل اإِلسبلمي ٕٛٓٓ -الصبعة األكلى
./ ابغ الحاجب، جامع األميات، ص ٘ٙص ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٕ٘٘ص  ٕالجسػقي، حاشية الجسػقي، ج

 .ٕٔٚص  ٗ./ القخافي، الحخيخة، جٖٖٗ
ص  ٘ٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٕٙٛ ص ٛ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٜٙص  ٓٔالساكردي، الحاكي الكبيخ، ج ٗ

 .ٕٗٙص  ٔٔ./ العسخاني، البياف، جٕٕٙ
 ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٗٚٔص  ٚ./ ابغ مفم ، السبجع، جٜٕٚص  ٜبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ٘
 .ٕٛٗص  ٛ./ ابغ قجامة، السغشي، جٜٙٔص 
 ـ.ٕٓٔٓ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٙٙٔـ./ كالسادة )ٜٙٚٔدرني لعاـ ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األٓ٘ٔالسادة ) ٙ
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 ،يا أك في عرستوسػاء كانت مفارقة لدكجال تجبخ األـ عمى إرضاع كلجىا : لصسحىب لووؿ

 . كاستجلػا:ٖكالحشابمةٕكالذافعيةٔالحشفية ءفقياقػؿ كىحا 

ميذ السخاد مغ اآلية الخضاع شاءت ف، ٗبقػلو تعالى: )َكِهف َتَعاَسْخُتْع َفَدُتْخِضُع َلُو ُأْخَخى( - أ

 .٘األـ مخيخة في أف تخضع أك ال تخضع بل ،األـ أك أبت

ال  أف األـ ، حيث كجو الجاللة عشجىع في اآلية:ِٙبَػَلِجَىا(كبقػلو تعالى: )اَل ُتَزآرَّ َكاِلَجٌة  - ل

كلكشو يؤمخ الدكج بأف يحزخ  ،تزار بػلجىا إذا لع تختخ أف تخضعو بأف يشتدع مشيا

هذا رضيت بأف ك  ،إلى عشجىا حتى تخضعو في بيتيا ٚ)أي: السخضعة لغيخ كلجىا( الطرخ

 .ٛىا فيجفعو إلى  يخىاتخضع بسثل ما تخضع بو  يخىا، لع يكغ لؤلل أف يزار 

 إلى أف األـ إف كانت في عرسة الدكج، ككانت ٜ: كىػ ما ذىب إليو السالكيةلصسحىب لصثمن 

                                                           

./ ٘ٙ٘ص  ٖ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٓٔص ٗ، االختيار، جابغ مػدكد./ ٜٕٔص  ٕالسخ يشاني، اليجاية، ج ٔ
بختي، ./ الباٜٗٙص  ٘./ العيشي، البشاية، جٜٛص ٕ./ الدبيجي، الجػىخة الشيخة، جٓٓٔص ٖالسيجاني، المبال، ج

 .ٕٔٗص  ٗالعشاية، ج
ص  ٓٔ./ الخافعي، العديد، ج٘ٗٗص  ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٕٙٛص  ٛالجميخي، الشجع الػىاج، ج ٕ
 . ٕ٘ٙص  ٔٔ./ العسخاني، البياف، جٔٛص ٗ./البجيخمي، حاشية البجيخمي عمى الخصيب، جٖٚ
./ البيػتي، ٘ٗٗص  ٙج سي، حاشية الخكض السخبع،./ العاصٜٕٙصٜج بغ قجامة، الذخح الكبيخ،عبج الخحسغ  ٖ

./ ابغ ٕ٘ٔص  ٗ./ الحجاكي، اإلقشاع، جٔ٘ٙص  ٘./ الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، جٕ٘ٙالخكض السخبع، ص 
 .ٚٔ٘ص  ٖٔعثيسيغ، الذخح السستع، ج

 [ٙسػرة الصبلؽ: َية  ] ٗ
 . ٛٛٗص ٔالجراص، أحكاـ القَخف، ج ٘
 [ ٖٖٕسػرة البقخة: َية ] ٙ
ة، السكتبة دار الجعػ  ٘ٚ٘ص ٕج  )إبخاىيع مرصفى / أحسج الديات / حامج عبج القادر/   الشجار(، السعجع الػسيط، ٚ

 .(ٗٙ.ٖالذاممة إصجار )
 . ٜٓٗص ٔالجراص، أحكاـ القَخف، ج ٛ
ص  ٘ج ، الشػادر كالديادات،الشفدي ./ ٜٔٗص  ٗ./عمير، مش  الجميل، ج٘ٙص ٕالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ج ٜ
 .ٕ٘٘ص  ٕ./ الجسػقي، حاشية الجسػقي، جٜٕٔص  ٕ./العجكي، حاشية العجكي، جٕ٘
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 ) حيث كجو  ٔمسغ تخضع في العادة أجبخت عميو كذلظ لقػلو تعالى: )َكاْلَػاِلَجاُت ُيْخِضْعَغ َأْكاَلَدُىغَّ

 .فالسخاد بو األمخ، كاألمخ لمػجػل كاإللـدالجاللة عشجىع في اآلية: أنو كهف كانت صيغتو الخبخ، 

 .ٕإذا كانت شخيفة لع تجخ عادة مثميا بالخضاع لع تجبخ عميو إالّ 

 . ٖإذا قبل الرغيخ  يخ ثجي أمو، فإف األـ ال تجبخ في ىحه الحالة عمى اإلرضاع .ٕ

إذا كاف األل أك الصفل الرغيخ ميدػري الحاؿ، فإف األـ ال تجبخ في ىحه الحالة عمى  .ٖ

رضاع، كعمى األل استرجار مخضعة مغ مالو أك مغ ماؿ ابشو إف لع يكغ لؤلل اإل

 . ٗماؿ

 :رأي لصقمنهف ف  لصسدأص 

الحاالت التي تأبى األـ إرضاع كلجىا  ما ذىب إليو الفقياء عمى أنو في ذىب القانػف إلى

غيخ عشج فإف األل مكمف بأف يدتأجخ مخضعة تخضع الػلج الر ،الرغيخ، كال يتعيغ عمييا ذلظ

 . ٘األـ

  :انًطهة انصانس: اضرؽماق األو أظرج رضاع صغٍرْا

ال بسا أف الباحث تكمع عغ الحاالت التي تخز األـ في إجبارىا عمى الخضاع كعجـ إجبارىا، 

يتعمق باستحقاؽ األـ ألجخة الخضاع كالسجة التي تدتحق مغ  عساالتكمع في ىحا السصمب بج مغ 

  .-إف شاء هللا  -سدائل التالية في ال أجميا األجخة في ذلظ

                                                           

 [ٖٖٕ]سػرة البقخة: َية  ٔ
ص  ٘، الشػادر كالديادات، جالشفدي ./ ٜٔٗص  ٗ./عمير، مش  الجميل، ج٘ٙص ٕالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ج ٕ
 . ٕ٘٘ص  ٕػقي، ج./ الجسػقي، حاشية الجسٜٕٔص  ٕ./العجكي، حاشية العجكي، جٕ٘
 السرادر الدابقة. ٖ
 السرادر الدابقة.  ٗ
 ـ.ٕٓٔٓ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٚٙٔـ./ كالسادة )ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٔ٘ٔالسادة ) ٘
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 :يطأنرًٍٍْٔ عهى  ،اضرؽماق األو ألظرج انرضاع :انفرع األٔل

  :أظرج انرضاع ًْٔ فً عصًح زٔظٓااضرؽماق األو ؼكى  :ىاألٔن ًطأنحان

 الفقياء في السدألة إلى محىبيغ: اتجو جسيػر

إلى أف األـ ال تدتحق أجخة  ٖكالذافعية في كجوٕكالسالكيةٔالحشفيةفقياء ذىب  لصسحىب لووؿ:

كذلظ ألف الخضاع كاجب عمييا ديانة، كاستجلػا بقػلو  ،ما دامت الدكجية قائسة عمى الخضاع

عحرت عغ حيث ، ٗتعالى: )َكاْلَػاِلَجاُت ُيْخِضْعَغ َأْكاَلَدُىغَّ َحْػَلْيِغ َكاِمَمْيِغ ِلَسْغ َأَراَد َأف ُيِتعَّ الخََّضاَعَة(

ا عمييا فبل ، فإذا أقجمت عميو باألجخ ضيخت قجرتيا فكاف الفعل كاجباالخضاع الحتساؿ عجدى

 .يجػز أخح اآلجخ عميو

  ،٘األص  كىػ ما ذىب إليو الذافعية في لصسحىب لصثمن :

 

                                                           

 ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٓ٘ٗص ٚ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٓٔص ٗ، االختيار، جابغ مػدكد ٔ
./ السبل خدخك، درر ٓٗص ٗ./ الكاساني، بجائع الرشائع، جٜٚٗص ٔشيخي زاده، مجسع األنيخ، ج ./ٕٕٓص

 .ٔٔٗص ٔالحكاـ، ج
 ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٜٓٛص ٕ، اإلشخاؼ، جالقاضي عبج الػىال ./ٖٛٔخميل، مخترخ خميل، ص ٕ
./ الراكي، حاشية الراكي، ٕ٘٘ص ٕجسػقي، ج./ الجسػقي، حاشية الٜٕٔص ٕ./ العجكي، حاشية العجكي، ج٘ٙص
 .ٕٜ٘ص ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٗ٘ٚص ٕج
 ٘./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٕٓٙص ٘ٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٕٙٔص ٖالذيخازي، السيحل، ج ٖ
 ٜالصالبيغ، ج ركضة ،./ الشػكي ٕٚٛص ٛ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٖٚص ٓٔ./ الخافعي، العديد، جٛٛٔص
 .ٜٛص
 [ٖٖٕسػرة البقخة: َية  ] ٗ
 ٘./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٕٓٙص ٘ٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٕٙٔص ٖالذيخازي، السيحل، ج ٘
 ٜ./ الشػكي، ركضة الصالبيغ، جٕٚٛص ٛ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٖٚص ٓٔ./ الخافعي، العديد، جٛٛٔص
 . ٕٕٕص  ٚتاج، ج./ الخممي، نياية السحٜٛص
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، كاستجلػا بقػلو الدكجية قائسةتدتحق األجخة عمى الخضاع كهف كانت إلى أف األـ  ٔكالحشابمة

( تعالى: )َفِإْف َأْرَضْعَغ َلُكعْ  ، حيث اآلية كاضحة الجاللة في إعصاء السخضعة َٕفآُتػُىغَّ ُأُجػَرُىغَّ

، كاستجلػا أيزا بالسعقػؿ، حيث قالػا: إف عسل الخضاعة يجػز أخح األجخة ٖأجخىا عمى اإلرضاع

 .ٗعميو بعج البيشػنة، فجاز أخح األجخة عميو قبل البيشػنة

 :لصسختمرلصخأي 

إضافة إلى ذلظ ، ةكاف أقػى مغ حيث األدل ألنوكذلظ  كؿ؛يسيل الباحث إلى رأي السحىب األ

ف الدكجة كىي في بيت إ ياـ يديج مغ قػة رأييع أكثخ، حيثالشاضخ في العخؼ في ىحه األفإف 

زكجيا ال تأخح أجخة عمى إرضاع ابشيا، كذلظ ألف نفقتيا كنفقة ابشيا كاجبة عمى األل، كىحا ىػ 

 حاؿ.الدائج في عخؼ ببلدنا في الػقت ال

أخح القانػف بخأي الفقياء في السحىب األكؿ، كىػ السعسػؿ بو، حيث  :ف  ذصك رأي لصقمنهف 

 .. أجخة عمى إرضاع كلجىا(. .:) ال تدتحق أـ الرغيخ حاؿ قياـ الدكجية٘مادتو جاء في نز

 

                                                           

ص  ٙ./ الدركذي، شخح الدركذي، جٕ٘ٓ./ الحجاكي، زاد السدتقشع، ص ٜٚٗص  ٔالسقجسي، العجة، ج بياء الجيغ  ٔ
ص  ٖٔ./ ابغ عثيسيغ، الذخح السستع، جٕٓ٘ص  ٛ./ ابغ قجامة، السغشي، جٕٕٔ./ الخخقي، مخترخ الخخقي، ص ٓٗ
٘ٔ٘. 
 [ ٙ]سػرة الصبلؽ: َية  ٕ
 . ٕٕٗص ٗ، أحكاـ القَخف، جالكيا اليخاسي ٖ
 ٘./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٕٓٙص ٘ٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٕٙٔص ٖالذيخازي، السيحل، ج 4
 ٜ./ الشػكي، ركضة الصالبيغ، جٕٚٛص ٛ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٖٚص ٓٔ./ الخافعي، العديد، جٛٛٔص
./ الحجاكي، زاد السدتقشع، ص ٜٚٗص  ٔسقجسي، العجة، ج ال/ . ٕٕٕص  ٚ./ الخممي، نياية السحتاج، جٜٛص
ص  ٛ./ ابغ قجامة، السغشي، جٕٕٔ./ الخخقي، مخترخ الخخقي، ص ٓٗص  ٙ./ الدركذي، شخح الدركذي، جٕ٘ٓ
 .٘ٔ٘ص  ٖٔ./ ابغ عثيسيغ، الذخح السستع، جٕٓ٘
 ـ. ٕٓٔٓ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٛٙٔـ، كالسادة )ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕ٘ٔالسادة ) ٘
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 نسٔظٓا يٍ طالق:  رٓايفارل ؼالماق األو ألظرج انرضاع اضرؽؼكى  :حانصاٍَ ًطأنحان

 أك أف العجة قج انتيت: ،لحالة إما أف تكػف في العجةكفي ىحه ا

 لستحقمؽ لوـ وجخة لصخضمع وى  ف  لصعجة:  :أوال  

ألف السعتجة مغ ال تفتخؽ عغ السدألة الدابقة يي ففإذا كانت معتجة مغ شبلؽ رجعي،  - أ

  :رجعي بحكع الدكجة، فالخبلؼ عمى محىبيغ

شبلؽ رجعي، ال  مغف األـ إف كانت معتجة أ إلى ٕكالسالكيةٔ: ذىب الحشفيةلصسحىب لووؿ

 .تدتحق أجخة الخضاع عمى الدكج

إلى أف السصمقة شبلقا رجعيا، تدتحق  ٗكالحشابمةٖ: كىػ ما ذىب إليو الذافعيةلصسحىب لصثمن 

  .األجخة عمى الخضاع، إف شمبت أجخة السثل في ذلظ، كلع يػجج مغ تتبخع باإلرضاع

 رأي لصقمنهف ف  لصسدأص :

لقانػف بخأي الحشفية كالسالكية، حيث جاء في نز السادة: ) ال تدتحق أـ الرغيخ.... أخح ا

 .٘الصبلؽ الخجعي أجخة عمى إرضاع كلجىا( في عجة

                                                           

ص  ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٜٕٔص  ٕ./ السخ يشاني، اليجاية، جٚٙ٘ص  ٖابغ مازة، السحيط البخىاني، ج ٔ
ص  ٖ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٜٚٗص  ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٓٓٔص ٖ./ السيجاني، المبال، جٕٕٓ
ٖٙ. 
ص  ٗ./القخافي، الحخيخة، جٕٙٓص  ٗ./ الخخشي، شخح مخترخ الخميل، جٜٔٗص  ٗجعمير، مش  الجميل،  ٕ

./ ٜٓٛص  ٕ، اإلشخاؼ، جالقاضي عبج الػىال./ ٗ٘ٚص  ٕ./الجرديخ، الذخح الرغيخ مع حاشية الراكي، جٕٔٚ
 .٘ٙص  ٕالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ج

./ ٖٔٔص ٛٔ./ الشػكي، السجسػع، جٕٕٙص ٘ٔج./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، ٕٙٔص ٖالذيخازي، السيحل، ج ٖ
 . ٖٓ٘ص ٛ. /الييتسي، تحفة السحتاج، جٕٕٕص ٚ./ الخممي، نياية السحتاج، جٕٙٛص ٛالجميخي، الشجع الػىاج، ج

./ ابغ ٓٗص ٙ./ الدركذي، شخح الدركذي، جٕ٘ٓ./ الحجاكي، زاد السدقشع، صٓٛٗالسقجسي، العجة، صبياء الجيغ  ٗ
./ ابغ مفم ، ٕٕٔ./ الخخقي، مخترخ الخخقي، صٚٛٗص  ٘./البيػتي، كذاؼ القشاع، جٕٓ٘ص ٛقجامة، السغشي، ج

 .ٕٔ٘ص ٖٔ./ ابغ عثيسيغ، الذخح السستع، جٖٚٔص ٚالسبجع، ج
 ـ. ٕٓٔٓ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٛٙٔـ./ كالسادة )ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕ٘ٔالسادة ) ٘
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 في ذلظ عمى محىبيغ: فقياء أما إذا كانت األـ معتجة مغ شبلؽ بائغ، فال - ل

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػغخاج  كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذىػػػػػػػػػػػػػػػػػب إليػػػػػػػػػػػػػػػػػو الحشفيػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػ لووؿ: سػػػػػػػػػػػػػػػػػحىبلص 

، تدتحق األجخة عمػى الخضػاع ا بائشا، إلى أف السصمقة شبلقٗكالحشابمةٖكالذافعيةٕيةكالسالكٔالسحىب

 ، إف شمبت أجخة مثميا، كعممػا ذلظ: بأف الشكاح قج زاؿ فرارت كاألجشبية. عجتيافي 

إلى أف السصمقة ال تدتحق  ٘عشو: كىػ ما ذىب إليو أبػ حشيفة في ركاية لصسحىب لصثمن 

نفقتيا زمغ العجة كاجبة عمى الدكج، فرارت شبيية  بأفمل ذلظ: األجخة عمى اإلرضاع، كع

 . ، كالخجعية ال تدتحق الشفقة عشجهسصمقة شبلقا رجعيا كىي في العجةبال

الفقياء في السحىب األكؿ ىػ الخأي الخاج ، كذلظ لقػة ما  ال شظ أف رأي :لصسختمرلصخأي 

  .ذىبػا إليو

 

                                                           

 ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٜٕٔص ٕ./ السخ يشاني، اليجاية، جٚٙ٘ص ٖلبخىاني، جابغ مازة، السحيط ا ٔ
 ٖ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٜٛٗص ٔ./ شيخي زادة، مجسع األنيخ، جٓٓٔص ٖ./ السيجاني، المبال، جٕٕٔص
 . ٜٙٙص ٘./ العيشي، البشاية، جٖٙص
 ٗ./ عمير، مش  الجميل، جٕ٘٘ص  ٕة الجسػقي، ج./ الجسػقي، حاشيٕٙٓص  ٗالخخشي، شخح مخترخ خميل، ج ٕ

 ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٜٕٔص  ٕ./ العجكي، حاشية العجكي، جٕٔٚص  ٗ./ القخافي، الحخيخة، جٜٔٗص 
 .ٕٜ٘ص 
./ ٕٙٙص  ٔٔ./ العسخاني، البياف، جٕٗٙص ٘ٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٖٗٔص  ٛٔالشػكي، السجسػع، ج ٖ

 . ٛٛٔص  ٘./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٕٙٔص  ٖ./ الذيخازي، السيحل، جٕٕٕص ٚاية السحتاج، جالخممي، ني
./ ٗٚٔص  ٚ./ ابغ مفم ، السبجع، جٚٛٗص  ٘./البيػتي، كذاؼ القشاع، جٕٓ٘ص  ٛابغ قجامة، السغشي، ج ٗ

ي، مخترخ الخخقي، ./ الخخقٓٗص ٙ./ الدركذي، شخح الدركذي، جٖٛٔص  ٚالعاصسي، حاشية الخكض السخبع، ج
 .ٕٔ٘ص  ٖٔ./ ابغ عثيسيغ، الذخح السستع، جٕٕٔص 
 ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٜٕٔص ٕ./ السخ يشاني، اليجاية، جٚٙ٘ص ٖابغ مازة، السحيط البخىاني، ج ٘
 ٖ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٜٛٗص ٔ./ شيخي زادة، مجسع األنيخ، جٓٓٔص ٖ./ السيجاني، المبال، جٕٕٔص
 . ٜٙٙص ٘./ العيشي، البشاية، جٖٙص
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 :لصقمنهف رأي 

نز سػؿ بو في القانػف، حيث جاء في كىػ السع ،اء في السحىب األكؿكافق القانػف رأي الفقي

 ]أي األـ لؤلجخة[ في عجة الصبلؽ البائغ (. ... كتدتحقيا) :ٔمادتو

 ثمنيم: لستحقمؽ لوـ وجخة لصخضمع بعج لنتيمء لصعجة: 

عجتيا فإنيا  ، عمى أف األـ السصمقة إذا انتيت٘كالحشابمةٗكالذافعيةٖكالسالكيةٕفقياء الحشفية اتفق

كىي األكلى لحلظ، ألنيا األشفق عمى الرغيخ، كفي ذلظ تدتحق األجخة عمى إرضاع صغيخىا، 

حيث جاء في  ،األل عمى زخرال بسا يحققجخة في األ، إال أف تصمب زيادة نطخ كمرمحة لو

يجفع إلييا  سثل فبلىػ أف تخضى بأجخة ال: ، كجو الجاللةٙقػلو تعالى: )اَل ُتَزآرَّ َكاِلَجٌة ِبَػَلِجَىا(

أي أف يؤخح  :، كجو الجاللةٛ، كذلظ لقػلو تعالى: )َكاَل َمْػُلػٌد لَُّو ِبَػَلِجِه(ٚالديادة كي ال يزار الػالج

 .ٜمشو أكثخ مغ أجخ السثل

 
                                                           

 ـ. ٕٓٔٓ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٛٙٔـ./ كالسادة )ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕ٘ٔالسادة ) ٔ
 ٗ./ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٚٙ٘ص ٖ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٓٔص ٗ، االختيار، جابغ مػدكد ٕ
 ٖ./ السيجاني، المبال، جٜٕٔص ٕ./ السخ يشاني، اليجاية، جٜٔٙص ٖحتار، ج./ ابغ عابجيغ، رد السٕٕٔص
 .ٓٓٔص
./ ٕٜ٘ص ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٜٕٔص ٕ./ العجكي، حاشية العجكي، جٕٔٚص ٗالقخافي، الحخيخة، ج ٖ

 .ٜٔٗص ٗعمير، مش  الجميل، ج
./ ٖٓ٘ص ٛ./ الييتسي، تحفة السحتاج، جٕٕٕص ٚ./ الخممي، نياية السحتاج، جٖٗٔص ٛٔالشػكي، السجسػع، ج ٗ

 .ٕٙٙص ٔٔالعسخاني، البياف، ج
./ ٗٚٔص  ٚ./ ابغ مفم ، السبجع، جٚٛٗص  ٘./البيػتي، كذاؼ القشاع، جٕٓ٘ص  ٛابغ قجامة، السغشي، ج ٘

 .ٕٕٔ./ الخخقي، مخترخ الخخقي، ص ٓٗص ٙالدركذي، شخح الدركذي، ج
 [ ٖٖٕ]سػرة البقخة: َية  ٙ
 . ٜٓٗص ٔف، جَحكاـ القخ الجراص، أ ٚ
 [ٖٖٕ]سػرة البقخة: َية  ٛ
 . ٕٜٗص ٔ، جَفالجراص، أحكاـ القخ  ٜ
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 :رأي لصقمنهف ف  لصسدأص 

... ) :ٔمادتو فقياء في السدألة، حيث جاء في نزال شظ أف القانػف أخح بخأي جسيػر ال

 ]أي األـ لؤلجخة[ في عجة الصبلؽ البائغ كبعجىا ]أي بعج انتياء العجة[ ( دتحقياكت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ـ. ٕٓٔٓ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٛٙٔـ./ كالسادة )ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕ٘ٔالسادة ) ٔ
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 :ٔفٍّ أرتعح يطانة ،انًثؽس انصانس: أؼكاو انصغٍر فً يطائم انؽضاَح

 انًطهة األٔل: ذعرٌف انؽضاَح: 

 لسدألة:تسييجا لمحجيث في ا ،ال بج مغ بياف تعخيف الحزانة لغة كاصصبلحا عشج الفقياء

: أصميا َحَزَغ، َكاْلَجْسُع َأْحزاٌف؛ َكِمْشُو االْحِتزاُف، َكُىَػ احتساُلظ الذيَء كجعُمو ِفي صغ الحزانة 

ِحْزِشظ َكَسا َتْحَتِزُغ السخأَُة َكَلَجَىا َفَتْحَتِسُمُو ِفي َأحج ِشقَّْييا. كالَحزانُة: مرجُر الحاِضِغ 

 الَِّتي َتْحُزغ ِفيَيا اْلَحَساَمُة َعَمى َبْيِزَيا، كالػاحُج ِمْحَزغ.َكاْلَحاِضَشِة. كالَسحاضُغ: السػاضُع 

الُسَػكَّبلِف بالربيِّ َيْحَفطاِنِو  :كالحاِضُغ كالحاِضشةُ  : ربَّاه.كحَزَغ الربيَّ َيْحُزشو َحْزشاً 

 .ٔكُيَخبِّيانو

 عمى الشحػ اآلتي: ، لكغ السقرػد مشيا كاحجج عخفيا الفقياء بتعخيفات مختمفة: فقم  شخع الحزانة

 .ٕ: تخبية الػلج لسغ لو حق الحزانة ) كالرغيخ كالرغيخة(لصحشفي فقج عخفيا 

حفع الػلج في مبيتو، كمؤنة شعامو،  : ما جاء في تعخيف ابغ عخفة حيث قاؿ:لصسمصكي كعخفيا 

 .ٖكلباسو، كمزجعو، كتشطيف جدجه

مخه، كتخبيتو بسا يرمحو، ككقايتو عسا : القياـ بحفع مغ ال يسيد، كال يدتقل بألصذمفعي كعخفيا 

 . ٗييمكو

                                                           

 .ٖٕٔ+ٕٕٔص ٖٔابغ مشطػر، لداف العخل، ج ٔ
./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، ٕٗ٘./ كقخيبا مشو: الحركفي، الجر السختار، ص٘٘٘ص ٖابغ عابجيغ، رد السحتار، ج ٕ
 .ٓٗص ٗ./ الكاساني، بجائع الرشائع، جٓٛٗص ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٜٚٔص ٗج
./ الراكي، حاشية الراكي، ٘ٙص ٕ./ كأخح بو:الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٖٕٓالخصاع، شخح حجكد ابغ عخفة، ص ٖ
./ الخخشي، شخح مخترخ ٕٓٗص ٗ./ عمير، مش  الجميل، جٜٗ٘ص ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٘٘ٚص ٕج

 .ٕٚٓص ٗالخخشي، ج
./ ابغ ٙٗٗ./ الحرشي، كفاية األخيار، صٜٛص ٜ./ الشػكي، ركضة الصالبيغ، جٙٛص ٓٔالخافعي، العديد، ج ٗ

، في شخح البيجة الػرديةالغخر البيية  غ أحسج بغ زكخيا،بغ   باألنراري، زكخيا ./ ٖٕٚص  ٘ٔالخفعة، كفاية الشبيو، ج
  (.ٗٙ.ٖ، السكتبة الذاممة إصجار)السصبعة السيسشية، ٔٓٗص  ٗج
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 .ٔ: حفع الصفل كنحػه عسا يزخه، كالقياـ بسرالحولصحشمبك كعخفيا 

كالشاضخ في تعخيفات الفقياء يخاىا متقاربة في السعشى، كهف اختمفت األلفاظ، حيث السقرػد 

تقل بأمػر ذلظ األسسى مغ الحزانة ىػ: تخبية كحفع الػلج الرغيخ الحي ال يدتصيع أف يد

 بشفدو.

 .حزانةفمع يأت بتعخيف محجد ككاض  لم صقمنهف أما ا

 انًطهة انصاًَ: شرٔط اضرؽماق ؼضاَح انصغٍر: 

اتفقػا عمى الحزانة لمشداء أكال، ثع يأتي الخجاؿ بعجىغ ثانيا، كذلظ رعاية  ٕال شظ أف الفقياء

قيغ لحلظ عمى حدب األكلػية، لسرمحة الرغيخ في ىحا األمخ، كقج بيغ الفقياء تختيب السدتح

إال أف السقاـ ال يتدع لحكخىع ىشا، كذلظ لبياف  ،عمى مشياج انتيجو كل محىب في ذلظكبشاء 

الخجاؿ ك  مغ يدتحق ىحه الحزانة مغ الشداء لذخكط البيافكىػ يتعمق بذأف الرغيخ نفدو، 

مع العمع أف ما جاء في عامة، أك الخاصة بالشداء، أك الخاصة بالخجاؿ، لتعمق األمخ بالرغيخ، 

: )األـ الشدبية أحق أف لمحزانة كمػافقتو لمفقياء في ذلظ في السدتحقيغ ٖنز مادة القانػف 

يعػد الحق لسغ تمي األـ مغ  بحزانة كلجىا كتخبيتو حاؿ قياـ الدكجية كبعج الفخقة ثع بعج األـ

نز مادة القانػف  الشداء حدب التختيب السشرػص عميو في محىب اإلماـ أبي حشيفة ( كفي
                                                           

./ ٖٜٕ./ الكخمي، دليل الصالب، ص ٙٔٗص  ٜ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٕٚٙالبيػتي، الخكض السخبع، ص  ٔ
 أبػ  ./ ابغ قجامة، ٘ٙٙص  ٘الب أكلي الشيى، ج./ الخحيباني، مصٛٗٔص  ٚالعاصسي، حاشية الخكض السخبع، ج
ـ، ٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔالصبعة األكلى،  ،ٕٗٗص  ٖالكافي في فقو اإلماـ أحسج، جمػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بغ  ، 

 دار الكتب العمسية.
 ٘خ الفقيي، ج./ ابغ عخفة، السخترٕٓٔ+ٔٓٔص ٖ./ السيجاني، المبال، جٔٗص ٗبجائع الرشائع، ج الكاساني، 2
./ الذيخازي، ٕٛٚ - ٖٕٚص  ٘ٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٓٔٙص ٕ./ ابغ شاس، عقج الجػاىخ الثسيشة، جٓ٘ص

./ الكخمي، دليل الصالب لشيل السصالب، ٚٚٗالسقجسي، العجة، صبياء الجيغ ./ ٕٔٔالتشبيو في الفقو الذافعي، ص
 . ٕٔٔ./ ابغ قجامة، عسجة الفقو، صٖٜٕص
 ـ.ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٗ٘ٔادة )الس ٖ
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يشتقل الحق ألميا ثع ألـ األل ثع لؤلل ثع لمسحكسة أف تقخر بشاء  أضاؼ: بعج األـ ) ٔالسعجؿ

 لرال  رعاية السحزػف إسشاد الحزانة ألحج األقارل األكثخ أىمية(عمى ما لجييا مغ قخائغ 

  :اآلتيةفخكع في العمى الشحػ اآلتي 

 :يدتحق لصحزمن  سن لصشدمء ولصخجمؿ بذكا عمـلصذخوط لصت  عتعكق بسن  :لووؿ فخعلص

ا إذا كاف السحزػف الرغيخ مدمسً  يختمف الفقياء في شخط اإلسبلـ في الحاضغ، لإلسالـ .ٔ

 عمى محىبيغ: 

إلػػػػى اشػػػػتخاط اإلسػػػػبلـ فػػػػي الحاضػػػػشة األنثػػػػى أك  ٖكالحشابمػػػػةٕالذػػػػافعية ذىػػػػب: لصسػػػػحىب لووؿ

 .الحاضغ الحكخ

َكَلغ َيْجَعَل ّللّاُ ِلْمَكاِفِخيَغ َعَمى )مى السدمع، لقػلو تعالى: كافخ عكالية لمكاستجلػا لحلظ: بأنو ال 

َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ ََمُشػا ال َتتَِّخُحكا اْلَكاِفِخيَغ َأْكِلَياَء ِمْغ ُدكِف : )-تعالى  –، كقػلو ٗ(اْلُسْؤِمِشيَغ َسِبيبلً 

كجو ك  .ُٙسْؤِمُشػَف اْلَكاِفِخيَغ َأْكِلَياء ِمغ ُدْكِف اْلُسْؤِمِشيَغ(: )الَّ َيتَِّخِح الْ -تعالى  –، كقػلو ٘(اْلُسْؤِمِشيغَ 

                                                           

 ـٕٓٔٓلعاـ  قانػف األحػاؿ الذخرية( مغ ٓٚٔالسادة ) 1
./ ٜ٘ٔص  ٘./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٚٛص  ٓٔ./ الخافعي، العديد، جٗٙٔص  ٖالذيخازي، السيحل، ج ٕ

./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، ٖٓٓص  ٛالػىاج، ج./ الجميخي، الشجع ٚٗٗص  ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا 
 .ٜٕٗص  ٘ٔج
./ ٚٙٙص  ٘./ الخحيباني، ج٘٘ٔص  ٚالعاصسي، حاشية الخكض السخبع، ج ./ٜٕٙالبيػتي، الخكض السخبع، ص  ٖ

./ ابغ ٕٓٔص  ٕ./ ابغ تيسية، السحخر، جٖٕٛص  ٛ./ ابغ قجامة، السغشي، جٜٖٓص  ٕالتغمبي، نيل السآرل، ج
 .ٖٚٗص  ٗشتيى اإلرادات، جالشجار، م

 [ ٔٗٔ] سػرة الشداء: َية  ٗ
 [ ٗٗٔ]سػرة الشداء: َية  ٘
 [ ٕٛ] سػرة َؿ عسخاف: َية  ٙ
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كألنو  ف الكافخ ال يدتحق الػالية عمى السدمع بػجو كلجا كاف أك  يخه.أ ٔالجاللة في اآليات الدابقة

 يخذى أف يفتشو.

 سبلـشتخاط اإلعجـ ا إلى في السذيػر مغ محىبيع ٖالسالكيةك ٕالحشفيةذىب  لصسحىب لصثمن :

 .اتحاد الجيغ ليذ بذخط لثبػت ىحا الحقفإف كعميو  ،الحاضغ الحكخ كأبالشدبة لمحاضشة األنثى 

 الحشفيةف كمع قػؿ ىؤالء الفقياء بعجـ اشتخاط اإلسبلـ إال أنيع احتاشػا لسرمحة الرغيخ،

 يألف الكفخ فإنو حيشرح يشدع مغ الجيغ، أك يخذى أفيعقل السحزػف إذا أصب  : بأنو يخكف 

إف خيف عميو فبل يشدع مشيا، : أنويخكف بالسالكية ، ك ٗكيزع إلى أناس مغ السدمسيغ ةالحاضش

 .٘كهنسا تزع الحاضشة لجيخاف مدمسيغ ليكػنػا رقباء عمييا

 -أف الشبي  ،عغ أبيو، عغ ججه ،إليو: بسا ركي عغ عبج الحسيج بغ سمسة ػاكاستجلػا لسا ذىب

: )الميع -ملسو هيلع هللا ىلص  -غ أبيو السدمع كأمو السذخكة، فساؿ إلى األـ، فقاؿ الشبي خيخ  بلما بي -ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                           

 . ٕٕٛص ٕالكيا اليخاسي، أحكاف القَخف، ج./ ٖ٘ٙص ٕالجراص، أحكاـ القَخف، ج ٔ
./ ٔٔٗص ٔدرر الحكاـ، ج السبل خدخك،./ ٖٓٔص  ٖالسيجاني، المبال، ج/ .ٕٗص  ٗالكاساني، بجائع الرشائع، ج ٕ

 . ٔ٘ٙ ص ٘العيشي، البشاية، ج
التاج كاإلكميل،  العبجري،./ ٜٕ٘ص  ٕ./ الجسػقي، حاشية الجسػقي، جٖ٘ٔص  ٗالخجخاجي، مشاىج التحريل، ج ٖ
 .ٛٚٗص  ٗ./ الدرقاني، شخح الدرقاني، جٕٕٔص  ٗ./ الخخشي، شخح مخترخ خميل، جٜٛ٘ص  ٘ج
./ ٔٔٗص ٔالسبلخدخك، درر الحكاـ، ج./ ٖٓٔص  ٖالسيجاني، المبال، ج/ .ٕٗص  ٗجالكاساني، بجائع الرشائع،  ٗ

 .ٔ٘ٙ ص ٘العيشي، البشاية، ج
 ٘التاج كاإلكميل، ج العبجري،./ ٜٕ٘ص  ٕ./ الجسػقي، حاشية الجسػقي، جٖ٘ٔصٗالخجخاجي، مشاىج التحريل، ج ٘
عمى  ، شخح الدرقانيلباقي بغ يػسف بغ أحسجعبج ا./ الدرقاني، ٕٕٔص  ٗ./ الخخشي، شخح مخترخ خميل، جٜٛ٘ص 

لبشاف، ضبصو  –ـ، دار الكتب العمسية، بيخكت  ٕٕٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔالصبعة األكلى، ، ٛٚٗص  ٗ، جمخترخ خميل
 كصححو كخخج َياتو: عبج الدبلـ   أميغ.
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زانة لح -ملسو هيلع هللا ىلص –كجو الجاللة في الحجيث صخي  ككاض  في تقبل الشبي  .ٔاىجه، فعجؿ إلى أبيو(

نو دعا لو باليجاية ، إال أيكغ كحلظ لسا خيخ الغبلـ في ذلظ ، كلػ لعاألـ السذخكة كهمالتو إلييا

  .-ملسو هيلع هللا ىلص  –فعجؿ إلى أبيو بجعػة الشبي 

 ف  شخط لإلسالـ صكحمضش  أو لصحمضن:  لصسختمرلصخأي 

شتخاط اإلسبلـ كذلظ لقػة ا فقياء الذافعية كالحشابمة مغيسيل الباحث ىشا إلى ما ذىب إليو 

ى ديشو، كأف يشذَأ عميو، كيتخّبى ف الحاضغ حخيز عمى تخبية الصفل عمإحيث  ،ما ذىبػا إليو

يغيخه عغ فصخة هللا التي فصخ عمييا عباده،  كبعجىاعميو، فيرعب بعج ِكبخه كعقمو انتقالو عشو، 

جعل  -عدكجل –ف هللا فإ عميو مغ حزانة الكافخ. كأيزافبل يخاجعيا أبجا، كىحا ما يخاؼ 

 -تعالى  –حيث قاؿ  سالة السذخكيغ بعزيع لبعس، كمػاالة السدمسيغ بعزيع لبعامػ 

َكاْلُسْؤِمُشػَف َكاْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع ):كقاؿ أيزاً  ٕ(َكالَّحيَغ َكَفُخكْا َبْعُزُيْع َأْكِلَياء َبْعسٍ كتابو العديد:)

-تعالى -حيث قاؿ بقصع السػاالة بيغ السدمسيغ كالكفار -سبحانو -كقج أمخ  ،ٖ(َأْكِلَياء َبْعسٍ 

ِ َعَمْيُكْع  َيا َأيَُّيا الَِّحيغَ ): ََمُشػْا اَل َتتَِّخُحكْا اْلَكاِفِخيَغ َأْكِلَياء ِمغ ُدكِف اْلُسْؤِمِشيَغ َأُتِخيُجكَف َأف َتْجَعُمػْا لِلّ

 حزانُة ِمغ أسبال السػاالة التي قصعيا هللا بيغ الفخيقيغ.كال، ٗ(ُسْمَصانًا مُِّبيشاً 

 

                                                           

أحسج بغ شعيب بغ عمي  ./ ركاه الشدائي في سششو الكبخى،ٛٛٚص  ٕ(، جٕٖٕ٘ركاه ابغ ماجة في سششو، حجيث رقع ) ٔ
ـ، مؤسدة الخسالة  ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔالصبعة األكلى، ، ٕٜٕص  ٘(، جٜ٘ٙ٘حجيث رقع )الخخاساني، الدشغ الكبخى، 

كقاؿ األلباني: حجيث صحي .  بيخكت، حققو كخخج أحاديثو: حدغ عبج السشعع شمبي، أشخؼ عميو: شعيب األرناؤكط. –
مرجر الكتال: بخنامج مشطػمة التحقيقات ، ٚٙص  ٛيف سشغ الشدائي، ج  ناصخ الجيغ األلباني، صحي  كضع

 مغ إنتاج مخكد نػر اإلسبلـ ألبحاث القَخف كالدشة باإلسكشجرية. -السجاني  -الحجيثية 
 [ ٖٚ] سػرة األنفاؿ: َية  2
 [ ٔٚ] سػرة التػبة: َية  ٖ
 [ٗٗٔ] سػرة الشداء: َية  ٗ
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  رأي لصقمنهف ف  ذصك: 

ط اإلسبلـ في اشتخ ذىب إليو فقياء الحشفية كالسالكية في عجـ اما إلى  القجيع ذىب القانػف 

، ٔ(تدتسخ إلى سغ البمػغ لمسحزػف )حيث إف كانت كافخة فإف حزانتيا ، الحاضشة األـ

، حيث مدمسة كانت أك  يخ مدمسةكأعصى الحاضشة  يخ األـ مغ الشداء حق حزانة الصفل 

كهلى سغ الحادية عذخة بالشدبة حزانتيا إلى أف يبمغ الرغيخ سغ التاسعة تدتسخ )

  .ٕ(لمرغيخة

اـ تدتسخ حزانة األـ إلى إتس): عمى أنو كجاء التعجيل في نز السادة في القانػف الججيج

لكغ ، ٖ، كلغيخ األـ إلى إتساـ السحزػف عذخ سشػات (السحزػف خسذ عذخة سشة مغ عسخه

الحاضشة  يخ  تإذا كان حق الحزانة تأسقصىشاؾ مادة سبقتيا ك ليو أف مسا يجب التشبو إ

ككانت الحاضشة  مغ عسخه إذا تجاكز السحزػف سغ الدابعةمدمسة حيث جاء نز السادة: )

ك يخ األـ فيو سػاء لعسػمية كفي ىحا الشز داللة عمى أف الحاضشة األـ  ،ٗ( يخ مدمسة

، كبشاء عميو فإف السحزػف تدتسخ حزانتو إلى سغ الدابعة كبعجىا يدقط حقيا في الشز

  .سػاء األـ ك يخ األـ في ذلظ لحزانة إف كانت الحاضشة  يخ مدمسةا

 ، ٘الحشفيةفقياء ذىب  :لصتككيف .2

 

                                                           

 ـ. ٜٙٚٔذخرية األردني لعاـ ( مغ قانػف األحػاؿ الٕٙٔالسادة ) ٔ
الدخشاكي، شخح قانػف األحػاؿ الذخرية، / .ـٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٔٙٔالسادة ) ٕ
 .ٔ٘ٚص
 ـ. ٕٓٔٓ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٖٚٔالسادة ) ٖ
 ـ. ٕٓٔٓ( )ل( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٚٔالسادة ) ٗ
 .ٜٚٔص ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، ج٘٘٘ص ٖابغ عابجيغ، رد السحتار، ج ٘
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ذلظ في كل مغ ، ك البمػغ كالعقلاشتخاط  إلى، ٖكالحشابمةٕكالذافعيةٔفي العقل فقط كالسالكية

 الحاضغ سػاء الحكخ أك األنثى، فبل حزانة لسجشػف كلػ كاف يفيق في بعس األحياف، كال

ألنيا كالية، كليذ ىػ مغ أىميا،  جشػنو متقصعٌ لسغ بو شير كعتو، حتى كهف كاف السجشػف 

، كيشزع إلييع كألنو ال يتأتى مشو الحفع كال التعيج بل ىػ في نفدو يحتاج إلى مغ يحزشو

 .ىػ في نفدو يحتاج إلى مغ يحزشو، ألنو لرغيخ  يخ السسيد فبل تر  حزانتوا

  يخ البالغ ، حيث ذىبػا إلى أف الرغيخ السسيدالعقل دكف البمػغ ٗالسالكيةبيشسا اشتخط 

  .لمساؿ يدتحق الحزانة كالبالغ عمى الخاج  مغ السحىب الحافع

 رأي لصقمنهف ف  شخط لصبكهغ ولصعقا:

الفقياء، حيث جاء في نرو: )يذتخط في مدتحق الحزانة أف جسيػر أخح القانػف بخأي 

 ٘..(.يكػف بالغا عاقبل

حمؿ لختالؼ لصجشذ: وذصك إذل كمف لصحمضن ذكخل  لصحمضن سحخسم صكسحزهف  أف يكهف  .ٖ

كبشاء عمى ذلظ فبل  ،فال بج أف يكهف لصحمضن سحخسم  صيم لصسحزهف أنث  سذتيمة وكمف

حزانة البغ العع ألنو ليذ محخما، كألنو يجػز لو نكاحيا فبل يؤتسغ عمييا، أما إف كانت 
                                                           

./ الذيخ الجرديخ، ٛٓ٘ص ٔ./ الجميخي، الذامل في فقو اإلماـ مالظ، جٜٖٔخميل بغ إسحاؽ، مخترخ خميل، ص ٔ
 .ٜٚ٘ص ٘التاج كاإلكميل، ج العبجري،./ ٕٛ٘ص ٕالذخح الكبيخ مع حاشية الجسػقي، ج

 ٓٔالعديػػػػد، ج ./الخافعػػػػي،ٛٗٗص ٖالسصالػػػػب، ج األنرػػػػاري، أسػػػػشىزكخيػػػػا ./ٜ٘ٔص٘ج مغشػػػػي السحتػػػػاج، الذػػػػخبيشي،ٕ
 .  ٕٖٓص ٛٔ./ الشػكي، السجسػع، جٜٔص ٗ./القميػبي، حاشية قميػبي مع عسيخة، جٙٛص
 ٚ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٖٕٚص ٛ./ ابغ قجامة، السغشي، جٔٛٔص ٚابغ مفم ، السبجع، ج ٖ
 .ٜٛٗص ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٚٙٙص ٘الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، ج./ ٘٘ٔص
./ الجسػقي، ٚٚٗص ٗشخح الدرقاني عمى مخترخ خميل، ج ،./ الدرقانئٕٕص ٗالخخشي، شخح مخترخ خميل، ج ٗ

 . ٜٕ٘ص  ٕحاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، ج
( مغ ٘٘ٔـ./ كنز السادة )ٕٓٔٓؿ الذخرية األردني لعاـ مغ قانػف األحػا ( )أ(ٔٚٔىحا الشز السعجؿ لسادة ) ٘

 ـ ىػ ) يذتخط في الحاضشة أف تكػف بالغة عاقمة..( ٜٙٚٔالقانػف نفدو لعاـ 
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ذى عمييا فبل تدقط حزانة ابغ عسيا. ككحلظ إذا كاف السحزػنة صغيخة ال تذتيى، كال يخ

السحـخ ماجشًا فاسقًا، فبل تجفع إليو السحزػنة خػفا عمييا مغ الفداد كالػقػع في السعرية. 

. كفي حاؿ إف لع يكغ ٗكالحشابمة ٖكالذافعية ٕكالسالكية ٔكىحا الذخط اتفق عميو فقياء الحشفية

 ٘ثقة أميشة يختارىا، كسا قاؿ الذافعية عشج لؤلنثى السذتياة  يخ ابغ عسيا، كضعت

إذا لع يكغ ابغ عسيا أصم  ليا، كهال أبقاىا  ٚ، أك يختارىا القاضي كسا قاؿ الحشفيةٙكالحشابمة

كأف  ،كلػ في زمغ الحزانة مسصيقةأف يكػف محخًما ليجب  ٛالقاضي عشجه، كعشج السالكية

  .ا ذا أىل عشج مالظالسحزػنة كهال فبل حزانة لو كلػ مأمػنً  يتدكج بأـ

 وذلت رحم سحـخ سشفال بج أف عكهف  ،أنث  صسحزهف ذكخ لصحمضش كمنت  وكحصك لوسخ إذل

، فبل حزانة لبشات العع كالعسة، كبشات الخاؿ كالخالة، ككحا لػ كانت محخمة كأسو وأختو
                                                           

 ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٗٛٔ -ٖٛٔص ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٙٔص ٗ، االختيار، جابغ مػدكد ٔ
 .ٖٛٗ-ٕٛٗص ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٗٙ٘ص
./ الخخشي، ٜ٘ٚص ٕ./ الراكي، حاشية الراكي، جٜٕ٘ص ٕالذيخ الجرديخ، الذخح الكبيخ مع حاشية الجسػقي، ج ٕ

 ٘. / خميل بغ اسحق، التػضي ، جٛٚٗص ٗ./ الدرقاني، شخح الدرقاني، جٖٕٔص ٗشخح مخترخ خميل، ج
 .ٙٚٔص
./ الخممي، نياية السحتاج، ٕ٘ٗص ٖلسصالب، جاألنراري، أسشى ازكخيا ./ ٕٕٓص ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٖ
 .ٜٗٗ./ الحرشي، كفاية األخيار، صٕٕٛص ٚج
./ الحجاكي، ٜٕٙ./ البيػتي، الخكض السخبع، صٗٛٔص ٚ./ ابغ مفم ، السبجع، جٕٓٗص ٜالسخداكي، اإلنراؼ،ج ٗ

 . ٛ٘ٔص ٗاإلقشاع، ج
./ الخممي، نياية السحتاج، ٕ٘ٗص ٖصالب، جاألنراري، أسشى السزكخيا ./ ٕٕٓص ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج 5
 .ٜٗٗ./ الحرشي، كفاية األخيار، صٕٕٛص ٚج
./ الحجاكي، ٜٕٙ./ البيػتي، الخكض السخبع، صٗٛٔص ٚ./ ابغ مفم ، السبجع، جٕٓٗص ٜالسخداكي، اإلنراؼ،ج 6

 .ٛ٘ٔص ٗاإلقشاع، ج
 ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٗٛٔ -ٖٛٔص ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٙٔص ٗ، االختيار، جابغ مػدكد 7
 .ٖٛٗ-ٕٛٗص ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٗٙ٘ص

./ الخخشي، ٜ٘ٚص ٕ./ الراكي، حاشية الراكي، جٜٕ٘ص ٕالذيخ الجرديخ، الذخح الكبيخ مع حاشية الجسػقي، ج 8
 ٘ضي ، ج. / خميل بغ اسحق، التػ ٛٚٗص ٗ./ الدرقاني، شخح الدرقاني، جٖٕٔص ٗشخح مخترخ خميل، ج

 .ٙٚٔص
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 عمى السحزػف، كلع تكغ ذات رحع لو كالسحخمة عميو بالريارة أك الخضاع، كىحا الذخط

 . ٕكالسالكية ٔاشتخشو فقياء الحشفية

 :رأي لصقمنهف ف  ىحل لصذخط

)يذتخط أف يكػف  :ٖمادتوالقانػف بخأي جسيػر الفقياء في ىحا الذخط، حيث جاء في  أخح

 الحاضغ ذا رحع محـخ لمسحزػف حاؿ اختبلؼ الجشذ(. 

كخرػصا  ،الحي يقتزي انذغاؿ الحاضغ، كالسقرػد بو ىػ عجـ الفدق لوسمن  ف  لصجين .ٗ

أنو ال كثػؽ لمفاسق في أداء كاجب بكعممػا ذلظ: ، غ الػلج بالخخكج مغ السشدؿ كنحػهاألـ ع

الحزانة، كال حع لمسحزػف في حزانتو؛ ألنو ربسا نذأ عمى أحػالو. كىحا األمخ اتفق عميو 

 . ٚكالحشابمةٙكالذافعية٘كالسالكيةٗالحشفية فقياء

                                                           

 ٔ./ السبل خدخك، درر الحكاـ، جٙ٘٘ص ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٔٗص ٗالكاساني، بجائع الرشائع، ج ٔ
 . ٚٗص ٖ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٖٛٔص ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق،جٓٔٗص
 ٘سحق، التػضي ، ج./ خميل ابغ أٖٔص ٕالعجكي، حاشية العجكي، ج ./ٕٚٗص ٗعمير، مش  الجميل، ج ٕ
 . ٜٚٗص ٗ./ الدرقاني، شخح الدرقاني، جٙٙٔص
ـ بيحا ٜٙٚٔـ./ لع يأت القانػف القجيع لعاـ ٕٓٔٓمغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ  ( )ج(ٔٚٔالسادة ) ٖ

 الشز.
 ٖقائق، ج./ الديمعي، تبييغ الحٚ٘٘ص  ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٔٛٔص ٗابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٗ
 .ٓٛٗص ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٙٗص
 ٕ./ الراكي، حاشية الراكي عمى الذخح الرغيخ، جٕٛ٘ص  ٕالذيخ الجرديخ، الذخح الكبيخ مع حاشية الجسػقي، ج ٘

./ زركؽ، شيال الجيغ أحسج بغ أحسج بغ   بغ عيدى البخندي ٜٚ٘ص  ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٛ٘ٚص 
ـ، دار  ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔ، الصبعة األكلى ٔٔٚص  ٕخح زركؽ عمى متغ الخسالة البغ أبي زيج القيخكاني، جالفاسي، ش

 لبشاف، اعتشى بو: أحسج فخيج السديجي. –الكتب العمسية، بيخكت 
 ٓٔ./ الخافعي، العديد، جٛٗٗص  ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٜ٘ٔص  ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٙ
 .ٜٕٗص  ٘ٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٜٛص 
./ الخحيباني، مصالب أكلي ٘٘ٔص  ٚ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٜٛٗص  ٘البيػتي، كذاؼ القشاع، ج ٚ

 . ٜٖٓص  ٕ./ التغمبي، نيل السآرل، جٖٕٚص  ٛ./ ابغ قجامة، السغشي، جٚٙٙص  ٘الشيى، ج
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 :رأي لصقمنهف ف  شخط لوسمن 

.. .يذتخط في مدتحق الحزانة أف يكػف  : )ٔمادتو حيث جاء في ،انػف بخأي الفقياءأخح الق

 .. كأف ال يزيع السحزػف عشجه النذغاؿ عشو(.أميشا عمى السحزػف 

فبل حزانة لسغ كاف عاجدا عغ  ،القجرة عمى القياـ بذأف السحزػف كعجـ العجد: أي لصقجرة .٘

العسى كالخخس كالرسع، أك كانت ذلظ لكبخ سغ، أك مخض يعػؽ عغ ذلظ، أك عاىة ك

ء ال حزانة ليع، كعممػا الحاضشة تخخج كثيخا لعسل أك  يخه كتتخؾ الػلج ضائعا، فكل ىؤال

 ، فكيف يكفل ىؤالء  يخىع،يكفميعأف ىؤالء ال يقجركف عمييا، كىع محتاجػف إلى مغ بذلظ: 

 . ٘بمةكالحشاٗكالذافعيةٖكالسالكيةٕالحشفية فقياءكىحا أيزا ما اتفق عميو 

 :قجرةرأي لصقمنهف ف  شخط لص

: ) يذتخط في مدتحق الحزانة أف يكػف ٙمادتو، حيث جاء في فقياءالأخح القانػف بخأي 

 ..(..أميشا عمى السحزػف قادرا عمى تخبيتو كصيانتو ديشا كخمقا كصحة

                                                           

( مغ ٘٘ٔـ./ كنز السادة )ٕٓٔٓنػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ( )أ( مغ قأٚٔىحا الشز السعجؿ لسادة ) ٔ
 ـ ىػ ) يذتخط في الحاضشة أف تكػف.. أميشة ال يزيع الػلج عشجىا النذغالو عشو..( ٜٙٚٔالقانػف نفدو لعاـ 

 ٖ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٚ٘٘ص  ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٕٛٔص ٗابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٕ
 .ٕٗ٘./الحركفي، الجر السختار، ص ٙٗص
، العبجري ./ ٚٙص  ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٕٛ٘ص  ٕالذيخ الجرديخ، الذخح الكبيخ مع حاشية الجسػقي، ج ٖ

 .ٔٔٚص  ٕ./ زركؽ، شخح زركؽ، جٜٚ٘ص  ٘التاج كاإلكميل، ج
 ٓٔ./ الخافعي، العديد، جٛٗٗص  ٖالب، جاألنراري، أسشى السصزكخيا ./ ٜٚٔص ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٗ
 .ٖٔٔص  ٗ./ البجيخمي، حاشية البجيخمي عمى الخصيب، جٜٕٛص  ٘ٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٛٛص 
ص  ٘./ الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، جٛ٘ٔص  ٗ./ الحجاكي، اإلقشاع، جٜٜٗص ٘البيػتي، كذاؼ القشاع، ج ٘

 .ٜٖٓص  ٕ./ التغمبي، نيل السآرل، جٚٙٙ
( مغ ٘٘ٔـ./ كنز السادة )ٕٓٔٓ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٔٚٔىحا الشز السعجؿ لسادة ) ٙ

 ـ ىػ ) يذتخط في الحاضشة أف تكػف.. قادرة عمى تخبية السحزػف كصيانتو..( ٜٙٚٔالقانػف نفدو لعاـ 
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 ،ٔالسالكيػػةمػػغ الفقيػػاء  نػػز عميػػو جسيػػػرمػػا كىػػػ خكػػه لصحمضػػن سػػن لوسػػخلة لصسعجيػػ ،   .6

، كيقرػػػػج بػػػػاألمخاض السعجيػػػػة: كػػػػل عاىػػػػة مزػػػػخة يخذػػػػى عمػػػػى الػلػػػػج ٖكالحشابمػػػػة ٕفعيةكالذػػػػا

السحزػف مشيا، كلػ كاف بالػلج مثمو؛ ألنو باالنزساـ في كقت العجكى قج تحرل زيادة عمى 

يعيػػق بألسػػو عػغ الشطػػخ لمسحزػػػف،  اً مػا كػػاف عمػى سػػبيل السعتػػاد عميػو. أك كػػاف السػػخض دائسػ

غ كفالتػو كتػجبخ أمػخه، أك عػغ حخكػة مػغ يباشػخ الحزػانة، فتدػقط بأف كاف يذغمو ىحا األلع ع

 في حقو دكف مغ يجبخ األمػر بشطخه كيباشخىا  يخه.

 رأي لصقمنهف ف  شخط لصخكه سن لوسخلة:

: ) يذتخط في مدتحق الحزانة أف ٗمادتو، حيث جاء في أخح القانػف بخأي جسيػر الفقياء

 ..(.يخة.. سميسا مغ األمخاض السعجية الخص.يكػف 

، كيقرج بحخز السكاف ٘كىحا الذخط اختز بو فقياء السالكيةحخز سكمف لصسحزهف،  .7

البشت التي بمغت سشا يخاؼ عمييا الفداد، بأف بمغت حج الػطء، كمثميا الحكخ بخرػص 

                                                           

./ ٜٖٔخميل بغ اسحق، مخترخ خميل، ص ./ٕٛ٘ص ٕالذيخ الجرديخ، الذخح الكبيخ مع حاشية الجسػقي، ج ٔ
./ الشفخاكي، الفػاكو ٙٚٗص ٗ./ الدرقاني، شخح الدرقاني، جٕٕٔص ٗالخخشي، شخح مخترخ خميل الخخشي، ج

 .ٚٙص  ٕالجكاني، ج
./ قميػبي، حاشية ٓٔٔص ٗ./ البجيخمي، حاشية البجيخمي عمى الخصيب، جٜٚٔص ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٕ

 ٛٛص ٓٔ./ الخافعي، العديد، جٛٗٗص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٜٔص ٗة، جقميػبي مع عسيخ 
 ٗ./ الحجاكي، اإلقشاع، جٚٙٙص ٘ج ./ الخحيباني، مصالب أكلي الشيى،ٜٜٗص ٘البيػتي، كذاؼ القشاع، ج ٖ
 .ٜٖٓص ٕ./ التغمبي، نيل السآرل، جٛ٘ٔص
( مغ ٘٘ٔـ./ كنز السادة )ٕٓٔٓاؿ الذخرية األردني لعاـ مغ قانػف األحػ  )أ( (ٔٚٔ) ىحا الشز السعجؿ لسادة ٗ

 ـ ىػ ) يذتخط في الحاضشة أف تكػف.. قادرة عمى تخبية السحزػف كصيانتو..( ٜٙٚٔالقانػف نفدو لعاـ 
./ ابغ ٜٚ٘ص  ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٕٛ٘ص  ٕالذيخ الجرديخ، الذخح الكبيخ مع حاشية الجسػقي، ج ٘

ص  ٕ./ زركؽ، شخح زركؽ، جٕٔٔص  ٗ./ الخخشي، شخح مخترخ خميل، جٖٖ٘األميات، ص الحاجب، جامع 
ٚٔٔ. 
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حخز السكاف قبل اإلشاقة، كيذتخط أيزا حخز السكاف  لوفبل يذتخط  ،يخاؼ عميوالحي 

 انة السكاف  يخ اآلمغ الحي يخاؼ مشو ما لع يشتقل لسكاف مأمػف.بالشدبة لمساؿ، فتدقط حز

 رأي لصقمنهف ف  شخط حخز لصسكمف:

ذىب القانػف إلى أنو يجب عمى الحاضغ )أف ال يدكغ السحزػف في بيت مغ يبغزو أك 

، لكغ قج يفيع انعجاـ البغزة كاألذية في السكاف الحي كلع يحكخ ما ذكخه فقياء السالكية، ٔيؤذيو(

 .سيدكشو السحزػف مغ بال حخز السكاف كأمانو

 :بمصحمضن لصحكخ بذكا خمص لصذخط لصحي يتعكق: فخع لصثمن لص

وىه أف يكهف عشج لصحمضن لصحكخ سن يحزن سن ، ٕفقياء السالكية أيًزا ىػ شخط اختز بو

صبخ أك مدتأجخة لحلظ أك متبخعة، كعممػا ذلظ: أف الحكخ ال  أي مغ يرم  ليا مغ زكجةلإلنمث، 

 لو عمى أحػاؿ األشفاؿ كالشداء، فإف لع يكغ عشجه ذلظ فبل حق لو في الحزانة. 

 رأي لصقمنهف ف  ىحل لصذخط:

 كذخط يدكؿ بدكالو. لع يعتبخه، ك لع يأت ىحا الذخط في القانػف، كلع يحكخه

 :في  لصذخوط لصت  عتعكق بمصحمضش  لونث  بذكا خمص: فخع لصثمصثلص

، ألف السحزػف يمحقو مغ زكج أمو جفاء جشب  عن لصسحزهف أف ال عتدوج لصحمضش  بأ .ٔ

 كتعيجه فيدقط حقيا لمسزخة، كألف األـ تجعػىا الزخكرة إلى التقريخ في رعاية السحزػف 

شمًبا لسخضاة الدكج، كحقيا إنسا يثبت في الحزانة لذفقتيا نطخًا لو، فإذا زاؿ السانع كىػ 
                                                           

( مغ ٘٘ٔـ./ كنز السادة )ٕٓٔٓ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٔٚٔىحا الشز السعجؿ لسادة ) ٔ
 و( ـ ىػ ) يذتخط في الحاضشة أف تكػف... ال تسدكو في بيت مبغزيٜٙٚٔالقانػف نفدو لعاـ 

./ ٕٕٔص  ٗ./ الخخشي، شخح مخترخ خميل، جٜٕ٘ص  ٕالذيخ الجرديخ، الذخح الكبيخ مع حاشية الجسػقي، ج ٕ
 . ٛٓ٘ص  ٔ./ الجميخي، الذامل، جٛٚٗص  ٗالدرقاني، شخح الدرقاني، ج
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كيختمف األمخ ما إذا تدكجت  ،في الحزانةزكاجيا مغ األجشبي زاؿ اإلسقاط كعاد حقيا 

أك بحي رحع محـخ مغ الربي حيث ال تدقط كذلظ لذفقتو عميو، كسا إذا تدكجت األـ بعسو، 

 ٔألنو ال يمحقو جفاء مغ ججه كعسو. كىحا ما اتفق عميو الفقياء مغ الحشفيةجّجه، 

 . كاستجلػا ليحا الذخط: ٗكالحشابمةٖكالذافعيةٕكالسالكية

  عسخك بغ شعيب عغ أبيو عغ ججه عبج هللا بغ عسخك: أف امخأة أتت رسػؿ هللا بسا ركى

فقالت: يا رسػؿ هللا إف ابشي ىحا كاف بصشي لو كعاء، كحجخي لو حػاء، كثجيي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -

 .٘)أنت أحق بو ما لع تشكحي( :-ملسو هيلع هللا ىلص –لو سقاء، كزعع أبػه أنو يشتدعو مشي، فقاؿ 

 لصقمنهف ف  ىحل لصذخط:  رأي

: ) يذتخط في مدتحق ٙمادتوحيث جاء في  ،أخح القانػف بخأي الفقياء في ىحا الذخط

 .الحزانة إذا كاف مغ الشداء أف ال تكػف متدكجة بغيخ محـخ مغ الرغيخ(

                                                           

./ ٙٗص ٖ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٜٓص ٕ./ الدبيجي، الجػىخة الشيخة، ج٘ٔص ٗ، االختيار، جابغ مػدكد ٔ
 .ٖٛٔص ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٕٗص ٗالكاساني، بجائع الرشائع، ج

./ الجسػقي، حاشية الجسػقي، ٘ٚٔص ٘./ خميل بغ اسحق، التػضي ، جٜٔٗص ٔ، السعػنة، جالقاضي عبج الػىال ٕ
 .ٖٕٔص ٗ./ الخخشي، شخح مخترخ خميل، جٜٛ٘ص ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٜٕ٘ص ٕج
 ٖ./ الذيخازي، السيحل، جٛٗٗص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٜٔٔص ٘، مغشي السحتاج، جالذخبيشي ٖ
 .ٜٕ٘ص ٘ٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٜٓص ٓٔ./ الخافعي، العديد، جٗٙٔص
 ٚ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٖٔٗص ٜ./ ابغ مفم ، الفخكع، جٛٚٗالسقجسي، العجة، صبياء الجيغ  ٗ
 . ٛٙٙص ٘./ الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، جٜٜٗص ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٜٗٔص
./ كقاؿ األلباني: حجيث حدغ. إركاء الغميل، حجيث رقع ٛٛ٘ص ٖ(ج ٕٕٙٚركاه أبػ داكد في سششو، حجيث رقع ) ٘
 .ٕٗٗص ٚ(، جٕٚٛٔ)
( مغ ٘٘ٔـ./ كنز السادة )ٕٓٔٓي لعاـ ( )ل( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردنٔٚٔىحا الشز السعجؿ لسادة ) ٙ

 ـ ىػ ) يذتخط في الحاضشة أف تكػف... ال متدكجة بغيخ محـخ لمرغيخ...(ٜٙٚٔالقانػف نفدو لعاـ 
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، فحيشرح يجب لع يػجج  يخىاك ، أال عستشع لصحمضش  عن إرضمع لصرغيخ إذل كمنت ذلت صبن .ٕ

يانة لو عغ اليبلؾ، كلعدخ استرجار مخضعة تخمي بيتيا كتشقل إلى سكغ عمييا ذلظ، ص

 عمى الرحي  عشجىع.ٖكالذافعيةٕ، كىحا ما ذكخه فقياء الحشفيةٔاألـ

 رأي لصقمنهف ف  ىحل لصذخط:

مدائل ما سبق الحكخ في مبحث أحكاـ الرغيخ في في ىحا الذخط إلى رأي القانػف يحاؿ 

)تتعيغ األـ إلرضاع كلجه كتجبخ عمى ذلظ إذا لع يكغ لمػلج كال  :٘، حيث جاء في مادتوٗالخضاع

الحاضشة فإف  ، كبسا أف األـ قج تكػف ىيكلع تػجج متبخعة( ،جخ بو مخضعةألبيو ماؿ يدتأ

  .يشصبق عمى  يخىا ككحلظ، يشصبق عمييا الذخط

 انًطهة انصانس: يطمطاخ انؽضاَح: 

خط مغ الذخكط التي سبق ذكخىا عشج إذا اختل ش تدقطمسا ال شظ فيو أف الحزانة 

إذا  نثى، كيزاؼ إلى ذلظ أيزًا أمػرٌ مذتخشييا مغ الفقياء في الحاضغ، سػاء الحكخ أك األ

 :حرمت أكجبت إسقاط الحق في الحزانة عسغ كاف يدتحقيا، كىحه األمػر ىي

                                                           

 تع تفريل الحجيث في الخضاع في مبحث سابق. ٔ
 ٗئع، ج./ الكاساني، بجائع الرشآٙ٘ص ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٓٔٗص ٔالسبل خدخك، درر الحكاـ، ج ٕ
 .ٓٗص
ص  ٘ٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٜٓص  ٓٔ./ الخافعي، العديد، جٜٚٔص  ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٖ

./ ٕٓٗص  ٗاألنراري، الغخر البيية، جزكخيا ./ ٖٔٔص  ٗ./ البجيخمي، حاشية البجيخمي عمى الخصيب، جٜٜٕ
 . ٖٕٓص  ٚالخممي، نياية السحتاج، ج

 مغ السبحث الستعمق بأحكاـ الرغيخ في الخضاع.  لثاني: أحكاـ رضاع الرغيخ، السدألة األكلىيشطخ في السصمب ا ٗ
 . ٕٓٔٓ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٙٙٔـ./ كالسادة )ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٓ٘ٔالسادة ) ٘
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 سفخ الحاضغ بالسحزػف أف  ٕولصسمصكي 1لصحشفي يخى فقياء  :سفخ لصحمضن بمصسحزهف  .ٔ

: أف سثبلً ف، الحزانة يدقط حقو في خا يشتقل فيو إلى مكاف بعيج يؤدي إلى االنقصاعسف

تدافخ األـ السصمقة إلى بمج بعيج عغ كششيا الحي تدكجت فيو، ال يدتصيع فيو األل زيارة 

ككحلظ  ،كلجه في نيار يخجع فيو إلى بيتو كيبيت فيو، كذلظ لسا فيو مغ إلحاؽ الزخر بو

، لسا فيو مغ ٖذ لو أف يخخج بػلجه مغ بمجه حتى يبمغ حج االستغشاءاألل أيزًا حيث لي

ف يجخي فييع مثل ىحه األحكاـ، فسغ بال األـ مغ الحزانة، كهذا كاف الػالجإبصاؿ حق ا

 أكلى مغ ىع دكنيع مغ الحاضشيغ. 

الدفخ لسكاف مخػؼ ك يخ َمغ أك  بكػف  لدقػط حق الحزانة ٗلصذمفعي فقياء  يذتخطك 

 .ةلقرج الشقم

إذا أراد أحج األبػيغ الشقمة إلى بمج أنو : ٘في السذيػر مغ السحىب لصحشمبك فقياء  كيخى 

سػاء كاف السدافخ األل، أك األـ، كىحا كمو ما  ،بعيج َمغ ليدكشو فاألل أحق بالحزانة

لع يخد بالشقمة مزارة اآلخخ كانتداع الػلج، فإذا أراد ذلظ لع يجب إليو كسقط حقو. كهذا 

فالسقيع مغ األبػيغ أحق بالحزانة لمػلج، ألف في الدفخ  ،فخ لحاجة كيخجعكاف الد

 فتعيغ السقيع مشيسا. ،بالػلج إضخارا بو
                                                           

./ ابغ ٗٓٔص ٖسيجاني، المبال، ج./ الٙٛٔص ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٙٔص ٗ، االختيار، جابغ مػدكد ٔ
 .ٖٛٗص ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، جٓٚ٘ص ٖعابجيغ، رد السحتار، ج

ص  ٕ./ الراكي، حاشية الراكي، جٖٔ٘ص ٕ./ الجسػقي، حاشية الجسػقي، جٜٓ٘ص ٔالجميخي، الذامل، ج ٕ
 .ٕ٘ٔص ٗ./ الخخشي، شخح مخترخ خميل، جٖٖٙ./ ابغ الحاجب، جامع األميات، صٔٙٚ
  .ٖ٘ٔص  يشطخ ٖ
./ ٜٜٕص ٘ٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٖٔٗص ٛٔ./ الشػكي، السجسػع، جٜٙٔص ٖالذيخازي، السيحل، ج ٗ

 ٗ./ البجيخمي، حاشية البجيخمي عمى الخصيب، جٜٛص ٓٔ./الخافعي، العديد، جٕٔٓص ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج
 .ٔٔٔص
./ ٓٓ٘ص ٘./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٙٛٔص ٚالسبجع، ج./ ابغ مفم ، ٕٚٗص ٜالسخداكي، اإلنراؼ، ج ٘

 . ٜٖٓص ٕ./ التغمبي، نيل السآرل، جٕٕٗص ٛ./ ابغ قجامة، السغشي، جٜ٘ٔص ٗالحجاكي، اإلقشاع، ج
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نز قانػف األحػاؿ الذخرية األردني عمى أف سفخ الػلي أك  :رأي لصقمنهف ف  ذصك

 أفَّ  حقو في إمداؾ الرغيخ إذا ثبت ال يؤثخ عمى ،بالرغيخ السحزػف داخل السسمكة الحاضشة

فإذا ثبت عكذ ذلظ، فإنو يسشع سفخه كيدمع  ،سفخه ىحا ال يؤثخ في رجحاف مرمحة الرغيخ معو

 .ٔلمصخؼ اآلخخ، ىحا بالشدبة لمدفخ داخل السسمكة

نز عمى أنو ال يدس  لمحاضشة أف تدافخ القانػف  : فإفّ مكةالشدبة لدفخه خارج السسأما ب

، كباألخز إف كاف كبعج التحقق مغ تأميغ مرمحتوػلي بالسحزػف خارج السسمكة إال بسػافقة ال

 .ٕالسحزػف يحسل الجشدية األردنية 

، حيث لع يطيخ بػضػح رأيو مع َمْغ ِمَغ الفقياءيتبيغ لع  كبشاء عمى ما تع ذكخه في القانػف 

 .في ذلظ

كىحا األمخ نز عميو فقياء السالكية، حيث ذىبػا إلى أنو  :لصدكهت عن طكب لصحزمن  .ٕ

بعج غ لو الحزانة أف سببا أكجب إسقاط الحزانة عسغ كاف يدتحقيا، فدكت إذا عمع م

 حقو في الحزانة. سقط كلع يصالب بحق الحزانة، ببل عحر اً عامذلظ 

كشخط الحزانة لؤلنثى الحاضشة كلػ أمًا الخمػ عغ زكج دخل : )ٖجاء في كتب السالكية

عاء لمجخػؿ كالجخػؿ ككطء بيا، فإف دخل بيا سقصت الشتغاليا بأمخ الدكج، فميذ الج

إال أف يعمع مغ لو الحزانة بعجىا بتدكجيا  ديج لؤلمة الحاضشة كجخػؿ الدكجة،ال

                                                           

 ـ.ٕٓٔٓ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٘ٚٔـ. / كالسادة )ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية لعاـ ٗٙٔالسادة ) ٔ
 ـ. ٕٓٔٓ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٙٚٔـ./ كالسادة )ٜٙٚٔف األحػاؿ الذخرية لعاـ ( مغ قانػ ٙٙٔالسادة ) ٕ
./ عمير، ٜٛ٘ص  ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٖٓ٘ص  ٕالذيخ الجرديخ، الذخح الكبيخ مع حاشية الجسػقي، ج ٖ

  بغ أحسج بغ أبػ عبج هللا ./ السكشاسي، ٖٕٔص  ٗالخخشي، شخح مخترخ خميل، ج ./ٕٚٗص  ٗمش  الجميل، ج
 -ىػ  ٜٕٗٔالصبعة: األكلى، ، ٛٛ٘ص  ٔج في حل مقفل خميل،فاء الغميل ش   بغ   بغ عمي بغ  ازي العثساني،

جسيػرية مرخ العخبية، تحقيق: الجكتػر أحسج بغ عبج  -ـ، مخكد نجيبػيو لمسخصػشات كخجمة التخاث، القاىخة  ٕٛٓٓ
 الكخيع نجيب.
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كدخػليا مع عمسو بأنو مدقط كيدكت بعج ذلظ العاـ ببل عحر، فبل تدقط حزانة 

لعحر  الستدكجة، فإف لع يعمع بالجخػؿ أك عمع كجيل الحكع أك سكت دكف عاـ أك عاماً 

 .كسقط حق الجخػؿ بيا ما لع تتأيع قبل قيامو عمييا(انتقمت لو، 

كيبجك لمباحث أف  ،لع يشز القانػف عمى ىحا السدقط في حق الحزانة :رأي لصقمنهف ف  ذصك

سبب ذلظ ىػ أف ىحا الذخط في سقػط حق الحزانة يخجع كػنو اختز بحكخه السحىب السالكي 

 .أعمى كأعمع -تعالى –سو، وهللا دكف الباقي عمى حدب ما كقف عميو الباحث عمى حج عم

عمى أف الججة ٔالسالكيةفقياء نز  سكن لصحمضش  لصججيجة سع سن سقظت حزمنتيم: .ٖ

تدكجت، فبل حزانة ليا، إال إذا انفخدت بالدكشى  التيإذا سكشت مع بشتيا أـ الصفل 

عشيا، كمعشى االنفخاد بالدكشى: أف تشفخد مغ استحقت الحزانة بالدكشى عغ التي 

 حزانتيا لعمة التدكيج أك  يخ ذلظ.  سقصت

إذا سكغ الحاضغ : )نز قانػف األحػاؿ الذخرية األردني عمى أنو :رأي لصقمنهف ف  ذصك

، فإف حقو أك ردتو أك إصابتو بسخض معج خصيخالججيج مع مغ سقصت حزانتو بدبب سمػكو 

، لكغ الفخؽ السالكية مع ما ذىب إليو فقياء قج اتفق بيحا القانػف  ، كيكػف ٕ(في الحزانة يدقط

 .القانػف حرخىاأف ، في حيغ أف فقو السالكية لع يحجد األسبال

                                                           

/ ٜ٘ٚص  ٕ/ الذيخ الجرديخ، الذخح الرغيخ مع حاشية الراكي، جٕٛٓص  ٗميل جالخخشي، شخح مخترخ خ ٔ
 .ٚٛ٘ص  ٔ./ السكشاسي، شفاء الغميل، جٕٕٗص  ٗ./ عمير، مش  الجميل، جٜ٘٘ص  ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري 
 . ـٕٓٔٓ( )ج( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٚٔالسادة ) ٕ
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حيث تدقط الحزانة ببمػغ السحزػف حجا معيشا،  :بكهغ لصسحزهف )ذكخل كمف أو أنث ( .ٗ

في السصمب اتجو جسيػر الفقياء في ذلظ إلى عجة أقػاؿ يتع بيانيا في مدألة مجة الحزانة 

 .-تعالى  -إف شاء هللا  القادـ

  :ٔفٍّ فرعاٌ ،انًطهة انراتع: أظرج ؼضاَح انصغٍر ٔيذذٓا

 :مدألتيغفي ىحا السصمب يخد التداؤؿ بعج ما تع ذكخه سابقا في ىحا السبحث عغ 

ما ىي مجة حزانة ك ىل تجب األجخة عمى حزانة الرغيخ، كما ىػ رأي الفقياء فييا؟ 

  الرغيخ؟

 : ظ في الفخعيغ اآلتيغسيتع بياف ذللئلجابة عمى ىحا التداؤؿ 

 : أظرج ؼضاَح انصغٍر:انفرع األٔل

 :ثبلثة َراءلمفقياء في ىحه السدألة 

إلى أف الحاضشة ال تدتحق أجخة عمى  ٔكىػ ما ذىب إليو فقياء الحشفية :ووؿلصخأي ل

كعممػا ذلظ: بأنيا ال ، لسحزػف ا أللمغ شبلؽ رجعي عتجة الحزانة إذا كانت زكجة أك م

 عمييا ديانة، كألنيا تدتحق الشفقة في أثشاء الدكجية كالعجة ، لػجػبومى اإلرضاعدتحق أجخا عت

 ، كتمظ الشفقة كافية لمحزانة.مغ الخجعي

 ألنيا أجخة عمى عسل. ؛أما بعج انقزاء العجة فتدتحق أجخة الحزانة

إذا كانت الحاضشة  يخ الدكجة فإنيا تدتحق أجخة الحزانة، مقابل قياميا بعسل مغ أما 

 ألعساؿ، كىحه األجخة  يخ أجخة الخضاع، كنفقة الػلج.ا

                                                           

./ الحركفي، الجر السختار، ٔٛٔص ٗابغ نجيع، البحخ الخائق، ج/ .ٔٙ٘ص ٖ، جابغ عابجيغ، رد السحتار ٔ
 . ٕٛٗص ٔ./ شيخي زاده، مجسع األنيخ، ج ٕ٘٘ص
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 ال تدػػتحق الحاضػػشة شػػيرا ألجػػل، إلػػى أنػػو ٔكىػػػ مػػا ذىػػب إليػػو فقيػػاء السالكيػػة :ن لصػػخأي لصثػػم

، كالسحزػػف كال أجػخة حزػانة إال أف تكػػف الحاضػشة أـ السحزػػف كىػي فقيػخة ، ال نفقةحزانتيا

 .فقخىا، كلػ لع تحزشواستحقت الشفقة في مالو مغ حيث ، ألنيا مػسخ

اإلشبلؽ سػاء استحقاؽ األجخة لمحاضشة عمى  إلى ٖكالحشابمةٕذىب الذافعية :لصخأي لصثمصث

، مقابل قياميا بعسل مغ األعساؿ، كىحه األجخة  يخ أجخة الخضاع، كذلظ أـ  يخىا كانت أماً 

 كنفقة الػلج.

  :سختمرلصخأي لص

كذلظ لسا فيو مغ األقخل  ،ة في الخأي األكؿيسيل الباحث إلى ما ذىب إليو فقياء الحشفي

، كيقػي ذلظ ما يعسل بو في عخفشا الحاضخ كػف األـ في الحياة الدكجية أك شبلقيا لمرػال

، كأف يي مدتغشية بحلظ عغ أجخة الحزانةالخجعي تكػف نفقتيا عمى زكجيا كعمى ابشيا ف

إذا كانت عمى  يخ ذلظ فإنيا ، ك األساس كالسشتذخ فيسا بيغ الشاس حزانتيع في البيػت ىي

 .تدتحق األجخة

، الحزانة عمى السكمف بشفقة الرغيخنز القانػف عمى أف أجخة  :رأي لصقمنهف ف  ذصك

 . ٗكتقجر بأجخة مثل الحاضشة عمى أف ال تديج عمى قجرة السشفق

                                                           

./ ٕٖٔص  ٕ./ العجكي، حاشية العجكي عمى شخح كفاية الصالب الخباني، جٚٙص  ٕالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ج ٔ
ص  ٕذيخ الجرديخ، الذخح الكبيخ مع حاشية الجسػقي، ج./ الٜٕٔص  ٗالخخشي، شخح مخترخ خميل لمخخشي، ج

ٕ٘٘. 
ص  ٗ./ البجيخمي، حاشية البجيخمي عمى شخح السشيج، جٙٔ٘ص  ٗالجسل، حاشية الجسل عمى شخح السشيج، ج ٕ

 .ٜٖ٘ص  ٙ./ ابغ الفخاء، التيحيب، جٕٕ٘ص  ٚ./ الخممي، نياية السحتاج، جٕٔٔ
./ الكخمي، دليل الصالب، ص ٔٚٗص  ٗغ الشجار، مشتيى اإلرادات، ج./ ابٜٙٗص  ٘البيػتي، كذاؼ القشاع، ج ٖ

ٕٜٖ. 
 ـ.ٕٓٔٓ( )أ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٛٚٔـ./ كالسادة )ٜٚٙٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٜ٘ٔالسادة ) ٗ
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عمى أنو ال تدتحق األـ أجخة لمحزانة حاؿ قياـ الدكجية أك في عجة الصبلؽ  كنز أيزاً 

 . ٔخجعي ال

 .بسا ذىب إليوفقياء الحشفية ػف يخى أنو قج كافق كبشاء عمى ىحا فإف الشاضخ في مػاد القان

 يذج ؼضاَح انصغٍر: :فرع انصاًَان

فقج ذكخ سابقا أف أحج مدقصات الحزانة ىػ بمػغ الرغيخ السحزػف مغ ذكخ أك أنثى، 

  :دألة إلى أربعة محاىبفقج اختمف الفقياء في الس ،ما ذكختػضي  كتفريل فيأتي ىشا 

إلى أف حزانة الحكخ الرغيخ حتى يدتغشي، بحيث  ٕلصحشفي ذىب فقياء  لصسحىب لووؿ:

ألنو إذا استغشى يحتاج إلى التأديب كالتخمق بآدال الخجاؿ يأكل كحجه كيذخل كحجه كيمبذ كحجه، 

لمغالب؛ ألف  اعتبارا االستغشاء بدبع سشيغ ٖقجر الخراؼكأخبلقيع كاألل أقجر عمى ذلظ، ك 

الطاىخ أف الرغيخ إذا بمغ الدبع ييتجي بشفدو إلى األكل كالذخل كالمبذ كاالستشجاء كحجه فبل 

 حاجة إلى الحزانة.

                                                           

 ـ.ٕٓٔٓقانػف نفدو لعاـ ( )ج( مغ الٛٚٔـ./ كالسادة )ٜٚٙٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٓٙٔالسادة ) ٔ
ص  ٔ/ السبل خدخك، درر الحكاـ، ج٘ٔص  ٗ، االختيار، ج ابغ مػدكد./ ٕٗص ٗالكاساني، بجائع الرشائع، ج ٕ

 .ٕٙ٘/ الحركفي، الجر السختار، ص ٗٛٔص  ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٔٔٗ
حجث عغ: كىب  ي، الفقيو، الحشفي، السحجث.أبػ بكخ أحسج بغ عسخك بغ مييخ الذيبانالخراؼ شيخ الحشفية،  لعبلمة،ا ٖ

، كمدمع بغ إبخاىيع، كالقعشبي، كخمق كثيخ.  بغ جخيخ، كأبي عامخ العقجي، كالػاقجي، كأبي نعيع، كعسخك بغ عاصع، كعاـر
شاس: كاف فاضبل، صالحا، فارضا، حاسبا، عالسا بالخأي، مقجما عشج السيتجي باب، حتى قاؿ ال كقاؿ   بغ إسحاؽ الشجيع:

كيقجـ الجيسية. صشف لمسيتجي كتال )الخخاج(، فمسا قتل السيتجي، نيبت دار  ،ىػ ذا يحيي دكلة أحسج بغ أبي دكاد
، ككتال )الذخكط الكبيخ(، ثع اخترخه، ك )الخضاع( ك )أدل (صشف: كتال )الحيلالخراؼ، كذىبت بعس كتبو. 

مات:  ككاف قج قارل الثسانيغ. الكعبة كالسدجج كالقبخ(. ك )العريخ كأحكامو(، ك )أحكاـ الػقػؼ(، ك )ذرع ،القاضي(
 . ٖٕٔص ٖٔ./ يشطخ في: الحىبي، سيخ أعبلـ الشببلء، جببغجاد، سشة إحجى كستيغ كمائتيغ
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الرغيخة حتى تحيس كحا ذكخ في ضاىخ الخكاية كنقل عغ اإلماـ    ٔأما حزانة األنثى

 حتى تبمغ أك تذتيى.

ثابتة مغ كالدتو إلى ف حزانة الحكخ السحقق إلى أ ٕلصسمصكي ذىب فقياء  :لصسحىب لصثمن 

البمػغ، فإف بمغ كلػ زمًشا أك عاجًدا عغ الكدب أك مجشػًنا سقصت حزانة األـ كاستسخت نفقتو 

 عمى األل.

أما حزانة األنثى فتشتيي بجخػؿ الدكج كلػ صغيخيغ، كهف استسخت نفقتيسا عمى أبييسا؛ ألنو 

كما يثبتو أف الجخػؿ بالرغيخ أك الكبيخ السعدخ مدقط ال تبلـز بيغ سقػط الشفقة كالحزانة، 

 .ٖلمحزانة دكف الشفقة

إلى أف الحزانة في الرغيخ سػاء الحكخ أك األنثى  ٗلصذمفعي ذىب فقياء  لصسحىب لصثمصث:

  .تشتيي بالتسييد، كأما بعجه إلى البمػغ فتدسى كفالة

خ سػاء الحكخ أك األنثى تشتيي أف حزانة الرغيإلى  ٘لصحشمبك ذىب فقياء  لصسحىب لصخلبع:

ببمػغ الدغ الدابعة، كيكػف الحق في الحزانة قبل ىحا الدغ عمى ما تع ذكخه لؤلـ كمغ يمييا في 

 .التختيب كسا ىػ محكػر في محىبيع

                                                           

ص  ٔ/ السبل خدخك، درر الحكاـ، ج٘ٔص  ٗ، االختيار، ج ابغ مػدكد./ ٕٗص ٗالكاساني، بجائع الرشائع، ج ٔ
 .ٕٙ٘/ الحركفي، الجر السختار، ص ٗٛٔص  ٗق، ج./ ابغ نجيع، البحخ الخائٔٔٗ
 ٗ/ الدرقاني، شخح الدرقاني، جٕٗٔص ٗ/ الخعيشي، مػاىب الجميل، جٙٙص ٕالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ج ٕ
 .٘٘ٚص ٕ./ الراكي، حاشية الراكي، جٕٙ٘ص ٕ./ الذيخ الجرديخ، الذخح الكبيخ، جٜٙٗص
 السرادر الدابقة. ٖ
./ البجيخمي، حاشية ٚٗٗص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٜٔٔص ٘تاج، جالذخبيشي، مغشي السح ٗ

 .٘ٔ٘ص ٗ./ الجسل، حاشية الجسل، جٕٕ٘ص ٚ./ الخممي، نياية السحتاج، جٕٔٔص ٗالبجيخمي، ج
+ ٜ٘ٔص ٚ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٕٙٓ./ الحجاكي، زاد السدتقشع، صٜٚٗالسقجسي، العجة، ص ٘
 ٖ./ ابغ قجامة، الكافي، جٜٛٔ+ صٚٛٔص ٚ./ ابغ مفم ، السبجع، جٜٕٔػتي، عسجة الصالب، ص/ البئٙٔص
 .ٕٚٗ+ ص ٕٙٗص
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 ، فإف الحكخ كاألنثى الرغيخيغ كل لو كجو: في السحىب كبعج انتياء الدغ السحكػر

 يخ بيغ أبػيو فكاف عشج مغ اختار مشيسا، كاستجلػافالحكخ الرغيخ إذا بمغ سبع سشيغ خ: 

فقالت: يا رسػؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جاءت امخأة إلى رسػؿ هللا بسا ركي عغ أبي ىخيخة حيث قاؿ:  .ٔ

هللا إف زكجي يخيج أف يحىب بابشي كقج سقاني مغ برخ أبي عتبة كقج نفعشي، فقاؿ لو 

 .ٔفأخح بيج أمو فانصمقت بو( ،ؾ كىحه أمظ فخح بيج أييسا شرتىحا أبػ ): -ملسو هيلع هللا ىلص  -الشبي 

 جساع الرحابة. إكاستجلػا أيزا عمى أنو  .ٕ

 فأبػىا أحق بيا، كعممػا ذلظ بأف الغخض مغ الحزانة  كاألنثى الرغيخة إذا بمغت سبعا

 ،عشج أبييا، ألنيا تحتاج إلى الحفع كاألل أكلى بحلظ كالبشاء كػف تالحفع لمجارية في ال

هف األـ تحتاج إلى مغ يحفطيا كيرػنيا، كألف الجارية إذا بمغت الدبع فقج قاربت ك 

، كهنسا تخصب الجارية ٕعائذة كىي بشت سبع - ملسو هيلع هللا ىلص -الربلح لمتدكيج، كقج تدكج الشبي 

مغ أبييا ألنو السالظ لتدكيجيا كىػ أعمع بالكفاءة كأقجر عمى البحث فيقجـ عمى  يخه كسا 

  في العقج.يقجـ 

  لصسختمر:لصخأي 

الجخػؿ أك فإف الشاضخ في َراء الفقياء يخى أف االختبلؼ بيشيع يجكر حػؿ البمػغ أك التسييد 

لمحكخ الرغيخ السقجرة بدبع  فقياء الحشفية في سغ االستغشاءرأي  يسيل الباحث إلىك ، نثىباأل

ف الرغيخ إذا بمغ الدبع أ يقتزي الطاىخك  ،ظ ألف الحزانة كججت لحاجة الرغيخ، كذلسشيغ

                                                           

./كقاؿ ابغ حجخ العدقبلني: حجيث صحي ، ابغ حجخ ٖٕٛص ٕ(، جٕٕٚٚركاه أبػ داككد في سششو، حجيث رقع ) ٔ
ىػ ٖ٘ٗٔ، الصبعة األكلى، ٖٗٗلة األحكاـ، صالعدقبلني، أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ   بغ أحسج، بمػغ السخاـ مغ أد

كقاؿ  السسمكة العخبية الدعػدية، تحقيق: الجكتػر ماىخ ياسيغ الفحل. -ـ، دار القبذ لمشذخ كالتػزيع، الخياض ٕٗٔٓ -
، الصبعة األكلى، ٚٗص ٚاأللباني: اسشاده صحي .   ناصخ الجيغ األلباني، صحي  أبي داكد = األـ، األلباني، ج

 الكػيت.  -ـ، مؤسدة  خاس لمشذخ كالتػزيعٕٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔ
 . ٜٖٓٔ ص ٕ(، جٕٕٗٔركاه مدمع في صحيحو، رقع الحجيث ) ٕ
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، الحزانةكحجه فبل حاجة إلى  األكل كالذخل كالمبذ كاالستشجاء ييتجي بشفدو إلىسشيغ 

، كذلظ ألنيا ال تقػى سا ذىب إليو فقياء الحشفية أيًزاكبالشدبة لؤلنثى الرغيخة حتى تحيس ك

  .بو بعج ذلظ عمى نفديا كتحتاج إلى مغ يعمسيا حتى تبمغ مبمغ الشداء مغ الحيس فتدتغشي

 رأي لصقمنهف ف  ذصك: 

ت ى أنو تشتيي حزانة األـ التي حبدعم ـٜٙٚٔنز قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ 

مرغيخ نفديا عمى تخبية كحزانة أكالدىا إلى بمػ يع. كأيزا لغيخ األـ تستج إلى سغ التاسعة ل

 .ٔكهلى الحادية عذخة لمرغيخة

أف القانػف كافق السالكية بالشدبة لمرغيخ الحكخ دكف األنثى  فإف الشاضخ في نز القانػف يجج

 .بالشدبة لحزانة األـ

عمى أنو تدتسخ حزانة األـ إلى إتساـ  ـٕٓٔٓػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـكنز قان

  .ٕكلغيخ األـ إلى إتساـ السحزػف عذخ سشػات ،السحزػف خسدة عذخ مغ عسخه

لع يفخؽ بيغ الحي الججيج كحلظ ، شدبة لحزانة  يخ األـالقجيع بال أف القانػف  كالسبلحع

فيسا الفقيية مغ السحاىب  اً لع يػافق محىب، لحق الحزانة الرغيخ كالرغيخة في العسخ السدقط

 .ذىب إليو

 

 

 

                                                           

 ـ.ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٙٔ( ك )ٔٙٔالسادة ) ٔ
 .ٕٓٔٓ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٖٚٔالسادة ) ٕ
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 يطانة:  شالشحٔفٍّ  ،أؼكاو انصغٍر فً يطائم انُفماخ :انًثؽس انراتع

  :لصسظكب لووؿ: ععخيف لصشفق 

 تسييجا لمحجيث في السدألة:  ،تعخيف الشفقة لغة كاصصبلحا عشج الفقياء ال بج مغ بياف

كالشَّفقة: َما ُأنِفق، َكاْلَجْسُع ِنفاؽ. كالشِّفاُؽ، ِباْلَكْدِخ: َجْسُع الشََّفقة ِمَغ  أْصُميا َنَفَق، لصشفق  صغ :

َراِىِع، ك  َراِىُع ِمَغ الشَّفقة. َكَرُجٌل ِمْشفاٌؽ َأْي َكِثيُخ الشََّفقة. َأْي َنِفَج، َكَقْج َأنفَ  َنِفَق الدَّاُد َيْشَفُق َنَفقاً الجَّ قت الجَّ

 . ٔكالشََّفقة: َما َأنَفْقت، َكاْسَتْشَفْقَت َعَمى اْلِعَياِؿ َكَعَمى َنْفِدظَ 

عمى  ،عخفيا الفقياء بتعخيفات مختمفة، لكغ في مجسميا متقاربة في السعشى لصشفق  لصظالحم:

 الشحػ اآلتي:

 .ٕ: أنيا اإلدرار عمى الذيء بسا بو بقاؤهلصحشفي فيا فقج عخ 

في كتبيع: ما بو قػاـ معتاد  ٗكاعتسجىا فقياء السالكية ٖ: كىي كسا قاؿ ابغ عخفةلصسمصكي كعخفيا 

 حاؿ اآلدمي دكف سخؼ. 

عمى أنيا مأخػذة مغ اإلنفاؽ، كىػ اإلخخاج، كال يدتعسل إال في  في تعخيفيا: لصذمفعي كاقترخ 

 .٘الخيخ

                                                           

 .ٖٛ٘ص  ٓٔ، جابغ مشطػر، لداف العخل ٔ
ص  ٖ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٕٚ٘ص  ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، ج٘ٓ٘ص  ٕابغ نجيع، الشيخ الفائق، ج ٕ
 .ٜ٘ٙص  ٘./ العيشي، البشاية، جٓ٘
 .ٕٕٚص  ،الخصاع، شخح حجكد ابغ عخفة ٖ
الراكي، حاشية الراكي، ./ ٖٛٔص  ٗ./ الخخشي، شخح مخترخ خميل، جٖٕص  ٕالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ج ٗ
 . ٖ٘ٛص  ٗ./ عمير، مش  الجميل، جٜٕٚص  ٕج
./ قميػبي، حاشية قميػبي مع عسيخة، ٚٛٗص  ٗ./ الجسل، حاشية الجسل، جٔ٘ٔص  ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٘
 .ٖٔٓص  ٛ./ الييتسي، تحفة السحتاج، جٚٛٔص  ٚ./ الخممي، نياية السحتاج، جٓٚص  ٗج
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 . ٔكتػابعيا اً ككدػًة كسكش كهداماً  اً أنيا كفاية مغ يسػنو خبد : لصحشمبك كعخفيا 

اربة في السعشى، كهف اختمفت ككسا بيغ الباحث سابقا فإف الشاضخ في تعخيفات الفقياء يخاىا متق

حيث تجكر التعخيفات حػؿ مفيػـ السؤنة كاإلنفاؽ،  ،األكض  مغ بيشيع تعخيف الحشابمة ، كأفلفطا

 .نداف سػاء عمى نفدو أك عمى  يخهلحي يكػف ىجفو قػاـ حاؿ اإلا

  .فمع يأت بتعخيف محجد ككاض  لمشفقة لصقمنهف أما 

  :فرعأٌفٍّ  ،عة عهٍّ َفمح انصغٍر ٔضثة ٔظٕتٓاانًطهة انصاًَ: فًٍٍ ذ

 عهى يٍ ذعة َفمح انصغٍر:  :انفرع األٔل

عمى أف نفقة األكالد  ،٘كالحشابمةٗذافعيةكالٖكالسالكيةٕمغ الحشفية اتفقت السحاىب األربعة

، كهْف ُعجـ األل فإنيا تجب عمى الجج، أما  يخ ذلظ فعمى را كهناثا تجب عمى األلالرغار ذكػ 

 كاستجلػا لحلظ:  ،الخبلؼ

                                                           

./ البيػتي، الخكض ٜٖٗص  ٗ./ ابغ الشجار، مشتيى اإلرادات، جٚٓٔص  ٚلخكض السخبع، جالعاصسي، حاشية ا ٔ
 .ٙٔٙص  ٘./ الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، جٔٗٔص  ٚ./ ابغ مفم ، السبجع، جٛٔٙالسخبع، ص 

ص  ٖج./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، ٙٙ٘ص  ٖ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٓٔص ٗ، اإلختيار، جابغ مػدكد ٕ
 .ٜٜص ٖ./ السيجاني، المبال، جٕٛٓص  ٘./ الدخخدي، السبدػط، ج٘ٔٙ
./ ٕٓٛ٘ص ٙ./ المخسي، التبرخة، جٖٗٔص ٕ./ العجكي، حاشية العجكي، جٛٙص ٕالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ج ٖ

 .ٛٛ٘ص ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٔٔٚص ٕزركؽ، شخح زركؽ، ج
 ٖ./ الذيخازي، السيحل، جٖٗٗص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٖٛٔص  ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٗ

ص  ٗ./ الجسل، حاشية الجسل، جٖٕٚص  ٘ٔ./ ابغ رفعة، كفاية الشبيو، ج٘ٙص ٓٔ./ الخافعي، العديد، جٓٙٔص 
٘ٔٓ. 
العجة، ص  السقجسي،بياء الجيغ ./ ٕٚٔص  ٚ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع،جٕٖٔص  ٜابغ مفم ، الفخكع، ج ٘

./ الخحيباني، مصالب ٕٜٖص  ٜ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٕٗٚص  ٜالكبيخ، جالذخح بغ قجامة، عبج الخحسغ ./ ٔٛٗ
 .ٖٗٙص  ٘أكلي الشيى،ج
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  هللا  أكجب. حيث ٔ(َكَعَمى اْلَسْػُلػِد َلُو ِرْزُقُيغَّ َكِكْدَػُتُيغَّ ِباْلَسْعُخكؼِ ) :-تعالى -قػؿ هللا– 

عمى السػلػد لو كىػ األل لػلجه الخزؽ بسعشى الشفقة كالكدػة التي ىي بسعشى  -تعالى 

 الثيال.

  ـُ ْبُغ ُعْخَكَة، َعْغ َأِبيوِ كما ركي عغ َعْغ َعاِئَذَة، َقاَلْت: َجاَءْت ِىْشٌج ِإَلى الشَِّبيِّ َصمَّى  ،ِىَذا

يِشي َما َيْكِفيِشي ، اَل ُيْعصِ َأَبا ُسْفَياَف َرُجٌل َشِحي  ِإفَّ  َفَقاَلْت: َيا َرُسػَؿ ّللاَِّ  ،هللُا َعَمْيِو َكَسمَّعَ 

. ٕ)ُخِحي َما َيْكِفيِظ َكَكَلَجِؾ ِباْلَسْعُخكِؼ( ، َكُىَػ اَل َيْعَمُع، َفَقاَؿ:ِإالَّ َما َأَخْحُت ِمْغ َماِلوِ  َكَكَلِجي،

أباح ليشج أخح ما  –ملسو هيلع هللا ىلص  –: أف الخسػؿ . حيث أف كجو الجاللة مغ الحجيثِٕباْلَسْعُخكِؼ(

يكفييا مؤنة تدج بيا حاجتيا ككلجىا مغ زكجيا دكف عمسو، ألف األصل ىػ كجػل الشفقة 

 .ٖعميو، كلػال الػجػل لسا أباح ليا ذلظ

  :لػجػل الشفقة عمى األل لػلجه شخكشا ىي ت السحاىب األربعةكاشتخش

 خعمى الرغيي مشو يشفق الػلفإف كاف لمرغيخ ماؿ  ال ماؿ لو، كػف الػلج فقيخاً أف ي .ٔ

، كذلظ لسقتزى كاليتو، كلػ أفدج الرغيخ نفقتو، فإف الػلي يجفعيا إليو  بغيخ إذف الحاكع

                                                           

 [. ٖٖٕسػرة البقخة، َية ] ٔ
 ٖ(، جٗٔٚٔ)./ كركاه مدمع في صحيحو، رقع الحجيث ٜٙٚص ٕ(، جٖٜٕٕركاه البخاري في صحيحو، رقع الحجيث ) ٕ
 .ٖٖٛٔص

ص  ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٙٙ٘ص  ٖ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٓٔص ٗختيار، ج، االابغ مػدكد 3
 ٕ./ العجكي، حاشية العجكي، جٛٙص ٕالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ج /.ٕٛٓص  ٘./ الدخخدي، السبدػط، ج٘ٔٙ
ص  ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج./ ٔٔٚص ٕ./ زركؽ، شخح زركؽ، جٕٓٛ٘ص ٙ./ المخسي، التبرخة، جٖٗٔص
 ٓٔ./ الخافعي، العديد، جٓٙٔص  ٖ./ الذيخازي، السيحل، جٖٗٗص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٖٛٔ
 ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع،ٕٖٔص  ٜابغ مفم ، الفخكع، ج/ .ٓٔ٘ص  ٗالجسل، حاشية الجسل، ج ./٘ٙص
./ ٕٗٚص  ٜالكبيخ، جالذخح بغ قجامة، عبج الخحسغ ./ ٔٛٗالعجة، ص السقجسي، بياء الجيغ ./ ٕٚٔص  ٚج

 .ٕٜٖص  ٜالسخداكي، اإلنراؼ، ج
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يػما بيػـ دفعا لمسفدجة، كهف كاف الرغيخ  يخ مفدج لشفقتو كقج بمغ عاقبل، فإنو يجػز 

 .ٔأف يعجل لو ما جخت العادة عشج أىل البمج بتعجيل تدميسو مالو

، فإف كاف لو كلج مسمػؾ لمغيخ، فإف نفقتو ال تجب عميو، بل تجب اً خ كأف يكػف الػلج ح .ٕ

 .ٕعمى السالظ

: كىػ أف يكػف األل السشفق في قػؿ ليع شخشاً  ٘كالحشابمةٗالذافعيةك ٖكأضاؼ السالكية .ٖ

 .فإف نفقة الػلج تدقط عشو اً معدخ  ، فإف كافاً مػسخ 

الرغيخ، فإذا  هاؽ عمى كلجنفإنيع ال يذتخشػف يدار األل في اإلف ٙأما فقياء الحشفية

لكغ يفخض عميو ، كتجب عميو كاف األل معدخا ال تدقط نفقتو عمى أكالده الرغار

كهف أبى األل أف يكتدب كيشفق عمييع يجبخ عمى ذلظ كيحبذ، بخبلؼ  ،مقجار شاقتو

                                                           

ص  ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٙٙ٘ص  ٖ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٓٔص ٗ، اإلختيار، جابغ مػدكد ٔ 
 ٕ./ العجكي، حاشية العجكي، جٛٙص ٕالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ج /.ٕٛٓص  ٘./ الدخخدي، السبدػط، ج٘ٔٙ
ص  ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج./ ٔٔٚص ٕ./ زركؽ، شخح زركؽ، جٕٓٛ٘ص ٙ./ المخسي، التبرخة، جٖٗٔص
 ./٘ٙص ٓٔ./ الخافعي، العديد، جٓٙٔص  ٖ./ الذيخازي، السيحل، جٖٗٗص ٖ./ األنراري، أسشى السصالب، جٖٛٔ

ص  ٚ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع،جٕٖٔص  ٜالفخكع، ج ابغ مفم ،/ .ٓٔ٘ص  ٗالجسل، حاشية الجسل، ج
./ السخداكي، ٕٗٚص  ٜالكبيخ، جالذخح بغ قجامة، عبج الخحسغ ./ ٔٛٗالسقجسي، العجة، ص بياء الجيغ ./ ٕٚٔ

 .ٕٜٖص  ٜاإلنراؼ، ج
 السرادر الدابقة. ٕ
./ ٕٓٛ٘ص ٙ/ المخسي، التبرخة، ج.ٖٗٔص ٕ./ العجكي، حاشية العجكي، جٛٙص ٕالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ج ٖ

 .ٛٛ٘ص ٘التاج كاإلكميل، ج العبجري،./ ٔٔٚص ٕزكرؽ، شخح زكرؽ، ج
ص  ٚ./ الخممي، نياية السحتاج، جٕٓٛص  ٛ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٗٛٔص  ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٗ

 .ٓٔ٘ص  ٗ./ الجسل، حاشية الجسل، جٖٙٗص  ٛ./ الييتسي، تحفة السحتاج، جٕٛٔ
السقجسي، العجة، بياء الجيغ ./ ٖٕٙ./ البيػتي، الخكض السخبع، ص ٖٔٔص  ٚالعاصسي، حاشية الخكض السخبع،ج ٘
 .ٕٙٚص  ٜبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ ./ ٖٗٙص  ٘./ الخحيباني، مصالب أكلي الشيى،جٕٛٗص 
./ ابغ نجيع، البحخ ٜٙ٘ص  ٖني، ج./ ابغ مازة، السحيط البخىاٖٛٓص ٘الجراص، شخح مخترخ الصحاكي، ج ٙ

 . ٖٓٗص ٓٔ. / الذيباني، األصل، جٜٕٔص  ٗالخائق، ج
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ألف في  ،سائخ الجيػف، فإف الػالجيغ كهف َعَمػ ال يحبدػف بجيػف األكالد إال في الشفقة

 :كاستجلػا .تشاع عغ اإلنفاؽ إتبلؼ الشفذاالم

  كجو الجاللة في اآلية: ك  ،ٔ(َكَمغ ُقِجَر َعَمْيِو ِرْزُقُو َفْمُيشِفْق ِمسَّا ََتاُه ّللاَُّ ): -تعالى -بقػؿ هللا

 ،حاؿ الفقخ؛ ألف ىحه نفقة الخضاعيجؿ عمى كجػل نفقة الدكجة كالػلج الرغيخ في 

 . ٕبشو الرغيخكنفقة الخضاع مغ نفقة األل عمى ا

  لسا كاف الفقيخ مجبًخا عمى نفقة زكجتو، كجب أف يجبخ عمى نفقة كلجه الرغار، كيجبخ ك

يغ، كسائخ حقػؽ اآلدمييغ، التي ال عمى نفقة الدكجة مع الفقخ؛ ألف ذلظ بسشدلة الجّ 

 .ٖأنو يجبخ عمى نفقتيا كهف كانت مػسخةكيؤكج ذلظ تختمف فييا حاؿ اإلعدار كاليدار، 

 ضثة ٔظٕب انُفمح عهى انصغٍر: :انصاًَانفرع 

 ،ٙالذافعيةك ٘كالسالكيةٗاتفق الفقياء مغ الحشفية

 

 

                                                           

 [ٚ] سػرة الصبلؽ: َية  1
 .ٜٔٙص  ٖالجراص، أحكاـ القَخف، ج ٕ
 .ٜٙ٘ص  ٖ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٖٛٓص ٘الجراص، شخح مخترخ الصحاكي، ج ٖ
 ٗ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٖٜٕص ٕ يشاني، اليجاية، ج./ السخ ٜٚ٘ص ٖابغ مازة، السحيط البخىاني، ج ٗ
 .ٗٓٚص ٘./ العيشي، البشاية، جٕٕٗص ٘./ الدخخدي، السبدػط، ج٘ٓٔص ٖ./ السيجاني، المبال، جٕٕٛص
./ الذيخ الجرديخ، الذخح الكبيخ مع ٗٛ٘ص ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٛٙص ٕالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ج ٘

 .ٕٙٔص ٘./ خميل بغ اسحق، التػضي ، جٛٓ٘ص ٕسػقي، جحاشية الج
 ٖ./ الذيخازي، السيحل، جٔ٘ٔص  ٘./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٕٙٗص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا  ٙ

./ الخممي، نياية ٕٖٗص  ٙ، التيحيب، جالبغػي  ./ ابغ الفخاءٕٕٚص  ٛ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٛ٘ٔص 
 .ٚٛٔص ٚالسحتاج، ج
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ابة في ، عمى أف سبب كجػل نفقة األل عمى أكالده الرغار ىػ الشدب السعخكؼ بالقخ ٔكالحشابمة

 ، كىي القخابة القخيبة التي يفتخض كصميا كيحـخ قصعيا.الفقو اإلسبلمي

  :رأي لصقمنهف ف  لصسدأص

إذا لسا يكغ لمػلج ماؿ فشفقتو عمى أبيو ال ) :نز قانػف األحػاؿ الذخرية األردني عمى أنو

 .ٕ(ما لع يكغ األل فقيخا عاجدًا عغ الشفقة كالكدب آلفة بجنية أك عقمية ،يذاركو فييا أحج

 .كخهالسدألة عمى الشحػ الحي سبق ذكبشاء عمى ىحا، فإنو يتز  أف القانػف أخح بخأي الفقياء في 

 انًطهة انصانس: يذج َفمح انصغٍر:

ذىب جسيػر الفقياء إلى التفريل في مجة الشفقة عمى الرغيخ بالشدبة لمرغيخ الحكخ أك 

 األنثى، عمى الشحػ التالي:

 :عمى أف ٙكالحشابمة٘كالذافعيةٗكالسالكيةٖالفقياء مغ الحشفية اتفق بمصشدب  صكحكخ لصرغيخ

و الحمع، كأف يكػف قادرًا عمى االكتدال، كعمتيع في عميو مغ أبيو تشتيي ببمػ  الشفقة

  .كالقادر عمى التكدب مدتغغ عشيا ،ذلظ: أف الشفقة إنسا تجب عمى سبيل السػاساة

                                                           

./ العاصسي، حاشية الخكض ٜٕٛص ٕ./ التغمبي، نيل السآرل، جٕٕ٘ص ٖالبيػتي، شخح مشتيى اإلرادات، ج ٔ
 .ٚٓٔص ٚالسخبع، ج

 ـ.ٕٓٔٓ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٚٛٔـ. كالسادة )ٜٙٚٔ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية لعاـ ٛٙٔالسادة ) ٕ
 ٔ./ شيخي زادة، مجسع األنيخ، جٕٔٙص ٖغ، رد السحتار، ج./ ابغ عابجيٖٕٕص ٗابغ نجيع، البحخ الخائق، ج ٖ
 .ٜٗٗص
 ٘، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٜٙص ٕ./ الشفخاكي، الفػاكو الجكاني، جٕ٘ٙص ٕمالظ بغ أنذ، السجكنة، ج ٗ
/ العجكي، حاشية ٕٓٛ٘ص ٙ./ المخسي، التبرخة، جٔٔٚص ٕشخح زركؽ عمى متغ الخسالة، ج./ زركؽ، ٛٛ٘ص

 .ٖٗٔص ٕالعجكي، ج
 ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٙٛٔص ٘./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٛٙص ٓٔالخافعي، العديد، ج ٘
 .ٕٕٗص ٘ٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٕٕٛص ٛ./ الجميخي، الشجع الػىاج، جٖٗٗص
 . ٖٗٙص ٘كلي الشيى، ج./ الخحيباني، مصالب أٓٚٔص ٚ./ ابغ مفم ، السبجع، جٕ٘ٔص ٛابغ قجامة، السغشي، ج ٙ
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 في ذلظ عمى قػليغ الفقياءف: وأسم بمصشدب  صألنث  لصرغيخة: 

ة عمييا أف الشفق إلى ٖالحشابمةك ٕكالذافعيةٔالحشفية كىػ ما ذىب إليو فقياء :لصقهؿ لووؿ

، كال يؤجخىا لمخجمة خػفا مغ يتع عقج الشكاح عمييامغ أبييا تبقى مدتسخة إلى أف 

كهذا تدكجت ترب  نفقتيا عمى زكجيا، فإذا  ،مخاشخ الخمػة بيا كىػ ال يجػز شخعاً 

 شمقت عادت نفقتيا عمى األل، كال يجػز لؤلل أف يجبخىا عمى االكتدال.

حتى يجخل إلى أف نفقة األنثى الرغيخة  ٗياء السالكيةكىػ ما ذىب إليو فق :لصقهؿ لصثمن 

، كهنسا ألـد األل نفقتيا ذا دخل بيا سقصت الشفقة عغ أبييافإالبالغ السػسخ،  بيا زكجيا

 . لحاؿ ضعفيا في ذلظ

 : لصسختمرلصخأي 

 ، كذلظ أف األنثى بسجخد العقج عميياذىب إليو الفقياء في القػؿ األكؿيسيل الباحث إلى ما 

 ، كيقػي ذلظ عخفشاالي ترب  نفقتيا كاجبة عمى زكجيا، كبالتبحت زكجة مغ عقج عميياأص

 .الحاضخ، السعسػؿ فيو بيغ الشاس

 

                                                           

 ،القجكري، أحسج بغ   بغ أحسج بغ جعفخ بغ حسجاف أبػ الحديغ، التجخيج./ ٛٔ٘ص ٕابغ نجيع، الشيخ الفائق، ج ٔ
، ـ تحقيق: مخكد الجراسات الفقيية كاالقترادية )أ.د   أحسج سخاج ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔالصبعة الثانية  ،٘ٔٗ٘ص ٓٔج

 .ٗٔٙص  ٖ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٖٖٙص ٓٔ./ الذيباني، األصل، جالقاىخة –دبلـ أ.د عمي جسعة  (، دار ال
، فت  السعيغ، ./ السميباري ٖٗٗص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٘ٛٔص ٘الذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٕ
 . ٜٕٔص ٚ./ الخممي، نياية السحتاج، جٕٔ٘ص ٗ/ الجسل، حاشية الجسل، ج .٘٘٘ص
  التسيسي الشججي، مخترخ اإلنراؼ ، بغ عبج الػىالا ./ٕٛٚص  ٜبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جلخحسغ عبج ا ٖ

عبج العديد بغ زيج الخكمي، د.   بمتاجي، د. سيج حجال./ مصابع ، الصبعة األكلى، تحقيق: ٖٓٚكالذخح الكبيخ، ص
 الخياض.  –الخياض 

./ العجكي، حاشية العجكي عمى شخح كفاية ٜٙص ٕي، الفػاكو الجكاني، ج./ الشفخاك ٕٛٙص ٕ، الكافي، جابغ عبج البخ ٗ
 .ٖ٘ٔص ٕالصالب الخباني، ج
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 رأي لصقمنهف ف  لصسدأص : 

ى تدتسخ نفقة األكالد إلى أف تتدكج األنث: )ٔفي مادتونز قانػف األحػاؿ الذخرية األردني 

يرل الغبلـ إلى الحج الحي يتكدب فيو أمثالو ما لع  ، كهلى أفالتي ليدت مػسخة بعسميا ككدبيا

الدابق بالشدبة لمحكخ الفقياء كبشاء عمى ىحا فإنو يتز  أف القانػف أخح بخأي  .(يكغ شالب عمع

 .الرغيخ كاألنثى الرغيخة، كعميو يعسل بو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ـ. ٕٓٔٓ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٜ٘ٔـ. كالسادة )ٜٙٚٔ( )ل( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٛٙٔالسادة ) ٔ
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نٕصٍح ٔانٕصاٌح أؼكاو انصغٍر فً يطائم انٕالٌح ٔا :انفصم انراتع

 :ٌأفٍّ يثؽص عهٍّ،

 

 .ف  سمصو أحكمـ لصرغيخ ف  سدم ا لصهالي  عكيو :لصسبحث لووؿ

 .أحكمـ لصرغيخ ف  سدم ا لصهصي  ولصهصمي  عكيو :من لصسبحث لصث
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 :، ٔفٍّ خًطح يطانةانّفً يأؼكاو انصغٍر فً يطائم انٕالٌح عهٍّ  :انًثؽس األٔل

مغ مقاصج الذخيعة اإلسبلمية إقامة السجتسع اإلسبلمي الحي تراف فيو الحقػؽ كتأمغ فيو 

الشفػس، كفي سبيل تحقيق ىحا السقرج جاءت أحكاميا مشطسة لكل السعامبلت بيغ األفخاد 

لتداـ بعزيع ببعس، فأصبحت ىحه األحكاـ مغ التكاليف الذخعية التي يجب عمى السكمف اال

بيا، كاقتزت حكسة التذخيع استثشاء الرغيخ مغ التكاليف الذخعية لشقز أىميتو، كشالسا أنو 

يذاء، فيػ في ىحه السخحمة ال  ساناقز األىمية فميذ مغ العجؿ تخكو يترخؼ في أمػالو كيف

اكتساؿ عقمو كرشجه، فيكػف عخضة لخدارة أمػالو لعجـ  بالشدبةيدتصيع تسييد ما فيو مرمحتو 

لزعاؼ الشفػس مغ أفخاد السجتسع، فكاف البج مغ ضػابط تحج مغ ترخفاتو السالية، كمغ  كىجفاً 

كسػؼ  ،حفع أمػالو كصيانة حقػقو كحسايتوىحه الزػابط فخض الػالية عميو حتى يقػـ الػلي ب

  .يتع بياف ذلظ في السصالب اآلتية

 انٕالٌح عهى يال انصغٍر: يفٕٓو  :ٔلانًطهة األ

، لكغ عشج الفقياء القجامى بياف مفيػـ الػالية في مبحث الػالية عمى نكاح الرغيخسبق أف تع 

الية تشقدع كجاء أيزًا أف الػ ، ىعلع يقف الباحث عمى تعخيف محجد ككاض  لمػالية بذكل عاـ عشج

في مبحث ، كقج سبق ذكخىا ية عمى الشفذ كالػالية في الشكاح: الػالألقداـ لعجة اعتبارات، مشيا

، كمشيا الػالية عمى الساؿ الحي سيتع بيانو في أحكاـ الرغيخ في ية عمى نكاح الرغيخالػال

  .مدائل الػالية عمى مالو في ىحا السبحث

 : ح الفقياء حجيثا عمى الشحػ اآلتيفي اصصبل عمى ماؿ الرغيخ جاء تعخيف الػاليةك 

 ، كتشفيحىا. باألمػاؿمى إنذاء العقػد الخاصة : ىي القجرة عٔلصذيخ دمحم أبه زىخةعخفيا 

                                                           

 ـ، دار الفكخ العخبي. ٜٚ٘ٔ، الصبعة الثالثة، ٚٓٔاألحػاؿ الذخرية، ص   ، ،أبػ زىخة ٔ
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ىي سمصة شخعية، تجعل لسغ يثبت لو حق الشطخ : ٔلصذيخ دمحم بن عبج لصعديد لصشس كعخفيا  - أ

 فيسا فيو حع لمسػلى عميو، في مالو بانذاء العقػد كتشفيحىا.

، لعجـ كجػد العقل لجيو غ يػلج يكػف فاقجًا أىمية الترخؼف الرغيخ حيفإ :وصكتهضيح أكثخ

، كيبقى كحلظ إلى لذخاء، كال يعمع الشافع مغ الزارفبل يفيع البيع كا ،ه األىميةالحي ىػ مشاط ىح

، ألنو عاجد يكػف بحاجة إلى مغ يتػلى أمػالو ىػ بحلظك  ،ة(فيكػف )ناقز األىمي ،سغ التسييد

كالذخاء ، كيجربو عمى البيع تاج إلى الػلي كي يحفع لو أمػالوعغ تجبيخىا كهدارتيا بشفدو، فيح

حتى يكتدب الخبخة كالسيارة إلى حيغ تدميسيا لو كقت بمػ و سغ  ،لترخفات الساليةكسائخ ا

 .ٕالخشج

 :ٔفٍّ فرعاٌ ،ذؽذٌذ انٕنً عهى يال انصغٍر ٔشرٔطّ :ًَانًطهة انصا

 :ذؽذٌذ انٕنً عهى يال انصغٍر :انفرع األٔل

عمى أف األل ىػ تفقػا ا ٙكالحشابمة٘كالذافعيةٗكالسالكيةٖفقياء الحشفيةال بج مغ اإلشارة إلى أف 

شفقة عمييع، كلكغ لػ تػفي  ألنو األكثخ -في الساؿ سػاء في الشكاح أـ -الػلي الذخعي لمرغار

                                                           

 الخياض.  -ـ ، مكتبة السمظ فيج الػششيةٕٕٔٓ، الصبعة االكلى،ٓ٘  عبج العديد، الػالية عمى الساؿ، ص ، الشسي ٔ
 . ٜ٘السرجر الدابق، ص  ٕ
./ الحركفي، الجر السختار، ٚٚٔص ٚ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٕٖٓص ٔخدخك، درر الحكاـ، ج السبل ٖ
 . ٕٕٔص ٙلديمعي، تبييغ الحقائق، ج./ ا٘ٓ٘ص
ـ، دار الكتب العمسية، ٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔالصبعة األكلى ، ٚٙٔص ٕ، التمقيغ في الفقو السالكي، جالقاضي عبج الػىال ٗ

./ ابغ الحاجب، جامع األميات، ٜٗٙص ٙ، التاج كاإلكميل، جالعبجري  /أبي أكيذ   بػ خبدة الحدشي التصػاني. تحقيق:
 .ٖٙٛص
./ ٖٖٚص ٗ./ الخممي، نياية السحتاج، جٕٗٔ./ الشػكي، مشياج الصالبيغ، صٔ٘ٔص ٖبيشي، مغشي السحتاج، جالذخ  ٘

 .ٚٚٔ+ٙٚٔص ٘الييتسي، تحفة السحتاج، ج
 ٔ./ البيػتي، عسجة الصالب، جٜٓٔ-ٜٛٔص ٘./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٜص ٚابغ مفم ، الفخكع، ج ٙ
 . ٚٓٔص ٕو اإلماـ أحسج، ج./ ابغ قجامة، الكافي في فقٖ٘ٔص
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ماؿ الػالية عمى مدتحقي اختمف الفقياء في تختيب  ؟مسغ تكػف الػالية عمى ماؿ الرغيخاألل ف

  :ثبلثة التاليةاألقػاؿ العمى السحكػر في مبحث الشكاح كىػ يختمف أيزًا عغ  ،الرغيخ

ػصيو، ثع لػصي كصيو، ثع لمجج الرحي  كهف عبل، ثع ل أللبعج ا: تثبت الػالية ٔلصحشفي  .ٔ

 مقاضي أك لػصي القاضي الحي نربو.الجج، ثع لػصي كصيو، ثع ل لػصي

لػصيو ككصي كصيو، ثع لمحاكع أك  بعج األل الػالية عمى الرغيخ :3ولصحشمبك 2لصسمصكي  .ٕ

الية لمجج عشجىع، فإذا عيشو القاضي يكػف كصيا مغ قبل القاضي، كصيو، كيتز  أنو ال ك 

كيدتسج مشو سمصتو، كيعّممػف ذلظ بأف الجج ال يجلي لمرغيخ بشفدو، كهنسا باألل، فبل تكػف 

 .لو الػالية كاألخ كالعع

لمجج ثع لػصي مغ تأخخ مشيسا ثع القاضي ثع  بعج األلالػالية عمى الرغيخ  :4لصذمفعي  .ٖ

  .نائبو

 ،الرغيخ ماؿ ختبلؼ في تختيب الفقياء لسدتحقي الػالية عمىخ كاضحًا مسا سبق االييط

 .كلكشيا تتفق عمى أف القاضي أك الحاكع يأتي متأخخًا بعج كصي األل أك كصي كصيو

 

                                                           

./ الحركفي، الجر السختار، ٚٚٔص ٚ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٕٖٓص ٔالسبل خدخك، درر الحكاـ، ج ٔ
 . ٕٕٔص ٙ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، ج٘ٓ٘ص
لحاجب، ./ ابغ اٜٗٙص ٙالتاج كاإلكميل، ج العبجري،./ ٚٙٔص ٕ، التمقيغ في الفقو السالكي، جالقاضي عبج الػىال ٕ

 .ٖٙٛجامع األميات، ص
مشرػر بغ يػنذ ./ البيػتي، ٜٓٔ-ٜٛٔص ٘./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٜص ٚابغ مفم ، الفخكع، ج ٖ

، ـٕٓٔٓىػ  ٖٔٗٔالصبعة األكلى،، ٖ٘ٔص ٔ، جلشيل السآرل عسجة الصالببغ صبلح الجيغ بغ حدغ بغ إدريذ، 
/ ابغ قجامة، الكافي في .مصمق بغ جاسخ بغ مصمق الفارس الجاسخ، تحقيق: تمؤسدة الججيج الشافع لمشذخ كالتػزيع، الكػي

 . ٚٓٔص ٕفقو اإلماـ أحسج، ج
 ٗ/ الخممي، نياية السحتاج، ج.ٖٙٗص ٖالجسل، حاشية الجسل، ج./ ٔ٘ٔص ٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٗ
 .ٚٚٔ+ٙٚٔص ٘./ الييتسي، تحفة السحتاج، جٖٖٚص
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أف كلي الرغيخ ىػ أبػه ) :نز قانػف األحػاؿ الذخرية األردني عمى :رأي لصقمنهف ف  ذصك

. ٔ(ي  ثع كصي الجج ثع السحكسة أك الػصي الحي نربتو السحكسةثع كصي أبيو ثع ججه الرح

 . يخه أكثخ مغ يقتخل مغ السحىب الحشفيكاف كيتز  مسا سبق أف القانػف 

 : ًَ: شرٔط انٕالٌح عهى يال انصغٍرانفرع انصا

ال بج مغ اإلشارة ىشا أف شخكط الػلي متحققة في كل مغ الػلي في نكاح الرغيخ كفي الػلي 

 :خ في الػلي عمى ماؿ الرغيخ، كىػشخط َخ لكغ يزاؼ إلى ما سبق مغ الذخكط ،وعمى مال

عمى كجو ترخؼ الػلي بساؿ الرغيخ  يشبغي أف يكػف : عحقق لصسركح  صكرغيخ - أ

غار القرخ عقارا كانت أك أمػاؿ الر كالذخاء في بيعالفيكػف لؤلل  ،السرمحة لمرغيخ

، يأتي بياف ذلظ في السصمب القادـسك  ،إذا تحققت السرمحة لمرغيخ في ذلظ مشقػال

أىع الزػابط التي تحكع ترخفات الػلي في ماؿ الرغيخ مغ خبلؿ  ٕفقياءاستشبط الو

 : ٖاآليات القَخنية كاألحاديث الشبػية كىي كسا يمي

التقيج بالشطخ في الترخؼ، بأف يكػف الترخؼ مغ حع الرغيخ كمرمحتو كلحاجة  أوال:

 ى ترخفاتو الغبصة.عم كأف يتختب ،تتحقق لمرغيخ

  .عمى ترخفو  خر أف ال يعػد الترخؼ عميو بالزخر، كأف ال يتختب ثمنيم: 

                                                           

 ـ. ٕٓٔٓحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ( مغ قانػف األٖٕٕالسادة ) ٔ
 ٕ./ الذيخازي، السيحل، جٕٖٕص ٖ./ الجسػقي، حاشية الجسػقي، جٔٚٔ-ٜٙٔص ٚالكاساني، بجائع الرشائع، ج ٕ
 . ٚٗٗص ٖ./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٖٖٗص ٗ./ ابغ قجامة، السغشي، جٕٙٔص
مجمة ، ٖٖ٘ماؿ الرغيخ )العبادات السالية أنسػذجا(، صالدكخ،   عػاد، ترخفات الػلي في  -  أميغ ،السشاسية ٖ

 األردف. -ردنية الجامعة األ ،ٕ، العجدٖٙ، عسادة البحث العمسي، السجمج ٜٕٓٓسشة دراسات الذخيعة كالقانػف، 
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 : ٔكىحاف الزابصاف قج استفيجا مغ األدلة التالية

 ( :ْنَيا َكاآلِخَخِة َكَيْدَأُلػَنَظ َعِغ اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصبَلٌح لَُّيْع َخْيٌخ َكِهْف ُتَخاِلُصػُىعْ قػلو تعالى  ِفي الجُّ

َفِإْخَػاُنُكْع َوّللّاُ َيْعَمُع اْلُسْفِدَج ِمَغ اْلُسْرِمِ  َكَلْػ َشاء ّللّاُ ألْعَشَتُكْع ِإفَّ ّللّاَ َعِديٌد َحِكيٌع (
ٕ. 

  )ُه  .ٖكقػلو تعالى: )َكاَل َتْقَخُبػا َماَؿ اْلَيِتيِع ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَدُغ َحتَّٰى َيْبُمَغ َأُشجَّ

ا اآليتيغ الكخيستيغ تشيياف بسشصػقيسا األكلياء عمى الساؿ عغ الترخؼ في كجو الجاللة: كمت

 .ٗإال بسا فيو صبلحو كتثسيخه، كذلظ بحفع أصػلو كتشسية فخكعو –السػلى عميو  –ماؿ اليتيع 

 :ىحل لصذخطرأي لصقمنهف ف  

ة نز قانػف األحػاؿ الذخرية األردني عمى أف لؤلـ كلكل متبخع أف يذتخط ما يقيج سمص

الػلي أك الػصي في الترخؼ في الساؿ الستبخع بو كهدارتو كتخاعى ىحه الذخكط ما أمكغ كبسا ال 

 .٘يزخ مرمحة القاصخ

قيسة أك بغبغ كنز أيزا أف األل كالجج إذا ترخفا في ماؿ الرغيخ ككاف ترخفيسا بسثل ال

تيسا أك أف تدمبيسا ، أـ إذا عخفا بدػء الترخؼ فممسحكسة أف تقيج مغ كالييديخ ص  العقج كنفح

 .ٙىحه الػالية

                                                           

  .ٖٖ٘الدكخ، ترخفات الػلي في ماؿ الرغيخ )العبادات السالية أنسػذجا(، صك  -يةالسشاس ٔ
 [ ٕٕٓ]سػرة البقخة، اآلية:  ٕ
 [ٖٗ]سػرة االسخاء، االية:  ٖ
 ٚ+ ج ٖٙص ٖ، ج= تفديخ القخشبي ، الجامع ألحكاـ القَخف  بغ أحسج بغ أبي بكخ بغ فخح األنراري ، القخشبي ٗ
 القاىخة، تحقيق: أحسج البخدكني كهبخاىيع أشفير.  –ـ، دار الكتب السرخية  ٜٗٙٔ -ىػ ٖٗٛٔ، الصبعة الثانية، ٖٗٔص
 ـ. ٕٓٔٓ)ل( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ  (ٕٕٙالسادة ) ٘
 ـ.ٕٓٔٓ( )أ( + )ل( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٕٚالسادة ) ٙ
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، كأنو كافق ما ذىب إليو   في نطختو لسرمحة الرغيخ القاصخكبيحا يتز  أف القانػف كاض

العمساء في الزػابط كالترخفات الدابقة الحكخ في نصاؽ الػالية عمى ماؿ الرغيخ مغ قبل الػلي 

لئلبقاء عمى مرمحتو حتى يبمغ  ، كذلظكاألذىبسا يجمب إليو الشفع، كيجفع عشو الزخر كالغخر 

 .أشجه

 :صٕر انٕالٌح عهى يال انصغٍريٍ : طهة انصانسانً

خ عمى بساؿ الرغيمسا ذكخ سابقا في شخكط الػلي عمى ماؿ الرغيخ أف يترخؼ الػلي 

  :كالسياـ الػاجبة عمى كلي الساؿ كثيخة نحكخ بعزيا في ما يمي و،كجو السرمحة ل

 :1خلصبيع ولصذخلء ف  سمؿ لصرغي .1

فيسا  كير  إقخارهكذلظ بسقتزى السرمحة،  يتػلى القائع عمى ماؿ الرغيخ البيع كالذخاء لو،

يتػاله مغ البيع كالذخاء في ىحا الساؿ، عمى أف يكػف الترخؼ بسثل القيسة أك بغبغ يديخ، فيقخ 

حا ، كىغ حمػؿ أك تأجيل كبثبػت الخيار، كبرفات العقج مكتدمع السبيعبالبيع كقبس الثسغ، 

  .ٕممخز ما كتبو الفقياء القجامى في كتبيع

األل كالجج إذا ترخفا )نز قانػف األحػاؿ الذخرية األردني عمى أف  رأي لصقمنهف ف  ذصك:

. كعميو يتبيغ أف ٖ(يديخ ص  العقج كنفحف ترخفيسا بسثل القيسة أك بغبغ ككا ،في ماؿ الرغيخ

 .ظلفقياء فيسا ذىبػا إليو في ذلالقانػف قج كافق ا

                                                           

 -ىػٖٔٗٔ، ٚٙحكاـ الػصاية عمى الُقرخ، صأفيج بغ دىيبر بغ دكخي الذػيحط، جداءات مخالفة ، الحارثي ٔ
 الدعػدية. -ـ، جامعة نايف العخبية لمعمـػ االمشية ٕٓٔٓ
. / البيػتي، كذاؼ القشاع، ٖٔٙص ٙ./ الساكردي، الحاكي الكبيخ، جٜٕ٘- ٕٛ٘ص ٘ابغ عابجيغ، رد السحتار، ج ٕ
 .ٜٖٓص ٗ./ ابغ مفم ، السبجع، جٜٗٗص  ٖج
 ـ. ٕٓٔٓ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية لعاـ ٕٕٚالسادة ) ٖ
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 رىن سمؿ لصرغيخ: .2

ال يجػز أف يخىغ الػلي ماؿ الرغيخ، إال لمزخكرة، أك لمسرمحة الطاىخة، كيذتخط لرحة 

صخ، كأف يكػف لو فيو الخىغ أف يكػف عشج ثقة لربل يجحجه أك يفخط فيو، فيزيع ماؿ القا

 .ٔنفاؽ عمى عقاره الستيجـإي حاجة إلى الشفقة أك الكدػة أك ف يكػف فأمرمحة، كىػ 

إذا كاف لؤلل ديغ عشج أنو )نز قانػف األحػاؿ الذخرية األردني عمى  :أي لصقمنهف ف  ذصكر 

لؤلل أك الجج أف يخىغ ماؿ ). كنز أيزا أّف ٕ(ابشو الرغيخ فمو أف يختيغ لشفدو ماؿ كلجه

. كبشاء عمى ىحه السػاد القانػنية فإنو يتز  أف القانػف قج ٖ(الرغيخ بجيغ عمى الرغيخ نفدو

حة في ذلظ لمحفاظ عمى لفقياء في جػاز الخىغ عمى ماؿ الرغيخ بذخط اقتزاء السرمكافق ا

لسادة كعمى أف يكػف الترخؼ بسثل القيسة أك بغبغ يديخ كسا ذكخ سابقا في ا ماؿ الرغيخ،

  .، كعميو يكػف العسل بو( )أ( مغ القانػف نفدوٕٕٚ)

 إعسمر عقمر لصرغيخ: .3

لمػلي أف يقػـ بعسارة عقار القاصخ، كيكػف ىحا اإلعسار  أف ٙالحشابمةك ٘الذافعية 4يخى فقياء

ف عاجبل، السرمحة لمرغيخ، فبل يعسخىا بسا يتم تحقق بذخطبسا جخت بو عادة أىل البمج، 

كمفتو، كأف ال يكػف الذخاء أفزل مغ بسا يداكي البشاء  يكػف أف كيمحق الزخر بالقاصخ، ك 

                                                           

 . ٖٔٔص ٗ. /ابغ مفم ، السبجع، جٜٕٙص  ٗسغشي، ج. / ابغ قجامة، ال٘ٗ، صٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٔ
 ـ.ٕٓٔٓ( )ل( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٜٕٕالسادة ) ٕ
 ـ.ٕٓٔٓ( )ج( مغ القانػف نفدو لعاـ ٜٕٕالسادة ) ٖ
 لع يقف الباحث عمى رأي لفقياء الحشفية كالسالكية في مدألة إعسار عقار الرغيخ.  ٗ
ص  ٘./ الييتسي، تحفة السحتاج، جٖٙٚص  ٗ./ الخممي، نياية السحتاج، جٖ٘ٔص ٖاج، جالذخبيشي، مغشي السحت ٘

 .ٕ٘ٗص  ٗ./ الجميخي الذافعي، الشجع الػىاج، جٔٛٔ
 ٘./ السخداكي، اإلنراؼ، جٖٕ٘ص  ٗ./ابغ قجامة، الذخح الكبيخ، جٓ٘ٗ، صٖالبيػتي، كذاؼ القشاع، ج ٙ
 . ٖٖٓص
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مسكشا، قجـ الذخاء عمى البشاء لكػنو األفزل  البشاء، فإف كاف الذخاء أفزل مغ البشاء ككاف

  كاألصم  لمرغيخ أك القاصخ.

، مدألة إعسار عقار الرغيخ أك بيعولع يأت القانػف بشز كاض  في  :رأي لصقمنهف ف  ذصك

ترخؼ الػلي في ماؿ الرغيخ الحي سبق ذكخ في  ىحه السدألة تتفخع عغلكغ يخى الباحث أف 

: عمى أف األل كالجج إذا ترخفا في ـ كالحي نروٕٓٔٓف لعاـ مغ القانػ ( )أ( ٕٕٚالسادة )

ماؿ الرغيخ، ككاف ترخفيسا بسثل القيسة أك بغبغ يديخ ص  العقج كنفح. كبيحا يكػف القانػف 

 .قج كافق الفقياء في ىحه السدألة

 : جخة عك  لصقيمـ بسمؿ لصرغيخأخح لو .4

إلى أنو إذا كاف الػلي فقيخًا فإنو يجػز لو  ٗكالحشابمةٖكالذافعيةٕالسالكيةك ٔذىب فقياء الحشفية

مقابل قيامو عميو، بالسعخكؼ كبالحج الحي يكفيو دكف مبالغة في األخح  أف يأخح مغ ماؿ الرغيخ

  .ككجو الجاللة في اآلية كاض  ،٘(ا َفْمَيْأُكْل ِباْلَسْعُخكؼِ َكَمغ َكاَف َفِقيخً )لقػلو تعالى: 

 كأما إف كاف  شيا فعمى قػليغ: 

                                                           

 ٖٔٚص ٙ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٓ٘ٚالحركفي، الجر السختار، ص ./ٓٚ-ٜٙص ٘، االختيار، جابغ مػدكد ٔ
شخح إرشاد »، أسيل السجارؾ أبػ بكخ بغ حدغ بغ عبج هللا ./ الكذشاكي،ٚ٘ٗص ٕٔالبياف كالتحريل، ج ،ابغ رشج ٕ

البغجادي،  ابغ نرخ/ لبشاف.  –دار الفكخ، بيخكت ، الصبعة الثانية ،ٚص ٖج ،«الدالظ في محىب إماـ األئسة مالظ
 ٛٚٔٔالسعػنة، ص

 ٕ./ الذيخازي، السيحل، جٖٕٔص ٕاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٙ٘ٔص ٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٖ
 . ٜٕٔص
 ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع. ٖٔ٘ص ٗ./ ابغ قجامة،الذخح الكبيخ، جٕٖٖالسقجسي، العجة، صبياء الجيغ  ٗ
 [ ٙسػرة الشداء: َية ]  ٘
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َكاَف َكَمغ )لقػلو تعالى:  ،ٖكالذافعيةٕكالسالكيةٔال يجػز كىػ ما ذىب إليو فقياء الحشفية وؿ:لو 

جؿ داللة كاضحة عمى أف الغشي ال يحتاج إلى ماؿ فيػ مدتعفف عغ تاآلية ف ،ٗ(َ ِشيِّا َفْمَيْدَتْعِفْف 

 ذلظ.

، ال ير  لو ذلظ ك يخ األل ،ف كاف  شياهيأكل مغ ماؿ الرغيخ، ك  ؤلل أفيجػز ل لصثمن :

 .٘كىػ ما ذىب إليو الحشابمة

 يخ متيع، كىحا مغ كجية نطخ كيسيل الباحث إلى رأي الحشابمة في ىحا االستثشاء لكػنو 

 .أعمع –تعالى  –الباحث وهللا 

 .: لع يقف الباحث في ىحه السدألة عمى نز كاض  كمحجد فييارأي لصقمنهف ف  ذصك

 انصغٍر: يال هىانٕالٌح ع اَرٓاءانًطهة انراتع: 

عمى ماؿ الرغيخ تبجأ مشح كالدتو، كتشتيي بدكاؿ الدبب الحي  مسا ال خبلؼ فيو أف الػالية

 ،كالخشجالبمػغ  :عشج الفقياء بذخشيغ يشتيي ، كالرغخالرغخىي ألجمو ثبتت الػالية عميو، ك 

  ،ٙعشج فقياء الحشفية تشتيي الػاليةكعميو 

                                                           

 ٗ، شخح مخترخ الصحاكي، جأحسج بغ عمي أبػ بكخ الخازي ./ الجراص، ٗ٘ٔص ٘الكاساني، بجائع الرشائع، ج ٔ
كدار الدخاج، تحقيق: د. عرست هللا عشايت  -دار البذائخ اإلسبلمية  ـ، ٕٓٔٓ -ىػ  ٖٔٗٔالصبعة األكلى  ،ٕٕٓص

 .ٖٔٚص ٙ/ ابغ عابجيغ، رد السحتار، ج  حدغ فبلتة.د زيشب  -د   عبيج هللا خاف  -أ. د. سائج بكجاش  -هللا   
 . ٛٚٔٔ، السعػنة، ص القاضي عبج الػىال./ ٚ٘ٗص ٕٔابغ رشج، البياف كالتحريل، ج ٕ
 ٕ./ الذيخازي، السيحل، جٖٕٔص ٕاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٙ٘ٔص ٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٖ
 .ٜٕٔص
 [ ٙية: سػرة الشداء، اآل] ٗ
./ العاصسي، حاشية ٖٔ٘ص ٗبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ ./ ٖٖٖ-ٕٖٖالسقجسي، العجة، صبياء الجيغ  ٘

 ٜ٘ٔص  ٘الخكض السخبع، ج
./ ٙٓٙ./ الحركفي، الجر السختار، صٕٗٚص ٕ./ السبل خدخك، درر الحكاـ، جٜ٘ص ٕ، االختيار، جابغ مػدكد ٙ

 .ٜٗٔص ٙابغ عابجيغ، رد السحتار، ج
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غ كبمػ ، رشيًجا قادرًا عمى القياـ بذؤكنوالرغيخ ببمػ و عاقبل  عمىٖكالحشابمةٕكالذافعيةٔكالسالكية

، كبالدغ الحبل الحيس، أك أك كالبشت باالحتبلـ،، أك اإلنداؿ ،حتبلـ، أك اإلحباؿالربي باال

يي الػالية عميو إال أنيع اشتخشػا الخشج حتى تشتالسعتبخ لكل مشيسا فمكل محىب اعتبار في ذلظ، 

  :قػليغ شج عشج الفقياء عمى، كالخ كيدمع إليو مالو

 .الساؿ دكف الجيغ الربلح في ىي :ٙالحشابمةك ٘كالسالكيةٗالخشج عشج الحشفية :لصقهؿ لووؿ

، كأف الفاسق نو عكذ الدفو كػنو متعمقا بالساؿكيخاد بو أ، ضج الدفو الستعمق بتبحيخ الساؿ كىي

 .ىشامغ أىل الػالية إلسبلمو فيكػف كاليا لمترخؼ كػنو دكف الجيغ 

. كعميو فإف الفاسق ليذ ؿافي الجيغ كالس الربلح :ٚالخشج عشج الذافعية :لصقهؿ لصثمن 

  .، كىػ خبلؼ القػؿ األكؿ في اعتبار الساؿ دكف الجيغبخشيج

 :ميذ ىشاؾ سغ محجد لو عشج الفقياءفي الخشج ف لصدن لصسعتبخةأما 

                                                           

./ ٖص ٖ./ الكذشاكي، أسيل السجارؾ، جٔٚٔٔ، السعػنة، ص القاضي عبج الػىال./ ٕٕٛص  ٛقخافي، الحخيخة، جال ٔ
 . ٖٙص  ٗابغ رشج، بجاية السجتيج، ج

ص  ٕ./ الذيخازي، السيحل، جٕٖٔص  ٖ./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٙٙص ٘الخافعي، العديد شخح الػجيد، ج ٕ
 -ىػ ٗٔٗٔشبعة ، ٕٕٗصٔ، جفت  الػىال بذخح مشيج الصبلل بغ أحسج بغ زكخيا، بغ  ، األنراري  زكخيا./ ٕٙٔ
 ـ، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ.ٜٜٗٔ
. / ابغ ٚٓٔص  ٕ./ ابغ قجامة، الكافي، جٜٖٓ./ البيػتي، الخكض السخبع، صٕٔٔالحجاكي، زاد السدتقشع، ص ٖ

 . ٖٙٗص  ٔتيسية، السحخر في الفقو، ج
./ ٚ٘ٗص ٗ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٕٔ٘ص ٘/ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٚٓٔص ٔٔالعيشي، البشاية، ج ٗ

 . ٖٛٔص ٖالجراص، شخح مخترخ الصحاكي، ج
./ ابغ ٖٗٚص  ٕ./ السكشاسي، شفاء الغميل، جٖٜ٘ص  ٕ، جالقاضي عبج الػىال./ ٖٕٓص ٛالقخافي، الحخيخة، ج ٘

 . ٔ٘ٗص  ٙعخفة، السخترخ الفقيي، ج
./ ابغ الشجار، ٛص  ٚ./ ابغ مفم ، الفخكع، جٜٗٔ./ الكخمي، دليل الصالب، صٖ٘ٔسجة الصالب، صالبيػتي، ع ٙ

 . ٗٓٗص  ٖ./ الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، جٜٚٗص  ٕمشتيى اإلرادات، ج
ص  ٗالجميخي الذافعي، الشجع الػىاج، ج ./ٕٖ٘./ السميباري، فت  السعيغ، ص ٖٔص  ٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٚ

 . ٖٔٙص  ٗ. / الخممي، نياية السحتاج، جٖٓٗ
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، كهف لع سمع إليو مالويغ سشة إذا بمغ خسدا كعذخ ذىب أبػ حشيفة إلى أنو  :ٔلصحشفي فعشج 

عميو عبلمة البمػغ في سغ معيشة، لكغ ال يكػف رشيجًا ، كذلظ أف اإلنداف قج تطيخ يؤنذ رشجه

)يشتيي  رضي هللا عشو: – سخ بغ الخصال، كاستجؿ بقػؿ سيجنا عفي مالو، فحجده اإلماـ بحلظ

فع إليو مالو أبجا حتى يؤنذ : ال يجكقاؿ أبػ يػسف و  .ٕكعذخيغ( لب الخجل إذا بمغ خسداً 

 .فيبقى ما بقي العمة و في مالو، ألف عمة السشع الدفو،رشجه كال يجػز ترخف

، كلع يجد لو بيع في مشو الخشج، فبل يجفع إليو الساؿ إذا لع يؤنذ :ٗولصحشمبك 3لصسمصكي كعشج 

، كفيو العسخ ، ميسا بمغ مغذ مشو الخشجمالو كال شخاء كال ىبة كال صجقة كال عتق، حتى يؤن

  .مػافقة لراحبي أبي حشيفة

، كيختبخ الخشج في لجيغ كالساؿ، لع يجفع إليو مالوإذا بمغ  يخ رشيج في ا: ٘لصذمفعي كعشج 

الجيغ بسذاىجة حاؿ الرغيخ في العبادات كتجشب السحطػرات كتػقي الذبيات، كمخالصة أىل 

، كيختبخ كلج لج التاجخ بالبيع كالذخاءيختبخ ك الخيخ، أما في الساؿ فيختمف باختبلؼ السخاتب، ف

. كيختبخ رشج لسحتخؼ بسا يتعمق بحخفتو، كىكحا، ك يختبخ ابالدراعة كالشفقة عمى القػاـ بياالدراع 

  .السخأة بسا يتعمق بالغدؿ كالقصغ، كىكحا

 :كاستجلػا جسيعيع

                                                           

./ الكاساني، ٙٓٙ./ الحركفي، الجر السختار، صٜٚص ٕ، االختيار، ج ابغ مػدكد./ ٜ٘ص ٔٔالعيشي، البشاية، ج ٔ
 . ٓٚٔص ٚبجائع الرشائع، ج

 لع يجج الباحث تخخيجا ليحا األثخ.  ٕ
./ ٖٜ٘ص  ٕشخاؼ عمى نكت مدائل الخبلؼ، ج، اإلالقاضي عبج الػىال ./ٕٚص ٗمالظ بغ أنذ، السجكنة، ج 3

 . ٘ٛٙٔص  ٖاليحربي الدبتي، التشبييات السدتشبصة، ج
 ٖ./ الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، جٜٚٗص  ٕ./ ابغ الشجار، مشتيى اإلرادات، جٖ٘ٔالبيػتي، عسجة الصالب، ص ٗ
 . ٕٔ٘./ البعمي، كذف السخجرات، صٗٓٗص 
./ الجميخي الذافعي، الشجع الػىاج، ٕٗٔ./ الشػكي، مشياج الصالبيغ، صٓٗٔ- ٖٛٔص ٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٘
 . ٜٓٗص  ٗج
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  اَح َفِإْف ََنْدُتْع ِمْشُيْع ُرْشًجا َفاْدَفُعػا ِإَلْيِيْع : )َكاْبَتُمػا اْلَيَتاَمٰى َحتَّٰى ِإَذا َبَمُغػا الشِّكَ -تعالى–قػلو

ف كجو الجاللة في اآلية كاض  كىػ استرشاس الخشج حتى يتع دفع إ. حيث َٔأْمَػاَلُيْع (

  .الساؿ لمرغيخ كاستبلمو

  َفَياَء َأْمَػاَلُكُع الَِّتي َجَعَل ّللاَُّ َلُكْع قِ : )-تعالى  –قػلو َياًما َكاْرُزُقػُىْع ِفيَيا َكال ُتْؤُتػا الدُّ

يقتزي خصال كل كاحج مشيع  :كجو الجاللة في اآلية، ٕ(َكاْكُدػُىْع َكُقػُلػا َلُيْع َقْػال َمْعُخكًفا

بالشيي عغ دفع مالو إلى الدفياء لسا في ذلظ مغ تزييعو، لعجد ىؤالء عغ القياـ 

. كىحا يجؿ عمى ٖالساؿبحفطو كتثسيخه، كىػ يعشي بو الربياف الحيغ ال يكسمػف لحفع 

 .في الساؿ الحي ىػ مخاد الفقياء أف الدفو ضج الخشج

 رأي لصقمنهف ف  ذصك:

في مادة مدتقمة عمى انتياء الػالية عمى الرغيخ  شز قانػف األحػاؿ الذخرية األردنيلع ي

، إذ لػلي كالػصي رابصا في بعس أحكامولكغ يفيع مغ مػاده أنو جعل بيغ ا ،بشز كاض 

لػلي ما ىػ أحج األكلياء الحي يشربو األل أك الجج، كبالتالي يشصبق عمى اف الػصي اعتبخ أ

الػصاية نز مادة القانػف ما يجؿ عمى انتياء في  ، كعميو جاءيشصبق عمى الػصي في ذلظ

قاصخ الثامشة عذخة شسدية مغ عمى أنو تشتيي الػصاية إذا أتع ال)كيحكع الػلي عميو في ذلظ: 

 . ٗ(قخر استسخار الػصاية عميو، إال إذا تعسخه

ياء في ، لكغ لع يتفق مع أحج الفقلػالية ببمػغ الرغيخ سشًا معيشاً القانػف قج حجد انتياء اف

، كأف األحػاؿ في بشية ج اختمف عغ زماف الفقياء القجامىبأف الدماف ق ، كقج ُيَخّخج لو ذلظذلظ
                                                           

 [ ٙ]سػرة الشداء: َية  ٔ
 [ ٘]سػرة الشداء: َية  ٕ
 .ٕٖٚص  ٕ./ الكيا اليخاسي، أحكاـ القَخف، جٕٚص ٕالجراص، أحكاـ القَخف، ج ٖ
 . ٕٓٔٓلعاـ  ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردنئٕٗالسادة ) ٗ
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السعتبخ لمبمػغ كذلظ بشاء عمى ذلظ قج تغيخت فميحا قخر االختبلؼ في الدغ  كبمػ و اإلنداف

 .الحاؿ
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  :يطانة أرتعحٔفٍّ  ،أؼكاو انصغٍر فً يطائم انٕصٍح ٔانٕصاٌح عهٍّ :انًثؽس انصاًَ

ذكخ الباحث في السبحث الدابق أحكاـ الرغيخ في السدائل التي استصاع حرخىا كشخحيا 

الػالية قج يكػف أحج  ليعاألشخاص الحيغ  ا مغجعمػ الفقياء قج  كذكخ أيزا أف ،في الػالية عميو

كىحا  ،كىحا يجؿ عمى أف الػصاية ليا صمة بالػالية كأف أحكاميا قج تكػف قخيبة مشيا ،األكصياء

 .ما سيحاكؿ الباحث شخحو في ىحا الدياؽ مغ ىحا السبحث

بيغ في كىحا ما سيت ،الػصايةبكمسة ليا صمة  إنياحيث  ،كيشبو الباحث ىاىشا إلى الػصية

 .تعخيف كل مشيسا عشج الفقياء كٌل في محىبو

  :ٔتٍاٌ انصهح تًٍُٓا انٕصٍح ٔانٕصاٌحذعرٌف  :انًطهة األٔل

بذيء كأكصيت لو  ،أكصى الخجل ككصاه، ك : ىي مغ َكِصيَ صغ  : لصهصي  ولصهصمي أوال  

أي  كتػاصى القـػ. كصيتو ككصيتو إيراء كتػصية بسعشى. كأكأكصيت إليو إذا جعمتو كصيظ

. : ما أكصيت بوكالػصية أيزا كاالسع الػصاة كالػصاية كالػصاية، أكصى بعزيع بعزا

الػصي السػصي  سيجه ابغ ، كىػ مغ األضجاد. قاؿكالػصي: الحي يػصي كالحي يػصى لو

، كمغ العخل مغ ال يثشي الػصي كال جسعيسا جسيعا أكصياءكالسػصى، كاألنثى كصي، ك 

 .ٔيجسعو

َكاْلػاَلَية عمى اْلَقاِصخ، كاْلَػِصّي: مغ يػصى  ،َكَصاَيا : جسعياالسعجع الػسيط: الػصايةجاء في 

ِغيخلَ   ْنَثى َكِصيّ َكمغ اْلَعَخل مغ اَل يثشى َكاَل يجسع اْلَػِصّي، َكاأْلُ  ،ُو َكمغ يقػـ عمى شؤكف الرَّ

 . ٕ: ما يػصى بوَأْيزا. كالػصية

                                                           

 .ٜٖٗص  ٘ٔابغ مشطػر، لداف العخل، ج  ٔ
خخكف  ٕ  . ٖٛٓٔ، السعجع الػسيط، صمرصفى َك

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13247
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، يخى أف الػالية عمى الرغيخ يقتخل في السعجع الػسيطالشاضخ في التعخيف الحي جاء ك 

غ يقػـ عمى شؤكف الرغيخ عميو ىي م ية عمى الرغيخ مغ حيث أف الػاليةمفيػميا مغ الػصا

 .ػصاية كحلظ، أك العيج إلى الغيخ القياـ بأمخ ما كىشا تذسل الرغيخ، كالكتجبيخىا

 : لصظالحم : لصهصي  ولصهصمي ثمنيم  

 .ٔتسميظ مزاؼ إلى ما بعج السػت: الػصية لصحشفي  عخؼ

الػصية في ك ال يذسل حقػؽ هللا تعالى، كالّجيغ الحي في ذمتو، فالشاضخ في التعخيف يخى أنو 

 كعميو .ٕعخؼ الفقياء أعع مغ التسميظ فحدب، فيي تذتسل أيزا الشيابة عغ السيت في الترخؼ

 .الػصاية ال تجخل ضسغ ىحا التعخيفأف  يتز 

: قاؿ ابغ عخفة: ىي في عخؼ الفقياء ال اْلُفخَّاِض: عقج يػجب حقا الػصية لصسمصكي  كعخؼ

 .ٖفي ثمث عاقجه يمـد بسػتو أك نيابة عشو بعجه

خخج ما أكسا ، في صحتو ال يدسى كصيةعمى نفدو فسا يػجب حقا في رأس مالو مسا عقجه 

كزاد قػلو: أك نيابة عصفا ، يء مغ مالو لذخزـ بجكف السػت كالتداـ مغ ال حجخ عميو بذيمد 

عمى حقا ليجخل اإليراء بالشيابة عغ السيت، كأما الػصية عشج الفخاض فيي عقج يػجب حقا في 

ألف الػصية عشج الفخاض  ؛لفقياء أعع مغ الػصية عشج الفخاضثمث عاقجه فقط، فالػصية عشج ا

أما عشج ، فقخاء أك بعتق عبجه أك قزاء ديشويػصي بثمث مالو لمبالساؿ كأف اإليراء  قاصخة عمى

                                                           

./ ٛٙٔص ٗ./ السيجاني، المبال، جٕٖٚ./ الحركفي، الجر السختار، صٜ٘ٗص ٛالصػري، تكسمة البحخ الخائق، ج ٔ
 .ٖٚٛص  ٖٔ. /العيشي، البشاية، جٜٔٙص ٕشيخي زاده، مجسع األنيخ، ج

 . ٕٛ٘ع، شخح حجكد ابغ عخفة، ص الخصا ٕ
 ٛ، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٖٕٕص ٕ./ العجكي، حاشية العجكي، جٕٖٔص  ٕالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ج ٖ
 .ٕٔٚص  ٖ./ الكذشاكي، أسيل السجارؾ، جٖٔ٘ص
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شيابة عغ السػصي، كاإليراء عمى األشفاؿ كعمى قبس الجيػف كتفخقة بال فقج تكػف أيزاالفقياء 

 التخكة. 

ليذ بتجبيخ كال تعميق ، الػصية: تبخع بحق مزاؼ كلػ تقجيخا لسا بعج السػت لصذمفعي  كعخؼ

 .ٔعتق

كالػصية بالساؿ: ىي التبخع بو  ،: ىي األمخ بالترخؼ بعج السػتالػصية لصحشمبك  كعخؼ

 .ٕبعج السػت

فاألمخ بالترخؼ بعج السػت، مثل أف يقػؿ: إذا مت فالػصي عمى أكالدي الرغار فبلف، 

بالحقػؽ فاألكؿ  .مت فأعصػا فبلنًا ألف رياؿ مثبل كأما التبخع بالساؿ بعج السػت بأف يقػؿ: إذا

  .كىي الػصية ، كالثاني بالساؿكىي الػصاية

كيتفق الحشابمة مع السالكية في تعخيفيع لمػصية عمى أنيا مغ نػعيغ،  يخ أنيع يفتخقػف عشيع 

 "أك" السقدسة. ػلكل كاحج مشيسا، في حيغ يجسع السالكية بيشيسا ببػضع تعخيف مدتقل 

تعخيف الحشفية صية كالػصاية: أف فيسا يخز الػ مى تعخيفات الفقياء ىحا كيبلحع ع

عمى مفيػـ الػصية بالساؿ، في حيغ يذسل تعخيف السالكية كالحشابمة باإلضافة اقترخ كالذافعية 

كالدبب في ذلظ: أف السالكية كالحشابمة نطخكا إلى . ابة عغ السيت في الترخؼلمػصية بالساؿ الشي

أكصيت إليو، حيث ت لو بذيء، ك يغ أكصياألصل المغػي، حيث إف أىل المغة ال يفخقػف ب

كبلىسا إذا جعمتو كصيا، أي أف لفع الػصية لفع مذتخؾ، كلسا امتشع تعخيف المفع السذتخؾ بيغ 

                                                           

 ٚج حتاج،تحفة الس، ./ الييتسيٓٗص ٙج . / الخممي، نياية السحتاج،ٙٙص ٗ، ججالذخبيشي، مغشي السحتا ٔ
 . ٖ٘ٗ+ ٖٖ٘ / الغسخاكي، الدخاج الػىاج، ص.ٖ+ٕص
 ٙ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٕٖٔ، العجة، صيالسقجسبياء الجيغ ./ ٕٕٚص  ٘ابغ مفم ، السبجع، ج ٕ
 . ٖٖ٘ص  ٗكذاؼ القشاع، ج ./ البيػتي،ٖٛٔص  ٚ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٓٗص
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السقدسة بيشيسا لبياف  (أك)السعشييغ بسفيػـ كاحج فقج قاـ السالكية بتعخيف كل مشيسا بإدخاؿ 

 ػع مشيسا بعج بياف الشػعيغ. مدتقل لكل نالسعشييغ، في حيغ قاـ الحشابمة باختيار تعخيف 

كأما الحشفية كالذافعية فخ ع اتفاقيع مع باقي الفقياء عمى األصل المغػي لمسرصم ، إال أنيع 

ستعجي بيغ الستعجي بالبلـ كال التعبيخ، كذلظ باالصصبلح عمى التفخيقاختاركا مدمكا َخخ في 

ذلظ إلى أصل السعشى، فإف  ككأنيع نطخكا في ،أكصى إلى فبلفبيغ أكصى لفبلف ك  :بإلى، أي

معشى أكصيت إليو عيجت إليو بأمخ أكالدي مثبل، كمعشى أكصيت لو: ممكت لو كحا، ثع 

تخريز مرصم  "الػصية" بالتبخع السزاؼ لسا بعج السػت، كمرصم  "الػصاية" بالعيج إلى 

 .ٔلتكػف الشتيجة اصصبلحات شخعية كمغ اصصبلح الفقياء ،مغ يقػـ عمى مغ بعجه

تفخيقيع ما بيغ  كالذافعية فيإليو فقياء الحشفية تبشى الباحث ما ذىب يعمى ما سبق  شاءبك 

حكاـ كل مشيسا في مصمب مدتقل عغ اآلخخ فيسا سيصخح ، كعميو سيتع بياف أالػصية كالػصاية

 .في السصالب التالية الحقاً 

مػت  : فقج عخفيا عمى أنيا: ترخؼ بالتخكة مزاؼ إلى ما بعجٕلصقمنهف الػصية في 

 السػصي. 

فتعخيفو يكاد يكػف أقخل  ،عغ الفقياء بعيجاً  كيبلحع عمى تعخيف القانػف أنو لع يحىب محىباً 

  .الحشابمةإلى فقياء 

                                                           

، ٔٔ، السجمة األردنية في الجراسات اإلسبلمية، مجمج ٘ٔلفقو اإلسبلمي، صميشج فؤاد، حكع الػصية في ا، استيتي ٔ

 ـ. ٕ٘ٔٓ -ىػ ٖٙٗٔ، ٕعجد

 . ٕٓٔٓ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٗ٘السادة ) ٕ
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  :، ٔفٍّ فرعاٌأؼكاو انصغٍر فً يطائم انٕصٍحانًطهة انصاًَ: 

، ساػصية كالػصاية تبشى عمى أركانيكجب التشبيو إلى أف شخكط ال ،قبل الحجيث عغ الذخكط

: ىي ى لو كالسػصى بو( كأركاف الػصاية)السػصي كالريغة كالسػص :ىي كأركاف الػصية

كسيتع بياف الذخكط الخاصة  ،)السػصي كالريغة كالػصي ]كىػ السػصى إليو[ كمػصى فيو(

)السػصى كتػضي  الذخكط الخاصة  ،بالسػصي كػنو يسذ صمب مػضػع البحث دكف الريغة

، كمجاالت الػصاية في السػصى فيو كشخكشيا في (في الػصاية وكالسػصى إلي في الػصية لو

، الرغيخ كما ييع البحث في ذلظيكتفي الباحث بأىع الذخكط التي ليا عبلقة بك ، السدائل القادمة

 يأتي في السدائل اآلتية:كأىسيا 

  :يطائم انٕصٍحانشرٔط انرً ذخص انًٕصً فً  :انفرع األٔل 

 .ٔطاىخ تسييده التاـ ممكوىػ الذخز السالظ ال :لصسهص 

  :لمفقياء في ىحا الذخط قػالف :البمػغ كالعقل كأىمية التبخع .ٔ

 ابغ  أف السػصي إذا كاف صغيخًا مسيداً إلى  ٖولصحشمبك ٕلصسمصكي فقياء  : ذىباألكؿ(

، أـ إف لو أف يػصي إذا أصال كجو الػصية عذخ سشيغ( يعقل القخبة، فإنو يجػز

: تجػز كصية ٗير  لو أف يػصي. جاء في السجكنةكاف الرغيخ  يخ مسيد فبل 

: إذا و الػصيةابغ عذخ سشيغ كأقل مسا يقاربيا إذا أصال كجو الػصية. كمعشى كج

: ما ركي عغ ء في السجكنة أيزالع يكغ في كصيتو اختبلط. كدليميع في ذلظ ما جا
                                                           

 . ٖٓ٘، شخح حجكد ابغ عخفة، صالخصاع ٔ
ص  ٖ./ الكذشاكي، أسيل السجارؾ، جٕٙٙ./ ابغ جدي، القػانيغ الفقيية، ص ٖٔ٘ص ٛ، التاج كاإلكميل، جالعبجري  ٕ

 . ٓٛ٘ص  ٗ./ الراكي، حاشية الراكي، جٕٔٚ
 ٚ./ ابغ مفم ، الفخكع، جٚٔٗص  ٙبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ  ./ٕٕٖالسقجسي، العجة، ص بياء الجيغ  ٖ
 .ٔٗص ٙ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٜٕٗص 
 . ٖٙٗص ٗمالظ بغ أنذ، السجكنة، ج ٗ



182 
 

خبخه مالظ عغ عبج هللا بغ أبي بكخ بغ حـد عغ أبيو أف عسخك بغ سميع الدرقي أ

إف ىيشا  بلما يفاعا مغ  داف لع )عغ أمو أنيا قالت: قيل لعسخ بغ الخصال: 

. فقاؿ عسخ: (يحتمع كىػ ذك ماؿ ككارثو بالذاـ، كليذ لو ىيشا إال ابشة عع لو

 .برخ جذعفأكصى ليا بساؿ يقاؿ لو  (فميػص ليا)

 ق  يخه.: ألف الحجخ عميو لحق نفدو فمػ مشع مشو لكاف الحجخ عميو لحكأيزا    

 يذتخط في السػصي أف : إلى أنو ٕاألص  في ولصذمفعي ٔلصحشفي فقياء ذىب : الثاني

ػصاية ألف فييا تبخعًا في ، كذلظ في الػصية كالاقبل أىبل لمتبخعيكػف بالغا ع

ميو فبل ير  ، كعمػاؿ الرغار كمرالحيع في الػصاياكترخفا في أ الػصية،

بأف الرغيخ ليذ لو كالية عمى نفدو في  :لمرغيخ أف يػصي بذيء، كاستجلػا لحلظ

  .فكيف سيػلي  يخه في ذلظ ،الترخؼ في أمػالو

، ط في السػصي أف يكػف أىبل لمتبخعيذتخ )ذىب القانػف إلى أنو : في ذلظ لصقمنهف رأي 

 .. كبيحا يتز  أنو قج أخح بخأي فقياء الحشفية كالذافعيةٖ(بالغا عاقبل رشيجا

الكية كالحشابمة لػصية الرغيخ فشدتصيع دراسة الذخكط كبشاء عمى إجازة فقياء الس

  .األخخى التالية

                                                           

 ٓٔ./ البابختي، العشاية، جٜٗٙص ٙ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٓٙٗص ٛالصػري، تكسمة البحخ الخائق، ج ٔ
 . ٕٔٗص
./ الجميخي، الشجع الػىاج، ٛٙص  ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٜٔٔص ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٕ
 .ٔٗص ٙ./ الخممي، نياية السحتاج، جٕ٘ٔص  ٙج
 ـ. ٕٓٔٓ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٜٕٙالسادة ) ٖ
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ما نز عميو  ، كىحافبل تر  الػصية مغ العبج ،الحخية الرغيخ يذتخط في السػصي .ٕ

 ال يترخؼ في ماؿ ابشو فبل يرم  كصياً العبج  بأف :كعممػا ذلظ .ٔالفقياء مغ السالكية

  .ػ مذغػؿ بخجمة سيجهكألنو يدتجعي فخا ا كى؛ لغيخه كالسجشػف 

، كذلظ بأف ال يكػف السػصي مكخىا عمى أف يكػف مختاراً  الرغيخ يذتخط في السػصي .ٖ

 يوصمى هللا عم –، كاستجلػا بقػؿ الخسػؿ ٕما نز عميو فقياء الحشابمةكصيتو، كىحا 

ه عمى فعل أمخ كما يخفع ، كقج سبق الحجيث عغ السكخ بخفع الخصأ عغ السكخه –كسمع 

  .عشو فعمو

لذافعية ، ذلظ كػنو يتػافق مع فقياء الحشفية كالع يتصخؽ إلى الذخكط الدابقة ولصقمنهف 

  .، كذلظ لعجـ أىميتو في ذلظفي عجـ جػاز كصية الرغيخ

 

  :لصذخوط لصت  عخص لصسهص  صو ف  لصهصي : لصفخع لصثمن 

 غ مػجػدا، فإف لع يككقت الػصية أف يكػف حيًا كمػجػداً  السػصى لوالرغيخ يذتخط في  .ٔ

 . ٖال تر  الػصية؛ ألف الػصية لمسعجـك ال تر ، كىحا ما اتفق عميو الفقياء

 

                                                           

ص  ٖ./ الكذشاكي، أسيل السجارؾ، جٕٙٙ./ ابغ جدي، القػانيغ الفقيية، ص ٖٔ٘ص ٛ، التاج كاإلكميل، جالعبجري  ٔ
 .ٓٛ٘ص  ٗ./ الراكي، حاشية الراكي، جٕٔٚ
، ٚعسجة الفقو، ص غ عبج هللا بغ أحسج بغ  ،./ ابغ قجامة، أبػ   مػفق الجيٕٕٖالسقجسي، العجة، صبياء الجيغ  ٕ

 ـ، السكتبة العرخية، تحقيق: أحسج   عدكز.ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ
./ الكذشاكي، أسيل السجارؾ، ٜٗٙص  ٙ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٓٙٗص  ٛالصػري، تكسمة البحخ الخائق، ج ٖ
./ األنراري، أسشى ٛٙص  ٗمغشي السحتاج، ج./ الذخبيشي، ٕٙٙ./ ابغ جدي، القػانيغ الفقيية، ص ٕٔٚص  ٖج

 . ٘ٙٗ ص ٕدقائق أكلي الشيى، ج./ البيػتي، ٜ٘ص ٙ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٖٓص ٖالسصالب، ج
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، حيث جاء في بخأي جسيػر الفقياء في ىحا الذخط: أخح القانػف في ذلظ لصقمنهف رأي 

 .(عييغ أف يكػف مػجػدًا كقت الػصيةيذتخط في السػصى لو إذا كاف معيشا بالت): ٔمادتو

الفقياء في ، فإف كاف كارثًا ففي الػصية كارث السػصيلسػصى لو االرغيخ أف ال يكػف  .ٕ

  :ذلظ عمى قػليغ

إلى أنيا مػقػفة عمى  مغ الحشفية كالذافعية كالحشابمةٕالفقياءجسيػر ذىب  :لصقهؿ لووؿ

 : كاستجلػا لحلظ إال إف أجازىا باقي الػرثة جسيعاإجازة الػرثة 

ال تجػز الػصية لػارث، : )-ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا قاؿ: قاؿ رسػؿ  حيث عغ ابغ عباسبسا ركي  - أ

 . ٖإال أف يذاء الػرثة(

كألنو لػ جػزكا الػصية لمػرثة؛ لكاف لمسػصي أف يؤثخ بعس الػرثة، كفيو إيحاء البعس  - ل

كهيحاشيع، فيؤدي إلى قصع الخحع، كهنو حخاـ كما أفزى إلى الحخاـ، فيػ حخاـ دفعا 

  .لمتشاقس

 

                                                           

 ـ. ٕٓٔٓ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٓٚالسادة ) ٔ
 ٗ. / الذخبيشي، مغشي السحتاج،جٜٗٙص  ٙار، ج./ ابغ عابجيغ، رد السحتٖٖٚص  ٚالكاساني، بجائع الرشائع، ج ٕ

عبج الخحسغ ./ ٗٗص ٙ. / العاصسي، حاشية الخكض السخبع،جٖٖص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا ./ ٖٚص 
 ..ٕٛٗص  ٙبغ قجامة، الذخح الكبيخ، ج

قاؿ ابغ رب الخاية: كقاؿ الديمعي في ن /.ٖٔٗ ص ٙ(، جٖٕٗ٘ٔركاه البييقي في سششو، الدشغ الكبخى، حجيث رقع ) ٖ
القصاف في كتابو: كيػنذ بغ راشج قاضي حخاف، قاؿ أبػ زرعة: ال بأس بو، كقاؿ البخاري: كاف مخجرا. ككأف الحجيث عشجه 

 .ٗٓٗص ٗالديمعي، نرب الخاية، ج حدغ.
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سػاء أجازىا  بصبلف الػصية إلى عشجىعفي السذيػر  ٔالسالكيةىب فقياء ذ :لصقهؿ لصثمن 

غ إال أنو إذا أجازكىا كانت عصية مغ أمػاليع التي َلت م ،اباقي الػرثة أك لع يجيدكى

  :كاستجلػا ،مػرثيع ال تشفيحا لػصية السػصي

  ىصم-قاؿ: سسعت رسػؿ هللا  -عشو  رضي هللا -بسا ركي عغ أبي أمامة الباىمي 

يقػؿ في خصبتو عاـ حجة الػداع: )إف هللا تبارؾ كتعالى أعصى كل  -هللا عميو كسمع

 .ٕذي حق حقو، فبل كصية لػارث(

مػ أكصى ، فكقت مػت السػصي، ال كقت الػصيةككقت اعتبار الػارث يكػف 

مات السػصي لع تر  الػصية؛ كبعجىا ، االبغألخيو كلو ابغ كقت الػصية، ثع مات 

كلػ أكصى ألخيو كال ، ػ األخ صار كارث السػصي عشج مػتوو، كىألف السػصى ل

ابغ لو كقت الػصية، ثع كلج لو ابغ، ثع مات السػصي صحت الػصية؛ ألف األخ 

 ج السػت لريخكرتو محجػبا باالبغ.ليذ بػارثو عش

، حيث جسيػر الفقياء في الػصية لمػارث : أخح القانػف بخأيفي ذلظ لصقمنهف رأي 

 . (ال تشفح الػصية لمػارث إال أذا أجازىا الػرثة بعج كفاة السػصي): ٖجاء في مادتو

  :: يخد التداؤؿ عمى اشتخاط اإلسبلـ لمسػصى لو في الػصيةإسبلـ السػصى لو .ٖ

 

 

                                                           

اكي، ./ الرٕٗٚص  ٖ. / الكذشاكي، أسيل السجارؾ، جٕٚٗص  ٗحاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، ج الجسػقي، ٔ
 . ٕٗٚص  ٗحاشية الراكي عمى الذخح الرغيخ، ج

 كقاؿ التخمحي: حجيث حدغ صحي . .ٖٖٗ ص ٗ(، جٕٕٓٔركاه التخمحي في سششو، حجيث رقع ) ٕ
 ـ. ٕٓٔٓ( )ج( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٗٚالسادة ) ٖ
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، كاستجلػا بالحجيث شتخاط إسبلـ السػصى لو في الػصيةإلى عجـ ا ٔاتفق جسيػر الفقياء

، لحي ذكخه الباحث في مقجمة السبحثا –رضي هللا عشو  –الذخيف الحي ركي عغ سعج 

 حيث أف كجو الجاللة في الحجيث أف الػصية جاءت مصمقة ال تتقيج بالسدمع كال بغيخه. 

 : أخح القانػف بسا ذىب إليو جسيػر الفقياء، حيث لع يذتخشػافي ذلظ لصقمنهف  رأي

تر  الػصية مع اختبلؼ الجيغ أك ) :حيث جاء في مادتو ،إسبلـ السػصى لو

 .ٕ(يةالجشد

 

 :ثالث  فخوع، وفيو أحكمـ لصرغيخ ف  سدم ا لصهصمي : سظكب لصثمصثلص

، كعميو فإف الذخكط التي الػلي بسختبةذكخ الباحث سابقا في مبحث الػالية أف الػصي يعتبخ 

، فيخجع في ما ذكخه جسيػر الفقياء في كتبيع ، كىحا3تصبق عمى الػلي فإنيا تصبق عمى الػصي

ى بيحا ، كلتجشب التكخار في كتابة السدألة مخة أخخى يكتفى شخكط الػلي في ذلظخكط الػصي إلش

دألة كرأي القانػف أيزا في ذلظ يخجع إلى ما ذكخ في تمظ الس القجر مغ البياف كالتػضي .

 .كالسبحث

 :ة في ثبلثة فخكع عمى الشحػ اآلتيثع بعج ذلظ يأتي بياف أحكاـ الرغيخ في مدائل الػصاي

                                                           

./ ٛٙٔص ٛخخشي، شخح مخترخ خميل، ج./ الٖٔ٘ص ٗ./ السخ يشاني،اليجاية، جٖٙص ٘، االختيار، جابغ مػدكد ٔ
./ ٖٓص ٖ، أسشى السصالب، جزكخيا األنراري ./ ٕٚص ٗ. / الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٗٔص ٚالقخافي، الحخيخة، ج
 . ٙٙٗص  ٙبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ ./ ٘٘ٗص  ٚابغ مفم ، الفخكع، ج

 ـ. ٕٓٔٓني لعاـ ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردٕٗٚالسادة ) ٕ
 يشطخ في شخكط الػالية عمى الرغيخ في السبحث األكؿ مغ الفرل الخابع: أحكاـ الرغيخ في مدائل الػالية عميو. ٖ
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 :انٕصاٌح ٔشرٔطٓايعاالخ : لاألٔ انفرع

 سابقا ، كقج ذكخمى مثاؿ ما يقػـ بو الػلي في ذلظع ما يقػـ بو الػصي في ماؿ الرغيخ إف

 في ماؿ الرغيخ و، ما يتعمق بسا يقػـ بو الػلي كترخفي مبحث الػالية عمى ماؿ الرغيخف

تثسارىا عمى الػجو ، ككيفية اسدارة شؤكنو الساليةهبسا يتػجب بو مرمحتو ك  كالزػابط في ذلظ

 :ٔكبياف ذلظ، إلى أف يبمغ سشا يجفع إليو مالو السصمػل مشو لمحفاظ عمى مالو

يتعمق بو شخط ، ء ديغ أك قزائو، كساؿ الرغيخ اليتيع أك اقتزاأف الترخؼ في الساؿ - أ

 .ط الػصي كما ذكخه الفقياء في ذلظ، ككل ذلظ يخجع فيو إلى شخك العجالة في الػصي

ػفة عمى الػالية ، كهنكاح مغ يجػز إنكاحو فيي معصفي الػالية عمييعكما يخز الرغار  - ل

 ، ٖكالسالكيةٕالحشفية، كىحا ما ذىب إليو فقياء في الساؿ في ذلظ

، ال في الترخفات السالية السباحة عشجىع يكػف اإليراء٘، أما فقياء الذافعيةٗكالحشابمة

فيتػاله مغ يعتشي بجفع  ،يعتدكيج الرغار كذلظ ألف الػصي ال يتغيخ بمحػؽ العار ب

، كألنيع إف كانػا بالغيغ لع يجد غ فسغ لو الشطخ العاـ كىػ اإلماـفإف لع يك ،العار عشيع

؛ ألف كالية تدكيجيع تبع لمػالية صغارا فغيخ األل كالجج ال يدكجيعاإليراء في حقيع أك 

 عمى تدكيج مالكييع فإذا امتشع الستبػع فالتابع أكلى.

                                                           

زكخيا ./ ٔ٘٘ص  ٛ. / ابغ الحاجب، التػضي ،جٜٖٙص  ٕالعجكي، حاشية العجكي عمى كفاية الصالب، ج ٔ
 .ٕٙٚص  ٚد، ج./ الخافعي، العديٜٙص ٖاألنراري، أسشى السصالب، ج

 . ٕٚٗص  ٕجدرر الحكاـ، ./ السبل خدخكا، ٕٙص  ٘، االختيار، جابغ مػدكد ٕ
 . ٜٖٙص  ٕ./ العجكي، حاشية العجكي عمى كفاية الصالب، جٖٕ٘ٔص ٖابغ شاس، عقج الجػاىخ الثسيشة، ج ٖ
 . ٕٖٔص  ٘السبجع، ج./ ابغ مفم ، ٛٗٔ./ الحجاكي، زاد السدتقشع، ص ٖٖٖ-ٖٖٔالسقجسي، العجة، صبياء الجيغ  ٗ
ص  ٗ. / الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٕٙٚص  ٚ./ الخافعي، العديد، جٜٙص ٖاألنراري، أسشى السصالب، جزكخيا  ٘

ٕٔٔ . 
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، ا في ىحا الجانب: يزاؼ إلى ما تع ذكخه في مبحث الػالية مغ مػاد ذكخى  ذصكرأي لصقمنهف ف

، حيث جاء في مػاده التي تجؿ عمى ما اتجو ا ذكخىا القانػف تحت بال الػصايةمػاد أخخى أيز

 :إليو الباحث كما ذكخه سابقا أنو

 لعشاية ما ، كعميو أف يبحؿ في ذلظ مغ اػصي إدارة أمػاؿ القاصخ كرعايتيايجب عمى ال

 . ٔيصمب مغ الػكيل السأجػر

 رغيخ كرعاية شؤكنو: تخزع ترخفاتكأضاؼ أيزا بسا يػافق كل ذلظ مرمحة ال 

 . ٕالػصي لخقابة السحكسة

  ًعيغ مذخؼ لسخاقبة أعساؿ الػصي يتػلى مخاقبة الػصي في إدارة شؤكف  إذا كأيزا

 . ٖفعو إليياالقاصخ كعميو إببلغ السحكسة عغ كل أمخ تقزي مرمحة القاصخ ر 

  ًعمى الػصي تقجيع تقخيخ كل ستة أشيخ عمى األقل لمسحكسة كحدبسا تقتزيو  كأيزا

 . ٗشبيعة العسل الحي يتػلى إدارتو

فيبلحع عمى مػاد القانػف الدابقة أف القانػف اىتع بسرمحة القاصخ بسا اىتع بو الفقياء كتع 

، كأف ما أضافو القانػف في لرغيخصاؽ ترخفات الػلي عمى ماؿ اذكخه في مبحث الػالية في ن

ما ىػ إال في ايجاد شتى الصخؽ في سبيل السحافطة عمى ماؿ الرغيخ كادارة شؤكنو  مػاده

 .، بسا يقتزي الحفاظ عمى حياتو كمدتقبمو حيشسا يبمغ رشجه كسشولحوكمرا

                                                           

 ـ. ٕٓٔٓ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٖٕٗالسادة ) ٔ
 ـ.ٕٓٔٓ( )ل( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٖٕ٘السادة ) ٕ
 ـ. ٕٓٔٓ( )ج( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٖٕ٘لسادة )ا ٖ
 ـ. ٕٓٔٓ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٜٖٕالسادة ) ٗ
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 : ٕصً عهى يال انصغٍر فً )انٕصاٌح(ذعٍٍٍ ان :فرع انصاًَان

ا ذكخه سابقًا في مجاالت بشاء عمى م اية عمى ماؿ الرغيخقج حجد الباحث ىشا الػص

 ئو، كالػصي ىػ أحج أكليالوكػف الػالية عميو في السبحث الدابق كانت تختز بساك ، الػصاية

ألف  ؛كاالكتفاء ىشا بالػصاية عمى مالو، كلحلظ يجب التخابط بيشيا كبيغ الػالية عمى مالو السعيشيغ

فيكتفى بحكخ ما ىػ ميع لمبحث ، ي الساؿ كتشسيتو كتصػيخهاألكبخ فالػصاية تأخح الحيد 

 .كمػضػعو

 :1عك  لعجمىين وععيين لصهص  )لصسهص  إصيو( عك  سمؿ لصرغيخ

 :، كيشقدع إلى ثبلثة أقداـمغ الػلي ك يخهالسختار  : تعييغ الػصيعجمه لووؿلال 

، حيث اؿ الرغيخالسّػلى عميو عمى م : تعييغ الػصي السختار مغ قبل األللصقدم لووؿ

كىحا ، ى ماؿ الرغيخ تثبت لؤلل ثع لػصيو، أف الػالية عمكخ الباحث سابقا في مبحث الػاليةذ

لؤلل الػالية  كذلظ ألف ؛٘كالحشابمةٗكالذافعيةٖكالسالكيةٕما ذىب إليو جسيػر الفقياء مغ الحشفية

 .ي الػالية عمييععشو بعج كفاتو ف ، فيكػف لو الحق في إقامة مغ يشػلعمى أكالده الرغار

                                                           

ـ، ٕ٘ٓٓ، لعاـ ٗٗالػصاية في الفقو اإلسبلمي كقانػف األحػاؿ الذخرية األردني، ص، عبج هللا   سعيج، ربابعو ٔ
 نية. رسالة دكتػراة، الجامعة األرد

./ الحركفي، الجر السختار، ٕٔٛص ٘./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٕٖٓص ٔالسبل خدخك، درر الحكاـ، ج ٕ
 . ٕٕٔ./ الذمبي، حاشية الذمبي مع تبيغ الحقائق لمديمعي، ص٘ٓ٘ص
، ./ الجسػقي، حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخٛٓٔص ٙ./ عمير، مش  الجميل، جٕٓٗص ٛالقخافي، الحخيخة، ج ٖ
 . ٕ٘ٗص ٗج
 ٗ./ الخممي، نياية السحتاج، جٖٙٗص ٖ./ الجسل، حاشية الجسل، جٔ٘ٔص ٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٗ
 . ٖٖٚص
 .ٜص ٚ./ ابغ مفم ، الفخكع، جٕٔٔ. / الحجاكي، زاد السدتقشع، صٜٓٔص ٘العاصسي، حاشية الخكض السخبع، ج ٘
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: لؤلل دتو، حيث جاء في ماانػف بسا ذىب إليو جسيػر الفقياء: أخح القفي ذلظ لصقمنهف رأي 

صخيغ مغ أكالد ابشو السحجػر أف يعيغ كصيا مختاراً عمى كلجه القاصخ كعمى الحسل كعمى القا

 .ٔ، كلو أف يخجع عغ إيرائو كلػ التـد بعجـ الخجػع عميو

، كبشاء عمى ماؿ الرغيخقبل الجج السػلى عميو  مغالسختار الػصي  تعييغ :لصقدم لصثمن 

 :اتجو الفقياء في ذلظ إلى محىبيغ ،ث الػالية فيسغ تجب عميو الػاليةعمى ما سبق في مبح

( يكػف لو إلى أف الجج الرحي  )أل األل ٖكالذافعيةٕ: ذىب فقياء الحشفيةلصسحىب لووؿ

األل قج أكصى ألحج عمى الرغيخ، كقج يحتج بقػليع أف ، إف لع يكغ الحق في اإليراء كاألل

كألف الذفقة الستػفخة في األل ، لقخابة السجلية لو كالدة كتعربياً األل لو الحق في ذلظ ألف لو ا

 .متػفخة في الجج أيزاً 

 يحق لو تعييغ بأف الجج ال ٘كالحشابمةٗ: كىػ ما ذىب إليو فقياء السالكيةلصسحىب لصثمن 

ألنو ال كالية لو عشجىع عمى الرغيخ كسا سبق ذكخ ذلظ في مبحث  ؛رغيخالػصي عمى ال

 ،الػالية

 

                                                           

 ـ. ٕٓٔٓدني لعاـ ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األر ٖٕٓالسادة ) ٔ
./ الحركفي، الجر السختار، ٕٔٛص ٘./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٕٖٓص ٔالسبل خدخك، درر الحكاـ، ج ٕ
 . ٕٕٔ./ الذمبي، حاشية الذمبي مع تبيغ الحقائق لمديمعي، ص٘ٓ٘ص
 ٗج، ج./ الخممي، نياية السحتاٖٙٗص ٖ./ الجسل، حاشية الجسل، جٔ٘ٔص ٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٖ
 . ٖٖٚص
./ ابغ الحاجب، ٜٗٙص ٙ، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٚٙٔص ٕ، التمقيغ في الفقو السالكي، جالقاضي عبج الػىال ٗ

 .ٖٙٛجامع األميات، ص
./ ٚٗٗص ٖ./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٖٛٓص ٗ./ ابغ مفم ، السبجع،جٜٔ٘ص ٙابغ قجامة، الذخح الكبيخ، ج ٘

 .ٔٓٗص ٔالتغمبي، نيل السآرل، ج
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 :ٔكحجتيع في ذلظ 

 أف الجج يقاسسو األخ في السيخاث بخبلؼ األل فيكػف قاصخا عغ األل فبل يمحق بو.  .ٔ

كاألخ  كأف الجج ال يجلي لمرغيخ بشفدو، كهنسا باألل، فبل تكػف لو الػالية عمى الساؿ .ٕ

 كالعع.

: أف الجج يجلي بػاسصة، فأشبو األكؿ فخيقأصحال ىحا السحىب عمى ما ذىب إليو الشاقر كي

األخ كالعع كفارؽ األل، فإنو يجلي بشفدو، كيحجب الجج، كيخالفو في ميخاثو كحجبو، فبل ير  

 .ٕإلحاقو بو، كال قياسو عميو

طخ يتحقق بالتفػيس إلى ، كالشأف الػالية نطخية -يفة الشعسانيأبػ حش –كيخد عمى ذلظ اإلماـ 

فقة مػفػرة بالجج كسا ىي في األل، ، كعميو فإف الذٖمغ ىػ السختز بالقخابة الباعثة عمى الذفقة

 .كهنسا ما بال كفػر الذفقة ،دالء، فالقياس لع يكغ مغ بال اإلفمحلظ يدتحق لو ما يدتحق لؤلل

 :لصسختمرلصخأي 

ما ذىب إليو أصحال إلى الباحث  سيليكأدلتيع، كمشاقذتيا، ، بعج عخض َراء كل محىب

ىي نفديا  لظ ألف الذفقة الستػفخة في الجج، كذلاألقخل لمرػاحيث يخى أنو السحىب األكؿ 

 . هف كاف ذلظ بإدالء  يخ مباشخ ليعالستػفخة باألل كػنو أكالده ك 

 

                                                           

./ ابغ الحاجب، ٜٗٙص ٙ، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٚٙٔص ٕ، التمقيغ في الفقو السالكي، جالقاضي عبج الػىال 1
./ ٖٛٓص ٗ./ ابغ مفم ، السبجع،جٜٔ٘ص ٙبغ قجامة، الذخح الكبيخ، ج/عبج الخحسغ .ٖٙٛجامع األميات، ص

 .ٔٓٗص ٔج./ التغمبي، نيل السآرل، ٚٗٗص ٖالبيػتي، كذاؼ القشاع، ج
 السرادر الدابقة.  ٕ
 . ٕٙٛص  ٖ./ البابختي، العشاية، جٖٖٔص ٖ./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٜ٘ٔص ٔالسخ يشاني، اليجاية، ج ٖ
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لؤلل ):ٔ، حيث جاء في مادتوقانػف بسا ذىب إليو السحىب األكؿأخح ال :ي لصقمنهف ف  ذصكرأ

مختاراً عمى كلجه القاصخ كعمى الحسل كعمى القاصخيغ مغ أكالد ابشو السحجػر  أف يعيغ كصياً 

نص  عك  سملفقتو سه  فيج سم سبق ف وي .(غ إيرائو كلػ التـد بعجـ الخجػعكلو أف يخجع ع ،عميو

 إذا لع يكغ لمقاصخ كصي مختار مغ األل أك ججأنو: ) ٕعكيو سم جمء بو لصقمنهف ف  سمدعو

ألل أك كصي مختار مغ الجج ألل يعيغ لو القاضي كصيا إلدارة شؤكنو مخاعيا في ذلظ مرمحة 

 . (القاصخ

، كالفقياء في ىحا ذىبػا عمى ماؿ الرغيخمغ قبل أمو السختار تعييغ الػصي  :لصقدم لصثمصث

 :إلى محىبيغ

ليذ ليا الحق في  أف األـ، ٘كالحشابمةٗكالذافعية في األص ٖالحشفية قػؿكىػ  :لصسحىب لووؿ

تػلية الػصي عمى أكالدىا، إال إذا لع يػجج كصي لؤلل أك كصي كصيو أك كصي الجج أك 

ر، كال يذتخي إال الػصي الحي عيشو القاضي، فحيشيا لػصي األـ الحفع، كلو بيع السشقػؿ ال العقا

 ، كاحتجػا بحلظ: الصعاـ كالكدػة

خ، فميذ ليا أيزا الحق في تػلية كػف األـ ليذ ليا الحق في الػالية عمى الرغي .ٔ

 كتعييغ الػصي عمى كلجىا الرغيخ. 

                                                           

 ـ. ٕٓٔٓ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٖٕٓالسادة ) ٔ
 ـ. ٕٓٔٓ( )ل( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٖٕٓالسادة ) ٕ
 ٘./ الكاساني، بجائع الرشائع، جٕٔٛص ٘./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٗٔٚص ٙابغ عابجيغ، رد السحتار، ج ٖ
 . ٘٘ٔص
./ الخممي، نياية ٖٓٛص ٕ./ قميػبي كعسيخة، حاشيتا قميػبي كعسيخة، جٕ٘ٔص ٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٗ

 . ٖ٘ٚص ٗالسحتاج، ج
 ٕاإلقشاع، ج ./ الحجاكي،ٜٓٔص ٘لعاصسي، حاشية الخكض السخبع، ج./ اٚٗٗص ٖالبيػتي، كذاؼ القشاع، ج ٘
 . ٔٓٗص ٔ./ التغمبي، نيل السآرل، جٖٕٕص
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كألف كصي األـ بالشطخ إليو كهف كاف أجشبيا، إال أنو يحتاج إليو لذخاء ما ال بج مشو مغ  .ٕ

، كألف حفع الثسغ أيدخ مغ حفع العيغ، سشقػؿ، لكػنو مغ الحفعالالصعاـ كالكدػة كبيع 

 .حىبيعكىحا مغ احتجاج فقياء الحشفية لس

بأف األـ ليا الحق في تػلية الػصي عمى ماؿ ٔكىػ ما ذىب إليو السالكية :لصسحىب لصثمن 

 :كلجىا الرغيخ، كلكغ اشتخشػا لحلظ شخكشا ثبلثة كىي

، اف كثيخًا فميذ ليا اإليراء عميو، كالقمة بالعخؼفإف ك ،أف يقل الساؿ السػركث عشيا .ٔ

 فالسشطػر لو القمة بحدب ما يتعارؼ عميو. 

 .ف يخثو أكالدىا عشيا ال عغ  يخىا، أي أػف ىحا الساؿ القميل مػركثا مشياأف يك .ٕ

 .مقجـ، إذ ال كصية ليا عشج كجػده كأف ال يػجج كلي لؤلكالد مغ أل أك كصي أك .ٖ

، كهف كانػا قج أجازكا ليا ممػا مغ فخص األـ في تعييغ الػصيمسا سبق يتبيغ أف السالكية قج ق

، كبيحا يقتخبػف لذخط الثالثكضعػىا قج تكػف قميمة التحقق كخرػصا األف الذخكط التي  ،ذلظ

في أقػاليع بخبلؼ شخكشيع التي كضعػىا، كبشاء عمى ىحا يخى الباحث أف كؿ مغ السحىب األ

 .الخاج  مشيع ما ذىب إليو فقياء السحىب األكؿ في ذلظ

كعميو فإف ما ال ذكخ لو  ،جية التعييغ مغ قبل األـ القانػف  : لع يحكخف  ذصك رأي لصقمنهف 

كعميو يكػف العسل بسا ذىب  ،يخجع فيو إلى الخاج  مغ محىب أبي حشيفة ،في القانػف  كسا سبق

  .إليو فقياء الحشفية أف األـ ليذ ليا الحق في تػلية الػصي عمى أكالدىا

 

 

                                                           

ص  ٜ./ عمير، مش  الجميل، جٖٕٕص  ٕ./ العجكي، حاشية العجكي، جٖ٘ٔص  ٕالشفخاكي، الفػاكو الجكاني، ج ٔ
 . ٜٙٛص  ٕ./ الجميخي، الذامل في فقو اإلماـ مالظ، جٜٚ٘
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 :سن قبا لصقمض  أو لصحمكملصسشرهب : ععيين لصهص  عك  سمؿ لصرغيخ لصثمن عجمه لال 

يغ الػصي قاضي أك الحاكع أف يعأف لم عمىٗكالحشابمةٖكالذافعيةٕكالسالكيةٔفق فقياء الحشفيةات

، كذلظ في الحاالت التي تدتجعي كجػل كجػد كصي ، كأف يشّربو في ذلظماؿ الرغيخ عمى

، كاستجلػا الزياع حفاضا عمى ماؿ الرغيخ مغ، الرغيخ كعجـ تشريب األل أك الجج عمى ماؿ

 . ٘(: )الدمصاف كلي مغ ال كلي لو-عميو كسمع  صمى هللا –الخسػؿ بقػؿ 

ككصي القاضي كالػصي السختار مغ األل أك الجج في ترخفاتو عمى أمػاؿ الرغار، كذلظ 

، كتشسيتيا كجو يحفع ليع أمػاليع مغ الزياع عمىك ، ا يكػف فيو جمب خيخ ليع كنفع محسفيس

 .كاستثسارىا إلى أف يبمغ الرغيخ

: يسا ذىبػا إليو حيث جاء في مادتو: كافق القانػف رأي جسيػر الفقياء ف  ذصكف رأي لصقمنهف 

إذا لع يكغ لمقاصخ كصي مختار مغ األل أك جج ألل أك كصي مختار مغ الجج ألل يعيغ لو )

. كأيزا يعيغ القاضي كصيا مؤقتا ؤكنو مخاعيا في ذلظ مرمحة القاصخالقاضي كصيا إلدارة ش

 . ٙ(جدة كفقا لحاجة القاصخلسجة مح لسيسة معيشة أك

                                                           

./ الحركفي، الجر السختار، ٕٔٛص ٘./ ابغ نجيع، البحخ الخائق، جٕٖٓص ٔخك، درر الحكاـ، جالسبل خد ٔ
 . ٕٕٔ./ الذمبي، حاشية الذمبي مع تبيغ الحقائق لمديمعي، ص٘ٓ٘ص
./ عمير، مش  الجميل، ٕٓٗص  ٛ./ القخافي، الحخيخة، جٚٙٔص ٕ، التمقيغ في الفقو السالكي، جالقاضي عبج الػىال ٕ
 . ٓٔٔص ٙج
 ٗ./ الخممي، نياية السحتاج، جٖٙٗص ٖ./ الجسل، حاشية الجسل، جٔ٘ٔص ٖالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٖ
 .ٖٖٚص
 ٚ./ ابغ مفم ، الفخكع، جٕٔٔ. / الحجاكي، زاد السدتقشع، صٜٓٔص ٘العاصسي، حاشية الخكض السخبع، ج ٗ
 .ٓٔص
 : ىحا حجيث حدغ.حيالتخم . كقاؿٜٕٛصٕ(، جٕٓٔٔحجيث رقع ) راكه التخمحي في سششو، ٘
 ـ. ٕٓٔٓ( )ل( + )ج( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٖٕٓالسادة ) ٙ
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 انٕصاٌح عهى انصغٍر:  اَرٓاء :فرع انصانسان

ذلظ ألف الدمصة التي  ؛يشدحب حكع انتياء الػصاية عمى الرغيخ عمى حكع الػالية عميو

الػصي كلي عمى الرغيخ كمالو ف، ي نفديا سمصة الػالية عمى الرغيخيكتدبيا الػصي ى

كقج ذكخ في مبحث الػالية عمى  ،الػلي في ذلظكبيحا ال يختمف عغ  كشؤكنو كمرالحو،

التشبيو إليو أف  يجب، إال أنو مسا الرغيخ عمى التفريل الحي ذكخ فيوأنيا تشتيي ببمػغ الرغيخ 

 : ٔ، كىيج الفقياء في انتياء كصاية الػصيأمػرا أخخى قج تزاؼ عمى ما سبق ذكخه عش

  .إذا قاـ السػصي بعدؿ الػصي قبل مػتو  .ٔ

 .ػصي بعدؿ نفدو أك رد كصاية السػصي قبل مػت السػصيإذا قاـ ال .ٕ

مػت السػصي أك قبل بمػغ الرغيخ السػصى عميو أك جغ جشػنا  إذا مات الػصي قبل .ٖ

 .مصبقا

 .إذا قاـ القاضي بعدؿ الػصي  .ٗ

 إذا عجد الػصي عغ القياـ بأمػر الػصاية عمى الرغيخ.  .٘

لع ، كأضاؼ بعس األمػر التي ربسا ياءخح القانػف بسا ذىب إليو الفق: أفي ذلظ لصقمنهف رأي 

 : ٕ: تشتيي الػصاية في األحػاؿ التاليةيقف الباحث عمييا عشج الفقياء، حيث جاء في مادتو

 .  إذا تقخر استسخار الػصاية عميوعذخة سشة شسدية مغ عسخه إال إتساـ القاصخ الثامغ - أ

 .عػدة الػالية لمػلي الذخعي. كىحا أيزا حجيثو مبحث الػالية - ل

 . قج الػصي ألىميتوف - ت
                                                           

./ الجرديخ، الذخح ٕٗ٘ -ٖٕ٘ص  ٛ./ الصػري، تكسمة البحخ الخائق، جٕٓٚ-ٓٓٚص ٙابغ عابجيغ، رد السحتار، ج ٔ
 ٛج مخترخ خميل،./ الخخشي، شخح ٙ٘ٗ+٘٘ٙصٗج الكبيخ مع حاشية الجسػقي البغ عخفة الجسػقي،

./ البيػتي، ٖٛٔص  ٕٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٖٕٔ- ٕٔٔص ٗ./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٜ٘ٔ+ٜٗٔص
 . ٖٔٔ -ٖٓٔ ٘. / ابغ مفم ، السبجع، جٜٖٚص ٗكذاؼ القشاع، ج

 ـ. ٕٓٔٓ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٔٗالسادة ) ٕ
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 .ثبػت  يبة الػصي - ث

 .مػت الػصي - ج

 . مػت القاصخ - ح

 . و حيا إذا كجج الػلي الذخعي عميوكالدة الحسل ميتًا أك كالدت - خ

 . ية السؤقتةانتياء الغاية مغ الػصا - د

 . قبػؿ استقالة الػصي أك عدلو - ذ
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 :انًٍراز يصطهػ :انًثؽس األٔل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ٔفٍّ أرتعح يثاؼس ،انًٍراز يطائم فً غٍرانفصم انخايص: أؼكاو انص

 

 .لصسيخلث ععخيفلووؿ:  بحثلصس

 .وسهلنعو لستحقمؽ لصرغيخ صكسيخلث وأسبمبولصسبحث لصثمن : 

 .)وصج لصدنم ووصج لصكعمف( غيخ: سيخلث لصرلصثمصث بحثلصس

 بحث لصخلبع: لصهصي  لصهلجب .لصس
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 :ذعرٌف انًٍرازانًثؽس األٔل: 

َكِرَث فبلٌف َأباه َيِخُثُو ِكراَثًة كِميخاثًا كَميخاثًا. كَأْكَرَث الخجُل َكَلَجُه َمااًل : ِمْغ ٔلصسيخلث ف  لصكغ 

ُثَظ، َفَراَر ِميَخاُثُو َلظَ َقاُؿ: َكِرْثُت ُفبَلًنا َمااًل ِإيخاثًا َحَدشًا. َكيُ  . َكَتُقػُؿ: ، َأِرُثو ِكْرثًا َكَكْرثًا ِإذا ماَت ُمَػرِّ

ْثُت ُفبَلن .َكِرْثُت َأبي َكَكِرْثُت الذيَء ِمْغ َأبي َأِرُثو، ِباْلَكْدِخ ِفيِيَسا، ِكْرثًا َكِكراَثًة كِهْرثاً  ِمْغ  اً َكُيَقاُؿ: َكرَّ

 ُفبَلٍف َأي َجَعْمُت ِميَخاَثُو َلُو. كَأْكَرَث السيُت كاِرَثُو ماَلو َأي َتَخَكُو َلُو.

غ  يخه مغ يف المغػي أف مرصم  السيخاث يجكر حػؿ ما يخثو الذخز مكيبلحع عمى التعخ 

 . ذلظ، كسػؼ يبلحع ىحا عمى التعخيفات الذخعية عشج الفقياء في ماؿ يتخكو لو بعج مػتو

 :لصسيخلث لصظالحم  

 : ت الفقياء جاءت عمى الشحػ التاليفالسيخاث أك التخكة في تعخيفا

 .ٕليا عغ تعمق حق الغيخ بعيشو: ما تخكو السيت خالصحشفي  فقج عخفو

يعتبخ ميخاثًا إذا كاف  يخ متعمقًا بحق  هكل ما يتخكو السيت بعجأف : كعمى ىحا فإف السعشى

بػجػد ميخاث لمسيت يػرث  ال يعتبخك ، ى، فمع يبق بعجه شيءبو حق  يخه كانتي ، فإذا تعمق يخه

  .لسدتحقو

أك ما سدتحق بعج مػت مغ كاف لو بقخابة : حق يقبل التجدؤ يثبت لعمى أنيا لصسمصكي  كعخفو

: قػؿ حق يتشاكؿ الساؿ ك يخه شخح التعخيف عشجىع كسا ذكخكه أنو. ك ٖفي معشاىا كالشكاح كالػالء

كخخج بقابل التجدؤ الػالء كالػالية إذ يشتقبلف إلى األبعج بعج مػت  ،كالخيار كالذفعة كالقراص

                                                           

 . ٕٓٓص ٕابغ مشطػر، لداف العخل، ج ٔ
األخيار  ػف . / ابغ عابجيغ، قخة عيٕٕٜص ٙ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٚ٘٘ص ٛالصػري، تكسمة البحخ الخائق، ج ٕ

 لبشاف.  –، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، بيخكت ٖٓ٘ص ٚلتكسمة رد السحتار، ج
./ عمير، ٚ٘ٗص ٗالجسػقي عميو،ج./ الجرديخ، الذخح الكبيخ كحاشية ٜٙٔص ٛالخخشي، شخح مخترخ خميل، ج ٖ

 . ٜٙ٘ص ٜمش  الجميل، ج
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ألنو ليذ السخاد بقبػؿ التجدؤ  ؛كالذفعة كالخيار األقخل لعجـ قبػليسا التجدؤ، كال يخد القراص

بل ما يسكغ أف يقاؿ فيو ليحا نرفو كليحا ثمثو كنحػ ذلظ كىحه الثبلثة كحلظ،  ،قبػؿ اإلفخاز

، كبقػؿ بقخابة يخخج لثابتة بالذخاء كاالتيال ك يخىساكخخج بقػؿ بعج مػت مغ كاف لو الحقػؽ ا

 الػصية عمى أنيا تسمظ بالسػت.

: . كشخح التعخيف عشجىع كسا ذكخكهٔعمى أنيا: نريب مقجر شخعا لمػارث لصذمفعي كعخفيا 

ج إال بالخد كال ال يدي :أي ،لمػارث :، كقػؿ )مقجر( أيقػؿ )نريب مقجر( خخج بو التعريبأف 

، كقػؿ )لمػارث( خخج بو ربع العذخ مثبل في يشقز إال بالعػؿ، كقػؿ )شخعًا( خخج بو الػصية

 .ذ لمػارثالدكاة فإنو لي

  .ٕكيقاؿ لو التخاث ،الحق أك الساؿ السخمف عغ السيت :عمى أنيا لصحشمبك كعخفيا 

ألنيا التي يبحث فييا عغ  ىػ التخكات، كسا ذكخه فقياء السحىب عكم لصفخل ضكمػضػع 

 كهماعػارضيا مغ تعمق حق السيت بسؤف التجييد مشيا، كتعمق حق الػرثة بباقييا، إما كحجىع 

 ، ال العجد فإنو مػضػع عمع الحدال.كأصحال الجيػف كالػصايا ، يخىع مع مذاركة

 فمع يأت بتعخيف كاض  كمحجد في مػاده لمسيخاث.  لصقمنهف أما 

 

 

                                                           

./ الجسل، حاشية الجسل عمى شخح ٖص ٖ./ األنراري، أسشى السصالب، ج٘ص ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٔ
 . ٖ٘ٔص ٖ. / قميػبي، حاشية قميػبي كعسيخة، جٕص ٗالسشيج، ج

 ص ٘. / ابغ مفم ، السبجع، جٖٚ٘ص ٕخجرات، ج كذف الس، البعمي./ ٜٜٗص ٕالبيػتي، شخح مشتيى اإلرادات، ج ٕ
ٖٔٛ . 
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 ، ٔفٍّ شالشح يطانة:ٔيٕاَعّ اضرؽماق انصغٍر نهًٍراز ٔأضثاتّ :انًثؽس انصاًَ

، أسبابو كانتفاء مػانعو فخكتػا وعمى استحقاؽ الرغيخ لمسيخاث بعج تحقق أركانٔيتفق الفقياء

  :كفق التفريل في السصالب اآلتية

 :2أركمف لصسيخلث: لصسظكب لووؿ

، كىحه األركاف تشصبق عمى الرغيخ مييا كال بج مغ كجػدىا حتى يتحققلمسيخاث أركاف يبشى ع

  :كسا ذكخ سابقًا، كىي

 السػرِّث: ىػ السيت الحي تخؾ مااًل أك حقًا. .ٔ

 .ق اإلرث بدبب مغ أسبابو اآلتيةالػارث: ىػ الحي يدتح .ٕ

 السػركث: ىػ التخكة، كيدسى أيزًا ميخاثًا كهرثًا، كىػ ما يتخكو السػرث مغ الساؿ، أك .ٖ

 .الحقػؽ التي يسكغ إرثيا عشو

 

 

                                                           

قاسع بغ عيدى بغ ./ التشػخي، ٔٛٗص  ٜ./ ابغ مازة، السحيط البخىاني، جٜٖٔص  ٜٕالدخخدي، السبدػط، ج ٔ
 ٕٛٗٔ، الصبعة األكلى، ٜٔٗ ص ٕناجي القيخكاني، شخح ابغ ناجي التشػخي عمى متغ الخسالة البغ أبي زيج القيخكاني، ج

./ ٖٚٛ ص ٚج ،في فخكع السحىب الذافعي، بحخ السحىب لبشاف./ الخكياني –ـ، دار الكتب العمسية، بيخكت  ٕٚٓٓ -ىػ 
./ المبجي، عبج الغشي بغ ياسيغ بغ محسػد بغ ياسيغ بغ شو بغ أحسج الشابمدي، ٛٙ ص ٛالساكردي، الحاكي الكبيخ، ج

ـ، دار البذائخ اإلسبلمّية لمصَباَعة  ٜٜٜٔ -ىػ  ٜٔٗٔة األكلى، ، الصبعٕٚٙص َٕحاِشيُة المبَِّجي عمى َنْيل الَسآِرِل، ج
 لبشاف، تحقيق كتعميق: الجكتػر   سميساف األشقخ. -َكالشذَخ كالتَػزيع، َبيخكت 

أحسج   عمي، الحقػؽ الستعمقة بالتخكة بيغ الفقو كالقانػف، ، ./ داكدٖٓٚٚص  ٓٔالدحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ج ٕ
 ـ، دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع. ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔاإلصجار الثالث،  ،الصبعة األكلى ،ٕٓٙص
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 :انًٍراز أضثاب: انًطهة انصاًَ

إلى ما ٔ، كقج صشفيا جسيػر الفقياءعمى الرغيخ فإنو يدتحق اإلرث بيافإف انصبقت ىحه 

 :يأتي

كىي كل صمة سببيا  قيقية،: كىي القخابة الحٕالشدب )القخابة( كيدسى عشج الحشفية بالخحع .ٔ

 :كتذسل، الػالدة

 األكالد كأبشاءىع ذكػرًا كهناثًا. - أ

باءىع كاألميات، أي األـ كأميا كأميات اآلباء. - ل  اآلباء َك

 اإلخػة كاإلخػات. - ت

 األعساـ كأبشاءىع الحكػر فقط.  - ث

 : فيخاد بو العقج الرحي ، سػاء صحبو دخػؿ بالدكجة أـ ال. ٖ الدكجية أك الشكاح الرحي .ٕ

: قخابة حكسية أنذأىا الذارع مغ العتق. فػالء العتاقة ىػ العرػبة الدببية، أك ىػ ٗالػالء .ٖ

صمة بيغ الديج كبيغ مغ أعتقو، كتجعل لمديج أك عربتو حق اإلرث مسغ أعتقو، إذا 

، كفي الحجيث ما ركاه عبج بالشدب الحكسي بتو، كىحا ما يدسىمات كال كارث لو مغ قخا

: )الػالء ُلْحسة كمحسة الشدب، ال - ملسو هيلع هللا ىلص -ؿ هللا هللا بغ ديشار عغ بغ عسخ، قاؿ: قاؿ رسػ 

                                                           

، الكافي في فقو أىل ابغ عبج البخ./ ٕٙٚص  ٙ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٙٛص  ٘جاالختيار،  ،ابغ مػدكد ٔ
./ الجميخي، الشجع ٔٚص ٛ./ الساكردي، الحاكي الكبيخ، جٖٔص ٖٔ./ القخافي، الحخيخة، جٖٗٓٔص ٕج السجيشة،
 . ٖٛٔص ٘./ ابغ مفم ، السبجع، جٖٖٓص ٚ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٙٔ٘ص ٚالػىاج، ج

 . ٖٕٙالحقػؽ الستعمقة بالتخكة، ص ./ داكد،ٗٓٚٚص  ٓٔالدحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ج ٕ
 . ٕٗٙصالحقػؽ الستعمقة بالتخكة،  ./ داكد،ٗٓٚٚص  ٓٔالدحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ج ٖ
 . ٕٙٙالحقػؽ الستعمقة بالتخكة، ص . / داكد،ٙٓٚٚص  ٓٔالدحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ج ٗ
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ك يخىا مغ فيخث السعتق العتيق كال عكذ، أي ال يخث العتيق السعتق.  ٔيباع كال يػىب(

 .األسبال خبلؼ بيغ الفقياء

 .لع يأت القانػف بحكخ األسبال السقتزية لئلرث بشز كاض  :ي األسبالف لصقمنهف رأي 

  لحا سيفخد الباحث ليا مبحثا مدتقبًل. ،كأما بالشدبة لسػانع ميخاث الرغيخ تحتاج بعس التفريل

 :: يٕاَع اضرؽماق انصغٍر نإلرزانًطهة انصانس

، ال يخث كال يػرث العبج أفإلى  ،٘كالحشابمةٗكالذافعيةٖكالسالكيةٕ: ذىب فقياء الحشفيةالخؽ  .ٔ

  .، كألف ممكو لديجهلسيخاث نػع تسميظ كالعبج ال يسمظألف ا

بأف يقرج  ،السانع لمسيخاث ىػ العسج العجكافىػ أف القتل ٙما يتفق عميو الفقياء: القتل .ٕ

ٍد أك ما يجخي مجخاه في تفخيق األجداء   :، كاستجلػا لحلظضخبو ِبُسَحجَّ

 هللا عميو صمى –أف رسػؿ هللا  ،و، عغ ججه، عغ أبيما ركي عغ عسخك بِغ ُشعيب - أ

 : )ليذ ِلمقاتل شيء كهف لع يكغ لو كاِرٌث، فػارُثو أقخُل الشاِس إليو، كال قاؿ –كسمع 

 

 
                                                           

 . ٕٖٙ ص ٔٔ(، جٜٓ٘ٗركاه ابغ حباف في صحيحو، الحجيث رقع ) ٔ
 .ٕٙٚ./ الحركفي، الجر السختار، صٙٙٚص ٙ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٖٗٓص ٕالجػىخة الشيخة، ج الدبيجي، ٕ
./ الخخشي، شخح ٚٓٙص ٛ، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٖٙٛص ٕكي، حاشية العجكي عمى كفاية الصالب، جالعج ٖ

 .ٕٕٕص ٛمخترخ خميل، ج
./ الجسل، حاشية الجسل عمى شخح السشيج، ٜٓ٘ص  ٙ./ الخافعي، العديد، ج٘ٗص ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٗ
 . ٕٛص ٙنياية السحتاج، ج ./ الخممي،ٕٙص ٗج
./ الخحيباني، مصالب أكلي ٜٗٗص ٗ./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٜٙٔص ٙعاصسي، حاشية الخكض السخبع، جال ٘

 . ٓٚٙص  ٗالشيى، ج
./ ٚٔص ٖٔ./ القخافي، الحخيخة، جٖٗٓص ٕ./ الدبيجي، الجػىخة الشيخة، جٚٙٚص  ٙابغ عابجيغ، رد السحتار، ج ٙ

./ الجسل، حاشية الجسل عمى شخح السشيج، ٕٛص ٙية السحتاج، ج./ الخممي، نياٚٓٙص  ٛ، التاج كاإلكميل، جالعبجري 
 . ٖٛٙص  ٚ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٕٜٗص ٗ./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٕٙص ٗج
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 .. فػجو الجاللة في الحجيث صخي  في مشع القاتل مغ السيخاثَٔيِخُث القاتل شيرًا(

ما  ؛ كذلظ الستعجاؿب لمقراصلو في قتمو العسج الستػجنو حـخ السيخاث عقػبة أل - ل

 أخخه هللا فسشع مغ السيخاث. 

حث ىشا ىػ إذا كاف كلكغ ما ييع في الب ،الفقياءكك يخ ذلظ مغ أنػاع القتل فيو خبلؼ بيغ 

اختمف الفقياء في ذلظ عمى ؟ ال يحـخ مغ السيخاثبأف ، فيل صغخه ال يعتج بو القاتل صغيخاً 

 :محىبيغ

إلى أنو إذا قتل مػرثو فإنو ال يحـخ ميخاثو، ككحا إذا قتل  ٕحشفيةذىب فقياء ال :لصسحىب لووؿ

مػرثو بالدبب كسا إذا حفخ برخًا عمى الصخيق أك كضع حجخًا عمى الصخيق أك ساؽ دابة أك قادىا 

فػشرت مػرثو أك قتمو قراصا أك رجسا أك ماؿ حائصو فأشيج عميو أك لع يذيج حتى سقط عمى 

 ، تجب القدامة كالجية كال يسشع اإلرث.في دارهػرثو أك كجج مػرثو قتيبل م

 ،ٗالذافعيةك ٖفقياء السالكيةذىب  :لصسحىب لصثمن 

 

                                                           

./ كقاؿ ابغ السمقغ في تحفة السحتاج: أف أبػ داكد لع ٕٔٙص ٙ(، جٗٙ٘ٗركاه أبػ داكد في سششو، حجيث رقع ) ٔ
الجيغ أبػ حفز عسخ بغ عمي بغ أحسج الذافعي السرخي، تحفة السحتاج إلى أدلة  يزعفو. انطخ: ابغ السمقغ، سخاج

 مكة السكخمة. -ق، تحقيق: عبج هللا بغ سعاؼ المحياني، دار حخاء ٙٓٗٔ، الصبعة األكلى ٘٘ٗص ٕالسشياج، ج
 
 ٛالبحخ الخائق، ج ./ الصػري، تكسمةٚٙٚص  ٙ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٖٗٓص  ٕالدبيجي، الجػىخة الشيخة، ج ٕ
 . ٚ٘٘ص
./ الجسػقي، حاشية الجسػقي عمى ٖٚٛص  ٕ./ العجكي، حاشية العجكي، جٚٓٙص  ٛ، التاج كاإلكميل، جالعبجري  ٖ

 . ٙٛٗص  ٗالذخح الكبيخ، ج
./ ٘ٚٗ ص ٕٔ./ ابغ الخفعة، كفاية الشبيو، جٕ٘-ٕٗ ص ٜ./ العسخاني، البياف، جٙٔ٘ ص ٙالخافعي، العديد، ج ٗ

 .٘ٔص ٘./ ابغ الفخاء البغػي، التيحيب في فقو اإلماـ الذافعي، جٚٓٗ ص ٕالسيحل، ج الذيخازي،
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عسجه ، كذلظ ألف الرغيخ أف الرغيخ إذا قتل مػركثو عسجًا، فإنو ال ميخاث لو إلى ٔكالحشابمة

 .في ذلظ الػاردة الدابقة، ك لعسـػ األدلة كالخصأ بالشدبة لعجـ القراص، فاستػجب مشع السيخاث

خفػع عشو القمع، كىػ ، كذلظ ألف الرغيخ مسيل الباحث إلى رأي السحىب األكؿي :لصخأي لصسختمر

، كعميو فبل يسشع ى فعمو ما قج يحخمو مغ أمخ دنيػي ، فبل يحسل عم يخ مجرؾ لترخفاتو كعػاقبو

 . حتى كهف كاف عمى صفة العسج مغ السيخاث إذا قتل مػرثو

، ي حخماف القاتل العسج مغ السيخاثح القانػف بسا ذىب إليو الفقياء فأخ :رأي لصقمنهف ف  ذصك

، كذلظ ل مػرثو فإنو ال يحـخ مغ السيخاثإذا قت أف الرغيخ كسا كأخح بخأي فقياء الحشفية في

يحـخ مغ اإلرث مغ قتل ): ٕ، جاء في مادتوكالبمػغ في القتل السانع مغ ذلظ إلشتخاط العقل

أكاف فاعبل أصميا أف شخيكا أـ متدببا شخيصة أف يكػف القاتل عشج مػرثو عسجا عجكانا سػاء 

  .(ارتكابو الفعل عاقبًل بالغاً 

كال السدمع ال يخث السدمع الجسمة إلى أف الكافخ بٖالفقياء ذىب: حيث اختبلؼ الجيغ  .ٖ

 ، كاستجلػا لحلظ: الكافخ

 ما ركاه أبػ عاصع، عغ ابغ جخيج، عغ ابغ شيال، عغ عمي بغ حديغ، عغ - أ

 صمى هللا عميو -: أف الشبي عغ أسامة بغ زيج رضي هللا عشيسا عسخك بغ عثساف،

                                                           

 ٗ./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٖٛٙص  ٚ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٜ٘ٔص ٙج ،حاشية الخكض السخبع، العاصسي ٔ
 . ٖٜٗص 
 ـ. ٕٓٔٓ( )أ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٔٛالسادة ) ٕ
./ العجكي، حاشية العجكي كفاية ٖٗٓص ٕ./ الدبيجي، الجػىخة الشيخة، جٚٙٚص ٙجيغ، رد السحتار، جابغ عاب ٖ

./ الجسل، ٕٗ+ٔٗص ٗ./ الذخبيشي، مغشي السحتاج، جٛٓٙص ٛ، التاج كاإلكميل، جالعبجري ./ ٖٙٛص ٕالصالب، ج
لعاصسي، حاشية الخكض السخبع، ./ اٖٖٙالسقجسي، العجة، ص بياء الجيغ./ٕ٘ص ٗحاشية الجسل عمى شخح السشيج، ج

 . ٓٛٔص ٙج
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، ككجو الجاللة في الحجيث ٔقاؿ: )ال يخث السدمع الكافخ كال الكافخ السدمع( -كسمع 

غ السدمع كالكافخ مغ صخي  عمى أف اختبلؼ السمتيغ يسشع السيخاث في كل م

 . بعزيع البعس

، مػاالة بيغ السدمع كالكافخ بحاؿ كال ،ػاالة كالسشاصخةارث مبشي عمى السبأف التػ  - ل

 .حيث انقصعت السػاالة بيشيسا

 ، كذلظ ألف اعتبار اختبلؼ الجيغى الرغيخىة أف األحكاـ الدابقة تشصبق عممغ البجا ك 

، كعميو فإف أحكامو مقو بالعقيجة األساسية في كل ممة، لتعمانع أساسي في التػارث كالسيخاث

في إرثو  اً مانع ، كيكػف سبباً ا تجخي عمى البالغ العاقل الكبيخغيخ كستجخي عمى الر

  .كتػارثو

ال ): ٕفقج جاء في مادتو ،ىحا السانع أخح القانػف بخأي الفقياء في :لصقمنهف ف  ذصك رأي

. كالرغيخ تجخي عميو أحكاـ ىحه (فبل يخث  يخ السدمع السدمع ،تػارث مع اختبلؼ الجيغ

  .ف كجج سبب اإلرث َنحاؾشخاص السدتحقيغ لمسيخاث إالسادة كػنو أحج األ

، بل يكػف مكمفًا حتى يبمغفالرغيخ  ، كأماـ إلى الكفخكىي الخجػع عغ اإلسبل :الخدة .ٗ

، كىحا ما جاء بخ ىػ التكميف في مثل ىحه الحالة، كالسعتكعميو فإف ردتو ليدت معتبخة

ألف الرغيخ ال يجب ؛ ك الال ُيقتل سػاء صحت ردتو أ ، فالرغيخٖالفقياءفي نرػص 

حجكد، كال يقتل ، بجليل أنو ال يتعمق بو حكع الدنا كالدخقة في سائخ العميو عقػبة

                                                           

 ٖ(، جٗٔٙٔ./ كركاه مدمع في صحيحو، حجيث رقع )ٙ٘ٔص ٛ(، جٗٙٚٙركاه البخاري في صحيحو، حجيث رقع ) ٔ
 . ٖٖٕٔص
 ـ. ٕٓٔٓ( )ل( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٔٛالسادة ) ٕ
في فقو إماـ  -شخح كافي السبتجي الخكض الشجي   بغ أحسج،أحسج بغ عبج هللا ./ البعمي،ٖٕٖدليل الصالب، ص، الكخمي ٖ

عبج : الخياض، أشخؼ عمى شبعو كترحيحو: فزيمة الذيخ –السؤسدة الدعيجية ، ٓٛٗ، ص الدشة أحسج بغ حشبل
 . ٜٖٓص  ٕ/ التغمبي، نيل السآرل، جالخحسغ حدغ محسػد، مغ عمساء األزىخ.
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عمى ردتو ثبت حكع الخدة حيشرح، فيدتتال ثبلثا فإف تال كهال  كبقيقراصا، فإذا بمغ 

  .قتل

يو شغ الحي يػجج فػ الػشغ الحي يسػت فيو السػرث كالأي بسعشى  :ٔاختبلؼ الجاريغ .٘

حتى إف السدمع إذا  ،، كىحا الحكع في أىل الكفخ كسا ذكخ ال في حق السدمسيغالػارث

 .مات في دار اإلسبلـ كلو ابغ مدمع في دار اليشج أك الُتْخؾ أك ما مثميسا يخث

 :اختمف فيو الفقياء عمى قػليغكىحا السانع 

يغ مانع مغ مػانع الجار  إلى أف اختبلؼ ٖكالذافعيةٕفقياء الحشفيةذىب  :لووؿلصقهؿ 

خ كال مػاالة عشج : بأف السيخاث إنسا يدتحق بالشرخة كال تشاصكعممػا ذلظ ؛السيخاث

 .اختبلؼ الجاريغ

حقيقي كالحخبي مات في دار الحخل كلو ابغ ذمي  :اختبلؼ الجاريغ عمى نػعيغ: األكؿك 

سبلـ ر اإلككحا لػ مات ذمي في دا و ال يخث الحمي مغ ذلظ الحخبي،في دار اإلسبلـ فإن

 .، فإنو ال يخث ذلظ الحخبي مغ ذلظ الحميكلو أل أك ابغ في دار الحخل

مشو  خث: حكسي كالسدتأمغ كالحمي حتى كلػ مات مدتأمغ في دار اإلسبلـ ال يالثاني

 .كارثو الحمي

إف  ، أيٗكما سبق يشصبق عمى الرغيخ إف كاف مغ أىل الحخل أك مغ أىل الحمة

، يعشي أىل إذا خخجػا إلى دار اإلسبلـ بأماف، ككحلظ ارثاختبلؼ الجاريغ يقصع التػ 

                                                           

  .ٜٕ٘داكد، الحقػؽ الستعمقة بالتخكة، ص  ٔ
 ٘، االختيار، جابغ مػدكد./ ٛٙٚص  ٙ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٚ٘٘ص ٛالصػري، تكسمة البحخ الخائق، ج ٕ
 . ٕٙٚ./ الحركفي، الجر السختار، صٙٔٔص
 . ٕٛص ٙ./ الخممي، نياية السحتاج، جٕٚٔص ٙ./ الجميخي، الشجع الػىاج، ج٘ٗص ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ٖ
 .ٛٙٚص ٙ./ ابغ عابجيغ، رد السحتار، جٕٚ٘ص ٛبحخ الخائق، جالصػري، تكسمة ال ٗ
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الجاريغ السختمفيغ بيشيع مغ أىل الحخل، كهف كانػا مدتأمشيغ فيجعل كل كاحج مشيع في 

الحكع كأنو في البقعة التي خخج مشيا بأماف، بخبلؼ ما إذا صاركا ذمة ألىل اإلسبلـ 

يجخي التػارث بعجما مات بيشيع، كهف  يتػارثػف فيسا بيشيع بعج ذلظ كسا لػ أسمسػا فإنو

 اختمفت مشعتيع في حالة الكفخ. 

إلى أف اختبلؼ الجاريغ ليذ بسانع  ٕفقياء الحشابمةك ٔ ذىب فقياء السالكية :لصقهؿ لصثمن 

، كال ، كلع يخد بتخريريع نز كال إجساعلعسػـ الشرػص القاضية بتػريثيع ،لمسيخاث

. كأيزا لسفيػـ الحجيث السخكي عغ عسخك بغ افييسا قياس، فػجب العسل بعسػمي ير 

: )ال يتػارث - ملسو هيلع هللا ىلص -: قاؿ رسػؿ هللا شعيب، عغ أبيو عغ ججه عبج هللا بغ عسخك، قاؿ

ث ماؿ ذمي ، أف أىل السمة الػاحجة يتػارثػف، كهف اختمفت الجار، فيبعٖأىل ممتيغ شتى(

لعسـػ الحكع كشسػليتو عمى جسيع  ،يخعمى الرغ يشدحب. كىحا لػارثو الحخبي حيث عمع

  .الػرثة في ذلظ دكف استثشاء

 .لع يشز القانػف عمى ىحا السانع في مػاده :رأي لصقمنهف 

: بأف يسػت كل مغ السػرث كالػارث في نفذ الػقت كال يعمع أييسا جيالة تاريخ السػت .ٙ

، فبل تػارث اثبيشيع سبب مغ أسبال السيخ كحالة  خؽ اثشيغ أك أكثخ ككاف  ،سبق اآلخخ

تحقق حياة الػارث حيغ مػت  ، كذلظ ألف مغ شخكط السيخاثفي ىحه الحالة بيشيع

                                                           

يشطخ حيث لع يقف الباحث عمى ذكخ اختبلؼ الجاريغ في كتبيع كعميو يكػف ليذ بسانع مغ مػانع السيخاث عشجىع./  ٔ
 . ٕٗٚٚص ٓٔ. / الدحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، جٜٕٚالحقػؽ الستعمقة بالتخكة، ص  ،داكد :أيزا في

./ الخحيباني، مصالب أكلي ٛٚٗص ٗ./ البيػتي، كذاؼ القشاع، جٕٛٔص ٙاصسي، حاشية الخكض السخبع، جالع ٕ
 .ٜٗٙص ٗالشيى، ج

. كقاؿ األلباني: حجيث حدغ، إركاء الغميل، حجيث رقع ٖٚ٘ص ٗ(، جٜٕٔٔركاه أبػ داكد في سششو، حجيث رقع ) ٖ
 . ٛ٘ٔص ٙ(، جٜٔٚٔ)
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ع، كذلظ لجخػلو . كالرغيخ يجخي عميو ىحا الحكٔ، كىحا مسا اتفق عميو الفقياءمػرثو

 شخاؼ. األقج يكػف أحج ف ،تحت عسػمو

: إذا ٕء في مادتوحيث جا، خح القانػف بسا ذىب إليو الفقياء: أفي ذلظ لصقمنهف رأي 

مات اثشاف أك أكثخ ككاف بيشيع تػارث كلع يعخؼ أييع مات أكاًل فبل استحقاؽ ألحجىع في 

 تخكة اآلخخ. 

كهلى ىشا يقف الباحث في ذكخ السػانع األساسية في كتب الفقياء التي إف كججت كانت سببا 

متعجدة عشج انع فيي ، أما ما تبقى مغ السػ عشج مغ اعتبخىا سببا في ذلظ اث،في مشع السيخ 

متخرز ك متعمق  ، كػف البحثفي بحثو ىشا مججياً ذكخىا أمخًا  في، كال يجج الباحث الفقياء

جيالة الػارث اللتباسو  :التي ذكخت أنيا قج تكػف مانعاً األسبال  ىحه، فسغ بالرغيخ دكف  يخه

 . ٖ، ك يخىابغيخه، كالمعاف، كالدنا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

./ العجكي، حاشية العجكي عمى كفاية ٜٛٔص ٗ./ السيجاني، المبال، جٚٚ٘ص ٛالصػري، تكسمة البحخ الخائق، ج ٔ
 ./ الذخبيشي، مغشي٘ٔٚص ٗ./ الراكي، حاشية الراكي عمى الذخح الرغيخ، جٖٚٛص  ٕالصالب الخباني، ج

 ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ ./ ٕ٘ص ٗحاشية الجسل عمى شخح السشيج، ج، ./ الجسلٚٗص ٗالسحتاج، ج
 . ٙٚٔص  ٙ./ العاصسي، حاشية الخكض السخبع، جٙ٘ٔص 
 ـ. ٕٓٔٓ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٕٛالسادة ) ٕ
 . ٕٖٓ-ٕ٘ٚقة بالتخكة، ص الحقػؽ الستعم ،داكد :يشطخ في مػانع السيخاث بتفاصيميا في ٖ
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  :ٌا، ٔفٍّ يطهثانسَا ٔٔنذ انهعاٌذ يٍراز ٔن :صانسانًثؽس ان

 : ذعرٌف ٔنذ انسَا ٔٔنذ انهعاٌ :انًطهة األٔل

لكشو جاء  ،لع يقف الباحث عمى تعخيف قجيع في كتب الفقياء القجامى لكل مغ السرصمحيغ

  :في تعخيف الفقياء السعاصخيغ عمى الشحػ اآلتي

عي، أك ىػ ثسخة العبلقة فيػ: الػلج الحي أتت بو أمو مغ شخيق  يخ شخ ٔوصج لصدنمأما 

 السحخمة.

: الػلج الحي كلج عمى فخاش زكجية صحيحة، كحكع القاضي بشفي ندبو مغ ٕوصج لصكعمفكأما 

 الدكج بعج السبلعشة الحاصمة بيشو كبيغ زكجتو.

مغ أبييسا  إلى عجـ ثبػت ندبيسا ٖجسيػر الفقياء فقج ذىب، كأما بخرػص ندب كل مشيسا

ألف  ؛اني في الدنا أنو ابشو مغ الدنا، كلػ أقخ الد ندبيسا يثبت مغ أميسا لسبلعغ، كأفالداني أك ا

 . أف تكػف سببا لشعسة ثبػت الشدب الجخيسة ال ير 

  :َا ٔٔنذ انهعاٌ ٔطرٌمح ذٕرٌصًٓا: ؼكى يٍراز ٔنذ انسانًطهة انصاًَ

فإف  ،ك عغ الدكج السبلعغفي نفي ندب الػلج عغ الداني أٗجسيػر الفقياء رأيبشاء عمى 

بيشيسا، كال إرث بيغ الداني أك الدكج السبلعغ كبيغ الػلج، مػجػدًا  لحاؽ الػلج بأمو يجعل السيخاثإ

 .أي ال قخابة لو مغ جية األل بل مغ جية أمو

                                                           

 . ٖ٘٘قة بالتخكة، ص ./ داكد، الحقػؽ الستعمٜ٘ٓٚص ٓٔالدحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ج ٔ
 . ٘٘٘./ داكد، الحقػؽ الستعمقة بالتخكة، ص ٜ٘ٓٚص ٓٔالدحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ج ٕ
. / ابغ جدي، القػانيغ الفقيية، ص ٜٛٔص  ٗ./ السيجاني، المبال، جٗٚ٘ص  ٛالصػري، تكسمة البحخ الخائق، ج ٖ

./ ابغ الفخاء البغػي، ٕٓص ٖراري، أسشى السصالب، جاألنزكخيا ./ ٛٓٗص ٘./ الخجخاجي، مشاىج التحريل، جٜٕ٘
الكمػذاني، اليجاية عمى محىب اإلماـ أحسج بغ ./ ٓ٘٘ص ٗ./ الخحيباني، مصالب أكلي الشيى، جٜٗص ٘التيحيب، ج
 .ٖٕٙحشبل، ص

  السرادر الدابقة. ٗ
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  :فقج ذىب الفقياء في ذلظ إلى ثبلثة محاىب :طخيق  عهريث ككييسمأما 

إلى أف ميخاث كلج الدنا  ٖكالذافعيةٕكيةكالسالٔ: كىػ ما ذىب إليو فقياء الحشفيةلصسحىب لووؿ

و أمو كهخػتو مغ أمو فخضا ال  يخ، ، كتخثمو كهخػتو مغ األـ بالفخض ال  يخككلج المعاف مغ أ

عجـ الخد ل، أك يكػف الباقي لبيت الساؿ عشج السالكية كالذافعية كيخد عمييع الباقي عشج الحشفية

  .عمييع

 صمى – ، أف رجبل مغ األنرار جاء إلى رسػؿ هللاجكاستجلػا لحلظ: ما ركي عغ سيل بغ سع

أيقتمو أـ كيف يفعل؟  ،: أرأيت رجبل كجج مع امخأتو رجبلفقاؿ: يا رسػؿ هللا ،-كسمع هللا عميو 

: )قج قزى هللا فيظ -ملسو هيلع هللا ىلص -فأندؿ هللا في شأنو ما ذكخ في القَخف مغ أمخ الستبلعشيغ، فقاؿ الشبي 

: فتبلعشا في السدجج كأنا شاىج، فمسا فخ ا قاؿ: كحبت عمييا يا رسػؿ هللا إف كفي امخأتظ( قاؿ

حيغ فخ ا مغ التبلعغ، ففارقيا عشج الشبي  -ملسو هيلع هللا ىلص-يأمخه رسػؿ هللا أمدكتيا، فصمقيا ثبلثا، قبل أف 

شيال: فكانت الدشة ، فقاؿ: ذاؾ تفخيق بيغ كل متبلعشيغ قاؿ ابغ جخيج: قاؿ ابغ -ملسو هيلع هللا ىلص -

بعجىسا أف يفخؽ بيغ الستبلعشيغ. ككانت حامبل، ككاف ابشيا يجعى ألمو، كقاؿ: ثع جخت الدشة 

: ىػ ما . ككجو الجاللة في الحجيث عشجىعٗفي ميخاثيا أنيا تخثو كيخث مشيا ما فخض هللا ليا

 جخت الدشة في ميخاثيا أنيا تخثو كيخث مشيا ما فخض هللا لو. 

                                                           

 ٙغ عابجيغ، رد السحتار، ج./ ابٕٔٗص ٙ./ الديمعي، تبييغ الحقائق، جٗٚ٘ص ٛالصػري، تكسمة البحخ الخائق، ج ٔ
 . ٙٚٚص
 ٘./ الخجخاجي، مشاىج التحريل، جٜٕ٘./ ابغ جدي، القػانيغ الفقيية، صٜ٘٘ص ٕمالظ بغ أنذ، السجكنة، ج ٕ
 . ٛٓٗص
./ الشػكي، ٗٚص ٜ. / العسخاني، البياف، جٜٗص ٘التيحيب، ج ،./ ابغ الفخاء البغػي ٙٛص ٗالذافعي، األـ، ج ٖ

 . ٗٓٔص ٙٔالسجسػع، ج
 .ٗ٘ص ٚ(، جٜٖٓ٘ركاه البخاري في صحيحو، حجيث رقع ) ٗ
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ل كىي في ركاية عغ اإلماـ أحسج بغ حشبٔكىػ ما ذىب إليو فقياء الحشابمة من :لصسحىب لصث

ث : أف األـ تخ كيعشي ذلظ ،)أي الحيغ يخثػنيا( عربة أمو ىع أف عربتو :الرحي  مغ السحىب

، كقج ركاىا اإلماـ عغ في ذلظ ألف عربتيا تعتبخ عربتو ؛فخضيا كما بقي يحىب إلى عربتيا

، كبو قاؿ الحدغ كابغ سيخيغ كجابخ بغ زيج -عشيع رضي هللا –سخ عمي كابغ عباس كابغ ع

كعصاء كالذعبي كالشخعي كالحكع كحساد كالثػري كالحدغ ابغ صال  إال أف عميًا يجعل ذا الديع 

في كلج مغ ذكي األرحاـ أحق مسغ ال سيع لو كقجـ الخد عمى  يخه، كالحكع في كلج الدنا كالحكع 

 . المعاف في ذلظ أيزا عشجىع

 : كاستجلػا لحلظ

عغ أبيو، عغ ابغ عباس رضي ما ركاه مػسى بغ إسساعيل،عغ كىيب، عغ ابغ شاكس، .ٔ

)ألحقػا الفخائس بأىميا، فسا بقي فيػ ألكلى رجل :قاؿ – ملسو هيلع هللا ىلص-عغ الشبي  عشيسا، هللا

 أف أكلى الخجاؿ بو أقارل أمو.  :، ككجو الجاللة في الحجيثٕذكخ(

 .ألحق كلج السبلعشة بعربة أموكعغ عسخ أنو   .ٕ

ىحا ابشكع تخثػنو كال يخثكع، كهف جشى )كعغ عمي أنو لسا رجع السخأة دعا أكلياءىا فقاؿ:   .ٖ

 .ٖ(جشاية فعميكع

  .كألف األـ لػ كانت عربة كأبيو لحجبت إخػتو  .ٗ

 كألنو لسا كاف مػالىا مػلى أكالدىا كحا يجب أف تكػف عربتيا عربتيع كاألل.  .٘

                                                           

./ الخحيباني، مصالب أكلي ٕٛص ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ ./ ٖٔٗالسقجسي، العجة، ص بياء الجيغ  ٔ
 .ٛٓ٘ص  ٕ. / البيػتي، دقائق أكلي الشيى، جٖٛٓص ٚ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٔ٘٘ص  ٗالشيى، ج

 . ٓ٘ٔص ٛ(، جٕٖٚٙيحو، حجيث رقع )ركاه البخاري في صح ٕ
 .ٔٙٗ ص ٘(، جٜٕٔٛٚاألثخ ) ركاه ابغ أبي شيبة في مرشفو، رقع ٖ
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في الخكاية الثانية عغ اإلماـ أحسج بغ  ٔ: كىػ ما ذىب إليو فقياء الحشابمةصثلصسحىب لصثم

ي مغ تخث : أف األـ ىع تكغ فعربتيا عربتو، كيعشي ذلظأف األـ عربتو فإف ل :حشبل كىي

قػؿ كرثيا عربتيا مغ أقاربيا بعجىا، كىحا  ،، فإف لع تكغ األـ مػجػدةكل التخكة فخضا كتعريبا

  :، كاستجلػا لحلظ-عشو  هللارضي  –ابغ مدعػد 

: قاؿ ما ركي عغ عبج الػاحج بغ عبج هللا بغ بدخ الشرخي، عغ كاثمة بغ األسقع قاؿ  .ٔ

عتيقيا كلقيصيا ككلجىا الحي العشت  :السخأة تحػز ثبلثة مػاريث: )-ملسو هيلع هللا ىلص-رسػؿ هللا 

تخث الػلج الحي  : أف العبارة كاضحة في أف األـ. ككجو الجاللة في الحجيثٕعميو(

  .، كىي تعشي الذسػليةعميو ميخاثًا كامبًل بعبارة تحػزالعشت 

جعل ميخاث ابغ  –ملسو هيلع هللا ىلص  -كاه عسخك بغ شعيب عغ أبيو عغ ججه، أف الشبيكبسا ر  .ٕ

 . ٖالسبلعشة ألمو كلػرثتيا مغ بعجىا

يشة مغ بشي كعغ عبج هللا بغ عبيج بغ عسيخ قاؿ: كتبت إلى صجيق لي مغ أىل السج .ٖ

، فكتب إلي إني سألت - ملسو هيلع هللا ىلص -ى بو رسػؿ هللا زريق أسألو عغ كلج السبلعشة لسغ قز

 .ٗقزى بو ألمو ىي بسشدلة أبيو كأمو – ملسو هيلع هللا ىلص -خبخت أف الشبي فأُ 

 .ا فقامت مقاميسا في حيازة ميخاثوكألنيا قامت مقاـ أمو كأبيو في انتدابو إليي .ٗ

 .ربات األـ أدلػا بيا فمع يخثػا معيا كأقارل األل معوكألف ع .٘

                                                           

 ٚ./ السخداكي، اإلنراؼ، جٜٕص ٚبغ قجامة، الذخح الكبيخ، جعبج الخحسغ ./ ٖٔٗالسقجسي، العجة،ص بياء الجيغ  ٔ
 . ٛٓ٘ص  ٕ./ البيػتي، شخح مشتيى اإلرادات، جٜٖٓص
. / كقاؿ األلباني: حجيث ٜٕٗص  ٗج(،  ٕ٘ٔٔي سششو، كقاؿ: حجيث حدغ  خيب، حجيث رقع )ركاه التخمحي ف ٕ

 . ٕٗ ص ٙ(، جٙٚ٘ٔضعيف، إركاء الغميل، حجيث رقع )
 ./ كقاؿ شعيب األرنؤكط: ىحا حجيث حدغ. ٖٗ٘ ص ٗ(، جٜٕٛٓركاه أبػ داكد في سششو، حجيث رقع ) ٖ
 السرجر الدابق.  ٗ
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بغ ثابت ااألـ لػ تػفي ليا ذلظ أف ، السحىب األكؿإلى  يسيل الباحث: في ذلظ لصسختمرالخأي 

خكة كميا فخضا كردًا، فكحلظ فإنيا تأخح الت ،كال عربة ،، كلع يػجج لو صاحب فخض  يخىاشدبال

، كقج قالػا بالخد عمى أصحال غ ثابت الشدب بالشدبة ليايشو كبي، كال فخؽ بىشا، ألنو ابشيا

 . ٔالفخكض كىي مشيع

خاث كل مغ كلج الدنا بشز كاض  كمحجد في مدألة ميالقانػف : لع يأت في ذلظ لصقمنهف رأي 

 .ككلج المعاف
 

 ، ٔفٍّ شالشح يطانة: : انٕصٍح انٕاظثحراتعانًثؽس ان

ػر التي تخز الػصية الػاجبة بسا يتعمق سيقترخ الباحث في ىحا السبحث عمى ذكخ األم

بيا في جانب الرغيخ فقط دكف  يخىا، كىػ اليجؼ مغ شخح السدألة ىشا، حيث إف الػصية 

 :الػاجبة تذسل عمى مػضػعات متعجدة، فيكتفى بحكخ الستصمبات اآلتية

 :ٔل: انٕصٍح انٕاظثح ٔضثة ذشرٌعٓاانًطهة األ

قياء في مبحث أحكاـ الرغيخ في مدائل الػصية سبق كأف تع بياف معشى الػصية عشج الف

كالػصاية عميو، إال أف القانػف أكجب نػعًا َخخ مغ الػصايا يختمف عغ الػصية الذخعية 

الوصية ليس كىحه  السعخكفة في الفقو اإلسبلمي، حيث جعل ىحه الػصية كاجبة كجػبًا قزائيًا،

كأكؿ الحجيثة التي استحجثيا القانػف،  إذا ىي مغ السرصمحات لها تعريف عند الفقه والقانون،

مغ اتجو إلى تذخيع ىحه الػصية ىػ القانػف السرخي، ثع اتبعو القانػف الدػري كاألردني في 

فأكجبيا لبعس السحخكميغ مغ اإلرث  ذلظ، كقج أكجبت ىحه الػصية لرشف معيغ مغ األقارل،

أبييع أك أميع، أك يسػتػف معيع كلػ  يكػنػف صغارًا كيسػت َباؤىع في حياة قج كىع األحفاد الحيغ
                                                           

 . ٔٙ٘بالتخكة، ص داكد، الحقػؽ الستعمقة  ٔ
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حكسًا كالغخقى كالحخقى، ففي نطاـ اإلرث اإلسبلمي ال يدتحق ىؤالء الحفجة شيرًا مغ ميخاث الجج 

أك الججة، لػجػد أعساميع أك عساتيع عمى قيج الحياة، لكغ قج يكػف ىؤالء الحفجة في فقخ كحاجة، 

جث القانػف نطاـ الػصية الػاجبة لسعالجة ىحه كيكػف أعساميع أك عساتيع في  شى كثخكة، فاستح

السذكمة تسذيًا مع ركح التذخيع اإلسبلمي في تػزيع الثخكة عمى أساس مغ العجؿ كالسشصق، إذ ما 

ذنب كلج الستػفى )ابغ السحخكـ( في الحخماف مغ نريب كالجه الحي تػفي مبكخًا قبل كالجه، 

ػظ، فيجتسع عمييع الحاجة كفقج الػالج، كبسا أف كيكػف قج ساىع في تكػيغ ثخكة الجج بشريب ممح

األحفاد  يخ كرثة في حاؿ مػت أبييع، فمػلي األمخ قرخ صفة  يخ الػارث عمييع لمسرمحة، 

كألنيع أكلى الشاس بساؿ الجج، فإذا لع يػص الجج أك الججة ليؤالء الحفجة بسثل نريب أصميع، 

-الشريب عمى أال يديج عمى الثمث، لقػلو بسثل ىحا -تعالى -تجب ليع الػصية بإيجال هللا 

ْعُخكِؼ : )ُكِتَب َعَمْيُكْع ِإَذا َحَزَخ َأَحَجُكُع اْلَسْػُت ِإف َتَخَؾ َخْيخًا اْلَػِصيَُّة ِلْمَػاِلَجْيِغ َكاألْقَخِبيَغ ِباْلسَ -تعالى

ختيارية لعجـ اإليجال كبسا أف ىحه الػصية ال تتػافخ ليا مقػمات الػصية اال ،َٔحّقًا َعَمى اْلُستَِّقيَغ(

مغ السػصي كالقبػؿ مغ السػصى لو، فيي أشبو بالسيخاث، فيدمظ فييا مدمظ السيخاث، فيجعل 

، كليحا تع ٕلمحكخ مثل حع األنثييغ، كيحجب األصل فخعو، كيأخح كل فخع نريب أصمو فقط

 ذكخ ىحه الػصية في ىحا الفرل، كضسيا إلى أحكاـ الرغيخ في مباحث السيخاث.

 طهة انصاًَ: يٍ ذعة نّ انٕصٍح انٕاظثح: انً

الحيغ قج يكػنػف  قرخ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني ىحه الػصية عمى أكالد االبغ فقط

إناثًا، دكف أكالد البشت كسا ىػ الحاؿ في القانػف السرخي،  ككانػا أ ، ذكػراً صغارًا في ذلظ الػقت
                                                           

 [ٓٛٔ]سػرة البقخة: َية  ٔ
./ حديغ، أحسج ٕٙٔ./ داكد، الحقػؽ الستعمقة بالتخكة، ص٘ٙ٘ٚ-ٗٙ٘ٚص  ٓٔالدحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ج ٕ

اإلسكشجرية./  –، دار السصبػعات الجامعية ٜٜٚٔ، شبعة ٜٔٔفخاج، أحكاـ الػصايا كاألكقاؼ في الذخيعة اإلسبلمية، ص
 بيخكت.  –ـ، الجار الجامعية ٕٜٛٔ -ىػ ٕٓٗٔ، الصبعة الخابعة، ٖٕٓ مرصفى، أحكاـ الػصايا كاألكقاؼ، صشمبي،  
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. جاء في قانػف ٔبغ االبغ كهف ندؿ كاحجًا كانػا أك أكثخكالسقرػد بأكالد االبغ: أكالد االبغ كأكالد ا

األحػاؿ الذخرية األردني: )إذا تػفي أحج كلو أكالد ابغ كقج مات ذلظ قبمو أك معو كجب 

 . ٕألحفاده ىؤالء في ثمث تخكتو الذخعية كصية بالسقجار(

 انًطهة انصانس: يمذار ٔشرٔط انٕصٍح انٕاظثح: 

 بياف مقجار الػصية الػاجبة عمى الشحػ اآلتي: ٖرية األردنيجاء في قانػف األحػاؿ الذخ

الػصية الػاجبة ليؤالء األحفاد تكػف بسقجار حرة أبييع مغ السيخاث فيسا لػ كاف حًيا،  - أ

  .عمى أف ال يتجاكز ذلظ ثمث التخكة

تكػف الػصية ألكالد االبغ، كألكالد ابغ االبغ كهف ندؿ، كاحًجا كانػا أك أكثخ لمحكخ مثل ك  - ل

 .حع األنثييغ، يحجب كل أصل فخعو دكف فخع  يخه، كيأخح كل فخع نريب أصمو فقط

 :ٗأما الذخكط التي تخز الػصية الػاجبة ىي

رثيغ ألصل ال يدتحق ىؤالء األحفاد كصية إف كانػا كاحيث  أف ال يكػف الفخع كارثُا، - أ

 .أبييع جًجا كاف أك ججة

و ببل عػض مقجار ما يدتحقػنو قج أكصى، أك أعصاىع في حيات أف ال يكػف السيت - ل

بيحه الػصية الػاجبة، فإذا أكصى ليع بأقّل مغ ذلظ كجبت تكسمتو، كهف أكصى ليع 

بأكثخ كاف الدائج كصية اختيارية، كهف أكصى لبعزيع فقج كجب لآلخخ بسقجار 

 نريبو.

 .الػصية الػاجبة مقّجمة عمى الػصايا االختيارية في االستيفاء مغ ثمث التخكة - ت

                                                           

 . ٛٙٔداكد، الحقػؽ الستعمقة بالتخكة، ص ٔ
 ـ. ٕٓٔٓ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٜٕٚـ./ كالسادة )ٜٙٚٔ( مغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ ٕٛٔالسادة ) ٕ
 ـ. ٕٓٔٓ( مغ القانػف نفدو لعاـ ٜٕٚـ./ كالسادة )ٜٙٚٔمغ قانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ  (ٕٛٔالسادة ) ٖ
 السػاد القانػنية الدابقة. ٗ
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  :ًحانخاذ

 –جنا   سي ،الحسج ب الحي بشعستو تتع الرالحات، كالربلة كالدبلـ عمى خيخ السعمسيغ

 :، كبعج-ملسو هيلع هللا ىلص 

ميا الباحث تحت عشػاف: "أحكاـ الرغيخ في مدائل األحػاؿ  -الذخرية  فيحه دراسة قجَّ

إحاشة مقبػلة، كهف كاف أف تكػف قج أحاشت بالسػضػع  –تعالى  -هللا أرجػ "، -دراسة مقارنة

، ألف الكساؿ ب فالبذخ سستيع الشقز كعجـ الكساؿ ،نقز أك تقريخ في جانب مغ جػانبياثسة 

، كأرجػ أف تكػف ىحه الجراسة -كسمع  صمى هللا عميو –أ لشبيو كحجه، كالعرسة مغ الدلل كالخص

و مغ تفي شخح ما بحل قتأكػف قج كف، كأف ى أف تكػف أكثخ شسػلّية كتفريبلً تػشرًة لجراسات عد

فسغ نفدي كالذيصاف، كأف تكػف ىحه الخسالة حجة ، كهف كاف عمى خبلؼ ذلظ لستػاضعالسجيػد ا

 بو كيخضاه لسا ىػ خيخ لو في معاشيلسا يح لي يػـ القيامة، ال حجة عمي، كأف يػفقشي

 .سسيع الجعاء كمعادي، في ديشي كدنياي َكخختي، إنو ىػ القادر عمي

ل  ثع ذكخ أىع ، الشتائجأىع  خبلؿ ىحه الجراسة إلى مجسػعة مغ الباحُث مغكقج تػصَّ

 .التػصيات

 :أىم لصشتم ج :أوال  

السدائل التصخؽ كذكخ أثخ الخبلؼ في عجـ جػاز زكاج الرغيخ في القانػف بشي عميو عجـ  .1

 :التالية

ب، كمغ تثبت لو تمظ حكع الػالية في تدكيج الرغيخ كالرغيخة البكخ كالثي - أ

 . يةالػال

 . ككالة الرغيخ في الشكاح كالصبلؽ - ل
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 . كفاءة الرغيخ لمشكاح - ت

 .كضياره كهيبلئو الرغيخ أحكاـ شبلؽ - ث

مع الفقو  ـ،ٕٓٔٓـ، كالقانػف نفدو لعاـٜٙٚٔاألحػاؿ الذخرية األردني لعاـ  قانػف يتفق  .ٕ

 الحشفي في أ مب السدائل الستعمقة بالرغيخ إال في السدائل التالية:

حيث أخح بخأي الذافعية  الػلي عمى نكاح الرغيخ كمالو، في اشتخاط العجالة - أ

 .كالحشابمة

  .، حيث أخح بخأي السالكية كالذافعيةالقجرة عمى القياـ بسياـ الػالية - ل

، يجة إذا سكشت مع مغ سقصت حزانتياسقػط حق الحزانة الحاضشة الجج - ت

  .حيث أخح بخأي السالكية

 . خأي السالكيةث أخح ب، حيانتياء حزانة األـ لمرغيخ الحكخ - ث

 : ػف مع َمْغ ِمَغ الفقياء في رأيو، في السدائل اآلتيةعجـ كضػح اتجاه القان .ٖ

 . سفخ الحاضغ بالسحزػف  - أ

  .الدغ السعتبخ في انتياء حزانة الحاضغ بالشدبة لمرغيخ كالرغيخة - ل

  .الدغ السعتبخ في انتياء الػالية كالػصاية عمى ماؿ الرغيخ - ت

، كىي: اإلسبلـ، عمى الرغيخ في األحكاـ بذكل عاـ اتفاؽ شخكط الػالية كالػصاية .ٗ

  .، كالقجرة عمى القياـ بسياـ الػالية كالػصايةكالحخية، كالبمػغ كالعقل، كالعجالة

شاء عمى تعخيف الحشفية ب ، كتفخيقيع عغ بعسصية كالػصايةاالختبلؼ بيغ مفيػـ الػ  .٘

 . ل مشيسا، كنتج عشو االختبلؼ في أحكاـ ككالذافعية
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كسانع  ليدت معتبخة وُ تَ دّ ف رِ ث، كهفإنو ال يحـخ مغ السيخا عسجاً  مػرثو ل الرغيخإذا قت .ٙ

 لمسيخاث. 

كالسػضػعات التي تخز  لع يحكخىا، القانػف قج سكت عغ أمػر كثيخة تبيغ في البحث أف .ٚ

أىع السدائل ، كمغ ا الجانب مفرمة عمى امتجاد البحث، كقج قاـ الباحث بعخضيا كبيانياىح

 : ا القانػف مصمقًا في نرػص مدتقمةصخؽ ليالتي لع يت

 .حكع ككالة الرغيخ في الشكاح - أ

 . الرغيخ فيوالمعاف كأحكامو كأحكاـ  - ل

 . ي األجخة عمى القياـ بساؿ الرغيخأخح الػل - ت

 . غيخ بالخ ع مغ ارتباشيا بالػصايةالر مىمجة الػالية ع - ث

 .تعييغ الػصي مغ قبل األـ كحكسو - ج

 . األسبال السقتزية لئلرث - ح

 . ث كحكسواتبلؼ الجاريغ في السيخ اخ - خ

 .مغ كلج الدنا ككلج المعاف مدائل ميخاث كل - د

ـ ٕٓٔٓف الججيج لعاـ ـ كالقانػ ٜٙٚٔالحع الباحث الفخؽ الذاسع بيغ القانػف القجيع لعاـ  .ٛ

مغ  الػالية كالػصاية كالسيخاث ك يخىاعمى القانػف القجيع  لع يشز، حيث السعجؿ عميو

 .الحاؿ عميو في الججيجىػ ل أكسع كسا بذك السدائل

  :أىم لصتهصيمت :ثمنيم

كاف ال بج مغ  (ٚفي بعس السدائل كسا ذكخ في الشتيجة رقع ) القانػف  ما سكت عشو .ٔ

في نتائجو كمشيا  مشيا ما استشتجو الباحث التي سكت عشيا متعجدة دائلكالس ،الحجيث عشو
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يا في ، كذلظ لمعسل بثختحتاج إلى تفريل كتػضي  أككأنيا ال سيسا  ،ما لع يدتشتجو

سبق مغ ، لحلظ يػصي الباحث القانػف بالتصخؽ ليا لسا السحاكع بذكل متشاسق كأسخع

 .ذكخه

 ـ،ٜٙٚٔلعاـ  ( في كجػد الفخؽ الذاسع بيغ القانػف القجيعٛالشتيجة رقع )بشاء عمى  .ٕ

يػصي  ،خحيا القانػف الججيجكافتقار القجيع لمسػاضيع الججيجة التي شـ ٕٓٔٓلعاـ كالججيج 

، كذلظ مخاعاة لمفخكؽ فمدصيشيةبأف يتع تصبيق القانػف الججيج كامبًل في السحاكع الذخعية ال

 . كما يدتمـد ذلظ في أرض الػاقعفي مػاده القانػنية 

في مدائل األحػاؿ الذخرية، كألىسية ىحا السػضػع  أحكاـ الرغيخمػضػع ىحه الخسالة  .ٖ

جراسات الفقيية في ىحا باحث يػصي بسديج مغ ال، فإف المػضػعاتو كتذعبوككثخة  كلدعتو

في كىحا  -أف ُيكتب في أحكاـ الرغيخ في العقػبات كالسعامبلت السالية مثبل ، بالسػضػع

 . -حجكد اشبلع الباحث

 َكخخ دعػانا أف الحسج ب رل العالسيغ
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 فٓرش اٌَاخ

 لصرفح  لاي   لصدهرة  نص لاي  
 ٓٔ ٕٙٛ البقخة  ( ْفدًا ِإالَّ ُكْسَعَيااَل ُيَكمُِّف ّللّاُ نَ )
ِلمَِّحيَغ ُيْؤُلػَف ِمْغ ِنَداِئِيْع َتَخبُُّز َأْرَبَعِة َأْشُيٍخ َفِإْف َفاُءكا )

َفِإفَّ ّللاََّ َ ُفػٌر َرِحيٌع * َكِهْف َعَدُمػا الصَّبلَؽ َفِإفَّ ّللاََّ 
 َسِسيٌع َعِميٌع(

+ٕٕٙ البقخة 
ٕٕٚ 

ٜٛ+ٔٓٓ 

ُت ُيْخِضْعَغ َأْكاَلَدُىغَّ َحْػَلْيِغ َكاِمَمْيِغ ِلَسْغ َأَراَد َأف )َكاْلَػاِلَجا
 ُيِتعَّ الخََّضاَعَة(

ٕ٘ٔ+ٕٔٔ ٖٖٕ البقخة 
+ٕٔٙ 

 ٖٓٔ+ٕٗٔ ٖٖٕ البقخة  )اَل ُتَزآرَّ َكاِلَجٌة ِبَػَلِجَىا(
 ٚ٘ٔ ٖٖٕ البقخة  (َكَعَمى اْلَسْػُلػِد َلُو ِرْزُقُيغَّ َكِكْدَػُتُيغَّ ِباْلَسْعُخكؼِ )

ْنَيا َكاآلِخَخِة َكَيْدَأُلػَنَظ َعِغ اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصبَلٌح  )ِفي الجُّ
لَُّيْع َخْيٌخ َكِهْف ُتَخاِلُصػُىْع َفِإْخَػاُنُكْع َوّللّاُ َيْعَمُع اْلُسْفِدَج ِمَغ 
 اْلُسْرِمِ  َكَلْػ َشاء ّللّاُ ألْعَشَتُكْع ِإفَّ ّللّاَ َعِديٌد َحِكيٌع (

 ٛٙٔ ٕٕٕ البقخة 

)ُكِتَب َعَمْيُكْع ِإَذا َحَزَخ َأَحَجُكُع اْلَسْػُت ِإف َتَخَؾ َخْيخًا 
 (اْلَػِصيَُّة ِلْمَػاِلَجْيِغ َكاألْقَخِبيَغ ِباْلَسْعُخكِؼ َحّقًا َعَمى اْلُستَِّقيغَ 

 ٕٗٔ ٓٛٔ البقخة 

 ٖٗٔ ٕٛ َؿ عسخاف ْؤِمِشيَغ()الَّ َيتَِّخِح اْلُسْؤِمُشػَف اْلَكاِفِخيَغ َأْكِلَياء ِمغ ُدْكِف اْلسُ 
 ٖٕ  ٙ الشداء   )َحتََّى ِإَذا َبَمُغػْا الشَِّكاَح(

 ٖٗٔ+٘ٗ ٔٗٔ الشداء  )َكَلْغ َيْجَعَل ّللاَُّ ِلْمَكاِفِخيَغ َعَمى اْلُسْؤِمِشيَغ َسِبيبًل(
كا اأَلَماَناِت ِإَلى أَْىِمَيا(  ٜٗ  ٛ٘ الشداء  )ِإفَّ هللَا َيْأُمُخُكْع َأْف ُتَؤدُّ
 ٜٗ ٛ٘ الشداء  )َكِهَذا َحَكْسُتْع َبْيَغ الشَّاِس َأْف َتْحُكُسػا ِبالَعْجِؿ(

َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ ََمُشػا ال َتتَِّخُحكا اْلَكاِفِخيَغ َأْكِلَياَء ِمْغ ُدكِف )
 (اْلُسْؤِمِشيغَ 

 ٖٙٔ+ٖٗٔ ٗٗٔ الشداء

يًخا َفْمَيْأُكْل َكَمغ َكاَف َفقِ  َ ِشّيًا َفْمَيْدَتْعِفْف  َكَمغ َكافَ )
 (ِباْلَسْعُخكؼِ 

 ٕٚٔ ٙ الشداء 

 ٘ٚٔ ٙ الشداء ...( َكاَح َفِإْف ََنْدُتْع )َكاْبَتُمػا اْلَيَتاَمٰى َحتَّٰى ِإَذا َبَمُغػا الشِّ 
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َفَياَء َأْمَػاَلُكُع الَِّتي َجَعَل ّللاَُّ َلُكْع ِقَياًما)  ٘ٚٔ ٘ الشداء  (َكال ُتْؤُتػا الدُّ

 ٖٙٔ ٖٚ األنفاؿ  (َكَفُخكْا َبْعُزُيْع َأْكِلَياء َبْعسٍ َكالَّحيَغ )
 ٖٙٔ+٘ٗ ٔٚ التػبة  (َكاْلُسْؤِمُشػَف َكاْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع َأْكِلَياء َبْعسٍ )

ـَ َكَحَسْمَشاُىْع ِفي اْلَبخِّ َكاْلَبْحِخ  ْمَشا َبِشي ََد )َكَلَقْج َكخَّ
َغ الصَّيَِّباِت َكَفزَّ  سَّْغ َخَمْقَشا َكَرَزْقَشاُىع مِّ ْمَشاُىْع َعَمى َكِثيٍخ مِّ

 َتْفِزيبًل(

 خ ٓٚ اإلسخاء

)َكاَل َتْقَخُبػا َماَؿ اْلَيِتيِع ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَدُغ َحتَّٰى َيْبُمَغ 
ُه(  َأُشجَّ

 ٛٙٔ ٖٗ اإلسخاء

مََّة َأِبيُكْع ِإْبَخاِىيَع(  ٜٖ  ٛٚ الحج  )مِّ
 ٕٔ  ٕٖ الشػر  ُكْع()َكَأنِكُحػا اأْلََياَمى ِمش

ْغ َأنُفِدُكْع َأْزَكاجًا لَِّتْدُكُشػا ) َكِمْغ ََياِتِو َأْف َخَمَق َلُكع مِّ
ًة َكَرْحَسةً   ( ِإَلْيَيا َكَجَعَل َبْيَشُكع مََّػدَّ

 ٜٔ-ٛٔ  ٕٔ الخكـ 

َداِئُكْع ِإِف اْرَتْبُتْع  ِئي َيِرْدَغ ِمَغ اْلَسِحيِس ِمغ نِّ )َكالبلَّ
ُتُيغَّ  ِئي َلْع َيِحْزَغ( َفِعجَّ  َثبَلَثُة َأْشُيٍخ َكالبلَّ

 ٕٔ ٗ الصبلؽ

 ٕٗٔ ٙ الصبلؽ  )َكِهف َتَعاَسْخُتْع َفَدُتْخِضُع َلُو ُأْخَخى(
)  ٕٚٔ  ٙ الصبلؽ  )َفِإْف َأْرَضْعَغ َلُكْع َفآُتػُىغَّ ُأُجػَرُىغَّ

 ٜ٘ٔ ٚ الصبلؽ  (َكَمغ ُقِجَر َعَمْيِو ِرْزُقُو َفْمُيشِفْق ِمسَّا ََتاُه ّللاَُّ )
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 فٓرش األؼادٌس

 لصرفح   لصحجيث نص 
 ٗ٘ كاضخبػا عميو بالغخباؿ( ،الشكاحىحا )أعمشػا 

 ٕٔٔ  )ألحقػا الفخائس بأىميا، فسا بقي فيػ ألكلى رجل ذكخ(
 ٗٗٔ )أنت أحق بو ما لع تشكحي(

ث بأىمو، شمق )أف السعتػه إذا عب كركاية )إذا عبث السجشػف بامخأتو شمق عميو كليو(
 عميو كليو(

ٛٗ+ٛ٘ 

 ٘ٛٔ )إف هللا تبارؾ كتعالى أعصى كل ذي حق حقو، فبل كصية لػارث(
 ٕٖ البكخ تدتأمخ في نفديا، كالثيب تذاكر()

 ٕٖ  )البكخ تدتأمخ في نفديا كهذنيا صساتيا(
 ٖ٘ٔ )الميع اىجه، فعجؿ إلى أبيو(

 ٛٙ )تخيخكا لشصفكع كأنكحػا األكفاء(
تدع  تست سشيغ، كبشى بي كأنا ب تنا بشأك  -َكَسمَّعَ  َصمَّى هللُا َعَمْيوِ  -لّشبي كجشي اد )ت
 شيغ(س

ٕٕ 

 ٕ٘ٔ عائذة كىي بشت سبع -ملسو هيلع هللا ىلص  -تدكج الشبي 
 ٕٖ )الثيب أحق بشفديا مغ كلييا(

 ٜٖ  )الثيب أحق بشفديا، كالبكخ يدتأذنيا أبػىا في نفديا، كهذنيا صساتيا(
 ٕٕٔ (خاث ابغ السبلعشة ألمو كلػرثتيا مغ بعجىاجعل مي)

 ٚ٘ٔ )ُخِحي َما َيْكِفيِظ َكَكَلَجِؾ ِباْلَسْعُخكِؼ(
حتى يدتيقع، كعغ الربي حتى يكبخ، كعغ السجشػف  )رفع القمع عغ ثبلث: عغ الشائع

 حتى يعقل(
ٗٚ 

 ٗٚ+ٚ٘ ..(رفع القمع عغ ثبلثة عغ الشائع حتى يدتيقع كعغ الغبلـ حتى يحتمع.)
 ٜٗٔ )الدمصاف كلي مغ ال كلي لو(

 ٗ٘ (الجؼ كالرػت الحخاـ كالحبلؿ،بيغ ما )فرل 
 ٓٙ ....ؿ لمسخأة أتخضيغ )قاؿ لخجل: أتخضى أف أزكجظ فبلنة؟ قاؿ: نعع، كقا
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 ٕٓٔ ... حجيث المعاف )قج قزى هللا فيظ كفي امخأتظ(
 ٕٔٔ (قزى بو ألمو ىي بسشدلة أبيو كأمو)

 ٘ٚ إال شبلؽ السعتػه، كالسغمػل عمى عقمو( )كل الصبلؽ جائد
إال شبلؽ كل شبلؽ كاقع )كل شبلؽ جائد إال شبلؽ الربي كالسجشػف( كركاية:)

 الربي كالسعتػه(
ٖٚ+ٚٗ 

 ٛٙ+ٖٙ ُتْشِكُحػا الشداء إال األكفاء، كال يدكجيغَّ إال األكلياء( )ال
 ٗٛٔ )ال تجػز الػصية لػارث، إال أف يذاء الػرثة(

 ٖ٘-ٕ٘ كاح إال بػلي كشاىجي عجؿ()ال ن
 ٖ٘ ) ال نكاح إال بذيػد(

 ل (ال يذكخ هللا مغ ال يذكخ الشاس)
 ٕٖ )ليذ لمػلي مع الثيب أمخ(
 ٕٙ ...()ليذ فييع مغ يكخىشي

 ٕ٘ٓ )ال يخث السدمع الكافخ كال الكافخ السدمع(
  ٕٚٓ )ال يتػارث أىل ممتيغ شتى(

-ٕٕٓ و كاِرٌث، فػارُثو أقخُل الشاِس إليو، كال َيِخُث القاتل شيرًا()ليذ ِلمقاتل شيء كهف لع يكغ ل
ٕٖٓ 

 ٕٕٔ (عتيقيا كلقيصيا ككلجىا الحي العشت عميو: )السخأة تحػز ثبلثة مػاريث
 ٓٙ ككل عسخك بغ أمية الزسخي، فدكجو أـ حبيبة ابشة أبي سفياف -ملسو هيلع هللا ىلص  -الشبي
 ٓٙ أبا رافع في تدكيجو ميسػنة لَ كَّ كَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الشبي

 ٖٙ )الشكاح إلى العربات(
 ٖ٘ٔ ىحا أبػؾ كىحه أمظ فخح بيج أييسا شرت، فأخح بيج أمو فانصمقت بو()
 ٓٗ  ال تشك  إال بإذنيا(ك  يتيسة، ىي)

+ٛٓٔ ... ( )الػلج لمفخاش كلمعاىخ الحجخ
ٔٔٗ 



224 
 

-ٕٔٓ ()الػالء ُلْحسة كمحسة الشدب، ال يباع كال يػىب
ٕٕٓ 

كاأليع إذا كججت  ،كالجشازة إذا حزخت ،ثبلث ال تؤخخىا: الربلة إذا َنت ،) يا عمي
 (اً ءْف ليا كُ 

ٜٙ 

)يا أييا الشاس ما باؿ أحجكع يدكج عبجه أمتو، ثع يخيج أف يفخؽ بيشيسا، إنسا الصبلؽ لسغ 
  أخح بالداؽ(

ٚ٘ +
ٛٗ 
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 فٓرش اَشار

 فح  لصر نص لوثخ 

 رضي هللا عشيسا –زكج ابشتو أـ كمثـػ كىي صغيخة مغ عسخ بغ الخصال  اأف عميً )
-)... 

ٕٕ 

 ٔٙ ( فعقجه بمفع كاحج، تدكجتظ :أتجعميغ أمخؾ إلي؟ قالت نعع، قاؿ)
 ٕٛٔ ...(إف ىيشا  بلما يفاعا مغ  داف لع يحتمع كىػ ذك ماؿ ككارثو بالذاـ)

 ٙٚ )اكتسػا الربياف الشكاح(
 ٖٙ+ٕٕ (  زكج بشت أخيو ابغ أختو كىسا صغيخاف -رضي هللا عشو  -كة بغ الدبيخ عخ )
 ٖٛ ( كىػ صغيخ، فاخترسػا إلى زيج فأجازاه جسيعا خابغ عس)

 ٜٙ )ألمشعغ تدكج ذات األحدال إال مغ األكفاء(
 ٕٔٔ (ىحا ابشكع تخثػنو كال يخثكع، كهف جشى جشاية فعميكع)

 ٗٚٔ كعذخيغ( سداً )يشتيي لب الخجل إذا بمغ خ
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 انًررظى نٓى فٓرش األعالو

 لصرفح  لسم لصعكم

 ٕ ابغ األعخابي 
 ٚٔ األزىخي 

 ٖٕ أبػ بكخ األصع 
 ٔٙ أـ حكيع بشت قارظ

 ٔ٘ٔ الخراؼ 
 ٚٔ الجػىخي 
 ٕ ابغ ِسيَجه
كِّيتِ ابغ   ٕٚ الدِّ

 ٕٕ ابغ شبخمة 
 ٛٔ ابغ عخفة

 ٗٙ ةعسخ بغ أبى سمس
 ٕٓ  الستيصي
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  :انًصادر ٔانًراظع

 .القَخف الكخيع .ٔ

في الجراسات السجمة األردنية  ،ميشج فؤاد، حكع الػصية في الفقو اإلسبلمي، استيتي .ٕ

 ـ.ٕ٘ٔٓ -ىػ ٖٙٗٔ، ٕ، عجد ٔٔمجمج  ،اإلسبلمية

جػاىخ العقػد كمعيغ  ،بغ عبج الخالق األسيػشي، شسذ الجيغ   بغ أحسج بغ عمي .ٖ

ـ، دار الكتب العمسية  ٜٜٙٔ -ىػ  ٚٔٗٔػقعيغ كالذيػد، الصبعة األكلى، القزاة كالس

 تحقيق: مدعج عبج الحسيج   الدعجني. ،لبشاف –بيخكت 

األسيػشي، شسذ الجيغ   بغ أحسج بغ عمي بغ عبج الخالق، جػاىخ العقػد كمعيغ  .ٗ

كتب العمسية بيخكت دار ال ،ـٜٜٙٔ -ىػ  ٚٔٗٔالصبعة األكلى،  ،القزاة كالسػقعيغ كالذيػد

 لبشاف -

 -ىػٕٙٗٔاألشقخ،   عبج السجيج، أحكاـ الشية في مدائل األحػاؿ الذخرية،   .٘

 جامعة الخميل. -كمية الجراسات العميا  -ـ، القزاء الذخعي ٕ٘ٓٓ

ى الغاية أحسج بغ الحديغ بغ أحسج، متغ أبي شجاع السدس ،األصفياني، أبػ شجاع .ٙ

 (.ٗٙ.ٖتبة الذاممة إصجار )، السككالتقخيب، عالع الكتب

، إركاء الغميل في تخخيج أحاديث مشار الدبيل، الصبعة الثانية   ناصخ الجيغ، األلباني .ٚ

 بيخكت. –ـ، السكتب اإلسبلمي ٜ٘ٛٔ -ىػ  ٘ٓٗٔ

سمدمة األحاديث الزعيفة كالسػضػعة كأثخىا الديء عمى  ،  ناصخ الجيغ، األلباني .ٛ

السسكمة العخبية  -الخياض  ،دار السعارؼ ،ـ ٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔالصبعة األكلى،  ،األمة

  .الدعػدية
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 ٖٕٗٔالصبعة األكلى،  ،األلباني ،، صحي  أبي داكد = األـ  ناصخ الجي، األلباني .ٜ

  .الكػيت -مؤسدة  خاس لمشذخ كالتػزيع  ،ـٕٕٓٓ -ىػ 

امج مرجر الكتال: بخن،   ناصخ الجيغ، صحي  كضعيف سشغ الشدائي، األلباني .ٓٔ

بحاث القَخف كالدشة مغ إنتاج مخكد نػر اإلسبلـ أل -السجاني  -مشطػمة التحقيقات الحجيثية 

 (.ٗٙ.ٖالسكتبة الذاممة إصجار) ،باإلسكشجرية

 ٜٜٔٔ -ىػ  ٔٔٗٔالصبعة األكلى،  ، ضعيف سشغ التخمحي،  ناصخ الجيغ، األلباني .ٔٔ

 يق عميو: زىيخ الذاكير.أشخؼ عمى شباعتو كالتعم ،بيخكت –ـ، السكتب االسبلمي 

 سمدمة األحاديث الرحيحة كشيء مغ فقييا كفػائجىا،   ناصخ الجيغ،، األلباني .ٕٔ

 الخياض. -، مكتبة السعارؼ لمشذخ كالتػزيعـ ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔالصبعة األكلى 

، اإلحكاـ في بغ   بغ سالع الثعمبي، سيج الجيغ عمي بغ أبي عمي اآلمجي، أبػ الحدغ .ٖٔ

 لبشاف، تحقيق: عبج الخزاؽ عفيفي. -دمذق -السكتب اإلسبلمي، بيخكت ،كاـأصػؿ األح

أميخ حاج، أبػ عبج هللا شسذ الجيغ   بغ   بغ   كيقاؿ لو ابغ السػقت ابغ  .ٗٔ

، دار الكتب ـٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔالصبعة الثانية،  ،التقخيخ كالتحبيخ في شخح التحخيخالحشفي، 

 العمسية.

 بغ محسػد، أكسل الجيغ أبػ عبج هللا ابغ الذيخ شسذ الجيغ ابغ ،   بغ  البابختي .٘ٔ

، السكتبة الذاممة إصجار دار الفكخ ،عشاية شخح اليجايةال ،الذيخ جساؿ الجيغ الخكمي

(ٖ.ٙٗ.) 

التجخيج لشفع العبيج = حاشية البجيخمي  ،، سميساف بغ   بغ عسخ السرخي الُبَجْيَخِميّ  .ٙٔ

بلل اخترخه زكخيا األنراري مغ مشياج الصالبيغ لمشػكي ثع عمى شخح السشيج )مشيج الص

 .مصبعة الحمبي ،ـٜٓ٘ٔ -ىػ ٜٖٙٔ ،شخحو في شخح مشيج الصبلل(
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تحفة الحبيب عمى شخح الخصيب = حاشية  سميساف بغ   بغ عسخ،، الُبَجْيَخِميّ  .ٚٔ

 دار الفكخ. ،ـٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔ :نذخ ،البجيخمي عمى الخصيب

، صحي  األدل السفخد، غ إسساعيل بغ إبخاىيع بغ السغيخة  ب أبػ عبج هللا ،البخاري  .ٛٔ

، حقق أحاديثو كعمق عميو: ـ، دار الرجيق لمشذخ كالتػزيعٜٜٚٔ،ىػٛٔٗٔالصبعة الخابعة، 

 .  ناصخ الجيغ األلباني

الجامع السدشج الرحي  السخترخ مغ أمػر رسػؿ  ،البخاري،   بغ إسساعيل الجعفي .ٜٔ

:   زىيخ بغ دار شػؽ الشجاة، تحقيق ،ىػٕٕٗٔ الصبعة األكلى، ، كسششو كأياموهللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ناصخ الشاصخ.

كالخياض السدىخات كذف السخجرات ، الخمػتيعبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ أحسج ، البعمي .ٕٓ

 ،دار البذائخ اإلسبلمية ،ـٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔالصبعة األكلى،  ،لذخح أخرخ السخترخات

   بغ ناصخ العجسي. :تحقيق ،لبشاف -بيخكت 

في فقو إماـ  -شخح كافي السبتجي الخكض الشجي  ،أحسج بغ عبج هللا بغ أحسج البعمي، .ٕٔ

أشخؼ عمى شبعو كترحيحو: فزيمة  ،الخياض –السؤسدة الدعيجية  ،الدشة أحسج بغ حشبل

 الذيخ/ عبج الخحسغ حدغ محسػد، مغ عمساء األزىخ.

 ،ة، العجة شخح العسجعبج الخحسغ بغ إبخاىيع بغ أحسج بػ  أ ،بياء الجيغ السقجسي .ٕٕ

  .، القاىخةدار الحجيث ،ـٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ

، كذاؼ ح الجيغ بغ حدغ بغ إدريذ الحشبمىالبيػتى، مشرػر بغ يػنذ بغ صبل .ٖٕ

 (.ٗٙ.ٖالسكتبة الذاممة إصجار ) ،دار الكتب العمسية ،غ اإلقشاعالقشاع عغ مت
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، الخكض السخبع شخح بغ صبلح الجيغ بغ حدغ بغ إدريذ مشرػر بغ يػنذ البيػتى، .ٕٗ

، كمعو:  نحيخخخج أحاديثو: عبج القجكس   ،مؤسدة الخسالة -دار السؤيج  ،زاد السدتقشع

  .حاشية الذيخ العثيسيغ كتعميقات الذيخ الدعجي

دقائق أكلي الشيى ، ذ بغ صبلح الجيغ بغ حدغ بغ إدريذمشرػر بغ يػنالبيػتي،  .ٕ٘

عالع  ،ـٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔالصبعة األكلى،  ،شتيى السعخكؼ بذخح مشتيى اإلراداتلذخح الس

 .الكتب

لشيل  عسجة الصالب ،مشرػر بغ يػنذ بغ صبلح الجيغ بغ حدغ بغ إدريذالبيػتي،  .ٕٙ

مؤسدة الججيج الشافع لمشذخ كالتػزيع،  ،ـٕٓٔٓ -ىػ  ٖٔٗٔالصبعة األكلى، ، السآرل

 صمق الفارس الجاسخ. مصمق بغ جاسخ بغ م :، تحقيقالكػيت

 -الجامع الكبيخ  ،بغ مػسى بغ الزحاؾ   بغ عيدى بغ َسْػرة ،التخمحي، أبػ عيدى .ٕٚ

بيخكت. تحقيق: بذار عػاد  –ـ، دار الغخل اإلسبلمي  ٜٜٛٔشبعة  ،سشغ التخمحي

 معخكؼ.

ْيَباني، .ٕٛ  التغمبي، عبج القادر بغ عسخ بغ عبج القادر بغ عسخ بغ أبي تغمب بغ سالع الذَّ

 –ـ، مكتبة الفبلح  ٖٜٛٔ -ىػ  َٖٓٗٔنْيُل الَسآِرل بَذخح َدِليُل الصَّاِلب، الصبعة األكلى، 

 .الكػيت، تحقيق: الجكتػر   ُسميساف عبج هللا األشقخ

، السحخر بغ الخزخ بغ  تيسية الحخاني، أبػ البخكات، عبج الدبلـ بغ عبج هللا ابغ   .ٜٕ

ـ، مكتبة ٜٗٛٔ-ىػ ٗٓٗٔحشبل، الصبعة الثانية  في الفقو عمى محىب اإلماـ أحسج بغ

 الخياض. -السعارؼ

-ىػ ٖٓٗٔالصبعة األكلى ، التعخيفات، عمي بغ   بغ عمي الديغ الذخيف ،الجخجاني .ٖٓ

 لبشاف. –دار الكتب العمسية بيخكت  ،ـٖٜٛٔ
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السكتبة ، القػانيغ الفقيية ،أبػ القاسع،   بغ أحسج بغ   بغ عبج هللا جدي الكمبي،ابغ  .ٖٔ

 (. ٗٙ.ٖالذاممة إصجار )

 -ىػ٘ٔٗٔالجراص، أحسج بغ عمي أبػ بكخ الخازي، أحكاـ القَخف، الصبعة األكلى،  .ٕٖ

 .عبج الدبلـ   عمي شاىيغ :لبشاف، تحقيق –ـ، دار الكتب العمسية بيخكت ٜٜٗٔ

الصبعة األكلى  ،، شخح مخترخ الصحاكي أحسج بغ عمي أبػ بكخ الخازي الجراص،  .ٖٖ

د. عرست هللا  :تحقيق ،كدار الدخاج -دار البذائخ اإلسبلمية  ،ـ ٕٓٔٓ -ىػ  ٖٔٗٔ

 .د زيشب   حدغ فبلتة -د   عبيج هللا خاف  -أ. د. سائج بكجاش  -هللا    ةعشاي

فتػحات الػىال بتػضي  شخح  ،سميساف بغ عسخ بغ مشرػر العجيمي األزىخي الجسل،  .ٖٗ

 (.ٗٙ.ٖ، السكتبة الذاممة إصجار )ار الفكخد ،مشيج الصبلل السعخكؼ بحاشية الجسل

ركغ الجيغ، السمقب  ،بغ  عبج السمظ بغ عبج هللا بغ يػسف  أبػ السعالي، الجػيشي .ٖ٘

ـ، دار ٕٚٓٓ -ىػٕٛٗٔالصبعة األكلى،  ،نياية السصمب في دراية السحىب ،بإماـ الحخميغ

 السشياج، تحقيق: األستاذ الجكتػر عبج العطيع محسػد الّجيب.

الحاجب الكخدي، أبػ عسخك عثساف بغ عسخ بغ أبي بكخ بغ يػنذ، جامع  بغا  .ٖٙ

تحقيق: أبػ  ،اليسامة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،ـٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔالثانية  األميات، الصبعة

 عبج الخحسغ األخزخ األخزخي 

حاجي خميفة، مرصفى بغ عبج هللا القدصشصيشي العثساني، سمع الػصػؿ إلى شبقات  .ٖٚ

تحقيق: محسػد عبج القادر  ،تخكيا –ـ، مكتبة إرسيكا، إستانبػؿ  ٕٓٔٓشبعة الفحػؿ، 

 .األرناؤكط

حكاـ الػصاية عمى أفيج بغ دىيبر بغ دكخي الذػيحط ، جداءات مخالفة ، الحارثي .ٖٛ

 .الدعػدية -، جامعة نايف العخبية لمعمـػ االمشية ـٕٓٔٓ -ىػ ُٖٔٗٔقرخ، ال
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 الجارمي حاتع أبػ التسيسي، َمْعبجَ  بغ معاذ بغ حباف بغ أحسج بغ   ابغ حباف، .ٜٖ

 ،ـ ٜٛٛٔ - ىػ ٛٓٗٔ ،األكلى الصبعة ،حباف ابغ صحي  تقخيب في اإلحداف،الُبدتي

  .األرنؤكط شعيب: عميو كعمق أحاديثو كخخج حققو ،بيخكت الخسالة، مؤسدة

اإلقشاع في ، السقجسيمػسى بغ أحسج بغ مػسى بغ سالع بغ عيدى بغ سالع  الحجاكي، .ٓٗ

عبج المصيف   مػسى  :تحقيق ،لبشاف –دار السعخفة بيخكت فقو اإلماـ أحسج بغ حشبل، 

 .الدبكي

زاد  ،السقجسيمػسى بغ أحسج بغ مػسى بغ سالع بغ عيدى بغ سالع  الحجاكي، .ٔٗ

تحقيق: عبج الخحسغ بغ عمي  ،الخياض –دار الػشغ لمشذخ ، في اخترار السقشعالسدتقشع 

  .بغ   العّدكخ

اإلصابة في تسييد الرحابة،  ،، أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ  جخ العدقبلنيحابغ  .ٕٗ

تحقيق: عادؿ أحسج عبج  ،بيخكت –دار الكتب العمسية  ،ىػ ٘ٔٗٔ -الصبعة األكلى 

 .السػجػد كعمى   معػض

التمخيز الحبيخ  ،أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ   بغ أحسجحجخ العدقبلني، ابغ   .ٖٗ

 .ـ، دار الكتب العمسيةٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔث الخافعي الكبيخ، الصبعة األكلى في تخخيج أحادي

حجخ العدقبلني، أحسج بغ عمي بغ  ، الجراية في تخخيج أحاديث اليجاية، دار ابغ   .ٗٗ

 تحقيق: الديج عبج هللا ىاشع اليساني السجني. ،بيخكت –السعخفة 

أحسج، بمػغ السخاـ مغ أدلة  ابغ حجخ العدقبلني، أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ   بغ .٘ٗ

السسمكة  -ـ، دار القبذ لمشذخ كالتػزيع، الخياض ٕٗٔٓ -ىػ ٖ٘ٗٔالصبعة األكلى  األحكاـ،

 العخبية الدعػدية، تحقيق: الجكتػر ماىخ ياسيغ الفحل.
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، دار ٜٜٚٔحديغ، أحسج فخاج، أحكاـ الػصايا كاألكقاؼ في الذخيعة اإلسبلمية، شبعة  .ٙٗ

 .اإلسكشجرية –السصبػعات الجامعية 

الجر السختار شخح تشػيخ  ،الحركفي، عبلء الجيغ   بغ عمي بغ   الِحْرشي .ٚٗ

تحقيق:  ،دار الكتب العمسية ،ـٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ ،الصبعة األكلى ،األبرار كجامع البحار

  .عبج السشعع خميل إبخاىيع

اية األخيار ، كفبغ معمى الحديشي الحرشي، تقي الجيغ   بغ عبج السؤمغ بغ حخيد .ٛٗ

دمذق، تحقيق: عمي عبج  –دار الخيخ  ،ـٜٜٗٔفي حل  اية اإلخترار، الصبعة األكلى، 

 و  كىبي سميساف. ،الحسيج بمصجي

الحرشي،   بغ عبج السؤمغ بغ حخيد، كفاية األخيار في حل  اية اإلخترار،   .ٜٗ

و   ،مصجيدمذق، تحقيق: عمي عبج الحسيج ب –ـ، دار الخيخ ٜٜٗٔالصبعة األكلى، 

 كىبي سميساف.

  بغ   بغ عبج الخحسغ الصخابمدي، مػاىب الجميل  ،الحصال الخُّعيشي، أبػ عبج هللا .ٓ٘

 دار الفكخ. ،ـٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔ ،الصبعة الثالثة ،في شخح مخترخ خميل

أحسج بغ   ابغ ىبلؿ بغ أسج الذيباني، مدشج اإلماـ أحسج بغ  أبػ عبج هللا، حشبلابغ  .ٔ٘

 -ـ، مؤسدة الخسالة، تحقيق: شعيب األرنؤكط ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ، الصبعة األكلى، حشبل

 .عادؿ مخشج، َكخخكف 

، السكتبة بيخكت –دار الفكخ لمصباعة ، ، شخح مخترخ خميل  بغ عبج هللاالخخشي،  .ٕ٘

  (.ٗٙ.ٖالذاممة إصجار )

، كفيات كخبغ إبخاىيع بغ أبي ب، شسذ الجيغ أحسج بغ   خمكاف، أبػ العباسابغ  .ٖ٘

 بيخكت، تحقيق: إحداف عباس. –دار صادر  األعياف كأنباء أبشاء الدماف،
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خميل، الصبعة األكلى،  خ العبلمةخميل بغ إسحاؽ، ضياء الجيغ الجشجي، مختر .ٗ٘

 : أحسج جاد. القاىخة، تحقيق –دار الحجيث  ،ـٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔ

خ الفخعي البغ خميل بغ إسحاؽ، ضياء الجيغ الجشجي، التػضي  في شخح السختر .٘٘

، مخكد نجيبػيو لمسخصػشات كخجمة التخاث، ـٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔ، الصبعة األكلى، الحاجب

 تحقيق: د. أحسج بغ عبج الكخيع نجيب.

بغ ميجي بغ مدعػد بغ الشعساف بغ عمي بغ عسخ بغ أحسج  ،الجارقصشي، أبػ الحدغ .ٙ٘

ـ، مؤسدة الخسالة،  ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔسشغ الجارقصشي، الصبعة األكلى،  ،ديشار البغجادي

 ،لبشاف، تحقيق: شعيب االرنؤكط، حدغ عبج السشعع شمبي، عبج المصيف حخز هللا –بيخكت 

.  أحسج بخىـػ

 /الفقو كالقانػف، الصبعة األكلى أحسج   عمي، الحقػؽ الستعمقة بالتخكة بيغ، داكد  .ٚ٘

 .دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع ،ـٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔ ،اإلصجار الثالث

سميساف بغ األشعث بغ إسحاؽ بغ بذيخ بغ شجاد بغ عسخك األزدي داكد،  أبػ  .ٛ٘

ِجْدتاني،  ـ، دار الخسالة العالسية، ٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔالصبعة األكلى، سشغ أبي داكد، الدِّ

 مَحسَّج كاِمل قخه بممي. -تحقيق: شَعيب األرنؤكط 

عمى حل الصالبيغ إعانة  أبػ بكخ )السذيػر بالبكخي( عثساف بغ   شصا،الجمياشي،  .ٜ٘

الصبعة ، ألفاظ فت  السعيغ )ىػ حاشية عمى فت  السعيغ بذخح قخة العيغ بسيسات الجيغ(

 ـ، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػريع.  ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔاألكلى، 

ِميخي  .ٓٙ الشجع  ،  بغ مػسى بغ عيدى بغ عمي البقاء كساؿ الجيغ أبػ ،الذافعي الجَّ

 ججة. -ـ، دار السشياج ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالصبعة األكلى،  ،الػىاج في شخح السشياج
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بيخاـ بغ عبج هللا بغ عبج العديد بغ عسخ بغ عػض،  أبػ البقاءالسالكي،  الجميخي  .ٔٙ

مخكد نجيبػيو  ،ـٕٛٓٓ -ىػ ٜٕٗٔالصبعة األكلى، الذامل في فقو اإلماـ مالظ، 

 .ضبصو كصححو: أحسج بغ عبج الكخيع نجيب ،لمسخصػشات كخجمة التخاث

تاريخ اإلسبلـ  ،شسذ الجيغ أبػ عبج هللا   بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز ،الحىبي .ٕٙ

ـ، دار الغخل اإلسبلمي، تحقيق: ٖٕٓٓالصبعة األكلى،  ،َكَكفيات السذاىيخ َكاألعبلـ

 .الجكتػر بذار عّػاد معخكؼ

أعبلـ  بغ َقاْيساز، سيخشسذ الجيغ، أبػ عبج هللا   بغ أحسج بغ عثساف ، الحىبي .ٖٙ

: مجسػعة مغ مؤسدة الخسالة، تحقيق ،ـ ٜ٘ٛٔ -ىػ  ٘ٓٗٔ، الثالثة الشببلء، الصبعة

 .السحققيغ بإشخاؼ الذيخ شعيب األرناؤكط

، بغ الحديغ التيسي  بغ عسخ بغ الحدغ  ،فخخ الجيغ أبػ عبج هللا الخازي، .ٗٙ

الجكتػر شو مؤسدة الخسالة، تحقيق:  ـ، ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔالسحرػؿ، الصبعة الثالثة، 

 جابخ فياض العمػاني.

العديد شخح الػجيد  الخافعي القدكيشي، أبػ القاسع، عبج الكخيع بغ   بغ عبج الكخيع، .٘ٙ

دار الكتب العمسية، بيخكت  ،ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔالصبعة األكلى،  ،السعخكؼ بالذخح الكبيخ

  .عادؿ أحسج عبج السػجػد -تحقيق: عمي   عػض  ،لبشاف -

الػصاية في الفقو اإلسبلمي كقانػف  :رسالة دكتػراة بعشػاف، عبج هللا   سعيج ربابعو، .ٙٙ

  .الجامعة األردنية -رسالة دكتػارة  ،ـٕ٘ٓٓ ،األحػاؿ الذخرية األردني، كانػف األكؿ

الخجخاجي، أبػ الحدغ عمي بغ سعيج، مَشاىج التَّحِريِل كنتائج لصائف التَّْأِكيل في َشخِح  .ٚٙ

نة كحَ  ، اعتشى بو:  ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔالصبعة األكلى،  ،لِّ ُمذِكبلتياالسَجكَّ ـ، دار ابغ حـد

 أحسج بغ عمّي.  -أبػ الفزل الّجمَياشي 
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في شخح مصالب أكلي الشيى  ،مرصفى بغ سعج بغ عبجه الديػشي شيخةالخحيبانى،  .ٛٙ

 .السكتب اإلسبلمي ،ـٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ ،الصبعة الثانية،  اية السشتيى

تػجيو كالتعميل ، البياف كالتحريل كالذخح كالبي، أبػ الػليج،   بغ أحسجخشرشج القابغ  .ٜٙ

 –ـ، دار الغخل اإلسبلمي، بيخكت ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ ،، الصبعة الثانيةلسدائل السدتخخجة

 لبشاف، تحقيق: الجكتػر   حجي.

ى، الصبعة األكلالسقجمات السسيجات، ،   بغ أحسج ،أبػ الػليج، القخشبي رشجابغ  .ٓٚ

تحقيق: الجكتػر    :، تحقيقلبشاف –ر الغخل اإلسبلمي، بيخكت دا ،ـ ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ

 حجي. 

، الذييخ بابغ رشج الحفيج رشج القخشبي، أبػ الػليج،   بغ أحسج بغ   بغ أحسجابغ  .ٔٚ

 .ـ ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالقاىخة، شبعة  –بجاية السجتيج كنياية السقترج، دار الحجيث 

اليجاية الكافية الذافية لبياف  ،  بغ قاسع األنراري  ،ندي، أبػ عبج هللاالخصاع التػ  .ٕٚ

، ىػٖٓ٘ٔية السعخكؼ )بذخح حجكد ابغ عخفة(، الصبعة األكلى، حقائق اإلماـ ابغ عخفة الػاف

 .السكتبة العمسية

أحسج بغ   بغ عمي األنراري، كفاية الشبيو في شخح التشبيو،  الخفعة، أبػ العباسابغ   .ٖٚ

 .ـ، دار الكتب العمسية، تحقيق: مججي   سخكر باسمػـٜٕٓٓلصبعة األكلى، ا

،  اية البياف شخح   بغ أبي العباس أحسج بغ حسدةشسذ الجيغ  شيال الجيغ، الخممي .ٗٚ

 (.ٗٙ.ٖ، السكتبة الذاممة إصجار)بيخكت –ابغ رسبلف، دار السعخفة زبج 

غ حسدة شيال الجيغ، نياية السحتاج العباس أحسج ب الخممي، شسذ الجيغ   بغ أبي .٘ٚ

، الجيغ بغ عمي الذبخاممدي األقيخي ، كمعو حاشية أبي الزياء نػر إلى شخح السشياج
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 -ىػ ٗٓٗٔ -الصبعة األخيخة ، الخزاؽ السعخكؼ بالسغخبي الخشيجيكحاشية أحسج بغ عبج 

 .، دار الفكخ، بيخكتـٜٗٛٔ

في فخكع السحىب بحخ السحىب  ،الخكياني، أبػ السحاسغ عبج الػاحج بغ إسساعيل .ٙٚ

 .تحقيق: شارؽ فتحي الديج ،دار الكتب العمسية ،ـ ٜٕٓٓ ،الصبعة األكلى ،الذافعي

ِبيِجيّ  .ٚٚ الصبعة  ،الجػىخة الشيخة ،أبػ بكخ بغ عمي بغ   الحجادي العبادي اليسشي ،الدَّ

  .السصبعة الخيخية ،ىػٕٕٖٔ ،األكلى

محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي، تاج العخكس  أبػ الفيس، مختزى محّسج بغ الدَّبيجي، .ٛٚ

 (.ٗٙ.ٖالسكتبة الذاممة إصجار ) ،دار اليجاية ،غ جػاىخ القامػسم

الصبعة األكلى، مكتبة السؤيج،  كسائل اإلثبات في الذخيعة اإلسبلمية، ،الدحيمي،   .ٜٚ

 السسمكة العخبية الدعػدية. -الخياض

سػريَّة  -دار الفكخ ، كأدلتو، الصبعة الخابعةاإلسبلمي ، الفقو كىبة بغ مرصفى، الدحيمي .ٓٛ

 دمذق.  –

الصبعة ، عمى مخترخ خميل ، شخح الدرقانيعبج الباقي بغ يػسف بغ أحسجالدرقاني،  .ٔٛ

، ضبصو كصححو كخخج لبشاف –بيخكت  ،ر الكتب العمسية، داـ ٕٕٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔاألكلى، 

 .َياتو: عبج الدبلـ   أميغ

الصبعة ، شخح الدركذي عمى مخترخ الخخقي ،بغ عبج هللاشسذ الجيغ   الدركذي،  .ٕٛ

 .السسمكة العخبية الدعػدية –، دار العبيكاف ـ ٖٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔاألكلى، 

الصبعة الخامدة  ،األعبلـ ،الدركمي، خيخ الجيغ بغ محسػد بغ   بغ عمي بغ فارس .ٖٛ

 ـ. ٕٕٓٓ، أيار / مايػ عذخ
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سج بغ   بغ عيدى البخندي الفاسي، زركؽ، شيال الجيغ أبػ العباس أحسج بغ أح .ٗٛ

 ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔ، الصبعة األكلى الخسالة البغ أبي زيج القيخكاني شخح زركؽ عمى متغ

 لبشاف، اعتشى بو: أحسج فخيج السديجي.  –بيخكت  ،ـ، دار الكتب العمسية

خح في شالغخر البيية  ،أحسج بغ زكخيا بغ   بغ، أبػ يحيى الدشيكي األنراري  زكخيا .٘ٛ

  .السصبعة السيسشية، البيجة الػردية

، شبعة فت  الػىال بذخح مشيج الصبلل ،بغ   بغ أحسج بغ زكخيا ،األنراري  زكخيا .ٙٛ

 ، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ.ـٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ

 .ـ، دار الفكخ العخبػيٜٚ٘ٔ ،، الصبعة الثالثةاألحػاؿ الذخرية ،زىخة،  أبػ   .ٚٛ

ـ ، ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ، الصبعة األكلى ل في أحكاـ األسخةالكخيع، السفر عبج، زيجاف .ٛٛ

 .بيخكت -مؤسدة الخسالة

الصبعة األكلى،  ،الديمعي، عبج هللا بغ يػسف بغ  ، نرب الخاية ألحاديث اليجاية .ٜٛ

 لبشاف، تحقيق:   عػامة.  –ـ، مؤسدة الخياف لمصباعة كالشذخ، بيخكت ٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔ

عمي بغ محجغ البارعي، تبييغ الحقائق شخح كشد يغ عثساف بغ الديمعي، فخخ الج .ٜٓ

ْمِبيِّ الجقائق لذيال الجيغ أحسج بغ   بغ أحسج بغ يػنذ بغ إسساعيل بغ  :، كحاشية الذِّ

ْمِبيُّ    .القاىخة -بػالؽ  ،السصبعة الكبخى األميخية ،ق ٖٖٔٔ ،الصبعة األكلى ،يػنذ الذِّ

بغ تساـ بغ حامج بغ يحيي ككلجه تاج الدبكي، أبػ الحدغ عمي بغ عبج الكافي بغ عمي  .ٜٔ

الجيغ أبػ نرخ عبج الػىال، اإلبياج في شخح السشياج )مشياج الػصػؿ إلي عمع األصػؿ 

 بيخكت. –دار الكتب العمسية  ،ـ ٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔتقي الجيغ  ،لمقاضي البيزاكي (

 – دار السعخفة ،ؿ الدخخديأصػ  ،  بغ أحسج بغ أبي سيل ،الدخخدي، شسذ األئسة .ٕٜ

 (. ٗٙ.ٖ، السكتبة الذاممة إصجار )بيخكت
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 ،ـٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔ ،السبدػط ،الدخخدي، شسذ األئسة   بغ أحسج بغ أبي سيل .ٖٜ

  .بيخكت –دار السعخفة 

 –ـ ٜٜٚٔالصبعة األكلى  ،محسػد عمي، شخح قانػف األحػاؿ الذخرية، الدخشاكي  .ٜٗ

 األردف. –عساف  ،دار الفكخ لمشذخ كالتػزيع ،ىػٚٔٗٔ

  بغ أحسج بغ أبي أحسج، تحفة الفقياء، الصبعة  خقشجي، أبػ بكخ عبلء الجيغالدس .ٜ٘

 لبشاف. -دار الكتب العمسية، بيخكت  ـ،ٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔالثانية، 

شاس، أبػ   عبج هللا بغ نجع الجحامي الدعجي، عقج الجػاىخ الثسيشة في محىب ابغ   .ٜٙ

 –ـ، دار الغخل اإلسبلمي، بيخكت  ٖٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔعالع السجيشة، الصبعة األكلى، 

 لبشاف، تحقيق: األستاذ الجكتػر حسيج بغ   لحسخ.

أبػ عبج هللا   بغ إدريذ بغ العباس بغ عثساف بغ شافع بغ عبج السصمب ، الذافعي .ٜٚ

 بيخكت.  –دار السعخفة  ،ـٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔ، شاؼ السصمبي القخشي السكي، األـبغ عبج م

ْحشَ ابغ   .ٜٛ ، لداف الحكاـ في معخفة األحكاـ، الصبعة ي، أحسج بغ   بغ  ة الثقفالذِّ

 القاىخة. –ـ، مصبعة البابي الحمبي ٖٜٚٔ -ىػ ٖٜٖٔالثانية، 

ج إلى معخفة معاني ألفاظ ، مغشي السحتا، شسذ الجيغ   بغ أحسج الخصيبالذخبيشي .ٜٜ

 .، دار الكتب العمسيةـٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔكلى، ، الصبعة األالسشياج

 -ىػ ٕٓٗٔالصبعة الخابعة،  مرصفى، أحكاـ الػصايا كاألكقاؼ،   بي،شم  .ٓٓٔ

 بيخكت. –ـ، الجار الجامعية ٕٜٛٔ
  بغ عمي بغ   بغ عبج هللا اليسشي، البجر الصالع بسحاسغ مغ بعج الذػكاني،  .ٔٓٔ

 .ٗٙ.ٖبيخكت، السكتبة الذاممة إصجار  –القخف الدابع، دار السعخفة 
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 -ىػ  ٖٖٗٔ ، الصبعة األكلى، بغ الحدغ بغ فخقج، اأَلْصلُ   ، أبػ عبج هللاالذيباني .ٕٓٔ

، بيخكت  ٕٕٔٓ  ، تحقيق َكدَراَسة: الجكتػر محسَّج بػيشػكالغ.لبشاف -ـ، دار ابغ حـد

 ،بغ عثساف بغ خػاستي العبديشيبة، أبػ بكخ عبج هللا بغ   بغ إبخاىيع ابغ أبي  .ٖٓٔ

الخياض،  –مكتبة الخشج  ،ىػٜٓٗٔعة األكلى الصب ،الكتال السرشف في األحاديث كاآلثار

 تحقيق: كساؿ يػسف الحػت. 

مجسع األنيخ في ،  بغ سميساف، يعخؼ بجاماد أفشجي، عبج الخحسغ بغ  شيخي زاده .ٗٓٔ

 (. ٗٙ.ٖ، السكتبة الذاممة إصجار )شخح ممتقى األبحخ، دار إحياء التخاث العخبي

، عالع الذافعي قوالتشبية في الف، أبػ اسحق إبخاىيع بغ عمي بغ يػسفالذيخازي،   .٘ٓٔ

  (.ٗٙ.ٖ، السكتبة الذاممة إصجار )الكتب

ماـ الذافعي، دار إبخاىيع بغ عمي بغ يػسف، السيحل في فقة اإل أبػ اسحق الذيخازي، .ٙٓٔ

 (. ٗٙ.ٖ، السكتبة الذاممة إصجار )الكتب العمسية

دالظ السعخكؼ الراكي، أبػ العباس أحسج بغ   الخمػتي، بمغة الدالظ ألقخل الس .ٚٓٔ

بحاشية الراكي عمى الذخح الرغيخ )الذخح الرغيخ ىػ شخح الذيخ الجرديخ لكتابو السدسى 

ـِ مَ  َما  (. ٗٙ.ٖ، السكتبة الذاممة إصجار )دار السعارؼ ،اِلٍظ(أقخل السدالظ ِلَسْحَىِب اإْلِ

ابعة الصبعة الد، مشار الدبيل في شخح الجليل، إبخاىيع بغ   بغ سالعضػياف،  ابغ  .ٛٓٔ

 زىيخ الذاكير.  :، تحقيقالسكتب اإلسبلمي ،ـٜٜٛٔ-ىػ ٜٓٗٔ

، ، الصبعة األكلىحػاؿ الذخرية في السيخاث كالػصيةفقو األ ،ىاني الصعيسات، .ٜٓٔ

 األردف. –عساف  ،دار الذخكؽ  ،ـٕٚٓٓ

، عبلء الجيغ   بغ   أميغ بغ عسخ بغ عبج العديد عابجيغ الحديشيعابجيغ، ابغ  .ٓٔٔ

 لبشاف.  –بيخكت  ،دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،لتكسمة رد السحتارار ف األخيػ قخة عي
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، رد السحتار بج العديد عابجيغ الجمذقي الحشفيعابجيغ،   أميغ بغ عسخ بغ عابغ   .ٔٔٔ

  .بيخكت -دار الفكخ ،ـٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔ ،الصبعة الثانية ،عمى الجر السختار

 ،دتقشعحاشية الخكض السخبع شخح زاد الس العاصسي، عبج الخحسغ بغ   بغ قاسع، .ٕٔٔ

 (.ٗٙ.ٖ، السكتبة الذاممة إصجار )ىػ ٜٖٚٔ ،الصبعة األكلى

، أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ   بغ عبج البخ بغ عاصع الشسخي ابغ عبج البخ .ٖٔٔ

مكتبة الخياض  ،ـٜٓٛٔ-ىػ ٓٓٗٔ ،القخشبي، الكافي في فقو أىل السجيشة، الصبعة الثانية

 .ج ماديظ السػريتانيتحقيق:     أحيج كل ،السسمكة العخبية الدعػدية -لخياض ا ،الحجيثة

كذف األسخار شخح أصػؿ  ،عبلء الجيغ بغ أحسج بغ   البخاري، عبج العديد .ٗٔٔ

 (.ٗٙ.ٖ، السكتبة الذاممة إصجار )اإلسبلمي دار الكتال ،البددكي 

الصبعة  ؼ كالذخح الكبيخ، التسيسي الشججي، مخترخ اإلنرا،  عبج الػىالابغ  .٘ٔٔ

مصابع الخياض  ،عبج العديد بغ زيج الخكمي، د.   بمتاجي، د. سيج حجال :تحقيق ،األكلى

 الخياض.  –

ف،   بغ يػسف بغ أبي القاسع بغ يػس ،العبجري، أبػ عبج هللا السػاؽ الغخناشي .ٙٔٔ

  .لكتب العمسية، دار اـٜٜٗٔ-ىػ ٙٔٗٔالصبعة األكلى، ، التاج كاإلكميل لسخترخ خميل

الذخح الكبيخ عمى متغ  ،بغ   بغ أحسج السقجسي ،قجامة، أبػ الفخجبغ عبج الخحسغ  .ٚٔٔ

  رشيج رضا صاحب  :أشخؼ عمى شباعتو ،دار الكتال العخبي لمشذخ كالتػزيع السقشع،

 السشار. 

كلى، العثيسيغ،   بغ صال  بغ  ، الذخح السستع عمى زاد السدتقشع، الصبعة األابغ  .ٛٔٔ

  .دار ابغ الجػزي  ،ىػ ٕٛٗٔ - ٕٕٗٔ
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كي عمى شخح ، حاشية العجدغ، عمي بغ أحسج بغ مكـخ الرعيجيالعجكي، أبػ الح .ٜٔٔ

، تحقيق: يػسف الذيخ   بيخكت –دار الفكخ  ،ـٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ، كفاية الصالب الخباني

 .البقاعي

كاـ القَخف، الصبعة العخبي،   بغ عبج هللا أبػ بكخ السعافخي االشبيمي، أحابغ   .ٕٓٔ

راجع أصػلو كخخج  ،لبشاف –ـ، دار الكتب العمسية، بيخكت  ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ ،الثالثة

 أحاديثو كعمَّق عميو:   عبج القادر عصا.

حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ كمعو  ،عخفة،   بغ أحسج الجسػقي السالكيابغ  .ٕٔٔ

، السكتبة الذاممة إصجار دار الفكخ خميل لمذيخ الجرديخ، الذخح الكبيخ عمى مخترخ

(ٖ.ٙٗ.) 

 ،الصبعة األكلى ،السخترخ الفقيي ،  بغ   ابغ عخفة الػر سي التػنديعخفة، ابغ  .ٕٕٔ

د. حافع عبج  :تحقيق ،مؤسدة خمف أحسج الخبتػر لؤلعساؿ الخيخية ،ـ ٕٗٔٓ -ىػ  ٖ٘ٗٔ

 الخحسغ   خيخ.

، ، مش  الجميل شخح مخترخ خميليالسالك أبػ عبج هللا ،عمير،   بغ أحسج بغ   .ٖٕٔ

  .بيخكت –دار الفكخ  ،ـٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔ

البياف في محىب اإلماـ  ،أبػ الحديغ يحيى بغ أبي الخيخ بغ سالع اليسشي، العسخاني .ٕٗٔ

 ،دار السشياج ،ـٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔتحقيق: قاسع   الشػري، الصبعة األكلى،  ،الذافعي

 .ججة

دار الكاتب  ،ضعييع الجشائي اإلسبلمي مقارنًا بالقانػف الػ التذخ  ،عػدة، عبج القادر .ٕ٘ٔ

 (.ٗٙ.ٖ، السكتبة الذاممة إصجار )بيخكت -العخبي
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 ،أبػ   محسػد بغ أحسج بغ مػسى بغ أحسج بغ حديغ الغيتابى الحشفيالعيشي،  .ٕٙٔ

بيخكت،  -دار الكتب العمسية  ،ـ ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔالصبعة: األكلى،  ،البشاية شخح اليجاية

 .بشافل

الصبعة األكلى،  ،الػسيط في السحىب ،أبػ حامج   بغ   الصػسي ،الغدالي .ٕٚٔ

 .تحقيق: أحسج محسػد إبخاىيع ،     تامخ ،القاىخة –دار الدبلـ  ،ىػٚٔٗٔ

 -ىػ ٖٔٗٔ ،الصبعة األكلى ،السدترفى ،أبػ حامج   بغ   الصػسي ،الغدالي .ٕٛٔ

 :   عبج الدبلـ عبج الذافي. تحقيق ،دار الكتب العمسية ،ـٖٜٜٔ

الغخة السشيفة في تحقيق بعس مدائل  ،الغدنػي، عسخ بغ إسحق بغ أحسج اليشجي .ٜٕٔ

 .مؤسدة الكتب الثقافية ،ىػ ٜٙٛٔ-ٙٓٗٔاإلماـ أبي حشيفة، الصبعة األكلى 

ـ، ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔ ،، الصبعة الثانيةمرصفى أحسج، السجخل الفقيي العاـ، الدرقا .ٖٓٔ

 مذق.د –دار القمع 

الغسخاكي،   الدىخي، الدخاج الػىاج عمى متغ السشياج، دار السعخفة لمصباعة كالشذخ  .ٖٔٔ

 بيخكت. –

التيحيب في فقو اإلماـ  ،أبػ   الحديغ بغ مدعػد بغ  الفخاء البغػي، ابغ   .ٕٖٔ

السحقق عادؿ أحسج  ،دار الكتب العمسية ،ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔ ،الصبعة األكلى ،الذافعي

 .ػجػد، عمي   معػضعبج الس

، السدائل الفقيية مغ بغ   بغ خمف الفخاء، القاضي أبػ يعمى   بغ الحديغابغ  .ٖٖٔ

الخياض،  -ـ، مكتبة السعارؼٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔكتال الخكايتيغ كالػجييغ، الصبعة األكلى 

 تحقيق: الجكتػر عبج الكخيع بغ   البلحع.
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اليعسخي، تبرخة الحكاـ في أصػؿ األقزية  فخحػف، إبخاىيع بغ عمي بخىاف الجيغابغ  .ٖٗٔ

 ـ، مكتبة الكميات األزىخية.ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔكمشاىج األحكاـ، الصبعة األكلى، 

أبػ   ابغ نرخ بغ عمي السالكي البغجادي، اإلشخاؼ عمى ، عبج الػىال القاضي .ٖ٘ٔ

ب تحقيق: الحبي ،، دار ابغ حـدـٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ، الصبعة األكلى،نكت مدائل الخبلؼ

 .بغ شاىخ

التمقيغ في الفقو  ،البغجاديبغ عمي الثعمبي بغ نرخ أبػ   ، عبج الػىالالقاضي  .ٖٙٔ

أبي أكيذ   بػ  :تحقيق ،دار الكتب العمسية ،ـٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔالصبعة األكلى  ،السالكي

  خبدة الحدشي التصػاني.

عمى نة السعػ  ،البغجادي أبػ   بغ نرخ بغ عمي الثعمبي، عبج الػىالالقاضي  .ٖٚٔ

مكة  -مرصفى أحسج الباز  ،السكتبة التجارية ،«اإلماـ مالظ بغ أنذ»محىب عالع السجيشة 

أصل الكتال: رسالة دكتػراة بجامعة أـ القخى بسكة  ،حسير عبج الحقّ  :تحقيق السكخمة،

 .السكخمة

، عياض بغ مػسى بغ عياض بغ عسخكف اليحربي أبػ الفزلالقاضي عياض،  .ٖٛٔ

َنِة كالُسْخَتَمَصِة، الصبعة األكلىالدبتي، التَّْشبييَ   -ىػ  ٕٖٗٔ ،اُت الُسْدَتْشَبصُة عمى الُكُتِب الُسَجكَّ

الجكتػر عبج الشعيع  ،لبشاف، تحقيق: الجكتػر   الػثيق –بيخكت  ،ـ، دار ابغ حـدٕٔٔٓ

 حسيتي.

 ـ. ٕٓٔٓكالقانػف نفدو السعجؿ لعاـ  ،ـٜٙٚٔقانػف األحػاؿ الذخرية األردني لعاـ  .ٜٖٔ

  .ٕٗٓٓانػف الصفل الفمدصيشي لعاـ ق .ٓٗٔ

 ـ. ٜٙٚٔالقانػف السجني األردني لعاـ  .ٔٗٔ
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الكافي في فقو اإلماـ  ،أبػ   مػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بغ   قجامة،ابغ   .ٕٗٔ

 .دار الكتب العمسية ،ـ ٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔالصبعة األكلى،  ،أحسج

شبعة  ،عسجة الفقو ،غ  قجامة، أبػ   مػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بابغ   .ٖٗٔ

 .أحسج   عدكز :تحقيق ،السكتبة العرخية ،ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ

ركضة الشاضخ  ،السقجسي أبػ   مػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بغ   قجامة،ابغ   .ٗٗٔ

 -ىػ ٖٕٗٔالصبعة الثانية  ،كجشة السشاضخ في أصػؿ الفقو عمى محىب اإلماـ أحسج بغ حشبل

  .لمصباعة كالشذخ كالتػزيعّياف مؤسدة الخ  ،ـٕٕٓٓ

القجكري، أحسج بغ   بغ أحسج بغ جعفخ بغ حسجاف أبػ الحديغ، التجخيج،الصبعة  .٘ٗٔ

ـ تحقيق: مخكد الجراسات الفقيية كاالقترادية )أ.د   أحسج  ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔالثانية 

 القاىخة. –أ.د عمي جسعة  (، دار الدبلـ  ،سخاج

 ،الحخيخة ،ال الجيغ أحسج بغ إدريذ بغ عبج الخحسغ السالكيالقخافي، أبػ العباس شي .ٙٗٔ

 -  حجي  :تحقيق ،لبشاف -دار الغخل اإلسبلمي، بيخكت  ،ـ ٜٜٗٔ ،الصبعة األكلى

  .  بػ خبدة -سعيج أعخال 

الفخكؽ = أنػار ،القخافي، أبػ العباس شيال الجيغ أحسج بغ إدريذ بغ عبج الخحسغ  .ٚٗٔ

كمعو )إدرار الذخكؽ عمى أنػار الفخكؽ( كىػ حاشية الذيخ قاسع  ،البخكؽ في أنػاء الفخكؽ 

كمعو أيزا: )تيحيب الفخكؽ كالقػاعج الدشية في األسخار  ،بغ عبج هللا السعخكؼ بابغ الذاط

 .عالع الكتب ،الفقيية( لمذيخ   بغ عمي بغ حديغ مفتى السالكية بسكة السكخمة

الجامع ألحكاـ  غ أبي بكخ بغ فخح األنراري أبػ عبج هللا   بغ أحسج ب القخشبي،  .ٛٗٔ

 –دار الكتب السرخية  ،ـ ٜٗٙٔ -ىػ ٖٗٛٔ ،الصبعة الثانية ،= تفديخ القخشبي القَخف

 القاىخة، تحقيق: أحسج البخدكني كهبخاىيع أشفير. 



246 
 

الصبعة  ،تاج التخاجع ،قصمػبغا، أبػ الفجاء زيغ الجيغ أبػ العجؿ قاسع الدػدكي  ابغ  .ٜٗٔ

 .دمذق، تحقيق:   خيخ رمزاف يػسف –ـ، دار القمع ٕٜٜٔ-ىػ  ٖٔٗٔاألكلى، 

 -ىػ٘ٔٗٔ ،حاشيتا قميػبي كعسيخة ،أحسج البخلدي، عسيخة، ك أحسج سبلمة، القميػبي .ٓ٘ٔ

 .بيخكت –دار الفكخ  ،ـٜٜ٘ٔ

بجائع الرشائع في  ،عبلء الجيغ، أبػ بكخ بغ مدعػد بغ أحسج الحشفي ،الكاساني .ٔ٘ٔ

  .دار الكتب العمسية ،ـٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔية، الصبعة الثان ،تختيب الذخائع

دليل الصالب لشيل  ،يأبى بكخ بغ أحسج السقجسي الحشبم ، مخعي بغ يػسف بغيالكخم .ٕ٘ٔ

 :الخياض، تحقيق ،دار شيبة لمشذخ كالتػزيع ،ـٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالصبعة األكلى،  ،السصالب

 .أبػ قتيبة نطخ   الفاريابي

شخح إرشاد الدالظ في »أسيل السجارؾ  ،هللاأبػ بكخ بغ حدغ بغ عبج  الكذشاكي، .ٖ٘ٔ

 .لبشاف –دار الفكخ، بيخكت  ،الصبعة الثانية ،«محىب إماـ األئسة مالظ

أبػ الخصال محفػظ بغ أحسج بغ الحدغ، اليجاية عمى محىب اإلماـ أحسج ، الكمػذاني .ٗ٘ٔ

ـ، مؤسدة  خاس لمشذخ ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔبغ   بغ حشبل الذيباني، الصبعة األكلى، 

 ماىخ ياسيغ الفحل. -كالتػزيع، تحقيق: عبج المصيف ىسيع 

دار  ،ىػ ٘ٓٗٔالصبعة الثانية،  ،الكيا اليخاسي، عمي بغ   بغ عمي، أحكاـ القَخف .٘٘ٔ

 بيخكت، تحقيق: مػسى   عمي كعدة عبج عصية. -الكتب العمسية

 َحاِشيةُ  ،شو بغ أحسج الشابمدي المبجي، عبج الغشي بغ ياسيغ بغ محسػد بغ ياسيغ بغ .ٙ٘ٔ

دار البذائخ اإلسبلمّية  ،ـ ٜٜٜٔ -ىػ  ٜٔٗٔالصبعة األكلى،  ،المبَِّجي عمى َنْيل الَسآِرلِ 

 تحقيق كتعميق: الجكتػر   سميساف األشقخ. ،لبشاف -َبيخكت  ،لمصَباَعة َكالشذَخ كالتَػزيع
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 ،لحشبميالمحاـ، عبلء الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ   بغ عباس البعمي الجمذقي اابغ   .ٚ٘ٔ

السكتبة  ،ـٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔالقػاعج كالفػائج األصػلية كمايتبعيا مغ األحكاـ الفخعية، 

 .العرخية، تحقيق: عبج الكخيع الفزيمي

 -ىػ  ٕٖٗٔالصبعة األكلى،  ،المخسي، أبػ الحدغ عمي بغ   الخبعي، التبرخة .ٛ٘ٔ

 ر أحسج عبج الكخيع نجيب.قصخ، تحقيق: الجكتػ  ،كزارة األكقاؼ كالذؤكف اإلسبلمية ،ـ ٕٔٔٓ

الصبعة األكلى،  ،سشغ ابغ ماجو  بغ يديج القدكيشي،  ،ماجة، أبػ عبج هللاابغ   .ٜ٘ٔ

 -عادؿ مخشج  -شعيب األرنؤكط  ـ، دار الخسالة العالسية. تحقيق: ٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔ

  .َعبج الّمصيف حخز هللا -محسَّج كامل قخه بممي 

السحيط  ،بغ عبج العديد بغ عسخغ محسػد بغ أحسج مازة، أبػ السعالي بخىاف الجيابغ   .ٓٙٔ

 ،دار الكتب العمسية ،ـ ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔالبخىاني في الفقو الشعساني ، الصبعة األكلى، 

 تحقيق: عبج الكخيع سامي الجشجي. ،لبشاف –بيخكت 

 ،الصبعة األكلى ،السازري، أبػ عبج هللا   بغ عمي بغ عسخ التَِّسيسي، شخح التمقيغ .ٔٙٔ

 .محسَّج السختار الّدبلمي :ـ، دار الغخل اإِلسبلمي، تحقيق ٕٛٓٓ

 ،الصبعة األكلى ،السجكنة ،مالظ بغ أنذ بغ مالظ بغ عامخ األصبحي السجني .ٕٙٔ

  .دار الكتب العمسية ،ـٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ

الحاكي  ،بغ حبيب البرخي البغجاديعمي بغ   بغ    ،الساكردي، أبػ الحدغ .ٖٙٔ

ىػ  ٜٔٗٔماـ الذافعي كىػ شخح مخترخ السدني، الصبعة األكلى، الكبيخ في فقو محىب اإل

الذيخ  -تحقيق: الذيخ عمي   معػض  ،لبشاف –بيخكت  ،ـ، دار الكتب العمسية ٜٜٜٔ -

 عادؿ أحسج عبج السػجػد.

  .العثسانية مجمة األحكاـ العجلية .ٗٙٔ
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/   عبج القادر / أحسج الديات / حامجمجسع المغة العخبية بالقاىخة )إبخاىيع مرصفى  .٘ٙٔ

  (ٗٙ.ٖ، السكتبة الذاممة إصجار )(، السعجع الػسيط، دار الجعػةالشجار

شجخة الشػر الدكية في شبقات  ،مخمػؼ،   بغ   بغ عسخ بغ عمي بغ سالع .ٙٙٔ

عمق  ،بيخكت –لبشاف  ،دار الكتب العمسية ،ـٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔالصبعة األكلى،  ،السالكية

 .عميو: عبج السجيج خيالي

السخداكي، عبلء الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ سميساف الجمذقي الرالحي الحشبمي،  .ٚٙٔ

  .دار إحياء التخاث العخبي ،الصبعة الثانية ،اإلنراؼ في معخفة الخاج  مغ الخبلؼ

 ،السخ يشاني، أبػ الحدغ بخىاف الجيغ عمي بغ أبي بكخ بغ عبج الجميل الفخ اني .ٛٙٔ

تحقيق: شبلؿ  ،لبشاف –بيخكت  ،حياء التخاث العخبيإدار  ،اليجاية في شخح بجاية السبتجي

 يػسف.

متغ  ،عمي بغ أبي بكخ بغ عبج الجميل الفخ اني السخ يشاني، أبػ الحدغ بخىاف الجيغ .ٜٙٔ

السكتبة  ،القاىخة –كمصبعة   عمي صب   مكتبة ،بجاية السبتجي في فقو اإلماـ أبي حشيفة

 (. ٗٙ.ٖالذاممة إصجار )

اج القذيخي الشيدابػري، السدشج الرحي  السخترخ بشقل العجؿ مدمع، مدمع بغ الحج .ٓٚٔ

بيخكت، تحقيق:   فؤاد عبج  –دار إحياء التخاث العخبي  -ملسو هيلع هللا ىلص -عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا 

 الباقي.

  .ٕٗٓٓمذخكع قانػف حقػؽ الصفل األردني لعاـ  .ٔٚٔ

الشكت كالفػائج  ،عبج هللا بغ   بخىاف الجيغ إبخاىيع بغ   بغ مفم ، أبػ إسحاؽ ابغ .ٕٚٔ

مكتبة السعارؼ  ،ىػٗٓٗٔ ،الصبعة الثانية ،الدشية عمى مذكل السحخر لسجج الجيغ ابغ تيسية

  .الخياض –
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السبجع في  ،بخىاف الجيغ إبخاىيع بغ   بغ عبج هللا بغ   مفم ، أبػ إسحاؽابغ   .ٖٚٔ

 لبشاف.  –بيخكت  ،الكتب العمسيةدار  ،ـٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔ ،الصبعة األكلى ،شخح السقشع

الفخكع  ،السقجسي الخاميشى ،مفم ، شسذ الجيغ   بغ   بغ مفخج، أبػ عبج هللاابغ  .ٗٚٔ

 -ىػ  ٕٗٗٔالصبعة األكلى  ،كمعو ترحي  الفخكع لعبلء الجيغ عمي بغ سميساف السخداكي 

  .تحقيق: عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي ،مؤسدة الخسالة ،ـٖٕٓٓ

شفاء  ،أبػ عبج هللا   بغ أحسج بغ   بغ   بغ عمي بغ  ازي العثسانياسي، السكش .٘ٚٔ

مخكد نجيبػيو  ،ـ ٕٛٓٓ -ىػ  ٜٕٗٔالصبعة األكلى،  ،في حل مقفل خميلالغميل 

تحقيق: الجكتػر أحسج بغ  ،جسيػرية مرخ العخبية -القاىخة  ،لمسخصػشات كخجمة التخاث

 .عبج الكخيع نجيب

يػسف بغ مػسى، السعترخ مغ السخترخ مغ  السحاسغ جساؿ الجيغأبػ ، الَسَمصي .ٙٚٔ

 (.ٙٗ.ٖ، السكتبة الذاممة إصجار)بيخكت –مذكل اآلثار، عالع الكتب 

، في الفقو الذافعيالتحكخة ، لجيغ أبػ حفز عسخ بغ عمي بغ أحسجسخاج االسمقغ، ابغ  .ٚٚٔ

تحقيق:    ،شافلب –بيخكت  ،دار الكتب العمسية ،ـ ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔالصبعة األكلى، 

 حدغ   حدغ إسساعيل. 

ابغ السمقغ، سخاج الجيغ أبػ حفز عسخ بغ عمي بغ أحسج الذافعي السرخي، تحفة  .ٛٚٔ

ق، تحقيق: عبج هللا بغ ٙٓٗٔ، الصبعة األكلى ٘٘ٗص ٕالسحتاج إلى أدلة السشياج، ج

 مكة السكخمة. -سعاؼ المحياني، دار حخاء 

 ،ج العديد بغ زيغ الجيغ بغ عمي بغ أحسج السعبخي زيغ الجيغ أحسج بغ عبالسميباري،  .ٜٚٔ

.  فت  السعيغ بذخح قخة العيغ بسيسات الجيغ، الصبعة األكلى، دار بغ حـد
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  عػاد، ترخفات الػلي في ماؿ الرغيخ )العبادات ، الدكخك   أميغ، ، السشاسية .ٓٛٔ

بحث العمسي، ، عسادة الٜٕٓٓسشة مجمة دراسات الذخيعة كالقانػف، السالية أنسػذجا(، 

 .األردف –ردنية ، الجامعة األٕ، العجدٖٙالسجمج 

السشبجي، جساؿ الجيغ عمي بغ أبي يحيى زكخيا بغ مدعػد الخدرجي األنراري،  .ٔٛٔ

الجار  -ـ، دار القمع ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔالمبال في الجسع بيغ الدشة كالكتال، الصبعة الثانية، 

 ق: د.   فزل عبج العديد السخاد.بيخكت / لبشاف، تحقي –دمذق / سػريا  -الذامية 

مشطػر، أبػ الفزل،   بغ مكـخ بغ عمى، جساؿ الجيغ األنراري الخكيفعى ابغ  .ٕٛٔ

  .بيخكت –دار صادر  ،ىػ ٗٔٗٔ ،اإلفخيقى، لداف العخل، الصبعة الثالثة

االختيار  ،عبج هللا بغ محسػد السػصمي البمجحي، مجج الجيغ أبػ الفزل بغ مػدكدا .ٖٛٔ

 .القاىخة –مصبعة الحمبي  ،ـٖٜٚٔ -ىػ  ٖٙ٘ٔ سختار، نذخ:لتعميل ال

المبال في شخح الكتال، السكتبة  ،السيجاني، عبج الغشي بغ شالب الغشيسي الجمذقي .ٗٛٔ

 تحقيق:   محيي الجيغ عبج الحسيج. ،لبشاف –العمسية، بيخكت 

لصبعة يغ   بغ أحسج الفتػحي الحشبمي، مشتيى اإلرادات، اتقي الج الشجار،ابغ  .٘ٛٔ

 .تحقيق: عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي ،، مؤسدة الخسالةـٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔاألكلى، 

نجيع الحشفي، سخاج الجيغ عسخ بغ إبخاىيع، الشيخ الفائق شخح كشد الجقائق، ابغ  .ٙٛٔ

  .تحقيق: أحسج عدك عشاية ،دار الكتب العمسية ،ـٕٕٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ ،الصبعة األكلى

البحخ الخائق شخح كشد الجقائق،  ،غ بغ إبخاىيع بغ  ، زيغ الجيالسرخي نجيع ابغ  .ٚٛٔ

كفي َخخه: تكسمة البحخ الخائق لسحسج بغ حديغ بغ عمي الصػري الحشفي القادري، 

 دار الكتال اإلسبلمي. ،كبالحاشية: مشحة الخالق البغ عابجيغ، الصبعة الثانية
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الصبعة  ،شغ الكبخى الد ،أحسج بغ شعيب بغ عمي الخخاسانيالشدائي، أبػ عبج الخحسغ  .ٛٛٔ

حدغ عبج  :حققو كخخج أحاديثو ،بيخكت –مؤسدة الخسالة  ،ـ ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔاألكلى، 

 .أشخؼ عميو: شعيب األرناؤكط ،السشعع شمبي

الدشغ السجتبى مغ الدشغ = أحسج بغ شعيب الخخاساني،  أبػ عبج الخحسغ الشدائي، .ٜٛٔ

 –تب السصبػعات اإلسبلمية مك ،ـٜٙٛٔ –ق ٙٓٗٔالصبعة الثانية، الرغخى لمشدائي، 

 عبج الفتاح أبػ  جة. :تحقيق ،حمب

الصبعة كشد الجقائق،  ،عبج هللا بغ أحسج بغ محسػد حافع الجيغأبػ البخكات الشدفي،  .ٜٓٔ

أ. د. سائج  :تحقيق ،دار الدخاج ،دار البذائخ اإلسبلمية ،ـٕٔٔٓ -ىػ ٕٖٗٔاألكلى، 

 .بكجاش

 ،ك  شيع( بغ سالع ابغ ميشا األزىخي السالكيأحسج بغ  انع )أ ،شيال الجيغ، الشفخاكي  .ٜٔٔ

  .دار الفكخ ،ـٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔ ،الفػاكو الجكاني عمى رسالة ابغ أبي زيج القيخكاني

الشفدي، أبػ   عبج هللا بغ )أبي زيج( عبج الخحسغ السالكي القيخكاني، الشَّػادر  .ٕٜٔ

نة مغ  يخىا مغ اأُلمياِت، ا ـ، دار الغخل  ٜٜٜٔلصبعة األكلى، كالدِّيادات عمى َما في السَجكَّ

األستاذ  -الجكتػر محسَّج حجي -عبج الفّتاح   الحمػ  الجكتػر :بيخكت، تحقيق -اإلسبلمي 

الجكتػر  -خبدة    األميغ بػ -عبج هللا السخابط التخ ي  الجكتػر –  عبج العديد الجباغ 

 .أحسج الخصابي

يغ أحسج بغ لؤلؤ بغ عبج هللا الخكمي، عسجة الشَِّقيب، أبػ العباس شيال الجابغ   .ٖٜٔ

 قصخ. ،الشاشخ: الذؤكف الجيشية ،ـٕٜٛٔالصبعة األكلى،  ،الداِلظ َكعجة الشَّاِسظ

ـ ، مكتبة السمظ ٕٕٔٓ ،  عبج العديد، الػالية عمى الساؿ، الصبعة االكلى، الشسي .ٜٗٔ

 الخياض.  -فيج الػششية
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 .دار الفكخ ،السجسػع شخح السيحل ،ؼالشػكي، أبػ زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخ  .ٜ٘ٔ

مشياج الصالبيغ كعسجة السفتيغ في  ،الشػكي، أبػ زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ .ٜٙٔ

 عػض قاسع أحسج عػض. :تحقيق ،دار الفكخ ،ـٕ٘ٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالصبعة األكلى،  ،الفقو

كمعو ،تحفة السحتاج في شخح السشياج ،الييتسي، أحسج بغ   بغ عمي بغ حجخ .ٜٚٔ

 -ىػ  ٖٚ٘ٔ ،كحاشية اإلماـ أحسج بغ قاسع العبادي ،ية اإلماـ عبج الحسيج الذخكانيحاش

 السكتبة التجارية الكبخى بسرخ لراحبيا مرصفى  . ،ـٖٜٛٔ

الييثسي، أبػ الحدغ نػر الجيغ عمي بغ أبي بكخ بغ سميساف، مجسع الدكائج كمشبع   .ٜٛٔ

 حقيق: حداـ الجيغ القجسي.القاىخة، ت -ـ، مكتبة القجسيٜٜٗٔىػ، ٗٔٗٔ، الفػائج

ىػ، ٖٓٗٔ، بغ ىساـ، السرشف، الصبعة الثانيةاليساني الرشعاني، عبج الخزاؽ  .ٜٜٔ

 يشج، تحقيق: حبيب الخحسغ األعطسيال -السجمذ العمسي
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 :لصسهضهعمت فيخس

  أ ................................................................................................... اإلىجاء

  ل .............................................................................................. شكخ كتقجيخ

  ت ........................................................................................... ممخز الخسالة

  خ ................................................................................................. السقجمة:

  د ............................................................................................. عشػاف البحث:

  د ............................................................................................ أىجاؼ البحث:

  د ...................................................................................... أىسية البحث كأسبابو:

  ذ ......................................................................................... الجراسات الدابقة:

  ش ........................................................................................... حجكد البحث:

  ص........................................................................................... مشيج البحث:

  ض............................................................................................ خصة البحث:

 ٔ ........................................... : التعخيف بسػضػع الخسالة، كفيو ثبلثة مباحث:الفرل التسييجي

 ٕ ....................................................................... ألكؿ: تعخيف الرغيخ:السبحث ا

 ٘ .................................................... السبحث الثاني: أقداـ الرغيخ، كأىميتو، فقيا كقانػنا:

 ٘ ......................................................... السصمب األكؿ: أقداـ الرغيخ فقيًا، كقانػنا:

 ٚ ......................................................... السصمب الثاني: أىمية الرغيخ فقيا، كقانػنا:

 ٖٔ ..................................... السبحث الثالث: التعخيف بسدائل األحػاؿ الذخرية، كفيو مصمباف:

 ٖٔ ........................................................ السصمب األكؿ: مرصم  األحػاؿ الذخرية:

 ٘ٔ .......................................................... السصمب الثاني: مدائل األحػاؿ الذخرية:

 ٙٔ ........................................................... ؿ: أحكاـ الرغيخ في مدائل الشكاحالفرل األك 
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 ٚٔ ......................................................... السبحث األكؿ: تدكيج الرغيخ، كفيو مصمباف:

 ٚٔ ..................................................................... السصمب األكؿ: تعخيف الشكاح:

 ٜٔ ............................................................... السصمب الثاني: حكع تدكيج الرغيخ:

 ٕٙ ...................................... السبحث الثاني: الػالية عمى نكاح الرغيخ، كفيو ثبلثة مصالب:

 ٕٙ ................................................................... السصمب األكؿ: مفيـػ الػالية:

 ٕٛ ................................................. السصمب الثاني: حكع الػالية عمى نكاح الرغيخ:

 ٖ٘ ........................ لرغيخ في الشكاح كشخكشو، كفيو فخعاف:السصمب الثالث: مغ لو الػالية عمى ا

 ٖ٘ .............................................. الفخع األكؿ: مغ لو الػالية عمى الرغيخ في الشكاح:

 ٔٗ ................. األل كالجج مغ األكلياء ىل يمـد العقج ؟ كيبقى التداؤؿ فيسا إذا زكج الرغيخ  يخ

 ٖٗ .............................................. حكع كالية الرغيخ عمى  يخه في الشكاح:مدألة: 

 ٗٗ ............................................. في الشكاح:الفخع الثاني: شخكط الػالية عمى الرغيخ 

 ٔ٘ ......................................... السبحث الثالث: شيادة الرغيخ في الشكاح، كفيو ثبلثة مصالب:

 ٔ٘ ........................................................ السصمب األكؿ: تعخيف الذيادة عشج الفقياء:

 ٕ٘ .................................................... السصمب الثاني: حكع اشتخاط الذيادة في الشكاح:

 ٚ٘ .................................................... السصمب الثالث: حكع شيادة الرغيخ في الشكاح:

 ٛ٘ ....................................... السبحث الخابع: ككالة الرغيخ في الشكاح، كفيو ثبلثة مصالب:

 ٛ٘ .......................................................... السصمب األكؿ: تعخيف الػكالة عشج الفقياء

 ٜ٘ ............................................................ ب الثاني: حكع الػكالة في الشكاح:السصم

 ٕٙ ..................................................... السصمب الثالث: حكع ككالة الرغيخ في الشكاح:

 ٙٙ .................................................. السبحث الخامذ: شخط كفاءة الرغيخ، كفيو مصمباف:

 ٙٙ .......................................................... السصمب األكؿ: تعخيف الكفاءة في الشكاح:

 ٚٙ .............................................................. السصمب الثاني: كفاءة الرغيخ لمشكاح:
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 ٔٚ .............................................. الفرل الثاني: أحكاـ الرغيخ في مدائل انحبلؿ عقج الشكاح

 ٕٚ ......................................................... السبحث األكؿ: شبلؽ الرغيخ، كفيو مصمباف:

 ٕٚ .................................................................... ألكؿ: تعخيف الصبلؽ:السصمب ا

 ٖٚ ............................................................... السصمب الثاني: حكع شبلؽ الرغيخ:

 ٚٚ .................................................................. مدألة: حكع رجعة الرغيخ:

 ٛٚ ......................................................... مدألة: حكع ككالة الرغيخ في الصبلؽ:

 ٔٛ ........................................................... السبحث الثاني: خمع الرغيخ، كفيو مصمباف:

 ٔٛ ...................................................................... السصمب األكؿ: تعخيف الخمع:

 ٕٛ .................................................... السصمب الثاني: حكع خمع الرغيخ، كفيو فخعاف:

 ٕٛ ............................................... الفخع األكؿ: حكع الخمع فيسا إذا كاف الدكج صغيخًا:

 ٛٛ ........................................... الفخع الثاني: حكع الخمع فيسا إذا كانت الدكجة صغيخة:

 ٜٗ .............. السبحث الثالث: أحكاـ الرغيخ في مدائل التفخيق بيغ الدكجيغ بحكع الذخع، كفيو مصمباف:

 ٜٗ .................................................................السصمب األكؿ: حكع لعاف الرغيخ:

 ٜٚ ............................................ السصمب الثاني: حكع إيبلء الرغيخ كضياره، كفيو فخعاف:

 ٜٚ ................................................................ الفخع األكؿ: حكع إيبلء الرغيخ:

 ٔٓٔ ............................................................. الفخع الثاني: حكع ضيار الرغيخ:

 ٘ٓٔ ....................... الثالث: أحكاـ الرغيخ في اآلثار الستختبة عمى الشكاح، كفيو أربعة مباحث: الفرل

 ٙٓٔ ...................................... السبحث األكؿ: أحكاـ الرغيخ في مدائل الشدب، كفيو مصمباف:

 ٙٓٔ ................................................................... السصمب األكؿ: تعخيف الشدب:

 ٚٓٔ ............................................... السصمب الثاني: أسبال كشخؽ ثبػت ندب الرغيخ:

 ٛٓٔ .......................................................................... الفخع األكؿ: الفخاش:

 ٔٔٔ .................................................................. الفخع الثاني: اإلقخار بالشدب:
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 ٙٔٔ ............................................................... الفخع الثالث: البيشة عمى الشدب:

 ٕٓٔ ............................... ي: أحكاـ الرغيخ في مدائل الخضاع، كفيو ثبلثة مصالب:السبحث الثان

 ٕٓٔ ................................................................. السصمب األكؿ: تعخيف الخضاع:

 ٕٔٔ ...............................................عاف:السصمب الثاني: أحكاـ رضاع الرغيخ، كفيو فخ 

 ٕٔٔ ................................................ الفخع األكلى: األصل في حكع رضاع الرغيخ:

 ٖٕٔ ................... الفخع الثاني: الحاالت التي ال تجبخ فييا األـ عمى إرضاع كلجىا الرغيخ مشيا

 ٕ٘ٔ ............................................... السصمب الثالث: استحقاؽ األـ أجخة رضاع صغيخىا:

 ٕٙٔ ..................................الفخع األكؿ: استحقاؽ األـ ألجخة الخضاع، كىي عمى مدألتيغ:

 ٕٙٔ .................... السدألة األكلى: حكع استحقاؽ األـ أجخة الخضاع كىي في عرسة زكجيا:

 ٕٛٔ ............ السدألة الثانية: حكع استحقاؽ األـ ألجخة الخضاع حاؿ مفارقتيا لدكجيا مغ شبلؽ:

 ٕٖٔ ............................. السبحث الثالث: أحكاـ الرغيخ في مدائل الحزانة، كفيو أربعة مصالب:

 ٕٖٔ ................................................................. السصمب األكؿ: تعخيف الحزانة:

 ٖٖٔ .................................................السصمب الثاني: شخكط استحقاؽ حزانة الرغيخ:

 ٖٗٔ ............ الفخع األكؿ: الذخكط التي تتعمق بسغ يدتحق الحزانة مغ الشداء كالخجاؿ بذكل عاـ

 ٖٗٔ .................................. الفخع الثاني: الذخط الحي يتعمق بالحاضغ الحكخ بذكل خاص

 ٗٗٔ ................................ الفخع الثالث: الذخكط التي تتعمق بالحاضشة األنثى بذكل خاص

 ٙٗٔ .............................................................. السصمب الثالث: مدقصات الحزانة:

 ٜٗٔ ........................................ السصمب الخابع: أجخة حزانة الرغيخ كمجتيا، كفيو فخعاف:

 ٜٗٔ ............................................................ األكؿ: أجخة حزانة الرغيخ: الفخع

 ٔ٘ٔ ............................................................ الفخع الثاني: مجة حزانة الرغيخ:

 ٘٘ٔ ................................ ب:السبحث الخابع: أحكاـ الرغيخ في مدائل الشفقات، كفيو ثبلثة مصال

 ٙ٘ٔ ......................... السصمب الثاني: فيسغ تجب عميو نفقة الرغيخ كسبب كجػبيا، كفيو فخعاف:

 ٙ٘ٔ ..................................................... الفخع األكؿ: عمى مغ تجب نفقة الرغيخ:
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 ٜ٘ٔ ................................................. الفخع الثاني: سبب كجػل الشفقة عمى الرغيخ:

 ٓٙٔ ............................................................... السصمب الثالث: مجة نفقة الرغيخ:

 ٖٙٔ ................... الفرل الخابع: أحكاـ الرغيخ في مدائل الػالية كالػصية كالػصاية عميو، كفيو مبحثاف:

 ٗٙٔ .................. كفيو خسدة مصالب:السبحث األكؿ: أحكاـ الرغيخ في مدائل الػالية عميو في مالو، 

 ٗٙٔ .................................................. السصمب األكؿ: مفيـػ الػالية عمى ماؿ الرغيخ:

 ٘ٙٔ ............................. ف:السصمب الثاني: تحجيج الػلي عمى ماؿ الرغيخ كشخكشو، كفيو فخعا

 ٘ٙٔ ................................................... الفخع األكؿ: تحجيج الػلي عمى ماؿ الرغيخ:

 ٚٙٔ ................................................. الفخع الثاني: شخكط الػالية عمى ماؿ الرغيخ:

 ٜٙٔ ........................................... السصمب الثالث: مغ صػر الػالية عمى ماؿ الرغيخ:

 ٖٚٔ .................................................. السصمب الخابع: انتياء الػالية عمى ماؿ الرغيخ:

 ٚٚٔ ................ السبحث الثاني: أحكاـ الرغيخ في مدائل الػصية كالػصاية عميو، كفيو أربعة مصالب:

 ٚٚٔ ..................................... السصمب األكؿ: تعخيف الػصية كالػصاية كبياف الرمة بيشيسا:

 ٔٛٔ ................................... السصمب الثاني: أحكاـ الرغيخ في مدائل الػصية، كفيو فخعاف:

 ٔٛٔ ................................ الفخع األكؿ : الذخكط التي تخز السػصي في مدائل الػصية:

 ٖٛٔ ...................................... الفخع الثاني: الذخكط التي تخز السػصى لو في الػصية

 ٙٛٔ ............................... السصمب الثالث: أحكاـ الرغيخ في مدائل الػصاية، كفيو ثبلثة فخكع

 ٚٛٔ ...................................................... الفخع األكؿ: مجاالت الػصاية كشخكشيا:

 ٜٛٔ .................................. الفخع الثاني: تعييغ الػصي عمى ماؿ الرغيخ في )الػصاية(:

 ٜ٘ٔ .................................................... اية عمى الرغيخ:الفخع الثالث: انتياء الػص

 ٜٚٔ ................................. :، كفيو أربعة مباحثالفرل الخامذ: أحكاـ الرغيخ في مدائل السيخاث

 ٜٚٔ ................................................................... السبحث األكؿ: مرصم  السيخاث:

 ٜٛٔ ..................................................................... السبحث األكؿ: تعخيف السيخاث:
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 ٕٓٓ ........................بلثة مصالب:السبحث الثاني: استحقاؽ الرغيخ لمسيخاث كأسبابو كمػانعو، كفيو ث

 ٕٓٓ .................................................................... السصمب األكؿ: أركاف السيخاث

 ٕٔٓ .................................................................. السصمب الثاني: أسبال السيخاث:

 ٕٕٓ ..................................................... السصمب الثالث: مػانع استحقاؽ الرغيخ لئلرث:

 ٜٕٓ ........................................... السبحث الثالث: ميخاث كلج الدنا ككلج المعاف، كفيو مصمباف:

 ٜٕٓ ...................................................... سصمب األكؿ: تعخيف كلج الدنا ككلج المعاف:ال

 ٜٕٓ ................................. السصمب الثاني: حكع ميخاث كلج الدنا ككلج المعاف كشخيقة تػريثيسا:

 ٖٕٔ .................................................. الػصية الػاجبة، كفيو ثبلثة مصالب:السبحث الخابع: 

 ٖٕٔ ................................................... السصمب األكؿ: الػصية الػاجبة كسبب تذخيعيا:

 ٕ٘ٔ ..................................................... السصمب الثاني: مغ تجب لو الػصية الػاجبة:

 ٕ٘ٔ ................................................... السصمب الثالث: مقجار كشخكط الػصية الػاجبة:

 ٕٙٔ .............................................................................................. الخاتسة:

 ٕٙٔ .................................................................................. اًل: أىع الشتائجأك 

 ٕٛٔ ............................................................................ ثانيا: أىع التػصيات:

 ٕٕٓ ......................................................................................... فيخس اآليات

 ٕٕٕ ....................................................................................... فيخس األحاديث

 ٕٕ٘ .......................................................................................... فيخس اآلثار

 ٕٕٙ ............................................................................. فيخس األعبلـ الستخجع ليع

 ٕٕٚ .................................................................................... السرادر كالسخاجع:

 ٖٕ٘ ................................................................................... فيخس السػضػعات:

 


