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 تسى اهلل انشمحٍ انشدْى

                                               جايعح اخلهْم

                                كهْح انذساساخ انعهْا

 قسى انقضاء انششعِ

 

انرقذّشّح نهقاضِ يف قاٌٌَ األدٌال انشخظْح األسدَِ ادلعًٌل تو  انسهطح

 يف انضفح انغشتْح ًذطثْقاهتا يف احملاكى انششعْح.
Estimated authority of the legal Judge in the Jordanian Personal Status 

Law forced in the West Bank and its applications in Sharia courts 
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 السمطة التقديرية لمقاضي

 في كتطبيقاتيا الغربية الضفة في بو المعمكؿ األردني الشخصية األحكاؿ قانكف في
 .الشرعية المحاكـ

 
 
 

 : الطالب إعداد
 اليرش رضكاف لطفي عمر

 المشرؼ
 عبد الحميد البداريف أيمف  :األستاذ المشارؾ

 
 ـ، كأجيزت.ََِِ/ٓ/ُّق، المكافؽ ُُْْشكاؿ  ٖنكقشت ىذه الرسالة يـك األحد 

 
 لجنة المناقشة:أعضاء 

 الدكتكر أيمف البداريف مشرفان كرئيسان ...................................  -ُ
 

 د. محمد مطمؽ عساؼ مناقشان كممتحنان خارجيان .....................  -ِ
 

 األستاذ الدكتكر حسيف الترتكرم مناقشان كممتحنان داخميان ................ -ّ
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 شكش ًذقذّش

 

احلًذ هلل انزُ ّفرخ حبًذه كم كراب ، ًتزكشه ّظذس كم خطاب ، أمحذه محذا كثريا يثاسكا كًا ّنثغِ جلالل ًجيو        

سهى عهَ َيب األيح حمًذ طهَ اهلل عهْو ًسهى ، ًعهَ آنو ًطذثو أًعظْى سهطاَو ، ًأطهِ ً

 أمجعني .

 أيا تعذ ......

يششيف ًيعهًِ  انرقذو تانشكش اجلضّم ًانثناء اجلًْم إىلفأًل يا خطش تثايل يف ىزه انهذظاخ ىٌ            

إىل انطاقى انرعهًِْ يف ، ًكزنك إىل جلنح ادلناقشح األفاضم احملرتيني، انذكرٌس أميٍ انثذاسٍّ

األسرار انذكرٌس دسني انرتذٌسُ ًانذكرٌس  ، ًأخض تانزكش كهْح انذساساخ انعهْا قسى  انقضاء انششعِ

 نؤُ انغضاًُ جضاىى اهلل عنا خري اجلضاء.يينذ اسرْيت ًانذكرٌس 

إىل جايعح اخلهْم انيت ادرضنرين يف دساسيت انثكانٌسٌّط ًكزنك  أذٌجو تانشكش ًانعشفاٌ كًا           

   .ىذافيىأسثم انرقذو ًاننجاح ًانٌطٌل إىل يا تزنرو نطالهبا نرٌفش ذلى  عهَادلاجسرري 

كم يٍ كاَد نو عهِّ أّادٍ تْضاء يف دساسح ادلاجسرري فأصّنو  إىل شفاًٌانع اجلضّم تانشكش كًا أذقذو          

تأدهَ دهم انرقذّش ًانعشفاٌ ، فأسأل اهلل انعهِ انقذّش أٌ جيضّيى عين خري اجلضاء إَو َعى ادلٌىل 

 ًَعى اننظري . 

    

 فئىل كم ىؤالء حتْح إجالل ًإكثاس دلا كاٌ ذلى يٍ فضم ًيا تزنٌه يٍ جيذ .
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 اإلىذاء
 األّاو انطٌال يف ذشتْيت  ًانذُ انطْة.  كذًّ ًقف جباَيب ... إىل قشج عْين ، إىل يٍ

 

 خ انذَْا حبناهنا انزُ ّذًس دٌيل .انيت يأل  ،َثع احلناٌ انظاتشج  انغانْح ...إىل أيِ

 

 دساسيت . طٌال أّاو... إىل صًجيت انعضّضج انيت ًقفد جاَيب 

 

 انزٍّ ًقفٌا إىل جاَيب .... إىل إخٌذِ األعضاء 

 

 أخٌاذِ . ًطْثح ... إىل دناٌ

 

 ... إىل كم يٍ يذ ّذ انعٌٌ  يل يٍ أقاستِ ًأطذقائِ ًصيالئِ .

 

 .... إىل كم إَساٌ يف قهثو احلشص ً انغريج عهَ سفعح ىزا انذٍّ نْكٌٌ احلاكى يف انذَْا

 

 ...... إىل كم ىؤالء أىذُ ىزا انثذث  ......
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الرسالة ممخص  

تناكلت ىذه الرسالة السمطة التقديرية لمقاضي في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المعمكؿ      
بو في الضفة الغربية كتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية، كذلؾ مف خبلؿ البحث في مفيكـ السمطة 

مفيكـ  كالبحث في ،التقديرية كعرض أدلة مشركعيتيا، كبياف حدكدىا كضكابطيا كمصادرىا
 .ؿ الشخصية كالتقنيف ليااك حاأل

كتـ بحث عدة مسائؿ تطبيقية لمسمطة التقديرية لمقاضي فيما يتعمؽ بمسائؿ األحكاؿ       
الشخصية ،شممت السمطة التقديرية لمقاضي في عقد الزكاج ،كالكالية  ك الكفاءة في الزكاج ك 

التقديرية لمقاضي في الخمع كالتفريؽ لمنزاع المير ك نفقة الزكجة ك الحضانة كمف ثـ السمطة 
 كالشقاؽ كالسمطة التقديرية لمقاضي في التفكيض عف الطبلؽ التعسفي

 كمف خبلؿ ىذه الدراسة أمكف الكصكؿ الى عدد مف النقاط أىميا :

كالسنو  ،أف السمطة التقديرية ثابتة لمقاضي الشرعي كقد ثبتت مشركعيتيا مف القرآف الكريـ -ُ
كال  ،فبل يخالؼ القاضي بسمطتو دليؿ شرعي ،إال اف ليا حدكد ال تتعداىا لشريفة،ا النبكية

مقاصد الشريعة كال األعراؼ كالعادات، كأف يقصد مف سمطتو التقديرية تحقيؽ مصمحة 
كعميو اف يطبؽ سمطتو  ستعمالو لسمطتو التقديرية،اكال يتبع ىكاه كشيكتو عند  ،القضاء

كأال يخالؼ بسمطتو  ،فقد كأال يخالؼ القاضي مرجعيتو الفقيية التقديرية في النص المحتمؿ
 .التقديرية سمطة قضائية إلزاميو أعبل مف درجتو

تبيف أف لمقاضي سمطة تقديرية في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني المعمكؿ بو في الضفة   -ِ
فمو سمطو  ،كذلؾ في مكاده المرنة التي تعطي لمقاضي مساحة إلعماؿ ىذه السمطة ،الغربية

كطمب الفحكصات الطبية البلزمة عند  ،تحديد سف الزكاج، ك تقديرية في إجراء عقد الزكاج
كاختيار الكلي عند تعدد األكلياء في نفس  ،كلو سمطة تقديرية في نقؿ الكالية ،اجراء العقد

كلو سمطة  ؟ككذلؾ لو سمطة تقديرية في الكفاءة كتحديد أف الرجؿ كؼء أـ ال ،الدرجة
كما لو سمطة تقديرية في تقدير  ،رية في تحديد مير المثؿ في حاالت استحقاقو لمزكجةتقدي

ككذلؾ في اختيار الخبراء كتقدير بدؿ اجكرىما، كما أف لمقاضي سمطة تقديرية  ،نفقة الزكجة
 في الحضانة مف حيث شركط استحقاقيا لمحاضنة أـ ال.
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فمو سمطة في تقدير بدؿ الخمع عند  ،كجيفلتفريؽ بيف الز في اتبيف أف لمقاضي سمطة تقديرية  -ّ
تقدير لمحكادث الكاقعة بيف الزكجيف كالمتي تشكؿ  كلو سمطة في بو،طمب الزكجة التفريؽ 

كما لو سمطة تقديرية في  ،عنده قناعة كافية لتككف سبب التفريؽ بيف الزكجيف لمنزاع كالشقاؽ
ة في الحكميف مف حيث انتخابيما كما لو سمطة تقديري ،المحكمة لثبكت النزاع كالشقاؽ لد

كلمقاضي سمطة تقديرية في تقدير التعكيض عف الطبلؽ التعسفي عند  ،كتقدير بدؿ أتعابيما
 .استحقاؽ المطمقة لو

Abstract 

     This study examined the Estimated authority of the legal Judge in the 
Jordanian Personal Status Law forced in the West Bank and its applications in 
Sharia courts, and that was through researching the concept of discretionary 
authority and presenting evidence of its legitimacy, and then outlining its limits, 
controls, and sources, and then researching the concept of personal assets and 
Rationing for them 

    Several practical issues were discussed for the judge's discretion in matters of 
personal status. The discretionary power of the judge included marriage contract, 
guardianship, competence in marriage, dowry, alimony, and custody. Hence the 
discretionary power of the judge in khula,and as to the delegation related to the 
abusive divorce and separation for dispute and discordance.  

    Through this study, several important points were reached as follows:  

1. The discretionary power is fixed for the Sharia judge, and its legitimacy has been 
proven from the Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet, except that it has 
limits that do not exceed it . The Shariah judge, in his authority, does not violate 
any legal evidence or the purposes of Sharia, and does not violate customs and 
traditions., And that he is intended from his discretionary authority to achieve the 
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interests of the judiciary. And not to follow his whims and interests when using his 
discretion. He must apply it only in the potential text, and not violate his 
jurisprudence reference or a mandatory judicial authority above his rank. 

2. It was found that the judge has discretionary authority in the Jordanian Personal 
Status Law which is forced in the West Bank, in his flexible articles that give the 
judge space to implement this authority. He has this authority in conducting the 
marriage contract, such as determining the marriage age and requesting the 
necessary medical examinations when making the contract, he also has discretion 
in transferring the guardianship and choosing the guardian when multiple guardians 
are in the same degree. He also has discretion in competence by determining 
whether a man is competent or not. He has discretion in determining the dowry of 
the same in cases of entitlement to the wife, and estimating the wife's alimony, and 
the selection of experts, and the assessment of their wages allowance, as he has 
discretion in their selection, regard to custody, the judge has the authority to 
determine the conditions for entitlement to custody or not. 

3. This study showed that the judge has discretionary authority of separation between 
the spouses,in addition to estimate the khula substitution allowance upon the wife's 
request to separate for khula . Also, he has discretion in dispute and discord 
issues as he estimates the incidents between the spouses that have sufficient 
conviction to be the reason for the separation between the spouses of the dispute 
and discord has discretionary authority to prove the dispute and discord with the 
court. He also has discretionary authority in the arbitrators in terms of their election 
and the assessment of their fees. The judge has discretion in assessing 
compensation for arbitrary divorce when the divorced woman is entitled it. 
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 المقدمة :
 

الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيد المرسميف كعمى آلو كصحبو كمف سار         
 عمى نيجو كاقتدل بو كاقتفى أثره، كعمؿ بما جاء بو مف عند ربو سبحانو كتعالى.

 
 –حبيبو محمد الحمد هلل الذم جعؿ لنا القرآف دستكران تتحقؽ بو سعادة الداريف، كسنة         

سراجان يضيئ لنا طريؽ السعادة في الدنيا كاآلخرة كيسكد العدؿ بيذا  –صمى اهلل عميو كسمـ 
 المنياج الذم يعـ بو األمف، كبو تطمئف النفكس، كتنتشر المحبة كيأخذ كؿ ذم حؽ حقو.

 
 .1 چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى    چ 

 
 :  بعدأما 
الكحيدة الكاممة الشاممة لجميع نكاحي الحياة، فقاؿ شريعة اإلسبلمية ىي الشريعة فإف ال        

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چعز كجؿ في كتابو العزيز : )

فجاءت الشريعة اإلسبلمية شاممة لجميع جكانب الحياة محققة رغبات اإلنساف فييا ليعيش  ،ِ(ڎڌ
مت ىذه الشريعة برعاية اإلنساف مف ميده إلى لحده، بكضع األحكاـ في ىناء كسعادة، فتكف

الرشيدة لو، كأرشدتو إلى الطريؽ السميـ الذم يحقؽ لو عيشو الرغيد، كال يتحقؽ ىذا العيش إال 
بكجكد العدؿ، كالعدؿ ال يتأتى إال بالقضاء العادؿ فجاءت الشريعة اإلسبلمية آمرة بالقضاء بيف 

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ    ٹ ٹ چ عدؿ في الحكـ بينيـ، الناس كحاثة عمى ال

 .3چوئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ     وئى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  ىۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې
 

حاثة عمى القضاء، الذم بو يتحقؽ العدؿ كاألماف في المجتمع فيذه آية مف آيات كثيرة         
فقد شرع اإلسبلـ القضاء لمكصكؿ إلى  بعضو بعضا،اإلسبلمي ليككف كالبنياف المرصكص يشد 

إال بالطرؽ كالكسائؿ التي حددتيا  إلى الحؽ عند االعتداء عميو، كال يتكصؿكحمايتو الحؽ 
فعمى كؿ إنساف في ىذا المجتمع أف يعتبر نفسو لبنة مف لبناتو، يحافظ عميو  الشريعة اإلسبلمية،

 بحسب مكانو فيو، فعميو أف يتبع ما أمرت بو، كيجتنب ما نيت عنو.

                                                           
1

 .28-25سورة طه، اآلٌة   
2
 .3سورة المائدة، اآلٌة   
3
 .58سورة النساء اآلٌة   
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عمى مف يتكلى القضاء الفيـ الدقيؽ لمكقائع التي تعرض أمامو مف قبؿ  كليذا كاف كاجبان         
، كي ينزؿ أحكامو عمى كؿ كاقعة عمى  ان تامبعينيا، كأف ينطبؽ ىذا الحكـ انطباقا  الخصـك

كىذا ما حكاه اهلل سبحانو كتعالى في كتابو العزيز في قصة داككد كسميماف  ،الكاقعة المعركضة
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  : )-عز كجؿ–فقاؿ  عمييما السبلـ

﮲     ھہ  ھ  ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ۀ    ہ  ہ ے   ے  ۓ  ۓ 

، كىذا ِفخص اهلل عز كجؿ سميماف بفيـ القضية كحده، كعٌميما بالعمـ، ُ(﮶  ﮵    ﮴﮳
ف اجتيدا في المسألة كبذال كسعيما فييا، فأثنى عمى داكد باجتياده، كأثنى عمى سميماف أبعد 

، كمف كىذا ينطبؽ عمى العمماء المجتيديف الذيف ىـ كرثة األنبياء، ّبإصابتو كجو الحكـ
فيما كاف الكصكؿ إلى الحؽ  كتنزيؿ األحكاـ القاضي، فكيؼ لمقاضيالمجتيديف في تطبيؽ 

 .بالسمطة الممنكحة لو بمكجب كاليتو القضائية كقانكنان  اإلجراءات المعتبرة شرعان محتمبلن، كفؽ 
 

حكاؿ األ قانكف لتبيف مدل سمطة القاضي الشرعي التقديرية في رسالةميذا جاءت ىذه الف         
 .األردني الشخصية

 
 
 
 

 كأسأؿ المكلى عز كجؿ أف يكفقني لما يحبو كيرضاه إنو سميع مجيب الدعاء.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .79 – 78سورة األنبٌاء، اآلٌة  
2
ق: ناٌف بن ٌحقت ،الطرق الحكمٌة فً السٌاسة الشرعٌة ،(751) ، المتوفى:أبو عبد هللا محمد بن أبً بكر بن أٌوب ،ابن قٌم الجوزٌة 

 .1/88 ،2عدد األجزاء:  ،هـ 1428، 1ط ،مكة المكرمة -: دار عالم الفوائد ،أحمد الحمد
3
، ا ٌتردد بٌن الخصمٌن من األحكاممعٌن الحكام فٌم ،هـ(844عالء الدٌن، علً بن خلٌل الحنفً )المتوفى:  أبو الحسن ،الطرابلسً 

 (.1/8) ،بدون طبعة و تارٌخ  دار الفكر ،
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 حدود الدراسة: 
السمطة التقديرية لمقاضي في قانكف األحكاؿ سأقتصر في ىذه الدراسة التي مكضكعيا       

، المعمكؿ بو في ـ كتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعيةُٕٔٗ( لسنة ُٔالشخصية األردني رقـ )
، كالقرارات بقانكف الصادرة عف رئاسة الدكلة  كالتعميمات الصادرة عف ديكاف الضفة الغربية

 كالقرارات الشرعية، العميا المحكمة عف الصادرة القرارات قاضي القضاة، باإلضافة إلى
 ىذه الدراسة. تخدـ التي الشرعية، االستئناؼ محكمة عف الصادرة االستئنافية

 
 اختياري لموضوع الدراسة: سبب

 الشرعية في دكلة فمسطيف. كاقع عممي في المحاماةانطبلقا مف   -ُ
أف يأخذ بركح النص  في اإلجراءات  ألبيف كيؼ لمقاضي كىك يطبؽ النص القانكني -ِ

القضائية، أك االجتياد في تفسير النص القانكني ما داـ يحتمؿ التفسير غير المخؿ بالمعنى 
العاـ لمنص المتفؽ مع  المقاصد التي كضعيا المشرع في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ 

 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ)
القاضي التقديرية في تطبيؽ كتنزيؿ  خدمة لمقاضي كالمحاميف ببياف مدل سمطة  -ّ

 األحكاـ عمى الكقائع التي تقع ضمف اختصاص قانكف األحكاؿ الشخصية.
مف التطبيقات العممية القضاء الشرعي كذلؾ لخمك الساحة القضائية ىيكمة خدمة لمبحث العممي ك  -ْ

 .في السمطة التقديرية
اقتراح ىذا المكضكع مف قبؿ مشرفي الفاضؿ الدكتكر أيمف البداريف، كبيانو ألىمية   -ٓ

 سمطة القاضي التقديرية في قانكف األحكاؿ الشخصية.
 

 أهمية الدراسة:
يعتبر القضاء ركيزة أساسية مف ركائز المجتمع اإلسبلمي، فحث عميو اهلل سبحانو        

 في سنتو الشريفة. –صمى اهلل عميو كسمـ  –كتعالى في كتابو العزيز، كحث عميو النبي 
 

كلكي يسير القضاء في طريقو السميـ ال بد لو مف أسس كمبادئ ترعاه كتحفظو كتسيره       
دستكر القاضي في حكمو كبو  أفراده، فممقانكف أىمية عظيمة فيكمي ك لخدمة المجتمع اإلسبل

يأخذ الحؽ لمضعيؼ، كبو يحمي القاضي نفسو مف التسمط عميو فتكمف أىمية ىذه الدراسة مف 
 خبلؿ:
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بياف مدل سمطة القاضي التقديرية في قانكف االحكاؿ الشخصية، الذم يعتبر مف أىـ القكانيف  -ُ
 لشرعي خاصة كفي القضاء بشكؿ عاـ.عمى اإلطبلؽ في القضاء ا

 مشركعية السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي. بياف -ِ
 ضبط حدكد سمطة القاضي التقديرية . -ّ
 .التقديرية في تحقيؽ العدالةالقاضي سمطة إظيار دكر  -ْ
 بياف سمطة القاضي التقديرية في القانكف مف خبلؿ التطبيقات العممية.  -ٓ

 
 أهداف الدراسة:
 إلى:تيدؼ الدراسة 

 .في الفقو كالقانكفسمطة القاضي الشرعي  بياف  -ُ
 بياف المصادر التي يستمد منيا القاضي سمطتو التقديرية. -ِ
 بياف المصادر التي يبني عمييا القاضي قناعتو في التقدير. -ّ
 كضع حدكد كضكابط سمطة القاضي التقديرية. -ْ
في القضاء، ضمف قانكف األحكاؿ التقديرية  ةتسمطبياف كيفية استخداـ القاضي الشرعي   -ٓ

 ـ. ُٕٔٗ( لعاـ ُٔالشخصية األردني رقـ )
 بياف بعض التطبيقات العممية، لسمطة القاضي التقديرية في قانكف األحكاؿ الشخصية األردني. -ٔ

 
 :دراسةأسئمة ال

 مقاضي الشرعي؟ل التقديريةسمطة ىي الما  -ُ
 المصادر التي يستمد منيا القاضي سمطتو التقديرية؟ ما -ِ
 التقدير؟ في قناعتو القاضي عمى ماذا يبني -ّ
 الشرعي؟ لمقاضي التقديرية حدكد كضكابط السمطة بيف  -ْ
األحكاؿ الشخصية األردني ضمف مسائؿ قانكف السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي ىي ما  -ٓ

 ؟ـُٕٔٗ( لعاـ ُٔرقـ )
 الشخصية حكاؿما أىـ التطبيقات العممية لمسمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في قانكف األ -ٔ

 ـ؟ُٕٔٗ لعاـ( ُٔ) رقـ األردني
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 الدراسات السابقة:
تبيف لمباحث كجكد عدد مف الدراسات كاألبحاث  بعد الدراسة كالبحث حكؿ مكضكع الدراسة      

 :كأىمياالمتعمقة بمكضكع البحث، 
 

الخرطـك ، رسالة مقدمة لكمية القانكف بجامعة ُسمطة القاضي التقديرية في الفقو اإلسبلمي -ُ
لمحصكؿ عمى درجة دكتكراه الفمسفة في الشريعة اإلسبلمية، لعبد الرحمف محمد عبد الرحمف 

صفحة ، تضمنت ثبلثة أبكاب رئيسة كباب  ٖٗٗـ، عدد الصفحات  ََِٖ-ق ُِْٗشرفي 
تمييدم، الباب التمييدم : بعنكاف تعريفات ) سمطة القاضي التقديرية ( كمدل مشركعيتيا 

األكؿ: تعريؼ ) سمطة القاضي التقديرية ( لغة كاصطبلحان ،الثاني : مشركعية كتضمف فصميف ،
سمطة القاضي التقديرية بيف المجيزيف كالمانعيف، الباب األكؿ: عف سمطة القاضي التقديرية 
كضكابطيا في مرحمة إجراء المحاكمة ، كتضمف ثبلثة فصكؿ، األكؿ: سمطة القاضي التقديرية 

ثاني: سمطة القاضي التقديرية في مرحمة التحقيقات في دعاكل الحدكد في نظاـ الجمسات، ال
الشرعية، الثالث: سمطة القاضي التقديرية كضكابطيا في صياغة التيمة كتعديميا، الباب الثاني: 

ضمف ثمانية فصكؿ، تعف سمطة القاضي التقديرية كضكابطيا في قبكؿ البينات كتقكيميا ، كت
التقديرية في قبكؿ الشيادة كتقكيميا، الفصؿ الثاني: سمطة  الفصؿ األكؿ: سمطة القاضي

القاضي التقديرية في قبكؿ اإلقرار كتقكيمو، الفصؿ الثالث: سمطة القاضي التقديرية في 
استخبلص القرائف القضائية كفي تقكيميا، الفصؿ الرابع: سمطة القاضي التقديرية في قبكؿ 

س: سمطة القاضي التقديرية في تكجيو األيماف المحررات الخطية كتقكيميا، الفصؿ الخام
كتقكيميا، الفصؿ السادس: سمطة القاضي التقديرية في بينة الخبرة، كمناقشتيا كتقكيميا، الفصؿ 

ضكابطيا كتقكيـ داللتيا، الفصؿ الثامف:  -السابع: سمطة القاضي التقديرية في إجراء المعاينة 
قضاء بعممو الشخصي لحقيقة كقائع النزاع، الباب سمطة القاضي التقديرية فيما يجكز فيو ال

الثالث: عف سمطة القاضي التقديرية كضكابطيا في مرحمة إصدار األحكاـ فقيان كقانكنان كقضاءن 
كتضمف فصميف، الفصؿ األكؿ :الضكابط العامة لسمطة القاضي التقديرية في مرحمة إصدار 

الضكابط الخاصة لسمطة القاضي التقديرية في األحكاـ فقيان كقانكنان كقضاءن، الفصؿ الثاني :
 مرحمة إصدار األحكاـ فقيان كقانكنان كقضاءن.

السمطة التقديرية لمقاضي في الفقو اإلسبلمي ، لمدكتكر محمكد محمد ناصر بركات ، الطبعة  -ِ
 ِٗٓعماف/ األردف ،عدد الصفحات  ىػ ، دار النفائس لمنشر كالتكزيع،ُِْٕ -ـ ََِٕاألكلى 

أصؿ الكتاب رسالة دكتكراه مقدمة لجامعة دمشؽ ، تضمف فصؿ تمييدم: عف القضاء صفحة، ك 

                                                           
1
 00013/Figh08054.pdf-https://ia601604.us.archive.org/0/items/adel. 

https://ia601604.us.archive.org/0/items/adel-00013/Figh08054.pdf
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كمعناه، الفصؿ األكؿ: مقدمات عف السمطة التقديرية، الفصؿ الثاني: السمطة التقديرية في السير 
في الدعكل، الفصؿ الثالث: السمطة التقديرية في اإلثبات، الفصؿ الرابع: السمطة التقديرية في 

 مى الدعكل، الفصؿ الخامس : آثار استخداـ النشاط التقديرم لمقاضي.الحكـ ع
السمطة التقديرية لمقاضي في التشريعات القضائية كتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية، بحث مقدـ  -ّ

ـ، لػً ََِٕ/ٕ/ُِـ كتـ قبكلو بتاريخ ََِٔ/َُ/ُِلكمية الشريعة، الجامعة األردنية، بتاريخ 
(، العدد ّٓكمحمد العمرم، دراسات عمكـ الشريعة كالقانكف، المجمد )ذياب عبد الكريـ عقؿ 

ـ، كتناكلت ىذه الدراسة السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في التشريعات ََِٖ(، سنة ِ)
القضائية كتطبيقاتيا في المحاكـ الشرعية، ككاف ذلؾ مف خبلؿ البحث في مفيـك السمطة 

ث السمطة التقديرية لمقاضي في عدة مسائؿ كىي: تقدير التقديرية كعرض أدلة مشركعيتيا، كبح
أجرة الرضاع، كتقدير المصاريؼ كاألتعاب، كبياف السمطة التقديرية فيما يتعمؽ بالحضانة، 
كسمطة القاضي فيما يتعمؽ بالرسـك كالمصارؼ، ككذلؾ السمطة التقديرية في تقدير عقكبة الحبس 

كلـ يسجؿ الطبلؽ، كمف ينتيؾ حرمة المحكمة، كبياف  كالغرامة، في الحاالت التالية: مف يطمؽ
عقكبة الشاىد الممتنع عف أداء شيادتو، كعقكبة المحامي إذا صدر منو ما يستكجب العقكبة، 

 كسمطة القاضي التقديرية فيما يتعمؽ بالتركات كأمكاؿ اليتامى.
ف          لمقاضي التقديرية مطةلمس بشمكليتيا الدراسات السابقة ىذه عف تتميز ىذه دراستي كا 

 المكاد ببياف قمتف، ـُٕٔٗ لسنة( ُٔ) رقـ األردني الشخصية األحكاؿ قانكف فيالشرعي 
 فييا، يؤثر كما المساحة ىذه حدكد كبياف لمقاضي، تقديرية مساحة فييا يكجد التي القانكنية
 .جكانبيا جميع مف بعمؽ كدراستيا
 التقديرية لمسمطة العممية القانكنية التطبيقات بعض عمى باشتماليا أيضا دراستي كتتميز       
 الشرعية، العميا المحكمة قرارات بعض عمى باشتماليا ككذلؾ القانكف، في الشرعي لمقاضي
 ديكاف عف الصادرة كالتعميمات ،ادرة عف محكمة االستئناؼ الشرعيةالص االستئنافية كالقرارات
 .المكضكع ىذا تخدـ التي القضاة، قاضي

 
 منهج الدراسة:

اتبع الباحث في ىذا البحث المنيج الكصفي مع مراعاة المنيجيف االستقرائي كاالستنباطي        
 كسيككف منيج البحث حسب الخطكات التالية:

 اسـ السكرة التي كردت فييا.رقـ اآلية، ك  عزك اآليات ألماكنيا في سكر القرآف الكريـ، بذكر -ُ
تخريج األحاديث مف مصادرىا األصيمة، كبياف أخذت منيا، ك عزك األحاديث إلى الكتب التي  -ِ

 ما لـ يكف في الصحيحيف.حكـ العمماء عمى الحديث 
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 الرجكع إلى المصادر كالمراجع الفقيية المعتمدة في المذاىب المعتبرة.  -ّ
جمع المعمكمات مف مظانيا، كالتزاـ الدقة في العزك كالتكثيؽ، إال عند تعذر كجكد األصؿ فانتقؿ  -ْ

 لى اإلحالة إلى مكاف المصدر.إ
الرجكع إلى المحاكـ الشرعية بدرجاتيا، ألستمد منيا التطبيقات العممية لمسمطة التقديرية لمقاضي  -ٓ

 الشرعي، في قانكف األحكاؿ الشخصية.
 
 

 خطة الرسالة :
ىذه الرسالة عمى مقدمة كفصؿ تمييدم كفصميف كخاتمة كقائمة لممصادر كالمراجع  تشتمؿ      

 مكضكع ىذه الدراسةلسبب اختيار كفيرس المحتكيات، كقد اشتممت المقدمة عمى حدكد الدراسة ك 
 كمنيج الدراسة كخطة الدراسة التي تشمؿ ما يمي:أسئمة الدراسة كأىمية الدراسة كأىداؼ الدراسة ك 

 
 في األحوال الشخصية.ي الشرعي ضالسمطة التقديرية لمقاحقيقة : تمهيديالفصل ال
 .ي الشرعيضالسمطة التقديرية لمقاك  القضاء تعريؼ  المبحث األكؿ:

 .كاصطبلحان  لغةن  القضاء تعريؼ: األكؿ المطمب                 
 .كأىميتو القضاء مشركعية: الثاني المطمب                 
 .كاصطبلحان  لغةن  التقديرية السمطة تعريؼ: الثالث المطمب                 
 .الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة مشركعية: الرابع المطمب                 

                 
 المبحث الثاني: ضكابط كمصادر السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي.

 لقاضي الشرعي.ا مصادر تقدير المطمب األكؿ:                
 المطمب الثاني: حدكد كضكابط السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي.                
 .التقديرية السمطة أىمية:  الثالث المطمب                
 .الشخصية باألحكاؿ التعريؼ:  الرابع المطمب                
                .الشخصية لؤلحكاؿ التقنيف:  الخامس المطمب                

 
 الفصل األول: السمطة التقديرية لمقاضي في الزواج وآثاره.

 السمطة التقديرية لمقاضي في عقد الزكاج.المبحث األكؿ: 
 .الزكاج لغةن كاصطبلحان المطمب األكؿ: تعريؼ               

 المطمب الثاني: مشركعية الزكاج.              
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 الثالث: أركاف كشركط عقد الزكاج المطمب              
 الزكاج سف في األىمية كتحديد السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي الرابع: المطمب              

 لقانكف.كتطبيقاتيا في ا
المطمب الخامس: السمطة التقديرية لمقاضي في إجراء كتسجيؿ عقد الزكاج              

 .كتطبيقاتيا في القانكف
 

 كالية في الزكاج.الفي  لمقاضي التقديرية السمطة: نيالثاالمبحث 
 .كاصطبلحان  لغةن  كاليةالمطمب األكؿ: تعريؼ ال          
 .مشركعية الكالية في الزكاجالمطمب الثاني:         
 كتطبيقاتيا في القانكف. كاليةالسمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في ال المطمب الثالث:        

 
 .كفاءةالفي  لمقاضي التقديرية السمطة: ثالثالالمبحث 
 .كاصطبلحان  لغةن  كفاءةالمطمب األكؿ: تعريؼ ال        
 في الزكاج، كالحكمة مف مشركعيتيا. كفاءةالمطمب الثاني: مشركعية ال        

 كتطبيقاتيا في القانكف. كفاءةالمطمب الثالث: السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في ال        
 

 الميرفي  لمقاضي التقديرية السمطة: الرابعالمبحث 
 .كاصطبلحان  لغةن  ميرالمطمب األكؿ: تعريؼ ال        
 مشركعية المير كحكمو. المطمب الثاني:        
 .كتطبيقاتيا في القانكففي المير  المطمب الثالث: السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي        

 
 .الزكجة نفقةفي  لمقاضي التقديرية السمطة: الخامس المبحث

 .كاصطبلحان  لغةن  النفقة تعريؼ: األكؿ المطمب      
 .الزكجة نفقة مشركعية: الثاني المطمب      
 .القانكف في كتطبيقاتيا الزكجة نفقة في لمقاضي التقديرية السمطة: الثالث المطمب      
 

 الحضانةفي  لمقاضي التقديرية السمطة: السادسالمبحث 
 .كاصطبلحان  لغةن  حضانةالمطمب األكؿ: تعريؼ ال      
 الشركط الكاجب تكافرىا في الحاضف حتى يككف أىبلن لمحضانة: الثاني المطمب      
 كتطبيقاتيا في القانكف.حضانة : السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في اللثالمطمب الثا      
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 التفريق بين الزوجين.السمطة التقديرية لمقاضي في الفصل الثاني: 
 خمع.الفي  لمقاضي التقديرية السمطة: األكؿالمبحث 
 .كاصطبلحان  لغةن  لخمعالمطمب األكؿ: تعريؼ ا        
 .خمعالمطمب الثاني: مشركعية ال        
 .كتطبيقاتيا في القانكف لخمعالمطمب الثالث: السمطة التقديرية لمقاضي في ا        

 
 تفريؽ لمنزاع كالشقاؽ.الفي  لمقاضي التقديرية السمطة: الثانيالمبحث 
 .كاصطبلحان  لغةن  نزاع كالشقاؽالمطمب األكؿ: تعريؼ ال        
 كالحكمة مف مشركعيتو . تفريؽ لمنزاع كالشقاؽالمطمب الثاني: مشركعية ال        
 لمشقاؽ كالنزاع في القانكف. المطمب الثالث: التفريؽ        
 .كتطبيقاتيا في القانكف نزاع كالشقاؽ: السمطة التقديرية لمقاضي في الالرابعالمطمب         

 
 .التعسفي الطبلؽ عف التعكيضفي  لمقاضي التقديرية السمطة: الثالثالمبحث 
 .كاصطبلحان  لغةن  التعسفي الطبلؽ تعريؼ التعكيض عف: األكؿ المطمب        
 .الطبلؽ عف التعكيض مشركعية: الثاني المطمب        
 كتطبيقاتيا التعسفي الطبلؽ عف التعكيض في لمقاضي التقديرية السمطة: الثالث المطمب        

 .القانكف في
 

 .أىـ النتائج كالتكصياتالخاتمة، كالتي تتضمف 
 المبلحؽ.

 قائمة المصادر كالمراجع.
 فيرس المحتكيات.
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 :التمهيدي الفصل

 األحوالقانون  في الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة حقيقة
 .الشخصية

 

 .الشرعي لمقاضي التقديرية كالسمطة القضاء تعريؼ:  األكؿ المبحث

 

 .الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة كمصادر ضكابط: الثاني المبحث
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 :الشرعي يلمقاض التقديرية السمطةتعريؼ القضاء ك   :األكؿ المبحث

 

 .كاصطبلحان  لغةن  القضاء تعريؼ: األكؿ المطمب        

 

 .كأىميتو القضاء مشركعية: الثانيالمطمب        

 

 .كاصطبلحان  لغةن  التقديرية السمطة تعريؼ: الثالث المطمب       

 

 .الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة مشركعية: الرابع المطمب       
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 .كاصطبلحان  لغةن  القضاء تعريؼ: األكؿ المطمب

 القضاء في المغة: 

 كالجمع مثمو، كالقضية أقضية، كالجمع ،قضيت مف ألنو ؛قضام كأصمو الحكـ،: القضاء       
 . (ِ)كفصؿ حكـ إذا قاضن  فيك قضاء يقضي قضى: يقاؿ، ك (ُ)فعائؿ كأصمو فعالى عمى القضايا

، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:         كلفظ القضاء لفظ مشترؾ لو عدة معافو

ـي  -ُ ٍك ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ائ  ەئ  چ، كمنو قكلو تعالى: (ّ)كالفصؿ فيو اٍلحي

 .(ٓ)بينيـ الحكـ لفصؿ أم، (ْ)چۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ    

 أمر ، أم(ٕ)چڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں ڳ  ڳچ ، كمنو قكلو تعالى:(ٔ)األمر -ِ
 .(ٖ)ربؾ

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  ، كاإليحاء، كمنو قكلو تعالى:(ٗ)اإلعبلـ القاطع -ّ

 كحيان  إلييـ كأكحينا أعممناىـ أم ،(10)چڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  
 .(ُُ)جزمان 

                                                           

ىػ، لساف ُُٕاإلفريقي، المتكفى:  محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف األنصارم الركيفعي ،ابف منظكر (ُ)
 (.ُٖٔ/ُٓ، )ّىػ، ط  ُُْْبيركت،  –العرب، دار صادر 

 (.ُٖٔ/ُٓالمرجع السابؽ، )  (ِ)
ىػ، معجـ مقاييس المغة، المحقؽ: عبد السبلـ ّٓٗالرازم أبك الحسيف، المتكفى:  فارس بف زكرياء بن أحمد القزوٌنً، (3)

 (.ٗٗ/ٓ، )ِـ، طُٕٗٗ-ىػ ُّٗٗمحمد ىاركف، دار الفكر، عاـ النشر: 
 (.ُٗسكرة يكنس، اآلية ) (ْ)
 .ِٕٔ/ْ(،  الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، ُٕٖ/ُٓابف منظكر، لساف العرب، ) (ٓ)
ىػ، بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، ُٕٖالفيركزآبادم، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب المتكفى:  (ٔ)

: ّ، ِ، ُلجنة إحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة، )جػ  -تحقيؽ: محمد عمي النجار، المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية 
 .ِٕٕ-ِٕٔ/ْـ (،  ُّٕٗ -ىػ  ُّّٗ: ٔـ (، )جػ  ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ: ٓ، ْـ(،  )جػ  ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔ

 (.ِّسكرة اإلسراء، اآلية ) (ٕ)
 (.ِٕٔ/ْالفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، ) (ٖ)
)تأكيبلت أىؿ السنة(، تحقيؽ:  ىػ، تفسير الماتريدمّّّ، المتكفى: أبك منصكر الماتريدم، محمد بف محمد بف محمكد (ٗ)

، دار الكتب العممية   (.ُْ/ْـ، ) ََِٓ -ىػ  ُِْٔ، ُبيركت، لبناف ط -تحقيؽ: د. مجدم باسمـك
 (.ْسكرة اإلسراء، اآلية ) (َُ)
 (.ِٕٔ/ْالفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، ) (ُُ)
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 اإلتماـك  كالكقكع لكجكبالقتؿ كاالفعؿ، ك كلمقضاء معافو أخرل كثيرة ذكرىا العمماء مثؿ:         
 ، فقد ذكرنا بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر.(ُ)كالفراغ كاألداءكاإلكماؿ كالخمؽ كاإليجاد، 

يرل الباحث أف المعنى المغكم األقرب لمكضكع دراستي كالذم اشتؽ كأخذ منو       
كالفصؿ فيو؛ ألف ىذا الفصؿ يككف بيف المتخاصميف، كما نصت عميو  الحكـ االصطبلحي ىك:
 االصطبلحي. أقرب المعاني لمتعريؼاآلية الكريمة، كىك 

 في االصطالح:القضاء 

 عرؼ الفقياء القضاء بتعريفات عٌدة، كمف ىذه التعريفات:      

 .(ِ)المنازعات كقطع الخصكمات فصؿتعريؼ السادة الحنفية: ىك 

 ".(ّ)كجؿ عز اهلل أنزؿ بما كالحكـ بالحؽ، الناس بيف الحكـكعرفكه بانو: "       

 تعريؼ السادة المالكية: 

 بتعديؿ كلك الشرعي حكمو نفكذ لمكصكفيا تكجب حكمية صفة : "بأنو (ْ)عرفة ابف عرفو        
 .(ٓ)"المسمميف مصالح عمكـ في ال تجريح أك بتعديؿ

                                                           

 (.ِٕٕ – ِٕٔ/ْ) ب العزيز،الفيركزآبادم، بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتا (ُ)
ىػ، رد المحتار عمى الدر ُِِٓمحمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي، المتكفى:  ،ابف عابديف (ِ)

أحمد بف محمد بف محمد، أبك  ،(،   ابف الشٍِّحنىةِّٓ/ٓ، )ِـ، ط ُِٗٗ-ىػُُِْبيركت، -الدر المختار، دار الفكر
 – ُّّٗالقاىرة،  –ىػ، لساف الحكاـ في معرفة األحكاـ، البابي الحمبي ِٖٖالحمبي، المتكفى: الكليد، لساف الديف الثقفي 

 (.ُِٖ، )ِط ، ُّٕٗ
ىػ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار ٕٖٓعبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الحنفي، المتكفى:  ،الكاساني (ّ)

 (.ِ/ٕـ، )ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ، ِدار الكتب العممية، ط
قرية مف أفريقية التكنسي  ىك محمد بف محمد بف محمد بف عرفة أبك عبد اهلل الكىرغىٌمي نسبة إلى كرغمةابف عرفو،  (ْ)

( ست عشرة كسبعمائة، كتفقو بببلده عمى أبي عبد اهلل بف عبد ُٕٔالمالكي عالـ المغرب المعركؼ بابف عرفة كلد سنة )
( ثبلث كثماف مائة، ) محمد بف عمي بف محمد بف عبد َّٖالسبلـ اليكارم، كمات في رابع كعشريف جمادل اآلخرة سنة )

بيركت بدكف طبعة،  –ىػ، البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع، دار المعرفة َُِٓي، المتكفى: اهلل الشككاني اليمن
(ِ/ِٓٔ.)) 
ىػ، الفكاكو ُُِٔأحمد بف غانـ )أك غنيـ( بف سالـ ابف مينا، شياب الديف األزىرم المالكي، المتكفى:  ،النفراكم (ٓ)

(،    شمس الديف أبك ُِٗ/ِـ، بدكف طبعة، )ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓلفكر، الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، دار ا
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 .(ّ)"اإللزاـ سبيؿ عمى شرعي حكـ عف اإلخبار" :بأنو (ِ)فرحكف ابفك  ،(ُ)رشد ابفكعرفو         

 .(ْ)تعالى اهلل بحكـ فأكثر خصميف بيف الخصكمة فصؿتعريؼ السادة الشافعية: ىك 

 .(ٓ)الخصكمات كفصؿ الشرعي بالحكـ اإللزاـتعريؼ السادة الحنابمة: ىك 

 

 

                                                                                                                                                                      

ىػ، ْٓٗعبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي، المعركؼ بالحطاب الرُّعيني المالكي، المتكفى: 
 (.ٖٔ/ٔ، )ّـ، ط ُِٗٗ -ىػ ُُِْمكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، دار الفكر، 

عبلمة، فيمسكؼ الكقت، أبك الكليد، محمد بف أبي القاسـ أحمد ابف شيخ المالكية أبي الكليد محمد بف ىك: الابف رشد،  (ُ)
(، مف أىؿ قرطبة، صنؼ نحك خمسيف مصنفا، كاف َِٓأحمد بف أحمد بف رشد القرطبي، كلد قبؿ مكت جده بشير سنة )

، كاتيمو خصكمو بالزندقة كاإللحاد، فأكغركا عميو دمث األخبلؽ، حسف الرأم، عرؼ المنصكر )المؤمني( قدره فأجٌمو كقدمو
صدر المنصكر، فنفاه إلى مراكش، كأحرؽ بعض كتبو، ثـ رضي عنو كأذف لو بالعكدة إلى كطنو، فعاجمتو الكفاة بمراكش، 

ىػ، ٓٗٓكنقمت جثتو إلى قرطبة، كيمقب بابف رشد " الحفيد " تمييزا لو عف جٌده أبي الكليد محمد بف أحمد، تكفى سنة 
ـ، سير أعبلـ النببلء، تحقيؽ: شعيب ُّْٕ -ىػْٖٕ)االماـ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي، المتكفى: 

(،   َّٕ/ُِ، )ٗـ، طُّٗٗ -ىػ ُُّْبناية صمدم كصالحة،  -شارع سكريا  -رنؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت األ
ىػ، األعبلـ، دار العمـ لممبلييف، ط ُّٔٗدمشقي، المتكفى: خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الزركمي، ال

 ((.ُّٖ/ٓـ، )ََِِ، أيار / مايك ُٓ
ىك: إبراىيـ بف عمي بف محمد بف محمد بف أبي القاسـ بف محمد بف فرحكف اليعمرم المالكي المدني أبك ابف فرحكف،  (ِ)

ير بف عمي األسكاني كالجماؿ المطرم كتفرد عنو بسماعو الكفاء كلد بالمدينة كنشأ بيا كسمع بيا مف الكادم آشي كمف الزب
منو تاريخ المدينة كغيرىـ كتفقو كبرع كصنؼ كجمع ككلي قضاء المدينة كألؼ كتابا نفيسا في األحكاـ كآخر في طبقات 

قو ، ثـ أصيب بالفالج في شّٕٗىػ. كتكلى القضاء بالمدينة سنة  ِٕٗالمالكية، رحؿ إلى مصر كالقدس كالشاـ سنة 
عاما. كىك مف  َٕعف نحك مف السبعيف  عف نحك  ٕٗٗاأليسر، فمات بعمتو في عشر األضحى مف ذم الحجة سنة 

ىػ، الدرر ِٖٓأبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني، المتكفى: بف حجر، شيكخ المالكية، ) 
صيدر اباد/  -بد المعيد ضاف، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية الكامنة في أعياف المائة الثامنة، تحقيؽ: مراقبة / محمد ع

 (.ِٓ/ُعبلـ، الزركمي، )(،   اإلّٓ-ِٓ/ُ، )ِـ، طُِٕٗىػ/ ُِّٗاليند، 
 األقضية أصكؿ في الحكاـ ىػ، تبصرةٕٗٗ: اليعمرم، المتكفى الديف برىاف محمد، بف عمي بف إبراىيـ فرحكف، ابف (ّ)

الرُّعيني، مكاىب الجميؿ في شرح     (،ُُ/ُـ، )ُٖٔٗ - ىػَُْٔ ،ُاألزىرية، ط الكميات مكتبة األحكاـ، كمناىج
 (.ٖٔ/ٔمختصر خميؿ، )

تحفة المحتاج في شرح المنياج، ركجعت كصححت: عمى عدة نسخ  ،الييتمي، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر (ْ)
 (.َُُ/َُـ، ) ُّٖٗ -ىػ  ُّٕٓبمعرفة لجنة مف العمماء، المكتبة التجارية الكبرل بمصر، بدكف طبعة، 

ىػ، كشاؼ القناع عف متف َُُٓمنصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس الحنبمى، المتكفى:  ،البيكتى (ٓ)
إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد أبك إسحاؽ، برىاف  ،(،   ابف مفمحِٖٓ/ٔ، )ُاإلقناع، دار الكتب العممية، ط

 (.ُّٗ/ٖ، )ُـ، ط ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ، لبناف –المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العممية، بيركت ىػ،ْٖٖالديف، المتكفى: 
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 تعريؼ العمماء المعاصريف:

بأنو: سمطة الفصؿ بيف المتخاصميف، كحماية الحقكؽ  (ُ)عرفو الدكتكر محمد الزحيمي        
 .(ِ)العامة باألحكاـ الشرعية

بأنو: فصؿ الخصكمات بإظيار حكـ الشارع فييا عمى  كعرفو الدكتكر محمد نعيـ ياسيف      
  .(ّ)سبيؿ اإللزاـ

 مناقشة التعريفات: 

مف خبلؿ النظر في تعريفات الفقياء لمقضاء نجد أف السادة الحنفية عرفكا القضاء بناءن       
عمى النتيجة المترتبة عميو؛ ألف القضاء سبب في قطع المنازعات كفصؿ المخاصمات، كلـ 

 يعرفكه بحقيقتو، ككذلؾ نجد تعريفيـ غير جامع كال مانع إذ يدخؿ فيو التحكيـ كالصمح كغيره.

ككذلؾ نجد السادة المالكية عرفكه بصفتو، كلغمكض بعض مفرداتو ال بد مف شرحيا كبياف       
 المقصكد منيا فقكليـ:

 .(ْ)الشرعي الحكـ إلى راجعة أمصفة حكمية:  -ُ

                                                           

ـ، ُُْٗ/  ٖ/ َُقرية دير عطية  مف مكاليد:  -ىك الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي، مف سكريا /  ريؼ دمشؽ  (ُ)
ـ، ُٖٔٗدبمـك القانكف العاـ عاـ  -ِـ،ُُٕٗدكتكراه في الفقو المقارف عاـ  -ُحصؿ عمى عدة مؤىبلت عممية منيا: 

دبمـك  -ْـ، ُٕٔٗماجستير في الفقو المقارف عاـ  -ّ) ماجستير في الحقكؽ (،  ُٕٔٗدبمـك الشريعة اإلسبلمية عاـ 
ـ، كشغؿ عدة ُٓٔٗإجازة في الشريعة عاـ  -ٔـ،ُٔٔٗإجازة في الحقكؽ عاـ  -ٓـ، ُٔٔٗاألحكاؿ الشخصية عاـ 

ية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية في جامعة الشارقة كعضك لجنة الترقيات المركزية كرئيس مناصب ميمة منيا: عميد كم
ـ كلو عد مؤلفات منيا: كسائؿ اإلثبات في الشريعة ََِٔ-َََِالمجنة التنظيمية لسبع مؤتمرات كندكات فييا عاـ 

، األكؿ شافعي، ) المكتبة الشاممة، االصداراإلسبلمية، تاريخ القضاء في اإلسبلـ، القكاعد الفقيية في المذىب الحنفي كال
 شاشة المؤلفيف (.

 (.ُّـ، )ُٓٗٗ، ُمحمد مصطفى الزحيمي، تاريخ القضاء في االسبلـ، دار الفكر، دمشؽ، ط (ِ)
أ. د. محمد نعيـ ياسيف، نظرية الدعكل بيف الشريعة االسبلمية كقانكف المرافعات المدنية كالتجارية، دار عالـ الكتب،  (ّ)

 (.ِٖـ، طبعة خاصة، )ََِّ -ىػ ِّْ
ىػ، اليداية الكافية الشافية لبياف ْٖٗالتكنسي المالكي، المتكفى:  ،الرصاع، محمد بف قاسـ األنصارم، أبك عبد اهلل (ْ)

 (.ُِ/ُ، )ُىػ، طَُّٓحقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية، )شرح حدكد ابف عرفة لمرصاع(، المكتبة العممية، 
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الحكـ  نفكذ كامضاء في أم تككف ىذه الصفة سببان  :لمكصكفيا نفكذ حكمو الشرعي تكجب -ِ
رج بو مف ليس لو تمؾ الصفة )القاضي(، كىناؾ الصادر مف قبؿ صاحبيا، كىذا قيد أكؿ خ
 .(ُ)قيد ثافو خرجت بو األحكاـ غير الشرعية

 أك بتعديؿ كاف كلك بو حكـ شيء بكؿ أصمو مقدر عمى عطؼ تجريح: أك بتعديؿ كلك -ّ
 .(ِ)الحكـ متعمؽ مف كالتجريح التعديؿ ليصير تجريح

 تفريؽ كال ،الغنائـ قسمة لمقاضي ليس ألنو اإلماـ؛ بو ال في عمكـ صالح المسمميف: أخرج -ْ
 .(ّ)اإلقطاعات كال ،البغاة قتؿ كال ،الجيكش ترتيب كال ،الماؿ بيت أمكاؿ

يرل الباحث بأف تعريؼ القضاء ال بد مف أف تذكر فيو الخصكمة؛ ألف القضاء في أغمب      
 نكاحيو مبني عمى كجكد خصكمة سابقة لو ليقضى بيا.

ككذلؾ بالنسبة لكؿ مف تعريؼ السادة الشافعية كالحنابمة كتعريؼ الدكتكر محمد نعيـ       
، كلكف القضاء يدخؿ فيو  ياسيف، فقد قصركا تعريؼ القضاء عمى فصؿ الخصكمة بيف الخصـك
قضاء الحسبة كالمظالـ كحماية األمبلؾ العامة، كخبل تعريؼ السادة الشافعية مف صفة السمطة 

 اـ، فكاف غير مانع فتدخؿ فيو الفتكل.أك اإللز 

 

 التعريؼ المختار: 

يرل الباحث أف أكثر التعريفات شمكالن لمكضكع القضاء ىك تعريؼ الدكتكر محمد الزحيمي،       
، كىي إحدل سمطات الدكلة،  فقد اشتمؿ عمى أف القضاء سمطة ممزمة لمفصؿ بيف الخصـك

ـ بأحكاميا، كمنع ما يضر الفرد كالجماعة، حكامان لحماية الحقكؽ، كلتطبيؽ الشريعة باإللزا
 .(ْ)كمحككميف

 

                                                           

 (.ّّْ/ُ، )المرجع السابؽ (ُ)
 (.ّْٓ/ُالمرجع السابؽ، ) (ِ)
 (.ّْٓ/ُالمرجع السابؽ، ) (ّ)
 (.ُّالزحيمي، تاريخ القضاء في االسبلـ، ) (ْ)
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 .كأىميتو القضاء مشركعيةالثاني:  المطمب

القضاء مف أىـ ركائز المجتمع االسبلمي، التي ال يقكـ مجتمع دكنيا، فبدكنو تعـ        
الفكضى، كيأكؿ القكم الضعيؼ، كبو ترد الحقكؽ ألصحابيا، كيأخذ كؿ ذم حؽ حقو، كقد ثبتت 

 مشركعيتو بالكتاب كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ.

  :فمن الكتاب

رة تحث عمى الحكـ كالقضاء بيف الناس بالعدؿ، كبيف أنو كرد في القرآف الكريـ آيات كثي       
 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: (ُ)مف كظيفة األنبياء كالمرسميف لعظـ أىميتو ، كمف ىذه اآليات

ى    ائ    ىۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې چ    ٹ ٹ  -ُ

 . (2)چوئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ    وئائ  ەئ   ەئ

 بالحكـ إلى عباده تعالى مف اهلل كجو الداللة: جاءت ىذه اآلية الكريمة بأمر كاضح       
 .(ّ)الناس بيف بالعدؿ كالقضاء

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ٹ ٹ  چ -ِ

 .(ْ)چائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ

 الرسكؿ يحكـ حتى أحد يؤمف ال أنو المقدسة الكريمة بذاتو تعالىأقسم هللا  :كجو الداللة      
فيذا دليؿ كاضح  ،كاالحتكاـ إلى الشرع ىك القضاء ،(ُ)األمكر جميع في كسمـ عميو اهلل صمى

 .عمى مشركعيتو

                                                           

أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي  ،الشافعي (ُ)
أبك  ،(،    العمرانيٖٗ/ٕـ، بدكف طبعة، )َُٗٗىػ/َُُْبيركت،  –رفة ىػ، األـ، دار المعَِْالقرشي المكي، المتكفى: 

ىػ، البياف في مذىب اإلماـ الشافعي، تحقيؽ: قاسـ ٖٓٓالحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ اليمني الشافعي، المتكفى: 
 (.ٕ/ُّ، )ُـ، ط َََِ -ىػ ُُِْجدة،  -محمد النكرم، دار المنياج 

 (.ٖٓسكرة النساء، اآلية ) (ِ)
أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر القرشي البصرم ثـ الدمشقي، تفسير القرآف العظيـ، تحقيؽ: سامي بف محمد  ،بف كثيرا (ّ)

 (.ُّْ/ِ، )ِـ، ط ُٗٗٗ -ىػ َُِْسبلمة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، 
 (.ٓٔسكرة النساء، اآلية ) (ْ)
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ۈئ  ېئ      ۈئې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ې  ې    ٹ ٹ چ  -ّ

 .(ِ)چېئ  

إذا دعكا لكي يحكـ بينيـ بشرع اهلل  لممؤمنيف ذكر اهلل عز كجؿ بأنو ينبغي :كجو الداللة       
 .مشركعية القضاءفدلت داللة كاضحة عمى  ،(ّ)كاإلذعاف بالطاعة كا ىذه الدعكلعمييـ أف يقابم

  مبېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبٹ ٹ چ  -ْ

 .(ْ)چىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج

 الناس بيف حكـكجو الداللة: استخمؼ اهلل عز كجؿ سيدنا داكد عمى األرض كأمره بأف ي        
 ، فيذا دليؿ كاضح عمى مشركعية القضاء.(ٓ)عباده بيف اهلل حكـ ىك الذم بالعدؿ أم بالحؽ

  :ومن السنة النبوية

 إنكـ: قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف: -عنيا اهلل رضي- (ٔ)سممة أـ ما ركم عف -ُ
 شيئا، أخيو بحؽ لو قضيت فمف بعض، مف بحجتو ألحف بعضكـ كلعؿ إلي، تختصمكف

 .(ٕ)يأخذىا فبل النار مف قطعة لو أقطع فإنما
                                                                                                                                                                      

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي، تفسير القرآف العظيـ، تحقيؽ: محمد حسيف شمس  (ُ)
 (.َّٔ/ِ، )ُىػ، طُُْٗبيركت،  –الديف، دار الكتب العممية 

 (.ِٓسكرة النكر، اآلية ) (ِ)
فتح القدير، دار ابف كثير، دار الكمـ  ىػ،َُِٓمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني، المتكفى:  ،الشككاني (ّ)

 (.ّٓ/ْ، )ُىػ، ط ُُْْدمشؽ، بيركت،  -الطيب 
 (.ِٔسكرة ص، اآلية ) (ْ)
 (.ّْٗ/ْالشككاني، فتح القدير، ) (ٓ)
سى  (ٔ) مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّـى ىي ىند بنت أبي أمية بف المغيرة بف عبد اهلل بف عمر بف مخزـك القرشية المخزكمية زكج النبي صى

.، كأميا  حدل أميات المؤمنيف، كاسـ أبييا أبي أمية: حذيفة، كيعرؼ بزاد الركب، كىك أحد أجكاد قريش المشيكريف بالكـر كا 
( ىػ، ٗٓعاتكة بنت عامر بف ربيعة بف مالؾ بف جذيمة بف عمقمة كىك جذؿ الطعاف بف فراس الكنانية، تكفيت سنة )

أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني  ،كدفنت بالبقيع، ) انظر: ابف األثير
عادؿ أحمد عبد  -ىػ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيؽ: عمي محمد معكض َّٔالجزرم، عز الديف ، المتكفى: 
 ((.ِٖٕ/ٕ، )ُـ، طُْٗٗ -ىػ ُُْٓالمكجكد، دار الكتب العممية، 

محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل  ،البخارم (ٕ)
عميو كسمـ كسننو كأيامو، صحيح البخارم، تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية 

 (.َُٖ/ّ(، )َِٖٔ، برقـ )ُىػ، طُِِْبإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(، 
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: قالت امرأة أف ،عمرك بف اهلل عبدعف  ،في الحضانة -كسمـ عميو اهلل صمى – قضائو مف -ِ
ف، ًحكىاء لو كحجرم سقاء، لو كثديي كعاء، لو بطني كاف ىذا ابني إف اهلل، رسكؿ يا  أباه كا 

 ما بو أحؽ أنت) :-كسمـ عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ ليا فقاؿ مني، ينتزعو أف كأراد طمقني،
 .(ُ)(تنكحي لـ

 الحاكـ حكـ إذا: يقكؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ سمع أنو العاص، بف عمركما ركاه  -ّ
ذا أجراف، فمو أصاب ثـ فاجتيد  .(ِ)أجر فمو أخطأ ثـ فاجتيد حكـ كا 

بعض الصحابة في الحكـ بيف الناس في منازعاتيـ كىك  -صمى اهلل عميو كسمـ –أمر النبي  -ْ
 رسكؿ إلى يختصماف رجبلف جاء): قاؿ، عمرك بف اهلل عبدمكجكده بينيـ كمف ذلؾ: ما ركاه 

 اقض: »العاص بف لعمرك كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فقاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل
 إف: »قاؿ،  أقضي؟ ما عمى: قاؿ،  «نعـ: »قاؿ،  اهلل؟ رسكؿ يا ىاىنا كأنت: قاؿ،  «بينيما

ف،  أجكر عشرة لؾ فأصبت اجتيدت  كفي ركاية قاؿ ،(ّ)(كاحد أجر فمؾ فأخطأت اجتيدت كا 
 عمى ،نعـ): قاؿ اهلل؟ رسكؿ يا حاضر كأنت بينيما أقضي: فقاؿ (،بينيما اقض): لعمرك قاؿ
ف ،أجكر عشر فمؾ أصبت إف أنؾ  .(ْ)(أجر فمؾ فأخطأت اجتيدت كا 

 فيذه األحاديث جميعيا تدؿ عمى مشركعية كأىمية القضاء العادؿ في اإلسبلـ.     

                                                           

ىػ، سنف ِٕٓسميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًِّجٍستاني، المتكفى:  ،أبك داكد (ُ)
(، ) ىذا الحديث ِّٖ/ِ، )ُبيركت، ط –أبي داكد، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

مد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني صححو الحاكـ، أبك عبد اهلل الحاكـ مح
ىػ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار َْٓالنيسابكرم المعركؼ بابف البيع، المتكفى: 

مر بف عمي (، كصححو ابف الممقف، سراج الديف أبك حفص عِِٓ/ِ، )ُ، طَُٗٗ – ُُُْبيركت،  -الكتب العممية 
ىػ، البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير، تحقيؽ: َْٖبف أحمد الشافعي المصرم، المتكفى: 

-ىػُِْٓالسعكدية، -الرياض -مصطفى أبك الغيط كعبد اهلل بف سميماف كياسر بف كماؿ، دار اليجرة لمنشر كالتكزيع 
 ((.ُّٕ/ٖ، )ُـ، طََِْ

 عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسند ىػ،ُِٔ: المتكفى النيسابكرم، القشيرم الحسف أبك الحجاج فب ،مسمـ (ِ)
، برقـ ُط بيركت، – العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيؽ كسمـ، عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى العدؿ

 .(َُٖ/ٗ(، )ِّٕٓ)لبخارم، صحيح البخارم، برقـ ،        ا(ُِّْ/ّ(، )ُُٕٔ)
أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم ، المتكفى:  ،الدار قطني (ّ)

ىػ، سنف الدار قطني، حققو كضبط نصو كعمؽ عميو: شعيب األرنؤكط، حسف عبد المنعـ شمبي، عبد المطيؼ حرز ّٖٓ
، مؤسسة الرسالة، بيركت  .(ُّٔ/ٓ، )ُـ، طََِْ -ىػ ُِْْلبناف،  - اهلل، أحمد برىـك

 .(ٗٗ/ْأخرجو الحاكـ، ك صحح اسناده، الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، ) (ْ)
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 ومن اإلجماع: 

أجمع الفقياء عامة عمى مشركعية القضاء، كأكدكا عمى أىميتو، كلـ يخالؼ في ذلؾ           
 .(ُ)أحد 

 

 ومن المعقول: 

 لقياـ الـز أمر القضاء؛ ألف العادؿ بالقضاء إال يتأتى ال كالعدؿإف العدؿ أساس الحياة،        
، لنصرةكىك السبب  طيبة حياة كحياتيا سعادتياك  األمـ  ،وكقمعكأخذ حقو مف الظالـ  المظمـك

 فرد كؿ يأمفك  ،يعـ األمف كي ،مستحقييا إلى الحقكؽ كأداء الخصكمات، قطعسبب رئيسي في ك 
كليذا كمو حثت الشريعة اإلسبلمية عميو، كبما أنيا  كحريتو، عرضو كعمى كمالو، نفسو عمى

 .حثت عميو فمف باب أكلى أف تحث عمى ما يؤدم إليو

 

 

 

 

 

 

                                                           

عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف  ،الزيمعي    (،ُِٖ/ُابف الشٍِّحنىة، لساف الحكاـ في معرفة األحكاـ، ) (ُ)
، الحاشية: شياب الديف أحمد بف محمد بف ىػ، تبييف الحق ّْٕالحنفي، المتكفى:  ٍمًبيِّ ائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ

، المتكفى:  ٍمًبيُّ ىػ، ُُّّبكالؽ، القاىرة،  -ىػ، المطبعة الكبرل األميرية  َُُِأحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس الشِّ
ىػ، شرح مختصر خميؿ لمخرشي، َُُُتكفى: محمد بف عبد اهلل المالكي أبك عبد اهلل، الم ،(،   الخرشيُٕٓ/ْ، )ُط

ًميٌ ُّٖ/ٕبيركت، بدكف طبعة كبدكف تاريخ، ) –دار الفكر لمطباعة  ٍيرى سميماف بف محمد بف عمر المصرم  ،(،   البيجى
ىػ، تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب = حاشية البجيرمي عمى الخطيب، دار الفكرتاريخ النشر: ُُِِالشافعي، المتكفى: 

 (.ِٖٓ/ٔ(،   البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، )ّٖٕ/ْـ، بدكف طبعة،  )ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ
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 .كاصطبلحان  لغةن  التقديرية السمطة تعريؼ :الرابع المطمب

 

مطة كالتقديرية، كحتى يتضح السمطة التقديرية لغةن: السمطة التقديرية جممة مركبة مف كممتيف: الس
 تعريفيا نحتاج إلى تعريؼ مفرداتيا كؿ عمى حدة: 

ًمطى يىٍسمىطي سىبلطىة، كالسبلطة  كاحد، أصؿ كالطاء كالبلـ السيفالسمطة لغةن:  كىي مف سى
كالحدة كالشدة، كما يقاؿ: لساف ٌسميط، كالتسميط إطبلؽ المساف،  (ُ)كىي مف القكة كالقير

ۇ  كالسمطاف: الحجة كالبرىاف، كسمي سمطانا؛ ألنو حجة اهلل في أرضو، كمنو قكلو تعالى: )

 .(ّ)، أم ما كاف لو عمييـ مف حجة(ِ)(ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 .(ْ)كالسمطة ىي: السيطرة كالتحكـ كالسيادة

، ف التقديرية في المغة: مف  القدرة مف يككناف كجؿ عز اهلل صفات مف ،كالقادر القديرقىًدرى

 مقدر سبحانو كاهلل القدرة، مف، (ٓ)(ڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ     ) :تعالى قكلومنو ك  ،التقدير مف كيككناف
 .(ٔ)كقاضيو شيء كؿ

ذا ،تقديران  كذا اإللو قىدَّرى : يقاؿ ،المكفؽ القضاء ىك: القدرك  : قمت الشيء الشيء كافؽ كا 
 .(ٕ)كالحكـ كالقىدىري القضاء القىٍدري ك  ،قدره جاءه

 .(ٖ)قاسىو أم كقىدَّرىه قىٍدران  يىٍقديريه بالشَّيء الشيء كقىدىرى  ،ومقياس أم شيء ؿِّ ك كقٍدري 

 كيتبف مما سبؽ بأف السمطة التقديرية لغة ىي تقدير األمر كمقارنتو بمكجب القكة كالحجة كبرىاف.
                                                           

 (.3/95) اللغة، مقاٌٌس معجم الرازي، (1)

 (.ُِسكرة سبأ، اآلية ) (ِ)
 (.ُِّ-َِّ/ٕابف منظكر، لساف العرب، ) (ّ)
ىػ، بمساعدة فريؽ عمؿ،  معجـ المغة العربية المعاصرة، عالـ ُِْْد أحمد مختار عبد الحميد عمر، المتكفى:  (ْ)

 (. َُّٗ/ِ، )ُـ، طََِٖ -ىػ ُِْٗالكتب، 
 (.ُسكرة فاطر، اآلية ) (ٓ)
 (.ْٕ/ٓابف منظكر، لساف العرب، ) (ٔ)
 (.ْٕ/ٓ، )المرجع السابؽ (ٕ)
 (.ٕٔ/ٓ، )المرجع السابؽ (ٖ)
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 اصطالحًا: التقديرية السمطة

 كممتيف مف مركبة جممةعبارة عف  التقديرية السمطةكما ذكرنا سابقا بأف مصطمح 
 :حدة عمى منيا كؿ تعريؼ إلى نحتاج تعريفيا يتضح كحتى ،كالتقديرية ،السمطة

 السمطة اصطبلحان: 

إف مصطمح السمطة مصطمح حديث، لـ يتطرؽ لو الفقياء القدامى بالنص في بطكف       
كتبيـ، سكاء كاف مقصكدان منو سمطة كلي األمر، أك سمطة القاضي، فإف فقياءنا عندما عالجكا 
مكضكع السمطة، لـ يستخدمكا لفظ السمطة إال في عيكد متأخرة، نظران لما قد يكحي بو ىذا المفظ 

 .(ُ)التحكـ كالتسمط التي أخذت عف الفكر اإلدارم في نزعة

 كمف تعريفات المتأخريف لمصطمح السمطة:     

 .(ِ)فقد عرفكىا بأنيا: ) القكة التي بمقتضاىا يستطيع المسؤكؿ أداء العمؿ المطمكب منو (    

كعرفكىا بأنيا: )الحكـ المعترؼ بو بكصفو حكمان شرعيان، كما أنيا الحكـ المقبكؿ     
)  .(ّ)كالمحتـر

 الذم بحده مخمكؽ كؿ تحديد ىك، ك الشيء كمية تبييفالتقديرية اصطبلحان: مف التقدير كىك: 
 .(ْ)كغيرىما كضرر كنفع كقبح حسف مف يكجد

 اصطالحًا:تعريف السمطة التقديرية 

بعد البحث في كتب الفقو اإلسبلمي عف مفيكـ السمطة التقديرية، ال نجد ما ينص عمى ىذا     
 ، كمف ذلؾ:ُالمفظ صراحة، كلكف يكجد في كتب الفقو ما يشير إلييا

                                                           

قرعكش، كايد يكسؼ محمكد طرؽ انتياء كالية الحكاـ في الشريعة االسبلمية كالنظـ الدستكرية، مؤسسة الرسالة، لبناف  (ُ)
 (.ٕٓ، )ُـ، طُٕٖٗ -ىػ َُْٕبيركت،  –
 (.ٕٓالمرجع السابؽ، ) (ِ)
شر، لندف، قامكس المصطمحات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، رياض الريس لمكتب كالن ،ذبياف، سامي (ّ)

 (.ِٗٓ، )ُـ، طَُٗٗ/َُ
، ُـ، طُٖٔٗ –ىػ َُْٕكراتشي،  –محمد عميـ اإلحساف المجددم، قكاعد الفقو، الصدؼ ببمشرز  ،البركتي(ْ)
(ِْْ.) 
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 مف، ككذلؾ قكليـ في تعزير (ِ)القاضي اجتياد إلى مكككؿقكليـ في سف التمييز لمصبي،  -ُ
 ال القاضي اجتياد إلى مكككؿ ىذا في كاألدب األدب، يمزمو ،منصب ذم عمى األدب أساء
سكاف ككسكة نفقة مف كالتقدير لمفرض يرجع مافي ، ككذلؾ قكليـ(ّ)فيو تحديد  يمتحؽ كما كا 
 ،كقدره القكت جنس بحسب فيو فيجتيد القاضي اجتياد إلى مكككؿ فإنولمصغار،  بذلؾ

 مف الزماف كباعتبار ،كغبلء رخاء مف السعر كباعتبار ،عميو أك لو فرض ما عيف كبحسب
 .(ْ)أىمو عادة في المكاف كباعتبار ،كصيؼ شتاء

 المدةفً  قكليـكذلؾ ك  ،(ٓ)القاضي اجتياد إلى مفكض، أىمو بيف الفيء ـيقست كقكليـ في -ِ
، (ٔ)عصر كؿ في القاضي اجتياد إلى مفكض، المفقكد بمكت بعدىا القاضي يحكـ التي

 .(ٕ)بنظره يقدرىا الحاكـ اجتياد إلى مفكض نوالمتعة لممطمقة أككذلؾ قكؿ الشافعي في تقدير 
 .(ٖ)القاضي تقدير مف بد الكقكليـ في تقدير أجرةن لكالد الطفؿ لحفظو مالو،  -ّ

                                                                                                                                                                      
1
 (. ُْٖعقؿ، العمرم، السمطة التقديرية لمقاضي في التشريعات القضائية كتطبيقاتيا في المحاكمالشرعية، ) 
ىػ،   مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ٕٕٗالمتكفى:  ،الشربيني، شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشافعي (ِ)

 (.ُٖٗ/ٓ، )ُـ، طُْٗٗ -ىػ ُُْٓالمنياج، دار الكتب العممية، 
كم أىؿ ىػ، المعيار المعرب كالجامع المغرب عف فتاُْٗالمتكفى سنة  ،الكنشريسي، أبي العباس أحمد بف يحيى (ّ)

إفريقية كاألندلس كالمغرب، خرجو جماعة مف الفقياء، بإشراؼ الدكتكر محمد حجي، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية 
 (.ّْٕ/ُ، )ُـ، طُُٖٗ -ىػ َُُْلمممكة المغربية، 

فة الحكاـ ىػ، اإلتقاف كاإلحكاـ في شرح تحَُِٕميارة، أبك عبد اهلل، محمد بف أحمد بف محمد الفاسي، المتكفى:  (ْ)
 -ىػ َُِْالمعركؼ بشرح ميارة،، تحقيؽ عبد المطيؼ حسف عبد الرحمف، الناشر: دار الكتب العممية، لبناف/ بيركت، 

 (.َِٔ/ُ، )ُـ، طَََِ
أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي، الشيير بابف  ،بف قدامةا (ٓ)

ـ، بدكف طبعة، ُٖٔٗ -ىػ ُّٖٖىػ، المغني البف قدامة، مكتبة القاىرة، القاىرة، َِٔي المتكفى: قدامة المقدس
(ٔ/ْٔٓ.) 
، ّـ، طُٕٕٗ -ىػ  ُّٕٗلبناف،  -ىػ، دار الكتاب العربي، بيركت َُِْسيد سابؽ، فقو السنة، المتكفى:  (ٔ)
(ّ/ِٔٓ.) 
ىػ، َٖٖخالؽ، األسيكطي ثـ القاىرم الشافعي، المتكفى: شمس الديف محمد بف أحمد بف عمي بف عبد ال ،المنياجي (ٕ)

جكاىر العقكد كمعيف القضاة كالمكقعيف كالشيكد، حققيا كخرج أحاديثيا: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب 
 (.ّٔ/ِ، )ُـ، ط ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕالعممية، بيركت، لبناف، 

ىػ، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، تحقيؽ: زىير ٕٔٔالمتكفى:  ،النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ (ٖ)
أحمد بف محمد بف  ،(،     ابف الرفعةٕٗ/ٕ، )ّـ، طُُٗٗىػ/ُُِْدمشؽ، -الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت، 

ركر ىػ، كفاية النبيو في شرح التنبيو، تحقيؽ: مجدم محمد سَُٕعمي األنصارم، أبك العباس، نجـ الديف، المتكفى: 
، دار الكتب العممية،    (.ِٖ/َُ، )ُـ، طََِٗباسمـك
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 فيو كاف كما هأجاز  خيرا كاف فما ذلؾ في القاضي نظر ،اشترل أك السفيو باعكقكليـ فيما إذا  -ْ
نما فاسد، بعقد ، ليس(ِ)اليتيمة بعد مكت المشاكرقكليـ في إنكاح الكصي ، ك (ُ)رده مضرة  كا 
ف أجازه، يجيزه أف رأل إف القاضي؛ نظر عمى مكقكؼ  .(ّ)رده يرده أف رأل كا 

فيذه بعض أقكاؿ الفقياء التي تشير إلى كجكد مساحة حرة في القضاء مترككة لمقاضي        
 حسب ما يرتئيو بعممو، كىذا ما يسمى بالسمطة التقديرية عند المعاصريف. 

 السمطة التقديرية لمقاضي عند المعاصريف:

اضي لمقياـ بعممو عرفيا الدكتكر محمكد محمد البركات بأنيا: صبلحية يتمتع بيا الق      
بالتفكر كالتدبر بحسب النظر كالمقايسة، إلقامة شرع اهلل  في األمكر المفركضة أمامو في جميع 
مراحميا، ابتداءن مف قبكؿ سماعيا، إلى تييئتيا إلثبات صحتيا أك كذبيا، إلى الحكـ عمييا، 

ي جميع مراحؿ الدعكل كاختيار الطريقة المناسبة لتنفيذ الحكـ مع مراعاة أحكاؿ المتقاضييف ف
 . (ْ)ألىميتو كأثره في الحكـ القضائي

كعرفيا الدكتكر سعيد الخراشي بأنيا: حيز مف الحرية يتاح لمقاضي بمقتضى النص       
الصريح أك الضمني، يستمد منو القكة، ليتمكف مف خبللو مف النظر كالتركم كالتفكر لعمؿ 

 .(ٓ)األصمح لبمكغ الحقيقة كمعرفة كنييا

                                                           

 (.ُُٕ/ٕالكاساني، بدائع الصنائع، ) (ُ)
المشاكر ليس بكصي كال كلي كال إليو مف كالية العقد شيء كانما لو المشكرة، التي جعمت اليو خاصة، فاذا شاكره  (ِ)

نكحو الكصي دكف إذف المشاكر فالعقد في نفسو صحيح، إال الكصي في النكاح، فرآه سدادا كنظرا ليا انفرد ىك بالعقد فإف أ
انو مكقكؼ عمى نظره فاف رأل اف يجيزه أجازة كاف رأل اف يرده رده كالسفيو يتزكج بغير إذف كصيو كالصغير بغير اذف 

بف رشد، ا)   ابيو، كالكلي يزكج كثـ مف ىك أكلى منو حاضر عمى مذىب مف يرل الخيار في الرد اك اإلجازة لمكلي االقرب،
ىػ، مسائؿ أبي الكليد ابف رشد )الجد(، تحقيؽ: محمد الحبيب التجكاني، َِٓأبك الكليد محمد بف أحمد القرطبي، المتكفى: 

 ((.ِِْ/ُ، )ِـ، ط ُّٗٗ -ىػ  ُُْْالناشر: دار الجيؿ، بيركت،  دار اآلفاؽ الجديدة، المغرب، 
 (.ِِْ/ُ) ابف رشد، مسائؿ أبي الكليد ابف رشد )الجد(، (ّ)
الدكتكر محمكد محمد ناصر ، السمطة التقديرية لمقاضي في الفقو االسبلمي، اشراؼ األستاذ الدكتكر كىبة  ،بركات (ْ)

 (.ُٖ، )ُـ، طََِٕ -ىػ ُِْٕالزحيمي، دار النفائس لمنشر كالتكزيع، األردف، 
ة، بحث محكـ في المجمة القضائية، العدد سمطة القاضي التقديرية في اليميف القضائي ،الخراشي، د. سعيد بف عمر (ٓ)
 (.ٖٔىػ، )ُّّْ –(، رجب ْ)
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كعرفيا الدكتكر أيمف البداريف بأنيا: حؽ القاضي باالحتكاـ إلى رأيو كخبرتو لتطبيؽ نص        
شرعي أك اجتيادم أك قانكني، محتمؿ أك فيما ال نص فيو لتحقيؽ العدؿ، بما ال يتعارض مع 

 .(ُ)أصكؿ المشرع كفركعو

قديرية، يرل الباحث أف بعد االطبلع عمى تعاريؼ العمماء المعاصريف لمصطمح السمطة الت      
تعريؼ السمطة التقديرية: ىي سيادة يتمتع بيا القاضي في قضائو، يعتمد فييا عمى خبرتو كتدبره 

مقترنان ذلؾ بالنص القانكني المحتمؿ الذم بيف يديو، ليبمغ األصمح في تحقيؽ الغاية  ،كتفكره
 المطمكبة منو عمى أتـ كجو.

 شرح مفردات التعريؼ: 

 .(ِ)تقة مف أحد معاني كممة سمطة، كتعني السيطرة كحرية التصرؼىي سيادة: مش -ُ
ء قياـ القاضي بما ىك مطمكب كقاضو ىذا قيد أكؿ حصر السمطة التقديرية أثنا في قضائو: -ِ

جراءات مف بداية سماع األحكاـ بينيـ كما يتطمب منو مف إصدار مف قضاء بيف الناس كا  
ثباتيا لغاية الحكـ فييا، باإلض افة إلى باقي أعمالو مف سماع الحجج كتكثيقيا الدعكل كا 

 .كاالعتماد عمييا، كفي إدارتو لعمؿ مكظفي محكمتو مف كتبة كمحضريف كمأذكنيف كغيرىـ
بالقانكف  كتدبره كتفكره خبرتو : أم أف ىذه السمطة يعتمد فييا القاضي عمىيعتمد فييا -ّ

 كبأحكاؿ الناس كما يصمح ليـ.
عمى خبرتو: أم الخبرة التي تككنت عند القاضي مف كثرة ممارستو لمقضاء كمصاحبتو  -ْ

 لمكقائع القانكنية. 
، أم بنظره لعكاقب األمكر، (ّ)العكاقب في ًبالٌنظر اٍلقمب التدبر: ىك تصرؼ كتفكره، كتدبره  -ٓ

 األمكر.، أم بنظره فيما تدؿ عميو (ْ)الدَّالئؿ في بالٌنظر القمب التفكر: ىك تصرؼك 

                                                           

 ـ(.َُِٗ/ُ/ُُتعريؼ لمدكتكر أيمف البداريف في مقابمة معو يـك الجمعة بتاريخ ) (ُ)
 .ُُُّ/ِعمر، كعبد الحميد، معجـ المغة العربية المعاصرة،  (ِ)
ىػ، الفركؽ المغكية، ّٓٗأبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم، المتكفى: نحك  (ّ)

(،  عمي بف محمد ٕٓ/ُ، )ُمصر، ط –حققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ، دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرة 
ىػ، تحقيؽ: ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ ُٖٔالمتكفى: بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني، التعريفات، 

 (.ْٓ/ُ، )ُـ، طُّٖٗ-ىػ َُّْلبناف، –الناشر، دار الكتب العممية، بيركت 
 (.ْٓ/ُ(، الجرجاني، التعريفات، )ٕٓ/ُالعسكرم، الفركؽ المغكية، ) (ْ)
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: ىذا قيد ثافو أف ىذه األمكر تككف مصاحبة كمقايستو( كتفكره كتدبره خبرتومقترنا ذلؾ ) -ٔ
 بؿ تككف مساعدة عمى تطبيقو كتحقيؽ مبتغاه. لمنص القانكني كال يتجاىمو القاضي،

 : أم القانكف. بالنص القانكني  -ٕ
لمقاضي إال في النص تككف يبيف أف سمطة القاضي التقديرية ال  كىذا قيد ثالث المحتمؿ: -ٖ

 المحتمؿ، أما النص القطعي فبل مجاؿ لسمطة القاضي التقديرية فيو.
أم القكانيف التي يعتمد عمييا القاضي في قضائو، )القكانيف المطبقة في الذم بيف يديو:  -ٗ

 المحكمة التي عمؿ بيا القاضي(.
دؼ مف السمطة ليبمغ األصمح في تحقيؽ الغاية المطمكبة منو عمى أتـ كجو: فيذا الي -َُ

التقديرية، كىك أف يستطيع القاضي بسمطتو التقديرية الكصكؿ إلى حقيؽ العدؿ كحماية حقكؽ 
ما كاف دقيقا ال يستطيع تغطية يألف القانكف م اإلمكاف، لينعمكا باألمف كاألماف؛الناس قدر 

 .عبر األزمنة كالعصكر تجددىا ككثرتياجميع جزئيات الحياة، ل
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 .الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة مشركعية: الخامس المطمب

 

إلى  ا، فانو يصار فييأك قانكفمف قرآف أك سنة  اال نص فيي ،أماـ القضاءإذا كجدت كاقعة    
محؿ النزاع، كفي كيفية  في لسمطتو التقديرية، كيمـز مف ذلؾ استخداـ القاضي القاضي اجتياد

صياغة االحكاـ الشرعية ليا، كي ينطبؽ كؿ حكـ عمى الكاقعة الخاصة بيا، كقد استدؿ الفقياء 
ما يدؿ عمى جكاز االجتياد، كمنيا ما  لة منياعدة أدقاضي بعمى مشركعية السمطة التقديرية لم
 يدؿ عمى جكاز التقدير لمقاضي:

 االجتياد.جكاز عمى  دلةاأل 

 الكتاب:مف 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ) قكلو تعالى: -ُ

  ﮴ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ھہ  ھ  ھ  ھ  ہۀ  ۀ   ہ  ہ

 .(ُ)(﮵  ﮶

اجتيدا في  -عمييما السبلـ–كجو الداللة: دلت اآلية الكريمة عؿ أف داكد كسميماف         
 الحرث لصاحب بالغنـ -السبلـ عميو- داكد فحكـ كزرعو، آخر كـر رعت رجؿ غناـالحكـ في أ

 كنسميا ىارِّ بدي  لينتفع الحرث صاحب إلى الغنـ يدفع بأف -السبلـ عميو- سميماف كحكـ كالزرع،
 فقاؿ الغنـ، كيسترجع ـرٍ الكى  يرد ثـ حالو، إلى يعكد حتى ليعمره الغنـ صاحب إلى الحرث كيدفع
مىٍيمىافى  فىفىيٍَّمنىاىىا): تعالى اهلل  قضاء إلى داكد رجعف سميماف، حكـ فيما تعالى اهلل حكـ ككاف (،سي

، فيذا دليؿ عمى أف لمقاضي أف يحكـ بفيمو كعممو فيما ال يتعارض مع (ِ) بو فحكـ سميماف
 نص.

 
                                                           

 (.ٕٗ-ٖٕسكرة األنبياء، اآلية ) (ُ)
 ىػ، تفسيرَْٓ: المتكفى الشيير البغدادم، البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الحسف أبك الماكردم،(ِ) 

 لبناف،/  بيركت - العممية الكتب دار: الناشر الرحيـ، عبد بف المقصكد عبد ابف السيد: تحقيؽ ،(كالعيكف النكت) الماكردم،
 (.ْٕٓ/ّ، )ُط
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 كمف السنة النبكية الشريفة:

 ثـ فاجتيد الحاكـ حكـ إذا)قاؿ:  -صمى اهلل عميو كسمـ  -ما ركاه البخارم كمسمـ عف النبي  -ُ
ذا أجراف، فمو أصاب  .(ُ)(أجر فمو أخطأ ثـ فاجتيد حكـ كا 

كجو الداللة: دؿ ىذا الحديث داللة كاضحة عمى جكاز االجتياد مف القاضي فيما ال نص       
عمى االجتياد مف الحاكـ ببياف أجره  -صمى اهلل عميو كسمـ–فيو، فيذا الحديث حث فيو النبي 

ذا أخطأ أخذ أجران كاحدان؛ ألجؿإذا اجتيد كأصاب أك أخطأ، فإذا أصاب فقد   تضاعؼ أجره، كا 
، كما سمطة القاضي التقديرية إال ضرب مف ضركب (ِ)خطئو عمى ال الصكاب طمب في اجتياده

  االجتياد مف القاضي.

 :قاؿ اليمف إلى (ّ)معاذا يبعث أف أراد لما -كسمـ  عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ ما ركم عف -ِ
 كتاب في تجد لـ فإف: قاؿ اهلل، بكتاب أقضي: قاؿ قضاء؟، لؾ عرض إذا تقضي كيؼ
 اهلل رسكؿ سنة في تجد لـ فإف: قاؿ ،-كسمـ  عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ فبسنة: قاؿ اهلل؟،
 - اهلل رسكؿ فضرب .آلك كال رأيي، أجتيد: قاؿ اهلل؟، كتاب في كال ،-كسمـ عميو اهلل صمى-

 يرضي لما اهلل رسكؿ رسكؿ، كفؽ الذم هلل الحمد: كقاؿ صدره، -كسمـ  عميو اهلل صمى
 .(ْ)اهلل رسكؿ

                                                           

 . ُِّْ/ّ(، ُُٕٔ، مسمـ، صحيح مسمـ، )َُٖ/ٗ(، ِّٕٓالبخارم، صحيح البخارم، برقـ ) (ُ)
ىػ، ٖٓٓأبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف ، المتكفى:  ،العينى (ِ)

القارم، مرقاة المفاتيح شرح   (،ٔٔ/ِٓ، )ُبيركت، ط –عمدة القارم شرح صحيح البخارم، دار إحياء التراث العربي 
 (.ِِْٓ/ٔمشكاة المصابيح، )

ىك معاذ بف جبؿ بف عمرك بف أكس بف عائذ بف عدم بف كعب بف عمرك بف أكدم بف سعد بف عمي بف أسد بف  (ّ)
دا، ساردة بف يزيد بف جشـ بف الخزرج األنصارم كنيتو أبك عبد الرحمف كيقاؿ أبك عبد اهلل شيد بدرا كالعقبة  كشيد أح

كالخندؽ، كالمشاىد كميا مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كمات بالشاـ بناحية األردف في طاعكف عمكاس سنة ثماف 
كيىو، أحمد أنظر:  عشرة في خبلفة عمر كلو إحدل كثبلثكف سنة كقيؿ إنو حيف مات كاف لو ثبلثة كثبلثكف سنة، ) ابف مىٍنجي

 -ىػ، رجاؿ صحيح مسمـ، تحقيؽ: عبد اهلل الميثي، دار المعرفة ِْٖالمتكفى: بف عمي بف محمد بف إبراىيـ، أبك بكر 
ىػ، أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، َِّابف سعد، المتكفى:      (،ِِّ/ِ، )ُ، طَُْٕبيركت، 

 ((.ّٕٖ/ٕ، )ُـ، ط ُٖٔٗبيركت،  -الطبقات الكبرل، تحقيؽ: إحساف عباس، دار صادر  ،البصرم، البغدادم
أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف  ابف حنبؿ،     (، َّّ/ّ(،)ِّٗٓأبك داكد، سنف أبي داكد، رقـ ) (ْ)

عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ: د  - ىػ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: شعيب األرنؤكطُِْأسد الشيباني، المتكفى: 
     (، ّّّ/ّٔ(، )ََِِٕ، برقـ )ُـ، ط ََُِ -ىػ  ُُِْعبد اهلل بف عبد المحسف التركي،  مؤسسة الرسالة، 
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 حكـ أطمب(، آلك كال رأيي، أجتيدكجو الداللة: الشاىد في ىذا الحديث ىك قكؿ معاذ: )      
 فييا جاء التي المسألة بمثؿ فييا كأحكـ نص فييا جاء التي المسائؿ عمى بالقياس الكاقعة تمؾ
ر، كال المشابية مف بينيما لما نص ، فيذا دليؿ كاضح عمى مشركعية السمطة التقديرية (ُ)أيقىصِّ

 لمقاضي عند عدـ النص الصريح.

 مف القاضي. عمى جكاز التقدير األدلة 

 :الكتابمن 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ       ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅتعالى: )قكلو  -ُ

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

 .(ِ)(جئی

                                                                                                                                                                      

ىػ، سنف الترمذم، تحقيؽ كتعميؽ: ِٕٗالترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، أبك عيسى، المتكفى: 
براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جّ(، كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ ِ، ُأحمد محمد شاكر )جػ  ، ْ(، كا 

(،/  قاؿ َٖٔ/ّ(، )ُِّٕ، برقـ )ِـ، طُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗمصر،  -(، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي ٓ
ابف أنظر: ف معاذ، )مف حديث الحارث بف عمرك ع« أكبر معاجمو»كركاه الطبراني في  ،ابف الممقف حديث ضعيؼ

ف  ف:((، كقاؿ عنو ابف الممقّٓٓ-ّْٓ/ٗالممقف، البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير ) كا 
كاف ىذا الحديث عف غير مسميف، فيـ أصحاب معاذ، فبل يضره ذلؾ، ألنو يدؿ عمى شيرة الحديث، كأف الذم حدث بو 

أصحاب معاذ، ال كاحد منيـ، كىذا أبمغ في الشيرة مف أف يككف عف كاحد منيـ لك  الحارث بف عمرك عف جماعة مف
أصحابو مف أفاضؿ المسمميف كخيارىـ، كقد قيؿ: إف ك سمي، كيؼ كشيرة أصحاب معاذ بالعمـ كالديف كالفضؿ كالصدؽ 

الثقة، كعمى أف أىؿ العمـ قد عبادة بف نسي ركاه عف عبد الرحمف بف غنـ عف معاذ، كىذا إسناد متصؿ، كرجالو معركفكف ب
سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد  ،ابف الممقفأنظر: نقمكه كاحتجكا بو، فكقفنا بذلؾ عمى صحتو عندىـ، )

ىػ، تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنياج )تخريج منياج األصكؿ لمبيضاكم(، تحقيؽ: َْٖالشافعي المصرم، المتكفى: 
 ،أخرجو أبك داكد :كقاؿ الزيمعي ((، َُٗ/ُ، )ُـ، طُْٗٗبيركت،  -، المكتب اإلسبلمي حمدم عبد المجيد السمفي

جماؿ الديف أبك محمد  ،الزيمعيأنظر: كالترمذم عف أناس مف أصحاب معاذ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، مرسبل، )
مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج ىػ، نصب الراية ألحاديث اليداية ِٕٔعبد اهلل بف يكسؼ بف محمد ، المتكفى: 

الزيمعي، قدـ لمكتاب: محمد يكسؼ البىنيكرم، صححو ككضع الحاشية: عبد العزيز الديكبندم الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثـ 
لبناف/ دار القبمة لمثقافة  -بيركت  -أكمميا محمد يكسؼ الكاممفكرم، تحقيؽ: محمد عكامة، مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر 

 ((.ّٔ/ْ، )ُـ، طُٕٗٗىػ/ُُْٖالسعكدية،  -جدة  -سبلميةاإل
ىػ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة َُُْالمتكفى:  ،القارم، عمي بف )سمطاف( محمد، أبك الحسف نكر الديف المبل اليركم (ُ)

 (.ِِْٖ/ٔ، )ُـ، طََِِ -ىػ ُِِْلبناف،  -المصابيح، دار الفكر، بيركت 
 (.ٓٗسكرة المائدة، اآلية ) (ِ)
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 فعدال كجو الداللة: دلت اآلية الكريمة عؿ أنو يحكـ في جزاء الصيد لممحـر رجبلف       
 فيحكماف النعـ مف بو األشياء أشبو إلى فينظراف عدالف، فقيياف كدينكـ، ممتكـ أىؿ مف: منكـ
، كىذا نابع مف اجتيادىما في المقايسة بيف الحيكاف المصيد كالحيكاف المجزئ عنو، كىذه (ُ)بو

فيذا دليؿ فإف كاف لغير القاضي ىذه السمطة، فمو مف بابا أكلى، ، المقايسة مف طريؽ االجتياد
 .كاضح عمى أف لمقاضي التقدير في حكمو حسب ما يراه ضمف ضكابط معينة

ے  ۓ   ۓ            ےڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ كلو تعالى: )ق -ِ

 .(ِ)( ﮹  ﮺  ﮻      ﮸﮲  ﮳  ﮴   ﮵    ﮶  ﮷

كجو الداللة: الشاىد في ىذه اآلية أنو عمى مف طمقكا زكجاتيـ قبؿ أف يمسكىف أك يفرضكا       
 الغنى في أحكالكـ حسب عمى أمكالكـ مف بو يتمتعف ما عطكىفي أمأف يمتعكىف  ان ليف صداق
، كىذا دليؿ كاضح أف لمقاضي أف يحكـ بحسب (ْ)باجتياده الحاكـ يقدرىا، كىذه المتعة (ّ)كاإلقتار

 ما يقدره كيراه عند عدـ النص كىك دليؿ عمى مشركعية السمطة التقديرية.

 كمف السنة النبكية الشريفة:

 إلى -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ بعثني: قاؿ ،-عنو اهلل رضي– عمي عف ركم ما -ُ
ٍبيىةن  بنكا قد قكـ إلى فانتيينا اليمف،  فتعمؽ رجؿ، سقط إذ يتدافعكف كذلؾ ىـ فبينا لؤلسد، زي
 بحربة رجؿ لو فانتدب األسد، فجرحيـ أربعة، فييا صاركا حتى بآخر، رجؿ تعمؽ ثـ بآخر،

                                                           

ىػ، الكسيط في تفسير ْٖٔأبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي، النيسابكرم الشافعي، المتكفى سنة  ،الكاحدم (ُ)
القرآف المجيد، )التفسير الكسيط لمكاحدم(، تحقيؽ كتعميؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الشيخ عمي محمد معكض، 

ني الجمؿ، الدكتكر عبد الرحمف عكيس، قدمو كقرظو: األستاذ الدكتكر الدكتكر أحمد محمد صيرة، الدكتكر أحمد عبد الغ
 (.ِِٗ/ِ، )ُـ، ط ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓلبناف،  -عبد الحي الفرماكم، دار الكتب العممية، بيركت 

 (.ِّٔسكرة البقرة، اآلية ) (ِ)
(،  العز بف عبد السبلـ، أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف َّٓ/ُالماكردم، تفسير الماكردم، )النكت كالعيكف(، ) (ّ)

ىػ، تفسير القرآف )كىك َٔٔعبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء، المتكفى: 
ـ، ُٔٗٗ -ىػُُْٔبيركت،  –اهلل بف إبراىيـ الكىبي، دار ابف حـز  اختصار لتفسير الماكردم(، تحقيؽ: الدكتكر عبد

 (.ِِٗ/ُ، )ُط
ىػ، الحاكم الكبير في فقو َْٓأبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، المتكفى: ، الماكردم (ْ)

عادؿ أحمد عبد المكجكد،  الشيخ -مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني، تحقيؽ: الشيخ عمي محمد معكض 
(،    العمراني، البياف في مذىب اإلماـ ْٕٕ/ٗـ، ) ُٗٗٗ-ىػ  ُُْٗ، ُلبناف، ط -دار الكتب العممية، بيركت 

 (.ْٕٔ/ٗالشافعي، )
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 السبلح فأخرجكا اآلخر، أكلياء إلى األكؿ أكلياء فقاـ كميـ، جراحتيـ مف كماتكا فقتمو،
 اهلل كرسكؿ تقاتمكا أف تريدكف: فقاؿ ذلؾ، (ُ)تفيئة عمى عنو اهلل رضي عمي فأتاىـ ليقتتمكا،
ال القضاء، فيك رضيتـ إف قضاء بينكـ أقضي إني حي؟ كسمـ عميو اهلل صمى  حجز كا 

 فمف بينكـ، يقضي الذم ىك فيككف كسمـ عميو اهلل صمى النبي تأتكا حتى بعض عف بعضكـ
 الدية كثمث الدية، ربع البئر حضركا الذيف قبائؿ مف اجمعكا لو، حؽ فبل ذلؾ بعد عدا

 كلمثالث الدية، ثمث كلمثاني فكقو، مف ىمؾأ ألنو الربع، فمؤلكؿ كاممة، كالدية الدية كنصؼ
– إبراىيـ مقاـ عند كىك -كسمـ عميو اهلل صمى- النبي فأتكا يرضكا، أف فأبكا، الدية نصؼ
: القكـ مف رجؿ: فقاؿ ،(ِ)كاحتبى بينكـ، أقضي أنا: فقاؿ القصة، عميو فقصكا ،-السبلـ عميو
 .(ّ) -كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ- فأجازه القصة، عميو فقصكا فينا، قضى عميا إف

 دية في -عنو اهلل رضي– عمي المؤمنيف أمير اجتياد الحديث بٌيف: الداللة كجو          
 ذلؾ كتدافعكا الحفرة عمى ازدحمكا الذيف الجماعة قكـ مف يؤخذ: فقاؿ الزبية في المتجاذبيف

 الصفة، تمؾ عمى يقسـ ثـ ،( كاممة كالدية ،الدية كنصؼ ،الدية كثمث الدية، ربع)  المقدار
 المزدحميف بفعؿ ىمؾ ألنو ؛أرباع ثبلثػة دمو مف كييدر الدية ربع المترديف مف األكؿ فيعطى
 عميو، األنفار الثبلثة ككقكع االزدحاـ بمجمكع كقع مكتو فكأف بجنبو، لمف جذبو كىك نفسو كبفعؿ
 ثبلثة منزلة عميو الثبلثة ككقكع مكتو، بيا كاف التي األسباب مف كاحد سبب منزلة االزدحاـ كنزؿ
 المتسبب الجذب بمجمكع ىمؾ ألنو الدية ثمث الثاني كاستحؽ أرباع ثبلثة ديتو مف فيدر أسباب

                                                           

 ،(،   الفيركزآبادل، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكبُِٕ/ُابف منظكر، لساف العرب، )أنظر: أىم عمى أىثىًره، )  (ُ)
ىػ، القامكس المحيط، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي، ُٕٖكفى: المت

((، كتأتي بمعنى: أىتيتو عمى ْٗ/ُ، )ٖـ، طََِٓ -ىػ ُِْٔلبناف،  -مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
بيدم،تًفيئىًة ذىًلؾ، أم تىًفيئىوي الشَّيًء: ًحينيو كزى  ، مرتضى محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، مىانيو، )الزَّ

 ((.َُٔ/ُ، )ُىػ، تاج العركس مف جكاىر القامكس، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية، طَُِٓالمتكفى: 
عبد الحميد عمر، معجـ المغة العربية ر: أنظأم جمس عمى أىٍليىتىيو كضَـّ فىًخذىيو كساقىيو إلى بطنو بذراعيو ليستند، ) (ِ)

ابف منظكر، لساف العرب، أنظر: ((، كاحتبى الرجؿ إذا جمع ظيره كساقيو بعمامتو، كقد يحتبي بيديو، )َْْ/ُالمعاصرة، )
(ُْ/ُُٔ.)) 
يؽ: د. ىػ، فضائؿ الصحابة، تحقُِْالمتكفى:  ،الشيباني، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد (ّ)

مسند اإلماـ (،   أحمد بف حنبؿ، ِِٕ/ِ، )ُ، طُّٖٗ – َُّْبيركت،  –كصي اهلل محمد عباس، مؤسسة الرسالة 
،  أنظر: الصحيح رجاؿ رجالو كبقية ضعؼ، كفيو داكد أبك كثقو حنش كفيو أحمد ركاه،   )(ُٓ/ِأحمد بف حنبؿ )

 حساـ: ؽيحق، تالفكائد كمنبع الزكائد مجمع، ىػَٕٖ: المتكفى، سميماف بف بكر أبي بف عمي الديف نكر الحسف أبك، الييثمي
 ((.ِٕٖ/ٔ) ،ـُْٗٗ ىػ،ُُْْ، القاىرة القدسي، مكتبة، القدسي الديف
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 منزلة عميو االثنيف ككقكع كاحد، سبب منزلة االزدحاـ كنزؿ عميو االثنيف ككقكع االزدحاـ عف
 ألنو الدية نصؼ الثالث كاستحؽ بسببو، كاف عميو االثنيف كقكع ألف الثمثاف دمو مف فيدر سببيف
 كسقط كاحد كىك عميو فكقو مف كبكقكع االزدحاـ عف المتسبب تحتو ممف الجذب بمجمكع ىمؾ

 كلـ كاممة لمدية مستحقا فكاف فقط لو الجذب بمجرد ىبلكو كاف كالرابع نصفيا، كلـز ديتو نصؼ
 مقدار في ينظر حتى جنايتو تضمف مف جناية حكـ عمييـ األسد مف كقعت التي لمجناية يجعؿ

 عميو اهلل صؿ – النبي فأقره ،(ُ)بمجمكعيما الكاقعيف ىبلؾ كاف الذم الكقكع مف شاركيا ما
 التقدير كما فيو، نص ال فيما القاضي اجتياد جكاز عمى دليؿ كىذا ،ىذا اجتياده عمى -كسمـ
 .االجتياد ضركب مف ضرب إال القاضي مف

 كمف اإلجماع:

اتفؽ فقياء المسمميف مف المذاىب األربعة المتبكعة عمى مشركعية السمطة التقديرية       
النص، أك عند كجكد نص محتمؿ )غير قطعي(، عمى الرغـ  لمقاضي الشرعي عند عدـ كجكد

مف أنيـ لـ ينصكا عمييا صراحة؛ ألف مصطمح السمطة التقديرية مصطمح حديث لـ يكف متداكالن 
بينيـ، لكٌف مشركعيتيا بيِّنةه لدييـ عند حديثيـ عف بعض المسائؿ الفقيية، في بطكف كتبيـ، كمف 

 ىذه النصكص:

 أكالن: الحنفية:

 إلى كضأنو مف الحدكد في الشيادة قبكؿ يمنع في مسألة تقدير التقادـ الذم ب أبك حنيفة* ذى
، أم لمقاضي الحؽ في تقدير فترة التقادـ الذم يمنع الشيادة في زمانو في حاكـ كؿ اجتياد
 فتعذر مختمفة التأخير اقتضاء في كاألعذار لعذر، يككف قد التأخير أف، كعمؿ ذلؾ: ب(ِ)الحدكد
، كىذا دليؿ كاضح لمشركعية يعد ال كما إبطاء يعد فيما القاضي اجتياد إلى ففكض فيو؛ التكقيت

 .(ّ)السمطة التقديرية لمقاضي عند األحناؼ

 
                                                           

ىػ، نيؿ األكطار، تحقيؽ: عصاـ الديف َُِٓمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل اليمني، المتكفى:  ،الشككاني (ُ)
 (.ُٗ-َٗ/ٕ، )ُـ، طُّٗٗ -ىػ ُُّْالصبابطي، دار الحديث، مصر، 

 (ْٕ/ٕالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) (ِ)
 (.ْٕ/ٕالمرجع السابؽ، ) (ّ)
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 ثانيان: المالكية:

 العدـ الغريـ يدعً  لـ إذا* ذىب المالكية في طمب الغريـ ميمة ألداء الحؽ الذم عميو، فقالكا: 
 ،يسجف لـ بالماؿ ضامنا أك رىنا أعطيأف  لي يتيسر بينما أميمكني :قاؿ فإف ،باألداء يؤمر فإنو

 لـ إذا كىذا ،القاضي اجتياد إلى يرجع كذلؾ ،ككثرتو الديف قمة حسب عمى مدة القاضي كيؤخره
 منو امتنع فإف ،معجبلن  باألداء كأمر يؤخر لـ الناض أىؿ مف كاف فإف ،(ُ)الناض أىؿ مف يكف
لمقاضي أف يعطي الغريـ الذم لـ يدًع العدـ فترة ألداء الديف كىذه الفترة يقدرىا ، أم أف (ِ)سجف

 القاضي حسب اجتياده.

ككذلؾ قكليـ في مسألة تقدير األجؿ الذم تطمؽ بعده الزكجة إذا عجز الزكج عف النفقة،        
، أم إف لمقاضي الحؽ في تقدير مدة األجؿ لمزكج في (ّ)القاضي اجتياد إلى يرجع نوفقالكا: إ

 اإلنفاؽ عمى زكجتو، فإذا لـ ينفؽ يطمؽ عميو بعدىا. 

 كاألعياف األقكات بحسب القاضي اجتياد إلى ؿو كَّ كى مي  الفتراضً  عي جً رٍ يى  ما كؿككذلؾ قالكا       
سكاف ككسكة نفقة مف كالتقدير لمفرض يرجع ما كؿ أف يعني كالمكاف كالزماف كالسعر  كما كا 
 كبحسب ،كقدره القكت جنس بحسب فيو فيجتيد القاضي اجتياد إلى مكككؿ فإنو بذلؾ يمتحؽ
 كصيؼ شتاء مف الزماف كباعتبار ،كغبلء رخاء مف السعر كباعتبار ،عميو أك لو فرض ما عيف

، فيككف (ْ)كالمسكف االعتبارات ىذه فييا يبلحظ الكسكة ككذلؾ ،أىمو عادة في المكاف كباعتبار
 .يةالمالك عند لمقاضي التقديرية السمطة لمشركعية ان كاضح دليبلن  كؿ ما تقدـ

 

 
                                                           

 ((.ِّٔ/ٕالناض: الدراىـ كالدنانير، )ابف منظكر، لساف العرب، ) (ُ)
، ُػ، القكانيف الفقيية، طىُْٕأبك القاسـ، محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل، ابف جزم الكمبي الغرناطي، المتكفى:  (ِ)
(ُ/َِٗ.) 
المنكفي، عمي بف خمؼ أبك الحسف المالكي، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيركاني، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ  (ّ)

المتكفى  ،التنكخي، قاسـ بف عيسى بف ناجي   (،  ٕٖ/ِ، )ُىػ، طُُِْمحمد البقاعي، الناشر: دار الفكر، بيركت، 
شرح ابف ناجي التنكخي عمى متف الرسالة، المتف ألبي محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف ابف أبي زيد  ىػ، ّٕٖسنة 

 (.ِٖ/ِ، )ُـ، ط ََِٕ -ىػ  ُِْٖىػ، تحقيؽ، أحمد فريد المزيدم،  ّٖٔالقيركاني، المتكفى سنة 
 (.ُْٗ/ُميارة، اإلتقاف كاإلحكاـ في شرح تحفة الحكاـ المعركؼ بشرح، ) (ْ)
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 ثالثان: الشافعية:

 فيو المطمكب كاف ما كؿ تصح في :أنيا بالمجيكؿ الدعكل* ذىب الشافعية في مسألة صحة 
فييا  في األمكر المكقكؼ الحكـ تسمع بالمجيكؿ الدعكل أم أف، القاضي تقدير عمى مكقكفان 

 . (ُ)عمى تقدير القاضي

في حفظ ماؿ  عممو عمى أجرة لو يثبت أف القاضي مف األب طمبككذلؾ قكليـ في مسألة       
 بد الكلكف  ،لنفسو طمبيا لو فجاز يستأجر، أف لو فأل جرة؛أ لو يثبتطفمو كالتصرؼ فيو، قالكا: 

 بالحفظ متبرع ىناؾ يكف لـ إذا كىذا ،ابي االستقبلؿ لو كليس ،لؤلجرة القاضي تقدير مف
 دليؿ كىذا ، أم أف لمقاضي حؽ تقدير أجرة الكالد في حفظو كتصرفو في ماؿ طفمو،(ِ)كالعمؿ
 الشافعية. عند لمقاضي التقديرية السمطة لمشركعية كاضح

 

 رابعان: الحنابمة:

 إلى المدةبإرجاع تقدير  ،حتى يطمقيا القاضي (ّ)المفقكد زكجة تربص الحنابمة في مسألة * ذىب
 في مات أنو الظف عمى يغمب كثيرة سنيف أربع تككف فربما بعينيا، قضية كؿ في القاضي اجتياد
، أم أف لمقاضي حؽ تقدير الفترة التي يجب أف (ْ)الحاؿ بحسب قميمة تككف كربما ذلؾ، مف أقؿ

 تنتظرىا زكجة المفقكد حتى يطمقيا. 

                                                           

ىػ، األشباه كالنظائر في قكاعد كفركع فقو الشافعية، دار الكتب ُُٗجبلؿ الديف عبد، المتكفى سنة  ،ف السيكطيالرحم (ُ)
 (.ََِ/ِ، )ُـ، طُّٖٗىػ/َُّْلبناف،  –العممية بيركت 

قيؽ: عبد ىػ، خبايا الزكايا، تحْٕٗأبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الشافعي، المتكفى:  ،الزركشي (ِ)
(،  النككم، ركضة الطالبيف ِٕٓ/ُ، )ُىػ، طَُِْالككيت،  -القادر عبد اهلل العاني، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية 

المتكفى:  ،(،   السنيكي، زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيىٕٗ/ٕكعمدة المفتيف، )
 (.ُِٗ/ّالكردية، المطبعة الميمنية، بدكف طبعة كبدكف تاريخ، ) ىػ، الغرر البيية في شرح البيجةِٔٗ

ىػ، ُُِْالمتكفى:  ،المفقكد: ىك الذم انقطع خبره فمـ يعمـ لو حياة كال مكت، )العثيميف، محمد بف صالح بف محمد (ّ)
 ((.ّّٕ/ُّ،  )ُىػ، طُِْٖ- ُِِْالشرح الممتع عمى زاد المستقنع، دار النشر: دار ابف الجكزم، 

 (.ّّٕ/ُّالعثيميف، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، ) (ْ)
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 يرى  لـ كحيث ظ،غمٌ  التغميظ القاضي رأل ككذلؾ قكليـ في مسألة تغميظ اليميف، فقالكا: إف      
 لمشركعية كاضح دليؿ يذا، ف(ُ)القاضي اجتياد إلى ترجع المسألة أف يعني ظ،يغمِّ  لـ التغميظ
 الحنابمة. عند لمقاضي التقديرية السمطة

 

 كمف المعقكؿ: 

، كمف العادؿ بالقضاء إال يتأتى ال كالعدؿ الحياة، أساس العدؿ فكما ذكرنا سابقا بأ      
المعركؼ بأف القضاء في كقتنا الحاضر يعتمد بجمو عمى نصكص قانكنية كضعيا المشرع ضمف 
قانكف معيف عمى القاضي االعتماد عمييا أثناء أداء عممو، كبما أف الحياة في تزايد كتقدـ، ككقائع 

تمرة كغير متناىية، كأف القانكف ميما كاف دقيقان كجامعان فمف الناس كحكادثيـ متجددة كمس
االستحالة أف يشمؿ جميع نكاحي الحياة، كبيرىا كصغيرىا، قديميا كحديثيا، فحتى يتحقؽ عدؿ 
القاضي المنشكد مف القضاء ال بد أف يترؾ لو حرية تعتمد عمى فيمو كخبرتو كتفكره كمقايستو 

المعركضة عميو التي ال نص عمييا في القانكف الذم بيف يديو، يبني عمييا أحكامو في األمكر 
أك األمكر التي فييا نص محتمؿ، كبما أف القانكف الشرعي مستمد أحكامو مف الشريعة االسبلمية 
خاتمة الشرائع الكاممة الشاممة لجميع نكاحي الحياة، ال بد مف أف تمنح القاضي ىذه السمطة 

 شكدة منو عمى أتـ كجو.التقديرية ليحقؽ الغاية المن

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ُْٖ/ُٓالعثيميف، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، ) (ُ)
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في  الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة كمصادر ضكابط :الثاني المبحث
 .قانكف األحكاؿ الشخصية األردني كأىميتيا

 

 . الشرعي لقاضيتقدير ا مصادر: األكؿ المطمب      

 

 .الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة ضكابط: الثاني المطمب      

 

 .التقديرية السمطة أىمية: الثالث المطمب      

 

 .الشخصية األحكاؿمفيـك : الرابع المطمب     

 

 .الشخصية لؤلحكاؿ التقنيف: الخامس المطمب     
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 .الشرعي لقاضيا تقدير مصادر :األكؿ المطمب

 

بعد أف بيف الباحث تعريؼ السمطة التقديرية لمقاضي، كبيف مشركعيتيا في الشريعة        
االسبلمية، فبل بد مف بياف المصادر التي يعتمد عمييا القاضي في تقديره بالسمطة الممنكحة لو، 
التي يبني عمييا أحكامو في ما يعرض عميو مف أمكر ال نص فييا، أك أمكر فييا نص محتمؿ 

 بيف يديو مف القانكف الذم يعمؿ بو. فيما

كالمقصكد مف مصادر التقدير في سمطة القاضي ىك: كؿ ما يعيف القاضي بصفة نظرية       
أك عممية، رئيسية أك تابعة في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل، ابتداءن مف رفع الدعكل حتى 

 قضاء.، كتنفيذه؛ ليصؿ إلى الغاية المطمكبة مف ال(ُ)إصدار الحكـ فييا

 فمف ىذه المصادر: 

 القرآف الكريـ:  -ُ

  ﮲ے  ے  ۓ  ۓ  هلل؛ لقكلو تعالى: ) إال حكـ ال أنو عمى اتفقكا جميعان  األمة عمماء فإ         

، الكحي بكاسطة تعالى منو كميا األحكاـ مصدر فإف كعميو ،(ِ)(﮶  ﮷     ﮸  ﮵﮳  ﮴
 اهلل صمى- فإنو المطيرة، النبكية السنة كىك متمك غير أك الكريـ، القرآف كىك متمك إما كالكحي
 أف يتبيف ىنا كمف، يكحى كحي إال ىك إف اليكل عف ينطؽ ال رسكال، بصفتو -كسمـ عميو

 .(ّ)مباشرة بصفة كالسنة الكتاب إلى ترجع كميا األحكاـ مصادر

                                                           

 (.ٖٗبركات، السمطة التقديرية لمقاضي في الفقو اإلسبلمي، ) (ُ)
 .ٕٓسكرة االنعاـ، اآلية  (ِ)
درىاسىة: الدكتكر محمَّد  ُٖٗ أبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد، المتكفى: ،الشيباني (ّ) ، تحقيؽ كى ىػ، األىٍصؿي

، بيركت  المكسكعة الفقيية الككيتية، صادر   (،   ُٕٕ، )ُط ـ،َُِِ -ىػ ُّّْلبناف،  -بكينككالف، دار ابف حـز
ية، : الطبعة الثانِّ - ُىػ(، األجزاء ُِْٕ -ـ َُْْالككيت، الطبعة: )مف  –عف: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية 

: الطبعة ْٓ - ّٗمصر، األجزاء  –: الطبعة األكلى، مطابع دار الصفكة ّٖ - ِْالككيت، األجزاء  –دار السبلسؿ 
محيي  ،(،   البغكمّٗ/ُ(،   النفراكم، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، )ّْ/ُالثانية، طبع الكزارة، )

ىػ، التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي،  ُٔٓحمد بف الفراء، الشافعي، المتكفى: السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف م
 (.ُْ/ُ، )ُـ، ط ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖتحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي محمد معكض، دار الكتب العممية، 



 

45 

مف مصادر سمطتو  مد عمى القرآف الكريـ كمصدر أساسفيجب عمى القاضي أف يعت      
سابقا المصدر  ديو؛ ألف القرآف الكريـ كما ذيًكرالتقديرية عند حكمو عمى الكاقعة التي بيف ي

 األساسي لمتشريع االسبلمي بأكممو.

 أف المسائؿ بعض و عمىحكمكيشترط في القاضي عند اعتماده عمى القرآف الكريـ في       
 لو تعمؽ ال بما جيمو ذلؾ في يضره كال فييا منو بد ال كما المسألة بتمؾ يتعمؽ بما عارفا يككف
الفقيية  المسائؿك  حكاـاأل بجميع عالما يككف أف رطتش، كال يالفقيية المسائؿ بباقي يتعمؽ مما بيا

  .(ُ)البشر كسع تحت يدخؿ ال مما ذلؾ؛ ألف كمداركيا

 السنة الشريفة:  -ِ

ف الكريـ الذم يعتمد عميو بعد القرآكما ذكرنا ىي المصدر الثاني فالسنة الشريفة       
، كبما أف السمطة التقديرية عبارة عف اجتياد مف (ِ)حكاموعمييا أيبني ك  القاضي في اجتياده

القاضي فتككف السنة الشريفة مصدران مف مصادر السمطة التقديرية لمقاضي؛ ألنيا مف 
 ذ آنؼ الذكر.المصدر الثاني مف مصادر االجتياد، كمف األدلة عمى ذلؾ حديث معا

 اإلجماع:  -ّ

يجب عمى القاضي الرجكع إلى اإلجماع كمصدر مف مصادر سمطتو التقديرية عند الحكـ       
بيذه السمطة عمى الكاقعة التي بيف يديو إذا لـ يجد ما يعتمد عميو في حكمو مف الكتاب أك سنة 

 .-صمى اهلل عميو كسمـ–رسكؿ اهلل 

                                                           

ىػ، اإلحكاـ في أصكؿ ُّٔالديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي المتكفى:  ؼاآلمدم، أبك الحسف سي (ُ)
 ،ابف أمير حاج     (،ُْٔ/ْ، )ُلبناف، ط -دمشؽ -األحكاـ، تحقيؽ: عبد الرزاؽ عفيفي، المكتب اإلسبلمي، بيركت

ىػ، التقرير كالتحبير، دراسة ٕٖٗأبك عبد اهلل، ابف المكقت الحنفي، المتكفى: ، شمس الديف محمد بف محمد بف محمد
 (.ٗٓ/ٔ، )ُـ، طُٗٗٗىػ/ُُْٗبيركت، –كتحقيؽ: عبد اهلل محمكد محمد عمر، دار الكتب العممية 

 (.ُٕٕالشيباني، األصؿ، ) (ِ)
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، (ُ)انعقادهبعد  تومخالففعميو أف يعرؼ مكاطف اإلجماع؛ ألنو إذا انعقد اإلجماع ال يجكز        
، لقكلو (ِ)ضبللة عمى تجتمع ال األمة ألف كتعالى؛ سبحانو اهلل حكـ عف ان كاشف يككف تحقؽ إذاف
 ،ىكذا الجماعة عمى اهلل يد ك ،أبدان  ضبللة عمى أمتي اهلل يجمع ال: )-صمى اهلل عميو كسمـ–

 عمى تجتمع ال أمتي إف، كفي ركاية أخرل: )(ّ)(النار في شذ شذ مف فإنو األعظـ السكاد فاتبعكا
 .(ْ)(األعظـ بالسكاد فعميكـ اختبلفا رأيتـ فإذا، ضبللة

 اهلل كتاب في شيء جاءؾ إذا" :إليو كتب عمر أف :الشعبي عف الشيبانيككذلؾ لما ركاه       
ذا ،الرجاؿ عميو يغمبنؾ كال بو فاقض  سنة في فانظر كجؿ عز اهلل كتاب في ليس ما جاءؾ كا 
 في يكف كلـ كجؿ عز اهلل كتاب في ليس أمران  كاف فإف بيا فاقض كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ
 في ليس مما كاف فإف ،بو فخذ الناس عميو أجمع ما ،فانظر كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ سنة
 أم فاختر أحد قبمؾ فيو يتكمـ كلـ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ سنة في كال كجؿ عز اهلل كتاب

ف ،فتقدـ كتقدـ رأيؾ تجتيد أف :شئت إف ،شئت األمريف ف أال ،فتأخر تتأخر أف شئت كا   كا 
 .(ٓ)"لؾ خير التأخير

 
                                                           

ىػ، المستصفى، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ عبد الشافي، َٓٓأبك حامد محمد بف محمد الطكسي، المتكفى:  ،الغزالي (ُ)
 ،السرخسي، محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة  (،   ُّٕ/ُ، )ُـ، طُّٗٗ -ىػ ُُّْالعممية، دار الكتب 
 (.َُٖ/ِ، )ُبيركت، ط –ىػ، أصكؿ السرخسي، دار المعرفة ّْٖالمتكفى: 

القيركاني،  (،  ، النفراكم، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيدُْ/ُابف الفراء، التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي، ) (ِ)
 (   ّْ/ُ(،    المكسكعة الفقيية الككيتية، )ُٕٕ(،    الشيباني، األصؿ، )ّٗ/ُ)
الحافظ جبلؿ الديف  ،السيكطي أنظر: (، )صححو السيكطي كاأللباني،َُِ/ُالحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، ) (ّ)
صحيح الجامع الصغير، رتَّبو كعمؽ عميو: العبلمة محمد ناصر الديف األلباني،  السراج المنير في ترتيب أحاديث  -

 ((.ِٕٕ/ِ، )ّـ، ط ََِٗ -ىػ  َُّْتكزيع مؤسسة الرياف،  -عصاـ مكسى ىادم، دار الصديؽ 
أنظر: دكف الجممة األكلى فيي صحيحة،  -(، )قاؿ األلباني: ضعيؼ جدا ٔٗ/ٓابف ماجة، سنف ابف ماجة، ) (ْ)

ىػ، صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجة، مصدر الكتاب: برنامج منظكمة َُِْاأللباني، محمد ناصر الديف المتكفى: 
 ((.َْٓ/ٖ، )ُمف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية، ط -المجاني  -التحقيقات الحديثية 

ىػ، األحاديث المختارة أك المستخرج مف ّْٔبف عبد الكاحد ضياء الديف أبك عبد اهلل محمد المقدسي، المتكفى: ا (ٓ)
األحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما، دراسة كتحقيؽ: معالي األستاذ الدكتكر عبد الممؾ بف 

(، كقاؿ ِّٗ/ُ، )ّـ، ط َََِ -ىػ  َُِْلبناف،  -ع، بيركت عبد اهلل بف دىيش، دار خضر لمطباعة كالنشر كالتكزي
 المختارة األحاديث مف المستخرج أك المختارة أنظر: ابف عبد الكاحد، األحاديثبف عبد الكاحد المقدسي: اسناده صحيح، )

ي، صحيح ((، كقاؿ األلباني صحيح اإلسناد مكقكؼ، )األلبانِّٗ/ُ، )صحيحييما في كمسمـ البخارم يخرجو لـ مما
 ((.ّٗٗ/ُُكضعيؼ سنف النسائي، )
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 :القياس -ْ

 بالعمؿ عمييا المنصكص األصكؿ مف عنيا المسككت الفركع أحكاـ طمبالقياس ىك:       
 المعنى في الشتراكيما حكمو، في يشركو حتى بأصمو؛ فرع كؿ ليمحؽ معانييا؛ مف المستنبطة
 .(ُ)الحكـ في بينيما الجامعة بالعمة باألصؿ الفرع إلحاؽ القياس فصار ،بالعمة بينيما كالجمع

 كاؼ الظف كىذا المجتيد، ظف في تعالى اهلل حكـ عف كاشؼ -بو يقكؿ مف عند- فالقياس      
 .(ِ)الصحيح القياس شركط تكفرت متى االحتجاج في

 األحكاـ الصادرة عف القضاة السابقيف. -ٓ

فكذلؾ تعتبر األحكاـ الصادرة عف القضاة السابقيف مف مصادر سمطة القاضي التقديرية،       
ضمف النطاؽ )االختصاص(  (ّ)القضائي العمؿ سكابؽ عميو جرت بما االسترشادفعمى القاضي 

 اليو يذىب كما الشريعة مع يتعارض ال فيماالمطبؽ عميو القانكف الذم بيف يدم القاضي، 
 .(ْ)فقيية قكاعد مف قرركه كما فرعية فتاكل مف الشريعة فقياء جميكر

 :(االستئناؼ كالمحكمة العميا الشرعية )محكمة الصادرة عف المحاكـ األعمى درجة، القرارات -ٔ
 االستئناؼ الشرعية، )كتصدر عنيا القرارات االستئنافية(: محكمة -

لقد كجدت محكمة االستئناؼ الشرعية في المممكة األردنية الياشمية ك في دكلة فمسطيف       
( مف ىذا ُِـ كخاصة المادة )ُِٕٗ( لسنة ُٗبمكجب قانكف تشكيؿ المحاكـ الشرعية رقـ )

 .(ٓ)القانكف

                                                           

 (.ُّٔ/ُٔالماكردم، الحاكم الكبير، ) (ُ)
(،  المكسكعة الفقيية الككيتية، ُٖٕ-ُٕٕ(، الشيباني، األصؿ، )ُْ/ُابف الفراء، التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي، ) (ِ)
(ُ/ّْ.) 
 (.ٓ(، الفقرة )ّ، المادة )ُِٖٗقانكف أصكؿ األحكاـ القضائية السكداني لسنة  (ّ)
 (.ٓ(، الفقرة )ّ، المادة )ُِٖٗقانكف أصكؿ األحكاـ القضائية السكداني لسنة  (ْ)
 كالتي تنص عمى:  (ٓ)
تشكؿ في المممكة األردنية الياشمية محاكـ شرعية ابتدائية في األلكية كاألقضية )أك في أم مكاف آخر( كمحكمة  - أ

 يقره مجمس الكزراء مف آف إلى آخر بمكافقة الممؾ.استئناؼ كاحدة أك اكثر حسب الحاجة بنظاـ 
*تنعقد ىيئة المحكمة االبتدائية مف قاضو منفرد أك عدد مف القضاة حسب الحاجة كعند تشكيميا مف أكثر مف قاضو  - ب

 يعيف األعمى في الدرجة رئيسا ليا بقرار مف المجمس.
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ادرة عف محكمة االستئناؼ كىي عبارة عف سكابؽ قضائية صة: القرارات االستئنافي      
لى النصكص الفقيية أك القانكنية التي استقر عمييا القضاء عمى مر الزماف إ، مستندة (ُ)الشرعية

، يسترشد بيا القضاة في عمميـ القضائي لمكصكؿ الى (ِ)كدكف تجاكز لحدكد الشريعة الغراء
المنظكرة أمامو، كذلؾ لتجنب الفصؿ في الدعكل بحكـ الحكـ القضائي الصحيح في القضية 

 .قضائي مجانب لمصحة فيستكجب الفسخ مف قبؿ محكمة االستئناؼ الشرعية

 المحكمة العميا الشرعية: -

( ُُاستحداث المحكمة العميا الشرعية في المممكة األردنية الياشمية بمكجب القانكف رقـ )      
 .(ّ)ـُٗٓٗ( لسنة ُّمحاكمات الشرعية رقـ )المعدؿ لقانكف أصكؿ ال َُِٔلسنة 

فمسطيف بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ  دكلة استحدثت المحكمة العميا الشرعية فيك       
ـ الصادر عف الرئيس الراحؿ ياسر عرفات، كالمنشكر في ََِّ/ٗ/ُٗالمؤرخ  ََِّ/ُٔ

األعمى لمقضاء الشرعي (، الذم شكؿ بمكجبو المجمس ْٕجريدة الكقائع الفمسطينية في العدد)
، كبالرجكع إلى قانكف (ْ)كالمحكمة العميا الشرعية، كتـ كضع نظاـ خاص بالمحكمة العميا الشرعية

الذم حدد صبلحية تشكيؿ المحاكـ  (ٓ)ـُِٕٗ( لسنةُٗتشكيؿ المحاكـ الشرعية األردني رقـ )
 المحاكمات الشرعية ( منو، كقانكف أصكؿُِالشرعية كدرجاتيا كاختصاصاتيا، كبخاصة المادة)

ىما مف القكانيف كالتشريعات األردنية المتعمقة بالقضاء ك ، (ٔ)ـُٗٓٗ( لسنة ُّاألردني رقـ )

                                                                                                                                                                      

كتنعقد برئيس كعضكيف كيجكز تشكيؿ أكثر مف  *تؤلؼ محكمة االستئناؼ الشرعية مف رئيس كعدد مف األعضاء     
 ىيئة في المحكمة عمى أف يككف رئيس الييئة أقدميـ في الدرجة كتصدر قراراتيا باألكثرية كتككف أحكاميا قطعية.

 ـ.ُٗٓٗ( لسنة ُّ(، مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ )ُّٓالمادة ) (ُ)
لقرارات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل، مكتبة دار ا ،داكد، القاضي أحمد محمد عمي (ِ)

 .ٓ/ُ، ُـ، طُٖٗٗ-ىػ ُُْٖاألردف، -الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف
بمكجب المادة  كذلؾـ، ُٗٓٗ( لعاـ ُّ( لقانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ)ُُٔإضافة نص المادة )تـ  (ّ)
، ُٗٓٗ( لسنة ُّـ المعدؿ لقانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ )َُِٔ( لعاـ ُُ) ( مف القانكف رقـّٓ)

 .ـَُِٔ/ْ/ُٕتاريخ  ِّٗٓالمنشكر في الجريدة الرسمية في العدد رقـ 
الصادر عف  ََِْ/َُـ، كفؽ التعميـ رقـ ََِّ/ ٗ/  َِصادر عف المجمس األعمى لمقضاء الشرعي بتاريخ  (ْ)

 ـ. غير منشكر.ََِْ/ْ/ْتاريخ  َِٕ/ُٓؽ/ قاضي القضاة رقـ
ـ، جمعية ُٖٗٗ-ىػَُْٗاألردف، -مجمكعة التشريعات الخاصة بالمحاكـ الشرعية، عماف ،الظاىر، راتب عطا اهلل (ٓ)

 (.ِٓ، )ّالمطابع التعاكنية، ط
 .(ّٓالظاىر، مجمكعة التشريعات الخاصة بالمحاكـ الشرعية، ) (ٔ)
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دكلة في  ـ، كالذم بقي العمؿ بيا ساريان ُْٗٗعاـ  حتىالشرعي كالتعديبلت التي طرأت عمييا 
بمكجب قرار رئيس السمطة فمسطيف )الضفة الغربية( بعد قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية، كذلؾ 

، نجد أنيا لـ تنص في مكادىا عمى (ُ)ـُْٗٗ( لسنة ُالفمسطينية الراحؿ ياسر عرفات، رقـ)
محكمة ىي محكمة قانكف؛ كأعمى درجة مف درجات ىذه الكبما أف المحكمة العميا الشرعية، كليذا 

بالمراحؿ الدستكرية حتى  البد لممشرع الفمسطيني مف تقنينيا كأف تمرالدرجة الثالثة"  التقاضي"
 الصفة القانكنية. تكتًسب أحكاميا كقراراتيا

فالقرارات الصادرة عف المحاكـ األعمى درجة )القرارات االستئنافية(، )كقرارات المحكمة       
العميا(، تعتبر أيضا مف مصادر السمطة التقديرية ألف القاضي يعتمد عمييا في كثير مف 

 بني عمييا بعض أحكامو، كمف ىذه القرارات:أحكامة، كيستمد منيا كي

مف قانكف أصكؿ  (ِ) المادة( مف ٖ* ككذلؾ كردت قرارات استئنافية عمى الفقرة )    
 :التالية المكاد في كتفصؿ الشرعية المحاكـ تنظرالمحاكمات الشرعية كالتي تنص عمى: )

 كالنسب كالنفقة المير حساب عمى يدفع كما كالجياز كالمير كالمفارقات المناكحات
 .(ِ)(كالحضانة

فقد نصت ىذه المادة عمى أف مف اختصاص المحاكـ الشرعية دعكل المير عمى       
اإلطبلؽ، كالمتبادر لمذىف أف دعكل المير ترفع مف الزكجة عمى زكجيا تطمب فيو ميرىا كلـ 

                                                           

، رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس السمطة ُْٗٗ( لسنة ُكالذم ينص عمى: قرار رقـ ) (ُ)
 الكطنية الفمسطينية بناء عمى قرار المجنة التنفيذية كبناءن عمى الصبلحيات المخكلة لو. يقرر ما يمي: 

في األراضي  ُٕٔٗ/ٔ/ٓسارية المفعكؿ قبؿ تاريخ  (: يستمر العمؿ بالقكانيف كاألنظمة كاألكامر التي كانتُمادة )
 الفمسطينية "الضفة الغربية كقطاع غزة" حتى يتـ تكحيدىا.

(: تستمر المحاكـ النظامية كالشرعية كالطائفية عمى اختبلؼ درجاتيا في مزاكلة أعماليا طبقان لمقكانيف كاألنظمة ِمادة )
 المعمكؿ بيا.

لنظاميكف كالشرعيكف كأعضاء النيابة العامة في ممارسة أعماليـ كؿ في دائرة اختصاصو (: يستمر السادة القضاة اّمادة )
 كفقا لمقكانيف.

 (: يسرم ىذا القرار اعتبارا مف تاريخو كيبمغ مف يمـز لتنفيذه كينشر في الجريدة الرسمية.ْمادة )
ئيس المجنة التنفيذية لمنظمة ميبلدية ياسر عرفات ر  ُْٗٗ/ٓ/َِىجرية المكافؽ:  ُُْْذم الحجة  ٗتكنس في: 

، اعداد معيد -المقتفي-التحرير الفمسطينية رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية( منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف
 (.http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=9663 الحقكؽ في جامعة بيرزيت، )

 (.ٖفقرة  ِـ، المادة )ُٗٓٗ( لسنة ُّقانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ ) (ِ)
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مف  تفصؿ ذلؾ، كلكف ىناؾ حاالت لـ ينص عمييا القانكف تستكجب النظر فييا ىؿ ىي
 اختصاص المحكمة الشرعية أـ ال؟

 كالد الزكجة قبض ميرىا مف زكجيا كلـ يسممو ليا. إذا كافالحالة األكلى: 

في ىذه الحالة كقرركا أنيا أيضا مف  تقديريةال سمطتيـ االستئناؼ قضاة لقد استخدـ       
الذم ينص عمى: )إف مف كظيفة  االستئنافي القرار أصدركاك  اختصاص المحاكـ الشرعية،

في العقد كالقبض الذم المحاكـ الشرعية نظر دعكل طمب الزكجة ميرىا مف كالدىا ككيميا 
( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية جعمت مف ِ( مف المادة )ٖف الفقرة )قبضو، حيث إ

لمطمؽ أف كظائؼ المحاكـ الشرعية حؽ رؤية دعاكم المير، كقد جاءت مطمقة، كاألصؿ في ا
يجرم عمى اطبلقو كال يشترط في المير أف تككف الدعكل بو بيف الزكجيف كما ىك كاضح في 

 .(ُ)النصكص الشرعية(

فيذا القرار االستئنافي يعتبر مف مصادر السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي يعتمد عميو في       
 لـ يسمميا ميرىا.مثؿ ىذه الحاالت، كأف يككف شقيقيا ككيميا في العقد كالقبض، ك 

الحالة الثانية: إذا سمـ الزكج زكجتو ميرىا كامبلن، أك بضعان منو، كانكرت ذلؾ كرفع دعكل يثبت 
 فييا أنو سمميا ميرىا.

 مف أيضان  أنيا كقرركا التقديرية سمطتيـكأيضا في ىذه الحالة استخدـ قضاة االستئناؼ      
إف قرار المحكمة : )عمى ينص الذم االستئنافي القرار كأصدركا الشرعية المحاكـ اختصاص

االبتدائية بأف كظيفتيا رؤية دعكل المستأنؼ عميو طمبو في دعكاه الحكـ عمى المستأنفة بثبكت 
إيصاليا تكابع ميرىا المعجؿ، كىي عبارة عف مصاغ ذىبي بقيمة سبعمائة دينار، كميرىا 

بذلؾ صحيح، فقد نصت الفقرة الثامنة مف  المؤجؿ بقيمة ثبلثة آالؼ دينار، كمنعيا مف مطالبتو
المادة الثانية مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية: عمى أف المحاكـ الشرعية تنظر كتفصؿ في 
قضايا المير، كىذا اإلطبلؽ يعطي المحاكـ الشرعية الحؽ في رؤية تمؾ الدعكل عمى أية كجو 

 .(ِ)(كانت مادامت تتعمؽ بمير

                                                           

 (.ّٓٗ/ِ،  )ْٓ/َُ/ْتاريخ  ّٖٔٓداكد، القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، القرار االستئنافي رقـ  (ُ)
 (.ُٗٗ/ِ،  )ٖٖ/ٔ/َّتاريخ  ِِِٖٗداكد، القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، القرار االستئنافي رقـ  (ِ)
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 يعتمد الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة مصادر مف يعتبر االستئنافي رالقرا ىذاأيضا  ك      
 كأف يككف الزكج قد ،عمى أف تككف مف اختصاص المحاكـ الشرعية الحاالت ىذه مثؿ في عميو
زكجيا  يككف أفكامبلن، كعاد كأخذه منيا عمى سبيؿ أف يعيده ليا كلـ يعده، أك  ميرىا زكجتو سمـ

 قد سرؽ منيا ميرىا كاعترؼ بسرقتو كلـ يرجعو ليا.

 العادة كالعرؼ:  -ٕ

 .(ُ)السميمة الطباع عند المقبكلة المتكررة األمكر مف النفكس في يستقر ما العادة: ىي      

 الطباع ذكم عند مقبكال كيككف بالنفكس يتقرر الذم األمر بأنيا: (ِ)كعرفيا عمي حيدر     
 بخبلؼ كمعاكدتو الشيء راتكر  منيا يفيـ العادة لفظة أف عمى المرة، بعد المرة بتكراره السميمة
 .(ّ)حكـ عميو يبنى كال عادة يعد فبل الناس، يعتده كلـ مرتيف، أك مرة ةصدف الجارم األمر

  .(ْ)أخرل بعد مرة إليو كالمعاكدة السميـ، لمطبع مقبكؿ شيء عمى االستمرار ىيك       

 .(ٓ)العادة بمعنىيأتي  كالعرؼ      

 العرؼ بأثر تتعمؽ القاعدة إف ىذه، ف"(ٔ)محكَّمة العادة" :أف القاعدة الفقيية عمى تنصفقد       
 الغالب عمى تحمؿ إنما المكمفيف عبارات أف كتفيد كأفعاؿ، أقكاؿ مف المكمفيف تصرفات في

                                                           

 (،   ٕٗ/ُالسيكطي، األشباه كالنظائر، ) (ُ)
ىك عمي حيدر خكاجو أميف أفندم فقيو حنفي كاف الرئيس األكؿ لمحكمة التمييز كأميف الفتيا ككزير العدلية في الدكلة  (ِ)
ىػ، كمف مصنفاتو: درر الحكاـ شرح ُّّٓلعثمانية كمدرس مجمة األحكاـ العدلية بمدرسة الحقكؽ باألستانة، تكفي سنة  ا

-https://alمجمة األحكاـ، )شاشة المؤلفيف في المكتبة الشاممة(، )ممتقى أىؿ الحديث، 
maktaba.org/book/31617/37929.) 

ىػ،  درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، تحقيؽ كتعريب: فيمي ُّّٓى: خكاجو أميف أفندم، المتكف ،عمي حيدر (ّ)
 (.ْْ/ُ، )ُـ، طُُٗٗ -ىػ ُُُْالحسيني، دار الجيؿ، 

ىػ، شرح القكاعد الفقيية، صححو كعمؽ عميو: مصطفى أحمد ُّٕٓ -ىػ ُِٖٓ ،الزرقا، أحمد بف الشيخ محمد (ْ)
 (.ُِٗ/ُ، )ِ، طـُٖٗٗ -ىػ َُْٗدمشؽ / سكريا،  -الزرقا، دار القمـ 

 (.ْْ/ُعمي حيدر، درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، ) (ٓ)
ميٍكسيكعىة  ،الغزم، محمد صدقي بف أحمد بف محمد آؿ بكرنك أبك الحارث  (، ٕٗ/ُالسيكطي، األشباه كالنظائر، ) (ٔ)

الجكيني، عبد   (،   ْٕٕ/ ُ/ُ، )ُـ، طََِّ -ىػ ُِْْلبناف،  -القىكاًعدي الًفٍقًييَّة، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيركت 
ىػ، نياية المطمب ْٖٕأبك المعالي، ركف الديف، الممقب بإماـ الحرميف، المتكفى:  ،الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد

، ُـ، طََِٕ-ىػُِْٖفي دراية المذىب، حققو كصنع فيارسو: أ. د/ عبد العظيـ محمكد الٌديب، دار المنياج، 
(ٖ/ُّٔ.) 
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 مف النادر أك الشاذ عمى تحمؿ كال بخبلفو، يصرحكا لـ ما بينيـ كالمشيكر الناس بيف المتعارؼ
 .(ُ)المحامؿ

، أم شرعي حكـ إلثبات حكمان  تجعؿ خاصة أك كانت عامة العادة أف كتعني ىذه القاعدة      
 .(ّ)الحكـ عميو يبنى دليؿ ألنيا ؛النزاع عند المرجع ىي :أم محكمة كمعنى ،(ِ)معمكالن بيا شرعا

صمى اهلل عميو -المركم عف النبي  الشريؼ الحديث إلى (ْ)يرجع أصميا كىذه القاعدة      
 اهلل عند فيك سيئا المسممكف رآه ما ك حسف اهلل عند فيك حسنا المسممكف رأل ما) فقاؿ: -كسمـ
 .(ٓ)سيئ(

( ُّٖالمذىب الحنفي، أك المرجع الفقيي حاؿ عدـ كجكد نص، كقد نصت المادة ) -ٖ
 .(ٔ)حنيفة أبي مذىب مف الراجح إلى فيو يرجع القانكف ىذا في لو ذكر ال ما عمى:

 الخبرة: تمعب خبرة القاضي في مجاؿ القضاء دكران كبيران في سمطتو التقديرية. -ٗ
 الفطنة كالذكاء:  -َُ
الخبراء: فكثيران مف األحياف يعتمد القاضي في تقديره لممسألة التي بيف يديو عمى أىؿ  -ُُ

 إخبارىـ لتقدير ذلؾ.الخبرة، كخاصة في تقدير النفقات كاألجكر، فيعتمد عمى 
الشكرل: ككذلؾ تعتبر الشكرل مصدران ميمان مف مصادر سمطة القاضي التقديرية، فإف  -ُِ

استعصى عمى القاضي أمر، كجب عميو سؤاؿ مف لو عمـ بو حتى يبمغ األصمح فييا ككؿ 
 إليو، أال كىك العدؿ.

                                                           

، ُـ، طََِّ -ىػ ُِْْلبناف،  -ميٍكسيكعىة القىكاًعدي الًفٍقًييَّة، مؤسسة الرسالة، بيركت ،الغزم، أبك الحارث (ُ)
(ُ/ُ/ْٕٕ.) 
ىػ، التحبير شرح ٖٖٓالدمشقي الصالحي الحنبمي، المتكفى:  ،المرداكم، عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف (ِ)

السعكدية /  -الرحمف الجبريف، د. عكض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد التحرير في أصكؿ الفقو، تحقيؽ: د. عبد 
 (.ُّٖٓ/ٖ، )ُـ، طَََِ-ىػ ُُِْالرياض، 

 (.ْْ/ُحيدر، درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، ) (ّ)
 (،   ٕٗ/ُالسيكطي، األشباه كالنظائر، ) (ْ)
الحاكـ، المستدرؾ عمى )أنظر: ا حديث صحيح اإلسناد، (، قاؿ الحاكـ ىذّٕٗ/ُابف حنبؿ، مسند أحمد بف حنبؿ، ) (ٓ)

، كقاؿ ابف حجر لـ أجده مرفكعا كأخرجو أحمد مكقكفان عمى ابف مسعكد بإسناد حسف، )ابف حجر، ((ّٖ/ّالصحيحيف، )
 ىػ، الدراية في تخريج أحاديث اليداية، تحقيؽ:ِٖٓأبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد العسقبلني، المتكفى: 

 (.ُٕٖ/ِبيركت، بدكف طبعة كتاريخ، ) –السيد عبد اهلل ىاشـ اليماني المدني، دار المعرفة
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُّٖالمادة ) (ٔ)
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 مصدر السمطة التقديرية:

 .اختصاصو مكاف في يطبقو الذم القانكف بمكجب لمقاضي ممنكحة التقديرية السمطةإف       

مجمكعة القكانيف المعمكؿ بيا في المحكمة التي يعمؿ بيا  :القانكف كالمقصكد بيذا      
القاضي، كمف القكانيف المعمكؿ بيا في المحاكـ الشرعية في دكلة فمسطيف، قانكف األحكاؿ 

المحاكمات الشرعية األردني رقـ ـ،  كقانكف أصكؿ ُٕٔٗ( لسنة ُٔالشخصية األردني رقـ )
، كنظاـ رسـك ُِٕٗ( لسنة ُٗـ، كقانكف تشكيؿ المحاكـ الشرعية رقـ )ُٗٓٗ( لسنة ُّ)

 ـ. ُّٖٗ( لسنة ٓٓالمحاكـ الشرعية رقـ )

مف خبلؿ النظر في القانكف نجد بعض مكاده تمنح مساحة حرة لمقاضي يقضي فييا برأيو      
 ضمف حدكد معينة سنبينيا الحقان، كمف ىذه المكاد: المبني عمى عممو كفيمو كقناعتو

 مف كطمبت معقكؿ سبب لغير طمقيا كأف تعسفا زكجتو الزكج طمؽ اذا(: ُّْ) المادة       
 ثبلث نفقة عمى يزيد كال سنة نفقة عف يقؿ ال بتعكيض مطمقيا عمى ليا حكـ التعكيض القاضي
 اذا كاقساطان  مكسران  الزكج كاف اذا جممة كيدفع كيسران  عسران  الزكج حاؿ فرضيا في كيراعى سنكات
  .(ُ)خرلاأل الزكجية حقكقيا عمى ذلؾ يؤثر كال ،معسران  كاف

 تحمؿ لـ ما الزكج كفاءة عدـ بسبب الزكاج فسخ الطمب عند لمقاضي (:ِّ) المادةك       
 .(ِ)الزكاج يفسخ فبل الحمؿ بعد أما فراشو مف الزكجة

 في أف طبي بتقرير ثبت إذا عتو أك جنكف بو مف بزكاج يأذف أف لمقاضي(: ٖ) المادةك       
 .(ّ)لو مصمحة زكاجو

 عمرىا مف عشرة الخامسة أتمت التي البكر تزكيج حؽ الطمب عند لمقاضي(: ٔ) المادة ك      
 كاف إذا أما، مشركع سبب ببل األكلياء مف الجد أك األب غير الكلي عضؿ حاؿ في الكفكء مف

                                                           

 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُّْالمادة ) (ُ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ِّالمادة ) (ِ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ٖالمادة ) (ّ)



 

54 

 ككاف عامان  عشر ثمانية أتمت كانت إذا إال طمبيا في ينظر فبل الجد أك األب قبؿ مف عضميا
 .(ُ)(مشركع سبب ببل العضؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ٔالمادة ) (ُ)
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 .الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة كضكابط حدكد: الثاني المطمب

 

بعد أف بيف الباحث مشركعية السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي، كالمصادر التي يستمد       
منيا القاضي ىذه السمطة، فبل بد مف بياف حدكدىا كضكابطيا؛ ألف المساحة المترككة لنشاط 
القاضي كاسعةن جدان، كتدخؿ في جميع أعمالو، ككما ذكرنا سابقا بأف القضاء ركيزة مف أىـ 

ز التي يبنى عمييا المجتمع اإلسبلمي، اىتمت بو الشريعة اإلسبلمية اىتمامان كبيران، الركائ
 اإلسبلمية الشريعة ككضعت لو قكاعد يجب عمى مف تقمد القضاء االلتزاـ بيا تحت ضكء

 البطبلف. القاضي لمفساد أك تصرفات تتعرض ال حتى ،عنيا الصادرة كاألنظمة

مف استغبلؿ سمطتو التقديرية في غير مكانيا الصحيح،  كلخطكرة عمؿ القاضي كخكفان       
كضعت الشريعة االسبلمية الحدكد كالضكابط التي يجب عمى القاضي االلتزاـ بيا كعدـ تجاكزىا 

 في سمطتو التقديرية كىي:

 عدـ مخالفة دليؿ شرعي: -ُ

كال يحاكؿ  يجب عمى القاضي أثناء أداء عممو أف يتكقؼ عند النص القرآني كيمتـز بو،       
مخالفتو بأم صكرة مف الصكر، فإذا كجد نص مف القرآف الكريـ يسعفو في قضائو التـز بو، كلـ 

 في لبلجتياد مساغ اليبؽ بعده مجاؿ الجتياده كلسمطتو التقديرية، فالقاعدة الفقيية تنص عمى: )
 .(ُ)(النص مكرد

 اهلل صمى- اهلل رسكؿكمف األدلة عمى ذلؾ حديث معاذ بف جبؿ، عندما أراد أف يبعثو       
: قاؿ اهلل، بكتاب أقضي: قاؿ قضاء؟، لؾ عرض إذا تقضي كيؼ): قاؿ اليمف إلى -كسمـ عميو
 تجد لـ فإف: قاؿ ،- كسمـ عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ فبسنة: قاؿ اهلل؟، كتاب في تجد لـ فإف
 آلك كال رأيي، أجتيد: قاؿ اهلل؟، كتاب في كال ،- كسمـ عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ سنة في

                                                           

محمد إبراىيـ بف أحمد بف جعفر الكتاني الحسني، االجتياد كالمجتيدكف (،   أبي المزايا، َُٖالبركتي، قكاعد الفقو، ) (ُ)
(،   الشيباني، األصؿ، ْ/ِ(، )ُُُْ - ُِّٓباألندلس كالمغرب، تحقيؽ: الشريؼ محمد حمزة بف عمي الكتاني، )

ماء كفقياء في (،    مجمة األحكاـ العدلية، لجنة مككنة مف عدة عمُْٕ/ُ(،   الزرقا، شرح القكاعد الفقيية، )ِٖٓ)
(، ُْالخبلفة العثمانية، تحقيؽ: نجيب ىكاكيني، الناشر: نكر محمد، كارخانو تجارًت كتب، آراـ باغ، كراتشي، المادة )

(ُٕ.) 
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 اهلل رسكؿ رسكؿ، كفؽ الذم هلل الحمد: كقاؿ صدره، -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ فضرب
 .(ُ)(اهلل رسكؿ يرضي لما

فبيف ىذا الحديث الشريؼ أنو إذا كجد حكـ المسألة التي بيف يدم القاضي في كتاب اهلل،      
 قيًضي بو، كألـز القاضي بالقضاء بمكجبو، كال مجاؿ لغير ىذا الحكـ.

ككذلؾ إذا جاء في السنة النبكية الشريفة ما ينص عمى حكـ الكاقعة التي بيف يدم       
ي حكمو عمى تمؾ الكاقعة، يجب عمى القاضي األخذ بيذا النص القاضي، كيسعفو ىذا النص ف

الجتياد القاضي كسمطتو التقديرية،  كال يتعداه، ألف كجكد النص النبكم الصريح ال يترؾ مجاالن 
 .(ّ)، كلحديث معاذ بف جبؿ آنؼ الذكر(ِ)ألف ىذا يدخؿ أيضان ضمف القاعدة الفقيية السابقة

عمى مسألة معينة، فبل يجكز لمقاضي مخالفة  المسمميف فقياءككذلؾ إذا انعقد إجماع       
عمى حكميا عند الفقياء، فإذا أجمع الفقياء  ان إذا كانت القضية المعركضة عميو ميٍجمع (ْ)اإلجماع

لو أم مساحة لسمطتو التقديرية، حتى  عمى حكـ أجبر القاضي عمى االلتزاـ بإجماعيـ، كلـ يبؽى 
 مساغ المكافؽ لمصكاب يككف بما أجمع عميو الفقياء فييا، ألنو الال يبطؿ حكمو، ألف الحكـ 

، كليذا يعتبر اإلجماع حدان مف حدكد سمطة (ٓ)المجتيديف إجماع عميو انعقد فيما لبلجتياد
 القاضي التقديرية ال يجكز تجاكزه، كبعده يترؾ العناف لسمطة القاضي ليبمغ األصمح لما كمؼ بو. 

 مقاصد الشريعة: -ِ

 .(ٔ)العباد لمصمحة تحقيقيا، ألجؿ الشريعة كضعت التي الغايات :الشريعة كنعني بمقاصد      

                                                           

 سبؽ تخريجو عند الحديث عف مشركعية السمطة التقديرية. (ُ)
ي المزايا، االجتياد كالمجتيدكف باألندلس أب     (،َُٖ)ال مساغ لبلجتياد في مكرد النص(، البركتي، قكاعد الفقو، ) (ِ)

(،    ُْٕ/ُ(،   الزرقا، شرح القكاعد الفقيية، )ِٖٓ(،   الشيباني، األصؿ، )ْ/ِ، )ُ(، طُُُْ - ُِّٓكالمغرب،، )
 (.ُْمجمة األحكاـ العدلية، المادة )

 ذكر نص الحديث في الحد األكؿ مف الحدكد، )القراف الكريـ(.  (ّ)
 (.َُٖ/ِ(،   السرخسي، أصكؿ السرخسي، )ُّٕ/ُمستصفى، )الغزالي، ال (ْ)
 (.ْ/ِالمزايا، االجتياد كالمجتيدكف باألندلس كالمغرب، ) كأب (ٓ)
 ،ِـ، طُِٗٗ-ىػُُِْأحمد، نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي، الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي،  ،الريسكني (ٔ)
(ُ/ٕ.) 
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 عمى تترتب مصالح مف الحكيـ الشارع أراده ما جممة ىي الشرعية المقاصد إفكليذا ف     
 ءر دى  ىي التي الجياد كمصمحة التقكل، بمكغ ىي كالتي الصكـ كمصمحة الشرعية، األحكاـ
نجا الفرج كتحصيف البصر غض ىي كالتي الزكاج كمصمحة األمة، عف كالذب العدكاف  بكا 
عمار الذرية : كمية كغاية كبرل مصمحة في تجمع كىي كمتنكعة، كثيرة المصالح كىذه، الككف كا 
صبلح اهلل، عبادة تحقيؽ ىي سعادى المخمكقيف كا   .(ُ)كاآلخرة الدنيا في ـكا 

فعمى القاضي أف يضبط عممو بما يتكافؽ مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية كيتكقؼ في قضائو      
 عند كؿ مقصد، بؿ كيسعى عند استخداـ سمطتو التقديرية لتحقيؽ ىذه المقاصد.

 العرؼ كالعادة: -ّ

 ،المغة في حد لو ليس اسـ كؿ "، ك "(ِ)محكَّمة العادة" لقد نصت القكاعد الفقيية عمى أف:      
 الشرع في كال المغة في ضابط لو ليس ما أف ، ك "(ّ)"العرؼ إلى فيو فالمرجع الشرع، في كال

 .(ْ)"العرؼ إلى فيو يرجع

 أف كتفيد كأفعاؿ، أقكاؿ مف المكمفيف تصرفات في العرؼ بأثر تتعمؽ القكاعد ىذهإف       
 يصرحكا لـ ما بينيـ كالمشيكر الناس بيف المتعارؼ الغالب عمى تحمؿ إنما المكمفيف عبارات
 .(ٓ)المحامؿ مف النادر أك الشاذ عمى تحمؿ كال بخبلفو،

                                                           

 (.ُٕ، )ُـ، طََُِ -ىػُُِْعمـ المقاصد الشرعية، مكتبة العبيكاف،  ،الخادمي، نكر الديف بف مختار (ُ)
 (.ْٕٕ/ ُ/ُالغزم، ميٍكسيكعىة القىكاًعدي الًفٍقًييَّة، ) (ِ)
جامعة الشارقة، القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا  -عميد كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  ،الزحيمي، د. محمد مصطفى (ّ)

تقي الديف أبك الحسف  ،(،    السبكيُّْ/ُ، )ُـ، ط ََِٔ -ىػ  ُِْٕدمشؽ،  -الفكر في المذاىب األربعة، دار 
ككلده تاج الديف أبك نصر عبد الكىاب، اإلبياج في شرح  ،عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ بف حامد بف يحيي

بيركت، –كتب العممية ىػ(، دار الٖٕٓالمنياج )منياج الكصكؿ إلي عمـ األصكؿ لمقاضي البيضاكم المتكفي سنو 
 (.ّٓٔ/ُ، )ُـ، ط ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔ

 -ىػُُُْىػ، األشباه كالنظائر، دار الكتب العممية، ُٕٕالمتكفى:  ،السبكي، تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف (ْ)
، عمادة القكاعد كالضكابط الفقيية المتضمنة لمتيسير ،المطيؼ، عبد الرحمف بف صالح العبد  (،   ُٓ/ُ، )ُـ، طُُٗٗ

 .(ِٗٗ/ُ، )ُـ، طََِّىػ/ُِّْالبحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، 
 (.ْٕٕ/ ُ/ُالغزم، ميٍكسيكعىة القىكاًعدي الًفٍقًييَّة، ) (ٓ)
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كبما أف كؿ مف األعراؼ كالعادات محكـ، كمعمكؿ بيا، يجب عمى القاضي الكقكؼ عندىا       
في سمطتو التقديرية كااللتزاـ بما نصت عميو إذا كانت متداكلة كمشيكرة بيف الناس، كيبني عمييا 

 امو كال يتعداىا، إف تحققت شركط العرؼ.أحك

 :القضاء مصمحة تحقيؽ -ْ

، معنى ىذه القاعدة (ُ)(بالمصمحة منكط الرعية عمى التصرؼنصت القاعدة الفقيية عمى: )      
 الثمرة كجكد عمى كمتكقؼ معمؽ أبكا أك شاؤكا عمييـ كلزكمو الرعية عمى الراعي تصرؼ نفاذأف 

ال تنفيذه، عمييـ كجب ما منفعة تضمف فإف ،دنيكية أك كانت دينية تصرفو، ضمف في كالمنفعة  كا 
 في النظر مف ليس ككبلىما كالعبث الضرر بيف متردد حينئذ كتصرفو ناظر، الراعي ألف رد،

 .(ِ)العامة أمكر مف أمران  كلي مف كؿ: بالراعي كالمراد، شيء

فميذا فإف سمطة القاضي التقديرية حتى تككف نافذة عمى المتقاضيف ال بدف مف أف تتكقؼ       
 عند حدكد مصمحتيـ بما يتفؽ مع الشريعة.

 عدـ اتباع اليكل كالشيكة في الحكـ: -ٓ

، فيجب عمى القاضي (ّ)محـر الفيٍتيىا أىك الحكـ في اليكل اتٌباعي اجمع الفقياء عمى أف       
الكقكؼ عند ىذا الحد في قضائو بيف المتقاضيف، كال يترؾ مجاال لؤلىكاء كالشيكات بالتدخؿ 

                                                           

 (،َٕ/ُالبركتي، قكاعد الفقو، ) (ُ)
 (.َّٗ/ُالزرقا، شرح القكاعد الفقيية، ) (ِ)
ىػ، اإلحكاـ في تمييز  ْٖٔأبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي، المتكفى: ، القرافي (ّ)

الفتاكل عف األحكاـ كتصرفات القاضي كاإلماـ، اعتنى بو: عبد الفتاح أبك غدة، دار البشائر اإلسبلمية لمطباعة كالنشر 
عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف  ،(،     المرداكمِٗ، )ِطـ،  ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔلبناف،  -كالتكزيع، بيركت 

ىػ، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ، دار إحياء التراث العربي، بدكف ٖٖٓالدمشقي الصالحي الحنبمي، المتكفى: 
لتحصيؿ كالشرح ىػ، البياف كآَِأبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد ، المتكفى:  ،(،    القرطبيُٕٗ/ُُ، )ِتاريخ، ط

ىػ  َُْٖلبناف،  -كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة، تحقيؽ: د محمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت 
البحكث العممية، ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعكدية، رئاسة إدارة البحكث      ،(ُٕٓ/ْ، )ِـ، طُٖٖٗ -

 ََِْ -ىػ  ُِْٓإصدار: سنة  -ممتقى أىؿ الحديث، المجمد األكؿ  -مكقع اإلفتاء العممية كاإلفتاء، مصدر الكتاب: 
ـ، المجمد  ََُِ -ىػ  ُُِْإصدار: سنة  -ـ، المجمد الثالث  ََِْ -ىػ  ُِْٓإصدار: سنة  -ـ، المجمد الثاني 

إصدار: سنة  -لسادس ىػ، المجمد ا ُِِْإصدار: سنة  -ـ، المجمد الخامس  ََُِ -ىػ  ُُِْإصدار: سنة  -الرابع 
ـ، اعتنى بو أسامة بف الزىراء عفا اهلل عنو اعتمادا عمى  ََِِ -ىػ  ُِّْإصدار: سنة  -ىػ، المجمد السابع ُِّْ

 (.َُُ/ْممؼ الكتركني نشره مركز ممتقى أىؿ الحديث لمكتاب اإللكتركني، )
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كالتأثير في سمطتو التقديرية، ألف اتباع اليكل كالشيكة مغاير لممقصكد مف القضاء، كيزيغ عف 
 باتباعو. -سبحانو كتعالى–طريؽ الحؽ الذم أمرنا 

 ية في النص المحتمؿ فقط.أف يطبؽ سمطتو التقدير  -ٔ
 .(ُ)أف ال يخالؼ مرجعيتو الفقيية القانكنية كالمذىب الحنفي عندنا -ٕ
أف ال تخالؼ سمطتو التقديرية، سمطة قضائية إلزامية أعمى منيا درجة، كالسمطة  -ٖ

 التقديرية لقضاة محكمة االستئناؼ أك قضاة المحكمة العميا الشرعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م.1976( لسنة 61( من قانون األحوال الشخصٌة األردنً رقم )183المادة ) (1)
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 .أىمية السمطة التقديرية: الثالث المطمب

 

تمعب السمطة التقديرية دكرا كبيران كميمان في تحقيؽ العدالة؛ ألنو مما ال شؾ فيو أف القضاء       
زماننا الحاضر مقيد بنصكص قانكنية يطبقيا  القاضي أثناء أداء عممو، إال أف الشرعي في 

فيما يعرض عميو مف القضايا لكي  المشرع ترؾ لمقاضي مساحة حرة لتقديره كاختياره يسترشد بيا
يجعؿ أحكاـ القانكف متماشية مع ظركؼ الحياة كتقدميا كمتماشية مع كقائع الناس كحكادثيـ 

 عف عاجزان  سيظؿ فإنو صياغتو كحسف المشرع حيطة بمغت ميما، ألنو متناىيةالمتجددة غير ال
 .القضاء عمى المعركضة الحاالت كؿ معالجة

كبالسمطة التقديرية يكتسب القانكف مركنة في تطبيؽ أحكامو كما نص عميو تجعمو محيطان       
 مستمران  القاضي يطكر بيا القانكف تطكيران شامبلن قدر اإلمكاف لتحقيؽ الغاية مف كضعو، ألف 

كيكاجو بيا ما يتغير مف مبلبسات كأحكاؿ، فيك يفصؿ في المنازعات بما يتفؽ كصحيح القانكف 
، بؿ تككف ضمف حدكد كضكابط دكف أف تصؿ ىذه الحرية إلى حد كضع نصكص القكانيف

 السمطة التقديرية، مما يطيؿ في عمر القانكف. 

 ظركؼ يكاجو أف لمقاضي تسمح مرنةالقانكنية  النصكص بعضجاءت  ليذا كمو      
 القانكف أحكاـ جعؿ لو تيسر تقديرية سمطة المشرع لو منح أم ،القانكف تطبيؽ كمستجدات
 الظركؼ. مقتضيات مع متماشية
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 .كتقنينيا الشخصية األحكاؿمفيـك : الرابع المطمب

 

 الحقكقية المبادئ عمى "الشخصية األحكاؿ" مصطمح يطمقكف قديمان  الفقياء يكفلـ        
نما ،كما يتعمؽ بيا لؤلسرة الشاممة كاألحكاـ  مف بحث كؿ عمى خاصان  اسمان  يطمقكف كانكا كا 
 المتعمقة كاألحكاـ الحقكقية المبادئ مجمكعة عمى يطمؽ كاف مثبلن  النكاح فكتاب ،(ُ)أبحاثيا
 كاألحكاـ الحقكقية المبادئ مجمكعة عمى يطمؽ كاف كذلؾ الطبلؽ ككتاب النكاح، بمكضكع
 الطبلؽ، ككذلؾ كتاب النفقات، ككتاب الكصايا، ككتاب الفرائض. بمكضكع المتعمقة

 القرف أكاخر في إالمصطمح حديث لـ يستعممو الفقياء  "الشخصية األحكاؿ" فمصطمح     
 األحكاؿ في الشرعية األحكاـ" :كتابو (ِ)باشا قدرم محمد المرحكـ ألؼ حينما التاسع عشر
المأخكذ مف المذىب الحنفي الذم يشمؿ عمى أحكاـ الزكاج كالطبلؽ، كما يتعمؽ بيما  "الشخصية

 بيػانياإل زيد محمد المرحـك شرحػو كقدكأحكاـ الميراث كالكصية كاليبة كالحجر كما يترتب عميو، 
 .(ّ)"الشخصية األحكاؿ في الشرعية األحكاـ شرح" كتػابو في

                                                           

العبدلي،  -السياسة الشرعية في األحكاؿ الشخصية، دار النفائس لمنشر كالتكزيع، األردف، عماف ،عمرك، د. عبد الفتاح (ُ)
الكاضح في شرح قانكف األحكاؿ  ،(،     األشقر، األستاذ الدكتكر عمر سميماف عبد اهللّٗ، )ُـ، طُٖٗٗ-ىػُُْٖ

     ،(ُِ، )ٔـ، طَُِٓ -ىػ ُّْٔ(، دار النفائس لمنشر كالتكزيع، ََُِ( لعاـ )ّٔالشخصية األردني، رقـ )
 (. ٕ، )ْـ، طَُِّ-ىػُّْْشرح قانكف األحكاؿ الشخصية، دار الفكر،  ،السرطاكم، أ. د. محمكد عمي

، كلد في ممكم بصعيد مصر سنة مف رجاؿ القضاء  ،ككبركلي محمد بف قدرم (ِ) في مصر كعالـ مشارؾ في عدة عمـك
ـ، كتعمـ بيا، ثـ رحؿ إلى القاىرة، كالتحؽ بمدرسة االلسف في ابي زعبؿ كتخرج بيا، كاختاره الخديكم  ُُِٖ -ىػُِّٕ

كزيرا لممعارؼ،  ثـ مربيا لكلي عيده، كتقمب في مناصب الدكلة، فكاف مستشاران في المحاكـ المختمطة، فناظرا لمحقانية،
فكزيرا لمحقانية كىي آخر مناصبو، كلو مؤلفات كثيرة منيا: قانكف العدؿ كاالنصاؼ لمقضاء عمى مشكبلت األكقاؼ، مرشد 
الحيراف إلى معرفة، أحكاؿ اإلنساف في المعامبلت الشرعية عمى مذىب أبي حنيفة، لمحة تاريخية لمصر، معمكمات 

المنتخب مف لغات الفرنسيس كالعثمانييف كالعرب، األحكاـ الشرعية في األحكاؿ الشخصية، جغرافية ألىـ مدف مصر، كالدر 
ـ، )عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة الدمشؽ، ُٖٖٖ -ىػ َُّٔكتكفي بالقاىرة في ربيع االكؿ عاـ 

(،    ُْٗ-ُْٖ/ُُ، )ُربي بيركت، طبيركت، دار إحياء التراث الع -ىػ، معجـ المؤلفيف، مكتبة المثنى َُْٖالمتكفى: 
 ((.َُ/ٕالزركمي، اإلعبلـ، )

االحكاؿ الشخصية، فقو األحكاؿ الشخصية المقارف، شرح قانكف األحكاؿ الشخصية، لكائح  ،داكد، أحمد محمد عمي (ّ)
جراءات سير المحاكـ الشرعية كالمرافعات كالدفكع في يا حتى فصميا دعاكل االحكاؿ الشخصية في مكاضيعا المتنكعة، كا 

(،     ُٖ، )ُـ، طََِٗ -ىػ َُّْبالحكـ كالقرارات القضائية االستئنافية، كالقكانيف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 
 (.ُِ(، )ََُِ( لعاـ )ّٔاألشقر، الكاضح في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية األردني، رقـ )
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 كقد عرفيا الفقياء المعاصركف تعريفات عديدة منيا: 

بأنيا: "مجمكعة ما يتميز بو اإلنساف عف غيره مف  (ُ)فقد عرفيا الدكتكر عبد الفتاح عمرك      
 .(ِ)الصفات الطبيعية التي رتب عمييا القانكف أثران قانكنيا في الحياة االجتماعية"

بأنيا: اصطبلح حديث اطمؽ عمى مجمكعة  (ّ)داكدكعرفيا األستاذ الدكتكر أحمد محمد       
المكاضيع المختصة بذات االنساف، كالتي تميزه عف غيره، كتربطو ارتباطان كثيقان مع أفراد عائمتو، 
كما يترتب عمييا مف أحكاـ، تتعمؽ بالحقكؽ كالكاجبات، منذ كالدتو كحتى كفاتو، كذلؾ كالزكاج 

 .(ْ)كالنسب كالنفقات كالميراث

 ىذه عمى يترتب كما ،أسرتو ك اإلنساف بيف تككف التي األكضاع كعرفيا آخركف بأنيا:      
 .(ٓ)مادية أك أدبية كالتزامات حقكقية آثار مف األكضاع

كعرفتيا محكمة النقض المصرية بأنيا: مجمكعة ما يتميز بو اإلنساف عف غيره مف       
الصفات الطبيعية أك العائمية التي رتب القانكف عمييا آثاران قانكنية في حياتو االجتماعية كككنو 

                                                           

يف في مدينة الخميؿ، كانتقؿ إلى السعكدية كأكمؿ فييا تعميمو ىك الدكتكر عبد الفتاح عايش عمرك، كلد في فمسط (ُ)
ـ كعمؿ قاضيان  ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕالجامعي، كانتقؿ بعدىا إلى المممكة األردنية الياشمية كتكفي فييا في عماف سنة 

ر رمضاف يكسؼ، شرعية، كاستاذا تربكيا، ككاف شاعران، كمف مؤلفاتو: السياسة الشرعية في األحكاؿ الشخصية، ) محمد خي
  -ق ُُّٓمعجـ المؤلفيف المعاصريف في آثارىـ المحفكظة كالمفقكدة كما طبع منيا أك حقؽ بعد كفاتيـ، كفيات: 

، ُـ، ط ََِْ -ىػ  ُِْٓالرياض،  -ـ، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، المممكة السعكدية  ََِّ -ـ  ُٕٖٗىػ، ُِْْ
(ّٔٓ.)) 
 (.ّٗشرعية في األحكاؿ الشخصية، )د. عبد الفتاح عمرك، السياسة ال (ِ)
ىك الدكتكر أحمد محمد عمي داكد أبك صفية السيراكم، حائز عمى درجة الدكتكراه في الشريعة االسبلمية، كعمؿ  (ّ)

ـ، ككاف ََُِ-ـُِٕٗقاضيان في المممكة األردنية الياشمية لمدة تزيد عف خمسة كعشريف عاما في الفترة الكاقعة ما بيف: 
كحاز عمى الدرجة القضائية العميا كعضكية المجمس  ،كمة االستئناؼ الشرعية لمدة تزيد عف خمسة عشر عامان قاضيان لمح

القضائي الشرعي في األردف، كعمؿ محاضران في جامعة االيرمكؾ، كجامعة عماف العربية لمدراسات العميا، كجامعة البمقاء 
كعمـك القرآف، كالحقكؽ المتعمقة بالتركة بيف الفقو كالقانكف، ككتاب التطبيقية، كلو مؤلفات عديدة منيا: عقيدة التكحيد، 

القرارات االستئنافية في أصكؿ المحاكمات الشرعية كمناىج الدعكل، ككتاب القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، 
لحقكؽ المتعمقة بالتركة بيف الفقو ا ،ككتاب القضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية، )داكد، األستاذ الدكتكر أحمد محمد عمي

ـ، ََِٗ -ىػَُّْعماف، -كالقانكف، التجييز كالديكف كالكصايا كالمكاريث كتقسيماتيا، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف
 ((.ٔٓٔ، )ُط
 (.ُٖداكد، األحكاؿ الشخصية، ) (ْ)
(ٓ) https://www.mohamah.net/law. 
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اـ االىمية أك ذكران أك أنثى، كككنو زكجان، أك أرمبلن، أك مطمقان، أك أبان، أك ابنان شرعيان، أك ككنو ت
ناقصيا لصغر سف أك عتو أك جنكف، كككنو مطمؽ األىمية أك مقيدىا بسبب مف أسبابيا 

 .(ُ)القانكنية

 ، حيث جاء فييا: (ِ)( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعيةِنصت المادة ) فقد     

 -:التالية المكاد في كتفصؿ الشرعية المحاكـ تنظر

نشاؤه الكقؼ  -ُ  بإدارتو عبلقة لو كما كاستبداؿ عميو كالتكلية كشركطو المسمميف قبؿ مف كا 
 .(ٕ)بالمقاطعة كربطيا (ٔ)جارتيفلئل (ٓ)الكقفية كالمستغبلت (ْ)المسقفات (ّ)كتحكيمو الداخمية

 أسست حقكؽ مف عميو يترتب كما الكقؼ بصحة أك كقفيف بيف بالنزاع المتعمقة الدعاكل  -ِ
 أك كقؼ كتاب كجكد مع فيو المتنازع العقار بممكية الطرفيف أحد ادعى إذا أما ،خاص بعرؼ
 برزكأ المحمة أك القرية أىؿ عند شائعة شيرة المشيكرة األكقاؼ مف العقار كاف أك بالكقؼ حكـ

 تؤجؿ أف المحكمة فعمى ادعاءه تعزز كمستندات أكراقان  الحاالت ىذه جميع في الممكية مدعي
 يدؿ ما برزأ فإذا معقكلة، مدة خبلؿ الصبلحية ذات المحكمة مراجعة كتكمفو الدعكل في السير
 التي الدعكل في السير كقؼ الشرعية المحكمة تقرر، المحكمة تمؾ لدل الدعكل إقامة عمى
ال العقار ممكية شأف في  المحكمة تبت أف إلى أماميا  .كأكممتيا الدعكل في سارت كا 

 .شرعية بحجج المربكطة كاألكقاؼ األيتاـ أمكاؿ مداينات  -ّ

 .كالكراثة كالكصاية الكالية  -ْ

 .الرشد كاثبات كفكو الحجر  -ٓ

                                                           

(، ََُِ( لعاـ )ّٔ، )األشقر، الكاضح في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية األردني، رقـ )ُّْٗ/ٔ/ُِنقض مدني،  (ُ)
(ُّ.)) 
 ُْْٗ، كقد نشر في الجريدة الرسمية رقـُٗٓٗ( لسنة ُّ(، قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية، رقـ )ِالمادة ) (ِ)

 .ُٗٓٗ/ُ/ُ/بتاريخ 
 ى وقف خٌري.أي تحوٌل الوقف من وقف ذري إل (3)
 هً العقارات الوقفٌة المسقوفة، كالبٌوت والمزارع، والعمارات. (4)
 الموقوفة. المنتجة واآلالت واألراضً والسٌارات والعقارات العمارات هً (5)
 هً عقد ٌكتسب بموجبه شخص ما بصورة دائمة حق استعمال عقار موقوف والتمتع به مقابل دفع ثمنه. (6)
 بواسطة حجج الوقف،  أي تسجٌلهاها (7)
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 .كعزليما كالكصي القيـ نصب  -ٔ

 .المفقكد  -ٕ

 كالنسب كالنفقة المير حساب عمى يدفع كما كالجياز كالمير كالمفارقات المناكحات -ٖ
 .كالحضانة

 .الزكاج عقد مصدره كيككف الزكجيف بيف يحدث ما كؿ  -ٗ

 دعاكل في كالحكـ ،أعيانيا بممكية االدعاء في كالفصؿ ،تحريرىا الكاجب التركات تحرير -َُ
 كتصفيتيا ربكية معاممة عف ناشئان  كأ منقكؿ غير بماؿ متعمقا منيا كاف ما إال عمييا، التي الديكف

 .كاالنتقالية الشرعية الكارثيف حصص كتعييف ،الكرثة بيف كتقسيميا

 مسمـ غير أحدىما كاف إذا ككذلؾ مسمميف الفريقاف كاف إذا ،(ُ)رشكاأل الدية طمبات -ُُ
 .الشرعية لممحاكـ ذلؾ في القضاء حؽ يككف أف كرضيا

 .المنقكلة كغير المنقكلة األمكاؿ في بعضيا كأ كميا التركة مف التخارج-ُِ

 .المكت مرض في اليبة-ُّ

 .المحاسبة ىذه بنتائج كالحكـ كمحاسبتيـ كالقيـ كالمتكلي كالكصي لمكلي األذف-ُْ

 غير الكاقؼ كاف إذا الشرعية المحاكـ لدل المسجمة اإلسبلمية باألكقاؼ المتعمقة الدعاكل-ُٓ
 .ذلؾ عمى الفرقاء كاتفؽ مسمـ

 .المسمميف بيف الشخصية باألحكاؿ يتعمؽ ما كؿ-ُٔ

 .عنو ينشأ كما ،مأذكنييا أحد كأ الشرعية المحاكـ لدل سجؿ زكاج عقد كؿ-ُٕ

 .كاثباتيا الكصية -ُٖ

 .الشرعية المحاكـ بأعماؿ المتعمقة الككاالت تنظيـ -ُٗ

                                                           
، المختار الدر على المحتار القصاص، )أنظر: ابن عابدٌن، رد دون المال موجبها جناٌة أرش والمراد الجناٌة بدل هو األرش (1)
ر الذي المالً العوض هو ((، وهو:5/383)  أو النفس عن العوض كان فإذا واألعضاء، النفس غٌر فً الجانً على وٌجب شرعاً، ٌقدَّ

 ((.7/646دٌة، )أنظر: الزحٌلً، الفقه اإلسالمً وأدلته، ) فٌسمى العضو
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 .الشخصية ؤلحكاؿل التقنيف: الخامس المطمب

 

 ـُُٕٗ -ىػ ُّّٔ عاـ في كاف الببلد العربية في الشخصية باألحكاؿ خاص تقنييف أكؿإف  
 األحكاؿ لتكحيد محاكلة أكؿ يعتبر الذم "العائمة حقكؽ "قانكف: العثمانية الدكلة أصدرت حينما

 الدكلة عف الصادر "العائمة حقكؽ "قانكف في قائمان  العمؿ كبقي ،(ُ)خاص قانكف في الشخصية
، كال زاؿ العمؿ بو (ِ)األردنية الياشمية المممكة تأسيس بداية كحتى اإلمارة عيد طكاؿ العثمانية

 .ْٖجاريان في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

ـ صدر قانكف حقكؽ العائمة )النكاح كاالفتراؽ( كنشر في الجريدة الرسمية ُِٕٗكفي عاـ       
ـ، كىك نفس قانكف حقكؽ ُِٕٗ/ْ/ُٓىػ، كفؽ ُّْٓ/شكاؿ/ُِ( بتاريخ ُْٓفي العدد )

 .(ّ)العائمة العثماني مف غير تغيير كال تبديؿ

كذلؾ  ،ـ(ُْٕٗ) لسنة (ِٔ) رقـ "األردني العائمة حقكؽ" قانكف صدر ـُْٕٗ عاـ فيك        
 في الرسمية الجريدة في القانكف ىذا نشر كقد ،(ْ)ـُْٕٗ/ٔ/ِْىػ كفؽ ُّٔٔ/شعباف/ٔفي 
 .(ٓ)ُْٕٗ/ٖ/ِ كتاريخيا ُٓٗ العدد

 حقكؽ" قانكفـ أصدر الممؾ عبد اهلل كبمكافقة مجمسي النكاب كاألعياف ُُٓٗكفي عاـ       
( َُُٖ) العددفي  الرسمية الجريدة في القانكف ىذا كنشر ،ـُُٓٗ لسنة( ِٗ) رقـ "العائمة
 .(ٔ)ُُٓٗ/ٖ/ُٔ بتاريخ

                                                           

 (.ُٖ(، )ََُِ( لعاـ )ّٔاألشقر، الكاضح في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية األردني، رقـ ) (ُ)
(ِ) https://www.mohamah.net/law. 
( لعاـ ّٔالشخصية األردني، رقـ )(،    األشقر، الكاضح في شرح قانكف األحكاؿ ِِداكد، األحكاؿ الشخصية، ) (ّ)
(ََُِ( ،)ُٖ.) 
( لعاـ ّٔ(،      األشقر، الكاضح في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية األردني، رقـ )ِِداكد، األحكاؿ الشخصية، ) (ْ)
(ََُِ( ،)ُٖ.)  
(ٓ) https://www.mohamah.net/law. 
( لعاـ ّٔ(،      األشقر، الكاضح في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية األردني، رقـ )ِِداكد، األحكاؿ الشخصية، ) (ٔ)
(ََُِ( ،)ُٗ.) 
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كنشر في  ،ـُٕٔٗ لسنة( ُٔ) رقـ الشخصية األحكاؿ قانكف صدر ـُٕٔٗ عاـ كفي      
 دءكبً ـ، ُٕٔٗ/ُِ/ُ ىػ، كفؽُّٔٗ/ذك الحجة/َُ بتاريخ (ِٖٔٔالجريدة الرسمية في العدد )

 .(ُ)الرسمية الجريدة في نشره تاريخ مف اعتباران  بو العمؿ

 مصطمح عف عكضان  مرة ألكؿ "الشخصية األحكاؿ" مصطمح استعماؿ تـ القانكف ىػذا في       
 تأسيس كبداية األردف شرؽ إمارة كعيد العثمانية الدكلة عيد في سائدان  كاف الذم "العائمة حقكؽ"

 .(ِ)المممكة

( لسنة ِٖـ تـ تعديؿ بعض مكاد القانكف السابؽ بالقانكف المؤقت رقـ )ََُِكفي عاـ       
 .(ّ)ـََُِ/ُِ/ُّ( بتاريخ ِْْٓـ(، كقد نشر في الجريدة الرسمية في العدد )ََُِ)

 عيٌدؿ بمكجبو ،ََُِ لسنة( ّٔ) رقـ الشخصية األحكاؿ قانكف صدر ـ ََُِ عاـ كفي       
 (ْ)ـ،ََُِ، كما جرل عميو مف تعديبلت عاـ ـُٕٔٗ لسنة( ُٔ) رقـ الشخصية األحكاؿ قانكف
 ،ـََُِ/َُ/ُٕ  بتاريخ( َُٔٓ) العدد في الرسمية الجريدة في ىذا القانكف كنشر (ْ)ـ،ََُِ
 . (ٓ)الرسمية الجريدة في نشره تاريخ مف اعتباران  بو العمؿ كبدء ،ـََُِ/َُ/ُٕ

عمى الغالبية العظمى مف  ،ـُٕٔٗ لسنة( ُٔ) رقـ الشخصية األحكاؿ قانكفكسيحظى       
ىذه الدراسة ألنو القانكف المعمكؿ بو حتى اآلف لدل المحاكـ الشرعية في دكلة فمسطيف، باستثناء 

 .، كالقدس، كالداخؿ المحتؿقطاع غزة

 

 
                                                           

( لعاـ ّٔ(،      األشقر، الكاضح في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية األردني، رقـ )ِِداكد، األحكاؿ الشخصية، ) (ُ)
، ُٕٔٗالقانكف عمى:   يسمى ىذا القانكف: قانكف األحكاؿ الشخصية لسنة  ( مفُ(، كقد نصت المادة )ُٗ(، )ََُِ)

 كيعمؿ بو مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
(، ُُ(، )ََُِ( لعاـ )ّٔاألشقر، الكاضح في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية األردني، رقـ ) (ِ)

https://www.mohamah.net/law. 
(،    داكد، األحكاؿ ُٗ(، )ََُِ( لعاـ )ّٔاألحكاؿ الشخصية األردني، رقـ )األشقر، الكاضح في شرح قانكف  (ّ)

 (. ِِالشخصية، )
 (.ُٗ(، )ٓالمرجع السابؽ، ) (ْ)
(ٓ) htt://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicld=153. 



 

67 

 

 
 

 الفصل األول:
 

 السمطة التقديرية لمقاضي في الزواج وآثاره 
 

 في عقد الزكاج.السمطة التقديرية لمقاضي المبحث األكؿ:        
 

 كالية في الزكاج.الالسمطة التقديرية لمقاضي في : نيالمبحث الثا       
 

 .كفاءةال في لمقاضي التقديرية السمطة: الثالثالمبحث       
 

 المير في لمقاضي التقديرية السمطة: الرابعالمبحث       
 

 .الزكجة نفقة في لمقاضي التقديرية السمطة: الخامس المبحث      
       
 

 .الحضانة في لمقاضي التقديرية السمطة: السادسالمبحث       
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ألنو بو تحفظ األنساب  ؛ىـ كأخطر العقكد في حياة اإلنسافأإف عقد الزكاج مف         

كىي األسرة، فميذا كمو اىتمت بو الشريعة  و تتككف أكؿ لبنة في المجتمعكاألعراض، كب
 اإلسبلمية اىتماما كبيران، فحددت أحكامة كأركانو كشركطو كبينت كؿ ما يترتب عميو مف آثار.

حكاـ في مكاد قانكنية لتيسير الكصؿ كمف ثـ جاء المشرع اإلسبلمي، ككضع ىذه األ        
لكؿ صاحب اختصاص تجاه ىذا  كاالطبلع عمييا، كمف ثـ رسـ طريؽ بٌيف ككاضح كمحدد

 العقد، لمحفاظ عميو كعمى ما يترتب عميو مف آثار.
بجميع جزئيات  لمشرع اإلسبلمي عمى إحاطة ىذا قانكف األحكاؿ الشخصيةكحرصا مف ا       

القاضي مف خبلؿ ما يتمتع  عض مكاده مرنة تاركة مجاالن الجتيادجعؿ ب فقد كمستجدات الحياة
ف المتخاصميف في القضية المعركضة عميو، ليحقؽ العدالة المطمكبة منو بي بو مف سمطة تقديرية

 تماشيان مع 
 

مسائؿ األحكاؿ الشخصية فمف ألنو ميما كاف كاضع القانكف عمى إحاطة بػً مستجدات العصر، 
 المحاؿ أف ينص عمى قانكف يغطي جميع جزئيات كمستجدات العصر.

كمف خبلؿ ىذا الفصؿ سيبيف الباحث تعريؼ عقد الزكاج كمشركعيتو كمدل سمطة       
القاضي التقديرية في المكاد التي تطرؽ إلييا قانكف األحكاؿ الشخصية األردني بما يخص ىذا 

 العقد.
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 المبحث األكؿ: السمطة التقديرية لمقاضي في عقد الزكاج. 
 

 .كاصطبلحان  لغةن المطمب األكؿ: تعريؼ الزكاج         
 

 المطمب الثاني: مشركعية الزكاج.        
 

 .المطمب الثالث: أركاف كشركط عقد الزكاج        
 

 األىمية المطمب الرابع: السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في        
 تحديد سف الزكاج كتطبيقاتيا في القانكف.ك 
 

عقد  إجراء كتسجيؿمطمب الخامس: السمطة التقديرية لمقاضي في ال        
 الزكاج كتطبيقاتيا في القانكف.
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 .كاصطبلحان  لغةن تعريؼ الزكاج  :المطمب األكؿ
 

 :لغةن الزكاج 
كَّجو ًإليو:        كَّج الشيءى ًبالشٍَّيًء، كزى نىوي أم زى ؛ (ُ)(ڇ   ڍ  ڍ     ، كمنو قكلو تعالى: )قىرى

نَّاىيـٍ  أىم قىرى
(ِ). 

ف        النكاح: امرأة ينكحيا نكاحا إذا تزكجيا كنكحيا ينكحيا ، ك (ّ)عقد التزكيج يسمى النكاحكا 
  .(ْ)اباضعي
 .(ٓ)العقد لو كالكطء، في األصؿ، كقيؿ: ىكالنكاح ىك:       

 الزكاج في االصطبلح: 
 .(ٔ)األنثى قصدان عقد كضع لتممؾ المتعة بعرفو السادة الحنفية بأنو:       
قد لحؿ تمتع بأنثى غير محـر مجكسية كغير أمة كتابية كعرفو السادة المالكية بأنو: ع      

 .(ٕ)نسبلن  بصيغة لقادر محتاج أك راجو 
 .(ٖ)عقد يتضمف إباحة كطء بمفظ إنكاح أك تزكيج أك ترجمتوكعرفو السادة الشافعية بأنو:       
عقد التزكيج، فعند إطبلؽ لفظو ينصرؼ إليو، ما لـ يصرفو كعرفو السادة الحنابمة بأنو:       

 .(ٗ)عنو دليؿ

                                                           

 (.َِسكرة الطكر، اآلية ) (ُ)
 (.ِّٗ/ِابف منظكر، لساف العرب، ) (ِ)
 (.ُٓٗ/ٕ(،     الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس، )ِٓٔ/ِ) المرجع السابؽ، (ّ)
 (.ِٓٔ/ِابف منظكر، لساف العرب، ) (ْ)
 (.ُٓٗ/ٕ(،     الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس، )ِٓٔ/ِالمرجع السابؽ، ) (ٓ)
ىػ، فتح القدير، دار الفكر، بدكف طبعة كبدكف ُٖٔ، المتكفى: ابف اليماـ، كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي (ٔ)

، )ُٖٔ/ّكبدكف تاريخ، ) ٍمًبيِّ  (.ْٗ/ِ(  ، الزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ
ىػ، إٍرشىادي ِّٕشياب الديف، عبد الرحمف بف محمد بف عسكر البغدادم، أبك زيد أك أبك محمد، المالكي، المتكفى:  (ٕ)

اـً مىاًلؾ، كبيامشو: تقريرات مفيدة إلبراىيـ بف حسف، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى السَّ  ًؼ المىسىاًلًؾ ًفي فقًو اإلمى اًلؾ إلىى أىشرى
(،     الصاكم، أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي المالكي، المتكفى: ٖٓ/ُ، )ّالبابي الحمبي كأكالده، مصر، ط

المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير )الشرح الصغير ىك شرح الشيخ  ىػ، بمغةن السالؾ ألقرب المسالؾُُِْ
(، دار المعارؼ، بدكف طبعة كبدكف تاريخ، ) اـً مىاًلؾو مى  (.ّّْ-ِّّ/ِالدردير لكتابو المسمى أقرب المسالؾ ًلمىٍذىىًب اإلًٍ

قناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع، ىػ، اإلٕٕٗالشربيني، شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشافعي، المتكفى:  (ٖ)
(،    الشربيني، مغني المحتاج إلى ّٗٗ/ِ، )ُبيركت، ط –دار الفكر، دار الفكر  -تحقيؽ: مكتب البحكث كالدراسات 

 (.ّٔٓ/ّ(،   البجيرمي، تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب، )ََِ/ْمعرفة معاني ألفاظ المنياج، )
فمح، إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد أبك إسحاؽ، برىاف الديف، (،      ابف مّ/ٕابف قدامة، المغني، ) (ٗ)

(،     ُٖ/ٔـ، )ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ، ُلبناف، ط -ىػ، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العممية، بيركت ْٖٖالمتكفى: 
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عقد بيف رجؿ كامرأة تحؿ لو شرعان لتككيف أسرة  كعرفو قانكف األحكاؿ الشخصية بأنو:      
يجاد نسؿ بينيما  .(ُ)كا 
 التعريؼ المختار:

حدد المقصكد األسمى مف الزكاج كالذم حثت ، حيث كفتعريؼ القان يميؿ الباحث إلى      
يجاد النسؿ، لقكلو  : -صمى اهلل عميو كسمـ–عميو الشريعة االسبلمية أال كىك تككيف االسرة كا 

ـى يىٍكـى اٍلًقيىامىةً ) ـي اأٍليمى ليكدى فىًإنِّي ميكىاًثره ًبكي ديكدى اٍلكى كا اٍلكى كَّجي مف ، كيككف تبعا ليذا استمتاع كؿ (ِ)(تىزى
 الزكجيف باآلخر كقضاء شيكتو.

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

ىػ، مطالب ُِّْ: السيكطي، مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة، الرحيبانى مكلدا ثـ الدمشقي الحنبمي، المتكفى
 (.ّ/ٓ، )ِـ، طُْٗٗ -ىػ ُُْٓأكلي النيى في شرح غاية المنتيى، المكتب اإلسبلمي، 

 (.ِـ، المادة )ُٕٔٗ( لسنة ُٔقانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ ) (ُ)
ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي، المتكفى:  (ِ) ٍسرى ىػ، السنف ْٖٓالبييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

ـ، ُٖٗٗ -ىػ َُُْاف، الصغير لمبييقي، تحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي، جامعة الدراسات اإلسبلمية، كراتشي ػ باكست
ٍعبدى، بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمد بمباف، ابف بترتيب حباف ابف صحيحالبيستي،      (،َُ/ّ، )ُط  مى

 ـ،ُّٗٗ – ىػُُْْ بيركت، - الرسالة مؤسسة األرنؤكط، شعيب: تحقيؽ ىػ،ّْٓ: المتكفى ،الدارمي حاتـ، أبك التميمي،
 (.ّّٔ/ٗ، )ُط

صمى اهلل عميو  -جاء رجؿ إلى النبي »قاؿ:  -رضي اهلل عنو  -ىذا الحديث لو طرؽ: أحدىا: مف حديث معقؿ بف يسار 
نيا ال تمد إذا تزكجتيا؟ قاؿ: ال. ثـ أتاه الثانية فنياه، ثـ أتاه الثالثة،  -كسمـ  فقاؿ: إني أصبت امرأة ذات حسب كجماؿ، كا 

كأبك حاتـ بف حباف في « سننييما»، ركاه أبك داكد كالنسائي في «كاثر بكـ األمـفقاؿ تزكجكا الكدكد )الكلكد( فإني م
ثـ قاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد. كقاؿ ابف الصبلح: حسف اإلسناد، ثانييا: مف « مستدركو»كالحاكـ في « صحيحو»

كينيى عف التبتؿ نييا  كاف يأمر بالباءة، -صمى اهلل عميو كسمـ  -أف رسكؿ اهلل : »-رضي اهلل عنو  -حديث أنس 
كأبك حاتـ بف حباف « مسنده»، ركاه أحمد في «شديدا، كيقكؿ: تزكجكا الكدكد )الكلكد( فإني مكاثر بكـ األنبياء يـك القيامة

قاؿ لو: ال تزكجف عاقرا  -صمى اهلل عميو كسمـ  -أف رسكؿ اهلل »، ثالثيا: حديث عياض بف غنـ األشعرم «صحيحو»في 
ثـ قاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد، « مستدركو»، ركاه الحاكـ في ترجمة عياض ىذا مف «مكاثر بكـ كال عجكزا؛ فإني

رضي اهلل  -كفيما ذكره نظر، فإف في إسناده معاكية بف يحيى الصدفي، كىك ضعيؼ، رابعيا: مف حديث عبد اهلل بف عمر 
، ركاه أحمد «ألكالد؛ فإني أباىي )بكـ( يـك القيامةانكحكا أميات ا»قاؿ:  -صمى اهلل عميو كسمـ  -: أف رسكؿ اهلل -عنو 
مف حديث ابف لييعة حدثني )حيي( بف عبد اهلل، عف أبي عبد الرحمف الحبمي، عف عبد اهلل بف عمر، )ابف « مسنده»في 

 ((.ْٕٗ-ْٓٗ/ٕالممقف، البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير، )
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 .مشركعية الزكاج :المطمب الثاني
       
 كالمعقكؿ. اإلجماعلقد ثبتت مشركعية النكاح بالكتاب كالسنة ك       

 فمف الكتاب:
  ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ قكلو تعالى: ) -ُ

 .(ُ)(ٺ  ٿ  ٿ 
، كىذا دليؿ كاضح (ِ)بالتزكيج إلى عباده -سبحانو كتعالى–مف اهلل  ىذا أمركجو الداللة:       

 عمى مشركعية الزكاج.
گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   قكلو تعالى: ) -ِ

 .(ّ)( ڱڱ
ف أف يـ جماؿ كلياتيـ فيريدك بجفي أكلياء اليتامى الذيف يع ىذه اآلية نزلتكجو الداللة:      

فمف خاؼ أف ال يقسط  ،قيؿ ليـ: أقسطكا في ميكرىفف ،يتيـ عمييفيبخسكىـ في المير لمكاف كال
كاضح عمى ، كىذا دليؿ (ْ)كسف في حقكقيفمايفميتزكج ما طاب لو مف االجنبيات المكاتي 

 مشركعية الزكاج.
 

 مف السنة النبكية:
فإنو  نكـ الباءة فميتزكج،يا معشر الشباب، مف استطاع م: »-صمى اهلل عميو كسمـ  -قكلو  -ُ

 .(ٓ)(أغض لمبصر، كأحصف لمفرج، كمف لـ يستطع فميصـ، فإف الصـك لو كجاء
الشباب كأمرىـ ككجييـ إلى البدار  -صمى اهلل عميو كسمـ–النبي  حثٌ كجو الداللة:       

)مف استطاع منكـ الباءة فميتزكج(  ،كالمسارعة إلى الزكاج، كأال يترككا ىذا األمر مع القدرة عميو

                                                           

 (.ِّاآلية )سكرة النكر،  (ُ)
 (.ُٓ/ٔابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ) (ِ)
 (.ّسكرة النساء، اآلية ) (ّ)
الشيخ  -محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي، تفسير البحر المحيط، تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد  (ْ)

د. أحمد النجكلي الجمؿ، دار الكتب  -ِد. زكريا عبد المجيد النكقي،   -ُعمي محمد معكض، كشارؾ في التحقيؽ: 
 (.ُٗٔ/ّ، )ُـ، ط ََُِ -ىػ  ُِِْالعممية، لبناف/ بيركت، 

 (.ُْٕ/ٕ(، )ِْٖٔ(،   مسمـ، صحيح مسمـ، برقـ )ْٔٗ/ُٓ(، )ْٕٕٔالبخارم، صحيح البخارم، برقـ ) (ٓ)
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مف ممؾ قدرة بدنية أك قدرة مالية عمى الزكاج فإف عميو أف يبادر، كأف يسارع إلى الزكاج، ألنو 
 .(ُ)أغض لمبصر، كأحصف لمفرج

 .(ِ)(تناكحكا تكثركا فإني أباىي بكـ األمـ يـك القيامة: )-صمى اهلل عميو كسمـ -قكلو  -ِ
 عز كجؿ بالنكاح مطمقا، كاألمر المطمؽ لمفرضية كالكجكب قطعا، إال أمر اهلل كجو الداللة:     

أف يقكـ الدليؿ بخبلفو، كألف االمتناع مف الزنا كاجب كال يتكصؿ إليو إال بالنكاح، كما ال يتكصؿ 
 .(ّ)إلى الكاجب إال بو يككف كاجبان 

 
 : اإلجماعكمف 

 .(ْ)وكمشركعيت عمى جكاز النكاح المسممكف عامة كأجمع       
 

 كمف المعقكؿ: 
 .(ٓ)إف كؿ إنساف بالغ عاقؿ يحب أف يبقى اسمو كال ينمحي رسمو كما ذاؾ إال ببقاء نسمو      

 
 
 
 
 
 

                                                           

، تـ -عميو كآلو كصحبو كسمـصمى اهلل -، شرح عمدة األحكاـ مف كبلـ خير األناـ محمد بف يسرم ،د. إبراىيـ (ُ)
 (.َُ/ُاستيراده مف نسخة: المكتبة الشاممة المكية، )

ىػ، المصنؼ، )مصنؼ عبد الرزاؽ ُُِالصنعاني، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني، المتكفى:  (ِ)
(،   )قاؿ العراقي: ُّٕ/ٔ، )ِىػ، طَُّْبيركت،  -الصنعاني( تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، المكتب اإلسبلمي 

د الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ اسناده ضعيؼ،  )أنظر: العراقي، أبك الفضؿ زيف الديف عب
ىػ، المغني عف حمؿ األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار )مطبكع بيامش إحياء َٖٔالمتكفى: 

، بيركت  )أنظر:  ((،   كضٌعفو األلباني،ْٔٓ/ُ، )ُـ، طََِٓ -ىػ ُِْٔلبناف،  -عمـك الديف (، الناشر: دار ابف حـز
ىػ، صحيح كضعيؼ الجامع الصغير، مصدر الكتاب: برنامج َُِْاأللباني، محمد ناصر الديف األلباني، المتكفى: 

، ُمف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية، ط -المجاني  -منظكمة التحقيقات الحديثية 
(ُْ/َُٓ.)) 
 (ِِٖ/ِالشرائع، ) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب (ّ)
(،   أبك الفضؿ، االختيار لتعميؿ ْ/ٕ(،   ابف قدامة، المغني،)َُٔ/ٗالعمراني، البياف في مذىب اإلماـ الشافعي، ) (ْ)

، )ُْٓ/ٓ(،   الشافعي، االـ، )ِٖ/ّالمختار، ) ٍمًبيِّ  (.ٓٗ/ِ(،   الزيمعي،  تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ
 (.ُُالسرطاكم، شرح قانكف األحكاؿ الشخصية، ) (ٓ)
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 المطمب الثالث: أركاف كشركط عقد الزكاج.
 

كاالصطبلح كبياف مشركعيتو كقبؿ البدء ببياف سمطة  المغةبعد بياف تعريؼ الزكاج في        
يتطرؽ لمكضكع ميـ يعتمد عميو ىذا  ففي عقد الزكاج ال بد مف الباحث أ القاضي التقديرية

 كىك أركاف كشركط ىذا العقد.الفصؿ 
 

 أكالن: أركاف عقد الزكاج:
 أربعة مذاىب: إلىاختمؼ الفقياء في أركاف عقد النكاح       
 .(ُ)فقد ذىب السادة الحنفية إلى أف أركاف عقد الزكاج ىي اإليجاب كالقبكؿ فقط      
الزكج كالزكجة كالكلي كالصداؽ كذىب السادة المالكية بأف لعقد الزكاج خمسة أركاف كىي:       

 .(ِ)كالصيغة
لي، زكجاف، كك كذىب السادة الشافعية أيضان إلى أف أركاف عقد الزكاج خمسة كىي:       

 .(ّ)كشاىداف، كصيغة
الزكجاف الخالياف مف المكانع كذىب السادة الحنابمة إلى أف أركاف عقد النكاح ثبلثة كىي:       

كاإليجاب كالقبكؿ كال ينعقد إال بيما مرتبيف اإليجاب أكال: كىك المفظ الصادر مف قبؿ الكلي أك 
ال يصح قبكؿ لمف يحسنيا إال ك ، مف يقكـ مقامو كال يصح إيجاب إال بمفظ أنكحت أك زكجت

بقبمت تزكيجيا أك نكاحيا أك ىذا التزكيج أك ىذا النكاح أك تزكيجيا أك رضيت ىذا النكاح أك 
 .(ْ)قبمت فقط أك تزكجت

                                                           

ىػ، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، كفي آخره: َٕٗابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المصرم، المتكفى:  (ُ)
ف ىػ، كبالحاشية: منحة الخالؽ الب ُُّٖتكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرم، ت بعد 

(     ٗ/ّ(،      ابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار، )ِّٖ/ٓ، )ِعابديف، دار الكتاب اإلسبلمي، بدكف تاريخ، ط
 (.ِِٗ/ِ، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )

صر خميؿ،  دار ، التاج كاإلكميؿ لمختٕٖٗالعبدرم، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ أبك عبد اهلل، المتكفى سنة:  (ِ)
 (.ُُّ/ُ(،     ابف جزم، القكانيف الفقيية، )ِْْ/ُ(،    الفاسي، شرح ميارة )ُْٗ/ّ، )ُىػ، طُّٖٗالفكر، بيركت، 

ىػ، فتح الكىاب بشرح ِٔٗالسنيكي، زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى، المتكفى:  (ّ)
كتابو ىك منيج الطبلب الذم اختصره المؤلؼ مف منياج الطالبيف لمنككم(، دار منيج الطبلب )ىك شرح لممؤلؼ عمى 

(،     الرممي، شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة ُْ/ِـ، )ُْٗٗىػ/ُُْْالفكر لمطباعة كالنشر، طبعة 
ـ، الطبعة األخيرة، ُْٖٗىػ/، َُْْىػ، نياية المحتاج إلى شرح المنياج، دار الفكر، بيركتََُْشياب الديف، المتكفى: 

(ٔ/َِٗ.) 
ىػ، الركض المربع شرح َُُٓالبيكتى، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس الحنبمى، المتكفى:  (ْ)

 -زاد المستقنع، كمعو: حاشية الشيخ العثيميف كتعميقات الشيخ السعدم، خرج أحاديثو: عبد القدكس محمد نذير، دار المؤيد 
 سالـ بف مكسى بف أحمد بف مكسى حنبؿ، بف أحمد اإلماـ فقو في اإلقناع ،الحجاكم(،     ُُٓ/ُ، )ُرسالة، طمؤسسة ال
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ىية ألف ما ؛فقطاإليجاب كالقبكؿ  كذىب الحنابمة في رأم آخر أف ركنا عقد النكاح ىما      
 .(ُ)النكاح مركبة منيما كمتكقفة عمييما

 
كعمى ىذا نصت  ،كحدد أف باإليجاب كالقبكؿ ينعقد النكاح مذىب الحنفيةكقد اعتمد عمى       
ينعقد الزكاج بإيجاب كقبكؿ الخاطبيف أك ككيمييما في مجمس ( كالتي تنص عمى: "ُْالمادة )
 .(ِ)"العقد
 

 ثانيان: شركط عقد الزكاج:
بإيجاب كقبكؿ الخاطبيف أك ككيمييما أف عقد الزكاج يتـ  لقد ذكر القانكف كما ذكرنا سابقان      

 ، كقد اشترط الفقياء عدة شركط يجب تكافرىا في ىذا العقد كىي:في مجمس العقد
 .(ّ)شارتو المعمكمةريحة، كلمعاجز عنيما بكتابتو أك إأف يككف اإليجاب كالقبكؿ باأللفاظ الص -ُ

 األلفاظيككف اإليجاب كالقبكؿ ب تي تنص عمى: "( كالُٓكقد أخذ القانكف بيذا في المادة )     
 .(ْ)"الصريحة كاإلنكاح كالتزكيج كلمعاجز عنيما بإشارتو المعمكمة

أف يقكؿ الكلي فبل يصح ، أم تحديد الزكجيف عند اجراء عقد النكاح، (ٓ)تعييف الزكجيف -ِ
تتميز بو عف زكجتؾ ابنتي كلو بنات حتى يميزىا بأف يشير إلييا أك يسمييا أك يصفيا بما 

 .(ٔ)غيرىا كقكلو: بنتي الكبرل أك الصغرل أك الكسطى أك البيضاء كنحكه

                                                                                                                                                                      

 مكسى محمد المطيؼ عبد: تحقيؽ ىػ،ٖٔٗ: المتكفى النجا، أبك الديف، شرؼ الصالحي، ثـ المقدسي، سالـ بف عيسى بف
 (.ُٕٔ/ّ، )ُط لبناف، – بيركت المعرفة دار: الناشر السبكي،

 (.ُٕ/ٕابف مفمح، المبدع في شرح المقنع، ) (ُ)
ـ، ك نص أيضا عمى ذلؾ قانكف األحكاؿ ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُْالمادة ) (ِ)

( كالتي تنص عمى: " ٔـ كالمطبؽ حاليا في المممكة األردنية الياشمية في مادتو )ََُِ( لسنة ّٔالشخصية األردني رقـ )
 كؿ مف اآلخر أك ككيمو في مجمس العقد".ينعقد الزكاج بإيجاب مف أحد الخاطبيف أك ككيمو كقب

(،    البيكتي، الركض المربع شرح زاد المستقنع، ُٖٔ-ُٕٔ/ّأبك النجا، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ) (ّ)
 (.ُُٓ/ُكمعو: حاشية الشيخ العثيميف كتعميقات الشيخ السعدم، )

ـ، ك نص أيضا عمى ذلؾ قانكف األحكاؿ ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُٓالمادة ) (ْ)
( كالتي تنص عمى: " ٕـ كالمطبؽ حاليا في المممكة األردنية الياشمية في مادتو )ََُِ( لسنة ّٔالشخصية األردني رقـ )

 لمعمكمة".يككف كؿ مف اإليجاب كالقبكؿ باأللفػاظ الصريحة ) كاإلنكاح كالتزكيج ( كلمعاجز عنيما بكتابتو أك بإشارتو ا
(،     أبك النجا، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف ْْْ/ٕابف قدامة، المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني، ) (ٓ)

(،      ابف قدامة، أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد الجماعيمي المقدسي، ثـ الدمشقي ُٗٔ/ّحنبؿ، )
ىػ، الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ، المكتب االسبلمي َِٔالمقدسي، المتكفى: الحنبمي، الشيير بابف قدامة 

 (.ِّ/ّ، )ُبيرت، ط
 (.ُٗٔ/ّالمرجع السابؽ، ) (ٔ)
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فبل يعقد عقد  ،(ُ)العقدأك مف يقكـ مقاميما فأف لـ يرضيا أك أحدىما لـ يصح  رضا الزكجيف، -ّ

 .(ِ)النكاح بدكف الرضا، كالرضا يفسد بو االختيار كينعدـ
ة لصحة عقد الزكاج أف يحضره األحكاؿ الشخصي ، اشترط قانكف(ّ)االشياد عمى عقد الزكاج -ْ

 .(ْ)(ال نكاح إال بكلي، كشاىدم عدؿ: )-صمى اهلل عميو كسمـ –ف كذلؾ لقكؿ النبي شاىدا
لى ىذا ذىب القانكف في المادة )       يشترط في صحة عقد  ( منو كالتي تنص عمى: "ُٔكا 

كاف الزكجاف مسمميف( عاقميف الزكاج حضكر شاىديف رجميف أك رجؿ كامرأتيف مسمميف )اذا 
بالغيف سامعيف اإليجاب كالقبكؿ فاىميف المقصكد بيما كتجكز شيادة أصكؿ الخاطب كالمخطكبة 

 .(ٓ)"كفركعيما عمى العقد
أف يككف بإذف الكلي إف كانت اشترط قانكف األحكاؿ الشخصية لصحة عقد الزكاج  ،(ٔ)الكلي -ٓ

 .(ٕ)ان الزكجة بكر 

                                                           

(،     ابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف ُٗٔ/ّأبك النجا، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ) (ُ)
 (.ِْ/ّحنبؿ، )

 (ّ/ِِٕالشنقيطي، شرح زاد المستقنع، ) (ِ)
(،      الزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ُِ/ّابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ، ) (ّ)

( ، ٍمًبيِّ  (.ٓٗ/ِكحاشية الشِّ
شامي، أبك القاسـ، المتكفى: ركاه الطبراني كابف حباف،  الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي ال (ْ)

 –ىػ، المعجـ األكسط، تحقيؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف َّٔ
(،    ابف حباف، محمد بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مىٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي، ّّٔ/ٓ،  )ُالقاىرة، ط
، اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف، ترتيب: األمير عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي، المتكفى: ىػّْٓالمتكفى: 

، ُـ، طُٖٖٗ -ىػ  َُْٖىػ، حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: شعيب األرنؤكط،  مؤسسة الرسالة، بيركت،  ّٕٗ
قي، مف حديث الحسف عنو، كفي إسناده عبد (،     خٌرجو ابف حجر كقاؿ: ركاه أحمد كالدارقطني كالطبراني كالبيئّٖ/ٗ)

ف كاف منقطعا فإف أكثر أىؿ  اهلل بف محرز كىك متركؾ، كركاه الشافعي مف كجو آخر، عف الحسف مرسبل كقاؿ: كىذا كا 
ىػ، التمخيص ِٖٓالعمـ يقكلكف بو، )أنظر: بف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد العسقبلني، المتكفى: 

مصر،  -تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيؽ: أبك عاصـ حسف بف عباس بف قطب، مؤسسة قرطبة  الحبير في
 ((، ِّّ/ّ، )ُـ، طُٓٗٗىػ/ُُْٔ

ـ، ك نص أيضا عمى ذلؾ قانكف األحكاؿ ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُٔالمادة ) (ٓ)
( الفقرة أ كالتي تنص ٖحاليا في المممكة األردنية الياشمية في مادتو ) ـ كالمطبؽََُِ( لسنة ّٔالشخصية األردني رقـ )

عمى: " يشترط في صحة عقد الزكاج حضكر شاىديف رجميف أك رجؿ كامرأتيف مف المسمميف )إذا كاف الزكجاف مسمميف( 
 عاقميف بالغيف سامعيف اإليجاب كالقبكؿ فاىميف المقصكد بيما ".

 (.َُ/ّقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ، )ابف قدامة، الكافي في ف (ٔ)
ـ، ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُّيفيـ ىذا الشرط بمفيـك المخالفة مف المادة ) (ٕ)

كالتي تنص عمى: )ال تشترط مكافقة الكلي في زكاج المرأة الثيب العاقمة المتجاكزة مف العمر ثمانية عشر عامان(. ككذلؾ 
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، (ُ): )ال نكاح إال بكلي، كشاىدم عدؿ(-صمى اهلل عميو كسمـ –النبي قكؿ ذلؾ كدؿ عمى      
 .(ِ)العقد لـ يصح كلييا فإف عقدتو المرأة لنفسيا أك لغيرىا بغير إذف

تزكيجيا لنفسيا بإذف كلييا كتزكيج غيرىا بالككالة لما ركت عائشة عف كيستثنى مف ذلؾ       
أيما امرأة نكحت بغير إذف كلييا فنكاحيا باطؿ فنكاحيا  " :أنو قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي 
فإف اشتجركا فالسمطاف  ،فإف دخؿ بيا فميا المير بما استحؿ مف فرجيا ،فنكاحيا باطؿ ،باطؿ

 .(ّ)"كلي مف ال كلي لو
(، كالتي تنص ُِ(، )ُُ(، )َُ(، )ٗكقد عالج القانكف مكضكع الكالية في مكاده )      
 :(ْ)عمى

الكلي في الزكاج ىك العصبة بنفسو عمى الترتيب المنصكص عميو في القكؿ الراجح (: ٗالمادة )
 مف مذىب أبي حنيفة.

يشترط في الكلي أف يككف عاقبلن بالغان كأف يككف مسممان إذا كانت المخطكبة  (:َُ)المادة 
 مسممة.
ا كانكا متساكيف في الدرجة رضاء أحد األكلياء بالخاطب يسقط اعتراض اآلخريف إذ(: ُُ)المادة 

عند غياب الكلي األقرب يسقط حؽ اعتراض الكلي الغائب كرضاء الكلي  األبعدلكلي كرضاء ا
 داللة كرضائو صراحة.

إذا غاب الكلي األقرب ككاف في انتظاره تفكيت لمصمحة المخطكبة انتقؿ حؽ (: ُِ)المادة 
أك لـ يكجد انتقؿ حؽ الكالية إلى  ،ي الحاؿفإذا تعذر أخذ رأم مف يميو ف ،الكالية إلى مف يميو

 القاضي.
كذىب القانكف إلى أف لمبنت الثيب المتجاكزة مف العمر ثمانية عشر عامان أف تزكج نفسيا      

في جكاز ، (ُ)كالحنابمة (ٔ)كالشافعية (ٓ)السادة الحنفية عمى مذىب ان اعتمادبنفسيا بغير إذف كلييا، 
                                                                                                                                                                      

المذككر كالتي تنص عمى: )أما إذا كاف عضميا مف قبؿ األب أك الجد فبل ( فقرة )ب(، مف القانكف ٔيفيـ ذلؾ مف المادة )
 ينظر في طمبيا إال إذا كانت أتمت ثمانية عشر عامان ككاف العضؿ ببل سبب مشركع(.

(،     كقد سبؽ ّٖٔ/ٗ(،     البيستي، اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف، )ّّٔ/ٓالطبراني، المعجـ األكسط، ) (ُ)
 شرط الشيادة عمى عقد الزكاج.تخريجو في 

عبد السبلـ بف عبد اهلل بف ، (،     أبك البركات، ُِ/ّابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ، ) (ِ)
ىػ، المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ِٓٔمجد الديف، المتكفى:  ،بف تيميةالمجد الخضر بف محمد، 

 (.ُٓ/ِ، )ِمػ، طُْٖٗ-ىػ َُْْالرياض،  -مكتبة المعارؼ
(،   قاؿ الترمذم ىذا ْٕ/ٔ(،   احمد بف حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، )َْٕ/ّالترمذم، سنف الترمذم، ) (ّ)

 ((َْٕ/ّالترمذم، سنف الترمذم، )أنظر: حديث حسف، )
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔقـ )(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني ر ُِ(، )ُُ(، )َُ(، )ٗالمكاد ) (ْ)
 (.ُِ/ٓالسرخسي، المبسكط، ) (ٓ)
 (.ُُٖ/ٓالشافعي، األـ، ) (ٔ)



 

78 

تزكيج الثيب لنفسيا، بغير إذف كلييا، إال أف القانكف اشترط لذلؾ أف تككف متجاكزة لسف الثامنة 
ال تشترط مكافقة الكلي  ( كالتي تنص عمى: "ُّكقد نص عمى ذلؾ في مادتو )عشر مف عمرىا، 

 .(ِ)"في زكاج المرأة الثيب العاقمة المتجاكزة مف العمر ثمانية عشر عامان 
يجاب كالقبكؿ، بؿ بيف اإل مراد بو أف ال يحصؿ تراخو ، كال(ّ)يجاب كالقبكؿإليف االمكاالة ب -ٔ

ال يضر الفصؿ اليسير، كيضر الطكيؿ، كىك ما أشعر بإعراضو ك شترط القبكؿ عمى الفكر، ي
 .(ْ)عف القبكؿ

يجاب ؿ عمى الفكر بؿ اكتفى أف يككف اإليجاب كالقبك ـ يشترط القانكف المكاالة بيف اإلكل     
ينعقد  : "أنو ( مف القانكف كالتي تنص عمىُْكالقبكؿ في نفس مجمس العقد كما كرد في المادة )

 .(ٓ)"الزكاج بإيجاب كقبكؿ الخاطبيف أك ككيمييما في مجمس العقد
، (ٔ)أف تككف صيغة العقد عمى الدكاـ كالتنجيز، كأف ال تككف معمقة عمى شرط غير متحقؽ -ٕ

 .(ٕ)مطمقة غير مقيدة بشيءأم أف تككف صيغتو مف العاقديف 
ف أقِّت الزكاج بمدة ك          أف يككف بصيغة التمتع مثؿ: تمتعت بؾ إلى شير كذا، ك، فسدا 

فتقكؿ: قبمت، أك بالتأقيت إلى مدة معمكمة أك مجيكلة، مثؿ: تزكجتؾ إلى شير أك سنة كذا، أك 
 .(ٖ)مدة إقامتي في ىذا البمد

كال  ،ال ينعقد الزكاج المضاؼ إلى المستقبؿ ( منو: "ُٖكبيذا أخذ القانكف فجاء في المادة )      
 ".(ٗ)المعمؽ عمى شرط غير متحقؽ

زكاج المتعة،  ( مف القانكف أف مف حاالت الزكاج الفاسد: "ٔ( الفقرة )ّْكجاء في المادة )      
 ".(َُ)أك الزكاج المؤقت

                                                                                                                                                                      

 (.ِٔ/ّابف قدامة، الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ، ) (ُ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُّالمادة ) (ِ)
 (،    ّٖٓ/ٓالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ) (ّ)
 (.ّٖٓ/ٓالمرجع السابؽ، ) (ْ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُّالمادة ) (ٓ)
ٍيًمٌي، (ٔ) ذىبيَّة كأىـٌ النَّظريَّات الفقييَّة كتحقيؽ الًفٍقوي اإلسبلميُّ كأدلَّتيوي )الشَّامؿ لؤلدٌلة الشَّرعيَّة كاآلراء الم ،أ. د. كىٍىبىة الزُّحى

 -كٌميَّة الشَّريعة، دار الفكر  -األحاديث النَّبكيَّة كتخريجيا(، أستاذ كرئيس قسـ الفقو اإلسبلمٌي كأصكلو بجامعة دمشؽ 
 (ْٓ/ٗدمشؽ، الطبعة: الطَّبعة الرَّابعة، المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقيا، ) –سكريَّة 

 (.ٖٖداكد، األحكاؿ الشخصية، ) (ٕ)
 (.ٓٓ/ٗالزحيمي، الفقو االسبلمي كأدلتو، ) (ٖ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُّالمادة ) (ٗ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ٔ( القرة )ّْالمادة ) (َُ)
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الزكجيف كامؿ األىمية إذا تكلى عقد الزكاج بنفسو، أك بككيؿ عنو،  أف يككف كؿ مف األىمية، -ٖ
ؿ مف الزكجيف عاقبلن بالغان حران نفذ العقد ككماؿ األىمية بالعقؿ كالبمكغ كالحرية، فمتى كاف ك

 .(ُ)الدخكؿ ككجكب المير كغيرىما ؿِّ مف حً  كترتبت آثاره عميو
 أف الزكاج أىمية في يشترط ( كالتي جاء فييا: "ٓكأخذ القانكف بيذا الشرط في مادتو )      
 المخطكبة تتـ كأف عشرة السادسة السنة الخاطب يتـ كاف عاقميف كالمخطكبة الخاطب يككف

 .(ِ)"العمر مف عشرة الخامسة
بمير، فإف لـ يذكر حاؿ العقد، فبل بد مف  المير، حتى يصح عقد الزكاج ال بد مف أف يككف -ٗ

 .(ّ)ذكره عند الدخكؿ، أك يتقرر صداؽ المثؿ بالدخكؿ
المير ميراف مير  ( منو كالتي جاء فييا: "ْْ)المادة كقد نص القانكف عمى المير في        

كمير المثؿ كىك مير مثؿ  ،مسمى كىك الذم يسميو الطرفاف حيف العقد قميبلن كاف أك كثيران 
ذا لـ يكجد ليا أمثاؿ مف قبؿ أبييا فمف مثيبلتيا كأقرانيا مف  الزكجة كأقرانيا مف أقارب أبييا كا 

  ".(ْ)أىؿ بمدتيا
أك   مانع المحرمية بنسب أك رضاعك مكانع الزكاج، أحدىما مف خمك الزكجيف أك -َُ

عدة  أربع زكجات لـ تنقضً مف ، أك ككف الزكج متزكج مصاىرة، أك ككف المرأة في عدة
 .(ٓ)أك مانع اختبلؼ الديف بأف يككف مسممان كىي مجكسية كنحكهإحداىف، 

(، ِٖ(، )ِٕ(، )ِٔ(، )ِٓ(، )ِْكقد نص القانكف عمى ىذا الشرط بالتفصيؿ في مكاده )
 : (ٔ)(، كالتي تنص عمىُّ(، )َّ(، )ِٗ)

 ذكات رحـ محـر منو كىف أربعة:يحـر عمى التأبيد تزكج الرجؿ بامرأة مف (: ِْ)المادة 
 أمو كجداتو. - أ
ف نزلف. - ب  بناتو كحفيداتو كا 
ف نزلف. - ت  أخكاتو كبنات إخكتو كبناتيف كا 
 عماتو كخاالتو. - ث

 يحـر عمى التأبيد تزكج الرجؿ بامرأة بينو كبينيا مصاىرة كىي عمى أربعة أصناؼ:(: ِٓ)المادة 

                                                           

 (.ٕٕ/ٗلتو، )الزحيمي، الفقو االسبلمي كأد (ُ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ٓالمادة ) (ِ)
 (.ٕٗ/ٗ(،    الزحيمي، الفقو االسبلمي كأدلتو، )ٕٕ/ٗالزحيمي، الفقو االسبلمي كأدلتو، ) (ّ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ْْالمادة ) (ْ)
 (.ُٖٗ/ْالسرخسي، المبسكط، ) (ٓ)
( ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُّ(، )َّ(، )ِٗ(، )ِٖ(، )ِٕ(، )ِٔ(، )ِٓ(، )ِْالمكاد ) (ٔ)

 ـ.ُٕٔٗلسنة 
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 زكجات أكالد الرجؿ كزكجات أحفاده. -أ
 أكالد الرجؿ كزكجات أحفاده.أـ زكجات  -ب
 أـ زكجتو كجداتيا مطمقان. -ج
 زكجات أبي الرجؿ كزكجات أجداده. -د
 ربائبو أم بنات زكجتو كبنات أكالد زكجتو. كيشترط في الصنؼ الرابع الدخكؿ بالزكجات. -ىػ

ي يحـر عمى التأبيد مف الرضاع ما يحـر مف النسب إال ما استثنى مما ىك مبيف ف(:ِٔ)المادة 
 .مذىب اإلماـ أبي حنيفة

 .يحـر العقد عمى زكجة آخر أك معتدتو(: ِٕ)المادة 
بع زكجات أك معتدات أف يعقد زكاجو عمى امرأة أخرل قبؿ ر يحـر عمى كؿ مف لو أ(: ِٖ)المادة 

 أف يطمؽ إحداىف كتنقضي عدتيا.
 دامت في العدة.يحـر عمى الرجؿ الذم طمؽ زكجتو التزكج بذات محـر ليا ما (: ِٗ)المادة 
يحـر عمى مف طمؽ زكجتو ثبلث مرات متفرقات في ثبلثة مجالس أف يتزكج بيا (: َّ)المادة 

 إال إذا انقضت عدتيا مف زكج آخر دخؿ بيا.
يحـر الجمع بيف امرأتيف بينيما حرمة النسب أك الرضاع بحيث لك فرضت كاحدة (: ُّ)المادة 

 منيما ذكران لـ يجز نكاحيا مف األخرل.
ذا  -ُُ النكاح ف زكجت مف غير كؼءالكفاءة: إذا زكجت المرأة مف كؼء صح النكاح كا 

ذا رضيت المرأة كبعض األكلياء،ك  ،(ُ)باطؿ لـ يكف لباقي األكلياء فسخ؛ ألف ىذا  بالزكج ا 
 .(ِ)الحؽ ال يتجزأ

(، ِِ(، )ُِ(، )َِكقد تناكؿ القانكف مكضكع الكفاءة مف أغمب جكانبو في مكاده )      
 : (ّ)(، كالتي تنص عمىِّ)

كىي أف يككف  ،يشترط في لزكـ الزكاج أف يككف الرجؿ كفؤان لممرأة في الماؿ(: َِ)المادة       
العقد فإذا زالت بعده فبل يؤثر  كتراعى الكفاءة عند ،الزكج قادران عمى المير المعجؿ كنفقة الزكجة

 ذلؾ في الزكاج.
إذا زكج الكلي البكر أك الثيب برضاىا لرجؿ ال يعمماف كبلىما كفاءتو ثـ  (: ُِ)المادة      

تبيف أنو غير كفؤ فبل يبقى ألحد منيما حؽ االعتراض أما إذا اشترطت الكفاءة حيف العقد أك 

                                                           

 (.ّّ/ٕابف قدامة، المغني، ) (ُ)
لقدير،  دار الفكر، بيركت، ىػ،  شرح فتح أُٖكماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي، سنة الكفاة ابف اليماـ،  (ِ)
 (.ّٓ/ٕ(،    ابف قدامة، المغني، )ُِٗ/ّ، )ُط
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ِّ(، )ِِ(، )ُِ(، )َِالمكاد ) (ّ)
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فمكؿ مف الزكجة كالكلي مراجعة القاضي لفسخ الزكاج  أخبر الزكج أنو كفؤ ثـ تبيف أنو غير كفؤ
 أما إذا كاف كفؤان حيف الخصكمة فبل يحؽ ألحد طمب الفسخ.

عشرة مف عمرىا كجكد كلي ليا  مانيالبكر أك الثيب التي بمغت الث تإذا نف(: ِِ)المادة        
كزكجت نفسيا مف آخر ثـ ظير ليا كلي ينظر، فإذا زكجت نفسيا مف كفؤ لـز العقد كلك كاف 
ف زكجت نفسيا مف غير كفؤ فممكلي مراجعة القاضي بطمب فسخ  المير دكف مير المثؿ، كا 

 النكاح.
الزكج ما لـ تحمؿ الزكجة لمقاضي عند الطمب فسخ الزكاج بسبب عدـ كفاءة (: ِّ)المادة       

 أما بعد الحمؿ فبل يفسخ الزكاج. مف فراشو
فيذه الشركط الكاجب تكافرىا في عقد الزكج الصحيح المترتبة عميو جميع آثاره، فقد نصت        
يككف عقد الزكاج صحيحان كتترتب عميو آثاره إذا تكفرت فيو ( مف القانكف عمى أنو: "ِّالمادة )

"، فإذا اختؿ شرط منيا يككف العقد فاسدان، كقد نص القانكف عمى (ُ)شركطوأركانو كسائر 
  ( كالتي جاء فييا: ّْفي مادتو ) الحاالت التي يقع فييا العقد فاسدان 

 :(ِ)يككف الزكاج فاسدان في الحاالت التالية(: ّْالمادة )
 إذا كاف الطرفاف أك أحدىما غير حائز عمى شركط األىمية حيف العقد. - أ
 كاف عقد الزكاج ببل شيكد. إذا - ب
 إذا عقد الزكاج باإلكراه.  - ت
 إذا كاف شيكد العقد غير حائزيف لؤلكصاؼ المطمكبة شرعان.  - ث
 إذا عقد الزكاج عمى أحد المرأتيف الممنكع الجمع بينيما بسبب حرمة النسب أك الرضاع.  - ج
 زكاج المتعة، أك الزكاج المؤقت.  - ح
 
 .(ّ)كنص عمييا المذىب الحنفيكأم حالة لـ يتـ ذكرىا في القانكف،  -

 
 

 
 
 
 

                                                           

 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ِّالمادة ) (ُ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔألحكاؿ الشخصية األردني رقـ )(، مف قانكف اّْالمادة ) (ِ)
 ـ.ُٕٔٗلسنة   (ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُّٖالمادة ) (ّ)
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تحديد سف الزكاج كتطبيقاتيا في ك المطمب الرابع: السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في األىمية 
 القانكف.

 
المسائؿ المتعمقة بالزكاج كالطبلؽ في قانكف األحكاؿ  معظـ األردني القانكفعالج        

كقد استمد جٌؿ أحكامو مف  ،ـُٕٔٗ/ُِ/ُـ الصادر بتاريخ  ُٕٔٗ( لسنة ُٔالشخصية رقـ )
في  كشركطان  الشريعة اإلسبلمية مراعيا في ذلؾ مستجدات العصر كتطكر المجتمع، كحدد أحكامان 

 يو، كخصو بمقدمات تتفؽ مع عظمتو كقداستو.عقد الزكاج البد مف تكافرىا في المقدميف عم
الشرعي عمى اختبلؼ  قاضياألردني ال القانكفكلضماف التقيد بأحكاـ ىذا القانكف جعؿ       

ميما  كما ذكرنا سابقان  لكفك لضماف التقيد بمختمؼ نصكصو،  أمينان  كحارسان  رقيبان  درجات القضاء
عف معالجة كؿ الحاالت  ؿ عاجزان كحسف صياغتو فإنو سيظ كاضع القانكفبمغت حيطة 

المعركضة عمى القضاء، لذلؾ كانت جؿ النصكص مرنة تسمح لمقاضي أف يكاجو ظركؼ 
تطبيؽ القانكف أم منح لو سمطة تقديرية تيسر لو جعؿ أحكاـ القانكف متماشية مع مقتضيات 

 ، سنبيف ما تيسر لنا منيا مف خبلؿ ىذا الفصؿ.الظركؼ
 أحكاـ أىميةقانكف األحكاؿ الشخصية األردني  تعمقة بالزكاج كالتي عالجياكمف المسائؿ الم       
جاء كالتي  (ٓ) توماد فيلكؿ مف الخاطبيف المقبميف عمى الزكاج كنص عمى ذلؾ الزكاج  كسف

كأف يتـ الخاطب السنة  ،فييا: "يشترط في أىمية الزكاج أف يككف الخاطب كالمخطكبة عاقميف
 .(ِ)مف العمر" (ُ)مخطكبة الخامسة عشرالسادسة عشر كأف تتـ ال

ـ بشأف تحديد سف الزكاج في َُِٗصدر عف رئيس دكلة فمسطيف  قرار بقانكف عاـ كقد      
 : (ّ)دكلة فمسطيف كالذم نص عمى

 رئيس دكلة فمسطيف
 رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية

الفمسطينية، كألحكاـ القانكف األساسي المعدؿ  استنادان ألحكاـ النظاـ األساسي لمنظمة التحرير
 ـ كتعديبلتو،ََِّلسنة 

                                                           

المقصكد بالسنة في ىذه المادة ىي السنة القمرية، كالخمسة عشر سنة قمرية تساكم أربعة عشر سنة كستة شيكر  (ُ)
كأحدل كعشريف يكما شمسية، كمف ذلؾ كحسب المادة فإف سف الزكاج بالسنة الشمية يككف أربعة عشر سنة كستة شيكر 

 كأحد كعشريف يكمان.
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ٓالمادة ) (ِ)
( بشأف تحديد سف ِّّٗـ برقـ صادر )َِٗ/ُُ/ْقرار بقانكف صادر عف ديكاف الرئاسة في دكلة فمسطيف بتاريخ  (ّ)

 الزكاج.
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ـ كتعديبلتو السارم في ُٕٔٗ( لسنة ُٔكبعد االطبلع عمى قانكف األحكاؿ الشخصية رقـ )
 المحافظات الشمالية،

( السارم في َّّـ الصادر بمقتضى األمر رقـ )ُْٓٗكعمى قانكف حقكؽ العائمة لسنة 
 ية،المحافظات الجنكب
ـ السارم في المحافظات ُٗٓٗ( لسنة ُّكعمى أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ )
 الشمالية،
ـ السارم في المحافظات ُٓٔٗ( لسنة ُِكعمى احكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ )
 الجنكبية،

 ـ،ُِٗٗكعمى قانكف األحكاؿ الشخصية لمطكائؼ الكاثكليكية لسنة 
 ـ،َُّٗنكف العائمة البيزنطي لسنة كعمى مجمكع قا

 ـ،ُْٓٗكعمى قانكف األحكاؿ الشخصية كاألكقاؼ لمطائفة اإلنجيمية األسقفية العربية لسنة 
 ـ،ُّٖٗكعمى مجمة الحؽ القانكني لسنة 

 ـ،َُٗٗكعمى مجمكع قكانيف الكنائس الشرقية لسنة 
 ـ،َََِكعمى قانكف األحكاؿ الشخصية لمسرياف األرثكذكس لسنة 

 ـَُِٗ/َُ/ُِكاالطبلع عمى تنسيب مجمس الكزراء بتاريخ 
 كبناءن عمى الصبلحيات المخكلة لنا، كتحقيقان لممصمحة العامة،

 أصدرنا القرار بقانكف اآلتي:
(: يسمى ىذا القرار بقانكف: قرار بقانكف معدؿ لمتشريعات الناظمة لؤلحكاؿ الشخصية في ُمادة )

 تجزأ مف ىذه التشريعات.دكلة فمسطيف، كيعتبر جزءان ال ي
 منيما كؿ يتـ كأف عاقميف، فالقرا عقد طرفا يككف أف الزكاج أىمية في يشترط -ُ(: ِمادة )
 .عمره مف شمسية سنة ةعشر  ثماني
ذا خاصة، حاالت في المختصة لممحكمة (، يجكزُاستثناءن مما جاء في الفقرة رقـ ) -ِ  كاف كا 
 سنة عشرة ثمافً  يكمؿ لـ مف بزكاج تأذف أف الطرفيف، مصمحة تقتضييا ضركرة الزكاج في

 األخرل، لمطكائؼ الدينية المرجعيات أك فمسطيف، قضاة قاضي بمصادقة عمره، مف شمسية
 .كآثارىما كالفرقة بالزكاج عبلقة لو ما كؿ في كاممة أىمية المتزكج يكتسب كبذلؾ

مف التشريعات النافذة تسرم أحكاـ ىذا القرار بقانكف عمى  (: عمى الرغـ مما كرد في أمو ّدة )ما
 جميع المكاطنيف في دكلة فمسطيف.

 (: يمغى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف.ْمادة )
(: عمى الجيات المختصة كافة، كؿ فيما يخصو، تنفيذ أحكاـ ىذا القرار بقانكف، كيعمؿ ٓمادة )

 في الجريدة الرسمية.بو بعد ثبلثيف يكمان مف تاريخ نشره 
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 ـ.َُِٗ/ُُ/ْصدر في مدينة راـ اهلل بتاريخ 
 محمكد عباس، رئيس دكلة فمسطيف، 
 رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية

 
سيتطرؽ كعمى القرار بقانكف الصادر عف رئاسة دكلة فمسطيف كباالطبلع عمى ىذه المادة       

 فييما عمى سمطة القاضي كىما:الباحث إلى فرعيف أساسيف يعتمد 
 

 الفرع األكؿ: سمطة القاضي التقديرية في زكاج غير العاقؿ، )المجنكف كالمعتكه(.
 سنة شمسية. ةعشر  رية في زكاج مف ىـ دكف سف الثمانيالفرع الثاني: سمطة القاضي التقدي

 
 (.(2)والمعتوه (1)الفرع األول: سمطة القاضي التقديرية في زواج غير العاقل، )المجنون

 
، كلكف اشترطكا لذلؾ عدة شركط نصكا (ّ)اتفؽ الفقياء عمى جكاز زكاج المجنكف كالمعتكه       

 عمييا في بطكف كتبيـ كمنيا: 
بدكرانو حكليف كتعمقو  )أم النساء( لمحاجة، كذلؾ بأف تظير رغبتو فييف )المجنكف( جزكٌ يي  -

 .(ْ)بيف كنحك ذلؾ
ال  وإذا احتاج ل عمى النكاح يجبر المجنكف أف محاكـمنو الفساد، لييزٌكج المجنكف إذا خيؼ  -

ف سقط عنو فبل يعاف عمى الزنا كىذا إذا )الزنا( لمخدمة بأف خيؼ منو الفسادى  ؛ ألف الحد، كا 
 .(ٓ)كاف مطبقا، فإف كاف يفيؽ أحيانا انتظرت إفاقتو

                                                           

أنظر:  كال يفيؽ بحاؿ، )((،   كىك: الذم ال يعقؿ شيئان أصبلن َِٗ/ْالسرخسي، المبسكط، )أنظر: عديـ العقؿ، ) (ُ)
 -ىػ، الفقو عمى المذاىب األربعة، دار الكتب العممية، بيركت َُّٔالمتكفى:  ،الجزيرم، عبد الرحمف بف محمد عكض

 ((.ِّٕ/ِ، )ِـ، طََِّ -ىػ ُِْْلبناف، 
زاده، عبد الرحمف بف بشيخي أنظر: اختبلؿ العقؿ بحيث يختمط كبلمو فيشبو مرة كبلـ العقبلء كمرة كبلـ المجانيف، ) (ِ)

ىػ، مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر، تحقيؽ: خرح آياتو كأحاديثو خميؿ َُٖٕسنة الكفاة  ،محمد بف سميماف الكميبكلي
أنظر: كقيؿ المعتكه ىك: ناقص العقؿ، )   (، َُ/ِ، )ُـ، طُٖٗٗ -ىػ ُُْٗعمراف المنصكر، دار الكتب العممية، 

كقيؿ ىك: الذم يعقؿ بعض األشياء دكف بعض كيككف قميؿ الفيـ مختمط الكبلـ فاسد     ،((َِٗ/ْالسرخسي، المبسكط، )
 ((.ِّٕ/ِالتدبير إال أنو ال يشتـ كال يضرب، )الجزيرم، الفقو عمى المذاىب األربعة، )

(،   ْٗ/ٕ(،   النككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، )ِْٓ/ِالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) (ّ)
(،    النفراكم، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، َِِ/ّالخرشي، شرح مختصر خميؿ لمخرشي، )

 (.ّٓ/ٖ(،   المرداكم، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ، )َُ/ِ)
 (.ْٗ/ٕالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ) (ْ)
 (.َِِ/ّالخرشي، شرح مختصر خميؿ لمخرشي، ) (ٓ)
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 .رمو مف يحصؿ ىذافي محا حتاج إلى مف يخدمو كيتعيده، كال يجديزكج المجنكف إذا ا -
 ؛إذا قاؿ أىؿ الطب أف في ذلؾ ذىاب عمتو )المجنكف أك المعتكه( ينبغي أف يجكز تزكيجو -

ذا زكج الصغير كالمجنكف فإنو يقبؿ ليما النكاح كال يأذف ليما في  و،ألنو مف أعظـ مصالح كا 
 (ُ).أىؿ التصرفات ألنيما ليسا مف ؛قبكلو
كعمى الرغـ مف أف القانكف اشترط لصحة عقد الزكاج أف يككف كؿ مف الخاطب          

لمقاضي أف يأذف بزكاج مف بو ( منو عمى أنو: )ٖكالمخطكبة عاقميف إال أنو نص في المادة )
 (.(ِ)جنكف أك عتو إذا ثبت بتقرير طبي أف في زكاجو مصمحة لو

ف أف المشرع منح لمقاضي كمف خبلؿ سمطتو كمف خبلؿ النظر في ىذه المادة يتبي      
مف بو الجنكف أك قدرة التقديرية أف يأذف بإجراء عقد زكاج المجنكف أك المعتكه بعد تأكده مف 

كىذا حتى يتأكد القاضي  ،عمى شيادة طبية يماكذلؾ بتعميؽ الترخيص بزكاج ،عمى الزكاج العتو
ف الكاجب عمى القاضي المجكء إلى أىؿ مف قدرة الطرفيف عمى الزكاج، كبيذا الشرط أصبح م

كأف كلمقاضي المقبؿ عمى الزكاج أىبل لذلؾ أـ ال، المجنكف أك المعتكه الخبرة لمعرفة ما إذا كاف 
أف و أيضان فمي ،اإلعتماد عمى تقرير الطبيب كحده ال يكتفي عند منحو لمترخيص بسمطتو التقديرية

 ىذا الزكاج، كما نصت المادة السابقة. بحث في أحكالو لمتأكد مف كجكد مصمحة لو فيي
كحتى يأذف القاضي إلجراء عقد زكاج المجنكف أك المعتكه ال بد لو كمف خبلؿ سمطتو       

 التقديرية أف يراعي الشركط البلزمة إلجرائو كىي:
تحسف الزكاج يساعد في مف طبيب األمراض العقمية كالنفسية يؤكد أف  (ّ)كجكد تقرير طبي -ُ

 كلو في ذلؾ مصمحة. حالتو
قبكؿ الطرؼ اآلخر بعد العمـ التفصيمي بحالة المجنكف أك المعتكه، كاطبلعو عمى التقرير  -ِ

 المنظـ مف قبؿ الطبيب المختص.
 .(ْ)أف يتضمف التقرير الطبي أف مرضو غير قابؿ لبلنتقاؿ إلى نسمو -ّ
 .(ٓ)أف ال يشكؿ عديـ األىمية في زكاجو خطكرة عمى الطرؼ اآلخر -ْ

                                                           

ىػ، ِٖٔالجماعيمي الحنبمي، أبك الفرج، شمس الديف، المتكفى:  ،بف قدامة عبد الرحمف بف محمد بف أحمد المقدسيا (ُ)
الشرح الكبير عمى متف المقنع، دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع، أشرؼ عمى طباعتو: محمد رشيد رضا صاحب المنار، 

 (.ّٖٓ/ٕ، )ُط
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ٖالمادة ) (ِ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ٖالمادة ) (ّ)
 (.ٕٕاألشقر، الكاضح في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية األردني، ) (ْ)
ـ،    األشقر، الكاضح في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية َُِٕ/ٗ/ٕتاريخ  َُِٕ/ِّّالقرار االستئنافي رقـ  (ٓ)

 (.ٕٕاألردني، )
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العقد زائمي العقؿ )فاقدم األىمية(، فيتزكج المتخمؼ عقميان بامرأة سميمة  أف ال يككف طرفا  -ٓ
العقؿ أك تتزكج المتخمفة عقميا برجؿ سميـ العقؿ، كالسبب في ذلؾ اف اجتماع زائمي العقؿ ال 
يحقؽ أية مصمحة، إذ أف الظاىر في زكاج مختمي العقؿ )فاقدم األىمية(، سبب لمضرر 

 .(ُ)بخبلؼ ما لك كاف أحدىما سميـ العقؿ فإنو قد يتصكر حصكؿ المصمحةبينيما 
 .(ِ)أف يجرم عقد زكاجو مف يرعى شؤكنو، كليو أك كصيو -ٔ

فإذا تكافرت ىذه الشركط فإنو يجكز لمقاضي بأف يأذف بإجراء عقد زكاج المجنكف أك       
ذف القاضي شرط أساسي فبل يجرل العقد بدكف إذنو  .(ّ)المعتكه، كا 

 
 :التطبيقات العممية

 جراء عقد زكاج معتكه لدل المحكمة:إ أكال:
جراء عقد الزكاج لممجنكف أك المعتكه لدل المحكمة ال بد مف اتباع عند القدكـ عمى إ       

 الخطكات التالية:
ف، كشيادة ي)ىكية الزكج :إعداد األكراؽ البلزمة إلجراء عقد الزكاج كالتي ىي عبارة عف -ُ

كية كالد الزكجة )كلييا(، ىكية كلي أك كصي الزكج، الفحص الطبي ميبلدىما، كى
الخاص بالزكاج )الثبلسيميا(، كاستدعاء العقد(، فعندما ينظر القاضي في طمب الزكاج 
كيبلحظ االضطراب كعدـ االتزاف في حالة الزكج، أك أنو ال يعي ما يدكر حكلو، يشرح 

لة الزكج حسب األصكؿ، كييبعث كتاب عمى الطمب بأف يحكؿ لمطبيب المختص لبياف حا
 .ْإلى الطبيب المختص

ثـ يعرض الخاطب عمى الطبيب المختص كيقكـ الطبيب بفحصو كتشخيص حالتو ثـ يقـك       
 .ٓبتزكيد المحكمة بتقريره الطبي النيائي عمى الكجو المطمكب

بحالة الخاطب كيطمع طبلع القاضي عمى التقرير الطبي المفصؿ يقكـ بعمؿ محضر كبعد إ     
 .ٔالمخطكبة ككلييا اطبلعان كامبلن عمى حالة الخاطب

       
                                                           

 ـ.َُِٕ/ٗ/ٕتاريخ  َُِٕ/ِّّالقرار االستئنافي رقـ  (ُ)
تاريخ  َُِٕ/ِّّـ،   القرار االستئنافي رقـ َُِٔ/ٓ/ِٓبتاريخ  َُِٔ/ّٔقرار المحكمة العميا رقـ  (ِ)
 ـ.َُِٕ/ٗ/ٕ
(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ ٖـ،    المادة )َُِٕ/ٗ/ٕتاريخ  َُِٕ/ِّّالقرار االستئنافي رقـ  (ّ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ)
 (.ُأنظر الممحؽ رقـ ) ْ
 (.ِأنظر الممحؽ رقـ ) ٓ
 (.ّأنظر الممحؽ رقـ ) ٔ
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 .ُتماـ المحضر يقـك القاضي بعمؿ حجة اإلذف بزكاج لمخاطبكبعد إ 
 

كبعد انياء ىذه اإلجراءات كابراز تقرير الطبيب المختص كالمحضر المنظـ كحجة اإلذف      
بالزكاج ضمف استدعاء العقد يجرم المأذكف عقد الزكاج بإيجاب مف كلي المخطكبة كقبكؿ مف 

 كلي الخاطب.
 

 ثانيان: دعكل فسخ عقد الزكاج لعدـ األىمية بسبب إجراء الزكج العقد بنفسة.
ذا اختمت اإلجراءات السابقة في إك        قد بنفسو يفسخ العقد، جراء العقد كأجرل فاقد األىمية العا 
 جراءاتيا في المحاكـ حتى صدكر القرار:ـ األىمية كا  دعكل فسخ عقد الزكاج لعدكىذه 
 :(ِ)لممحكمة الدعكلالئحة تقدـ       
جراءات المحاكمة -  :(ّ)جمسات كا 
..... الشرعي  قاضي .......... في اليكـ المعيف كفي المجمس الشرعي المعقكد لدم أنا       

 كنكدم عمى المدعى عميو ،.... كسكانيا.... مف....... المرأة المكمفة شرعان حضرت المدعية 
حضر ىذه لى ممؼ الدعكل تبيف أف مي كمف الرجكع إ ،ضرفمـ يح ،.... كسكانيا. .... مف......

 ،ميغال يعرؼ معنى التبثناء التبميغ كجده كأ ،..... المذككر ميغ المدعى عميوالمحكمة انتقؿ إلى تب
لذلؾ  ،كال يعرؼ أياـ األسبكع كال يعرؼ فئة النقكد كتمييزىا ،شياءكال يدرؾ ما يدكر حكلو مف األ
ف سؤاؿ المدعية إ ؾ كذلؾ فإنيا تقررالمحكمة كعميو كحيث ذل ،كمو أعاد أكراؽ التبميغ دكف تبميغ

كذلؾ بمكجب  .......... نو يكجد لممدعى عميو كلي كالدهإ :فقالت ،كاف يكجد لممدعى عميو كلي
نني أ.... المذككر.عمى المدعى عميو (ْ)حكـ تثبيت حجر لمتخمؼ العقمي ، برزه لممحكمة، كا 
                                                           

 (.ْأنظر الممحؽ رقـ ) ُ
 .َُِٔ/َٔٓتحمؿ األساس رقـ  ـ،َُِٔ/َُ/ُْريخ بتا لدل محكمة دكرا الشرعيةنظرت دعكل ىذه ال (ِ)
جمسات المحاكمة لمثؿ ىذا النكع مف القضايا طكيمة جدان، ال يمكف ذكرىا كاممة، كلؤلىمية كنظران لذلؾ سيتطرؽ  (ّ)

 الباحث إلى اختصارىا بشكؿ كبير مع اإلبقاء عمى تفاصيؿ محاضر الجمسات الميمة.
 نص الحكـ: (ْ)

 الرحيـبسـ اهلل الرحمف 
 َُِٔ/ِِٗإعبلـ حكـ صادر عف محكمة دكرا الشرعية في الدعكل أساس 

 ...........القاضي: 
 .......... ..... ككيمو المحامي يا ..... كسكان .......... مف المدعي:

 يا...... كسكان .......... مف المدعى عميو:
 المكضكع: الحجر بسبب التخمؼ العقمي.

ـ َُِٔ/ٗ/ِِتاريخ  َُِٔ/ِٗٓالدرجة القطعية كصدؽ الحكـ بالقرار االستئنافي رقـ  نكع الحكـ: كجاىي )اكتسب
 ـ(َُِٔ/ُِ/ِٔتاريخ  َُِٔ/ُٕٔكمؤيدان بقرار المحكمة العميا الشرعية رقـ 
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مف )يذكر كجد يتض عبلـ حكـ صادر عف ىذه محكمة مف تبلكتوت مف يدىا إبرز المحكمة كقد أ
 ،الدعكل التزكير فتقرر حفظو فيمف شائبتي التصنيع ك  كجد خاليان  بعد تبلكتو ،تفاصيؿ الحكـ(

... بصفتو الكلي الشرعي عمى ابنو المدعى عميو ...... تقرر تبميغ كالد المدعى عميو لمحكمةا
 .....ـ/../.....، تاريخ .. أقرر تأجيؿ الدعكل ليكـ كليذا ،بمكجب اعبلـ الحكـ المبرز

 الجمسة البلحقة
.... المذككرة كحضر بحضكرىا المحامي الشرعي . في اليكـ المعيف حضرت المدعية      

المحجكر عميو  ،..... .... الكلي الشرعي عمى المدعى عميو...... عف بصفتو ككيبلن  ..........
عد تبلكتيا ب، ، بمكجب ككالة خاصةالحجر المبرزعقمي بمكجب إعبلـ حكـ صادر بالتخمؼ ال

دخاؿ نيابة األحكاؿ كعميو: كحيث ذلؾ كذلؾ فإنني أقرر إالمحكمة  ،حفظت في ممؼ الدعكل
كتأجيؿ  ،الشخصية في ىذه الدعكل مدعية كأقرر الكتابة بذلؾ لمدير نيابة األحكاؿ الشخصية

 .../....ـ، الساعة..... /.....، تاريخ .. النظر في الدعكل ليكـ
 .الجمسة البلحقة

حكاؿ الشخصية الحؽ العاـ الشرعي ككيؿ نيابة األفي اليكـ المعيف حضر المدعي باسـ         
 ،كحضر بحضكره المدعى عمييا األكلى ،دعاء في ىذه الدعكل.......... المكمؼ باال األستاذ

كبتكميؼ المدعي باسـ الحؽ كعميو المحكمة  ،ىما ككيؿ كلي المدعى عميو الثانيكحضر بحضكر 
إنني أكضح ما كرد في البند الثاني مف الئحة الدعكل بأف الدخكؿ تـ  :تكضيح الدعكل قاؿالعاـ 
جراء ....ـ، كأف المدعى عميو ..... كاف حيف إ/../.. .... المذككر بتاريخ..... المذككرة ك. بيف

                                                                                                                                                                      

 في الدعكل المتككنة بيف المتداعيف المذككريف صدر القرار التالي
 باسـ اهلل تعالى

اإلنكار كالبينتيف الخطية المبرزة كالشخصية المقنعة كتقرير الطبيب المختص المؤيد بناءن عمى الدعكل كالطمب كاإلقرار ك 
مف  َٗك ٕٓك ٕٔمف المجمة ك ُُٕٖك ُُٖٖك ٕٗٗك  ٕٓٗك ُْٗلئليجاب الشرعي كسندان لممكاد  بشيادتو كتكفيقان 

ذككر كأنو محجكر لذاتو كأف ...... الم قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية فقد حكمت بثبكت التخمؼ العقمي لممدعى عميو
..... المذككر  كالده ،جميع تصرفاتو القكلية غير صحيحة كذلؾ اعتباران مف تاريخ الحكـ أدناه كثبت كالية المكمؼ شرعان 

..... المذككر مف بيع أك  ..... المذككر كمنعت الكلي الثابتة أمانتو كاستقامتو كقدرتو عمى إدارة شؤكف ابنو المدعى عميو
أك رىف أك قسمة أك إفراز أك مبادلة عقارات المدعى عميو..... أك أف يككؿ عنو تككيبلن عامان أك أف يقبض باسمو  تأجير

مبمغان يزيد عف خمسة كعشريف ديناران أردنيا شيريان إال بإذف مف المحكمة الشرعية كمكافقة سماحة قاضي القضاة المكـر عمى 
أمكاؿ المدعى عميو لدل صندكؽ أيتاـ ىذه المحكمة كأف يقدـ كشفان سنكيا  ذلؾ كأمرت الكلي..... المذككر بأف يكدع

بحساب الكاردات كالمصركفات ليذه المحكمة فقبؿ ذلؾ منا كتعيد بالتزامو حسبة هلل تعالى كما قررت إنياء كصاية الكصي 
رسـ تثبيت الكالية بمكجب اإليصاؿ  المؤقت المذككر بعد اكتساب ىذا الحكـ الدرجة القطعية كتصديقو استئنافان كقد تـ دفع

حكمان كجاىيان قاببلن لبلستئناؼ كتابعان لو مكقكؼ النفاذ عمى تصديقو مف قبؿ  َُِٔ/ٖ/ُُتاريخ  ِ/َُْٖٕٔٓرقـ 
 ـ.َُِٔ/ٖ/ُُىػ كفؽ ُّْٕ/ذم القعدة لسنة ٖمحكمة االستئناؼ الشرعية المكقرة فيـ عمنا تحريران في 

 قاضي دكرا الشرعي                                                                                            
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كالمشار إليو في ىذه الجمسة،  كيكجد تقرير بذلؾ بدعكل الحجر ،عقد زكاجو غير مكمؼ شرعان 
عف ..... المذككر  .... المذككرة مفترقو. كأف ،منذ الكالدة ف المدعى عميو غير مكمؼ شرعان كأ

نني أدعي ببلئحة الدع ،حتى يكمنا ىذا ....ـ، مف عاـ منذ أكاخر شير ..... كل مكضحة كا 
تسأؿ المدعى عمييا  ،المحكمة ،جراء اإليجاب الشرعيكمصححة عمى ىذا الكجو، كألتمس إ

نني أصادؽ المدعي باسـ الحؽ العاـ الشرعي عمى جميع ما كرد رة عنيا، فقالت: إاألكلى المذكك 
كأنو  عقمي كيعاني مف تخمؼ ،ى عميو الثاني غير مكمؼ شرعان عكعمى أف المد ،في ممؼ الدعكل

أنو لـ يكف مكمفان ك  ،كاف غير حائز عمى شركط األىمية عند إجراء عقد الزكاج الذم أجراه بنفسو
ستاذ ككيؿ كلي المدعى عميو الثاني األ المحكمة كبسؤاؿ ،جراء اإليجاب الشرعيكألتمس إشرعان، 
إنني كعمى لساف مككمي أصادؽ المدعي باسـ الحؽ العاـ  :فقاؿ ،المذككر عف الدعكل .....

الثاني نسبان، ككذلؾ أصادقو عمى أف المدعى عمييا  عمى أف مككمي ىك كالد ككلي المدعى عميو
زكجة المدعى عميو الثاني الداخؿ كالمختمي بيا بمكجب العقد الشرعي الصادر عف كلى ىي األ

عمى أف المدعى عميو الثاني المذككر كاف حيف إجراء عقد زفافو غير ك  ،الشرعية ..... محكمة
ـ بحالة المدعى عميو الثاني حيف .... المذككرة لـ تكف تعم. صادقو عمى أفرعان، كأمكمؼ ش

أصادقو عمى جميع ما كرد في الئحة الدعكل كما  ،كعممت بيذا بعد الدخكؿ ،جراء عقد الزكاجإ
كىنا قاؿ المدعي باسـ  ،طمب إجراء اإليجاب الشرعييحات كالتصحيحات الكاردة عمييا، كأكالتكض

فإنني التمس الحكـ بفسخ عقد الزكاج  ،المذككر بدعكام .....كحيث أقر األستاذ  :الحؽ العاـ
نن ،المشار إليو ككذلؾ أبرز أصؿ حكـ الحجر عمى  ،ي أبرز صكرة مصدقة عف ىذا العقدكا 
نني أالمدعى ع يجاب محكمتكـ المكقرة، كألتمس إجراء اإلبرزىما لميو الثاني ..... المذككر كا 
المحكمة كقد أبرز المدعي باسـ الحؽ العاـ مف يده صكرة طبؽ األصؿ عف كثيقة عقد  ،الشرعي

تبلكتيا كجدت تتضمف )تتـ تبلكة ما يتضمنو عقد الزكاج كحكـ  زكاج الطرفيف المتداعييف مف
الحجر كمف أىميا في عقد الزكاج تضمف: مكافقة سماحة القائـ بأعماؿ قاضي القضاة بالكتاب 

كالفحص الطبي، كفي حكـ الحجر تضمف: حكمت  ـ،َُُِ/ٕ/ُٕبتاريخ  َِْٕ/ُٗرقـ ؽ 
كأنو محجكر لذاتو كأف جميع تصرفاتو القكلية  .... المذككر.بثبكت التخمؼ العقمي لممدعى عميو

.... المذككر . كالده غير صحيحة كذلؾ اعتباران مف تاريخ الحكـ أدناه كثىٌبتي كالية المكمؼ شرعان 
بعد تبلكتو  ،.... المذككر(.الثابتة أمانتو كاستقامتو كقدرتو عمى إدارة شؤكف ابنو المدعى عميو

كتقرر قبكلو كاالعتماد عميو، المحكمة كحيث صادؽ ككيؿ  كاالطبلع عميو حفظ في ممؼ الدعكل
كلي المدعى عميو الثاني عمى جميع بنكد الدعكل جممةن كتفصيبلن فإف المحكمة تقرر أف إقراره ال 

مف مجمة األحكاـ  (ُ)ُّٕٓكىك غير معتبر شرعان عمبلن بالمادة  ،يصح عف عديـ األىمية

                                                           

كالتي تنص عمى: يشترط أف يككف المقر عاقبل بالغا فبل يصح إقرار الصغير كالصغيرة كالمجنكف كالمجنكنة كالمعتكه  (ُ)
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ف ىذه ليست مف صبلحيات الكلي ألف األمر في مثؿ ، كأفبل يصح عمى ىؤالء إقرار ،العدلية
ىذه الحالة يتطمب تكميؼ الجية المدعية إثبات ذلؾ بالكجو الشرعي، المحكمة كحيث أف اإلقرار 

فاف المحكمة تكمفو بإحضار مككمو أم الكلي في الجمسة القادمة كذلؾ  ،حصؿ مف ككيؿ الكلي
المدعى عمييا األكلى، فقاؿ ككيؿ الكلي األستاذ  لحقكؽ العباد كبالذات تحقيقان لمعدالة كحفظان 

لتكاجده في المممكة  عذر عمى كلي المدعى عميو الثاني الحضكر نظران تنو ي..... المذككر إ
المحكمة كحيث تعذر حضكر كلي المدعى  ،كالتمس إجراء اإليجاب الشرعي ،العربية السعكدية

لحقكؽ كمصالح العباد كحيث أف  كحفظان  ،لسعكديةعميو الثاني نظران لتكاجده في المممكة العربية ا
فإف المحكمة بسمطتيا التقديرية تقرر حصر إقرار ككيؿ  ،إقرار الكلي ال يسرم عمى فاقد األىمية
كفي أف  ،.... ىك كالد ككلي المدعى عميو الثاني نسبان . كلي المدعى عميو الثاني في أف مككمو

زكجة المدعى عميو الثاني كمدخكلتو كالمختمى بيا  .... المذككرة ىي. المدعى عمييا األكلى
 (ُ)ُِٕٓفقط، المحكمة كبالرجكع إلى المادة  ....ـ/../.. :كعمى حصكؿ الدخكؿ بينيما بتاريخ

اعمـ أف اإلقرار  فقد جاء فييا:  ثـ ،مف مجمة األحكاـ العدلية كشرحيا لسميـ رستـ باز المبناني
ؽ ىذه القاعدة عمى ما جاء مف بقية اإلقرار لككيؿ كلي نشاء مف كجو" كبتطبيإخبار مف كجو كا  

المدعى عميو الثاني فإنو يتبيف لممحكمة أف إقراره جاء بناءن عمى إعبلـ حكـ )حكـ الحجر( كعميو 
 ،مقرر كمخبر ال منشئ(جاء بناءن عمى حكـ محكمة قطعي ) فإنو يتبيف لممحكمة أف ىذا اإلقرار
كعميو فإنيا تكمؼ المدعي باسـ الحؽ العاـ  ،كتيا بالبينة الفنيةكحيث أف ىذه الدعكل ال بد مف ثب

.... المذككر إلى الطبيب . ألتمس إميالي إلحالة المدعى عميو الثاني :فقاؿ ،إثبات باقي الدعكل
كتأجيؿ الدعكل إلى يكـ آخر، المحكمة كعميو فإنيا تقرر تحكيؿ المدعى عميو الثاني  ،المختص

أخصائي  .......... إلى الطبيب المختص الرجؿ المكمؼ شرعان الثقة المسمـ الحاذؽ الطبيب
 ،(ِ)األمراض النفسية كذلؾ إلجراء الكشؼ الحسي كالعقمي كالنفسي عميو كأقرر الكتابة إليو بذلؾ

                                                                                                                                                                      

ائيـ كأكصيائيـ كلكف الصغير المميز المأذكف ىك في حكـ البالغ في الخصكمات كالمعتكىة كال يصح عمى ىؤالء إقرار أكلي
 التي صحت مأذكنيتو فييا.

 كالتي تنص عمى: اإلقرار: ىك إخبار اإلنساف عف حؽ عميو آلخر، يقاؿ لذلؾ مقر كليذا مقر كلمحؽ مقر بو. (ُ)
 نص الكتاب المكجو مف القاضي إلى الطبيب: (ِ)

 رحيـبسـ اهلل الرحمف ال
 سعادة الدكتكر........... المحـر

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،،،،،
 المكضكع: تقرير طبي نيائي مؤيد بشيادتكـ.

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية تقرر  َٗكعمبل بأحكاـ المادة  َُِٔ/َٔٓنظران الستكماؿ السير في الدعكل أساس 
شؼ الحسي كالنفسي كالعقمي عميو كمكافاتنا بتقرير طبي نيائي عف حالة المدعى إحالة المدعى عميو....... إلجراء الك

عميو...... المذككر العقمية كالنفسية كأف تبيف ىؿ كاف مكمفان شرعان حيف اجراء عقد زكاجو كىؿ كاف فاقد لؤلىمية أـ ال مع 
بشيادتكـ كذلؾ في مكعد الجمسة القادمة المقرر  بياف قدرتو عمى القياـ بالكاجبات الزكجية كىؿ ىك مكمؼ شرعان أـ ال مؤيدان 
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و تنظيـ تقرير طبي نيائي ينطؽ بحالة المدعى عميو العقمية كالنفسية كيبيف ىؿ كاف كأف عمي
مع بياف قدرتو عمى القياـ  ؟كىؿ كاف فاقد لؤلىمية أـ ال ؟حيف إجراء عقد زكاجو مكمؼ شرعان 

كأف عميو الحضكر في مكعد الجمسة القادمة  ؟كىؿ ىك مكمؼ شرعان أـ ال ؟بالكاجبات الزكجية
كتأجيؿ النظر في ىذه الدعكل  ،و المؤيدة لتقريره كألجؿ ىذه الغاية أقرر الكتابة لوألداء شيادت

 . ..... الساعة ....ـ/../.....، ..ليكـ
 الجمسة البلحقة

، ككيؿ نيابة األحكاؿ الشخصية ضر المدعي باسـ الحؽ العاـ الشرعيفي اليكـ المعيف ح        
 كحضر بحضكرىما ككيؿ ،.... المذككرة. ا األكلىكحضر بحضكره المدعى عميي ،المذككر..... 

لطبيب المختص الرجؿ الثقة األميف كحضر بحضكرىـ ا ،المذككركلي المدعى عميو الثاني ..... 
 ،كسكانيا .....مف  .......... المسمـ المكمؼ شرعان كالمعركؼ لدينا ذاتان بيكيتو الشخصية

قد أجرل الفحص الطبي النيائي عمى المدعى  .... المذككر إف كاف. المحكمة كبسؤاؿ الدكتكر
 ،... المذككر.. لقد تـ إجراء الفحص الطبي عمى المدعى عميو :فقاؿ ؟... المذككر. عميو الثاني

نني ابرزه لممحكمة، المحكمة كمف تبلكة التقرير المبرز كجد  كذلؾ مف خبلؿ تقرير طبي نيائي كا 
شارة إلى كتاب : إجاء فيو ،تقرير طبي نيائي ،.... أخصائي الطب النفسي. الدكتكر) :يتضمف

 المتضمف إحالة ....ـ،/../.. بتاريخ ...،/... الشرعية المكقرة في الدعكل أساس محكمة .....
كبعد إجراء الفحكصات المطمكبة  ،إلجراء الكشؼ الحسي كالنفسي كالعقمي عميو ،.... المذككر.

المذككر مف تخمؼ عقمي مف الدرجة المتكسطة  ..... يعاني :تبيف ما يمي ....ـ،/../..بتاريخ
منذ الكالدة فيك عديـ الفيـ قميؿ التركيز كاالستيعاب ذاكرتو مضطربة كغير قادر عمى المشاركة 

بطيء التفكير ساذج التصرفات كغير قادر عمى حؿ أم مسألة حسابية أك  ،بأم حديث مفيد
قادر  كىك ،عمى القياـ بأم عمؿ مفيد كغير قابؿ لمتعمـ كغير قادر ،عقمية ميما كانت بسيطة

مكره أخدمة نفسو في األمكر الحياتية اليكمية الركتينية بشكؿ مقبكؿ كلكنو غير قادر عمى إدارة 
قد لؤلىمية فا ، كقد كافكغير قادر عمى القياـ بالكاجبات الزكجية ،األسرية كاالجتماعية كالمالية
ف غير مكمؼ شرعان كىك بحاجة إلى إشراؼ كىك اآل ،جراء عقد زكاجوكغير مكمؼ شرعان حيف إ

كىك خاؿو عف  ،(سرم كاجتماعي مدل الحياة كحالتو لف يطرأ عمييا أم تحسف مستقببلن كتكجيو أ
كتقرر قبكلو  ،شائبتي التصنيع كالتزكير بعد تبلكتو كاالطبلع عميو حفظ في ممؼ الدعكل

الطبيب الحاضر بتأييد تقريره بشيادتو الشرعية المحكمة كعيمو فإنيا تقرر تكميؼ  ،كاالعتماد عميو
كلدل االستشياد الشرعي منو كبعد تخكيفو مف مغبة الشيادة الكاذبة شيد بعد أداءه  ،فاستعد لذلؾ

                                                                                                                                                                      

ـ الساعة التاسعة صباحان، كعميو صار تبميغؾ ذلؾ حسب األصكؿ تحريران في َُِٕ/ٖ/ٔعقدىا يـك األحد المكافؽ 
 قاضي دكرا الشرعي،                                        كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ.          ـَُِٕ/ٕ/َُ
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المحكمة كبمناقشة الطبيب  ،(.... كيتـ ذكر ما تضمنو التقرير.القسـ منفردان قائبلن: )كاهلل العظيـ
.... المذككر تتراكح ما . تكسطة فقاؿ إف ىذا يعني نسبة ذكاءعف التخمؼ العقمي مف الدرجة الم

% فما فكؽ كبما أنو يعاني مف تخمؼ عقمي َٕ% عممان أف الذكاء الطبيعي ّٓ%  إلى ْٓبيف 
المحكمة كبمناقشتو إف كاف  ،جراء عقد زكاجوي أنو لـ يكف مكمفان شرعان عند إمنذ الكالدة فيذا يعن
المحكمة كبسؤاؿ المدعي  ،حكاـ الطيارة كالزكجية فقاؿ إنو ال يعمميايعمـ أ ،المدعى عميو الثاني

كالمدعى عمييا  ،... المذككر.. باسـ الحؽ العاـ الشرعي كككيؿ كلي كالمدعى عميو الثاني
فقاؿ المدعي باسـ الحؽ العاـ  ،ضرابمناقشة الطبيب الح أحد منيـ إف كاف يرغب ،األكلى
 :فقاؿ ؟المذككر غير مكمؼ منذ الكالدة كحتى الممات. .... ىؿ المدعي عميو الثاني :الشرعي

لى أف يمكت كال يطرأ أم تحسف  ،جراء عقد زكاجوغير مكمؼ شرعان منذ كالدتو كحيف إإنو  ،نعـ كا 
المحكمة ىنا قالت المدعى عمييا األكلى كككيؿ كلي المدعى عميو الثاني بمساف  ،عمى حالتو

المحكمة كىنا قاؿ المدعي باسـ الحؽ العاـ ، بخصكص التقريرقبمنا لمطبيب ال مناقشة مف  :كاحد
المحكمة كعميو كحيث أف شيادة  ،لقد قامت البينة عمى دعكام كألتمس إجراء اإليجاب الشرعي

الطبيب مكافقة لؤلصكؿ كالقانكف فإف المحكمة تقرر القناعة بشيادتو كقبكليا كاألخذ بيا كاالعتماد 
كلتكفر أسباب الحكـ لدم فقد أعمنت ختاـ  ،ا يقاؿ في ىذه الدعكلكعميو كحيث لـ يبؽ م ،عمييا

 .....ـ/../.. ان تحريران فيباسـ اهلل تعالى فيـ عمن (ُ)ر التاليالمحاكمة كأصدرت القرا
 
 

 .(ِ)األىمية( ـالصادر في ىذه الدعكل )فسخ عقد الزكاج لعد االستئنافي القرار -
 ىيئة المحكمة

 ............ كالقاضي  ..........، كعضكية القاضي:.........، برئاسة القاضي: 
 . .......... المدعي: باسـ الحؽ العاـ ككيؿ نيابة األحكاؿ الشخصية

 .(........يا، ىكية رقـ )..... كسكان. مف .......... -ُالمدعى عمييما: 
 مف .......... كليو الشرعي كالده ..، ىكية رقـ )..........(،........ -ِ                

 .يا، ىكية رقـ )..........(، ككيمو المحامي ......... كسكان .....
 مكضكع االستئناؼ: طمب فسخ عقد زكاج لعدـ األىمية.

 ، بتاريخ.../.....، في الدعكل أساس ... الحكـ المستأنؼ: كجاىي، صادر عف شرعية
 (.../../..، تحت رقـ )....ـ/../..

                                                           

 (.ٔأنظر الممحؽ رقـ ) (ُ)
ـ كيحمؿ الرقـ َُِٕ/ٗ/ٕصادر عف محكمة االستئناؼ الشرعية في القدس المنعقدة مؤقتان في الخميؿ، بتاريخ  (ِ)

 .ِّّ/َٔ/ُٔ، المسجؿ بالسجؿ رقـ َُِٕ/ِّّ
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 .َُِٕ/ِّّرقـ االستئناؼ ـ،                                َُِٕ/ٗ/ٕ: تاريخ االستئناؼ
 .مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية (ُّٖ)رفعت الدعكل بمكجب أحكاـ المادة 

 احلكم

 :بالتدقيؽ كالمداكلة فإف ىذه المحكمة االستئنافية تبيف ما يمي
( مف قانكف األحكاؿ الشخصية ٖما يتعمؽ بصحة زكاج المجنكف مف عدمو: نصت المادة )  :أوالً 

ي أف في زكاجو إذا ثبت بتقرير طب ،عمى أف: )لمقاضي أف يأذف بزكاج مف بو جنكف أك عتو
( مف قانكف ّْ(، ففي ظاىر ىذا النص أف زكاج المجنكف يقع صحيحان، أما المادة )مصمحة لو

إذا كاف  -ُقد نصت عمى أنو: )يككف الزكاج فاسدان في الحاالت التالية: األحكاؿ الشخصية ف
 ف..(، كظاىر ىذا النص أ... أك أحدىما غير حائز عمى شركط األىمية حيف العقد ،الطرفاف

زكاج المجنكف فاسد، كذلؾ أف المجنكف غير حائز عمى شركط األىمية؛ ألف المقصكد باألىمية 
، (ُ)( مف القانكف ذاتوٓلقانكنية لمزكاج، كىذا ما نصت عميو المادة )ىنا ىي العقؿ كبمكغ السف ا

كبناءن عمى ذلؾ فإنو يبدك أف ىناؾ تناقض في المكاد المذككرة، فبعضيا يشير إلى صحة عقد 
زكاج المجنكف كالبعض يشير إلى فساد ذلؾ العقد، كقبؿ رفع ىذا التناقض ال بد مف البحث في 

 الزكاج الفاسد.
( لسنة ُٔاألردني رقـ )( مف قانكف األحكاؿ الشخصية ّْلزكاج الفاسد كرد في المادة )ا ثانيًا:
إذا كاف الطرفاف أك أحدىما غير  -ُيككف الزكاج فاسدان في الحاالت التالية: ): ، بنصوـُٕٔٗ

إذا عقد الزكاج  -ّ ،إذا كاف عقد الزكاج ببل شيكد -ِ ،حائز عمى شركط األىمية حيف العقد
إذا عقد الزكاج  -ٓ ،إذا كاف شيكد العقد غير حائزيف لؤلكصاؼ المطمكبة شرعان  -ْ ،باإلكراه

زكاج المتعة، أك  -ٔ ،عمى أحد المرأتيف الممنكع الجمع بينيما بسبب حرمة النسب أك الرضاع
(، كيظير مف ىذه المادة أنو بالرغـ مف النص عمى فساد جميع الحاالت التي الزكاج المؤقت
لييا إال أنيا ال تأخذ منحنى كاحد، بمعنى أنو قد يككف مف اإلجراءات ما تصكب تمت اإلشارة إ

فساد ذلؾ العقد في بعض الحاالت، كىذه اإلجراءات قد تككف سابقة لو كما إذا كاف الطرفاف أك 
، فالزكاج الفاسد لعقد، لتعمقو بمكضكع ىذه الدعكلأحدىما غير حائز عمى شركط األىمية حيف ا

ف يصبح صحيحان إذا كلدت الزكجة أك كانت حامبلن، كىذا ما نصت عميو المادة بسبب صغر الس
، ككذلؾ فإف عقد الزكاج إذا تـ باإلكراه كأقامت المدعية (ِ)( مف قانكف األحكاؿ الشخصيةّْ)

                                                           

مية الزكاج ـ كالتي تنص عمى: يشترط في اىُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ٓالمادة ) (ُ)
 اف يككف الخاطب كالمخطكبة عاقميف كاف يتـ الخاطب السنة السادسة عشر كأف تتـ المخطكبة الخامسة عشر مف العمر.

ـ ك التي تنص عمى: بقاء الزكجيف عمى ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ّْالمادة ) (ِ)
الزكاج الباطؿ أك الفاسد ممنكع فإذا لـ يفترقا يفرؽ القاضي بينيما عند ثبكت ذلؾ بالمحاكمة باسـ الحؽ العاـ الشرعي كال 
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دكل تطمب فييا فسخ عقد الزكاج لفساده لكقكعو باإلكراه ثـ غابت عف المحاكمة، فإذا قامت 
، العقدالمدعية في دعكاىا رضىن منيا بعدـ استمرار ىا صحيح ك دعكل فإجراؤ سقاط الالمحكمة بإ

لفاسد جراء عقد الزكاج، كيكجد ىناؾ أنكاع مف الزكاج اكىك إجراء الحؽ إل ،يككف العقد صحيحان ف
كقع إذا كاف الزكاج ببل شيكد، فمك عقد زكاج دكف شيكد  :نكاعال يمحقو تصحيح، كمف ىذه األ

أف عقد الزكاج تـ عمى إحدل المرأتيف الممنكع الجمع بينيما بسبب حرمة النسب ، ككذا لك فاسدان 
ف قاـ الزكج بتطميؽ زكجتو األكلى.  أك الرضاع فيقع ىذا الزكاج فاسدان كا 

: بعد استعراض أنكاع الزكاج الفاسد تبيف لنا أف الزكاج الفاسد ال يككف عمى كتيرة كاحدة مف ثالثا
يمكف تصحيحو بإجراءات معينة سابقة أك الحقة، كالبعض ال حيث تصحيحو، فبعض أنكاعو 

يمكف تصحيحو كقد أسمفنا سابقان إذا كاف الطرفاف أك أحدىما غير حائز عمى شركط األىمية حيف 
العقد يمكف تصحيحو كذلؾ بناءن عمى شركط معينة سابقة لو، أما إذا انعدمت ىذه الشركط فيبقى 

 عقد الزكاج فاسدان.
 لذلك  

لمكافقتو   تصديؽ حكمياإف المحكمة االبتدائية  قد أعممت الكقائع عمى القانكف فقد تقرر كحيث 
كتابعان ليا تحريران في الحادم  ،(ُ)لؤلصكؿ كالقانكف حكمان قاببلن لمطعف أماـ المحكمة العميا الشرعية

 ـ.َُِٕ/َُ/ِق المكافؽ ُّْٗعشر مف محـر الحراـ لسنة 
 
 

 ان العميا بخصكص عقد زكاج المتخمؼ عقميا، كيعتبر مثؿ ىذا القرار مصدر ثالثان: قرار المحكمة 
 مف مصادر السمطة التقديرية في مثؿ ىذه الحاالت.

إقداـ المتخمؼ عقميا عمى إجراء عقد الزكاج بنفسو ال يعتبر قرينة عمى سبلمة عقمو،       
جراء عقد زكاجو إنما يككف بإذف القاضي بعد التحقؽ مف أف مصمح تو متحققة في ذلؾ، كالذم كا 

 . (ِ)يتكلى إجرائو ىك مف يرعى شؤكنو كليان أك كصيان 
       

 

                                                                                                                                                                      

دت الزكجة أك كانت حامبلن أك كاف الطرفاف حيف إقامة الدعكل حائزيف تسمع دعكل فساد الزكاج بسبب صغر السف إذا كل
 عمى شركط األىمية.

تاريخ  َُِٕ/ُٔٔكقد اكتسب ىذا الحكـ الدرجة القطعية بتأييده مف قبؿ المحكمة العميا الشرعية بمكجب قرارىا رقـ  (ُ)
 ـ.َُِٕ/ُُ/ُِ
لعاـ  التقرير السنكم لديكاف قاضي القضاة ـ،َُِٔ/ٓ/ِٓ بتاريخ (،َُِٔ/ّٔ): رقـ الشرعية العميا المحكمة قرار (ِ)

 (.ّٔـ، )َُِٔ
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 الفرع الثاني: سمطة القاضي التقديرية في زواج من هم دون سن الثامنة عشر سنة شمسية.
 

كفي المادة ـ ُٕٔٗ( لسنة ُٔ) قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ سابقان بأف كما ذكرت     
، كحدد سف الزكاج لمرجؿ بػ السادسة عشر كلممرأة بػ الخامسة نظـ أىمية الزكاج منو الخامسة
( ّٔرقـ ) األحكاؿ الشخصية األردني قانكفبمكجب  ، كعٌدلت ىذه المادة منوقمريةنة عشر س
بالثامنة عشر سنة لرجؿ كالمرأة ، بأف سف الزكاج لكؿ مف ا(ُ)( منوَُـ في المادة )ََُِلسنة 

ا نص عمى ذلؾ أيضان القرار بقانكف الصادر عف رئيس دكلة فمسطيف في مادتو ككم شمسية،
الثانية كالتي تنص عمى: )يشترط في أىمية الزكاج أف يككف طرفا عقد القرآف عاقميف، كأف يتـ كؿ 

 السف لمقاضي أف يرخص بالزكاج قبؿ ذلؾعمى أف  ثمانية عشر سنة شمسية مف عمره(، منيما
( مف ِ( مف المادة )ِالفقرة ) ، كنصتى تأكدت قدرة الطرفيف عمى الزكاجلمصمحة أك ضركرة مت

القرار بقانكف الصادر عف رئيس دكلة فمسطيف عمى: )يجكز لممحكمة المختصة في حاالت 
ذا كاف في الزكاج ضركرة تقتضييا مصمحة الطرفيف، أف تأذف بزكاج مف لـ يكمؿ  خاصة، كا 

ادقة قاضي قضاة فمسطيف، أك المرجعيات الدينية ثمانية عشرة سنة شمسية مف عمره، بمص
لمطكائؼ األخرل، كبذلؾ يكتسب المتزكج أىمية كاممة في كؿ ما لو عبلقة بالزكاج كالفرقة 

 كآثارىما(. 
أىمية الزكاج مف المسائؿ التي تتعمؽ بالنظاـ العاـ ال يمكف إبراـ عقد زكاج بدكف كبما أف        

عمى ذلؾ قياسا عمى األىمية بصفة عامة كفكرة  ياكلك ارتض بيفلمخاط مراعاة السف القانكني
عمى معتقدات المجتمع كعاداتو كتقاليده لذلؾ منع المشرع  النظاـ العاـ تحدد مف قبؿ المشرع بناءن 

 لمذيف لـ يبمغكا سف الثامنة عشر زكاج الصغار كمنح لمقاضي سمطة تمكنو مف تحديد سف الزكاج
 في حالة كجكد مصمحة أك ضركرة تقتضي ذلؾ، كلـ يعامؿ كؿ األشخاص بنفس المعاممة نظران 

 كعادات المجتمع كأعرافو. ،يـكأحكال يـالختبلؼ ظركف
كتكمف سمطة القاضي التقديرية عند تقديـ المعامبلت الخاصة بإجراء عقد الزكاج لممحكمة        

بو،  ةفي طمب الزكاج المقدـ كجميع األكراؽ الخاص المختصة، فينظر القاضي أك مف يقكـ مقامو
فإذا كاف سف كؿ مف الخاطبيف أك أحدىما دكف سف الثامنة عشر كقد أتـ الخامسة عشر مف 
العمر، ينظر كيبحث القاضي في أحكاؿ كؿ منيما حتى يتسنى لو معرفة إف كاف ىنالؾ جمب 

                                                           

يشترط في أىمية الزكاج أف يككف الخاطب كالمخطكبة عاقميف كأف يتـ كؿ منيما ثمانية عشرة  -أكالتي تنص عمى:  (ُ)
 سنة شمسية مف عمره .

ي كبمكافقة قاضي القضاة أف يأذف في حاالت خاصة عمى الرغـ مما كرد في الفقرة )أ( مف ىذه المادة  يجكز لمقاض -ب
بزكاج مف أكمؿ الخامسة عشرة سنة شمسية مف عمره كفقان لتعميمات يصدرىا ليذه الغاية إذا كاف في زكاجو ضركرة 

 تقتضييا المصمحة كيكتسب مف تزكج كفؽ ذلؾ أىمية كاممة في كؿ ما لو عبلقة بالزكاج كالفرقة كآثارىما.
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صمحة أك الضركرة حدد القاضي بيا مصمحة أك ضركرة ألحد الزكجيف أك كمييما، فإف كجدت الم
ف لـ يبمغكا سف الزكاج التي نص عمييا القانكف، كىذا انطبلقا  بسمطتو التقديرية سف زكاجيما كا 

الشريعة عمى أف: " العباد، فقد نصت العمماء مف حرص الشريعة اإلسبلمية عمى جمب مصالح
 .(ِ)"لمفاسد الشريعة كضعت لمصالح العباد كدرء ا، "(ُ)"مبنية عمى المصالح

ف مصالح الناس كضركرياتيـ       تختمؼ باختبلؼ عاداتيـ كأعرافيـ كأحكاليـ، كليذا تختمؼ  كا 
 المصالح لمزكجيف عمى عدة كجكه منيا:

أف يككف الرجؿ الخاطب عمى درجة عالية مف األخبلؽ كاألدب كالتقكل، كيككف ذا ماؿ  -ُ
الصفات فإف تمتع ببعضيا أذف ليما كحسب كنسب كعمـ، كال يشترط أف تتحقؽ فيو كؿ ىذه 

 القاضي بالزكاج.
الخاطب أك كمييما حالة متقدمة في السف ال يستطيعاف القياـ معيا بشؤكنيما  بمكغ أحد أبكم -ِ

فيزكجا ابنيما الصغير لكي تقكـ زكجة االبف برعاية شؤكنيما كشؤكف ابنيما، أك أف يككف 
بعد بمكغيما ىذه الحالة ال يستطيعاف إعالة البنات عندىما فيجكزكنيما لمف يستطيع اإلنفاؽ 

 ما.عمييما كقضاء حكائجي
 .(ّ)تزكيج الصغير امرأة صالحة تحفظ لو مالو، إذا خشي عميو مف الضياع -ّ
كأف تككف المخطكبة ال أىؿ ليا في ديار اإلسبلـ، كأف تككف ىاجرت إلى ببلدنا دكف أىميا،  -ْ

أك أف يككف أىميا قتمكا في حرب أك في كارثة طبيعية، أك أف تككف قد أسممت كبقي أىميا 
ف كانت دكف السف القانكنية التي حددىا القانكف عمى الكفر، فزكاجيا مف  الرجؿ الكؼء كا 

 يحفظيا في ماليا كدينيا كعرضيا.
درء المفاسد مقدـ  أف يككف بدالن مف المصمحة درء مفسدة، فالقاعدة الفقيية تنص عمى: " -ٓ

، كمثاؿ المفسدة التي تدرأ بالزكاج: الخكؼ مف الكقكع في الزنا لمف (ْ)" عمى جمب المصالح
ديو شكؽ شديد إلى الزكاج، كخاصة في ىذا الزماف الذم انتشرت كشاعت فيو ممذات ل

الحياة، ككثرة الكسائؿ التقنية الحديثة كغيرىا التي تؤدم إلى ذلؾ كمكاقع التكاصؿ 
 االجتماعي.

                                                           

ىػ، المكافقات، تحقيؽ: أبك عبيدة مشيكر بف َٕٗالمتكفى:  ،براىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطيإ، الشاطبي (ُ)
 (.ْْٔ/ٔ، )ُـ، طُٕٗٗىػ/ ُُْٕحسف آؿ سمماف، دار ابف عفاف، 

 (.ْْٔ/ٔالشاطبي، المكافقات، ) (ِ)
 (.ّٗٔ/ِالصاكم، بمغةن السالؾ ألقرب المسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير، ) (ّ)
 -ىػ ُُُْىػ، األشباه كالنظائر، دار الكتب العممية، ُُٗالمتكفى:  ،عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف ،السيكطي (ْ)

 (.َِٓالزرقا، شرح القكاعد الفقيية، ) (،           ْْٔ/ٔ(،      الشاطبي، المكافقات، )ٕٖ، )ُـ، طَُٗٗ
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دان لمفتنة بينيـ، بسبب كأكبيذا الزكاج ان في حفظ أعراض الناس، أف يككف ىذا الزكاج سبب -ٔ
 لشرعية التي قد تحدث بيف الرجؿ كالمرأة.المخالفات ا

 
كقد صدرت عدة تعميمات عف ديكاف قاضي القضاة األردني تحدد بيا أسس ىذه المصمحة       
 (ُ)كىي:

ف حيث القدرة عمى النفقة كدفع المير، كالكفاءة تتحقؽ بدفع المير م أف يككف الخاطب كفؤن  -ُ
الطعاـ كالكسكة كالسكنى كالتطيب بالقدر المعركؼ  ال المير كمو، كالنفقة تشمؿ: (ِ)المعجؿ

 .(ّ)كخدمة الزكجة التي يككف ألمثاليا خدـ
لمفسدة قائمة أك عدـ تفكيت لمصمحة محققة، كيمكف أف يمثؿ  إذا كاف في زكاجيما درأن  -ِ

لممفسدة القائمة التي تدرأ بالزكاج الخكؼ مف الكقكع في الزنا لمف لديو شكؽ شديد إلى 
ثاؿ المصمحة التي يمكف أف تفكت إذا لـ يؤذف لو بالزكاج أف يككف الخاطب عمى الزكاج، كم

كذا جماؿ كماؿ كحسب  ،درجة عالية مف الصفات الراقية بأف يككف صاحب ديف كخمؽ
كعمـ، أك تككف المخطكبة ال أىؿ ليا في ديار اإلسبلـ، بأف تككف مسممة كىـ كفار، 

فسيا، كيييئ ليا الزكج الذم يحفظيا كيرعاىا فتزكيجيا مف الكؼء المسمـ يحفظيا في ن
 .كينفؽ عمييا

أف يتحقؽ القاضي مف رضاء المخطكبة كاختيارىا كأف مصمحتيا متكفرة في ذلؾ، أك يثبت  -ّ
تقرير طبي إذا كاف أحد الخاطبيف بو جنكف أك عتو أف في زكاجو مصمحة، كقد نصت ىذه 

رضاىا خشية أف يككف األكلياء قد الفقرة مف التعميمات عمى كجكب تحقؽ القاضي مف 
أكرىكىا عمى زكاج ال مصمحة ليا فيو، ككذلؾ إلزاـ القاضي بالتحقؽ مف كجكد تقرير طبي 
يثبت كجكد مصمحة في تزكيج الكلي لممجنكف كالمعتكه بعد إكمالو الخامسة عشرة كقبؿ 

ا لكجكد مصمحة إتمامو الثامنة عشرة خشية مف أف يككف الراغب في التزكيج ىك الكلي دكنيم
 لو في ذلؾ دكف مف يتكلى أمرىما.

أف يجرم العقد بمكافقة الكلي، كالجديد الذم أضافتو ىذه الفقرة مف التعميمات اشتراط رضا  -ْ
 .الكلي في تزكيج الفتى الذم لـ يبمغ سف الثامنة عشرة

                                                           

 -ىػُُّْعماف، -التشريعات الخاصة بالمحاكـ الشرعية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف ،الظاىر، راتب عطا اهلل (ُ)
 (.ّٕ-ِٕ(،    األشقر، الكاضح في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية األردني، )ُُٕ، )ُـ، طََُِ

 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔاألحكاؿ الشخصية األردني رقـ ) (، مف قانكفَِالمادة ) (ِ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ٔٔالمادة ) (ّ)
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اشترطت التعميمات في الفقرة الخامسة أف ينظـ محضر يتضمف تحقيؽ القاضي مف األسس  -ٓ
المشار إلييا، كالتي اعتمدىا ألجؿ اإلذف بالزكاج، كيتـ بناءن عميو تنظيـ حجة إذف بالزكاج 

 حسب األصكؿ كاإلجراءات المتبعة. 
 

األىمية أرسيت عمييا أحكاـ  لغةن المصمحة أك الضركرة ركيزة أساسية باكبعد كؿ ىذا فإف         
الترخيص بالزكاج، كما أف المشرع لـ يفصؿ المعايير التي تساعد القاضي في تحديد المصمحة 
أك الضركرة، كما يمكف قكلو أف المصمحة أك الضركرة معيار نسبي يتغير بتغير الزماف كالمكاف 

في  الة، كأف يككف حذران كاألشخاص، كعمى القاضي أف يدرس القضايا المطركحة عميو حالة بح
كأال يعطي ىذا الترخيص إال إذا تكافرت الشركط  ،تقدير المصمحة التي ىي مناط الترخيص

ما داـ اإلذف ال يمس  ،البلزمة، كما ال يصح لو بالمقابؿ أف يتعسؼ في استعماؿ سمطتو
 المجتمع كمصالح األطراؼ أنفسيـ. بمصالح

 
 التطبيقات العممية:

لدل  (ُ)دكف سف الثامنة عشر لمف ىـذف زكاج إطمب عند تقديـ الخاطبيف استدعاء        
المنصكص  –تنظـ المحكمة ضبطان رسميان يتضمف تحقؽ المحكمة مف األمكر المعتمدة  المحكـ، 
ألجؿ اإلذف بالزكاج، ثـ ترفع المعاممة مع الضبط إلى دائرة قاضي  - (ٕفي الممحؽ رقـ )عمييا 

يا كاتخاذ القرار المناسب بشأنيا، كبعد المكافقة عمييا مف قبؿ قاضي القضاة، القضاة لتدقيق
 تسجؿ حجة اإلذف بالزكاج حسب األصكؿ، كمف ثـ ييجرل عقد زكاج الطرفيف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٕأنظر الممحؽ رقـ ) (ُ) 
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كتطبيقاتيا في  ،المطمب الخامس: السمطة التقديرية لمقاضي في إجراء كتسجيؿ عقد الزكاج
 القانكف.

ىمية ، كليذه األىـ كأخطر العقكد في حياة اإلنسافأعقد الزكاج مف كما ذكرنا سابقان أف       
أصبح مف الضركرة القصكل تسجيمو لممحافظة عميو كما يترتب عميو مف حقكؽ ككاجبات، 

مستجدات  الذمـ، كضعؼ الكازع الديني، ككثرتكخاصة في أيامنا ىذه التي انتشر فييا فساد 
 لمحافظة عمى ىذا العقد مف أىـ كسائؿ الحفاظ عمى المجتمع كتماسؾ األسر.الحياة، فا
األردني ىذه المسألة، كترؾ مساحة لمقاضي ليبذؿ كسعو بما  لج كاضع القانكففقد عا      

تتطمبو مستجدات الحياه في الحفاظ عمى األسرة كحقكقيا الناشئة عف ىذا العقد، كلبياف دكر 
 لباحث لدراسة ىذه المسألة مف خبلؿ ثبلثة فركع:القاضي في ذلؾ سيتطرؽ ا

 الفرع األكؿ: إجراء عقد الزكاج كتكثيقو عند انعقاده.
 الفرع الثاني: التصادؽ عمى الزكاج.

 الفرع الثالث: إثبات الزكاج.
 

 الفرع األكؿ: إجراء عقد الزكاج كتكثيقو عند انعقاده.
( كالتي تنص ُٕمسألة مف خبلؿ مادتو )عالج قانكف األحكاؿ الشخصية األردني ىذه ال     
 : أنو عمى
 يجب عمى الخاطب مراجعة القاضي أك نائبو إلجراء العقد. -ُ
يجرم عقد الزكاج مف مأذكف القاضي بمكجب كثيقة رسمية كلمقاضي بحكـ كظيفتو في  -ِ

 الحاالت االستثنائية أف يتكلى ذلؾ بنفسو بإذف مف قاضي القضاة.
ذا جرل الزكاج بدكف كثيقة رسمية فيعاقب كؿ مف العاقد كالزكجيف كالشيكد بالعقكبة   -ّ كا 

المنصكص عمييا في قانكف العقكبات األردني كبغرامة عمى كؿ منيـ ال تزيد عف مائة 
 دينار.

ككؿ مأذكف ال يسجؿ العقد في الكثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسـ يعاقب بالعقكبتيف المشار   -ْ
 في الفقرة السابقة مع العزؿ مف الكظيفة.إلييما 

يعيف القاضي الشرعي مأذكف عقكد الزكاج بمكافقة قاضي القضاة كلقاضي القضاة إصدار  -ٓ
 التعميمات التي يراىا لتنظيـ أعماؿ المأذكنيف.

يتكلى قناصؿ المممكة األردنية الياشمية المسممكف في خارج المممكة إجراء عقكد الزكاج   -ٔ
لطبلؽ لمرعايا األردنييف المكجكديف في خارج المممكة كتسجيؿ ىذه الكثائؽ في كسماع تقرير ا

 سجبلتيا الخاصة.
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تشمؿ كممة القنصؿ كزراء المممكة األردنية الياشمية المفكضيف كالقائميف بأعماؿ ىذه   -ٕ
 المفكضيات كمستشارييا أك مف يقكـ مقاميـ.

 
المراد منيا، شاممة ة في الداللة عمى مف خبلؿ االطبلع عمى ىذه المادة نجدىا كاضح      

مفتكحان باب سمطة القاضي التقديرية  كمع ذلؾ يبقىجراءات تكثيؽ عقد الزكاج، لمعظـ جكانب إ
في مكضكع إجراء عقد الزكاج بعض اإلجراءات البلحقة ليذه المادة كالمعمكؿ بيا لدل 

 مى األسرة الناشئة عنو كمنيا:كع ،حرصان مف قضاة الشرع في الحفاظ عمى ىذا العقد (ُ)محاكمنا

                                                           

 .ُٕٗٔ، رقـ الصدكر: ُٓـ رقـ اإلضبارة: ؽ/ََِّ/ٗ/ُٖصادر عف قاضي القضاة بتاريخ  ََِّ/َْتعميـ رقـ  (ُ)
 الرحيـ بسـ اهلل الرحمف

 فضيمة قاضي محكمة..... الشرعي المحتـر
 يجب التقيد بالتعميمات التالية عند إجراء عقد الزكاج.

 تقديـ الطمب: عند تقديـ طمب اجراء عقد الزكاج يجب التقيد بما يمي كاصطحاب األكراؽ الثبكتية التالية: -ُ
 شيادة كالدة الخاطب كالمخطكبة إف أمكف ذلؾ كالمصدقة حسب األصكؿ. - أ
 صكرة ما يثبت شخصية الخاطب كالمخطكبة ىكية أك جكاز سفر. - ب
 الفحص الطبي قبؿ الزكاج. - ت
 تصديؽ جميع األكراؽ التي تبرز كالككاالت كحجج العزكبة كخمك المكانع مف الجيات المختصة. - ث
اجراء أم عقد بعد استكماؿ األكراؽ تحكؿ مف القاضي الشرعي إلى المأذكف المختص حسب األصكؿ كيمنع منعان باتان  - ج

 زكاج بدكف تحكيؿ مف المحكمة.
 عند إجراء عقد الزكاج يجب اتباع ما يمي: -ِ
 التحقؽ مف أف الخاطب كالمخطكبة قد جاكزا سف أىمية الزكاج المنصكص عمييا في القانكف. - أ
 التحقؽ مف شخصية الخاطب كالمخطكبة كالكلي كالشاىديف بما يثبت ذلؾ مف اليكية الشخصية أك جكاز السفر. - ب
التحقؽ مف أىمية الخاطبيف كرضاىما كتكفر شركط العقد كعدـ كجكد مانع شرعي أك قانكني يمنع مف إجراء عقد  - ت

الزكاج كالتأكد مف خمك المخطكبة عف زكج كخمك الخاطب عف أربع نساء سكاىا كعف كؿ امرأة ال يحؿ جمعيا معيا 
 في عقد كأختيا كعمتيا كخالتيا، الخ،،، نسبان كرضاعان.

 لقاضي في الحاالت التي نص عمييا القانكف.إذف ا - ث
 مكافقة الجيات المعنية في الحاالت التي تتطمب ذلؾ. - ج
إبراز الكثائؽ الرسمية إلثبات ما تقدـ، كالتحقؽ مف صحة المعمكمات الكاردة في الطمب، كالتثبت منيا عند تكثيؽ  - ح

 العقد.
عبله فعمى المأذكف إحالة األمر لمقاضي الذم يحقؽ، إذا تعذر الحصكؿ عمى إحدل الكثائؽ البلزمة إلثبات ما ذكر أ - خ

 كيبمغ المأذكف خطيان بنتيجة التحقيؽ.
ف كاف المير ذىبان ببياف مفردات كؿ منيا ككزنيا ككذلؾ أثاث البيت كبياف ىؿ ىك  - د التأكد مف قبض المير كا 

 متفؽ عميو، فإف كاف متفؽ عميو فبياف قيمة كؿ كاحدة منيا.
بعد مكافقة الكلي كتككيؿ المخطكبة لمف تريد إلجراء عقد الزكاج يجب أف يتـ العقد  عند إجراء عقد الزكاج - ذ

 بإيجاب كقبكؿ بحضكر الشاىديف كأف يتضمف المير كنكعو كبياف إف كاف قبض منو شيء أـ ال كالشركط.
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 أكالن: تحديد األشخاص كالشركط الكاجب تكافرىا فيمف يتكلكف إجراء عقد الزكاج داخؿ المحكمة.
فتكمف سمطة القاضي التقديرية في اختيار األشخاص الذيف يختارىـ كيرشحيـ ليتكلكا       

 منصب إجراء العقكد، فيختار أكثرىـ عممان، ككرعان، كأمانة.
ضافة ليا ُٕعمى الرغـ مف أف المادة )ك       ( عالجت مكضكع مف يتكلى إجراء العقد إال أنو كا 

داخؿ المحكمة حرصان منو صدرت تعميمات عف قاضي القضاة بخصكص إجراء عقد الزكاج 
 و عمى أتـ كجو كمنيا:عمى إجرائ
 :(ُ)(َُِٕ/ٗٔتعميـ رقـ ) -

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 .... الشرعية المحتـر. فضيمة قاضي محكمة

 إجراءات عقكد الزكاج داخؿ المحكمة. المكضكع:
باإلشارة إلى المكضكع أعبله، يقتضي مف فضيمتكـ العمـ كالتعميـ عمى مكظفي محكمتكـ       

بشأف إجراءات عقكد الزكاج في داخؿ المحاكـ الشرعية، كذلؾ  ،ضركرة اتباع اآللية المذككرة أدناه
 عمى النحك اآلتي:

ضيمة قاضي المحكمة أك نائبو ىـ المخكلكف كفقان ألحكاـ القانكف بتحكيؿ عقكد الزكاج إلى ف -ُ
 المأذكف الشرعي، أك المكظؼ المختص إلجراء عقكد الزكاج.

المكظؼ المختص ىك الذم يتكلى إجراء عقكد الزكاج داخؿ المحكمة " المكظؼ الذم يحمؿ  -ِ
 مؤىبلن شرعيان".

يحمؿ مؤىبلن شرعيان إلجراء عقكد الزكاج داخؿ المحكمة، في حاؿ عدـ تكفر مكظؼ مختص  -ّ
 .فإف القاضي ىك الذم يتكلى إجراء عقكد الزكاج

يمنع عمى المأذكنيف الشرعييف مف خارج مكظفي المحكمة إجراء عقكد الزكاج داخؿ المحاكـ  -ْ
 الشرعية.

 يرجى مف الجميع العمـ كااللتزاـ بما كرد أعبله تحت طائمة المسؤكلية.

                                                                                                                                                                      

يجكز لممأذكف  بعد إجراء عقد الزكاج عمى الكجو المبيف أعبله يجب تعبئة قسائـ عقد الزكاج في مجمس العقد كال - ر
 اإلضافة، ككتابة ذلؾ بالحبر السائؿ كتجنب الشطب كالطمس.

يستكفي المأذكف رسـ عقد الزكاج كأجرة المأذكف المقررة دكف أية زيادة كفي اليـك التالي يسدد الرسـك إلى  - ز
ضبارة المحكمة كيصدؽ عقد الزكاج كيسمـ جميع األكراؽ المتعمقة بعقد الزكاج إلى المحكمة كتحفظ في اإل

 المخصصة لذلؾ باسـ المأذكف.
 كؿ مخالفة ليذه التعميمات تضع المأذكف تحت طائمة المسؤكلية كتخذ بحقو اإلجراءات البلزمة.

، رقـ الصدكر: ُٓـ رقـ اإلضبارة: ؽ/َُِٕ/ُِ/ُِصادر عف قاضي القضاة بتاريخ  َُِٕ/ٗٔتعميـ رقـ  (ُ)
ُّٔٗ. 



 

102 

عمى أف يككف المكظؼ الذم يجرم عقد الزكاج حامبلن مؤىبلن شرعيان، فيو القاضي حرص ف     
ف عمى عمـ بشركط ك ألف الذم يحمؿ المؤىؿ الشرعي يك يادة مف الحفظ كالصكف ليذا العقد؛ز 

إجراء العقد كاآلثار المترتبة عميو، فإذا لـ يتكفر لدل المحكمة مف يحمؿ المؤىؿ يتكلى القاضي 
 جراء العقد، أك يحكؿ القاضي العقد لممأذكف الخارجي التابع لممحكمة.بنفسو إ
داخؿ المحكمة  عييف مف خارج المحكمة إجراء عقكد الزكاجممأذكنيف الشر ل القاضي كمنع     

ليسيؿ عمى المحكمة حفظ العقكد بطريقة يسيؿ عمييا الرجكع لمعقد عند الحاجة إلى ذلؾ، ألف 
محفكظة في سجبلت معدة لذلؾ مف خبلؿ دفاتر العقكد، كؿ سجؿ  فك العقكد داخؿ المحكمة تك

فالعقد الذم يجرم بالمحكمة  عمى حده، يحمؿ اسـ المأذكف الخاص بو، كسجبلت المحكمة تكف
يحفظ في سجؿ عقكد المحكمة، فإذا تقدـ صاحب العقد لممحكمة بطمب صكرة عنو، فإف 

ف كاف بالمحكمة يسجؿ جرل العقد  االستدعاء المقدـ مف قبمو يشمؿ عمى اسـ مف أجرل العقد، كا 
 في المحكمة مما يساعد عمى سرعة الرجكع إلى العقد األصمي.

 
 خاصة. ، في حاالتو (ُ)ثانيان: طمب مف أحد الزكجيف أك كبلىما حجة خمك مكانع شرعية

فإف لمقاضي  ،(ِ)األكراؽ البلزمة لذلؾ كاجيما كتقديــ الخاطبيف عمى إجراء عقد ز عند اقدا      
ذلؾ، كأف يشؾ بأف  أف يطمب مف أحدىما أك كمييما، حجة خمك مكانع إذا لـزكبسمطتو التقديرية 

عمى ذمتو أربع زكجات، أك أف يككف مف منطقة خارجة عف اختصاص السمطة القضائية التابعة 
 ف فقط. ادعى أنو كاف متزكج كمطمؽ أك ادعى أنو متزكج مف زكجة أك اثنتي، أك (ّ)ليا المحكمة

كحجة خمك المكانع إما أف تككف صادرة عف المحكمة التي سيجرم ضمنيا عقد الزكاج، أك      
 طمب منو ىذه الحجة. مف اختصاصيا لمنطقة سكف مف محكمة أك مؤسسة رسمية تابعه 

ف خالياف مف المكانع التي تحكؿ دكف إجراء ف ىذه الحجة التأكد مف أف الخاطبيكالفائدة م      
الزكاج، حتى يكتسب العقد الصفة القانكنية التي يترتب عمييا جميع آثاره الشرعية، كحرصان عقد 

 عمى مصمحة الخاطبيف كخاصة المخطكبة.
 : (ْ)التطبيقات العممية

                                                           

لمحكمة الشرعية يشمؿ مضمكنيا أف مقدميا خالي مف جميع المكانع الشرعية حجة خمك المكانع: ىي حجة تنظـ لدل ا (ُ)
التي تحكؿ دكف اجراء عقد زكاجو، كمف ىذه المكانع أف ال يكجد عمى ذمتو أكثر مف ثبلثة زكجات، أك أف تككف أحدل 

 قضية العدة.زكجاتو لمف لو أربع زكجات مطمقة كلـ تنتيي عدتيا بعد، أك  أف تككف المخطكبة مطمقة غير من
 استدعاء العقد، كىكية العاقديف كشيادة ميبلدىما، كىكية كلي الزكجة. (ِ)
كال يكجد أم سمطة عمييا لمسمطة الكطنية  ْٖدكلة فمسطيف كأف يككف الخاطب مف سكاف األراضي المحتمة عاـ  كىي (ّ)

 الفمسطينية.
 (.ٗ(، )ٖأنظر المبلحؽ رقـ ) (ْ)
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 .(ُ)شرعية عزكبةحجة  أك كبلىما : طمب مف أحد الزكجيفثالثان 
كتبيف لمقاضي أك مف يقـك  زكاجيما،جراء عقد إ لمعامبلتالخاطبيف  تقديـعند ككذلؾ       

كبسمطتو التقديرية  موف مقامو أف أحد الخاطبيف أك كمييما يحمؿ جنسية غير الجنسية الفمسطينية،
 . عزكبة، عمؿ حجة مف يحمؿ ىذه الجنسيةأف يطمب م

إما أف تككف صادرة عف المحكمة التي سيجرم ضمنيا عقد الزكاج، أك مف  العزكبةكحجة      
 .ضمف حدكد الدكلة صاحبة الجنسية التي يحمميا الخاطب محكمة
 ،لـ يسبؽ ليما أم زكاج مف قبؿ أك أحدىما فيف ىذه الحجة التأكد مف أف الخاطبكالفائدة م      

كيتبع فيو إجراءات عقد الزكاج األكؿ كليس كأنو ال يكجد عمى عصمة الزكج أم زكجة أخرل، 
كحرصان عمى مصمحة  تدفع عمى عقد الزكاج لصالح الدكلة،كخاصة الرسكـ المالية التي  المكرر،

 الخاطبيف كخاصة المخطكبة.
    

 (ِ)استدعاء كحجة عزكبة إلجراء عقد الزكاج: التطبيقات العممية:
 

 .جراء عقد الزكاجقبؿ إ فحص الثبلسيميا: طمب مف أحد الزكجيف رابعان 
 الثبلسيميا.قبؿ بحث ىذا المكضكع ال بد مف التعريؼ بمرض       

أك  Thalassemiaكتسمى أيضان فقر دـ حكض البحر األبيض المتكسط )، الثبلسيميا
Thalassaemia) :الناجمة عف خمؿ كراثي في تركيب  ،إحدل أىـ فاقات الدـ اإلنحبللية ىك

ناتج عف نقص في مستكل خضاب الدـ عف المستكل  -فقر الدـ-خضاب الدـ، كما يعرؼ 
عف آليتيف متعاكستيف، كىما إما زيادة في تمؼ الكريات الحمراء، أك نقص  المناسب لمعمر كينجـ

كىناؾ نكعاف مف الثبلسيميا: نكع يككف الشخص فيو حامبلن لممرض  في إنتاجيا، في نقي العظاـ،
كال تظير عميو أعراضو، أك قد تظير أعراض فقر دـ بسيط كيككف ىذا الشخص قادران عمى نقؿ 

يككف فيو الشخص مصابان بالمرض كتظير عميو أعراض كاضحة لممرض كنكع  ،المرض ألبنائو
كينتشر مرض الثبلسيميا في جميع أنحاء العالـ، كلكف بنسبة أكبر في بعض  ،منذ الصغر

كينتقؿ مرض الثبلسيميا بالكراثة مف اآلباء  (ّ)،البمداف، مثؿ بمداف حكض البحر األبيض المتكسط

                                                           

حجة العزكبة ىي عبارة عف استدعاء يقدـ لممحكمة لمحصكؿ عمى حجة تثبت بأف طالبيا أعزب لـ يسبؽ لو كأف  (ُ)
 أجرل عقد زكاج.

 .(َُأنظر الممحؽ رقـ ) (ِ)
 –ق ُِْٓمجمة العمـك كالتقنية، أمراض الدـ، متبلزمات الثبلسيميا، مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمـك كالتقنية،  (ّ)

بدر ناصر مشرع السبيعي، المسائؿ الفقيية المستجدة في النكاح مع بياف ما أخذ بو القانكف    (،ِٔ)، (ٕد )ـ، العدََِْ
ـ،  َُِِجامعة الككيت  -كمية الدراسات العميا  -صؿ الكتاب: رسالة ماجستير في الفقو المقارف كأصكؿ الفقو أالككيتي، 
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% أف يكلد طفميما مصابان بالمرض ِٓيحمبلف المرض بنسبة إلى األبناء إذا كاف الكالداف 
 .(ُ)بصكرتو الشديدة

كالتأخر في  ،شحكب البشرة، مع االصفرار أحيانان  ىي:كأعراض اإلصابة بالثبلسيميا         
كمع استمرار فقر الدـ، تغير في شكؿ  ،كتكرر اإلصابة بااللتيابات ،كضعؼ الشيية ،النمك

كما يحدث  ،كجو كالكجنتيف، كتصبح مبلمح الكجو مميزة ليذا المرضالعظاـ كخاصة عظاـ ال
 .(ِ)تضخـ في الطحاؿ كالكبد، كيتأخر الطفؿ في النمك

فشرع اإلسبلـ الزكاج لمصمحة اإلنساف، لكي تقر بو عيف الزكجيف، كيككنا بو أسرة        
ـ أعيف آبائيـ، كيبنى متماسكة يترعرع في كنفيا أطفاؿ أصحاء سميميف عقميان كجسديان، تقر بي

 بيـ مجتمعيـ. 
مف اآلباء إلى األبناء إذا  كبما أف العمـ الحديث أثبت أف مرض الثبلسيميا ينتقؿ بالكراثة      

، فممقاضي أف يعمؿ عمى منع ىذا الزكاج حفاظان عمى سبلمة األسرة كاف الكالداف يحمبلف المرض
درء المفاسد مقدـ  لما نصت عميو القكاعد الفقيية، " جياؿ المنتظرة منيا، كىذا مكافؽه المسممة، كاأل

 .(ْ)بالمصمحة" منكط الرعية عمى ، كالقاعدة الفقيية عمى: "التصرؼ(ّ)" عمى جمب المصالح
يا قبؿ إجراء عقد الزكاج ىك فاشتراط القاضي عمى أحد الخاطبيف إجراء فحص الثبلسيم      
 منو لتحقيؽ الغاية مف الزكاج عمى أتـ كجو، كانشاء جيؿ سميـ خاؿو مف األمراض. سعيه 
ضركرة ـ ََِٔعاـ قد أكصى المؤتمر الدكلي لمثبلسيميا المنعقد في دبي يناير ك       

كما أكصى بأىمية حث الزكجيف  لزامية الفحص الطبي قبؿ الزكاج،إاستصدار تشريع قانكني ب

                                                                                                                                                                      

 -ىػ ُّْٓسبلمي كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية، الككيت، بإشراؼ د/ فيد سعد الدبيس الرشيدم، مجمة الكعي اإل
: مكتبة َُ - ُ(،     األستاذ الدكتكر حساـ الديف بف مكسى عفانة، فتاكل يسألكنؾ، الناشر:، جػ ُُُ، )ُـ، طَُِْ

ك ديس، عاـ أب -: المكتبة العممية كدار الطيب لمطباعة كالنشر، القدس ُْ-ُُفمسطيف، جػ  -دنديس، الضفة الغربية 
: ُْـ، جػ ََِٖ -ىػ ُِْٗ: ُّـ، جػ ََِٔ -ىػ ُِْٕ: ُُـ، جػ ََِٕ -ىػ ُِْٖ: ُِ، َُ - ُالنشر:، جػ 

 (.ْٕٗ/ٔ، )ُـ، طََِٗ -ىػ َُّْ
ندكة القضاء الشرعي   (،   ُُُالسبيعي، المسائؿ الفقيية المستجدة في النكاح مع بياف ما أخذ بو القانكف الككيتي، ) (ُ)

-ُِ-ُُىػ. المكافؽ ُِْٕربيع األكؿ  ُْ-ُّ-ُِحاضر الكاقع كالمؤمكؿ الفترة الكاقعة  بيف في العصر ال
 (.ُْ/ْىػ، عدد مف العمماء كالباحثيف، قاـ بجمعيا كتنسيقيا: أبك إبراىيـ الذىبي، )ََِٔ/ْ/ُّ
(ِ) https://ar.wikipedia.org/wiki مع بياف ما أخذ بو القانكف ،      السبيعي، المسائؿ الفقيية المستجدة في النكاح

ربيع  ُْ-ُّ-ُِندكة القضاء الشرعي في العصر الحاضر الكاقع كالمؤمكؿ الفترة الكاقعة  بيف       (،ُُُالككيتي، )
 (.ْٕٗ/ٔ(،     عفانة، فتاكل يسألكنؾ، )ُْ/ْىػ، )ََِٔ/ْ/ُّ-ُِ-ُُىػ. المكافؽ ُِْٕاألكؿ 

(،          الزرقا، شرح القكاعد الفقيية، ْْٔ/ٔالشاطبي، المكافقات، )(،    ٕٖالسيكطي، األشباه كالنظائر، ) (ّ)
(َِٓ.) 
 (،َٕ/ُالبركتي، قكاعد الفقو، ) (ْ)
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جراء الفحكص المختبرية الجينية إلمرض الثبلسيميا ضركرة القياـ ب الحامميف لمجيف المكرث
 .(ُ)المناسبة، لتفادم إنجاب طفؿ مصاب بيذا المرض

كلمقاضي أيضان بسمطتو التقديرية أف يعفي الخاطبيف مف فحص الثبلسيميا في حاؿ أنو       
د تحدث بيف الناس الناتجة التي ق الفتنة دأك كبإجراء عقد الزكاج تترتب عميو درء مفسدة عظيمة، ك

 ، كحفظان ألعراضيـ.المخالفات الشرعية التي قد تحدث بيف الرجؿ كالمرأة عف
 

 .(2)نمكذج لمفحص الطبي )الثبلسيميا( المقدـ قبؿ إجراء عقد الزكاج التطبيقات العممية:
 

 جراء عقد الزكاج.إقبؿ  يدزإلأحد الخاطبيف فحص ا: طمب مف خامسا
 .اإليدزقبؿ بحث ىذا المكضكع ال بد مف التعريؼ بمرض        
حالة مرضية تصيب  :ىك عبارة عف (السيدا)اإليدز أك متبلزمة نقص المناعة المكتسبة أك       

بشرية عرؼ بنقص المناعة الالجياز المناعي لئلنساف، كينتج بشكؿ أساسي عف فيركس يي 
(HIV كالذم يسبب حدكث خمؿ في ،) الذم كىيو الخالؽ بديع  الجياز المناعي ظائؼ كفاعميةك

بشكؿ تدريجي مما يجعؿ المصابيف بو الصنعة لممخمكؽ ضمف التركيبة العضكية لمجسـ البشرم 
 .(ّ)معرضيف لئلصابة بأنكاع مختمفة مف األكراـ كالعدكل االنتيازية

المخاطي االتصاؿ المباشر بيف مجرل الدـ أك الغشاء عف طريؽ مرض اإليدز  كينتقؿ       
لئلنساف كبيف السائؿ الجسدم الذم يحتكم عمى ذلؾ الفيركس مثؿ: السائؿ المنكم، كالدـ، 

االتصاؿ الجنسي بيف الشخص  ، أك عف طريؽكالسائؿ الميبمي، أك لبف الرضاعة الطبيعية
نقؿ الدـ مف الشخص المصاب إلى الشخص  ، أك عف طريؽالمصاب كالشخص غير المصاب

 .(ْ)غير المصاب
أك ارتفاع درجة حرارة  (،برد)الشعكر بقشعريرة  ،اإليدز التعرؽ الميمي الزائدكمف أعراض       

كجكد  ،اإلسياؿ المزمف ،السعاؿ الجاؼ ،فسندرجة مئكية، ضيؽ في الت ّٖالجسـ لتزيد عف 
حدكث انتفاخات داخؿ الغدد ، فقداف الكزف، بيضاء أك جركح في جكؼ الفـ أك عمى المساف طنقا

                                                           

 (.ُُأنظر الممحؽ رقـ ) (ُ)
 ـَُِٗ/ٖ/ُٖىذا الفحص قدـ لمحكمة دكرا الشرعية في معاممة اجراء عقد زكاج بتاريخ  (ِ)
خميس، الدكتكر فاركؽ مصطفى، استشارم األمراض الجمدية كالتناسمية كالعقـ،  قامكس اإليدز الطبي، مرض  (ّ)

 (.ٖ، )ُ، طُٕٖٗالعصر،  إعداد: محمد رفعت، دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، 
  (.ُُالمرجع السابؽ، ) (ْ)
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زيادة احتمالية اإلصابة بأنكاع مختمفة مف السرطاف، تحديدان سرطاف  ،الصداع الدائـ الميمفكية،
 .(ُ)الغدد الممفية كسرطاف الحنجرة

بعد التعرؼ عمى مرض اإليدز، كمبلحظة خطكرتو ككيفية انتقاؿ العدكل بالفيركس، فإف       
بي الخاص باإليدز ليتأكد ص الطلمقاضي كبسمطتو التقديرية أف يطمب مف الخاطب عمؿ الفح

 مف الفيركس. أنو خاؿو 
ف يعاني مف ىذا المرض، بأف أحد الخاطبي تفيد لمقاضي معمكمةفي حالة كصكؿ ف        
حفاظان عمى مصمحة الطرؼ اآلخر يطمب القاضي ىذا الفحص قبؿ إجراء العقد لمتأكد مف خمك ك 

 الخاطبيف مف المرض.
ذا ك           لممرض فمو كبسمطتو التقديرية كتجاكبان مع  أحد الخاطبيف حامؿ جد بالفحص أفكا 

لعظـ  ان ، أف يمنع ىذا الزكاج درء(ِ)" درء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح القاعدة الفقيية "
المفسدة التي ستنتج مف ىذا الزكاج، كىي انتقاؿ المرض بشكؿ أكيدم لمطرؼ اآلخر كاألبناء 

 أيضان.
مجمع الفقو اإلسبلمي المنعقد في دكرة مؤتمره الثامف ببندر سرم مجمس  كقد أكصى      

يكنيك  ِٕ إلى ُِ :ىػ المكافؽُُْْ عاـ محـر ٕإلى  ُبجاكف، بركنام دار السبلـ مف 
بعد اطبلعو عمى البحكث الكاردة إلى المجمع ، ك (ٖ/ُّ)  ِٖ، في قراره رقـ: ـُّٗٗ

ماع إلى ستالكبعد اأك )السيدا(،  (مرض نقص المناعة المكتسب )اإليدز بخصكص مكضكع:
إجراء الفحكصات الطبية قبؿ الزكاج لتجنب بأكصى ، ىذا المرض المناقشات التي دارت حكؿ

 .(ّ)مخاطر األمراض المعدية كأىميا اإليدز
داخؿ المحاكـ الشرعية في دكلة فمسطيف خاصة  -فحص اإليدز –كيعمؿ بيذا المكضكع       

، أك يككف الخاطب مف دكلة أجنبية ْٖسكاف األراضي المحتمة عاـ في حاؿ ككف الخاطب مف 
أك يسكف فييا منذ فترة طكيمة، كالمخطكبة تسكف في حدكد اختصاص المحاكـ الشرعية التابعة 
لدكلة فمسطيف، باإلضافة إلى بعض اإلجراءات الصادرة عف قاضي القضاة لمحفاظ عمى األسرة 

تيات مف الخداع كالتغرير بيف، ككنيف سيسكف في مناطؽ ال الناتجة عف ىذا العقد، كحماية الف
 سمطة لممحاكـ عمييا.

                                                           

 (.ُِ-ُُ) العصر، مرض الطبي، اإليدزخميس، قامكس  (ُ)
(،            الزرقا، شرح القكاعد الفقيية، ْْٔ/ٔ(،      الشاطبي، المكافقات، )ٕٖالسيكطي، األشباه كالنظائر، ) (ِ)
(َِٓ.) 
، الدكرات: مف ُْٕ – ُقرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي.، أرقاـ القرارات:  (ّ)

 (ّْ/ُىػ(، إعداد: جميؿ أبكسارة،   )ُِْٖإلى الدكرة الثامنة عشرة في عاـ ) -ىػ( َُْٔالدكرة األكلى في عاـ )
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 :(ُ)ـ التاليكقد صدر بذلؾ اإلعما     
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 .... الشرعي المحتـر.فضيمة قاضي
 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو.

أراضي السمطة الكطنية نظران لتسرب بعض الفتيات عف طريؽ الزكاج بأزكاج مف خارج      
الفمسطينية كخداعيف كالتغرير بيف في أمكر تتنافى مع عقيدتنا كعاداتنا كأخبلقنا الحميدة 
مستغميف في ذلؾ أكضاع أىميف االقتصادية السيئة بسبب ممارسات االحتبلؿ الظالمة كلمحفاظ 

كد الزكاج لمثؿ ء عقعمييف مف أف يقعف في حبائؿ مف ال أخبلؽ كال ضمير ليـ أقرر قبؿ إجرا
 تباع ما يمي:ىذه الحاالت ا

 يجب التأكد مف تجاكز المخطكبة الثامنة عشرة مف عمرىا. -ُ
التأكد مف خمك الخاطب مف المكانع الشرعية كالقانكنية حسب االنظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا  -ِ

حضار شيادة حسف سير كسمكؾ  في المحكمة الشرعية التي يقيـ في منطقة اختصاصيا كا 
 المجمس المحمي كمف إماـ المسجد ككجياء المنطقة التي يقيـ فييا.مف 

 التأكد مف محؿ اإلقامة الذم سيقيـ فيو الزكجاف بعد الزكاج. -ّ
التأكد مف خمك الخاطب مف األمراض السارية كالمعدية خاصة مرض نقص المناعة)اإليدز(  -ْ

جراء الفحص الطبي البلـز ليذه الغاية في المختبرات التابعة ل  كزارة الصحة الفمسطينية.كا 
مكافقة الزكجة ككلييا دكف إكراه أك إجبار كالتأكد مف أف مقاصد ىذا الزكاج متحققة بعيدان عف  -ٓ

 كساطة سماسرة الزكاج.
كرفع  ،لمتحقؽ مما ذكر ـ دكف إنابة أحد في المكضكع الياـتنظيـ محضر مف قبؿ فضيمتك -ٔ

 لتدقيقو كاتخاذ القرار المناسب. ونسيبالمحضر مع سائر األكراؽ المتعمقة بو إلينا مع ت
 كؿ زكاج يتـ دكف التقيد بما كرد في ىذا التعميـ سيتـ اتخاذ أقسى العقكبات بحؽ المخالؼ. -ٕ

كلمقاضي أيضان،  أف يمغي عمؿ فحص اإليدز، في حالة ككف إجراء عقد الزكاج تدفع بو 
 مفسدة عظيمة، كالتي قد تؤدم النتشار الفتف بيف الناس.

 .(ِ)( المقدـ قبؿ إجراء عقد الزكاجاإليدزنمكذج لمفحص الطبي ) قات العممية:التطبي
 
 
 

                                                           

 ـََِْ/ٕ/ُٓ( الصادر عف قاضي القضاة بتاريخ ََِْ/َْتعميـ رقـ ) (ُ)
 قدـ ىذا الفحص لدل محكمة دكرا الشرعية في معاممة اجراء عقد زكاج. (ِ)
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 الفرع الثاني: التصادؽ عمى الزكاج.
ف عقد الزكج بشكؿ خارج عمى ما دؽ عمى الزكاج ىك أف يعقد الخاطباالمقصكد مف التصا     

مف القانكف، ثـ يأتي الزكجاف بعد ذلؾ إلى المحكمة كيطمبا تسجيؿ  (ُ)(ُٕنصت عميو المادة )
 حجة تصادؽ عمى قياـ الزكجية بينيما.

 كالتصادؽ عمى قياـ الزكجية يككف في حاالت متعددة منيا:     
أف يجرل عقد الزكاج بيف الخاطبيف كيككف مستكفي لجميع شركطو الشرعية كلكنو لـ يكثؽ  -ُ

غير مكثؽ الزكاج العقد  كيعرؼ بأنو: العرفي:دان، كىذا ما يسمى بالعقد الشفكم، أك العقد أب
 .(ِ)بكثيقة رسمية

ا عٌرؼك        مستكمؿ لشركطو الشرعية، إال أنو لـ يكثؽ، أم: الزكاج العقد  :بأنو أيضن
 .(ّ)بدكف كثيقة رسمية كانت أك عرفية"

لدكلة االحتبلؿ كلـ يكثؽ في أم محكمة شرعية أف يجرم عقد الزكاج في المحاكـ التابعة  -ِ
 تابعة لدكلة فمسطيف.

أف يجرل العقد في المحاكـ المدنية في الدكؿ األجنبية التي ال يكجد فييا تطبيؽ لمشريعة  -ّ
 اإلسبلمية.

ففي حالة كركد أم حالة مف ىذه الحاالت إلى المحاكـ الشرعية، يجب عمى القاضي       
قد حفظان لمصالح عبو الصفة الرسمية، ألنو كما ذكرنا سابقان أف بتكثيؽ الكساسجيؿ ىذا العقد كا  ت

 الحقكؽ المترتبة عمى ىذا الزكاج.صة الزكجة، كحفظان لجميع الزكجيف كخا
( مف قانكف األحكاؿ الشخصية إلى كجكب تسجيؿ ُٕ( مف المادة )ّكقد أشارت الفقرة )       

ذا جرل الزكاج بدكف كثيقة رسمية نصت عمى:  مكثؽ لدل المحكمة فقدالغير  عقد الزكاج كا 
فيعاقب كؿ مف العاقد كالزكجيف كالشيكد بالعقكبة المنصكص عمييا في قانكف العقكبات 

، كال تككف العقكبة أك الغرامة إال بعد كبغرامة عمى كؿ منيـ ال تزيد عف مائة دينار (ْ)األردني
 مكافقة القاضي عمى تكثيؽ الزكاج.
                                                           

 ـ.ُٕٔٗلسنة  ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ ُٕالمادة ) (ُ)
الًفقوي الميىسَّر، مىدىاري  ،المكسىى، د. محمَّد بف إبراىيـ ،المطمؽ، أ. د. عبد اهلل بف محٌمد ،الطٌيار، أ. د. عىبد اهلل بف محمد(ِ)

، باقي األجزاء: َُُِ/ ُِّْ: األكلى ُّ - ُُك  ٕالمممكة العربية السعكدية، الطبعة: جػ  -الكىطف لمنَّشر، الرياض 
(،     السبيعي، المسائؿ الفقيية المستجدة في النكاح مع بياف ما أخذ بو القانكف ِْ/ُُـ، )َُِِ -ىػ  ُّّْة، الثاني

 (ُٔٓالككيتي، )
(،      السبيعي، المسائؿ الفقيية المستجدة في النكاح مع بياف ما ِْ/ُُالمكسىى، الًفقوي الميىسَّر، ) الطٌيار، المطمؽ، (ّ)

 (ُٔٓأخذ بو القانكف الككيتي، )
 ( كالتي تنص عمى: ِٕٗـ في مادتو )َُٔٗ( لسنة ُٔكقد نص عمى العقكبة قانكف العقكبات االردني رقـ ) (ْ)

 ر كؿ مف:يعاقب بالحبس مف شير إلى ستة أشي
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، )الزكاج فف ىذه المادة أف العقكبة المنصكص عمييا تقتصر عمى الحالتيف األكليتيم كيتبيف     
 العرفي كالعقد الشفكم(.

كقد ترؾ المشرع لمقاضي تقدير الغرامة عمى كؿ طرؼ مف أطراؼ العقد شريطة أف ال      
تتجاكز المائة دينار أردني، فتبدأ مف خمسة دنانير إلى مائة دينار كتحدد قيمة الغرامة بناءن عمى 

 :(ُ)أسس معينة لدل القاضي منيا
 ف تسجميو لدل المحكمة.طكؿ كقصر الفترة ما بيف إجراء العقد العرفي أك الشفكم كبي -ُ
كجكد أك عدـ كجكد أضرار لحؽ بأحد طرفي العقد خبلؿ فترة عدـ تسجيمو، ككجكد قضايا  -ِ

 داخؿ المحاكـ المختصة ناشئة عف ىذا العقد.
 كجكد الدخكؿ كالخمكة مف عدمو بعد العقد. -ّ
 كجكد أطفاؿ نتيجة لمعبلقة الزكجية بيف الزكجيف. -ْ
 كجكد  طبلقات بيف الزكجيف أـ ال. -ٓ

فمكؿ ىذه األمكر اعتباران عند القاضي الشرعي يحدد بيا كبسمطتو التقديرية قيمة الغرامة       
 عمى كؿ طرؼ مف أطراؼ العقد.

(، فبل عقكبة كال غرامة عمى أم طرؼ مف أطراؼ ْ( ك )ّأما بالنسبة إلى الحالتيف )      
ف لـ تكف رسمية معتمدة لدل العقد، ألف العقد نظـ في جية مف اختصاصيا تنظيـ ىذه العقكد  كا 

 محاكمنا.
كينبغي التنكيو إلى أف أم خبلؼ بيف الزكجيف المرتبطيف بأم عقد مف العقكد المنصكص       

راجع إلى المحاكـ الشرعية بعد إكساء عقد الزكاج الصفة الرسمية سكاءن بتصديقو  ،إلييا أعبله
 بحجة التصادؽ عمى الزكاج أك بدعكل إثبات الزكاج كما سنبينيا الحقان.

 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

أجرل مراسيـ زكاج أك كاف طرفان في إجراء تمؾ المراسـ بصكرة ال تتفؽ مع قانكف حقكؽ العائمة أك أم قانكف آخر أك  -ُ
 شريعة أخرل ينطبؽ أك تنطبؽ عمى الزكج كالزكجة مع عممو بذلؾ.

مراسيـ زكاجيا بأم صفة أك زٌكج فتاة أك أجرل مراسيـ الزكاج لفتاة لـ تتـ الخامسة عشر مف عمرىا أك ساعد في  -ِ
 كانت.

أك زٌكج فتاة أك أجرل مراسيـ الزكاج لفتاة لـ تتـ الثامنة عشر مف عمرىا أك ساعد في إجراء مراسيـ زكاجيا بأم صفة  -ّ
 كانت دكف أف يتحقؽ مقدمان بأف كلي أمرىا قد كافؽ عمى ذلؾ الزكاج.

ند سؤالو عف سمطتو التقديرية في تقدير الغرامة المالية استشارة مف فضيمة القاضي أمجد محمد تيسير رشاد الدكيؾ ع (ُ)
 المترتبة عمى ىذه الحالة.
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 :تتمثؿ في التطبيقات العممية
نمكذج عقد زكاج مسجؿ لدل محكمة ليست تابعة لمحاكـ دكلة فمسطيف، )تابعة  -ُ

،  كال يسرم العمؿ بو لدل دكلة فمسطيف إال (ُ)(ْٖالمناطؽ المحتمة عاـ لبلحتبلؿ في 
 بعد مصادقتو.

 .(ِ)نمكذج طمب تصديؽ عقد زكاج -ِ
 .(ّ)حجة مصادقة عمى زكاج -ّ

 
 الفرع الثالث: إثبات الزكاج.

المقصكد بإثبات الزكاج ىك: أف يرفع أحد الزكجيف دعكل لدل المحاكـ المختصة مف أجؿ       
 زكجية قائمة بينو كبيف زكجو اآلخر. إثبات كجكد

ككؿ ما ذكر بخصكص التصادؽ عمى الزكاج مف حيث حاالتو كتسجيمو كما يترتب عميو      
ينطبؽ انطباقان كميان عمى مكضكع إثبات الزكاج، إال أف الفرؽ بينيما أف التصادؽ عمى الزكاج 

ف كزماف كمير إلى غير ذلؾ يككف باتفاؽ الزكجيف كرضاىما عمى جميع ما يخص العقد مف مكا
ثبات الزكاج يككف عف طريؽ دعكل ترفع لممحكمة الشرعية، الختبلؼ  مما يتعمؽ بالعقد، كا 
الزكجيف عمى أم أمر  يخص العقد أك في حالة رفض أحد الزكجيف تكثيؽ العقد لدل الجيات 

 الرسمية.
كسيكتفي الباحث في ىذا الفرع باالكتفاء بما ذكر بمكضكع التصادؽ عمى الزكاج، مع ذكر       
 بسمطة القاضي التقديرية في تكثيؽ الزكاج: يتعمقاف فتطبيقا

 الدخكؿ قبؿ صغرل بينكنة بائف طبلؽ كجكد عمى الزكجيف باختبلؼ يتعمؽالتطبيؽ األكؿ:  
جراء كالخمكة،  الذم العرفي بالعقد كال بالطبلؽ معرفتيا بعدـ الزكجة ادعاء مع عرفي، زكاج عقد كا 
 محكمة لقرار التفصيمي الشرح مع المكضكع ىذا في التقديرية القاضي كسمطة فقط، كالدىا أجراه

 .لو التابع االستئناؼ
سمطة القاضي التقديرية في تكثيؽ عقد زكاج شفكم مسجؿ لدل المحاكـ التابعة التطبيؽ الثاني: 

دكلة االحتبلؿ رفضت الزكجة تسجيمو بصفة رسمية لدل المحاكـ المختصة، بسبب ككنيا لدل 
( كالمادة ٓعند إجراء العقد فاقدة ألحد شركط األىمية المعتبرة بالقانكف حسب ما كرد بالمادة )

 ( مف ىذا القانكف.ّْ)
 

                                                           

 (.ُّأنظر الممحؽ رقـ ) (ُ)
 (.ُْ) رقـ الممحؽ أنظر (ِ)
 (.ُٓ) رقـ الممحؽ أنظر (ّ)
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قبؿ الدخكؿ غرل يتعمؽ باختبلؼ الزكجيف عمى كجكد طبلؽ بائف بينكنة ص :كؿالتطبيؽ األ     
جراء عقد زكاج  العرفي الذم  بالعقد بالطبلؽ كال عرفي، مع ادعاء الزكجة بعدـ معرفتياكالخمكة، كا 

كالدىا فقط، كسمطة القاضي التقديرية في ىذا المكضكع مع الشرح التفصيمي لقرار محكمة أجراه 
 االستئناؼ التابع لو.

كخبلصة ىذا التطبيؽ أف الزكجيف قد جرل عقد زكاجيـ بعقد شرعي رسمي كٌثؽ لدل       
المحكمة الشرعية، كقبؿ الزفاؼ، أم قبؿ الدخكؿ كالخمكة طمؽ الزكج زكجتو غيابيان بطمقة أكلى 
بائنة بينكنة صغرل قبؿ الدخكؿ، كلـ يكثؽ ىذه الطمقة كلـ تعمـ بيا الزكجة، ثـ قاـ كؿ مف الزكج 

جراء عقد عرفي ليا، كلـ ك  كالد الزكجة بإجراء عقد زكاج شفكم جديد دكف عمـ الزكجة بطبلقيا كا 
يكثؽ ىذا العقد أيضان، ثـ زفت الزكجة إلى زكجيا كحصؿ بينيما الدخكؿ، كحممت الزكجة ثـ 

 أنجبت كلـ يسجؿ العقد لدل المحكمة، كعممت الزكجة بيذه األمكر بعد الكالدة.
نظر في ىذه األمكر فإف عقد الزكاج الشفكم الذم جرل بدكف عمـ الزكجة ىك مف خبلؿ ال      

عقد باطؿ لعدـ عمـ الزكجة بو، كىذا ما حكمت بو المحكمة االبتدائية، كلكف قضاة محكمة 
االستئناؼ كبسمطتيـ التقديرية استدرككا ىذا األمر، فكيفكا ىذا العقد عمى أنو عقد مكقكؼ عمى 

الفضكلي، فقالكا لك عقد الكلي عقد الزكاج دكف عمـ الزكجة يككف نفاذ العقد إجازة الزكجة، كعقد 
قرار الزكجة أنيا عادت إل ان مكقكف بيت الزكجية بعد عمميا بالطبلؽ  ىعمى مكافقة الزكجة، كا 

كالعقد الشفيي ىك بمثابة مكافقتيا عمى العقد، فانقمب العقد مف المكقكؼ إلى العقد الصحيح التاـ 
 لمترتبة عميو جميع آثاره.النافذ، ا
بأغمبية  كعميو كألىمية سمطة القاضي التقديرية في مكضكع كيذا، فإف الباحث سيذكر      

إجراءات المحكمة االبتدائية كقرارىا كقرار محكمة االستئناؼ كسمطتيـ التقديرية في التفاصيؿ 
 تصحيح ىذا العقد.

، بعد تحقيقيا كاطبلعيا عمى كامؿ (ُ)رفعت الدعكل مف قبؿ نيابة األحكاؿ الشخصية      
 التفاصيؿ المتعمقة بالمكضكع.

 .ِ إجراءات كجمسات المحاكمة )باالختصار( -ُ
الشرعي  .............. قاضي . في اليكـ المعيف كفي المجمس الشرعي المعقكد لدم أنا      

......... . حضر المدعي باسـ الحؽ العاـ الشرعي ككيؿ نيابة األحكاؿ الشخصية األستاذ

                                                           

، َُِٓ/ُِ/ٖصادر عف قاضي القضاة بتاريخ  َُِٓ/ْٓرفعت الدعكل مف قبؿ النيابة الشرعية حسب التعميـ رقـ (ُ)
، كالذم ينص عمى: )تحكيؿ كافة القضايا المتعمقة باسـ الحؽ العاـ الشرعي إلى نيابة ُٓ(، إضبارة ؽ/ُُْٕبرقـ )

 (.ُٔ، أنظر الممحؽ رقـ )األحكاؿ الشخصية حسب األصكؿ(
دعكل تـ اختصار جميع اإلجراءات التي ال تتعمؽ بمضمكف الرسالة، كتـ ذكر اإلجراءات الميمة، عممان أف ضبط ىذه ال ِ

 ( كرقة.َّتجاكز )
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.... ..... كحضر بحضكره المدعى عميو األكؿ المكمؼ شرعان كالمعركؼ ذاتان بيكيتو الشخصية
بمكجب ككالة خاصة شاممة  ..........كحضر بحضكره ككيمو المحامي  ،.... كسكانيا. مف

كحضرت بحضكرىـ المدعى عمييا الثانية المكمفة ة منو حسب األصكؿ، منظمة كمصدقلمدعكل 
تميت الئحة الدعكل  ،.... كسكانيا..... مف...... شرعان كالمعركفة لدينا ذاتان بيكيتيا الشخصية

 :كبسؤاؿ المدعى عميو األكؿ قاؿ ،المحكمة ،فصدقيا المدعي كقررىا كطمب الحكـ بمضمكنيا
مدعي عمى ما كرد في البند األكؿ كالثاني كالثالث مف الئحة الدعكل جممة إنني أصادؽ ال

أك  ،كتفصيبلن كأف ىذا العقد كقع باطؿ لعدـ عمـ المدعى عمييا الثاني أك تككيميا لكالدىا المذككر
 ،مكافقتيا عمى إجرائو كالعقد الباطؿ ال يترتب عميو أم أثر شرعي أك قانكني فيك كالمعدكـ شرعان 

أصادؽ المدعي باسـ الحؽ العاـ الشرعي بأف المدعي عمو األكؿ قد دخؿ عمى المدعى ككذلؾ 
كأنو قد دخؿ بيا بشبية النكاح بتاريخ  ،عميو الثاني لعدـ عممو بأف ىذا الزكاج باطؿ

ـ كأصادقو عمى أنو تكلد لممدعى عميو األكؿ مف المدعى عمييا الثانية بتاريخ َُِٓ/ٕ/ُّ
ككذلؾ أصادقو عمى ألفاظ الطبلؽ الكاقعة في البنديف  ،..... ى اسمياـ مكلكدة انثَُِٔ/ْ/ِِ

كأنيـ مفترقاف منذ تاريخ رفع ىذه  ،الخامس كالسادس كأف ىذه األلفاظ كاقعة في غير محميا
المحكمة كبسؤاؿ المدعى عمييا  ،كأطمب إجراء اإليجاب الشرعي ،إلى اآلف ....ـ/../..الدعكل 
ـ َُِٓ/ٕ/ِٖعمـ بحصكؿ الطبلؽ الكاقع بتاريخ قالت انني لـ أكف أف دعكل المدعي الثاني ع

كلـ أعمـ بحصكؿ عقد الزكاج الثاني  ،حيث أخبرني كالدم بيذا الطبلؽ ،ـَُِٔ/ٓإال في شير 
كلـ أقـ بتككيؿ كالدم بإجراء ىذا العقد كلـ أكافؽ عميو  ،ـَُِٓ/ٕ/ِٗالكاقع بتاريخ  ،الشفكم

مف كالدم كذلؾ عندما كنت حردانة في بيت أىمي  ـَُِٔعاـ مف  ٓكأنني عممت بو في شير 
نني أصادؽ المدعي َُِٓ/ٕ/ُّكأنو تـ الدخكؿ بيني كبيف المدعى عميو األكؿ بتاريخ  ـ كا 

نني لـ أسمع ألفاظ الطبلؽ  ،ـَُِٔ/ْ/ِِ.... بتاريخ . عمى أنو تكلد لنا مكلكدة انثى اسميا كا 
ـ سكل الطبلؽ الذم اخبرني َُِٔ/ٔ/ُِميقي بتاريخ أك أنو قاـ بتط ،مف المدعى عميو األكؿ

 ،كأطمب اجراء اإليجاب الشرعي ،ـَُِٔ/ٔ/ِِكأف آخر معاشرة لنا كانت بتاريخ  ،بو كالدم
المحكمة كحيث أقر ككيؿ المدعى عميو األكؿ بدعكل المدعي كرعاية لحؽ اهلل تعالى فإنني أقرر 

كىنا قاؿ  ،يما عف الطبلقات الكاردة في ىذه الدعكلاستدعاء كالد ككالدة المدعى عميو األكؿ لسؤال
المدعي باسـ الحؽ العاـ الشرعي إف كالد ككالدة المدعى عميو األكؿ مكجكديف في قاعة ىذه 

 ......... مف. المحكمة، المحكمة كبالنداء حضر المكمؼ شرعان كالمعركؼ ذاتان بيكيتو الشخصية
أعرؼ  إننيو شيد بعد القسـ قائبلن )كاهلل العظيـ .... كسكانيا كلدل االستشياد الشرعي من.

شيد بما جاء في الئحة الدعكل ك ) ...... كأعرؼ المدعى عمييا الثاني المدعى عميو األكؿ ابني
 جممة كتفصيبلن( كىذه شيادتي كبيا أشيد(.
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.... .ةالمحكمة كبالنداء حضرت المكمفة شرعان كالمعركفة لدينا ذاتان بيكيتيا الشخصية السيد     
عى ) شيدت نفس شيادة كالد المد :قائمة.... كسكانيا كلدل االستشياد الشرعي منيا شيدت .مف

 .عميو األكؿ شيادتي كبيا أشيد(
.... . المحكمة ككذلؾ كرعاية لحؽ اهلل تعالى فإنني أقرر استدعاء كالد المدعى عمييا الثاني     

المحكمة كبالنداء حضر المكمؼ شرعان ، ـَُِٓ/ٕ/ِٖالطبلؽ الكاقع بتاريخ كسؤالو عف 
.... كسكانيا كلدل االستشياد الشرعي منو شيد .......... مف. كالمعركؼ ذاتان بيكيتو الشخصية

كأعرؼ المدعى . .... زكج ابنتيكاهلل العظيـ إنني أعرؼ المدعى عميو األكؿ بعد القسـ قائبلن: )
األكؿ كالثاني كالثالث كالرابع مف الئحة  كشيد بما جاء بالبند- ...... ابنتيعمييا الثاني 

كبعد ىذا التاريخ افترقا عف  ـَُِٔ/ٔ/ِِكأف المعاشرة الزكجية تمت بينيما لغاية  -الدعكل
بعضيما البعض حيث أف المدعى عمييا الثانية مكجكدة منذ ىذا التاريخ في بيتي كلـ أسمع مف 

 .كىذه شيادتي كبيا أشيد(المذككر أم طبلؽ 
حكمة كعميو كحيث لـ يبؽ ما يقاؿ في ىذه الدعكل، كعميو فإنني أقرر سؤاؿ الطرفيف الم     

المتداعييف عف كبلميما األخير فييا فطمبا إجراء اإليجاب الشرعي كعميو كلتكفر أسباب الحكـ 
 ـ..../../..فقد أعمنت ختاـ المحاكمة كأصدرت القرار التالي فيـ عمنا حسب األصكؿ تحريران في 

قد تـ الحكـ بثبكت طبلؽ أكؿ بائف بينكنة صغرل قبؿ الدخكؿ، كفساد عقد الزكاج لعدـ ك       
أم العقد الذم حكـ  ،يما في غير محمياد الطمقتيف الثانية كالثالثة لكقكععمـ الزكجة بو، كالحكـ بر 

 بفساده.
 

 :(ُ)حكـ المحكمة االبتدائية الصادر في ىذه الدعكل -ِ
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 ..../...في الدعكل أساس الشرعية .....إعبلـ حكـ صادر عف محكمة 
 . .......... القاضي:
 ........... المدعي باسـ الحؽ العاـ ككيؿ نيابة األحكاؿ الشخصية األستاذ :المدعي

 .... ككيمو المحامي، حامؿ ىكية رقـ ).....( كسكانيا،  ............ مف. المدعى عميو األكؿ:
 ..(......ىكية رقـ )...حاممة ... كسكانيا، .. .. مف........ عمييا الثاني:المدعى 

 المكضكع: إثبات طبلؽ كنسب.
 األسباب الثبكتية: اإلقرار. ي،       كجاى :نكع الحكـ

 في الدعكل المتككنة بيف المتداعييف المذككريف صدر القرار التالي

                                                           

 .َُِٔ/ِّٓـ في الدعكل أساس َُِٔ/ ٗ/ُىذا الحكـ صادر عف محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
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 باسـ اهلل تعالى
 ِمف المجمة ك ُُٕٖكاإلقرار كتكثيقان لئليجاب الشرعي كسندان لممكاد بناءن عمى الدعكل كالطمب 

مف قانكف األحكاؿ الشخصية فقد حكمت بكقكع طمقة أكلى  ّْك ِْك ّْك ّّك ُٕك ُْك
.... المذككر عمى المدعى . بينكنة صغرل قبؿ الدخكؿ كالخمكة مف المدعي عميو األكؿ ةبائن

طالؽ( قاصدان  زكجتي..... ) بقكلو لكالدتو ....ـ،/../..المذككرة بتاريخ  ..... ةعمييا الثاني
مرة كاحدة في مجمس كاحد كأنو كاف صاحيان كاعيان لما يقكؿ  ،المذككرة .....ة المدعى عمييا الثاني

، كحكمت ان كفي الحالة المعتبرة منو شرعان كقانكنان غير مكره كال مجبر كليس مدىكشان كال سكران
ة المذككر كالمدعى عمييا الثاني ..... عميو األكؿ ىعقد الزكاج الثاني الشفيي بيف المدعبفساد 

كبيف كالد  ،المذككر ..... المذككرة كالذم جرل بإيجاب كقبكؿ بيف المدعى عميو األكؿ .....
مى مير معجمو ع.....  في بيت المدعك ....ـ،/../..بتاريخ  ..... المدعى عمييا الثاني

، لكقكعو بدكف عمـ المدعى عمييا ).....(كتكابع المير المعجؿ ).....(، كمؤجمو  )......(،
كال مكافقتيا كال تككيميا لكالدىا، كالذم تـ بعد طبلقيا الكاقع بتاريخ  ،.... المذككرة.ة الثاني
، وعندما كانت حردانة في بيت كالدىا مف ،ـَُِٔ/ٓالذم عممت بو في شير  ،ـَُِٓ/ٕ/ِٖ
المذككريف المكلكدة ليما بشبية  .... ك...... .... المذككرة لكالدييا. كمت بنسب الصغيرةكح

 ،ـَُِٓ/ٕ/ُّإلقرارىما بذلؾ، حيث تـ الدخكؿ بينيما بتاريخ  ،ـَُِٔ/ْ/ِِ :النكاح بتاريخ
، ....ـ/../..، كرددت الطبلؽ المدعى بو بتاريخ ....ـ/../..كاستمرت المعاشرة بينيما لغاية 

، كذلؾ لكقكعيما في غير محميما، كمنعت ....ـ/../..لؾ رددت الطبلؽ المدعى بو بتاريخ ككذ
ـ، َُِٓ/ٕ/ِٗالمدعى عمييما مف المعاشرة لفساد عقد زكاجيما الثاني الشفيي الكاقع بتاريخ 

.... المذككرة العدة الشرعية اعتباران مف تاريخو أدناه، كضمنت . كأف عمى المدعى عمييا الثاني
تابعان لو مكقكؼ النفاذ  لبلستئناؼالمدعى عميو األكؿ الرسـك كالمصاريؼ حكمان كجاىيان قاببلن 

 .....ـ/../: ..ية المكقرة فيـ عمنان تحريران فيالشرع االستئناؼعمى تصديقو مف محكمة 
التقديرية باجتياده بأف عقد الزكاج الثاني ىك عقد باطؿ، كتثبيت فقد كانت سمطة القاضي      

الطبلؽ األكؿ فقط، كرد الطبلقيف اآلخريف باجتياد القاضي بكقكع الطبلقيف اآلخريف في غير 
 محميما، ألنيا مطمقة منو بطمقة بائنة بينكنة صغرل فتككف أجنبية عنو.
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كتعديمو عمى  ،بفسخ الحكـ االبتدائي القرار االستئنافي كسمطة القاضي التقديرية فيو -ّ
كثبكت نسب الصغيرة المذككرة بصحيح العقد  ،تصحيح عقد الزكاج الشفيي كتكثيقو

 :(ُ)الشرعي كثبكت كقكع الطبلقات المدعى بيا بعد تاريخ عقد الزكاج الشفيي
 تبيف ما يمي: االستئنافيةبالتدقيؽ كالمداكلة فإف ىذه المحكمة 

حيث يتـ إيقاع  ،يصدر عف المحكمة ال بد أف يسبقو تكييؼ لمكضكع الدعكلأكالن: إف أم حكـ 
ف اتجاه المحكمة ليذا الحكـ نابع مف التكييؼ  ،الكقائع عمى ما تعمؽ بيا مف مكاد قانكنية كا 

عبلنيا حكميا المذككر،  القانكني لكقائع الدعكل كىك أدل إلى خمكصيا إلى ما كصمت إليو كا 
 لمدعكل يتطمب شرطيف: كلكف التكييؼ القانكني

فإنيا تندرج تحت  ،األكؿ: أف ينص المشرع عمى أنو إذا تكافرت كاقعة مادية ليا خصائص معينة
 أحد األكصاؼ التي يعرفيا القانكف كيترتب عمييا أثر قانكني معيف.

التي  ،الثاني: أف يعمـ القاضي أف الكاقعة المعركضة عميو تتكافر فييا خصائص الكاقعة المجردة
أضفى عمييا القانكف كصفان قانكنيان معينان عندىا يقكـ بتطبيؽ المكاد قانكنية عمى تمؾ الكاقعة 

كال يخفى أف الشرط األكؿ ىك مف عمؿ المشرع أما الشرط الثاني فيك مف عمؿ القاضي ، المادية
 .يؼما القاضي فإنو يعمف عف ىذا التكيأ ،كعميو فإف المشرع ىك الذم ينشئ التكييؼ القانكني

ختيار القاعدة ا :النشاط الذىني لمقاضي كالثاني :يتضمف أمريف متبلزميف األكؿ فالتكييؼ إذان 
 القانكنية المنطبقة عمى الكاقع.

،ي أف القاضي ال يتقيد برأم كال بد مف اإلشارة إلى قاعدة ىامة كى      فالتكييؼ متى  الخصـك
كاف خاطئان عمى جيؿ أك عف عمد، ألنو ىك كحده الممـز بأعماؿ القانكف كتطبيقو تطبيقان صحيحان 

 في حدكد الكقائع.
ثانيان: إف ىذه الدعكل التي بيف أيدينا اعتمد فيو المدعي باسـ الحؽ العاـ الشرعي عمى أف 

كؿ عمى الثاني كبيف المدعى عميو األ ابطبلف عقد الزكاج الثاني الذم تـ بيف كالد المدعى عميي
كدكف عمميا كقد نحت المحكمة نحك ىذا  ،أساس أف العقد تـ دكف مكافقة المدعى عمييا الثاني

كلكف ال بد مف تكييؼ ىذا العقد  ،كحكمت بفساد العقد لعدـ مكافقة الزكجة كعدـ عمميا ،النحك
حالة عدـ النص عميو فيقتضي الرجكع في القانكف حتى نصؿ إلى التطبيؽ الصحيح لمقانكف كفي 

مف قانكف األحكاؿ  (ُّٖ)كفقان ألحكاـ المادة  ،إلى الرأم الراجح مف مذىب أبي حنيفة النعماف
 الشخصية.

                                                           

ـ َُِٔ/ُُ/َُىذا الحكـ صادر عف محكمة االستئناؼ الشرعية في القدس كالمنعقدة مؤقتان في الخميؿ بتاريخ  (ُ)
 .َُّ/ّّٖ/ٓكالمسجؿ بالسجؿ رقـ  َُِٔ/َّّكيحمؿ الرقـ 
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لذلؾ  ،ثالثان: كمف الرجكع إلى قانكف األحكاؿ الشخصية لـ نجد ما يعالج ىذا العقد بشكؿ صريح
 .ُكاف ال بد مف إعماؿ نص المادة المذككرة كذلؾ بالرجكع إلى المذىب الحنفي

رابعان: بالرجكع إلى المذىب الحنفي تبيف أف تكييفو ليذا العقد أنو عقد مكقكؼ كتعريؼ العقد 
كزكاج الفضكلي كتـ تعريفو أيضان بأنو ما  ،كقكؼ ىك الزكاج الذم افتقد شرطان مف شركط نفاذهمال
كالكلي الذم أنشأ ىذا  ئو،ست لو كالية شرعية تامة في إنشافيو شرط النفاذ بأف باشره مف لي فقد

ف كاف كلييا الشرعي إال أف تماـ ىذه الكالية تنعقد بمكافقة الزكجة إلتماـ ىذا الزكاج.  العقد كا 
إذا خامسان: حكـ ىذا العقد ىك صحيح لكنو مكقكؼ النفاذ عمى إجازة مف شرع النفاذ ألجمو ف

في  –نفسيا دكف إذف كلييا فإف ىذا العقد مكقكؼ النفاذ عمى مكافقة كلييا  لغةن زكجت البنت البا
كبالمقابؿ لك عقد الكلي عقد الزكاج دكف عمـ الزكجة  –مف يشترط لصحة الزكاج مكافقة الكلي 

 عمى مكافقة الزكجة. ان عندىا يككف نفاذ العقد مكقكف
سادسان: كأحكاـ العقد المكقكؼ تختمؼ مف حيث النتيجة في حالة اإلجازة أك عدـ اإلجازة ممف 

  -شرعت اإلجازة لمصمحتو كىي عمى النحك التالي:
في حاؿ عدـ اإلجازة يككف حكمو كحكـ الزكاج الفاسد كفقان لما ىك مقرر في قانكف األحكاؿ  -ُ

الزكاج الفاسد كيحؽ لمف شرع النفاذ الشخصية مف حيث التفريؽ بيف الدخكؿ كعدمو في 
 ألجمو طمب فسخو.

في حاؿ اإلجازة لقد ذكرنا سابقان أف عقد الزكاج المكقكؼ ىك مف حيث األصؿ عند األحناؼ  -ِ
عقد صحيح إال أنو غير نافذ فإذا ترتبت عميو جميع آثار العقد الصحيح كاإلجازة إما أف 

أجزت ما قاـ بو كالدم قد تككف  لغةت الباحة كأف تقكؿ البناكالصر  ،تككف صراحة أك ضمنان 
اإلجازة ضمنان كأف تنتقؿ البنت إلى بيت زكجيا برضاىا حينيا يستكفي العقد شركط النفاذ 
كينقمب مف المكقكؼ إلى الصحيح التاـ ككما قرر األحناؼ أف اإلجازة تمحؽ العقد 

ت ابتداء العقد ألف كعندىـ يصير نافذان تترتب عميو كؿ آثار الزكجية مف كق ،ِالمكقكؼ
 اإلجازة البلحقة تنسحب عمى العقد مف كقت إنشائو فينقمب نافذان مف كقت إنشائو.

                                                           
 مف فضكليا أك جانبيف مف أما ، كاحد جانب مف كاف إذا ،كالبيع مكقكفا الفضكلي نكاح ينعقدعند السادة األحناؼ:  (ُ)

 أمره بغير رجبل أك الرجؿ، كقبؿ رجبل، أمرىا بغير امرأة يزكج بأف جانب مف الفضكلي أما ،فبل جانب مف أصيبل جانب
 فبلف مف فبلنة زكجت أني اشيدكا:  يقكؿ أف فيك الجانبيف مف كأما، الغائب إجازة عمى كيتكقؼ ينعقد فإنو فقبمت، امرأة
 بف اهلل عبد، )أنظر،  المكصمي، إجازتيما عمى مكقكفا ينعقد:  يكسؼ أبك كقاؿ ،ينعقد ال فيذا، أمرىما بغير غائباف كىما

 عمييا المختار، لتعميؿ االختيار ىػ،ّٖٔ: المتكفى الحنفي، الفضؿ أبك الديف مجد البمدحي، المكصمي مكدكد بف محمكد
 القاىرة - الحمبي مطبعة  ،(سابقا الديف أصكؿ بكمية كمدرس الحنفية عمماء مف) دقيقة أبك محمكد الشيخ: تعميقات

 ((.ُُُ/ّ، )ُط ـ، ُّٕٗ - ىػ ُّٔٓ ،(كغيرىا بيركت، - العممية الكتب دار كصكرتيا)
 مف فضكليا أك جانبيف مف أما ، كاحد جانب مف كاف إذا ،كالبيع مكقكفا الفضكلي نكاح ينعقدعند السادة األحناؼ:  (ِ)

 أمره بغير رجبل أك الرجؿ، كقبؿ رجبل، أمرىا بغير امرأة يزكج بأف جانب مف الفضكلي أما ،فبل جانب مف أصيبل جانب
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مف  ٓكفي دعكانا ىذه تبيف أف كالد الزكجة أخبرىا أنو قد عقد عمييا العقد الثاني في شير  -ّ
شرة كأقرت أيضان بأنيا قد عادت إلى زكجيا المدعى عميو األكؿ كاستمرت المعا ،ـَُِٔعاـ 

كبيذا فإف ذىابيا إلى بيت زكجيا كالمعاشرة التي تمت  ،ـَُِٔ/ٔ/ِِبينيما حتى تاريخ 
بينيما ليك دليؿ كاضح عمى إجازتيا لمعقد الذم عقده كالدىا كبالتالي انقمب العقد مف 
المكقكؼ إلى العقد الصحيح التاـ النافذ كبما أننا أشرنا إلى أف العقد المكقكؼ في حاؿ 

فإف الطبلؽ الذم كقع في عقد صحيح كبالتالي  انعقادهجميع آثاره مف كقت  إجازتو يرتب
 فإف رد المحكمة ليذا الطبلؽ في غير محمو.

ف المحكمة االبتدائية لـ تعمؿ الكقائع عمى القانكف فيما يخص عقد الزكاج إكلذلؾ كحيث      
 -االستئنافية تقرر ما يمي:في الزكاج الثاني كالطبلقيف البلحقيف لو فإف ىذه المحكمة 

بخصكص الطبلؽ األكؿ البائف بينكنة صغرل قبؿ  االبتدائيةأكالن: فيما يتعمؽ بحكـ المحكمة 
 ..... ـ ككذلؾ فيما يتعمؽ بصحة نسب الصغيرةَُِٓ/ٕ/ِٖالدخكؿ أك الخمكة المؤرخ في 

 لكالدييا المدعى عمييما فيك صحيح مكافؽ لمكجو الشرعي فقد تقرر تصديقو.
فقد تقرر فسخو بما تـ بيانو كلتكفر أسباب الحكـ  ،ثانيان: فيما يتعمؽ بباقي حكـ المحكمة االبتدائية

 االستئنافيةمف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية فإف ىذه المحكمة  ُْٖسندان ألحكاـ المادة 
انية ـ كبثبكت كقكع طمقة ثَُِٓ/ٕ/ِٗتقرر بثبكت كصحة عقد الزكاج الثاني المؤرخ بتاريخ 

ـ كبثبكت كقكع طمقة ثالثة بائنة بينكنة كبرل في ذات التاريخ كأنيا ال َُِٔ/ٔ/ُِرجعية بتاريخ 
في العدة كما قررتيا المحكمة االبتدائية كعمى  االستمرارتحؿ لو حتى تنكح زكجان غيره كأف عمييا 

لمطعف أماـ المحكمة  المحكمة االبتدائية تبميغ طرفي الدعكل حكـ المحكمة االبتدائية حكمان قاببلن 
 .....ـ/../..العميا الشرعية كتابعان ليا تحريران في 

 
مسجؿ لدل المحاكـ شفكم : سمطة القاضي التقديرية في تكثيؽ عقد زكاج نيلتطبيؽ الثاا      

، بسبب التابعة لدل دكلة االحتبلؿ رفضت الزكجة تسجيمو بصفة رسمية لدل المحاكـ المختصة
( ٓالعقد فاقدة ألحد شركط األىمية المعتبرة بالقانكف حسب ما كرد بالمادة )ككنيا عند إجراء 

 ( مف ىذا القانكف.ّْكالمادة )
ف كاف مكثقان لدل محكمة شرعية تابعة لدكلة أجنبية،         كما ذكرنا سابقان بأف عقد الزكاج كا 

يترتب عميو مف مثؿ دكلة االحتبلؿ ال يكتسب لدل محاكمنا الصفة الرسمية التي تجعؿ ما 
اختصاص المحاكـ الشرعية في دكلة فمسطيف، كىذا التطبيؽ نمكذج عمى ذلؾ يتمخص في أف 
                                                                                                                                                                      

 فبلف مف فبلنة زكجت أني اشيدكا:  يقكؿ أف فيك الجانبيف مف كأما، الغائب إجازة عمى كيتكقؼ ينعقد فإنو فقبمت، امرأة
 االختيار، )أنظر، المكصمي، إجازتيما عمى مكقكفا ينعقد:  يكسؼ أبك كقاؿ ،ينعقد ال فيذا، أمرىما بغير غائباف كىما
 ((.ُُُ/ّ، )المختار لتعميؿ
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أجرل عقد زكاجو عمى فتاة مف  ،مف دكلة فمسطيف (ْٖ)الزكج يسكف في األراضي المحتمة عاـ 
أربعة عشر عامان أقؿ مف الضفة الغربية التابعة الختصاص محاكـ دكلة فمسطيف كاف عمرىا 

التي تؤىميا إلجراء عقد زكاجيا  (ُ)ند إجراء عقد زكاجيا الشفكم، فيي لـ تكتسب شركط األىميةع
قانكنان، كأف ىذا الزكاج كقع مخالفان لما نص عميو القانكف، كمخالفة لمتعميمات الصادرة عف قاضي 

اف تي يسكف مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية عمى سكالقضاة الخاصة بزكاج الفتيات البل
 .ْٖالمناطؽ المحتمة عاـ 

فقد تكٌجو الخاطباف لممحكمة الشرعية المختصة إلجراء عقد زكاجيما، فرفض القاضي       
، كبعد ذلؾ قاـ الخاطباف بإجراء عقد زكاج شفكم في بيت كالد المخطكبة، كتـ ِإجراء العقد

المحكمة الشرعية المختصة الزفاؼ كالدخكؿ، كأنجبت الزكجة طفميف، كبعد ذلؾ عاد الزكج إلى 
ـ برفع دعكل عمى الزكجة، مف أجؿ تكثيؽ ىذا العقد فرفضت الزكجة المكافقة عمى تكثيقو، فقا

عمى الرغـ مف أف الزكجة لـ تكف  ما ادعاه، فحكمت المحكمة بإثبات الزكاج كتـ تكثيقو، كأثبت
كؿ كاحد مف ر غرامة عمى كقاـ القاضي بسمطتو التقديرية بتقدي تكمؿ الخامسة عشر سنة قمرية،

ردنيان عمى أف ديناران يالزكج المدعي كالزكجة المدعى عمييا كشاىدم العقد ككلي الزكجة مبمغ عشر 
 كلرفض الزكجة تكثيقو. كؿ كاحد منيـ لعدـ تكثيؽ عقد الزكاج لدل الدكائر الرسمية

 
ت مامامف بياف اإلعتيا المحكمة ال بد قبؿ بياف الئحة الدعكل كاإلجراءات التي اتبع      

 : (ّ)الصادرة عف قاضي القضاة بخصكص ىذا العقد
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 .... الشرعي المحتـر. فضيمة قاضي
 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو.

نظران لتسرب بعض الفتيات عف طريؽ الزكاج بأزكاج مف خارج أراضي السمطة الكطنية      
كالتغرير بيف في أمكر تتنافى مع عقيدتنا كعاداتنا كأخبلقنا الحميدة  الفمسطينية كخداعيف

مستغميف في ذلؾ أكضاع أىميف االقتصادية السيئة بسبب ممارسات االحتبلؿ الظالمة كلمحفاظ 
عمييف مف أف يقعف في حبائؿ مف ال أخبلؽ كال ضمير ليـ أقرر قبؿ إجراء عقكد الزكاج لمثؿ 

 :ىذه الحاالت إتباع ما يمي

                                                           

ـ كالتي تنص عمى: يشترط في أىمية الزكاج ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ٓالمادة ) (ُ)
 أف يككف الخاطب كالمخطكبة عاقميف كاف يتـ الخاطب السنة السادسة عشرة كأف تتـ المخطكبة الخامسة عشرة مف العمر.

يا إلجراء عقد زكاجيا قانكنان، كأف ىذا الزكاج يقع مخالفان لما نص ألف المخطكبة لـ تكتسب شركط األىمية، التي تؤىم ِ)
 عميو القانكف.

 ـ.ََِْ/ٕ/ُٓ( الصادر عف قاضي القضاة بتاريخ ََِْ/َْتعميـ رقـ ) (ّ)
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 يجب التأكد مف تجاكز المخطكبة الثامنة عشرة مف عمرىا. -ُ
نظمة كالقكانيف المعمكؿ بيا مكانع الشرعية كالقانكنية حسب األالتأكد مف خمك الخاطب مف ال -ِ

حضار شيادة حسف سير كسمكؾ  في المحكمة الشرعية التي يقيـ في منطقة اختصاصيا كا 
 نطقة التي يقيـ فييا.مف المجمس المحمي كمف إماـ المسجد ككجياء الم

 التأكد مف محؿ اإلقامة الذم سيقيـ فيو الزكجاف بعد الزكاج. -ّ
التأكد مف خمك الخاطب مف األمراض السارية كالمعدية خاصة مرض نقص المناعة)اإليدز(  -ْ

جراء الفحص الطبي البلـز ليذه الغاية في المختبرات التابعة لكزارة الصحة الفمسطينية.  كا 
لييا دكف إكراه أك إجبار كالتأكد مف أف مقاصد ىذا الزكاج متحققة بعيدان عف مكافقة الزكجة كك  -ٓ

 كساطة سماسرة الزكاج.
تنظيـ محضر مف قبؿ فضيمتكـ دكف إنابة أحد في المكضكع الياـ لمتحقؽ مما ذكر كرفع  -ٔ

المحضر مع سائر األكراؽ المتعمقة بو إلينا مع تنسيب فضيمتكـ لتدقيقو كاتخاذ القرار 
 ب.المناس

 التعميـ عمى جميع المأذكنيف في منطقة اختصاص محكمتكـ التقيد كااللتزاـ. -ٕ
 كؿ زكاج يتـ دكف التقيد بما كرد في ىذا التعميـ سيتـ اتخاذ أقسى العقكبات بحؽ المخالؼ. -ٖ
 

 .(ُ)المحاكمة إجراءات
بتفاصيميا، كتقديـ البينات البلزمة عمييا، اتجيت المحكمة  (ِ)بياف الئحة الدعكلتقديـ ك بعد      

ده كذلؾ بمخالفتو لمقانكف كبسمطتيا التقديرية إلى تكثيؽ ىذا العقد رغـ فساده قانكنيان عند انعقا
مات الصادرة مف قاضي القضاة، مع تغريـ القاضي ألطراؼ العقد بغرامة مالية حددىا كاإلعما

 في ىذا الممخص أىـ اإلجراءات الي اتبعيا القاضي:بسمطتو التقديرية، كسنبيف 
 ،.... الشرعية. محكمةقاضي ......... . في اليكـ المعيف كفي المجمس المعقكد لدم أنا       

......... مف بئر السبع . حضر المدعي الرجؿ المكمؼ شرعان كالمعركؼ ذاتان بيكيتو الشخصية
بصفتو ككيبلن عنو بمكجب ككالة خاصة حسب  .،........كحضر المحامي األستاذ  ،كسكانيا
تككؿ فمـ تحضر كلـ  ،كسكانيا ............. مف . كنكدم ثبلثان عمى المدعى عمييا ،األصكؿ

تعتذر رغـ تبمغيا مكعد ىذه الجمسة حسب األصكؿ، قاؿ ككيؿ المدعي ألتمس محاكمة كاـ 

                                                           

تـ اختصار جميع اإلجراءات التي ال تتعمؽ بمضمكف الرسالة، كتـ ذكر اإلجراءات الميمة، عممان أف ضبط ىذه  (ُ)
 ( كرقة.َّالدعكل تجاكز )

 (.ُٕأنظر الممحؽ رقـ ) (ِ)



 

120 

 ،(ُ)(َٓبصحة التبميغ كسندان لممادة )، المحكمة كلقناعتيا حسب األصكؿالمدعى عمييا غيابيان 
كمحاكمة المدعى عمييا  ،مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية فإف المحكمة تقرر إجابة الطمب

غيابيان، بكشرت إجراءات المحاكمة الغيابية عمنان في المجمس تميت الئحة الدعكل فكررىا ككيؿ 
ى الزكجيف عى بو كنسب الصغيريف إلالمدعي كقررىا كصدقيا كطمب الحكـ بتثبيت الزكاج المد

تكمؼ ككيؿ المدعي إثبات  كلغياب المدعى عمييا، فإنيا، المحكمة المتداعييف حسب األصكؿ
فقاؿ: إف بينتي عمى إثبات دعكل مككمي ىي بينة خطية كأخرل  ،دعكل مككمو حسب األصكؿ

  ف المدعى عميياشخصية، أما البينة الخطية فيي عبارة عف حجة تصادؽ عمى زكاج المدعي م
نني ابرزىـ لممحكمة أبرز ككيؿ المدعي مف يده حجة قد ، المحكمة: ك كتبميغات كالدة الصغيريف كا 

تصادؽ عمى زكاج كتبميغي كالدة صادريف عف المركز الطبي الجامعي في مستشفى سكرككا في 
نان في المجمس تضمنتو الكثائؽ(، بعد تبلكتيـ عمذكر ما بئر السبع مف تبلكتيا كجدت تتضمف )يي 

كجدت جميع الكثائؽ مصدقة كمنظمة كمكقعة حسب األصكؿ كخالية مف شائبتي التصنيع 
كحفظت في ممؼ الدعكل، قاؿ ككيؿ المدعي أما بينة مككمي الشخصية عمى إثبات  ،كالتزكير

نني أحصر بينة  ،................... ك. باقي دعكاه فيي شيادة كؿ كاحد مف الشاىديف كا 
ف الشاىدمككمي ف ألتمس مف المحكمة المكقرة  ،ف مكجكديف في قاعة المحكمةاي مف ذكرت، كا 

سماع شيادتيـ، المحكمة: تقرر إجابة الطمب كبالنداء حضر الشاىد المسمى الرجؿ المكمؼ 
......... كىك مف جائزم الشيادة شرعان كبعد تخكيفو . شرعان المعركؼ ذاتان بيكيتو الشخصية

......... . س شيد بعد أدائو القسـ قائبلن: )كاهلل العظيـ إنني أعرؼ المدعيمغبة اليميف الغمك 
......... مف . كما أعرؼ زكجتو المدعى عمييا ،مف بئر السبع كسكانيا الحاضر في المجمس

ف ىذه ،كسكانيا ..... الدعكل مكضكعيا إثبات  كأعرفيما دكف عداكة ظاىرة كال قرابة مانعة كا 
كىذه شيادتي كبيا أشيد كاهلل  د الشاىد بما جاء في الئحة الدعكل تمامان(،)كقد شي ،زكاج كنسب

 .شييد(عمى ما أقكؿ ككيؿ ك 
المحكمة: كبالنداء حضر الشاىد المسمى الرجؿ المكمؼ شرعان المعركؼ ذاتان بيكيتو 

مغبة اليميف ... كسكانيا كىك مف جائزم الشيادة شرعان كبعد تخكيفو .......... مف.الشخصية
 دة الشاىد األكؿ(. القسـ )شيادتو مطابقة لشيا الغمكس شيد بعد أدائو

                                                           

ـ كالتي تنص عمى: تسقط المحكمة ُٗٓٗ( لسنة ُّ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ )َٓالمادة ) (ُ)
 إذا لـ يحضر احد مف الفرقاء. -ُالدعكل: 

إذا لـ يحضر المدعي كحضر المدعى عميو كطمب اإلسقاط، أما إذا حضر المدعي كلـ يحضر المدعى عميو بعد  -ِ
تبميغو المكعد المعيف حسب األصكؿ فتقرر المحكمة سماع الدعكل كاالستمرار في المحاكمة بحقو غيابيان بناء عمى طمب 

 نفسيا أف تقرر محاكمة المدعى عميو غيابيان إذا كاف مكضكعيا مما تقبؿ فيو الشيادة حسبة. المدعي، كيجكز لممحكمة مف
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قاؿ المدعي: لقد قامت البينة عمى دعكام كأطمب إثبات الزكاج المدعى بو كنسب      
جراء اإليجاب الشرعي، المحكمة: كحيث شيد كؿ كاحد مف الشاىديف  ،الصغيريف المذككريف كا 

المذككريف بدعكل المدعي كتطابقت شيادتيما مع دعكاه، كحيث أثبت المدعي دعكاه بالبينتيف 
ما يقاؿ في ىذه الدعكل كأقرر سؤاؿ المدعي كككيمو عف  بؽى الخطية المبرزة كالشخصية فإنو لـ ي

فكررا أقكاليما السابقة كطمبا إجراء اإليجاب الشرعي، المحكمة:  ،الدعكلأقكاليما األخيرة في ىذه 
باسـ اهلل تعالى  (ُ)القرار التالي ـ فقد أعمنت ختاـ المحاكمة كأصدرتكعميو كلتكفر أسباب الحك

 ./../....ـ.. أفيـ عمنان حسب األصكؿ تحريران في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(ُٖأنظر الممحؽ رقـ ) (ُ)
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 الكالية في الزكاج. في لمقاضي التقديرية السمطةالمبحث الثالث: 
 
 
 .كاصطبلحان  لغةن المطمب األكؿ: تعريؼ الكالية           
 
    
 المطمب الثاني: مشركعية الكالية في الزكاج.          
  
 

المطمب الثالث: السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في الكالية           
 كتطبيقاتيا في القانكف.
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 .كاصطبلحان  لغةن المطمب األكؿ: تعريؼ الكالية 
 

 : المغةة في اليى الكً 
ة تشعر بالتدبير الكالي، ك أم مجتمعكف في النصرة، كالية ىيقاؿ: ىـ عم ،الكالية النصرة      

 .(ُ)كالقدرة كالفعؿ
 .(ِ)القرابة كالخطة كاإلمارة كالسمطاف كالببلد التي يتسمط عمييا الكاليكالكالية ىي: 

، (ْ)القربي كالدنكٌ : الكلي، ك (ّ)الكلي في أسماء اهلل تعالى: ىك الناصر: المغةكالكلي في       
ككلي المرأة: الذم يمي عقد النكاح عمييا كال يدعيا تستبد ، (ٓ)أك قاـ بو كؿ مف كلي أمران  كالكلي

 .(ٔ)األكلياء كالجمع ،بعقد النكاح دكنو
 

  الكالية في االصطبلح:
 .(ٕ)القكؿ عمى الغير، كاإلشراؼ عمى شؤكنو تنفيذىي     
العصبة بنفسو عمى الترتيب المنصكص عميو في  بأنو: في الزكاجكقد عرؼ القانكف الكلي      

 .(ٖ)القكؿ الراجح مف مذىب أبي حنيفة
 

 كترتيب األكلياء حسب الراجح مف مذىب أبي حنيفة عمى النحك التالي: 
ف سفؿ، ثـ األب، ثـ الجد أقرب األكلياء إلى المرأة        ف  (أب األب)االبف، ثـ ابف االبف كا  كا 

، ثـ االبف األخ )الشقيؽ( ، ثـ األخ ألب، ثـ ابف األخ ألب كأـ)الشقيؽ( عبل، ثـ األخ ألب كأـ

                                                           

 (.ِِْ/َْ(،     الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس، )َْٕ/ُٓابف منظكر، لساف العرب، ) (ُ)
إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار )مجمع المغة العربية بالقاىرة(، المعجـ الكسيط،   (ِ)

 (.َُٖٓ/ِ، )ُدار الدعكة، ط
 (.ِّٓ/َْ(،     الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس، )َْٔ/ُٓابف منظكر، لساف العرب، ) (ّ)
ىػ، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، تحقيؽ: أحمد ّّٗرم الفارابي، المتكفى: أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكى (ْ)

 (.ِِٖٓ/ٔ، )ْـ، ط ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕبيركت،  –عبد الغفكر عطار،  دار العمـ لممبلييف 
 (.َُٖٓ/ِإبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار، المعجـ الكسيط،  ) (ٓ)
 (.ِّٓ/َْتاج العركس مف جكاىر القامكس، )الزبيدم،  (ٔ)
الدكتكر ميصطفى الًخٍف، كالدكتكر ميصطفى البيغا، كعمي الٌشٍربجي، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي رحمو  (ٕ)

 (،َٔ/ْ، )ْـ، طُِٗٗ -ىػ  ُُّْاهلل تعالى، دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، 
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔاألحكاؿ الشخصية األردني رقـ )(، مف قانكف ٗالمادة ) (ٖ)
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ف  ف سفمكا، ثـ العـ ألب كأـ، ثـ العـ ألب، ثـ ابف العـ ألب كأـ، ثـ ابف العـ ألب كا  ألب كا 
 .(ُ)بنكىـ عمى ىذا الترتيبثـ كأـ، ثـ عـ األب ألب،  بسفمكا، ثـ عـ األب أل

اقبلن بالغان كأف يككف مسممان إذا كانت المخطكبة كاشترط القانكف في الكلي بأف يككف ع     
 .(ِ)مسممة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

ىػ، ُٔٔالبخارم الحنفي )المتكفى:  ،أبك المعالي برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر ،بف مىازىةى (ُ)
الكتب لجندم، دار المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة رضي اهلل عنو، تحقيؽ: عبد الكريـ سامي ا

(،    ُِٕ/ّابف نجيـ، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ) (،    ُْ/ّ، )ُـ، ط ََِْ -ىػ  ُِْْلبناف،  -العممية، بيركت
 العينى، الديف بدر الحنفى الغيتابى حسيف بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف محمكد محمد أبك اليداية، شرح البناية عيني،ال

 (.ّٗ/ٓ، )ُط ـ، َََِ - ىػ َُِْ لبناف، بيركت، - العممية الكتب دار: الناشر ىػ،ٖٓٓ: المتكفى
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )َُالمادة ) (ِ)
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 المطمب الثاني: مشركعية الكالية في الزكاج.
 

 الزكاج عمى مذىبيف:اختمؼ الفقياء عمى اشتراط الكلي عند إجراء عقد 
 المذىب األكؿ: ذىب السادة الحنفية إلى عدـ اشتراط الكلي في عقد النكاح.

 كاستدلكا عمى ذلؾ بالقراف كالسنة كالمعقكؿ:
 مف القرآف الكريـ: 
ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    : )(ُ)قكلو تعالى -ُ

 .(ِ)(  ېې
، فيذا (ّ)عمى انعقاد النكاح بعبارتيا كانعقادىا بمفظ اليبة كجو الداللة: نصت اآلية الكريمة      

 حجة كاضحة عمى انعقاد الزكاج بعبارتيا دكف الكلي.
خب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت     حبىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب : )(ْ)قكلو تعالى -ِ

 .(ٓ)(حج  مج  جح  مح  جخ  حخ    يثمت     ىت  يت   جث  مث  ىث
أحدىما: أنو  :كجييفكجو الداللة: تدؿ ىذه اآلية عمى عدـ اشتراط الكلي في النكاح مف       

 أضاؼ النكاح إلييا فيقتضي تصكر النكاح منيا.
كالثاني: أنو جعؿ نكاح المرأة غاية الحرمة فيقتضي انتياء الحرمة عند نكاحيا نفسيا كعنده ال 

 .(ٔ)تنتيي
أضاؼ النكاح إلييما مف  ،أم: يتناكحا(،فبل جناح عمييما أف يتراجعا) تعالى:قكلو كفي        

 .(ٕ)غير ذكر الكلي
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  : )(ٖ)قكلو تعالى -ّ

ڻ   ۀ  ۀ  ہ    ڻں  ں  ڻ    ڻ  ڱگ  گ  گ    ڳ  ڳ              ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گک

 .(ٗ)(ہ
                                                           

 (.ِْٖ/ِالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) (ُ)
 (.َٓسكرة األحزاب، اآلية ) (ِ)
 (.ِْٖ/ِالشرائع، )الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب  (ّ)
 (.ِْٖ/ِالمرجع السابؽ، ) (ْ)
 (.َِّسكرة البقرة اآلية ) (ٓ)
 (.ِْٖ/ِالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) (ٔ)
 (.ِْٖ/ِالمرجع السابؽ، ) (ٕ)
 (.ِْٖ/ِ(،   الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )ُُ/ٓالسرخسي، المبسكط، ) (ٖ)
 (.ِِّسكرة البقرة اآلية ) (ٗ)
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أحدىما: أنو أضاؼ النكاح إلييف فيدؿ  :مف كجييف ذه اآليةاالستدالؿ بيكجو الداللة:       
 عمى جكاز النكاح بعبارتيف مف غير شرط الكلي.

 .(ُ)كالثاني: أنو نيى األكلياء عف المنع عف نكاحيف أنفسيف مف أزكاجيف إذا تراضى الزكجاف
 كمف السنة النبكية:

األيـ : )(ِ)قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ- عف النبي -رضي اهلل عنيما – ابف عباسما ركاه  -ُ
ذنيا صماتيا أحؽ بنفسيا مف كلييا كاأليـ اسـ المرأة ال زكج  ،(ّ)(كالبكر تستأذف فى نفسيا كا 

 .(ْ)ليا
أنو لما بمغت عف عقؿ كحرية فقد صارت كلية نفسيا في  كجو الداللة: يدؿ ىذا الحديث عمى

كالصبي العاقؿ إذا بمغ، كالجامع أف كالية اإلنكاح إنما ثبتت لؤلب  ،عمييا كليان النكاح فبل تبقى مي 
عمى الصغيرة بطريؽ النيابة عنيا شرعا لككف النكاح تصرفا نافعا متضمنا مصمحة الديف كالدنيا 
كحاجتيا إليو حاال كمآال كككنيا عاجزة عف إحراز ذلؾ بنفسيا، كككف األب قادرا عميو كبالبمكغ 

ؿ زاؿ العجز حقيقة كقدرت عمى التصرؼ في نفسيا حقيقة فتزكؿ كالية الغير عنيا كتثبت عف عق
 .(ٓ)الكالية ليا

ليس : )(ٔ)قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ-عف النبي  -رضي اهلل عنيما –ما ركاه ابف عباس  -ِ
 .(ٕ)(لمكلي مع الثيب أمر

 .(ٖ)المرأة الثيب الكلي عف قطع كاليةكجو الداللة: يدؿ ىذا الحديث داللة كاضحة عمى       
 كمف المعقكؿ:

كليذا كاف ليا  لغةن تصرفت في خالص حقيا كىي مف أىمو لككنيا عاقمة باأف الزكجة       
نما يطالب الكلي بالتزكيج كي ال تنسب إلى الكقاحة  التصرؼ في الماؿ كليا اختيار األزكاج، كا 

                                                           

 (.ِْٖ/ِالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) (ُ)
(، الزيمعي، تبييف الحقائؽ ِْٖ/ِ(،   الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )ُِ/ٓالسرخسي، المبسكط، ) (ِ)

ٍمًبيِّ )  (.ُُٖ/ِشرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ
 (.َُّٕ/ ِ(، )ُُِْمسمـ، صحيح مسمـ، برقـ ) (ّ)
ٍمًبيِّ ) (ْ) (،     الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ُُٖ/ِالزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ

 (.ِْٖ/ِالشرائع، )
 (.ِْٖ/ِالمرجع السابؽ، ) (ٓ)
 (.ِْٖ/ِرتيب الشرائع، )(،  الكاساني، بدائع الصنائع في تُِ/ٓالسرخسي، المبسكط، ) (ٔ)
(،   َِٔ/ٓمد بف حنبؿ، )(،   ابف حنبؿ، مسند اإلماـ أحّٗٗ/ٗالبيستي، اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف، ) (ٕ)

 المنعـ عبد حسف: تحقيؽ الكبرل، السنف ىػ،َّّ: المتكفى ،الخراساني عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد أبك النسائي،
ىذا الحديث صحيح،     :(، )قاؿ ابف الممقفُِٕ/ٓ، )ُط ـ،ََُِ - ىػُُِْ بيركت، - الرسالة مؤسسة: الناشر شمبي،

 (.ُٕٓ/ٕابف الممقف، البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير، )
 (.ِْٖ/ِالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) (ٖ)
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ىنا أف كؿ مف يجكز تصرفو في مالو  كلذا كاف المستحب في حقيا تفكيض األمر إليو كاألصؿ
بكالية نفسو يجكز نكاحو عمى نفسو ككؿ مف ال يجكز تصرفو في مالو بكالية نفسو ال يجكز 

 .(ُ)نكاحو عمى نفسو
 

المذىب الثاني: ذىب جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى اشتراط الكلي في عقد 
 الزكاج.

 :كالمعقكؿ كالسنةكاستدلكا عمى ذلؾ بالقراف 
 مف القرآف الكريـ: 
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک   : )(ِ)قكلو تعالى -ُ

 .(ّ)(  گک
لو ابف عـ لو  ج أختان معقؿ بف يسار كاف زكٌ الصحابي  كجو الداللة: سبب نزكؿ ىذه اآلية ىك أف

فطمقيا ثـ أراد الزكج كأرادت نكاحو بعد مضي عدتيا فأبى معقؿ كقاؿ زكجتؾ كآثرتؾ عمى غيرؾ 
العضؿ مف الكلي كأف فدلت اآلية الكريمة عمى أف  ،(ْ)ان، فنزلت ىذه اآليةفطمقتيا ال أزكجكيا أبد

 .(ٓ)ج كال يتـ إال بوزكِّ النكاح يتـ برضا الكلي المي 
پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ): (ٔ)قكلو تعالى -ِ

 .(ٕ)(ٺ  ٿ  ٿ   ٺٺ
فعؿ متعدو يتعدل إلى الغير، كالخطاب لؤلكلياء فدؿ ىذا عمى أف كجو الداللة: أنكحكا       

 النكاح راجع إلييـ، كلذلؾ خكطبكا بو، فيككف ىذا دليبلن عمى أف المرأة ال يمكف أف تزكج نفسيا
 .(ٖ)بنفسيا

 
 

                                                           

 (،ُُٕ/ّابف نجيـ، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ) (ُ)
 (.ّٕ/ٗ(،   الماكردم، الحاكم الكبير، )ُّ/ٓ(،   الشافعي، األـ، )َُٔ/ِاإلماـ مالؾ، المدكنة، ) (ِ)
 (ِِّسكرة البقرة، اآلية ) (ّ)
ىػ، اإلشراؼ ِِْمالكي، القاضي أبك محمد بف عمي بف نصر ال ،(،   عبد الكىاب البغدادمُّ/ٓالشافعي، األـ، ) (ْ)

 ،  (ٖٔٔ/ِ، )ُـ، طُٗٗٗ -ىػ َُِْعمى نكت مسائؿ الخبلؼ، تحقيؽ: الحبيب بف طاىر، دار ابف حـز
 (َُٔ/ِاإلماـ مالؾ، المدكنة، ) (ٓ)
 (.ٗٔ/ُِبف العثيميف، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، )ا (ٔ)
 (.ِّسكرة النكر، اآلية ) (ٕ)
 (.ٗٔ/ُِتع عمى زاد المستقنع، )بف العثيميف، الشرح المما (ٖ)
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 السنة النبكية:كمف 

أيما )(ُ)قالت: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  -رضي اهلل عنيا–ما ركم عف عائشة  -ُ
امرأة نكحت بغير إذف كلييا، فنكاحيا باطؿ، فإف أصابيا فميا ميرىا بما أصاب مف فرجيا، 

ف اشتجركا، فالسمطاف كلي مف ال كلي لو  .(ِ)(كا 
كىذا  ،(ّ)ال حؽ لوىذا الحديث الشريؼ حؽ الكلي في عقد الزكاج كغير الكلي أثبت كجو الداللة: 

 كىذا دليؿ كاضح عمى اشترط الكلي في عقد الزكاج.
ًلي  : )(ْ)قاؿ -عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ -ما ركم عف النبي   -ِ  .(ٓ)(الى ًنكىاحى ًإالَّ ًبكى

أم: ال نكاح ، كليس عمى الكجكد لمجنس، كالنفي ىنا منصب عمى الصحةكجو الداللة: ال نافية 
 .(ٕ)، كىذا دليؿ كاضح عمى إثبات حؽ الكلي في عقد النكاح(ٔ)صحيح إال بكلي
 كمف المعقكؿ:

إف المرأة ضعيفة العقؿ كالديف، كسريعة العاطفة، سيمة الخداع، يمكف أف يأتي شخص مف       
، في الماؿ كالكماؿ كاألخبلؽ كيحمد نفسو عندىا، كيجعؿ نفسو فكؽ الناس أفسؽ الناس كيغٌرىا،

 .(ٖ)كالديف، كىك مف أفجر الناس كأرذؿ الناس، فتنخدع، فكاف مف الحكمة أف ال تتزكج إال بكلي
 

 مناقشة األدلة:
مف مناقشة األدلة نجد أف األدلة التي استدؿ بيا السادة الحنفية أقكل في داللتيا عمى عدـ      

ألكؿ كرد في صحيح مسمـ كالثاني صححو ابف الممقف، كأما اشتراط الكلي في النكاح، فأحاديثيـ ا
بعض النقمة أف ثبلثة أحاديث لـ تصح عف رسكؿ  مع ما حكي عف (ال نكاح إال بكليحديث )

كعد مف جممتيا ىذا كليذا لـ يخرج في الصحيحيف عمى أنا نقكؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ  -اهلل 
                                                           

(،     القاضي أبك محمد البغدادم، اإلشراؼ عمى نكت َُٔ/ِ(،   اإلماـ مالؾ، المدكنة، )ُّ/ٓالشافعي، األـ، ) (ُ)
 (.ٖٔٔ/ِمسائؿ الخبلؼ، )

(،     الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، ّْٓ/َْابف حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ) (ِ)
سنف الترمذم، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب  -ىػ، الجامع الكبير ِٕٗالضحاؾ، أبك عيسى، المتكفى: 

سى ّٖٗ/ِ، )ُـ، ط ُٖٗٗبيركت،  –اإلسبلمي  ًديثه حى ، المرجع السابؽ، )(، كقاؿ عنو ىىذىا حى  (.ّٖٗ/ِفه
 (.ٖٔٔ/ِالبغدادم، اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ، ) (ّ)
 (.ٖٔٔ/ِالبغدادم، اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ، ) (ْ)
، الترمذم، سنف الترمذم،  :(،   قاؿ الترمذمُُِ/ُالطبراني، المعجـ األكسط، )  (ٓ) سىفه ىذا الحديث ًعٍنًدم حى
(ّ/ّٗٗ.) 
 (.َٕ-ٗٔ/ُِالعثيميف، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، )بف ا (ٔ)
 (.ٖٔٔ/ِالبغدادم، اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ، ) (ٕ)
 (.ُٕ-َٕ/ُِبف العثيميف، الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، ) (ٖ)
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السادة  بغير كلي بؿ المرأة كلية نفسيا لما ذكر بمكجب األحاديث لكف لما قمتـ أف ىذا إنكاح
 .(ُ)الحنفية مف الدالئؿ

 
فيك حديث حسف لـ يصؿ  ،(أيما امرأة نكحت بغير إذف كلييا، فنكاحيا باطؿكأما حديث: )      

 إلى درجة الصحيح، فبل يقكل الحديث الضعيؼ كالحسف عمى األحاديث الصحيحة.
لؤلكلياء أف الخطاب  :ف، قاؿ السادة الحنفيةبيا الفريقا في اآليات التي استدؿككذلؾ       

باإلنكاح ليس يدؿ عمى أف الكلي شرط جكاز اإلنكاح بؿ عمى كفاؽ العرؼ كالعادة بيف الناس 
فإف النساء ال يتكليف النكاح بأنفسيف عادة لما فيو مف الحاجة إلى الخركج إلى محافؿ الرجاؿ 

ياء ىـ الذيف يتكلكف ذلؾ عمييف برضاىف فخرج الخطاب كفيو نسبتيف إلى الكقاحة بؿ األكل
 .(ِ)باألمر باإلنكاح مخرج العرؼ كالعادة عمى الندب كاالستحباب دكف الحتـ كاإليجاب

 
الباحث أف رأم السادة الحنفية ىك األقرب لمصكاب لقكة أدلتيـ، كتقكل عمى إقناع  يميؿ     

 العقؿ بيا.
 

 ما أخذ بو القانكف: 
لقانكف منحىن بيف المذىبيف فاشترط الكلي لصحة عقد النكاح لمبكر كلـ يشترطو لمثيب أخذ ا     
 العاقمة، فقد نص عمى: لغةن البا
القكؿ الكلي في الزكاج ىك العصبة بنفسو عمى الترتيب المنصكص عميو في (: ٗ) المادة    

 الراجح مف مذىب أبي حنيفة.
بالخاطب يسقط اعتراض اآلخريف إذا كانكا متساكيف في رضاء أحد األكلياء (: ُُ)المادة     

كرضاء  ،بعد عند غياب الكلي األقرب يسقط حؽ اعتراض الكلي الغائباألكرضاء الكلي  ،الدرجة
 الكلي داللة كرضائو صراحة.

إذا غاب الكلي األقرب ككاف في انتظاره تفكيت لمصمحة المخطكبة انتقؿ حؽ (: ُِ)المادة      
جد انتقؿ حؽ الكالية إلى في الحاؿ أك لـ يك  ،مف يميو فإذا تعذر أخذ رأم مف يميو الكالية إلى
 القاضي.

                                                           

 (.ِْٖ/ِالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) (ُ)
 (.ِْٖ/ِ، )مرجع السابؽال (ِ)
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ال تشترط مكافقة الكلي في زكاج المرأة الثيب العاقمة المتجاكزة مف العمر (: ُّ)المادة      
 .(ُ)ثمانية عشر عامان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

(، رقـ اإلضبارة ُُٓٓـ، رقـ الصدكر )ََِٔ/ْ/ِّكعمى ىذه المادة صدر تعميـ عف ديكاف قاضي القضاة بتاريخ  (ُ)
 (، يؤكد عمى ضركرة العمؿ بيا في المحاكـ الشرعية الفمسطينية كالذم ينص عمى:ُٓ)ؽ/

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 ..... الشرعية المحتـر فضيمة قاضي محكمة

 ة اهلل كبركاتو،،،السبلـ عميكـ كرحم
 المكضكع: زكاج الثيب دكف مكافقة الكلي.

 لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: ) الثيب أحؽ بنفسيا مف كلييا (، كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: ) ليس لمكلي مف الثيب أمر (.
تجاكزت الثامنة يقتضي عمى أصحاب الفضيمة العمؿ بمكجب الحكـ الشرعي كالقانكني في تزكيج البنت الثيب إذا      

عشر عامان مف عمرىا بدكف مكافقة كلييا إذا لـ يتمكف كلييا مف الحضكر لتزكيجيا كذلؾ لتكحيد العمؿ في المحاكـ الشرعية 
 ـ.ُٕٔٗ/ُِ/ُالمنشكر بتاريخ  ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية رقـ )ُّفي فمسطيف سندان لممادة )

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ
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 الشرعي في الكالية كتطبيقاتيا في القانكف.المطمب الثالث: السمطة التقديرية لمقاضي 
 

بالكلي في الزكاج،  ج قانكف األحكاؿ الشخصية الغالبية العظمى مف المسائؿ المتعمقةللقد عا     
كنص عمى عدـ اشتراطو في المرأة الثيب اشترط كجكد الكلي لصحة عقد الزكاج،  فنص عمى

، كنص عمى أف رضاء أحد األكلياء بالخاطب يسقط حؽ المتجاكزة مف العمر ثمانية عشر عامان 
اآلخريف، ككذلؾ نص عمى مسألة غياب الكلي كانتقاؿ الكالية إلى مف يميو، كترؾ لمقاضي 

الحاالت التي يفضؿ فييا الكالية إلى الكلي التالي ك كبسمطتو التقديرية تحديد الحاالت التي تنتقؿ 
 ة عدـ فكات المصمحة لممخطكبة.أف ينتظر الكلي، أك يأخذ رأيو مع مراعا

ففي ىذا المطمب كمف الكاقع الذم نعيشو سنقتبس بعض الحاالت التي تينقؿ فييا الكالية إلى      
 :ُالكلي التالي في ترتيب األكلياء حفاظان عمى مصمحة المخطكبة كمنيا

في أحد السجكف اإلسرائيمية، فمف غير الممكف أف يتـ الكصكؿ إلى  أف يككف الكلي نزيبلن  -ُ
 الكلي ألخذ رأيو في ىذه الحالة فتنقؿ الكالية إلى الكلي التالي.

أف يككف الكلي مسافران إلى بمد آخر، ال يتمكف فيو مف الحضكر، ألم سبب تقتنع فيو  -ِ
 ال يتمكف مف االستغناء عنو. المحكمة، كأف يككف مسافران لمعبلج، أك لطمب العمـ، أك لعمؿ

، فإذا فقد أم (ِ)( مف القانكفَُأف يككف الكلي فاقدان ألحد الشركط التي نص عمييا المادة ) -ّ
شرط كأف يككف صغيران أك مجنكنان أك أف يككف غائبان عف الكعي ال يمكف أخذ المكافقة منو، 

 فتنقؿ الكالية إلى الذم يميو حسب الترتيب المنصكص عميو.
       
أما الحاالت التي ال تينقؿ فييا الكالية، كييمًيؿ القاض الخاطبيف حتى حضكر الكلي إلجراء        

عقد الزكاج، أك اتخاذ إجراء آخر يستطيع مف خبللو الحصكؿ مكافقة الكلي عمى إجراء عقد 
 :ّالزكاج كمنيا

حالة لمقاضي أف يرسؿ أف يككف الكلي نزيبلن في أحد السجكف التابعة الفمسطينية، ففي ىذه ال -ُ
كتابان إلى مدير شرطة المحافظة التي يقع ضمف حدكدىا السجف مخاطبان فيو مدير السجف 

 إلحضار الكلي عف طريؽ الشرطة إلى المحكمة المختصة إلجراء عقد زكاجيا.

                                                           
استشارة مف فضيمة القاضي أمجد دكيؾ، باإلضافة إلى الكاقع العممي في المحاكـ الشرعية ككف الباحث يعمؿ محاميان  (ُ)

 شرعيان.
ـ كالتي تنص عمى: )يشترط في الكلي أف يككف عاقبلن ُٕٔٗلسنة  ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية رقـ َُالمادة ) (ِ)

 طكبة مسممة(.بالغان كأف يككف مسممان إذا كانت المخ
 ان محامي يعمؿ الباحث ككف الشرعية المحاكـ في العممي الكاقع إلى باإلضافة دكيؾ، أمجد القاضي فضيمة مف استشارة(ّ)

 .ان شرعي



 

132 

أف يككف الكلي مسافران إلى دكلة مجاكرة يسيؿ عميو الرجكع منيا إلى أرض الكطف إلجراء  -ِ
ج، كلـ يكف سفره لحاجة ضركرية، فممقاضي أف ينتظر رجكعو إلجراء عقد زكاج عقد الزكا

 الخاطبيف بمكافقتو.
كلمكلي أيضان في ىذه الحالة أف يقكـ بعمؿ حجة مكافقة كلي عمى الزكاج لدل الجيات       

المختصة لتنظيـ مثؿ ىذه الحجج في الدكلة التي يقطف فييا، كيرسميا إلى المحكمة المختصة، 
 بناءن عمى ىذه الحجة يأذف القاضي بإجراء عقد زكاج الخاطبيف اعتمادان عمى الحجة.ك 
أف تككف الحالة الصحية لمكلي حرجة جدان ال يتمكف بيا مف الحضكر إلى المحكمة إلجراء  -ّ

عقد الزكاج، بشرط أف يككف صاحيان كاعيان لما يدكر حكلو متحققان فيو شركط الكلي، ففي ىذه 
حقؽ مف جميع المستندات البلزمة إلجراء العقد داخؿ المحكمة كيحٌكؿ العقد إلى الحالة يتـ الت

 المأذكف المختص كيذىب المأذكف إلى مكاف إقامة الكلي كيجرم عقد النكاح بكجكده.
 

 التطبيقات العممية:
 :(ُ)حجة نقؿ كالية -ُ
مجاكرة لتمقي مسافران لدكلة لككف الكلي إلى الكلي األبعد حجة نقؿ كالية نمكذج استدعاء  -ِ

 :(ِ)العبلج
حجة نقؿ كالية رفض القاضي تسجيميا لككف األب نزيؿ أحد السجكف الفمسطينية،  -ّ

كتسطير كتاب إلى مدير شرطة المحافظة إلحضاره إلى المحكمة إلجراء عقد زكاج 
 الخاطبيف.

نزيؿ في أحد السجكف التابعة لمسمطة الفمسطينية، فبعد تقديـ إذا كاف األب )الكلي(      
إلى  (ّ)، كيسطر كتابتسجيؿ حجة نقؿ الكالية القاضي االستدعاء لمقاضي المختص يرفض

مدير شرطة المحافظة يخاطب فيو مدير السجف الذم ينزؿ فيو الكلي يخاطبو بإحضار الكلي إلى 
 ة.المحكمة، كمف ثـ ييجرل عقد زكاج المخطكب

 :(ْ)كلي عمى زكاجالحجة مكافقة  -ْ
 
 
 

                                                           

 (.ُٗأنظر المحمؽ رقـ ) (ُ)
 (.َِأنظر المحمؽ رقـ ) (ِ)
 (.ُِأنظر المحمؽ رقـ ) (ّ)
 (.ِِأنظر المحمؽ رقـ ) (ْ)
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 الكفاءة. في لمقاضي التقديرية السمطةالمبحث الرابع: 
 

 .كاصطبلحان  لغةن المطمب األكؿ: تعريؼ الكفاءة      
 
 
المطمب الثاني: مشركعية الكفاءة في الزكاج، كالحكمة مف      

 مشركعيتيا.
 
 
في الكفاءة المطمب الثالث: السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي      

 .كتطبيقاتيا
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 .كاصطبلحان  لغةن المطمب األكؿ: تعريؼ الكفاءة 
 : المغةالكفاءة في 

المماثمة في القكة كالشرؼ كمنو الكفاءة في النكاح، كىك أف يككف الزكج مساكيا لممرأة ىي:      
 .(ُ)كبيتيا كغير ذلؾ في حسبيا كدينيا كنسبيا
 .(ِ)كالكؼء: النظير كالمساكم

 
 الكفاءة في االصطبلح:

 .(ّ)ىي مساكاة مخصكصة بيف الزكجيف أك ككف الزكج نظيران لمزكجة     
مساكاة مخصكصة أك ككف المرأة أدنى )الكفاءة معتبرة( في بأنيا: الدر المختار كجاء في      

 .(ْ)جانبو( أم الرجؿابتداء النكاح لمزكمو أك لصحتو )مف 
 .(ٓ)مطمكبة بيف الزكجيفالالمماثمة كالمقاربة  كعرفيا ابف عرفة بأنيا:    
 .(ٔ)لمزكجة ان ىك ككف الزكج نظير  :كجاء في التعريفات بأف الكفاءة ىي    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(،    إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار، المعجـ ُّٗ/ُابف منظكر، لساف العرب، ) (ُ)
 (،ُٕٗ/ِالكسيط، )

 (.ُّٗ/ُابف منظكر، لساف العرب، ) (ِ)
التعريفات الفقيية، دار الكتب العممية )إعادة صؼ لمطبعة القديمة في  ،البركتي، محمد عميـ اإلحساف المجددم (ّ)

 (.ُِٖ، )ُـ، طََِّ -ىػ ُِْْـ(، ُٖٔٗ -ىػ َُْٕباكستاف 
ىػ، الدر َُٖٖمحمد بف عمي بف محمد الًحٍصني المعركؼ بعبلء الديف الحصكفي الحنفي، المتكفى: الحصكفي،  (ْ)

ـ، ََِِ -ىػُِّْ، تحقيؽ: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، دار الكتب العممية، المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحار
 (.ُٖٔ، )ُط
 ىػ، َّٖ: المتكفى اهلل، عبد أبك المالكي، التكنسي الكرغمي عرفة بف محمد بف محمد الفقيي، المختصرابف عرفة،  (ٓ)

 ـ، َُِْ - ىػ ُّْٓ الخيرية، لؤلعماؿ الخبتكر أحمد خمؼ مؤسسة: الناشر خير، محمد الرحمف عبد حافظ. د: تحقيؽ
 (.ِٔٓ/ّ، )ُط
 (.ُٖٓالجرجاني، التعريفات، ) (ٔ)
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 المطمب الثاني: مشركعية الكفاءة في الزكاج، كالحكمة مف مشركعيتيا.
 

 لقد ثبتت مشركعية الكفاءة بالسنة كالمعقكؿ 
 :فمف السنة

ال يزكج النساء )قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  -رضي اهلل عنو-جابر  ما ركاه  -ُ
 .(ُ)(إال األكفاء كجيفٌ زى إال األكلياء، كال يي 

 .(ِ)(ال تنكحكا النساء إال األكفاء، كال يزكجيف إال األكلياءكفي ركاية: )
مف إنكاح غير الكؼء كما منع مف نكاح  -صمى اهلل عميو كسمـ -الداللة: لقد منع النبي كجو

 .(ّ)دؿ عمى بطبلنو لغير الكؼء كما بطؿ بغير الكليفغير الكلي 
تخيركا ) قاؿ: -صمى اهلل عميو كسمـ   -أف النبي  -رضي اهلل عنيا– عف عائشةما ركم  -ِ

 .(ْ)(لنطفكـ كأنكحكا األكفاء كأنكحكا إلييـ
صمى اهلل –كجو الداللة: يدؿ الحديث بظاىر ركايتو عمى مشركعية الكفاءة ألمر الرسكؿ       

 بنكاح األكفاء. -عميو كسمـ
ثبلثة يا عمي ال ): (ٓ)عمي بف أبي طالب، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ ما ركاه -ّ

 .(ٔ)(فؤان تؤخرىف: الصبلة إذا أتت، كالجنازة إذا حضرت، كاأليـ إذا كجدت ك
صمى اهلل –كجو الداللة: يدؿ الحديث بظاىر ركايتو عمى مشركعية الكفاءة ألمر الرسكؿ       

 .بعدـ تأخير نكاح األيـ إذا تقدـ إلييا خاطب كؼء -عميو كسمـ
 
 

                                                           

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر (ُ) ٍسرى ىػ، السنف الكبرل، ْٖٓالمتكفى:  ،البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
(، قاؿ ابف حجر ُِٓ/ٕـ، ) ََِّ -ىػ  ُِْْلبنات،  -تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت 

 ((.ِٔ/ِشر بف عبيد كىك كذاب، )ابف حجر، الدراية في تخريج أحاديث اليداية، )بى ىذا حديث إسناده كاه ألف فيو مي 
شر بف عبيد كىك كذاب، )ابف بى ألف فيو مي  ،(، قاؿ ابف حجر ىذا حديث إسناده كاهٔ/ُـ األكسط، )الطبراني، المعج (ِ)

 ((.ِٔ/ِحجر، الدراية في تخريج أحاديث اليداية، )
 (.َُٕ/ٗالماكردم، الحاكم الكبير، ) (ّ)
ىػ، سنف ابف ماجو، تحقيؽ: ِّٕأبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد، المتكفى:  ،ابف ماجة (ْ)

،    الحاكـ، المستدرؾ (ّّٔ/ُ، )ُالبابي الحمبي، ط فيصؿ عيسى -محمد فؤاد عبد الباقي،  دار إحياء الكتب العربية 
(،    قاؿ ابف حجر حديث حسف، ) ابف حجر، التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ُٕٔ/ِعمى الصحيحيف )

 ((.َّٗ/ّالكبير، )
 (.ََُ/ٗردم، الحاكم الكبير، )الماك  (ٓ)
)أبك الفضؿ العراقي،  : ىذا حديث حسف،أبك الفضؿ العراقي قاؿ(،    )ُٕٗ/ِابف حنبؿ، مسند أحمد بف حنبؿ، ) (ٔ)

 ((.ْْٗ/ُالمغني عف حمؿ األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار )
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 مف المعقكؿ: 
في نكاح غير الكؼء عار يدخؿ عمى الزكجة كاألكلياء كعضاضة تدخؿ عمى األكالد إف       
 ، فميذا اشترطت الكفاءة.(ُ)إلييـ نقصا فكاف ليا كلؤلكلياء دفعة عنيـ كعنيايتعدل 

 
 الحكمة مف مشركعية الكفاءة:

عند الحديث عف الحكمة مف مشركعية الكفاءة بيف الزكجيف ال يجكز أف يخطر بباؿ أحد       
ف كاف أف اإلسبلـ يقسـ الناس إلى طبقات، كاإلسبلـ يجيز كؿ عقد زكاج يقكـ بيف رجؿ ك  امرأة كا 

نما اعتبرت الكفاءة عندما ال يرضى أكلياء الزكجة بالزكج، لعدـ  الرجؿ غير كؼء لممرأة، كا 
كفاءتو، ألف عقد الزكاج ال تقتصر آثاره عمى الزكجيف فحسب، بؿ تمتد إلى أقارب الزكجيف مف 

ـ، فإذا لـ تكف ككجكب صمة الرحـ بالتزاكر فيما بيني ،كاإلرث ،كحرمة المصاىرة ،اختبلط الدماء
 . (ِ)األطراؼ المعنية كالتي تمتد العقد إلييا  راضية فإف العقد يككف عمى خطر االنيداـ غالبان 

ألف النكاح يعقد لمعمر، كيشتمؿ عمى أغراض كمقاصد مف كشرعت الكفاءة في الزكاج؛       
 .(ّ)الصحبة كاأللفة كالعشرة كتأسيس القرابات، كذلؾ ال يتـ إال بيف األكفاء

أف إذ  كانتظاـ المصالح مف النكاح كىك السكنى كاالزدكاج، مقصكده التحقيؽ كشرعت ل       
 .(ٓ)ألف الشريفة تأبى أف تككف مستفرشة لمخسيس ؛(ْ)ر باستفراش مف ال يكافئياالمرأة تتعيٌ 

 كتعتبر الكفاءة عند الفقياء في: 
 العجـ، كمف ىذا فإف كـ النكاحفي النكاح بيف الرجاؿ كالنساء لمز ، يعتبر النسب (ٔ)النسب -ُ

بعضيـ أكفاء لبعض  ان قريش، كيرل البعض أف ضيعكا أنسابيـ ألنيـ ؛ليسكا أكفاء لمعرب
 .(ٕ)-صمى اهلل عميو كسمـ -رسكؿ اهلل  كليست العرب أكفاء ليـ؛ ألنيـ فخركا بقربيـ مف

                                                           

 (.ََُ/ٗالماكردم، الحاكم الكبير، ) (ُ)
 (. ٕٓالسرطاكم، شرح قانكف األحكاؿ الشخصية، ) (ِ)
، )ِّ/ٓالسرخسي، المبسكط، ) (ّ) ٍمًبيِّ  (.ُِٖ/ِ(،    الزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ
 (.ِٗ/ّابف مازة، المحيط البرىاني، ) (ْ)
 .(ُٖٔ، )شرح تنكير األبصار الدر المختار (،      الحصكفي،ُِٗ/ّالبابرتي، العناية شرح اليداية، ) (ٓ)
ىػ، درر الحكاـ شرح غرر ٖٖٓخسرك، المتكفى:  –أك منبل أك المكلى  -محمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمبل  (ٔ)

(،      الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ّّٗ/ُاألحكاـ، دار إحياء الكتب العربية، بدكف طبعة كبدكف تاريخ، )
ًبيًدٌم اليمني الحنفي، المتكفى:  (،    أبكُّٗ/ِ) ىػ، الجكىرة النيرة، ََٖبكر بف عمي بف محمد الحدادم العبادم الزَّ

 (.ُُ/ِ، )ُىػ، طُِِّالمطبعة الخيرية، 
ًبيًدٌم، الجكىرة النيرة، ) (ٕ)  (.ّّٗ/ُ(،      مبل خسرك، درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ، )ُُ/ِالعبادم الزَّ
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كاحد في اإلسبلـ، ب فمسمـ بنفسو ليس بكؼء لذم أ الكفاءة في اإلسبلـ، كتعتبر، (ُ)اإلسبلـ -ِ
ف كاف لو أبكاف في اإلسبلـ فيك كفؤ لمف لو آباء فيو؛ ألف التعريؼ يقع باألبكيف فبل كم

 .(ِ)تعتبر الزائد
حرفة حائؾ أك حجاـ أك ، فأرباب الصناعات المتقاربة أكفاء؛ بخبلؼ المتباعدةف ، (ّ)الصنائع -ّ

 .(ْ)أك كناس أك دباغ ليست بكؼء لعطار أك صراؼ
كىك أف يككف مالكا لممير كالنفقة كىذا ىك المعتبر في ظاىر الركاية حتى أف مف  (ٓ)الماؿ،  -ْ

المير البضع فبل بد مف إيفائو ب و يستحؽ؛ ألنؤفلـ يممكيما أك يممؾ أحدىما ال يككف ك
 .(ٔ)كبالنفقة قكاـ االزدكاج كدكاميا

اعتبر الكفاءة فقط في كقد اشترط قانكف األحكاؿ الشخصية الكفاءة في عقد النكاح، كلكنو      
 .(ٕ)عمى اإلنفاؽ عمى زكجتو ان الماؿ، كىك أف يككف الزكج مالكان لممير كقادر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ًبيًدٌم، الجكىرة النيرة، )ّّٗ/ُكاـ شرح غرر األحكاـ، )مبل خسرك، درر الح (ُ)  (.ُُ/ِ(،     العبادم الزَّ
 (،     ّّٗ/ُمبل خسرك، درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ، ) (ِ)
المباب في شرح الكتاب، تحقيؽ: محمكد أميف النكاكم، دار الكتاب العربي،  ،الميداني، عبد الغني الغنيمي الدمشقي(ّ)
 (.ِٔٓ/ُ، )ُط
ًبيًدٌم، الجكىرة النيرة، )ُّ/ّالميداني، المباب في شرح الكتاب، ) (ْ)  (.ُُ/ِ(،     العبادم الزَّ
(،    ّّٗ/ُ(،     مبل خسرك، درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ، )ُّٗ/ِالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) (ٓ)
 (.ِٔٓ/ُ(،    عبد الغني الميداني، المباب في شرح الكتاب، )ّّٗ/ُ)
(،    ّّٗ/ُ(،     مبل خسرك، درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ، )ُّٗ/ِالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) (ٔ)
ًبيًدٌم، الجكىرة النيرة، )     (، ِٔٓ/ُ(،    عبد الغني الميداني، المباب في شرح الكتاب، )ّّٗ/ُ)  (.ُِ/ِالعبادم الزَّ
 الزكاج لزـك في يشترطـ، كالتي تنص عمى: ُٕٔٗ( لسنة ُٔاألردني رقـ )صية ( مف قانكف األحكاؿ الشخَِالمادة ) (ٕ)

 الكفاءة كتراعى الزكجة كنفقة المعجؿ المير عمى قادران  الزكج يككف أف كىي الماؿ في لممرأة كفؤان  الرجؿ يككف أف الزكاج
 (..الزكاج في ذلؾ يؤثر فبل بعده زالت فإذا العقد عند
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 .في الكفاءة كتطبيقاتياالمطمب الثالث: السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي 
 الكفاءة في القانكف:

 عالج قانكف األحكاؿ الشخصية مكضكع الكفاءة في مكاده التالية:     
 يككف أف كىي الماؿ في لممرأة كفؤان  الرجؿ يككف أف الزكاج لزكـ في يشترط(: َِ) المادة        
 يؤثر فبل بعده زالت فإذا العقد عند الكفاءة كتراعى الزكجة كنفقة المعجؿ المير عمى قادران  الزكج
 .الزكاج في ذلؾ

ال يعمماف كبلىما كفاءتو ثـ  إذا زكج الكلي البكر أك الثيب برضاىا لرجؿ(: ُِ)المادة       
أما إذا اشترطت الكفاءة حيف العقد أك  ،تبيف أنو غير كفؤ فبل يبقى ألحد منيما حؽ االعتراض

 ،أخبر الزكج أنو كفؤ ثـ تبيف أنو غير كفؤ فمكؿ مف الزكجة كالكلي مراجعة القاضي لفسخ الزكاج
  الخصكمة فبل يحؽ ألحد طمب الفسخ.أما إذا كاف كفؤان حيف 

البكر أك الثيب التي بمغت الثامنة عشرة مف عمرىا كجكد كلي ليا  تإذا نف (:ِِ)المادة       
كزكجت نفسيا مف آخر ثـ ظير ليا كلي ينظر، فإذا زكجت نفسيا مف كفؤ لـز العقد كلك كاف 
ف زكجت نفسيا مف غير كفؤ فممكلي مراجعة القاضي بطمب فسخ  المير دكف مير المثؿ، كا 

 النكاح.
لمقاضي عند الطمب فسخ الزكاج بسبب عدـ كفاءة الزكج ما لـ تحمؿ الزكجة (: ِّ)المادة       

 أما بعد الحمؿ فبل يفسخ الزكاج. ،مف فراشو
، كما نصت عمى ذلؾ المادة )شرط لز  فالكفاءة في الزكاج        (، كمعنى ذلؾ أف عقد َِـك

ذا لـ يكالزكاج يككف الزمان إذا كاف الزكج  ، كا  ، كيجكز لممرأة  ف الزكج كفؤن كفؤن يكف العقد غير الـز
 أك لمف لـ يرض بالزكج مف األكلياء بالتقدـ لمقاضي بفسخ عقد الزكاج.

كبعد البحث كالتقصي لدل المحاكـ الشرعية في دكلة فمسطيف كالمحاكـ الشرعية في المممكة      
كيرجع ىذا األمر ذا المكضكع، األردنية الياشمية لـ يجد الباحث أٌية تطبيقات عممية بخصكص ى

 لسببيف:
 أف قانكف األحكاؿ الشخصية قد حصر الكفاءة في الماؿ فقط. -ُ
 تغير عرؼ الناس في ما يعد كفاءة في الصنائع كاألعماؿ. -ِ

 
فميذا سيتطرؽ الباحث لذكر الشركط األساسية لصحة دعكل فسخ عقد النكاح لعدـ الكفاءة مع 

جراءات  المحكمة، متماشيان في ذلؾ مع مبادئ القانكف العامة لدعاكم فسخ بياف الئحة الدعكل كا 
 عقد النكاح كما يجب تكافره في ىذه الدعكل.
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 الشركط الكاجب تكافرىا لصحة دعكل فسخ عقد الزكاج لعدـ الكفاءة:
أف يذكر في الئحة الدعكل أف الكفاءة اشترطت عند العقد، أك أف يذكر فييا أف الزكج قد  -ُ

صت عميو تبيف لمزكجة أك كلييا أنو غير كفؤ، كىذا حسب ما ن العقد بأنو كفؤ، ثـأخبر عند 
 .(ُ)( مف القانكفِِالمادة )

يشترط أف يذكر فييا بأف الزكجة غير حامؿ، كأف ال تككف قد كضعت حمبلن، كىذا ما نصت  -ِ
 .(ِ)( مف القانكفِّعميو المادة )

كفاءة الزكج أحدىما بالعقد بعد العمـ بعدـ  لييا قد قبؿك يشترط أف ال تككف الزكجة أك  -ّ
صراحةن أك ضمنان، صراحةن كأف تكافقو عمى ذلؾ، كضمنان كأف تسمـ الزكجة نفسيا لمزكج بعد 

ألف رضاىا  لقاضي التقديرية كقناعتو بالدعكل؛عمميا بعدـ كفاءتو، كىذا مف باب سمطة ا
  .(ّ)قيا في طمب فسخ عقد نكاحياا عف حبالزكج بعد عمميا بعدـ كفاءتو ىك بمثابة تنازلي

شرطان آخران لـ يذكر في  ـََُِ( لسنة ّٔالشخصية األردني رقـ ) كاشترط قانكف األحكاؿ -ْ
 .(ْ)مرت ثبلثة أشير عمى عمـ الكلي بالزكاجىذا القانكف كىك أف ال تككف قد 

كعند إقامة دعكل فسخ النكاح لعدـ الكفاءة ال بد لمقاضي كبسمطتو التقديرية أف يتحقؽ مف       
عدـ رضا الزكجة أك كلييا في العقد بعد عمميما بعدـ الكفاءة كال بأم شكؿ مف أشكاؿ الرضا، 

 ط السابقة.ك كىذا ما نص عميو الشرط الثالث مف الشر 
قديرية أف يسأؿ المدعي في دعكل الفسخ عف كيفية كعمى القاضي كمف باب سمطتو الت     

، أك أف يككف الزكج قد أقر ٓعمميما بعدـ كفاءة الزكج، كأف يككف غير قادر عمى دفع المير
 صراحة بذلؾ.

                                                           

ـ كالتي تنص عمى: إذا زكج الكلي البكر أك الثيب ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف االحكاؿ الشخصية رقـ )ُِالمادة ) (ُ)
برضاىا لرجؿ ال يعمماف كبلىما كفاءتو ثـ تبيف أنو غير كفؤ فبل يبقى ألحد منيما حؽ االعتراض أما إذا اشترطت الكفاءة 

غير كفؤ فمكؿ مف الزكجة كالكلي مراجعة القاضي لفسخ الزكاج أما إذا كاف  حيف العقد أك أخبر الزكج أنو كفؤ ثـ تبيف أنو
 كفؤان حيف الخصكمة فبل يحؽ ألحد طمب الفسخ.

ـ كالتي تنص عمى: لمقاضي عند الطمب فسخ الزكاج ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف االحكاؿ الشخصية رقـ )ِّالمادة ) (ِ)
 فراشو أما بعد الحمؿ فبل يفسخ الزكاج. بسبب عدـ كفاءة الزكج ما لـ تحمؿ الزكجة مف

عمى: يسقط حؽ ، فقد نصت ـََُِ لسنة( ّٔ) رقـ األردني الشخصية األحكاؿ قانكف مف( ِّ) المادة عميو نصت (ّ)
 فسخ عقد الزكاج بسبب عدـ كفاءة الزكج إذا حممت الزكجة أك سبؽ الرضا أك مرت ثبلثة أشير عمى عمـ الكلي بالزكاج.

 لسابقة.المادة ا (ْ)
 الزكاج لزـك في يشترطـ، كالتي تنص عمى: ُٕٔٗ( لسنة ُٔصية األردني رقـ )( مف قانكف األحكاؿ الشخَِالمادة ) ٓ
 العقد عند الكفاءة كتراعى الزكجة كنفقة المعجؿ المير عمى قادران  الزكج يككف أف كىي الماؿ في لممرأة كفؤان  الرجؿ يككف أف
 (..الزكاج في ذلؾ يؤثر فبل بعده زالت فإذا
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ككذلؾ لمقاضي أف يبحث في حالة الزكج عند انعقاد العقد إف كاف كفئان ثـ انتقمت حالتو إلى      
عدـ الكفاءة ألم سبب كاف، كيككف البحث حكؿ قدرتو المالية عمى دفع المير المعجؿ كتكابعو 

 إف كاف ىناؾ تكابع كما ىك معمكؿ لدل محاكمنا في دكلة فمسطيف.
 :التطبيقات العممية

إلى  في ىذا الباب الباحث كتفيسي ،لعدـ كجكد تطبيقات عممية سابقة ليذا المكضكعنظرا        
كتتمخص اجراءات السمطة التقديرية لمقاضي   (ُ)الئحة دعكل فسخ عقد الزكاج لعدـ الكفاءة، ذكر

 بما ذكر سابقان.
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(ِّأنظر الممحؽ رقـ ) (ُ)
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 .المير في لمقاضي التقديرية السمطةالمبحث الرابع: 
 
 

 .كاصطبلحان  لغةن المطمب األكؿ: تعريؼ المير         
 
 

 المطمب الثاني: مشركعية المير كحكمو.        
 
 
 

المطمب الثالث: السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في المير       
 كتطبيقاتيا في القانكف.
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 .كاصطبلحان  لغةن المطمب األكؿ: تعريؼ المير 
 

 ،الصداؽ ىي: أسماء قبؿ البدء في تعريؼ المير ال بد مف اإلشارة إلى أف لممير سبعة      
، ،كالمير ،كالفريضة ،كاألجر ،ةمى حٍ كالنِّ  كىاٍلعىًميقىةي  كىاٍلعىٍقري

(ُ). 
ٍرأىةً  :المغةالمير في  دىاؽي اٍلمى مف باب نفع أعطيتيا المير  كميرت المرأة ميران  ،كالجمع ميييكرىةه  صى

 .(ِ)كأميرتيا باأللؼ إذا زكجتيا مف رجؿ عمى مير فيي مميرة
 

 المير في االصطبلح:
 عٌرؼ الفقياء المير تعريفات عديدة تدكر جميعيا حكؿ ما يدفع لممرأة في عقد النكاح كمنيا:

 .(ّ)في النكاح ما تستحقو المرأة بدالن  :لصداؽ ىكا     
، كسمي بذلؾ (ْ)قيرا كرضاع كرجكع شيكد ما كجب بنكاح أك كطء أك تفكيت بضعكىك:      

إلشعاره بصدؽ رغبة باذلو في النكاح الذم ىك األصؿ في إيجاب المير، كيجمع جمع قمة عمى 
 .(ٓ)أصدقة، كجمع كثرة عمى صدؽ

     
 
 

                                                           

(،    ِِٔ/ُّ(،    ابف الرفعة كفاية النبيو في شرح التنبيو، )ِْٗ/ٕالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ) (ُ)
 (.ّّ/ِاألسيكطي، جكاىر العقكد كمعيف القضاة كالمكقعيف كالشيكد، )

أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك  س الفيكمي،أبك العبا(،    ُْٖ/ٓابف منظكر، لساف العرب، ) (ِ)
 (.ِٖٓ/ِ، )ُبيركت، ط –ىػ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العممية َٕٕالعباس )المتكفى: نحك 

كالمكقعيف (،     األسيكطي، جكاىر العقكد كمعيف القضاة ّٓٔ/ٗالبياف في مذىب اإلماـ الشافعي، )لعمراني، ا (ّ)
 (.ّّ/ِكالشيكد، )

ىػ،  أسنى المطالب في ِٔٗبف محمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى السنيكي، المتكفى: األنصارم، زكريا  (ْ)
 ،   (ََِ/ّبدكف طبعة كبدكف تاريخ، ) شرح ركض الطالب، دار الكتاب اإلسبلمي،

 باستدخاؿ يجب فبل الدبر أك القبؿ في الكطء كاف كسكاء فاسدا قدالع كاف أك تفكيض أك شبية في أم( كطء أك) قكلومعنى 
 ،المير يكجب دبرىا في األجنبية كطء أفك  ،رتقاء نحك في كلك خمكة بنحك كال ،القبؿ في كلك غيره أك زكجيا مني المرأة

 فإنو متفرقات رضعات خمس كأرضعتيا سنتيف دكف كانت بأف الصغرل الكبرل زكجتو أرضعت كأف( كرضاع: )قكلوك 
 يخمك لئبل ميرىا عمييا يجب كال لمصغيرة المير نصؼ عمييا كيجب زكجتو أـ صارت الكبرل ألف االثنيف نكاح ينفسخ
 كفرؽ بائنا طبلقا طمقيا بأنو حسبة شيادة جماعة شيد بأف( شيكد كرجكع: )قكلوك  ،مير غير عف الكطء مع نكاحيا
ًميٌ )أنظر:  ،الشيادة عف رجعكا ثـ بينيما القاضي ٍيرى  عمى البجيرمي حاشية=  الخطيب شرح عمى الحبيب تحفة ،البيجى
 ((.ّْٓ/ّ) ،الخطيب

 (ّٔٔ/ْالشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، ) (ٓ)
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 .المطمب الثاني: مشركعية المير كحكمو
 :اإلجماعلقد ثبتت مشركعية المير في عقد الزكاج بالكتاب كالسنة ك 

 الكتاب: فمف
 .(ِ)(ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ   ہڻ   ۀ  ۀ  ہ: )(ُ)قكلو تعالى -ُ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ  ڀ  ڀ   پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  : )(ّ)قكلو تعالى -ِ

ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 .(ْ)(چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ   چڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڦڦ
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    : )(ٓ)تعالىقكلو  -ّ

 .(ٔ)(  ہۀ  ۀ   ہ
األزكاج بأف يؤتكا النساء أجكرىف  -عز كجؿ– أمر اهللكجو الداللة: في اآليات السابقة        

، كىذا دليؿ كاضح عمى (ٕ)كصدقاتيف كاألجر ىك الصداؽ كالصداؽ ىك األجر كالمير
 مشركعيتو.

األزكاج أف يعضمكا زكجاتيـ )يجعمكنيا  -سبحانو كتعالى–ى اهلل كفي اآلية األخيرة ني      
حتى تمكت أك تىريد إليو صداقيا معمقة(

األزكاج عف أخذ الصداؽ  -اهلل عز كجؿ -فىننييي  ،(ٖ)
 دليؿ كاضح عمى أنو حؽ لممرأة. 

 كمف السنة الشريفة: 
: لما قدمنا المدينة آخى رسكؿ اهلل قاؿ -رضي اهلل عنو-عبد الرحمف بف عكؼ (ٗ)ما ركاه -ُ

صمى اهلل عميو كسمـ بيني كبيف سعد بف الربيع، فقاؿ سعد بف الربيع: إني أكثر األنصار 
                                                           

(،    أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد َِٗ/ٕ(،   ابف قدامة، المغني، )ِٔ/ٓالشافعي، األـ، ) (ُ)
 -ىػ ُِْٓالقاىرة،  –ىػ، بداية المجتيد كنياية المقتصد، دار الحديث ٓٗٓالقرطبي الشيير بابف رشد الحفيد، المتكفى: 

 (.ِْْ/ِقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع، )(،     الشربيني، اإلْٓ/ّـ، بدكف طبعة، )ََِْ
 (.ْسكرة النساء اآلية ) (ِ)
الشربيني، اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع،  (،    َِٗ/ٕابف قدامة، المغني، )     (،ِٔ/ٓالشافعي، األـ، ) (ّ)
(ِ/ِْْ.) 
 (.ِْسكرة النساء، اآلية ) (ْ)
(،     الشربيني، اإلقناع في حؿ ْٓ/ّالمجتيد كنياية المقتصد، )(،    ابف رشد الحفيد، بداية ِٔ/ٓالشافعي، األـ، ) (ٓ)

 (.ِْْ/ِحؿ ألفاظ أبي شجاع، )
 (.ِٓسكرة النساء اآلية ) (ٔ)
 (.ِٔ/ٓالشافعي، األـ، ) (ٕ)
 (ِّٗ/ِابف كثير، تفسير القرآف العظيـ، ) (ٖ)
 (َِٗ/ٕ(،    ابف قدامة، المغني، )ّٔ/ٓالشافعي، األـ، ) (ٗ)
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، فأقسـ لؾ نصؼ مالي، كانظر أم زكجتي ىكيت نزلت لؾ عنيا، فإذا حمت، تزكجتيا، ماالن 
؟ قاؿ: سكؽ قينقاع، قاؿ: فقاؿ لو عبد الرحمف: ال حاجة لي في ذلؾ ىؿ مف سكؽ فيو تجارة

قاؿ: فغدا إليو عبد الرحمف، فأتى بأقط كسمف، قاؿ: ثـ تابع الغدك، فما لبث أف جاء عبد 
، قاؿ: نعـ، «تزكجت؟: »-اهلل صمى اهلل عميو كسمـ-الرحمف عميو أثر صفرة، فقاؿ رسكؿ 

أك  -، قاؿ: زنة نكاة مف ذىب «كـ سقت؟»، قاؿ: امرأة مف األنصار، قاؿ: «كمف؟»قاؿ: 
 .(ُ)«أكلـ كلك بشاة»، فقاؿ لو النبي صمى اهلل عميو كسمـ: -نكاة مف ذىب 

عبد الرحمف بف  –صمى اهلل عميو كسمـ –ف سأؿ النبي كجو الداللة: في الركايتيف السابقتي      
عف الصداؽ الذم دفعو لزكجتو، كلك لـ يكف الصداؽ مشركعان لما سأؿ  -رضي اهلل عنو –عكؼ 

 ، كىذا دليؿ عمى مشركعية المير في عقد الزكاج.-اهلل عميو كسمـ صمى–عنو النبي 
أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أعتؽ ) :(ِ)-رضي اهلل عنو– أنس بف مالؾما ركاه  -ِ

 .(ّ)(صفية، كجعؿ عتقيا صداقيا
عندما تزكج صفية أعطاىا ميران كىك  -صمى اهلل عميو كسمـ–كجو الداللة: إف النبي       
 فدؿ عمى مشركعية المير في النكاح.عتقيا، 

: قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ-عف النبي  ،-رضي اهلل عنو سيؿ بف سعد الساعدم (ْ)ما ركاه -ّ
 .(ٓ)(اذىب فقد ممكتيا بما معؾ مف القرآف): قاؿ

رفض تزكيج الرجؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ -كجو الداللة:  يتبيف مف الحديث الشريؼ أف النبي
ف كاف يسيران، فدؿ عمى مشركعية المير في النكاح. مف المرأة إال بصداؽ،  كا 

 
 :اإلجماعكمف 
 .(ٔ)لقد أجمع الفقياء عامة عمى مشركعية المير في النكاح      

 
 
 

                                                           

 (.َُِْ/ِ(،    مسمـ، صحيح مسمـ، )ِٓ/ّالبخارم، صحيح البخارم، ) (ُ)
 (َِٗ/ٕابف قدامة، المغني، ) (ِ)
 (.َُْٓ/ِ(،    مسمـ، صحيح مسمـ، )ٔ/ٕالبخارم، صحيح البخارم، ) (ّ)
 (.ّْْ-ِْْ/ِالشربيني، اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع، ) (ْ)
 (.ََُْ/ِـ، صحيح مسمـ، )(،    مسمُٔٓ/ٕالبخارم، صحيح البخارم، ) (ٓ)
(    ابف رشد الحفيد، َِٗ/ٕ(،    ابف قدامة، المغني، )ِٔ/ٓ(،   الشافعي، األـ، )ِٔ/ٓالسرخسي، المبسكط، ) (ٔ)

 (.ِْْ/ِ(،   الشربيني، اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع، )ْٓ/ّبداية المجتيد كنياية المقتصد، )
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 حكـ المير
سبحانو  –عمى الزكج لزكجتو، كىك حؽ مف الحقكؽ التي شرعيا اهلل  (ُ)المير كاجب     
ف المير ليس ركنان مف أركاف العقد، بؿ ىك أثر مف آثاره،  -كتعالى لمزكجة، لؤلدلة السابقة، كا 

جكز النكاح بدكف المير حتى إف مف تزكج امرأة، كلـ يسـ ليا ميرا بأف سكت عف ذكر المير في
لك كذلؾ ، ك (ِ)أك تزكجيا عمى أف ال مير ليا كرضيت المرأة بذلؾ يجب مير المثؿ بنفس العقد

 .(ّ)عقد النكاح بمير مجيكؿ أك حراـ فثبتت العقدة بالكبلـ ككاف لممرأة مير مثميا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(    ابف رشد الحفيد، َِٗ/ٕ(،    ابف قدامة، المغني، )ِٔ/ٓ، األـ، )(،   الشافعئِ/ٓالسرخسي، المبسكط، ) (ُ)
 (.ِْْ/ِ(،   الشربيني، اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع، )ْٓ/ّبداية المجتيد كنياية المقتصد، )

 (.ِْ/ٗ(،    الماكردم، الحاكم الكبير، )ُّٗابف الشحنة، لساف الحكاـ في معرفة األحكاـ، ) (ِ)
 (،ّٔ/ٓاألـ، )الشافعي،  (ّ)
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 المطمب الثالث: السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في المير كتطبيقاتيا في القانكف.
 

(، فجاءت ٕٔ)-(ْْلقد تناكؿ قانكف األحكاؿ الشخصية األردني مكضكع المير في مكاده )      
ىذه المكاد شاممة لمعظـ األمكر المتعمقة بالمير بما يتكافؽ مع زماننا الحاضر مف حيث تسمية 

كمير المثؿ، كتعجيؿ المير كتأجيمو، كلزكـ المير كسقكطو، كمف خبلؿ النظر في مكاد  ،المير
لقانكف سيتطرؽ الباحث إلى بياف سمطة القاضي التقديرية في ىذا المكضكع مف خبلؿ المسائؿ ا

 :ةالتالي
، كادعى الزكج أنو سمـ زكجتو أك كلييا عمى (ُ)إذا سمي في العقد ميران معينان : الفرع األكؿ      

 حساب المير أعيانان تختمؼ عف المسمى في العقد.
 المثؿ.مير : الفرع الثاني      

 
كادعى الزكج أنو سمـ زكجتو أك كلييا عمى حساب  ،في العقد ميران معينان  ى: إذا سماألكؿ فرعال

 المير أعيانان تختمؼ عف المسمى في العقد.
 لدراسة ىذه المسألة سيتطرؽ الباحث إلى المادتيف التاليتيف:     
المير الذم جرل عميو  عند اختبلؼ الزكجيف في( مف القانكف عمى: ٗٓ) نصت المادة     

العقد ال تسمع الدعكل إذا خالفت كثيقة العقد المعتبرة ما لـ يكف ىناؾ سند كتابي يتضمف 
 .اتفاقيما حيف الزكاج عمى مير آخر غير ما ذكر في الكثيقة

 ( مف القانكف عمى: المير ماؿ الزكجة فبل تجبر عمى عمؿ الجياز منو.ُٔنصت المادة )ك      
خبلؼ  ان النظر في المادة األكلى، يتبيف أنو ال يجكز ألحد الزكجيف أف يدعي مير  كمف خبلؿ     

 ما ذكر في العقد إال بسند كتابي.
كلمقاضي أف يستنتج مف ىذه المادة أيضان أنو ال يجكز لمزكج أف يدعي بأنو أكصؿ زكجتو      

كالعادات عمى اعتباره  ميران غير المسمى بالعقد، كأف يككف ما ادعى بتسميمو قد جرت األعراؼ
 مف التجييزات الكاجبة لمزكجة عمى زكجيا.

الزكجية غرفة  كمف ىذا ادعاء الزكج أنو كعند تجييز الزكجة لمزفاؼ أكصؿ زكجتو في بيت     
، كأنيا لـ تسجؿ في عقد الزكاج، أك ادعى بأنو أكصميا كسكة بقيمة كذا ككذا، كأف نكـ بقيمة كذا

رىا، كلـ تسجؿ أيضان في العقد، فقد جرل العرؼ كالعادة في ببلدنا عمى ىذه الكسكة مف قيمة مي
مف باب ما يجيزه الزكج لزكجتو إال إذا نص العقد عمى  رفة النكـ كالكسكة كأثاث البيت اعتبار غ

                                                           

 .أف يككف المسمى ماال متقكما (ُ)
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عمى  ك ككيميا في العقد كالقبض كثيقة تدؿير الزكجة، أك نظـ الزكج كزكجتو أاعتبارىا مف م
 .(ِ)المير ماؿ الزكجة فبل تجبر عمى عمؿ الجياز منو، ألف ُوذلؾ، فإذا لـ يكثؽ ال يسمع ادعائ

 التطبيقات العممية:
دعكل تكابع مير دفع الزكج فييا بأنو سمـ زكجتو غرفة نكـ ككسكة بدالن مف تكابع ميرىا      

 .(ّ)المعجؿ
 :(ْ)اإلجراءات -
 الشرعي.... . قاضي......... . أنا لدم المعقكد الشرعي المجمس كفي المعيف اليكـ في     
 بمكجب ،كسكانيا.... .مف......... .المدعية عف ككيبلن  بصفتو......... . المحامي حضر
 كاالطبلع تبلكتيا بعد األصكؿ حسب قبمو مف كمصدقة منظمة لمدعكل، شاممة خاصة ككالة
 عف ككيمةن  ابصفتي........ .ةالمحامي بحضكره تكحضر  الدعكل، ممؼ في حفظيا تقرر عمييا

 كمصدقة منظمة لمدعكل شاممة خاصة ككالة بمكجب كسكانيا.... .مف.. ........عميو المدعى
 بكشرت الدعكل، ممؼ في حفظيا تقرر عمييا كاالطبلع تبلكتيا بعد األصكؿ حسب قبمو مف

 كقررىا المدعية ككيؿ فكررىا الدعكل الئحة تميت المجمس في عمنان  الكجاىية المحاكمة إجراءات
يا، المحكمة تقرر عن المذككر.... .عميو المدعى ةككيم كسؤاؿ بمضمكنيا، الحكـ كطمب قياكصدٌ 

سؤاؿ ككيمة المدعى عميو عف الدعكل فقالت: إنني أصادؽ ككيؿ المدعية عمى ما كرد بالبند 
ف المدعى عميو أكصؿ إ أدفع باقي الدعكل باإليصاؿ، حيثاألكؿ كالثاني مف الئحة الدعكل، ك 
الكائف في.....، عمى أف  كقدره )....(، في منزؿ كالدىا ان المدعية كبتاريخ../../....ـ، مبمغ

يا كسكة، كتخصـ مف قيمة تكابع المير، ككذلؾ اشترل ليا غرفة نكـ مف منجرة.....، تشترم ب
قـ كنب زاكية بقيمة ـ، بقيمة ).....(، ككذلؾ كبنفس التاريخ اشترل ليا طَُِٕ/ّ/ِْبتاريخ 

).....(، كأف االتفاؽ كاف عمى أف التكابع المسجمة تشمؿ العفش المكصكؼ كالمبمغ النقدم 
لمكسكة، كىك نفس التكابع المسجمة في كثيقة عقد الزكاج، كعمى ىذا فإف مككمي أكصميا كافة 

نني أدعي بدفع مككمي مكضح كمصحح عمى ىذا النحك كأط مب اجراء تكابعيا المسجمة ليا، كا 
المثار مف قبؿ ككيمة المدعى عميو مخالؼ لممير الذم اإليجاب الشرعي، المحكمة ترل أف الدفع 

                                                           
ـ. كالتي تنص عمى: )عند اختبلؼ الزكجيف ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ٗٓالمادة ) (ُ)

 في المير الذم جرل عميو العقد ال تسمع الدعكل إذا خالفت كثيقة العقد المعتبرة ما لـ يكف ىناؾ سند كتابي يتضمف
 اتفاقيما حيف الزكاج عمى مير آخر غير ما ذكر في الكثيقة(.

 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُٔالمادة ) (ِ)
، كتـ الفصؿ فييا َُِٗ/ِِٓـ، تحمؿ اساس َُِٗ/ِ/ْىذه الدعكل قدمت لدل محكمة نابمس الشرعية بتاريخ  (ّ)

 ـ.َُِٗ/ٖ/ٓبتاريخ 
 ءات تـ اختصارىا مف قبؿ الباحث، بحذؼ اإلجراءات التي ال تتعمؽ بمكضكع الرسالة.ىذه اإلجرا (ْ)
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  المحكمة تقرر كبالتالي ،تضمنتو كثيقة عقد زكاج الطرفيف المتداعييف المبرزة في ممؼ الدعكل
 ىذه في يقاؿ ما يبؽ لـ فإنو كبيانو ذكره تقدـ ما عمى بناء بو، األخذ كعدـ المثار الدفع رد

 ىذه في  األخيرة أقكاليما عف المتداعييف الطرفيف عف الحاضريف الككيميف سؤاؿ كأقرر الدعكل
 احتفظ عميو المدعى ككيمة كقالت الشرعي، اإليجاب إجراء التمس المدعية ككيؿ قاؿ الدعكل،

 أصدرتك  ،المحاكمة ختاـ فقد أعمنت الحكـ أسباب كلتكفر كعميو القرار، باستئناؼ مككمي بحؽ
 .ـ./../.....:في تحريران  األصكؿ حسب عمنان  أفيـ تعالى اهلل باسـ التالي القرار

 
 :(ُ)الحكـ الصادر في الدعكل -

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 في الدعكل المتككنة بيف المتداعييف المذككريف صدر القرار التالي

 باسـ اهلل تعالى

 ،الدفع كرد كمخالفة الدفع لما كرد في كثيقة عقد الزكاج، كاالقرار، الطمببناءن عمى الدعكل ك 
مف قانكف األحكاؿ  ٗٓك ْٓمف المجمة، ك ُُٕٖ ٕٗكتكفيقان لئليجاب الشرعي، كسندان لممكاد 

ميرىا  ، بما تبقى ليا مف تكابعمدعية.....، عمى المدعى عميو.....الشخصية، فقد حكمت لم
(،  كالمسجمة ليا في كثيقة عقد زكاجيا منو، ..) ..( غراـ ذىب عيارالمعجؿ، عبارة عف )..

كأمرت المدعى عميو بدفع ذلؾ لممدعية اعتباران مف تاريخو أدناه، كضمنتو الرسـك كالمصاريؼ 
 .ـ.حسب األصكؿ تحريران في ../../. القانكنية، حكمان كجاىيا قاببلن لبلستئناؼ أفيـ عمنان 

 
 القرارات االستئنافية: -ُ
الفرش كاألمتعة سمميا الزكج لزكجتو كبدؿ مير، كادعت أنو جياز  إذا ادعى الزكج أف -

 .(ِ)أحضرتو معيا مف ماليا الخاص، فبينتيا الراجحة
 
 
 
 

                                                           

، كالتي مكضكعيا طمب تكابع مير معجؿ، بتاريخ َُِٗ/ِِٓصادر عف محكمة نابمس الشرعية، في الدعكل أساس  (ُ)
 (.ِٖٕ/َٕ/ِٖ، كيحمؿ الرقـ )َُِٗ/ٖ/ٖ
 (.ِٕ/ِ، داكد، القضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية، )َٗ/ّ/ٖ( تاريخ ُُُّّالقرار االستئنافي رقـ ) (ِ)



 

149 

 : مير المثؿ.الثالث فرعال
قبؿ بياف السمطة التقديرية لمقاضي في ىذه المسألة ال بد مف التعريؼ بالمير المسمى       

 كمير المثؿ:
 .(ِ)الذم يسميو الطرفاف حيف العقد قميبلن كاف أك كثيران  المير ىك :(ُ)مسمىالمير ال       
ذا لـ يكجد ليا أمثاؿ مف قبؿ  :مير المثؿ        ىك مير مثؿ الزكجة كأقرانيا مف أقارب أبييا كا 

 .(ّ)أبييا فمف مثيبلتيا كاقرانيا مف أىؿ بمدتيا
تسمية جكز النكاح بدكف كما ذكرنا سابقان بأف المير ىك أثر مف آثار عقد الزكاج، فإنو ي      
بأف سكت عف ذكر المير أك تزكجيا عمى أف ال مير  مف تزكج امرأة، كلـ يسـ ليا ميران ف ،المير

ة سمي المير ككانت التسمية فاسد ، أك(ْ)ليا كرضيت المرأة بذلؾ يجب مير المثؿ بنفس العقد
 (ٓ)يمـز مير المثؿ.

 كقد عالج القانكف الحاالت التي تستحؽ بيا الزكجة مير المثؿ في المكاد التالية:     
إذا لـ يسـ المير في العقد الصحيح أك تزكجيا عمى انو ال ( كقد نصت عمى: ْٓ)المادة      

  .مير ليا أك سمي المير ككانت التسمية فاسدة يمـز مير المثؿ
 كجكب المتعة

إذا كقع خبلؼ في تسمية المير كلـ تثبت التسمية يمـز مير ( كقد نصت عمى: ٕٓ)المادة       
كلكف إذا كاف الذم ادعى التسمية ىي الزكجة فالمير يجب أف ال يتجاكز المقدار الذم  ،المثؿ

  .ادعتو أما إذا كاف المدعي ىك الزكج فالمير ال يككف دكف المقدار الذم ادعاه
إذا اختمؼ الزكجاف في مقدار المير المسمى فالبينة عمى كقد نصت عمى:  (ٖٓ) المادة      
إال إذا ادعى ما ال يصمح أف يككف ميران لمثميا  ،فإف عجزت كاف القكؿ لمزكج بيمنية ،الزكجة

ككذلؾ الحكـ عند االختبلؼ بيف أحد الزكجيف ككرثة اآلخر أك بيف  ،عرفان فيحكـ بمير المثؿ
 الزكج عف الدفع إليو.  وى نٍ تى  كرثتيما ألب كلـ

 كمف خبلؿ النظر في المكاد السابقة فإف الحبلت التي تستحؽ بيا الزكجة مير المثؿ ىي:       
                                                           

ـ، فإف المير المسمى يجب اف يككف  ماالن ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية رقـ )ُّٖكعمبلن بالمادة ) (ُ)
((، كالذم عميو العمؿ كالعرؼ لدل محاكمنا فإف المير إما ِٕٕ/ِمتقكما، )الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )

 أف يككف ذىبان أك ديناران، كيصح أف يككف بأم عممة أخرل.
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ْْالمادة ) (ِ)
 المادة السابقة. (ّ)
(،    ُّٗابف الشحنة، لساف الحكاـ في معرفة األحكاـ، )     (،ِْٕ/ِالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) (ْ)

 (.ِْ/ٗالماكردم، الحاكم الكبير، )
ـ كالتي تنص عمى: إذا لـ يسـ المير في ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ْٓالمادة ) (ٓ)

 لتسمية فاسدة يمـز مير المثؿ.العقد الصحيح أك تزكجيا عمى انو ال مير ليا أك سمي المير ككانت ا



 

150 

 إذا لـ يسـ في العقد المير. -ُ
 إذا تزكجيا عمى أنو ال مير ليا. -ِ
 إذا سمي المير ككانت التسمية فاسدة. -ّ
 .ما ال يصمح أف يككف ميران لمثميا عرفان إذا اختمؼ الزكجاف في مقدار المير كادعى الزكج  -ْ

كتكمف سمطة القاضي التقديرية في تحديد قيمة المير لمزكجة التي تستحؽ مير المثؿ، فقد      
ذا لـ يكجد ليا أمثاالن حدد القانكف أف مير مثؿ الزكجة ىك مير  مف قبؿ  أقرانيا مف أقارب أبييا كا 

 .(ُ)بمدتياقرانيا مف أىؿ أمف مثيبلتيا ك أبييا ف
كبناءن عمى ذلؾ، فإف مير مثؿ الزكجة الشرعي يعتبر بأخكاتيا، كعماتيا كبنات أعماميا،      

أم مير إمرأة تماثميا مف قكـ أبييا، ألف اإلنساف مف جنس قكـ أبيو، كيعتبر في مير المثؿ أف 
ألف مير المثؿ تتساكل المرأتاف في السف، كالجماؿ، كالماؿ، كالعقؿ، كالديف كالبمد كالعصر، 

يختمؼ باختبلؼ ىذه األكصاؼ، ككذا يختمؼ باختبلؼ الدار كالعصر، كيعتبر التساكم أيضان في 
 .(ِ)البكارة؛ ألنو يختمؼ بالبكارة كالثيكبة

فإذا عرضت حالة عمى القاضي مف الحاالت السابقة تستحؽ الزكجة بيا مير المثؿ، فإنو       
فينظر إف كاف ليا أخكات تقاربيا في السف ك كالجماؿ كالبكارة،  تقدير ميرىا،يقع عمى القاضي 

فيحدد ليا القاضي مير أختيا، كعمى القاضي أيضان أف يراعي أف مير اختيا يتكافؽ مع 
 األعراؼ كالعادات السائدة في البمد.

و، فإف كاف مير أختيا كثير جدان، مقارنة بالميكر المتعارؼ عمييا، فبل يأخذ القاضي ب      
ككذلؾ إف كاف قميبلن جدان مقارنة بالميكر المتعارؼ عمييا، فبل يأخذ بو القاضي، كينتقؿ في تقدير 

 ميرىا إلى مقارنتيا بمف يماثميا مف عماتيا أك بنات أعماميا.
ذا لـ يجد القاضي مف يماثؿ الزكجة مف قكـ أبييا، ينتقؿ في تحديد مير مثميا مف أىؿ       كا 

 فييا، معتبران في ذلؾ العادات كاألعراؼ التي يسير عمييا أىؿ البمد. بمدتيا، التي تسكف
كعمى القاضي أف يقـك بالبحث كالتحرم، في إيجاد مثؿ المرأة مف أقرانيا، كيشترط في ثبكت      

 . (ّ)مير المثؿ، اخبار رجميف عدليف، أك إخبار رجؿ كامرأتيف
أف يطمب مف المدعية إحضار عقد زكاج كعند تقدير مير المثؿ لمقاضي مع اإلخبار،      

 مثيبلتيا المرأة ليعتمد عميو في تقدير ميرىا.
ف تعددت مثيبلت المرأة، ككٌف في درجة كاحدة، يأخذ القاضي متكسط ميكرىف، كيعتمد       كا 

 عميو في تقدير مير المثؿ.
                                                           

 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ْْالمادة ) (ُ)
 (.ِّٕ/ُداكد، األحكاؿ الشخصية، ) (ِ)
 (.ِْٕ/ُ، )الشخصية األحكاؿ داكد، (ّ)
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 .الزكجة نفقةالسمطة التقديرية لمقاضي في المبحث الخامس: 
 
 .كاصطبلحان  لغةن المطمب األكؿ: تعريؼ النفقة      

    
 .الزكجةنفقة المطمب الثاني: مشركعية       
   
المطمب الثالث: السمطة التقديرية لمقاضي في نفقة الزكجة     

 كتطبيقاتيا في القانكف.
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 .كاصطبلحان  لغةن المطمب األكؿ: تعريؼ النفقة 
 

 :المغةالنفقة في 
ييبذؿ مف  ، كىي ما(ُ)كجمعيا نفقات سـ مف اإلنفاؽ كما ينفؽ مف الدراىـ كنحكىا كالزادا       
ڭ  ڭ   كفي قكلو تعالى: ) (ِ)،عمى نفقة فبلف: عمى حسابو، مف مالو الخاٌص  ، كيقاؿالماؿ

 .(ّ)(ڭ  ڭ  ۇ    ۇ 
 

 النفقة في االصطبلح:
 .(ْ)الطعاـ كالكسكة كالسكنىىي:      
 . (ٔ)كتكابعيا كمسكنان  ككسكةن ، (ٓ)كأدمان  مف يمكنو خبزان كفاية كىي:      
يفرض لمزكجة عمى زكجيا مف ماؿ لمطعاـ كالكساء كجاء في المعجـ الكسيط بأف النفقة: ما      

 .(ٕ)كالسكنى كالحضانة كنحكىا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ِْٗ/ِ)إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(، المعجـ الكسيط، ) (ُ)
 (.ُِِٔ/ّعبد الحميد عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، ) (ِ)
 (.ُُِسكرة التكبة، اآلية ) (ّ)
 (.ُِْ/ُرح غرر األحكاـ، )(،     مبل خسرك، درر الحكاـ شُٖٖ/ْابف نجيـ، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ) (ْ)
 (.ُٔٔ/ٓ(،    السيكطي، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، )ُُْ/ٕابف مفمح، المبدع في شرح المقنع، ) (ٓ)
ىػ، الركض المربع شرح زاد َُُٓمنصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس الحنبمى، المتكفى:  ،البيكتى(ٔ)

 -لشيخ العثيميف كتعميقات الشيخ السعدم، خرج أحاديثو: عبد القدكس محمد نذير، دار المؤيد المستقنع، كمعو: حاشية ا
 (.ُٖٔ، )ُمؤسسة الرسالة، ط

 (.ِْٗ/ِ)إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(، المعجـ الكسيط، ) (ٕ)
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 .الزكجة نفقةالمطمب الثاني: مشركعية 
 

 كالمعقكؿ. اإلجماعبالكتاب كالسنة ك  لمزكجة عمى زكجيا لقد ثبتت مشركعية النفقة
 فمف الكتاب:

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ        ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ: )(ُ)قكلو تعالى -ُ

 .(ِ)(ڑ  ک  ک  ک  ک     ڑژ  ژ
، فدؿ داللة بٌينة عمى (ّ)أمر باإلنفاؽ كاألمر لمكجكبكجو الداللة: في قكلو تعالى لينفؽ      

 النفقة ككجكبيا.مشركعية 
ې  ې   ې    ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٴۇۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  : )(ْ)قكلو تعالى -ِ

 .(ٓ)(ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ەئې  ى  ى  ائ  ائ
، فدؿ عمى مشركعية (ٔ)أم بالكسط، ككممة عمى لمكجكبكجو الداللة: قكلو بالمعركؼ،      

 النفقة ككجكبيا.
ڀ  ڀ            ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀ : )(ٕ)قكلو تعالى -ّ

 .(ٖ)(   ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
األمر باإلسكاف كجو الداللة: أمر اهلل سبحانو كتعالى اسكاف النساء حيث يسكف زكجيا، ك       

 .(ٗ)اأمر باإلنفاؽ؛ ألنيا ال تمكف مف الخركج لمكسب لككنيا عاجزة بأصؿ الخمقة لضعؼ بنيتي
 
 
 

                                                           

(، الشافعي، األـ، ّٖٕ/ْالبابرتي، العناية شرح اليداية، )  (، ُٓ/ْالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) (ُ)
(ٓ/ْٗ.) 
 (.ٕسكرة الطبلؽ، اآلية ) (ِ)
 (.ّٖٕ/ْالبابرتي، العناية شرح اليداية، ) (ّ)
(،    البابرتي، العناية شرح ُٓ/ْ(،    الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )َُٖ/ٓالسرخسي، المبسكط، ) (ْ)

 (.ُٓٗ/ٖ(،    ابف قدامة، المغني، )ّٖٕ/ْ)اليداية، 
 (.ِّّسكرة البقرة، اآلية ) (ٓ)
 (.ّٖٕ/ْالبابرتي، العناية شرح اليداية، ) (ٔ)
(،    البابرتي، العناية شرح ُٓ/ْ(،   الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )َُٖ/ٓالسرخسي، المبسكط، ) (ٕ)

 (.ُٓٗ/ٖ(،    ابف قدامة، المغني، )ْٗ/ٓ) (،   الشافعي، األـ،ّٖٕ/ْاليداية، )
  (.ٔسكرة الطبلؽ، اآلية ) (ٖ)
 (.ِّّ/ِالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) (ٗ)
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 :كمف السنة الشريفة
خطب الناس  -صمى اهلل عميو كسمـ-ف رسكؿ اهلل أ :(ُ)جابر بف عبد اهلل قاؿ ما ركم عف -ُ

ف )فقاؿ:  اتقكا اهلل في النساء، فإنكـ أخذتمكىف بأمانة اهلل، كاستحممتـ فركجيف بكممة اهلل، كا 
تكرىكف، فإف فعمف فاضربكىف ضربا غير مبرح، كليف  لكـ عمييف أف ال يكطئف فرشكـ أحدان 
 .(ِ)(عميكـ رزقيف ككسكتيف بالمعركؼ

 كجو الداللة: يدؿ الحديث عمى كجكب النفقة
يا رسكؿ اهلل إف أبا  (ّ)، أف ىند بنت عتبة، قالت:-رضي اهلل عنيا– عف عائشة ما ركم  -ِ

سفياف رجؿ شحيح كليس يعطيني ما يكفيني ككلدم، إال ما أخذت منو كىك ال يعمـ، فقاؿ: 
 .(ْ)(خذم ما يكفيؾ ككلدؾ، بالمعركؼ)

لك لـ تكف النفقة صمى اهلل عميو كسمـ ىند بأف تأخذ مف ماؿ زكجيا، ك  -كجو الداللة: أمر النبي
 .(ٓ)باألخذ مف غير إذنو -صمى اهلل عميو كسمـ – النبي كاجبة؛ لـ يحتمؿ أف يأذف ليا

 
 :اإلجماعكمف 
 .(ٔ)أجمع الفقياء عمى مشركعية نفقة الرجؿ عمى زكجتو أىؿ بيتو     

 كمف المعقكؿ:
ف المرأة محبكسة بحبس النكاح حقا لمزكج ممنكعة عف االكتساب بحقو فكاف نفع حبسيا إ      

ممنكعة عف الخركج لمكسب بحقو فمك لـ  كألنيا إذا كانت محبكسة ،عائدا إليو فكانت كفايتيا عميو
في بيت ماؿ المسمميف لحقيـ؛ ألنو محبكس  ان يكف كفايتيا عميو ليمكت كليذا جعؿ لمقاضي رزق

 .(ٕ)لجيتيـ ممنكع عف الكسب فجعمت نفقتو في ماليـ كىك بيت الماؿ كذا ىينا
 

                                                           

 (، ُٓ/ْ(،   الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )ُٓٗ/ٖابف قدامة، المغني، ) (ُ)
(،    أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف ِٗٔ/ٖالكبرل، )(،   النسائي، السنف ٖٖٔ/ِمسمـ، صحيح مسمـ، ) (ِ)

ىػ، صحيح ابف خزيمة، تحقيؽ: د. محمد مصطفى ُُّالمغيرة بف صالح بف بكر السممي النيسابكرم، المتكفى: 
 (،ُِٓ/ْ، )ُبيركت، ط –األعظمي، المكتب اإلسبلمي 

(     القرافي، الذخيرة، ُٔ-ُٓ/ْي ترتيب الشرائع، )(،    الكاساني، بدائع الصنائع فُٓٗ/ٖابف قدامة، المغني، ) (ّ)
(ْ/ْٔٓ.) 
 (ُّْ/َْ(،    ابف حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ )ٓٔ/ٕالبخارم، صحيح البخارم، ) (ْ)
 (.ُٔ/ْالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) (ٓ)
(،    البابرتي، العناية شرح ُٓ/ْ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )(،   الكاسانيَُٖ/ٓالسرخسي، المبسكط، ) (ٔ)

 (.ْٓٔ/ْ(،     القرافي، الذخيرة، )ُٓٗ/ٖ(،    ابف قدامة، المغني، )ْٗ/ٓ(،   الشافعي، األـ، )ّٖٕ/ْاليداية، )
 (،    ّٖٕ/ْاية، )(،     البابرتي، العناية شرح اليدُٔ/ْالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) (ٕ)
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 نفقة الزكجة كتطبيقاتيا في القانكف.المطمب الثالث: السمطة التقديرية لمقاضي في 
 

في المكاد التالية قانكف األحكاؿ  تكمف السمطة التقديرية لمقاضي الشرعي في نفقة الزكجة     
 : الشخصية
نفقة الزكجة تشمؿ الطعاـ كالكسكة كالسكنى كالتطبيب بالقدر المعركؼ  -أ (: ٔٔ)المادة       

 . كخدمة الزكجة التي يككف ألمثاليا خدـ
  .يمـز الزكج بدفع النفقة إلى زكجتو إذا امتنع عف اإلنفاؽ عمييا أك ثبت تقصيره -ب

تجب النفقة لمزكجة عمى الزكج كلك مع اختبلؼ الديف مف حيف العقد  (:ٕٔ)المادة       
الصحيح كلك كانت مقيمة في بيت أىميا إال إذا طالبيا بالنقمة كامتنعت بغير حؽ شرعي كليا 

 حؽ االمتناع عند عدـ دفع الزكج ليا ميرىا المعجؿ أك عدـ تييئتو مسكنان شرعيان ليا. 
كالناشز ىي التي تترؾ بيت الزكجية ببل  ،لزكجة فبل نفقة لياإذا نشزت ا (:ٗٔ)المادة       

كيعتبر مف  ،مسكغ شرعي أك تمنع الزكج مف الدخكؿ إلى بيتيا قبؿ طمبيا النقمة إلى بيت آخر
 المسٌكغات المشركعة لخركجيا مف المسكف إيذاء الزكج ليا بالضرب أك سكء المعاشرة. 

حسب حاؿ الزكج يسران كعسران كتجكز زيادتيا كنقصيا تفرض نفقة الزكجة ب (:َٕ)المادة       
كتمـز النفقة  ،تبعان لحالتو عمى أف ال تقؿ عف الحد األدنى مف القكت كالكسكة الضركرييف لمزكجة

إما بتراضي الزكجيف عمى قدر معيف أك بحكـ القاضي كتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أك 
 الطمب مف القاضي. 

ال تسمع دعكل الزيادة أك النقص في النفقة المفركضة قبؿ مضي ستة أشير  (:ُٕ)المادة       
 عمى فرضيا ما لـ تحدث طكارئ استثنائية كارتفاع األسعار. 

 
كما ذكرنا سابقان بأف النفقة تجب لمزكجة عمى زكجيا إذا كقع العقد صحيحان، فإف رفض       

ليا عمى كمة الشرعية كتطمب فرض النفقة الزكج اإلنفاؽ عمى زكجتو فممزكجة أف تتكجو لممح
 رفع دعكل مطالبة بنفقة زكجة.زكجيا، ب
فعند رفع الدعكل إلى المحكمة يعيف القاضي مكعد جمسة لممحاكمة، كيبمغ الزكج مكعدىا       

حسب الطرؽ القانكنية، فإذا أقر بيا حكـ القاضي بمكجب إقراره، كيكمفيما االتفاؽ عمى مقدارىا 
 حكـ بمكجب ذلؾ أيضان، كألزمو بدفع النفقة.فإف اتفقا 
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ذا لـ يقر باستحقاقيا لمنفقة، كدفع دعكاىا بأم دفع شرعي      ، يكمؼ إثبات دفعو، فإف أثبتو (ُ)كا 
ف لـ يثبت ذلؾ يرد دفعو كيحكـ باستحقاقيا  يرد القاضي دعكاىا، كيحكـ بعدـ استحقاقيا لمنفقة، كا 

ؼ ىي إثبات الدعكل، فإف أثبتتيا استحقت النفقة، كيكمفيما لمنفقة، ككذلؾ إذا أنكر الدعكل تكم
ف لـ يتفقا يتـ انتخاب خبراء لتقديرىا،  االتفاؽ عمى مقدارىا، فإف اتفقا حكـ بمكجب اتفاقيما، كا 

ككذلؾ في حاؿ غياب ألف تقديرىا مف قبؿ القاضي يككف بناءن عمى إخبار الخبراء المنتخبيف، 
 الزكج.
﮳    : )(ّ)، لقكلو تعالى(ِ)كتفرض نفقة الزكجة تبعان لحاؿ الزكج يسران كعسران        ۓ   ۓ    ﮲  

چ  چ  ڇ     چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ : )(ٓ)، كقكلو تعالى(ْ)(﮹  ﮺  ﮻      ﮸﮴    ﮵   ﮶  ﮷

 .(ٔ)( ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
كاليسار ليس شرطان لكجكب النفقة، حتى لك كاف الزكج معسران تفرض عميو النفقة، كتستديف       

ألف اإلعسار ال يمنع كجكب ىذه النفقة فبل يمنع الزكجة عمى حساب زكجيا كتنفؽ عمى نفسيا، 
 .(ٕ)الفرض
سيتطرؽ الباحث كلبياف سمطة القاضي التقديرية في دعكل النفقة كمف خبلؿ المكاد السابقة       

 إلى دراسة المسائؿ التالية:
 : سمطة القاضي التقديرية في النشكز.الفرع األكؿ
 : سمطة القاضي التقديرية في اختيار الخبراء لتقدير النفقة.الفرع الثاني
: سمطة القاضي التقديرية في تقدير بدؿ انتقاؿ الخبراء إذا كاف الخبراء بطمب مف الفرع الثالث

 يؽ المحكمة.الخصـك عف طر 
: السمطة التقديرية لمقاضي في تقدير النفقة كاخبار الخبراء في حاؿ غياب الزكج أك الفرع الرابع

 امتناعو عف دفع النفقة.
       

                                                           

أف تككف  -ّعمميا خارج بيتيا بدكف إذف زكجيا،  -ِالنشكز،  -ُالدفكع الشرعية كالقانكنية عمى دعكل النفقة ىي:  (ُ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ٗٔ( ك)ٖٔمطمقة منتيي العدة، )انظر المكاد )

، )(،   ُِٖ/ٓالسرخسي، المبسكط، ) (ِ) ٍمًبيِّ ( َٕ(، المادة )ُٓ/ّالزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔمف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )

، )ُِٖ/ٓالسرخسي، المبسكط، ) (ّ) ٍمًبيِّ  (.ُٓ/ّ(،   الزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ
 (.ِّٔة )سكرة البقرة، اآلي (ْ)
، )ُِٖ/ٓالسرخسي، المبسكط، ) (ٓ) ٍمًبيِّ  (.ُٓ/ّ(،   الزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ
 (.ٕسكرة الطبلؽ، اآلية ) (ٔ)
( ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ْٕ(،  المادة )ِٖ/ْالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) (ٕ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ)
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 : سمطة القاضي التقديرية في النشكز.األكؿ فرعال
 تعريؼ النشكز:

كالنشز: المتف المرتفع مف األرض، كىك أيضا ما ارتفع عف  ،نشز: مف المغةالنشكز في       
النشكز يككف بيف الزكجيف كىك كراىة كؿ كاحد ، ك الكادم إلى األرض، كالجمع أنشاز كنشكز

منيما صاحبو، كنشزت المرأة بزكجيا كعمى زكجيا كتنشز نشكزا، كىي ناشز: ارتفعت عميو 
 .(ُ)كاستعصت عميو كأبغضتو كخرجت عف طاعتو

 النشكز في االصطبلح:       
إلى الممتنعة عف المجيء  ،الخارجة عف منزؿ الزكج بغير عذر شرعي المرأة الناشزة: ىي المرأة

التي لـ تمكنو مف الدخكؿ إلى منزليا المممكؾ الذم كانت تسكف معو  كأ ،خارجة عنوكىي منزلو 
كالخارجة إلى مكضع آخر كلك يي فيو قبؿ أف تسألو أف يحكليا إلى منزلو أك يكترم ليا منزالن ف

 .(ِ)سممت نفسيا بالميؿ دكف النيار أك عكسو
أك تمنع  ،التي تترؾ بيت الزكجية ببل مسكغ شرعي كعرفيا قانكف األحكاؿ الشخصية بأنيا:      

 .(ّ)الزكج مف الدخكؿ إلى بيتيا قبؿ طمبيا النقمة إلى بيت آخر
(: الناشز ىي التي خالفت زكجيا كخرجت مف ُُٕ)كقد جاء في األحكاـ الشرعية المادة       

بيتو ببل إذنو بغير كجو شرعي، يسقط حقيا في النفقة مدة نشكزىا، ككذا المستدانة بغير أمر 
الحاكـ كأمر الزكج كتككف ناشزة أيضان إذا كاف البيت المقيماف بو ممكان ليا كمنعتو مف الدخكؿ 

قميا فإف عادت الناشزة إلى بيت زكجيا كلك بعد سفره أك عمييا ما لـ تكف سألتو النقمة منو فمـ ين
ف  دعتو يدخؿ عمييا إذا كاف المنزؿ ليا عاد حقيا في النفقة كال يعكد ما سقط منيا بنشكزىا، كا 

 .(ْ)منعتو مف االستمتاع بيا كىي في بيتو فبل تككف ناشزة نشكزان مكجبان لسقكط النفقة
دفع النشكز في األمكر الكاجب تكافرىا في الدفع حتى  كتكمف سمطة القاضي التقديرية في     

 يصح االدعاء بو كيككف سببان لقطع النفقة.

                                                           

أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ  ،(،    الفراىيدمُْٖ-ُْٕ/ٓابف منظكر، لساف العرب، ) (ُ)
 (.ِِّ/ٔ، )ُىػ، العيف، تحقيؽ: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ، طَُٕالبصرم، المتكفى: 

ىػ، النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ، تحقيؽ: أحمد عزك ََُٓي، المتكفى: سراج الديف عمر بف إبراىيـ الحنف ،بف نجيـا (ِ)
 (.َٕٓ/ِ، )ُـ، طََِِ -ىػ ُِِْعناية، دار الكتب العممية، 

 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية رقـ )ٗٔالمادة ) (ّ)
محمد قدرم باشا، األحكاـ الشرعية في األحكاؿ الشخصية عمى مذىب اإلماـ أبي حنيفة النعماف، مطبعة التأليؼ،  (ْ)

 (.ّٓ، )ّـ، طُٖٓٗمصر، أميف ىداية،  -الفجالة
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فإذا ادعي الزكج عند رفع دعكل النفقة بأف زكجتو ناشز، ال تستحؽ النفقة، فيذا الدفع عمى       
مف االقتناع لقطعيا، فبل بد لمقاضي كبسمطتو التقديرية  ان كافيان اطبلقو ال يكفي أف يككف سبب

 بصحة دفعو.
 كمف األمكر الكاجب عمى مدعي دفع النشكز أف يذكرىا في دفعو:

 أف يذكر الزكج زماف خركج الزكجة. -ُ
ف تعذر عميو تحديدىما        فيحدد اليكـ الذم خرجت فيو كالساعة كالتاريخ إف أمكف، كا 

بالضبط، فممقاضي أف يكتفي منو بتقريب الزماف إلمكانية إثبات ذلؾ، كأف يقكؿ أنيا خرجت في 
 ....، إف كاف ىناؾ فترة طكيمة لخركجيا..بداية شير كذا، أك في بداية عاـ

 كجيا كاف بغير عذر شرعي.أف يذكر في دفعو أف خر  -ِ
فيجب عمى مف يدعي نشكز زكجتو أف يذكر أنيا خرجت ناشزة مف مسكف الزكجية بغير       

 .(ُ)حؽ، كىذا شرط أساسي لصحة الدفع بالنشكز
 أف يذكر أف خركجيا مف البيت بدكف إذف الزكج. -ّ

 و عمى ذلؾ.فخركجيا بإذف الزكج ال يعتبر نشكزان منيا؛ ألنو اسقط حقو بمكافقت      
 مسكف شرعي.الذم خرجت منو ىك أف يذكر في دفعو أف مسكف الزكجية  -ْ

كبعد ذكر أف البيت المعد لمزكجية ىك مسكف شرعي، فعميو ذكر جميع التفاصيؿ  الخاصة       
بالمسكف، فبل بد مف بياف مكقع السكف، كحدكده، كمساحتو، كمككناتو، كأف يذكر أف فيو جميع 

لخاصة بالزكجة، كأف المسكف آمف، كجيرانو صالحيف يغيثكف الزكجة إذا المكاـز الشرعية ا
استغاثت، كأنيا تستطيع القياـ بجميع شؤكنيا الدينية كالدنيكية بحرية كتستر بما يتفؽ مع ديننا 

 .(ِ)اإلسبلمي
كلمقاضي بسمطتو التقديرية أف يراعي ىذه األمكر عند االدعاء بالنشكز، حرصان منو عمى       
 حقاؽ الزكجة النفقة إف كانت تستحقيا.است
 

 .النفقة لتقدير الخبراء اختيار في التقديرية القاضي سمطة: الثاني الفرع
عند غياب المدعى عميو عف المحاكمة، أك في حالة عدـ اتفاؽ الطرفيف، أك ككيمييما،       

عمى مقدار النفقة، فممقاضي أف يطمب مف كؿ منيما أف يحضر خبراء يعممكا بحالة الزكجيف، 
 كخاصة المالية، كيككف اخبارىـ حسبة هلل تعالى.

                                                           

 (.ٖٔ-ُٔٔ/ِـ، داكد، القضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية، )ُٕٕٗ/ِ/ٕ(، تاريخ َُْْٗالقرار االستئنافي رقـ ) (ُ)
 (.ُُٔ/ِ، داكد، القضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية، )ٔٗ/ٗ/ٕ(، تاريخ ُُْٖٓالقرار االستئنافي رقـ ) (ِ)
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يطمب مف المحكمة اختيار خبراء مف قبميا، كلمطرفاف عند عدـ كجكد خبراء مف قبميـ، أف      
فتختار المحكمة ليذه الميمة خبراء مختصيف مف قبميا عمى أف تقكـ المدعية بتأميف اتعاب ليما 

 بدؿ اإلخبار.
ف ييدفع كلمقاضي أيضان، كبسمطتو التقديرية الحؽ في انتخاب خبراء مف المختصيف، عمى أ     

ف كاف ،ليـ أتعاب مف قبؿ المدعي مف قبؿ األطراؼ  ىـخبار يكجد خبراء متبرعيف في إ كا 
 المتداعية، إف رأل أف المصمحة متحققة في ذلؾ.

 بيف المعركضة لمقضية األصمح الخبراء اختيار في جيده قصار يبذؿ أف القاضي عمىف     
 قضية كؿ ألف كخاصة إذا كاف انتخابيـ مف قبؿ المحكمة بطمب مف األطراؼ المتداعية، يديو،
 .األخرل القضية عف تختمؼ كحيثيات تفاصيؿ ليا

 الذيف بالخبراء عممو مف بد ال يديو، بيف التي لمقضية األصمح الخبراء القاضي يختار كحتى     
 خبراء اختيار القاضي فعمى البمد نفس مف الزكجيفيككف  ف، كأالتقديرية سمطتو يعمؿف ،يختارىـ

 األقرب البمدة مف خبراء القاضي يختار البمد، نفس مف يكجد لـ فإف كجد، إف بمدتيما نفس مف
 يجاكركنيـ، الذيف أك بمدىـ أىؿ كتقاليد عاداتأحكاؿ ك ب أكثر معرفة عمى يككنكا ألنيـ البمدة؛ لتمؾ
أف يختار  ىذا إلى كيضاؼالكصكؿ إلى العدؿ في اخبارىـ قدر اإلمكاف،  عمييـ يسيؿ مما

 الغرض.الخبراء العدكؿ، الثقات، الخالييف مف 
 أحد كككف خرل،أ مدينة إلى مدينة مف كالسفر جيد إلى تحتاج قد قضايا ىناؾكذلؾ ك       
 الخبير اختيار التقديرية كبسمطتو القاضي فعمى اآلخر، الزكج بمد عف يبعد بمد في يقيـ الزكجيف

بمد ، كخاصة إف كاف الزكج مف كمشقة كعناء تعب دكف السفر مف تمكنو التي الجيدة الصحة ذك
يبعد عف كاف اختصاص المحكمة، فيحتاج الخبراء المنتخبيف مف قبؿ المحكمة، لمسفر إلى مكاف 

 سكنى الزكج، ليسألكا عف حالة، كيتمكنكا مف تقدير النفقة عميو.
 

 مف بطمب الخبراء كاف إذا الخبراء انتقاؿ بدؿ تقدير في التقديرية القاضي سمطة: الثالث الفرع
 .المحكمة طريؽ عف الخصكـ
كما ذكرنا سابقان بأف لمقاضي في دعاكل النفقات، أف يقـك بتعييف خبراء لتقدير النفقة مف       

الخبراء المختصيف، كلؤلطراؼ المتداعية أف يطمبكا ىذا مف القاضي، كعمى القاضي في ىذه 
 الحالة أف يقدر ليـ بدؿ أجكر انتقاليـ. 

 لسمطة ذلؾ كترؾ ،الخبراء انتقاؿ بدؿ أجكر بدؿ عمى الشخصية األحكاؿ قانكف ينص مـف      
 دفعياي انتقاؿ بدؿ النفقة، دعكل في الخبراء مف كاحد لكؿ يقدر أف فممقاضي التقديرية، القاضي
خبارىـ في كبعد المحكمة، أمانات صندكؽ لدل المدعي يقدـ كؿ كاحد  القضية حضكر الخبراء، كا 
 .انتقالو أجكر بدؿ بصرؼ لمقاضي طمب منيـ
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 أحد كاف فإف الزكجيف، إقامة مكاف كيراعي المدعي، حاؿ بذلؾ يراعي أف القاضي كعمى     
 الطرؼ اقامة مكاف عف بعيد أك المحكمة، اختصاص مكاف عف بعيد مكاف في يقيـ الزكجيف
 التي المسافة بعد مع يتناسب انتقاؿ بدؿ لمخبراء أجكر يقدر أف فعميو كخاٌصةن الزكج، اآلخر،
ف إلييا، فسينتقمك   يمحؽ ال بما اإلمكاف، قدر ذلؾ مراعاة القاضي فعمى معسرة ةالمدعي تكان كا 
 .بالخبراء المادم الضرر
، ألف كؿ قضية تختمؼ في حيثياتيا القضايا لجميع كاحد انتقاؿ بدؿ يحدد أف يشترط الك      

 عف األخرل، كىذا أقرب لمعدؿ.
 بدؿ تقديركاممة لمقاضي في  صبلحيةيعطي  لمقاضي القضاة قاضي عف إعماـكقد صدر      
في القضايا التي تحتاج إلى محكميف، ييعتمد عميو في تقدير بدؿ أتعاب  المحكميف أتعاب

 أتعاب بدؿ يحدد الذم ىك القضية ينظر الذم الشرعي القاضي بأف: جاء فيو فقدالخبراء، 
 .(ُ)تبميغيـ إجراء قبؿ البدؿ كيدفع الحقان  التحكيـ لجاف إقرار عند المحكميف

 
 أك الزكج غياب حاؿ في الخبراء خباركا   النفقة تقدير في لمقاضي التقديرية السمطة: بعالرا الفرع

 .النفقة دفع عف امتناعو
خبار الخبراء الذم ؿ إلى القاضي، يعتمد في ذلؾ عمى إإف تقدير النفقة لمزكجة أمر مككك       

ألف دعاكل النفقة كخاصة في زماننا الحاضر كثيرة، كال يمكف لمقاضي يتـ انتخابيـ ليذه الغاية، 
أف يذىب ليدرس حاؿ كؿ مف ترفع عميو دعكل النفقة، كال يمكف لو أف يعمـ بأحكاؿ كؿ شخص 

 الزكجة دعكاىا طمب النفقة. تكىذا بعد أف تثبكخاصة المالية في منطقة اختصاصو، 
ة في تقدير النفقة، مراعيان بذلؾ حالة الزكج كخاصة فيعتمد القاضي عمى سمطتو التقديري     

 المادية، كيراعي أيضا الكضع االقتصادم في البمد، كغبلء المعيشة كارتفاع األسعار.
، زيادة النفقة أك إنقاصيا، بناءن عمى طمب (ِ)كلمقاضي أيضان بعد فرض النفقة بستة أشير     

ثباتيا ذلؾ، أك الزكجة الزيادة بسبب ارتفاع األسعار، أك  بسبب تحسف الكضع المالي لمزكج، كا 
طمب الزكج اإلنقاص مف النفقة، إلعساره كتغير كضعو المادم لؤلسكأ، مما جعمو غير قادر عمى 
دفع النفقة المفركضة عميو سابقان، فممقاضي إنقاصيا إذا أثبت تغٌير كضعو المالي لؤلسكأ، عمى 

 لكسكة الضركرييف.أف ال تقؿ عف الحد األدنى مف القكت كا

                                                           

ـ، رقـ الصدكر، َُِِ/ٗ/َِ( الصادر عف ديكاف قاضي القضاة بتاريخ َُِِ/ٕٔ( مف التعميـ رقـ )ٔالفقرة ) (ُ)
 (.ُٓ(، رقـ اإلضبارة، )ؽ/ُُّْ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔاؿ الشخصية األردني رقـ )( مف قانكف االحك َٕالمادة ) (ِ)
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، إذا قٌدر ضركرة (ُ)كلمقاضي أيضان كبسمطتو التقديرية قبكؿ طمب زيادة النفقة قبؿ ستة أشير     
زيادتيا، لحدكث طارئ، كارتفاع األسعار مثبل، فإف ارتفعت أسعار الحاجيات بشكؿ مفاجئ 

ف قؿَّ زمف تقديرىا عف ستة أشير، قبؿ ال قاضي طمبيا، كزاد كممحكظ عف كقت تقدير النفقة، كا 
 نفقتيا، بناءن عمى اإلخبار بما كيتناسب مع ارتفاع األسعر، مراعيان بذلؾ حالة الزكج.

      
كلمقاضي أيضان أف ينظر طمب تخفيض النفقة المقدـ مف قبؿ الزكج، قبؿ مضي فترة        

المام  ، إذا حصؿ طارئ أدل إلى تدىكر الكضع(ِ)الستة أشير المنصكص عمييا في القانكف
لمزكج، الذم سبب إعساره، فقد جاء في القرار االستئنافي: بأف دعكل المستأنؼ اشتممت عمى أف 
النفقة المفركضة عميو لزكجتو لـ تعد تتناسب كحالتو كمقدرتو، لحدكث تغير في دخمو إلى األقؿ، 

األخيرة مف  كىذا إدعاء منو بحالة طارئة حادثة لو بعد فرض النفقة، التي أشارت إلييا الفقرة
( مف قانكف األحكاؿ الشخصية، كما ذكر في المادة مف ارتفاع األسعار، ىك لمتمثيؿ ُٕالمادة )

فقط، كليس لمحصر، بدليؿ تصديره بحرؼ الكاؼ، كذلؾ يجعؿ ىذه الدعكل مسمكعة، كلك لـ 
ردىا تنقًض مدة ستة أشير عمى فرضيا، ككاف عمى المحكمة االبتدائية السير في الدعكل، كعدـ 

لمسبب المذككر، ىذا مف جية، كمف جية أخرل، فقد كاف عمى المحكمة االبتدائية أف تحقؽ في 
السبب الذم أدل إلى انخفاض دخؿ المستأنؼ، كالمحكمة لـ تحقؽ في ىذه الجية، لذلؾ كاف 

عادة القضية لمصدرىا إلجراء اإليجاب  .(ّ)الحكـ برد الدعكل غير صحيح، فتقرر فسخو، كا 
د اخبار الخبراء بالنفقة أماـ القاضي، فإف اخبارىـ غير ممـز لقاضي، فممقاضي أف ال كعن     

يعتمد عمى اخبارىـ، إذا رآه ال ينطبؽ مع قكاعد العدلة، كأحكاؿ كعادات أىؿ البمد، فممقاضي 
مناقشة الخبراء بما أخبركا بو، كسؤاليـ عف كضع الزكج كخاٌصة المالي يسران كعسران، كعف مينتو، 

 يتحرل عف ما أخبركا بو، حتى تتشكؿ عنده القناعة في فرض النفقة لمزكجة.ك 
 

فقد جاء القرار االستئنافي: كاف عمى المحكمة أف تسأؿ الخبراء عف حالة الزكج المادية      
كتفرض المقدار المناسب لمزكجة حسب حالة الزكج، كبما أنيا لـ تفعؿ ىذا فقد كاف الحكـ قبؿ 

 .(ْ)المادية سابقان ألكانو، فتقرر فسخوتحقؽ حالة الزكج 
 
 

                                                           

 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف االحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُٕالمادة ) (ُ)
 المادة السابقة. (ِ)
 (.َُْ/ِ،، داكد، القضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية، )ٖٖ/ّ/ُْ(، تاريخ ِٖٓٓٔالقرار االستئنافي رقـ ) (ّ)
 (.ُّٓ/ِ،، داكد، القضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية، )ٗٓ/ٕ/ٖ(، تاريخ َََُْقـ )القرار االستئنافي ر  (ْ)
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 تطبيقات العممية:
 كتقدير النفقة فييا مف قبؿ خبراء، دفع الزكج فييا بنشكز زكجتو، (ُ)دعكل نفقة زكجة -ُ

 كقرار المحكمة.
 :(ِ)إجراءات المحاكمة

 حضر الشرعي ..... قاضي .......... أنا لدم المعقكد الشرعي المجمس كفي المعيف اليكـ في
 بمكجب ،كسكانيا .....مف ..........المدعية عف ككيبلن  بصفتو .......... الشرعي المحامي
كحضر بحضكره المحامي  ،األصكؿ حسب قبمو مف كمصدقة منظمة لمدعكل شاممة خاصة ككالة

 ككالة بمكجب ،كسكانيا.... .مف......... .المدعى عميو عف ككيبلن  بصفتو......... الشرعي.
 فصدقيا الدعكل الئحة تميت ،األصكؿ حسب اقبمي مف كمصدقة منظمة لمدعكل شاممة خاصة
 ، المحكمةعنيا عميو المدعى ككيؿ كسؤاؿ بمضمكنيا الحكـ كطمب ككررىا كقررىا المدعية ككيؿ

ننيك  الدعكل الئحة مف األكؿ البند في جاء بما أقر إنني قاؿ كبسؤالو  المدعية دعكل أدفع ا 
، ألتمس كعمـ المدعى عميو المدعية خرجت مف بيت الزكجية ناشزة بدكف إذفف بالنشكز، حيث إ

رد دعكاىا حسب األصكؿ، المحكمة ترل أف ما أثاره ككيؿ المدعى عميو ىك شركع بدفع مسمكع، 
كعميو كبما أف الدفع دعكل، فإنني أكمؼ ككيؿ المدعى عميو تكضيح دفعو حسب األصكؿ، فقاؿ: 

ة، خرجت ناشزة مف بيت الزكجية يكـ.....، بتاريخ../../....ـ، عند إف المدعية..... المذككر 
ساعات.....، حيث ذىبت إلى بيت كالدىا الكائف في.....، حيث إف لمككمي بيت شرعي حسب 
حالو كأمثالو، كأف بيتو يقع بيف جيراف صالحيف، يغيثكنيا إذا استغاثت، كفيو جميع المكاـز 

ت الزكجية بكؿ الشعائر الدينية بحٌرية كتستر، كأف ىذا البيت الشرعية، كتستطيع أف تقكـ في بي
نني أدعي بدفع مككمي مكضح كمصحح عمى ىذا النحك، كأطمب إجراء  ىك ممؾ لمككمي، كا 
اإليجاب الشرعي، المحكمة كمف التدقيؽ يتبف أف الدفع بحاجة إلى مزيد مف التكضيح كتكمؼ 

ر عمى أف دفعي كاضح كصحح ككيؿ المدعى عميو تكضيحو فقاؿ: المحكمة الم كقرة إنني ميصِّ
أطمب سؤاؿ ككيؿ المدعية عنو، كأطمب إجراء اإليجاب الشرعي، المحكمة كعميو كلعدـ كضكح 

                                                           

 (.ِٓأنظر ممحؽ رقـ ) (ُ)
 ىذه اإلجراءات تـ اختصارىا مف قبؿ الباحث، بحذؼ اإلجراءات التي ال تتعمؽ بمكضكع الرسالة. (ِ)
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فإنني أقرر رده، كاستحقاؽ المدعية لمنفقة، كعميو أكمؼ الككيميف الحاضريف باالتفاؽ عمى  (ُ)الدفع
ر أك اكثر فمـ يتفقا، كىنا قالت المدعية: عمى خبي مقدار النفقة، فمـ يتفقا، كبتكميفيما اإلتفاؽ

لتمس مف محكمتكـ المكقرة انتخاب خبراء مف قبميا، كأطمب إجراء اإليجاب الشرعي، المحكمة أ
.......... ك كسكانيا.... .مف......... .الخبراء:  مفكعميو فإنيا تقرر انتخاب كؿ كاحد 

 مف ،كاألمانة كالعدالة الخبرة أىؿ مف كىـ ،نياكسكا.... .مف.......... ك كسكانيا،.... .مف
كعمييما أف  ،تقدير نفقة المدعية عمى المدعى عميو حسب حالو كأمثالو كقدرتو كاستطاعتو أجؿ

 الجمسةيحضركا إلى المحكمة في  أف كعمىيبحثا عف حاؿ الزكج المدعى عميو عسران كيسران، 
 باسـ.... .كقدره مبمغ اخبار بدؿ بإيداع المدعية ككيؿ أكمؼ فإنني كعميو لئلخبار بذلؾ، القادمة

 يتسنى كي أسبكع خبلؿ المحكمة ىذه أمانات صندكؽ في المذككريف الخبراء مف كاحد كؿ
 كعميو المحكمة لذلؾ المدعية ككيؿ فاستعد ،االصكؿ حسب المذككريف الخبراء تبميغ لممحكمة
..، بتاريخ: ../../....ـ، .... ليكـ الدعكل ىذه في النظر تأجيؿ أقرر فإنني الغاية ىذه كألجؿ

 تحريران في ../../....ـ.

 الجمسة التالية: 

كحيث أف ىذه  المحكمة السابؽ، ككصفيما بصفتيما المذككراف الككيبلف حضر المعيف اليكـ في
 :الخبراءالجمسة مؤجمة لتقدير النفقة مف خبلؿ اإلخبار، كعميو كبالنداء فقد حضر كؿه مف 

، المنتخبكف في ىذه الدعكل، كلدل االستخبار الشرعي ..........ك ،..........ك ،..........
منيـ فقد أخبركا مجتمعيف، إننا نعرؼ المدعية في ىذه القضية كىي..........، مف..... 
ننا نعرفيـ مف غير عداكة  كسكانيا، كنعرؼ المدعى عميو كىك ......... مف ..... كسكانيا، كا 

كال قرابة مانعة، كنخبر بأننا قٌدرنا عمى المدعى عميو لممدعية نفقة زكجة مقدارىا ).....(، ظاىرة 
شيريان حسب حالو كأمثالو كقدرتو كاستطاعتو، المحكمة كمف مناقشة الخبراء أخبركا مجتمعيف، 

بقة بأف المدعى عميو يعمؿ في ...... كأف دخمو الشيرم يتراكح ما بيف ..... ك.....، كأنو مف ط
......، كأنو قادر عمى دفع ما أخبرنا بو، المحكمة بسؤاؿ الطرفيف الحاضريف إف كانا يرغباف 

 مكافؽ الخبراء بو أخبر ما أف كحيث كعميو المحكمةبمناقشة الخبراء، فقاال نترؾ األمر لممحكمة، 

                                                           

كاف يجب عمى ككيؿ المدعى عميو أف يذكر أكصاؼ المسكف، كمما يتككف، كذكر حدكده، كأف يذكر بأف البيت  (ُ)
 لمزكجة لكحدىا، كىيئ ليا كال يسكف معيا أم أحد فيو، حسب ما كرد في القرارات االستئنافية السابقة.
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 ىذه في يقاؿ ما بؽي لـ كحيث كعميو عميو، االعتماداألخذ بو ك  أقرر فإنني كالقانكف، لؤلصكؿ
 كبمساف فقاال الدعكل، ىذه في األخيرة ماأقكالي فيف الحاضريف عككيمال سؤاؿ أقرر فإنني الدعكل
 المحاكمة ختاـ أعمنت فقد الحكـ أسباب كلتكفر كعميو الشرعي، اإليجاب إجراء متمسكاحد: ن
 .ـ./../..... في  تحريران  األصكؿ حسب عمنان  أفيـ تعالى اهلل باسـ التالي القرار كاتخذت

 :(ُ)الحكـ الصادر في الدعكل -

 في الدعكل المتككنة بيف المتداعييف المذككريف صدر القرار التالي

 باسـ اهلل تعالى

، كسندان لممكاد كاإلخبار الدفع، كرد الدفع تكضيح عف كالعجزبناءن عمى الدعكل كالطمب كاإلقرار 
مف قانكف األحكاؿ الشخصية، فقد حكمت  ّٕك َٕك ٕٔمف المجمة، ك ُُٕٖك ٕٗ

لممدعية..... المذككرة عمى زكجيا المدعى عميو.....   المذككر، بمبمغ كقدره ).....( شيريان، 
دعية نفقة ليا لسائر لكازميا الشرعية حسب حالو كأمثالو كقدرتو كاستطاعتو، كأمرتو بدفع ذلؾ لمم

ـ، كأذنتيا باالستدانو كالصرؼ كالرجكع عميو بما َُِٔ/ٖ/ّاعتباران مف تاريخ الطمب الكاقع في 
يتراكـ منيا، كضمنتو الرسكـ كالمصاريؼ القانكنية، كمبمغ كقدره ..... أتعاب محاماة لككيؿ 

                                                                                 ...ـ.المدعية، حكمان كجاىيان قاببلن لبلستئناؼ فيـ عمنان حسب األصكؿ تحريران في../../.

 
 قرارات استئنافية. -ِ

نو شرعي، ال  - إذا لـ يذكر الزكج في دفعو النشكز كصؼ المسكف الذم خرجت منو زكجتو، كا 
مف قانكف أصكؿ المحاكمات  (ِ)(ِْيككف كاضحان، كيكمؼ بالتكضيح، عمبلن بالمادة )

 .(ّ)الشرعية

                                                           

كعيا طمب نفقة زكجة، بتاريخ ، كالتي مكضَُِٔ/ِّٕصادر عف محكمة دكرا  الشرعية، في الدعكل أساس  (ُ)
 (.ُِْ/ْٓ/ِٗـ كيحمؿ الرقـ )َُِٔ/ٗ/ِِ
ـ، كالتي تنص عمى: إذا أغفؿ المدعي ُٗٓٗ( لسنة ُّ( مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية، رقـ )ِْالمادة ) (ِ)

 شيئان يجب ذكره لصحة الدعكل سألو القاضي عنو ك ال يعد ذلؾ تمقينان إال إذا زاده عممان.
 (.ُُٔ/ِـ، داكد، القضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية، )ُٔٗٗ/ٗ/ٕ(، تاريخ ُُْٖٓار االستئنافي رقـ )القر  (ّ)
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إف الخبراء الذيف قٌدركا النفقة لـ يذكركا اسـ الزكج، الذم قٌدركا عميو النفقة، كال اسـ الزكجة في  -
اخبارىـ، فكاف اخبارىـ غير صحيح، لذا تقرر فسخ الحكـ، إعادة القضية لمصدرىا إلجراء 

 .(ُ)اإليجاب
لخبراء، فعمى المحكمة أف تجيبو لذلؾ؛ تحقيقان لمعدالة؛ األف إذا طمب المدعى عميو مناقشة ا -

 .(ِ)االخبار كالشيادة،  كىذا إذا لـ تمكف المحكمة مناقشة الخبراء، يفسخ الحكـ
 .(ّ)إذا تفاكت الخبراء في تقدير النفقة، كاف عمى المحكمة التحقيؽ في أسباب التفاكت -
خبارىـ بأنيـ يعرفكف الطرفيف، كلـ يسمكا محكمة في إاء المنتخبكف مف قبؿ الإذا لـ يذكر الخبر  -

خبارىـ، ككذا ال يصح إذا لـ يذكركا أف النفقة ىي مع أنو غائب، فبل يصح إ ْلـ يعينكهالزكج، ك 
 .(ٓ)حسب حاؿ الزكج

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ُِْ/ِ، المرجع السابؽ، )ٖٗ/ّ/ُٓ(، تاريخ ْْْٕٓالقرار االستئنافي رقـ ) (ُ)
 (.ُِٓ/ِ، المرجع السابؽ، )ٖٗ/ٓ/ِٕ(، تاريخ َْْٖٗالقرار االستئنافي رقـ ) (ِ)
 (.ُِٓ/ِ، المرجع السابؽ، )ٖٗ/ٓ/ُُ(، تاريخ ِْْٕٕالستئنافي رقـ )القرار ا (ّ)
(4)

 على الخبراء أن ٌذكروا ما ٌعرفونه عن الزواج، ماذا ٌعمل؟ وما دخله الشهري؟ وما وضعه المادي؟ 

 (.َُّ/ِ، المرجع السابؽ، )ٕٗ/ُِ/ُْ(، تاريخ ِّْْٗالقرار االستئنافي رقـ ) (ٓ)
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 .الحضانةالسمطة التقديرية لمقاضي في : السادس المبحث

 

 .كاصطبلحان  لغةن  الحضانة تعريؼ: األكؿ المطمب       

       

 أىبلن  يككف حتى الحاضف في تكافرىا الكاجب الشركط: الثاني المطمب      
 .لمحضانة

    

 الحضانة في الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة: الثالث المطمب     
 .القانكف في كتطبيقاتيا
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 .كاصطبلحان  لغةن  الحضانة تعريؼ: األكؿ المطمب

 :كىك الشيء احتضانؾ كمنو ،(ُ)الكشح إلى اإلبط دكف ماكىك : لحضفمف االحضانة في المغة: 
 .(ِ)شقييا أحد في فتحممو كلدىا المرأة تحتضف كما ،حضنؾ في كحممكو احتمالكو

ٌكبلف كىما كالحاضنة، الحاًضف مصدر: كالحضانة  .(ّ)كييربِّيانو يرفعانو بالٌصبي الميكى

 الحضانة في االصطبلح:

 .(ْ)يؤذيو عما ككقايتو يصمحو، بما كتربيتو بأمره، يستقؿ كال يميز ال مف بحفظ القياـ ىي

 .(ٓ)مصالحو في كالنظر الكلد كتدبير كالمراعاة الحفظىي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ما بيف الخاصرة كالضمكع (ُ)
 (.َُٓ/ّالفراىيدم، العيف، ) (ِ)
ىػ، تيذيب المغة، تحقيؽ: محمد عكض َّٕمحمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر، المتكفى: األزىرم،  (ّ)

 (.َُٓ/ّ(، الفراىيدم، العيف، )ُِّ/ْـ، )ََُِ، ُبيركت، ط –مرعب، دار إحياء التراث العربي 
 (.ٖٗ/ٗتيف، )النككم، ركضة الطالبيف كعمدة المف (ْ)
 (.ِٖٔ/ُٓ(،     ابف الرفعة، كفاية النبيو في شرح التنبيو، )َٕٓ/ُُالماكردم، الحاكم الكبير، ) (ٓ)
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 .لمحضانة أىبلن  يككف حتى الحاضف في تكافرىا الكاجب الشركط: الثاني المطمب

ألف الطفؿ إذا ترؾ ىمؾ كضاع،  ؛(ُ)لقد أجمع الفقياء عمى أف حضانة الطفؿ كاجبة       
 عمى كأصبر التربية، إلى كأىدل أشفؽ،ك  أليؽ كقدمت النساء عمى الرجاؿ في الحضانة؛ ألنيف

 .(ّ)كالعاطفة الحنك مف إليو يحتاجكف ما بذؿ عمى كأقدر، (ِ)لؤلطفاؿ مبلزمة كأشد بيا، القياـ

صمى اهلل عميو –اهلل رسكؿى  يا: قالت امرأةن  أف: عمرك بف اهلل كيدؿ عمى ىذا حديث عبد      
ف ًحكاءن، لو كحجرم ًسقاءن، لو كثدم كعاءن، لو بطني كاف ىذا ابني إف: -كسمـ  طمقني، أباه كا 
 .(ْ)يتنكح لـ ما بو أحؽ أنتً : "-كسمـ عميو اهلل صمَّى- اهلل رسكؿ ليا فقاؿ مني، ينتزعو أف كأراد

كمع ىذا فإف المشرع الحكيـ كضع شركطان يجب أف تتكافر في الحاضف حتى يككف أىبلن      
 لمحضانة، كمنيا:

 بإسبلـ مسممان  الطفؿ كاف إفاشترط جميكر الفقياء في الحاضنة أف تككف مسممة  :(ٓ)اإلسبلـ -ُ
 .(ٔ)مسمـ عمى لكافرة حضانة فبل أبيو، بإسبلـ

 أك األدياف يعقؿ لـداـ غير مميز، ك  ما ،رة لممسمـكذىب الحنفية إلى جكاز حضانة الكاف      
 .(ٖ)، كىذا ما أخذ بو القانكف(ٕ)الكفر يألؼ أف يخؼ

 

                                                           

(،    أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف معمى الحسيني ٖٗ/ٗالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ) (ُ)
كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار، تحقيؽ: عمي عبد الحميد بمطجي ىػ، ِٖٗالحصني، تقي الديف الشافعي، المتكفى: 

 (.ْْٖـ، )ُْٗٗ، ُدمشؽ، ط –كمحمد كىبي سميماف، دار الخير 
 (.ٖٗ/ٗالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ) (ِ)
 (.ُّٗ/ْ)ميصطفى الًخٍف، ميصطفى البيغا، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي رحمو اهلل تعالى،  (ّ)
 في المنير البدر ،الممقف ابف ابف الممقف: ىذا حديث صحيح، )أنظر:قاؿ   (، ٖٖٓ/ّي داكد، سنف أبك داكد، )أب (ْ)

 .((ُّٕ/ٖ، )الكبير الشرح في الكاقعة كاألثار األحاديث تخريج
(،    تقي الديف الشافعي، كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار، ٖٗ/ٗالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ) (ٓ)
(ْْٕ  .) 
 (.ٖٗ/ٗالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ) (ٔ)
(ٕ) ( ، ٍمًبيِّ اف الحكاـ في معرفة (،      ابف الشٍِّحنىة، لسْٗ/ّالزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ

 (.ّّْاألحكاـ، )
 ـ.ُٕٔٗ( لعاـ ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُٓٓالمادة ) (ٖ)
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 .(ِ)، كأخذ بيذا القانكف(ُ)أما المرتدة فبل خبلؽ بيف الفقياء في أنيا ال تستحؽ الحضانة     

 المحضكف.: يشترط أف تككف الحاضنة بالغةن، لكي تستطيع القياـ بكاجبات (ّ)البمكغ -ِ
 سكاء لمجنكنة،: كيشترط أيضان في الحاضنة أف تككف بكامؿ عقميا، فبل حضانة (ْ)العقؿ -ّ

 سنيف، في كيكـ مدتو، تطكؿ كال نادرا، إال يقع ال كاف إذا إال قطعا،تم أك مطبقا، جنكنيا كاف
 .(ٓ)بو الحؽ يبطؿ فبل

ف لرقيقة حضانة فبل :(ٔ)الحرية -ْ فك  ،بذلؾ السيد أذف كا   لو لمف فحضانتو ،حران  الصغير كاف ا 
ف كغيره، األب مف األـ بعد الحضانة  .(ٕ)السيد عمى فحضانتو رقيقا، كاف كا 

التي تؤدم إلى  ، كاألمراض المعدية(ٖ)خمك الحاضنة مف األمراض الذم ال يرجى زكاليا -ٓ
 كفالتو عف األلـ يشغؿ أك يؤلـ بحيث كالفالج كالسؿ زكالو، يرجى ال الذم المرض: فاليبلؾ
ف الحضانة، حؽ سقط أمره، كتدبير ة الحضان سقطت كالتصرؼ، الحركة يعسر تأثيره كاف كا 

، كمثؿ ىذا في أيامنا ىذه مرض السرطاف، إف كاف يؤثر عمى الحاضنة بحيث أنيا ال (ٗ)بو
تستطيع بو رعاية الصغير يسقط حقيا في الحضانة، ككذلؾ األمراض المعدية التي مف 

، كينطبؽ ىذا عمى جميع لمصغير كاإليدز كالطاعكف، فتسقط الحضانة بيماالممكف أف تنتقؿ 
األمراض المعدية التي تؤدم إلى اليبلؾ، كجميع األمراض التي ال يرجى زكاليا كتشغؿ 

 الحاضنة عف رعاية المحضكف.

                                                           

(،    تقي الديف الشافعي، كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار، ٖٗ/ٗالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ) (ُ)
(ْْٕ 
 ـ.ُٕٔٗ( لعاـ ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُٓٓالمادة ) (ِ)
 ـ.ُٕٔٗ( لعاـ ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُٓٓالمادة ) (ّ)
(،    تقي الديف الشافعي، كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار، ٗٗ/ٗالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ) (ْ)
(ْْٕ  .) 
(،    تقي الديف الشافعي، كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار، ٗٗ/ٗالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ) (ٓ)
(ْْٕ.) 
 (.  ْْٕ(،      تقي الديف الشافعي، كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار، )ٗٗ/ٗالمرجع السابؽ، ) (ٔ)
 (.ٗٗ/ٗالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ) (ٕ)
 (.ُُِ/ْ(،     الخرشي، شرح مختصر خميؿ، )ٗٗ/ٗالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ) (ٖ)
 (.ٗٗ/ٗالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ) (ٗ)
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 حفظو في تخكف أف تأمف كال كالية ألنيا ؛لفاسقة حضانة فبل :(ُ)األمانة عمى تربية الطفؿ -ٔ
 .(ِ)طريقتيا عمى كينشأ

: يشترط في الحاضنة أف تككف شريفة عفيفة، حتى تستطيع أف تربي الصغير تربية (ّ)العفة -ٕ
 تتكافؽ مع تعاليـ ديننا الحنيؼ، كأف ال يتطبع المحضكف بأطباع حاضنو.

: ألف بزكاجيا تنشغؿ عف الصغير، كال تستطيع (ْ)أف ال تككف متزكجة بغير محـر لمصغير -ٖ
 بكاجباتو، مما يؤدم إلى ضياعو.القياـ 

 عاقمة لغةن با تككف أف كقد نص القانكف عمى عدة شركط يجب تكافرىا في الحاضنة كىي:     
 كال مرتدة تككف ال كاف كصيانتو تربيتو عمى قادرة عنو النشغاليا عندىا الكلد يضيع ال أمينة

 .(ٓ)مبغضيو بيت في تمسكو ال كاف لمصغير محـر بغير متزكجة

 

 

 

 

 

 

                                                           

(،    تقي الديف الشافعي، كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار، ََُ/ٗالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ) (ُ)
 ـ.ُٕٔٗ( لعاـ ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُٓٓالمادة )(،    ْْٖ)
 (.ْْٖتقي الديف الشافعي، كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصار، ) (ِ)
 المرجع السابؽ. (ّ)
، (،    تقي الديف الشافعي، كفاية األخيار في حؿ غاية اإلختصارََُ/ٗالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ) (ْ)
، كحاشية الدقائؽ كنز شرح الحقائؽ تبييف الزيمعي،     (،ْْٖ) ٍمًبيِّ ( مف قانكف األحكاؿ ُٓٓالمادة )    ،(ْٕ/ّ) الشِّ

 لمصغير محـر بغير الحضانة حؽ الي مف تتزكج،  كالمقصكد مف ذلؾ أف إذا ـُٕٔٗ( لعاـ ُٔقـ )الشخصية األردني ر 
 أك الصغير، عـ زكجيا كاف إذا األـ أك الجد، زكجيا كاف إذا كالجدة لمصغير محـر رحـ ذا الزكج كاف إذا ماأ حقيا، سقط
 النتفاء بالحضانة حقيا يسقط ال أمو مف أخاه أك خالو زكجيا كاف إذا عمتو أك أخاه، أك عمو زكجيا كاف إذا الخالة
ٍمًبيِّ  كحاشية الدقائؽ كنز شرح الحقائؽ تبييف، )أنظر: الزيمعي، الضرر  ((.ْٕ/ّ)، الشِّ

 ـ.ُٕٔٗ( لعاـ ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُٓٓالمادة ) (ٓ)
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 .القانكف في كتطبيقاتيا الحضانة في الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة: الثالث المطمب

      

يتبيف أف السمطة التقديرية لمقاضي الشرعية في مكضكع الحضانة  االطبلع عمى القانكفمف      
 التالية: لفركعتكمف في ا

في  عمييا الشركط المنصكصسمطة القاضي التقديرية في التحقؽ مف تكفر : فرع األكؿال
 الحاضنة.

: سمطة القاضي التقديرية في اختيار األصمح لممحضكف عند تعدد مستحقي الفرع الثاني
 الحضانة.

 : سمطة القاضي في تقدير كجكد مصمحة لسفر الحاضف بالمحضكف.الفرع الثالث

 في تقدير أجرة الحضانة كمسكنيا. التقديرية القاضي سمطة: الفرع الرابع

 في الحضانة بكجكد المتبرعة. التقديرية القاضي سمطة: الخامس الفرع

 : سمطة القاضي التقديرية في مدة حضانة األـ ألبنائيا.الفرع السادس
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 في عمييا المنصكص الشركط تكفر مف التحقؽ في التقديرية القاضي سمطة: األكؿ الفرع
 .الحاضنة

 عندىا الكلد يضيع ال أمينة عاقمة بالغة تككف أف الحاضنة في يشترط(: ُٓٓ) المادة نصتفقد 
 لمصغير، محـر بغير متزكجة كال مرتدة، تككف ال كأف كصيانتو، تربيتو عمى قادرة عنو النشغاليا

 . مبغضيو بيت في تمسكو ال كأف

 .حضانتيا يسقط المحضكف مف محـر قريب بغير الحاضنة زكاج عقد(: ُٔٓ) المادةكنصت 

إذا أقدمت األـ عمى رفع دعكل لتطمب حضانة أبنائيا، فعند تقديـ الدعكل ال بد ليا مف أف      
لحاضنة المنصكص عمييا في تذكر فييا بأنيا ىي صاحبة الحؽ بالحضانة، كتتكافر فييا شركط ا

 .(ُ)ألف األصؿ في األـ تكافر شركط الحضانة بيا القانكف؛

ذا أقدـ أحد عمى رفع دعكل      نزع الحضانة، كأف يتقدـ األب بيذه الدعكل عمى مطمقتو أـ  كا 
الصغار لسكء تصرفيا في تربيتيا لمصغار )المحضكنيف(، فعمى القاضي أف ينظر في طمبو، 
كيتحقؽ مف أنو عمى حؽ في طمبو، كأف السبب الذم بنى عميو دعكل نزع الحضانة يستأىؿ أف 

 يككف سببان لنزعيا.

الحاضنة تقكـ بضرب الصغار ضربان مبرحان خارج عف حدكد التأديب، كأف يدعي األب أف      
فعمى القاضي كبسمطتو التقديرية أف يقٌدر كيتحقؽ مف حجـ الضرر الكاقع عمى الصغار، كيقٌدر 
إف كاف ىذا الضرب يستكجب نزع الحضانة مف الحاضنة أـ ال؟ فإف قٌدر ذلؾ، فعميو أف يكمؼ 

 بمقتضاه.األب إثبات ما ادعاه، ثـ يحكـ 

كال شؾ في أنو إذا ثبت ضرب األـ المبرح لمصغار الخارج عف حدكد التأديب، )كضربو      
 ألنيا ليست أمينة عمييـ. ؛بأداة عمى رأسو(، سبب في نزع الحضانة منيا

ككذلؾ إذا دفع األب دعكل الحضانة المقدمة مف قبؿ األـ بأنيا تمنع أطفاليا مف الذىاب      
إلى المدارس، كتحثيـ عمى عدـ التعميـ، فعمى القاضي أف ينظر في ىذا الدفع كيقدر حجـ 

 .(ُ)الضرر الذم يمحؽ بالصغار، كيقٌدر إف كاف سببان تنزع بمكجبو الحضانة

                                                           

 (.ِّٕ/ُ، داكد، القضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية، )ُٖ/ّ/ِٖ( تاريخ َِِّٖالقرار االستئنافي رقـ ) (ُ)
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، حيث تقكـ بكضعيـ ب دعكل الحضانة بأف األـ تسيء تربية الصغارككذلؾ إذا دفع األ     
 ية تمقنيـ تعاليـ تتنافى مع تعاليـ اإلسبلـ، فينظر القاضي في ىذا السبب كيقٌدرفي مدرسة تنصير 

 إذا كاف يستكجب نزع الحضانة مف األـ، أـ ال؟.

بية الكلد كحفظو كصيانتو، ككذلؾ دفع الكالد في دعكل الحضانة بعدـ قدرة الحاضنة عمى تر      
كأف تككف طاعنة في السف، أك مريضة بشكؿ يمنع ما فييا مف مرض الحضانة، أك دفعو بأف 

 باسباأل ىذه في ، فعمى القاضي أف ينظر(ِ)الحاضنة منشغمة عف الصغير كتيممو بسبب عمميا
 ؟.ال أـ األـ، مف الحضانة نزع ستكجبت تكانإف  كيقٌدر

بيذه األسباب أك أم أسباب أخرل تدخؿ في ىذا الباب، تعتبر سمطة فقناعة القاضي      
 تقديرية لو يحكـ بناءن عمييا أك يردىا.

 التطبيقات العممية:

رفعت مف األـ عمى األب، صدر فييا حكـ باستحقاقيا لمحضانة،  (ّ)دعكل حضانة صغار -
استحقاؽ األـ لحضانة ثـ فسخ الحكـ مف قبؿ محكمة االستئناؼ، كمف ثـ ردت الدعكل لعدـ 

 الصغار:
 :(ْ)إجراءات المحاكمة -

 حضر الشرعي ..... قاضي .......... أنا لدم المعقكد الشرعي المجمس كفي المعيف اليكـ في
 بمكجب ،كسكانيا .....مف ..........المدعية عف ككيبلن  بصفتو ..........الشرعي المحامي
 كحضر بحضكره المحامية الشرعية ،حسب قبمو مف كمصدقة منظمة لمدعكل شاممة خاصة ككالة

 خاصة ككالة بمكجب ،كسكانيا.... .مف......... .المدعى عميو عف ككيمة ابصفتي......... .
 ككيؿ فصدقيا الدعكل الئحة تميت األصكؿ، حسب اقبمي مف كمصدقة منظمة لمدعكل شاممة

ا فإني الدعكل الئحة في التدقيؽ كمف المحكمة ،بمضمكنيا الحكـ كطمب ككررىا كقررىا المدعية
                                                                                                                                                                      

ـ، الصادر عف محكمة االستئناؼ الشرعية / القدس َُِٖ/ُُ/ِِ( تاريخ َُِٖ/ْٕٔالقرار االستئنافي رقـ ) (ُ)
 لدل محكمة دكرا الشرعية. َُِٖ/ُُُالمنعقدة مؤقتان في الخميؿ عمى الدعكل أساس 

 (.َّٖ/ُداكد، القضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية، ) (ِ)
 (.ِٔأنظر الممحؽ رقـ ) (ّ)
 ىذه اإلجراءات تـ اختصارىا مف قبؿ الباحث، بحذؼ اإلجراءات التي ال تتعمؽ بمكضكع الرسالة. (ْ)
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 مف.... .الصغير  أف حيث البمكغ طكر في المذككريف..... ك ..... الصغيريف أف تجد
 الدعكل ىذه في المخاصمة كلصحة كعميو ....ـ،/../..مكاليد مف..... ك ....ـ،/../..مكاليد
 مف لمتحقؽ القادمة الجمسة في المذككريف الصغيريف بإحضار عميو المدعى ككيمة أكمؼ فإنني

.... .ليكـ الدعكل ىذه في النظر تأجيؿ كليذ الغاية أقرر ،عدمو أك األصكؿ حسب بمكغيما
 ....ـ./../..في تحريران  ....ـ،/../.. بتاريخ:

  الجمسة البلحقة:

 عما عميو المدعى ةككيم كبسؤاؿ المحكمة ،المذككراف الككيبلف حضر المعيف اليكـ في     
 ،المحاكمة قاعةإلى  المذككريف..... ك.... . الصغيريف أحضرت لقد قالت أجمو مف استميمت
 .......... شرعان  المكمفيف قبؿ مف المذككريف الصغيريف عمى التعريؼ كبعد المحكمة

 كحيث المحكمة ،عنو شئيان  نعمـ ال أننا فقاال البمكغ عف الصغيريف كبسؤاؿ المحكمة ،..........ك
 البمكغ تحتمؿ ال جثتيما كأف ،البمكغ عبلمات عمييما تظير لـ .....ك .....الصغيريف أف كجدت
ككيؿ المدعية  فصدقيا الدعكل الئحة تميت ،الدعكل ىذه في عنيما المخاصمة صحة أقرر فإنني
 في جاء بما أقر إنني قالت كبسؤاؿ ككيمة المدعى عميو عنيا ، المحكمةبمضمكنيا الحكـ كطمب
ننيك  الدعكل الئحة مف كالثاني األكؿ البند  حضانة عمى أمانتيا بعدـ المدعية دعكل أدفع ا 

 لؤلسباب التالية:  ،حضانتيـ عمى قادرة غير أنيا حيث ،حضانتيـ المطمكب الصغار

 ضربيا مثالوك  ،كالكجو الرأس عمى كذلؾ ،مبرحان  ضربان  األكالد بضرب تقكـ كانت المدعية فإ -ُ
 بألفاظ بشتميـ تقكـ كذلؾ ،الزكجية بيت في ...ـ.عاـ مف ..شير في .....الصغير البنيا
 ،منيا األكالد نفكر إلى أدل مما .......... ليا كتقكؿ.... .ابنتيا تشتـ كانت حيث نابية
 ،السمحاء اإلسبلمية كالشريعة لمديف منافي كىذا ،كأخبلقيان  أدبيان  باألكالد تصرفيا أضر حيث
 في ككجكدىـ األـ كخصكصا ألبنائيـ قدكة الكالديف أف كالمعركؼ الشتـ األكالد يعمـ كىذا

 .أخبلقيان  صالحيف غير يجعميـ المدعية حضانة
 المدرسة، إلى يذىبكا أف أحب ال تقكؿ كدائمان  يتعممكا، أف أكالدىا تحب ال المدعية ككذلؾ إف -ِ

 أياـ ثبلثة إلى يكميف كذلؾ لممدرسة، الذىاب مف األكالد تمنع فكانت يتعممكا أف أريد كال
 أسبكعيان.
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نني        ككيؿ سؤاؿ تقرر المحكمة ،النحك ىذا عمى كمصححان  كمكضحان  مككمي بدفع أدعي كا 
 إال يسأؿ ال عميو المدعى كأف دعكل الدفع فإ كحيث ،المكقرة المحكمة :فقاؿ ذلؾ عف المدعية

 كاضح غير دفع ىك عميو المدعى ككيمة أثارتو الذم عالدف فإف كصحيحة كاضحة دعكل عف
 كاضح غير ألنو الدفع ىذا رد المكقرة المحكمة مف ألتمس بعضان  بعضو ناقض كقد صحيح كغير
 حسب الدعكل الئحة في المذككريف الصغار أكالدىا بحضانة لممدعية كالحكـ صحيح كغير

 غير وأن تقرر فإنيا الدعكل ىذه الدفع المقدـ عمى في التدقيؽ ، المحكمة كمفكالقانكف األصكؿ
 كاألصكؿ الشرعي الكجو حسب دعكاىا تكضيح عميو المدعى ككيمة كتكمؼ صحيح كغير كاضح
 المحكمة ،الشرعي االيجاب إجراء ألتمسك  كصحيح كاضح الدفع فإ :فقالت الجمسة ىذه في

 الجمسة ىذه كفي اليكـ ىذا في فرصة عميو المدعى ككيمة أعطت المحكمة ىذه ىيئة فإف كعميو
 عند (،ُِِِّ) رقـ االستئنافي لمقرار كسندان  ،دفعيا كضكح عمى أصرت كلكنيا دفعيا لتكضيح

 صفحة الشرعية المحاكمات أصكؿ في القضائية القرارات كتاب فيعبد الفتاح عايش عمرك، 
 كبالتالي ،ُدفعيا تكضيح عف عاجزة عميو المدعى ككيمة اعتبار تقرر  المحكمة فإف (،ََِ)

 ما يبؽ لـ فإنو كبيانو ذكره تقدـ ما عمى بناء ،بو األخذ كعدـ المثار الدفع رد  المحكمة تقرر
 أقكاليما عف المتداعييف الطرفيف عف الحاضريف الككيميف سؤاؿ كأقرر الدعكل ىذه في يقاؿ

 ككيمة كقالت ،الشرعي اإليجاب إجراء التمس المدعية ككيؿ :قاؿ ،الدعكل ىذه في  األخيرة
 ال الكضكح لعدـ  الدفع رد اف كحيث المحكمةالقرار،  باستئناؼ مككمي بحؽ احتفظ عميو المدعى
 القرار أصدرت كقد المحاكمة ختاـ تعمف الحكـ أسباب كلتكفر المحكمة فإف ،استقبلالن  يستأنؼ
 .....ـ/../: ..في تحريران  األصكؿ حسب عمنان  أفيـ تعالى اهلل سـبا التالي

 :(ِ)الحكـ الصادر في الدعكل -

 في الدعكل المتككنة بيف المتداعييف المذككريف صدر القرار التالي

 باسـ اهلل تعالى

                                                           
اعتبرت المحكمة ككيمة المدعي عاجزة عف تكضيح دفعيا؛ ألنو ال يكجد ليا أم سبب آخر سكل ما ذكر لكي تدفع  (ُ)

 المدعية حضانة أكالدىا الصغار.دعكل الحضانة، كاعتبرت المحكمة ىذه األسباب ليست كافية لعدـ استحقاؽ 
، كالتي مكضكعيا طمب حضانة صغار، َُِٖ/ُُُالحكـ صادر عف محكمة دكرا الشرعية في الدعكل أساس  (ِ)

 ـ.َُِٖ/ٗ/ٗبتاريخ 
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 الدفع كرد ،دفعيا تكضيح عف عميو المدعى ككيمة كعجز ،كاإلقرار كالطمب الدعكل عمى بناء
 مف ُِٔك ُْٓك المجمة مف ُُٖٖك ُُٕٖك ٕٗ لممكاد كسندان  ،الشرعي لئليجاب كتكفيقان 
 في عبد الفتاح عايش عمرك، عند (،ُِِِّ) رقـ ستئنافياال كالقرار ،الشخصية األحكاؿ قانكف
 المذككرة.... .لممدعية حكمت فقد ،الشرعية المحاكمات أصكؿ في القضائية القرارات كتاب

 المدعى زكجيا مف كالمكلكديف ،المذككريف..... ك .....ك .....: الصغار أكالدىا بحضانة
 ألميـ المذككريف الصغار بتسميـ وكأمرت ،كحضانتو يده تحت فكالمكجكدي المذككر.... .عميو

 كمنعت أدناه تاريخو مف اعتباران  ،بالمعركؼ كرعايتيـ بحضانتيـ لتقـك المذككرة.... .المدعية
 القانكنية كالمصاريؼ الرسكـ عميو المدعى كضمنت ،ذلؾ في معارضتيا مف عميو المدعى
 عمنان  لمطرفيف فيمتو لبلستئناؼ قاببلن  كجاىيان  حكمان  المدعية لككيؿ محاماه أتعاب .....كمبمغ
 .....ـ/./..في تحريران  األصكؿ حسب

استأنفت ككيمة المدعية الدعكل، كتـ فسخ الحكـ، بناءن عمى القرار االستئنافي الصادر عف  -
مة مكمة استئناؼ القدس / المنعقدة مؤقتان في الخميؿ، كالذم جاء فيو فسخ حكـ المحك

االبتدائية لمخالفتو لؤلصكؿ، حيث كاف عمى المحكمة االبتدائية أف تميؿ ككيمة المدعى عميو 
لتكضيح دفعيا، ألف الدفع المثار في الدعكل دفع يستكجب الفصؿ فيو، ألنو مف الممكف أف 

 :(ُ)يككف سببان في عدـ استحقاؽ المدعية حضانة أكالدىا مكضكع الدعكل

 ا بعد فسخ حكـ المحكمة السابؽ:جمسات المحاكمة م -    

 تكحضر  السابؽ ككصفو ،بصفتو  المذككرة.... . المدعية ككيؿ حضر المعيف اليكـ في     
 قبؿ مف فييا الحكـ مفسكخ الدعكل ىذه عادت كحيث المحكمة، عميو المدعى ككيمة بحضكره
 فإف ـ،َُِٖ/ُُ/ٕ بتاريخ َُِٖ/ْٕٔ رقـ قرارىا بمكجب الشرعية االستئناؼ محكمة
 ،أجميا مف فسخت التي النقطة مف االستئنافي القرار ىدم عمى مجددان  فييا السير تقرر  المحكمة
 حسب عميو المدعى ككيمةالمحكمة  كتكمؼ ،عميو المدعى ككيمةك  المدعية ككيؿ بحضكر
 ضربان  لمصغار المدعية ضرب بأففقالت إنني أكضح كأصحح دفع مككمي  ،كالقانكف األصكؿ
 جدان  حساسة األماكف ىذه كأف بالعصا كأحيانان  بيدىا لمصغار كالكجو الرأس عمى كذلؾ ،مبرحان 

                                                           

 .َُِٖ/ْٕٔـ، كيحمؿ الرقـ، َُِٖ/ُُ/ٕصادر عف محمة استئناؼ القدس/ المنعقدة مؤقتان في الخميؿ، بتاريخ  (ُ)
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 عمى كالضرب ،الطفؿ حياة عمى جسيـ خطر الى تؤدم أنيا المعمكـ مف الرأس منطقة لؤلطفاؿ
 . قبميا مف منقطع كغير جدان  متكرر الضرب كأف ،كرامتو مف يحط الكجو

 تجاه عدائييف يجعميـ أنو أم كأخبلقيان  أدبيان  باألكالد يضر الشتـ بأف قكلي أكضح أنني كما 
 السمعة ألنفسيـ كيجمبكف ،معو يتعاممكف مف كؿ عمى كيتطاكلكف فيشتمكف ،أنفسيـ كتجاه ،الغير
، ليـ المجتمع نبذ إلى يؤدم مما أميـ تربية مف عمييا سيعتادكف التي ،البذيئة بألفاظيـ السيئة
 يافإن تدقيؽال كمف: المحكمة، األصكؿ حسب مككمي دفع كصححت كٌضحت قد أككف كبيذا
 الشرعية المحاكمات أصكؿ قانكف مف (ُ)(ِْ) لممادة كسندان  كاضح غير زاؿ ال الدفع بأف تقرر
 كحالة ،ذلؾ غير أـ التأديب حدكد في كاف الضرب عف عميو المدعى ككيمة تسأؿ المحكمة فإف

 كاف التي األياـ عف تسأليا المحكمة فإف ،الثاني لمدفع بالنسبة كأما ،آثاران  يترؾ كاف الضرب
 حسب التكاريخ بياف كتكمفيا ليا المدعية كالدتيـ منع بسبب المدرسة إلى فييا يذىبكف ال الصغار
 النظر كتأجيؿ الطمب إجابة تقرر المحكمة ،اإلمياؿ ألتمسك  لذلؾ مستعدة أنني فقالت األصكؿ

 .....ـ/../..في تحريران  ....ـ،/../تاريخ.. .....ليكـ كذلؾ ،الدعكل ىذه في

 الجمسة البلحقة:

 كبسؤاؿ المحكمة ،السابؽ ككصفيما بصفتيما المذككراف الككيبلف حضر المعيف اليكـ في     
إنني أكضح كأصحح  :فقالت الماضية الجمسة في أجمو مف استميمت عٌما عميو المدعى ككيمة

  بيدىا لمصغار كالكجو الرأس عمى كذلؾ مبرحان  ضربان  لمصغار المدعية ضرب بأفدفع مككمي: 
 تؤدم أنيا المعمكـ مف الرأس منطقةك  ،لؤلطفاؿ جدان  حساسة األماكف ىذه كأف ،بالعصا كأحيانان 
 متكرر الضرب كأف ،كرامتو مف يحط الكجو عمى كالضرب ،الطفؿ حياة عمى جسيـ خطر الى
 يترؾ كاف حيث التأديب حدكد يتخطى ضربان  ىك الضرب ىذا كأف ،قبميا مف منقطع كغير جدان 
 مف المدرسة عف األكالد تغييب مكضكع عف النظر أصرؼ ننيكا   كما، الصغار أجساد عمى اثران 
: المحكمة، األصكؿ حسب مككمي دفع كصححت كضحت قد أككف كبيذا، المدعية كالدتيـ قبؿ
 دفع عميو المدعى ككيمة كضحت كحيث ،كاضحان  أصبح الدفع بأف تقرر يافإن تدقيؽال كمف

 المحكمة فقاؿ المثار الدفع عف المدعية ككيؿ سؤاؿ تقرر المحكمة فإف ،األصكؿ حسب مككميا
                                                           

ـ كالتي تنص عمى: )إذا اغفؿ ُٗٓٗ( لسنة ُّمف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية األردني رقـ ) (ِْالمادة ) (ُ)
 ال يعد ذلؾ تمقينان إال إذا زاده عممان.(.ه لصحة الدعكل سألو القاضي عنو ك المدعي شيئان يجب ذكر 
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 ىذا فإف الدعكل ىذه عمى المثار الدفع كضكح بخصكص محكمتكـ لقرار احترامي مع المكقرة
 عميو المدعى فإف دعكل  الدفع أف كبما صحيحغير ك  كاضح كغير ،بعضان  بعضو يناقض  الدفع
 قرارىا عف الرجكع المكقرة محكمتكـ مف التمس فإنني ،كصحيحة كاضحة دعكل عف إال يسأؿ ال

 األصكؿ حسب عنو اإلجابة لي يتسنى كي الدفع تكضيح عميو المدعى ككيمة كتكميؼ ،السابؽ
 ،الخصكـ ميمة كليست المحكمة ميمة ىي كالدعكل الدفع كضكحف إ كحيث المحكمة، كالقانكف
 عمى اإلجابة المدعية ككيؿ تكمؼ  المحكمة فإف ،يامككم دفع عميو المدعى ككيمة كضحت كحيث
 ىذا استئناؼ في مككمتي بحؽ  االحتفاظ مع  المكقرة محكمتكـ قرار عند نزكالن  :فقاؿ الدفع ىذا

 اإليجاب إجراء كأطمب ،كتفصيبلن  جممة تكضيحات مف عميو كما المثار الدفع كرأن فإنني القرار
 كسندان  عميو المدعى ككيمة قبؿ مف المثار  الدفع المدعية ككيؿ أنكر كحيث المحكمة ،الشرعي
 حسب مككميا دفع إثبات عميو المدعى ككيمة تكمؼ المحكمة فإف المجمة مف ُِّٔ لممادة

 مف كاحد كؿ شيادة عف عبارة ىيكالتي  الشخصية ةينالبب مككمي دفع أثبت أنني فقالت األصكؿ
 الشخصية مككمي بينة أحصر كأنني....، .مف جميعيـ....... ك .........ك .......... الشيكد
 مف ألتمس المحكمة قاعة في مكجكدكف كىـ منيـ بعضان  أحضرت كقد سكاىـ لو شاىد كال بيـ

جراء منيـ حضر مف شيادة سماع  المكقرة المحكمة  إجابة تقرر :المحكمة، الشرعي اإليجاب كا 
 .(ُ)الطمب

  :(ِ)الصادر في الدعكلالحكـ  -

ثبات الدفع المثار عمى الدعكل، كالطمب الدعكل عمى بناءن          دعكل برد حكمت فقد كا 
دفعت ككيمة المدعى عميو  حيث ،ليا بحضانة أكالدىا الحكـ طمبيا المذككرة.... . المدعية

 أفيـ لبلستئناؼ قاببلن  كجاىيان  حكمان دعكاىا، كأثبتت دفعيا، فإنو تقرر رد الدعكل حسب األصكؿ، 
 .ـ./../.....في تحريران  األصكؿ حسب عمنان 

 

                                                           

مة المدعى عميو كقررت المحكمة تـ سماع شيادة الشيكد مف قبؿ المحكمة، ككافؽ شيادتيـ الدفع المثار مف قبؿ ككي (ُ)
 بناءن عمى ذلؾ رد الدعكل، )أم عدـ استحقاقيا لحضانة صغارىا(.

 ـ.َُِٗ/ُٕٔـ، في الدعكل أساس َُِٗ/ٔ/ُِصادر عف محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ِ)
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 مستحقي تعدد عند لممحضكف األصمح اختيار في التقديرية القاضي سمطة: الثاني الفرع
 .الحضانة

 كاحدة درجة في ىـ الذيف الحضانة حؽ أصحاب تعدد إذا: عمى (ُٕٓ) نصت المادة     
 .(ُ)لممحضكف األصمح اختيار حؽ فممقاضي

 ثـ الفرقة كبعد الزكجية قياـ حاؿ كتربيتو كلدىا بحضانة أحؽ النسبية األـ(: ُْٓ) المادةكنصت 
 اإلماـ مذىب في عميو المنصكص الترتيب حسب النساء مف األـ تمي لمف الحؽ يعكد األـ بعد
 . ِحنيفة أبي

يقع تحت سمطة القاضي  كمف خبلؿ النظر في ىذه المادة فإف اختيار األصمح لممحضكف     
كاألخكات، أك الخاالت، أك األخكة  –الحضانة ككانكا في نفس الدرجة  االتقديرية، فإذا تعدد طالبك 

األشقاء، فعمى القاضي التحرم عف أحكاؿ طالبي الحضانة، فيبحث في أحكاليـ التي مف شأنيا 
ار أكرعيـ، فإف تساككا أف تؤثر عمى المحضكف، فيختار أصمحيـ، فإذا تساككا في الصبلح يخت

 .(ّ)يختار أكبرىـ

كلمقاضي أف يقدـ الغني عمى الفقير إذا تساككا في الصبلح كالكرع، خاصةن إذا كاف      
المحضكف فقيران، أك كاف مريضان يحتاج إلى العبلج، لتحقؽ المصمحة في ذلؾ، فبتقديمو الغني 

 يرفع حمبلن عف الفقير، كيمبي حاجات المحضكف.

كلمقاضي باإلضافة إلى ذلؾ أف يقدـ مف يممؾ بيتان يصمح لمحضانة، عمى مف ال يممؾ بيتان      
 يصمح لمحضانة.

فعمى القاضي أف يبذؿ قصارل جيده في التحرم عف أحكاؿ أصحاب الحضانة المتساكيف      
 في الدرجة ليختار أصمحيـ لممحضكف.

 

                                                           

 ـ.ُٕٔٗ( لعاـ ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُٕٓالمادة ) (ُ)
 ـ.ُٕٔٗ( لعاـ ُٔقانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )( مف ُٕٓالمادة ) (ِ)
 (.ّٔٔالسرطاكم، شرح قانكف األحكاؿ الشخصية، ) (ّ)
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 .بالمحضكف الحاضف لسفر محةمص كجكد تقدير في القاضي سمطة: الثالث الفرع

 إال المممكة خارج بالمحضكف تسافر أف لمحاضنة يسمح ال: عمى (ُٔٔ) نصت المادة    
 .(ُ)مصمحتو تأميف مف التحقؽ كبعد الكلي بمكافقة

بالنظر في ىذه المادة نجد أنو ال يسمح لمحاضنة أف تسافر بالمحضكف خارج الببلد، إال     
 بمكافقة كليو.

كلكف ىناؾ حاالت قد تحتاج الحاضنة كلمضركرة لمسفر بالمحضكف خارج الببلد، كلكف ال      
تتمكف مف الحصكؿ عمى مكافقة كلٌيو، إما لعدـ امكانية تكاصميا بكليو لسفره، أك لعدـ تمكنيا مف 

 التكاصؿ معو لكجكد خبلفات مستفحمة بينيما، أك ألم أسباب أخرل يقتنع بيا القاضي.

ف ىذه الحاالت ضركرة سفر الحاضنة بالمحضكف لمعبلج، فإف أصاب المحضكف مرض كم    
كاحتاج ىذا المرض لمعبلج خارج حدكد الدكلة، كلـ تتمكف الحاضنة مف الحصكؿ عمى مكافقة 
الكلي لمسفر بالمحضكف، فميا أف تتقدـ بطمب لمقاضي تطمب فيو اإلذف ليا بالسفر لمغاية المقدـ 

 ليا الطمب.

ينظر القاضي بطمبيا، كيقكـ بالتحرم كالتثبت مف الطمب، حتى تتشكؿ عنده القناعة بأف ف     
ال تتعرض حياتو لمخطر، كلمقاضي أف يعتمد في ذلؾ  في سفر المحضكف مصمحة متحققو لو، كا 
عمى تقارير طبية مف جيات االختصاص، كقد يحتاج إلى تأييد التقرير الطبي بشيادة الطبيب 

 الصادر عنو.

كلمقاضي أف يطمب الكفاالت البلزمة التي يضمف بيا عكدة الحاضنة بالمحضكف إلى داخؿ      
 الببلد.

فإف قٌدر القاضي المصمحة المتحققة لمسفر بالمحضكف خارج الببلد، يأذف ليا القاضي      
 بالسفر لمغاية المطمكبة فقط.

                                                           

 ـ.ُٕٔٗ( لعاـ ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُٔٔالمادة ) (ُ)
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 بمد إلى بالصغير الحاضنة أك الكلي سفر يؤثر ال :أنو عمى (ُْٔ) المادةككذلؾ نصت      
 مصمحة رجحاف عمى تأثير السفر ليذا يكف لـ ما الصغير إمساؾ في حقو عمى المممكة داخؿ

 .(ُ)اآلخر لمطرؼ كيسمـ الصغير سفر يمنع السفر تأثير ثبت فإف ،معو الصغير

مف  مف خبلؿ ىذه المادة جعؿ القانكف لمقاضي سمطة في تقدير كجكد مصمحة لممحضكف     
سفره مع الحاضف، أك عدـ كجكد مصمحة لو في ذلؾ، كمدل تأثير السفر عمى المحضكف إيجابان 
أك سمبان، فقد يسافر الحاضف كيصطحب معو المحضكف داخؿ حدكد الدكلة مف منطقة إلى 

ما إذا كاف  لمحضكف بطمب نزع الحضانة لممحكمةأخرل، فعند ذلؾ يقدر القاضي إذا تقدـ كالد ا
تضرر مف ذلؾ السفر أـ ال؟، أك تتحقؽ لممحضكف مصمحة أـ ال؟ فإذا رأل القاضي المحضكف ي

أف المحضكف ال يتضرر مف سفر الحاضف داخؿ الدكلة، أك كاف لو بو مصمحة، فإنو يقرر أف 
ذا رأل القاضي نتيجة تحرياتو أف المحضكف قد تضرر مف (ِ)ال يمنع الحاضف مف الحضانة ، كا 

 ر نزع الحضانة منو.سفر الحاضف بو فإنو يقر 

 

 .كمسكنيا الحضانة أجرة تقدير في التقديرية القاضي سمطة: الرابع الفرع

 مثؿ بأجرة كتقدر الصغير بنفقة المكمؼ عمى الحضانة أجرة: عمى (ُٗٓ)لقد نصت المادة
 .(ّ)المنفؽ قدرة عمى تزيد ال أف عمى الحاضنة

 فييا يشاركو ال أبيو عمى فنفقتو ماؿ لمكلد يكف لـ إذا( في الفقرة )أ( عمى: ُٖٔكنصت المادة )
 .(ْ)عقمية أك بدنية آلفة كالكسب النفقة عف عاجزان  فقيران  األب يكف لـ ما أحد

 .(ٓ)كجاء في القرار االستئنافي: أجرة الحضانة كنفقة الصغار، تمـز مف تجب عميو نفقتيـ

                                                           

 ـ.ُٕٔٗ( لعاـ ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُْٔالمادة ) (ُ)
السمطة التقديرية لمقاضي في التشريعات القضائية كتطبيقاتيا في  ،العمرم، محمد عمي ، عبد الكريـذياب  ،عقؿ(ِ)

 (ْٖٖالمحاكـ الشرعي، )
 ـ.ُٕٔٗ( لعاـ ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُٗٓالمادة ) (ّ)
 ـ.ُٕٔٗ( لعاـ ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُٖٔالمادة ) (ْ)
 (.ُْ/ُ، داكد، القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، )ٖٓ/ٗ/ِّ( تاريخ ٕٗٗٗالقرار االستئنافي رقـ ) (ٓ)
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ككانت منككحة أك معتدة (عمى: إذا كانت أـ الطفؿ ىي الحاضنة لو، ّٖٗكنصت المادة: )
ف كانت مطمقة بائنان، أك متزكجة بمحـر لمصغير  لطبلؽ رجعي، فبل أجر ليا عمى الحضانة، كا 
ف لـ يكف لمحاضنة مسكف تمسؾ فيو الصغير  ف أجبرت عمييا، كا  أك معتدة لو، فميا األجرة كا 

 .(ُ)الفقير فعمى أبيو سكناىما جميعا

حضانة كمسكف حضانة الصغير الفقير كاجبة عمى مف  فمف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف أجرة     
تمزمو نفقة الصغير ال يشاركو فييا أحد، فيشترط لصحة الدعكل أف يذكر فييا بأف الصغير 

 .(ِ)مكضكع الدعكل فقير ال ماؿ لو كال ممؾ

فإذا تقدمت الحاضنة المطمقة بائنان، أك منقضية العدة، لدل المحكـ المختصة بدعكل تطمب     
فييا أجرة حضانة لقاء حضانتيا أبنائيا، فإف القانكف جعؿ لمقاضي سمطة في تقدير أجرة المثؿ 

 لمحاضنة، ككذلؾ تقدير أجرة مسكف الحضانة، مراعيان بذلؾ حاؿ الزكج.

ىا، يكمؼ القاضي الطرفيف االتفاؽ عمى مقدار أجرة الحضانة، فإذا اتفقا فإذا أثبتت دعكا     
ف لـ يتفقا، أك كانت المحاكمة غيابيان، قٌدر القاضي ليا أجرة الحضانة ككذلؾ  ألزميما باتفاقيما، كا 

 أجرة مسكف الحضانة، عف طريؽ انتخاب خبراء مف قبؿ المحكمة.

تزيد عف قدرة المنفؽ، كأف تتناسب مع أمثاؿ كعمى القاضي أف يراعي في ذلؾ أف ال      
 الزكجة.

فعند انتخاب الخبراء ال يترؾ القاضي ليـ العناف بتقدير أجرة الحضانة، بؿ يناقشيـ القاضي      
بما أخبركا بو، كيسأليـ عف حاؿ الزكج المادم، كمينتو، كامكانية معرفة الدخؿ الشيرم ألمثاؿ 

 ي تقدير أجرة حضانة المثؿ لمحاضنة.حرفتو، حتى يعتمد عمى إخبارىـ ف

: تحسب أجرة الحضانة حسب أمثاؿ الحاضنة، عمى مثؿ مف (ُ)جاء في القرار االستئنافي     
يدفع األجرة، حسب الزماف كالمكاف، كىك المعبر عنو بأجرة المثؿ، كما تقضي بذلؾ المادة 

 .(ِ)( مف المجمةُْْ)

                                                           

 (.ْٕ(، قدرم باشا األحكاـ الشرعية في األحكاؿ الشخصية عمى مذىب اإلماـ أبي حنيفة النعماف، )ّٖٗالمادة ) (ُ)
(،     ُٗ-ُٖ/ُاكد، القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، )، دُٖ/ُِ/ٕ( تاريخ َِِّٓالقرار االستئنافي رقـ ) (ِ)

 (،     ِّ/ُ، المرجع السابؽ، )ْٗ/ٕ/ُٖ( تاريخ ّّٖٕٓالقرار االستئنافي رقـ )
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تستحؽ الحاضنة األجرة، كلك كاف الصغير ككالده عمى:  (ّ)كما نص القرار االستئنافي     
فقيريف، كيحكـ بيا لمحاضنة، كتككف دينان في ذمتو، تعكد بيا الحاضنة عميو عند يساره، كذلؾ 

 كفقان لمنصكص الفقيية المعتبرة.

 التطبيقات العممية:

 :(ْ)دعكل أجرة حضانة -

 :(ٓ)المحاكمة إجراءات -

 حضر الشرعي.... . قاضي......... .ا أن لدم المعقكد الشرعي المجمس كفي المعيف اليكـ في
 بمكجب كسكانيا.... .مف........ . المدعي عف ككيبلن  بصفتو....... .األستاذ الشرعي المحامي
 كنكدم األصكؿ، حسب قبمو مف كمكقعة كمصدقة منظمة الدعكل لمكضكع شاممة خاصة ككالة
 األصكؿ، حسب الجمسة ىذه مكعد تبمغو مع ،تعتذر كلـ ككؿي كلـ حضري فمـ عميو المدعى عمى

 ةالمدعي ككيؿ فكررىا الدعكل الئحة تميت المجمس في عمنان  الغيابية المحاكمة إجراءات بكشرت
 الغائب كلككف ،عميو المدعى كلغياب كعميو المحكمة ،مضمكنياب الحكـ كطمب كصدقيا كقررىا
 .(ٔ)وتمككم دعكل ثباتإ المدعي ككيؿ أكمؼ فإنني المنكر بحكـ

بعد ثبكت الدعكل تحكـ المحكمة باستحقاؽ المدعية أجرة الحضانة كمسكف الحضانة، كمف      
 ثـ تؤجؿ الجمسة النتخاب خبراء لتقديرىا.

 الجمسة البلحقة:

في اليكـ المعيف حضر ككيؿ المدعية، المحكمة كعميو كحيث أف ىذه الجمسة مؤجمة النتخاب 
خبراء لتقدير أجرة الحضانة كالمسكف عمى المدعى عميو ..... المذككر، فإف المحكمة تنتخب كؿ 
                                                                                                                                                                      

 (. َُٕ/ُ، داكد، القضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية، )ٓٔ/ٖ/ْ( تاريخ َُْٕٔالقرار االستئنافي رقـ ) (ُ)
 كالتي تنص عمى: أجر المثؿ: ىك األجرة التي قدرتيا أىؿ الخبرة السالميف مف الغرض. (ِ)
 (.َُٕ/ُ، داكد، القضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية، )ٖٖ/ّ/َُ( تاريخ ِِٖٓٔالقرار االستئنافي رقـ ) (ّ)
 (.ِٕأنظر الممحؽ رقـ )   (ْ)
 ؼ اإلجراءات التي ال تتعمؽ بمكضكع الرسالة.ىذه اإلجراءات تـ اختصارىا مف قبؿ الباحث، بحذ (ٓ)
تـ اثبات الدعكل بعقد زكاج الطرفيف المتداعييف، كاعبلـ حكـ طبلقيما، ككذلؾ بشيادة شاىديف عمى كجكد الصغيرة  (ٔ)

 بيد كحضانة كالدتيا، كمف أنيا فقيرة، ال ماؿ ليا كال ممؾ.
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كاحد مف الخبراء الثقات األمناء العدكؿ الخالييف عف الغرض، كىـ :.......... ك.......... 
كتفيـ لما انتخبكا ألجمو، كلدل االستخبار الشرعي منو أخبركا مجتمعيف حسبة هلل  ......،ك...

تعالى، بأنيـ يعرفكا الطرفيف المتداعييف مف غير عداكة ظاىرة كال قرابة مانعة، كأنيـ يعرفكف 
. المدعى عميو، كيعرفكف حالتو المادية  حيث يعمؿ في..... كأف دخمو الشيرم يتراكح مابيف....

ك.....، كأنو مف طبقة.....، كأخبركا بتقدير أجرة حضانة لممدعية عمى المدعى عميو مبمغ 
كقدره.....، كأف أجرة مسكف الحضانة مبمغ كقدره.....، حسب حالو كأمثالو، كأف المدعى عميو 
يستطيع دفع ىذا المبمغ، كنترؾ األمر لممحكمة، المحكمة كحيث أخبر الخبراء بما أخبركا بو، 

نني أقرر سؤاؿ ككيؿ المدعية عف ذلؾ، فقاؿ إف مككمتي تقبؿ بما أخبر بو الخبراء كتطمب فإ
إجراء اإليجاب الشرعي، المحكمة كعميو كحيث أف ما أخبر بو الخبراء مكافؽ لؤلصكؿ كالقانكف، 
فإنني أقرر االعتماد عميو، كعميو كحيث لـ يبؽى ما يقاؿ في ىذه الدعكل فإنني أقرر سؤاؿ ككيؿ 

 كلتكفر كعميو ،الشرعي اإليجاب إجراء ألتمس :فقاؿ ،الدعكل ىذه في األخيرة أقكالو لمدعية عفا
 حسب عمنان  أفيـ تعالى اهلل باسـ التالي القرار كاتخذت المحاكمة ختاـ أعمنت فقد الحكـ أسباب

 .ـ./../.....في  تحريران  األصكؿ

 

 :(ُ)الحكـ الصادر في الدعكل -

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 في الدعكل المتككنة بيف المتداعييف المذككريف صدر القرار التالي

 باسـ اهلل تعالى

خبار كاإل الشرعية كاليميف المقنعة، كالشخصية المبرزة، الخطية البينتيفبناءن عمى الدعكل كالطمب 
مف قانكف  ُِٔك ُٗٓمف المجمة،  ُُٖٗك ُُٖٖكتكفيقان لئليجاب الشرعي، كسندان لممكاد 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية، فقد حكمت لممدعية.....  ْٖاألحكاؿ الشخصية ك
المذككرة عمى مطمقيا المدعى عميو.....   المذككر، بمبمغ كقدره ).....( شيريان، أجرة حضانة 

                                                           

، كالتي مكضكعيا طمب أجرة حضانة كمسكف، َُِٗ/ُُٖصادر عف محكمة حمحكؿ الشرعية، في الدعكل أساس  (ُ)
 (.ُّْ/ُُِ/ٖٕـ كيحمؿ الرقـ )َُِٗ/ٔ/ُّبتاريخ 
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كأمثالو كقدرتو كاستطاعتو، عف حضانتيا البنتيما الصغيرة الفقيرة..... المثؿ حسب حالو 
المذككرة، كمبمغ كقدره ).....( شيريان، كذلؾ بدؿ أجرة مسكف الحضانة لتحضف فيو ابنتيما 
المكلكدة ليما عمى فراش الزكجية الصحيح بتاريخ../../....ـ، المكجكدة بيدىا كحضانتيا، كأمرت 

لؾ لممدعية اعتباران مف تاريخو أدناه، كضمنت المدعى عميو الرسـك المدعى عميو بدفع ذ
كالمصاريؼ القانكنية، كمبمغ كقدره..... أتعاب محاماة لككيؿ المدعية، حكمان غيابيا قاببلن 

 لبلعتراض كاالستئناؼ فيـ عمنان حسب األصكؿ تحريران في../../....ـ.

 

 .المتبرعة بكجكد انةالحض في التقديرية القاضي سمطة: الخامس الفرع

إذا طمبت الحاضنة مف كالد المحضكف أجرة حضانة، كقاـ بدفع دعكاىا بكجكد حاضنة      
متبرعة بالحضانة مجانان، فإف ىذا االدعاء ال يخرج الكلد مف حضانة كالدتو بأجرة المثؿ تمقائيان، 

 .(ُ)فما داـ األب قادر عمى دفع أجرة الحضانة يمـز بيا تمقائيان 

فإذا ادعى كجكد الحاضنة المتبرعة، ال يجيبو القاضي بمجرد ىذا االدعاء، فعميو أف يدعي      
مع ىذا االدعاء بأنو معسر ال يستطيع دفع أجرة الحضانة، كمع ذلؾ عمى القاضي البحث في 
أحكاؿ المتبرعة، ىؿ تصمح لمحضانة أـ ال؟ كأف المقصكد مف كجكد المتبرعة مصمحة الصغير 

ه كجكد المتبرعة قد يككف مف باب التكاطؤ كالكيد إلسقاط أجرة الحضانة عف ءف ادعافحسب؛ أل
 األب.

كلمقاضي أف يبقي المحضكف في حضانة كالدتو، كيحكـ ليا بأجرة الحضانة، كلك كاف األب      
معسران مع كجكد المتبرعة، إذا كانت المتبرعة غير أىؿ لمحضانة، أك قٌدر القاضي أف في بقاء 

 . (ّ)، كيحكـ ليا بأجرة الحضانة كتككف دينان عمى أبيوِغير بيد كالدتو مصمحة لوالص

يشترط في المتبرعة لحضانة الصغير دكف أجرة، أف تككف  :(ُ)االستئنافي القرار في جاء     
 أىبلن لمحضانة.

                                                           

 (.ُّ/ُ(، داكد، القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، )ُٓٗٗالقرار االستئنافي رقـ ) (ُ)
 (.ُٓ/ُ) الشخصية، األحكاؿ في االستئنافية القرارات داكد، ،(َُِِٖ) رقـ االستئنافي القرار(ِ) 
 (.ُٗٔ/ُ، داكد، القضايا كاألحكاـ في المحاكـ الشرعية، )ِٓ/ٗ/ِٗ( تاريخ َُٖٖالقرار االستئنافي رقـ ) (ّ)
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أف يجب عمى الحاكـ إذا ادعى األب كجكد المتبرعة : عمى (ِ)االستئنافي القرار نص كما     
تدعي التبرع، ألف الحؽ ثابت لؤلـ، كال  رد ادعائو، كال بمجرد حصكؿ امرأةيحتاط، فبل يجيبو بمج

 يبطؿ بمجرد قكؿ غيرىا، فإنو قد يفعؿ تكاطؤان ككيدان، إلسقاط فرض عمى األب.

كجاء في كتاب الحياة القضائية لمحمد ضاحي: أنو يجب تحرم باطف األمر، محافظة عمى حؽ 
 ألـ.الصغير كحؽ ا

 

 .ألبنائيا األـ حضانة مدة في التقديرية القاضي سمطة: السادس الفرع

 كحضانة تربية عمى نفسيا حبست التي األـ حضانة تمتد( عمى: ُِٔلقد نصت المادة )     
 .(ّ)بمكغيـ إلى أكالدىا

 مف خبلؿ ىذه المادة يتبيف أف حضانة األـ ألبنائيا تنتيي بمجرد بمكغيـ.     

فعند بمكغ الصغير يتقدـ األب بدعكل لدل المحكمة المختصة يطمب فييا ضـ المحضكف     
إليو لبمكغو، كعند بداية إجراءات المحاكمة تستدعي المحكمة الصغير لمتحقؽ مف بمكغو مف 

 عدمو، لمتحقؽ مف صحة الخصكمة، كبعد ذلؾ يتـ السير في إجراءات المحاكمة.

عض العناء في استدعاء الصغار لممحكمة، فأحيانان يتيرب كاضع فكانت تكاجو المحكمة ب     
اليد عمى الصغير مف إحضاره، قاصدان بذلؾ إعاقة عمؿ المحكمة، مما يجبر المحكمة عمى 

 إحضار الصغار جبران عف طريؽ السمطة التنفيذية لمتحقؽ مف بمكغيـ مف عدمو.

يا الشرعية فقد قرركا اعتماد سف البمكغ إال أنو كبالسمطة التقديرية لقضاة المحكمة العم     
 ان الخامسة عشرة سنة ىجرية لمذكر كاألنثى عمى حد سكاء، فمف كصؿ ىذا السف يعتبر بالغ

حكمان، كما دكف ذلؾ ال يعتبر بالغان، كليذا دكر كبير في سرعة عمؿ المحاكـ كمنع إطالة أمد 
 التقاضي.

                                                                                                                                                                      

 (.ُْ/ُ(، داكد، القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، )ََُٖٓالقرار االستئنافي رقـ ) (ُ)
 (.ُٓ/ُ(، داكد، القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، )َُِِٖالقرار االستئنافي رقـ ) (ِ)
 ـ.ُٕٔٗ( لعاـ ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُِٔالمادة ) (ّ)
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عميـ الذم يشمؿ قرار المحكمة العميا الشرعية، كفي ىذه المسألة سيكتفي الباحث بذكر الت     
 باإلضافة إلى تسبيب القرار مف قبؿ ىيئة المحكمة.

 (ُ)(َُِٖ/ّْتعميـ رقـ: )

 ..... الشرعية فضيمة قاضي محكمة

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،

ـ تاريخ: َُِٖ/ٖٗأرفؽ ككتابي ىذا قرار المحكمة العميا الشرعية الذم يحمؿ الرقـ: 
ـ اعتماد سف البمكغ الذم تتحقؽ بو الخصكمة كىك الخامسة عشرة ىجرية لمذكر َُِٖ/ٔ/ِٕ

بمغ ىذه السف يخاصـ عف نفسو، كال تجكز مخاصمة كليو أك كصيو  ِكاألنثى عمى حد سكاء،
عنو، كذلؾ لتقصير أمد التقاضي كسرعة العمؿ في القضايا، أما ما دكف ذلؾ، فيعتبر غير بالغ، 

 المحكمة العميا الشرعية مبدأ يسار عميو.فيعتمد قرار 

 ىيئة المحكمة العميا الشرعية المنعقدة في القدس

الصادر عف محكمة االستئناؼ الشرعية  َُِٖ/ُّٔمكضكع الطعف: القرار االستئنافي رقـ 
ـ المتضمف تصديؽ حكـ َُِٖ/ْ/َُالقدس المنعقدة في الخميؿ مؤقتان في الخميؿ بتاريخ 

 ..... في الدعكل أساس.../....، كمكضكعيا حضانة صغار. ئية الشرعية فيالمحكمة االبتدا

 الطعف قدـ ضمف المدة القانكنية فتقرر قبكلو شكبلن.

 .َُِٖ/ٖٗـ.                              رقـ القرار: َُِٖ/ٔ/ُٗتاريخ كركد الدعكل: 

 القرار

بيكـ تاريخو اجتمعت ىيئة المحكمة العميا الشرعية في القدس الشريؼ، كلدل التدقيؽ      
 كالمداكلة في ممؼ الدعكل كسائر األكراؽ المتعمقة بيا تبيف ليذه المحكمة العميا الشرعية اآلتي:

                                                           

 .ُٓ(، رقـ اإلضبارة ؽ/ُُِٗـ، رقـ الصدكر )َُِٖ/ٕ/ُٕصادر عف ديكاف قاضي القضاة بتاريخ  (ُ)
 ذا أيضان عمى الحضانة؛ ألنو مف لـ يبمغ سف الخامسة عشر سنة ىجرية ال يعتبر بالغان فيبقى في حضانة أمو.كينطبؽ ى(ِ)
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.... المذككر بتسميـ . .... حكميا عمى الطاعف. أصدرت المحكمة االبتدائية الشرعية في -ُ
... .المذككريف كالمكجكديف بيده كرعايتو إلى المدعية كالدتيـ .......... ده الصغارأكال

ـ لتقـك ََِٕ/ُُ/ُُ :كالمكلكديف ليما عمى فراش الزكجية الصحيح بتاريخ ،المذككرة
مف اعتباران  ،المذككرة برعايتيـ كحضانتيـ حسب الكجو الشرعي كاألصكؿ .....المدعية

... المذككر مف معارضتيا في حضانتيـ، كضمنتو .. دعى عميوتاريخو أدناه كمنعت الم
أتعاب محاماة لككيمة المدعية، حكمان غيابيان قاببلن كالمصاريؼ القانكنية كمبمغ ).....( الرسكـ 

لشخصية المقنعة عمى الدعكل كالطمب كالبينة الخطة المبرزة كالبينة ا لبلستئناؼ كذلؾ بناءن 
 ف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية.م ٕٓك ٕٔك ٔٓكسندان لممكاد 

أصدرت محكمة االستئناؼ الشرعية قرارىا بتصديؽ حكـ المحكمة االبتدائية كرد أسباب  -ِ
 ككاف حكميا مسببان كمعمبلن. ،االستئناؼ لعدـ كركدىا

لـ يقبؿ الطاعف بالحكـ االستئنافي فطعف عميو ببلئحة ضمنيا طمبو قبكؿ الطعف شكبلن كفي  -ّ
رار مكضكع الطعف لمخالفتو القانكف لؤلسباب التي أكردىا كالتي جاءت المكضكع نقض الق
 عمى النحك اآلتي:

رغـ تبمغو الئحة الدعكل كذلؾ  ،أف الطاعف لـ يتمكف مف الكصكؿ إلى المحكمة الشرعية -ُ
ألنو لـ يشرح كاقع الحاؿ  ،لدكاعو أمنية حيث أنو أسير سابؽ كبالتالي ال يككف التبميغ صحيحان 

 عمى التبميغ.
لـ تتحقؽ المحكمة مف بمكغ الصغار كبالتالي التحقؽ مف الخصكمة كالتي ىي مف النظاـ  -ِ

عماؿ قاعدة االستصحاب في غير محميا ،العاـ مف  ُُٖٔكتجاكزت أحكاـ المادة  ،كا 
الصادر عف المحكمة العميا  َُِٕ/َُِككذلؾ السكابؽ القضائية في القرار رقـ  ،المجمة

 الشرعية.
لـ تستخدـ المحكمة صبلحياتيا بإحضار الصغار جبران كقالت أنو ال يكجد نص قانكني  -ّ

 يكجب جمب الطاعف بإحضار الصغار المطمكب حضانتيـ بالقكة.

ف ىذه المحكمة العميا تبيف اآلتي:  كا 

مبدأ سف البمكغ في الرجؿ اثنتا  مف مجمة األحكاـ العدلية عمى اآلتي: ٖٔٗ نصت المادة -ُ
عشرة سنة تامة، كفي المرأة تسع سنيف تامة، كمنتياه في كمييما خمس عشرة سنة ىجرية، 
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كذلؾ: "يشترط أف يككف المدعي كالمدعى عمييما عاقميف، فدعكل  ُُٔٔكنصت المادة 
يحة، كلكف يصح أف يككف أكلياؤىما كأكصياؤىما المجنكف كالصبي غير المميز ليست صح

 مدعيف عنيما أك مدعى عمييـ بالكالية كالكصاية".

ال فبل، كذلؾ أف الدعكل في القضاء       تعتبر الخصكمة شرطان مف شركط صحة الدعكل كا 
تترتب عمييا نتائج كأحكاـ، كتقطع الخصكمات بيف طرفييا، لذلؾ اشترط عدة شركط لصحتيا 

منيما أىبلن لمقياـ بالتصرفات  صحة خصكمة الطرفيف المتداعييف بأف يككف كبلن كمف ذلؾ 
الشرعية كالقضائية، كأما مف ال تتكفر فيو شركط األىمية _البمكغ كالعقؿ_ فإف كليو أك كصيو 
يخاصـ عنو، ككما ىك معمكـ قانكنان فإف األىمية بالعقؿ كالبمكغ، فغير البالغ ال تتكافر فيو شركط 

ف سف البمكغ يختمؼ مف إنساف آلخر سكاء الي ال يصح أف يككف خصمان، كحيث إة كبالتاألىمي
كاف ذكران أـ أنثى العتبارات منيا فسيكلكجية كالبيئة مف حيث البركدة كالحرارة، كيصعب تحديد 

ككفؽ ما حددتو المجمة بأف كضعت مبدأ لسف  ،سف محدد لمبمكغ، لذلؾ كاف االجتياد القضائي
كر كاألنثى كفؽ ما ىك مذككر أعبله ال يجكز االدعاء بالبمكغ قبمو، كمف بمغ مبدأ السف البمكغ لمذ

لمبمكغ ييحتمؿ حصكؿ البمكغ كعدمو، كىنا كجب ككما ىك معمكؿ بو في اإلجراءات القضائية 
تحقؽ القاضي مف البمكغ، كقد يتـ التنازع بيف الخصكـ في البمكغ كعدمو كىذا ما بينتو المادة 

المجمة، حيث رسمت الطريؽ لمقاضي لمتحقؽ مف البمكغ بما لو مف سمطة تقديرية مف  ٖٗٗ
اجتيادية، قد يصيب كقد يخطئ، فبل بد مف كجكد ضابط كاحد يسرم عمى الجميع، كال يخضع 

أف يتحقؽ ذلؾ؟ كالجكاب ما  مف الممكفلبلجتياد القضائي في تحديده، كالسؤاؿ الذم ييطرح كيؼ 
اـ العدلية التي حددت مبدأ سف البمكغ ككيفية التحقؽ منو في المادة إليو مجمة األحك تذىب
ما نصو "مف أدرؾ منتيى سف البمكغ كلـ تظير فيو آثار البمكغ يعد بالغان حكمان" كبذلؾ  (،ٕٖٗ)

فإف خمس عشرة سنة ىجرية ىي منتيى سف البمكغ، كىك المبدأ الذم يعتمد في تحقؽ البمكغ 
بنفسو كال تجكز مخاصمة كليو أك كصيو عنو، كما دكف ذلؾ يعتبر  لمذكر كاألنثى بحيث يخاصـ

نما بكليو أك كصيو تغير بالغ كبالتالي ال  تحقؽ فيو شركط األىمية كال يصح مخاصمتو بنفسو كا 
 بحيث يصبح مبدأ قضائيان يسار عمى ىداه في الدعاكل بخصكص صحة الخصكمة.

ميغو حسب األصكؿ كتبريره ذلؾ بأنو إف عدـ تمكف حضكر المدعى عميو لممحكمة رغـ تب  -ِ
ألنو بإمكانو تككيؿ غيره  ،أسير سابؽ كأنو ال يتمكف مف الحضكر لدكاعو أمنية في غير محمو
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لمحضكر كىناؾ مؤسسات مجانية لممساعدة القضائية فكاف بإمكانو االستعانة بيا ككذلؾ لو 
ع مف  ٖٔٗماؿ نص المادة أف يطمب نقؿ المحكمة لمتحقؽ في المكاف الذم تراه مناسبان كا 

 المجمة باعتماد منتيى سف البمكغ كتحقؽ المصمحة حيث أف األـ أحؽ بالحضانة.

جاء قرار االستئناؼ صحيحان كمعمبلن كمسببان ألجؿ ذلؾ كجب تصديقو كرد أسباب الطعف  -ّ
 لعدـ كركدىا.

 بناءن عميو فإف ىذه المحكمة العميا الشرعية تقرر اآلتي:     

الصادر عف محكمة االستئناؼ الشرعية / القدس  َُِٖ/ُّٔالقرار االستئنافي رقـ تأييد 
ـ كالمتضمف تصديؽ حكـ المحكمة االبتدائية الشرعية َُِٖ/ْ/َُالمنعقدة في الخميؿ بتاريخ 

 .(ُ)ـ كمكضكعيا حضانة صغار لمكافقتو لمقانكفَُِٖ/ِ/ُُ../... تاريخ  في الدعكل أساس

 

 

 

 

 

                                                           

 (.َُِٖ/ٖٗـ، كيحمؿ الرقـ )َُِٖ/ٔ/ِٕصادر عف المحكمة العميا الشرعية بتاريخ  (ُ)
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 الفصل الثاني:

 

 التفريق بين الزوجين.السمطة التقديرية لمقاضي في 

 
 .الخمع السمطة التقديرية لمقاضي في :األكؿ المبحث     

 

 .كالشقاؽ لمنزاع التفريؽفي  لمقاضي التقديرية السمطة: الثاني المبحث     

 

 الطبلؽ عف التعكيضفي  لمقاضي التقديرية السمطة: الثالث المبحث     
 .التعسفي
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 استقرارىا عدـ حاؿ في يافك طرؽ طرؽ انعقاد الرابطة الزكجية، نظـ المشرع نظـ كما      
 في الحؽ لممرأة أعطى كما المنفردة باإلرادة لمرجؿ الطبلؽ حؽ فمنح عديدة بإجراءات كخصيا
 المطالبة في الحؽ الزكجية الرابطة فؾ مف تضرر مف لكؿ كمنح كالخمع التطميؽ طمب

 .بالتعكيض

 أمينان  كحارسان  رقيبان  الشرعي قاضيال المشرع جعؿ ،القانكف ىذا بأحكاـ التقيد كلضماف      
 سيظؿ فإنو صياغتو كحسف المشرع حيطة بمغت ميما لكف نصكصو، بمختمؼ التقيد لضماف
 تسمح مرنة النصكص جؿ كانت لذلؾ القضاء، عمى المعركضة الحاالت كؿ معالجة عف عاجزان 

 .القانكف تطبيؽ ظركؼ يكاجو أف لمقاضي

كفي ىذا الفصؿ سيتطرؽ الباحث لبياف المجاالت التي تتدخؿ فييا سمطة القاضي التقديرية       
 في حاالت التفريؽ بيف الزكجيف.
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 خمع.ال السمطة التقديرية لمقاضي في :األكؿالمبحث 

 

 .كاصطبلحان  لغةن  لخمعالمطمب األكؿ: تعريؼ ا        

 

 .خمعالمطمب الثاني: مشركعية ال        

 

 لخمعالمطمب الثالث: السمطة التقديرية لمقاضي في ا        
 .كتطبيقاتيا في القانكف
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 كاصطبلحان. لغةن  الخمع تعريؼ: األكؿ المطمب

 الخمع في المغة: 

 الخمع بيف بعضيـ كسكل ميمة، الخمع في أف إال كنزعو: كاختمعو خمعان  يخمعو الشيء خمع      
 .(ُ)جرده: خمعان  يخمعو كالرداء كالثكب النعؿ كخمع ،كالنزع

 خمعا الفراؽ ذلؾ كسمي نفسو، مف كأبانيا فطمقيا بماليا منو افتدت إذا كخالعيا امرأتو خمعك      

پ  ڀ   ڀ  ڀ    لقكلو تعالى: ) ،(ِ)ليف لباسان  كالرجاؿ لمرجاؿ، لباسان  النساء جعؿ تعالى اهلل ألف

 .(ّ)( ٺڀ  ٺ

 الخمع في االصطبلح:

 في ما أك الخمع بمفظ قبكليا عمى المتكقفة النكاح ممؾ إزالةفقد عرفو السادة األحناؼ بأنو:       
 .(ْ)معناه

 .(ٓ)كعرؼ السادة المالكية الخمع بأنو: الطبلؽ بعكض      

 .(ٔ)خمع أك طبلؽ بمفظ بعكض فرقةكعرفو السادة الشافعية بأنو:      

 .(ٕ)مخصكصة بألفاظ الزكج يأخذه بعكض امرأتو فراؽكعرفو السادة الحنابمة بأنو:      

                                                           

 (.ُٖٓ/َِ(،    مرتضى الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس، )ٕٔ/ٖابف منظكر، لساف العرب، ) (ُ)
 (.ٕٔ/ٖابف منظكر، لساف العرب، ) (ِ)
 (.ُٕٖسكرة البقرة، اآلية ) (ّ)
 (، ٕٕ/ْابف نجيـ، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ) (ْ)
ىػ، مختصر العبلمة خميؿ، ٕٕٔالكي المصرم، المتكفى: بف إسحاؽ بف مكسى، ضياء الديف الجندم الم ،خميؿ (ٓ)

(،     النفراكم، الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف ُُِ، )ُمػ، طََِٓىػ/ُِْٔتحقيؽ: أحمد جاد، دار الحديث/القاىرة، 
 (.ّْ/ِأبي زيد القيركاني، )

ج الطالبيف كعمدة المفتيف في الفقو، ىػ، منيإٔٔأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، المتكفى: النككم،  (ٔ)
(،    الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ِِٔ، )ُـ، طََِٓىػ/ُِْٓتحقيؽ: عكض قاسـ أحمد عكض،  دار الفكر، 

 (.َّْ/ْمعاني ألفاظ المنياج، )
متف اإلقناع، (، البيكتي، كشاؼ القناع عف ِِٓ/ّ، اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ، )شرؼ الديف الحجاكم (ٕ)
(ٓ/ُِِ.) 
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 .(ُ)الماؿ بأخذ النكاح ممؾ إزالة: الخمعكجاء في التعريفات بأف       

 نظير زكجتو الزكج طبلؽ ( بأنو:ََُِكقد عرفو قانكف األحكاؿ الشخصية األردني لعاـ )      
 .(ّ)معناىا في ما أك  ِالمبارأة أك الطبلؽ أك الخمع بمفظ عميو تراضيا عكض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.َُُالجرجاني، التعريفات، ) (ُ)
 ىي أف يبرء كؿ مف الزكجيف اآلخر مف جميع الحقكؽ الزكجية المستحقة عميو بمكجب عقد الزكاج. (ِ) 
 ـ.ََُِ( لسنة ّٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )َُِالمادة ) (ّ)
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 .الخمع مشركعية: الثاني المطمب

 ثبتت مشركعية الخمع بالكتاب كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ.      

 فمف الكتاب:

﮲     ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہ: )(ُ)قكلو تعالى -ُ ﮴     ے  ۓ  ۓ  ﮳ 

﮿  ﯀  ﯁                     ﮾﮺  ﮻  ﮼   ﮽﮵  ﮶  ﮷  ﮸ ﮹ 

 .(ِ)(

 آتكىـ ما أزكاجيـ مف يأخذكا أف عمييـ تعالى اهلل حذر لؤلزكاج خطاب ىذاكجو الداللة:       
 بمعنى ىنا ىا كالخكؼ ،اهلل حدكد يقيما أال يخافا أف إال: قاؿ ثـ أنفسيـ، طيب بغير الصداؽ مف

 جناح البذكرىا أنو  مشركعية الخمع ، فدلت عمى(ّ)اهلل حدكد يقيما أال يظنا أف إال كتقديره الظف،
 ، مقابؿ طبلقيا.(ْ)أعطت فيما المرأة عمى كال أخذ فيما الرجؿ عمى

﮷     ﮴ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳: )(ٓ)كقكلو تعالى -ِ ﮵    ﮶   

 .(ٔ)(  ﯀﮸   ﮹   ﮺   ﮻      ﮼  ﮽  ﮾      ﮿

 شيئان  ليأخذ عضميا جاز بفاحشة الزكجة أتت إذا أنو عمى ت اآلية الكريمةدلكجو الداللة:      
 .مقابؿ الطبلؽ كىذا ىك الخمع (ٕ)،ماليا مف

 

 

                                                           

(،   ُُِ/ْ(،   البابرتي، العناية شرح اليداية، )ُُِ/ٓ(،   الشافعي، األـ، )ُُٕ/ٔالسرخسي، المبسكط، ) (ُ)
 (.ِّّ/ٕ(،    ابف قدامة، المغني، )ّ/َُالماكردم، الحاكم الكبير، )

 (.ِِٗسكرة البقرة، اآلية ) (ِ)
 (.ّ/َُالماكردم، الحاكم الكبير، ) (ّ)
 (.ُُِ/ْليداية، )البابرتي، العناية شرح ا (ْ)
 (.ٗ/َُ(،   العمراني، البياف في مذىب اإلماـ الشافعي، )ّ/ُٕالنككم، المجمكع شرح الميذب، ) (ٓ)
 (.ُٗسكرة النساء، اآلية ) (ٔ)
 (،   ّ/ُٕالنككم، المجمكع شرح الميذب، ) (ٕ)
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 مف السنة الشريفة:

: فقالت ،-كسمـ عميو اهلل صمى- النبي أتت قيس بف ثابت امرأة أف عباس، ابف (ُ)ما ركاه  -ُ
 في الكفر أكره كلكني ديف، كال خمؽ في عميو أعتب ما قيس، بف ثابت اهلل، رسكؿ يا

 قاؿ نعـ،: قالت حديقتو؟ عميو أترديف: -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ فقاؿ اإلسبلـ،
 .(ِ)تطميقة كطمقيا الحديقة اقبؿ: -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ

كجو الداللة: يدؿ الحديث الشريؼ الصحيح بركايتيو داللة صريحة عمى جكاز الخمع في       
لثابت بف قيس بأف يأخذ مف امرأتو ما أعطاىا  -صمى اهلل عميو كسمـ–اإلسبلـ بأمر النبي 

 كيطمقيا.

: -كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ إلى (ّ)مرفكعان  -عنو اهلل رضي -عىبَّاسو  اٍبفً ما ركاه  -ِ
 .(ْ)(بائنة تطميقة الخمع)

 أف عمى دليؿ الخبر ىذا فيكجو الداللة: يخبرنا ىذا الحديث الشريؼ أف الخمع طبلؽ ك       
 .(ٓ)جائز الخمع

 كمف اإلجماع: 

 .(ٔ)فقد أجمع الفقياء عمى مشركعية الخمع كلـ يخالؼ منيـ أحد     

                                                           

 (.ِّّ/ٕابف قدامة، المغني، ) (ُ)
 (.ْٔ/ٕالبخارم، صحيح البخارم، ) (ِ)
 (.ُُٕ/ٔالسرخسي، المبسكط، ) (ّ)
بف أنس بف مالؾ  ،(،    مالؾّٖ/ٓ(،    الدار قطني، سنف الدار قطني، )َُٕ/ّالبييقي، السنف الصغير لمبييقي، ) (ْ)

ىػ، مكطأ مالؾ بركاية محمد بف الحسف الشيباني، تعميؽ كتحقيؽ: عبد ُٕٗمالؾ بف عامر األصبحي المدني، المتكفى: 
ة، )ِكتبة العممية، طالكىاب عبد المطيؼ، الم (،     )قاؿ الزيمعي: ركاه ابف عدم في "الكامؿ"، كأعمو ُٖٗ/ُ، مىًزيىدة منقحى

بعباد بف كثير الثقفي، كأسند عف البخارم، قاؿ: ترككه، كعف النسائي، قاؿ: متركؾ الحديث، كعف شعبة قاؿ: احذركا 
يداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي، حديثو، كسكت عنو الدارقطني، الزيمغي، نصب الراية ألحاديث ال

(ّ/ِّْ.)) 
ىػ، معالـ ّٖٖالخطابي، أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي، المتكفى:  (ٓ)

 (.ِٓٓ/ّـ، )ُِّٗ -ىػ ُُّٓ، ُحمب، ط –السنف، كىك شرح سنف أبي داكد، المطبعة العممية 
(،   ُُِ/ْ(،   البابرتي، العناية شرح اليداية، )ُُِ/ٓ(،   الشافعي، األـ، )ُُٕ/ٔلمبسكط، )السرخسي، ا (ٔ)

 (.ِّّ/ٕ(،    ابف قدامة، المغني، )ّ/َُالماكردم، الحاكم الكبير، )
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 كمف المعقكؿ: 

إف الطبلؽ في األصؿ بيد الرجؿ، غير أف المرأة ترغب في الخبلص مف الزكج لسبب أك       
آلخر، كىي ال تممؾ حؽ الطبلؽ، فتعرض عميو أف يقبؿ مقداران مف الماؿ مقابؿ منحيا حريتيا 
مف قيد النكاح، فإذا كاف اإلسبلـ قد جعؿ الطبلؽ حقان خالصان لرجؿ لو أف يمارسو في أم كقت، 

جعؿ لممرأة حؽ الخمع تقي بو نفسيا مف ضرر المعاشرة مع زكجيا، كىك حؽ ليا باعتبارىا  فقد
 .(ُ)أحد طرفي عقد الزكجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

المجمس االعمى لمقضاء الشرعي / راـ اهلل بتاريخ  –صادر عف ديكاف قاضي القضاة  َُِِ/ٗٓالحؽ لمتعميـ رقـ  (ُ)
 .ُٓ، رقـ االضبارة ؽ/َُّْـ، رقـ الصدكر َُِِ/ٖ/َّ
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 .القانكف في كتطبيقاتيا الخمع في لمقاضي التقديرية السمطة: الثالث المطمب

 

المتعمقة المكاد االطبلع عمى القانكف، كما عميو العمؿ في محاكمنا نجد أف مف خبلؿ       
مقٌيده العمؿ بيا داخؿ محاكمنا الشرعية بما يسمى بالطبلؽ الرضائي، ) الطبلؽ بمكضكع الخمع، 

 مقابؿ اإلبراء العاـ(.

عمى الطبلؽ كالطبلؽ الرضائي، )الطبلؽ مقابؿ اإلبراء العاـ(، ىك أف يتفؽ الزكج كزكجتو       
مقابؿ عكضان يتفقا عميو، إما أف تدفع الزكجة لزكجيا مبمغان معينان مف الماؿ يتراضيا عميو، أك أف 
تبرئو مف ميرىا مقابؿ الطبلؽ، أك أف يتـ ىذا الطبلؽ مقابؿ أف يدفع الزكج ليا جزءان مف ميرىا 

كؿ مف الزكجيف عمى جميع كتبرئو مف الباقي، كحتى تتـ ىذه الصكرة مف الخمع ال بد مف مكافقة 
البنكد المتفؽ عمييا لمطبلؽ، كلقد جرل العمؿ في محاكمنا في ىذه الحالة بأف مقابؿ الطبلؽ 

 يدفع مف أحد الزكجيف لآلخر باتفاؽ بينيما خارج المحكمة.

، (ُ)إال أف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني الذم بيف أيدينا لـ ينص عمى الخمع القضائي      
 لمقضاء األعمى المجمس اجتماععميو تعميمات صادرة عف قاضي القضاة بناءن  بؿ نصت
فكاف الخمع القضائي  ،الشرعية االستئناؼ محكمة كىيئتي الشرعية العميا المحكمة كىيئة الشرعي

 في باب السمطة التقديرية الممنكحة ليـ لتحقيؽ الغاية المرجكة مف كضع القانكف.

 فقد نصت التعميمات عمى:

 (ِ)(َُِِ/ٗٓتعميـ رقـ )

 فضيمة قاضي...... الشرعي المحتـر

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،

                                                           

 الخمع القضائي: ىك أف ترفع الزكجة دعكل افتداء قضائي )خمع( عمى زكجيا،  في حاؿ رفضو لمخمع الرضائي. (ُ)
، رقـ االضبارة َُّْـ، رقـ الصدكر َُِِ/ٖ/َّ( صادر عف ديكاف قاضي القضاة بتاريخ َُِِ/ٗٓتعميـ رقـ ) (ِ)

 .ُٓؽ/
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بناءن عمى اجتماع المجمس األعمى لمقضاء الشرعي كىيئة المحكمة العميا الشرعية كىيئتي      
ـ كاالجتماع الدكرم لمقضاة َُِِ/ٖ/ِٕمحكمة االستئناؼ الشرعية القدس كنابمس بتاريخ 

ـ في مقر ديكاف قاضي القضاة في راـ اهلل بالخصكص َُِِ/ٖ/َّلشرعييف المنعقد بتاريخ ا
 اآلتي:

يقتضي منكـ العمؿ بالخمع القضائي كالمشاىدة مع االستضافة كسمطة تقدير القاضي       
ـ كاعتماد النماذج الصادرة عف المكتب َُِِ/ٗ/ُالشرعي بشيرة النزاع كالشقاؽ اعتباران مف 

 كالمصدؽ مني كمعيار لمعمؿ.الفني 

 كاقبمكا احترامي           رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي  

 القائـ بأعماؿ قاضي قضاة فمسطيف

 (ُ)(َُِِ/ٕٔتعميـ رقـ )

 الشرعية المحتـر ....محكمة.فضيمة قاضي 

كمكظفي المحاكـ  بناءن عمى المناقشات كالمبلحظات التي تمت في االجتماع غير العادم لقضاة
ـ في حـر بمدية َُِِ/ٗ/ُٕالمنعقد بتاريخ  الشرعية، كمسؤكلكا اإلرشاد كاإلصبلح األسرم،

 فإنو يقتضى العمؿ كااللتزاـ بالنقاط اآلتية: ،البيرة

كحيث تـ مؤخران إعطاء القاضي مساحة كاسعة إلعماؿ سمطتو التقديرية في مسألة ثبكت  -ُ
فإنو يحؽ لمقاضي إعماؿ أية كسيمة  ،دعكل النزاع كالشقاؽالنزاع كالشقاؽ بيف الزكجيف في 

 قانكنية ممكنة تساعده في تحقيؽ القناعة كاليميف مثبلن.
 كما ىك الحاؿ في دعكل النزاع كالشقاؽ. ،تقديـ دعكل الخمع القضائي يكقؼ دعكل الطاعة -ِ
ح بيف عمى دكائر اإلرشاد األسرم تقديـ تقرير مفصؿ عمى جيكدىا في بذؿ مساعي الصم -ّ

 مكقع كمختكـ. ،الزكجيف كإجراء سابؽ لدعكل الخمع القضائي

                                                           

(، رقـ ُُّْـ، رقـ الصدكر، )َُِِ/ٗ/َِ( صادر عف ديكاف قاضي القضاة بتاريخ َُِِ/ٕٔتعميـ رقـ ) (ُ)
 (.ُٓاإلضبارة، )ؽ/
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بذؿ الجيد في كتابة أية أفكار أك تقارير أك أبحاث تمييدان لنشرىا عمى مكقع ديكاف قاضي  -ْ
 القضاة بعد إجازتيا مف المكتب الفني.

كالفصؿ  ،مكضكع اليدايا الذم يبحث في دعاكل الخمع ىك مف صميـ عمؿ المحاكـ الشرعية -ٓ
 فيو عائد إلى الراجح مف مذىب اإلماـ أبي حنيفة رحمو اهلل.

القاضي الشرعي الذم ينظر القضية ىك الذم يحدد بدؿ أتعاب المحكميف عند إقرار لجاف  -ٔ
 .التحكيـ الحقان كيدفع البدؿ قبؿ إجراء تبميغيـ

 .التعميـ عمى المأذكنيف كؿ في منطقتو لمتحقؽ مف مسألة قبض المير -ٕ
يداعيا في حسابات خاصة تفتح ليذه ، يتـ إؿ التي تدفع في دعاكل الخمع القضائياألمكا -ٖ

 .الغاية باسـ محاكـ القضايا كسيتـ تزكيد المحاكـ بأرقاـ الحسابات فكر فتحيا
 رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي           كاقبمكا احترامي                              

 القضاةالقائـ بأعماؿ قاضي 

 (ُ)(َُِّ/ِْتعميـ رقـ )

 الشرعية المحتـر ....محكمة.فضيمة قاضي 

، المؤرخ بتاريخ ُُ/ُُ/َُٓأرسؿ إليكـ قرار محكمة االستئناؼ الشرعية رقـ       
ـ، المتضمف تصديؽ حكـ بالخمع القضائي صادر عف محكمة راـ اهلل كالبيرة َُِّ/ْ/ْ

 َُِّ/َُٓـ الذم يحمؿ الرقـ َُِّ/ِ/ِٓ تاريخ َُِِ/ُِٕٕالشرعية في الدعكل أساس 
 العتماده كسابقة قضائية، كذلؾ لمعمـ حسب األصكؿ.

 كاقبمكا احترامي           رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي  

 القائـ بأعماؿ قاضي قضاة فمسطيف

السابقة، فإف القانكف الذم بيف أيدينا لـ ينص عمييا، بؿ  اإلعماماتكمف خبلؿ النظر في    
 كانت جميعيا مف باب السمطة التقديرية لمقضاة القائميف عمييا.

                                                           

(، رقـ ُُٔٓـ، رقـ الصدكر، )َُِّ/ٓ/ِ( صادر عف ديكاف قاضي القضاة بتاريخ َُِّ/ِْتعميـ رقـ ) (ُ)
 (.ُٓاإلضبارة، )ؽ/
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إضافة إلى ذلؾ فإف الزكجو عند تقديميا لدعكل الخمع لدل المحكمة المختصة، فعمييا أف     
 يطمب منيا أف تثبت باقي ط، كالتثبت لدل المحكمة الزكجية القائمة بينيا كبيف المدعى عميو فق

 لمحياة ببغضيا الزكجة إقرارألنيا أسباب نفسية ال يمكف ألحد بأف يطمع عمييا، فمجرد  دعكاىا؛
 حدكد تقيـ ال أف البغض ىذا بسبب تخشى كأنيا الزكجية الحياه الستمرار سبيؿ ال كأنو زكجيا مع
ال فسخ إلحالة ممؼ الدعكل لمحكميف  يان كافسببان  تعالى اهلل مف أجؿ محاكلة اإلصبلح بينيما، كا 

 عقد الزكاج بينيما.

، إال أنو يحؽ لمقاضي كمف (ُ)كليس لممحكمة أف تطمب مف المدعية تسبيب دعكاىا الخمع      
باب سمطتو التقديرية أف يطمب مف مدعية الخمع أف تذكر أسباب طمبيا لمخمع مف زكجيا، كذلؾ 

 كبيف زكجيا. ألغراض بذؿ الجيد لئلصبلح بينيا

ككذلؾ يجكز لمقاضي كمف باب سمطتو التقديرية إف عجز في اإلصبلح بيف الزكجيف أف      
 يعرض عمييـ الخمع الرضائي، كيعمؿ جاىدان إليقاع الطبلؽ بينيما باالتفاؽ عمى شيء معيف.

ا ككذلؾ يكجد لمقاضي سمطة تقديرية في انتخاب القاضي لممحكميف، سيكتفي الباحث ذكرى    
في مكضكع سمطة القاضي التقديرية في النزاع كالشقاؽ، فتنطبؽ عمى المكضكعيف السمطة 

 التقديرية نفسيا.

 التطبيقات العممية:

 :(ِ)دعكل خمع قضائي -
 :(ّ)اإلجراءات -

 الشرعي ..... قاضي .......... أنا لدم المعقكد الشرعي المجمس كفي المعيف اليكـ في    
 شاممة خاصة ككالة بمكجب ،المدعية عف ككيبلن  بصفتو ........... الشرعي المحامي حضر
...... .... عميو المدعى عمى كنكدم ،األصكؿ حسب قبمو مف كمصدقة منظمة ،لمدعكل

                                                           

المجمس االعمى لمقضاء الشرعي / راـ اهلل بتاريخ  –يكاف قاضي القضاة صادر عف د َُِِ/ٗٓالحؽ لمتعميـ رقـ  (ُ)
 .ُٓ، رقـ االضبارة ؽ/َُّْـ، رقـ الصدكر َُِِ/ٖ/َّ
 (.ِٖأنظر تعميـ رقـ ) (ِ)
 ىذه اإلجراءات تـ اختصارىا مف قبؿ الباحث، بحذؼ اإلجراءات التي ال تتعمؽ بمكضكع الرسالة. (ّ)
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 حسب الجمسة ىذه مكعد تبمغ أنو عم يعتذر كلـ يككؿ كلـ يحضر فمـ ،كسكانيا .....مف
جراء ،غيابيان  عميو المدعى محاكمة المكقرة المحكمة مف ألتمس :المدعية ككيؿ قاؿ ،األصكؿ  كا 
 إجراءات بكشرت ،غيابيان  عميو المدعى محاكمةك  الطمب إجابة تقرر المحكمة ،الشرعي اإليجاب
 ككررىا كقررىا ،المدعية ككيؿ قبؿ مف الدعكل الئحة فتميت المجمس في عمنان  الغيابية المحاكمة
 المدعية ككيؿ تكمؼ فإنيا عميو المدعى كلغياب المحكمة ،بمضمكنيا الحكـ كطمب كصدقيا
 في النظر تأجيؿ كتقرر كأميؿ اإلمياؿ كطمب لذلؾ فاستعد األصكؿ حسب مككمتو دعكل إثبات

 .....ـ/../.. في تحريران  ....ـ،/../......، بتاريخ.ليكـ الدعكل

 الجمسة التالية:

 يحضر فمـ ثبلثان  .......... عميو المدعى عمى كنكدم المدعية ككيؿ حضر المعيف اليكـ في    
 :قاؿ أجمو مف استميؿ عما المدعية ككيؿ كبسؤاؿ ، المحكمةغيابيان  محاكمتو كالمقرر كالسابؽ

 المدعى مف المدعية زكاج عقد عف عبارة كىي  الرسمية الخطية بالبينة مككمتي دعكل أثبت إنني
نني ).....( الرقـ تحمؿك  ....ـ//../..بتاريخ .....محكمة عف صادرةال عميو  لمحكمتكـ أبرزىا كا 

 الزكج اسـ: يمي ما عمى تحتكم كجدتيا زكاج عقد كثيقة يده مف أبرز ، المحكمة كقدالمكقرة
 العقد تاريخ ).....(، العقد رقـ ..... في الشرعية المحكمة ....،...... الزكجة اسـ ...،.......
 تبلكتيا بعد الكثيقة ىذه في جاء ما آخر إلى....، ...... الشرعي المأذكف بمعرفة ....ـ،/../..

 المدعية ككيؿ أثبت كحيث المحكمة، كالتزكير التصنيع شائبتي مف خالية كجدتيا عمييا كاالطبلع
 المدعى كجكد كلعدـ كعميو المتداعييف زكاج عقد عف عبارة كىي الخطية بالبينة مككمتو دعكل
 انتخبت كقد ،المذككريف المتداعييف بيف الصمح لمكاالت حكميف انتخاب أقرر فإنني عميو

 عف السالميف األمينيف الثقتيف ....،...... كالشيخ ....،...... الشيخ مف كاحد كؿ المحكمة
ف المذككريف الزكجيف بيف اإلصبلح في جيدىما بذؿ كعمييما الغرض  اإلصبلح يستطيعا لـ كا 

 دفعو ما عميو لممدعى المدعية تعيد أف عمى األصكؿ حسب المتداعييف زكاج عقد فسخ قررا
 بينيما القائمة كاليدايا ،المير باحس عمى دفعو كما ،الزكاج عقد كثيقة بمكجب ليا عميو المدعى
 اردنيان  ديناران  كخمسكف مائة مبمغ كأقررالقادمة،  الجمسة مكعد قبؿ المحكمة إلى تقريرىما كتقديـ
 في المبمغ ىذا إيداع المدعية ككيؿ كتكميؼ المذككريف الحكميف مف كاحد لكؿ أتعاب بدؿ
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بتاريخ  ....،. ليكـ الدعكل ىذه في النظر تأجيؿ كأقرر ،المحكمة ىذه أمانات صندكؽ
 .....ـ/../.. في تحريران  ....ـ،/../..

تقريرىما كتسأؿ المدعية عنو، كتكمفيا المحكمة  المنتخبيففي الجمسة البلحقة يبرز الحكميف 
 .األمانات قسـ ،المحكمة ىذه أيتاـ صندكؽ لدل الحكميف تقرير في المذككر المبمغ تأميف

 الجمسة التالية:

 فمـ عميو المدعى عمى كنكدم ،المذككر ..... األستاذ المدعية ككيؿ حضر المعيف اليكـ في
 أيتاـ مدير مشركحات مف تبيف الدعكل ىذه ممؼ الى الرجكع خبلؿ كمف ،كالسابؽ يحضر
 لدل (غراـ.... .تيا زن ُِ عيار ذىب )ذبمة ككذلؾ ....(،.) كقدره مبمغ إيداع تـ بأنو محكمتنا
 اإلقرار إلى باإلضافة ،الشرعية ..... محكمة يتاـأ لصندكؽ التابع األمانات صندكؽ /..... البنؾ
 الذىب ذبمة بأف تضمف الذم.....، ..... كالشيخ .......... الشيخ الحكميف قبؿ مف المنظـ
 ككؿ .....البنؾ لدل إيداعيا تـ كالتي غراـ .....تزف كالتي ،الذبمة نفس ىي غراـ .....تزف كالتي
 إلى باإلضافة ،الدعكل ممؼ في حفظو تقرر عميو كاالطبلع تبلكتو بعد ،األصكؿ حسب ذلؾ

 حسب ذلؾ كؿ ....،. البنؾ لدل نقدم إيداع قسيمة صكرة ككذلؾ ،األيتاـ مدير مشرحات
 المدعية ككيؿ كبسؤاؿ ،الدعكل ىذه في يقاؿ ما يبؽى  لـ بأنو تقرر المحكمة فإف عميو ،األصكؿ

 المكقرة المحكمة مف ألتمس مككمتي دعكل عمى البينة قامت حيث :فقاؿ األخير كبلمو عف
 كعميو المحكمة ،الشرعي اإليجاب إجراء كأطمب ،الدعكل الئحة في جاء ما حسبيا ل الحكـ
 فيـ تعالى اهلل باسـ التالي القرار كأصدرت ،المحاكمة ختاـ أعمنت فقد لدم الحكـ أسباب كلتكفر
 ....ـ./../..في تحريرا األصكؿ حسب عمنان 

 :(ُ)الحكـ الصادر في الدعكل -ُ

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 تعالى اهلل باسـ التالي القرار صدر المذككريف المتداعييف بيف المتككنة الدعكل في

                                                           

، كيحمؿ الرقـ َُِّ/ّّّـ، في الدعكل أساس َُِْ/ُ/ِٕة دكرا الشرعية بتاريخ اعبلـ الحكـ صادر عف محكم (ُ)
(ٕٓ/ِِٓ/ُٗ.) 
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 العقد بصحيح بيا مختمى كال مدخكلة غير زكجة أنيا المذككرة ..... المدعية ادعت حيث
 ..... محكمة عف الصادرة زكاجيما عقد كثيقة بمكجب المذككر. .... عميو لممدعى الشرعي
 .....المدعية كأقرت.... ..... الشرعي المأذكف بمعرفة ).....( رقـ ....ـ،/../.. بتاريخ الشرعية
 كتخشى تبغضو كأنيا المذككر.... .عميو المدعى مف زكاجيا إتماـ في ترغب ال بأنيا المذككرة

 الزكجية حقكقيا كامؿ عف بالتنازؿ نفسيا كافتدت البغض ىذا بسبب معو اهلل حدكد تقيـ ال أف
عادة ،المذككر الزكاج عقد بمكجب استحقتيا التي  أجؿ مف أنفقو عٌما كتعكيضو المستممة اليدايا كا 

 عمييما عرضت كما ذلؾ تستطع كلـ الزكجيف بيف لئلصبلح جيدىا المحكمة بذلت كقد الزكاج
 كلـ ،بينيما الصمح مساعي لمكاالة حكميف المحكمة كانتخبت ،ذلؾ الزكج فرفض الرضائي الخمع
 كقرار الحكميف كتقرير المبرزة الخطية كالبينة كالطمب الدعكل عمى كبناءن  كعميو ،ذلؾ مف يتمكنا

 االستئنافي كالقرار الدخكؿ قبؿ القضائي بالخمع العمؿ باعتماد الشرعي لمقضاء األعمى المجمس
 لممادة كسندان  الشرعية االستئناؼ محكمة عف الصادر ،ـَُِّ/ْ/ْ تاريخ (ُُ/ُُ/َُٓ) رقـ
 أمانات صندكؽ حساب في الزكجة كدعتأ كحيث ،الشرعية المحاكمات أصكؿ قانكف مف (،ٕٓ)

 ..... زنة ُِ عيار ذىب ذبمة ككذلؾ ..... كقدره مبمغ.... .البنؾ لدل الشرعية .....محكمة
 عف الزكجة تنازؿ نظير قضائيان  خمعان  المذككريف.... . المتداعييف زكاج عقد بفسخ حكمت :فقد

 الشرعية الخمكة أك الدخكؿ لعدـ عمييا عدة ال كأف أدناه تاريخو مف اعتباران  الزكجية حقكقيا سائر
 أردنيان  ديناران  .....كمبمغ القانكنية كالمصاريؼ الرسكـ عميو المدعى كضمنت بينيما الصحيحة

 النفاذ مكقكؼ لو كتابعان  كاالستئناؼ لبلعتراض قاببلن  غيابيان  حكما المدعية لككيؿ محاماة أتعاب
 .....ـ/../..في تحريران  عمنان  فيـ الشرعية االستئناؼ محكمة قبؿ مف تصديقو عمى

 

 :(ُ)القرار االستئنافي الصادر فييا -ِ

 المحكمة ىيئة

 بيا المتعمقة األكراؽ كسائر الدعكل محضر عمى االطبلع بعد

                                                           

ـ، كيحمؿ لرقـ َُِْ/ّ/ُٔصادر عف محكمة االستئناؼ الشرعية / القدس، المنعقدة مؤقتان في الخميؿ، بتاريخ  (ُ)
 َُِّ/ّّّ، في الدعكل أساس َُِْ/ْٖ
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 قضائيان  خمعان  المذككريف.... .المتداعييف زكاج عقد بفسخ حكميا االبتدائية المحكمة أصدرت
 لعدـ عمييا عدة ال كأف ،أدناه تاريخو مف اعتباران  الزكجية حقكقيا سائر عف الزكجة تنازؿ نظير

 القانكنية كالمصاريؼ الرسكـ عميو المدعى كضمنت بينيما الصحيحة الشرعية الخمكة أك الدخكؿ
 لبلعتراض قاببلن  غيابيان  حكمان  المدعية لككيؿ محاماة أتعاب اردنيان  ديناران  كعشريف خمسة كمبمغ

 بناءن  كذلؾ الشرعية االستئناؼ محكمة قبؿ مف تصديقو عمى النفاذ مكقكؼ لو كتابعان  كاالستئناؼ
 لمقضاء األعمى المجمس كقرار الحكميف كتقرير المبرزة الخطية كالبينة كالطمب الدعكل عمى

 تاريخ ُُ/ُُ/َُٓ رقـ االستئنافي كالقرار الدخكؿ قبؿ القضائي بالخمع العمؿ باعتماد الشرعي
 أصكؿ قانكف مف ٕٓ لممادة كسندان  الشرعية االستئناؼ محكمة عف الصادر ـَُِّ/ْ/ْ

 .الشرعية المحاكمات

 الدعكل كقائع

 الشرعية الخمكة بيا كالمختمي الداخؿ غير عميو المدعى زكجة المدعية أف الدعكل كقائع تفيد
 بينيما الزكجية استمرت إذا اهلل حدكد تقيـ ال أف كتخشى كتكرىو عميو المدعى تطيؽ ال كأنيا
 المدعى طالبت كأنيا شرعية حقكؽ أك أخرل أعياف كأيو مير مف قبضتو ما لدفع مستعدة كأنيا
  .قضائياٌ  خمعاٌ  ليا الحكـ المحكمة مف كطمبت ذلؾ عف امتنع أنو إال الرضائي بالخمع عميو

 الحكـ

 :يمي ما تبيف الدعكل كقائع في كالمداكلة التدقيؽ كلدل

 كعمؿ كشركطيا تعريفيا حيث مف، الدخكؿ قبؿ القضائي الخمع دعكل ماىية بياف مف بدٌ  ال
 .الحكميف

 زكجيا ضدٌ  الزكجة تقيميا دعكل :بأنيا الخمكة كأ الدخكؿ قبؿ القضائي الخمع دعكل ؼتعرٌ      
قامة الزكاج إلتماـ سبيؿ ال كأنو اهلل حدكد تقيـ ال أف كتخشى كرىتو أك بغضتو ما إذا  حياة كا 

 أك الزكاج عقد إجراء عند المير مف قبضو تـ ما إرجاع ك ميرىا عف لمتنازؿ تستعد كأف زكجية
 .الزكاج أجؿ مف الزكج أنفقو كما قائمة ىدايا مف أخذتو كما المير حساب عمى دفع ما

 :خمعاٌ  العقد بفسخ لمزكجة الحكـ شركط
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 كال جانبيا أك جانبو مف لسبب لو بالكراىية تصرح كأف زكجيا مع الحياة الزكجة تبغض أف -ُ
 البغض ىذا بسبب اهلل حقكؽ تقيـ ال أف الزكجة تخشى كأف الزكجية الحياة الستمرار سبيؿ
 الزكجة إقرار كيكفي زكجيا مع لمحياة بغضيا إلى أدت التي األسباب ببياف الزكجة تمـز كال

 بسبب تخشى كأنيا الزكجية الحياه الستمرار سبيؿ ال كأنو زكجيا مع لمحياة ببغضيا المجرد
 .لمدعكل مادية ككقائع كاؼ تعالى اهلل حدكد تقيـ ال أف البغض ىذا

 المير حساب عمى دفع ما لزكجيا ترد كأف المير عف بالتنازؿ نفسيا الزكجة تفتدم أف -ِ
 (.الدخكؿ قبؿ) الزكاج أجؿ مف الزكج أنفقو كما قائمة كانت إذا كاليدايا

 ليذه تنتدبيما الذيف بالحكميف أك بنفسيا سكاء صمحاٌ  الدعكل إنياء في المحكمة تفمح ال أف -ّ
 مف مشركحات كركد بعد إال الخمع دعكل في المحكمة تسير ال األحكاؿ كؿ كفي الميمة
 الرضائي الخمع إجراء عمى االتفاؽ كتعذر الصمح تعذر تفيد األسرم كاإلصبلح اإلرشاد دائرة
 الخمع كعرض الزكجيف بيف الصمح تحقيؽ في جيدىا بذؿ مف المحكمة ذلؾ يمنع كال

 .عمييما الرضائي

 المحكمة كعمى ،الزكجيف بيف الصمح محاكلة بعد إال خمعاٌ  بالفسخ المحكمة تحكـ ال: الحكماف
ال المحكمة انتخبتيـ حكميف سميا فإف أىميما مف حكميف عمى االتفاؽ الطرفيف تكميؼ  انتدبت كا 

 فإف ،أشير الثبلثة تتجاكز ال مٌدة خبلؿ الزكجيف بيف الصمح مساعي لمكاالة قبميا مف المحكمة
 .الحكماف قررىما ما عادةإ تأميف بعد الزكجيف بيف العقد بفسخ المحكمة تحكـ الصمح يتـ لـ

 يقضي ابتدائية محكمة عف صادر قرار بتصديؽ حكمت أف االستئنافية الحكمة ليذه سبؽ     
 قرار بتأييد المكقرة الشرعية العميا المحكمة قرار كصدر ،قضائيان  خمعان  الطرفيف زكاج عقد بفسخ
 .ـَُِْ/ْ/ِِ بتاريخ َُِْ/ْْ رقـ قرارىا بمكجب باألغمبية االستئنافية المحكمة ىذه

 كجاء الدعكل كقائع عمى القانكف صحيح أعممت قد االبتدائية المحكمة كانت كلما كعميو       
 .المذككر حكميا تأييد تقرر االستئنافية المحكمة ىذه جعؿ الذم األمر كاألصكؿ متفقاٌ  قرارىا

 ألنو ذلؾ لمحكـ األغمبية  سنادإ ..........القاضي االستئنافية المحكمة عضك كعارض        
 قانكف نص لعدـ ردىا كقرر ....،.شرعية عف صادرة قضائي خمع دعكل فسخ أف لو سبؽ

 معارضة عمى عبلكة القضائي بالخمع الزكاج عقد فسخ طمب جكاز عمى الشخصية األحكاؿ
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 قرار أيدت الشرعية العميا المحكمة كانت كلٌما ،الحنفي المذىب مف لمراجح القضائي الخمع دعكل
 المحكمة قرار كاف كلما قضائيان  خمعا الزكاج عقد بفسخ باألغمبية الشرعية االستئناؼ محكمة
 حكـ تأييد تقرر لذا قناعتيا عف النظر بغض االستئنافية المحكمة ليذه ممـز الشرعية العميا

 الشرعية العميا المحكمة أماـ لمطعف قاببل حكما فقط السبب ليذا المذككر االبتدائية المحكمة
 .....ـ/../..في تحريران 
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 التفريؽ لمنزاع كالشقاؽ. في لمقاضي التقديرية السمطةالمبحث الثاني: 

 
 .كاصطبلحان  لغةن المطمب األكؿ: تعريؼ النزاع كالشقاؽ         

 
المطمب الثاني: مشركعية التفريؽ لمنزاع كالشقاؽ كالحكمة مف         

 مشركعيتو.
 

 المطمب الثالث: التفريؽ لمشقاؽ كالنزاع في القانكف.        
 

: السمطة التقديرية لمقاضي في النزاع كالشقاؽ الرابعالمطمب         
 .كتطبيقاتيا في القانكف
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 .كاصطبلحان  لغةن اع كالشقاؽ المطمب األكؿ: تعريؼ النز 

 : لغةن النزاع 

 كانتزع فاقتمع، أم اقتمعو: فانتزع كانتزعو كنزيع، منزكع فيك ،نزعان  ينزعو الشيء نزع       
 قمع في أم النزع في فبلف كقكليـ أزالو،: عممو عف العامؿ األمير كنزع حمؿ، ثـ اقتمعو: الرمح
 .(ُ)الحياة

 ، كمف ىذا يتبيف بأف النزاع ىك الخبلؼ.(ِ)فيو خبلؼ ال أم :األمر ىذا في نزاع كمنو ال      

 :اصطبلحان النزاع 

 أك باأليدم التماسؾ إلى تمتدٌ  كقد الشتائـ تبادؿ عمى تقتصر قد جماعات أك أفراد بيف الخصكمة 
 .(ّ)المشاجرة في ما أداة استخداـ

  :كاصطبلحان  لغةن الشقاؽ 

 .(ْ)اثنيف بيف كالخبلؼ فريقيف بيف ىك العداكة

 .(ٓ)االتِّفاؽ كعدـ كالخصكمة كىك االختبلؼ كاالنقساـ،

 .(ٔ)كالتخاصـ المختار بأف الشقاؽ ىك: االختبلؼ الدر عمى المحتار رد كجاء في

كيتبيف مما سبؽ بأف التفريؽ لمنزاع كالشقاؽ ىك الطبلؽ الكاقع بيف الزكجيف بسبب       
 دعي بيا الزكجاف ضد بعضيما.الخبلفات كالتخاصمات كاألضرار التي ي

 

 
                                                           

 (.ّْٗ/ٖابف منظكر، لساف العرب، ) (ُ)
 (.ُِْٗ/ّعبد الحميد عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، )(ِ)
 (.ُِْٗ/ّالمرجع السابؽ، ) (ّ)
 (.ُّٖ/َُابف منظكر، لساف العرب، ) (ْ)
 (.ُِِّ/ِ)عبد الحميد عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، (ٓ)
 (.ُْْ/ّابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار، ) (ٔ)
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 .مشركعيتو مف كالحكمة كالشقاؽ لمنزاع التفريؽ مشركعية: الثاني المطمب

عمى مشركعية بعث الحكميف بيف الزكجيف عند كجكد النزاع كالشقاؽ  (ُ)اتفؽ الفقياء      

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  بينيما، لقكلو تعالى: )

 .(ِ)(ک    ک  گ           گ  گ      کژ    ڑ  ڑ  ک

 كلكنيـ اختمفكا في جكاز تفريؽ المحكميف بيف الزكجيف لمنزاع كالشقاؽ عمى قكليف:      

لى أنو ال إ (ٓ)كأحمد في أحد ركايتيو (ْ)كالشافعي في أحد قكليو (ّ)القكؿ األكؿ: ذىب الحنفية
عمى ذلؾ بػما يجكز لممحكميف التفريؽ بيف الزكجيف لمنزاع كالشقاؽ الحاصؿ بينيما، كاستدلكا 

 يمي:

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    قكلو تعالى: ) -ُ

 .(ٔ)(ک    ک  گ           گ  گ      کڑ  ڑ  ک
ىي اإلصبلح بيف الزكجيف مف غير تفريؽ، المقصكد مف اآلية أف ميمة الحكميف  كجو الداللة:
 .(ٕ)تفريقان  يذكر بينيما(، كلـ اهلل يكفؽ إصبلحا يريدا ذكر في اآلية )إف كجؿ عز اهلل كذلؾ ألف

 يككبل لـ فإذا بو، كككؿ إليو، جعؿ ما في إال الككيؿ تصرؼ يجكز كال ككيبلف، إف الحكميف -ِ
 .(ٖ)ذلؾ فعؿ ليما يجز لـ بالفرقة،

 
                                                           

ىػ، شرح مختصر الطحاكم، تحقيؽ: د. عصمت اهلل  َّٕأحمد بف عمي أبك بكر الرازم الحنفي، المتكفى:  ،الجصاص(ُ)
د زينب محمد حسف فبلتة، أعد الكتاب لمطباعة كراجعو  -د محمد عبيد اهلل خاف  -أ. د. سائد بكداش  -عنايت اهلل محمد 

(، الكاساني، ْٔٓ/ْـ، )ََُِ -ىػ ُُّْ، ُلسراج، طكدار ا -كصححو: أ. د. سائد بكداش، دار البشائر اإلسبلمية 
(،    َِٔ/ٗ(،     الماكردم، الحاكم الكبير، )َِٖ/ٓ(،     الشافعي، األـ، )ّّْ/ِبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )

 (.َُٕ/ٖ(،   ابف قدامة، الشرح الكبير عمى متف المقنع، )َِّ/ٕابف قدامة، المغني، )
 (.ّٓة )سكرة النساء، اآلي (ِ)
 (.ّّْ/ِ(،    الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )ْٔٓ/ْالجصاص، شرح مختصر الطحاكم، ) (ّ)
 (.َِٔ/ٗ(،    الماكردم، الحاكم الكبير، )َِٖ/ٓالشافعي، األـ، ) (ْ)
 (.َِّ/ٕابف قدامة، المغني، ) (ٓ)
 (.ّٓسكرة النساء، اآلية ) (ٔ)
 (َِٖ/ٓالشافعي، األـ، ) (ٕ)
 (.ْٔٓ/ْالجصاص، شرح مختصر الطحاكم، ) (ٖ)
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 القكؿ الثاني: 

 يجكز أنو ، إلى(ّ)المعتمدة ركايتيو في كأحمد ،(ِ)المعتمد في كالشافعي (ُ)المالكية ذىب     
 :يمي بػما ذلؾ عمى كاستدلكا بينيما، الحاصؿ كالشقاؽ لمنزاع الزكجيف بيف التفريؽ لممحكميف

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    قكلو تعالى: ) -ُ

 .(ْ)(ک    ک  گ           گ  گ      کڑ  ڑ  ک
 :(ٓ)مف ثبلثة أكجو كجيف مف قبؿ الحكميفتدؿ اآلية عمى جكاز التفريؽ بيف الز  كجو الداللة:     

 :(ٓ)أكجو
 جية مف الحكميف إنفاذ مف يضمنو ما يككف أف فاقتضى الحاكـ إلى تكجو خطاب أنو: أحدىا
 .الزكجيف دكف الحاكـ

 .الزكجيف دكف ليما اإلرادة أف عمى فدؿ الحكميف، إلى راجع (إصبلحان  يريدا )إف: قكلو: كالثاني

 كالحاكـ. ،منيما جبران  الحكـ لنفكذ عمييما الحكميف اسـ إطبلؽ أف: كالثالث

 عمبل ذلؾ عمى قدرا فإف جيدىما، البيف ذات إصبلح في يسعيا أف الحكميف عمى أم       
ف عميو،  الحاكـ مف أمر دكف مف ذلؾ ليما جاز بينيما التفريؽ كرأيا حاليما إصبلح أعياىما كا 
 .(ٔ)الزكجيف مف بالفرقة تككيؿ كال البمد في

 مف فئاـ منيما كاحد كؿ مع عميان  أتيا كامرأة رجبلن  أف السمماني، عبيدة عف ما جاء في األثر -ِ
 فبعثكا أىميا، مف كحكما أىمو، مف حكما ابعثكا - عنو اهلل رضي - عمي فقاؿ الناس،

                                                           

الصاكم، بمغةن السالؾ ألقرب المسالؾ المعركؼ بحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير )الشرح الصغير ىك شرح الشيخ  (ُ)
( ،) اـً مىاًلؾو مى  (.ُْٓ/ِالدردير لكتابو المسمى أقرب المسالؾ ًلمىٍذىىًب اإلًٍ

 .(َِٔ/ٗالماكردم، الحاكم الكبير، ) (ِ)
 (.َُٕ/ٖ(،   ابف قدامة، الشرح الكبير عمى متف المقنع، )َِّ/ٕابف قدامة، المغني، ) (ّ)
 (.ّٓسكرة النساء، اآلية ) (ْ)
 (.َِٔ/ٗالماكردم، الحاكم الكبير، ) (ٓ)
 ىػ، فتحي َُّٕالمتكفى:  ،الًقنَّكجي، أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم (ٔ)

ارم، المىكتبة العصريَّة لمطبىاعة  البياف في مقاصد القرآف، عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو: خادـ العمـ عىبد اهلل بف إبراىيـ األنصى
يدىا   (.َُُ/ّـ، )ُِٗٗ -ىػ ُُِْ،  ُبىيركت، ط –كالٌنٍشر، صى
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 تجمعا أف رأيتما إف الحؽ؟ مف عميكما ما تدرياف ىؿ: لمحكميف عمي قاؿ ثـ حكميف،
ف جمعتما، : الرجؿ فقاؿ. كلي عمي اهلل بكتاب رضيت: المرأة فقالت فرقتما( تفرقا أف رأيتما كا 

 حتى تبرح ال بو، كفي ركاية: كاهلل رضيت بما ترضى حتى كذبت عمي: فقاؿ فبل، الفرقة أما
 .(ُ)بو أقرت الذم بمثؿ تقر
جكاز التفريؽ بيف الزكجيف مف قبؿ الحكميف ألف عمي  عمى يدؿ كجو الداللة: ىذا الخبر     

 .(ِ)ذلؾ أجبر الزكج عمى

مف خبلؿ مناقشة أدلة الفريقيف نجد أف أدلة الفريؽ الثاني أقرب لمعدالة؛ ألنو إذا لـ يقكما 
التفريؽ لمنزاع الحكميف بالتفريؽ بينيما تمقائيان، كانتظرا مكافقة الزكج، لـ يحصؿ المطمكب مف 
 كالشقاؽ، كىك رفع الظمـ كخاٌصة إذا كانت طالبة التفريؽ لمنزاع كالشقاؽ ىي الزكجة.

ما ذىب إليو الفريؽ الثاني، أال كىك جكاز التفريؽ لمنزاع كالشقاؽ مف قبؿ إلى الباحث  يميؿ      
الحكميف، ألنو ينطبؽ مع قكاعد العدالة،  كألف في إمساؾ الزكجة مع الضرر مخالؼ لقكلو 

صمى –، ككذلؾ لقكلو الرسكؿ (ّ)(ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  تعالى: )
 .(ْ)ضرار( كال ضرر )ال -كسمـاهلل عميو 

 الحكمة مف مشركعية التفريؽ بيف الزكجيف لمنزاع كالشقاؽ:

سابقان بأف الحياة الزكجية مبنية عمى األنس كالسكف كالمكدة كالمحبة كالرحمة،  كما ذكرت      
فإذا كقع الخبلؼ كالنزاع بيف الزكجيف كلحؽ بيما أك بأحدىما الضرر نتيجة تصرفات نتجت مف 

لطرؼ اآلخر، فإف ىذا يتنافى مع اليدؼ مف الزكاج، كيمحؽ الضرر باألبناء، كييدـ األسرة، ا

                                                           

ابن حجر  اسناده صحيح، أنظر:قاؿ ابف حجر (،   )ِِٔفعي، المسند، )(،    الشاَِّ/ٕابف قدامة، المغني، ) (ُ)

أخرجو عبد الرزاؽ، عف  (،    ِِْْ/ٓ، )الحبير التمخيص بػ المشيكر الكجيز شرح أحاديث تخريج تمخيص في التمييز
زكريا بف غبلـ قادر الباكستاني، ما صح مف آثار الصحابة في   معمر عف أيكب عف ابف سيريف عف عبيدة السمماني، 

 ((.َُٕٓ/ّـ، )َََِ -ىػ ُُِْ، ُبيركت، ط -دار ابف حـز لمطباعة كالنشر كالتكزيع  جدة، -الفقو، دار الخراز
 (.َِّ/ٕابف قدامة، المغني، ) (ِ)
 (.ُِّسكرة البقرة، اآلية ) (ّ)
(،   كىك حديث صحيح االسناد، ٓٓ/ٓ(،    ابف حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، )ِِْالشافعي، المسند، ) (ْ)

 (.ّٖٓ/ْ، نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي )الزيمعي
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كبما أف الضرر ظمـ فبل بد مف كجكد طريؽ لرفع الظمـ كالعدكاف، فإف التفريؽ بيف الزكجيف 
 لمنزاع كالشقاؽ ىك سبيؿ لرفع ىذا الظمـ.

 .القانكف في كالنزاع لمشقاؽ التفريؽ: الثالث المطمب

 التفريؽ بيف الزكجيف لمنزاع كالشقاؽ مكضكع األردني الشخصية األحكاؿ قانكف تناكؿ لقد      
 أف منيما فمكؿ الزكجيف بيف كشقاؽ نزاع ظير إذا ( منو كالتي تنص عمى:ُِّالمادة ) في

 استمرار اإلضرار ىذا مع يمكف ال بحيث فعبلن  أك قكالن  بو اآلخر إضرار ادعى إذا التفريؽ يطمب
 : الزكجية الحياة

 اإلصبلح في جيده القاضي بذؿ بيا الزكج أضرار كأثبتت الزكجة مف التفريؽ طمب كاف إذا -أ
 عف تقؿ ال مدة الدعكل جؿكأ ،معيا حالو يصمح بأف الزكج نذرأ اإلصبلح يكف لـ فإذا بينيما
  .الحكميف إلى األمر أحاؿ بينيما اإلصبلح يتـ لـ فإذا شير

 اإلصبلح في جيده القاضي بذؿ كالشقاؽ النزاع كجكد كاثبت الزكج ىك المدعى كاف إذا -ب
 كبعد ،بالمصالحة أمبلن  شير عف تقؿ ال مدة دعكاه القاضي جؿأ اإلصبلح يكف لـ فإذا بينيما
  .حكميف إلى األمر القاضي أحاؿ الصمح يتـ كلـ دعكاه عمى أصر إذا األجؿ انتياء

 مف أحدىما يككف فكأ اإلصبلح عمى قادريف عدليف رجميف يككنا أف :الحكميف في يشترط -ج
 ذكم مف رجميف القاضي حكـ ذلؾ يتيسر لـ فكا   ،أمكف إف الزكج أىؿ مف كاآلخر الزكجة أىؿ

  .اإلصبلح عمى كالقدرة كالعدالة الخبرة

 أم مع أك ،جيرانيما مع أك ،معيما الزكجيف بيف كالنزاع الخبلؼ أسباب الحكماف يبحث -د
 فإذا عميو يكقع بمحضر تحقيقاتيما يدكنا أف كعمييما ،معو بحثيما في فائدة الحكماف يرل شخص

  .أقراىا مرضية طريقة عمى كاإلصبلح التكفيؽ إمكاف رأيا

 التفريؽ قررا الزكجة مف جميعيا اإلساءة أف ليما رى يى كظى  اإلصبلح عف الحكماف عجز إذا -ىػ
ذا كتكابعو المير عف يقؿ ال أف عمى يريانو الذم العكض عمى بينيما  مف كميا اإلساءة كانت كا 
 لك كما الزكجية حقكقيا بسائر تطالبو أف لمزكجة أف عمى بائنة بطمقة بينيما التفريؽ قررا الزكج
  .بنفسو طمقيا
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 بنسبة المير مف قسـ عمى بينيما التفريؽ قررا الزكجيف مف اإلساءة أف لمحكميف ظير إذا -ك
 عمى بينيما التفريؽ قررا اإلساءة نسبة تقدير مف يتمكنا كلـ الحاؿ جيؿ فكا   ،منيما كؿ إساءة

  .أييما مف أخذه يرياف الذم العكض

 قرار قبؿ دفعة تؤمف أف فعمييا التفريؽ طالبة ىي ككانت ،عكض بأم الزكجة عمى حكـ إذا -ز
 الحكماف يقرر التأجيؿ عمى الزكج مكافقة حالة كفي بتأجيمو الزكج يرض لـ ما بالتفريؽ الحكميف
 أف الحكماف كقرر التفريؽ طالب ىك الزكج كاف إذا أما ،بذلؾ القاضي كيحكـ البدؿ عمى التفريؽ
 . الحكميف قرار كفؽ كالعكض بالتفريؽ القاضي فيحكـ عكضان  الزكجة تدفع

 األخيرة الحالة كفي ،مرجحان  ثالثان  إلييما ضـ أك ،غيرىما القاضي ـحكٌ  الحكماف اختمؼ إذا -ح
  .األكثرية بقرار يؤخذ

 يحكـ أف القاضي كعمى ،إلييا تكصبل التي بالنتيجة القاضي إلى التقرير رفع الحكميف عمى -ط
 المادة. ىذه ألحكاـ مكافقان  كاف إذا بمقتضاه

 في كالشافعي  كمف خبلؿ النظر في ىذه المادة يتبيف بأف القانكف أخذ بمذىب )المالكية       
 كالشقاؽ لمنزاع الزكجيف بيف القائميف بجكاز التفريؽ الثانية(، ركايتيو في كأحمد ،المعتمد أحد

 بينيما. الحاصؿ

لمنزاع  التفريؽ يطمب الحؽ بأف كاحد منيما فمكؿ الزكجيف بيف كشقاؽ نزاع ظير فإذا      
تفريؽ كالشقاؽ بينو كبيف الطرؼ اآلخر، عمبلن بأحكاـ المادة السابقة، عف طريؽ رفع دعكل ال

لممحكمة المختصة كيثبت لممحكمة كجكد النزاع كالشقاؽ بينو كبيف الطرؼ اآلخر، كبعد تحقؽ 
المحكمة كجكد النزاع كالشقاؽ المستحكـ بينيما تنذر الزكج مدة شير إلصبلح حالو مع زكجتو 

ف أحكاؿ الزكجيف كيفرقاف كمة القضية لمحكميف، فيدرس الحكمافإذا تعذر اإلصبلح تحيؿ المح
 بينيما عمى نسبة اإلساءة التي يريانيا مناسبة. 
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 القانكف في كتطبيقاتيا كالشقاؽ النزاع في لمقاضي التقديرية السمطة: الثالث المطمب

عمى كيفية السير في دعكل النزاع كالشقاؽ مف نقطة ظيكره بيف  (ُ)(ُِّنصت المادة )     
الزكجيف كرفعو لدل المحكمة المختصة لغاية الفصؿ في الدعكل بتصديؽ تقرير الحكميف فييا 
ث مف قبؿ القاضي، كلبياف السمطة التقديرية لمقاضي في دعكل النزاع كالشقاؽ سيتطرؽ الباح

 لدراسة ذلؾ مف خبلؿ ثبلثة فركع:

لطمب التفريؽ لمنزاع  ان : الخبلفات التي بيف الزكجيف التي تستأىؿ أف تككف سببكؿ األ فرعال
 كالشقاؽ.

 : ثبكت النزاع كالشقاؽ لدل المحكمة.الفرع الثاني

 ف.: الحكماالفرع الثالث

 

 لمنزاع التفريؽ لطمب ان سبب تككف أف تستأىؿ التي الزكجيف بيف التي الخبلفات: االكؿ الفرع
 .كالشقاؽ

 لمنزاع كالشقاؽ إذا التفريؽ يطمب لقد نصت المادة السابقة عمى أف لكؿ مف الزكجيف أف     
 الزكجية. الحياة استمرار اإلضرار ىذا مع يمكف ال بحيث فعبلن  أك قكالن  بو اآلخر إضرار ادعى

زاع كقد ترؾ القانكف مساحة تقديرية لمقاضي الشرعي يحدد بيا إف كاف ما يدعيو مدعي الن     
 لطمب التفريؽ لمنزاع كالشقاؽ. ان كالشقاؽ بأف يستأىؿ أف يككف سبب

ف كبسمطتيـ التقديرية و اعتمدىا القضاة الحاليكف كالسابقك ىناؾ أسباب كثيرة متعددة كمتنكعك      
 جميعيا تستأىؿ أف تككف سبب لمنزاع كالشقاؽ منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

البذيئة مف أحد الزكجيف تجاه اآلخر، تمحؽ الضرر المعنكم بو، كأف صدكر الشتائـ كاأللفاظ  -
يمعنو أك يسبو أك يسب أحد أقاربو كأمو أك أبيو أك أىمو، أك أف ينعتو أك ينعت أقاربو بأم 

 صفو ال تميؽ بكرامة اإلنساف.
                                                           

 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف االحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُِّالمادة ) (ُ)
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 ضرب أحد الطرفيف لآلخر، سكاء باليد أك القدـ أك بأم أداة أخرل، كالعصا. -
 المتكرر مف بيت زكجيا دكف إذنو، إلى أم مكاف مف غير ضركرة.خركج الزكجة  -
 غياب الزكج أك الزكجة المتكرر عف بيت الزكجية، دكف عذر. -
 تناكؿ أحد الزكجيف أم نكع مف المسكرات، أك المخدرات كما شابييا. -
 إفشاء أحد الزكجيف األسرار الزكجية الخاصة خارج بيتيما. -
المنزلية الخاصة بيا، كرفض تقديـ الحقكؽ المترتبة عمييا تجاه رفض الزكجة القياـ باألعماؿ  -

 زكجيا.
 رفض الزكج بالقياـ بمسؤكلياتو تجاه أسرتو، كتقصيره في الحقكؽ المترتبة عميو تجاه زكجتو. -

كالشقاؽ كال تشكؿ قناعة عند القضاة  لمنزاع ان ال تستأىؿ أف تككف سبب أسباب أخرل كىناؾ     
 :الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى منيا التفريؽ بيف الزكجيف لمنزاع كالشقاؽليعتمدكا عمييا في 

 الخبلفات البسيطة بيف األزكاج التي ال تفضي لمنزاعات المستحكمة. -
 .إف كانت في حدكد المباحات باألسمحة تجارة كعمؿ الزكج -
 غياب الزكج المتكرر عف بيت الزكجية لعذر مشركع، كالغياب لمعمؿ خارج الببلد. -
خركج الزكجة لمعمؿ في أعماؿ ال تخالؼ الديف، بعد إذف الزكج ليا في بداية عمميا  -

 بالعمؿ.
تناكؿ أحد الزكجيف بعض األدكية الضركرية التي مف شأنيا أف تخرج اإلنساف عف إرادتو  -

 لمطرؼ اآلخر. ان في تصرفاتو، التي قد تسبب ضرر 
 

 .المحكمة لدل كالشقاؽ النزاع ثبكت: الثاني الفرع

( لسنة ُٔف منذ أف طرح قانكف األحكاؿ الشخصية رقـ )لقد اعتمد القضاة الشرعيك       
ـ عند تحققيـ مف كجكد النزاع كالشقاؽ بيف الزكجيف عمى إثبات الزكجة الضرر الكاقع ُٕٔٗ

عمييا مف قبؿ زكجيا، كعمى إثبات الزكج النزاع كالشقاؽ بينو كبيف زكجتو، كذلؾ حسب القاعدة 
 . (ُ)بينة عمى مف ادعى كاليميف عمى مف أنكرالعامة: ال

                                                           

 (.ْٕ/ُ( مف مجمة األحكاـ العدلية، عمي حيدر، درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، )ٕٔالمادة ) (ُ)
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ثبات حكادث النزاع فكاف عمى مدًع النزاع كالشقاؽ إثبات إ       ضرار الطرؼ اآلخر بو، كا 
ية لمطرؼ كالشقاؽ، إما بالبينة الشخصية، أك البينة الخطية، أك عميو طمب تكجيو اليميف الشرع

القاضي بكجكد النزاع كالشقاؽ بيف ثبات دعكاه، حتى يحكـ المدعى عميو إف عجز عف إ
 الزكجيف، كيرسؿ حكميف لئلصبلح بينيما، فإف لـ يستطيعا االصبلح يفرقا بينيما.

ثباتيا؛ ألنيا تككف في أغمب األحياف النزاع كالشقاؽ غالبان ما يصعب إ كبما أف حكادث     
سكاىما، فيصعب اثباتيا كحدىما، ال يطمع عمييما أحد ف يخؿ الغرؼ المغمقة حيث يككف الزكجدا

بالبينة الشخصية، كنادران جدان أف تكجد بينة خطية عمى ذلؾ، إف ذىبنا إلى اليميف الشرعية عند 
ضراره، لدنيكية، كمف يضر بزكجو متعمدان إالعجز عف اإلثبات، فإف خراب الذمـ يذىب الحقكؽ ا

ذا مف شأنو أف يعرض ران فكؽ ضرره، كىيؿ عميو حمؼ اليميف حتى يزيده ضر كينكر ذلؾ، يس
ابؿ حصكليا عمى الطبلؽ، الطرؼ اآلخر كخاصة الزكجة لبلبتزاز، كأف تتنازؿ عف حقكقيا مق

ىدار لحقيا، ككذلؾ مف شأنو أف يطيؿ أمد التقاضي بيف الزكجيف، مما يعٌقد الحياة كفي ىذا إ
إلى أىمييما، كىذا  بيف الزكجيف لتنتقؿ ا تتطكر ىذه الخبلفات كالمشاكؿبينيما أكثر فأكثر، كربم

 لمفتنة داخؿ المجتمع. ان يفتح باب

لكؿ ىذا كرفعان لمحرج عمى الزكجيف كمنعان لبلبتزاز الذم يحصؿ نتيجة العجز عف  ان كدرء     
اثبات الضرر أك حكادث النزاع كالشقاؽ فقد اجتمع المجمس األعمى لمقضاء الشرعي في 

ضافة لييئة محكمة االستئناؼ الشرعية، كقرركا منح فمسطيف، كىيئة المحكمة العميا الشرعية، باإل
متثبت مف كجكد النزاع كالشقاؽ بشيرتو بيف أىالي الزكجيف لالقاضي سمطة تقديرية يعتمد عمييا 

عمى اشتيار كانتشار النزاع  ، فإذا قامت البينةكأقاربيما كشيكعو في البمد الذم يسكناف فيو
تو، كأحاؿ األمر بيف الزكجيف لحكميف ليحاكال اإلصبلح كالشقاؽ بيف الزكجيف، حكـ القاضي بثبك 

 ا بينيما.ا اإلصبلح فرقبينيما، فإف لـ يستطيع

 :بيذا الخصكص منيا إعماماتكقد صدر عف ديكاف قاضي قضاة فمسطيف      

 



 

219 

 (ُ)(َُِِ/ٗٓتعميـ رقـ )

 ......الشرعي المحتـر.فضيمة قاضي

 ،السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

عمى اجتماع المجمس األعمى لمقضاء الشرعي كىيئة المحكمة العميا الشرعية كىيئتي محكمة بناءن 
ـ كاالجتماع الدكرم لمقضاة الشرعييف َُِِ/ٖ/ِٕاالستئناؼ الشرعية القدس كنابمس بتاريخ 

 ـ في مقر ديكاف قاضي القضاة في راـ اهلل بالخصكص اآلتي:َُِِ/ٖ/َّالمنعقد بتاريخ 

العمؿ بالخمع القضائي كالمشاىدة مع االستضافة كسمطة تقدير القاضي الشرعي يقتضي منكـ 
ـ كاعتماد النماذج الصادرة عف المكتب الفني َُِِ/ٗ/ُبشيرة النزاع كالشقاؽ اعتباران مف 

 كالمصدؽ مني كمعيار لمعمؿ.

 .(ِ)(َُِِ/ٕٔتعميـ رقـ )

 .......الشرعية المحتـر.فضيمة قاضي

المحاكـ  كالمبلحظات التي تمت في االجتماع غير العادم لقضاة كمكظفي بناءن عمى المناقشات
ـ في حـر بمدية َُِِ/ٗ/ُٕاإلرشاد كاإلصبلح األسرم( المنعقد بتاريخ  اكمسؤكلك الشرعية )

 فإنو يقتضى العمؿ كااللتزاـ بالنقاط اآلتية: ،البيرة

يرية في مسألة ثبكت كحيث تـ مؤخران إعطاء القاضي مساحة كاسعة إلعماؿ سمطتو التقد -
النزاع كالشقاؽ بيف الزكجيف في دعكل النزاع كالشقاؽ، فإنو يحؽ لمقاضي إعماؿ أية 

 كسيمة قانكنية ممكنة تساعده في تحقيؽ القناعة كاليميف مثبلن.
تقديـ دعكل الخمع القضائي يكقؼ دعكل الطاعة، كما ىك الحاؿ في دعكل النزاع  -

 كالشقاؽ.

                                                           

(، رقـ َُّْـ، رقـ الصدكر، )َُِِ/ٖ/َّ( صادر عف ديكاف قاضي القضاة بتاريخ َُِِ/ٗٓتعميـ رقـ ) (ُ)
 (.ُٓاإلضبارة، )ؽ/

(، رقـ ُُّْـ، رقـ الصدكر، )َُِِ/ٗ/َِ( صادر عف ديكاف قاضي القضاة بتاريخ َُِِ/ٕٔتعميـ رقـ ) (ِ)
 (.ُٓاإلضبارة، )ؽ/
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ينظر القضية ىك الذم يحدد بدؿ أتعاب المحكميف عند إقرار القاضي الشرعي الذم  -
 لجاف التحكيـ الحقان كيدفع البدؿ قبؿ إجراء تبميغيـ.

حماية لحقكؽ الزكجيف محاكلة لفي تاريخ القضاء الفمسطيني لما فيو مف  فكاف ىذا سابقة     
يما قرينة قكية تدؿ عمى مف الضياع، إذ إف في اشتيار النزاع كالشقاؽ بيف أقارب الزكجيف كجيران

 ثباتو.مما يسيؿ عممية إكجكد النزاع كالشقاؽ بينيما 

سنذكرىا - القضاة، ككذلؾ كفي اآلكنة األخير كبناءن عمى تعميمات صادرة عف ديكاف قاضي     
ف في التثبت مف كجكد النزاع كالشقاؽ بيف الزكجيف اعتمادان فقد اتجو القضاة الشرعيك   -الحقان 

ككف ية قضايا سجمت لدل المحاكـ الشرعية عمى اختبلؼ أنكاعيا بيف الزكجيف، فيعمى كجكد أ
كجكد مشركحات صادرة عف  لثبكت قضية النزاع كالشقاؽ، ككذلؾ اعتمدكا عمى ذلؾ سببان كافيان 

 رشاد األسرم تنص عمى كجكد مراجعات ألحد الزكجيف أك كمييما لدييا.دائرة اإل

اع كالشقاؽ بيف الزكجيف ف لمتثبت مف كجكد النز القضاة الشرعيك ؾ كحسب، فقد اعتمد ليس ذل    
ثبات مدعي النزاع كالشقاؽ بتدخؿ المصمحيف بيف الزكجيف، كلـ يفمحكا باإلصبلح عف طريؽ إ

بينيما، كعمى ىذا أيضان لمقاضي مساحة كاسعة في تحديد عدد المصمحيف الذيف ثبت تدخميـ 
 .لئلصبلح بيف الزكجيف كلـ يفمحكا بذلؾ

 كمف ىذه التعميمات: 

 (ُ)(َُِٗ/ّْتعميـ رقـ )

 فضيمة قاضي محكمة......الشرعية المحتـر

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،

كالحقان لتعميمنا  ،ـَُِٗ/ٕ/ُٔـ تاريخ: َُِٗ/ْ :بناء عمى محضر اجتماع المكتب الفني رقـ
ـ بخصكص ترؾ مساحة لقناعة القاضي كسمطتو َُِِ/ٖ/َّـ تاريخ:َُِِ/ٗٓرقـ: 

التقديرية فيما يتعمؽ بشيرة النزاع كالشقاؽ كالبناء عمى ذلؾ في إتماـ إجراءات الدعكل، فقد أرست 
                                                           

(، رقـ ِْٖٗـ، رقـ الصدكر، )َُِٗ/ٖ/ُٗبتاريخ ( صادر عف ديكاف قاضي القضاة َُِٗ/ّْتعميـ رقـ ) (ُ)
 (.ُٓاإلضبارة، )ؽ/
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ـ ك َُِٓ/ٓ/ِِـ بتاريخ َُِٓ/ٔٓ :المحكمة العميا الشرعية بقراراتيا العديدة كالقرار رقـ
ـ، كالقرار رقـ: َُِٔ/ِ/ِٗـ بتاريخ:َُِٔ/ِٕ، ك(ُ)ـَُِٔ/ِ/ِٖـ بتاريخ: َُِٔ/ِٔ
ـ كغيرىا مف القرارات طرؽ تثبيت القاضي مف كجكد النزاع َُِٔ/ٕ/ّـ بتاريخ َُِٔ/ٖٓ

 كالشقاؽ العتماد شيرة النزاع كالشقاؽ كفؽ اآلتي:

 ختبلؼ أنكاعيا.كجكد خصكمات بيف الزكجيف أنتجت دعاكل لدل المحاكـ عمى ا -ُ
 مراجعات دائرة اإلرشاد كاإلصبلح األسرم، ككركد مشركحات منيا بالنتيجة. -ِ
 شيكع النزاع كالشقاؽ بيف أىؿ المحمة كشيرتو. -ّ
 تدخؿ المصمحيف لحؿ الخبلؼ بيف الطرفيف دكف فائدة. -ْ
 كجكد كقائع مادية بالبينة أك اإلقرار. -ٓ

المحكمة العميا الشرعية في دعاكل النزاع كالشقاؽ حسب  كذلؾ مف أجؿ العمـ كالعمؿ بما أرستو
 األصكؿ كالقانكف.

كليس بالضركرة اجتماع النقاط  ،مع المبلحظة أف القناعة قد تتشكؿ مف بعض ما ذكر     
فقد تتحقؽ القناعة مف بعضيا مف خبلؿ تقدير الييئة الحاكمة لظركؼ الدعكل كىك ما  ،المذككرة

 .(ِ)كبيناتيعرض أماميا مف كقائع 

 شيرة عمى كاضحة داللة بالنفقة حكـ بأف صدكر الشرعية: العميا المحكمة كقد جاء في قرار     
  .(ّ)كاستفاضتو النزاع

كيرل الباحث أف اعتماد القضاة الشرعييف عمى ىذه الطرؽ منفردة لمتفريؽ بيف الزكجيف       
التي تؤدم إلى  لمنزاع كالشقاؽ فيو تعسؼ كاضح، مما يزيد مف حاالت الطبلؽ في المجتمع،

                                                           

كالذم نص عمى رد الطعف المقدـ مف الطاعف عمى قرار محكمة االستئناؼ الشرعية المنعقدة مؤقتان في الخميؿ الذم  (ُ)
لحـ في  ـ المتضمف تصديؽ حكـ المحكمة االبتدائية الشرعية في بيتَُِٓ/َُ/ٔتاريخ  َُِٓ/ِِٓيحمؿ الرقـ 

كأف ليس شرطان كجكد كاقعة مادية شكمت سببان لمنزاع كالشقاؽ المستحكـ بيف الزكجيف لبلعتماد  َُِٓ/ِٕالدعكل أساس 
عمييا كحدىا في التثبت بؿ إف استفاضتو كشيرتو بيف الناس يككف كافيان لثبكتو دكف الحاجة إلى كقائع لتتكفر فييا جميع 

نما يشترط الكضكح إذا اقتصر االدعاء عمى الكاقعة المادية المدعى بيا فقط كىك ما كرد الشركط القانكنية كمنيا الكضكح  كا 
 ـ.َُِٔ/ِ/ِٗبتاريخ  َُِٔ/ِٕفي القرار رقـ 

 (.ٗٓـ، )َُِٔالتقرير السنكم الصادر عف ديكاف قاضي قضاة فمسطيف لعاـ  (ِ)
 ـ.َُِٗ/ٔ/ِٕ(، تاريخ َُِٗ/ُِِصادر عف المحكـ العميا الشرعية برقـ ) (ّ)
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ف باستطاعة الزكجة أف تبني طريقان تعتمد عميو مف إذ إ دمار البيكت، كمف ثـ دما مجتمع بأسره،
ؿ طبلقيا مف زكجيا، كأف تقكـ برفع دعكل نفقة زكجة أك نفقة صغار أك مير أك أم قضية أج

أخرل ضد زكجيا، لدل المحكمة المختصة، كبعد فترة كجيزة تستطيع أف تتقدـ لممحكمة 
مع العمـ أف لكؿ زكجة –بمشركحات تطمب فييا كتاب مف المحكمة بكجكد ىذه القضية لدييا 

كبعد حصكليا عمى  -كل لدل المحكمة سكاء استحقت ذلؾ اـ الالحؽ بتقديـ ىذه الدعا
 -بينة خطية -المشركحات تقكـ برفع دعكل النزاع كالشقاؽ، كتثبت ىذه الدعكل بالمشركحات

 ان فتصبح نتيجة نجاح دعكل النزاع كالشقاؽ مضمكنة مائة بالمئة، فيذا يسيؿ لمزكجات طريق
عطاء مساحة كافية لمزكجة تترؾ فييا لمتفكير ان لمطبلؽ مف أزكاجيـ، دكف إكسريع ان كاسع

 بمستقبميا كمستقبؿ أبنائيا كاآلثار المترتبة عمييـ نتيجة لمطبلؽ.

عطاء الزكج فرصة قكية يستطيع مف خبلليا التخمص مف جزء إككذلؾ إف في ىذه المسألة      
مف الحقكؽ المترتبة عميو في عقد الزكاج، إذ أنو باستطاعتو استغبلؿ أم قضية رفعتيا زكجتو 
ف كانت دعكل نفقة، أك تدخؿ أم مصمح بينو كبيف زكجتو، ليقـك  ضده لدل أم محكمة، حتى كا 

ة القضية سيككف تقرير الحكميف بناءن عمى نسبة برفع دعكل نزاع كشقاؽ عمى زكجتو، كبنياي
ساءة كؿ مف الطرفيف بناءن عمى أقكاليما عند الحكميف، فييدر جزء مف حؽ المرأة المسجؿ ليا إ

 في عقد زكاجيما.

يرل الباحث أف عمى القاضي في مثؿ ىذه المسائؿ أف يككف حريصان كؿ الحرص، لمتثبت      
زكجيف كاالعتماد عمى أكثر مف طريقة حتى تتشكؿ عنده القناعة مف كجكد النزاع كالشقاؽ بيف ال

 الكافية باستحالة الحياة بيف الزكجيف.

 

 

 

 

 



 

223 

 .فالحكما: الثالث الفرع

 اختيار الحكميف: 

 عدليف رجميف يككنا أف الحكميف في لقد نصت الفقرة )ج( مف المادة المذككرة عمى: )يشترط     
 لـ كاف أمكف إف الزكج أىؿ مف كاآلخر الزكجة أىؿ مف دىماأح يككف فكأ اإلصبلح عمى قادريف
 .(ُ)اإلصبلح( عمى كالقدرة كالعدالة الخبرة ذكم مف رجميف القاضي حكـ ذلؾ يتيسر

فعمى القاضي سؤاؿ الطرفيف المتداعييف إف كاف يكجد مف أىمييما مف يصمح بأف يككف     
في الدعكل، فإف كجد كمفيما القاضي تقيدان بنص المادة، إف لـ يجد مف يصمح أف يككف  ان حكم

 حكمان يختار القاضي حكميف مف تمقاء نفسو.

األصمح لمقضية المعركضة بيف جيده في اختيار المحكـ  لكعمى القاضي أف يبذؿ قصار      
 ألف كؿ قضية ليا تفاصيؿ كحيثيات تختمؼ عف القضية األخرل. يديو؛

كحتى يختار القاضي المحٌكـ األصمح لمقضية التي بيف يديو، ال بد مف عممو بالمحكميف      
ا حساسة جدان مثؿ التي تمس الذيف يختارىـ، فيناؾ قضايا ال يصمح ليا أم محٌكـ، فيناؾ قضاي

، عراض الناس، مف الممكف أف صميـ أ تتفاقـ إلى ما ال يحمد عقباه، تحتاج إلى الشدة كالحـز
فعمى القاضي أف يعمؿ سمطتو التقديرية كيختار المحكـ الشجاع ذك الخبرة كالحكمة، صاحب 

 صبلح بيف الناس.اؼ إلى ىذا عدالتو كقدرتو عمى اإلالجاه بيف الناس، كيض

خرل، كككف أحد الزكجيف مدينة أ جيد كالسفر مف مدينة إلى كىناؾ قضايا قد تحتاج إلى      
 سمطتو التقديرية اختيار المحكـ ذميقيـ في بمد يبعد عف بمد الزكج اآلخر، فعمى القاضي كب
 الصحة الجيدة التي تمكنو مف السفر دكف تعب كعناء كمشقة.

ف كاف الزكجا      ف مف نفس البمد فعمى القاضي اختيار محكميف مف نفس بمدتيما إف كجد، كا 
ـ يكجد مف نفس البمد، يختار القاضي كبسمطتو التقديرية محكميف مف البمدة األقرب لتمؾ فإف ل

البمدة؛ ألنيـ يككنكا عمى معرفة أكثر بعادات كتقاليد أىؿ بمدىـ أك الذيف يجاكركنيـ، مما يسيؿ 
 عمييـ عممية اإلصبلح بيف الزكجيف.

                                                           

 ـ.ُٕٔٗ( لعاـ ُٔمف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ ) ُِّالفقرة )ج( مف المادة  (ُ)
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 كينص عمى:  كصدر تعميـ عف ديكاف قاضي القضاة بما يخص المحكميف    

 (ُ)(َُِٔ/ِٖتعميـ رقـ )

 .... الشرعية المحتـر.فضيمة قاضي محكمة

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،

ـ َُِٔ/ٖعمى تنسيب المكتب الفني رقـ  بمكجب الصبلحيات المخكلة لنا قانكنان، كبعد اإلطبلع
ـ، الختيار الحكميف في القضايا التي تحتاج إلى تحكيـ كالنزاع كالشقاؽ َُِٔ/ْ/ٓتاريخ 

 كالخمع القضائي فقد تقرر ما يأتي:

كاألخر مف أىؿ الزكجة لخبرتيما  كيـ أف يككف أحدىما مف أىؿ الزكجاعتماد األصؿ في التح -ُ
 ؼ أسباب الشقاؽ بينيما كقدرتيما عمى بذؿ الجيد في اإلصبلح.بحاليما كقدرتيما عمى تعر 

 فإف لـ يتيسر حكـ القاضي رجميف عدلييف مف ذكم الخبرة كالقدرة عمى اإلصبلح. -ِ
تنسيب مف يتصؼ بيذه الصفات لكؿ منطقة اختصاص كؿ محكمة، ككذلؾ مف يتصفكف  -ّ

قة اختصاص المحكمة، بحسف السيرة كالسمعة كاألمانة، كأف يككف محؿ إقامتيما في منط
 كأف يككنكا عمى معرفة بالناس كعاداتيـ كتقاليدىـ ليسيؿ عمييـ بذؿ الجيد في اإلصبلح.

يتصؼ  أال يككنكا مف المحاميف المزاكليف لمينة المحاماة الشرعية، كذلؾ ليتـ اختيار مف -ْ
اإلخبار، جراءات التحكيـ كاإلخبار لمقضايا التي تحتاج إلى بيذه الصفات لتدريبيـ عمى إ

 كذلؾ بالسرعة الممكنة.
 بدؿ انتقاؿ المحكميف:

لـ ينص قانكف األحكاؿ الشخصية عمى بدؿ أجكر انتقاؿ المحكميف، كترؾ ذلؾ لسمطة      
القاضي التقديرية، فممقاضي أف يقدر لكؿ كاحد مف المحكميف في دعكل النزاع كالشقاؽ رسـ بدؿ 

لمحكمة، كبعد انتياء القضية كتسميـ المحكميف انتقاؿ يدفعيا المدعي لدل صندكؽ أمانات ا
 لتقريرىما يقدما طمب لمقاضي بصرؼ بدؿ أجكر انتقاليما.

                                                           

(، رقـ ُُٕٕ، رقـ الصدكر، )َُِٔ/ٓ/َّ( صادر عف ديكاف قاضي القضاة بتاريخ َُِٔ/ِٖتعميـ رقـ ) (ُ)
 (.ُٓاإلضبارة، )ؽ/
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كعمى القاضي أف يراعي بذلؾ حاؿ المدعي، كيراعي مكاف إقامة الزكجيف، فإف كاف أحد      
الزكجيف يقيـ في مكاف بعيد عف مكاف اختصاص المحكمة، أك بعيد عف مكاف اقامة الطرؼ 

ف كاف ا آلخر، فعميو أف يقدر ليما بدؿ انتقاؿ يتناسب مع بعد المسافة التي سينتقبلف إلييا، كا 
 المدعي معسران فعمى القاضي مراعاة ذلؾ قدر اإلمكاف، بما ال يمحؽ الضرر المادم بالمحكـ.

ككذلؾ عمى القاضي مراعاة ظركؼ القضية مف حيث تعقيدىا كسيكلتيا، فبعض القضايا       
إلى جمستي تحكيـ أك ثبلث، كبعضيا يزيد عمى ذلؾ، فيفرض لمحكمي القضية المعقدة  تحتاج

التي تحتاج إلى جمسات  دؿ انتقاؿ أكثر مف القضية اليسيرةالتي تحتاج إلى جمسات متعددة ب
 محدكدة.

 كال يشترط أف يحدد بدؿ انتقاؿ كاحد لجميع القضايا.     

قاضي صبلحية تقدير بدؿ أتعاب المحكميف فقد نص كقد ترؾ تعميـ صادر عف قاضي القضاة لم
 عمى: 

القاضي الشرعي الذم ينظر القضية ىك الذم يحدد بدؿ أتعاب المحكميف عند إقرار لجاف        
 .(ُ)التحكيـ الحقان كيدفع البدؿ قبؿ إجراء تبميغيـ

 

 التطبيقات العممية:

تـ ردىا مف قبؿ القاضي  ،(ِ)قضية تفريؽ لمنزاع كالشقاؽ مرفكعة مف زكجة عمى زكجيا -ُ
لمتفريؽ بيف الزكجيف لمنزاع كالشقاؽ، تـ  ان سبب فلعدـ قناعتو بكجكد ما يستدعي أف يكك 

فسخيا مف قبؿ محكمة االستئناؼ الشرعية لقناعة المحكمة بأسباب النزاع كالشقاؽ كقرار 
بداية كمف ثـ إعادة الحكـ بيا مف قبؿ محكمة ال ،المحكمة العميا الشرعية عمى ذلؾ

كاستئنافيا مف  ،بيف الطرفيف المتداعييف زكجة بإثبات النزاع كالشقاؽ بكجكد دعكل نفقة
 المدعى عميو كمف ثـ تصديؽ حكميا مف قبؿ محكمة االستئناؼ. ؿقب

                                                           

ـ، رقـ الصدكر، َُِِ/ٗ/َِ( الصادر عف ديكاف قاضي القضاة بتاريخ َُِِ/ٕٔ( مف التعميـ رقـ )ٔالفقرة ) (ُ)
 (.ُٓ(، رقـ اإلضبارة، )ؽ/ُُّْ)
 (.ِٗأنظر الممحؽ رقـ ) (ِ)
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 :(ُ)اإلجراءات - أ
 الشرعية ..... محكمة قاضي .......... أنا لدم المعقكد الشرعي المجمس كفي المعيف اليكـ في

 بمكجب ، .......... المدعية عف ككيبلن  .......... بصفتو. األستاذ الشرعي المحامي حضر
األصكؿ، كحضر  حسب قبمو مف كمكقعة كمصدقة منظمة الدعكل لمكضكع شاممة خاصة ككالة

 ،.......... المدعى عميو عف ككيبلن  بصفتو.......... . األستاذ بحضكره المحامي الشرعي
 ، األصكؿ حسب قبمو مف كمكقعة كمصدقة منظمة الدعكل لمكضكع شاممة خاصة ككالة بمكجب
 المدعية ككيؿ فكررىا الدعكل الئحة تميت المجمس في عمنان  الكجاىية المحاكمة إجراءات بكشرت
جراءيا، عن عميو المدعى ككيؿ كسؤاؿبمضمكنيا،  الحكـ كطمب كصدقيا كقررىا  اإليجاب كا 

لممادة  شرحو في ِْٔص ْج حيدر لعمي الحكاـ درر في جاء لما كسندان : المحكمة الشرعي.
 كأف دعكاه يقرر أف الفقرة ىذه حسب المدعي يمـز: "فيو جاء كالذم المجمة مف( ُُٖٔ)

 الكجو حسب مككمتو دعكل كتصحيح تكضيح المدعية ككيؿ تكمؼ المحكمة فإف" يكضحيا
 فقاؿ إنني أكضح كأصحح دعكل مككمتي بما يمي: ،كاألصكؿ الشرعي

 الزكجية العشرة دكاـ معيا يمكف ال كثيرة كخبلفات مستحكـ كشقاؽ نزاع الزكجيف بيف يكجد -ُ
 كجيرانيما كمعارفيما كأقاربيما الزكجيف أىؿ حديث زاؿ كال ككاف ،الناس بيف اشتير كقد
 بالزكجة. اإلضرار شأنو مف ما بكؿ قاـ الزكج فإ حيث

 كالمدعى ،المذككرة ..... المدعية بيف التكاصؿ يتـ لـ ....ـ،/.. شير بداية منذ: التكاصؿ -ِ
 كالدىا بيت في عندىا الذىاب أك بيا الياتفي االتصاؿ قطع كحيث ،المذككر.. ... عميو
 . ..... في الكائف

 ككاف المذككرة... .. المدعية شقيؽ سيارة في راكبان  كاف عندما ....ـ، عاـ مف .. شير في -ّ
 قاؿ ..... في الكائف المذككرة ..... المدعية بيت إلى ..... في الكائف بيتو مف متكجيان 
 لدكرية مصادفتنا مف خكفان  الرئيسية الطريؽ غٌير :السيارة في معو كاف الذم.... .لشقيقيا
 ،الشرطة تمسكو أف كيخشى السبلح بيع في تاجران  يعمؿ عميو المدعى ألف كذلؾ ،شرطة

 لزكجتو قاؿ ةالمذككر  الزكجة كالد بيت إلى كصؿ كعندما ،السجف في إيداعو كالنتيجة
 مرتيف أك مرة إال البيت في النـك أستطيع ال فإنني السبلح في تاجران  أعمؿ ينً كٍ كى  :المدعية

                                                           

 ىذه اإلجراءات تـ اختصارىا مف قبؿ الباحث، بحذؼ اإلجراءات التي ال تتعمؽ بمكضكع الرسالة.  (ُ)
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 ،الطبلؽ منو طمبت البيت في يناـ ال أنو المدعية عممت عندما السبب كليذا ،الشير في
 البيت. في كحدىا النكـ مف نفسيا عمى تخشى ككانت

 زكجة نفقة مكضكعيا دعكل برفع ....ـ،/.. شير بداية في المذككرة المدعية قامت: النفقات -ْ
 شيرية نفقة عمى مككمتي حصمت ك .../... الرقـ كتحمؿ ،الشرعية ..... محكمة لدل

 كالتراضي. شيكؿ باإلقرار (.....) مقدارىا
 بيت في لممدعية زيارة في كاف عندما بيكميف األضحى عيد قبؿ المذككر عميو المدعى قاـ  -ٓ

 حيث ،الدخاف تعاطي مف بالتخفيؼ تنصحو كانت حيث بالطبلؽ بتيديدىا ،المذككر أىميا
 (.بطمقؾ تحكي كبضمي بتحكي إذا) :ليا قاؿ

 حتى كذاع ،الناس أماـ الزكجيف بيف القائمة كالمشاكؿ كالخبلفات كالشقاؽ النزاع اشتير لقد -ٔ
 .بو عمـ عمى كالمجاكريف كمعارفيما أىميما مف ،بالزكجيف مصمحة لو مف كؿ حديث أصبح

 َُِِ/ٗٓ رقـ القضاة قاضي نائب سماحة تعميـ إعماؿ المكقرة المحكمة مف ألتمس -ٕ
 .لمشيرة كالشقاؽ النزاع بثبكت كالمتعمؽ

 كمصححة مكضحة أعبله الكاردة كالتصحيحات كالتكضيحات الدعكل ببلئحة أدعي إنني     
 فإنيا التكضيحية البلئحة في كبالتدقيؽ المحكمة الشرعي، اإليجاب النحك كأطمب إجراء ىذا عمى
 كتصحيح تكضيح المدعية ككيؿ كتكمؼ كالتصحيح لمتكضيح بحاجة زالت ال الدعكل بأف تجد

األصكؿ، فقاؿ إنني ميًصر عمى التكضيحات السابقة، كأطمب اجراء  حسب مككمتو دعكل
 أم فييا ليس الدعكل بأف تجد فإنيا التكضيحية البلئحة في كبالتدقيؽ اإليجاب الشرعي، المحكمة

ف ،كنزاع شقاؽ كاقعة  تستحيؿ عندما زكجيا كبيف بينيا لمتفريؽ لممحكمة تمجأ ما عادةن  المدعية كا 
 بيف التفريؽ لغاية الدعكل ىذه مثؿ يكجد لـ المشرع فإف النحك ىذا عمى كأما ،الزكجية الحياة
 التكضيحية البلئحة مف الرابع البند في كرد لما بالنسبة كأما ،صحيح جكىرم سبب دكف زكاجاأل

 كىي ،إليو تزؼ لـ انيا حيث كنزاع شقاؽ كجكد يعني ال ىذا فإف ،شيرية نفقة عمى حصمت فإنيا
 أم ىناؾ يكف لـ كلك حتى الزكجية النفقة طمب الزكجة حؽ كمف بيا مختمى كال مدخكلة غير

 يعني ال الحؽ كطمب ،حقيا طمبت نياأ كيعني كنزاع شقاؽ كجكد النفقة دعكل تعني كال ،مشكمة
 فإف بالطبلؽ ىددىا عميو المدعى بأف الخامس البند في كرد لما بالنسبة كأما ،كالنزاع الشقاؽ
 كاف كما -كسمـ عميو اهلل صمى - نبيو كسنة -كجؿ عز - اهلل كتاب في مشركع الطبلؽ
 ،الدعكل ىذه في يقاؿ ما يبؽى  لـ فإنو كبيانو ذكره تقدـ ما عمى كبناءن  ،تيديدان  يككف ال مشركعان 
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 ككيؿ :فقاؿ الدعكل ىذه في األخيرة أقكاليما عف عميو المدعى كككيؿ المدعية ككيؿ سؤاؿ كأقرر
 المدعى ككيؿ كقاؿ ،الشرعي اإليجاب إجراء كألتمس ،االستئناؼ في مككمي بحؽ أحتفظ المدعية
 ختاـ أعمنت الحكـ أسباب كلتكفر كعميو المحكمة ،الشرعي اإليجاب إجراء ألتمس :عميو

 تحريران  األصكؿ حسب عمنان  أفيـ الدعكل ىذه رد تعالى اهلل باسـ التالي القرار كاتخذت المحاكمة
 . ....ـ/../..في

 :(ُ)قرار المحكمة  - ب
 أصكؿ قانكف (، مفَْ) لممادة كسندان  الدعكل صحة كلعدـ كالطمب الدعكل عمى بناءن        

 دعكل برد حكمت فقد الشخصية، األحكاؿ قانكف مف (،ُِّ) كالمادة الشرعية المحاكمات
 لمنزاع المذككر .....عميو المدعى كبيف بينيا بالتفريؽ الحكـ طمبيا المذككرة ..... المدعية
 أدناه تاريخو مف اعتباران  ،كالشقاؽ لمنزاع أسبابان  يشكؿ ال المدعية ذكرتو ما إف حيث كالشقاؽ،
 األصكؿ حسب عمنان  أفيـ لبلستئناؼ قاببلن  كجاىيان  حكمان  القانكنية المصاريؼ الرسكـ كضمنتيا
 .....ـ/../..في تحريران 

 

 :(ِ)القرار االستئنافي الصادر عمى ىذه الدعكل - ت
 :يمي ما تبيف االستئنافية المحكمة ىذه في اإلجراءات السابقة فإف كبالمداكلة بالتدقيؽ     

 لىإ الزكجة انتقاؿ حيث مف حيثياتيا في تختمؼ الزكجيف بيف كالشقاؽ النزاع بأسباب يتعمؽ فيما
 ،أبييا بيت في الزكجة كبقاء الزكاج عقد إجراء في عنيا الزكجية مسكف في كالعيش الزكجية بيت

 إلى تصؿ قد زكجيا كبيف بينيا منازعات ىناؾ تككف أف ممكف الزكجية بيت إلى الزكجة فبانتقاؿ
 تككف األمكر ىذه فإف كالدىا بيت في الزكجة بقاء حاؿ في أما ذلؾ، إلى كما كالشتـ الضرب
 أك الزكجية بيت في لمنقمة زكجتو طمب عف الزكج تمنع إذا الحالة ىذه في أما ،ما نكعان  مستبعدة
 الزكجية الحياة استقرار بعدـ تشعر زكجيا عمى الزكجة قبؿ مف دعكل رفع أك بالطبلؽ تيديدىا

                                                           

 ـ.َُِٗ/ّ/ُِ، بتاريخ َُِٗ/ْصادر عف محكمة دكرا الشرعية في الدعكل أساس  (ُ)
، تاريخ َُِٗ/ِِٓالقرار االستئنافي صادر عف محكمة االستئناؼ الشرعية المنعقدة مؤقتان في الخميؿ يحمؿ الرقـ  (ِ)

نظكرة لدل محكمة ، كالتي كانت مَُِٖ/ْٖٓكالمجددة عف الدعكل أساس  َُِٗ/ْـ، في الدعكل أساسَُِٗ/ٓ/ُّ
 دكرا الشرعية.
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 المسمكعة ىذه كالحالة المدعية دعكل فإف لذلؾ ىذه، دعكانا في كما ،كالشقاؽ النزاع ككجكد
 .كالقانكف األصكؿ كفؽ بيا السير المحكمة عمى كينبغي

عادة كالقانكف لؤلصكؿ لمخالفتو االبتدائية المحكمة حكـ فسخ تقرر فقد لذلؾ،  لمصدرىا الدعكل كا 
 ....ـ/../..في تحريران  الشرعية العميا المحكمة أماـ لمطعف قاببلن  حكمان  األصكؿ حسب بيا لمسير

 :(ُ)الطعف لدل المحكمة العميا، كقرارىا عمى الحكـ - ث
 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 َُِٗ /ُِِ  رقـ طعف                          اهلل راـ/ المكقرة الشرعية العميا محكمة لدل

 َُِٗ/ْ  أساس الدعكل، عمى َُِٗ/ِِٓ   رقـ االستئناؼ في                            

 ......... ستاذاأل المحامي ككيمو ،(.........) رقـ ىكية .... كسكانيا. مف .......... :الطاعف

 . ......المحامي ، ككيميا(..........) رقـ ىكية كسكانيا .....مف .......... :ضدىا المطعكف

 في مؤقتان  المنعقدة القدس،/ الشرعية االستئناؼ محكمة عف الصادر القرار :الطعف مكضكع
 الحكـ فسخ كالمتضمف ـ،َُِٗ/ْ/َُ بتاريخ َُِٗ/ِِٓ رقـ االستئناؼ في المكقرة الخميؿ
 التفريؽ طمب مكضكعيا كالتي ـَُِٗ/ْ أساس الدعكل في الشرعية .....محكمة عف الصادر
 كالقاضي( ُُٖ/َُٔ/َُٖ) الرقـ تحت كالمنظـ ـَُِٗ/ّ/ُِ بتاريخ كالمؤرخ كالشقاؽ لمنزاع
عادة كالقانكف األصكؿ لمخالفتو االبتدائية المحكمة حكـ فسخ  بيا لمسير لمصدرىا الدعكل كا 
 .الشرعية العميا المحكمة أماـ لمطعف قاببل حكما فيو جاء ما اخر إلى األصكؿ حسب

 الطعف كأسباب الئحة

 مف ممتمسان  القانكنية المدة ضمف المكقرة محكمتكـ لمقاـ الطعف ىذا بتقديـ الطاعف يتشرؼ      
 عدالتكـ تراه سبب كألم فيو الكاردة لؤلسباب مكضكعان  قبكلو ثـ كمف شكبلن  بقبكلو التكـر حضرتكـ
 :التالية لؤلسباب فيو المطعكف الحكـ كفسخ االعتبار بعيف فيو ما بأخذ كالتكـر لمفسخ مناسبان 

                                                           

ـ، في القرار االستئنافي َُِٗ/ٓ/َّىذا الطعف قدـ لدل المحكمة العميا الشرعية بكاسطة محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
 . َُِٗ/ْـ، في الدعكل أساس َُِٗ/ْ/َُبتاريخ  َُِٗ/ِِٓرقـ 
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 سابقان  جاء الشرعية االستئناؼ محكمة لييئة كالتقدير حتراـاال مع فيو المطعكف القرار إف      
 لعدة مككمي بحؽ كمجحؼ المرعية كالقانكنية الشرعية لؤلصكؿ جمية مخالفة ان كمخالف ألكانو

 :منيا سبابأ

 حسب القانكنية لؤلصكؿ مخالؼ االحتراـ كمع المكقرة االستئناؼ محكمة قرار إف بداية -ُ
 الزكجيف مف ألم يجكز نوإ حيث الشخصية األحكاؿ قانكف مف( ُِّ) المادة عميو نصت ما

 استمرار اإلضرار ىذا مع يمكف ال بحيث فعبلن  أك قكالن  بو اآلخر إضرار ادعى إذا التفريؽ طمب
 تككف أف يمكف ال لكحدىا الزكجة نفقة دعكل كأف( الزكجية الحياة استحالة) أم الزكجية، الحياة
 مختمى أك مدخكؿ غير الزكجة كانت إذا كخاصة الزكجية، الحياة كاستحالة كالشقاؽ لمنزاع ان سبب
 مف بالضركرة فميس طمب اذا كالحؽ حؽ، النفقة كألف عميو، المدعى إلى تزؼ لـ أصبلن  فيي بيا،
 النفقة بأف التكضيحية الئحتو في المدعية ككيؿ أبداه ما كىذا كالشقاؽ، النزاع كجكد ذلؾ

 يكحي إذ ،(الطاعف) عميو المدعى مف ممانعة أم دكف بالتراضي، المدعية عمييا استحصمت
 . كشقاؽ نزاع كجكد بعدـ التراضي

 بالطبلؽ التيديد أف االستئنافي قرارىا في أبدت المكقرة االستئناؼ محكمة فإف كبالتناكب -ِ
 اهلل شرعو حؽ الطبلؽ ألف ،كالقانكف لؤلصكؿ مخالؼ االحتراـ كمع فيذا كالشقاؽ، لمنزاع سبب
 الستحالة كافيان  سبب يككف ال سأطمقؾ، لزكجتو قاؿ الرجؿ أف صح لك فجدال لمرجؿ، كجؿ عز

 فبل شرعي حؽ الطبلؽ أف كبما كالشقاؽ، النزاع عميو يبنى الذم الزكجيف بيف الزكجية الحياة
 .كالشقاؽ لمنزاع المؤدم التيديد بمثابة يككف

 كمف ،القانكنية المدة ضمف لتقديمو شكبلن  الطعف ىذا قبكؿ المكقرة محكمتكـ مف ألتمس -:الطمب
 كجديرة عادلة المكقرة محكمتكـ تراىا أخرل أسباب كألم ،فيو الكاردة لؤلسباب مكضكعان  قبكلو ثـ

جراء ،المكقرة البداية محكمة قرار كتصديؽ الطعف، مكضكع الحكـ كنقض ،بالقبكؿ  اإليجاب كا 
 المحاماة كأتعاب كالمصاريؼ الرسكـ ضدىا المطعكف كتضميف كالقانكف، األصكؿ حسب الشرعي
 االحتراـ فائؽ بقبكؿ كتفضمكا             .األصكؿ حسب

 :الطاعف ككيؿ                                                   ......ـ/../..:  في تحريران  
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 :(ُ)الطعف قرار المحكمة العميا عمى

جراءات الدعكل فإف ىيئة ىذه المحكمة تقرر تأييد قرار بعد الدراسة كالتدقيؽ في ممؼ كا       
 بتاريخ َُِٗ/ِِٓمحكمة االستئناؼ الشرعية / القدس المنعقدة مؤقتان في الخميؿ رقـ 

ـ، المتضمف فسخ حكـ المحكمة االبتدائية الشرعية الصادر في الدعكل أساس َُِٗ/ْ/َُ
 ، كمكضكعيا التفريؽ لمنزاع كالشقاؽ لمكافقة قرارىا لؤلصكؿ كالقانكف.َُِٗ/ْ

 :(ِ)إعادة السير في الدعكل كثبكت النزاع كالشقاؽ بحكـ النفقة - ج
 كحضر ،السابؽ ككصفو بصفتو المذككرة ..... المدعية ككيؿ المعيف، حضر اليكـ في      

 الدعكل عادت كحيث السابؽ، المحكمة.... المذككر، بصفتو ككصفو . ككيؿ المدعى عميو
 العميا المحكمة قبؿ مف الحكـ تأييد الشرعية، كتـ االستئناؼ محكمة قبؿ مف فييا الحكـ مفسكخ

 القرار ىدم عمى مجددان  بيا السير تقرر فقد ..،/.رقـ . باألساس الدعكل كجددت الشرعية،
 :رقـ الشرعية العميا المحكمة قرار في كرد كحيث ،أجميا مف فسخت التي النقطة مف االستئنافي

 داللةن  بالنفقة حكـ صدكر: " فيو جاء كالذم ،ـَُِٗ/ٔ/ِٕ :بتاريخ الصادر َُِٗ/ُِِ
 كالشقاؽ النزاع ثبكت تقرر المحكمة فإف ،عميو كبناءن  ،"كاستفاضتو النزاع شيرة عمى كاضحةن 
 لما كفقان  الدعكل في كالسير المتداعييف الزكجيف عمى الصمح عرض تقرر فإنيا كعميو كالضرر،

 الشخصية األحكاؿ قانكف مف( ُِّ) المادة مف (أ) لمفقرة كسندان  الشخصية، األحكاؿ قانكف رسمو
 جيده القاضي بذؿ بيا الزكج إضرار كأثبتت الزكجة مف التفريؽ طمب كاف إذا: "فيو جاء كالذم
 في داكد أحمد عند ٖٗ/ِ/ٓ تاريخ (َُْْٗ) رقـ االستئنافي كالقرار ،"بينيما اإلصبلح في

 في الجيد بذؿ: "فيو جاء كالذم ،ِٕٗصُج الشخصية األحكاؿ في االستئنافية القرارات
 الصمح عرض يتحقؽ ىحت ككبلء ليما كاف كلك حتى بالذات المتداعييف مع يككف اإلصبلح
 الحاضريف الككيميف كأكمؼ المتداعييف الزكجيف بيف لمصمح الجيد بذؿ أقرر فإنني كعميو بينيما،
 عمييما الصمح عرض أجؿ مف القادمة الجمسة في مككمييما إحضار المتداعييف الطرفيف عف

                                                           

( عمى القرار االستئنافي َُِٗ/ُِِكيحمؿ الرقـ ) ـَُِٗ/ٔ/ِٕالقرار صادر عف المحكمة العميا الشرعية بتاريخ  (ُ)
 .َُِٗ/ْـ، في الدعكل أساس َُِٗ/ْ/َُبتاريخ  َُِٗ/ِِٓرقـ 
 ىذه اإلجراءات تـ اختصارىا مف قبؿ الباحث، بحذؼ اإلجراءات التي ال تتعمؽ بمكضكع الرسالة. (ِ)
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 تاريخ ...،.ليكـ الدعكل في النظر تأجيؿ المحكمة تقرر كعميو لذلؾ فاستعدا ،األصكؿ حسب
 .....ـ/../.. في تحريران  ....ـ،/../..

 الجمسة التالية:

 بحضكرىما كحضرت السابؽ ككصفيما بصفتيما المذككراف الككيبلف حضر المعيف اليكـ في     
 كسكانيا .....مف .......... الشخصية بيكيتيا ذاتان  المعركفة شرعان  المكمفة المرأة المدعية
 الصمح عرض أجؿ مف مككمو حضكر عدـ في السبب عف عميو المدعى ككيؿ كبسؤاؿ المحكمة،

 اإليجاب إجراء كألتمس الحضكر في يرغب ال مككمي إف: فقاؿ المدعية؟ زكجتو كعمى عميو
 كنظران  طرفييا بيف لئلصبلح الجيد بذؿ أجؿ مف مؤجمة الدعكل ىذه إف كحيث المحكمة الشرعي،

 أحمد عند ٖٗ/ّ/ُْ تاريخ ُْْْٓ رقـ االستئنافي لمقرار كسندان  عميو المدعى حضكر لعدـ
 حضر إذا: "فيو جاء كالذم ،ِٕٗصُج الشخصية األحكاؿ في االستئنافية القرارات في داكد
 الجمسة عف مككمو تغيب سبب عف تسألو أف المحكمة فعمى الصمح جمسة عميو المدعى ككيؿ
ف المصالحة جمسة المحكمة أجمت لعذر كاف تغيبو أف اقتنعت فإذا  يرغب بأنو ككيمو قاؿ كا 

زالة ،زكجتو مع لممصالحة مستعد كىك يتمكف لـ أنو الإ بالحضكر  لـ كلكنو الخبلفات كافة كا 
 يستطيع كال تصريحو تكقيؼ تـ كقد األخضر، الخط داخؿ يعمؿ أنو حيث الحضكر مف يتمكف

 عميو المدعى ككيؿ ذكره ما أف تجد المحكمة يديو، بيف التي العمؿ كرشة إنياء بعد الإ الحضكر
 كتقرر الصمح عف معرضان  عميو المدعى تعتبر المحكمة فإف ،كالتسكيؼ المماطمة قبيؿ مف ىك
 تعمف الطبلؽ مضار ليا كبينت بذلؾ قامت أف كبعد الحاضرة المدعية مع بالصمح الجيد بذؿ

 التفريؽ كطمبيا دعكاىا عمى مصرة زالت ما المدعية إف حيث بينيما، لمصمح التكصؿ عف عجزىا
 المستحكـ كالشقاؽ النزاع الستفحاؿ ذلؾ في مصمحتيا أف كترل عميو، المدعى زكجيا كبيف بينيا
جراء األصكؿ حسب الدعكل في السير كطمبت بينيما  كحيث كعميو المحكمة الشرعي، اإليجاب كا 
 الشخصية األحكاؿ قانكف مف( ُِّ) المادة مف( أ) بالفقرة كعمبلن  الصكرة ىذه عمى الحاؿ إف

 ال مدة الدعكل كأجؿ معيا حالو يصمح بأف الزكج أنذر اإلصبلح يمكف لـ فإذا: "فييا جاء كالتي
 نفسو ليصمح تاريخو مف اعتباران  شير مدة عميو المدعى إنذار تقرر المحكمة فإف" شير عف تقؿ
 .....ـ/../.. في تحريران  ،....ـ/../..... ليكـ الدعكل كتأجيؿ المدعية زكجتو مع
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 الجمسة التالية:

 كبسؤاؿ المحكمة السابؽ، ككصفيما بصفتيما المذككراف الككيبلف حضر المعيف اليكـ في     
 مدة خبلؿ حالو أصمح قد عميو المدعى كاف إف المتداعييف الطرفيف عف الحاضريف الككيميف
 بيف الصمح يتـ لـ: كاحد كبمساف فقاال ال؟ أـ بينيما الصمح كتـ المدعية زكجتو مع اإلنذار
جراء األصكؿ، حسب الدعكل في السير كنطمب المتداعييف الزكجيف  الشرعي، اإليجاب كا 
 األحكاؿ قانكف مف(  ُِّ) المادة مف( أ) لمفقرة كاستنادان  كذلؾ األمر إف كحيث المحكمة
 المحكمة فإف" الحكميف إلى األمر أحاؿ بينيما اإلصبلح يتـ لـ فإذا: "فييا جاء كالتي الشخصية

 َُٖٗ/ُ/ِِ تاريخ ُُِٗٓ رقـ االستئنافييف لمقراريف كسندان  لمتحكيـ األمر إحالة تقرر
 تاريخ َِّّٕ) رقـ كالقرار ٖٖصِج القضائية المبادئ في العربي حمزة محمد عند ٖٖصِج
 ص ُج الشخصية األحكاؿ في االستئنافية القرارات في داكد أحمد عند ِٖٓصُج ْٗ/ٔ/ٓ

 فإف أكالن  الزكجيف أىؿ مف حكمان  يصمح فيمف تتحقؽ أف المحكمة عمى: "فييما جاء كالمذاف ِٖٓ
ف نصبتيما أىميما مف حكميف كجدت  المحكمة فإف أىميما، غير مف حكميف أرسمت تجد لـ كا 
 بمساف فقاال بينيما؟ لمتحكيـ يصمح مف الزكجيف أىؿ مف كاف إف الحاضريف الككيميف سؤاؿ تقرر
 تحققت كحيث المحكمة الشرعي، اإليجاب إجراء كنمتمس لممحكمة األمر كنترؾ يكجد ال: كاحد
 ىذه كالحالة المحكمة فإف بينيما لمتحكيـ المتداعييف الطرفيف أىؿ مف يصمح مف كجكد عدـ مف
 الشيخ مف كاحد كؿ انتخبت فقد كعميو الميمة بيذه لمقياـ قبميا مف حكميف انتخاب تقرر

 الخبرة أىؿ مف كىما كسكانيا، ..... مف .......... كالشيخ كسكانيا ..... مف ..........
 الطرفيف بيف النزاع أسباب بحث أجؿ مف كذلؾ ،اإلصبلح عمى كالقدرة كاألمانة كالعدالة

 أم مع أك جيرانيما مع أك معيما الزكجيف بيف أكالن  اإلصبلح بميمة القياـ كتكميفيما المتداعييف
 فإذا عميو يكقع بمحضر تحقيقاتيما يدكنا أف كعمييما معو بحثيما في فائدة الحكماف يرل شخص

ف ،أقرىا مرضية طريقة عمى كاإلصبلح التكفيؽ إمكاف رأيا  بينيما فالتفريؽ اإلصبلح عف عجزا كا 
 لـ إف اإلساءة نسبة كتقدير بتقريرىما المحكمة تزكيد يتـ أف كعمى مناسبان، يريانو الذم البدؿ عمى
 بدؿ بإيداع المدعية ككيؿ أكمؼ فإنني ،كعميو القادمة الجمسة مكعد قبؿ اإلصبلح مف يتمكنا
 ىذه أمانات صندكؽ في المذككريف الحكميف مف كاحد كؿ باسـ ُ(.....) كقدره مبمغ تحكيـ

                                                           
 ( دينار أردني لكؿ كاحد مف الحكميف.َُِتـ تقدير مبمغ كقدره ) (ُ)
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 أقرر فإنني الغاية ىذه كألجؿ كعميو المحكمة لذلؾ المدعية ككيؿ فاستعد ،أسبكع خبلؿ المحكمة
 .....ـ/../..م ؼ تحريران  ....ـ،/../......،.ليكـ الدعكل ىذه في النظر تأجيؿ

 جمسة قرار الحكـ:

 إلى كبالرجكع المحكمة السابؽ، ككصفيما بصفتيما المذككراف الككيبلف حضر المعيف اليكـ في
 المذككريف ..،........ كالشيخ ....،...... الشيخ الحكميف مف تقرير كجكد تبيف الدعكل ممؼ

 أف يتبيف عمنان  التقرير تبلكة كمف معو المرفقة لمتحقيقات باإلضافة صفحات ثبلث مف المتككف
 التفريؽ قررا ذلؾ عف عجزا أف كبعد المتداعييف الطرفيف بيف لئلصبلح الجيد بذال قد الحكميف

% َٓ إساءة نسبة عمى كالشقاؽ لمنزاع صغرل بينكنة بائنة أكلى بطمقة المتداعييف الزكجيف بيف
 عميو المدعى ذمة في لممدعية يتبقى فإنو المير حساب كبعد الزكجة مف% َٓ ك الزكج مف
 إف كحيث المحكمة الدعكل، ممؼ في حفظ عميو كاالطبلع عمنان  تبلكتو بعد( كقدره )..... مبمغ

 َُِّ/ْٖ رقـ االستئنافي لمقرار كسندان  شرائطو كافة كمستكفي القانكنية لؤلصكؿ مكافؽ التقرير
 جاء كالذم الخميؿ في مؤقتان  المنعقدة القدس استئناؼ محكمة عف الصادر ـَُِّ/ٕ/ِِ تاريخ
 سؤاؿ تقرر المحكمة فإف" عنو الطرفيف سؤاؿ قبؿ الحكميف تقرير عمى االعتماد يجكز ال: "فيو

 ككيؿ قاؿ كبسؤاليما الحكميف تقرير في رأييما عف المتداعييف الطرفيف عف الحاضريف الككيميف
 إجراء كأطمب عميو ليا اعتراض كال كتفصيبلن  جممة التقرير في جاء بما تقبؿ مككمتي إف المدعية
 الحكميف تقرير عمى أعترض إنني المكقرة المحكمة عميو:  المدعى ككيؿ كقاؿ الشرعي اإليجاب
 محكمتكـ لمقاـ منيا بعضان  سأذكر عديدة ألسباب مككمي بحؽ مجحفان  جاء أنو حيث المذككريف
 عميو المدعى كبيف بينيا خبلؼ أك سبب أم تذكر لـ دعكاىا في المدعية أف بداية منيا المكقرة
 بؿ أسرتيا أفراد مف أحد ألم أك ليا إساءة أك عميو المدعي قبؿ مف صدر تصرؼ أم تذكر كلـ

 مع الدعكل ىذه في المبرزة التكضيحية البلئحة في إلييا المشار الزكجة نفقة دعكل بكجكد اكتفت
 أف أىؿستي سبب أم كجكد لعدـ بدايتيا في الدعكل ىذه ردت قد المكقرة محكمتكـ أف مراعاة
 ىذه تجديد كبعد المدعية كأف المتداعييف الطرفيف بيف كالشقاؽ النزاع دعكل لسماع ان سبب يككف

 قبؿ مف المذككرة األسباب جميع إف مككمي، كلذلؾ ضد أسباب أم تضيؼ كلـ تدعً  لـ الدعكل
 تقرير رد ىذا بعد المكقرة محكمتكـ مف سببان لمتفريؽ بينيما، ممتمسان  تككف أف تستأىؿ ال المدعية
 التدقيؽ كمف المحكمة الشرعي. اإليجاب إجراء كأطمب ،عميو االعتماد كعدـ المذككريف الحكميف
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 المحكمة ففإ مقبكؿ شرعي طعف بأم الحكميف بتقرير يطعف لـ عميو المدعى ككيؿ بأف تجد
 ،كمضمكنان  شكبلن  كالقانكف لؤلصكؿ لمكافقتو بمقتضاه كالحكـ كتصديقو كاعتماده التقرير قبكؿ تقرر
 الككيبلف سؤاؿ كقرر الدعكل ىذه في يقاؿ ما يبؽ لـ فإنو كبيانو ذكره تقدـ ما عمى كبناءن 

 اإليجاب إجراء ألتمس المدعية ككيؿ فقاؿ الدعكل ىذه في األخيرة أقكاليما عف الحاضريف
 كاصرارم تكرارم مع االستئناؼ في مككمي بحؽ أحتفظ إنني عميو المدعى ككيؿ كقاؿ الشرعي
 كاتخذت المحاكمة ختاـ أعمنت فقد الحكـ أسباب كلتكفر كعميو المحكمة السابقة، أقكالي عمى
 .ـ.../../.. في  تحريران  األصكؿ حسب عمنان  أفيـ تعالى اهلل باسـ التالي القرار

 :(ُ)قرار الحكـ النيائي - ح
 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 في الدعكل المتككنة بيف المتداعييف المذككريف صدر القرار التالي

 باسـ اهلل تعالى

كسندان  ،كالطمب كالتصادؽ كاالقرار كتقرير الحكميف كتكفيقان لئليجاب الشرعي ،بناءن عمى الدعكل
مف  ُّّك ُِّمف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ك ّٗمف المجمة، ك ُُٕٖك ٕٗلممكاد 

، فقد حكمت بمقتضى َُِِ/ٗٓقانكف األحكاؿ الشخصية، كتعميـ سماحة قاضي القضاة رقـ 
 كزكجيا غير الداخؿ كال المختمي بيا المدعى عميو ....،. بالتفريؽ بيف المدعيةقرار الحكميف 

، بطمقة أكلى بائنة بينكنة صغرل لمشقاؽ كالنزاع كبأنيا ال تحؿ لو إال بعقد كمير جديديف .....
ما لـ تكف مسبكقة مف بطمقتيف قبميا، كأف ال عدة عمييا لعدـ الدخكؿ أك الخمكة الشرعية بينيما 

ت باستحقاقيا مبمغ ).....( فقط، كذلؾ حسب نسبة اإلساءة التي بمغت مف الزكج بكاقع كحكم
%، كضمنت المدعى عميو مف الرسـك كالمصاريؼ القانكنية حسب نسبة َٓ%، كمف الزكجة َٓ

إساءتو بمكجب قرار الحكميف، حكمان كجاىيان قاببلن لبلستئناؼ كتابعان لو مكقكؼ النفاذ عمى 
 ./../....ـ..محكمة االستئناؼ الشرعية أفيـ عمنان حسب األصكؿ تحريران فيتصديقو مف قبؿ 

                                                           

، كالتي مكضكعيا طمب التفريؽ لمنزاع كالشقاؽ َُِٗ/ْالحكـ صادر عف محكمة دكرا الشرعية في الدعكل أساس  (ُ)
 (.ْٗٓ/ُٗٓ/ُُْـ كيحمؿ الرقـ )َُِٗ/َُ/ِٕبتاريخ 
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بنى القاضي قناعتو بكجكد  (ُ)قضية تفريؽ لمنزاع كالشقاؽ مرفكعة مف قبؿ الزكج عمى زكجتو -ِ
النزاع كالشقاؽ بثبكت الدعكل بنككؿ المدعى عمييا عف حمؼ اليميف الشرعية عمى الدعكل، 

 كقرار تصديقيا مف قبؿ محكمة االستئناؼ الشرعية.
 :(ِ)اإلجراءات - أ
 الشرعي ..... قاضي .......... أنا لدم المعقكد الشرعي المجمس كفي المعيف اليكـ في      
 ككالة بمكجب ،......... المدعي عف ككيبلن  بصفتو.... .... األستاذ الشرعي المحامي حضر
كنكدم عمى  األصكؿ، حسب قبمو مف كمكقعة كمصدقة منظمة الدعكل لمكضكع شاممة خاصة

المدعى عمييا فمـ تحضر كلـ تككؿ كلـ تعتذر مع تبمغيا مكعد ىذه الجمسة حسب األصكؿ، 
 المدعي ككيؿ فكررىا الدعكل الئحة تميت المجمس في عمنان  لغيابيةا المحاكمة إجراءات بكشرت
 بينكنة بائنة بطمقة عمييا المدعى زكجتو كبيف المدعي بيف بالتفريؽ الحكـ كطمب كصدقيا كقررىا
 كاألصكؿ الشرعي الكجو حسب الدعكل ىذه السير في تقرر كالنزاع، المحكمة لمشقاؽ صغرل
 دعكل كأكضح أصحح إنني :فقاؿ مككمو دعكل كتصحيح تكضيح المدعي ككيؿ كتكمؼ ،المتبعة
 كالتمس لممحكمة أبرزىا مطبكعة كاحدة صفحة مف مككنة كتصحيحية تكضيحية ببلئحة مككمي
نني رقمان  ليا ييجعؿ كأف الدعكل ىذه لممؼ ضمنيا مكضحة كمصححة  مككمتي بدعكل أدعي كا 

 عمى ىذا النحك كاطمب اجراء اإليجاب الشرعي،

 البلئحة التكضيحية -

 .../... رقـ دعكل                                        المكقرة الشرعية ..... محكمة لدل

 .كالشقاؽ لمنزاع التفريؽ طمب كمكضكعيا ...،/... أساس الدعكل عمى تكضيحية الئحة

 المدعي بيف حصؿ بانو الدعكل الئحة مف الثاني البند في جاء ما كأصحح أكضح إنني -ُ
 الزكجية الحياة استمرار معيا استحالت كثيرة زكجية كمشاكؿ خبلفات عمييا كالمدعى
 .اآلف حتى كجيرانيما المتداعييف أىؿ حديث زاؿ كال كالشقاؽ النزاع كاستحكـ

                                                           

 .َُِٗ/ْٗٓـ، تحت الرقـ َُِٗ/ٖ/ٓقدمت ىذه الدعكل لدل محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
 مف قبؿ الباحث، بحذؼ اإلجراءات الركتينية التي ال تتعمؽ بمكضكع الرسالة.ىذه اإلجراءات تـ اختصارىا  (ِ)



 

237 

 المدعى تركت ..... ساعات كعند ،ـ..... عاـ .. شير بداية في عمييا المدعى فإ ككذلؾ -ِ
 إلى إليو ترجع كلـ مقبكؿ قانكني أك شرعي سبب بدكف ..... الكائف في الزكجية بيت عمييا
 .بالمدعي الضرر ألحؽ مما اآلف

 كعند  ...ـ،.عاـ مف ..شير بداية في  المدعية بأف مككمي دعكل كأصحح أكضح إنني -ّ
 يذكر سبب ام بدكف(  .........) لو بقكليا نابية بألفاظ المدعي بشتـ قامت الظير ساعات

 .بالمدعي الضرر ألحؽ مما
 كعند  ...ـ،/.../..كبتاريخ .....يكـ في  المدعية بأف مككمي دعكل كأصحح أكضح إنني -ْ

 يذكر سبب ام بدكف  ،(.......). لو بقكليا نابية بألفاظ المدعي بشتـ قامت الظير ساعات
 .بالمدعي الضرر ألحؽ مما

 المصمحيف مف الكثير تدخؿ المذككريف المتداعييف بيف القائـ كالشقاؽ النزاع اثر عمى -ٓ
 الستحكاـ كذلؾ بالفشؿ باءت جيكدىـ اف اال المذككريف المتداعييف الزكجيف بيف لئلصبلح

 االضرار ىذا مع يمكف ال بحيث كفعبل قكال بالمدعي اضر الذم الزكجيف بيف كالشقاؽ النزاع
 ال المثاؿ سبيؿ عمى المصمحيف ىؤالء كمف كاستحالتيا بينيما الزكجية الحياة استمرار
 . ......... ك........... الحصر

 النزاع كىذا عمييا كالمدعى المدعي بيف الزكجية الحياة كاستحالت كالشقاؽ النزاع استحكـ -ٔ
 مما عنو الحديث يتداكلكف كأخذكا كجيرانيما المتداعييف أقارب بيف كانتشر اشتير كالشقاؽ
 كمف كالشقاؽ النزاع مكضكع عف بالحديث الناس تداكؿ مف الشديد الضرر بالمدعي ألحؽ

 بينيما الحياة كاستمرار يطاؽ ال جحيما بينيما الحياة أصبحت حيث عمييا المدعى تصرفات
نني المعاناة كزيادة الضرر زيادة إلى يؤدم  مصححة مككمي دعكل ببلئحة ادعي لممدعية، كا 

 .الشرعي اإليجاب إجراء كاطمب الكجو ىذا عمى كمكضحة

 ضبط صفحات مف يتجزأ ال جزءان  كاعتبارىا الدعكل لممؼ ضـ البلئحة تقرر المحكمة         
عطائيا الدعكل  التكضيحية بالبلئحة التدقيؽ كمف المحكمة الدعكل، ىذه صفحات مف )..( رقـ كا 

الدعكل كاضحة كصحيحة، المحكمة كعميو كلغياب المدعى عمييا، كلككف الغائب بحكـ  أف تجد
كؿ مف الئحة إنني أثبت البند األ :فقاؿ ،المدعي اثبات دعكل مككموالمنكر فإنني أكمؼ ككيؿ 

نني أعتبر نفسي عاجز عف اثبات الدعكل بإعبلـ حكـ إ نني أبرزه لممحكمة، كا  ثبات الزكاج، كا 
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باقي دعكل مككمي كأطمب إجراء اإليجاب الشرعي، المحكمة كعميو فإنيا تفيـ ككيؿ المدعي بأف 
إنني أرغب بتحميؼ  :ككيؿ المدعي :ييا اليميف الشرعية، قاؿلمككمو حؽ تحميؼ المدعى عم

المدعى عمييا اليميف الشرعي، المحكمة كعميو فإنيا تقرر تحميؼ المدعى عمييا اليميف الشرعية 
 حصؿ عمى دعكل المدعي كالتي صكرتيا: ) كاهلل العظيـ أنو ال صحة لما ادعاه المدعي مف أنو

 كمف أنو استحكـ الزكجية الحياة استمرار معيا استحالت كثيرة زكجية كمشاكؿ خبلفات بيني كبينو
. .شير بداية في اآلف، كمف أنني حتى أىمنا كجيراننا حديث زاؿ بيننا كال كالشقاؽ النزاع
 أك شرعي سبب بدكف.... .في الكائف الزكجية بيت تركت الصباح ساعات كعند ،.....عاـ

 مف. .شير بداية بالمدعي، كمف أنو في الضرر ألحؽ مما اآلف إلى إليو أرجع كلـ مقبكؿ قانكني
 ام بدكف).........(   لو بقكلي نابية بألفاظ المدعي بشتـ قمت الظير ساعات كعند  ـ،....عاـ
 ساعات كعند  ـ،...../../.كبتاريخ.... .يكـ في بو، كمف أنني، الضرر ألحؽ مما يذكر سبب
بو،  الضرر ألحؽ مما يذكر سبب ام بدكف.......(  .) لو بقكلي نابية بشتمو بألفاظ قمت الظير

 بينا، لئلصبلح المصمحيف مف الكثير تدخؿ بينا القائـ كالشقاؽ النزاع اثر كال صحة مف أنو عمى
 بحيث كفعبل قكال بالمدعي أضر الذم بينا كالشقاؽ النزاع الستحكاـ بالفشؿ باءت جيكدىـ اف اال
 عمى المصمحيف ىؤالء كمف كاستحالتيا بيننا الزكجية الحياة استمرار االضرار ىذا مع يمكف ال

 كاستحالت كالشقاؽ النزاع ، كمف أنو استحكـ...........ك......... .الحصر ال المثاؿ سبيؿ
 أقاربنا كجيراننا بيف كانتشر اشتير كالشقاؽ النزاع ىذا المدعي، كأف بيني كبيف الزكجية الحياة

 بالحديث الناس تداكؿ مف الشديد الضرر بالمدعي ألحؽ مما عنو الحديث يتداكلكف كأنيـ أخذكا
 كاستمرار يطاؽ ال جحيما بيننا الحياة أصبحت حيث تصرفاتي، كمف كالشقاؽ النزاع مكضكع عف

لممدعي(( كأقرر تبميغيا صكرتيا مع مكعد  المعاناة كزيادة الضرر زيادة إلى يؤدم بيننا الحياة
الجمسة القادمة، كتفيميا إف لـ تحضر لحمفيا تعتبر ناكمة عف حمفيا كيجرم بحقيا المقتضى 

./../....ـ، ..... بتاريخ.الشرعي، كعميو كليذه الغاية أقرر تأجيؿ النظر في ىذه الدعكل ليكـ
 ./../....ـ..تحريران في:

 الجمسة التالية:

 كالمعركفة شرعان  المكمفة بحضكره المدعى عمييا ككيؿ المدعي، كحضرتحضر  المعيف اليكـ في
كسكانيا، كىنا قالت المدعى عمييا، التمس ادخالي في  .....مف ..........الشخصية بيكيتيا ذاتان 
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الدعكل، كالرجكع عف قرار محاكمتي غيابيان، المحكمة تقرر إجابة الطمب كالرجكع عف قرار 
يابيان كمحاكمتيا كجاىيان، بكشرت اجراءات المحاكمة الكجاىية عمنان في المجمس، تقرر محاكمتيا غ

المحكمة كتحقيقا لمعدالة سؤاؿ المدعى عمييا عف الدعكل، فقالت إنني أصادؽ بأنني زكجة 
المدعي الداخؿ كالمختمي بي بصحيح العقد الشرعي، كأنكر باقي بنكد الدعكل كالتكضيحات 

ممة كتفصيبل، المحكمة تقرر تكجيو اليميف الشرعية لممدعى عمييا كتسأليا إف الكاردة عمييا ج
كانت ترغب في حمفيا أـ ال؟ فقالت إنني أرفض حمؼ اليميف الشرعية، المحكمة كحيث نكمت 
المدعى عمييا عف حمؼ اليميف الشرعية المصكرة ليا فإنني أقرر ثبكت النزاع كالشقاؽ بيف 

جمسة لعرض الصمح بيف المتداعييف، كليذه الغاية أقرر تأجيؿ الدعكل المتداعييف كأقرر تحديد 
 ./../....ـ...... بتاريخ.ليكـ

كٌمؿ باقي اإلجراءات حسب ما كرد في الدعكل خكفا مف التكرار كاإلطالة فإف ىذه اإلجراء تي      
 السابقة حتى نيايتيا كصدكر حكـ التفريؽ بيف المتداعييف.

 

 :(ُ)ؼقرار محكمة االستئنا  - ب
 أعممت قد االبتدائية مف التدقيؽ كالمداكلة يتبيف لدل ىذه المحكمة االستئنافية بأف المحكمة

 المحكمة ىذه جعؿ الذم األمر كاألصكؿ متفقاٌ  قرارىا كجاء الدعكل كقائع عمى القانكف صحيح
 .المذككر حسب األصكؿ حكميا تأييد تقرر االستئنافية

 

 

 

 

 
                                                           

(، تاريخ َُِٗ/ّٕٓصادر عف محكمة االستئناؼ الشرعية / القدس المنعقدة مؤقتان في الخميؿ، بمكجب قرارىا رقـ ) (ُ)
 .َُِٗ/ْٗٓـ،في الدعكل أساس َُِٗ/ُِ/ِ
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 الطبلؽ عف التعكيض في لمقاضي التقديرية السمطة :الثالث المبحث
 .التعسفي

 

 لغةن  التعسفي الطبلؽ عف التعكيض تعريؼ: األكؿ المطمب        
 .كاصطبلحان 

 

 .الطبلؽ عف التعكيض مشركعية: الثاني المطمب        

 

 عف التعكيض في لمقاضي التقديرية السمطة: الثالث المطمب        
 .القانكف في كتطبيقاتيا التعسفي الطبلؽ
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 .كاصطبلحان  لغةن  التعسفي الطبلؽ عف التعكيض تعريؼ: األكؿ المطمب

 

و قكلؾ مصدر: كالعىٍكضي ، البدؿ ، كىك:لعكضالتعكيض في المغة: مأخكذة مف ا       ،عاضى
و ،كمىعيكضةن  ،كًعياضان  ،عىٍكضان  و ،كعىكَّضى  إذا كعكضتو كأعضتو فبلنا عضت: ، كأف تقكؿكأىعاضى
 .(ُ)منو ذىب ما بدؿ أعطيتو

 .(ِ)آخر مقاـ شيئان  ىك أف تقيـ التعكيض اصطبلحان:

 الماؿ الذم يحكـ بو عمى مف أكقع ضرران عمى غيره.(ّ)كىك      

 .(ٓ)ىداية بغير السير، ك (ْ)طريؽ غير عمى األخذ التعسؼ في المغة:

 .(ٔ)لو مبرر ال الذم التصرؼالتعسؼ اصطبلحان: كىك 

تعريؼ الطبلؽ التعسفي: مف االطبلع عمى الكتب الفقيية القديمة لـ يتطرؽ الفقياء القدامى     
إلى تعريؼ الطبلؽ التعسفي فيك قكؿ ميٍحدىث تأثرت بو قكانيف األحكاؿ الشخصية في الببلد 

 .(ٕ)العربية

 .(ٖ)معقكؿ سبب لغير ؽ المرأةطبلفقد عرفو قانكف األحكاؿ الشخصية األردني بأنو:      

                                                           

 (.ُِٗ/ٕابف منظكر، لساف العرب، ) (ُ)
 القاىرم،زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ  ،كمالمنا(ِ)

ـ، َُٗٗ-ىػَُُْ، ُالقاىرة، ط-عبد الخالؽ ثركت ّٖىػ، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، عالـ الكتب َُُّالمتكفى: 
(ِْٖ.) 
سكرية/  -عف الطبلؽ، دار المكتبي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، التعكيض المالي االستاذ الدكتكر محمد ،الزحيمي (ّ)

 (.ْٖـ، )ُٖٗٗىػ ُُْٖ، ُحمبكني، ط -دمشؽ
 (.ُٔالجرجاني، التعريفات، ) (ْ)
 (،ِْٓ/ٗابف منظكر، لساف العرب، ) (ٓ)
 -ىػ َُْٖ ،ِحامد صادؽ قنيبي، معجـ لغة الفقياء، دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط ،قمعجي، محمد ركاس(ٔ)

 (.ُّٔـ، )ُٖٖٗ
 (.ُّّـ، )ََُِ( لعاـ ّٔاألشقر، الكاضح في شرح قانكف األحكاؿ الشخصية األردني، رقـ ) (ٕ)
 ـ.ُٕٔٗ( لعاـ ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني، رقـ )ُّْالمادة ) (ٖ)
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كعرفو األستاذ قكيدرم محمد بأنو: طبلؽ المرأة بغير سبب مبرر، أك معقكؿ، بشكؿ يكقع      
 .(ُ)ضرران معنكيان كضرران ماديان أحيانان 

مقدار معيف مف الماؿ حدده  التعكيض عف الطبلؽ التعسفي ىك:كمما سبؽ يتبيف بأف      
 قو ليا مف غير سبب مبرر كمعقكؿ.القانكف يفرض لممطمقة عمى مطمقيا، إف كاف طبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

قكيدرم محمد، سمطة القاضي في فؾ الرابطة الزكجية، دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الجزائرم، رسالة  (ُ)
 (.ْٗ، )َُِٓ/َُِْماجستير، جامعة محمد قيصر، 
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 .الطبلؽ عف التعكيض مشركعية: الثاني المطمب

كما ذكرنا سابقان بأف الفقياء القدامى لـ يتعرضكا لمبدأ التعكيض عف الطبلؽ التعسفي، فيك     
 المعاصركف عمى مشركعيتو بعدة أدلة منيا: مف أجازهاستدؿ  ،ميٍحدىثمكضكع 

 التي العادلة الشرعية السياسة بمبدأ العمؿ ىك بالتعكيض عف الطبلؽ التعسفيإف الحكـ  -ُ
 .(ُ)الزكج تعنت بسبب كالحرماف لمفاقة كتعريضيا المرأة ظمـ تمنع

إف في الحكـ بالتعكيض عف الطبلؽ التعسفي زجران ألمثاؿ المطمؽ عف إساءة استعماؿ ما  -ِ
عميو أحد إال بعد كثير مف التأمؿ كالتفكر ، فبل يقدـ (ِ)خكلو الشارع ليـ مف حؽ التطميؽ

 . (ّ)كالتركم، كىذا مف شأنو أف يقمؿ مف حاالت كقكع الطبلؽ
 بعض أكجبيا كالتي لممطمقة المعطاة المتعة إلى بالتعكيض عف الطبلؽ التعسفي الحكـ يستند -ّ

 لمقاضي تقديرىا فيترؾ بالمعركؼ، كجعميا القرآف فييا كرغب بعضيـ، كاستحبيا الفقياء،
 .(ْ)العرؼ بحسب

 المرأة أصاب عما الضرر كيدفع المصمحة يحقؽإف الحكـ بالتعكيض عف الطبلؽ التعسفي  -ْ
 .(ٓ)جائر طبلؽ مف

إف عقدان جعمو اهلل مف أكثؽ العقكد، ال يجكز أف يككف ألعكبة بيف الناس، كأف مستقبؿ األسر  -ٓ
كرقابتو، فإذا أساء الزكج استعماؿ حؽ كاألكالد، ال يجكز أف يككف بمنأل عف تفكير المشرع 

 .(ٔ)الطبلؽ، كجب عميو التعكيض لزكجتو

                                                           

 (.َٕٔٔ/ٗالزحيمي، الًفٍقوي اإلسبلميُّ كأدلَّتيوي، ) (ُ)
كعبلقتيا بالتعكيض عف الطبلؽ التعسفي، كمية الشريعة، الجامعة ، متعة الطبلؽ د. تماـ عكده عبد اهلل ،العساؼ(ِ)

(، ِِ(، عدد )ٗالمممكة األردنية الياشمية، مجمة جامعة الشارقة لمعمـك الشرعية كالقانكنية، مجمد ) –عماف  –األردنية 
(ُْٖ.) 
مية كالقانكف األردني، رسالة الطبلؽ التعسفي كالتعكيض عنو بيف الشريعة االسبل ،عتيمي، ساجدة عفيؼ "محمد رشيد"(ّ)

 (.َُِ، )َُُِفمسطيف،  –ماجستير مقدمة لجامع النجاح، نابمس 
 (.َِٗ/ُ(، داكد، القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، )َٕٔٔ/ٗالزحيمي، الًفٍقوي اإلسبلميُّ كأدلَّتيوي، ) (ْ)
، ِدمشؽ، ط -ريعة كالمنيج، دار الفكر المعاصر التفسير المنير في العقيدة كالش ،الزحيمي، د كىبة بف مصطفى(ٓ)

 (.َْٕ/ِىػ، )ُُْٖ
 (.ُْٕد. تماـ العساؼ، متعة الطبلؽ كعبلقتيا بالتعكيض عف الطبلؽ التعسفي، ) (ٔ)
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إف الطبلؽ أبيح لحاجة، فمف أكقعو بغير حاجة إلى الخبلص، فطبلقو كاقع، كىك آثـ شرعان،  -ٔ
ساءة استعماؿ الحؽ تكجب التعكيض لما يكقع  ثمو دليؿ عمى أنو أساء استعماؿ حقو، كا  كا 

 . (ُ)مف ضرر بالمطمقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ََُعتيمي، الطبلؽ التعسفي كالتعكيض عنو بيف الشريعة االسبلمية كالقانكف األردني، ) (ُ)
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 في كتطبيقاتيا ،التعسفي الطبلؽ عف التعكيض في لمقاضي التقديرية السمطة: الثالث المطمب
 .القانكف

لقد أكجب قانكف األحكاؿ الشخصية األردني لممطمقة دكف سبب مبرر أك معقكؿ عمى      
 ميطمقيا تعكيضان عف طبلقو ليا، فقد نص عمى:

 التعكيض القاضي مف كطمبت معقكؿ سبب لغير طمقيا كأف تعسفان  زكجتو الزكج طمؽ إذا     
 ،سنة عف نفقتيا مقدار يتجاكز ال أف بشرط مناسبان  يراه الذم بالتعكيض مطمقيا عمى ليا حكـ
 يسران  الزكج حالة ذلؾ في كيراعى ،الحاؿ مقتضى حسب قسطان  أك جممة التعكيض ىذا كيدفع
 .(ُ)العدة نفقة فييا بما لممطمقة األخرل الزكجية الحقكؽ باقي عمى ذلؾ يؤثر كال ،كعسران 

كقد أككؿ القانكف إلى القاضي ميمة تقدير التعكيض لممطمقة تعسفيان، كاشترط لو بأف مقدار      
 .(ِ)التعكيض ال يجكز أف يتجاكز مقدار نفقتيا سنة كاممة

بعض األمكر ليعتمد عمييا  كعند تقدير القاضي لمتعكيض عف الطبلؽ التعسفي عميو مراعاة     
 في تقديره لمتعكيض، ليصؿ إلى الحكـ الذم يتناسب مع الكاقعة التي بيف يديو، كمف ىذه األمكر:

، فيفرض عميو تعكيضان يتناسب (ّ)عمى القاضي أف يراعي الحالة المالية لمزكج يسران أك عسران  -ُ
عمى لمتعكيض كىك نفقة مع حالتو، إف كاف مف األغنياء فممقاضي أف يفرض عميو الحد األ

 سنة كاممة.
طبلقيا، كلمقاضي أيضان مراعاة مدل الضرر الكاقع عمى المطمقة، نتيجة التعسؼ في  -ِ

، يختمؼ عف التعكيض عف الضرر الفاحش، كأف يطمؽ فالتعكيض عف الضرر اليسير
الرجؿ زكجتو في ظركؼ عادية ليا عائمة تستطيع أف تستند عمييا في حياتيا، كآخر يطمؽ 
زكجتو كىذه الزكجة كحيدة في بمد الزكج، ال أىؿ ليا، ستعتمد في حياتيا عمى نفسيا، كألف 

                                                           

 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔالشخصية األردني رقـ ) ( مف قانكف األحكاؿُّْالمادة ) (ُ)
-ُِٓ/ُ، داكد، القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، )ُٗ/ٓ/ُِ(، تاريخ ِّٖٓٗالقرار االستئنافي رقـ ) (ِ)

ُِٔ.) 
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُّْالمادة ) (ّ)
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ي لكؿ حالة تعكيضان يتناسب مع ، فيفرض القاض(ُ)آخر مقاـ ئان شي ىك أف تقيـ التعكيض
 الضرر الكاقع عمييا.

كمف الممكف لمقاضي كعند تقديره لمتعكيض أف ينظر إلى الحالة المالية لممطمقة يسران، أك  -ّ
عسران، فما يفرضو لمفقيرة يختمؼ عف ما يفرضو لمغنية، إذا تساكل المطمقيف في اليسار أك 

 اإلعسار.

مو أف يجعؿ التعكيض دفعة كاحدة، كلو أف يجعمو عمى كعند تقدير القاضي لمتعكيض ف     
ذا جعمو عمى أقساط يجب عميو (ِ)أقساط ، مراعيا بذلؾ عمؿ الزكج كحالتو يسران أك عسران، كا 

 .(ّ)تحديد قيمة كؿ قسط، كتاريخ استحقاقو

ككذلؾ كمف باب سمطة القاضي التقديرية أف يترؾ تقدير التعكيض عف الطبلؽ التعسفي      
فيف المتداعييف حاؿ حضكرىما، أك حضكر ككيمييما، فإف اتفقا عمى مقدار معيف، ألزميما لمطر 

 القاضي بما اتفقا عميو، كيصدر الحكـ بالتعكيض بناءن عمى اتفاقيما.

كبما أف التعكيض مبني عمى نفقة الزكجة الشيرية، فممقاضي أف يعتمد في تقدير التعكيض      
ر التعكيض بعدد أشير النفقة كفؽ الحكـ الصادر بيا، كلو أف عمى حكـ النفقة السابؽ، فيقد

يراعي تاريخ صدكر حكـ النفقة، فمو أف ال يعتمد عميو إف كاف حكـ النفقة قديمان ال تتناسب النفقة 
 فيو مع المتعارؼ عميو في كقت رفع دعكل التعكيض.

حكـ بالنفقة، كاكتسابو فقد جاء في القرار االستئنافي: إذا تصادؽ الطرفاف عمى كجكد      
الدرجة القطعية، فإنو يسع المحكمة االبتدائية أف تحكـ بالتعكيض عمى ضكء ما كرد في ىذا 
الحكـ، إذا لـ يعترضا عميو اعتراضان يسيغ اعتماده، كيقدر العكض عمى أف ال يتجاكز نفقة 

 .(ْ)سنة

                                                           

 (.ِْٖزيف العابديف الحدادم، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، ) (ُ)
 ـ.ُٕٔٗ( لسنة ُٔ( مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ُّْالمادة ) (ِ)
(،    ُِٓ/ُ، داكد، القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، )ٖٗ/ُ/ِٓ(، تاريخ ِّْٕٗالقرار االستئنافي رقـ ) (ّ)

(، ُِِ-ُُِ/ُ، داكد، القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، )َٖ/ٖ/َِ(، تاريخ ُُِٖٓرقـ )القرار االستئنافي 
 (،َُِ/ُ، داكد، القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، )ٕٕ/ٕ/ُْ(، تاريخ َُّٓٗالقرار االستئنافي رقـ )

 (،ُُِ/ُألحكاؿ الشخصية، )(، داكد، القرارات االستئنافية في اَِّْٗالقرار االستئنافي رقـ ) (ْ)
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ة، فقد ينتخب خبراء مف قبمو، ككذلؾ لمقاضي أف ال يعتمد في تقديره لمتعكيض عمى حكـ النفق    
لتقدير نفقة المطمقة عمى أنيا زكجة عمى زكجيا، ليبني عمى تقديرىـ مقدار التعكيض عف 

، كخاٌصة إذا ادعى الزكج أنو معسر كفقير، كعميو التزامات كثيرة ال يستطيع (ُ)الطبلؽ التعسفي
سدادىا، أك أف تدعي الزكجة بأف حاؿ زكجيا قد تحسف بعد صدكر حكـ النفقة السابؽ، كأصبح 
مطمقيا مف المكسريف يستطيع دفع نفقة أكبر مف ما حيكـ بو سابقان، ككؿ ىذا بعد تحقيؽ القاضي 

 ؼ مف المتداعييف.فيما أثاره أم طر 

جاء في القرار االستئنافي: أف حكـ النفقة السابؽ، كلك كاف بالتراضي ال يككف أساسان في      
تقدير التعكيض في كؿ حاؿ، خصكصان إذا ادعى المطمؽ أنو فقير كمعسر، فاألصؿ في تقدير 

ف أمكف تحكـ المحكمة بذلؾ، أما إذ ا تعذر التعكيض أف يككف بتراضي الطرفيف عميو، كا 
ال  التراضي عمى التعكيض بينيما، فيقدر باإلخبار مف قبؿ خبراء ينتخبيـ الطرفاف إف أمكف، كا 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية، أما حكـ  (ِ)(ْٖانتخبتيـ المحكمة حسب نص المادة )
 النفقة السابقة كلك كاف بالتراضي، فبل يككف أساسان في تقدير التعكيض في كؿ حاؿ، خصكصان 

، -التنفيذ -بحقكقيا في دائرة اإلجراء إذا ادعى المطمؽ أنو فقير كمعسر كعميو أحكاـ لمطمقتو
كمكمؼ بنفقات شرعية أخرل، ككؿ ما ذكر يعتبر دفعان شرعيان، عمى المحكمة التحقيؽ فيو قبؿ 

 .(ّ)االعتماد عمى حكـ النفقة في تقدير العكض

 

 

 

 

                                                           

(،    ُِْ/ُ، داكد، القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، )ّٖ/ٗ/َُ(، تاريخ َِّْٓالقرار االستئنافي رقـ ) (ُ)
 .ُِٔ/ُ، داكد، القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، )ْٗ/ِ/ّ(، تاريخ ّٕٓٗٔالقرار االستئنافي رقـ )

ـ، كالتي تنص عمى: إذا لـ يتفؽ الطرفاف ُٗٓٗ( لسنة ُّكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ )( مف قانْٖالمادة ) (ِ)
عمى انتخاب أىؿ الخبرة في األمكر التي تحتاج إلى األخبار كتعييف مقدار النفقة كاجر المثؿ اك كاف المدعى عميو غائبا 

ذا اتفؽ الحاضف كا  لخصـ عمى قدر النفقة كنحكىا فبل يصار إلى االخبار.تعيف المحكمة أىؿ الخبرة كيعمؿ برأم األكثرية كا 
 (،َُِ/ُ، داكد، القرارات االستئنافية في األحكاؿ الشخصية، )ٖٕ/ٕ/ّ(، تاريخ َِِْٓالقرار االستئنافي رقـ ) (ّ)
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 التطبيقات العممية:

 :(ُ)تعسفي حكـ فييا بالتعكيض بناءن عمى حكـ نفقة سابؽ دعكل تعكيض عف طبلؽ -ُ
 :(ِ)اجراءات المحاكمة -

 حضر ،الشرعي.... . قاضي......... . أنا لدم المعقكد الشرعي المجمس كفي المعيف اليكـ في
 خاصة ككالة بمكجب ،.........ة المدعي عف ككيبلن  بصفتو....... . األستاذ الشرعي المحامي
 المدعى عمى كنكدم األصكؿ، حسب قبمو مف كمكقعة كمصدقة منظمة الدعكل لمكضكع شاممة
 بكشرت األصكؿ، حسب الجمسة ىذه مكعد تبمغو مع عتذري كلـ ككؿي كلـ حضري فمـ عميو

 كقررىا ةالمدعي ككيؿ فكررىا الدعكل الئحة تميت المجمس في عمنان  الغيابية المحاكمة إجراءات
 بحكـ الغائب كلككف ،عميو المدعى كلغياب كعميو ،بمضمكنيا، المحكمة الحكـ كطمب كصدقيا
دعكل مككمتي بالبينة  أثبت إنني فقاؿ وتمككم دعكل اثبات المدعي ككيؿ أكمؼ فإنني المنكر

الخطية المبرزة كالتي ىي عبارة عف كثيقة عقد زكاج الطرفيف المتداعييف، ككذلؾ إعبلـ حكـ 
نني أبرزىما لممحكمة المكقرة، المحكمة كقد أبرز مف يده كثيقة الطبلؽ بيف الطرفيف  المتداعييف كا 

عقد زكاج تتضمف ..........، ككذلؾ أبرز مف يده إعبلـ حكـ اثبات طبلؽ صادر عف محكمة 
..... كمف تبلكتو كجد يتضمف، ..........، كباالطبلع عمى المبرزات كجدت خالية مف شائبتي 

في ممؼ الدعكل، قاؿ ككيؿ المدعية: لقد قامت البينة  يار اعتمادىا كحفظالتصنيع كالتزكير تقر 
عمى دعكل مككمتي، ألتمس مف محكمتكـ المكقرة الحكـ باستحقاقيا تعكيضان عف طبلقيا 
التعسفي، المحكمة كعميو كحيث أثبت ككيؿ المدعية دعكل مككمتو بالبينة المبرزة، فإنني أقرر 

طبلقيا التعسفي، المحكمة كعميو تسأؿ ككيؿ المدعية إف كاف  استحقاؽ المدعية تعكيضان عف
كـ نفقة زكجة لممدعية عمى  كـ بنفقة زكجة لممدعية عمى المدعى عميو، فقاؿ: إنو يكجد حي يكجد حي
المدعى عميو صادر عف محكمة ..... المكقرة، كالقاضي بالحكـ لممدعية بنفقة زكجة مقدارىا 

نني أبرزه لمحكمتك(ّ)..... عبلـ حكـ نفقة زكجة مكقرة، المحكمة كقد أبرز مف يده إـ ال، كا 
 المبرز عمى كباالطبلعكعميو  ،.......... لممدعية عمى المدعى عميو كمف تبلكتو كجد يتضمف

                                                           

 .(ُّأنظر الممحؽ رقـ ) (ُ)
 ىذه اإلجراءات تـ اختصارىا مف قبؿ الباحث، بحذؼ اإلجراءات الركتينية التي ال تتعمؽ بمكضكع الرسالة. (ِ)
 (أربعمائة كخمسكف شيكؿ شيريان.َْٓقيمة نفقة الزكجة في اعبلـ الحكـ ) (ّ)
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 ممؼ في عنيا فكتكستاتية صكر كحفظ اعتماده تقرر كالتزكير التصنيع شائبتي مف خالي كجد
فإنني أقرر تقدير تعكيض لممدعية عف طبلقيا ، المحكمة كعميو كحيث ذلؾ كذلؾ الدعكل

حسب حالو كأمثالو  ِ، كذلؾ نفقة عشرة أشير(ُ)التعسفي عمى المدعى عميو مبمغ كقدره.........
كقدرتو كاستطاعتو، كعميو فإنني أقرر سؤاؿ ككيؿ المدعية عف ذلؾ فقاؿ: إنني أطمب اجراء 

ـ يبؽ ما يقاؿ في ىذه الدعكل، كأقرر سؤاؿ اإليجاب الشرعي، المحكمة كعميو فإنني أقرر بأنو ل
ككيؿ المدعية عف كبلمو األخير في ىذه الدعكل، فطمب اجراء اإليجاب الشرعي، المحكمة 
كعميو فقد أعمنت ختاـ المحاكمة كأصدرت القرار التالي باسـ اهلل تعالى، أفيـ عمنان حسب 

 األصكؿ تحريران.../.../....ـ.

 :(ّ)حكـ المحكمة -

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 التالي القرار صدر المذككريف المتداعييف بيف المتككنة الدعكل في

 تعالى اهلل باسـ

 مف ٕٓ لممكاد كسندان  الشرعي لئليجاب كتكفيقان  كالبينة الخطية المبرزة كالطمب الدعكل عمى بناءن 
 ممدعيةل حكمت فقد الشخصية، األحكاؿ قانكف مف ُّْ، الشرعية المحاكمات أصكؿ قانكف

 نفقة عشرة أشير ،مبمغ كقدره ).....( المذككر،.... .عميو المدعى عمى مطمقيا المذككرة.... .
تعكيضان ليا عف طبلقيا التعسفي كأمرتو بدفع ذلؾ ليا  كاستطاعتو، كقدرتو كأمثالو حالو حسب

اعتباران مف تاريخو أدناه، كضمنتو الرسكـ كالمصاريؼ القانكنية كمبمغ......... أتعاب محاماة 
: في تحريران  األصكؿ حسب عمنان  أفيـ ،الستئناؼلبلعتراض كا قاببلن  غيابيان  حكمان  ،لككيؿ المدعية

 .ـ./...../..../../لسنة....ىػ، كفؽ 

                                                           

 ( أربعة آالؼ كخمسمائة شيكؿ.ََْٓقيمة الحكـ ) (ُ)
قٌدر القاضي كبسمطتو التقديرية أف المدعية تستحؽ تعكيضان مقداره نفقة عشرة في ىذه الدعكل كبناءن عمى أحكاؿ القضية (ِ)

 أشير.
(، في الدعكل أساس ّٕٓ/ّّٔ/َُِـ كيحمؿ الرقـ )َُِٖ/ُُ/ُْصادر عف محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ّ)

ْٓٔ/َُِٖ. 
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دعكل تعكيض عف طبلؽ تعسفي حكـ فييا بالتعكيض بناءن عمى اتفاؽ الطرفيف  -ِ
 .(ُ)المتداعييف

 :(ِ)اجراءات المحاكمة -

 ،الشرعية ..... محكمة قاضي ..........أنا لدم المعقكد الشرعي المجمس كفي المعيف اليكـ في
 شاممة خاصة ككالة بمكجب ،المدعية عف ككيبلن  بصفتو.......... . الشرعي المحامي حضر

 المحامي بحضكره كحضر األصكؿ، حسب قبمو مف كمكقعة كمصدقة منظمة الدعكل لمكضكع
 شاممة خاصة ككالة بمكجب......... .عميو المدعى عف ككيبلن  بصفتو.......... . الشرعي
 المحاكمة إجراءات بكشرت ،األصكؿ حسب قبمو مف كمكقعة كمصدقة منظمة الدعكل لمكضكع
 كطمب كصدقيا كقررىا المدعية ككيؿ فكررىا الدعكل الئحة تميت المجمس في عمنان  الكجاىية
جراء ،الدعكل عف المذككر.... .عميو المدعى ككيؿ كسؤاؿ بمضمكنيا، الحكـ  اإليجاب كا 

كبسؤاؿ ككيؿ المدعى عميو عف الدعكل أجاب قائبلن: إنني أصادؽ ككيؿ  المحكمة الشرعي،
المدعية عمى ما كرد ببلئحة الدعكل جممة كتفصيبل كأطمب اإليجاب الشرعي، المحكمة كحيث 

 تعكيضان  المدعيةأقر ككيؿ المدعى عميو بالدعكل، كأف اإلقرار ممـز لممقر، فإنني أقرر استحقاؽ 
يو فإنني أكمؼ الككيميف الحاضريف باالتفاؽ عمى مقدار التعكيض، كعم التعسفي، طبلقيا عف

، (ّ)فقاال كبمساف كاحد لقد اتفقنا مصالحة عمى أف يدفع المدعى عميو لممدعية مبمغ كقدره ).....(
تعكيضان لممدعية عف طبلقيا التعسفي، عمى أف تدفع عمى خمسة أقساط قيمة كؿ قسط..... 

اريخ../../....ـ كىكذا في كؿ شير حتى السداد التاـ، المحكمة عمى أف يبدأ القسط األكؿ بت
 عف الككيميف الحاضريف سؤاؿ كأقرر الدعكل، ىذه في يقاؿ ما يبؽ لـكعميو فإنني أقرر بأنو 

 ختاـ أعمنت فقد كعميو المحكمة الشرعي، اإليجاب جراءإ افطمب الدعكل، ىذه في األخير اكبلمي
في:  تحريران  األصكؿ حسب عمنان  أفيـ تعالى، اهلل باسـ التالي القرار كأصدرت المحاكمة

 .ـ../....../

                                                           

، أنظر َُِٖ/ُْٔـ تحت الرقـ َُِٖ/ُُ/ٖقدمت ىذه الدعكل لدل محكمة الخميؿ الجنكبية الشرعية بتاريخ  (ُ)
 .(ُّالممحؽ رقـ )

 ىذه اإلجراءات تـ اختصارىا مف قبؿ الباحث، بحذؼ اإلجراءات الركتينية التي ال تتعمؽ بمكضكع الرسالة. (ِ)
 ( خمسمائة دينار أردني.ََٓقيمة التعكيض ) (ّ)
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 :(ُ)حكـ المحكمة -

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 التالي القرار صدر المذككريف المتداعييف بيف المتككنة الدعكل في

 تعالى اهلل باسـ

 ُُٕٖك ٕٗ لممكاد كسندان  الشرعي لئليجاب كتكفيقان كاإلقرار كالتراضي  كالطمب الدعكل عمى بناءن 
عمى  المذككرة.... . ممدعيةل حكمت فقد الشخصية، األحكاؿ قانكف مف ُّْمف المجمة، ك

تعكيضان لممدعية عف طبلؽ المدعى عميو  ،مبمغ كقدره..... المذككر،.... . عميو المدعى مطمقيا
ضمنتو الرسـك كالمصاريؼ التعسفي ليا التعسفي كألزمتو بدفع ذلؾ ليا اعتباران مف تاريخو أدناه، ك 

 عمنان  أفيـ ،ستئناؼلبل قاببلن  كجاىيان  حكمان  ،القانكنية كمبمغ ......... أتعاب محاماة لككيؿ المدعية
 .ـ./../.....: ../../لسنة....ىػ، كفؽفي تحريران  األصكؿ حسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(، في الدعكل أساس َْ/ُِٗ/ُـ، كيحمؿ الرقـ )َُِٗ/ّ/ِٖصادر عف محكمة الخميؿ الجنكبية الشرعية بتاريخ  (ُ)
ُْٔ/َُِٖ. 
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 الخاتمة

 :كالتكصيات النتائج بأىـ الدراسة ىذه كأختتـ

 :النتائج

 النص بمقتضى مساحة قضائية خاضعة لسيادة القاضي،: )ىي التقديرية القاضي سمطة  -ُ
 كجو، أتـ عمى منو المطمكبة الغاية تحقيؽ في األصمح ليبمغ الضمني، أك الصريح القانكني
 المقاصد ضكء القانكنية عمى لمكاقعة أك مقايستو كتفكره كتدبره خبرتو عمى فييا يعتمد

 (.كالمصالح
 الفقيية المصادر ييف الشرعية، القضائية األحكاـ مصادر ىي التقديرية السمطة مصادر إف  -ِ

 كالقياس، كاإلجماع، الصحيحة النبكية السنة كفي كتعالى، سبحانو اهلل كتاب في الكاردة
 االستئناؼ محاكـ في القضائية لمييئات القضائية االجتياداتك القضائية المصادر ككذلؾ

  . الشرعية االعمي كالمحكمة الشرعية،
لمقاضي الشرعي سمطة تقديرية في أجراء عقد الزكاج المتخمؼ عقميان كالمجنكف، إف  يكجد  -ّ

 رأل تحقؽ مصمحة لو في ذلؾ.
 مو أف يأذف بزكاج مف ىـ دكف السف القانكنية لمزكاج.فأيضان سمطة تقديرية  الشرعي لمقاضي  -ْ
 دنقؿ الكالية إلى كلي آخر عنالكالية عمى الزكاج، مف حيث لمقاضي سمطة تقديرية في  -ٓ

 الضركرة، كفي اختيار الكلي عند تعدد أصحاب الكالية في نفس الدرجة.
أـ ال، لتقدير  ان لمقاضي أيضان سمطة تقديرية في الكفاءة، مف حيث تحديد إف كاف الزكج كفؤ  -ٔ

 ضركرة فسخ الزكاج لعدـ الكفاءة.
 ير مثؿ الزكجة.ىناؾ سمطة تقديرية لمقاضي في المير، مف حيث تقدير م -ٕ
ر بدؿ ، كتقديالخبراءكانتخاب  ،نفقة الزكجة تقدير في لمقاضي الشرعي تقديرية يكجد مساحة -ٖ

 ، كلو سمطة تقديرية في التحقؽ مف نشكز الزكجة مف عدمو عند الدفع بو.أجكرىـ كتنقميـ
 اختيار فيك  ،الحاضنة في المطمكب تكافرىا الشركط مف لتحقؽاسمطة تقديرية في  لمقاضي -ٗ

 الحاضف لسفر مصمحة كجكد تقدير فيك ، الحضانة مستحقي تعدد عند لممحضكف األصمح
 كجكد لمحاضنة مع الحضانةبقاء  في، ك كمسكنيا الحضانة أجرة تقدير في، ك بالمحضكف
 .ألبنائيا األـ حضانة مدة في، ك المتبرعة
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المحاكـ سمطة تقديرية في الخمع، مف حيث العمؿ بالخمع القضائي في الشرعي لمقاضي  -َُ
 قبؿ الدخكؿ كالخمكة، كاختيار المحكميف كتقدير بدؿ أتعابيـ.

تة  بكجكده بيف لمقاضي في النزاع كالشقاؽ، مف حيث قناع مساحة تقديريةىناؾ  -ُُ
 .التي يستند عمييا في ثبكتو طرؽال، ك الزكجيف

سمطة تقديرية في التعكيض عف الطبلؽ التعسفي، مف حيث استحقاؽ المطمقة  لمقاضي -ُِ
 .المناسب لياكتقدير التعكيض لو، 

 التكصيات

القضاة في الحرص الشديد عف استخداميـ لمسمطة التقديرية الممنكحة ليـ، يكصي الباحث  -ُ
 .فييدؼ مف تطبيقيا تحقيؽ العدؿ فحسب

بزيادة مف الحرص كالدقة عند إجراء عقد الزكاج، يكصي الباحث المأذكنيف الشرعييف،  -ِ
 لمتعاقد.بالتحقؽ مف أىمية المتعاقديف 

 لحيف ،ـََُِ لسنة( ّٔ) رقـ األحكاؿ الشخصية األردني قانكف بتطبيؽ يكصي الباحث -ّ
 . فمسطيف بدكلتنا خاص أحكاؿ شخصية قانكف كضع

 اإلعماماتكما يكصي الباحث بتشكيؿ لجنة مف ذكم االختصاص، إلعادة النظر في  -ْ
ف قاضي القضاة، بخصكص ثبكت دعكل النزاع كالشقاؽ بأية قضية بيف االصادرة عف ديك 

أماـ  ، ألنو كبيذا اإلعماـ فتح مجاالن كاسعان (ُ)(َُِٗ/ّْرقـ: )الطرفيف كخاصة التعميـ 
يادة نسبة الطبلؽ في المجتمعات، ألنو لز  القاضي في إعماؿ سمطتو التقديرية، كأدل إلى

لمزكج كي يخمص فأعطى ، ثبكت قضايا النزاع كالشقاؽكبيذا اإلعماـ أصبح مف السيؿ جدان 
مف غير تأني  طبلقيا مف زكجيا الحقكؽ المترتبة عميو لزكجتو، كسيؿ لمزكجة مف جزء مف

 .أك تفكير
، بتشكيؿ لجنة مف ذكم االختصاص إلعادة النظر في مكضكع رفع سف يكصي الباحث -ٓ

 .شمسيةالزكاج، لكؿ مف الخاطبيف إلى سف الثامنة عشرة عامان 

 تـ بحمد اهلل كمٌنو ككرمو
                                                           

(، رقـ ِْٖٗـ، رقـ الصدكر، )َُِٗ/ٖ/ُٗ( صادر عف ديكاف قاضي القضاة بتاريخ َُِٗ/ّْتعميـ رقـ ) (ُ)
 (.ُٓاإلضبارة، )ؽ/
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 المبلحؽ

 :(ُ)تقرير طبي إلجراء عقد زكاج معتكه (:1ممحق )

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 ........ المحتـر. سعادة الدكتكر

 المكضكع: تقرير طبي مفصؿ.
كسكانيا،  ....حامؿ ىكية رقـ )......( مف  .......... لقد تقدـ لدل محكمتنا الخاطب     

كسكانيا، كقد تبيف ليذه المحكمة أف  ..............، مف . باستدعاء زكاج مف مخطكبتو
الخاطب بحاجة إلى تقرير طبي مفصؿ نيائي ينطؽ بحالتو العقمية كالنفسية كالعصبية كىؿ ىك 

في زكاجو حسب الكجو الشرعي  غالبةف كاف ىناؾ مصمحة كمؼ شرعا أـ ال؟ كبياف إم
 .الشرعي .....قاضي كاقبمكا االحتراـ،                                               كاألصكؿ.

 
 

 . (ِ)نمكذج تقرير طبي مف طبيب مختص إلجراء عقد زكاج المعتكه (:2ممحق )
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 تقرير طبي نيائي

 .(.........). رقـ اليكية:     ....ـ./../تاريخ الميبلد: ..                 . .......... االسـ:
.... في العيادة النفسية الخاصة في . جراء الفحكصات الحسية كالنفسية كالعقمية عمىبعد إ       
 ،كصعكبة شديدة في النطؽ ،مف محدكدية في الذكاء ـ، تبيف أنو يعاني..../../.. بتاريخ .....

كغير قادر عمى القراءة  ،ذاكرتو مضطربة ،بطيء الفيـ كالتركيز كاالستيعاب ،كىك بسيط التفكير
عمى كغير قادر  ،معمكماتو العامة ضعيفة جدا، يعرؼ قطع العممة كال يعرؼ جمعيا ،كالكتابة

.... المذككر قادر عمى خدمة نفسو بنفسو في األمكر . إفحؿ المسائؿ الحسابية البسيطة، 
كلكنو غير قادر عمى إدارة ، قادر عمى القياـ بعمؿ ركتيني بسيط ،الحياتية الشخصية اليكمية

أمكره الحياتية كخاصة المالية بشكؿ كامؿ كصحيح كأف في الزكاج مصمحة لو، كىك ليس أىبلن 
 كىك يعاني مف ىذه الحالة منذ الكالدة. ،كغير مكمؼ شرعان  ،لممخاصمة
 التكقيع:راـ،                                   ....ـ.               كاقبمكا االحت/../التاريخ: ..

                                                           

 ـ.َُِٗ/ٕ/ُْىذا الكتاب صادر عف محكمة الخميؿ الشرعية بتاريخ  (ُ)
ىذا التقرير صادر عف الدكتكر صاحب محمكد الصاحب أخصائي األمراض النفسية كالعقمية كالعصبية مكجو لمحكمة  (ِ)

 ـ.َُِٗ/ٕ/ُْالخميؿ الشرعية بتاريخ 
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 :(ُ)محضر لبياف حالة الخاطب كاطبلع المخطكبة ككلييا عمى حالة الخاطب (:3ممحق )
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

الشرعي حضرت  .....قاضي  .........بيكـ كتاريخو كفي المجمس الشرعي المعقكد لدم أنا 
 ../....ـ، كحضر/..مف مكاليد ،....(كسكانيا حاممة ىكية رقـ ).. ... مف ..... المكمفة شرعان 
كبعد التعريؼ عمييما مف قبؿ  ..( المكمؼ شرعان،...... حامؿ ىكية رقـ ).. كلييا الشرعي

 .... المذككرة بحضكرىما كىي في الحالة المعتبرة منيا شرعان . قررت ..... ك.....، المعرفيف
.... . ..... مف كقد تقدـ لخطبتي الشاب ،ـ يسبؽ لي الزكاجأنني بنت بكر عزباء كل كقانكنان 

محدكدية في الذكاء كصعكبة شديدة في النطؽ كىك كسكانيا، كأف خاطبي المذككر يعاني مف 
بسيط التفكير بطيء الفيـ كالتركيز كاالستيعاب ذاكرتو مضطربة كغير قادر عمى القراءة كالكتابة 

قادر عمى خدمة  ،قادر عمى حؿ المسائؿ الحسابية البسيطة، غير معمكماتو العامة ضعيفة جدان 
، كلكنو ادر عمى القياـ بعمؿ ركتيني بسيطنفسو بنفسو في األمكر الحياتية الشخصية اليكمية ق

 ،غير مكمؼ شرعان  كىك ،غير قادر عمى إدارة أمكره الحياتية كخاصة المالية بشكؿ كامؿ كصحيح
نو بطكعي  مصمحة لو،ال ي منو تتحقؽكأف في زكاج، دةكىك يعاني مف ىذه الحالة منذ الكال كا 

جبار مف أم أحد، أريد إتماـ ىذا الزكاج مع عممي التاـ بجميع ما ذكر إكراه أك إكاختيارم دكف 
أعبله بحؽ خاطبي المذككر، كال يكجد لدم أم مانع مطمقا في إتماـ ىذا الزكاج، كقد كافؽ كلييا 

 كىك يعمـ حاؿ ككضع خاطب ابنتو كاج كال يكجد لديو أم مانعلز .... المذككر عمى ىذا ا. كالدىا
صرار المخطكبة عمى الطمب كا   جراء اإليجاب الشرعي، كعميو كبناءن ..... المذككر كطمب إ

.... المؤرخ . ككالدىا عمى إتماـ ىذا العقد كبعد االطبلع عمى تقرير الطبيب المختص الدكتكر
.... المذككر مف محدكدية في الذكاء كصعكبة شديدة . كالمتضمف: أنو يعاني ....ـ،/../..بتاريخ

في النطؽ كىك بسيط التفكير بطيء الفيـ كالتركيز كاالستيعاب ذاكرتو مضطربة كغير قادر عمى 
القراءة كالكتابة معمكماتو العامة ضعيفة جدا، يعرؼ قطع العممة كال يعرؼ جمعيا كغير قادر 

.... المذككر قادر عمى خدمة نفسو بنفسو في األمكر . حسابية البسيطة، إفعمى حؿ المسائؿ ال
، كلكنو غير قادر عمى إدارة أمكره ادر عمى القياـ بعمؿ ركتيني بسيطالحياتية الشخصية اليكمية ق

الحياتية كخاصة المالية بشكؿ كامؿ كصحيح كأف في الزكاج مصمحة لو، كىك ليس أىبلن 
كعميو كبعد أف أفيمت كىك يعاني مف ىذه الحالة منذ الكالدة،  عان لممخاصمة كغير مكمؼ شر 

ٌرا عمى إتماـ ىذا الزكاج  المخطكبة ككلييا كالدىا حالة الخاطب حسب تقرير الطبيب المختص أصى
حسب األصكؿ، كعميو أقرر اإلذف لممخطكبة بإتماـ ىذا العقد بكالية كالد الخاطب كتنظيـ حجة 

 ـ.../..../..كفؽ....ىػػ، /../.. بتارخ في..... اليكـ ..... حسب األصكؿ تحريران  بذلؾ

                                                           

 ـَُِٗ/ٕ/ُْىذا المحضر منظـ في محكمة الخميؿ الشرعية بتاريخ  (ُ)
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 .(ُ)زكاج المعتكهمكذج إذف مف القاضي إلجراء عقد ن(: 4)ممحق 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 حجة اإلذف بالزكاج

 الشرعي حضر المكمؼ شرعان  .....قاضي  ...........في المجمس الشرعي المعقكد لدم أنا 
.... كسكانيا بصفتو الكلي الشرعي عمى ابنو غير .( مف...)....... ......... ىكية رقـ.

ـ بعد التعريؼ عميو ..../../..( مف مكاليد..حامؿ ىكية رقـ )........ ..........المكمؼ شرعان 
.... كسكانيا قرر كىك .......... جميعيـ مف.......... ك.الثقتيف لدينا مف قبؿ المكمفيف شرعان 

 كقانكنان، إنني الكلي الشرعي عمى ابني غير المكمؼ شرعان  ة منو شرعان في الحالة المعتبر 
نني أرغب .......... المذككر المكلكد لي عمى فراش الزكجية الصحيح مف زكجتي. ........ كا 

محدكدية  ..... المذككر يعاني مف.بأف ابني ....... عممان .في تزكيجو مف مخطكبتو البنت البكر
دة في النطؽ كىك بسيط التفكير بطيء الفيـ كالتركيز كاالستيعاب ذاكرتو في الذكاء كصعكبة شدي

مضطربة كغير قادر عمى القراءة كالكتابة معمكماتو العامة ضعيفة جدا، يعرؼ قطع العممة كال 
..... المذككر قادر عمى .يعرؼ جمعيا كغير قادر عمى حؿ المسائؿ الحسابية البسيطة، إف

ر الحياتية الشخصية اليكمية قادر عمى القياـ بعمؿ ركتيني بسيط خدمة نفسو بنفسو في األمك 
قادر عمى رعاية أسرة، كلكنو غير قادر عمى إدارة أمكره الحياتية كخاصة المالية بشكؿ كامؿ 
كصحيح كأف في الزكاج مصمحة لو، كىك ليس أىبلن لممخاصمة كغير مكمؼ شرعا كىك يعاني 

المختص........ المؤرخ سب تقرير الطبيب ، كذلؾ حمف ىذه الحالة منذ الكالدة
عطائي حجة بذلؾ، ا  .... المذككرة ك .ـ، أطمب اإلذف لي بتزكيجو مف مخطكبتو..../بتاريخ../..

غير ىناؾ مصمحة محض في زكاج الخاطب كعميو كبناءن عمى الطمب كالتحقؽ كحيث أف 
كدكف في تقرير الطبيب  . المذككرة، ككما ىك.... .... المذككر مف مخطكبتو. مكمؼ شرعان ال

.... ...... المذككر عمى مخطكبتو.المختص المنكه بو أعبله فقد قررت اإلذف بالزكاج لمخاطب
جراء عقد يؿ حجة بذلؾ لبلعتماد عمييا عند إ..... المذككر، كتسج. المذككرة بكالية كليو كالده

جراء اإليجاب حسب األصكؿ تحريران   ـ...../../..في الزكاج كا 
 .القاضي

 
 
 
 

                                                           

 ـ.َُِٗ/ٕ/ُْىذه الحجة صادرة عف محكمة الخميؿ الشرعية بتاريخ  (ُ)
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 :(ُ)فسخ عقد زكاج لعدـ األىمية دعكل: الئحة (5)ممحق 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 .../...دعكل أساس              الشرعية المكقرة                            ..... لدل محكمة
 (...........حاممة ىكية رقـ )يا، كسكان ..... مف......... . :المدعية

(، كليو الشرعي ..........حامؿ ىكية رقـ ) يا،كسكان ........ مف .......... :المدعى عميو
  .... كسكانيا حامؿ ىكية رقـ )..........(........... مف. كالده

 .طمب فسخ عقد زكاج لعدـ األىمية  :مكضكع الدعكل
 الئحة كأسباب الدعكل

العقد الشرعي الصادر عف  المدعى عميو ىك زكج المدعية الداخؿ كالمختمي بيا بصحيح   -ُ
 ....... ( بمعرفة المأذكف الشرعي.....كيحمؿ الرقـ ) ،ـ..../../..الشرعية بتاريخ .....محكمة

ف المدعى عميو غير مكمؼ أتبيف   ،ـ..../../.. بتاريخ جراء زفاؼ الطرفيف المتداعييفإبعد  -ِ
يرعاه كيدير  لى مفإكجية كبحاجة القياـ بكاجباتو الز كيعاني مف تخمؼ عقمي كال يستطيع  ،شرعان 

 ،جراه بنفسوأجراء عقد الزكاج الذم إكاف غير حائز لشركط األىمية عند   ونأك  ،شؤكنو الخاصة
 تماـ مراسـ الزفاؼ.إال بعد إف المدعى عميو يعاني مف تخمؼ عقمي أتعمـ ب يةتكف المدع كلـ
كاف  ونأحيث  ،(ِ)حكاؿ الشخصيةمف قانكف األ (ّْ) المادة لنص كفقان  كقع ىذا العقد فاسدان  -ّ

 .عقدالجراء إىمو ؤ ىمية التي تكغير حائز عمى شركط األ جراء عقد الزكاج غير مكمؼ شرعان إحاؿ 
نو غير قادر عمى القياـ إحيث  ؛ار كاستقامة الحياة الزكجيةال يمكف مع ىذا الحاؿ استمر  -ْ

 .بمتطمبات الحياة الزكجية بدكف مساعدة
 ،في مقتبؿ العمر ،نيا شابةأخاصة  كبيران  استمرار الحياة الزكجية يشكؿ لممدعية ضرران  -ٓ

كقد تضررت كتتضرر مف استمرار الحياة الزكجية كال  ،كالفساد تكتخشى عمى نفسيا مف العن
 .مف عمى نفسيا مف المدعى عميوأت
 البينات تحصر كتقدـ أثناء المحاكمة ك  ،حية النظر كالفصؿ في ىذه الدعكلصبل لمحكمتكـ -ٔ
كتعييف مكعد  ،نسخة مف الئحة الدعكل ككليو تبميغ المدعى عميو لتمس مف المحكمةأطمب: ال 

 .ان حسب األصكؿلكقكعو فاسد زكاجاللممحاكمة، كغب المحاكمة كاإلثبات الحكـ بفسخ عقد 
 :المدعية                            ـ    كاقبمكا االحترا              .ـ..../../.. :في تحريران 

                                                           

 .َُِٔ/َٔٓتحمؿ األساس رقـ  ـ،َُِٔ/َُ/ُْبتاريخ  لدل محكمة دكرا الشرعيةنظرت دعكل ىذه ال (ُ)
دان ـ ك التي تنص عمى: يككف الزكاج فاسُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ّْالمادة ) (ِ)

إذا كاف عقد الزكاج  -ِإذا كاف الطرفاف أك أحدىما غير حائز عمى شركط األىمية حيف العقد.    -ُفي الحاالت التالية: 
إذا عقد  -ٓ  حائزيف لؤلكصاؼ المطمكبة شرعان. إذا كاف شيكد العقد غير  -ْإذا عقد الزكاج باإلكراه.    -ّببل شيكد.   

 زكاج المتعة، أك الزكاج المؤقت. -ٔع الجمع بينيما بسبب حرمة النسب أك الرضاع.   الزكاج عمى أحد المرأتيف الممنك 
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 .(ُ)لعدـ األىميةعبلـ حكـ فسخ عقد الزكاج إ (:6) ممحق 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 .../... الشرعية في الدعكل أساس .....عبلـ حكـ صادر عف محكمة إ
 ...........القاضي:

 ........... المدعي: باسـ الحؽ العاـ الشرعي ككيؿ نيابة األحكاؿ الشخصية
 .(........يا، ىكية رقـ )..... كسكان. مف .......... -ُالمدعى عمييما: 

يا، كسكان ..... مف .......... كليو الشرعي كالده ..، ىكية رقـ )..........(،........ -ُ
 .ىكية رقـ )..........(، ككيمو المحامي ......... 

 المكضكع: طمب فسخ عقد زكاج لعدـ األىمية.
الحكـ: كجاىي )اكتسب الدرجة القطعية بمركر المدة القانكنية كصدؽ الحكـ بالقرار نكع 

ـ كمؤيدان بقرار المحكمة العميا الشرعية رقـ َُِٕ/َُ/ِتاريخ  َُِٕ/ِّّاالستئنافي رقـ 
 ـ(َُِٕ/ُُ/ُِتاريخ  َُِٕ/ُٔٔ

 في الدعكل المتككنة بيف المتداعيف المذككريف صدر القرار التالي
 تعالى باسـ اهلل

كتقرير الطبيب المختص المؤيد  ،كالطمب كاإلقرار كالبينة الخطية المبرزة ،بناءن عمى الدعكل
مف المجمة  (ْ)ُُٖٖك ،(ّ)ُُٕٖك (ِ)ٕٗلئليجاب الشرعي كسندان لممكاد بشيادتو كتكفيقان 

مف قانكف  (ْ)ّْك (ّ)ِْك (ِ)ّْمف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ك (ُ)َٗك (ٓ)ٕٓك

                                                           

 .َِٕ/ِٕٗ/ِٗكيحمؿ الرقـ  َُِٔ/َٔٓـ في الدعكل أساس َُِٕ/ٖ/ٔصادر عف محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
 ( مف مجمة األحكاـ العدلية كالتي تنص عمى: المرء مؤاخذ بإقراره.ٕٗالمادة ) (ِ)
( مف مجمة األحكاـ العدلية كالتي تنص عمى: إذا اقر المدعى عميو ألزمو الحاكـ بإقراره كاف أنكر طمب ُُٕٖالمادة ) (ّ)

 البينة مف المدعي. 
ف لـ يثبت يبقى لو حؽ اليميف فإف طمبو كمؼ الحاكـ المدعى عميو  إف أثبت المدعي دعكاه البينة حكـ الحاكـ بذلؾ كا 

 اليميف.
ف لـ ُُٖٖالمادة ) (ْ) ( مف مجمة األحكاـ العدلية كالتي تنص عمى: إف أثبت المدعي دعكاه البينة حكـ الحاكـ بذلؾ كا 

 يثبت يبقى لو حؽ اليميف فإف طمبو كمؼ الحاكـ المدعى عميو اليميف.
ىي  ك التي تنص عمى: المستندات الرسميةُٗٓٗ( لسنة ُّ(، مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ )ٕٓالمادة ) (ٓ)

التي ينظميا مكظفكف مف اختصاصيـ تنظيميا ككثيقة الزكاج كشيادة الميبلد الصادرة اثر الكالدة كالكثائؽ التي ينظميا 
الكاتب العدؿ كسندات التسجيؿ تعتبر بينة قاطعة عمى ما نظمت الجمو كال يقبؿ الطعف فييا إال بالتزكير كيشترط في ذلؾ 

اك عقد اك ككالة اك صؾ كتابي منظـ اك مكقع في مكاف خارج المممكة الياشمية  انو يجكز اثبات صحة تنظيـ أم مستند
بإقرار الفريقيف المتعاقديف اك بتصديقو مف السمطات المختصة في البمد الذم نظمت اك كقعت فيو كمف ممثؿ المممكة 

 األردنية الياشمية في ذلؾ البمد أف كجد. كيعتبر المأذكف مكظفان لمقاصد ىذه المادة.
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مف زكجيا  ،... المذككرة.. األحكاؿ الشخصية  فقد حكمت بفسخ عقد زكاج المدعى عمييا األكلى
 ىمية الزكجالمذككر، لفساده لعدـ أ ..... الداخؿ بيا بصحيح العقد الشرعي المدعى عميو الثاني

تاريخو  عدة الشرعية اعتباران مف.... المذككرة ال. .... المذككر، كأف عمى المدعى عمييا األكلى.
حكمان كجاىيان قاببلن لبلستئناؼ  ،كضمنت المدعى عميو الثاني الرسكـ كالمصاريؼ القانكنية ه،دناأ

فيـ عمنان  ،كتابعان لو مكقكؼ النفاذ عمى تصديقو مف قبؿ محكمة االستئناؼ الشرعية المكقرة
 الشرعي  .....اضي ق ....ـ.                          /../.. المكافؽ ../../....ىػ، تحريرا في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

ك التي تنص عمى: يثبت الجنكف كالعتو ُٗٓٗ( لسنة ُّ(، مف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية رقـ )َٗالمادة ) (ُ)
ذا لـ يكف  كاألمراض التي تكجب فسخ النكاح في دعكل الحجر كفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشيادتو أماـ المحكمة كا 

 نينة يحاؿ األمر إلى طبيب آخر اك اكثر.مآؿ التقرير مع شيادة الطبيب باعثا عمى الطمأ
ـ ك التي تنص عمى: يككف الزكاج فاسدان ُٕٔٗ( لسنة ُٔ(، مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني رقـ )ّْالمادة ) (ِ)

إذا كاف عقد الزكاج  -ِإذا كاف الطرفاف أك أحدىما غير حائز عمى شركط األىمية حيف العقد.     -ُفي الحاالت التالية: 
إذا  -ٓإذا كاف شيكد العقد غير حائزيف لؤلكصاؼ المطمكبة شرعان.     -ْإذا عقد الزكاج باإلكراه.    -ّ شيكد.   ببل

زكاج المتعة، أك الزكاج  -ٔعقد الزكاج عمى أحد المرأتيف الممنكع الجمع بينيما بسبب حرمة النسب أك الرضاع.   
 المؤقت.

ـ ك التي تنص عمى: الزكاج الفاسد الذم ُٕٔٗ( لسنة ُٔخصية األردني رقـ )(، مف قانكف األحكاؿ الشِْالمادة ) (ّ)
لـ يقع بو دخكؿ ال يفيد حكمان أصبلن أما إذا كقع بو دخكؿ فيمـز بو المير كالعدة كيثبت النسب كحرمة المصاىرة كال تمـز 

 بقية األحكاـ كاإلرث كالنفقة قبؿ التفريؽ أك بعده.
ـ ك التي تنص عمى: بقاء الزكجيف عمى ُٕٔٗ( لسنة ُٔاألحكاؿ الشخصية األردني رقـ )(، مف قانكف ّْالمادة ) (ْ)

الزكاج الباطؿ أك الفاسد ممنكع فإذا لـ يفترقا يفرؽ القاضي بينيما عند ثبكت ذلؾ بالمحاكمة باسـ الحؽ العاـ الشرعي كال 
أك كاف الطرفاف حيف إقامة الدعكل حائزيف  تسمع دعكل فساد الزكاج بسبب صغر السف إذا كلدت الزكجة أك كانت حامبلن 

 عمى شركط األىمية.
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 .(ُ)دكف سف الثامنة عشر لمف ىـذف زكاج إطمب  (:7ممحق )
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 حتـرالشرعي الم……فضيمة قاضي محكمة 
 .(............ كسكانيا، حامؿ ىكية رقـ )…مف  .......... -ُ:المستدعياف

 .(..........كسكانيا، حامؿ ىكية رقـ )…..  .......... مف -ِ             
 .المكضكع: طمب اذف زكاج ما دكف سف الثامنة عشر

 ستة اآلف عمرم فكأ  ....ـ،/../.. مكاليد مف عزباء بكر بنت بأنني لفضيمتكـ أعرض     
 كالنفقة، المير دفع عمى القادر الكفؤ الشاب لخطبتي تقدـ قد نوكأ ،شمسية كنصؼ عامان  عشر

 كالتقاليد كالعادات األعراؼ حسب بيننا الخطكبة مراسـ تمت كقد كسكانيا، ..... مف ..........
 ،لي كالحظ بالنفع كيعكد منو، زكاجي في متحققة مصمحتي كأف ،....ـ/../: ..بتاريخ المتبعة
نني النفس، كتحصيف العفة كفيو المفسدة، عني كيدرأ نني دراستي، إكماؿ في أرغب ال كا   مقيمة كا 
 قادر كأنو الزكجية، مسكف المذككر ..... الخاطب ىيأ كقد عمؿ، أم أعمؿ كال كالدم بيت في
نني سنتاف، ىك كبينو بيني السف فارؽ كأف المير، كدفع النفقة عمى  بالزكاج لي اإلذف أطمب كا 
 .الزكاج ىذا إجراء عمى كالمكافؽ معي الحاضر .......... كالدم بكالية المذككر خاطبي مف

 أعبله ذكر ما حسب بالزكاج إذف حجة تسجيؿ عمى بالمكافقة التكـر فضيمتكـ مف ألتمس: الطمب
 .كالقانكف األصكؿ حسب

 :افالمستدعي                  حتراـالكتفضمكا بقبكؿ فائؽ اتحريرا في: ../../....ـ،          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

دائرة قاضي القضاة، ـ، ََِِ/ِ/ّقٌدـ ىذا الطمب لدل محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ) 
-a236-4a07-dfde-http://www.sjd.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/a3f524f4

0a78089105e2.pdfhttps://www.mohamah.net/law   . 

http://www.sjd.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/a3f524f4-dfde-4a07-a236-0a78089105e2.pdf
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https://www.mohamah.net/law


 

261 

مف المحكمة التي  ،خمك مكانع شرعيةاستدعاء مقدـ مف المخطكبة لطمب مشركحات : (8ممحق )
 .(ُ)جرل ضمنيا العقد

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 الشرعي المحتـر .....فضيمة قاضي محكمة 

 (...........ىكية رقـ ) حاممة ،كسكانيا ..... مف .......... :ةالمستدعي
 طمب مشركحات خمك مكانع شرعية. :المكضكع
نني....ـ/../..عرض لفضيمتكـ إنني مف مكاليدأ       مف األردف ......... . قد طمقت مف ، كا 
براء العاـ بعد الدخكؿ الصادرة عف محكمة مآدبا كفؽ حجة الطبلؽ البائف مقابؿ اإل يا،كسكان

بمجيء  منو كانتيت عدتي الشرعية ،../../.. تحمؿ الرقـالتي ك  ....ـ،/../..الشرعية بتاريخ 
إلى كلـ أتزكج كلـ أرتبط بأحد  ،أرجع لو  كال زلت  مطمقةشير كلـ أثبلث حيضات كبمركر ثبلثة 

نني ك  ،فاآل  .مف بئر السبع كسكاف حكرة ،.......... أرغب بالزكاج مف خاطبي الرجؿ الكؼءا 
حسب إلجراء عقد زكاجي رجك مف فضيمتكـ اعطائي مشركحات  خمك مكانع شرعية الطمب: أ

 .كالقانكف صكؿاأل
 ةالمستدعيـ،                          كاقبمكا االحترا                ....ـ.  /../..في:  تحريران 
 . .......... المقرر/

 . .......... معرؼ كشاىد/
 . .......... معرؼ كشاىد/

مف أنيا   ،إلى القمـ كقد تحقؽ إلي صحة مضمكف االستدعاء المقدـ مف المستدعية المذككرة
كخالية مف جميع المكانع الشرعية  ،فآلإلى ا حدأمطمقة كال زالت مطمقة كلـ تتزكج كلـ ترتبط ب

كالقانكنية كذلؾ مف تقريرىا لدينا كمف إفادة المعرفيف المذككريف لذا صار تسطير ىذه المشركحات 
  .كالقانكفحسب األصكؿ  ياالمحكمة إلجراء عقد زكاجىذه لبلعتماد عمييا لدل 

 .....ـ/../.. :تحريرا في 
 شاىد كمعرؼ           المقرر                        القاضي     شاىد كمعرؼ         

 
 
 
 
 

                                                           

 ـ صادرة عنيا بنفس التاريخ.َُِٗ/ٕ/ِٖمشركحات خمك مكانع مقدمة لمحكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
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 .(ُ)الخاطب لمكاف إقامةمؤسسة رسمية تابعة  صادرة عفحجة خمك مكانع لمخاطب (: 9ممحق)
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 .....مكتب رئيس مجمس 
 لمف ييمو األمر

 شيادة خمك مكانع
حامؿ ىكية رقـ  .......... بأف السيد ....تشيد إدارة المجمس المحمي في قرية        

 ،ـ..../../..كمف مكاليد:  ،(.....بيت رقـ ) ،..... حي .....،( ىك مف سكاف بمدة ..........)
نو متزكج كداخؿ بصحيح العقد الشرعي مف زكجتو نو  ،مف بئر السبع كسكانيا .......... كا  ال كا 

نو خالي مف جميع  يكجد في عصمتو أم زكجة أخرل كال أم زكجة معتدة مف طبلؽ رجعي كا 
 جراء عقد زكاجو.إشرعية كالقانكنية التي تحكؿ دكف المكانع ال

 صدار ىذه الشيادة.إكبناء عمى طمبو تـ 
 .....رئيس مجمس  تكقيع،          قصدكاهلل مف كراء ال....ـ.              /../..في:  تحريران 

 
 

 (ِ)استدعاء كحجة عزكبة إلجراء عقد الزكاج:: (11)ممحق 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 الشرعي المحتـر .....فضيمة قاضي 
 ...... كاآلف زائر في  يا،مف األردف كسكان .......... المستدعي:
 طمب تسجيؿ حجة  عزكبو. :المكضكع
( .........حمؿ الجكاز األردني رقـ )أك  ،ـ..../../.. لفضيمتكـ أنني مف مكاليدأعرض       

نني أعزب ،(..........كالرقـ الكطني ) كخالي مف  ،كلـ يسبؽ لي الزكاج مف قبؿ كال مطمؽ ،كا 
نني ك  التي تحكؿ دكف إجراء عقد زكاجي، المعتدات كمف جميع المكانع الشرعية كالقانكنية ارغب ا 

لذا أرجك مف فضيمتكـ  ،اكسكاني .....مف  .......... مف مخطكبتي البنت البكرفي الزكاج 
 كاالعتماد عمييا حسب األصكؿ. ،عزكبة بذلؾ إلجراء عقد زكاجي تسجيؿ حجة
 المستدعي:                    االحتراـكتفضمكا بقبكؿ فائؽ ....ـ          /../.. :تحريران في

 
 

                                                           

ـ صادرة عف مكتب رئيس مجمس بمدية حكرة في َُِٗ/ٕ/ِٖحجة خمك مكانع مقدمة لمحكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
 منطقة بئر السبع المحتمة.

 ـ.َُِْ/َُ/ِّاالستدعاء قدـ لمحكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ِ)
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 :(ُ)حجة العزكبة
 الرحمف الرحيـبسـ اهلل 

 حجة عزكبة
.... الشرعي حضر المكمؼ . ......... قاضي. في المجمس الشرعي المعقكد لدم أنا

كيحمؿ رقـ  ،زيارة .....كحاليان في  يا،......... مف المممكة األردنية الياشمية كسكان.شرعان 
 ............. ك....... كطني أردني )..........( كبعد التعريؼ عميو مف قبؿ المكمفيف شرعان 

كأحمؿ الجكاز األردني رقـ  ،....ـ/../.. نني مف مكاليدقرر قائبلن إ ،كسكانيا ..... مف كبلىما
نني أعزب كلـ يسبؽ لي الزكاج مف قبؿ ،..(......كالرقـ الكطني ).. ،..(....)... كال مطمؽ  ،كا 
نني ارغب في الزكاج مف مخطكبتي  ،مف المعتدات كمف جميع المكانع الشرعية كالقانكنية كخاؿو  كا 

كأطمب تسجيؿ حجة بذلؾ، كعميو كبناءن عمى الطمب  يا،كسكان ....... مف ......... البنت البكر
كالتحقؽ فقد قررت تسجيؿ حجة عزكبة بذلؾ لبلعتماد عمييا لدل الجيات المختصة حسب 

 الشرعي .....قاضي            ../../...ـ.                       األصكؿ كالقانكف تحريران في
 
 

 .(2)نمكذج لمفحص الطبي )الثبلسيميا( المقدـ قبؿ إجراء عقد الزكاج (:11)ممحق 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 شيادة الفحص الطبي قبؿ الزكاج
 سماحة قاضي المحكمة الشرعية المحتـر

 . .......... تشيد كزارة الصحة بأف السيد/ السيدة
 . ..... سكاف مدينة/ بمدة ـ، مف..../../.. المكلكد بتاريخ

قد أجرم لو / ليا فحص الدـ المتعمؽ بمرض الثبلسيميا كقد  (........). كالحامؿ/ة ىكية رقـ
 دلت نتائج الفحص عمى عدـ احتماؿ حممو / حمميا لسمة الثبلسيميا.

 صحةالمدير مديرية                   ح ىذه الشيادةنً كبناءن عميو مي ....ـ.           /../.. تاريخ
 
 
 
 

                                                           

 ـ.َُِْ/َُ/ِّصادرة عف محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
 ـَُِٗ/ٖ/ُٖة دكرا الشرعية في معاممة اجراء عقد زكاج بتاريخ ىذا الفحص قدـ لمحكم (ِ)
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 .(ُ)( المقدـ قبؿ إجراء عقد الزكاجاإليدزنمكذج لمفحص الطبي ) (:12)ممحق 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 DATE OF TEST  دكلة فمسطيف /كزارة الصحة الفمسطينية        كحدة الطب الكقائي      
 .…/../..                              HI ...........                                سـ:اإل

 :PASSPORT NO / ID NO............................... . رقـ جكاز السفر أك اليكية:
 :RESIDENCEبئر السبع                                                  مكاف السكف:   

     DATE OF TEST                        ../../.…                تاريخ عمؿ الفحص: 
 NEGATIVE                             : RESULT/  (ِ)سمبي                  النتيجة: 

Prevent Medical DR                                      Nurse Prevent Medical 
 

لمحاكـ دكلة فمسطيف، )تابعة نمكذج عقد زكاج مسجؿ لدل محكمة ليست تابعة  (:13)ممحق 
،  كال يسرم العمؿ بو لدل دكلة فمسطيف إال بعد (ّ)(ْٖلبلحتبلؿ في المناطؽ المحتمة عاـ 

 مصادقتو.
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 .../...ممؼ رقـ            المحكمة الشرعية في بئر السبعالقضاء / كزارة  –دكلة اسرائيؿ 
 ممخص قياـ الزكجية

 .............................            ()االسـ األكؿ كاسـ األب كالجد كالعائمةاسـ الزكج 
 .............................     ىكية رقـ/ جكاز سفر                                   

 .............................تاريخ الميبلد                                                
 .مسمـ                       الديانة                                                       
 .                    اسرائيميالمكاطنة                                                     
 .                 بئر السبع مكاف اإلقامة قبؿ الزكاج                                      
 .متزكج                      الحالة االجتماعية قبؿ ىذا الزكاج                             
  بئرالسبع                      مكاف االقامة عند تقديـ الدعكل/ الطمب                       

 .............................          اسـ الزكجة )االسـ األكؿ كاسـ األب كالجد كالعائمة( 
 ............................   ىكية رقـ/ جكاز سفر                                      
 ...........................    تاريخ الميبلد                                              

                                                           

 قدـ ىذا الفحص لدل محكمة دكرا الشرعية في معاممة اجراء عقد زكاج. (ُ)
 أم  أف ىذا الشخص سميـ ال يحمؿ مرض اإليدز. (ِ)
 .ُِِٓ/ََُِـ، تحت رقـ الممؼ ََُِ/ُُ/ُصادر عف محكمة بئر السبع الشرعية بتاريخ  (ّ)
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 .مسممة                      الديانة                                                       
 .فمسطينية                   المكاطنة                                                     
 .دكرا                       مكاف اإلقامة قبؿ الزكاج                                      
 .عزباء                     الحالة االجتماعية قبؿ ىذا الزكاج                             
 .حكرة                      مكاف االقامة عند تقديـ الدعكل/ الطمب                      

لزكجية الصحيحة بيف الزكجيف بعد نظر ىذه الدعكل/ المعاممة فإف المحكمة تصدؽ قياـ ا
 .../../.... المذككريف أعبله، اعتباران مف تاريخ

 .كط خاصة في قرار المحكمة: ......(، أحكاؿ كشر المير المعجؿ: ).....(، المير المؤجؿ )...
   .ختـ المحكمة كالتكقيع ../../....                        القاضي.                     :التاريخ

  
 .(ُ)نمكذج طمب تصديؽ عقد زكاج (:14)ممحق 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 فضيمة قاضي  دكرا الشرعي المحتـر

 .(..........ىكية رقـ ) ،كسكانيا .....مف  .......... -ُ:المستدعياف
 (...ز رقـ )........حاممة جكا .....ككرانيا كاآلف مف سكاف أمف  .......... -ِ             

 طمب تسجيؿ حجة تصادؽ عمى الزكجية :المكضكع
نعرض لفضيمتكـ بأننا زكجاف داخبلف ك مختمياف بصحيح العقد الشرعي كقد جرل عقد       

ة المستقبؿ في أككرانيا عيكذلؾ في جم ....ـ،/../..زكاجنا عمى كتاب اهلل كسنة رسكلو بتاريخ 
عمى  كقانكنان  لتزكيج المعتبرة شرعان كقد جرل ىذا العقد بإيجاب كقبكؿ شرعييف كبألفاظ النكاح كا

ككاف ذلؾ بحضكر الشاىديف العدليف المسمميف  ،(.....كمؤجمو قدره ) ،(.....مير معجؿ كقدره )
ف الزكجية ال تزاؿ قائمة بيننا كلـ يحصؿ بيننا أم طبلؽ أك فراؽ حتى أك .، ....ك  .....: ىماك 

كنا خالييف مف جميع المكانع الشرعية كالقانكنية التي  ،نو عند إجراء عقد زكاجنا المذككرأك  ،اآلف
نو تـ تسجيؿ ىذا الزكاج في سجؿ األحكاؿ أك  ،تحكؿ أك تمنع مف إجراء عقد زكاجنا المذككر

، ....ـ/../..بتاريخ  )....(،المدنية في المجنة التنفيذية بمدينة دنيبربتركفسؾ بأكرانيا تحت رقـ 
لذا  دكلة فمسطيف،ككر لدل أم محكمة أك جية رسمية في مناطؽ كانو لـ يتـ تسجيؿ زكاجنا المذ

نرجك مف فضيمتكـ تسجيؿ حجة تصادؽ عمى قياـ الزكجية كالدخكؿ بيننا حسب األصكؿ 
 .لبلعتماد عمييا لدل الجيات الرسمية 

 :المستدعياف              كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ....ـ.              /../.. :في تحريران  

                                                           

 ـ.َُِٓ/ٗ/ٖىذا االستدعاء مقدـ لمحكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
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 .(ُ)جة مصادقة عمى زكاجح (:15)ممحق 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 حجة تصادؽ عمى زكاج

قاضي دكرا الشرعي، حضر  ..........قكد لدٌم أنا في اليكـ المعيف كفي المجمس الشرعي المع
........ كالمعركفة .ك .....(،....). ىكية رقـ ،كسكانيا .......... مف ..... المكمفاف شرعان 

 .....(،....). حاممة جكاز رقـ .....كاآلف مف سكاف  ،.... مف أككرانيا. عائمتيا بعد الزكاج
......... كبلىما مف .......... ك. كبعد التعريؼ عمييما مف قبؿ المكمفيف شرعان الثقتيف لدينا

بينيما .... المذككراف عمى قياـ الزكجية كالدخكؿ الشرعييف ..... ك. كسكانيا تصادؽ .....
في جمعية المستقبؿ في أككرانيا كقد جرل ىذا العقد بإيجاب كقبكؿ كذلؾ  ....ـ،/../.. :بتاريخ

( كمؤجمو .....شرعييف كبألفاظ النكاح كالتزكيج المعتبرة شرعان كقانكنان عمى مير معجؿ كقدره )
مؿ جكاز سفر ......... كيح. كاف ذلؾ بحضكر الشاىديف العدليف المسمميف ىماك  ،(.....قدره )

كأف الزكجية ال تزاؿ  ،(..........كيحمؿ جكاز سفر رقـ ) .......... الشاىدك  ،.(.....رقـ )....
كأنو عند إجراء عقد زكاجنا المذككر  ،قائمة بيننا كلـ يحصؿ بيننا أم طبلؽ أك فراؽ حتى اآلف

كانو  ،إجراء عقد زكاجناكنا خالييف مف جميع المكانع الشرعية كالقانكنية التي تحكؿ أك تمنع مف 
تـ تسجيؿ ىذا الزكاج في سجؿ األحكاؿ المدنية في المجنة التنفيذية بمدينة دنيبربتركفسؾ بأكرانيا 

، كانو لـ يتـ تسجيؿ زكاجنا المذككر لدل أم محكمة أك ....ـ/../..بتاريخ  ).....(،تحت رقـ 
عميو كبناءن عمى الطمب كطمبا تسجيؿ حجة بذلؾ، ك  دكلة فمسطيف،جية رسمية في مناطؽ 

.... المذككريف لبلعتماد عمييا ..... ك. كالتحقؽ فقد قررت تسجيؿ حجة المصادقة بيف الزكجيف
 .....ـ/../..المكافؽ  ....ق،/ ../..لدل الجيات المختصة حسب األصكؿ تحريران في 

 الشرعي .....قاضي                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.َِٓ/ٔٗ/ٖٔ، كتحمؿ الرقـ )ـَُِٓ/ٗ/ٖىذه الحجة صادرة عف محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
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 :(ُ)إثبات طبلؽ كزكاج كنسب دعكل: الئحة (16ممحق )
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 دعكل أساس .../...                                        الشرعية المكقرة ..... لدل محكمة
 ...........المدعي باسـ الحؽ العاـ الشرعي ككيؿ نيابة األحكاؿ الشخصية

 .... كسكانيا ىكية رقـ )..........(.. مف .......... -ُالمدعى عميو: 
 .... كسكانيا ىكية رقـ )..........(.. مف .......... -ِ              

 طمب إثبات طبلؽ كزكاج كنسب. :المكضكع
 كقائع الدعكل

المدعى كاف المدعى عميو األكؿ زكج غير داخؿ كال مختمي الخمكة الشرعية الصحيحة ب -ُ
 رقـ ....ـ،/../..الشرعية بتاريخ  .....عمييا الثاني بمكجب عقد الزكاج الصادر عف محكمة 

 . .......... بمعرفة المأذكف الشرعي).....( 
 ة... المذككر المدعى عمييا الثاني.. طمؽ المدعى عميو األكؿ ....ـ،/../..إنو كبتاريخ  -ِ
كقت العصر في بيت كالد المدعى عميو األكؿ مخاطبان  .... المذككرة طمقة بائنة بينكنة صغرل.

طالؽ( مرة كاحدة في مجمس كاحد ككاف حيف إيقاعو لمطبلؽ  زكجتي......... بقكلو ليا ).كالدتو
صاحيان كاعيان متمتعان بكامؿ قكاه العقمية السميمة غير مكره أك مجبر أك سكراف كغير مدىكش 

أف أكقع المدعى عميو األكؿ عمى المدعى عمييا الثانية  قاصدان المدعى عمييا الثاني كلـ يسبؽ
 طبلؽ قبؿ ىذا الطبلؽ.

جرل عقد زكاج المدعى عمييما األكؿ كالثاني بمكجب عقد زكاج  ....ـ،/../..أنو كبتاريخ -ّ
 ،بإيجاب كقبكؿ شرعييف كبألفاظ النكاح المعتبرة شرعان  .......... شفكم كذلؾ في بيت المدعك

كذلؾ بإيجاب منو بقكلو لممدعى عميو األكؿ زكجتؾ  .......... الشرعي كالدىاكبحضكر ككيميا 
 بقيمة ).....(،كتكابع مير  ).....(،كمؤجمو  ).....(،.... عمى مير معجمو . مككمتي ابنتي

كأنا قبمت زكاج مككمتؾ لنفسي عمى المير المسمى  ،... فكران .. كرضيت ليا بذلؾ فأجابو الزكج
كقد دخؿ  ،ك..... .....: بحضكر شاىديف عدليف مسمميف عاقميف بالغيف ىمابيننا ككاف ذلؾ 

 .....ـ/../..المدعى عميو األكؿ بالمدعى عمييا الثانية الدخكؿ الشرعي بتاريخ 
لقد تكلد لممدعى عميو األكؿ مف المدعى عمييا الثاني عمى فراش الزكجية الصحيح مكلكدة  -ْ

 ...... اسميا ....ـ،/../..انثى بتاريخ 

                                                           

كتـ الفصؿ فييا  َُِٔ/ِّٓـ كتحمؿ رقـ أساس َُِٔ/ٕ/ِٔىذه الدعكل قدمت لدل محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
 ـَُِٔ/ٗ/ُ
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لقد جرل زكاج المدعى عميو األكؿ كالمدعى عمييا الثاني دكف إجراء عقد زكاج لدل أية جية -ٓ
 رسمية لدل السمطة الكطنية الفمسطينية أك أية محكمة شرعية.

طمقة ثانية  ،.... المذككرة.المدعى عمييا الثاني ،.... المذككر.طمؽ المدعى عميو األكؿ-ٔ
 زكجتي.... مخاطبان كالده ).الكائف في هكقت الظير في بيت كالد ....ـ،/../: ..رجعية بتاريخ

ككاف حيف إيقاعو لمطبلؽ صاحيان كاعيان متمتعان  ،طالؽ طالؽ طالؽ( مرة كاحدة في مجمس كاحد
بكامؿ قكاه العقمية السميمة غير مكره أك مجبر أك سكراف غير مدىكش قاصدان طبلؽ المدعى 

 ،المذككرة .....المدعى عمييا الثانية ،المذككر ..... المدعى عميو األكؿكلـ يرجع  ،عمييا الثاني
 إلى عصمتو كعقد نكاحو ال بالقكؿ كال بالفعؿ كلـ تكف المدعى عمييا الثاني حامؿ.

طمقة ثالثة بائنة بينكنة كبرل بتاريخ  طمؽ المدعى عميو األكؿ المدعى عمييا الثانية -ٕ
طالؽ طالؽ طالؽ( مرة كاحدة  زكجتي.... بقكلو ليا ). كالدتو كقت العصر مخاطبان  ....ـ،/../..

في مجمس كاحد قاصدان طبلؽ المدعى عمييا الثاني ككاف حيف إيقاعو لمطبلؽ صاحيان كاعيان 
متمتعان بكامؿ قكاه العقمية السميمة غير مكره أك مجبر أك سكراف كغير مدىكش كأنو بتاريخ 

 حصمت معاشرة زكجية بيف المدعى عمييما األكؿ كالثاني. ....ـ/../..
 .لمحكمتكـ المكقرة صبلحية النظر كالفصؿ في ىذه الدعكل-ٗ

 البينات تحصر كتقدـ أثناء المحاكمة.-َُ
يمتمس المدعي باسـ الحؽ العاـ الشرعي ككيؿ نيابة األحكاؿ الشخصية تعييف مكعد  الطمب:

كؿ كالمدعى عمييا الثاني الئحة الدعكل كمكعد جمسة المحاكمة المحاكمة كتبميغ المدعى عميو األ
 .كغب الثبكت الحكـ بإثبات الزكاج كالنسب كالطبلؽ حسب الكجو الشرعي

 المدعي                                                          ....ـ./../.. تحريران في  
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 .(ُ)اج كنسبإثبات زك  دعكل: الئحة (17ممحق رقم )
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 .../...دعكل اساس         الشرعية المكقرة                             ..... لدل محكمة 
 .......... ، ككيمو المحامي (.......مف بئر السبع كسكانيا ىكية رقـ ) ..........المدعي:  

 (...........كسكانيا ىكية رقـ ) .....مف  ..........المدعى عميو: 
 مكضكع الدعكل: طمب اثبات زكاج كنسب. 

 الدعكل كأسباب الئحة
الذم جرت  الشفكم ف المدعى عمييا زكجة المدعي الداخؿ بيا بصحيح العقد الشرعيإ -ُ

 كبحضكر ككيميا الشرعي كالدىا صيغتو بإيجاب كقبكؿ شرعييف كبألفاظ النكاح المعتبرة شرعان 
زكجتؾ كأنكحتؾ  ،المذككر ..... كذلؾ بإيجاب منو بقكلو لممدعي ،....ـ/../..: بتاريخ .....

كرضيت  ).....(،كمير مؤجؿ كقدره  ).....(،المذككرة عمى مير معجؿ قدره  .....مككمتي ابنتي
نا قبمت زكاجيا لنفسي عمى المير المسمى بيننا كذلؾ عمى أك  :فكران  ..... ليا بذلؾ فأجابو الزكج

ككاف ذلؾ بحضكر شاىديف عدليف مسمميف  -صمى اهلل عميو كسمـ-تاب اهلل كسنة رسكلو ك
 .فف الزكجية ما زالت قائمة بينيما حتى اآلأك  ،.....ك ..... عاقميف بالغيف كىما

جراء عقد إخالييف مف المكانع الشرعية التي تحكؿ دكف  جراء العقدإكانا حيف  تداعييفف المإ -ِ
 .. األكلىزكاجيما، حيث أف الزكجة كانت بنت بكر عزباء كالزكج كاف متزكج كداخؿ مف زكجتو 

: لقد تكلد لممدعي مف المدعى عمييا عمى فراش الزكجية الصحيح مكلكدة أنثى بتاريخ -ّ
 ....ـ./../..بتاريخ ..... ، كمكلكد ذكر اسمو..... سمياا ....ـ،/../..
لدل محكمة بئر السبع الشرعية بمكجب حجة المصادقة  ة عمى عقد الزكاجدقتـ تسجيؿ مصا -ْ

لـ يتـ  ىذا العقدف أ(، ك .../...كالتي تحمؿ الرقـ ) ،....ـ/../.. عمى زكاج الصادرة عنيا بتاريخ
 .تصديقو كتكثيقو لدل أم جية رسمية أك أم محكمة شرعية لدل دكلة فمسطيف

 نيا رفضت بدكف أم سبب شرعي. أال إتثبيت الزكاج كالنسب  لب المدعي المدعى عميياطا -ٓ
  .صبلحية النظر كالفصؿ في ىذه الدعكل لمحكمتكـ، ثناء المحاكمةأالبينات تحصر كتقدـ -ٔ
الطمب: يمتمس المدعي مف المحكمة المكقرة تعييف يكـ لممحاكمة كتبميغ المدعى عمييا نسخة  

ثبات الحكـ بثبكت الزكجية الصحيحة عمى الكجو مف الئحة ىذه الدعكل كغب المحاكمة كاإل
جراء االيجاب .....ك ..... المذككر كثبكت نسب األكالد  .المذككريف كا 

 ك. المدعي                              كاقبمكا االحتراـ.....ـ             /../..في  تحريران 
                                                           

، كصدر فييا الحكـ َُِٗ/ِٓٗـ كتحمؿ الرقـ َُِٗ/ٓ/ُِىذه الدعكل قدمت لدل محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
ـ كالمسجؿ بالسجؿ َُِٗ/ٕ/ِْبتاريخ  َُِٗ/ِّّـ كصدؽ الحكـ استئنافان بالقرار االستئنافي رقـ َُِٗ/ٔ/ُِبتاريخ 
 .ْٔ/ُِْ/َُٗرقـ 
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 .(ُ)إعبلـ حكـ إثبات زكاج كنسب  (:18ممحق )
 في الدعكل المتككنة بيف المتداعييف المذككريف صدر القرار التالي

 باسـ اهلل تعالى
مف  ُُٖٖعمى الدعكل كالطمب كالبينة الخطية المبرزة كالشخصية المقنعة كسندان لممكاد  بناءن 

 ُْٖك ِّك ُٕك ُٔك ُٓك ُْمف قانكف أصكؿ المحاكمات الشرعية ك ٕٓك ٕٔالمجمة ك
ؿ الشخصية، فقد حكمت بثبكت عقد الزكاج الجارم بيف المدعي مف قانكف األحكا ُْٗك

.. ... كالذم جرل بإيجاب مف كلي المدعى عمييا كالدىا ،..ـ./../.. كالمدعى عمييا بتاريخ
كمؤجؿ مقداره  )...(،عمى مير معجؿ مقداره  ... زكجتؾ كأنكحتؾ مككمتي ابنتي :كقكلو لممدعي

المذككر فكران في مجمس العقد كأنا قبمت زكاجيا  ... كرضيت ليا بذلؾ كأجابو الزكج )...(،
كذلؾ عمى كتاب اهلل كسنة رسكلو كبحضكر شاىديف مسمميف  ،لنفسي عمى المير المسمى بيننا

 ،...ـ/../..: المتكلدة بتاريخ ....ة كما حكمت بنسب الصغير  ،....ك ....: بالغيف عاقميف كىما
 ،المكلكديف ليما عمى فراش الزكجية الصحيح ،.ـ../../..: المتكلد بتاريخ .... كالصغير

القانكنية كقررت تغريـ كؿ كاحد مف الزكج المدعي كالزكجة  نت المدعى عمييا الرسـككضم
لعدـ تكثيؽ عقد الزكاج  )عشركف ديناران أردنيان(،المدعى عمييا كشاىديف العقد ككلي الزكجة مبمغ 

كتابعان لو كمكقكؼ النفاذ عمى  كاالستئناؼ لبلعتراضحكمان غيابيان قاببلن  ،لرسميةلدل الدكائر ا
 .....ـ/../..عمنان حسب األصكؿ تحريران في أفيـ المكقرة  االستئناؼتصديقو مف محكمة 

 
 :(ِ)كاليةحجة نقؿ  (:19)ممحق 

 نقؿ كاليةحجة 
 ..... شرعان  ةالمكمف تالشرعي حضر  .....قاضي  ..... في المجمس الشرعي المعقكد لدم أنا

قائبلن إنني  تقرر  ،......... ك. مف قبؿ المكمفيف شرعان  اكبعد التعريؼ عميي ،ياكسكان ..... مف
نني لست مطمقة كال أرممة كال معتدة  ....ـ،/../.. مف مكاليد نني عزباء كلـ أخطب كلـ أتزكج كا  كا 

لي كأف كليي  فؤ../../....ـ، كىك ك مف مكاليد ،.... كسكانيا. . مف.... كقد تقدـ لخطبتي
مكجكد في السجكف اإلسرائيمية منذ شيريف كخكفان مف فكات الخاطب الكؼء  ..... الشرعي كالدم

كأطمب تسجيؿ حجة بذلؾ، كعميو  ،زكاجي كذلؾ إلجراء عقد ،..... أطمب نقؿ كاليتي إلى جدم
لبلعتماد عمييا لدل الجيات  قؿ كاليةنكبناءن عمى الطمب كالتحقؽ فقد قررت تسجيؿ حجة 

 الشرعي .....قاضي                .....ـ/../.. المختصة حسب األصكؿ كالقانكف تحريران في
                                                           

كيحمؿ الرقـ  َُِٗ/ِٓٗـ في الدعكل أساس َُِٗ/ ٔ/ُِىذا الحكـ صادر عف محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
(َُٖ/ِٖٖ/ُِْ.) 
 ـ.َُِّ/ٓ/ِٕىذه الحجة صادرة عف محكمة  دكرا الشرعية بتاريخ  (ِ)
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مسافران لدكلة مجاكرة لتمقي لككف الكلي إلى الكلي األبعد حجة نقؿ كالية استدعاء  (:21ممحق )
 :(ُ)العبلج

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
. .....فضيمة قاضي  الشرعي المحتـر

 ، حاممة ىكية رقـ )..........(.كسكانيا .....مف .........:.المستدعية
 .طمب حجة  نقؿ كالية  :المكضكع

نني ك  ....ـ،/../..عرض لفضيمتكـ إنني مف مكاليد أ  البائف مقابؿمطمقة كفؽ حجة الطبلؽ ا 
كقد بمغت   ./../... كالتي تحمؿ الرقـ ،./../....ـ. .... الشرعية بتاريخ. الصادرة عف محكمة

نوك  مف العمر ستة عشر عامان،  ،....ـ/../.. مف مكاليدكىك  ،كسكانيا ..... مف ..... قد تقدـ ا 
ال يستطيع الحضكر  م،الشرعي كالدف كليي أكىك كؼء لي ك  ،لخطبتي المتزكج مف زكجة كاحدة

طمب نقؿ كاليتي أكات الخاطب الكؼء مف ف جدم متكفي كخكفان أف ك  ،ردفنو مكجكد في األأحيث 
مف فضيمتكـ  التكـر بإعطائي حجة نقؿ كالية  رجكألذا  ،كذلؾ إلجراء عقد  زكاجي ،لى شقيقيإ

 حسب األصكؿ إلجراء عقد زكاجي.
 المستدعية                       كتفضمكا فائؽ االحتراـ....ـ.                /../..:تحريرا في

 
إلى المحكمة إلجراء عقد  مسطر إلى مدير شرطة المحافظة إلحضار الكليب كتا (:21)ممحق 

 زكاج الخاطبيف.
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

..سعادة مدير شرطة  .... المحتـر
 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،

 ......... إلى المحكمة..المكضكع: إحضار السجيف
......... . باستدعاء تطمب فيو نقؿ كالية كالدىا..........  تنامنظران لتقدـ المخطكبة لدل محك
كلذلؾ تقرر المحكمة إحضار  ،......... المذككر نزيؿ في سجف.إلجراء عقد زكاجيا، كأف كلييا

، ..... الساعة ،./../....ـ. بتاريخ ،.....في يكـ ،.... المذككرة إلى المحكمة. كلي المخطكبة
 ./../....ـ.. ـز حسب األصكؿ كالقانكف تحريران فيكذلؾ إلجراء عقد زكاجيا، كمخاطبة مف يم

 

                                                           

 ـ.َُُِ/ٔ/ُِاالستدعاء مقدـ لمحكمة  دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
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 :(ُ)كلي عمى زكاجالحجة مكافقة  (:22) ممحق
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 مكافقة كليحجة 
 الشرعي حضر المكمؼ شرعان  .............. قاضي . في المجمس الشرعي المعقكد لدم أنا

مف قبؿ المكمفيف  لتعريؼ عميوىكية رقـ)..........( كبعد ا حامؿ ،.... كسكانيا. ......... مف.
 ومكافؽ عمى زكاج ابنت وقرر قائبلن بأن ،.... كسكانيا. مفكىما  ................... ك. شرعان 
 تو./../....ـ، كأف ابن. كمف مكاليد ،حاممة جكاز سفر أردني رقـ )..........( ،........ البكر

نني مكافؽ  ،......... مف أىالي األردف. ترغب في إجراء عقد زكاجيا عمى خاطبيا الكؼء كا 
 كمؤجمو ،..... عمى مير معجمو ،.... المذككر. .... المذككرة عمى خاطبيا. عمى زكاج ابنتي

لكقت في ا وكيتعذر خركج ،غير قادر عمى السفر خارج الببلد ألنو ؛دكف تكابع كال شركط ،.....
كطمب  في ذلؾ وكال مانع لدي ،مكافؽ عمى ىذا الزكاج وفإن ؤاضر كخكفان مف فكات الكفالح

بذلؾ  مكافقة كليتسجيؿ حجة بذلؾ، كعميو كبناءن عمى الطمب كالتحقؽ فقد قررت تسجيؿ حجة 
 ./../....ـ.. لبلعتماد عمييا لدل الجيات المختصة حسب األصكؿ كالقانكف تحريران في

 الشرعي .....قاضي                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ـ.َُِٗ/ْ/َُشرعية بتاريخ صادرة عف محكمة حمحكؿ ال (ُ)
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 نمكذج الئحة دعكل فسخ عقد الزكاج لعدـ الكفاءة. (:23ممحق )
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 .../...دعكل أساس                   الشرعية المكقرة                   ..... محكمة  لدل
 حاممة ىكية رقـ )..........(.يا، كسكان ..... ........ مف. :المدعية

  .حامؿ ىكية رقـ )..........(يا، .... كسكان. ......... مف. :المدعى عميو
 .كفاءةطمب فسخ عقد زكاج لعدـ ال  :مكضكع الدعكل

 الئحة كأسباب الدعكل
)كيذكر إف لـ  بصحيح العقد الشرعيالمدعى عميو ىك زكج المدعية الداخؿ كالمختمي بيا    -ُ

كيحمؿ الرقـ  ،ـ..../../.. :بتاريخ ،.... الشرعية. الصادر عف محكمة يكف ىنا دخكؿ اك خمكة(
 . ........).....( بمعرفة المأذكف الشرعي 

كتكابع مير معجؿ  (،....). لقد جرل عقد زكاج الطرفيف المتداعييف عمى مير معجؿ كقدره -ِ
ف ذمتو  ،ف المدعى عميو لـ يدفع لي أم شيء مف المير كتكابعو المذككرة(، كأ....). مقدارىا كا 

 .مشغكلة بو كامبلن 
لقد اشترطت الكفاءة بيني كبيف المدعى عميو عند إجراء عقد زكاجنا، )كيذكر إف كاف قد  -ّ

 أخبر حيف العقد أنو كفؤ، أك أنو قادر عمى دفع المير المذككر(.
ف المدعى عميو غير كفؤ حيث أنو غير قادر عمى دفع المير المعجؿ لقد تبيف لممدعية بأ -ْ

 كغير قادر عمى دفع النفقة أيضان.
 لمحكمتكـ المكقرة صبلحية النظر كالفصؿ في ىذه الدعكل  -ٔ
 البينات تحصر كتقدـ أثناء المحاكمة  -ٕ
الدعكل ىذه ة تمتمس المدعية مف المحكمة المكقرة تبميغ المدعى عميو نسخة مف الئح :الطمب 

 المشار إليو أعبله زكاج الالمحاكمة كاإلثبات الحكـ بفسخ عقد  عدب، ك كتعييف مكعد لممحاكمة
حسب الكجو الشرعي كاألصكؿ لعدـ كفاءة الزكج كقدرتو عمى دفع نفقتي كميرم المعجؿ 

 .الرسـك كالمصاريؼ كأتعاب المحاماةو كتضمين
 :المدعية ،                                 مكا االحتراـكاقب           ،ـ..../../.. :في ان تحرير 
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دعكل تكابع مير دفع الزكج فييا بأنو سمـ زكجتو غرفة نكـ ككسكة بدالن مف تكابع  (:24) ممحق
 .(ُ)ميرىا المعجؿ

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
   .../...الشرعية المكقرة                                   دعكل أساس  ..... لدل محكمة
 .......... ككيميا المحامي .......... (،ىكية رقـ ) ،كسكانيا .....مف ..........المدعية:

 (.........ا ىكية رقـ )،كسكانو ......مف .......... :المدعى عميو 
( غراـ .....المعجؿ كىي عبارة عف مصاغ ذىبي زنتو ) المطالبة بتكابع المير :مكضكع الدعكل

 ( غير متفؽ عمى مفرداتو...عيار )
 الدعكلكأسباب الئحة 

 المدعية كانت زكجة كمدخكلة لممدعى عميو بصحيح العقد الشرعي الصادرة عف محكمة_ ُ
 ...........بمعرفة المأذكف الشرعي ،().....كيحمؿ الرقـ  ،....ـ/../..الشرعية بتاريخ  .....
طبلؽ البمكجب حجة  ،....ـ/../.. طمؽ المدعى عميو المدعية طمقة أكلى رجعية بتاريخ_ ِ

، كقد آؿ ىذا ../../.. كالتي تحمؿ الرقـ ،ـ..../../.. الشرعية بتاريخ.... . الصادرة عف محكمة
دكف  الطبلؽ إلى بائف بينكنة صغرل بانقضاء عدتيا بمركر ثبلثة أشير كبمضي ثبلثة حيضات

 أف يرجعيا إلى عصمتو كعقد نكاحو ال بالقكؿ كال بالفعؿ.
كتكابع  مقبكض .....لقد جرل عقد زكاج المدعى عميو عمى المدعية عمى مير معجؿ قدره_ ّ

كبقي بذمتو  كقد استكفيت المدعية منو المير المعجؿ ...(،.) قدرهمير معجؿ مصاغ ذىبي 
 في ذمة المدعى عميو لـ يدفعو حتى اآلف. ).....( لغةباقي تكابع المير المعجؿ كالبا

طالبت المدعية المدعى عميو بتسميميا باقي تكابع ميرىا المعجؿ إال أنو رفض كامتنع عف _ ْ
 .ذلؾ بدكف أم سبب شرعي أك قانكني

 البينات تحصر كتقدـ أثناء المحاكمة._ ٓ
 لمحكمتكـ المكقرة صبلحية النظر كالفصؿ في ىذه الدعكل._ ٔ

تمتمس المدعية مف المحكمة المكقرة تعييف يـك لرؤية ىذه الدعكل كتبميغ المدعى عميو  :الطمب
نسخة مف الئحة ىذه الدعكل كغب المحاكمة كاإلثبات، الحكـ لممدعية عمى المدعى عميو بباقي 

 كتضمينو الرسـك كالمصاريؼ كأتعاب المحاماة. المذككرةتكابع ميرىا المعجؿ 
 :يؿ المدعيةكك                        ،،كاقبمكا االحتراـ        ....ـ./../..تحريران في     

 

                                                           

، كتـ الفصؿ فييا َُِٗ/ِِٓـ، تحمؿ اساس َُِٗ/ِ/ْىذه الدعكل قدمت لدل محكمة نابمس الشرعية بتاريخ  (ُ)
 ـ.َُِٗ/ٖ/ٓبتاريخ 
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  :(1)الئحة دعكل نفقة زكجة (:25)ممحق 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 الشرعية المكقرة                                       دعكل  أساس     /                     .....لدل محكمة
 ........... ككيميا المحامي، (..........كسكانيا، ىكية رقـ ) ..... مف ......... المدعية:

 (...........كسكانيا، ىكية رقـ ) .....مف ........... المدعى عميو:
 .مكضكع الدعكل: طمب نفقة زكجة

 الئحة كأسباب الدعكل
كذلؾ بمكجب كثيقة عقد الزكاج  ،بصحيح العقد الشرعي لممدعى عميو المدعية زكجة مدخكلة -ُ

بمعرفة المأذكف  ،(..…كتحمؿ الرقـ ) ،....ـ/../.. الشرعية بتاريخ ..... الصادرة عف محكمة
 .......... الشرعي

لقد ترؾ المدعى  عميو زكجتو المدعية بدكف نفقة كال منفؽ دكف أم سبب أك مسكغ شرعي،  -ِ
 .المدعية حسب حالو كأمثالوكىك مكسر كقادر عمى دفع النفقة لزكجتو 

 نو رفض كامتنع دكف كجو حؽ.أطالبت المدعية زكجيا المدعى عميو بدفع النفقة ليا إال  -ّ
 البينات تحصر كتقدـ أثناء المحاكمة. -ْ
 لمحكمتكـ المكقرة صبلحية النظر كالفصؿ في ىذه الدعكل.     -ٓ

ة الدعكل كتبميغ  المدعى عميو نسخة ألتمس مف محكمتكـ المكقرة تعييف يكـ لمكعد رؤي الطمب:
حسب حالو كأمثالو كاإلذف ليا باالستدانة  ،مف الئحة الدعكل كالحكـ عميو بنفقة شيرية لممدعية

 كالصرؼ كالرجكع عميو بما يتجمد مف ىذه النفقة، كتضمينو الرسـك كالمصاريؼ كأتعاب المحاماة.
 :ك. المدعية                      بمكا  االحتراـكاق                    ،....ـ/../.. :في تحريران 

 
 
 

 

 

 

                                                           

، كصدر الحكـ َُِٔ/ِّٕـ، تحت األساس رقـ َُِٔ/ٖ/ّقدمت ىذه الدعكل لدل محكمة دكرا الشرعية بتاريخ:  (ُ)
 ـ.َُِٔ/ٗ/ِِبيا بتاريخ 
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 :(ُ)حضانة صغار دعكلالئحة : (26)ممحق 

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 .../...  ساسأ دعكل                                    المكقرة الشرعية ..... محكمة لدل

                                                            ...........المحامي ككيميا، (.........) رقـ ىكية ،كسكانيا.......... مف.....  :المدعية

 .).........( رقـ ىكية كسكانيا،.... .مف......... . :عميو المدعى

 .صغار حضانة طمب:  الدعكل مكضكع

 :الدعكل كأسباب الئحة

 .... محكمة عف الصادر الشرعي العقد بصحيحالمدعى عميو الداخؿ بيا  زكجة المدعية -ُ
 ......... الشرعي المأذكف بمعرفة( ...) الرقـ كتحمؿ ،..ـ./../..بتاريخ الشرعية

 مف .....كىـ الصغار الصحيحة الزكجية فراش عمى عميو المدعى مف لممدعية كلد -ِ
 .ـ./../.....ك..... مف مكاليد ـ،./../.....مكاليد مف ك..... ....ـ،/../..مكاليد

 سف في زالكا ال حيث المدعية ميـأ كرعاية لحضانة ماسة بحاجة المذككريف الصغار إف -ّ
 .النساء حضانة

 كمستقيمة مينةأ كىي المذككريف ك.....، ك..... ....،.الصغار بحضانة حؽأ ىي المدعية  -ْ
 .الشرعي الكجو حسب كرعايتيـ المذككريف الصغار حضانة عمى كقادرة

 بحضانتيـ لتقكـ المذككريف الصغار بنائياأ بتسميميا عميو المدعى زكجيا المدعية طالبت -ٓ
 .شرعي مسكغ كأ حؽ كجو بدكف كتمنع رفض كلكنو

 .الدعكل ىذه في كالفصؿ النظر صبلحية لمحكمتكـ، المحاكمة اثناء كتقدـ تحصر البيانات -ٔ

 عميو المدعى كتبميغ ،الدعكل لرؤية يكـ تعييف المكقرة المحكمة مف المدعية تمتمس :الطمب
 المذككريف الصغار بنائياأ المدعية بتسميـ عميو المدعى عمى الحكـ ثـ كمف الئحتيا، مف نسخة
 المدعية:                  .كالمصاريؼ الرسكـ كتضمينو الشرعي الكجو حسب بحضانتيـ لتقكـ

                                                           

 .َُِٖ/ُُُـ، تحت رقـ األساس َُِٖ/ّ/ُِقدمت ىذه الدعكل لدل محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)



 

277 

 :(ُ)أجرة حضانة الئحة دعكل :(27ممحق )

 ../.. أساس دعكل            الرحيـ الرحمف اهلل بسـ      المكقرة الشرعية  ..... محكمة لدل

                                                            ........... المحامي ككيميا ،).........( رقـ ىكية كسكانيا،.... .مف......... .:المدعية

 ).........(. رقـ ىكية كسكانيا،.... .مف......... .:عميو المدعى

 :الدعكل كقائع     .كمسكف حضانة أجرة طمب :الدعكل مكضكع

 )يذكر تفاصيؿ العقد(. الشرعي العقد بصحيح المدعى عميو الداخؿ بيا زكجة المدعية كانت -ُ
شقاؽ لم التفريؽ حكـ بمكجب صغرل بينكنة بائنة أكلى طمقة المدعية عميو المدعى طمؽ -ِ

 استئنافان  كالمصدؽ ...، الرقـ كيحمؿ ..ـ،/../.. بتاريخالمحكمة  ىذه عف الصادر نزاعكال
 .حيضات ثبلث كمضي أشير ثبلثة بمركر عدتيا كانقضت ..ـ،/../.. تاريخ.، . رقـ القرارب
بتاريخ  .... الفقيرة الصغيرة الصحيح الزكجية فراش عمى عميو المدعى مف لممدعية كلد -ّ

نو تيا،كحضان ىابيد اآلف مكجكدة كىي ..ـ،/../..  .ممؾ كال ةالمذككر  ةلمصغير  ماؿ ال كا 
 الحضانة أجرة دفع عمى قادر عميو كالمدعى ،ليا ماؿ كال ،الحاؿ فقيرة المذككرة الصغيرة -ْ

 .يعيؿ مف كحاجة حاجتو عف يزيد ما كلديو كمالو كسبو مف لممدعية
كف خصص مف كال يكجد مس ،فيو المدعية فقيرة ال تممؾ مسكنا تستطيع حضانة الصغيرة -ٓ

عميو مكسر بكسبو  ، كالمدعىكال تممؾ الصغيرة المذككرة مسكنا تيا،عميو لحضانقبؿ المدعى 
 كأمثالو كقدرتو كاستطاعتو. وجرة مسكف الحضانة لممدعية حسب حالأكقادر عمى دفع 

 بدكف كتمنع رفض أنو الإ ليا كالمسكف الحضانة أجرة بدفع عميو المدعى المدعية طالبت -ٔ
 .مقبكؿ شرعي مسكغ أك حؽ كجو

 .الدعكل ىذه في كالفصؿ النظر صبلحية لمحكمتكـ، المحاكمة أثناء كتقدـ تحصر البينات -ٕ

 كغب الدعكل الئحة مف نسخة عميو المدعى تبميغ المكقرة المحكمة مف المدعية تمتمس: الطمب
 باالستدانة ليا كاإلذف ، كأجرة مسكف الحضانة،المثؿ حضانة بأجرة لممدعية الحكـ الثبكت

 المدعية:       .كالقانكنية الرسكـ وكتضمين الحضانة، جرةأ مف يتراكـ بما عميو كالرجكع كالصرؼ
                                                           

 .َُِٖ/ُُٖـ، تحت رقـ األساس َُِٗ/ْ/ٕقدمت ىذه الدعكل لدل محكمة حمحكؿ الشرعية بتاريخ    (ُ)
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 (: 28ممحق )

 :(ُ)دعكل خمع قضائي  -ّ

 .../. رقـ أساس            الرحيـ الرحمف اهلل بسـ           المكقرة الشرعية ..... محكمة لدل

 .........المحامي ككيميا، ىكية رقـ )..........(، كسكانيا .....مف .......... :المدعية

 .، ىكية رقـ )..........(كسكانيا .....مف ..........:عميو المدعى

 الدعكل كأسباب الئحة،     (خمع) قضائي افتداء طمب: الدعكل مكضكع

 الصادر الشرعي العقد بصيح بيا المختمي كال الداخؿ غير المدعية زكج ىك عميو المدعى -ُ
 عمى، ..... المأذكف بمعرفة كالمنظـ )....( الرقـ كيحمؿ ...ـ/../.. بتاريخ ... محكمة عف
 )...(. مقداره مؤجؿ كمير ..(،.قدرىا ) معجؿ مير كتكابع ،مقبكض ..(.) قدره معجؿ مير

 . ....ـ/../..مكاليد ىي مف المدعية -ِ
 عميو المدعى مع الزكاج إتماـ في ترغب كال كتبغضو كتكرىو عميو المدعى تطيؽ ال المدعية -ّ

 .بينيما الزكجية استمرت إذا اهلل حدكد تقيـ ال أف كتخشى
 حساب عمى دفع ما أك العقد إجراء عند مير مف قبضتو ما إلعادة مستعدة المدعية إف -ْ

عادة المير  أم عف كالتنازؿ الزكاج أجؿ مف أنفقو عٌما الزكج كتعكيض القائمة اليدايا كا 
 .ِالزكاج عقد بمكجب المدعية استحقتيا مالية شرعية حقكؽ

 .حؽ كجو دكف تمنع أنو إال ،الرضائي الخمع إجراء عميو المدعى المدعية طالبت -ٓ
 يا.في كالبت النظر صبلحية لمحكمتكـ، الدعكل ىذه في السير أثناء كتقدـ رتحص البيانات -ٔ

 ،الدعكل ىذه الئحة مف نسخة عميو المدعى تبميغ المكقرة محكمتكـ مف المدعية تمتمس: الطمب
 عقد بفسخ لممدعية كالحكـ الثبكت كغبٌ  ،الدعكل ىذه في لمنظر يكـ كتحديد ،لممحاكمة كدعكتو
 القانكنية. كالمصاريؼ الرسكـ عميو المدعى كتضميف ،(الخمع) القضائي باالفتداء منو قرانيا

 مع فائؽ االحتراـ                              ككيؿ المدعية:            ....ـ/../..في تحريران 
                                                           

 ـ.َُِّ/ّّّـ، تحت الرقـ َُِّ/ٕ/ٕقدمت ىذه الدعكل لدل محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
 ىذا البند كجكده في الدعكل جكىرم لصحة الدعكل. (ِ)
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 :(ُ)الئحة دعكل تفريؽ لمنزاع كالشقاؽ مرفكعة مف الزكجة عمى زكجيا: (29ممحق )
 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 .............المحامي ....، ىكية رقـ )..........(، ككيميا.......... مف:.المدعية

 (...........) رقـ ىكية كسكانيا، .............. مف:.عميو المدعى

 .كالشقاؽ لمنزاع التفريؽ طمب  :الدعكل مكضكع

 الدعكل كأسباب الئحة

 عف الصادر الشرعي العقد بصحيح بيا كال المختمي غير الداخؿ المدعى زكجة المدعية -ُ
 ....... الشرعي المأذكف بمعرفة( .....) الرقـ كتحمؿ  ./../...ـ. بتاريخ الشرعية ..... محكمة

ساءات شديدة زكجية خبلفات عميو كالمدعى المدعية بيف حصؿ -ِ  معيا استحالت متكررة كا 
 .الدعكل في السير أثناء سنكضحيا الزكجية الحياة استمرار

 .كفعبلن  قكالن  المذككرة عميو المدعى تصرفات جراء المدعية تضررت -ّ

 المعارؼ كبيف الناس بيف بينيما الخبلؼ كاشتير عميو كالمدعى المدعية بيف النزاع استحكـ -ْ
 دكف كلكف كالمدعية عميو المدعى بيف بالتدخؿ اإلصبلح أىؿ مف عدد قاـ حيث كالجيراف كاألىؿ
 .َُِِ/ٗٓ رقـ القضاة قاضي ديكاف عف الصادر التعميـ عماؿإ ممتمسان  جدكل

 .الدعكل ىذه في كالفصؿ النظر صبلحية المكقرة لمحكمتكـ -ٓ

 .الدعكل ىذه في السير أثناء كتقدـ تحصر البينات -ٔ

 كتعييف الدعكل الئحة مف نسخة عميو المدعى تبميغ المكقرة المحكمة مف المدعية الطمب: تمتمس
 بطمقة عميو المدعى كبيف بينيا بالتفريؽ لممدعية الحكـ كاإلثبات المحاكمة كغب لممحاكمة، مكعد
 .المحاماة كأتعاب كالمصاريؼ الرسكـ عميو المدعى كتضميف ،كالشقاؽ لمنزاع صغرل بينكنة بائنة

 :المدعية االحتراـ                        ككيؿ ....ـ               كاقبمكا/../.. :في تحريران 

                                                           

 ـ.َُِٖ/ْٖٓـ تحت الرقـ َُِٖ/َُ/ُِقدمت ىذه الدعكل لدل محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
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 :(ُ)تفريؽ لمنزاع كالشقاؽ مرفكعة مف الزكج عمى زكجتو دعكلالئحة : (31)ممحق 
 .../...   أساس دعكل                               المكقرة الشرعية ..... محكمة لدل

 .........المحامياف ، ككيمو(.........) رقـ ىكية ،كسكانيا .............. مف.: المدعي

 (...........) رقـ ىكية ،كسكانيا ............. مف.: عمييا المدعى

 .كالشقاؽ لمنزاع التفريؽ طمب  :الدعكل مكضكع

 الدعكل كأسباب الئحة

 ..... محكمة عف الصادر الشرعي العقد بصحيح لممدعي كمدخكلة زكجة عمييا المدعى -ُ
  )....( بمعرفة المأذكف الشرعي ...... . الرقـ كيحمؿ ....ـ،/../: ..بتاريخ ،الشرعية

ساءات شديدة زكجية خبلفات عمييا كالمدعى المدعي بيف حصؿ -ِ  معيا استحالت متكررة كا 
 .الدعكل في السير أثناء سنكضحيا الزكجية الحياة استمرار

 .كفعبلن  قكالن  المذككرة عمييا المدعى تصرفات جراء المدعي تضرر -ّ

 المعارؼ كبيف الناس بيف خبلفيما كاشتير عمييا كالمدعى المدعي بيف النزاع استحكـ -ْ
 كلكف كالمدعي عمييا المدعى بيف بالتدخؿ اإلصبلح أىؿ مف عدد قاـ حيث كالجيراف ىؿكاأل
 .َُِِ/ٗٓ رقـ القضاة قاضي ديكاف عف الصادر التعميـ اعماؿ ممتمسا جدكل دكف

 . يافي السير أثناء كتقدـ تحصر البينات، الدعكل ىذه في كالفصؿ النظر صبلحية لمحكمتكـ -ٓ

 كتعييف الدعكل الئحة مف نسخة عمييا المدعى تبميغ المكقرة المحكمة مف المدعي الطمب: يمتمس
 بائنة بطمقة عمييا كالمدعى بيف المدعي بالتفريؽ الحكـ كاإلثبات المحاكمة كغب لممحاكمة، مكعد
 الشخصية االحكاؿ قانكف مف( ُِّ) المادة استنادان ألحكاـ كالشقاؽ لمنزاع صغرل بينكنة

 .المحاماة كأتعاب كالمصاريؼ الرسكـ عمييا المدعى كتضميف

 :المدعي االحتراـ                     ككيؿ كاقبمكا                ....ـ/../.. :في تحريران 

                                                           

 .َُِٗ/ْٗٓـ، تحت الرقـ َُِٗ/ٖ/ٓقدمت ىذه الدعكل لدل محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
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 :(ُ)التعسفي الطبلؽ عف التعكيض طمب الئحة دعكل (:31)ممحق

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 ...........المحامي ككيميا، (.........) رقـ ىكية، كسكانيا.... .مف .......... :المدعية

 ،).........( رقـ ىكية كسكانيا،.... .مف......... . :عميو المدعى

 .التعسفي الطبلؽ عف التعكيض طمب :الدعكل مكضكع

 الػػػػػػدعكل  الئحػػػػػة

 محكمة عف الصادر الشرعي العقد بصحيح عميو لممدعى كمدخكلة زكجة كانت المدعية -ُ
 . .........الشرعي ذكفالمأ بمعرفة( .....) الرقـ كيحمؿ ....ـ،/../.. بتاريخ الشرعية .....

 بتاريخ ،كالخمكة الدخكؿ بعد صغرل بينكنة بائنة ثانية طمقة المدعية عميو المدعى طمؽ -ِ
 أساس الدعكل في ،الشرعية ..... محكمة عف الصادر الحكـ إعبلـ بمكجب ،....ـ/../..
 الرقـ كيحمؿ كالذم ....ـ/../.. بتاريخ ،طبلؽ إثبات طمب مكضكعيا كالتي .../..
 .....ـ/../.. بتاريخ ،..../.. رقـ االستئنافي القرار بمكجب استئنافان  كالمصدؽ (،../../..)

 .حامؿ عمييا المدعى تكف كلـ حيضات ثبلثة كمضي أشير ثبلثة بمركر عدتيا كانتيت
 تعكيضان  تستحؽ كىي قانكني كأ شرعي سبب كدكف تعسفيان  طبلقان  المدعية عميو المدعى طمؽ -ّ

 .التعسفي طبلقيا عف
 كامتنع رفض أنو إال التعسفي الطبلؽ عف ليا تعكيض بدفع عميو المدعى المدعية طالبت -ْ

 .مقبكؿ قانكني كأ شرعي سبب  دكف ذلؾ عف
 .الدعكل ىذه في كالفصؿ النظر صبلحية  لمحكمتكـ، المحاكمة أثناء كتقدـ تحصر البينات -ٓ

 عميو المدعى كتبميغ الدعكل ىذه لرؤية يـك تعييف المكقرة المحكمة مف المدعية تمتمس :الطمب
 طبلقيا عف بتعكيض لممدعية الحكـ كاإلثبات، المحاكمة كغب الدعكل، ىذه الئحة مف نسخة

 .المحاماة كأتعاب كالمصاريؼ الرسكـ كتضمينو كأمثالو حالو حسب التعسفي

 :المدعية ككيؿ                    ،،،االحتراـ كاقبمكا....ـ               /../.: .في تحريران 
                                                           

 .َُِٖ/ْٔٓـ، تحت األساس رقـ َُِٖ/ٗ/ُٕىذه الدعكل قدمت لدل محكمة دكرا الشرعية بتاريخ  (ُ)
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 المصادر كالمراجع

 القرآف الكريـ. -ُ

 مجمع)  الكسيط، المعجـ النجار، محمد/  القادر عبد حامد/  الزيات أحمد/  مصطفى إبراىيـ -ِ
 .ُط الدعكة، دار ،(بالقاىرة العربية المغة

 كآلو عميو اهلل صمى- األناـ خير كبلـ مف األحكاـ عمدة شرح يسرم، بف محمد إبراىيـ، ابف -ّ
 .المكية الشاممة المكتبة: نسخة مف استيراده تـ ،-كسمـ كصحبو

ابف األثير، عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم،  -ْ
ىػ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيؽ: عمي محمد َّٔالمتكفى:  ،أبك الحسف ،عز الديف
 .ُـ، طُْٗٗ -ىػ ُُْٓعادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية،  -معكض 

، الجزرم الشيباني الكريـ عبد ابف محمد بف محمد بف محمد بف المبارؾ الديف مجد األثير، ابف -ٓ
 القادر عبد: تحقيؽ الرسكؿ، أحاديث في األصكؿ جامع ىػ،َٔٔ: المتكفى ،السعادات أبك

 .ُط الفكر، دار: الناشر عيكف، بشير تحقيؽ التتمة - األرنؤكط

ىػ، تيذيب المغة، َّٕمحمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر، المتكفى: األزىرم،  -ٔ
 .ـََُِ، ُبيركت، ط –تحقيؽ: محمد عكض مرعب، دار إحياء التراث العربي 

( ّٔ) رقـ األردني، الشخصية األحكاؿ قانكف شرح في الكاضح اهلل، عبد سميماف عمر األشقر، -ٕ
 .ٔط ـ،َُِٓ - ىػُّْٔ كالتكزيع، لمنشر النفائس دار ،(ََُِ) لعاـ

 رتَّبو الصغير، الجامع صحيح أحاديث ترتيب في المنير السراج ،الديف ناصر محمد األلباني، -ٖ
 -ىػَُّْ الرياف، مؤسسة تكزيع - الصديؽ دار: الناشر ىادم، مكسى عصاـ: عميو كعمؽ
 .ّط ـ،ََِٗ

 مصدر الصغير، الجامع كضعيؼ صحيح ىػ،َُِْ: المتكفى الديف ناصر محمد األلباني، -ٗ
 ألبحاث اإلسبلـ نكر مركز إنتاج مف - المجاني - الحديثية التحقيقات منظكمة برنامج: الكتاب
 .ُط باإلسكندرية، كالسنة القرآف
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 مصدر ماجة، ابف سنف كضعيؼ صحيح ىػ،َُِْ: المتكفى ، الديف ناصر محمد األلباني، -َُ
 ألبحاث اإلسبلـ نكر مركز إنتاج مف - المجاني - الحديثية التحقيقات منظكمة برنامج: الكتاب
 .ُط باإلسكندرية، كالسنة القرآف

: المتكفى ، الحسف أبك ،الثعمبي سالـ بف محمد بف عمي أبي بف عمي الديف سيؼ اآلمدم، -ُُ
 اإلسبلمي، المكتب: الناشر عفيفي، الرزاؽ عبد: تحقيؽ اإلحكاـ، أصكؿ في اإلحكاـ ىػ،ُّٔ
 .ُط لبناف، -دمشؽ -بيركت

 المكقت ابف لو كيقاؿ اهلل، عبد أبك ،محمد بف محمد بف محمد الديف شمس حاج، أمير ابف -ُِ
 عمر، محمد محمكد اهلل عبد: كتحقيؽ دراسة كالتحبير، التقرير ىػ،ٕٖٗ: المتكفى الحنفي،
 . ُط ـ،ُٗٗٗ/ىػُُْٗ بيركت،– العممية الكتب دار: الناشر

 ابف الديف شمس الشيخ ابف اهلل عبد أبك الديف أكمؿ محمكد، بف محمد بف محمد البابرتي، -ُّ
 بدكف الفكر، دار: الناشر اليداية، شرح العناية ىػ،ٖٕٔ: المتكفى الركمي الديف جماؿ الشيخ
 .تاريخ كبدكف طبعة

ًمٌي، -ُْ ٍيرى  الحبيب تحفة ىػ،ُُِِ: المتكفى الشافعي، المصرم عمر بف محمد بف سميماف البيجى
 ىػُُْٓ: النشر الفكرتاريخ دار: الناشر الخطيب، عمى البجيرمي حاشية=  الخطيب شرح عمى
 .طبعة بدكف ـ،ُٓٗٗ -

 العممية البحكث إدارة رئاسة السعكدية، العربية بالمممكة العمماء كبار ىيئة العممية، البحكث -ُٓ
 سنة: إصدار - األكؿ المجمد الحديث، أىؿ ممتقى - اإلفتاء مكقع: الكتاب مصدر كاإلفتاء،
 - الثالث المجمد ـ، ََِْ - ىػ ُِْٓ سنة: إصدار - الثاني المجمد ـ، ََِْ - ىػ ُِْٓ
 ـ، ََُِ - ىػ ُُِْ سنة: إصدار - الرابع المجمد ـ، ََُِ - ىػ ُُِْ سنة: إصدار
 المجمد ىػ،ُِّْ سنة: إصدار - السادس المجمد ىػ، ُِِْ سنة: إصدار - الخامس المجمد
 اعتمادا عنو اهلل عفا الزىراء بف أسامة بو اعتنى ـ، ََِِ - ىػ ُِّْ سنة: إصدار - السابع
 .اإللكتركني لمكتاب الحديث أىؿ ممتقى مركز نشره الكتركني ممؼ عمى

 المختصر الصحيح المسند الجامع الجعفي، البخارم عبداهلل أبك إسماعيؿ بف محمد البخارم، -ُٔ
 بف زىير محمد: تحقيؽ البخارم، صحيح كأيامو، كسننو كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أمكر مف
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 فؤاد محمد ترقيـ ترقيـ بإضافة السمطانية عف مصكرة) النجاة طكؽ دار: الناشر الناصر، ناصر
 .ُط ىػ،ُِِْ ،(الباقي عبد

 األستاذ اشراؼ االسبلمي، الفقو في لمقاضي التقديرية السمطة ناصر، محمد محمكد بركات، -ُٕ
 .ُط ـ،ََِٕ - ىػُِْٕ األردف، كالتكزيع، لمنشر النفائس دار الزحيمي، كىبي الدكتكر

 صؼ إعادة) العممية الكتب دار الفقيية، التعريفات المجددم، اإلحساف عميـ محمد البركتي، -ُٖ
 .ُط ـ،ََِّ - ىػُِْْ ،(ـُٖٔٗ - ىػَُْٕ باكستاف في القديمة لمطبعة

 كراتشي، – ببمشرز الصدؼ: الناشر الفقو، قكاعد ،المجددم اإلحساف عميـ محمد البركتي، -ُٗ
 .ُط ـ،ُٖٔٗ – ىػَُْٕ

ٍعبدى، بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمد البيستي، -َِ  الدارمي، حاتـ، أبك التميمي، مى
 بف عمي الديف عبلء األمير: ترتيب حباف، ابف صحيح تقريب في اإلحساف ىػ،ّْٓ: المتكفى
 مؤسسة  األرنؤكط، شعيب: عميو كعمؽ أحاديثو كخرج حققو ىػ،، ّٕٗ: المتكفى الفارسي، بمباف

 .ُط ـ،ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ بيركت، الرسالة،

ٍعبدى، بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمد البيستي، -ُِ  الدارمي، حاتـ، أبك التميمي، مى
 الرسالة مؤسسة األرنؤكط، شعيب: تحقيؽ بمباف، ابف بترتيب حباف ابف صحيح ىػ،ّْٓ: المتكفى

 .ُط ـ،ُّٗٗ – ىػُُْْ بيركت، -

: المتكفى الحنبمى، إدريس بف حسف ابف الديف صبلح بف يكنس بف منصكر البيكتى، -ِِ
 الشيخ كتعميقات العثيميف الشيخ حاشية: كمعو المستقنع، زاد شرح المربع الركض ىػ،َُُٓ
 .ُط الرسالة، مؤسسة - المؤيد دار نذير، محمد القدكس عبد: أحاديثو خرج السعدم،

: المتكفى الحنبمى، إدريس بف حسف ابف الديف صبلح بف يكنس بف منصكر البيكتى، -ِّ
 .ُط العممية، الكتب دار: الناشر اإلقناع، متف عف القناع كشاؼ ىػ،َُُٓ

ٍكًجردم مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد البييقي، -ِْ ٍسرى  البييقي، بكر أبك الخراساني، الخي
 الدراسات جامعة قمعجي، أميف المعطي عبد: تحقيؽ لمبييقي، الصغير السنف ىػ،ْٖٓ: المتكفى

 .ُط ـ،ُٖٗٗ - ىػَُُْ باكستاف، ػ كراتشي اإلسبلمية،
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ٍكًجردم مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد البييقي، -ِٓ ٍسرى : المتكفى بكر، أبك الخراساني، الخي
 اإلسبلمية الدراسات جامعة قمعجي، أميف المعطي عبد: تحقيؽ كاآلثار، السنف معرفة ىػ،ْٖٓ

 الكفاء دار ،(دمشؽ - حمب) الكعي دار ،(بيركت- دمشؽ) قتيبة دار ،(باكستاف - كراتشي)
 .ُط ـ،ُُٗٗ - ىػُُِْ ،(القاىرة - المنصكرة)

 ىػ،ِٕٗ: المتكفى عيسى، أبك الضحاؾ، بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف محمد الترمذم، -ِٔ
 ،(ّجػ) الباقي عبد فؤاد كمحمد ،(ِ ،ُ جػ) شاكر محمد أحمد: كتعميؽ تحقيؽ الترمذم، سنف

براىيـ  كمطبعة مكتبة شركة: الناشر ،(ٓ ،ْ جػ) الشريؼ األزىر في المدرس عكض عطكة كا 
 .ِط ـ،ُٕٓٗ - ىػ ُّٓٗ مصر، - الحمبي البابي مصطفى

 الحصني الحسيني معمى بف حريز بف المؤمف عبد بف محمد بف بكر أبك ،الديف تقي -ِٕ
 الحميد عبد عمي: تحقيؽ اإلختصار، غاية حؿ في األخيار كفاية ىػ،ِٖٗ: المتكفى ،الشافعي
 .ـُْٗٗ ،ُط دمشؽ، – الخير دار سميماف، كىبي كمحمد بمطجي

 عمى التنكخي ناجي ابف شرح ىػ، ّٕٖ سنة المتكفى ناجي، بف عيسى بف قاسـ التنكخي، -ِٖ
 سنة المتكفى القيركاني، زيد أبي ابف الرحمف عبد بف اهلل عبد محمد ألبي المتف الرسالة، متف
 .ُط ـ، ََِٕ - ىػ ُِْٖ المزيدم، فريد أحمد تحقيؽ، ىػ، ّٖٔ

 الديف، مجد البركات، أبك الحراني، محمد، بف الخضر بف اهلل عبد بف السبلـ عبد تيمية، ابف -ِٗ
 -المعارؼ مكتبة حنبؿ، بف أحمد اإلماـ مذىب عمى الفقو في المحرر ىػ،ِٓٔ: المتكفى
 .ِط مػ،ُْٖٗ- ىػَُْْ الرياض،

: تحقيؽ التعريفات، ىػ،ُٖٔ: المتكفى ،الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي الجرجاني، -َّ
 لبناف،– بيركت العممية، الكتب دار: الناشر الناشر، بإشراؼ العمماء مف جماعة كصححو ضبطو
 .ُط ـ،ُّٖٗ- ىػَُّْ

: المتكفى ، القاسـ، أبك ،الغرناطي الكمبي اهلل، عبد بف محمد بف أحمد بف محمد جزم، ابف -ُّ
 .ُط الفقيية، القكانيف ىػ،ُْٕ
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 األربعة، المذاىب عمى الفقو ىػ،َُّٔ: المتكفى عكض، محمد بف الرحمف عبد الجزيرم، -ِّ
 .ِط ـ،ََِّ - ىػُِْْ لبناف، - بيركت العممية، الكتب دار

 مختصر شرح ىػ، َّٕ: المتكفى الحنفي، الرازم بكر أبك عمي بف أحمد الجصاص، -ّّ
 اهلل عبيد محمد د - بكداش سائد. د. أ - محمد اهلل عنايت اهلل عصمت. د: تحقيؽ الطحاكم،

 بكداش، سائد. د. أ: كصححو كراجعو لمطباعة الكتاب أعد فبلتة، حسف محمد زينب د - خاف
 .ـََُِ - ىػُُّْ ،ُط السراج، كدار - اإلسبلمية البشائر دار

 بإماـ الممقب الديف، ركف المعالي، أبك محمد بف يكسؼ بف اهلل عبد بف الممؾ عبد الجكيني، -ّْ
 عبد/ د. أ: فيارسو كصنع حققو المذىب، دراية في المطمب نياية ىػ،ْٖٕ: المتكفى الحرميف،
 .ُط ـ،ََِٕ-ىػُِْٖ المنياج، دار: الناشر الٌديب، محمكد العظيـ

 الطيماني الضبي الحكـ بف نيعيـ بف حمدكيو بف محمد بف اهلل عبد بف محمد الحاكـ، -ّٓ
 عمى المستدرؾ ىػ،َْٓ: المتكفى البيع، بابف المعركؼ الحاكـ اهلل عبد أبك ،النيسابكرم
 – ُُُْ بيركت، - العممية الكتب دار: الناشر عطا، القادر عبد مصطفى: تحقيؽ الصحيحيف،

 . ُط ،َُٗٗ

 ىػ،ِٖٓ: المتكفى ، الفضؿ أبك ،العسقبلني أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد حجر، ابف -ّٔ
 بف عباس بف حسف عاصـ أبك: تحقيؽ الكبير، الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التمخيص
 .ُط ـ،ُٓٗٗ/ىػُُْٔ مصر، - قرطبة مؤسسة قطب،

 ىػ،ِٖٓ: المتكفى ، الفضؿ أبك ،العسقبلني أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد حجر، ابف -ّٕ
 دار: الناشر المدني، اليماني ىاشـ اهلل عبد السيد: تحقيؽ اليداية، أحاديث تخريج في الدراية
 .كتاريخ طبعة بدكف بيركت، – المعرفة

 ىػ،ِٖٓ: المتكفى ، الفضؿ أبك ،العسقبلني أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد حجر، ابف -ّٖ
 مجمس: الناشر ضاف، المعيد عبد محمد/  مراقبة: تحقيؽ الثامنة، المائة أعياف في الكامنة الدرر
 .ِط ـ،ُِٕٗ/ ىػُِّٗ اليند،/ اباد صيدر - العثمانية المعارؼ دائرة
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: المتكفى الحنفي، الديف بعبلء المعركؼ الًحٍصني، محمد بف عمي بف محمد الحصكفي، -ّٗ
 إبراىيـ، خميؿ المنعـ عبد: تحقيؽ البحار، كجامع األبصار تنكير شرح المختار الدر ىػ،َُٖٖ

 .ُط ـ،ََِِ -ىػُِّْ العممية، الكتب دار

: المتكفى ، اهلل عبد أبك ،الشيباني أسد بف ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد حنبؿ، ابف -َْ
: إشراؼ كآخركف، مرشد، عادؿ - األرنؤكط شعيب: تحقيؽ حنبؿ، بف أحمد اإلماـ مسند ىػ،ُِْ

 .ُط ـ، ََُِ - ىػ ُُِْ الرسالة، مؤسسة: الناشر التركي، المحسف عبد بف اهلل عبد د

 عبد أحمد عادؿ الشيخ: تحقيؽ المحيط، البحر تفسير األندلسي، يكسؼ بف محمد حياف، أبي -ُْ
 النكقي، المجيد عبد زكريا. د  -ُ: التحقيؽ في كشارؾ معكض، محمد عمي الشيخ - المكجكد

 .ُط ـ،ََُِ - ىػ ُِِْ بيركت،/ لبناف العممية، الكتب دار الجمؿ، النجكلي أحمد. د -ِ

 مجمة شرح في الحكاـ درر  ىػ،ُّّٓ: المتكفى أفندم، أميف خكاجو حيدر عمي حيدر، -ِْ
 .ُط ـ،ُُٗٗ - ىػُُُْ الجيؿ، دار: الناشر الحسيني، فيمي: كتعريب تحقيؽ األحكاـ،

 -ىػُُِْ العبيكاف، مكتبة الشرعية، المقاصد عمـ مختار، بف الديف نكر الخادمي، -ّْ
 .ُط ـ،ََُِ

 في محكـ بحث القضائية، اليميف في التقديرية القاضي سمطة عمر، بف سعيد. د الخراشي، -ْْ
 .ىػُّّْ – رجب ،(ْ) العدد القضائية، المجمة

 خميؿ مختصر شرح ىػ،َُُُ: المتكفى اهلل، عبد أبك المالكي اهلل عبد بف محمد الخرشي، -ْٓ
 .تاريخ كبدكف طبعة بدكف بيركت، – لمطباعة الفكر دار: الناشر لمخرشي،

 ،النيسابكرم السممي بكر بف صالح بف المغيرة بف خزيمة بف إسحاؽ بف محمد خزيمة، ابف -ْٔ
 المكتب األعظمي، مصطفى محمد. د: تحقيؽ خزيمة، ابف صحيح ىػ،ُُّ: المتكفى ،بكر أبك

 .ُط بيركت، – اإلسبلمي

 ىػ،ّٖٖ: المتكفى ،سميماف أبك ،البستي الخطاب بف إبراىيـ بف محمد بف حمد الخطابي، -ْٕ
 .ـُِّٗ - ىػُُّٓ ،ُط حمب، – العممية المطبعة داكد، أبي سنف شرح كىك السنف، معالـ
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 ىػ،ٕٕٔ: المتكفى المصرم، المالكي الجندم الديف ضياء مكسى، بف إسحاؽ بف خميؿ، -ْٖ
 .ُط مػ،ََِٓ/ىػُِْٔ القاىرة،/الحديث دار جاد، أحمد: تحقيؽ خميؿ، العبلمة مختصر

 الطبي، اإليدز قامكس كالعقـ، كالتناسمية الجمدية األمراض استشارم مصطفى فاركؽ خميس، -ْٗ
 .ُط ،ُٕٖٗ بيركت، اليبلؿ، كمكتبة دار رفعت، محمد: إعداد  العصر، مرض

 اإلماـ مذىب عمى المنيجي الفقو الٌشٍربجي، كعمي البيغا، ميصطفى كالدكتكر ميصطفى الًخٍف، -َٓ
 ـ،ُِٗٗ - ىػ ُُّْ دمشؽ، كالتكزيع، كالنشر لمطباعة القمـ دار تعالى، اهلل رحمو الشافعي

 .ْط

 ،الحسيف ،أبك الشافعي اليمني العمراني سالـ بف الخير أبي بف يحيى الخير، أبي ابف -ُٓ
 دار: الناشر النكرم، محمد قاسـ: تحقيؽ الشافعي، اإلماـ مذىب في البياف ىػ،ٖٓٓ: المتكفى
 .ُط ـ، َََِ -ىػ ُُِْ جدة، - المنياج

 ،البغدادم دينار بف النعماف بف مسعكد بف ميدم بف أحمد بف عمر بف عمي قطني، الدار -ِٓ
 شعيب: عميو كعمؽ نصو كضبط حققو قطني، الدار سنف ىػ،ّٖٓ: المتكفى ،الحسف أبك

، أحمد اهلل، حرز المطيؼ عبد شمبي، المنعـ عبد حسف األرنؤكط،  الرسالة، مؤسسة: الناشر برىـك
 .ُط ـ،ََِْ - ىػُِْْ لبناف، - بيركت

 قانكف شرح المقارف، الشخصية األحكاؿ فقو الشخصية، األحكاؿ عمي، محمد أحمد داكد، -ّٓ
جراءات المتنكعة، مكاضيعا في الشخصية االحكاؿ دعاكل لكائح الشخصية، األحكاؿ  سير كا 
 االستئنافية، القضائية كالقرارات بالحكـ فصميا حتى فييا كالدفكع كالمرافعات الشرعية المحاكـ
 .ُط ـ،ََِٗ - ىػَُّْ عماف، كالتكزيع، لمنشر الثقافة دار كالقكانيف،

 كالديكف التجييز كالقانكف، الفقو بيف بالتركة المتعمقة الحقكؽ عمي، محمد أحمد داكد، -ْٓ
 ـ،ََِٗ-ىػَُّْ عماف،-األردف كالتكزيع، لمنشر الثقافة دار كتقسيماتيا، كالمكاريث كالكصايا

 .ُط

 الدعكل، كمناىج الشرعية المحاكمات أصكؿ في االستئنافية القرارات عمي، محمد أحمد داكد، -ٓٓ
 .ُط ـ،ُٖٗٗ - ىػُُْٖ األردف،-عماف كالتكزيع، لمنشر الثقافة دار مكتبة
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 لمنشر الثقافة دار مكتبة الشخصية، األحكاؿ في االستئنافية القرارات عمي، محمد أحمد داكد، -ٔٓ
 .ُط ـ،ُٗٗٗ - ىػَُِْ لبناف، -بيركت كالتكزيع،

 أصكليا الدعاكم، لكائح الشرعية، المحاكـ في كاألحكاـ القضايا عمي، محمد أحمد داكد، -ٕٓ
 كالتكزيع، لمنشر الثقافة دار القكانيف، األحكاـ، القضائية، القرارات إجراءاتيا، فقييا، القضائية،
 .ّط ـ،َُُِ - ىػُِّْ عماف،-األردف

 السًِّجٍستاني، األزدم عمرك بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف داكد، أبك -ٖٓ
 المكتبة: الناشر الحميد، عبد الديف محيي محمد: تحقيؽ داكد، أبي سنف ىػ،ِٕٓ: المتكفى

 .ُط بيركت، – صيدا العصرية،

 سير ـ،ُّْٕ -ىػْٖٕ: المتكفى عثماف، بف أحمد بف محمد الديف شمس االماـ الذىبي، -ٗٓ
 بناية - سكريا شارع - بيركت الرسالة، مؤسسة: الناشر االرنؤكط، شعيب: تحقيؽ النببلء، أعبلـ

 .ٗط ـ،ُّٗٗ - ىػُُّْ كصالحة، صمدم

 مقاييس معجـ ىػ،ّٓٗ: المتكفى الحسيف، أبك القزكيني، زكرياء بف فارس بف أحمد الرازم، -َٔ
 .ِط ـ،ُٕٗٗ- ىػُّٗٗ: النشر عاـ الفكر، دار ىاركف، محمد السبلـ عبد: المحقؽ المغة،

 كالشرح كالتحصيؿ البياف ىػ،َِٓ: المتكفى ، الكليد أبك ،القرطبي أحمد بف محمد رشد، ابف -ُٔ
 اإلسبلمي، الغرب دار كآخركف، حجي محمد د: تحقيؽ المستخرجة، لمسائؿ كالتعميؿ كالتكجيو
 .ِط ـ،ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ لبناف، - بيركت

 رشد بابف الشيير ،الكليد أبك ،القرطبي رشد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف محمد رشد، ابف -ِٔ
 - ىػُِْٓ القاىرة، – الحديث دار المقتصد، كنياية المجتيد بداية ىػ،ٓٗٓ: المتكفى الحفيد،
 .طبعة بدكف ـ،ََِْ

 ىػ،ْٖٗ: المتكفى المالكي، التكنسي اهلل، عبد أبك األنصارم، قاسـ بف محمد الرصاع، -ّٔ
 ،(لمرصاع عرفة ابف حدكد شرح) الكافية، عرفة ابف اإلماـ حقائؽ لبياف الشافية الكافية اليداية
 .ُط ىػ،َُّٓ العممية، المكتبة: الناشر
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 المغربي، الطرابمسي الرحمف عبد بف محمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس الرعيني، -ْٔ
 خميؿ، مختصر شرح في الجميؿ مكاىب ىػ،ْٓٗ: المتكفى المالكي، الرُّعيني بالحطاب المعركؼ
 .ّ ط ـ،ُِٗٗ - ىػُُِْ الفكر، دار: الناشر

 ىػ،َُٕ: المتكفى الديف، نجـ العباس، أبك األنصارم، عمي بف محمد بف أحمد الرفعة، ابف -ٓٔ
، سركر محمد مجدم: تحقيؽ التنبيو، شرح في النبيو كفاية  العممية، الكتب دار: الناشر باسمـك

 .ُط ـ،ََِٗ

 ىػ،ََُْ: المتكفى الديف، شياب حمزة بف أحمد العباس أبي بف محمد الديف شمس الرممي، -ٔٔ
 .أخيرة ط ـ،ُْٖٗ/ىػ ،َُْْبيركت الفكر، دار المنياج، شرح إلى المحتاج نياية

 لمكتاب العالمية الدار: الناشر الشاطبي، اإلماـ عند المقاصد نظرية أحمد، الريسكني، -ٕٔ
 .ِط ـ،ُِٗٗ - ىػ ُُِْ اإلسبلمي،

ًبيًدٌم، -ٖٔ  ىػ،ََٖ: المتكفى الحنفي، اليمني العبادم الحدادم محمد بف عمي بف بكر أبك الزَّ
 .ُط ىػ،ُِِّ الخيرية، المطبعة النيرة، الجكىرة

 الفكر دار كالمنيج، كالشريعة العقيدة في المنير التفسير مصطفى، بف كىبة الزحيمي، -ٗٔ
 .ىػُُْٖ ،ِط دمشؽ، - المعاصر

 الشارقة، جامعة - اإلسبلمية كالدراسات الشريعة كمية عميد مصطفى، محمد الزحيمي، -َٕ
 ـ،ََِٔ - ىػ ُِْٕ دمشؽ، - الفكر دار األربعة، المذاىب في كتطبيقاتيا الفقيية القكاعد

 .ُط

 ،ُط دمشؽ، الفكر، دار: الناشر االسبلـ، في القضاء تاريخ مصطفى، محمد الزحيمي، -ُٕ
 .ـُٓٗٗ

ٍيًمٌي، -ِٕ  الشَّريعة كٌميَّة - دمشؽ بجامعة كأصكلو اإلسبلميٌ  الفقو قسـ كرئيس أستاذ كىٍىبىة، الزُّحى
 كتحقيؽ الفقييَّة النَّظريَّات كأىـٌ  المذىبيَّة كاآلراء الشَّرعيَّة لؤلدٌلة الشَّامؿ) كأدلَّتيوي  اإلسبلميُّ  الًفٍقوي 

 المنقَّحة الرَّابعة، الطَّبعة: الطبعة دمشؽ، – سكريَّة - الفكر دار ،(كتخريجيا النَّبكيَّة األحاديث
 .سبقيا لما بالنِّسبة المعدَّلة
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 كعمؽ صححو ىػ،ُّٕٓ - ىػُِٖٓ الفقيية، القكاعد شرح محمد، الشيخ بف أحمد الزرقا، -ّٕ
 .ِط ـ،ُٖٗٗ - ىػَُْٗ سكريا،/  دمشؽ - القمـ دار: الناشر الزرقا، أحمد مصطفى: عميو

 .ُط ـ،ُٖٗٗ - ىػُُْٖ القمـ، دار: الناشر العاـ، الفقيي المدخؿ احمد، مصطفى الزرقا، -ْٕ

 ىػ،ْٕٗ: المتكفى الشافعي، بيادر بف اهلل عبد بف محمد الديف بدر اهلل عبد أبك الزركشي، -ٕٓ
 - اإلسبلمية كالشئكف األكقاؼ كزارة: الناشر العاني، اهلل عبد القادر عبد: تحقيؽ الزكايا، خبايا

 .ُط ىػ،َُِْ الككيت،

 ىػ،ُّٔٗ: المتكفى الدمشقي، فارس بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير الزركمي، -ٕٔ
 .ـََِِ مايك/  أيار ،ُٓ ط لممبلييف، العمـ دار: الناشر األعبلـ،

 تبييف ىػ، ّْٕ: المتكفى الحنفي، الديف فخر البارعي، محجف بف عمي بف عثماف الزيمعي، -ٕٕ
، كحاشية الدقائؽ كنز شرح الحقائؽ ٍمًبيِّ  بف أحمد بف محمد بف أحمد الديف شياب: الحاشية الشِّ
، يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس ٍمًبيُّ  - األميرية الكبرل المطبعة: الناشر ىػ، َُُِ: المتكفى الشِّ
 .ُط ىػ،ُُّّ القاىرة، بكالؽ،

 الراية نصب ىػ،ِٕٔ: المتكفى محمد، بف يكسؼ بف اهلل عبد محمد أبك الديف جماؿ الزيمعي، -ٖٕ
 يكسؼ محمد: لمكتاب قدـ الزيمعي، تخريج في األلمعي بغية حاشيتو مع اليداية ألحاديث
 أكمميا ثـ الحج، كتاب إلى الفنجاني، الديكبندم العزيز عبد: الحاشية ككضع صححو البىنيكرم،
 - كالنشر لمطباعة الرياف مؤسسة: الناشر عكامة، محمد: تحقيؽ الكاممفكرم، يكسؼ محمد
 .ُط ـ،ُٕٗٗ/ىػُُْٖ السعكدية، - جدة -اإلسبلمية لمثقافة القبمة دار/ لبناف- بيركت

 رياض: الناشر كاالجتماعية، كاالقتصادية السياسية المصطمحات قامكس ،سامي ذبياف، -ٕٗ
 .ُط ـ،َُٗٗ/َُ لندف، كالنشر، لمكتب الريس

 دار كالنظائر، األشباه ىػ،ُٕٕ: المتكفى الديف، تقي بف الكىاب عبد الديف تاج السبكي، -َٖ
 .ُط ـ،ُُٗٗ -ىػُُُْ العممية، الكتب

 يحيي بف حامد بف تماـ بف عمي بف الكافي عبد بف عمي الحسف أبك الديف تقي السبكي، -ُٖ
 إلي الكصكؿ منياج) المنياج شرح في اإلبياج الكىاب، عبد نصر أبك الديف تاج ككلده السبكي
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 - ىػُُْٔ بيركت،– العممية الكتب دار ،(ىػٖٕٓ سنو المتكفي البيضاكم لمقاضي األصكؿ عمـ
 .ُط ـ، ُٓٗٗ

 القانكف بو أخذ ما بياف مع النكاح في المستجدة الفقيية المسائؿ مشرع ناصر بدر السبيعي، -ِٖ
 - العميا الدراسات كمية - الفقو كأصكؿ المقارف الفقو في ماجستير رسالة: الكتاب أصؿ الككيتي،
 كزارة اإلسبلمي الكعي مجمة الرشيدم، الدبيس سعد فيد/ د بإشراؼ ـ، َُِِ الككيت جامعة
 .ُط ـ،َُِْ - ىػُّْٓ الككيت، اإلسبلمية، كالشئكف األكقاؼ

 السرخسي، أصكؿ ىػ،ّْٖ: المتكفى األئمة، شمس سيؿ أبي بف أحمد بف محمد السرخسي،  -ّٖ
 .ُط بيركت، – المعرفة دار: الناشر

 ـ،َُِّ-ىػُّْْ الفكر، دار الشخصية، األحكاؿ قانكف شرح ،عمي محمكد السرطاكم، -ْٖ
 .ْط

 ،اهلل عبد أبك ،البغدادم البصرم، بالكالء، الياشمي منيع بف سعد بف محمد سعد، ابف -ٖٓ
 بيركت، - صادر دار: الناشر عباس، إحساف: تحقيؽ الكبرل، الطبقات ىػ،َِّ: المتكفى
 .ُط ـ، ُٖٔٗ

  ىػ،ِٔٗ: المتكفى يحيى، أبك الديف زيف األنصارم، زكريا بف محمد بف زكريا السنيكي، -ٖٔ
 .تاريخ كبدكف طبعة بدكف اإلسبلمي، الكتاب دار الطالب، ركض شرح في المطالب أسنى

: المتكفى يحيى، أبك الديف زيف األنصارم، زكريا بف أحمد بف محمد بف زكريا السنيكي، -ٕٖ
 كبدكف طبعة بدكف الميمنية، المطبعة: الناشر الكردية، البيجة شرح في البيية الغرر ىػ،ِٔٗ
 .تاريخ

 لبناف، - بيركت العربي، الكتاب دار: الناشر ىػ،َُِْ: المتكفى السنة، فقو ،سيد سابؽ، -ٖٖ
 .ّط ـ،ُٕٕٗ - ىػ ُّٕٗ

 كفركع قكاعد في كالنظائر األشباه ىػ،ُُٗ سنة المتكفى الرحمف، عبد الديف جبلؿ السيكطي، -ٖٗ
 .ُط ـ،ُّٖٗ/ىػَُّْ لبناف، – بيركت العممية الكتب دار: الناشر الشافعية، فقو
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 الحنبمي، الدمشقي ثـ مكلدا الرحيبانى شيرة، السيكطي عبده بف سعد بف مصطفى السيكطي، -َٗ
 - ىػُُْٓ اإلسبلمي، المكتب المنتيى، غاية شرح في النيى أكلي مطالب ىػ،ُِّْ: المتكفى
 .ِط ـ،ُْٗٗ

 المكافقات، ىػ،َٕٗ: المتكفى الغرناطي، المخمي محمد بف مكسى بف إبراىيـ ،الشاطبي -ُٗ
 .ُط ـ،ُٕٗٗ/ ىػُُْٕ عفاف، ابف دار سمماف، آؿ حسف بف مشيكر عبيدة أبك: تحقيؽ

 بف المطمب عبد بف شافع بف عثماف بف العباس بف إدريس بف محمد اهلل عبد أبك الشافعي، -ِٗ
 سنة بيركت، – المعرفة دار: الناشر األـ، ىػ،َِْ: المتكفى المكي، القرشي المطمبي مناؼ عبد

 .طبعة بدكف ـ،َُٗٗ/ىػَُُْ: النشر

: المتكفى الحمبي، الثقفي الديف لساف الكليد، أبك محمد، بف محمد بف أحمد الشٍِّحنىة، ابف -ّٗ
 .ِط ،ُّٕٗ–ُّّٗ القاىرة،– الحمبي البابي: الناشر األحكاـ، معرفة في الحكاـ لساف ىػ،ِٖٖ

 في اإلقناع ىػ،ٕٕٗ: المتكفى الشافعي، الخطيب، أحمد بف محمد الديف، شمس الشربيني، -ْٗ
 .ُط بيركت، – الفكر دار كالدراسات، البحكث مكتب: تحقيؽ شجاع، أبي ألفاظ حؿ

 المحتاج مغني ىػ،ٕٕٗ: المتكفى الشافعي، الخطيب أحمد بف محمد الديف، شمس الشربيني، -ٓٗ
 .ُط ـ،ُْٗٗ - ىػُُْٓ العممية، الكتب دار: الناشر المنياج، ألفاظ معاني معرفة إلى

 الحجاكم سالـ بف عيسى بف سالـ بف مكسى بف أحمد بف مكسى الحجاكم، الديف شرؼ -ٔٗ
 حنبؿ، بف أحمد اإلماـ فقو في اإلقناع ىػ،ٖٔٗ: المتكفى النجا، أبك الصالحي، ثـ المقدسي،
 .ُط لبناف، – بيركت المعرفة دار: الناشر السبكي، مكسى محمد المطيؼ عبد: تحقيؽ

، المالكي ،ر البغدادم، أبك زيد أك أبك محمدعبد الرحمف بف محمد بف عسك ،شياب الديف -ٕٗ
اًلؾإٍرشىادي ، ىػِّٕالمتكفى:  اـً مى كبيامشو: تقريرات ، السَّاًلؾ إلىى أىشرىًؼ المىسىاًلًؾ ًفي فقًو اإلمى

، الناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، مصر، مفيدة إلبراىيـ بف حسف
 .ّط

 الطالع البدر ىػ،َُِٓ: المتكفى اليمني، اهلل عبد بف محمد بف عمي بف محمد الشككاني، -ٖٗ
 .طبعة بدكف بيركت – المعرفة دار السابع، القرف عدب مف بمحاسف
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 القدير، فتح ىػ،َُِٓ: المتكفى اليمني، اهلل عبد بف محمد بف عمي بف محمد الشككاني، -ٗٗ
 .ُط ىػ، ُُْْ بيركت، دمشؽ، - الطيب الكمـ دار كثير، ابف دار: الناشر

 األكطار، نيؿ ىػ،َُِٓ: المتكفى اليمني، اهلل عبد بف محمد بف عمي بف محمد الشككاني، -ََُ
 .ُط ـ،ُّٗٗ - ىػُُّْ مصر، الحديث، دار: الناشر الصبابطي، الديف عصاـ: تحقيؽ

، ،اهلل عبد أبك ،فرقد بف الحسف بف محمد الشيباني، -َُُ  تحقيؽ ىػ،ُٖٗ: المتكفى األىٍصؿي
درىاسىة ، ابف دار: الناشر بكينككالف، محمَّد الدكتكر: كى  ـ،َُِِ - ىػُّّْ لبناف، - بيركت حـز

 .ُط

 ىػ،ُِْ: المتكفى ،اهلل عبد أبك ،أسد بف ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد الشيباني، -َُِ
 – َُّْ بيركت، – الرسالة مؤسسة عباس، محمد اهلل كصي. د: تحقيؽ الصحابة، فضائؿ
 .ُط ،ُّٖٗ

 األنير مجمع ىػ،َُٖٕ الكفاة سنة الكميبكلي، سميماف بف محمد بف الرحمف عبد زاده، شيخي -َُّ
 العممية، الكتب دار المنصكر، عمراف خميؿ كأحاديثو آياتو خرح: تحقيؽ األبحر، ممتقى شرح في

 .ُط ـ،ُٖٗٗ - ىػُُْٗ

 السالؾ بمغةن  ىػ،ُُِْ: المتكفى المالكي، الخمكتي محمد بف أحمد العباس أبك الصاكم، -َُْ
 الشيخ شرح ىك الصغير الشرح) الصغير الشرح عمى الصاكم بحاشية المعركؼ المسالؾ ألقرب
اـً  ًلمىٍذىىبً  المسالؾ أقرب المسمى لكتابو الدردير مى اًلؾو  اإٍلً  كبدكف طبعة بدكف المعارؼ، دار ،(مى
 .تاريخ

: المتكفى القاسـ، أبك الشامي، المخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف سميماف الطبراني، -َُٓ
 إبراىيـ بف المحسف عبد،  محمد بف اهلل عكض بف طارؽ: تحقيؽ األكسط، المعجـ ىػ،َّٔ

 .ُط القاىرة، – الحرميف دار الحسيني،

 الًفقوي  ،إبراىيـ بف محمَّد المكسىى، ،محٌمد بف اهلل عبد المطمؽ، محمد، بف اهلل عىبد الطٌيار، -َُٔ
: ُّ - ُُ ك ٕ جػ: الطبعة السعكدية، العربية المممكة - الرياض لمنَّشر، الكىطف مىدىاري  الميىسَّر،
 .ـَُِِ - ىػ ُّّْ الثانية،: األجزاء باقي ،َُُِ/ ُِّْ األكلى
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 كالتكزيع، لمنشر الثقافة دار الشرعية، بالمحاكـ الخاصة التشريعات اهلل، عطا راتب الظاىر، -َُٕ
 .ُط ـ،ََُِ -ىػُُّْ عماف،-األردف

: المتكفى الحنفي، الدمشقي عابديف العزيز عبد بف عمر بف أميف محمد عابديف، ابف -َُٖ
 .ِط ـ،ُِٗٗ-ىػُُِْ بيركت،-الفكر دار: الناشر المختار، الدر عمى المحتار رد ىػ،ُِِٓ

 ،(ىػَٕٕ نحك: المتكفى) الحمكم، ثـ الفيكمي عمي بف محمد بف أحمد العباس، أبك -َُٗ
 .ُط بيركت، – العممية المكتبة الكبير، الشرح غريب في المنير المصباح

 عمادة لمتيسير، المتضمنة الفقيية كالضكابط القكاعد صالح، بف الرحمف عبد المطيؼ، العبد -َُُ
 السعكدية، العربية المممكة المنكرة، المدينة اإلسبلمية، بالجامعة العممي البحث
 .ُط ـ،ََِّ/ىػُِّْ

 كاإلكميؿ التاج ،ٕٖٗ: سنة المتكفى اهلل، عبد أبك ،القاسـ أبي بف يكسؼ بف محمد العبدرم، -ُُُ
 .ُط ىػ،ُّٖٗ بيركت، الفكر، دار خميؿ، لمختصر

 األحاديث ىػ،ّْٔ: المتكفى محمد، اهلل عبد أبك الديف ضياء المقدسي، الكاحد عبد ابف -ُُِ
 صحيحييما، في كمسمـ البخارم يخرجو لـ مما المختارة األحاديث مف المستخرج أك المختارة
 خضر دار: الناشر دىيش، بف اهلل عبد بف الممؾ عبد الدكتكر األستاذ معالي: كتحقيؽ دراسة

 .ّط ـ،َََِ - ىػَُِْ لبناف، - بيركت زيع،كالتك  كالنشر لمطباعة

 االسبلمية الشريعة بيف عنو كالتعكيض التعسفي الطبلؽ ،"رشيد محمد" عفيؼ ساجدة عتيمي، -ُُّ
 .َُُِ فمسطيف، – نابمس النجاح، لجامع مقدمة ماجستير رسالة األردني، كالقانكف

 المستقنع، زاد عمى الممتع الشرح ىػ،ُُِْ: المتكفى محمد، بف صالح بف محمد العثيميف، -ُُْ
 .ُط ىػ،ُِْٖ- ُِِْ الجكزم، ابف دار: النشر دار

 أبك إبراىيـ، بف بكر أبي بف الرحمف عبد بف الحسيف بف الرحيـ عبد الديف زيف العراقي، -ُُٓ
 مف اإلحياء في ما تخريج في األسفار، في األسفار حمؿ عف المغني ىػ،َٖٔ: المتكفى ،الفضؿ
، ابف دار: الناشر( الديف عمكـ إحياء بيامش مطبكع) األخبار  - ىػُِْٔ لبناف، - بيركت حـز
 .ُط ـ،ََِٓ
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: المتكفى اهلل، عبد أبك المالكي، التكنسي الكرغمي عرفة ابف محمد بف محمد عرفة، ابف -ُُٔ
: الناشر خير، محمد الرحمف عبد حافظ. د: تحقيؽ عرفة، البف الفقيي المختصر ىػ، َّٖ

 .ُط ـ، َُِْ - ىػ ُّْٓ الخيرية، لؤلعماؿ الخبتكر أحمد خمؼ مؤسسة

 السممي الحسف بف القاسـ أبي بف السبلـ عبد بف العزيز عبد الديف عز السبلـ، عبد بف العز -ُُٕ
 اختصار كىك) القرآف تفسير ىػ،َٔٔ: المتكفى العمماء، بسمطاف الممقب ،محمد أبك ،الدمشقي
 بيركت، – حـز ابف دار: الناشر الكىبي، إبراىيـ بف اهلل عبد الدكتكر: تحقيؽ ،(الماكردم لتفسير
 .ُط ـ،ُٔٗٗ -ىػُُْٔ

 كمية التعسفي، الطبلؽ عف بالتعكيض كعبلقتيا الطبلؽ متعة اهلل، عبد عكده تماـ العساؼ، -ُُٖ
 لمعمـك الشارقة جامعة مجمة الياشمية، األردنية المممكة – عماف – األردنية الجامعة الشريعة،
 (.ِِ) عدد ،(ٗ) مجمد كالقانكنية، الشرعية

: المتكفى ميراف، بف يحيى بف سعيد بف سيؿ بف اهلل عبد بف الحسف ىبلؿ أبك العسكرم، -ُُٗ
 كالثقافة العمـ دار: الناشر سميـ، إبراىيـ محمد: عميو كعمؽ حققو المغكية، الفركؽ ىػ،ّٓٗ نحك
 .ُط مصر، – القاىرة كالتكزيع، لمنشر

 دنديس، مكتبة: َُ - ُ جػ ،:الناشر يسألكنؾ، فتاكل مكسى، بف الديف حساـ عفانة، -َُِ
 - القدس كالنشر، لمطباعة الطيب كدار العممية المكتبة: ُْ-ُُ جػ فمسطيف، - الغربية الضفة
 ـ،ََِٔ - ىػُِْٕ: ُُ جػ ـ،ََِٕ - ىػُِْٖ: ُِ ،َُ - ُ جػ ،:النشر عاـ ديس، أبك
 .ُط ـ،ََِٗ - ىػَُّْ: ُْ جػ ـ،ََِٖ - ىػُِْٗ: ُّ جػ

 التشريعات في لمقاضي التقديرية السمطة عمي، كمحمد الكريـ، عبد ذياب العمرم، عقؿ، -ُُِ
 ،ّٓ مجمد كالقانكف، الشريعة عمكـ دراسات مجمة الشرعية، المحاكـ في كتطبيقاتيا القضائية

 .ـََِٖ ،ِ العدد

 بمساعدة المعاصرة، العربية المغة معجـ ىػ،ُِْْ: المتكفى الحميد، عبد مختار أحمد عمر، -ُِِ
 .ُط ـ، ََِٖ - ىػ ُِْٗ الكتب، عالـ: الناشر  عمؿ، فريؽ
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 أبك ،الديف بدر الحنفى الغيتابى حسيف بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف محمكد العينى، -ُِّ
 لبناف، بيركت، - العممية الكتب دار: الناشر اليداية، شرح البناية ىػ،ٖٓٓ: المتكفى ،محمد
 .ُط ـ،َََِ - ىػَُِْ

 أبك ،الديف بدر الحنفى الغيتابى حسيف بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف محمكد العينى، -ُِْ
 العربي التراث إحياء دار: الناشر البخارم، صحيح شرح القارم عمدة ىػ،ٖٓٓ: المتكفى ،محمد

 .ُط بيركت، –

 محمد: تحقيؽ المستصفى، ىػ،َٓٓ: المتكفى ،حامد أبك ،الطكسي محمد بف محمد الغزالي، -ُِٓ
 .ُط ـ،ُّٗٗ - ىػُُّْ العممية، الكتب دار: الناشر الشافي، عبد السبلـ عبد

 الًفٍقًييَّة، القىكاًعدي  ميٍكسيكعىة الحارث أبك بكرنك آؿ محمد بف أحمد بف صدقي محمد الغزم، -ُِٔ
 .ُط ـ،ََِّ - ىػُِْْ لبناف، - بيركت الرسالة، مؤسسة: الناشر

 المغة تاج ق،الصحاحّّٗ: المتكفى ،نصر أبك ،الجكىرم حماد بف إسماعيؿ الفارابي، -ُِٕ
 -  ىػ َُْٕ بيركت، – لممبلييف العمـ دار  عطار، الغفكر عبد أحمد: تحقيؽ العربية، كصحاح
 .ْط ـ، ُٕٖٗ

: المتكفى السنة، محيي الشافعي، البغكم محمد، بف مسعكد بف الحسيف محمد أبك الفراء، ابف -ُِٖ
 محمد كعمي المكجكد عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ الشافعي، اإلماـ فقو في التيذيب ىػ، ُٔٓ

 .ُط ـ، ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ العممية، الكتب دار: الناشر معكض،

 ىػ،َُٕ: المتكفى ،الرحمف عبد أبك ،البصرم تميـ بف عمرك بف أحمد بف الخميؿ الفراىيدم، -ُِٗ
 .ُط اليبلؿ، كمكتبة دار السامرائي، إبراىيـ د المخزكمي، ميدم د: تحقيؽ العيف،

 ىػ،تبصرةٕٗٗ: المتكفى اليعمرم، الديف برىاف محمد، بف عمي بف إبراىيـ فرحكف، ابف -َُّ
 - ىػَُْٔ األزىرية، الكميات مكتبة: الناشر األحكاـ، كمناىج األقضية أصكؿ في الحكاـ
 .ُط ـ،ُٖٔٗ
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 المحيط، القامكس ىػ،ُٕٖ: المتكفى يعقكب، بف محمد طاىر أبك الديف مجد الفيركزآبادل، -ُُّ
: الناشر العرقسيكسي، نعيـ محمد: بإشراؼ الرسالة، مؤسسة في التراث تحقيؽ مكتب: تحقيؽ
 .ٖط ـ،ََِٓ - ىػُِْٔ لبناف، - بيركت كالتكزيع، كالنشر لمطباعة الرسالة مؤسسة

 التمييز ذكم بصائر ىػ،ُٕٖ: المتكفى يعقكب، بف محمد طاىر أبك الديف مجد الفيركزآبادم، -ُِّ
 لمشئكف األعمى المجمس: الناشر النجار، عمي محمد: تحقيؽ العزيز، الكتاب لطائؼ في

 - ىػ ُُْٔ: ّ ،ِ ،ُ جػ: )النشر عاـ القاىرة، اإلسبلمي، التراث إحياء لجنة - اإلسبلمية
 (. ـ ُّٕٗ - ىػ ُّّٗ: ٔ جػ) ،( ـ ُِٗٗ - ىػ ُُِْ: ٓ ،ْ جػ)  ،( ـ ُٔٗٗ

 ىػ،َُُْ: المتكفى اليركم، المبل الديف نكر الحسف أبك محمد،( سمطاف) بف عمي القارم، -ُّّ
 ـ،ََِِ - ىػُِِْ لبناف، - بيركت الفكر، دار: الناشر المصابيح، مشكاة شرح المفاتيح مرقاة
 .ُط

 شمس الفرج، أبك الحنبمي، الجماعيمي المقدسي أحمد بف محمد بف الرحمف عبد قدامة، ابف -ُّْ
 كالتكزيع، لمنشر العربي الكتاب دار المقنع، متف عمى الكبير الشرح ىػ،ِٖٔ: المتكفى الديف،
 .ُط المنار، صاحب رضا رشيد محمد: طباعتو عمى أشرؼ

 ثـ المقدسي الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف اهلل عبد الديف مكفؽ قدامة، ابف -ُّٓ
 بف أحمد المبجؿ اإلماـ فقو في الكافي ىػ،َِٔ: المتكفى ،محمد أبك ،المقدسي الحنبمي، الدمشقي
 .ُط بيرت، االسبلمي المكتب حنبؿ،

 الدمشقي ثـ المقدسي، الجماعيمي محمد بف أحمد بف اهلل عبد الديف مكفؽ ،قدامة ابف -ُّٔ
: الناشر قدامة، البف المغني ىػ،َِٔ: المتكفى المقدسي قدامة بابف الشيير ،محمد أبك ،الحنبمي
 .طبعة بدكف ـ،ُٖٔٗ - ىػُّٖٖ القاىرة، القاىرة، مكتبة

 حنيفة أبي اإلماـ مذىب عمى الشخصية األحكاؿ في الشرعية األحكاـ محمد، باشا، قدرم -ُّٕ
 .ّط ـ،ُٖٓٗ ىداية، أميف مصر، -الفجالة التأليؼ، مطبعة النعماف،
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: القرارات أرقاـ ،.اإلسبلمي المؤتمر لمنظمة التابع اإلسبلمي الفقو مجمع كتكصيات قرارات -ُّٖ
 عاـ في عشرة الثامنة الدكرة إلى -( ىػَُْٔ) عاـ في األكلى الدكرة مف: الدكرات ،ُْٕ –ُ
 .أبكسارة جميؿ: إعداد ،(ىػُِْٖ)

 ْٖٔ: المتكفى ،العباس أبك ،المالكي الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد الديف شياب القرافي، -ُّٗ
 أبك الفتاح عبد: بو اعتنى كاإلماـ، القاضي كتصرفات األحكاـ عف الفتاكل تمييز في اإلحكاـ ىػ،

 .ِط ـ،ُٓٗٗ - ىػُُْٔ لبناف،-بيركت كالتكزيع، كالنشر لمطباعة اإلسبلمية البشائر دار غدة،

 المميدات، المقدمات ىػ،َِٓ: المتكفى ،الكليد أبك ،رشد بف أحمد بف محمد القرطبي، -َُْ
 - ىػَُْٖ ،ُط لبناف، – بيركت اإلسبلمي، الغرب دار حجي، محمد الدكتكر: تحقيؽ
 .ـُٖٖٗ

 كالنظـ االسبلمية الشريعة في الحكاـ كالية انتياء طرؽ محمكد، يكسؼ كايد قرعكش، -ُُْ
 .ُط ـ،ُٕٖٗ - ىػَُْٕ بيركت، – لبناف الرسالة، مؤسسة: الناشر الدستكرية،

 كالنشر لمطباعة النفائس دار الفقياء، لغةن  معجـ صادؽ، حامد قنيبي، ركاس، محمد قمعجي، -ُِْ
 .ـُٖٖٗ - ىػَُْٖ ،ِط كالتكزيع،

 البخارم، الحسيني اهلل لطؼ ابف عمي بف حسف بف خاف صديؽ محمد الطيب أبك الًقنَّكجي، -ُّْ
بد العمـ خادـ: كراجعو لو كقٌدـ بطبعوً  عني القرآف، مقاصد في البياف فتحي  ىػ،َُّٕ: المتكفى  عى

ارم، إبراىيـ بف اهلل يدىا كالٌنٍشر، لمطبىاعة العصريَّة المىكتبة األنصى  - ىػُُِْ  ،ُط بىيركت، – صى
 .ـُِٗٗ

 في الفقياء أنيس ىػ،ٖٕٗ: المتكفى الحنفي، الركمي عمي أمير بف اهلل عبد بف قاسـ القكنكم، -ُْْ
 طبعة العممية، الكتب دار مراد، حسف يحيى: تحققؽ الفقياء، بيف المتداكلة األلفاظ تعريفات
 .ىػُِْْ-ـََِْ

 بدائع ،(ىػٕٖٓ: المتكفى) الحنفي أحمد بف مسعكد بف بكر أبك الديف، عبلء الكاساني، -ُْٓ
 . ـُٖٔٗ - ىػَُْٔ ،ِط العممية، الكتب دار: الناشر الشرائع، ترتيب في الصنائع
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 العظيـ، القرآف تفسير الدمشقي، ثـ البصرم القرشي عمر، بف إسماعيؿ الفداء أبك كثير ابف -ُْٔ
 .ِط ـ، ُٗٗٗ - ىػَُِْ كالتكزيع، لمنشر طيبة دار: الناشر سبلمة، محمد بف سامي: تحقيؽ

 معجـ ىػ،َُْٖ: المتكفى الدمشقي، الغني عبد بف راغب محمد بف رضا بف عمر كحالة، -ُْٕ
 .ُط بيركت، العربي التراث إحياء دار بيركت، - المثنى مكتبة المؤلفيف،

 الماتريدم تفسير ،(ىػّّّ: المتكفى) منصكر أبك محمكد، بف محمد بف محمد الماتريدم، -ُْٖ
، مجدم. د: تحقيؽ ،(السنة أىؿ تأكيبلت)  لبناف بيركت، - العممية الكتب دار: الناشر باسمـك
 .ـ ََِٓ - ىػ ُِْٔ ،ُط

 ىػ،ِّٕ: المتكفى ،اهلل عبد أبك ،يزيد أبيو اسـ كماجة القزكيني، يزيد بف محمد ماجة، ابف -ُْٗ
 عيسى فيصؿ - العربية الكتب إحياء دار  الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيؽ ماجو، ابف سنف
 .ُط الحمبي، البابي

 أبك ،الحنفي البخارم عمر بف العزيز عبد بف أحمد بف محمكد الديف برىاف مىازىةى، ابف -َُٓ
 اهلل رضي حنيفة أبي اإلماـ فقو النعماني الفقو في البرىاني المحيط ىػ،ُٔٔ: المتكفى ،المعالي
 - ىػ ُِْْ لبناف، - بيركت العممية، الكتب دار الجندم، سامي الكريـ عبد: تحقيؽ عنو،

 .ُط ـ، ََِْ

 بركاية مالؾ مكطأ ىػ،ُٕٗ: المتكفى المدني، األصبحي عامر بف مالؾ بف أنس بف مالؾ، -ُُٓ
 ،ِط العممية، المكتبة المطيؼ، عبد الكىاب عبد: كتحقيؽ تعميؽ الشيباني، الحسف بف محمد
ة مىًزيىدة  .منقحى

: المتكفى ،الحسف بكأ ،البغدادم البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الماكردم، -ُِٓ
 الشيخ: تحقيؽ المزني، مختصر شرح كىك الشافعي اإلماـ مذىب فقو في الكبير الحاكم ىػ،َْٓ
 - بيركت العممية، الكتب دار: الناشر المكجكد، عبد أحمد عادؿ الشيخ - معكض محمد عمي
 .ـ ُٗٗٗ- ىػ ُُْٗ ،ُط لبناف،
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: المتكفى ،الحسف أبك ،البغدادم البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الماكردم، -ُّٓ
 الرحيـ، عبد بف المقصكد عبد ابف السيد: تحقيؽ ،(كالعيكف النكت) الماكردم، تفسير ىػ،َْٓ
 .ُط لبناف،/  بيركت - العممية الكتب دار: الناشر

 لمعمـك العزيز عبد الممؾ مدينة الثبلسيميا، متبلزمات الدـ، أمراض كالتقنية، العمـك مجمة -ُْٓ
 (.ٕ) العدد ـ،ََِْ – قُِْٓ كالتقنية،

: بالمتكفى الفيض، أبك ،مرتضى ،الحسيني الرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف محٌمد الزَّبيدم، -ُٓٓ
 دار: الناشر المحققيف، مف مجمكعة: تحقيؽ القامكس، جكاىر مف العركس تاج ىػ،َُِٓ
 .ُط اليداية،

: المتكفى ،الفضؿ أبك ،الحنفيالبمدحي  المكصمي مكدكد بف محمكد بف اهلل عبد ،الديف مجد -ُٔٓ
 الحنفية عمماء مف) دقيقة أبك محمكد الشيخ: تعميقات عمييا المختار، لتعميؿ االختيار ىػ،ّٖٔ

 - العممية الكتب دار كصكرتيا) القاىرة - الحمبي مطبعة  ،(سابقا الديف أصكؿ بكمية كمدرس
 .ُط ـ، ُّٕٗ - ىػ ُّٔٓ ،(كغيرىا بيركت،

: تحقيؽ العثمانية، الخبلفة في كفقياء عمماء عدة مف مككنة لجنة العدلية، األحكاـ مجمة -ُٕٓ
 .كراتشي باغ، آراـ كتب، تجارتً  كارخانو محمد، نكر: الناشر ىكاكيني، نجيب

: المتكفى الحنبمي، الصالحي الدمشقي سميماف بف عمي الحسف أبك الديف عبلء المرداكم، -ُٖٓ
 .ِط تاريخ، بدكف العربي، التراث إحياء دار الخبلؼ، مف الراجح معرفة في اإلنصاؼ ىػ،ٖٖٓ

:  المتكفى الحنبمي، الصالحي الدمشقي سميماف، بف عمي الحسف أبك الديف عبلء المرداكم، -ُٗٓ
 كالدكتكر الجبريف، الرحمف عبد الدكتكر: تحقيؽ الفقو، أصكؿ في التحرير شرح التحبير ق،ٖٖٓ
- ىػُُِْ الرياض،/  السعكدية - الرشد مكتبة: الناشر السراح، أحمد كالدكتكر القرني، عكض
 .ُط ـ،َََِ

: المتكفى الديف، برىاف الحسف أبك الفرغاني، الجميؿ عبد بف بكر أبي بف عمي المرغيناني، -َُٔ
 التراث احياء دار: الناشر يكسؼ، طبلؿ: تحقيؽ المبتدم، بداية شرح في اليداية ىػ،ّٗٓ

 .ُط لبناف، – بيركت  العربي،
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 كالمجتيدكف االجتياد الحسني، الكتاني جعفر بف أحمد بف إبراىيـ محمد المزايا، أبي -ُُٔ
 .ُط ،(ُُُْ - ُِّٓ) الكتاني، عمي بف حمزة محمد الشريؼ: تحقيؽ كالمغرب، باألندلس

 الصحيح المسند ىػ،ُِٔ: المتكفى النيسابكرم، القشيرم الحسف أبك الحجاج بف مسمـ، -ُِٔ
 عبد فؤاد محمد: تحقيؽ كسمـ، عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر
 .ُط بيركت، – العربي التراث إحياء دار: الناشر الباقي،

: المتكفى الديف، برىاف إسحاؽ، أبك محمد، بف اهلل عبد بف محمد بف إبراىيـ مفمح، ابف -ُّٔ
 .ُط ـ،ُٕٗٗ - ىػُُْٖ لبناف، -بيركت العممية، الكتب دار المقنع، شرح في المبدع ىػ،ْٖٖ

: المتكفى خسرك، –المكلى أك منبل أك- بمبل الشيير عمي بف فرامرز بف محمد خسرك، مبل -ُْٔ
 .تاريخ كبدكف طبعة بدكف العربية، الكتب إحياء دار األحكاـ، غرر شرح الحكاـ درر ىػ،ٖٖٓ

: المتكفى المصرم، الشافعي أحمد بف عمي بف عمر حفص أبك الديف سراج الممقف، ابف -ُٓٔ
 مصطفى: تحقيؽ الكبير، الشرح في الكاقعة كاألثار األحاديث تخريج في المنير البدر ىػ،َْٖ
-الرياض - كالتكزيع لمنشر اليجرة دار: الناشر كماؿ، بف كياسر سميماف بف اهلل كعبد الغيط أبك

 .ُط ـ،ََِْ-ىػُِْٓ السعكدية،

: المتكفى المصرم، الشافعي أحمد بف عمي بف عمر حفص أبك الديف سراج الممقف، ابف -ُٔٔ
 حمدم: تحقيؽ ،(لمبيضاكم األصكؿ منياج تخريج) المنياج أحاديث إلى المحتاج تذكرة ىػ،َْٖ
 .ُط ـ،ُْٗٗ بيركت، - اإلسبلمي المكتب: الناشر السمفي، المجيد عبد

: المتكفى المصرم، الشافعي أحمد بف عمي بف عمر حفص أبك الديف سراج الممقف، ابف -ُٕٔ
 .ُط ـ،ُٖٗٗ-ىػَُُْ كالتكزيع، لمنشر الرشد مكتبة: الناشر المينير، البدر خبلصة ىػ،َْٖ

 العابديف زيف بف عمي بف العارفيف تاج بف الرؤكؼ بعبد المدعك محمد الديف زيف المناكم، -ُٖٔ
 عبد ّٖ الكتب عالـ التعاريؼ، ميمات عمى التكقيؼ ىػ،َُُّ: المتكفى القاىرم، ثـ الحدادم
 .ـَُٗٗ-ىػَُُْ ،ُط القاىرة،-ثركت الخالؽ

ٍنجيكيىو، ابف -ُٗٔ  صحيح رجاؿ ىػ،ِْٖ: المتكفى بكر، أبك إبراىيـ، بف محمد بف عمي بف أحمد مى
 .ُط ،َُْٕ بيركت، - المعرفة دار: الناشر الميثي، اهلل عبد: تحقيؽ مسمـ،
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: تحقيؽ المغة، تيذيب ىػ،َّٕ: المتكفى األزىرم، بف أحمد بف محمد اليركم، منصكر أبك -َُٕ
 (.ُِّ/ْ) ـ،ََُِ ،ُط بيركت، – العربي التراث إحياء دار مرعب، عكض محمد

 الركيفعي األنصارم الديف جماؿ الفضؿ، أبك عمى، بف مكـر بف محمد منظكر، ابف -ُُٕ
 .ّ ط ىػ، ُُْْ بيركت، – صادر دار: الناشر العرب، لساف ىػ،ُُٕ: المتكفى اإلفريقي،

 القاىرم ثـ األسيكطي الخالؽ، عبد بف عمي بف أحمد بف محمد الديف شمس المنياجي، -ُِٕ
 كخرج حققيا كالشيكد، كالمكقعيف القضاة كمعيف العقكد جكاىر ىػ،َٖٖ: المتكفى الشافعي،
 ُُْٕ لبناف، بيركت، العممية، الكتب دار: الناشر السعدني، محمد الحميد عبد مسعد: أحاديثيا

 .ُط ـ، ُٔٗٗ - ىػ

 القيركاني، زيد أبي لرسالة الرباني الطالب كفاية المالكي، الحسف أبك خمؼ بف عمي المنكفي، -ُّٕ
 .ُط ىػ،ُُِْ بيركت، الفكر، دار: الناشر البقاعي، محمد الشيخ يكسؼ: تحقيؽ

 عدد الككيت، – اإلسبلمية كالشئكف األكقاؼ كزارة: عف صادر الككيتية، الفقيية المكسكعة -ُْٕ
 دار الثانية، الطبعة: ِّ - ُ األجزاء ،(ىػُِْٕ - ـَُْْ مف: )الطبعة جزءا، ْٓ: األجزاء
 األجزاء مصر، – الصفكة دار مطابع األكلى، الطبعة: ّٖ - ِْ األجزاء الككيت، – السبلسؿ

 .الكزارة طبع الثانية، الطبعة: ْٓ - ّٗ

 كاإلحكاـ اإلتقاف ىػ،َُِٕ: المتكفى ،اهلل عبد أبك الفاسي محمد بف أحمد بف محمد ميارة، -ُٕٓ
 دار: الناشر الرحمف، عبد حسف المطيؼ عبد تحقيؽ ميارة، بشرح المعركؼ الحكاـ تحفة شرح في

  .ُط ـ،َََِ - ىػَُِْ بيركت،/ لبناف العممية، الكتب

 أميف محمكد: تحقيؽ الكتاب، شرح في المباب الدمشقي، الغنيمي الغني عبد الميداني، -ُٕٔ
 .ُط العربي، الكتاب دار النكاكم،

 ،ىػَٕٗالمتكفى:  ،زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرمابف نجيـ،  -ُٕٕ
كفي آخره: تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم ، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ

دار الكتاب  ،كبالحاشية: منحة الخالؽ البف عابديف، ىػ ُُّٖت بعد ، الحنفي القادرم
 .ِ، طبدكف تاريخ ،اإلسبلمي
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 كنز شرح الفائؽ النير ىػ،ََُٓ: المتكفى الحنفي، إبراىيـ بف عمر الديف سراج ،نجيـ ابف -ُٖٕ
 .ُط ـ،ََِِ - ىػُِِْ العممية، الكتب دار عناية، عزك أحمد: تحقيؽ الدقائؽ،

 ُْ-ُّ-ُِ بيف  الكاقعة الفترة كالمؤمكؿ الكاقع الحاضر العصر في الشرعي القضاء ندكة -ُٕٗ
 قاـ كالباحثيف، العمماء مف عدد ىػ،ََِٔ/ْ/ُّ-ُِ-ُُ المكافؽ. ىػُِْٕ األكؿ ربيع

 .الذىبي إبراىيـ أبك: كتنسيقيا بجمعيا

 السنف ىػ،َّّ: المتكفى الخراساني، عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد أبك النسائي، -َُٖ
 - ىػُُِْ بيركت، - الرسالة مؤسسة: الناشر شمبي، المنعـ عبد حسف: تحقيؽ الكبرل،
 .ُط ـ،ََُِ

 اإلشراؼ ىػ،ِِْ المالكي، عمي بف الكىاب عبد محمد أبك القاضي البغدادم، نصر بفا -ُُٖ
، ابف دار طاىر، بف الحبيب: تحقيؽ الخبلؼ، مسائؿ نكت عمى  .ُط ـ،ُٗٗٗ -ىػَُِْ حـز

 المالكي، األزىرم الديف شياب مينا، ابف سالـ بف( غنيـ أك) غانـ بف أحمد النفراكم، -ُِٖ
 - ىػُُْٓ الفكر، دار القيركاني، زيد أبي ابف رسالة عمى الدكاني الفكاكو ىػ،ُُِٔ: المتكفى
 .طبعة بدكف ـ،ُٓٗٗ

 كعمدة الطالبيف ركضة ىػ،ٕٔٔ: المتكفى شرؼ، بف يحيى الديف محيي زكريا أبك النككم، -ُّٖ
 ىػُُِْ دمشؽ، - بيركت، اإلسبلمي، المكتب: الناشر الشاكيش، زىير: تحقيؽ المفتيف،

 .ّط ـ،ُُٗٗ/

 كعمدة الطالبيف منياج ىػ،ٕٔٔ: المتكفى ،زكريا أبك ،شرؼ بف يحيى الديف محيي النككم، -ُْٖ
 .ُط ـ،ََِٓ/ىػُِْٓ الفكر، دار  عكض، أحمد قاسـ عكض: تحقيؽ الفقو، في المفتيف

 سنة المتكفى الشافعي، الكاحدم، عمي بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف أبك النيسابكرم، -ُٖٓ
 الشيخ: كتعميؽ تحقيؽ ،(لمكاحدم الكسيط التفسير) المجيد، القرآف تفسير في الكسيط ىػ،ْٖٔ
 أحمد الدكتكر صيرة، محمد أحمد الدكتكر معكض، محمد عمي الشيخ المكجكد، عبد أحمد عادؿ
 الحي عبد الدكتكر األستاذ: كقرظو قدمو عكيس، الرحمف عبد الدكتكر الجمؿ، الغني عبد

 .ُط ـ، ُْٗٗ - ىػ ُُْٓ لبناف، - بيركت العممية، الكتب دار: الناشر الفرماكم،
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 القدير، ىػ،فتحُٖٔ: المتكفى السيكاسي، الكاحد عبد بف محمد الديف كماؿ اليماـ، ابف -ُٖٔ
 .تاريخ كبدكف طبعة بدكف الفكر، دار: الناشر

 ركجعت المنياج، شرح في المحتاج تحفة حجر، بف عمي بف محمد بف أحمد الييتمي، -ُٕٖ
 بمصر، الكبرل التجارية المكتبة: الناشر العمماء، مف لجنة بمعرفة نسخ عدة عمى: كصححت

 .ـُّٖٗ - ىػ ُّٕٓ: النشر عاـ طبعة، بدكف

 ىػ، مجمعَٕٖ: سميماف، المتكفى بف بكر أبي بف عمي الديف نكر الحسف الييثمي، أبك -ُٖٖ
 ـ.ُْٗٗ ىػ،ُُْْالقاىرة،  القدسي، القدسي، مكتبة الديف حساـ: الفكائد، تحقيؽ كمنبع الزكائد

 كالجامع المعرب المعيار ىػ،ُْٗ سنة المتكفى يحيى، بف أحمد العباس أبي الكنشريسي، -ُٖٗ
 الدكتكر بإشراؼ الفقياء، مف جماعة اخرجو كالمغرب، كاألندلس إفريقية أىؿ فتاكم عف المغرب
 ـ،ُُٖٗ -ىػَُُْ المغربية، لمممكة اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ كزارة: الناشر حجي، محمد

 .ُط

 المدنية المرافعات كقانكف االسبلمية الشريعة بيف الدعكل نظرية نعيـ، محمد ياسيف، -َُٗ
 .خاصة طبعة ـ،ََِّ - ىػِّْ الكتب، عالـ دار: الناشر كالتجارية،

 كما كالمفقكدة المحفكظة آثارىـ في المعاصريف المؤلفيف معجـ رمضاف، خير محمد يكسؼ، -ُُٗ
 مكتبة ـ، ََِّ - ـ ُٕٖٗ ىػ،ُِْْ  - قُُّٓ: كفيات كفاتيـ، بعد حقؽ أك منيا طبع
 .ُط ـ، ََِْ - ىػ ُِْٓ الرياض، - السعكدية المممكة الكطنية، فيد الممؾ
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 المكضكعات فيرس

 الصفحة المكضكع الرقـ
 ت الشكر كالتقدير -ُ
 ث اإلىداء -ِ
 د المقدمة -ّ
 قانكف في الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة حقيقة :التمييدم الفصؿ -ْ

 .الشخصية األحكاؿ
ُ 

 ِ الشرعي لمقاضي التقديرية كالسمطة القضاء تعريؼ  :األكؿ المبحث -ٓ
 ّ .كاصطبلحان  لغةن  القضاء تعريؼ -ٔ
 ٖ .كأىميتو القضاء مشركعية -ٕ
 ُِ كاصطبلحان  لغةن  التقديرية السمطة تعريؼ -ٖ
 ُٖ .الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة مشركعية -ٗ

 في الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة كمصادر ضكابط :الثاني المبحث -َُ
 كأىميتيا األردني الشخصية األحكاؿ قانكف

ِٕ 

 ِٖ .الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة مصادر -ُُ
 ّٗ .الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة كضكابط حدكد -ُِ
 ْْ .التقديرية السمطة أىمية -ُّ
 ْٓ .كتقنينيا الشخصية األحكاؿ مفيكـ -ُْ
 ْٗ .الشخصية لؤلحكاؿ التقنيف -ُٓ
 ُٓ كآثاره الزكاج في لمقاضي التقديرية السمطة :األكؿ الفصؿ -ُٔ
 ّٓ .الزكاج عقد في لمقاضي التقديرية السمطة: األكؿ المبحث -ُٕ
 ْٓ .كاصطبلحان  لغةن  الزكاج تعريؼ -ُٖ
 ٔٓ .الزكاج مشركعية -ُٗ
 ٖٓ .الزكاج عقد كشركط أركاف -َِ
 الزكاج سف كتحديد األىمية في الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة -ُِ

 .القانكف في كتطبيقاتيا
ٔٔ 

 ٖٔ (. كالمعتكه  المجنكف) العاقؿ، غير زكاج في التقديرية القاضي سمطة -ِِ
 ٕٗ سنة عشر الثامنة سف دكف ىـ مف زكاج في التقديرية القاضي سمطة -ِّ
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 .شمسية
كتطبيقاتيا في السمطة التقديرية لمقاضي في إجراء كتسجيؿ عقد الزكاج  -ِْ

 القانكف.
ّٖ 

 ّٖ .انعقاده عند كتكثيقو الزكاج عقد إجراءالسمطة التقديرية لمقاضي في  -ِٓ
 ِٗ .الزكاج عمى التصادؽ -ِٔ
 ْٗ .الزكاج إثبات -ِٕ
 َٔ الكالية في الزكاج. في لمقاضي التقديرية السمطةالمبحث الثالث:  -ِٖ
 َُٕ .كاصطبلحان  لغةن  الكالية تعريؼ -ِٗ
 َُٗ .الزكاج في الكالية مشركعية -َّ
 ُُٓ القانكف في كتطبيقاتيا الكالية في الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة -ُّ
 ُُٕ .الكفاءة في لمقاضي التقديرية السمطة: الرابع المبحث -ِّ
 ُُٖ .كاصطبلحان  لغةن  الكفاءة تعريؼ -ّّ
 ُُٗ .مشركعيتيا مف كالحكمة الزكاج، في الكفاءة مشركعية -ّْ
 ُِِ القانكف في كتطبيقاتيا الكفاءة في الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة -ّٓ
 ُِٓ .المير في لمقاضي التقديرية السمطة: الرابع المبحث -ّٔ
 ُِٔ .كاصطبلحان  لغةن  المير تعريؼ -ّٕ
 ُِٕ .كحكمو المير مشركعية -ّٖ
 ُِٗ المير حكـ -ّٗ
 َُّ القانكف في كتطبيقاتيا المير في الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة -َْ
 ُّٓ .النفقة في لمقاضي التقديرية السمطة: الخامس المبحث -ُْ
 ُّٔ .كاصطبلحان  لغةن  النفقة تعريؼ -ِْ
 ُّٕ .الزكجة نفقة مشركعية -ّْ
 ُّٗ .القانكف في كتطبيقاتيا الزكجة نفقة في لمقاضي التقديرية السمطة -ْْ
 ُُْ .النشكز في التقديرية القاضي سمطة -ْْ
 ُِْ .النفقة لتقدير الخبراء اختيار في التقديرية القاضي سمطة -ْٔ
 الخبراء كاف إذا الخبراء انتقاؿ بدؿ تقدير في التقديرية القاضي سمطة -ْٕ

 .المحكمة طريؽ عف الخصكـ مف بطمب
ُّْ 

 غياب حاؿ في الخبراء كاخبار النفقة تقدير في لمقاضي التقديرية السمطة -ْٖ
 .النفقة دفع عف امتناعو أك الزكج

ُْْ 
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 َُٓ .الحضانة في لمقاضي التقديرية السمطة: السادس المبحث -ْٗ
 ُُٓ .كاصطبلحان  لغةن  الحضانة تعريؼ -َٓ
 ُِٓ .لمحضانة أىبلن  يككف حتى الحاضف في تكافرىا الكاجب الشركط -ُٓ
 ُٓٓ .القانكف في كتطبيقاتيا الحضانة في الشرعي لمقاضي التقديرية السمطة -ِٓ
 عمييا المنصكص الشركط تكفر مف التحقؽ في التقديرية القاضي سمطة -ّٓ

 .الحاضنة في
ُٓٔ 

 مستحقي تعدد عند لممحضكف األصمح اختيار في التقديرية القاضي سمطة -ْٓ
 .الحضانة

ُّٔ 

 ُْٔ .بالمحضكف الحاضف لسفر مصمحة كجكد تقدير في القاضي سمطة -ٓٓ
 ُٓٔ .كمسكنيا الحضانة أجرة تقدير في التقديرية القاضي سمطة -ٔٓ
 ُٗٔ .المتبرعة بكجكد الحضانة في التقديرية القاضي سمطة -ٕٓ
 َُٕ .ألبنائيا األـ حضانة مدة في التقديرية القاضي سمطة -ٖٓ
 ُٕٓ التفريؽ بيف الزكجيف. :األكؿ الفصؿ -ٗٓ
 ُٕٕ .الخمع في لمقاضي التقديرية السمطة :األكؿ المبحث -َٔ
 ُٖٕ .كاصطبلحان  لغةن  الخمع تعريؼ -ُٔ
 َُٖ .الخمع مشركعية -ِٔ
 ُّٖ .القانكف في كتطبيقاتيا الخمع في لمقاضي التقديرية السمطة -ّٔ
 ُّٗ .كالشقاؽ لمنزاع التفريؽ في لمقاضي التقديرية السمطة: الثاني المبحث -ْٔ
 ُْٗ .كاصطبلحان  لغةن  كالشقاؽ النزاع تعريؼ -ٓٔ
 ُٓٗ .مشركعيتو مف كالحكمة كالشقاؽ لمنزاع التفريؽ مشركعية -ٔٔ
 ُٖٗ .القانكف في كالنزاع لمشقاؽ التفريؽ: الثالث المطمب -ٕٔ
 ََِ .القانكف في كتطبيقاتيا كالشقاؽ النزاع في لمقاضي التقديرية السمطة -ٖٔ
 التفريؽ لطمب سبب تككف أف تستأىؿ التي الزكجيف بيف التي الخبلفات -ٗٔ

 .كالشقاؽ لمنزاع
ََِ 

 َُِ .المحكمة لدل كالشقاؽ النزاع ثبكت -َٕ
 َِٕ .الحكماف -ُٕ
 الطبلؽ عف التعكيض في لمقاضي التقديرية السمطة: الثالث المبحث -ِٕ

 .التعسفي
ِِْ 

 ِِٓ .كاصطبلحان  لغةن  التعسفي الطبلؽ عف التعكيض تعريؼ -ّٕ
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 ِِٕ .التعسفي الطبلؽ عف التعكيض مشركعية -ْٕ
 كتطبيقاتيا التعسفي، الطبلؽ عف التعكيض في لمقاضي التقديرية السمطة -ٕٓ

 .القانكف في
ِِٗ 

 ِّٔ الخاتمة. -ٕٔ
 ِّٕ التكصيات -ٕٕ
 ِّٖ المبلحؽ -ٖٕ
 ِِٔ المصادر كالمراجع -ٕٗ
 َِٗ فيرس المكضكعات. -َٖ
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


