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رسالتنا إليكم..........
ميزان مجموعة الق انون من اجل حقوق اإلنسان " هي هيئة أردنية غير حكومية تأسست عام  2992لتحقيق المزيد من

التقدم على طريق الحرية والديمقراطية وحقوق االنسان  ،واستجابة لحاجات المجتمع االردني الى مزيد من الجهود المؤسسية
الرامية الى تعزيز واحترام حقوق االنسان وتوفير الضمانات الق انونية لها ونشر الوعي والتعريف بها ودراسة ومراجعة

التشريعات واقتراح التعديالت على القوانين ومن اجل تحقيق اهدافها تنفذ ميزان وبدعم من االتحاد االوروبي برنامج حماية

"الناس وحقوق االنسان " الذي يهدف إلى توفير الحماية الق انونية وذلك من خالل تقديم االرشاد والمساعدة الق انونية المجانية

الى طالبيها من الفئات المستضعفة وغير الق ادرة من المجتمع االردني مثل االطف ال والنساء وكبار السن ،كما يهدف برنامج

حماية الى نشر الوعي الق انوني من خالل اصدار عدد من الكتيبات التعريفية بحقوق االنسان والومضات االعالنية في التلفزيون

والراديو  ،ويهدف البرنامج ايضا الى دراسة التشريعات وتشجيع الحوار حول القوانين ومشاريع القوانين للمساهمة في الجهود
المبذولة لتطوير التشريعات في االردن للوصول الى قوانين مؤائمة للمعايير الدولية لحقوق االنسان والتي يتم مناقشتها

والمصادقة عليها من قبل البرلمان  ،ولتحقيق هذا الهدف تأتي هذه الدراسة التي أعدها أحد الخبراء المتخصصين في موضوع
الدراسة آملين ان تنال هذه الدراسة المطروحة للنق اش اهتمامكم وان تزودونا بارائكم حولها على العناوين التالية :

هاتف 1990992 :

ف اكس 1990922 :

البريد االلكتروني mizan@nets.jo :

كما سنقوم بنشر هذه الدراسة على الموقع االلكتروني لميزان www.mizangroup.org
المحامية ايف ا أبو حالوة

المديرة التنفيذية

حصشٚر حى طببػت ْزِ انذساعت بذػى يٍ االحسبد االٔسٔبٔ ٙصُذٔق انغفبسة انٕٓنُذٚت نسمٕق االَغبٌ  ،اٌ يسخٕٚبث ْزِ انذساعت ْٕ يٍ يغؤٔنٛت يٛضاٌ ٔزذْب ٔال
ٚؼكظ ببنضشٔسة آساء االحسبد االٔسٔب. ٙ
Disclaimer: this brochure has been produced with the generous support of the European Union and the Netherlands Embassy’s
Human Rights fund. The content of this brochure is the sole responsibility of Mizan and dose not necessarily reflect the view of
the European Union.
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
الحمد هلل رب العالميف  ،والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وآله وصحبه ومف تبعهـ بإحساف الى يوـ الديف.

وبعد ،،،

فقد جرى تعديؿ قانوف األحواؿ الشخصية األردني رقـ (  ) 66لسنة  6976ـ  ،حيث أدخمػت بعػض التعػديالت

المهمة عمى القانوف المذكور وذلؾ بموجب القانوف المؤقت رقـ (  ) 88لسنة  8006ـ .

ولمػػا كانػػت المحػػاكـ الشػػرعية فػػي المممكػػة األردنيػػة الهاشػػمية ممزمػػة بتطبيػػؽ أحكػػاـ الشػػرع الش ػريؼ فػػي ق ػػا ها

وأحكامهػػا  ،سػػندا لمػػا نػػص عميػػه الدسػػتور األردنػػي فػػي المػػادة (  ) 606منػػه  ،والتػػي نصػػت عمػػى ح ك تطبػػؽ المحػػاكـ
الشرعية في ق ا ها وأحكامهػا أحكػاـ الشػرع الشػريؼ ك  ،لػذلؾ كانػت مػواد قػانوف األحػواؿ الشخصػية الػدا ـ والمعمػوؿ بػه

مستمدة مف الشريعة اإلسالمية بمذاهبها المختمفة  .حيث لـ يمتػزـ القػانوف بمػذهب فقهػي معػيف  ،إي فيمػا لػـ يػنص عميػه
صراحة في القػانوف  ،فكػاف المرجػي فيػه الػراجم مػف مػذهب اإلمػاـ أبػي حنيفػة النعمػاف رحمػه اهلل  ،حيػث نصػت المػادة (

 ) 681مف القانوف المذكور عمى ك ما ي ذكر له في هذا القانوف يرجي فيه إلى الراجم مف مذهب اإلماـ أبي حنيفة ك .

ول ػػذلؾ ك ػػاف يب ػػد م ػػف د ارس ػػة التع ػػديالت الت ػػي أجري ػػت عم ػػى ق ػػانوف األحػ ػواؿ الشخص ػػية  ،لبي ػػاف م ػػدى اتفاقه ػػا

وانسجامها مي أحكاـ الشريعة اإلسػالمية  ،وبيػاف الحاجػة والػداعي إلجػ ار مهػؿ هػذي التعػديالت ف حببػت إف أسػمط ال ػو

عمى هذي التعديالت إلي اح األمريف المشار إليهما مف خالؿ هذي الدراسة المتوا ػعة التػي أعػددتها بالتعػاوف مػي ميػزاف
ك مجموعة القانوف مف أجؿ حقوؽ اإلنساف ك ،والتي ستقوـ مشػكورة بطبعهػا وتوزيعهػا إسػهاما فػي نشػر الهقافػة القانونيػة ،

وايجاد الوعي القانوني والفقهي لدى المواطنيف  ،لتعريفهـ بالحقوؽ والواجبات التي أعطاها القانوف  ،وأوجب عمى الجميي
التزامهػػا تحقيقػػا لمعػػدؿ  ،واقامػػة لمحػػؽ  ،لػػذلؾ ف ػ رجو مػػف اهلل سػػبحانه وتعػػالى أف يوفقنػػا لمػػا قصػػدنا  ،كمػػا أسػػاله سػػبحانه
وتعالى أف يرزقنا اإلخالص في القوؿ والعمؿ  ،وأف يسدد عمى طريؽ الخير خطانا جميعا أنػه سػميي مجيػب  .واهلل ولػي

التوفيؽ .

القا ي الشرعي
د .واصؼ عبد الوهاب البكري
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موجبات تعديل قانون األحوال الشخصية
أشػػرت فػػي المقدمػػة إلػػى أف أحكػػاـ قػػانوف األح ػواؿ الشخصػػية مسػػتمدة مػػف الش ػريعة اإلسػػالمية بمػػذاهبها الفقهيػػة

المختمفة  ،وأف القانوف لـ يمتزـ مذهبا فقهيا معينا سوى الراجم مف مذهب اإلماـ أبي حنيفة النعماف فيما ي نص فيه في
القانوف .وعمى ذلؾ ف حكاـ القانوف هي أحكاـ شرعية  .وبنا ً عمى ذلؾ يطػ أر التسػاؤؿ التػالي ح إذا كانػت أحكػاـ القػانوف
مستمدة مف الشريعة اإلسالمية  ،فهؿ يجوز إج ار تعديؿ عميها  ،والرجوع عف بعض هذي اإلحكاـ؟
ولإلجابة عمى هذا التساؤؿ ي بد مف بياف أف األحكاـ الشرعية لـ ت ت عمى نسؽ واحد مف حيػث قبولهػا لمت ويػؿ

وايجتهاد وبالرأي بؿ كانت مف هذي الجهة عمى نوعيف ح
النوع األول :

معنى آخر  ،ألف إرادة الشارع فيهػا
أحكاـ هبتت بنصوص ي تحتمؿ ت ويال  ،أو صرفا عف معناها الظاهر عمى
ً
وا حة محددة بحيث أف كؿ ت ويػؿ لمعناهػا يصػبم مناق ػا يرادة الشػارع  .وهػذي األحكػاـ أمػا أف تكػوف هابتػة بنصػوص
قطعية في هبوتها وفي ديلتهػا  ،وهػذا مػا يطمػؽ عميػه األصػوليوف – أي عممػا أصػوؿ الفقػه – النصػوص المحكمػة  ،أو

المفسرة في ذاتها .

وحكػػـ هػػذي النصػػوص هػػو وجػػوب العمػػؿ بهػػا قطعػػا  ،والوقػػوؼ عنػػد حػػدودها واسػػتبعادها مػػف أف تكػػوف مجػػاي

لالجتهاد بالرأي عف طريؽ الت ويؿ وهػذا النػوع مػف النصػوص هػو المقصػود بالقاعػدة المعروفػة عنػد عممػا الفقػه والقػانوف

وهي ح ك ي اجتهاد في مورد النص ك .

وي شؾ أنه يتبي حكـ هذا النوع مف النصوص ما كاف مجمال بػادئ األمػر  ،هػـ لحقػه تفسػير تشػريعي قػاطي مػف

المشرع نفسه  ،ألف هذا التفسير يمتحؽ بيانا قاطعا بالنص الغامض  ،ويصبم الكؿ ك مفسػراك وهػذي النصػوص تعتبػر مػف

النظػػاـ الشػػرعي العػػاـ الػػذي ي يجػػوز لتفػراد أف يتفقػوا فػػي معػػامالتهـ عمػػى خػػالؼ مػػا تق ػػي بػػه النصػػوص المحكمػػة أو
المفسرة .
وينبغي اإلشارة الى انه ليس شرطا يعتبار الحكـ مػف النظػاـ الشػرعي العػاـ الػذي ي يجػوز ايتفػاؽ عمػى خالفػه

أف يكوف هابتا بنص قطعػي فػي ديلتػه وفػي معنػاي  ،بػؿ إف األحكػاـ المبنيػة عمػى إجمػاع قطعػي فػي هبوتػه وفػي ديلتػه ،

ول ػػـ يك ػػف مس ػػتندة مص ػػمحة زمني ػػة متغيػ ػرة  ،أو عم ػػى قي ػػاس منص ػػوص عم ػػى عمت ػػه ب ػػنص قطع ػػي  ،أو عم ػػى ن ػػص عػ ػاـ
مستخمص مف فروع وجزي ات كهيرة في الشريعة  ،إذا هبت بايستق ار أف المشرع قد يحظه في تشريعها كالقواعد الفقهيػة
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العامة  ،أو عمى المصمحة الراجحة الهابتة .قطعا عف طريؽ ايستق ار والتتبي  ،فكؿ حكـ هبت بإحدى هذي الطرؽ يعتبر

مف النظاـ الشرعي العاـ الذي يجوز ايتفاؽ عمى خالفه  ،وي مجاؿ فيه لالجتهاد بػالرأي  ،ويجػب العمػؿ بػه قطعػا ومػف
هذي النصوص واألحكاـ ح
 النصوص الدالة عمى أحكاـ أساسية تعتبػر مػف قواعػد الػديف  ،وي تتغيػر بتغيػر الػزمف ح كاإليمػاف بػاهلل ومال كتػهوكتبه ورسمه واليوـ اآلخر .

 النصوص الدالػة عمػى أحكػاـ هػي مػف أمهػات الف ػا ؿ وقواعػد األخػالؽ التػي تقرهػا الفطػر السػميمة  ،وي تسػتقيـحيػػاة األمػػـ بػػدونها  ،كالوفػػا بالعهػػد  ،والعػػدؿ  ،وأدا األمانػػة  ،والمسػػاواة أمػػاـ القػػانوف  ،وصػػمة الػػرحـ  ،وبػػر

الوالديف .....الخ .

 وكػػذلؾ النصػػوص التػػي تحػػرـ أ ػػدادها مػػف الظمػػـ  ،والخيانػػة  ،والكػػذب  ،والنكػػث بالعهػػد  ،وعقػػوؽ الوالػػديف ،والفسؽ .......الخ .

ٍ
ماض إلى يوـ القيامة ك .
 النصوص التي اقترف بها ما يفيد الت بيد مهؿ قوله صمى اهلل عميه وسمـ ح ك الجهاد بعض أحكاـ األحواؿ الشخصية ح الخطبة وأنها مقدمة مف مقدمات عقد الػزواج  ،حقػوؽ الػزوجيف المترتبػة عمػىعقػػد الػػزواج نظػػاـ الطػػالؽ مػػف حيػػث عػػددي وأنواعػػه  ،حػػؽ الطػػالؽ شػػرعا بيػػد الػػزوج  ،العػػدة  ،قواعػػد المي ػراث

.......إلخ .

 بعػػض أحكػػاـ المعػػامالت منهػػاح حرمػػة الربػػا  ،والقمػػار  ،الرشػػوة  ،وايسػػتغالؿ  ،حػػؽ الممكيػػة الفرديػػة  ،قيػػود حػػؽالممكية ......إلخ ( . ) 6

 فهذي أحكاـ وامهالها مف النظاـ الشرعي العاـ الذي و حت المقصود به .النوع الثاني :
أحكاـ هبتت بنصوص ظنية في هبوتهػا او ديلتهػا عمػى معناهػا ،أو أحكػاـ كػاف مسػتندها مصػمحة زمنيػة متغيػرة  ،أو

مبنية عمى عرؼ أو عادة  ،فمهؿ هذي األحكػاـ هػي مجػاؿ الت ويػؿ وايجتهػاد وبػالرأي  .حيػث أف الت ويػؿ هػو صػرؼ

لمفظ عف المعنى الظاهر المتبادر منه  ،إلى معنى آخر يحتممه المفظ  ،بدليؿ أقػوى يػرجم هػذا المعنػى المػراد (. ) 8
وعمى هذا فإف ايجتهاد بالرأي والت ويؿ مجاله أغمب فروع الشريعة ( ) 1فمو كاف هنالؾ نص يفهـ منه معنى متبادر

إلى الذهف  ،ولكف هبت أف هذا المعنى ليس مقصػدا لمشػارع  ،بػدليؿ قػوي يػدؿ عمػى ذلػؾ  ،فيجػب صػرؼ المفػظ عػف
المعنى الظاهر إلى معنى آخر يحتممه المفظ  ،وبذلؾ يكوف قد عدؿ عف الحكػـ الػذي أهبتػه المعنػى الظػاهر المتبػادر

إلى الذهف مف النص إلى حكـ آخر يحتممه المفظ لموجب قوي يقت ي هذا العدوؿ .

 1انًُبْح االصٕنٛت ف ٙاالخخٓبد ببنشا٘ ٔانخششٚغ  ،د  .فخس ٙانذ152 – 152 ، 146 – 162 ، 66 – 66 : ُٙٚ
 2انًشخغ انغببك  :ص 282
 3اسشبد انفسٕل  ،نهشٕكبَ : ٙص 266
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وك ػػذلؾ الح ػػاؿ ف ػػي األحك ػػاـ المبني ػػة عم ػػى المص ػػالم الزمني ػػة المتغيػػرة أو الع ػػادات واألعػ ػراؼ  ،ف ػػإذا تغي ػػرت ه ػػذي

ػي عميهػػا وفػػي هػػذا المجػػاؿ ت ػ تي القواعػػد الفقهيػػة المعروفػػة ( العػػادة
األع ػراؼ أو المصػػالم وجػػب تغييػػر الحكػػـ المبنػ ه
محكمة ) ك ي ينكر تغير األحكاـ بتغير الزماف ك  ،وغير ذلؾ مف القواعد الفقهية في هذا المجاؿ .
وي بد مف اإلشارة والتنبيه إلى أف مهػؿ هػذا الت ويػؿ هػو نػوع مػف أنػواع ايجتهػاد بػالرأي فػي التشػريي  ،بػؿ هػو لبػه

وم ػػمونة  ،لػػذلؾ يبػػد أف يتصػػدى لمهػػؿ هػػذي المهمػػة الجميمػػة أنػػاس متخصصػػوف درسػوا الشػريعة وسػػبروا أغوارهػػا ،
ووقفوا عمى غاياتها ومقاصدها  ،فهـ مؤهموف لهذي الغاية  .وي يجوز بحاؿ مف األحواؿ أف يتصدى لمهؿ هذا العمؿ

المهػػـ والخطيػػر مػػف لػػيس مػػؤهال ت ػ هيال عاليػػا بػػدعوى الحريػػة فػػي التفكيػػر  ،وعػػدـ الحجػػر عمػػى اآل ار  ،فػػال بػػد مػػف

احتراـ التخصص  ،فمكؿ عمػـ رجالػه  ،ولكػؿ ميػداف فرسػانه واي كانػت الطامػة الكبػرى بػاف يتصػدى لتشػريي الجهػال
وأهؿ األهوا .

وعػػوداً عمػػى بػػد  ،وبعػػد بيػػاف طبيعػػة األحكػػاـ الشػػرعية مػػف حيػػث قبولهػػا لالجتهػػاد بػػالرأي  ،وعػػدـ قبولهػػا لػػذلؾ

نسػػتطيي معرفػػة مػػا يمكػػف تعديمػػه مػػف قػػانوف األحػواؿ الشخصػػية ممػػا ي يمكػػف تعديمػػه بحػػاؿ مػػف األحػواؿ فهػػو بمهابػػة

الخط األحمر الذي ي يجوز تجاوزي .

فإذا كانت بعض األحكاـ مبينة عمػى مصػالم زمنيػة متغيػرة  ،أو عمػى أعػراؼ  ،وقػد تغيػرت هػذي المصػالم وهػذي
األعػراؼ مػػف خػػالؿ تطػػور ظػػروؼ الحيػػاة ايقتصػػادية وايجتماعيػػة  ،بػػؿ والسياسػػية فػػي بعػػض األحيػػاف  ،أو كانػػت
هنالؾ مبنية عمى نصوص ظنية  ،وتبيف وجود فهـ آخر لهذا النص  ،وهػو فهػـ ارجػم  ،بػدليؿ قػوي  ،فػال مػاني مػف

تعديؿ هذا الحكـ وفؽ هذا المقت ي  ،ويبقى بذلؾ القانوف وفقا لمقاعدة العامة وهي أف أحكامه مستمدة مػف الشػريعة
اإلسالمية  ،كما ألزـ بذلؾ الدستور األردني .

فاألسباب الموجبػة لتعػديؿ القػانوف تتمهػؿ فػي مواكبػة تطػور ظػروؼ الحيػاة ايقتصػادية وايجتماعيػة والسياسػية ،

ومهاؿ ذلؾ التعديؿ الذي أجػري عمػى نفقػة الزوجػة العاممػة  .كمػا أف الفهػـ الجديػد السػا ن لػبعض النصػوص الشػرعية

أدى الى إدخاؿ التعديؿ عمى أحكاـ الخمي  .وغير ذلؾ مما س بينه تفصيال في مو عه اف شا اهلل تعالى  ،ولكننػي

أحببت أف أ ي ت صػيال عامػا أحيػؿ عميػه عنػد الحػديث عػف كػؿ تعػديؿ مػف التعػديالت الجاريػة عمػى قػانوف األحػواؿ
الشخصية .
وقب ػػؿ أف أخ ػػتـ ح ػػديهي ع ػػف موجب ػػات تع ػػديؿ الق ػػانوف أود أف ألف ػػت النظ ػػر إل ػػى أف الواق ػػي العمم ػػي الق ػػا ي ف ػػي

المحػاكـ الشػرعية يشػير إلػى وجػود مشػػاكؿ وتعقيػدات فػي العالقػات األسػرية لػـ تكػػف موجػودة فػي السػابؽ األمػر الػػذي
يمزـ ب رورة إيجاد حموؿ لمهػؿ هػذي المشػاكؿ الحداهػة والنازلػة  ،وهػذا تطبيػؽ لمقاعػدة الفقهيػة المعروفػة ح ك أف اإلمػاـ

يحدث لمناس مف ايق ية بقدر ما يحدث لهـ مف مشكالت ك .

واما عف التعديالت الجارية عمى قانوف األحواؿ الشخصية فهي عمى النحو التالي ح
6

التعديل األول  :رفع سن الزواج .
نصػت المػادة الهانيػة مػف القػانوف المعػدؿ لقػػانوف األحػواؿ الشخصػية رقػـ (  ) 88لسػنة  8006عمػى اآلتػي ح ك يمغػػى

نص المادة (  ) 5مف القانوف األصمي ويستعاض عنه بالنص التالي ح
المادة (  ) 5ح

ك يشػػترط فػػي أهميػػة الػػزواج أف يكػػوف الخاطػػب والمخطوبػػة عػػاقميف  ،وأف يكػػوف كػػؿ منهمػػا قػػد أتػػـ الهامنػػة عشػرة سػػنة
شمسػػية  .إي أنػػه يجػػوز لمقا ػػي أف يػ ذف بػػزواج مػػف لػػـ يػػتـ منهمػػا هػػذا السػػف إذا كػػاف قػػد أكمػػؿ الخامسػػة عشػرة مػػف

عمري  ،وكاف في مهؿ هذا الزواج مصمحة تحدد أسسها بمقت ى تعميمات يصدرها قا ي الق اة لهذي الغاية ك.

وبمقت ى هذا التعديؿ تـ رفي أهمية الزواج إلى بموغ كؿ واحد مف الخاطبيف الهامنة عشرة سنة شمسية مف عمري

 ،بعػػد اف كانػػت أهميػػة الػػزواج فػػي القػػانوف األصػػمي بمػػوغ الخاطػػب السػػنة السادسػػة عشػرة مػػف عمػري وبمػػوغ المخطوبػػة
الخامسة عشرة مف العمر .

وقد هار جدؿ كبير في األوساط القانونية والفقهية  ،والمهتمة بشؤوف األسرة حػوؿ مشػروعية هػذا التعػديؿ  ،والموجػب

له  ،والمصمحة المتوخاة مف ذلؾ .

وإلي ػػاح هػػذا األمػػر ي بػػد مػػف بيػػاف أف أهميػػة الػػزواج مرتبطػػة بمس ػ لة ج ػواز تػػزويت الصػػغار ابتػػدا  ،حيػػث اختمػػؼ

الفقها في ذلؾ عمى قوليف ح

القول األول  :جواز تزويت الصغار  ،والمقصود بالتزويت هو إج ار العقد ي الدخوؿ  ،يف شػرط جػواز الػدخوؿ هػو
القدرة وايطاقة  ،وهذا مما ي خالؼ فيه  .وقد ذهب إلى هذا القػوؿ جمهػور الفقهػا مػف الحنيفػة والمالكيػة والشػافعية

والحنابمػػة (  ) 6اسػػتدلوا ل ػرأيهـ بعػػدة أدلػػة منهػػا ح قولػػه تعػػالى ح ك والال ػػي ي سػػف مػػف المحػػيض مػػف نسػػا كـ إف ارتبػػتـ

فعدتهف هالهة أشهر والال ي لـ يح ف ك ( الطالؽ ) 4

وديلة اآلية عمى تػزويت الصػغيرة أف الال ػي لػـ يح ػف مػف النسػا لصػغر سػنهف اذا طمقػف فعمػيهف العػدة هالهػة

أشهر  ،وي تكوف عدة إي مف طالؽ يسبقه زواج فدؿ ذلؾ عمى صحة تزويت الصغيرة قبؿ بموغها .

وقد استدلوا باإل افة إلى ذلؾ بما صم مف اف النبي صمى اهلل عميه وسمـ تزوج عا شة ر ي اهلل عنها وعمرها

ست سنوات  ،ودخؿ بها وعمرها تسي سنوات ) 8( .

هػػذا وقػػد فػػرؽ بعػػض الفقهػػا كػػابف حػػزـ الظػػاهري بػػيف الصػػغير والصػػغيرة  ،ف جػػاز لػػتب تػػزويت الصػػغيرة  ،وامػػا

تزويجه لمصغير فباطؿ  ،وذلؾ عمال باآلهار المروية في هذا الباب ) 1 (.

 1ششذ لبٌَٕ االزٕال انشخصٛت األسدَ / ٙانمغى االٔل  ،د  .يسًٕد انغشطبٔ٘ 61 :
 2انٕاضر ف ٙششذ لبٌَٕ األزٕال انشخصٛت األسدَ ، ٙد  .ػًش االشمش 55 – 42 :
 3ششذ لبٌَٕ االزٕال انشخصٛت  ،د  .يصطفٗ انغببػ228 / 2 : ٙ
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القووول الثوواني  :هػػو عػػدـ جػواز تػػزويت الصػػغير أو الصػػغيرة مطمقػػا  ،والػػى هػػذا ذهػػب بعػػض الفقهػػا كػػابف شػػبرمة ،
وأبي بكر األصـ  ،وعهماف البتي  ،حجتهـ في ذلػؾ قولػه تعػالى ح ك وابتمػوا اليتػامى حتػى اذا بمغػوا النكػاح فػاف إنسػتـ

مػػنهـ رشػػدا فػػادفعوا إلػػيهـ أم ػوالهـ ك ( النسػػا ح  ) 6فػػدلت هػػذي اييػػة عمػػى اف بمػػوغ سػػف النكػػاح هػػو عالمػػة انتهػػا
الصغر  ،فمو كاف الزواج يصم في سف الصغر لما كاف لهذي الغاية معنى .

وينه ي فا دة لمصغير مف هذا العقد  ،اذ الزواج لممعاشرة والسكف والنفسي والتناسؿ  ،وي تتحقػؽ واحػدة مػف هػذي فػي

زواج الصغار وقد يكوف فيه

رر بالن بهـ  ،اذ انه إجبار لهـ عمى حياة مشتركة مؤبدة  ،دوف الت كد مف اينسجاـ

بيف الزوجيف  ،فما هو وجه الحكمة في جواز هذا العقػد  ،والوييػة انمػا شػرعت لرعايػة مصػالم الصػغار ودفػي ايذى

عنهـ ؟

أجػابوا عػػف زواج النبػي صػػمى اهلل عميػه وسػػمـ بعا شػة وهػػي صػغيرة  ،بػ ف ذلػؾ خػػاص بػه  ،وي ينكػػر اختصػػاص

النبي صمى اهلل عميه وسمـ ببعض األحكاـ ،وأي ا فمف المؤكد اف زواجػه بعا شػة كػاف فػي مكػة قبػؿ الهجػرة  ،وذلػؾ
الهيبػػات كمػػا فػػي الحػػديث المعػػروؼ  ،فػػال يكػػوف فػػي زواج عا شػػة دليػػؿ
قبػػؿ أف يتقػػرر اسػػت ذاف ايبكػػار  ،واسػػت مار ه
لمجمهور )6 (.
وقد ذهب كهير مف الباحهيف المعاصرييف إلى القوؿ ب ف القانوف األصػمي عنػدما منػي تػزويت الصػغار  ،وجعػؿ أهميػة

الزواج هو إتماـ الخاطب السادسة عشرة مف عمري  ،واتمػاـ الخطوبػة الخامسػة عشػرة مػف عمرهػا إنمػا أخػذ بػراي أبػي

بكر ايصـ  ،وابف شيرمة  ،وعهماف البتي .

والحقيقة فيما أرى اف وا ي القانوف قد يكوف أخذ برأي هؤي الفقها  ،ولكف عمى سبيؿ ايسػت ناس  ،واي فػإف

المستند األقوى في منػي تػزويت الصػغار هػو السياسػة الشػرعية المبنيػة عمػى المصػمحة المعتبػرة شػرعا  ،حيػث أف مػف

المقرر عند الفقها أف لمولي األمر أف يقيد استعماؿ الحؽ بالقدر الذي يصوف به المصػمحة العامػة  ،فمػه أف يتػدخؿ
في شؤوف ايفراد لهذا الغرض  ،وبنا عمى ذلؾ يجوز لولي األمر مني المباح  ،إذا توقػي إف ػا ي إلػى مفسػدة عامػة

 ،فقػػد ورد اف سػػيدنا عمػػر بػػف الخطػػاب ر ػػي اهلل عنػػه قػػد حجػػر عمػػى إعػػالـ المهػػاجريف أف يخرجػوا مػػف المدينػػة إي
بإذف  ،والى أجؿ  ،وذلؾ حرصا منػه عمػى أف يظمػوا عمػى أو ػاع اإلسػالـ األولػى  ،فػال يفتنػوا فػي ديػنهـ اذا نظػروا

الى زخرؼ الدنيا خارج المدينة  .وفي هذا تقييد لمحرية العامة فػي التنقػؿ ( . ) 8كمػا انػه ر ػي اهلل عنػه منػي النػاس

مف اكؿ المحوـ يومييف متتالييف  ،مي اف أكؿ المحوـ المشروعة مباح في كؿ وقت  ،إي انه قيػدي بوقػت دوف وقػت ،

حتى يكوف هنالؾ مجاؿ لتداوله بيف الناس (. ) 1

وبنا عمى ما تقدـ فإذا كاف مف حؽ ولي األمر اف يمني تزويت مف لـ يبمن السادسة عشرة مف عمري مف الذكور

 ،والخامسة عشرة مف عمرها مف اإلناث  ،رعايػة لممصػمحة ودر ا لممفسػدة  ،فػاذا مػا تبػيف مػف خػالؿ الواقػي العممػي
أف التزويت في مهؿ هذا العمر غير محقؽ لممصمحة  ،وأف المصمحة في رفي هذا السػف الػى بمػوغ الهامنػة عشػرة مػف

 1انًشخغ انغببك
 2انك ٔيذٖ عهطبٌ انذٔنت ف ٙحمٛٛذِ  .د  .فخس ٙانذ221 : ُٙٚ
 3انًشخغ انغببك
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العمر ،فإنػه ممػا ي شػؾ فيػه اف ذلػؾ يعتبػر تصػرفا مشػروعاً  ،ومػف حػؽ ولػي األمػر فعمػه  ،فالقاعػدة الشػرعية تػنص

عمى أف تصرؼ ولي األمر عمى الرعية منوط بالمصمحة .

ومي هذا كمه فقد يبدو لمبعض ب نه ي مصمحة ترجى فػي رفػي سػف الػزواج  ،ولمناقشػة ذلػؾ  ،وبيػاف أف الحقيقػة
خالفه  ،أود تو يم األمور التالية ح

 .6اصػبم مػػف المعمػػوـ بداهػػة أف تػػزويت الصػػغار – والمقصػػود بهػػـ مػػف لػػـ يصػػؿ سػػف البمػػوغ – غيػػر محقػػؽ لغايػػات
ومقاصد الزواج  ،خاصة في هذا العصر الذي تعقدت فيه سبؿ الحيػاة  ،لػذلؾ فػإنني أزعػـ أف مػف الحػدود الػدنيا

لنجاح الزواج هو البموغ .

والبمػػوغ ح إمػػا أف يكػػوف حقيقيػػا أو حكميػػا  .فػػالبموغ الحقيقػػي هػػو البمػػوغ الطبيعػػي بظهػػور عالمػػات توجػػد فػػي الفتػػى
كايحتالـ  ،وفي الفتاة كالحيض واما البموغ الحكمي ح فيكوف بتقدير السف وبدايػة سػف البمػوغ هػو تسػي سػنوات لمفتػاة

وأهنى عشر عاما لمفتى  ،ويسمى الشخص في هذي المرحمة مراهقاً .

واما منتهى سف البموغ فهي خمسة عشر عاما لمذكر واألنهى عمى السوا عند جمهور الفقها .
وقػػد ذهػػب اإلمػػاـ أبػػو حنيفػػة إلػػى القػػوؿ بػػاف منتهػػى سػػف البمػػوغ هػػو همػػاني عشػرة سػػنة  ،وسػػبعة عشػرة سػػنة فػػي

اإلنػػاث  ،وهػػو مػػا ذهػػب إليػػة اإلمػػاـ مالػػؾ فػػي بعػػض الروايػػات عنػػه (  ) 6بػػؿ ذهػػب اإلمػػاـ أبػػو حنيفػػة فػػي بعػػض
الروايات عنه إلى اف منتهى سف البموغ هو تسعة عشرة سنة . ) 8 ( .

فإذا كاف بعض األ مة اإلعالـ كاإلماـ أبي حنيفة واإلماـ مالؾ يػروف أف منتهػى سػف البمػوغ هػو همػاني عشػرة سػنة ،
أو تسعة عشرة سنة فال ماني مف رفي سف الزواج إلػى هػذي السػف  ،خاصػة وأف القػانوف المػدني األردنػي قػد نػص فػي

فقرته الهانية مػف المػادة (  ) 41عمػى أف سػف الرشػد هػي همػاني عشػرة سػنة شمسػية كاممػة  .ومعنػى ذلػؾ أف لػـ يبمػن
هذي السػف فهػو قاصػر  ،فػإذا كانػت الزوجػة دوف الهامنػة عشػرة مػف عمرهػا  ،وأقامػت دعػوى

ػد زوجهػا تطالبػه فيهػا

بحؽ مف حقوقها  ،وحكـ لها بذلؾ  ،فانه يتعذر عميها تنفيذ هذا الحكـ لػدى دوا ػر التنفيػذ بحجػة أنهػا قاصػرة لػـ تبمػن

سػػف الرشػػد  .فػ ي مصػػمحة فػػي تزويجهػػا مػػي عػػدـ قػػدرتها عمػػى المطالبػػة بحقوقهػػا أو تحصػػيمها ؟ أي يػػؤدي ذلػػؾ إلػػى
األ رار بها وحرمانها مف حقوقها ؟

 .8أف رفي سف الزواج إلى الهامنة عشرة مف العمر يتال ـ مػي سػف التعمػيـ اإلل ازمػي فػي كهيػر مػف األحيػاف  ،بػؿ أنػه
يمكف الفتى أو الفتاة مف إنها دراسة المرحمة الهانوية  ،وفي ذلؾ مصمحة ظاهرة ي تنكر .

 .1أف الزوجيف قبؿ بموغ هذا السف لـ يصال إلى مرحمة اإلدراؾ العقمي الذي يؤهمهما لفهـ مسؤولية تكويف األسرة ،
واألعبا المترتبة عمى ذلػؾ ،لهػذا تػرى أف كهيػ ار مػف الن ازعػات السػرية  ،والمشػاكؿ العا ميػة التػي تزخػر بهػا أروقػة

 1انًذخم انفمٓ ٙانؼبو  ،االعخبر يصطفٗ انضسلب  ، 668 / 1 :يدهت االزبكى انؼذنٛت  :انًبدة (  ، ) 286انفمّ االعالئ ٙادنخّ  :د ْٔ .بت انضزٛه411 / 5 ، 215 / 4 ٙ
 .حفٛغش انمشطب65 / 5 ٙ
 2حفغٛش انمشطب65 / 5 : ٙ
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المحاكـ ناتت عف الزواج المبكر لغياب اإلدراؾ والوعي التاـ بسمؤوليات الزواج  .أ ؼ إلى ذلؾ تالشي مفهػوـ
األسرة الممتدة التي كانت عونا لتزواج حديهي السف .

 .4أف كهيػ ار مػف األطبػا يػروف أف المػرأة قبػؿ بموغهػا الهامنػػة عشػرة مػف عمرهػا تكػوف غيػر مؤهمػة فسػيولوجيا لمحمػػؿ
واإلنجػػاب  ،حيػػث لػػـ يتكامػػؿ نموهػػا البػػدني والجسػػمي األمػػر الػػذي قػػد يعر ػػها إلػػى مخػػاطر صػػحية  ،يمكػػف أف

يتعدى أهرها إلى النسؿ .
هذا بعض ما يمكف قوله في بياف وجه المصمحة في رفي سف الػزواج  .ومػي هػذا فقػد يكػوف هنالػؾ مػف الحػايت

التي تستوجب المصمحة بؿ ال رورة في بعض األحيػاف تػزويت مػف لػـ يبمػن هػذي السػف  ،كمػا لػو كانػت حالػة تحتػاج
إلى إبراـ العقد لستر العرض  ،أو كانت الفتاة يتيمة ي عا ؿ لها  ،ويخشى مف عدـ تزويجها الوقوع فيمػا يػؤدي إلػى
ػػياعها  ،أو فسػػاد فػػي المجتمػػي أو غيػػر ذلػػؾ مػػف الحػػايت  ،فػػإف التعػػديؿ المػػذكور لػػـ يغمػػؽ البػػاب بالكميػػة حيػػث

أعطى حؽ تزويت مهؿ هػؤي األشػخاص لمقا ػي  ،حيػث يجػوز لمقا ػي أف يػ ذف بػزواج مػف أكمػؿ الخامسػة عشػرة
مف عمري  ،وكاف في مهؿ هذا الزواج مصمحة تحدد أسسها بمقت ى تعميمات يصدرها قا ي الق اة لهذي الغاية .

وقد أصدر قا ي الق اة التعميمات التي تـ بموجبها تحديد أسس المصمحة المشار إليها وكانت عمى النحو التاليح

 .6أف يكوف الخاطب كفوا لممخطوبة مف حيث القدرة عمى النفقة ودفي المهر .
 .8أف يكوف في زواجهما در مفسدة قا مة  ،أو عدـ تفويت لمصمحة محققة .

 .1أف يتحقؽ القا ي مف ر ا المخطوبػة واختيارهػا  ،وأف مصػمحتها متػوفرة فػي ذلػؾ  ،او يهبػت بتقريػر طبػي إذا
كاف أحد الخاطبيف به جنوف أو عته أف في زواجه مصمحة .

 .4أف يجري العقد بموافقة الولي مي مراعاة ما جا في المادتيف  68 ، 6مف قانوف األحواؿ الشخصية .

 .5أف ينظـ مح ر يت مف تحقؽ القا ي مف األسس المشار إليها  ،والتي اعتمدها ألجؿ اإلذف ،ويتـ بنا عميػه
تنظيـ حجة إذف بالزواج حسب األصوؿ واإلج ار ات المتبعة .
هػػذي هػػي األسػػس التػػي و ػػعها سػػماحة قا ػػي الق ػػاة يعتمادهػػا مػػف قبػػؿ أصػػحاب الف ػػيمة ق ػػاة الشػػرع الشػريؼ

حيف إعطا اإلذف بزواج مف لـ يتـ الهامنة عشرة مف عمري .

هذا وقد احتت البعض عمى هذي التعميمات  ،واعتبروا أنهػا تعميمػات غيػر من ػبطة  ،وطػالبوا بحصػر الحػايت التػي

يجوز فيها اإلذف بتزويت مف دوف الهامنة عشرة مف العمر  .والحقيقية أنني أرى أف هذا المطمب غيػر صػحيم  ،ذلػؾ أف

الحايت التي تحتاج الى إعطا اإلذف بالزواج أكهر مػف أف تحصػر  ،ألنهػا حػايت متجػددة  ،وهػذا أمػر طبيعػي  ،فػإف
مػػف شػػاف الحيػػاة ايجتماعيػػة أف تفػػرز حػػايت متجػػددة تسػػتوجب المصػػمحة اإلذف لهػػا بػػالزواج وهػػذا يتنػػافى مػػي الحصػػر،
لذلؾ كانت الحكمة بتفويض هذا ايمر إلى أصحاب الف يمة ق اة الشرع الشريؼ المست منيف عمى مصالم الناس بػ ف
ينظػػروا ويحقق ػوا فػػي كػػؿ حالػػة تعػػرض عمػػيهـ عمػػى حػػدي  ،فػػإف وجػػدوا إف المصػػمحة تق ػػي بإعطػػا األذف وفػػؽ األسػػس
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المشار إليها في التعميمات أذنوا بالزواج واي عادوا إلى القاعدة العامػة فػي منػي زواج مػف لػـ يػتـ الهامنػة عشػرة مػف عمػري
دوف توسي في تطبيؽ ايستهنا لعدـ تفويت قصد الشارع مف التعديؿ المذكور .
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التعديل الثاني  :الزواج المكرر
نصت المادة الهالهة مف القانوف المعدؿ عمى ما يمي ح ك يعدؿ القانوف األصمي بإ افة المػادة (  ) 6مكػرر إليهػا بػالنص

التاليح

المادة – – 6

أ – يتوجب عمى القا ي قبؿ إج ار عقد الزواج المكرر التحقؽ مما يمي ح
 .6قدرة الزواج المالية عمى المهر والنفقة .

 .8إخبار الزوجة الهانية باف الزوج متزوج مف أخرى .
ب – عمى المحكمة إعالـ الزوجة األولى بعقد الزواج المكرر بعد إج ار عقد الزواج .

فبمقت ػػى هػػذا التعػػديؿ تػػـ إ ػػافة إج ػ ار ات تنظيميػػة إلج ػ ار عقػػد الػػزواج المكػػرر لػػـ تكػػف موجػػودة فػػي القػػانوف

ايصمي .

اف موجب هذا التعديؿ هو سمطة ولي األمر التقديرية في تنظيـ المباح رعاية لممصمحة  ،ومنعا لوقوع ال رر .

حيث انه مف المتفؽ عميه أف تعدد الزوجات أمر مباح في الشريعة اإلسػالمية ابتػدا بػدليؿ قولػه تعػالى ح ك واف خفػتـ أي
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكـ مف النسا مهنى وهالث ورباع فاف خفتـ إي تعدلوا فواحدة او مػا ممكػت إيمػانكـ

ذلؾ أدنى أي تعولوا ك ( النسا ح  ) 1فحكـ تعدد الزوجات هو اإلباحة مف حيث المبدأ  ،ولكف هذا الحكػـ قػد يتغيػر إلػى
الكراهة أو التحريـ بحسب مقت ى الحاؿ إذا يتقف الرجؿ أو غمب عمى ظنه أف هذا الزواج سػيكوف سػببا فػي ظمػـ إحػدى

الػػزوجتيف  ،أو كمتيهمػػا معػػا  .وهػػذا الحكػػـ هػػو ذاتػػه فػػي الػػزواج مػػف امػرأة واحػػدة  .فقػػد ذكػػر الفقهػػا أف الػػزواج قػػد تعتريػػه
األحكػػاـ الخمسػػية ح الوجػػوب  ،والنػػوب  ،والك ارهػػة واإلباحػػة  ،والتح ػريـ بحسػػب مقت ػػى الحػػاؿ  ،فحكػػـ الػػزواج فػػي حالػػة

ايعتداؿ وهي أف يكوف الشخص قاد ار عمى تكاليؼ الزواج  ،ولـ يخشى ظمـ الزوجة ،ولـ يخؼ مػف الوقػوع فػي الزنػا إف
لـ يتزوج هو انه سنة عند جمهور الفقها  .أما إذا تحقؽ الزوج مف ظمـ الزوجة إف تزوج بعدـ العدؿ أو عدـ القدرة عمى

اإلنفػػاؽ فيكػػوف الػػزواج ح ارمػػا  ،ألنػػه تعػػيف طريقػػا لمحػراـ  ،فيكػػوف ح ارمػػا  .وامػػا إف غمػػب عمػػى ظنػػه الوقػػوع فػػي الظمػػـ لػػو

تزوج  ،فيكوف حكـ الزواج مكروها  ،ينه دوف الحالة السابقة ،ينه لـ يت كد مف الوقوع في الظمـ إف تزوج ( . ) 6

فإذا كاف الزواج مف واحدة تعتريه األحكاـ التكميفية الخمسػة  ،وفػؽ مػا أشػرت إليػه بإيجػاز – خشػية اإلطالػة – فمػف بػاب

أولى أف ينسحب ذلؾ عمى حكـ تعدد الزوجات .

وبنػػا ا عمػػى ذلػػؾ كػػاف لػػولي األمػػر أف ي ػػي مػػف التػػدابير التنظيميػػة مػػا يحػػوؿ دوف الوقػػوع فػػي ال ػػرر او الح ػراـ  ،أو
يخفؼ مف ذلؾ ما أمكف  .فالقاعدة الفقهية نصت عمػى ح ك يػدفي ال ػرر بقػدر اإلمكػاف ك وهػذا ال ػرر قػد يكػوف واقعػا ،

 1ششذ لبٌَٕ االزٕال انشخصٛت األسدَ / ٙانمغى االٔل  ،د  .يسًذ انغشطبٔ٘  26 – 24 :االزٕال انشخصٛت ف ٙانششٚؼت االعاليٛت  ،يسًذ يس ٙانذ ٍٚػبذ انسًٛذ :
68
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وقد يكوف متوقعا  .فإذا كاف واقعا وجبت إزالته  ،واذا كاف متوقعا وجػب دفعػه  ،يف دفػي ال ػرر قبػؿ الوقػوع أولػى رفعػه

مف وأزالته بعد الوقوع . ) 6( .

وبػػالرجوع إلػػى التعػػديؿ المشػػار إليػػه نجػػد أف المػػادة لػػـ تجػػاوز مػػا ذكرنػػاي حيػػث أوجبػػت عمػػى القا ػػي التحقػػؽ مػػف
قدرة الزوج المالية عمى المهر والنفقة وذلؾ أدنى ما يمكف التحقؽ منه خشية الوقوع في ظمـ كؿ مف الزوجتيف  ،وهػذا مػا

أشار إليه القرآف الكريـ بقوله تعالى ح ك ذلؾ أدنػى أي تعولػوا ك حيػث ورد عنػد المفسػريف أف مػف المعػاني المحتممػة لمػنص

الكريـ هو ح أي تفتقروا  .ومنه قوله تعالى ح ك واف خفتـ َعيمة ك أي فق ارً ) 8( .

التعديل الثالث  :توثيق الزيادة عمى المهر منه رسميا لدى القاضي
نصت المادة (  ) 4مف القانوف المعدؿ عمى ما يمي ح ك تعدؿ المادة (  ) 61مف القانوف ايصمي با افة

عبارة (عمى أف يوهؽ ذلؾ رسميا اماـ القا ي ) بعد عبارة ( كاممي أهمي التصرؼ ) الواردة فيها ك.

واما نص المادة (  ) 61مف القانوف ايصمي فهو ح ك لمزوج الزيادة في المهر بعد العقد ولممرأة الحط منه اذا

كانا كاممي أهمية التصرؼ  ،ويمحؽ ذلؾ ب صؿ العقد اذا قبؿ به الطرؼ ايخر في مجمس الزيادة أو الحط منه ك .

اف التعديؿ المشار إليه هو تعديؿ إج ار ي محض  ،وليس تعديال مو وعيا  ،ألف الزيادة مف المهر أو الحط
منه أمر قد اقرته المادة (  ) 61مف القانوف ايصمي  ،وهو مشروع عند الفقها عمى خالؼ بينهـ في التحاقه ب صؿ

العقد .

وعميه فإف موجب التعديؿ هو حماية المرأة مما تتعرض له في بعض الحايت مف إكراي الزوج لها عمى التنازؿ او الحط

مف المهر ،وتسجيؿ ذلؾ بسند عرفي تمجا إلى الطعف فيه لدى المحاكـ بانها وقعته مكرهه  ،وت طر إلى خوض غمار

دعوى طويمة يهبات ادعا ها  ،وقد تفمم في ذلؾ  ،وقد ي تفمم  .فجا هذا التعديؿ لسد هذا الباب .

وما يقاؿ مف ادعا المرأة ايكراي لمحط مف المهر  ،قد يدعيه الرجؿ في دعاوى المطالبة بزيادة المهر  ،واف

كاف ذلؾ بصورة قميمة او نادرة وفي ذلؾ التعديؿ

ماف لعدـ المجؤ يهبات الزيادة في المهر أو الحط منه بالبينات

الشخصية أو العرفية التي قد يتعذر معها اهبات الحؽ حاؿ اينكار  ،وايكتفا بالبينات الخطية الرسمية القاطعة التي ي
يقبؿ الطعف فيها إي بتزوير .

واف مبدا التسجيؿ لمزيادة أو الحط مف المهر يتفؽ مي ما ذهب إليه القانوف مف وجوب تسجيؿ عقد الزواج الذي

نصت عميه المادة (  ) 67مف القانوف ايصمي  ،خاصة وأف الزيادة عمى المهرأو الحط منه يمتحؽ ب صؿ العقد ،

1
2

َظشٚت انخؼغف ف ٙاعخؼًبل انسك  ،د  .فخس ٙانذ116 : ُٙٚ
حفغٛش انمشطب12 / 5 : ٙ
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ناهيؾ عف المصالم الجمة المترتبة عمى التوهيؽ الرسمي الذي أصبم ي غنى عنه في العصر الحا ر  ،لذلؾ فموجب

التعديؿ ظاهر ي يحتاج إلى مزيد بياف
التعديل الرابع  :نفقة الزوجة العاممة

نصت المادة (  ) 5مف القانوف المعدؿ عمى ما يمي ح ك يمغى نص المادة (  ) 68مف القانوف ايصمي  ،ويستعاض
عنه بالنص التالي ح
المادة ( ) 68
تستحؽ الزوجة العاممة خارج البيت نفقة بشرطيف ح
 .6اف يكوف العمؿ مشروعا .

 .8موافقة الزوج عمى العمؿ صراحة أو ديلة  ،وي يجوز له الرجوع عف موافقته إي لسبب مشروع  ،ودوف أف
يمحؽ بها

ر ارً ك .

واما نص المادة (  ) 68الممغاة مف القانوف ايصمي فهو ح ك ي نفقة لمزوجة التي تعمؿ خارج البيت بدوف موافقة

الزوج ك .

أف التعديؿ المشار إليه في استحقاؽ الزوجة العاممة لمنفقة وفؽ الشروط المذكورة في المادة تعديؿ اقت ته الظروؼ

ايجتماعية وايقتصادية المستجدة فهذا التعديؿ يتفؽ مي تطورات الزمف وطبيعة العصر الذي نعيش فيه  ،حيث تشارؾ
جني همار دراستها مف خالؿ العمؿ الشريؼ  ،ورفد
المرأة فيه الرجؿ تحمؿ أعبا الحياة  ،وفيه إعطا المرأة حقها في ه
ايسرة بمورد مالي يعيف الزوج وينفس عنه بعض يقه إلى غير ذلؾ مف المصالم المشروعة .
إف هذا التعديؿ هو في حقيقته تقنيف لما استقر عميه ايجتهاد الق ا ي مف استحقاؽ المرأة العاممة لمنفقة وفؽ شروط
مخصوصة حيث ذهبت محكمة ايست ناؼ الشرعية إلى هذا ايجتهاد  ،وهذا الفهـ في العديد مف ق اررتها ذوات ايرقاـ ح

 66667تاريخ  68900 ، 80068 ، 6966 / 9 / 85تاريخ  86861 ، 6976 / 4 / 88تاريخ / 8 / 69
 6986وغيرها مف الق اررات ( . ) 6

واف محكمة ايست ناؼ الشرعية عندما ذهبت إلى هذا ايجتهاد في ظؿ المادة (  ) 68مف القانوف ايصمي ،

وقبؿ التعديؿ المشار إليه انما فعمت ذلؾ تطبيقا لنص المادة (  ) 681مف القانوف ايحواؿ الشخصية التي نصت عمى

أنه ك ما ي ذكر له في القانوف يرجم فيه إلى الراجم مف مذهب أبي حنيفة ك .

 1انمشاساث انمضبئٛت ف ٙاالزٕال انشخصٛت  ،انشٛخ ػبذ انفخبذ ػًشٔ  158 ، 155 :انمشاساث االعخئُبفٛت ف ٙاالزٕال انشخصٛت  ،انشٛخ أزًذ دأٔد ، 2212 / 1 :
2262
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وبالرجوع إلى المذهب الحنفي نجد فقها الحنيفة قد ذكروا ب ف الزوجة معذورة مف إحترافها لمهنة  ،فقد ذكر ابف

نجيـ الحنفي في كتابة البحر ال ار ؽ  695 / 4نقال عف كتاب الخالصة ما نصه ح ك اذا كانت الزوجة قابمة أو كاف لها
حؽ عمى آخر فمها أف تخرج بايذف وبغير ايذف ك .

ونصت المادة (  ) 684مف كتاب النفقات الشرعية عمى ك أف الزوجة اذا أجرت نفسها ير اع صبي بال إذف

دوف أف تخرج مف بيته فال تكوف ناشزة ولو كاف الزوج شريفا ك  ،وأف الفقها الذيف ذهبوا إلى عدـ استحقاؽ الزوجة
رب مف

العاممة لمنفقة انما بنوا رأيهـ عمى اعتبار أف الخروج لمعمؿ
النشوز كانت الزوجة مستحقة لمنفقة . ) 6( .

روب النشوز  ،فإذا انتفى كوف العمؿ نوعا مف

وبالرجوع إلى التعديؿ المشار إليه نجد أنه أوجب النفقة لممرأة العاممة بشروط منها ح أف يكوف العمؿ مشروعا ،

بمعنى أف يكوف مباحا وهذا ي خالؼ فيه .

واما الشرط الهاني ح فموافقة الزوج عمى العمؿ صراحة أو ديلة  ،وبذلؾ ينتفي كوف العمؿ نوعا مف النشوز

لحصوؿ الموافقة الصريحة أو ال منية وتكوف الموافقة صريحة بعدـ معار ة الزوج لعمؿ زوجته باف يقوؿ لها ح إعممي

أو أنني موافؽ عمى عممؾ  ،أو شي مف هذا القبيؿ  .وأما الموافقة ال منية فك ف يتزوجها وهي عاممة وي يعترض
عمى ذلؾ  ،أو أف ي خذ راتبها  ،أو جز ا منه  ،أو نحو ذلؾ .

إف ما اشارت اليه المادة المعدلة مف عدـ جواز رجوع الزوج عف موافقته إي لسبب مشروع  ،ودوف أف يمحؽ

ر ار بالزوجة  .هو في حقيقته إعماؿ لنظرية مني التعسؼ في استخداـ الحؽ التي أقرتها الشريعة ايسالمية.

فاذا رجي الزوج عف موافقته عمى عمؿ الزوجة دوف سبب مشروع  ،فاف ذلؾ يعني تمحض قصد اي رار

بالزوجة  ،فال قصد وي غرض لمزوج سوى إلحاؽ ال رر بالزوجة  ،وهذا ي ريب في قبحة وتحريمه  ،وبالتالي وجوب
منعه عمال بحديث رسوؿ اهلل صمى اهلل عميه وسمـ ك ي

رر وي رار ك . ) 8 ( .

واما اذا كاف رجوع الزوج عف موافقته لسبب مشروع  ،ك ف يكوف طمبه تفرغ الزوجة لمعناية بايطفاؿ الذيف ولدوا بعد

عمؿ الزوجة مهال  ،أو أي سبب قريب منه أو نحوي  .فال شؾ أف الرجوع عف الموافقة مبرر  ،ولكف يبد أف يقيد ذلؾ
بعدـ الحاؽ ال رر بالزوجة كاف تكوف لها سنوات خدمة طويمة في مجاؿ عممها  ،وقاربت سف التقاعد مهال فيكوف في

تركها لمعمؿ

رر كبير لها  .وهنا ي تي دور القا ي في الموازنة بيف المصالم والمفاسد المترتبة عمى رجوع الزوج عف

موافقته  ،وله يستعيف في ذلؾ ب هؿ الخبرة .
التعديل الخامس :الخمع القضائي
نصت المادة (  ) 6مف القانوف المعدؿ عمى ما يمي ح ك تعدؿ المادة (  ) 686مف القانوف األصمي باعتبار ما ورد فيها
فقرة ( أ ) وا افة الفقرتيف ( ب ) و ( ج ) التاليتيف إليها ح

 1انًشاخغ انغببمت  ،انذفٕع انًٕضٕػٛت ف ٙدػبٖٔ انُفمبث  ،يأيٌٕ أبٕ عٛف 226 – 221
َ 2ظشٚت انخؼغف ف ٙاعخؼًبل انسك  ،د .فخس ٙانذس146 : ُٙٚ
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ب – لمزوجة قبؿ الدخوؿ أو الخموة أف تطمب إلى القا ي التفريؽ بينها وبيف زوجها اذا استعدت يعادة ما استممته مف
مهرها وما تكمؼ به الزوج مف نفقات الزواج  .ولمزوج الخيار بيف أخذها عينا أو نقدا  ،واذا امتني الزوج عف تطميقها

يحكـ القا ي بفسخ العقد بعد

ماف اعادة المهر والنفقات .

ج – لمزوجيف بعد الدخوؿ أو الخموة أف يت ار يا فيما بينهما عمى الخمي  ،فٍإف لـ يت ار يا عميه و أقامت الزوجة دعواها
بطمب الخمي مبينة باقرار صريم منها أنها تبغض الحياة مي زوجها وأنه ي سبييؿ يستمرار الحياة الزوجية بينهما

وتخشى أف ي تقيـ حدود اهلل بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازؿ عف جميي حقوقها الزوجية وخالعت زوجها وردت
الذي استممته منه حاولت المحكمة الصمم بيف الزوجيف فاف لـ تستطي أرسمت حكميف لمواية مساعي
عميه الصداؽ ٍ

الصمم بينهما خالؿ مدة ي تتجاوز هالهيف يوما فاف لـ يتـ الصمم حكمت بتطميقها عميه با ناً ك .

لقد تـ وبموجب التعديؿ المشار إليه استحداث سبيؿ مف سبؿ التفريؽ بيف الزوجيف لـ يكف موجودا في القانوف

ايصمي وهو التفريؽ بالمخالعة الق ا ية أو الجبرية حاؿ رفض الزوج إج ار المخالعة الر ا ية بينه وبيف زوجته .حيث
أف القانوف ايصمي كاف قد نص عمى أحكاـ المخالعة الر ا ية في الفصػؿ الحػادي عشر ،وفي المػواد مف ( ) 608

إلى (  ) 668وقبؿ الشروع في الحديث عف موجب التعديؿ يبد مف ايشارة إلى معنى الخمي والمقصود به ،
ومشروعيته بوجه عاـ .

 -فالخمي لغة هو النزع وايزالة  ،ومنه قوله تعالى ح ك فاخمي نعميؾ ك ومنه خمي القميص اذا ازاله عنه  .وهو فراؽ

معنى ويكوف بالفتم و ال ـ  ،ويستخدـ المفظ ب ـ أولة تمي از لمخمي المعنوي
الزوجة عمى ماؿ  ،ألف المرأة لباس الرجؿ
ً
عف الحسي ()6

 -وأما الخمي في اصطالح الفقها  ،فقد تباينت تعريفاتهـ له تبعا يختالؼ وجهات النظر وايفهاـ  ،فقد عرفه الكماؿ

الهماـ مف الحنفية بقوله ح ك الخمي ح إزالة ممؾ النكاح بمفظ الخمي ك ( )8وزاد بع هـ عمى التعريؼ بقوله ح ك أو ما في

معناي كالمبارة ك (. )1

 -فالخمي نوع مف الطالؽ له صورة مخصوصة ( )4تقت ي تنازؿ الزوجة عف مهرها أو عف جز منه مقابؿ طالقها مف

زوجها با ناً .

 -وايصؿ في الخمي ا لت ار ي عمى إج ار المخالعة  ،لذلؾ اعتبري كهير مف الفقها عقدا مف عقود المعاو ات  ،ألف

المرأة تبذؿ فيه الماؿ أو العوض مقابؿ طالقها  ،بموافقة الزوج وارادته فكاف عقدا مف العقود له طرفاف ي يتـ إي
بموافقتهما معا  .وعمى هذا سار قانوف األحواؿ الشخصية في الفصؿ الحادي عشر منه المشاراليه .وهو ما جرى عميه
العمؿ في المحاكـ الشرعية منذ سنوات عديدة مف خالؿ تسجيؿ حجت الطالؽ مقابؿ ايب ار سوا أكاف قبؿ الدخوؿ أو

بعدي وعمى ذلؾ يمكف لنا تقسيـ الخمي إلى نوعيف ح
2يخخبس انصسبذ انشاص٘  ، 285 :فخر انببس٘  ،نهؼغمالَ ، 615 / 2 : ٙششذ فخر انمذٚش نهكًبل بٍ انًٓبو  ، 125 / 4 :االخخٛبس نخؼهٛم انًخخبس نهًٕصه256 / 6 : ٙ
 1ششذ فخر انمذٚش 125 / 4
 6ششذ االزكبو انششػٛت  ،نالبٛبَ686 / 1 : ٙ
 4االزٕال انشخصٛت  ،يسًذ يس ٙانذ ٍٚػبذ انسًٛذ 625 :
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النوع األول :
الخمي الر ا ي ح وهو ما يكوف بموافقة الزوج ور اي .

النوع الثاني :

الخمي الق ا ي أو الجبري  ،وهو الزاـ واجبار الزوج عمى اج ار المخالعة وهو مقت ى التعديؿ المشار إليه .
ويبد مف بياف مشروعية كؿ مف النوعيف  ،وخالؼ الفقها في ذلؾ وسيكوف ذلؾ مف عمى النحو التالي ح
النوع األول  :الخمع الرضائي
أدلة مشروعية الخمي ( الر ا ي )

الخمي مشروع بالكتاب  ،والسنة  ،وايجماع .

أوي ح القرآف الكريـ .

قاؿ تعالى ح ك الطالؽ مرتاف ف مساؾ بمعروؼ أو تسريم باحساف وي يحؿ لكـ أف ت خذوا مما آتيتموهف شي ا إي أف
يخافا أي يقيما حدود اهلل فإف خفتـ أي يقيما حدود اهلل فال جناح عميهما فيما افتدت به تمؾ حدود اهلل فال تعتدوها ومف

يتعد حدود اهلل ف ول ؾ هـ الظالموف ك )6 (.

وجه الديله ح

اذا وقي الشقاؽ بيف الزوجيف  ،ولـ تقـ المرأة بحقوؽ الرجؿ  ،أو أبغ ته ولـ تقدر عمى معاشرته  ،فمها أف تفتدي نفسها

منه بما اعطاها وي حرج عميها في بذلها  ،وي حرج عميه في قبوؿ ذلؾ منها .

فالخطاب في قوله تعالى ح ك وي يحؿ لكـ أف ت خذوا مما آتيتموهف شي ا ك لتزواج فقد نهوا أف ي خذوا مف زوجاتهـ شي ا
عمى وجه الم ارة  ،وأما في حالة خوفهما أي يقيما حدود اهلل ب ف يظف كؿ واحد منهما بنفسه أي يقيـ حؽ النكاح

لصاحبه حسب ما يجب عمية لكراهة يعتقدها فال حرج عمى المرأة أف تفتدي  ،وي حرج عمى الزوج أف ي خذ(.)8

واما قوله تعالى ح ك فاف خفتـ اي يقيما حدود اهلل ك فهو خطاب لمحكاـ والمتوسطيف لمهؿ هذا األمر – واف لـ يكف حاكما
ب نه في حاؿ الخوؼ مف أف ي يقيـ الزوجاف حدود اهلل فيما يجب عميهما مف حسف الصحبة وجميؿ العشرة  ،وذلؾ
باستخفاؼ المرأة بحؽ زوجها وسو طاعته يحؿ الخمي وايخذ وكذلؾ أف تقوؿ المرأة ح أني أكرهؾ وي أحبؾ يحؿ الخمي

وايخذ( . )1

قاؿ الرازي ح فاف قيؿ ح لمف الخطاب في قوله ( فاف خفتـ اي يقيما حدود اهلل ) ؟

1عٕسة انبمشة  /آٚت 112
 2حفغٛش ابٍ كثٛش
 3حفغٛش انمشطب268 / 6 ٙ
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فإف قمت لال مة والحكاـ  ،فهؤي ي ي خذوف منهف شي ا ؟ قمنا ح األمراف جا زاف  ،فيجوز أف يكوف أوؿ ايية خطابا
لتزواج  ،وآخرها خطابا لال مة والحكاـ وذلؾ غير غريب في القراف  ،ويجوز اف يكوف الخطاب كمه لال مة والحكاـ ،

ينهـ الذيف ي مروف بايخذ وايتيا عند الترافي إليهـ  ،فك نهـ هـ اآلخذوف والمؤتوف (.)6
السنة النبوية ح

هبتت مشروعية الخمي بالسنة النبوية المطهرة ب حاديث مختمفة منها ح

 .6ما رواي البخاري والنسا ي عف ابف عباس ر ي اهلل عنهما ح ك أف امرأة هابت بف قيس أتت النبي صمى اهلل
عميه وسمـ ،فقالت ح يا رسوؿ اهلل هابت بف قيس ما أعتب عميه في خمؽ ويديف  ،ولكني أكري الكفر في ايسالـ
 .فقاؿ رسوؿ اهلل عميه وسمـ ح أترديف عميه حديقته  .قالت ح نعـ قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميه وسمـ ح أقبؿ

الحديقة وطمقها وتطميقها ك(. ) 8

 .8وفي رواية أخرى عند البخاري ح انها قالت ح ك إني ي اعتب عمى هابت في ديف وي خمؽ  ،ولكني ي أطيقه ،
فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميه وسمـ ح فترديف عميه حديقته  .قالت ح نعـ ك )1(.

 .1وفي رواية هالهة عند البخاري أنها قالت ح ك يا رسوؿ اهلل  ،ما انقـ عمى هابت في ديف وي خمؽ  ،إي أني أخاؼ
الكفر  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميه وسمـ ح فترديف عميه حديقته  ،فقالت ح نعـ ح فردت عميه وامري ففارقها .

ك( )4

أف جميمة بنت سموؿ أتت النبي صمى اهلل عميه وسمـ
 .4ما رواة ابف ماجه عف ابف عباس ر ي اهلل عنهما ح ك ه
فقالت حما اعتب عمى هابت في ديف وي في خمؽ  ،ولكني أكري الكفر في ايسالـ  ،ي أطيقه بغ ا  ،فقاؿ لها
النبي صمى اهلل عميه وسمـ ح أترديف عميه حديقته ؟ قالت ح نعـ ف مري رسوؿ اهلل عميه وسمـ أف ي خذ منها

حديقته وي يزداد ك ) 5( .

 .5ما رواي الدارقطيف عف أبي الزبير ك أف هابت بف قيس بف شماس كانت عندي بنت عبداهلل بف أبي بف سموؿ
وكاف صداقها حديقة فقاؿ النبي صمى اهلل عميه وسمـ أترديف عميه حديقته التي أعطاؾ ؟ قالت نعـ وزيادة .

فقاؿ النبي صمى اهلل عميه وسمـ ح أما الزيادة فال ولكف حديقته  ،ف خذها له وخمى سبيمها  .فمما بمن هابت بف
قيس قاؿ ح قد قبمت ق ا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميه وسمـ ك رواي الدار قطني باسناد صحيم  ،وقاؿ سمعه أبو

الزبير مف غير واحد ) 6 ( .

 .6ما رواي أبو داود ومالؾ وغيرهما عف حبيبة بنت سهؿ اينصارية انها كانت تحب هابت بف قيس بف شماس ،

وأف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميه وسمـ خرج إلى الصبم  ،فوجد حبيبة بنت سهؿ عند بابه في الغمس  ،فقاؿ رسوؿ

 1حفغٛش آٚبث االزكبو  ،يسًذ ػه ٙانغبٚظ . 215 / 2
 2صسٛر بخبس٘ زذٚث سلى ( ٔ ) 5166سلى (  ) 5164عٍُ انُغبئ ٙزذٚث سلى ( ) 6464
 3صسٛر بخبس٘ زذٚث سلى ( ) 5165
 4صسٛر انبخبس٘ زذٚث سلى ( ) 5166
 5عٍُ ابٍ يبخّ زذٚث سلى ( ) 1556
َٛ 6م االٔطبس نهشٕكبَ) 65 / 6 ( ٙ
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اهلل عميه وسمـ ح مف هذي ؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهؿ  .قاؿ ح ما شانؾ ؟

قالت ح ي انا وي هابت بف قيس

 .فمما جا هابت بف قيس قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عمية وسمـ ح هذي حبيبة بنت سهؿ وذكرت ما شا اهلل اف
تذكر .وقالت حبيبة ح يا رسوؿ اهلل كؿ ما أعطاني عندي ح فقاؿ صمى اهلل عميه وسمـ لهابت بف قيس خذ منها

 ،ف خذ منها وجمست في أهمها ك ) 6( .

 .7ما رواي أبو داود عف عا شة ر ي اهلل عنها ح أف حبيبة بنت سهؿ كانت عند هابت بف قيس ف ربها فكسر
بع ها  ،ف تت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميه وسمـ بعد الصبم فاشتكته  ،فدعا النبي صمى اهلل عميه وسمـ هابتا
فقاؿ ح خذ بعض مالها وفارقها  .فقاؿ ح ويصمم ذلؾ يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ ح نعـ  .قاؿ ح فاني أصدقها حديقتيف

وهما بيدها  ،فقاؿ النبي صمى اهلل عميه وسمـ ح خذهما وفارقها ففعؿ ك( ) 8

 .8ما رواي ابف ماجه عف عمرو بف شعيب عف أبيه عف جدي قاؿ ح كانت حبيبة بنت سهؿ تحب هابت بف قيس بف
شماس  ،وكاف رجال دميما  .فقالت ح يا رسوؿ اهلل ح لوي مخافة اهلل اذا دخؿ عمي لبصقت في وجهه  .فقاؿ

رسوؿ اهلل عميه وسمـ حأترديف عميه حديقته ؟ قالت ح نعـ  .فردت عميه حديقته .قاؿ ح ففرؽ رسوؿ اهلل صمى اهلل

عميه وسمـ بينهما ك ) 1( .

 .9روى عكرمة عف ابف عباس ر ي اهلل عنهما أنه قاؿ ح كاف أوؿ مف خالي في ايسالـ أخت عبداهلل بف أبي ،
أتت النبي صمى اهلل عميه وسمـ فقالت ح يا رسوؿ اهلل ي يجتمي رأسي ورأسه أبدا  ،أني رفعت جانب الخبا ،

فرأيته أقبؿ في عدة  .اذ هو أشده ـ سوادا وأقصرهـ قامة  ،وأقبحهـ وجها  .فقاؿ ح أترديف عميه حديقته ؟ قالت

ح نعـ  .وأف شا زدته  .ففرؽ بينهما ) 4 (.
.60

ما رواي الترمذي عف الربيي بنت نعوذ ح أنها اختمعت عمى عهد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميه وسمـ وأمرها

.66

وأخرج عبد الرزاؽ عف معمر قاؿ ح بمغني أنها قالت ح يا رسوؿ اهلل بي مف الجماؿ ما ترى  ،وهابت

النبي صمى اهلل عميه وسمـ أف تعتد بحي ه ك ( ) 5

رجؿ دميـ)6( .

قاؿ القرطبي ح ك وهذا الحديث – حديث زوجة قيس بف هابت – أصؿ في الخمي وعميه جمهور الفقها  .قاؿ مالؾ ح
لـ أنزؿ اسمي ذلؾ مف اهؿ العمـ ،وهو ايمر المجتمي عم يه عندنا  ،وهو أف الرجؿ اذا لـ ي ر بالمراة ولـ يسئ اليها

 1انسذٚث صسٛر  /عٍُ اب ٙدأٔد  ،زذٚث سلى (  ، ) 1116عٍُ ابٍ يبخّ زذٚث سلى (  ، ) 6461يٕطأ يبنك زذٚث سلى ( ) 2526
 2انسذٚث صسٛر  /عٍُ أب ٙدأٔد سلى ( ) 1118
 3عٍُ ابٍ يبخّ  ،زذٚث سلى (  ) 1556لبل االنببَ : ٙضؼٛف
لبل انبٕصٛش٘ ْ :زا اعُ بد ضؼٛف نخذنٛظ انسدبج بٍ اسطبة ٔ ،سٔاِ االيبو أزًذ ف ٙيغُذِ ػٍ ػبذ انمذٔط بٍ بكش بٍ زبٛش ػٍ انسدبج ػٍ ػًشٔ ٔنّ شبْذ
يٍ زذٚث ػبذهللا بٍ ػببط سٔاِ انُغبئٔ ٙابٍ يبخّ
 4سٔاِ ابٍ زشٚش انطبش٘  ،حفغٛش انمشطب262 / 2 ٙ
 5زذٚث صسٛر  ،سٔاِ انخشيز٘ ف ٙخبيؼت بشلى ( ) 2285
 6فخر انببس٘ 612 / 2
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ولـ تؤت مف قبمه  ،واحبت فراقه  ،فانه يحؿ له اف ياخذ منها كؿ ما افتدت به  ،كما فعؿ النبي صمى اهلل عميه وسمـ

في امراة هابت بف قيس واف كاف النشوز مف قبمه باف ي يؽ عميها وي رها  ،رد عميها ما اخذ منها ك )6( .

قاؿ ابف حجر ح ك اف الشقاؽ اذا حصؿ مف قبؿ المرأة فقط جاز الخمي والفدية وي يتقيد ذلؾ بوجودي منهما  ،واف
ذلؾ يشرع اذا كرهت المراة عشرة الرجؿ  ،ولو لـ يكرهها ولـ ير منها ما يقت ي فراقها  ......وأجاب الطبري وغيري عف

ظاهر ايية ك واف خفتـ شقاؽ بينهما ك ب ف المراة اذا لـ تقـ بحقوؽ الزوج التي أمرت بها كاف ذلؾ منف ار لمزوج عنها
غالبا ومقت يا لبغ ه لها  ،فنسبت المخالعة اليهما  ،وعف الحديث ب نه صمى اهلل عميه وسمـ لـ يستفسر هابتا هؿ أنت

كاري لها كما كرهتؾ أـ ي ؟ ك()8

وأما المقصود بقوؿ امراة هابت اني اكري الكفر في ايسالـ فهو إما أف يكوف أنني أكري إف أقمت عندي أف أقي فيما
يقت ي الكفرأو أنها قد تحممها شدة كراهتها له عمى اظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه  ،وهي تعرؼ أف ذلؾ حراـ لكف

خشيت اف يحممها شدة البغض عمى الوقوع فيه ويحتمؿ أف يراد بالكفر كفراف العشير اذ هو تقصير المراة في حؽ الزوج

أو انني أكري لوازـ الكفر مف المعاداة والشقاؽ والخصومة ( .

1

)

النوع الثاني  :الخمع القضائي أو الجبري
اختمؼ الفقها في حكـ اجبار الزوج عمى اج ار المخالعة حاؿ طمب زوجته ذلؾ  .ودور القا ي في اجباري عمى ذلؾ

وقد كاف بحث الفقها لهذي الم سالة متفرعا عف حكـ إجابة الزوج طمب زوجته اج ار المخالعة  ،وقد اختمفوا في ذلؾ
عمى قوليف ح

 القوؿ ايوؿ ح ي يجب عمى الزوج اجابة طمب الزوجة الخمي  ،بؿ يندب له ذلؾ ويستحب  .وهذا ما ذهب اليه

جمهور الفقها مف الحنيفة  ،والمالكية  ،والشافعية  ،والحنابمة والظاهرية ( ) 4وهذي بعض عبارات الفقها في

ذلؾ ح

قاؿ القرطبي ح ك وي معنى لهذا القوؿ – الخمي لمسمطاف – فانما هو عمى ما يت ار ياف به  ،وي يجبري السمطاف عمى

ذلؾ ك )5( .

 1حفٛغش انمشطب262 / 2 ٙ
 2فخر انببس٘ 662 / 2
 3انًشخغ انغببك 612 / 2
 4بذاٚت انًدخٓذ (  ، ) 665 / 4انًفصم ف ٙازكبو انًشأة ٔانبٛج انًغهى  ،ػبذ انكشٚى صٚذاٌ  ، 241 / 8يذٖ زشٚت انضٔخ ٍٛف ٙاٚمبع انطالق  ،د  .ػبذ انسًٍ
انصببَٕ628 / 1 ٙ
 5حفغٛش انمشطب286 / 6 ٙ
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قاؿ الشيخ ابف تيمية ح ك اذا كاف الزوج ايوؿ اكري عمى الفرقة بحؽ مهؿ أف يكوف مقص ار في واجباتها أو م ار لها

بغير حؽ مف قوؿ أو فعؿ كانت الفرقة صحيحة والنكاح الهاني صحيحا وهي زوجة الهاني واف كاف أكري بال رب
او الحبس  ،وهو محسف لعشرتها حتى فارقها لـ تقي الفرقة  ،بؿ اذا أبغ ته وهو محسف اليها  ،فانه يطمب منه

الفرقة مف غير أف يمزـ بذلؾ فاف فعؿ واي أمرت المرأة بالصبر عميه اذا لـ يكف ما يبيم الفسخ()6

وهذا الجواب عف سؤاؿ عف إمراة مبغ ة لزوجها طمبت اينخالع منه  ،وقالت له اف لـ تفارقني واي قتمت

نفسي  ،فاكرهه الولي عمى الفرقة  ،وقد طمبها ايوؿ وقاؿ ح انه فارقها مكرها  ،وهي ي تريد اي الهاني .

قاؿ ابف حزـ ح الخ مي هو ايفتدا اذا كرهت المرأة فخافت اف توفيه حقه  ،أو خافت اف يبغ ها فال يوفيها

حقها فمها اف تفتدي ويطمقها إف ر ي هو ؟ واي لـ يجبر هو ؟ وي أجبرت هي ؟ انما يجوز بت ار يهما )8 (.

قاؿ الشيخ منصور البهوتي مف الحنابمة ح ك واذا كرهت المرأة زوجها لخمقه أي صورته الظاهرة أو الباطنة  ،أو

كرهته لنقص دينه أو كبري  ،أو

عفة  ،او نحو ذلؾ  .وخافت إهما بترؾ حقه  .فيباح لها أف تخالعه عمى عوض

تفتدي به نفسها منه لقوله تعاؿ ح ك فاف خفتـ اي يقيما حدود اهلل فال جناح عميهما فيما افتدت به ك ويسف له اجابتها

لحديث ابف عباس أف إم راة هابت بف قيس جا ت النبي صمى اهلل عميه وسمـ وقالت ح ما أعيب عميه في خمؽ وي
ديف  ،ولكني أكري الكفر في اإلسالـ ،فقاؿ النبي صمى اهلل عمية وسمـ ح أترديف عميه حديقته ؟ قالت ح نعـ ف مرها

بردها  .وأمري بفراقها  .اي أف يكوف الزوج له اليها ميؿ ومحبة فسيتحب صبرها وعدـ افتدا ها .

قاؿ أحمد ح ينبغي لها أف ي تختمي منه وأف تصبر ح قاؿ القا ي ح قوؿ احمد ينبغي لها أف تصبر ح عمى
سبيؿ ايستحباب وايختيار  ،ولـ يرد بهذا الكراهة  ،ينه قد نص عمى جوازي في غير مو ي ك ( .

1

)

فهذي بعض النصوص المنقولة عمى الفقها تو م اف مذهب الجمهور هو عدـ وجوب اجابة طمب الزوجة

اج ار المخالعة مف زوجها  ،بؿ له يجيبها إلى طمبها عمى سبيؿ الندب وايستحباب  ،وماداـ ايمر كذلؾ فال مجاؿ
لمقوؿ بوجوب اجبار الزوج عمى ذلؾ ق ا عند امتناعه عف اجابة طمب زوجته .
 القوؿ الهاني ح انه يجب عمى الزوج اف يجيب طمب زوجته اج ار المخالعة وفي حاؿ امتناعه  ،يرفي ايمر إلى
القا ي فيمزمة بذلؾ ويفرؽ بينهما .

والى هذا القوؿ ذهب جماعة مف الفقها إما بالتصريم بذلؾ  ،أو بايشارة إليه فقد ذهب اليه بعض الحنابمة ،
وبعض الشيعة ايمامية وأشار إليه ابف رشد القرطبي والشوكاني الصنعاني وهو المفهوـ مف قوؿ سعيد بف جبير(.)4

وذهب اليه مف العمما المعاصريف الشيخ عمي الخفيؼ  ،والشيخ سيد سابؽ  ،والشيخ أبو ايعمى المودودي ،

والدكتور عبد الرحمف الصابوني وغيرهـ () 6

 1يدًٕػت انفخبٔ٘ البٍ حًٛٛت 262 / 61
2انًسهٗ البٍ زضو 522 / 2
 3كشبف انمُبع نهبَٕٓ141 – 142 / 5 ٙ
 4االَصبف ف ٙيؼشفت انشاخر يٍ انخالف نؼالء انذ ٍٚانًشدأ٘  ، 686 / 8بذاٚت انًدخٓذ البٍ سشذ َٛ ، 665 / 4م االٔطبس نهشٕكبَ ، 66/ 6 ٙعبم انغالو
نهصُؼبَ ، 266 / 6 ٙيذٖ زشٚت انضٔخ ٍٛف ٙاٚمبع انطالق 628 / 1
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وهذي بعض عبارات الفقها الدالة عمى وجوب اجابة الطمب الزوج الخمي .
قاؿ الش يخ عال الديف المرداوي الحنبمي ح ك واذا كانت المرأة مبغ ة لمرجؿ وتخشى اف ي تقيـ حدود اهلل فال باس
اف تفتدي نفسها منه  ،فيباح لمزوجة والحالة هذي عمى الصحيم مف المذهب  ،وعميه أكهر ايصحاب .

واختمؼ كالـ الشيخ تقي الديف رحمة اهلل في وجوب ايجابة اليه والزـ به بعض حكاـ الشاـ المقادسة الف ال ()8

 -فالوا م مف كالـ الشيخ المرادي أف هنالؾ مف يقوؿ بوجوب اجابة طمب الزوجة لمخمي مف الحنابمة .

 كما أنه يشير إلى مسالة هامة وهي التطبيؽ العممي في بعض العصور ايسالمية يلزاـ الق اة بالمخالعة عندطمب الزوجة مف خالله ما فعمه بعض حكاـ الشاـ الف ال بشهادة المرداوي  .عمما ب ف وفاة الشيخ المرداوي

كانت في عاـ  885هػ .

قاؿ سعيد بف جبير ح ك ي يكوف الخمي حتى يعظها  ،فإف اتعظت هجرها  ،فإف اتعظت واي

ربها  ،فاف اتعظت

واي ارتفعا الى السمطاف فيبعث حكما مف اهمه وحكما مف اهمها  ،فيرداف ما يسمعاف الى السمطاف فاف راى بعد ذلؾ أف

يفرؽ فرؽ واف راى أف يجمي جمي ) 1( .

فالوا م مف كالـ سعيد بف جبير رحمة اهلل انه يرى أف السمطاف يجبر عمى الخمي بعد بعث الحكميف  ،ولو ذلؾ واجبا

عمى الزوج لما الزـ به السمطاف .
قاؿ ابف رشد ح ك والفقة أف الفدا انما جعؿ لممراة في مقابمة ما بيد الرجؿ مف الطالؽ  ،فانه لما جعؿ الطالؽ

بيد الرجؿ اذا فرؾ المراة  ،جعؿ الخمي بيد المراة اذا فركت الرجؿ ك )4 ( .

والمدقؽ في كالـ ابف رشد يستنتت منه يرى أف يذهب إلى القوؿ بوجوب المخالعة اذا طمبت المراة  ،ينه يرى أف الشرع

جعؿ الخم ي بيدها وليس كما يرى جمهور الفقها مف أنه عقد قا ـ عمى الت ار ي  ،ينه في مقابمة حؽ الرجؿ في

الطالؽ .

قاؿ الشيخ سيد سابؽ ح ك والخمي يكوف بت ار ي الزوج والزوجة  ،فاذا لـ يت ار يا بينهما  ،فممقا ي الزاـ الزوج
بالخمي  ،يف هابتا وزوجته رفعا أمرهما إلى النبي صمى اهلل عميه وسمـ  ،والزمه الرسوؿ باف يقبؿ الحديقة ويطمؽ  .ك (

)5

 1فشق انضٔاج نهشٛخ ػه ٙانخفٛف ص  ، 265فمت انغُت  ،عٛذ انغببك  ، 611 / 1زمٕق انضٔخ ٍٛابٕ االػهٗ انًٕدٔد٘ ص 64
 2االَصبف 686 / 8
 3أزكبو انمشآٌ نهسصبص 486 / 2
 4بذاٚت انًدخٓذ 665 / 4
 5فمت انغُت  ،عٛذ االعبك 611 / 1
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قاؿ الشيخ عمي الخفيؼ ح ك أليس يستنبط مف هذا الحديث الصحيم – حديث إمراة هابت – أف يكوف لمقا ي

حؽ المخالعة بيف الزوجيف اذا رفعت الزوجةامرها مي زوجها اليه  ،وانها ي تطيقه بغ ا  ،وأف العشرة ي تستقيـ عمى
هذا الحاؿ  ،وي يمكف اقامة حدود اهلل معها  ،فيامرهما القا ي بالمخالعة عمى ما أعطاها مف مهر  ،فاف استجابا واي

ق ى ذلؾ بينهما ونفذ ق اؤي فيهما اذا ر يت بذلؾ الزوجة وأبى الزوج ؟ ( ) 6

قاؿ الشيخ ابو ايعمى المودودي ح ك اذا عر ت المراة الفدية عمى الرجؿ  ،ولـ يقبمها  ،حؽ لها الرجوع الى

الق ا مهمما هو ظاهر مف الفاظ ايية ح ك فاف خفتـ اي يقيما حدود اهلل ك فالخطاب في قوله ك فاف خفتـ ك موجه الى

أولي ايمر المسمميف يف واجب اولي ايمرحماية حدود اهلل  ،ومف هـ يمزـ عميهـ – اذا شعروا بالخوؼ مف تعدي حدود

اهلل  ،وعدـ اقامتها – أف يعطوا المراة حقها الذي اعطاي لها اهلل مف اجؿ الحفاظ عمى حدود اهلل ) 8 ( .

هذي بعض نصوص الفقها والعمما القا ميف بوجوب اجابة طمب الزوجة لممخالعة  .وفي حاؿ ايمتناع فاف القا ي

يمزـ الزوج بذلؾ وساورد المزيد منها عند ايستديؿ لهذا القوؿ .
أدلة القوؿ ايوؿ ح
استدؿ جمهور الفقها لمقوؿ بعدـ وجوب اجابة طمب الزوجة لممخالعة وعدـ اجبار القا ي عمى ذلؾ بما يمي ح

 .6أف أمر النبي صمى اهلل عميه وسمـ لهابت بف قيس بقبوؿ الخمي مف زوجته هو أمر استحباب وندب  ،وارشاد ،
واصالح ي أمر وجوب ) 1 (.

 .8أف عقد المخالعة عقد يقوـ عمى الت ار ي بيف الزوجيف  ،فال يممؾ القا ي ايلزاـ به  ،وايجبار عميه ( )4

 .1اف الخمي يصم دوف السمطاف فال يشترط اذنه في ذلؾ كما هو الحاؿ في الطالؽ والنكاح فانهما يصحاف بال
اذف السمطاف لذلؾ ي موجب لرفعه الى السمطاف ) 5 ( .

وقد روي عف عمي وعمر وعهماف و ابف عمر وشريم والزهري أف الخمي جا ز دوف السمطاف ( .

6

)

قاؿ السرخسي ح الخمي جا ز عف السمطاف وغيري  ،ينه عقد يعتمد الت ار ي كسا ر العقود وهو بمنزله الطالؽ

بعوض  ،ولمزوج ويية ايقاع الطالؽ  ،ولها التزاـ العوض  ،فال معنى إلشتراط ح رة السمطاف في هذا العقد ( .)7

أدلة القوؿ الهاني ح

استدؿ القا موف بوجوب اجابة الزوجة لمخمي وأف القا ي يمزـ بذلؾ حاؿ ايمتناع بما يمي ح

 1فشق انضٔاج  ،انشٛخ ػه ٙانخفٛف ص 265
 2زمٕق انضٔخ ، ٍٛأبٕ االػهٗ انًٕدٔد٘ ص 56
 3فخر انببس٘  ،البٍ زدش انؼغمالَ ، 612 / 2 ٙيذٖ زشٚت انضٔخ ٍٛف ٙانطالق 628 / 1
 4حفغٛش انمشطب268 / 6 ٙ
 5انًشخغ انغببك االعخُكبس البٍ ػبذ انبش 655 / 6
 6ازكبو انمشآٌ نهسصبص 468 / 2
 7انًبغٕط نهغشخغ266 / 6 ٙ
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 .6أف امر النبي صمى اهلل عميه وسمـ لهابت بف قيس بقبوؿ المخالعة مف زوجته هو امر لموجوب  ،يف ايصؿ
في ايمر هو الوجوب وي يصرؼ عنه إي بقرينه كما هو مقرر عند ايصولييف . ) 6( .

قاؿ الشوكاني ح ك هو امر ارشاد واصالح ي ايجاب  .ولـ يذكر ما يصرؼ ايمر عف حقيقته ك ( )8وقاؿ

الصنعاني ح ك وأما امري صمى اهلل عميه وسمـ بتطميقه بها فانه أمر ارشاد ي ايجاب كذا قيؿ  .والظاهربقا ي عمى
أصمه مف اييجاب  .ويدؿ عميه قوله تعالى ح ك فامساؾ بمعروؼ او تسريم باحساف ك  ،فاف المراد يجب عميه
أحد ايمريف  ،وهنا قد تعذر ايمساؾ بالمعروؼ لطمبها الفراؽ  ،فيتعيف عميه التسريم باحسافك()1

 .8قوله تعالى ح ك فاف خفتـ اي يقيما حدود اهلل فال جناح عميهما فيما افتدت به ك ( ) 4

فالخطاب موجه إلى الحكاـ واي مة والمتوسطيف لمصمم كما بينا في ايستديؿ لمشروعية الخمي الر ا ي .

فما داـ أف المخاطبيف في ايية هـ الحكاـ مف المسمميف وبذلؾ يكوف المعنى أف حكـ اهلل في هذي ايية ح أف الخمي

اذا لـ يتـ باتفاؽ الزوجيف ور اهما فيما بينهما رفي إلى اولي ايمر ) 5 (.

ويؤيد هذا أف ايحاديث المنقولة عف النبي صمى اهلل عميه وسمـ والخمفا الراشديف والتي جا فيها رفي النسا

لدعاوى الخمي ومجي هف عند رسوؿ اهلل صمى اهلل عميه وسمـ والخمفا الراشديف  ،وقبولهـ وسماعهـ لشكايتهف دليؿ
عمى أف الخمي أف لـ يتحقؽ بالر ا والمعروؼ  ،حؽ لممراة اف ترجي إلى الق ا فاف لـ يكف لمقا ي فعال اي
سمطة في هذا ايمر غير ايستماع الى الشكوى واف الزوج اذا رفض خمي زوجته عجز القا ي عف ارغامه عمى
قبوؿ حكمة  ،فاف الرجوع الى القا ي أصال يعتبر حمقا وبمها  ،يف نتيجة الذهاب اليه وعدـ الذهاب اليه واحدة .

()6

وأف المدقؽ في الفاظ الروايات الواردة عف النبي صمى اهلل عميه وسمـ في حوادث الخمي يجدها مهؿ ( طمقها ) أو (
فارقها ) او خؿ سبيمها او نجد الراوي يقوؿ ح ك ففرؽ بينهما ك فال مجاؿ لمشؾ بعد هذا في اف لمقا ي اف يصدر

الحكـ في مسالة الخمي . ) 7 ( .

فا يحاديث الواردة عف النبي صمى اهلل عميه وسمـ ي تدؿ عمى أف ايمر فيها كاف امر ارشاد وندب ي تجب طاعته
كما ذهب الى ذلؾ بعض الفقها  ،اذ ي يترؾ الرسوؿ صمى اهلل عميه وسمـ أمر زوجيف ترافعا اليه،وانتهى بهما

الحاؿ إلى هذا الو ي الذي ي يمت ـ مي ديف وخمؽ دوف أف يشرع له عالجا حاسما وق ا فاصال ) 8( .
 .1المعقوؿ ح

 1يذٖ زشٚت انضٔٚدٍ ف ٙانطالق  ،د  .ػبذ انشزًٍ انصببَٕ628 / 1 ٙ
َٛ 2م االٔطبس نهشٕكبَ66 / 6 ٙ
 3عبم االعالو نهصُؼبَ266 / 6 ٙ
 4عٕسة انبمشة  /آٚت 212
 5زمٕق انضٔخ ، ٍٛأبٕ االػهٗ انًٕدٔد٘  :ص 64
 6انًشخغ انغببك
 7انًشخغ انغببك
 8فشق انضٔاج نهشٛخ ػه ٙانخفٛف ٙص 265
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ٍ
لمعاف سامية  ،وغايات جميمة  ،تتمهؿ في ايجاد المودة والرحمة يبف الزوجيف
اف اهلل سبحانه وتعالة قد شرع الزواج
 ،وأف يكوف كؿ واحد منهما لالخر  ،فاذا ظهر ما يعكر صفو الحياة بينهما واحاؿ الحياة يبنهما إلى جحيـ ي يطاؽ
 ،ويتعذر معه استمرار العشرة بينهما  ،فال شؾ أف الفراؽ يكوف حال لممشكمة  ،ي المشكمة ذاتها،فخير الزوجيف ،

ولعا متهما ويطفالهما اف يتفرقا بالمعروؼ بدؿ أف نطمب منهما ايستمرار في حياة حكـ عميها بالفشؿ .

وبعد استعراض أدلة كؿ مف الفريقيف نجد أف القوؿ بوجوب إجابة الزوج طمب زوجته المخالعة هو القوؿ الذي يغمب

عمى الظف ترجيحه ينه المتفؽ مي ظواهر النصوص الشرعية  ،والقواعد ايصولية في أف ايمر يقت ي الوجوب ،

وي يصرؼ عف الوجوب اي بقرينه  .وهو ما يتفؽ مي مقاصد الشريعة مف الزواج باف يكوف باعها عمى المودة
والرح مة بيف الزوجيف لقوله تعالى ح ك ومف آياته اف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزواجا لتسكنوا إليها وجعؿ بينكـ مودة
ورحمة اف في ذلؾ ييات لقوـ يتفكروف ك ( الروـ ح  ) 86فاذا اتنفى هذا المقصد  ،وظهر

دي مف الشقاؽ والنزاع

والكراهية والبغض  ،كاف الواجب المصير إلى السبيؿ الذي عينه اهلل سبحانه وتعالى بقولهح كفإمساؾ بمعروؼ او
تسريم بإحساف ك  .وهنا يبد مف ايشارة الى أف ترجيم أحد القوليف في المسالة هو امر اجتهادي  ،قد تختمؼ فيه

وجهات النظر  ،ففي الوقت الذي نرجم فيه جواز المخالعة الق ا ية  ،يرى بعض الباحهيف أف الراجم في المسالة

ير في هذا ايختالؼ  ،ينه ناشئ عف ايختالؼ في الفهـ

خال ؼ ذلؾ  ،وهو عدـ جواز المخالعة الق ا ية وي

 ،وهو ظاهرة طبيعية وصحية  .بؿ أف ذلؾ باعث عمى إه ار الفقة ايسالمي  ،وجعمه كما كاف عمى الدواـ – حيويا

قاد ار عمى التصدي لجميي المشكالت في كؿ زماف ومكاف  .ولكف يبد اف يعذر بع ا بعض في هذا ايختالؼ ،
وأف نقر باف كال القوليف آ ار شرعية قا مة عمى اجتهاد شرعي مقبوؿ  ،وأف لولي ايمرأف يتبنى مف هذي اي ار ما

يراي محققا لممصمحة وسبيال يصالح الفرد والمجتمي  ،حتى ولو كاف الراي المتبنى مرجوحا عند المخالؼ ينه
يجوز لولي اي مر فعؿ ذلؾ ويقوؿ ايستاذ مصطفى الزرقاوي في هذا الصدد ح ك اف الفقها قد اعتبروا أوامر

السمطاف – ولي ايمر مرعية نافذة شرعا  ،ولو كانت تت مف تقييد مطمؽ  ،او مني جا ز  ،أو ترجيم رأي فقهي
مرجوح  ،ما دامت تستند إلى مصمحة يرجي ألى ولي األمر تقديرها  ،بحسب قاعدة المصالم المرسمة ك ) 6( .

فمما تعذر ايمساؾ بالمعروؼ  ،تعيف التسريم باحساف .

األسباب الموجبة لتعديل المادة (  ) 621باإلضافة الفقرتين ( ب ) و ( ج ) :
بعد استعراض آ ار الفقها في مسالة جواز الخمي الق ا ي  ،وترجيم الرأي القا ؿ بجواز إجبار الزوج عمى إج ار

المخالعة عند طمب الزوجة  ،يبد مف اإلشارة إلى األسباب الموجبة لهذا التعديؿ مف خالؿ التطبيؽ العممي في

المحاكـ الشرعية  .فقد جا في األسباب الموجبة لتعديؿ هذا القانوف ما نصه ح ك وقد أ يفت الفقرتاف (ب ) ( ج )
1
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إلى المادة (  ) 686مف القانوف األصمي لمعالجة حايت وقعت في التطبيؽ العممي لمني التعسؼ في استعماؿ

الزوج لحقه في الطالؽ فاجاز التعديؿ لمزوجة قبؿ الدخوؿ والخموة طمب التفريؽ إذا استعدت لدفي ما استممته مف
مهرها  ،وما تكمفه الزوج مف نفقات لهذا الزواج  ،وأعطى التعديؿ الخيار لمزوج ب خذ ذلؾ عينا أو قيمته توازنا بيف

حقوؽ كال الطرفيف .

وقد أ يفت الفقرة ( ج ) لمعالجة حالة عدـ ت ار ي الزوجيف بالمخالعة  ،ف باحت لمزوجة المجو إلى المحكمة

تطمب التفريؽ بينها وبيف زوجها مي استعدادها بالتنازؿ عف كامؿ حقوقها الزوجية واعادة ما قب ته مف مهرها،

وذلؾ ينها تبغض الحياة معه .وقد حدث مهؿ ذلؾ في عهد الرسوؿ صمى اهلل عميه وسمـ إذ أمر الزوجة أف تعيد

لمزوج حديقته  ،وأمري بطالقها  ،وبه أخذ القانوف المصري حديها () 6

مف خالؿ استعراض النص المذكور لالسباب الموجبة لمتعديؿ يت م أف الباعث عمى هذا ما يمي ح

 .6الواقي العممي في المحاكـ الشرعية الذي يؤكد وجود الكهير مف الق ايا و النزاعات بيف الزوجيف التي يطوؿ

أمر الفصؿ فيها بسبب تعسؼ الزوج في استخداـ حؽ الطالؽ  ،فيصر عمى عدـ الطالؽ ا ار ار بالزوجة مي
أف اهلل سبحانه وتعالى قد نهى عف ذلؾ بقوله تعالى ح ك وي تمسكوهف

ار ار لتعتدوا ومف يفعؿ ذلؾ فقد ظمـ

نفسه ك ( البقرة ح . ) 816

 .8اف معظـ المشاكؿ التي تحدث بيف الزوجيف تكوف في الغالب داخؿ البيت الزوجية  ،ايمر الذي يتعذر معه
اطالع الغير عميها  ،وبالتالي قد يتعذر عمى الزوجة في كهير مف الحالت اهبات الشقاؽ النزاع المستحكـ بينها

وبيف زوجها  ،ايمر الذي يستوجب رد دعواها اذا حمؼ المدعى عميه اليميف عمى نفي دعواها  ،وفي ذلؾ ما

فيه مف ال رر البالن الذي ي يقري شرع وي عقؿ .

 .1اف بعض اسباب النزاع والشقاؽ بيف الزوجيف قد يكوف سببه نفسيا باف تكوف الزوجة كارهة أو مبغ ة لمزوج
مي عدـ صدور ما يستدعي النزاع والشقاؽ مف الزوج  .واف ايمور النفسية والعاطفية مما ي يمكف اهباته
بالبينات  ،ينها مما ي يستطيي الشهود الوقوؼ عميه  ،ينها ليست وقا ي مادية  .واستمرار الحياة مي هذا الكري
أو البغض فيه مف المشقة وال رر ما فيه لذلؾ وجدنا أف امرأة هابت بف قيس لـ تذكر في معظـ الروايات

الصحيحة لمحديث أمو ار مادية صادرة عف هابت بف قيس  ،بؿ انها مدحته حيث زكت اخالقه ودينه  ،ولكنها
كرهته بغ ا  ،وهذا امر نفسي محض  ،ومي ذلؾ إستجاب لها النبي صمى اهلل عميه وسمـ وطمب مف هابت اف

يخالعها  ،ولـ يطمب منها اف تهبت دعواها بؿ اكتفى بقولها بعد

ماف رد المهر الذي قب ته .

 .4اف بعض الزوجات يكف حريصات عمى عدـ افشا اسرار الزوجية اما خجال وحيا  ،واما حرصا عمى ايسرة
بعدـ بياف أو نشر امور خاصة بيف الزوجيف قد يكوف في نشرها واذاعتها اسا ة إلى الزوج الذي هو أب ألطفاؿ

هذي الزوجة  ،فحرصها عمى اويدها يمنعها مف ايسا ة اليهـ مف خالؿ ايسا ة الى والدهـ  .فتكميفها ببياف

سبب المخالعة مخالؼ لهذي الحكمة وهذا المقصد .

1
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 .5اف التعديؿ المذكور راعي التوازف بيف مصالم الزوجيف مف خالؿ تمكيف الزوجة مف الحصوؿ عمى الطالؽ بعد
تاميف ما دفعه الزوج مف مهر  ،وما تكمفه مف مهر ونفقات زواج اذا كاف الطمب قبؿ الدخوؿ .

 .6اف القانوف الزـ القا ي بوجوب بذؿ الجهد لمحاولة ايصالح بيف الزوجيف وارساؿ حكميف لمواية مساعي
المصالحة بينهما خالؿ هالهيف يوما في حاؿ طمب الخمي بعد الدخوؿ  ،حيث مف المتوقي اف يكوف بينهما أويد

وذلؾ لمتحقؽ مف اصرار الزوجة عمى طمب المخالعة واف طمبها لـ يكف ج ار حالة انفعالية مف شانها اف تهدـ
اسرة وانما كاف بنا عمى قناعات راسخة بهذا الخصوص  .فاذا لـ تفمم محاويت ايصالح تحقؽ لمقا ي

الرغبة ايكيدة بالمخالعة وعميه يتـ التفريؽ بيف الزوجيف .

قرار مجلس االعيان االردني الموقر بخصوص التعديل
اف التعديالت التي تمت عمى قانوف ايحواؿ الشخصية قد جرت بموجب قانوف مؤقت يحمؿ الرقـ (  ) 88لسنة 8006
 ،وهذا يستمزـ اج ار دستوري بعر ه عمى مجمس ايمة بشقيه ايعياف والنواب يق ارري او ردي .

حيث اف صاحب الويية الدستورية في ذلؾ  .بالفعؿ عرض القانوف عمى مجمس النواب ايردني الموقر الذي قرر ردي
هـ عرض عمى مجمس ايعياف الموقر الذي ادخؿ بعض التعديالت عمى القانوف المذكور  ،هـ اعيد عر ه عمى

مجمس النواب الموقر الذي أصر عمى ق ارري السابؽ برد القانوف المؤقت مي التعديالت التي ادخمها مجمس ايعياف

الموقر  ،ايمر الذي يستمزـ استحقاؽ دستوري بعرض القانوف مرة أخرى عمى مجمس ايمة بشقيه ايعياف والنواب
ليصار الى اق ارري أو ردي حسب ما يرى المجمساف صاحبا الويية الدستورية في ذلؾ  .ونامؿ اف يقر القانوف المذكور بعد

إقرري فيما أرى واهلل
التعديالت التي ادخمت عميه مف قبؿ مجمس ايعياف الموقر  ،لما لذلؾ مف مصمحة ظاهرة في ا
سبحانه وتعالى اعمـ خاصة وأف التعديالت التي أقرها مجمس ايعياف الموقر هي تعديالت جوهرية مو وعية  ،اخذت
بعيف ايعتبار ما افرزة التطبيؽ العممي لمقانوف المذكور  ،وصوبت ما يجب تصويبه في نصوص القانوف المعدؿ فقد

قرر مجمس ايعياف اعادة صياعة الفقرة ( ب ) و ( ج ) مف المادة (  ) 686عمى النحو التالي ح

ب – لمزوجيف قبؿ الدخوؿ أو الخموة اف يت ار يا فيما بينهما عمى الخمي  .ولمزوجة قبؿ الدخوؿ أو الخموة اف تطمب الى

القا ي التفريؽ بينها وبيف زوجها اذا استعدت يعادة ما استممه مف مهرها وما تكمؼ به الزوج مف نفقات الزواج وعمى

القا ي اف يبذؿ جهدي لمصمم بيف الزوجيف  ،فاف لـ يستطي ارسؿ حكميف لمواية مساعي الصمم خالؿ مدة ي تتجاوز
هالهيف يوما  .فاف لـ يتـ الصمم وامتني الزوج عف تطمييقها يحكـ القا ي بتطميقها عميه با نا بعد

والنفقات كما يحددها الحكماف .

ماف اعادة المهر

ج – لمزوجيف بعد الدخوؿ او الخموة اف يت ار يا فيما بينهما عمى الخمي  .فاف لـ يت ار يا عميه واقامت الزوجة دعواها
بطمب الخمي مبينة باقرار صريم انها تبغض الحياة مي زوجها  ،وأنه ي سبيؿ يستمرار الحياة الزوجية بينهما  ،وانها

تخشى لذلؾ اي تقيـ حدود اهلل  ،وافتدت نفسها برد المقبوض مف مهرها  ،وبالتنازؿ عف باقي حقوقها الزوجية  ،يبذؿ
27

القا ي جهدي بايصالح بينهما  ،فاف لـ يستطي ارسؿ حكميف لمواية مساعي الصمم بينهما خالؿ مدة ي تتجاوز

ستيف يوما  ،فاف لـ يتـ الصمم حكمت المحكمة بتطميقها عميه با نا ك .

أف التعديؿ الذي أقري مجمس ايعياف الموقر هو تعديؿ جوهري ومو وعي ومهـ  ،لالسباب التالية ح

 .6اف قرار مجمس ايعياف قد وحد بيف م موف ايحكاـ الصادرة في دعاوى الخمي سوا اكاف قبؿ الدخوؿ والخموة
اـ بعدهما  ،بحيث أصبم التفريؽ في كمتا الحالتيف بطمقة با نة بعد أف كاف في القانوف المؤقت تطميقا با نا بعد

الدخوؿ والخموة  ،وفسخا لعقد الزواج قبؿ الدخوؿ والخموة  .اذ ي موجب لمتفريؽ بيف الحالتيف  ،وهذا ما يتفؽ
مي أحكاـ المخالعة المنصوص عميها في الفصؿ الحادي عشر مف القانوف ايصمي  ،وهذا ما ذهب اليه

جمهور الفقها الذيف قالوا ب ف التفريؽ بالخمي طالؽ با ف  ،وليس فسخا ( ، ) 6وفرؽ كبير بيف ايمريف مف

حيث ترتيب ايحكاـ ي يؽ المجاؿ عف بيانه .

 .8اف قرار مجمس ايعياف الزـ القا ي ببذؿ الجهد لالصالح بيف الزوجيف قبؿ الدخوؿ والخموة وارساؿ حكميف
لمواية مساعي الصمم خالؿ هالهيف يوما  .وهذا امر حسف  ،فبعد اف كاف القانوف المؤقت أغفؿ مس لة الصمم
بيف الزوجيف قبؿ الدخوؿ او الخموة جا قرار مجمس ايعياف بتالفي ذلؾ  ،يعطا الزوجيف فرصة في مراجعة
نفسيهما  ،وايقباؿ عمى الصمم اف امكف ذلؾ  .وجنب الزوجة القرار العاطفي اينفعالي مف خالؿ مواية

مساعي الصمم خالؿ هالهيف يوماً .

 .1اف قرار مجمس ايعياف اعطى الحكميف صالحية تقدير نفقات الزواج حاؿ طمب الزوجة المخالعة قبؿ الدخوؿ
أو الخموة  ،وهذا امر حسف لمغاية  ،حيث أف التطبيؽ العممي أظهر أف الخالؼ بيف الزوجيف عمى نفقات

الزواج قد يكوف كبي ار وقد يستمزـ وقتا طويال لمفصؿ فيه مف قبؿ المحكمة  ،ايمر الذي يطيؿ أمر التقا ي
لدرجة كبيرة جدا في بعض الحايت  .مي اف التفريؽ قبؿ الدخوؿ او الخموة يجب أف يكوف أسهؿ و أسير مف

التفريؽ بعد الدخوؿ او الخموة  ،حيث أنهما لـ يكونا أسرة بالمعنى الحقيقي بعد  ،لذلؾ فاف التعديؿ المقر مف
مجمس ايعياف ينسجـ مي غاية المشرع في تشريي المادة .

 .4اف اعطا الحكميف الموهوقيف المنتخبيف مف قبؿ المحكمة صالحية تقرير ما تكمفه الزوج مف نفقات الزواج ،
آخذيف بعيف ايعتبار العرؼ والعادة هو في حقيقته قياس عمى صالحية الحكميف في دعاوى الشقاؽ والنزاع

المنصوص عميها في المادة (  ) 618مف القانوف ايصمي  ،الذي أعطاهما حؽ تقدير العوض وفؽ ما يظهر

لهما حسب تفصيؿ مذكور في المادة المشار إليها .

 .5اف زيادة المدة الممنوحة لمحكميف لمواية مساعي الصمم بيف الزوجيف بعد الدخوؿ او الخموة مف هالهيف يوما
في القانوف المعدؿ إلى ستيف يوما وفؽ قرار مجمس ايعياف هو امر في غاية ايهمية  ،حيث انه وفي كهير
مف الحايت يكوف بيف الزوجيف اطفاؿ  ،وي شؾ أف التفريؽ بينهما مؤهر سمبا عمى هؤي ايطفاؿ  ،لذلؾ يجب

التروي وعدـ السرعة في التفريؽ في مهؿ هذي الحايت أمال بحصوؿ الصمم بيف الزوجيف  ،خاصة وأف طوؿ

1

فشق انُكبذ  ،انشٛخ ػه ٙانخفٛف 224 – 285 :

28

الفترة مف ش نه أف يحمؿ ا لنفس عمى الهدو  ،وبذلؾ يكوف القرار بنا عمى تصميـ وارادة  ،ورغبة عقالنية ي

ق ار ار عاطفيا انفعاليا تحت تاهير مشكمة عار ة .

التعديل السادس  :التعويض عن الطالق التعسفي
نصت المادة (  ) 7مف القانوف ايصمي عمى ما يمي ح ك يمغى نص المادة (  ) 614مف القانوف ايصمي  ،ويستعاض

عنه بالنص التالي ح
المادة (  ) 614ح

اذا طمؽ الزوج زوجتة تعسفا ك ف طمقها لغير سبب معقوؿ  ،وطمبت مف القا ي التعويض حكـ لها عمى مطمقها
بتعويض ي يقؿ عف نفقة سنة وي يزيد عف نفقة هالث سنوات  ،ويراعى في فر ها حاؿ الزوج يس ار و عس ار ويدفي

جممة اذا كاف الزوج موس ار  ،و اقساطا اذا كاف الزوج معس ار وي يؤهر ذلؾ عمى حقوقها الزوجية ايخرىك.

وقد نصت المادة (  ) 614مف قانوف ايحواؿ الشخصية الممغاة عمى ح ك اذا طمؽ الزوج زوجته تعسفا ك ف طمقها لغير
سبب معقوؿ  ،وطمبت مف القا ي التعويض  ،حكـ لها عمى مطمقها بالتعويض الذي يراي مناسبا  ،بشرط اف ي يتجاوز

مقدار نفقتهاعف سنة  ،ويدفي هذا التعويض جممة أو مقسطا حسب مقت ى الحاؿ  ،ويراعى في ذلؾ حاؿ الزوج يس ار

وعس ار  ،وي يؤهر ذلؾ عمى باقي الحقوؽ الزوجية ايخرى بما فيها نفقة العدة ك

فبموجب التعديؿ تـ رفي مقدار التعويض عمى الطالؽ التعسفي مف نفقة سنة لممطمقة في حدي ايعمى الى

مقدار نفقة المطمقة عف مدة ي تقؿ عف سنة وي تزيد عف هالث سنوات  .فهذا التعديؿ المو وعي الوحيد عمى المادة (
 ) 614مف القانوف ايصمي .

والباعث عمى هذا التعديؿ مني الزوج مف التعسؼ في استخداـ حؽ الطالؽ  ،باف ي يقدـ عمى الطالؽ دوف سبب
مشروع او معقوؿ مما يؤدي إلى الحاؽ ال رر بالمطمقة نتيجة هذا الطالؽ ايمر الذي يستوجب تعوي ها عف هذا

ال رر  .وهذا ما تق ي به قواعد نظرية مني التعسؼ في استخداـ الحؽ التي هي نظرية أصيمة في الشريعة ايسالمية

واما عف مقدار هذا التعويض  ،فقد حدد القانوف المعدؿ حدي ايدنى وحدي ايعمى وهذا يعتبر مف باب سمطة ولي ايمر
في تقدير ما يراي ايصمم  ،وايكهر منعا لمتعسؼ في استخداـ حؽ الطالؽ .

ولكف تجدر ايشارة الى اف هذا التعديؿ اييجابي في ظاهرة حمؿ بعض ايزواج الذيف فقدوا الوازع الديني أو ايخالقي

– عمى عدـ ايقداـ عمى الطالؽ مي رغبتهـ في ذلؾ تخوفا مف دفي التعويض الذي قررته المادة المعدلة ولج وا الى
ايسا ة الى زوجاتهـ لحممهف عمى طمب الخمي أو الطالؽ ليكوف مبر ار مف عدـ دفي التعويض المشار اليه .
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ولما كانت مواد قانوف ايحواؿ الشخصية مستمدة مف الشريعة ايسالمية فهي بذلؾ أحكاـ شرعية  .ومف المعموـ اف اهلل
سبحانه وتعالى قد اوكؿ تطبيؽ ايحكاـ الشرعية الى أولي ايمر فيما هو مف اختصاصه  ،والى تقوى المسمـ الذي

يجب عميه أف يكوف التزامه طوعيا وبرقابة ذاتية ،ينه يعمـ أف اهلل سبحانه وتعالى مطمي عمى خا نة ايعيف وما تخفي

الصدوروهو بذلؾ محاسب أماـ اهلل سبحانه وتعالى عف كؿ صغيرة وكبيرة فاذا ما عمـ المسمـ اف الطالؽ أمر بغيض

إلى اهلل سبحانه وتعالى لقوله صمى اهلل عميه وسمـ فيما رواي أبو داوود وابف ماجه عف ابف عمر ر ي اهلل عنهما أف

النبي صمى اهلل عميه وسمـ قاؿ ح ك أبغض الحالؿ إلى اهلل عز وجؿ الطالؽ ك فال يقدـ عميه اي لحاجة مشروعة  ،وفي

المقابؿ اذا كري زوجته وأراد طالقها فال يمسؾ بها ا رار بها والجا لها لطمب الطالؽ أو التنازؿ عف حقوقها لقوله
تعالى ح ك وي تمسكوهف
زوجته عما لحؽ بها مف

ار ار لتعتدوا ك فاذا اقدـ عمى الطالؽ دوف سبب مشروع كاف الواجب عميه شرعا تعويض

رر نتيجة هذا الطالؽ  ،خاصة وأف اهلل سبحانه وتعالى قد اوجب متعة الطالؽ بقوله تعالى

ح ك ولممطمقات متاع بالمعروؼ حقا عمى المتقيف ك ( البقرة ح  ، ) 846فالتعويض نوع مف البدؿ عف متعة الطالؽ

المنصوص عميه في الكتاب العزيز واف كنت مف المناديف ييجاب متعة الطالؽ لكؿ مطمقة سوا اكاف الطالؽ بسبب
مشروع أو بغير سبب ،يف ذلؾ أدعى إلى عدـ اذاعة أو كشؼ أسباب الطالؽ  ،وفي ذلؾ ما فيه مف الستر عمى

عما لحقها نتيجة هذا الطالؽ .
الزوجيف .باي افة الى تطييب نفس المطمقة ه
التعديل السابع  :مشاهدة الصغار
نصت المادة (  ) 8مف القانوف المعدؿ عمى ما يمي ح ك يمغى نص المادة (  ) 661مف القانوف ايصمي ويستعاض

عنه بالنص التالي ح
المادة ( ) 661

أ – يتساوى حؽ ايـ وحؽ الولي في مشاهدة الصغير عندما يكوف في يد غيري ممف له حؽ الح انة .

ب – عند ايخ تالؼ في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته لالـ والولي مرة كؿ أسبوع ولالجداد يـ والجدات مرة في الشهر
ولباقي مف لهـ حؽ الح انة مرة في السنة .

ج  -لمقا ي تحديد زماف المشاهدة ومكانها حسب مصمحة الصغير اذا لـ يتفؽ الطرفاف عمى ذلؾ ك .
واما نص المادة (  ) 661الممغاي مف ال قانوف ايصمي فهو ك يتساوى حؽ ايـ وحؽ ايب أو الجد يب في رؤية

الصغير عندما يكوف في يد غيري ممف له حؽ الح انة ك .
اف التعديؿ المشار اليه ت مف جانبيف أساسييف هما ح

 .6تقنيف ما استقر عميه اجتهاد محكمة ايست ناؼ الشرعية في العديد مف ق اررتها والتي نصت عمى تساوي حؽ
ايـ وحؽ األب  .وحؽ الجد ألب باعتباري وليا في مشاهدة الصغير عندما يكوف في يد غيري وتحديد ذلؾ بمرة

واحدة أسبوعيا عمال بالنصوص الفقهية الواردة في المذهب الحنفي إعماي لممادة (  ) 681مف القانوف األصؿ
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وكذلؾ حؽ األجداد يـ والجدات في مشاهدة الصغيرة وسا ر األقارب ممف لهـ حؽ الح انة عمى التفصيؿ

المذكور في المادة (  ) 6وبذلؾ فاف هذا الجانب مف التعديؿ هو في حقيقته تقنيف ألمر واقي في التطبيؽ العممي
الق ا ي  ،وي جديد فيه بوجه عاـ .

 .8أف التعديؿ قد أعطى القا ي حؽ تحديد زماف ومكاف المشاهدة اذا لـ يتفؽ الطرفاف عمى ذلؾ  .وهذا هو
الجانب ايهـ في التعديؿ  ،فبعد أف كاف القا ي يوكؿ مهمة تحديد زماف ومكاف المشاهدة إلى م مور ايج ار

أو التنفيذ – عند عدـ اتفاؽ ايطراؼ عمى ذلؾ والذي كاف يحدد مكاف المشاهدة في مراكز األمف غالبا  ،أو في
أروقة المحاكـ  ،وهي أماكف غير مناسبة لمشاهدة الصغار  ،حيث تعر هـ إلى أمور سمبية تؤهر في عقمياتهـ
ونفسياتهـ مما قد يشاهدوي في هذي ايماكف مف مراجعة المسجونيف والموقوفيف  ،وأرباب السوابؽ  ،لذلؾ أعطت

المادة القا ي الحؽ في تحديد زماف ومكاف المشاهدة بما يحقؽ مصمحة الصغير،ويحافظ عميه لذلؾ كاف هذا
التعديؿ مو وعيا و روريا لمغاية .
وبعد ،،،
فهذي بعض ايي احات حوؿ التعديالت عمى قانوف ايحواؿ الشخصية التي وجدت مف المناسب الحديث عنها  ،لبياف

موجبات التعديؿ  ،لتكوف عونا لكؿ المهتميف والحريصيف عمى األسرة واستقرارها وحمايتها .

آمال أف اكوف وفقت في مقصدي وغايتي  ،مي العمـ أف ما قدمته ليس بحها أكاديميا متخصصا  ،فذلؾ ليس غايتي مف
كتابة هذي السطور وانما الغاية ما ذكرت سابقا أساؿ اهلل سبحانه وتعالى أف يجعمنا ممف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنه

 .واهلل ولي التوفيؽ

القا ي الشرعي

د .واصؼ البكري
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