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بعد االطالع عىل املواد ٢، ٤٩، ٦٥، ١٦٦ من الدستور،
وعىل القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون املدين.

وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

‰Ë_« r I «

Ã«Ëe??? «

‰Ë_« »U J «

Ã«Ëe « ¡UA ≈

‰Ë_« »U?? «

Ã«Ëe « U bI

©±® …œU*«

الزواج عقد بني رجل وامرأة، حتل له رشعاً، غايته السكن واإلحصان وقوة األمة.
©≤® …œU*«

اخلطبة ال تلزم بالزواج، ومثلها الوعد به، وقبض املهر، وقبول أو تبادل اهلدايا.
* نرش باجلريدة الرسمية – الكويت اليوم – العدد ١٥٧٠ بتاريخ ٢٤ شوال ١٤٠٤هـ املوافق ١٩٨٤/٧/٢٣ السنة الثالثون، 
دل بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٩٦ واملنشور يف الكويت اليوم، اجلريدة الرسمية، العدد ٢٧٦، السنة الثانية واألربعون، ص١  وعُ
والقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٤ واملنشور يف الكويت اليوم، اجلريدة الرسمية، العدد ٦٦٤، السنة اخلمسون، وبالقانون رقم ٦٦ 

لسنة ٢٠٠٧ املنشور يف اجلريدة الرسمية – الكويت اليوم – العدد ٨٥٢ السنة الرابعة واخلمسون.
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©≥® …œU*«

أ. لكل من طريف اخلطبة أن يعدل عنها.
ب. إذا مل حيصل عدول، وتزوجت املخطوبة بآخر، فال يفسخ الزواج.

©¥® …œU*«

أ. إذا عدل أحد الطرفني عن اخلطبة، فللخاطب أن يسرتد املهر الذي أداه أو قيمته يوم 
قبضه إن تعذر رد عينه.

ب. يعترب من املهر اهلدايا التي جر العرف باعتبارها منه.
اخليار  فلها  اخلاطب،  عدل  ثم  جهازاً،  بعضه  أو  مهرها  بمقدار  املخطوبة  اشرتت  ج. إذا 

بني إعادة املهر، أو تسليم ما يساويه كالً أو بعضاً من اجلهاز وقت الرشاء.
©μ® …œU*«

إذا عدل أحد الطرفني عن اخلطبة، وليس ثمة رشوط أو عرف:
، مل يسرتد شيئاً مما أهداه إىل اآلخر. أ. فإن كان عدوله بغري مقتضٍ

، اسرتد ما أهداه إن كان قائامً أو قيمته يوم القبض إن كان  ب. وإن كان العدول بمقتضٍ
. هالكاً أو مستهلكاً

©∂® …œU*«

اآلخر  عدول  اعترب  أحدمها،  من  بسبب  فإن كان  الطرفني،  بعدول  اخلطبة  انتهت  أ. إذا 
بمقتض، وطبقت الفقرة «ب» من املادة السابقة وإال اسرتد كل منهام ما أهداه إن كان 

. قائامً
ب. وإذا انتهت بالوفاة أو بعارض حال دون الزواج، مل يسرتد يشء من اهلدايا.

©∑® …œU*«

يف مجيع األحوال ال ترد اهلدايا التي ال بقاء هلا.
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©∏® …œU*«

ينعقد الزواج بإجياب من ويل الزوجة وقبول من الزوج أو ممن يقوم مقامهام.
©π® …œU*«

بأي  أو  عرفاً  معناه  تفيد  التي  باأللفاظ  مشافهة  الزواج  يف  والقبول  اإلجياب  أ. يكون 
لغة.

ب. وجيوز أن يكون اإلجياب بني الغائبني بالكتابة أو بواسطة رسول.
ج. وعند العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة، فإن تعذرت فباإلشارة املفهمة.

Y U « »U?? «

Ã«Ëe « bI  jz«d

‰Ë_« qBH «

W?????GOB «

©±∞® …œU*«

يشرتط يف اإلجياب والقبول:
أ. أن يكونا منجزين غري دالني عىل التوقيت.
. ب. موافقة القبول لإلجياب رصاحة أو ضمناً

اطالع  منذ  الغائبني  بني  املجلس  ويبدأ  احلارضين،  للعاقدين  العقد  جملس  ج. احتاد 
املخاطب باإلجياب عىل مضمون الكتاب، أو سامعه بالغ الرسول، ويعترب املجلس يف 
 هذه احلال مستمراً ثالثة أيام يصح خالهلا القبول ما مل حيدد يف اإلجياب مهلة أخر



≠ ±∂ ≠

كافية، أو يصدر من املرسل إليه ما يفيد الرفض.
د. بقاء اإلجياب صحيحاً إىل حني صدور القبول.

ه. أن يكون كل من العاقدين احلارضين سامعاً كالم اآلخر، فامهاً أن املقصود به الزواج.
©±±® …œU*«

أ. يشرتط يف صحة الزواج حضور شاهدين مسلمني، بالغني، عاقلني، رجلني، سامعني 
معاً كالم املتعاقدين، فامهني املراد منه.

ب. وتصح شهادة كتابيني يف زواج املسلم بالكتابية.

w?? U « qBH «

Ê«b? UF «

‰Ë_« ŸdH «

W d «Ë q «

©±≤® …œU*«

. يشرتط لصحة الزواج أال تكون املرأة حمرمة عىل الرجل حتريام مؤبداً أو مؤقتاً

‰Ë_« Y L «

…b RL « U d «

©±≥® …œU*«

حيرم عىل الشخص بسبب النسب:
أ. أصله وإن عال.
ب. فرعه وإن نزل.



≠ ±∑ ≠

ج. فروع أبويه وإن بعدوا.
د. الطبقة األوىل من فروع أجداده وجداته.

©±¥® …œU*«

حيرم عىل الرجل بسبب املصاهرة:
أ. من تزوجت أحد أصوله وإن علوا.
ب. من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا.

ج. أصول زوجته وإن علون.
د. فروع زوجته التي دخل هبا دخوالً حقيقياً وإن نزلن.

©±μ® …œU*«

حيرم عىل الشخص فرعه من الزنى وإن نزل، وال حيرم سواه بسبب الزنى.
©±∂® …œU*«

أ. حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب.
ب. وتثبت حرمات املصاهرة بالرضاع.

©±∑® …œU*«

يبلغ مخس رضعات،  يشرتط يف التحريم بالرضاع أن يكون يف احلولني األولني، وأن 
متيقنات، مشبعات.
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w U « Y L « 

W RL « U d «

©±∏® …œU*«

ال ينعقـد:
زواج املسلمة بغري املسلم. ١ .

زواج املسلم بغري كتابية. ٢ .
زواج املرتد عن اإلسالم أو املرتدة، ولو كان الطرف اآلخر غري مسلم. ٣ .

©±π® …œU*«

ال ينعقد زواج الرجل بزوجة غريه أو معتدته.
©≤∞® …œU*«

عليه  حرمت  ذكراً  منهام  كل  فرضت  لو  امرأتني  بني  العدة  يف  ولو  اجلمع  جيوز  ال 
.األخر

©≤±® …œU*«

ال جيوز أن يتزوج الرجل بخامسة قبل أن ينحل زواجه بإحد زوجاته األربع وتنقيض 
عدهتا.

©≤≤® …œU*«

ال جيوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثالث مرات إال بعد انقضاء عدهتا من زوج 
، يف زواج صحيح. آخر، دخل هبا فعالً

©≤≥® …œU*«

ال جيوز أن يتزوج الرجل امرأة أفسدها عىل زوجها إال إذا عادت إىل زوجها األول ثم 
طلقها، أو مات عنها.
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w U « ŸdH «
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ÁbI  w  W UOM «Ë Ã«Ëe « WOK √

©≤¥® …œU*«

أ. يشرتط يف أهلية الزواج العقل والبلوغ.
ب. وللقايض أن يأذن بزواج املجنون أو املعتوه، ذكراً كان أو أنثى إذا ثبت بتقرير طبي أن 

زواجه يفيد يف شفائه، ورىض الطرف اآلخر بحالته.
©≤μ® …œU*«

ال يصح زواج املكره وال السكران.

©≤∂® …œU*«

يمنع توثيق عقد الزواج، أو املصادقة عليه ما مل تتم الفتاة اخلامسة عرشة، ويتم الفتى 
السابعة عرشة من العمر وقت التوثيق.

©≤∑® …œU*«

أ. جيوز التوكيل يف عقد الزواج.
ب. ليس للوكيل أن يزوج من وكله من نفسه إال إذا نص عىل ذلك يف الوكالة.

©≤∏® …œU*«

أ. زواج الفضويل إذا وقع صحيحاً يتوقف عىل إجازة صاحب الشأن.
. ب. إذا جاوز الوكيل يف الزواج حدود وكالته كان فضولياً



≠ ≤∞ ≠

w???? U « Y?? L «

ÃËe « w  W ôu «

©≤π® …œU*«

بالنفس  العصبة  هو  والعرشين  اخلامسة  ومتام  البلوغ  بني  التي  البكر  زواج  يف  أ. الوىل 
حسب ترتيب اإلرث وإن مل توجد العصبة فالوالية للقايض.

ويرس هذا احلكم عىل املجنون واملعتوه، ذكراً كان أو أنثى.
ب. يشرتط اجتامع رأ الوىل واملوىل عليها.

(*)
©≥∞® …œU*«

ال  ولكن  زواجها،  يف  هلا  الرأي  عمرها،  من  والعرشين  اخلامسة  بلغت  من  أو  الثيب 
تبارش العقد بنفسها، بل ذلك لوليها.

أن  الرشعية  التوثيقات  قايض  من  تطلب  أن  للثيب  جيوز  السابقة  الفقرة  من  واستثناء 
يتوىل مبارشة عقد زواجها من زوجها السابق وذلك بعد إخطار وليها لسامع رأيه.

©≥±® …œU*«

إذا عضل الويل الفتاة، فلها أن ترفع األمر إىل القايض ليأمر أو ال يأمر بالتزويج، وكذلك 
إذا تعدد األولياء وكانوا يف درجة واحدة، وعضلوا مجيعاً، أو اختلفوا.

©≥≤® …œU*«

للويل غري املحرم أن يزوج نفسه من موليته برضاها.
©≥≥® …œU*«

أ. من بلغ سفيهاً، أو طرأ عليه السفه، له أن يزوج نفسه.
ب. إذا كان زواجه بعد احلجر فلويل املال أن يعرتض عىل ما زاد عىل مهر املثل.

* الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٤.
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Y U « ŸdH «

…¡UHJ «

©≥¥® …œU*«

يشرتط يف لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئاً للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ 
لكل من املرأة ووليها عند فوات الكفاءة.

©≥μ® …œU*«

العربة يف الكفاءة بالصالح يف الدين.

©≥∂® …œU*«

التناسب يف السن بني الزوجني يعترب حقاً للزوجة وحدها.

©≥∑® …œU*«

الويل يف الكفاءة من العصبة هو األب، فاالبن، فاجلد العاصب، فاألخ الشقيق ثم ألب، 
فالعم الشقيق ثم ألب.

©≥∏® …œU*«

حق  ووليها  الزوجة  من  لكل  كان  كفء،  غري  أنه  تبني  ثم  الكفاءة،  الرجل  ادعى  إذا 
الفسخ.

©≥π® …œU*«

العلم  عىل  سنة  بانقضاء  أو  الرضا،  بسبق  أو  الزوجة،  بحمل  الفسخ  حق  يسقط 
بالزواج.



≠ ≤≤ ≠

l «d « ŸdH «

◊ËdA U  bIF « Ê«d «

©¥∞® …œU*«

أ. إذا اقرتن عقد الزواج برشط ينايف أصله بطل العقد.
ب. وإذا اقرتن برشط ال ينايف أصله، ولكن ينايف مقتضاه، أو كان حمرماً رشعاً بطل الرشط 

وصح العقد.
ج. وإذا اقرتن برشط ال ينايف أصله وال مقتضاه، وليس حمرماً رشعاً صح الرشط ووجب 

الوفاء به، فإن مل يوف به كان للمرشوط له حق طلب الفسخ.
أحد  يف  املرشوط  املعني  الوصف  فوات  عند  السابقة  الفقرة  حكم  د. ويرسي 

الزوجني.
©¥±® …œU*«

جيب أن يكون الرشط مسجالً يف وثيقة العقد.
©¥≤® …œU*«

. يسقط حق الفسخ إذا أسقطه صاحبه رصاحة أو ضمناً



≠ ≤≥ ≠

l «d « »U?? «

UN UJ √Ë Ã«Ëe « Ÿ«u √

‰Ë_« q????BH «

Ÿ«u????? _«

©¥≥® …œU*«

أ. الزواج نوعان: صحيح أو غري صحيح.
ب. الزواج الصحيح ما توافرت أركانه، ومجيع رشائط صحته وفق أحكام هذا القانون، 

وما سواه غري صحيح، وهو باطل أو فاسد.
©¥¥® …œU*«

. الزواج الصحيح نافذ الزم، أو نافذ غري الزم، أو غري نافذ أصالً
©¥μ® …œU*«

أ. الزواج النافذ الالزم هو ما ال يكون موقوفاً عىل إجازة أحد، وال قابالً للفسخ، طبقاً 
ألحكام هذا القانون.

ب. الزواج النافذ غري الالزم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
ج. الزواج غري النافذ هو ما انعقد موقوفاً عىل إجازة من له حق اإلجازة.
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الزواج الصحيح النافذ الالزم ترتتب عليه منذ انعقاده مجيع آثاره الرشعية.
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أ. الزواج الصحيح غري النافذ ال يرتتب عليه يشء من اآلثار قبل اإلجازة، أو الدخول.
ب. وإذا أجيز اعترب نافذاً من وقت العقد.

ج. وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.
©¥∏® …œU*«

الزواج الباطل ال يرتتب عليه يشء من آثار الزواج.
©¥π® …œU*«

: يكون الزواج باطالً
أ. إذا حصل خلل يف الصيغة، أو يف أهلية العاقد يمنع انعقاد العقد.

أو  للغري،  زوجة  أو  مصاهرة،  أو  رضاعاً،  أو  قرابة،  املحارم  من  الزوجة  كانت  ب. إذا 
معتدته، أو مطلقة الزوج ثالثاً، أو ال حيل اجلمع بينها وبني من يف عصمته، أو ال تدين 

بدين ساموي.
ج. إذا كان أحد الزوجني مرتداً، أو كان الزوج غري مسلم واملرأة مسلمة.

ويشرتط يف الفقرتني ب، ج السابقتني – ثبوت العلم بالتحريم وسببه، وال يعترب اجلهل 
عذراً إذا كان ادعاؤه ال يقبل من مثل مدعيه.

©μ∞® …œU*«

كل زواج غري صحيح سو املذكور يف املادة السابقة يعترب فاسداً، ويرتتب عىل الدخول فيه:
أ. وجوب األقل من املهر املسمى ومهر املثل عند التسمية، ومهر املثل عند عدمها.

ب. ثبوت نسب األوالد برشائطه، ونتائجه املبينة يف هذا القانون.
ج. وجوب العدة عقب املفارقة، رضاء، أو قضاء، وبعد الوفاة.

د. حرمة املصاهرة.
©μ±® …œU*«

الزواج الفاسد ال يرتتب عليه أي أثر قبل الدخول.
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جيب املهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.
©μ≥® …œU*«

ال حد ألقل املهر وال ألكثره.
©μ¥® …œU*«

، أو منفعة، مما ال  كل ما صح التزامه رشعاً يصلح أن يكون مهراً، ماالً كان، أو عمالً
ينايف قوامة الزوج.

©μμ® …œU*«

أ. جيب املهر املسمى تسمية صحيحة يف العقد.
، وجب مهر املثل. ب. إذا مل يسم املهر، أو كانت التسمية غري صحيحة، أو نفي أصالً

©μ∂® …œU*«

أ. جيوز تأجيل بعض املهر، وعند عدم النص يتبع العرف.
ب. يسقط األجل املعني يف العقد الستحقاق املهر بالبينونة، أو الوفاة.

©μ∑® …œU*«

إطالق التأجيل يف املهر ينرصف إىل أقرب األجلني.
البينونة، أو الوفاة.
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الترصف،  أهلية  كاميل  كانا  إذا  منه  احلط  وللزوجة  العقد،  بعد  املهر  يف  الزيادة  للزوج 
ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل اآلخر.

©μπ® …œU*«

لألب، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى اخلامسة والعرشين من عمرها، ما مل 
تنه عن ذلك.

©∂∞® …œU*«

إذا اختلف الزوجان يف قبض حال املهر، فالقول للزوجة قبل الدخول، وللزوج بعده 
ما مل يكن ثمة دليل، أو عرف خمالف.

©∂±® …œU*«

يتأكد املهر كله بالدخول احلقيقي، أو باخللوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجني.
©∂≤® …œU*«

إذا قتلت الزوجة زوجها قتالً مانعاً من اإلرث قبل الدخول، اسرتد منها ما قبضته من 
املهر، وسقط ما بقى منه.

وإذا كان القتل بعد الدخول فال تستحق شيئاً من الباقي.
©∂≥® …œU*«

أ. جيب للزوجة نصف املهر املسمى بالطالق قبل الدخول أو اخللوة الصحيحة.
ب. وإذا قبضت زيادة عىل النصف، رجع عليها بالزيادة.

قبل  الطالق  يف  بيشء  عليها  يرجع  ال  أكثر،  أو  مهرها  نصف  لزوجها  وهبت  ج. وإذا 
الدخول أو اخللوة الصحيحة وإن كان ما وهبته أقل من نصف املهر رجع عليها بباقي 

النصف.
©∂¥® …œU*«

جتب للمرأة متعة يقدرها القايض بام ال يزيد عىل نصف مهر املثل، إذا وقعت الفرقة قبل 
الدخول أو اخللوة الصحيحة يف احلاالت املبينة يف الفقرة (ب) من املادة (٥٥).
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اخللوة  أو  الدخول  قبل  الزوجة  من  بسبب  الفرقة  وقعت  إذا  املتعة  أو  كله  املهر  يسقط 
الصحيحة.

©∂∂® …œU*«

إذا تزوج الرجل يف مرض موته بأكثر من مهر املثل جيري عىل الزيادة حكم الوصية.
©∂∑® …œU*«

أو  املهر  أصل  من  الزواج  بوثيقة  جاء  ما  خيالف  ما   دعو اإلنكار  عند  تسمع  أ. ال 
مقداره.

ب. وإذا خلت الوثيقة من بيان املهر، طبقت املادتان التاليتان.
©∂∏® …œU*«

اإلثبات،  عن  املدعي  وعجز  تأكيده،  بعد  املهر  تسمية  أصل  يف  الزوجان  اختلف  أ. إذا 
ادعته  ما  عىل  يزيد  أال  برشط  احللف،  عند  املثل  وبمهر  النكول،  عند  باملسمى  قيض 

الزوجة، وال ينقص عام ادعاه الزوج.
ب. ويرسي ذلك عند االختالف بني أحد الزوجني وورثة اآلخر.

ج. وإذا كان االختالف بني ورثة الزوجني قيض باملسمى إن ثبتت التسمية، وإال فبمهر 
املثل.

د. وإذا كان االختالف قبل تأكيد املهر قيض بنصفه إن ثبتت التسمية، وباملتعة إن مل تثبت، 
برشط أال تزيد عىل نصف ما تدعيه الزوجة، وال تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.

©∂π® …œU*«

إذا اختلف الزوجان يف مقدار املهر املسمى، فالبينة عىل الزوجة، فإن عجزت كان القول 
للزوج بيمينه إال إذا ادعى ما ال يصلح أن يكون مهراً ملثلها عرفاً، فيحكم بمهر املثل، عىل 

أال يزيد عىل ما ادعته الزوجة.
ويرسي ذلك عند االختالف بني أحد الزوجني وورثة اآلخر، أو بني ورثتهام.
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. أ. تصح الكفالة باملهر ممن هو أهل للتربع، برشط قبوهلا يف املجلس، ولو ضمناً
ب. للزوجة أن تطالب الزوج، أو الكفيل، أو مها معاً، وللكفيل أن يرجع عىل الزوج إن 

كفل بإذنه.
ج. الكفالة يف مرض موت الكفيل يف حكم الوصية.

©∑±® …œU*«

أو  له،  املكفول  أو  الكفيل،  بموت  تنقيض  وال  املالئم،  بالرشط  الكفالة  تعليق  يصح 
املكفول عنه.
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أ. ال تلزم الزوجة بيشء من جهاز منزل الزوجية، فإذا أحرضت شيئاً منه كان ملكاً 
هلا.

يكون  وال  قائمة،  الزوجية  دامت  ما  جهاز،  من  الزوجة  حترضه  بام  ينتفع  أن  ب. للزوج 
مسئوالً عنه إال يف حالة التعدي.

©∑≥® …œU*«

إذا اختلف الزوجان يف متاع البيت وال بينة هلام، فالقول للزوجة مع يمينها فيام يعرف 
للنساء، وللرجل مع يمينه فيام عدا ذلك.

بني  أو  اآلخر،  وورثة  الزوجني  أحد  بني  االختالف  عند  احلكم  هذا  ويرسي 
ورثتهام.
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جتب النفقة للزوجة عىل زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت مورسة أو خمتلفة معه يف 
. الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكامً

©∑μ® …œU*«

تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب، وخدمة وغريمها 
حسب العرف.

©∑∂® …œU*«

تقدر النفقة بحسب حال الزوج يرساً وعرساً، مهام كانت حال الزوجة، عىل أال تقل 
عن احلد األدنى لكفاية الزوجة.

©∑∑® …œU*«

أ. جتوز زيادة النفقة ونقصها بتغري حال الزوج أو أسعار البلد.
ب. وال تسمع دعو الزيادة أو النقص قبل ميض سنة عىل فرض النفقة إال يف احلاالت 

االستثنائية الطارئة.
ج. وتكون الزيادة أو النقص من تاريخ احلكم.

©∑∏® …œU*«

ال  الزوج  عىل  ديناً  وجوبه  مع  اإلنفاق  عن  االمتناع  تاريخ  من  الزوجة  نفقة  أ. تعترب 
يتوقف عىل القضاء أو الرتايض، وال يسقط إال باألداء أو اإلبراء مع مراعاة الفقرة 

التالية.
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ب. وال تسمع الدعو هبا عن مدة سابقة تزيد عىل سنتني هنايتهام تاريخ رفع الدعو، إال 
إذا كانت مفروضة بالرتايض.

ج. وإذا كان الزوج غري مقر هبذا الرتايض، فال يثبت إال بالكتابة.
©∑π® …œU*«

إذا  الزوجة  إىل  مؤقتة  نفقة  بأداء  الزوج  يأمر  أن  النفقة   دعو نظر  أثناء  يف  أ. للقايض 
.طلبت ذلك، وتتجدد شهرياً، حتى يفصل هنائياً يف الدعو

. ويكون هذا األمر واجب التنفيذ فوراً
ب. وللزوج أن حيط أو يسرتد ما أداه طبقاً للحكم النهائي.

©∏∞® …œU*«

بدون  ولو  طلبها،  إىل  أجيبت  لزوجها  عليها  بام  نفقتها  دين  مقاصة  الزوجة  طلبت  إذا 
رضاه.

©∏±® …œU*«

إذا طلب الزوج املقاصة بني نفقة زوجته، ودين له عليها، ال جياب إىل طلبه إال إذا كانت 
مورسة، قادرة عىل أداء الدين من ماهلا.

©∏≤® …œU*«

تقدم نفقة الزوجة يف التنفيذ عىل مال الزوج، وإن مل يتسع لسواها.
©∏≥® …œU*«

أفرضت  مستقبلة، سواء  أو  حارضة،  أو  كانت،  ماضية  الزوجية  بنفقة  الكفالة  أ. تصح 
قضاء، أو رضاء، أم مل تفرض.

ترسي أحكام املادتني ٧٠، ٧١ب.  عىل الكفالة بالنفقة.
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أ. عىل الزوج إسكان زوجته يف مسكن أمثاله.
ب. وعليها بعد قبض معجل املهر أن تسكن معه.

©∏μ® …œU*«

ليس للزوج أن يسكن مع زوجته رضة هلا يف مسكن واحد بغري رضاها.
©∏∂® …œU*«

تدعو  ومن  املميزين،  غري  أوالده   سو زوجته  مع  أحداً  يسكن  أن  للزوج  ليس 
من  الزوجة  يلحق  أال  برشط  ووالديه،  اآلخرين،  أوالده  من  معه  إسكانه  إىل  الرضورة 

هؤالء رضر.
©∏∑® …œU*«

الزوج  منعت  أو  مسوغ،  بغري  الزوجية  منزل  إىل  االنتقال  عن  الزوجة  امتنعت  أ. إذا 
أن يساكنها يف منزهلا، ومل يكن أبى نقلها، سقط حقها يف النفقة مدة االمتناع الثابت 

قضاء.
ب. وال يثبت نشوز الزوجة إال بامتناعها عن تنفيذ احلكم النهائي بالطاعة.

ج. ويكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غري أمني عليها، أو مل يدفع معجل املهر، أو 
مل يعد املسكن الرشعي، أو امتنع عن اإلنفاق عليها، ومل تستطع تنفيذ حكم نفقتها، 

لعدم وجود مال ظاهر له.
©∏∏® …œU*«

ال جيوز تنفيذ حكم الطاعة جرباً عىل الزوجة.
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ال يكون نشوزاً خروج الزوجة ملا هو مرشوع، أو لعمل مباح ما مل يكن عملها منافياً 
ملصلحة األرسة.

©π∞® …œU*«

عىل الزوجة أن تنتقل مع زوجها إال إذا رأت املحكمة أن املصلحة يف عدم انتقاهلا.
©π±® …œU*«

نفقة  هلا  وتستمر  الزوج،  يأذن  مل  ولو  احلج،  فريضة  ألداء  حمرم  مع  تسافر  أن  للزوجة 
احلرض مدة السفر.
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يف احلوادث الواقعة من تاريخ العمل هبذا القانون:
أ. ال تسمع عند اإلنكار دعو الزوجية، إال إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق 

اإلنكار إقرار بالزوجية يف أوراق رسمية.
ويستثنى مما ذكر ما إذا كانت الدعو سبباً لدعو نسب مستقل، أو نسب يتوصل به 

. إىل حق آخر، ويكون احلكم بالنسب يف ذلك حكامً بالزوجية تبعاً
سن  أو  سنة  عرشة  مخس  عن  تقل  الزوجة  سن  كانت  إذا  الزوجية   دعو تسمع  ب. وال 

.الزوج عن سبع عرشة سنة وقت رفع الدعو
©π≥® …œU*«

يكون أهالً لدعو الزوجية، وجلميع اآلثار املرتتبة عليها كل عاقل بلغ السن املبينة يف 
املادة السابقة.

©π¥® …œU*«

زواج  عىل  متصادقني  الزوجان  كان  إذا  ولكن  وحدها،  الزوجة  عىل   الدعو ترفع 
. يشرتط فيه رضا الويل، وجب اختصامه أيضاً
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. إذا ادعيت الزوجية عىل ذات زوج ظاهر وجب اختصامه أيضاً
©π∂® …œU*«

. أ. ال تصح دعو الزوجية إذا سبق من املدعي ما يناقضها تناقضاً مستحكامً
عن  رجع  إذا  تناقضه،  يغتفر  الزوجية  ادعى  ثم  بالرضاع،  عليه  امرأة  بحرمة  أقر  ب. من 

.إقراره قبل الدعو
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بلفظ  مقامه،  يقوم  من  أو  الزوج،  بإرادة  الصحيح  الزواج  عقدة  حل  هو  الطالق 
خمصوص، وفق املادة (١٠٤).

©π∏® …œU*«

أ. الطالق نوعان: رجعي وبائن.
ب. الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية قبل ميض العدة.

ج. والطالق البائن يزيل الزوجية يف احلال.
©ππ® …œU*«

ال  وهو  رشعاً،  بقاؤه  يمتنع  حيث  أو  لزومه،  عدم  عند  عقده،  نقض  هو  الزواج  فسخ 
ينقص عدد الطلقات.

©±∞∞® …œU*«

أ. يتوقف الفسخ يف مجيع األحوال عىل قضاء القايض، وال يثبت له حكم قبل القضاء.
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بني  احليلولة  وجبت  الرجل،  عىل  حمرمة  املرأة  جيعل  الفسخ  سبب  كان  إذا  ب. ولكن 
الزوجني من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القايض.

©±∞±® …œU*«

أ. فسخ الزواج بعد الدخول أو اخللوة الصحيحة يوجب للمرأة من املهر املسمى أو من 
مهر املثل عند عدم التسمية مقداراً مناسباً بحسب بكارة املرأة أو ثيبوبتها واملدة التي 

قضتها مع الزوج قبل الفسخ.
ب. إذا كان الفسخ بعد الدخول أو اخللوة الصحيحة بسبب ارتداد الزوج عن اإلسالم 

استحقت الزوجة مجيع املهر.
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يقع طالق كل زوج عاقل، بالغ، خمتار، واع ملا يقول، فال يقع طالق املجنون، واملعتوه، 
واملكره، واملخطئ، والسكران، واملدهوش، والغضبان، إذا غلب اخللل يف أقواله وأفعاله.

©±∞≥® …œU*«

ال يقع الطالق عىل الزوجة إال إذا كانت يف زواج صحيح، وغري معتدة.
©±∞¥® …œU*«

أ. يقع الطالق باللفظ الرصيح فيه عرفاً، وال يقع بلفظ الكتابة إال بالنية.
ب. ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.

ج. ويقع باإلشارة املفهمة عند العجز عن النطق بالكتابة.
©±∞μ® …œU*«

. يشرتط يف الطالق أن يكون منجزاً
©±∞∂® …œU*«

للزوج أن يوكل غريه بالطالق، وليس للوكيل أن يوكل غريه إال بإذن الزوج، وتنتهي 
الوكالة بالعزل، برشط علم الوكيل.

©±∞∑® …œU*«

يملك الزوج عىل زوجته ثالث طلقات.
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دون  كانت  ولو  السابق،  الزوج  طلقات  بالدخول  اهندم  بآخر  املطلقة  تزوجت  إذا 
الثالث، فإذا عادت إليه ملك عليها ثالثاً جديدة.

©±∞π® …œU*«

الطالق املقرتن بعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة ال يقع إال واحدة.
©±±∞® …œU*«

كل طالق يقع رجعياً إال الطالق قبل الدخول، والطالق عىل بدل، والطالق املكمل 
للثالث، وما نص عىل كونه بائناً يف هذا القانون.
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أ. اخللع هو طالق الزوج زوجته نظري عوض تراضيا عليه، بلفظ اخللع، أو الطالق، أو 
املبارأة، أو ما يف معناها.

ب. وال يملك اخللع غري الزوجني، أو من يوكالنه.
©±±≤® …œU*«

يشرتط لصحة املخالعة أهلية الزوجني إليقاع الطالق، وفق هذا القانون.
©±±≥® …œU*«

لكل من الطرفني الرجوع عن إجيابه يف املخالعة قبل قبول اآلخر.
©±±¥® …œU*«

كل ما صح التزامه رشعاً صلح أن يكون عوضاً يف اخللغ.
©±±μ® …œU*«

جيب العوض املتفق عليه يف اخللع، وال يسقط به يشء مل جيعل عوضاً عنه.
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دون  منها،  اختياراً  الزوجة  خلع  يكون  أن  عليه،  خولع  ما  الزوج  الستحقاق  يشرتط 
إكراه، أو رضر.

©±±∑® …œU*«

أ. إذا اشرتط يف املخالعة أن تقوم األم بإرضاع الولد، أو حضانته دون أجر، أو باإلنفاق 
عليه مدة معينة، فلم تقم بام التزمت به، كان لألب أن يرجع بام يعادل نفقة الولد، أو 

أجرة رضاعه، أو حضانته.
ب. وإذا كانت األم معرسة جيرب األب عىل نفقة الولد وتكون ديناً عليها.

©±±∏® …œU*«

وبطل  اخللع،  صح  احلضانة،  مدة  عنده  الولد  إمساك  املخالعة  يف  األب  اشرتط  إذا 
الرشط، وكان للحاضنة أخذ الولد، ويلزم أبوه بنفقته، وأجرة حضانته.

©±±π® …œU*«

إجازة  عدم  عند  ماهلا  ثلث  من  العوض  ويعترب  املوت،  مرض  املريضة  خلع  يصح 
الورثة.

ثلث  ومن  العوض،  ومن  مرياثها،  من  األقل  فللمخالع  العدة،  يف  وهي  ماتت  فإن 
املال.

وإن ماتت بعد العدة، أو قبل الدخول، فله األقل من العوض، ومن ثلث املال.
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يثبت  ومل  ظاهر،  مال  له  وليس  زوجته،  عىل  اإلنفاق  عن  احلارض  الزوج  امتنع  أ. إذا 
إعساره، فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القايض عليه يف احلال وله أن يتوقى التطليق 

.بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعو
ب. إذا أثبت الزوج إعساره، أو كان غائباً يف مكان معلوم أو حمبوساً، وليس له مال ظاهر، 
أمهله القايض مدة ال تقل عن شهر، وال جتاوز ثالثة أشهر، مضافاً إليها املواعيد املقررة 

للمسافة، ليؤدي النفقة املذكورة، فإن مل ينفق طلقها عليه.
عليه  طلق  ظاهر،  مال  له  وليس  مفقوداً،  أو  جمهول،  مكان  يف  غائباً  الزوج  كان  ج. إذا 

القايض بال إمهال.
©±≤±® …œU*«

. تطليق القايض لعدم اإلنفاق يقع رجعياً
وللزوج أن يراجع زوجته يف العدة إذا أثبت للمحكمة إيساره بحيث يقدر عىل مداومة 

نفقتها، واستعد لإلنفاق.
©±≤≤® …œU*«

لرضر  التطليق  الزوجة  وطلبت  مرتني  من  أكثر  اإلنفاق  لعدم   الدعو رفع  تكرر  إذا 
. طلقها القايض عليه بائناً
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دون  أو  فأكثر،  أشهر  أربعة  مدة  زوجته  مسيس  ترك  يفيد  ما  عىل  الزوج  حلف  إذا 
حتديد مدة، واستمر عىل يمينه حتى مضت أربعة أشهر، طلقها عليه القايض طلقة رجعية 

بطلبها.
©±≤¥® …œU*«

طلق  يفيء  مل  فإن  مناسبة،  مدة  القايض  أجله  التطليق،  قبل  للفيء  الزوج  استعد  إذا 
عليه.

©±≤μ® …œU*«

يشرتط لصحة الرجعية يف التطليق لإليالء أن تكون بالفيء فعالً يف أثناء العدة، إال أن 
يوجد عذر فتصح بالقول.
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به  اآلخر  إرضار  بسبب  التفريق،  يطلب  أن  بعده،  أو  الدخول  قبل  الزوجني  من  لكل 
، بام ال يستطاع معه دوام العرشة بني أمثاهلام. قوالً أو فعالً

(*)
©±≤∑® …œU*«

وثبت  اإلصالح  تعذر  فإذا  الزوجني،  بني  لإلصالح  وسعها  تبذل  أن  املحكمة  عىل 
للتوفيق  حكمني  عينت  الرضر  يثبت  مل  وإن  بائنة،  بطلقة  بينهام  بالتفريق  حكمت  الرضر، 

أو التفريق.
* هذه املادة مستبدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٤. وكان نصها قبل االستبدال (عىل املحكمة أن تبذل وسعها 

لإلصالح بني الزوجني، فإذا تعذر، عينت حكمني للتوفيق أو التفريق).
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يشرتط يف احلكمني: أن يكونا عدلني من أهل الزوجني إن أمكن، وإال فمن غريهم ممن 
يتوافر فيهم حسن التفهم، والقدرة عىل اإلصالح.

©±≤π® …œU*«

عىل احلكمني أن يتعرفا أسباب الشقاق، ويبذال جهدمها يف اإلصالح بني الزوجني بأي 
طريقة ممكنة.

©±≥∞® …œU*«

إذا عجز احلكامن عن اإلصالح:
احلكامن  اقرتح  للتفريق  طالبة  الزوجة  وكانت  الزوج،  من  كلها  اإلساءة  أن  تبني  أ. فإن 

التفريق، وإلزامه مجيع احلقوق املرتتبة عىل الزواج والطالق.
وإن كان الزوج طالباً للتفريق، اقرتح احلكامن رفض دعواه.

ب. وإن كانت اإلساءة كلها من الزوجة، اقرتحا التفريق بني الزوجني، نظري رد ما قبضته 
من املهر، وسقوط مجيع حقوقها املالية املرتتبة عىل الزواج والطالق.

مع  يتناسب  بعوض  أو  عوض  دون  التفريق  اقرتحا  مشرتكة  اإلساءة  كانت  ج. وإن 
اإلساءة.

د. وإن مل يعرف امليسء من الزوجني، فإن كان طالب التفريق هو الزوج اقرتحا رفض 
دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كان كل منهام يطلب التفريق، اقرتح احلكامن 

التفريق دون عوض.
التفريق للرضر يقع طلقة بائنة. هـ. 

©±≥±® …œU*«

، وللقايض أن حيكم بمقتضاه، إذا  أ. عىل احلكمني أن يرفعا إىل املحكمة تقريرمها مفصالً
كان موافقاً ألحكام املادة السابقة.

ب. وإذا اختلف احلكامن، ضمت املحكمة إليهام حكامً ثالثاً مرجحاً من غري أهل الزوجني، 
قادراً عىل اإلصالح.
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يف  لتفصل  املحكمة،  إىل  باألكثرية  أو  باالتفاق،  تقريرهم  الثالثة  املحكمون  أ. يرفع 
الدعو، وفق املادة (١٣٠).

باإلجراءات   الدعو يف  املحكمة  سارت  تقريراً،  يقدموا  مل  أو  آراؤهم،  تفرقت  ب. وإذا 
العادية.

©±≥≥® …œU*«

يثبت الرضر بشهادة رجلني، أو رجل وامرأتني.
©±≥¥® …œU*«

يكفي يف إثبات الرضر الشهادة بالتسامع املبنى عىل الشهرة يف نطاق حياة الزوجني، وال 
تقبل هذه الشهادة عىل نفي الرضر.

©±≥μ® …œU*«

تقبل شهادة القريب، ومن له صلة باملشهود له، متى كانوا أهالً للشهادة.
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إذا غاب الزوج سنة فأكثر بال عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب تطليقها، إذا ترضرت 
من غيبته، ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه.

©±≥∑® …œU*«

إن  عليه،  يطلقها  بأنه  إليه  وأعذر   ، أجالً القايض  له  رضب  الغائب،  إعالن  أمكن  أ. إن 
مل حيرض لإلقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها، فإذا انقىض األجل ومل يفعل ومل يبد 

، فرق القايض بتطليقة بائنة. عذراً مقبوالً
ب. وإن مل يمكن إعالن الغائب، فرق القايض بال إعذار وال أجل.
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فأكثر،  سنني  ثالث  مدة  للحرية،  مقيدة  بعقوبة  هنائي  حلكم  تنفيذاً  الزوج،  حبس  إذا 
جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه بائناً بعد ميض سنة من حبسه، ولو كان له مال تستطيع 

اإلنفاق منه.
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َ مستحكامً من العيوب  لكل من الزوجني أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد يف اآلخر عيباً
أم  العقد  قبل  موجوداً  العيب  أكان  سواء  االستمتاع  دون  حتول  التي  أو  املرضة،  أو  املنفرة 

حدث بعده.
ويسقط حق كل منهام يف الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد، أو رىض به رصاحة بعده.

©±¥∞® …œU*«

استثناء من املادة السابقة ال يسقط حق الزوجة يف طلب الفسخ، بسبب عيوب الرجل 
التي حتول دون االستمتاع، كالعنة، أصلية أو طارئة، ولو رضيت هبا رصاحة.

©±¥±® …œU*«

إذا كانت العيوب املذكورة غري قابلة للزوال تفسخ املحكمة الزواج يف احلال وإن كان 
الفسخ،  طالب  وأرص  خالهلا،  العيب  يزل  مل  فإذا  مناسبة  مدة  القضية  تؤجل  ممكناً  زواهلا 

حكمت به املحكمة.
©±¥≤® …œU*«

يستعان بأهل اخلربة من األطباء املسلمني يف حتديد املدة املناسبة ويف معرفة العيوب التي 
يطلب الفسخ بسببها.
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أ. إذا كان الزوجان غري مسلمني، وأسلام معاً، فزواجهام باق.
كتابية،  غري  كانت  وإن  باق،  فالزواج  كتابية،  وزوجته  وحده  الزوج  أسلم  ب. وإذا 
عرض عليها اإلسالم، فإن أسلمت أو صارت كتابية، بقي الزواج، وإن أبت فسخ 

الزواج.
ج. وإذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض اإلسالم عىل الزوج، إن كان أهالً للعرض فإن 

أسلم بقي الزواج، وإن أبى فسخ الزواج.
وإن مل يكن أهالً للعرض فسخ الزواج يف احلال، إن كان إسالمها قبل الدخول، وبعد 

انقضاء العدة إن أسلمت بعد الدخول.
©±¥¥® …œU*«

أ. يشرتط لبقاء الزوجية يف األحوال السابقة، أال يكون بني الزوجني سبب من أسباب 
التحريم املبينة يف هذا القانون.

عىل  الباعث  يف  وال  إسالمه،  يعلن  من  صدق  يف  البحث  جيوز  ال  األحوال  مجيع  ب. يف 
اعتناق اإلسالم.

©±¥μ® …œU*«

أ. إذا ارتد الزوج فسخ الزواج، لكن إذا وقعت الردة بعد الدخول، وعاد إىل اإلسالم 
خالل العدة، ألغى الفسخ، وعادت الزوجية.

ب. وإذا ارتدت الزوجة فال يفسخ الزواج.
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حيكم بموت املفقود الذي يغلب عليه اهلالك بعد أربع سنني من تاريخ فقده. ويف مجيع 
األحوال األخر يفوض أمر املدة إىل القايض وذلك بعد التحري عنه ملعرفة إن كان حياً 

. أو ميتاً
©±¥∑® …œU*«

بعد احلكم بموت املفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور احلكم.
©±¥∏® …œU*«

إذا جاء املفقود، أو تبني أنه حي، فزوجته له ما مل يدخل هبا الزوج الثاين، غري عامل بحياة 
األول، وإال كانت للثاين، ما مل يكن عقده يف عدة وفاة األول.
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للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت يف العدة، بالقول أو بالفعل، وال يسقط هذا 
احلق باإلسقاط.

©±μ∞® …œU*«

يشرتط يف الرجعة بالقول: ١ .
أ. أن تكون منجزة.

ب. أن تكون بحرضة شاهدين: رجلني أو رجل وامرأتني أو بإشهاد رسمي.
ج. أن تعلم هبا الزوجة.

وتعترب الكتابة من الرجعة بالقول.  .٢
©±μ±® …œU*«

ذلك،  املطلقة  وأنكرت  باحليض،  العدة  لقيام  الرجعة  يف  حقه  بقاء  املطلق  ادعى  إذا 
صدقت بيمينها، إن كانت املدة حتتمل انقضاء العدة.

©±μ≤® …œU*«

تبني املطلقة رجعياً بانقضاء العدة دون مراجعتها.
©±μ≥® …œU*«

ومهر  بعقد  بعدها،  أو  العدة  يف   صغر بينونة  بائناً  مطلقته  يتزوج  أن  للمطلق 
جديدين.
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املادة  يف  املذكورة  الرشائط  تتوافر  مل  ما  الزواج،  يمنع   كرب بينونة  البائن  الطالق 
.(٢٢)
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جتب العدة عىل املرأة:
أ. بالفرقة بعد الدخول أو اخللوة، صحيحة أو فاسدة ملانع رشعي يف الزواج الصحيح، 

وبعد الدخول يف الزواج الفاسد.
ب. بوفاة الزوج يف زواج صحيح.

ج. بالدخول بشبهة.
©±μ∂® …œU*«

تبدأ العدة:
أ. يف الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطالق، أو وفاة الزوج.

ب. يف الزواج الفاسد من تاريخ املتاركة، أو وفاة الرجل.
ج. يف الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس.

د. يف التفريق القضائي من تاريخ احلكم النهائي به.
©±μ∑® …œU*«

أ. ترتبص املتويف عنها زوجها يف زواج صحيح أربعة أشهر وعرشة أيام منذ وفاته، وإن 
. مل تكن حامالً
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ب. عدة احلامل تنقيض بوضع محلها، أو سقوطه مستبيناً بعض أعضائه.
ج. عدة غري احلامل، يف غري حالة الوفاة:

ثالث حيضات كوامل يف مدة ال تقل عن ستني يوما لذوات احليض. ١ .
، أو بلغت سن اليأس، وانقطع حيضها، فإن  تسعون يوماً ملن مل تر احليض أصالً ٢ .

جاءها احليض قبل انقضائها، استؤنفت العدة بثالث حيضات.
تذكرها  عادة  هلا  كان  فإن  معروفة،  عادة  هلا  تكن  مل  إن  الدم،  ملمتدة  يوماً  تسعون  ٣ .

اتبعتها يف حساب العدة.
أقل األجلني من ثالث حيضات، أو سنة ملن انقطع حيضها قبل سن اليأس. ٤ .

أبعد األجلني من عدة الطالق، أو عدة الوفاة للمبانة بطالق الفرار من اإلرث، إذا  ٥ .
تويف مطلقها قبل متام عدهتا.

©±μ∏® …œU*«

أشهر  أربعة  برتبص  الوفاة  عدة  تستأنف  عدهتا،  أثناء  رجعياً  املطلقة  زوج  تويف  أ. إذا 
وعرشة أيام منذ وفاته.

ب. يف البينونة من طالق، أو فسخ، إذا تويف الرجل أثناء العدة، تتم املرأة عدهتا، وال 
باملادة  (ج)  الفقرة  يف   (٥) احلالة  حكم  مراعاة  مع  وذلك  الوفاة،  عدة  إىل  تنتقل 

السابقة.
عدة  فعدهتا  الرجل،  عنها  تويف  إذا  عقد،  دون  أو  فاسد،  عقد  يف  بشبهة  هبا  ج. املدخول 

الفرقة ال عدة الوفاة.
©±μπ® …œU*«

املرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول، إذا تزوجها أثناء العدة، ثم طلقها قبل دخول 
جديد، تتم عدهتا السابقة.

©±∂∞® …œU*«

يف مجيع األحوال ال تزيد العدة عىل سنة واحدة.
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أ. عىل املعتدة من طالق رجعي أن تقيض عدهتا يف بيت الزوجية إال عند الرضورة فتنتقل 
إىل البيت الذي يعينه القايض.

ب. وتعترب ناشزة إذا خرجت من البيت بغري مسوغ.
©±∂≤® …œU*«

جتب النفقة للمعتدة من طالق، أو فسخ، أو من دخول يف زواج فاسد، أو بشبهة.
©±∂≥® …œU*«

تعترب نفقة العدة ديناً يف ذمة الرجل من تاريخ وجوهبا، وال تسقط إال باألداء أو اإلبراء، 
. ويراعى يف فرضها حاله يرساً وعرساً

©±∂¥® …œU*«

. ال نفقة ملعتدة من وفاة، ولو كانت حامالً
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متعة  إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سو نفقة عدهتا – أ. 
تقدر هبا ال جياوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، تؤدي إليها عىل أقساط شهرية، إثر 

انتهاء عدهتا، ما مل يتفق الطرفان عىل غري ذلك يف املقدار أو األداء.
ب. يستثنى من حكم الفقرة السابقة:

التطليق لعدم اإلنفاق بسبب إعسار الزوج. ١ .
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التفريق للرضر إذا كان بسبب من الزوجة. ٢ .
الطالق برضا الزوجة. ٣ .

فسخ الزواج بطلب من الزوجة. ٤ .
وفاة أحد الزوجني. ٥ .
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أقل مدة احلمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها مخسة وستون وثالثامئة يوم.
©±∂∑® …œU*«

ال يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد املتبني جمهول النسب.
©±∂∏® …œU*«

ال يثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غري خمصب، أو ال يمكن أن يأيت منه الولد 
من  اخلربة  بأهل  تستعني  أن  ذلك  يف  النزاع  عند  وللمحكمة  مرىض،  أو  خلقي  ملانع 

املسلمني.
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أ. ينسب ولد كل زوجة يف الزواج الصحيح إىل زوجها برشطني:
١. مىض أقل مدة احلمل عىل عقد الزواج.

٢. أال يثبت انتفاء إمكان التالقي بني الزوجني بامنع حيس من تاريخ العقد إىل الوالدة، 
أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من مخسة وستني وثالثامئة يوم.

فإذا زال املانع، يشرتط انقضاء أقل مدة احلمل من تاريخ الزوال.
ب. إذا انتفى أحد هذين الرشطني ال يثبت النسب إال بإقرار الزوج.

©±∑∞® …œU*«

أ. إذا ولدت املعتدة رجعياً يف أثناء عدهتا ثبت النسب من املطلق.
ب. وإن ولدت بعد انقضاء عدهتا بميض املدة أو بإقرارها باالنقضاء ال يثبت النسب إال 

إذا ولدت قبل ميض ستة أشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية.
وتكون الوالدة حينئذ دليل الرجعة، واستمرار الزوجية.

©±∑±® …œU*«

أ. معتدة البائن أو الوفاة إذا مل تقر بانقضاء عدهتا، يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خالل 
سنة، مخسة وستني وثالثامئة يوم من تاريخ البينونة أو الوفاة.

يثبت  ال  املدة  هذه  من  ألكثر  به  جاءت  إذا  بالنسب،  اإلقرار  أحكام  مراعاة  ب. ومع 
نسبه.

ج. وإذا أقرت بانقضاء عدهتا يف مدة حتتمله، يثبت النسب إذا ولدت ألقل من ستة أشهر 
قمرية من وقت إقرارها، وألقل من مخسة وستني وثالثامئة يوم من وقت البينونة أو 

الوفاة.
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لستة  ولدت  إذا  بشبهة  الدخول  أو  الفاسد،  الزواج  يف  الرجل  من  الولد  نسب  أ. يثبت 
أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول احلقيقي.

ب. وإذا ولد بعد املتاركة أو التفريق ال يثبت نسبه إال إذا كانت الوالدة قبل ميض مخسة 
وستني وثالثامئة يوم من تاريخ املتاركة أو التفريق.
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أ. إقرار الرجل ببنوة جمهول النسب، ولو يف مرض املوت، يثبت به النسب إن مل يكذبه 
كان  إذا  إال  له  املقر  تصديق  يشرتط  وال  الزنى،  من  أنه  يقل  ومل  العادة،  أو  العقل 

. مكلفاً
ب. وإقرار جمهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب، متى توافرت الرشوط املذكورة 

يف الفقرة السابقة.
©±∑¥® …œU*«

أ. يثبت نسب الولد من األم بإقرارها متى توافرت رشوط إقرار الرجل بالولد، ومل تكن 
متزوجة، أو معتدة وقت والدته.

ب. ويثبت نسبه من األم بإقراره، إذا توافرت الرشوط الواردة يف الفقرة السابقة.
©±∑μ® …œU*«

اإلقرار بام فيه حتميل النسب عىل الغري ال يثبت به النسب.
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يف األحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش يف زواج صحيح قائم أو منحل، 
خالل  الولد  نسب  عنه  ينفي  أن  للرجل  جيوز  بشبهة،  أو  فاسد  زواج  يف  بالدخول  أو 
سبعة أيام من وقت الوالدة أو العلم هبا، برشط أال يكون قد اعرتف بالنسب رصاحة 

. أو ضمناً
©±∑∑® …œU*«

أو  الوالدة،  وقت  من  يوماً  عرش  مخسة  خالل  اللعان   دعو إجراءات  تتخذ  أن  جيب 
العلم هبا.

©±∑∏® …œU*«

جتب  وال  الرجل،  عن  الولد  نسب  القايض  نفي  واملرأة،  الرجل  بني  اللعان   جر إذا 
نفقته عليه، وال يرث أحدمها اآلخر، وأُحلق الولد بأمه.

©±∑π® …œU*«

إذا اعرتف الرجل بام يفيد كذبه يف االهتام، ونفي النسب، لزمه نسب الولد، ولو بعد 
احلكم بنفيه، وجاز له أن يتزوج املرأة.

©±∏∞® …œU*«

الفرقة باللعان فسخ.
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من تاريخ العمل هبذا القانون:
بورقة  ثابتاً  اإلقرار  كان  إذا  إال  اإلنكار  عند  بالنسب  اإلقرار   دعو تسمع  ال 
عىل  مصدقاً  كان  أو  توقيعه،  وعليها  املقر،  بخط  كلها  مكتوبة  عرفية،  أو  رسمية، 

التوقيع عليها.
©±∏≤® …œU*«

يشرتط لصحة دعو النسب أن تكون مشتملة عىل سببه.
©±∏≥® …œU*«

اخلصم يف دعو النسب هو صاحب احلق فيه، أو من يتوقف حقه عىل إثباته.
©±∏¥® …œU*«

أ. يغتفر التناقض يف دعو البنوة واألبوة، وال يغتفر فيام عدامها.
ب. يرفع التناقض بالتوفيق الفعيل، أو بتصديق اخلصم، أو بتكذيبه بقضاء القايض.

©±∏μ® …œU*«

احلكم الصادر يف النسب ال يكون حجة إال عىل من كان طرفاً يف اخلصومة فيه.
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جيب عىل األم إرضاع ولدها إن مل يمكن تغذيته من غري لبنها.
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أجرة الرضاع تستحق من وقت اإلرضاع، وال تسقط إال باألداء أو اإلبراء.
©±∏∏® …œU*«

فيها  تستحق  لألب،  عدة  يف  أو  الزوجية،  قيام  حال  إرضاع  أجرة  األم  تستحق  أ. ال 
نفقة.

ب. ال تستحق أجرة اإلرضاع ألكثر من حولني من وقت الوالدة.
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أ. حق احلضانة لألم، ثم ألمها وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة األم، ثم عمة األم، ثم 
اجلدة ألب، ثم األب، ثم األخت، ثم العمة، ثم عمة األب، ثم خالة األب، ثم بنت 

األخ، ثم بنت األخت، بتقديم الشقيق، ثم ألم ، ثم ألب يف اجلميع.
ب. إذا مل يوجد مستحق للحضانة من هؤالء، انتقل احلق يف احلضانة إىل الويص املختار، 
ثم األخ، ثم اجلد العاصب، ثم اجلد الرمحي، ثم ابن األخ، ثم العم، ثم ابنه، بتقديم 

الشقيق، ثم ألم، ثم ألب، متى أمكن ذلك.
ج. إذا تساو املستحقون للحضانة اختار القايض األصلح منهم للمحضون.

©±π∞® …œU*«

أ. يشرتط يف مستحق احلضانة، البلوغ، والعقل، واألمانة، والقدرة عىل تربية املحضون، 
. وصيانته صحياً، وخلقياً

ب. ويشرتط يف احلاضن أن يكون حمرماً لألنثى، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
©±π±® …œU*«

أ. إذا تزوجت احلاضنة بغري حمرم للمحضون، ودخل هبا الزوج، تسقط حضانتها.
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بعد علمه بالدخول، يسقط  سكوت من له احلق يف احلضانة مدة سنة – بال عذر – ب. 
. حقه يف احلاضنة وادعاء اجلهل هبذا احلكم ال يعد عذراً

©±π≤® …œU*«

احلاضنة غري املسلمة تستحق حضانة الولد املسلم، حتى يعقل األديان، أو خيشى عليه 
أن يألف غري اإلسالم، وإن مل يعقل األديان.

من  السابعة  بلوغ  بعد  احلاضنة  هذه  عند  املحضون  إبقاء  جيوز  ال  األحوال  مجيع  ويف 
عمره.

©±π≥® …œU*«

ال يسقط حق احلضانة باإلسقاط، وإنام يمتنع بموانعه، ويعود بزواهلا.
©±π¥® …œU*«

تنتهي حضانة النساء للغالم بالبلوغ، ولألنثى بزواجها، ودخول الزوج هبا.
©±πμ® …œU*«

أ. ليس للحاضنة أن تسافر باملحضون إىل دولة أخر لإلقامة إال بإذن وليه، أو وصيه.
ب. ليس للويل أبا كان أو غريه أن يسافر باملحضون سفر إقامة يف مدة حضانته إال بإذن 

حاضنته.
©±π∂® …œU*«

أ. حق الرؤية لألبوين ولألجداد فقط.
ب. وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤالء من رؤية املحضون.

ج. ويف حالة املنع، وعدم الرغبة يف الذهاب لرؤية الولد عند اآلخر، يعني القايض موعداً 
دورياً، ومكاناً مناسباً لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته.

©±π∑® …œU*«

للحاضنة قبض نفقة املحضون، ومنها أجرة سكناه.
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جيب عىل من يلزم بنفقة املحضون أجرة مسكن حضانته، إال إذا كانت احلاضنة متلك 
مسكناً تقيم فيه، أو خمصصاً لسكناها.

©±ππ® …œU*«

أ. ال تستحق احلاضنة أجرة حضانة، إذا كانت زوجة لألب، أو معتدة تستحق يف عدهتا 
نفقة منه، أو يف أثناء مدة املتعة املحكوم هبا للحاضنة عىل أيب الصغري.

. ب. جتب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغري سبع سنني، والصغرية تسعاً
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ال نفقة لألقارب سو األصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.
©≤∞±® …œU*«

جتب عىل الولد املورس، ذكراً كان أو أنثى نفقة والديه، وأجداده، وجداته الفقراء، وإن 
خالفوه يف الدين، أو كانوا قادرين عىل الكسب.

وعند تعدد األوالد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.
©≤∞≤® …œU*«

جيب عىل األب املورس وإن عال نفقة ولده الفقري، العاجز عن الكسب وإن نزل، حتى 
يستغني.

©≤∞≥® …œU*«

َ عىل األب،  أ. إذا كان األب معرساً، واألم مورسة، جتب عليها نفقة ولدها، وتكون ديناً
ترجع به عليه، إذا أيرس، وكذلك إذا كان األب غائباً، وال يمكن استيفاء النفقة منه.
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ب. إذا كان األب واألم معرسين، وجبت النفقة عىل من تلزمه، لوال األبوان، وتكون ديناً 
عىل األب، يرجع به املنفق عىل األب إذا أيرس.

©≤∞¥® …œU*«

مجيعهم،  يكفي  ما  النفقة  عليه  جتب  من  يسار  يف  يكن  ومل  للنفقة،  املستحقون  تعدد  إذا 
قدمت نفقة الزوجة، ثم أوالده، ثم األم، ثم األب.

©≤∞μ® …œU*«

تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعو، أو الرتايض عليها، وتعترب ديناً يف ذمة من وجبت 
عليه، ال يسقط إال باألداء أو اإلبراء.

©≤∞∂® …œU*«

ال جتري املقاصة بني نفقة الولد املستحقة عىل أبيه، ودين األب عىل احلاضنة.
©≤∞∑® …œU*«

يرسي عىل نفقة األقارب حكم املادة (٧٩) من هذا القانون.
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مع مراعاة أحكام املواد: ٢٩ – ٣٣.
خيضع للوالية عىل النفس الصغري والصغرية إىل أن يبلغا رشعاً، أو يتام اخلامسة عرشة 

من العمر، عاقلني، كام خيضع هلا البالغ املجنون، أو املعتوه، ذكراً، أو أنثى.
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ترتيب  حسب  بنفسه  للعاصب  ثم  العاصب،  للجد  ثم  لألب،  النفس  عىل  أ. الوالية 
. اإلرث، برشط أن يكون حمرماً

ب. عند تعدد املستحقني للوالية، واستوائهم، ختتار املحكمة أصلحهم.
ج. فإن مل يوجد مستحق، عينت املحكمة الصالح من غريهم.
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مع مراعاة أحكام احلضانة:
وتعليمه  وتربيته،  وحفظه،  املحضون  شؤون  عىل  باإلرشاف  النفس  عىل  الويل  يقول 

. وإعداده إعداداً صاحلاً
©≤±±® …œU*«

يف  معه  متحداً  شئونه  تدبري  عىل  قادراً  القارص،  عىل  أميناً  يكون  أن  الويل  يف  أ. يشرتط 
الدين.

ب. إذا فقد الويل أحد هذه الرشوط سلبت واليته.
©≤±≤® …œU*«

يف حالة عدم تعيني ويل عىل القارص، أو سلب الوالية، تعهد املحكمة بالقارص إىل أمني، 
أو جهة خريية، حتى يفصل يف موضوع الوالية.
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الوصية ترصف يف الرتكة، مضاف إىل ما بعد املوت.
©≤±¥® …œU*«

بإشارته  انعقدت  عنهام  عاجزاً  املويص  كان  فإذا  الكتابة،  أو  بالعبارة  الوصية  تنعقد 
 املفهمة. وال تسمع عند اإلنكار يف احلوادث الواقعة من تاريخ العمل هبذا القانون دعو
عرفية  أو  رسمية،  أوراق  وجدت  إال  املويص  وفاة  بعد  عنها  القويل  الرجوع  أو  الوصية، 
مكتوبة بخطه، عليها ختمه، أو إمضاؤه أو بصمته، تدل عىل ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية 

أو الرجوع عنها مصدقاً عىل توقيع املويص عليها.
وجيوز يف حالة الرضورة إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلني حرضاها.

©≤±μ® …œU*«

يشرتط يف صحة الوصية أال تكون بمعصية، وأال يكون الباعث عليها منافياً ملقاصد الشارع.
الرشيعة  يف  حمرمة  كانت  إذا  إال  الوصية  صحت  مسلم  غري  املويص  كان  وإذا 

اإلسالمية.
©≤±∂® …œU*«

كان  إذا  به  تقييدها  أو  الرشط،  عىل  تعليقها  أو  املستقبل،  إىل  الوصية  إضافة  أ. تصح 
. الرشط صحيحاً
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ب. الرشط الصحيح ما كان فيه مصلحة مرشوعة للمويص أو للمويص له، أو لغريمها، 
املصلحة  دامت  ما  مراعاته،  وجتب  الرشيعة،  ملقاصد  منافياً  وال  عنه،  منهياً  يكن  ومل 

املقصودة به متحققة أو غالبة.
ج. إذا علقت الوصية عىل رشط غري صحيح كانت باطلة.

د. إذا قيدت الوصية برشط غري صحيح، صحت الوصية، ولغا الرشط.
©≤±∑® …œU*«

. أ. يشرتط يف املويص أن يكون أهالً للتربع قانوناً
ب. إذا كان املويص حمجوراً عليه لسفه أو غفلة، أو بلغ من العمر ثامين عرش سنة، جازت 

وصيته بإذن من املحكمة أو إجازهتا.
ج. الوصية الصادرة من املحجور عليه قبل احلجر للسفه أو للغفلة ال حيتاج استمرارها 

إىل إذن.
د. وصية املرتد واملرتدة نافذة إذا عادا إىل اإلسالم.
©≤±∏® …œU*«

يشرتط يف املوىص له:
. أن يكون معلوماً ١ .

. أن يكون موجوداً عند الوصية إن كان معيناً ٢ .
فإن مل يكن معيناً ال يشرتط أن يكون موجوداً عند الوصية، وال وقت موت املويص، 

وذلك مع مراعاة ما نص عليه يف املادة (٢٧٩).
©≤±π® …œU*«

أ. تصح الوصية هللا تعاىل، وألعامل الرب، بدون تعيني جهة وترصف يف وجوه اخلري.
ب. تصح الوصية للمساجد، واملؤسسات اخلريية، وغريها من جهات الرب، وللمؤسسات 
العلمية، واملصالح العامة وترصف عىل إدارهتا وعامرهتا، ومصاحلها، وفقرائها، وغري 

ذلك من شئوهنا، ما مل يتعني املرصف بعرف أو داللة.
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، فإن تعذر وجودها رصفت  تصح الوصية جلهة معينة من جهات الرب ستوجد مستقبالً
الوصية إىل أقرب جمانس لتلك اجلهة.

©≤≤±® …œU*«

تصح الوصية مع اختالف الدين وامللة، ومع اختالف الدارين، ما مل يكن املويص تابعاً 
لبلد إسالمي، واملويص له غري مسلم تابع لبلد غري إسالمي، متنع رشيعته من الوصية ملثل 

املويص.
©≤≤≤® …œU*«

يشرتط يف املويص به:
أن يكون مما جيري فيه اإلرث، أو يصح أن يكون حمالً للتعاقد حال حياة املويص. ١ .

. أن يكون متقوماً عند املويص واملوىص له إن كان ماالً ٢ .
أن يكون موجوداً عند الوصية يف ملك املويص إن كان معيناً بالذات، مع مراعاة  ٣ .

الفقرة (أ) من املادة ٢١٦.
©≤≤≥® …œU*«

تصح الوصية باخللو، وباحلقوق التي تنتقل باإلرث، ومنها حق املنفعة بالعني املستأجرة 
بعد وفاة املستأجر.

©≤≤¥® …œU*«

هذا  عىل  زاد  فيام  تنفذ  وال  املال،  من  معلوماً  قدراً  له  املويص  بإقراض  الوصية  تصح 
املقدار عىل ثلث الرتكة إال بإجازة الورثة.

©≤≤μ® …œU*«

أو  وارث،  كل  خيتص  بحيث  املويص،  ورثة  عىل  الرتكة  أعيان  بقسمة  الوصية  أ. تصح 
بعض الورثة بجزء عينه له املويص من الرتكة، معادل لنصيبه اإلرثي.
ب. إن زاد ما خصص لبعضهم عن حصته اإلرثية، كانت الزيادة وصية.



≠ ∂≤ ≠

w U « qBH «

UNM  Ÿu d «Ë WO�u « öD

©≤≤∂® …œU*«

تبطل الوصية:
أ. بموت املوىص له قبل موت املويص.

ب. هبالك املوىص به املعني قبل قبول املويص له.
©≤≤∑® …œU*«

املورث  أو  املويص  قتل  الواجبة  الوصية  أو  االختيارية  الوصية  استحقاق  من  يمنع 
إىل  شهادته  أدت  زور،  شاهد  كان  أو  رشيكاً،  أم  أصلياً،  فاعالً  القاتل  أكان  سواء  عمداً، 
وكان  عذر،  وبال  حق،  بال  القتل  كان  إذا  وذلك  وتنفيذه،  املويص،  عىل  باإلعدام  احلكم 

القاتل مسئوالً جنائياً، ويعد من األعذار جتاوز حق الدفاع الرشعي.
©≤≤∏® …œU*«

جيوز للمويص الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها رصاحة أو داللة.
ويعترب رجوعاً عن الوصية كل فعل أو ترصف يدل بقرينة أو عرف عىل الرجوع عنها.

ومن الرجوع داللة كل ترصف يزيل ملك املويص عن املوىص به.
©≤≤π® …œU*«

الفعل  وال  هبا،  املويص  العني  بناء  إزالة  وال  جحدها،  الوصية  عن  رجوعاً  يعترب  ال 
ال  زيادة  فيه  يوجب  الذي  الفعل  وال  صفاته،  معظم  يغري  أو  به  املويص  اسم  يزيل  الذي 
يمكن تسليمه إال هبا، ما مل تدل قرينة أو عرف عىل أن املويص يقصد بذلك الرجوع عن 

الوصية.
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تلزم الوصية بقبوهلا من املوىص له رصاحة أو داللة بعد وفاة املويص، فإذا كان املوىص 
عىل ماله،  الوالية  ممن له  وردها  الوصية  قبول  يكون  عليه  حمجوراً  أو  قارصاً،  أو  جنيناً،  له 

ويكون له ردها بعد إذن املحكمة.
ويكون القبول عن اجلهات واملؤسسات واملنشآت ممن يمثلها قانوناً، فإن مل يكن هلا من 

يمثلها، لزمت الوصية بدون توقف عىل القبول.
©≤≥±® …œU*«

إذا مات املوىص له قبل قبول الوصية وردها، قام ورثته مقامه يف ذلك.
©≤≥≤® …œU*«

إذا  الوصية  تبطل  ذلك  ومع  املوت،  فور  يكون  أن  الرد  يف  وال  القبول،  يف  يشرتط  ال 
أبلغ الوارث، أو من له تنفيذ الوصية املوىص له بإعالن رسمي مشتمل عىل بيان كاف عن 
خالف  كاملة،  يوماً  ثالثون  بذلك  علمه  عىل  ومىض  ردها،  أو  قبوهلا  منه  وطلب  الوصية، 

مواعيد املسافة القانونية، ومل جيب بالقبول أو الرد كتابة، دون أن يكون له عذر مقبول.
©≤≥≥® …œU*«

أ. إذا قبل املوىص له بعض الوصية، ورد البعض اآلخر لزمت الوصية فيام قبل، وبطلت 
فيام رد.

قبل  من  نصيب  يف  لزمت  اآلخر  البعض  ورد  بعضهم،  فقبل  هلم  املوىص  تعدد  ب. إذا 
وبطلت يف نصيب من رد.

©≤≥¥® …œU*«

أ. ال تبطل الوصية بردها قبل موت املويص.
ب. إذا رد املوىص له الوصية كلها أو بعضها بعد املوت وقبل القبول بطلت فيام رد.
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الورثة،  من  أحد  ذلك  منه  وقبل  والقبول،  املوت  بعد  بعضها  أو  كلها  ردها  ج. وإذا 
انفسخت الوصية، وإن مل يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده.

©≤≥μ® …œU*«

أ. إذا كان املوىص له موجوداً عند موت املوىص، استحق املوىص به من حني املوت، ما 
مل يفد نص الوصية ثبوت االستحقاق يف وقت معني بعد املوت.

ب. تكون للموىص له زوائد املوىص به من حني االستحقاق إىل القبول، إذا كان القبول 
متأخراً عن بدء االستحقاق، وال تعترب وصية، وعىل املوىص له نفقة املوىص به يف تلك 

املدة.
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مل  فإن  حيصون،  ممن  واملعدوم  املوجود  يشمل  وملا  للمعدوم،  باألعيان  الوصية  تصح 
يوجد أحد من املوىص هلم وقت موت املويص، كانت الغلة لورثته، وعند اليأس من وجود 

أحد من املوىص هلم، تكون العني املوىص هبا ملكاً لورثة املويص.
وإن وجد أحد من املوىص هلم عند موت املويص أو بعده، كانت الغلة له إىل أن يوجد 
وقت  موجوداً  يكون  من  مع  فيها  يشرتك  منهم  يوجد  من  وكل  فيها،  معه  فيشرتك  غريه  
ظهور الغلة إىل حني اليأس من وجود مستحق آخر فتكون العني والغلة للموىص هلم مجيعاً، 

ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.
©≤≥∑® …œU*«

إذا كانت الوصية – ملن ذكروا يف املادة السابقة – باملنافع وحدها، ومل يوجد منهم أحد 
عند وفاة املويص، كانت لورثة املويص.

وإن وجد مستحق حني وفاة املويص أو بعدها كانت املنفعة له ولكل من يوجد بعده 
وجود  من  اليأس  وعند  املويص،  لورثة  املنفعة  فتكون  انقراضهم،  حني  إىل  املستحقني  من 

غريهم من املوىص هلم ردت العني لورثة املويص.
©≤≥∏® …œU*«

إذ مل يوجد من املوىص هلم غري واحد، انفرد بالغلة، أو بالعني املوىص هبا، إال إذا دلت 
له  للموىص  يرصف  احلالة  هذه  ففي  التعدد،  قصد  أنه  عىل  قرينة  قامت  أو  املويص،  عبارة 
ورثة  وبني  له،  املوىص  بني  العني  وتقسم  املويص،  لورثة  الباقي  ويعطى  الغلة،  من  نصيبه 

املوىص عند اليأس من وجود مستحق آخر.
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إذا كانت الوصية باملنافع متعددة ومرتبة الطبقات، يكون استحقاق الطبقة السفىل عند 
اليأس من وجود أحد من أهل الطبقة العليا، أو انقراضهم، مع مراعاة األحكام الواردة يف 

املادتني السابقتني.
أو  هبا  أوىص  قد  املويص  كان  إذا  إال  تركة  العني  كانت  الطبقات  مجيع  انقرضت  وإذا 

ببعضها لغريهم.
©≤¥∞® …œU*«

تصح الوصية ملن ال حيصون، وخيتص هبا املحتاجون منهم، ويرتك أمر توزيعها بينهم 
الجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو املساواة.

وتنفيذ الوصية ملن اختاره املويص، فإن مل يوجد، فلمن تعينه املحكمة.
©≤¥±® …œU*«

إذا كانت الوصية لقوم حمصورين بلفظ يتناوهلم، ومل يعينوا بأسامئهم وكان بعضهم غري 
املواد:  أحكام  مراعاة  مع  الوصية،  مجيع  الباقون  استحق  املويص،  وفاة  وقت  للوصية  أهل 

.٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨
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إذا كانت الوصيت مشرتكة بني معينني، ومجاعة أو جهة، أو كانت مشرتكة بني مجاعة 
اجلامعة  األفراد  من  فرد  ولكل  معني،  لكل  كان  مجيعاً،  بينهم  مشرتكة  كانت  أو  وجهة، 
املحصورة، ولكل مجاعة غري حمصورة، ولكل جهة سهم من املوىص به، ما مل ينص املويص 

عىل غري ذلك.
©≤¥≥® …œU*«

إذا كانت الوصية للمعينني عاد إىل تركة املويص نصيب من كان غري أهل للوصية حني 
الوفاة.

©≤¥¥® …œU*«

أ. إذا بطلت الوصية ملعني، أو جلامعة، عاد املويص به إىل الرتكة.
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ب. إذا زاد باقي الوصايا، وما بطلت فيه الوصية عىل الثلث، وزع الثلث عىل املوىص هلم 
والورثة، بنسبة باقي الوصايا، وما بطلت فيه الوصية.

©≤¥μ® …œU*«

تصح الوصية للحمل يف األحوال اآلتية:
إذا أقر املويص بوجود احلمل وقت الوصية وولد حياً خلمسة وستني وثالثامئة يوم  ١ .

فأقل من وقت الوصية.
من  األكثر  عىل  يوم  ومائتي  لسبعني  حياً  وولد  احلمل  بوجود  املويص  يقر  مل  إذا  ٢ .
وقت الوصية، ما مل تكن احلامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة، فتصح 
الوصية إذا ولد حياً خلمسة وستني وثالثامئة يوم فأقل من وقت املوت أو الفرقة 

البائنة.
وإذا كانت الوصية حلمل من معني، اشرتط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من 

ذلك املعني.
وتوقف غلة املويص به إىل أن ينفصل احلمل حياً، فتكون له.

©≤¥∂® …œU*«

أ. إذا جاءت احلامل بولدين حيني أو أكثر يف وقت واحد، أو يف وقتني بينهام أقل من ستة 
أشهر، كانت الوصية بينهم بالتساوي إال إذا نصت الوصية عىل خالف ذلك.

ب. وإن انفصل أحدهم غري حي استحق احلي منهم كل الوصية.
ج. وإن مات أحد األوالد بعد الوالدة، ففي الوصية باألعيان تكون حصته بني ورثته، 
ويف الوصية باملنافع تكون حصته من بدل املنفعة إىل حني موته بني ورثته، وبعد موته 

ترد إىل ورثة املويص.
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غري  من  الدين  وفاء  بعد  الرتكة  من  يبقى  ما  ثلث  حدود  يف  الوارث  لغري  الوصية  تنفذ 
إجازة الورثة.

وال تنفذ للوارث، وال بام زاد عىل الثلث إال إذا أجازها الورثة بعد وفاة املويص، وكان 
املجيز كامل األهلية.

جيز  ومل  الوارث،  لغري  الثلث  عىل  زاد  بام  أو  لوارث،  الوصية  الورثة  بعض  أجاز  وإذا 
البعض نفذت يف حق من أجازها.

عىل  توقف  غري  من  بعضه  أو  له،  ما  بكل  له  وارث  وال  عليه،  الدين  من  وصية  وتنفذ 
إجازة اخلزانة العامة.

©≤¥∏® …œU*«

أ. تصح وصية املدين املستغرق ما له بالدين، وال تنفذ إال برباءة ذمته منه.
ب. فإن برئت ذمته من بعض الدين، أو كان الدين غري مستغرق نفذت الوصية يف ثلث 

الباقي بعد سقوط الدين أو وفائه.
©≤¥π® …œU*«

إذا كان الدين غري مستغرق، واستوىف كله أو بعضه من املوىص به، كان للموىص له أن 
يرجع بقدر الدين املستوىف يف حدود ثلث الباقي من الرتكة بعد وفاء الدين.
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إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معني من ورثة املويص، استحق املوىص له قدر 
نصيب هذا الوارث زائداً عىل الفريضة.
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له  املوىص  استحق  املويص  ورثة  من  معني  غري  وارث  نصيب  بمثل  الوصية  كانت  إذا 
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نصيب أحدهم زائداً عىل الفريضة إن كانت السهام متساوية، ونصيب أقلهم سهاماً زائداً 
عىل الفريضة إن كانت السهام متفاوتة.
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أ. إذا كانت الوصية ألحد بسهم شائع يف الرتكة، وآلخر بمثل نصيب وارث معني أو 
غري معني، قدرت أوالً حصة له بمثل نصيب الوارث عىل اعتبار أنه ال وصية غريها.

ويقسم الثلث بني الوصيتني باملحاصة، إذا ضاق الثلث عنهام.
ب. إذا كانت الوصية بقدر حمدود من النقود، أو بعني من أعيان الرتكة بدل السهم الشائع، 

قدرت النقود، أو قيمة العني بام تساويه من سهام الرتكة.
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إذا كانت الوصية بقدر حمدد من النقود، أو بعني، وكان يف الرتكة دين أو مال غائب، فإن 
خرج املوىص به من ثلث احلارض من الرتكة، استحقه املوىص له، وإال استحق منه بقدر هذا 

الثلث وكان الباقي للورثة، وكلام حرض يشء استحق املويص له ثلثه حتى يستويف حقه.
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إذا كانت الوصية بسهم شائع يف الرتكة، وكان فيها دين أو مال غائب، استحق املوىص 
له سهمه يف احلارض منها، وكلام حرض يشء استحق سهمه فيه.
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إذا كانت الوصية بسهم شائع يف نوع من الرتكة، وكان فيها دين، أو مال غائب، استحق 
املوىص له سهمه يف احلارض من هذا النوع إن كان هذا السهم خيرج من ثلث احلارض من 
وكلام  للورثة  الباقي  ويكون  الثلث،  هذا  بقدر  سهمه  من  له  املوىص  استحق  وإال  الرتكة، 
ذلك  يرض  أال  عىل  فيه،  بسهم  املوىص  النوع  من  ثلثه  بقدر  له  املوىص  استحق  يشء  حرض 
بالورثة، فإن كان يرض هبم أخذ املوىص له قيمة ما بقي من سهمه يف النوع املوىص به من 

ثلث ما حيرض حتى يستويف حقه.
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أ. يف مجيع األحوال املبينة يف املواد السابقة إذا اشتملت الرتكة عىل دين مستحق األداء 
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بعضها،  أو  كلها  الرتكة  من  احلارض  جنس  من  الدين  هذا  وكان  الورثة،  أحد  عىل 
ماالً  بذلك  واعترب  جنسه،  من  هو  فيام  الوارث  نصيب  بقدر  فيه  املقاصة  وقعت 

. حارضاً
ب. وإذا كان الدين املستحق األداء عىل الوارث من غري جنس احلارض، فال تقع املقاصة، 
ويعترب هذا الدين ماالً حارضاً إن كان مساوياً لنصيب الوارث يف احلارض من الرتكة 

. أو أقل، فإن كان أكثر منه، اعترب ما يساوي هذا النصيب ماالً حارضاً
ويف هذه احلالة ال يستويل الوارث عىل نصيبه يف املال احلارض إال إذا أد ما عليه من 

الدين، فإن مل يؤده باعه القايض، ووىف الدين من ثمنه.
. ج. وتعترب أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً
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إذا كانت الوصية بعني من الرتكة، أو بنوع من أنواعها، فهلك املوىص به، أو استحق، 
فال يشء للموىص له، وإذا هلك بعضه، أو استحق، أخذ املوىص له ما بقي منه إن كان خيرج 

من ثلث الرتكة، وإال كان له فيه بقدر الثلث.
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أ. إذا كانت الوصية بحصة شائعة يف معني، فهلك أو استحق، فال يشء للموىص له.
ب. إذا هلك البعض أو استحق أخذ املوىص له مجيع وصيته من الباقي إن وسعها، وكانت 

خترج من ثلث الرتكة.
ج. وإن كان الباقي ال يفي بالوصية وهو خيرج من الثلث، أخذ الباقي كله، وإن كان يفي 

بالوصية، لكنه أكثر من الثلث أخذ منه بقدر ثلث الرتكة.
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أ. إذا كانت الوصية بحصة شائعة يف نوع من أموال املويص، فهلك أو استحق، فال يشء 
للموىص له.

ب. وإن هلك بعضه، أو استحق، فليس له إال حصته يف الباقي إن خرجت من ثلث املال، 
وإال أخذ منه بقدر الثلث.
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أ. إذا كانت الوصية باملنفعة ملعني مدة حمددة املبدأ والنهاية، استحق املوىص له منفعة يف 
هذه املدة.

ب. فإذا انقضت املدة قبل وفاة املويص بطلت الوصية، وإذا انقىض بعضها استحق املوىص 
له املنفعة يف باقيها.

ج. وإذا كانت املدة معينة القدر غري حمددة املبدأ، بدأت من وقت وفاة املويص.
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أ. إذا منع الورثة أو أحدهم املوىص له من االنتفاع بالعني كل املدة أو بعضها، ضمن 
له املعرتض بدل املنفعة إال إذا اتفق املوىص له وكل الورثة عىل تعويضه باالنتفاع 

.مدة أخر
ب. وإذا كان املنع من االنتفاع من جهة املويص، أو لعذر حال بني املوىص له واالنتفاع، 

وجبت له مدة أخر من وقت زوال املانع.
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مع مراعاة أحكام املادتني السابقتني:
من  جلهة  أو  انقطاعهم  يظن  ال  حمصورين  غري  لقوم  باملنفعة  الوصية  كانت  أ. إذا 
جهات الرب، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة، استحق املوىص هلم املنفعة عىل وجه 

التأبيد.
استحق  انقطاعهم  يظن  حمصورين  غري  لقوم  مطلقة  أو  مؤبدة  الوصية  كانت  ب. فإذا 

املوىص هلم املنفعة إىل انقراضهم.
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يظن  ال  ملن  بعدهم  من  ثم  حمصورين،  ولقوم  معينة،  ملدة  باملنفعة  الوصية  كانت  إذا 
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انقطاعهم، أو جلهة من جهات الرب، ومل يوجد أحد من املحصورين خالل ثالث وثالثني 
سنة قمرية من وفاة املويص، أو خالل املدة املعينة للمنفعة أو وجد خالل هذه املدة وانقرض 
قبل هنايتها كانت املنفعة يف املدة كلها أو بعضها عىل حسب األحوال ملا هو أعم نفعاً من 

جهات الرب.
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الذي  غري  وجه  عىل  االستغالل  أو  االنتفاع  حتتمل  بمنفعتها  املوىص  العني  كانت  إذا 
عدم  برشط  يراه،  الذي  الوجه  عىل  يستغلها  أو  هبا،  ينتفع  أن  له  للمويص  جاز  به،  أوىص 

اإلرضار بالعني املوىص بمنفعتها.
©≤∂μ® …œU*«

موت  وقت  القائمة  الثمرة  أو  الغلة  له  فللموىص  الثمرة،  أو  بالغلة  الوصية  كانت  إذا 
، ما مل تدل قرينة عىل خالف ذلك. املوىص، وما يستجد منها مستقبالً
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أ. إذا كانت الوصية ببيع العني للموىص له بثمن معني، أو بتأجريها له ملدة معينة، وبأجرة 
مسامة، وكان الثمن أو األجرة أقل من املثل بغبن فاحش خيرج من ثلث الرتكة أو بغبن 

يسري، نفذت الوصية.
ب. وإن كان الغبن الفاحش ال خيرج من الثلث، ومل جيز الورثة الزيادة فال تنفذ الوصية إال 

إذا قبل املوىص له دفع هذه الزيادة.
©≤∂∑® …œU*«

يف الوصية بحصة من املنفعة تستويف احلصة بقسمة الغلة أو الثمرة بني املوىص له وورثة 
املويص بنسبة ما خيص كل فريق، أو باملهايأة زماناً أو مكاناً، أو بقسمة العني إذا كانت حتتمل 

القسمة من غري رضر، وللمحكمة عند االختالف تعيني إحد هذه الطرائق.
©≤∂∏® …œU*«

عىل املوىص له باملنفعة ما يفرض عىل العني من التزامات، وما يلزم الستيفاء منفعتها، 
ولو كانت الرقبة موىص هبا لغريه.
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تسقط الوصية باملنفعة يف احلاالت اآلتية:
أ. بوفاة املوىص له قبل استيفاء املنفعة املوىص هبا كلها أو بعضها.

ب. برشاء املوىص له العني التي أُوىص له بمنفعتها.
ج. بتنازله عن حقه فيها لورثة املويص بعوض أو بغري عوض.

د. باستحقاق العني املوىص بمنفعتها.
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ينفذ بيع ورثة املوىص نصيبهم يف العني املوىص بمنفعتها دون حاجة إىل إجازة املوىص له.
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له  املوىص  استحق  مطلقة،  أو  حياته،  ملدة  أو  مؤبدة،  ملعني  باملنفعة  الوصية  كانت  إذا 
املنفعة مدة حياته، برشط أن ينشأ استحقاقه للمنفعة يف مد ثالث وثالثني سنة قمرية من 

وفاة املويص.
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حيسب خروج الوصية باملانع واحلقوق من ثلث الرتكة كام ييل:
تزيد  ملدة  أو  له،  املوىص  حياة  ملدة  أو  مطلقة،  أو  مؤبدة،  باملنافع  الوصية  كانت  أ. إذا 
عىل عرش سنني، ففي الوصية بجميع منافع العني، تعترب املنافع مساوية لقيمة العني 
من  النسبة  هذه  لنظري  مساوية  تعترب  املنافع  من  نسبية  بحصة  الوصية  ويف  نفسها، 

املعني.
ب. إذا كانت الوصية باملنافع ملدة ال تزيد عىل عرش سنني، قدرت بقيمة املنفعة املوىص هبا 

يف هذه املدة.
ج. إذا كانت الوصية بحق من احلقوق العينية، قدرت بالفرق بني قيمة العني حمملة باحلق 

املوىص به، وقيمتها بدونه.
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أ. تصح الوصية باملرتبات من رأس املال ملدة معينة، وخيصص من مال املوىص ما يضمن 
تنفيذ الوصية عىل وجه ال يرض بالورثة.

ب. فإذا زاد ما خصص لضامن تنفيذ الوصية عىل ثلث الرتكة ومل جيز الورثة الزيادة خيصص 
منه بقدر الثلث، وتنفذ الوصية فيه ويف غلته إىل أن يستويف املوىص له من املرتبات ما 

يعادل ثلث الرتكة حني الوفاة، أو إىل أن تنقيض املدة، أو يموت املوىص له.
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إذا كانت الوصية بمرتب من غلة الرتكة، أو من غلة عني منها ملدة معينة، تقوم الرتكة 
أو العني، حمملة باملرتب املوىص به، فإن خرج من ثلث املال نفذت الوصية، وإن زاد عليه، 
ومل جيز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث، وكان الزائد من املرتب وما يقابله من الرتكة أو 

العني لورثة املوىص.
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أ. إذا كانت الوصية ملعني بمرتب من رأس املال، أو الغلة مطلقة أو مؤبدة، أو مدة حياة 
ثلث  عن  به  املوىص  خروج  حساب  ألجل  سنة،  سبعني  حياته  اعتربت  له،  املوىص 
الرتكة، وخيصص من مال املويص ما يضمن تنفيذ الوصية عىل الوجه املبني يف املادة 
٢٧٣ إن كانت الوصية بمرتب من رأس املال، وخيصص ما يغل مقدار املرتب املوىص 

به عىل الوجه املبني يف املادة ٢٧٦ إن كانت الوصية بمرتب من الغلة.
ب. فإذا مات املوىص له قبل املدة املذكورة يف الفقرة السابقة كان الباقي من الوصية 
لتنفيذ  املخصص  املال  نفذ  وإذا  بعده،  له  أوىص  من  أو  الورثة  من  يستحقه  ملن 
يف  الورثة  عىل  الرجوع  فله  املذكورة،  املدة  من  أكثر  له  املوىص  عاش  أو  الوصية 

حدود الثلث.
عند  سنني  عرش  عن  له  املوىص  عمر  بقية  تقدير  يقل  أن  جيوز  ال  األحوال  مجيع  ج. ويف 

استحقاق املرتب.
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أ. يف الوصية بمرتب من رأس املال، يأخذ املوىص له مرتبه من غلة العني املخصصة للوصية، 
فإذا مل تف الغلة باملرتب جاز للورثة إكامله، وإال بيع من هذه العني مايفي باملرتب.

وإذا زادت الغلة عىل املرتب، ردت الزيادة إىل ورثة املويص.
ب. يف الوصية بمرتب من الغلة، يستويف املرتب من غلة ما خصص للوصية فإذا زادت 
الغلة يف بعض السنوات عىل املرتب ال ترد إىل ورثة املويص، بل توقف لتغطية نقص 

الغلة يف بعض السنوات.
ذلك  عىل  قرينة  قامت  أو  فسنة  سنة  يستويف  املرتب  أن  عىل  تنص  الوصية  كانت  ج. فإذا 

ردت الزيادة السنوية إىل ورثة املويص.
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مال  من  خيصص  مؤبدة،  أو  مطلقة،  وصية  الدوام  صفة  هلا  جلهة  بمرتب  أويص  أ. إذا 
بإجازة  إال  الثلث  عىل  يزيد  ما  خيصص  وال  الوصية،  تنفيذ  غلته  تضمن  ما  املويص 

الورثة.
ب. وإذا أغل ما خصص للوصية أكثر من املرتب املوىص به، استحقته اجلهة املوىص هلا، 

وإذا انقضت الغلة عن املرتب، فليس لتلك اجلهة الرجوع عىل ورثة املويص.
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يف األحوال املبينة يف املواد من ٢٧٣ إىل ٢٧٦أ.  جيوز لورثة املويص االستيالء عىل املخصص 
لتنفيذ الوصية باملرتب أو الترصف فيه، برشط أن يودعوا يف جهة يرضاها املوىص له، أو 

يعينها القايض بجميع املرتبات نقداً، وخيصص املبلغ املودع لتنفيذ الوصية.
ب. فإذا مات املوىص له قبل نفاذ املبلغ املودع رد الباقي لورثة املويص.

ج. ويزول كل حق للموىص له يف الرتكة باإليداع، والتخصيص.
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ال تصح الوصية باملرتبات من رأس املال، أو من الغلة إال للموجودين من املوىص هلم 
وقت موت املوىص، وتقدر حياهتم طبقاً ملا نص عليه يف املادة ٢٧٥، وتنفذ الوصايا وفقاً 

لألحكام املبينة يف الوصايا للمعينني.
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بنفسه،  يستقل  ال  مما  شيئاً  عامرهتا  يف  زاد  أو  هبا،  املوىص  العني  معامل  املويص  غري  أ. إذا 
كالرتميم، كانت العني كلها وصية.

ب. وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء، شارك الورثة املوىص له يف كل 
العني بقيمة الزيادة القائمة.
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أ. إذا هدم املوىص بناء العني املوىص هبا، وأعاده عىل حالته األوىل كانت العني بحالتها 
اجلديدة وصية ولو غري معاملها.

وقيمة  للورثة،  البناء  قيمة  بنسبة  رشكة  العني  كانت  آخر  وجه  عىل  البناء  أعاد  ب. وإن 
األرض للموىص له.
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عليهام،  وبنى  له،  مملوكة  أرض  إىل  األرض  وضم  هبا،  املوىص  العني  املوىص  هدم  إذا 
اشرتك املوىص له مع الورثة يف مجيع األرض والبناء بقيمة أرضه.

©≤∏≥® …œU*«

أنفقه  ما  كان  إذا  و٢٨٢  ثانية  فقرة  و٢٨١  ثانية  فقرة   ٢٨٠ املواد  أحكام  من  استثناء 
املويص، أو زاده يف العني مما يتسامح يف مثله عادة، أحلقت الزيادة بالوصية. والزيادة التى ال 

يتسامح فيها تلحق أيضاً إذا وجد ما يدل عىل قصد إحلاقها.
©≤∏¥® …œU*«

إذا مجع املوىص بناء العني املوىص هبا مع بناء عني أخر مملوكة له، وجعل منهام 
وحدة ال يمكن معها تسليم املوىص به منفرداً، اشرتك املوىص له مع الورثة بقدر قيمة 

وصيته.
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الوصايا  بني  الثلث  قسم  الزيادة  الورثة  جيز  ومل  الرتكة،  ثلث  عىل  الوصايا  زادت  أ. إذا 
باملحاصة.

ب. إذا أجاز الورثة الزيادة، وكانت ال تفي بمجموع الوصايا، قسمت الرتكة بني الوصايا 
باملحاصة.

©≤∏∂® …œU*«

إذا كانت الوصية بقربات متعددة، ومل يف هبا ما تنفذ فيه الوصية:
أ. فإن كانت القربات متحدة الدرجات، كان التوزيع بينها بالتساوي.

ب. وإن كانت خمتلفة الدرجات، قدمت الفرائض عىل الواجبات والواجبات عىل النوافل، 
بالطريقة السابقة.

©≤∏∑® …œU*«

إذا تزامحت الوصايا باملرتبات، ومات بعض املوىص هلم أو انقطعت جهة من اجلهات 
املوىص هلا باملرتب، كان نصيب من مات وما انقطع لورثة املوىص.
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(*) هذا الباب بعنوانه ومواده مضاف بالقانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠٠٧ بإضافة مواد جديدة إىل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ يف 
شأن األحوال الشخصية والذي قىض يف مادته الثانية بإلغاء القانون رقم ٥ لسنة ١٩٧١ - ما سييل ص٣٠١.
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إذا مل يوص امليت لفرع ولده الذي مات يف حياته أو مات معه - ولو حكامً - بمقدار 
وصية  الرتكة  يف  للفرع  وجبت  موته،  عند  حياً  كان  لو  تركته  يف  أصله  يرثه  كان  مما  حصته 
بمقدار هذه احلصة يف حدود الثلث، برشط أن يكون غري وارث وأال يكون امليت قد أعطاه 
بغري عوض عن طريق ترصف آخر قدر ما جيب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له 

وصية بقدر ما يملكه.
وتكون هذه الوصية ألهل الطبقة األوىل من أوالد البنات وألوالده األبناء من أوالد 
كل  نصيب  يقسم  وأن  غريه،  فرع  دون  فرعه  أصل  كل  حيجب  أن  عىل  نزلوا  وإن  الظهور 
أصل عىل فرعه وإن نزل، قسمة املرياث كام لو كان أصله أو أصوله الذين يدىل هبم إىل امليت 

ماتوا بعده، وكان موهتم مرتباً كرتتيب الطبقات.
©√® Î«—dJ  ≤∏∑ …œU*«

إذا أوىص امليت ملن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه، كانت الزيادة وصية اختيارية، 
وإن أوىص له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله.

له  يوص  مل  ملن  وجب  اآلخر  البعض  دون  الوصية  هلم  وجبت  من  لبعض  أوىص  وإن 
قدر نصيبه.

باقي  من  وجب  مما  بأقل  له  أوىص  من  نصيب  ويويف  له  يوص  مل  من  نصيب  ويؤخذ 
الثلث، فإن ضاق عىل ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية االختيارية.

©»® Î«—dJ  ≤∏∑ …œU*«

الوصية الواجبة مقدمة عىل غريها من الوصايا.
فإذا مل يوص امليت ملن وجبت هلم الوصية وأوىص لغريهم، استحق كل من وجبت هلم 

الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث الرتكة أن ويف وإال فمنه ومما أوىص به لغريهم.
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. يستحق اإلرث بموت املورث حقيقة أو حكامً
©≤∏π® …œU*«

أو  حقيقة  املورث،  موت  وقت  الوارث  حياة  حتقق  اإلرث  الستحقاق  أ. يشرتط 
. حكامً

ب. ويتحقق وجود احلمل واستحقاقه لإلرث إذا توافرت فيه الرشوط الواردة يف املادة 
٣٣٠ من هذا القانون.

©≤π∞® …œU*«

، فال استحقاق  إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بعضهم يرث بعضاً، ومل يعلم من مات أوالً
ألحدهم يف تركة اآلخر سواء أكان موهتم يف حادث واحد أم ال.
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أ. يؤدي من الرتكة بحسب الرتتيب اآليت:
: ما يكفي لتجهيز امليت، وجتهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر املرشوع. أوالً

: ديون امليت. ثانياً
: الوصية االختيارية يف احلد الذي تنفذ فيه. رابعاً

: املواريث بحسب ترتيبها يف هذا القانون. خامساً
ب. إذا مل توجد ورثة قىض من الرتكة بالرتتيب اآليت:
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: استحقاق من أقر له امليت بنسب عىل غريه. أوالً
: ما أوىص به فيام زاد عىل احلد الذي تنفذ فيه الوصية. ثانياً

ج. إذا مل يوجد أحد من هؤالء آلت الرتكة أوما بقي منها إىل اخلزانة العامة.
©≤π≤® …œU*«

أم  رشيكاً،  أم  أصلياً  فاعالً  القاتل  أكان  سواء  عمداً،  املورث  قتل  اإلرث  موانع  من 
وبال  حق،  بال  القتل  كان  إذا  وتنفيذه  باإلعدام  احلكم  إىل  شهادته  أدت  زور  شاهد  كان 
، بالغاً حد املسئولية اجلنائية، ويعد من األعذار جتاوز حق الدفاع  عذر وكان القاتل عاقالً

الرشعي.
©≤π≥® …œU*«

أ. ال توارث بني مسلم وغري مسلم.
ب. يتوارث غري املسلمني بعضهم من بعض.

ج. اختالف الدارين ال يمنع من اإلرث بني املسلمني.
من اإلرث إال إذا كانت رشيعة الدار  ال يمنع اختالف الدارين – بني غري املسلمني – د. 

األجنبية متنع ذلك.
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أ. ال يرث املرتد من أحد.
ب. مال املرتد قبل الردة أو بعدها يكون لورثته املسلمني عند موته، فإن مل يكن له ورثة من 

املسلمني، يكون ما له للخزانة العامة.
ج. إذا جتنس املرتد بجنسية دولة غري إسالمية يعترب يف حكم املتويف ويؤول ما له لورثته 

املسلمني.
د. إذا عاد املرتد إىل اإلسالم بعد جتنسه بجنسية دولة غري إسالمية يكون له من ما له ما 

بقي بأيدي ورثته، أو باخلزانة العامة.
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أ. من أسباب اإلرث: الزوجية، والقرابة.
ب. يكون اإلرث بالزوجية بطريق الفرض.

ج. ويكون اإلرث بالقرابة، بطريق الفرض، أو التعصيب، أو هبام معاً، أو بالرحم.
. إذا كان لوارث جهتا إرث ورث هبام معاً، مع مراعاة أحكام املادتني: ٣٠٢، ٣٢٦د. 
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الفرض سهم مقدر للوارث يف الرتكة، ويبدأ يف التوريث بأصحاب الفروض، وهم: 
بنات  البنات،  الزوجة،  الزوج،  ألم،  األخت  ألم،  األخ  عال،  وإن  العاصب  اجلد  األب، 

االبن وإن نزل، األخوات ألب وأم، األخوات ألب، األم، اجلدة الثابتة وإن علت.
©≤π∑® …œU*«

مع مراعاة حكم املادة ٣٠٩أ.  لألب فرض السدس إذا وجد للميت ولد، أو ولد ابن 
وإن نزل.

ب. عند عدم األب يكون للجد العاصب السدس، عىل الوجه املبني يف الفقرة السابقة.
واجلد العاصب هو الذي ال يدخل يف نسبته إىل امليت أنثى.

©≤π∏® …œU*«

يف  وإناثهم  ذكورهم  فأكثر،  لالثنني  والثلث  للواحد،  السدس  فرض  األم  أ. ألوالد 
القسمة سواء.

ب. إذا كان أوالد األم اثنني فأكثر، واستغرقت الفروض الرتكة، يشارك أوالد األم األخ 
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الشقيق، أو األخوة األشقاء باالنفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر، ويقسم الثلث بينهم 
مجيعاً عىل الوجه املتقدم.

©≤ππ® …œU*«

أ. للزوج فرض النصف عند عدم الولد، وولد االبن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد 
االبن وإن نزل.

ب. وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي يف العدة، أو الزوجات فرض 
وإن  االبن  ولد  أو  الولد،  مع  والثمن  نزل  وإن  االبن  وولد  الولد،  عدم  عند  الربع 

نزل.
وتعترب املطلقة بائناً يف مرض املوت يف حكم الزوجة إذا مل ترض بالطالق، ومات املطلق 
يف ذلك املرض، وهي يف عدته برشط أن تستمر أهليتها لإلرث من وقت الطالق إىل وقت 

الوفاة.
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مع مراعاة حكم املادة ٣٠٧:
أ. للواحدة من البنات فرض النصف، ولالثنتني فأكثر الثلثان.

ب. لبنات االبن الفرض املتقدم عند عدم وجود بنت، أو بنت ابن أعىل منهن درجة.
ج. وهلن واحدة أو أكثر، السدس مع البنت، أو بنت االبن األعىل درجة.
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مع مراعاة حكم املادتني: ٣٠٧، ٣٠٨:
أ. للواحدة من األخوات الشقيقات فرض النصف، ولالثنتني فأكثر الثلثان.

ب. لألخوات ألب الفرض املتقدم عند عدم وجود أخت شقيقة.
ج. وهلن واحدة أو أكثر السدس مع األخت الشقيقة.

©≥∞≤® …œU*«

أ. لألم فرض السدس مع الولد، أو ولد ابن وإن نزل، أو مع اثنني أو أكثر من األخوة 
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واألخوات.
ب. وهلا الثلث يف غري هذه األحوال، غري أهنا إذا اجتمعت مع أحد الزوجني واألب فقط، 

كان هلا ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجني.
للجدات  أو  وهلا  علت،  وإن  العاصب  اجلد  أو  األبوين،  أحد  أم  هي  الثابتة  ج. واجلدة 

السدس، ويقسم بينهن عىل السواء، ال فرق بني ذات قرابة وذات قرابتني.
©≥∞≥® …œU*«

يف  أنصبائهم  بنسبة  بينهم  قسمت  الرتكة،  عىل  الفروض  أصحاب  أنصباء  زادت  إذا 
اإلرث.
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كانت  الرتكة،  الفروض  تستغرق  ومل  وجد  أو  الفروض،  ذوي  من  أحد  يوجد  مل  أ. إذا 
الرتكة، أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.

ب. العصبة من النسب ثالثة أنواع:
١) عصبة بالنفس، ٢) عصبة بالغري، ٣) عصبة مع الغري.

©≥∞μ®

للعصبة بالنفس جهات أربع، مقدم بعضها عىل بعض يف اإلرث عىل الرتتيب اآليت:
البنوة، وتشمل األبناء، وأبناء االبن وإن نزل. ١ .

األبوة، وتشمل األب، واجلد العاصب وإن عال. ٢ .
األخوة، وتشمل األخوة ألبوين، واألخوة ألب، وأبناءمها وإن نزلوا. ٣ .

العمومة، وتشمل أعامم امليت ألبوين، أو ألب، وأعامم أبيه كذلك، وأعامم جده  ٤ .
روا وإن نزلوا. كِ العاصب وإن عال، وأبناء من ذُ
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أ. إذا احتدت العصبة بالنفس يف اجلهة، كان املستحق لإلرث أقرهبم درجة إىل امليت.
ب. إذا احتدوا يف اجلهة والدرجة، كان التقديم بقوة القرابة، فمن كانت قرابته من األبوين، 

قدم عىل من كانت قرابته من األب فقط.
ج. فإذا احتدوا يف اجلهة، والدرجة، والقوة كان اإلرث بينهم عىل السواء.

©≥∞∑®

أ. العصبة بالغري هن:
١) البنات مع األبناء.
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٢) بنات االبن وإن نزل مع أبناء االبن وإن نزل، إذا كانوا يف درجتهن مطلقاً، أو كانوا 
أنزل منهن إذا مل ترثن بغري ذلك.

٣) األخوات ألبوين مع األخوة ألبوين، واألخوات ألب مع األخوة ألب.
ب. يكون اإلرث بينهم يف هذه األحوال، للذكر مثل حظ األنثيني.

©≥∞∏®

أ. العصبة مع الغري هن:
من  الباقي  هلن  ويكون  نزل  وإن  االبن  بنات  أو  البنات  مع  ألب  أو  ألبوين  األخوات 

الرتكة بعد الفروض.
ب. ويف هذه احلالة يعتربن بالنسبة لباقي العصبات كاألخوة ألبوين، أو ألب، ويأخذن 

أحكامهم يف التقديم باجلهة، والدرجة، والقوة.
©≥∞π®

فرضاً،  السدس  استحق  نزل،  وإن  االبن  بنت  أو  البنت  مع  اجلد  أو  األب  اجتمع  إذا 
والباقي بطريق التعصيب.

©≥±∞®

أ. إذا اجتمع اجلد مع األخوة، واألخوات ألبوين أو ألب، كانت له حالتان:
١) أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبن مع الفرع 

الوارث من اإلناث.
مل  أخوات  مع  كان  إذا  التعصيب  بطريق  الفروض  أصحاب  بعد  الباقي  يأخذ  أن   (٢

يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث من اإلناث.
من  اجلد  حترم  املتقدم  الوجه  عىل  بالتعصيب  اإلرث  أو  املقاسمة،  كانت  إذا  أنه  ب. عىل 

اإلرث أو تنقصه عن السدس اعترب صاحب فرض بالسدس.
ج. وال يعترب يف املقاسمة من كان حمجوباً من األخوة أو األخوات ألب.
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وارث  وجود  بسبب  يرث  ال  ولكنه  اإلرث،  أهلية  لشخص  يكون  أن  هو  أ. احلجب 
آخر.

ب. واملحجوب حيجب غريه.
©≥±≤® …œU*«

املحروم من اإلرث ملانع من موانعه، ال حيجب أحداً من الورثة.
©≥±≥® …œU*«

أ. حتجب اجلدة الثابتة باألم.
ب. حتجب اجلدة البعيدة باجلدة القريبة.

ج. حتجب اجلدة ألب باألب.
د. حتجب اجلدة باجلد العاصب إن كانت أصالً له.
©≥±¥® …œU*«

وإن  االبن  وولد  وبالولد  عال،  وإن  العاصب  وباجلد  باألب،  األم  أوالد  حيجب 
نزل.
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أ. حتجب بنت االبن باالبن، وابن االبن وإن نزل، إذا كانت أنزل من درجة.
ب. وحتجب أيضاً بالبنتني، أو بنتي االبن، إذا كانتا أعىل منها درجة، ما مل يكن معها من 

يعصبها، طبقاً للامدة ٣٠٧.
©≥±∂® …œU*«

حتجب األخت ألبوين باألب واالبن، وابن االبن وإن نزل.
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أ. حتجب األخت ألب باألب وباالبن، وابن االبن وإن نزل.
ب. وحتجب أيضاً باألخ ألبوين وباألخت ألبوين إذا كانت عصبة مع غريها، طبقاً حلكم 

املادة ٣٠٨ وباألختني ألبوين، إذا مل يوجد أخ ألب.
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غري  عىل  الباقي  دّ  رُ النسب  من  عصبة  توجد  ومل  الرتكة،  الفروض  تستغرق  مل  أ. إذا 
الزوجني من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

أصحاب  أحد  أو  النسب،  من  عصبة  يوجد  مل  إذا  الزوجني  أحد  إىل  الرتكة  باقي  ب. يرد 
الفروض النسبية، أو أحد ذوي األرحام.
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أ. إذا مل يوجد أحد من ذوي الفروض النسبية وال من العصبات النسبية، كانت الرتكة 
أو الباقي منها، لذوي األرحام.

ب. ذوو األرحام هم األقارب من غري أصحاب الفروض، أو العصبات النسبية.
‰Ë_« »U «
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ذوو األرحام أربعة أصناف مقدم بعضها عىل بعض يف اإلرث بحسب الرتتيب اآليت:
الصنف األول: أوالد البنات وإن نزلوا، وأوالد بنات االبن وإن نزل.

الصنف الثاين: اجلد الرمحي وإن عال، واجلدة غري الثابتة وإن علت.
الصنف الثالث: أبناء األخوة ألم وأوالدهم وإن نزلوا.

وأوالد األخوات ألبوين، أو ألحدمها وإن نزلوا.
وبنات األخوة ألبوين أو ألحدمها، وأوالدهن وإن نزلوا.

وبنات أبناء األخوة ألبوين أو ألب، وإن نزلوا، وأوالدهن وإن نزلوا.
الرتتيب  عىل  اإلرث  يف  بعض  عىل  بعضها  مقدم  طوائف  ست  يشمل  الرابع:  الصنف 

اآليت:
األوىل: أعامم امليت ألم، وعامته، وأخواله، وخاالته ألبوين أو ألحدمها.

أو  ألبوين  امليت  أعامم  وبنات  نزلوا،  وإن  السابقة  الفقرة  يف  ذكروا  من  أوالد  الثانية: 
ألب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأوالد من ذكرن وإن نزلوا.

الثالثة: أعامم أيب امليت ألم، وعامته، وأخواله، وخاالته ألبوين،، أو ألحدمها وأعامم أم 
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امليت، وعامهتا، وأخواهلا، وخاالهتا ألبوين أو ألحدمها.
الرابعة: أوالد من ذكروا يف الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعامم أيب امليت ألبوين أو 

ألب، وبنات أبنائه وإن نزلوا، وأوالد من ذكرن وإن نزلوا.
اخلامسة: أعامم أيب أيب امليت ألم، وأعامم أيب أم امليت، وعامهتا، وأخواهلام، وخاالهتام، 
ألبوين أو ألحدمها، وأعامم أم أم امليت، وأم أبيه، وعامهتام وأخواهلام، وخاالهتام ألبويه أو 

ألحدمها.
امليت  أيب  أيب  أعامم  وبنات  نزلوا،  وإن  السابقة  الفقرة  يف  ذكروا  من  أوالد  السادسة: 

ألبوين أو ألب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأوالد من ذكرن وإن نزلوا، وهكذا.
w U « »U «
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أ. الصنف األول من ذوي األرحام أوالهم باملرياث أقرهبم إىل امليت درجة.
ب. فإن تساووا يف الدرجة فولد صاحب الفرض أوىل من ولد ذوي الرحم، وإن كانوا 

كلهم أوالد صاحب فرض، أو مل يكن فيهم صاحب فرض، اشرتكوا يف اإلرث.
©≥≤≤® …œU*«

أ. الصنف الثاين من ذوي األرحام أوالهم باملرياث أقرهبم إىل امليت درجة، فإن تساووا 
يف الدرجة، قدم من كان يديل بصاحب فرض.

يدلون  كلهم  كانوا  أو  فرض  بصاحب  يديل  من  فيهم  وليس  الدرجة،  يف  تساووا  ب. إذا 
بصاحب فرض، فإن كانوا مجيعاً من جهة األب أو من جهة األم، اشرتكوا يف اإلرث، 

وإن اختلفت جهاهتم، فالثلثان لقرابة األب، والثلث لقرابة األم.
©≥≤≥® …œU*«

أ. الصنف الثالث من ذوي األرحام أوالهم باملرياث أقرهبم إىل امليت درجة.
قدم  رحم،  ذي  ولد  وبعضهم  عاصب،  ولد  بعضهم  وكان  الدرجة،  يف  تساووا  ب. فإذا 
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األول عىل الثاين، وإال قدم أقواهم قرابة للميت، فمن كان أصله ألبوين، فهو أوىل 
ممن كان أصله ألب، ومن كان أصله ألب فهو أوىل ممن كان أصله ألم، فإن احتدوا يف 

الدرجة، وقوة القرابة، اشرتكوا يف اإلرث.
©≥≤¥® …œU*«

يف الطائفة األوىل من طوائف الصنف الرابع املبينة باملادة (٣٢٠) إذا انفرد فريق األب، 
وهم أعامم امليت ألم، وعامته، أو فريق األم، وهم أخواله، وخاالته، قدم أقواهم قرابة، فمن 
كان ألبوين فهو أوىل ممن كان ألب، ومن كان ألب فهو أوىل ممن كان ألم، وإن تساووا يف 

القرابة اشرتكوا يف اإلرث.
نصيب  ويقسم  األم،  لقرابة  والثلث  األب  لقرابة  الثلثان  يكون  الفريقني  اجتامع  وعند 

كل فريق عىل النحو املتقدم.
وتطبق أحكام الفقرتني السابقتني عىل الطائفتني الثالثة واخلامسة.

©≥≤μ® …œU*«

يف الطائفة الثانية يقدم األقرب منهم درجة عىل األبعد ولو كان من غري جهته، وعند 
ذي  أوالد  أو  عاصب،  أوالد  كانوا  إن  القرابة  يف   األقو يقدم  اجلهة،  واحتاد  التساوي، 

رحم.
فإذا كانوا خمتلفني، قدم ولد العاصب عىل ولد ذي الرحم.

كل  أصاب  وما  األم  لقرابة  والثلث  األب،  لقرابة  الثلثان  يكون  اجلهة  اختالف  وعند 
فريق يقسم عليه بالطريقة املتقدمة.

وتطبق أحكام الفقرتني السابقتني عىل الطائفتني: الرابعة والسادسة.
©≥≤∂® …œU*«

ال اعتبار لتعدد جهات القرابة يف وارث من ذوي األرحام إال عند اختالف اجلانب.
©≥≤∑® …œU*«

يف إرث ذوي األرحام، يكون للذكر من مثل حظ األنثيني.
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أ. إذا أقر امليت بالنسب عىل نفسه ال يتعد هذا اإلقرار إىل الورثة، ما مل يستوف رشوط 
صحته.

يثبت  ومل  النسب،  جمهول  كان  إذا  الرتكة  له  املقر  استحق  غريه  عىل  بالنسب  اقر  ب. وإذا 
نسبه من الغري، ومل يرجع املقر عن إقراره.

ويشرتط يف هذه احلالة أن يكون املقر له حياً وقت موت املقر، أو وقت احلكم باعتباره 
ميتاً، وأال يقوم به مانع من موانع اإلرث.

ج. وإذا أقر الورثة بوارث، ومل يثبت النسب هبذا اإلقرار، شارك املقر يف استحقاقه دون 
سواه، إن كان ال حيجبه املقر، وال يستحق شيئاً إن كان حيجبه.
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يوقف للحمل من تركة املتويف أوفر النصيبني عىل تقدير أنه ذكر أو أنثى.
©≥≥∞® …œU*«

إذا تويف الرجل عن ز وجته أو عن معتدته، فال يرثه محلها إال إذا ولد حياً خلمسة وستني 
وثالثامئة يوم عىل األكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة.
ال يرث احلمل غري أبيه إال يف احلالتني اآلتيتني:

أو  املوت  تاريخ  من  األكثر  عىل  يوم  وثالثامئة  وستني  خلمسة  حياً  يولد  أن  األوىل: 
الفرقة.

إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة، ومات املورث أثناء العدة.
الثانية: أن يولد حياً لسبعني ومائتي يوم عىل أألكثر من تاريخ وفاة املورث إن كان من 

زوجية قائمة وقت الوفاة.
©≥≥±® …œU*«

أ. إذا نقص املوقوف للحمل عام يستحقه يرجع بالباقي عىل من دخلت الزيادة يف نصيبه 
من الورثة.

ب. إذا زاد املوقوف للحمل عام يستحقه رد الزائد عىل من يستحقه من الورثة.
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أ. يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد 
نصيبه إىل من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.

ب. إن ظهر حياً بعد احلكم بموته، أخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.
©≥≥≥® …œU*«

إذا حكم بموت املفقود، واستحق ورثته تركته،ثم جاء هذا املفقود، أو تبني أنه حي، 
فله الباقي من تركته، يف يد ورثته، وال يطالب بام ذهب من أيدهيم.

Y U « »U «

v M «

©≥≥¥® …œU*«

من  بقي  وما  احلالني،  أدنى  أنثى،  أم  هو  أذكر  يعرف  ال  الذي  وهو  املشكل،  للخنثى 
الرتكة يعطى لباقي الورثة.
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مع مراعاة املدة املبينة بالفقرة األخرية من املادة ٣٣٠ يرث ولد الزنى، وولد اللعان من 
األم وقرابتها، وترثهام األم وقرابتها.
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أ. التخارج هو أن يتصالح الورثة عىل إخراج بعضهم من املرياث عىل يشء معلوم.
ب. إذا ختارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه، وحل حمله يف الرتكة.

ج. وإذا ختارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان املدفوع له من الرتكة، قسم نصيبه بينهم 
عىل  التخارج  عقد  يف  ينص  ومل  ماهلم،  من  املدفوع  كان  وإن  فيها،  أنصبائهم  بنسبة 

طريقة قسمة نصيب اخلارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم.
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عىل النيابة العامة أن ترفع الدعاو، أو تتدخل فيها إذا مل يتقدم أحد من ذوي الشأن، 
وذلك يف كل أمر يمس النظام العام.

©≥≥∏® …œU*«

املراد بالنظام العام يف املادة السابقة أحكام الرشيعة اإلسالمية يف األحوال اآلتية:
أ. الزواج باملحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.

ب. إثبات الطالق البائن.
ج. فسخ الزواج.

د. األوقاف والوصايا اخلريية.
ه. دعاو النسب، وتصحيح األسامء.

و. الدعاو اخلاصة بفاقدي األهلية وناقصيها، والغائبني، واملفقودين.
ويكون للنيابة يف هذه األحوال ما للخصوم من حقوق.

©≥≥π® …œU*«

أ. تعترب النيابة العامة ممثلة يف الدعو متى قدمت مذكرة برأهيا فيها، وال يتعني حضورها 
إال إذا رأت املحكمة ذلك.

ب. ويف مجيع األحوال ال يتعني حضور النيابة عند النطق باحلكم.
©≥¥∞® …œU*«

يف مجيع األحوال التي ينص فيها القانون عىل تدخل النيابة العامة، جيب عىل قلم كتاب 
.املحكمة إبالغ النيابة كتابة بمجرد قيد الدعو
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عىل  بناء  تبليغها  فيكون  النيابة  فيها  تتدخل  مما  مسألة   الدعو نظر  أثناء  عرضت  وإذا 
أمر من املحكمة.

©≥¥±® …œU*«

متنح النيابة بناء عىل طلبها ميعاد مخسة عرش يوماً عىل األقل، لتقديم مذكرة بأقواهلا من 
تاريخ إرسال ملف القضية إليها.

وللنيابة حق الطعن يف احلكم ولو مل تكن قد تدخلت.
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حتسب السنوات واألشهر الواردة يف هذا القانون بالتقويم القمري.
©≥¥≥® …œU*«

كل ما مل يرد له حكم يف هذا القانون يرجع فيه إىل املشهور يف مذهب اإلمام مالك فإن مل 
، طبقت املبادئ العامة يف املذهب. يوجد املشهور طبق غريه، فإن مل يوجد حكم أصالً

©≥¥¥® …œU*«

مجيع  أمام  حجة  تكون  الشخصية  األحوال  دوائر  من  الصادرة  النهائية  األحكام 
الدوائر.

©≥¥μ® …œU*«

الكلية  باملحكمة  الشخصية  األحوال  دائرة  اختصاص  من  القانون  هذا  أحكام  تطبيق 
واالستئنافية والتمييز.

©≥¥∂® …œU*«

ذلك  عدا  وفيام  مالك،  اإلمام  مذهب  عليهم  يطبق  كان  من  عىل  القانون  هذا  أ. يطبق 
فيطبق عليهم أحكامهم اخلاصة هبم.
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ب. أما إذا كان أطراف النزاع من غري املسلمني وكانوا خمتلفني ديناً أو مذهباً رست عليهم 
أحكام هذا القانون.

(*)
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وذلك  واحد،  قاض  من  الشخصية  األحوال  قضايا  يف  الكلية  املحكمة  أحكام  تصدر 
قانون  بشأن  ١٩٩٠م  لسنة   ٢٣ رقم  بالقانون  املرسوم  من  السابعة  املادة  حكم  من  استثناء 

تنظيم القضاء املشار إليه.
©≥¥∑® …œU*«

ينرش هذا القانون يف اجلريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر ١٩٨٤.
X uJ « dO √
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صدر بقرص السيف يف: ٨ شوال ١٤٠٤هـ
املوافق : ٧ يوليو ١٩٨٤م.

الشخصية  األحوال  شأن  يف   ١٩٨٤ لسنة   ٥١ رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل   ١٩٩٦ لسنة   ٦١ رقم  بالقانون  مضافة   *
واملنشور يف الكويت اليوم – اجلريدة الرسمية – العدد ٢٧٦، السنة الثانية واألربعون، ص١.

وتنص بقية نصوص القانون املشار إليه عىل اآليت:
(مادة ثانية)

)املضافة هبذا القانون عىل القضايا التي مل يفصل فيها حتى تاريخ العمل به، وحتال تلك القضايا   يرسي حكم املادة (٣٤٦ مكرراً
بحالتها بغري رسوم إىل الدوائر املنشأة بموجبه للفصل فيها.

(مادة ثانية)
 يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة رابعة)
 عىل الوزراء – كل فيام خيصه- تنفيذ هذا القانون.
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اهللا  قول  يف  الكريم  القرآن  به  جاء  ما  الزواج  تعريف  يف  القانون  مرشوع  استهدف 
ةً  دَّ وَ مْ مَ نَكُ يْ لَ بَ عَ جَ ا وَ يْهَ وا إِلَ نُ كُ اجاً لِتَسْ وَ مْ أَزْ كُ سِ نْ أَنفُ مْ مِ قَ لَكُ لَ اتِهِ أَنْ خَ نْ آيَ مِ تعاىل: «وَ

.« ةً َ محْ رَ وَ
وما ورد يف السنة النبوية من أن الزواج سبيل اإلعفاف واإلحصان.

وما حرص عليه اإلسالم من ابتغاء النسل النقي القوي، ترجى له مظان اخلري من قبل 
مولده، وترعاه األبوة احلانية، يف كثرة ليست غثاء كغثاء السيل، وإنام ركازها القوة بالقدر 

املستطاع، أمالً لألرسة، وذياداً عن األمة.
وبذلك استبعد التعريف ما شاع بني الفقهاء املتأخرين من أن الزوجة حمل لالستمتاع، 
واخلوض يف احلديث عن هذه املتعة، وأظهر ما للزواج من مقاصد سامية يف بناء املجتمع 

الصالح، وتأسيس حياة قوامها السكينة واملودة والرمحة.
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اخلطبة هي التامس التزويج، وتتم باالتفاق عىل حصوله فيام بعد، فهي ال تلزم الزواج، 
وليست إال متهيداً له، سواء أكانت طلباً من أحد الطرفني، أم صارت اتفاقاً بينهام، أم تأكدت 
بام اعتاده الناس من حصول الوعد، أو قبول كل منها هدايا اآلخر، أو قبض املرأة أو وليها 

املهر كله أو بعضه، للداللة عىل الرتايض.
وال يرتتب عىل هذه املقدمات يشء من أحكام الزواج، بل لكل من الطرفني أن يعدل 

عنها متى شاء.
وقد اتفق املجتهدون عىل التأثيم الديني يف زواج خمطوبة الغري، فإذا عقد اخلاطب الثاين 
زواجه هبا، مستوفياً أركانه ورشائطه صح العقد، وترتبت عليه آثاره عند مجهور الفقهاء، 
ألن اخلطبة ليست رشطاً يف صحة الزواج، ال تالزم بني كون النهي للتحريم وبطالن العقد، 
وهذا جاءت به املادة الثالثة وفق رأي اجلمهور، وقول يف املذهب املالكي غري مشهور، وعىل 
كام  بعده،  الفسخ  وعدم  بالزوجة،  الدخول  قبل  الفسخ  وهو  املذهب  يف  املشهور  خالف 

خيالف قوالً ثالثاً هو الفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده.
وقد راعت املادة فيام أخذت به احلرص عىل استقرار األرسة.
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إذا عدل أحد الطرفني عن اخلطبة، فإن ما قدمه اخلاطب من املهر كله أو بعضه، له احلق 
يف اسرتداد عينه إن كان قائامً أو بدله – مثالً أو قيمة – إن كان هالكاً أو مستهلكاً، ألن املرأة 

ال حق هلا يف املهر إال بعقد الزواج، وهو مل يوجد، وهذا، اتفاق الفقهاء.
وجيري حكم املهر عىل اهلدايا التي جر العرف باعتبارها منه، فهي اليوم من أهم ما 
تشمله مفاوضات الزواج، وقد تكون بالنسبة لقيمتها هي املهر احلقيقي، وبصدر هذا فقه 
ما  «أما  خليل:  خمترص  رشح  يف  «الزرقاين»  قول  ومنه  املالكي  الفقه  يف  تقرر  وما  احلنابلة، 

هيدي عرفاً يف العقد أو قبله، فكالصداق، وأما ما يشرتط إهداؤه فيتفق عىل القضاء به».
لكن املخطوبة قد تشرتي اجلهاز أو بعضه باملهر املقدم وبعد عدول اخلاطب ال تضمن 
كل ما كان ينتظر من االنتفاع به، وردها مجيع ما قبضته، يصيبها اخلرسان، بينام تقديم املهر 
يفيد اإلذن املضمن من اخلاطب برشاء اجلهاز فليس من العدل إلزامها بمثل ما قبضته، بل 
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األقرب إىل العدل أن يكون هلا اخليار بني إعادة املهر، أو تسليم ما يساويه كال أو بعضاً من 
أعيان اجلهاز التي اشرتهتا.

 ...» خليل:  خمترص  رشح  يف  الزرقاين  قول  املالكي،ومنه  الفقه  يف  جاء  ما  ذلك  وسند 
عقد  حيصل  مل  ثم  به،  فتجهزت  العقد،  قبل  الصداق  هلا  ودفع  امرأة،  شخص  خطب  لو 

ملنازعتهام، فهل يرجع بام اشرتته أو بالنقد؟
والظاهر األول إن أذن هلا، أو علم، أو جر به عرف والثاين عند انتفاء ذلك».

عىل  املخطوبة  سلط  اخلاطب  بأن  أخذاً  التسليط،  قاعدة  من  احلنفي  الفقه  يف  تقرر  وما 
متليه  وما  العادة،  حسب  الدفع  تعجيل  املقصود،  هو  الرشاء  ألن  املهر،  بدفع  اجلهاز  رشاء 

الرغبة الظاهرة من قبل الدافع يف إمتام الزواج باإلعداد له.
سلعة  كان  إذا  وما  نقداً،  املهر  كان  إذا  ما  ليشمل  املهر  بمقدار  (ج)  الفقرة  وعربت 
احتفظت هبا املخطوبة، واشرتت بقيمتها من ماهلا جهازاً، فإن هلا اخليار عند عدول اخلاطب 

بني أن ترد السلعة عيناً، أو ترد اجلهاز الذي اشرتته بقيمتها.
وأفادت هذه الفقرة أنه ال خيار للمخطوبة إذا كان العدول منها، فعليها حينئذ إعادة 

املهر أو بدله.
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أصل املذهب املالكي أن من أهد إىل املخطوبة، ثم تزوجت غريه، فإنه ال يرجع عليها 
بيشء مطلقاً، ولكن املتأخرين من فقهاء املذهب، جعلوا للخاطب أن يرجع عليها إذا كان 
املانع من قبلها، ألن الذي أعطى ألجله مل يتم،فإن كان املانع منه فال رجوع له، وذلك كله 

ما مل يوجد رشط، أو عرف.
وجاء يف الرشح الكبري أن األوجه هو الرجوع عليها إذا كان االمتناع من جهتها.

واختلف املتأخرون من الشافعية يف هذه املسألة، والذي دل عليه كالم «الرافعي» أنه 
إن كان الرد من أولياء املخطوبة، رجع عليهم، ألنه مل هيد هلم إال بناء عىل أن يزوجوه، ومل 
باحلديث  الرأي  هذا  أصحاب  ويستدل  له،  رجوع  فال  منه  الرد  كان  فإن  غرضه،  حيصل 

النبوي: «ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه».
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وبينوا أن الغصب نوعان:
وغصب  والغلبة.  والقهر  االستيالء  جهة  عىل  األموال  أخذ  هو  استيالء،  غصب 

استحياء، هو أخذها بنوع من احلياء.
قال الغزايل: ومها حرامان، ألنه ال فرق بني اإلكراه عىل أخذ األموال بالسياط الظاهرة، 

وبني أخذه بالسياط الباطنة.
واختار ابن تيمية أن اهلدية لو كانت قبل العقد، وقد وعدوه بالزواج، ومل يفوا فزوجوا 
غريه رجع باهلدية. ورصح احلنابلة بداللة احلال عىل رشيطة بقاء العقد، وقاسوا عىل حقه 

يف الرجوع رجوعها هي لو وهبته شيئاً قبل الدخول ثم طلق.
أو  هلكت  إذا  تسرتد  فال  اخلطبة،  هدايا  عىل  اهلبة  يف  أحكامهم  يطبقون  واحلنفية 

استهلكت، وال يمكن الرجوع بقيمتها عند العدول.
وقد استكمل املرشوع أحكام هذه اهلدايا، فاختارها من فقه األئمة، مراعياً أن من يعدل 
أو  منه،  بينة  عىل  العادل  يكن  مل  اآلخر  يف  كريم  غري  خلقاً  أو  عيباً،  عدوله  سبب  يكون  قد 
حدوث ما ال تدوم معه العرشة من قبل املعدل عنه، أو غري ذلك مما جيعل العادل معذوراً يف 

عدم إمتام الزواج، وهو عقد العمر الذي يدوم فيه الرضر.
برد  فيلزم  العدول،  يف  السبب  هو  عنه  املعدول  أن  األحوال  هذه  مثل  يف  األمر  وواقع 
اهلدايا أو بدهلا، ومن البداهة أنه ال يستحق رد ما أهداه، ألنه هو الذي حال بمسلكه بني 
يف  العرف  وأن  به.  الطرفني  لرضا  به،  العمل  وجب  رشط  ثمة  كان  وإذا  والزواج،  العادل 

ذلك بمنزلة الرشط.
وما يقتيض العدول ال يمكن ضبطه وال حرصه، ألنه باختالف األشخاص بيئة، وثقافة، 
وزمناً، وما إىل ذلك، فتقديره مرتوك للقضاء يستهدي يف كل واقعة بمالبساهتا وظروفها، 

وعىل أساس الرشيعة اإلسالمية.
وإذا انتهت اخلطبة بالوفاة، أو بعارض حال دون إمتام الزواج، مثل أرس أحد الطرفني 
أو جنونه، فال اسرتداد ليشء من اهلدايا، فإن عدم إمتام الزواج لسبب ليس من جهة املتويف، 

أو املجنون، أو األسري.
ومصدر ذلك فقه اإلمام أمحد، حيث قال ابن تيمية: «أن اتفقوا – أي اخلاطب واملرأة 
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ووليها – عىل النكاح من غري عقد، فأعطى – أي اخلاطب – أباها ألجل ذلك شيئاً من غري 
الصداق، فامتت قبل العقد، ليس له اسرتجاع ما أعطاهم».

وعىل  جهتهم،  من  ليس  التامم  عدم  ألن   ...» اإلقناع  متن  عىل  القاع  كشاف  يف  وجاء 
قياس ذلك لو مات اخلاطب ال رجوع لورثته»، وهبذا التعليل يطرد احلكم يف األحوال التي 

حددها نص املرشوع.
أما اهلدايا التي ال بقاء هلا فقد رئي أهنا ال ترد يف مجيع األحوال، أخذاً بمذهب احلنفية، 
وما حققه منهم «قاضيخان»، وجاء يف «األنقروية» وغريها وألهنا يف العادة قليلة الثمن. ومل 

جير العرف بردها، ويف اإللزام بردها ما جيايف املروءة والكرامة.

w?? U « »U?? «
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يف فقه اإلمام مالك:
قال ابن احلاجب، وابن شاس، وتبعهام أبو الضياء خليل يف خمترصه أن أركان الزواج 
هي الويل، والصداق، واملحل، والصيغة، وألن املحل زوج وزوجة تكون األركان املذكورة 

مخسة.
وقال احلطاب: الظاهر أن الزوج والزوجة ركنان، ألن حقيقة النكاح إنام توجد هبام، 
ينبغي  فال  والشهود  الصداق  وأما  النكاح،  ذات  عن  خلروجهام  رشطان،  والصيغة  والويل, 
عدمها من األركان، وال من الرشوط لوجود النكاح بدوهنام، ألن املرض إسقاط الصداق، 

والدخول بال شهود.
احلقيقة  توجد  ال  ما  بالركن  املراد  أن  قيل:  وافقه  ومن  احلاجب  ابن  عن  اإلجابة  ويف 
الرشعية بدونه، ونقل عن ابن عرفه ما يفيد االعرتاض عىل «احلطاب» بأن الزوجني ذاتان، 

والنكاح عقد وهو معنى، فال يصح كوهنام ركنني له.
العنرصان  ألهنام  والقبول،  اإلجياب  مها  ركنان:  له  الزواج  عقد  أن  حنيفة  أيب  ومذهب 

الذاتيان يف ماهية العقد، وبارتباطهام بتعني املراد منهام: ويتحقق الرضا به.
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يف  داخالً  جزءاً  يعد  بحيث  اليشء،  قوام  به  يكون  ما  هو  احلنفية  اصطالح  يف  والركن 
ماهيته.

وقد  والقبول،  اإلجياب  مع  ثالثاً  ركناً  املوانع  من  اخلاليني  الزوجني  يعدون  واحلنابلة 
أسقطوه يف بعض كتبهم، كاملقنع، ومنتهى اإلرادات لوضوحه.

والزوج،  والشاهدان،  والزوجة،  الصيغة،  مخسة:  األركان  أن  قالوا:  والشافعية: 
والويل.

ونظراً لالختالف الكبري يف أركان الزواج رأ املرشع أن يكون اإلجياب هو ما يصدر 
أوالً من ويل الزوجة.

والقبول هو ما يصدر ثانياً من الزوج.
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ابن  اختاره  ما  إىل  عرفاً  أو  لغة  معناه  تفيد  التي  األلفاظ  بجميع  الزواج  انعقاد  يستند 
للمعاين  العقود  يف  العربة  أن  الفقهية،  القاعدة  وإىل  الشافعية،  عند  األصح  والقول  تيمية، 

دون األلفاظ واملباين».
النطق  عىل  قادرين  العاقدان  كان  ولو  وغريها،  العربية  يشمل  ما  باللغة  واملقصود 

بالعربية.
أو  بالكتابة،  اإلجياب  يكون  أن  جاز   ، أوالً واحدة  بلدة  يف  غائبني،  بني  العقد  كان  فإذا 
بواسطة رسول، للعجز عن املشافهة، وهي األصل يف التعبري، فال يقبل سواها من احلارض 

القادر عىل الكالم.
تعذرت  بكتابته،فإن  قبوله  أو  إجيابه  يصح  النطق  عن  عاجزاً  العاقدين  أحد  كان  وإذا 
كان  أو   ، أصالً يكتب  ال  القابل  أو  املوجب  كان  إذا  ما  التعذر  ويشمل  املفهمة،  فبإشارته 

يكتب، ولكنه عجز عن الكتابة لشلل أو نحوه.
عند  الرواية  ظاهر  من  مفهوم  الكتابة  عىل  القادر  األخرس  بإشارة  االنعقاد  وعدم 
إىل  وحاجته  الزواج،  خلطورة  الروايتني،  أحوط  حمققيهم،وهو  من  مجع  احلنفية،واختاره 
الوضوح التام يف التعبري عن اإلرادة، والكتابة أدل وأوضح من اإلشارة وهذا يرسي عىل 

معتقل اللسان، واملريض الذي ال يقدر عىل النطق.
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ويالحظ أن املادة الثامنة عينت اإلجياب والقبول طريقاًً النعقاد الزواج، وقد حرصت 
املادة التاسعة وسائل التعبري عنهام، فنفي املرشوع نفياً باتاً احتامل انعقاد الزواج بالتعاطي، 
كام لو دفع رجل المرأة مبلغاً كمهر، فقبضته وسلمت نفسها إليه دون إجياب وقبول، فهو 
جمرد تراض بينهام عىل املعارشة، وسفاح حمض، وقد أمجع الفقهاء عىل عدم انعقاد الزواج 

به.
وقال ابن القيم: «... فلو انتفت مفسدة الزنى بذلك لكان هذا من أيرس األمور عليها 

وعىل الرجل».
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أ. األصل يف كل العقود هو التنجيز باستثناء ما ال يقبله بطبيعته، كالوصية. فصيغة عقد 
الزواج تكون مطلقة من كل قيد، خالية من اإلضافة إىل املستقبل، والتعليق عىل رشط، 
ومن الواضح أن التعليق عىل أمر كائن هو تعليق صوري، فالصيغة فيه منجزة، ومثله 

ما يتحقق يف جملس العقد.
أما العقد املعلق عىل أمر غري حمقق الوجود يف احلال أو يف املجلس، فإنه ال ينعقد سواء 

. ، أم مستحيالً أكان وقوعه فيام بعد حمققاً، أم حمتمالً
ينعقد  أال  معناه  شهر  بعد  تزوجتك  مثل:  املستقبل،  إىل  املضاف  الزواج  انعقاد  وعدم 
يف احلال، وال عند حلول الزمن املضاف إليه، ألن اإلضافة إىل زمن مستقبل تناىف موجب 

الزواج.
ببعض  األخذ  يستحسن  ومل  احلنفي،  املذهب  وفق  األحكام  هذه  يف  املرشوع  وسار 

الروايات يف املذهب احلنبيل التي جتيز تعليق الزواج وإضافته.
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واتبع أيضاً رأي اجلمهور يف بطالن زواج املتعة، والزواج املؤقت، وأعرض عن قول 
، ألن املعنى فيه ويف  «زفر» من احلنفية بانعقاد الزواج املؤقت مع إلغاء التوقيت فاعتربه باطالً
املتعة واحد، فكل منهام زواج إىل أجل، وإن تم بلفظ التزويج، وحرضه الشهود، والعربة يف 

العقود للمقاصد ال لأللفاظ.
أن  مثل  منه،  خري  هو  ما  إىل  لإلجياب  خمالفاً  القبول  يكون  أن  الضمنية  باملوافقة  ب. املراد 
يوجب الزوج عىل مهر مقداره ألف دينار، فتقبل الزوجة بخمسامئة دينار، أو توجب 
القبول  خمالفة  تكون  وأمثاهلام  الصورتني  هاتني  ففي  ألف،  عىل  فيقبل  مخسامئة،  عىل 
لإلجياب صورية، تتضمن موافقة أبلغ، فينعقد الزواج بحسب اإلجياب، ما مل يرض 

الطرف اآلخر بام ورد يف القبول.
جـ، د. األصل يف القبول من الوجهة النظرية، أن يتصل باإلجياب مبارشة وفوراً، لينعقد 
العقد، ولصعوبة ذلك وضع الفقهاء للعقد جملساً تعترب ساعاته وحدة زمنية، فاكتفوا 
باحتاد هذا املجلس بني اإلجياب والقبول، مهام طالت فرتة املجلس وظل قائامً مل ينقطع، 
وعىل هذا قرر فقهاء احلنفية قاعدة: «أن املجلس جيمع املتفرقات» فام يوجد يف آخر 

املجلس يعترب كالذي يوجد يف أوله من حيث وحدة الزمن.
فإذا انقطع املجلس بيشء يدل عىل اإلعراض عن اإلجياب، أو بطلت أهلية املوجب، 

ثم صدر القبول مل ينعقد العقد.
ومن امللحوظ أن الغائب املخاطب باإلجياب كتابة أو رسالة إذا تال الكتاب أو سمع 
عليهم  ليتلو  الشهود،  يلتمس  املعقولة  املدة  فرتيث  شهوده  املجلس  يف  وليس  الرسالة، 
مضمون الكتاب، أو الرسالة، ويقبل، فإن ذلك ال يعترب قاطعاً ملجلس العقد، وال يفوت 

به احتاد املجلس.
وقد اشرتط املرشوع يف التعاقد بني الغائبني بطريق الكتابة أو الوصول أن ينشأ القبول يف 
جملس قراءة الكتاب، أو إبالغ الرسول، فلم يأخذ املرشوع بام جاء يف مبسوط شيخ اإلسالم 
إذا  بالكتاب  اإلجياب  إليه  أرسل  الذي  الغائب  أن  من  قرره «الرمحتي»  وما  زاده»  «خواطر 
قرأه فلم يقبله يف أول جملس، جيوز له بعد ذلك أن يقرأه يف جملس آخر، متى شاء بحضور 
شهود، فيكون هذا بمنزلة ما لو تكرر اخلطاب من احلارض يف املجلس الثاين، فيصح القبول 
مهام طالت املدة بني القراءتني، بحجة اقرتان القبول باإلجياب، إذ جملس العقد هو جملس 
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كل قراءة. فإن هذا الرأي حمرج ملرسل اإلجياب، فإن املخاطب باإلجياب قد يتلو الكتاب 
فال يقبل، وتطول املدة كثرياً حتى يرصف املرسل نظره، وييأس من القبول، وقد يتزوج، 
النتيجة  هذه  يف  ما  خيفى  وال  الزواج،  وقبل  الكتاب  قراءة  جدد  إليه  املرسل  بأن  يفاجأ  ثم، 

من مشكالت.
هذا، وإن النظر القانوين يقرر يف حالة التعاقد بني غائبني أن املخاطب باإلجياب إذا مل 
حتدد له مهلة للقبول، يمنح مهلة معقولة منذ اطالعه عىل كتاب اإلجياب ليقبل أو يرفض، 

ويعترب جملس العقد قائامً خالهلا.
العقد،  جملس  يف  فقهائنا  نظر  مع  يتناىف  ال  القانوين  الرأي  هذا  أن  اللجنة  رأت  وقد 
فأخذت به، لكنها حددت هذه املهلة املعقولة بثالثة أيام، قطعاً لفوىض التقدير، ما مل حيدد 

املرسل يف اإلجياب مهلة أقل أو أكثر، فحينئذ تتبع املهلة املحددة.
واملستند يف حتديد هذه املهلة هو قاعدة االستصالح، ألن املوضوع اجتهادي من أساسه، 

فتحديد املجلس فيه مرتوك للنظر الفقهي املبنى عىل التقدير املعقول، وفقاً للمصلحة.
املرشوع  الرشط  خيار  مهلة  من  اللجنة  استوحته  فقد  أيام  بثالثة  املهلة  حتديد  أمام 
فقل  بايعت  حديث» «إذا  بظاهر  أخذاً  أيام  بثالثة  الفقهاء  من  كثري  حيددها  حيث  للرتوي، 

ال خالبة، ويل اخليار ثالثة أيام».
معنى  يتحقق  حتى  منها  البد  رشيطة  اآلخر  كالم  احلارضين  العاقدين  من  كل  سامع  هـ. 

التعاقد، وارتباط اإلرادتني بالرتايض املتبادل.
واملراد فهم املقصود مجلة، ال املفردات والعبارات، فيكفي أن يعرف العقاد أن التعبري 
يفيد إنشاء الزواج، حتى لو لقن الشخص اإلجياب أو القبول بلغة ال يعرفها فنطق به، عاملاً 

. أن املقصود به عقد الزواج كان ذلك كافياً
قيد  وهلذا  حارضين،  بني  العقد  يقصدون  وهو  السامع،  اشرتاط  يطلقون  والفقهاء 

باحلارضين يف الفقرة (هـ).
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الرسية،  نطاق  عن  إخراجه  من  البد  بل  الزواج،  عقد  لصحة  يكفي  ال  وحده  الرضا 
حتى ال تكون العالقة بني الزوجني مثار شبهة، أو سوء ظن. وألن الزواج له آثاره اخلطرية 
بني طرفيه، والتي تلحق غريمها كثبوت النسب، وال يمكن أن يثبت ذلك عند التجاحد إذا 
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وإن  وإشهاره،  إعالنه  وجوب  عىل  الرشائع  كل  اتفقت  وهلذا  معروفاً،  معلناً  العقد  يكن  مل 
اختلفت يف طرائق اإلعالن واإلشهار.

وقد اتفق األئمة: أبو حنيفة، والشافعي، وأمحد، عىل اشرتاط الشهادة عىل عقد الزواج، 
ومل يشرتط اإلمام مالك الشهادة عليه، فاكتفى باإلشهار والعلنية، وقال: إن اإلشهاد عند 
الزواج  فسخ  إشهاد  بال  بزوجته  الزوج  دخل  فإن  واجب،  الدخول  وعند  مندوب،  العقد 

بطلقة بائنة.
وأمجع الفقهاء عىل أن يشرتط يف الشهود، البلوغ، والعقل، واإلسالم إذا كان الزوجان 

مسلمني.
واشرتط اجلمهور أن يسمع الشاهدان معاً كالم املتعاقدين، وأن يفهام املراد منه، حتى 

يتحقق الغرض من الشهادة، ومل يشرتط اجلمهور يف البرص.
وذهب أبو حنيفة، وأمحد، وزيد بن عىل، وآخرون إىل أن العدالة ال تعترب.

واشرتط مالك، والشافعي، وأمحد يف أصح الروايات صفة الذكورة.
وقول أيب حنيفة، وأيب يوسف املفتي به عند احلنفية أنه تصح شهادة كتابيني يف زواج 

املسلم بالكتابية، وهذا أحد األقوال عند احلنابلة.
املسيب،  وابن  والشعبي،  عباس،  وابن  وعىل،  عمر،  رشطاً،  اإلشهاد  جعل  وممن 

واألوزاعي.
عليه  اهللا  صىل  النبي  أصحاب  من  العلم  أهل  عند  هذا  عىل  «والعمل  الرتمذي:  قال 
وسلم، ومن بعدهم من التابعني، وغريهم، قالوا: ال نكاح إال بشهود»، مل خيتلفوا يف ذلك 

من مىض منهم إال قوم من املتأخرين من أهل العلم.
وأخذت هذه املادة من مذهب أيب حنيفة ومن وافقه، ويف أحكامها تيسري ودفع للحرج، 

مع مراعاة املصلحة، والعدل، ورأ الكثري من املجتهدين.
وأما رشط الذكورة يف الشاهدين فقد أخذ من مذهب مالك.

هذا  يف  الواجب  – اإلعالن  – أصالً  منها  يقصد  الزواج  عقد  يف  الشهادة  أن  وواضح 
يتزوج  كأن  رشعاً،  إلثباته  صاحلني  غري  الزواج  شهود  يكون  قد  أنه  ذلك  إثباته  ال  العقد، 

مسلم بكتابية بشهادة كتابيني، فإن شهادهتام عىل املسلم ال تقبل.
وعىل هذا يبقى أمر إثبات الزوجية خاضعاً لطرق إثباهتا.
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إن املرأة بالنسبة إىل الرجل معني قد حيل له أن يتزوجها وقد تكون حراماً عليه.
فالنساء هبذا االعتبار ينقسمن إىل: حملالت، وحمرمات.

واملحرمات حمصورات بالنص، وما وراءهن هن املحلالت.
‰Ë_« Y L «
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بالشخص،  املادة  وعربت  والرضاع،  واملصاهرة،  النسب،  أسباهبا:  املؤبدة،  احلرمات 
ليشمل الرجل واملرأة ذلك بأن هذه األسباب املحددة إذا حتققت أوجبت حرمة النساء عىل 

الرجل، كام توجب حرمة الرجال عىل املرأة.
وفروع األبوين تشمل: األخوات من أي اجلهات، وبنات األخوة، واألخوات كذلك، 

وبنات أوالد األخوة، واألخوات كذلك مهام نزلن.
واألخوال،  واألعامم،  واخلاالت،  العامت،  تشمل:  األجداد  فروع  من  األوىل  والطبقة 
وأوالد  واألعامم،  العامت  أوالد  وهم  الطبقة،  هذه  أوالد  أما  فقط،  ألم  أو  ألب  كانوا  ولو 

اخلاالت واألخوال، فيحل زواج بعضهم من بعض.
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عن  املعتقد  هو  وهذا  بالزنى،  تثبت  ال  املصاهرة  حرمة  أن  مالك  عن  املوطأ  يف  جاء 
املالكية، وهو مذهب الشافعي.
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وير احلنفية أن حرمة املصاهرة تثبت يف مجيع صورها بالزنى ودواعيه، ومنها اللمس 
بشهوة، وبعض حاالت النظر، إقامة للوسائل واملقدمات مقام الغايات يف احلكم.

وقال الشافعي عند مناظرته يف هذه املسألة ملحمد بن احلسن صاحب أيب حنيفة:
«وطء محدت به، ووطء رمجت به، فكيف يشتبهان؟»

وظاهر أن االجتهاد احلنفي فيه ما فيه من حرج، ومثله احلنبيل، ولكن مذهب الشافعي 
ومن وافقه يؤدي إىل حل الزواج بالفرع من الزنى، ويف هذا من البشاعة ما فيه، لذلك أخذ 
يف حتريم الفرع مهام نزل باجتهاد احلنفية، وأخذ بمذهب الشافعي ومعتمد املالكية فيام سواه.
ويلحظ أن مقدمات الزنى مل يبق هلا من تأثري فيام أخذ به املرشوع، فال توجب حرمة 

، وأن التعبري هنا بالشخص يشمل بنت الزاين وابن الزانية عىل حد سواء. املصاهرة أصالً
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أ. أمجع األئمة عىل أنه: «حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب»، وهذا هو نص احلديث 
ليست  احلقيقة  يف  هي  عديدة،  صوراً  عمومه  من  احلنفية  ويستثنى  الرشيف،  النبوي 
استثناء، النقطاع الصلة احلقيقية بني الطرفني فيها، وإنام هي صورية فقط عن طريق 

االسم.
ومن هذه الصور الرضاعية، أم األخ أو األخت، وأخت االبن أو البنت، وجدة االبن 

أو البنت، وأم العم أو العمة، وأم اخلال أو اخلالة...
ملا  املصاهرة،  من  حيرم  ما  الرضاع  من  حيرم  أنه  عىل  األربعة  األئمة  مجهور  اتفق  ب. وقد 
ثبت أن الرضاع ينشئ صلة أمومة وبنوة بني املرضع والرضيع، فتكون التي أرضعت 
كالتي ولدت، كل منهام أم، فأم الزوجة رضاعاً كأمها نسباً، وبنتها رضاعاً كبنتها نسباً، 
الرضاعي  األب  فزوجة  له  فرعاً  ظل  والرضيع  للرضيع،  أبا  املرضع  يكون  وكذلك 

كزوجة األب النسبي، وزوجة االبن الرضاعي كزوجة االبن النسبي.
وهبذا صيغت الفقرة (ب).
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املدة التي يقتىض الرضاع فيها التحريم هي حوالن باألهلة من وقت والدة الطفل، فال 
وابن  هريرة،  وأبو  مسعود،  وابن  عباس،  وابن  عمر  قول  وهذا  فيهام،  كان  ما  إال  منه  حيرم 
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وآخرون  والنوري،  وأمحد،  والشافعي،  ومالك،  وأصحابه،  حنيفة  أبو  ذهب  وإليه  عمر، 
وجيري عليه العمل اآلن.

أما مقدار الرضاع املحرم فهو ما وصل إىل اجلوف وإن قل، ولو كان قطرة واحدة عند 
مالك، وأيب حنيفة والعرتة، ومن وافقهم.

احلل  يف  االجتهادات  بأضيق  الناس  إحراج  من  فيه  ملا  ذلك،  عن  املرشوع  وعدل 
واحلرمة، واتبع أعدل اآلراء يف هذا املوضوع وأصلحها للعمل هبا يف الزمن احلارض، الذي 
حيسن فيه تيسري سبل الزواج، فأخذ بأن يبلغ الرضاع مخس رضعات، عىل وجه اليقني يف 
العدد، يشبع الرضيع يف كل منها بأن يرتك الثدي من تلقاء نفسه دون أن يعود إليه، وال ينزع 

. من فيه انتزاعاً
وطاوس،  وعطاء،  وعائشة  الزبري،  ابني  وعروة  وعبداهللا،  مسعود،  ابن  قول  وذلك   
وابن جبري، وهو مذهب الليث، والشافعي، وإسحاق، وابن حزم، ومجاعة من أهل العلم، 

وظاهر مذهب أمحد، وروي عن اإلمام عىل ريض اهللا عنه.
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عدم انعقاد الزواج يف احلاالت ١، ٢، ٣ جاء يف فقه املذاهب، أخذاً من رصيح نصوص 
القرآن والسنة، ودالالهتام.

ومن املقرر أن املرتد واملرتدة عن اإلسالم يعتربان كامللحدين غري ذوي دين، ولو أهنام 
اعتنقا ديناً آخر.
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ومثل  الفرقة،  سبب  كان  أياً  عدهتا  انقضاء  قبل  وبمعتدته  الغري،  بزوجة  الزواج  حيرم 
ودليل  بشبهة.  والدخول  الدخول،  بعد  الفاسد  الزواج  من  كل  ذلك  يف  الصحيح  الزواج 
وعدم  األنساب،  حفظ  فيه  واحلكمة  واإلمجاع،  وداللته،  القرآين  النص  هو  التحريم  هذا 

اختالطها، ومنع التعدي عىل حقوق الغري.
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اتبع املرشوع يف حتريم اجلمع بني حمرمني مذهب مجهور الفقهاء، فإن القرآن الكريم 
عىل  وال  عمتها،  عىل  املرأة  تنكح  «ال  النبوية:  السنة  يف  وجاء  األختني،  بني  اجلمع  حرم 
خالتها، وال عىل ابنة أخيها، وال عىل ابنة أختها، فإنكم إن فعلتم قطعتهم أرحامكم» قاس 
اجلمهور عىل هؤالء أشباههن يف درجة القرابة وخصائصها، فال حرمة يف أن جيمع الرجل 
، جاز أن يتزوج  بني امرأة وبنت زوج كان هلا من قبل، ألن امرأة األب لو فرضت رجالً
هذه البنت، وفعل ذلك بعض السلف الصالح، ومن الثابت أن عبداهللا بن جعفر مجع بني 

ليىل بنت مسعود امرأة اإلمام (عىل) وبنت (لعيل) من غريها.
وقد ذهب «زفر» إىل أنه يكفي لتحريم اجلمع أن تكون واحدة منهام لو فرضت رجالً 
مل حتل له األخر، وهذه توسعة لدائرة التحريم ختالف ما عليه اجلمهور، وكام حيرم اجلمع 
إن  عدهتا  تنقيض  حتى  العدة  يف  وهي  حيرم  فإنه  منهام  األوىل  زواج  قيام  حال  حمرمني  بني 
ألن  األئمة،  فباتفاق  الرجعي  أما  بائناً،  أم  رجعياً  الطالق  أكان  سواء  عدة،  ذات  كانت 
والشافعي،  مالك،  خالف  ففيه  البائن  وأما  العدة،  انقضاء  بعد  إال  يرتفع  ال  الزواج  قيد 
واجلعفرية، وقد قال احلنفية، واحلنابلة: إن بعض أحكام الزواج األول تبقى بعد الطالق 
البائن حتى تنقيض العدة، كاملنع من اخلروج، وثبوت النسب لو جاء بولد، فعالئق الزواج 

ال تنقطع كلها بالبائن، بل يبقى بعضها، ما دامت العدة، فال جيوز اجلمع.
حتى  حكمها،  يف  ومن  مطلقته،  أخت  الرجل  يتزوج  فال  ذلك  املرشوع  اختار  وقد 
بحكمة  واألنسب  األليق  هو  فهذا  كلياً،  انقطاعاً  األوىل  وبني  بينه  الزواج  عالئق  تقطع 

الترشيع.
اءِ  النِّسَ نَ  مِ مْ  لَكُ ابَ  طَ ا  مَ وا  حُ انكِ فَ تعاىل»  اهللا  قول  األربع  عىل  الزيادة  حتريم  ودليل 
األربعة،  األئمة  عليه  واتفق  اآلية،  من  املراد  السنة  بينت  وقد   «... بَاعَ  رُ وَ ثُالثَ  وَ ثْنَى  مَ
ومجهور املسلمني، فمن كان له أربع نسوة، يف زواج صحيح، فال جيوز أن يتزوج خامسة 
حتى توجد الفرقة بينه وبني إحداهن، وتقيض عدهتا إن كان هلا عدة، سواء كن مجيعاً يف 
عصمته، ال فرقة بينه وبني إحداهن، أو كن مجيعاً معتدات له، أو كان بعضهن يف العصمة، 

وبعضهن يف العدة، وعدة البائن هنا كعدة الرجعى عىل ما سلف بيانه.
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بينها  القضائي  التفريق  جيري  التي  الزوجة  حكمها  يشمل  بحيث  املادة  هذه  صيغت 
وبني زوجها، ويكمل ثالث طلقات، متى كانت الفرقة تعترب طالقاً، حسب نصوص هذا 

القانون.
©≤≥® …œU*«

حرص املرشوع عىل ما يف الترشيع القائم من صيانة األرسة، فأبطل عمل الذين يسعون 
يف التفريق بني املرء وزوجه، بتحريض الزوجة عىل مضارة زوجها، أو إغرائها بامل أو سواه، 

حتى يتوصلوا إىل الزواج بمن تقع يف حبائلهم.
اهلجري،  األول  القرن  منذ   ترت احلوادث  هذه  جيد  والفقه  التاريخ  كتب  يطالع  ومن 
وأن املذهب املالكي عاجلها بتحريم الزواج الثاين، ونسخه إذا تم، وذهب يف هذا التحريم 

إىل قولني: أوهلام: أن يكون مؤبداً، وثانيهام: عدم تأبيد التحريم.
قال «األيب» املالكي: «أنظر ما يتفق كثرياً أن يسعى إنسان يف فراق زوجة من زوجها، 
هل يمكن من تزوجيها إذا ثبت سعيه يف ذلك؟ فأفتى بعض أصحابنا أنه ال يمكن من ذلك، 
ونقل من يوثق به أن ابن عرفة «وافق وهو الصواب، ملا فيه من الفساد، واستظهر الفسخ 

قبل البناء وبعده، ألن الفساد يف العقد».
وسئل أبو احلسن الصغري عن رجل خبب عىل رجل امرأته حتى طلقها، فلام متت العدة 
خطبها املتهم بتخبيبها، فهل يمكن من نكاحها إن ثبت بالبينة، أو بالسامع الفايش؟ فقال: 

«يمنع وال يمكن منها».
ويف حاشية العدو عىل رشح اخلريش ملخترص خليل: «من أفسد امرأة عىل زوجها، 
ال  وذلك  عليه،  حتريمها  يتأبد  فال  عدهتا،  انقضاء  بعد  املفسد  تزوجها  ثم  زوجها،  فطلقها 

ينايف أن نكاحه يفسخ قبل البناء وبعده».
وأورد «الزرقاين» القولني، وبني أن عدم التأبيد هو املشهور، وأن ذلك ال ينايف ما قاله 
«األيب» عن ابن عرفة، ألن استظهار فسخه بعده معاملة له بنقيض مقصوده ال يقتيض تأبيد 

حرمتها عليه.
ويف حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري:
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«الذي يفسد املرأة عىل زوجها حتى يتزوجها، فقيل: يتأبد فيها التحريم، وقيل: ال يتأبد 
لذلك  جاز  عنها  مات  أو  وطلقها،  لزوجها  عادت  فإذا  نكاحه  يفسخ  وإنام  التحريم،  فيها 

املفسد نكاحها، وهذا هو املشهور».
وأوضح أن حتريمها املؤقت عىل هذا املخادع ال حيرمها عىل سواه، فلها بعد الفسخ منه 

أن تتزوج غريه، كام أن هلا أن تعود إىل زوجها األول.
وعىل أساس املشهور يف املذهب املالكي جاءت هذه املادة تؤكد منهج الدولة يف استدامة 
بناء جمتمع فاضل، ال يمدن فيه رجل عينيه إىل حليلة غريه، وهو يعرف أن القانون بنصوصه 

الواضحة ال يصلح عمل املفسدين.
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مجهور املجتهدين، ومنهم األئمة األربعة، عىل أنه ال يشرتط البلوغ يف أهلية الزواج، 
فيصح أن يزوج األولياء الصغري والصغرية وإن كانا يف املهد.

الصغار  زواج  فمنعوا  واألصم،  البتي،  وعثامن  شربمة،  بن  عبدالرمحن  وخالفهم 
، وحجتهم قوله تعاىل: واعتربوه باطالً

مْ ...). ُ اهلَ وَ مْ أَمْ يْهِ وا إِلَ عُ فَ ادْ داً فَ شْ مْ رُ نْهُ مْ مِ تُ إِنْ آنَسْ احَ فَ وا النِّكَ غُ ا بَلَ تَّى إِذَ ى حَ تَامَ يَ وا الْ لُ تَ ابْ (وَ
فهذا النص يدل عىل أن بلوغ سن الزواج هو عالمة انتهاء الصغر، فلو كان الزواج 

يصح يف سن الصغر ملا كان هلذه الغاية معنى.
خلري  الزواج الذي رشعه اهللا  هذا  والصغرية من  فائدة للصغري  ورأ هؤالء أنه ال 
املجتمع وسعادة أفراده، وللسكن النفيس، والتناسل، وال يتحقق يشء من هذا يف زواج 
الصغار، وقد يكون فيه رضر بالغ هبم بإجبارهم عىل حياة ال يتأكد فيها االنسجام بني 

الزوجني.
غريمها  أو  أبوامها  الصغريين  زوج  ومعمر: «إذا  وطاووس،وقتادة،  الثوري،  وقال 

فامتا قبل أن يدركا فال مرياث بينهام».
واجلمهور ال يشرتطون العقل أيضاً يف صحة عقد الزواج، ولكن عند الشافعية أنه 
ال يزوج جمنون، وال خمتل صغري مطلقاً، وال يزوج جمنون، وال خمتل كبري إال حلاجة مثل 
توقع شفائه، ويف توقع الشفاء رأيان، أوهلام: شهادة عدلني من األطباء، والثاين: شهادة 
بحال»  املعتوه  البالغ  تزويج  لألب  «ليس  قال:  بكر  أبا  أن  أمحد  فقه  ويف  عدل.  طبيب 
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يزوجها  ال  أنه   فري املجنونة  أما  كالشافعي.  احلاجة  عند  تزوجيه  جواز  القايض   وير
إال احلاكم.

وال  أب،  ال  أحد،  يزوجهام  ال  الكبريين  واملجنونة  املجنون  أن  حزم:  ابن  وقال 
غريه.

سعادة  جهة  من  االجتامعية  احلالة  يف  األمهية  من  الزواج  لعقد  ما  املرشوع  والحظ 
األرسة أو شقائها. والقدرة عىل إنجاب نسل قوي والعناية به، وما أوجبه تطور الزمن 
لألمراض:  جملبة  الصغار  زواج  وأن  األرسة،  بشئون  القيام  حلسن  كبري  استعداد  من 
يضني الشباب، ويمنع الفتاة نموها الطبيعي، وأن توارث األمراض العقلية حيول دون 

بناء جمتمع سليم.
وتأسيساً عىل ما سبق، وعىل أن الزواج رشكة العمر فالبد أن يتم باختيار صحيح، 
وعىل حق ويل األمر يف تقييد املباح، بناء عىل رأي أهل العلم والدين، إذا أد املباح إىل 
رضر عام – اشرتط املرشوع البلوغ والعقل يف أهلية الزواج، وجعل القايض هو الذي 
يأذن بزواج املجنون أو املعتوه، من اجلنسني، إذا ثبت أن الزواج يفيد يف شفائه، وعلم 
عليه  املصادقة  أو  الزواج  لعقد  الرسمي  التوثيق  ومنع  به،  وريض  اآلخر  الطرف  بحاله 
صحة  ينايف  ال  التوثيق  من  املنع  أن  وواضح  املحددة.  السن  والفتاة  الفتي  يبلغ  أن  إىل 
زواج من بلغ بلوغاً طبيعياً من اجلنسني قبل هذه السن، إذا وقع الزواج مستوفياً رشائطه 

حسب هذا القانون، وأن النسب يثبت يف هذا الزواج.
كام أخذ املرشوع بأن زواج كل من املكره والسكران، ذكراً كان أو أنثى غري صحيح، 
ومأخذ ذلك يف اإلكراه مذهب الشافعي، وما قرره ابن القيم، ويف زواج السكران قول 
عند  وأشهرمها  القولني  أصح  وهو  املالكية،  من  وفريق  والبتي،  والزهري،  الليث، 
اإلمامية، ووضحه ابن القيم دون فرق بني سكر مباح، وسكر غري مباح، ألن املدار هو 

صحة اإلرادة.
وصيغت املواد ٢٤، ٢٥، ٢٦ وفق هذه األحكام.

أما املادتان ٢٧، ٢٨ فإن مصدرمها فقه مالك، وأيب حنيفة، وأمحد.
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جيري العمل اآلن عىل أن األب الرشيد له والية التزويج جرباً عىل بنته البكر البالغة، 
ولو كانت عانساً بلغت ستني سنة أو أكثر، حسب املشهور يف فقه مالك، ومن ثم له أن 
يزوجها، بغري إذهنا وبدون رضاها رجالً أعمى، أو قبيح املنظر، أو أقل حاالً أو ماالً منها، 
أو بربع دينار، ولو كان مهر مثلها قنطاراً، ويرسي حقه يف هذا اإلجبار عىل بنته الصغرية 
بكراً أو ثيباً، وإذا اختار وصياً أمره بتزويج بناته جرباً، أو عني له الزوج، كانت للويص 

. والية اإلجبار برشط أن يبذل الزوج مهر املثل، وال يكون فاسقاً
عىل  إجبارها  أحد  يملك  وال  البالغة،  البكر  رضا  اعتبار  من  بد  ال  احلنفية:  وقال 

الزواج.
وقال الشافعي  بوالية اإلجبار عىل البكر البالغة ألبيها. ثم جلدها العاصب.

وتعددت الروايات عن أمحد، ومنها ما يوافق مالكاً، ومنها ما يوافق أبا حنيفة.
ويف نيل األوطار:

«وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغري إذهنا مل يصح العقد، وإليه 
العلم،  أهل  أكثر  عن  الرتمذي  وحكاه  واحلنفية،  والعرتة،  والثوري،  األوزاعي،  ذهب 
وذهب مالك،والشافعي والليثي وعدنان وأبو ليىل، وأمحد، وإسحق إىل أنه جيوز لألب 

أن يزوجها بغري استئذان، ويرد عليهم ما يف أحاديث الباب».
وال شك أن الراجح ما ذهب إليه احلنفية ومن وافقهم، لرجحان أدلتهم وقوهتا.

تزويج  متلك  وال  بويل،  إال  تتزوج  أن  يصح  ال  العاقلة  البالغة  أن  عىل  واجلمهور 
نفسها.

وذهب قوم منهم أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف يف ظاهر الرواية إىل أهنا تتوىل عقد 
زواجها بنفسها، بكراً كانت أو ثيباً، دون ويل، وينفذ زواجها ويلزم إذا كان الزوج كفئاً 
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واملهر مهر املثل، وقال حممد بن احلسن أهنا إذا زوجت نفسها وهلا ويل، فإن زواجها يتوقف 
عىل إجازته، فالبد أن تتالقى إرادهتا مع إرادته، ويشرتكا يف األمر، وذهب إىل أن األولياء 

هم العصبة فقط، وليس لغريهم والية، وإنام هي من بعدهم للحاكم.
ورأ أبو ثور أهنا إذا بارشت العقد بعد رضا الويل صح العقد.

ويقول ابن القيم: «إن البكر البالغة العاقلة الرشيدة ال يترصف أبوها يف أقل يشء من 
ملكها إال برضاها، وال جيربها عىل إخراج اليسري منه بدون إذهنا، فكيف جيوز أن خيرج 

نفسها منها بغري رضاها؟
مرحلة  والعرشين  اخلامسة  سن  وبلوغ  الطبيعي  البلوغ  بني  ما  الفرتة  أن  رئي  وقد 
أنظارهن  فيها  متتد  وال  املخاطر،  ومقاومة  للتبرص  أنفسهن  فيها  تتهيأ  مل  للفتيات،  حرجة 
أو  احلنفي  الفقه  يف  الراجح  بتطبيق  الفقرة،  هذه  يف  احلرية  وإطالق  البعيد،  املستقبل  إىل 
إجبارهن عىل الزواج بمن خيتاره الويل كام جاء يف مذهب مالك، كان من جرائه الكثري من 
املآيس، فدرءاً لذلك كله، وإقامة لألرسة عىل أساس حكيم، اختار املرشوع أن زواج الفتاة 
الويل.  ورأي  رأهيا  اجتامع  فيه  يشرتط  والعرشين  اخلامسة  ومتام  الطبيعي  بلوغها  بني  ما 
حسب  القايض  يليهم  اإلرث،  ترتيب  حسب  بالنفس  العصبة  هم  التزويج  أولياء  وأن 
رأي اإلمام حممد ومن وافقه. وقرص هذه الوالية عىل الفتاة يف هذه املدة، وعىل املجنون 
أمتت  التي  بنته  زواج  عقد  يبارش  أن  للويل  وقرر  سواهم،  دون  أنثى،  أو  ذكراً  واملعتوه، 
اخلامسة والعرشين بعد أخذ رأهيا، مراعاة للتقاليد وحفاظا عىل مكانة الويل، وقد وكل 
األمر يف حالة العضل إىل القايض، ليأمر أو ال يأمر بالتزويج، أخذاً بام نص عليه املالكية 

والشافعية، من انتقال الوالية حينئذ إىل القايض ال إىل الويل األبعد.
حق  يف  تترصف  ألهنا  برضاها،  موليته  من  نفسه  يزوج  أن  املحرم  غري  الفتاة  ولويل 

خالص هلا، وهو نفسها.
ويصح زواج السفيه ولو كان حمجوراً عليه، ألن احلجر يكون يف الترصفات املالية.

أما الزواج فترصف شخيص وليس موضع حجر، فيجوز الزواج، وال يثبت من املهر 
أكثر من مهر املثل، إذا كان الزوج سفيها، ويثبت للزوجة مهر املثل إذا كانت سفيهة.

ومصدر املادتني: ٣٢ ، ٣٣ هو الفقه احلنفي.
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يراد بالكفاءة يف الزواج أال يكون الزوج دون الزوجة بحيث تتعري به هي وأولياؤها، 
وإنام ينظر إليها وقت العقد، فإن حتققت مل يؤثر زواهلا بعده، ملا يف اعتبارها يف حالة البقاء من 
احلرج الشديد، وال سيام بعد الدخول، والوالدة، وطول العرشة، ودوام احلال من املحال، 

واحلرج مدفوع رشعاً، وال عار يف تغري احلال.
وإذا  فواهتا،  عند  العقد  فسخ  يطلب  أن  منهام  فلكل  ووليها،  املرأة  من  لكل  حق  وهي 

أسقط أحدمها حقه مل يؤثر ذلك يف حق اآلخر.
©≥μ® …œU*«

اختلف العلامء يف حتديد عنارص الكفاءة، ومنها ما ختالفه مقاييس هذا العرص، واعتبار 
الدين وحده، عىل أنه حق املرأة ووليها، هو فقه مالك املتبع اآلن، واملنقول عن عمر، وابن 
صحيحه،  يف  البخاري  انترص  وقد  ومحاد.  عبدالعزيز،  بن  وعمر  سريين،  وابن  مسعود، 
ويدل عليه قوله تعاىل: (إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم). واحلديث النبوي: «إذا خطب إليكم 

من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، اال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض».
فرأت اللجنة أن ترصح بعنرص الدين، لكي يربز يف الكفاءة بصورة واضحة، ويكفي 
وال  الفاضلة،  األخالق  يتناول  وهو  مستهرت،  بفاجر  عفيفة  تتزوج  فال  العدالة،  ظاهر  فيه 

سيام ما حتتاج إليه األمة يف حياهتا السياسية واالجتامعية، واالقتصادية.
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إن التفاوت الفاحش يف السن بني الزوجني كان موضع استهجان قديامً وحديثاً، ذلك 
بأنه ال تقوم به حياة زوجية سوية، ويقصد به غالباً حتقق رغبة أولياء الزوجة يف االستفادة 
بامل الزوج أو جاهه، ومل يغب هذا عن أنظار فقهائنا، فقد رأ «الروياين» أن الشيخ ليس 

كفئاً للشابة، وقرر فقهاء الشافعية أن قول «الروياين» ضعيف، ولكن تنبغي مراعاته.
وحذر فقهاء احلنابلة من هذا الزواج، ألنه ربام محل الفتاة عىل ما ال ينبغي.
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ونصح احلنفية لألب أال يزوج بنته الشابة كبرياً يف السن.
ودرجت قوانني األحوال الشخصية يف بعض البالد العربية عىل حتديد مد التفاوت، 
زواج  حاالت  يف   الشكو وركاز  مشكل،  أمر  العمر  مراحل  مجيع  يف  حدود  وضع  بينام 

املسنني والشباب هو ما يمليه عليهن أولياؤهن.
وحدها،  للزوجة  حقاً  السن  يف  التناسب  باعتبار  ذلك  عالج  املرشوع  جلنة  فرأت 
تنفرد هي بالرأي فيه، كام أفردها الفقه املالكي بحق اخليار إذا أراد زواجها رجل به عيب 
املغربية  للمملكة  الشخصية  األحوال  مدونة  عليه  سارت  ما  وذلك  الزواج:  فسخ  يوجب 
بالفصل/١٥ من الظهري الرشيف الصادر يف ٢٨ من ربيع الثاين ١٣٧٧هـ. وهبذا لن يكون 

تفاوت العمر بني الزوجني إال برضا الزوجات أنفسهن، وكل إنسان عىل نفسه بصرية.
©≥∑® …œU*«

مل جيمع الفقهاء عىل اشرتاط الكفاءة، فإن منهم من ال يعتربون الكفاءة يف الزواج، كأيب 
احلسن الكرخي، وأيب بكر اجلصاص، ومن تبعهام من مشايخ العراق، وروي ذلك عن أيب 
حنيفة نفسه فيام حققه صاحب رد املحتار وصاحب الدرر. ورعاية الستقرار األرسة تقرر 
ألب،  ثم  الشقيق،  األخ  ثم  العاصب،  اجلد  ثم  اإلبن،  ثم  األب،  هو  الكفاءة  يف  الويل  أن 
الكفاءة،  بعدم  جمتمعنا  يف  يتأثرون  الذين  هم  هؤالء  ألن  فقط،  ألب  ثم  الشقيق،  العم  ثم 

وبالنسبة ملن عداهم من األولياء أخذ املرشوع برأي من ال يعتربون الكفاءة يف الزواج.
واملقصود بحق طلب الفسخ لعدم الكفاءة هو محاية سمعة األرسة ال محاية احلقوق املالية 

للمرأة، فيثبت هذا احلق لألولياء املذكورين، ولو جاوزت املرأة سن اخلامسة والعرشين.
©≥∏® …œU*«

أوردت هذه املادة حكم التغرير بالكفاءة، فإذا ادعاها الرجل ثم تبني أهنا مل تكن قائمة 
وقت العقد، جاز لكل من املرأة ووليها حق طلب الفسخ للتغرير الذي الزم العقد فأفقده 

حقيقة الرضا.
©≥π® …œU*«

إذا محلت الزوجة أصبح يف فسخ الزواج لنقص الكفاءة رضر يتعد إىل الوليد، وإذا 
حقه،  أسقط  فقد  رىض  ومن  ضعفاً،  الكفاءة  حق  ازداد  بالزواج  العلم  عىل  سنة  انقضت 
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والساقط ال يعود، وهلذا، وأخذاً برأي النافني العتبار الكفاءة تقرر سقوط احلق يف طلب 
الفسخ يف احلاالت املذكورة، ألن األوىل هو استقرار األرسة.
ونصح احلنفية لألب أال يزوج بنته الشابة كبرياً يف السن.

ودرجت قوانني األحوال الشخصية يف بعض البالد العربية عىل حتديد مد التفاوت، 
زواج  حاالت  يف   الشكو وركاز  مشكل،  أمر  العمر  مراحل  مجيع  يف  حدود  وضع  بينام 

املسنني والشباب هو ما يمليه عليهن أولياؤهن.
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ازدادت يف هذا العرص حاجة الناس إىل املشارطات يف عقد الزواج، إذ يرغب كل إنسان 
احلوادث  وكثرت  الفردية،  احلرية  جمال  اتسع  وقد  اخلاصة،  ظروفه  وفق  حياته  يؤسس  أن 
املرأة  حتمي  أن  يف  التفكري  إىل  حافزاً  صارت  حتى  زوجته  معاملة  الرجل  فيها  ييسء  التي 

نفسها ومصاحلها برشوط تشرتطها يف العقد.
الزوجني،  بني  حمادثات  الزواج  عقد  تتقدم  ما  كثرياً  أنه  من  تنشأ  الرشوط  هذه  وأمهية 
أو من يمثلهام من األهل واألصدقاء، تتضمن عهوداً، ووعوداً لوالها ما أقدم أحدمها عىل 

الزواج، ثم ال توىف العهود وال تنجز الوعود، فيبزغ الشقاق، وتسوء العرشة.
الناس  عند مالك رمحه اهللا، وقد جاء عنه أنه هنى  والرشوط – بوجه عام – مكروهة 
أن  مذهبه  فقهاء  وبني  األسواق،  يف  به  وصيح  كتاباً،  بذلك  وكتب  بالرشوط،  يتزوجوا  أن 

الرشوط ثالثة أقسام:
عىل  النفقة  وإجراء  العرشة،  حسن  مثل:  فيه،  يذكر  مل  ولو  العقد  يقتضيه  ما  األول: 
سواء،  وعدمه  ووجوده  جائز  وهذا  عليها،  اإليثار  وعدم   ،أخر مع  هلا  والقسم  الزوجة، 

ألن حكمه من لوازم العقد فيثبت بالرشط وبدونه.
الثاين: ما يكون مناقضاً ملقتىض العقد يف الدوام واألحكام املرتتبة عليه، مثل اشرتاط 
ال  أن  رشط  أو  ولدها،  يعطيها  أال  أو  رضاهتا،  مع  هلا  يقسم  أال  أو  عليها،  ينفق  أال  الزوج 
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مرياث بينهام، أو اخليار ألحدمها أوهلام أو لغريمها، وهذا النوع ال جيوز اشرتاطه، وجيب به 
ويسقط  بالدخول  ويثبت  الدخول،  قبل  يفسخ  وقيل:  وبعده.  الدخول  قبل  الزواج  فسخ 
بالرشط، وهذا هو املشهور. ويف رأي مالك أنه إذا أسقطه املشرتط صح العقد وإن متسك 

به فسخ العقد.
الثالث: ما ال يقتضيه العقد وال يكون منافياً له، وللزوجة فيه غرض صحيح، مثل: أال 
يتزوج عليها، أو ال خيرجها من دارها أو بلدها، وهو ال يفسخ العقد قبل الدخول وال بعده، 
وال يلزم الوفاء به، وهو مكروه ملا فيه من التحذير، واحلنفية أطالوا الكالم يف الرشوط، غري 
أهنم مل يعنوا بتقسيمها، ويظهر مما قرروه أنه ال تأثري ملا يشرتطه أحد الزوجني عىل اآلخر يف 
هم معنى الفساد عىل أنه عدم لزوم  عقد الزواج، فرشوط العقد إال أقلها تعترب فاسدة إذا فُ

الرشط والوفاء به.
هي  اجلائزة  الرشوط  أن  للنووي،  مسلم  ورشح  األم،  يف  جاء  ما  عىل  الشافعية،   وير
التي تكون من مقتضيات ومقاصد العقد، كالعرشة باملعروف، وعدم التقصري يف يشء من 
حقوق الزوجة. أما الرشوط التي ال يقتضيها العقد وال تتفق مع نظامه فهي باطلة والعقد 
من  هبا  يسافر  أال  أو  عليها،  يتزوج  أال  أو  شاءت،  متى  البيت  من  خترج  أن  مثل:  صحيح، 

بلدها.
الزواج،  به  يبطل  ما  األول:  ثالثة:  إىل  الرشوط  قسموا  حنبل  بن  أمحد  مذهب  وفقهاء 

ومنه: التأقيت، واخليار، والشغار، وورد يف كل منها أقوال ووجوه.
الثاين: ما يبطل فيه الرشط ويصح الزواج، مثل: عدم املهر أو النفقة أو القسم، أو أن 
يقسم هلا أكثر أو أقل، وروعي اخلالف يف ذلك، فجاء عن أمحد أن هذا الرشط فاسد دون 
العقد. وقيل بفساد كل من الرشط والعقد. واختار ابن تيمية صحة الرشط والعقد. ومن 
صححوا العقد دون الرشط ذهبوا إىل أن من فات غرضه من الرشط له احلق يف فسخ العقد 
فال  العقد  عند  بفساده  جاهالً  يكن  مل  فإن  العقد،  عند  الرشط  بفساد  جاهالً  كان  إذا  جماناً 
إذا  الفسخ  يف  احلق  للمشرتط  جعلوا  والعقد  الرشط  بصحة  قالوا  ومن  الفسخ.  له  يكون 
أو  طبيباً،  الزوج  يكون  أن  مثل  األوصاف،  اشرتاط  يف  احلنابلة  وتكلم  برشطه.  له  يُوف  مل 
الزوجة بكراً، فقالوا: إذا اشرتط الزوج السالمة، أو رشط اجلامل فبانت شوهاء، أو شابة 

فبانت شمطاء، أو بكراً فبانت ثيباً فله الفسخ.
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وقال أصحاب أمحد: إذا رشطت فيه صفة فبان بخالفها فال خيار هلا إاليف رشط احلرية، 
ويف رشط النسب وجهان، ويف زاد املعاد أن الذي يقتضيه مذهب أمحد وقواعده أنه ال فرق 
بني اشرتاطه واشرتاطها، بل إثبات اخليار هلا إذا فات ما اشرتطته أوىل: ألهنا ال تتمكن من 
مع  الفسخ  هلا  جيوز  فلن  بغريه  الفراق  من  متكنه  مع  الفسخ  له  جاز  فإذا  بالطالق،  املفارقة 
عدم متكنها أوىل... فإذا اشرتطته شاباً مجيالً صحيحاً فبان عجوزاً مشوها، أعمى، أطرش، 
أخرس، فكيف تلزم به ومتنع من الفسخ، هذا يف غاية االمتناع والتناقض والبعد عن القياس 

وقواعد الرشع. وقد اختار ذلك ابن تيمية، وأخذه عن القايض أيب يعىل وغريه.
الثالث: ما يلزم الوفاء به كرشط نقد معني تأخذ منه مهرها، أو زيادة يف مهرها عىل مهر 
للزوج  الزم  وهو  الفسخ  فلها  الزوج  يف  مل  فإن  صحيح،  غرض  فيه  هلا  مما  ونحوه  مثلها، 

ليس له فكه بدون إبانتها، وال يسقط إال بام يدل عىل رضاها من قول أو متكني.
أال  اشرتط  ولو  العقد،  دون  الرشط  بطل  حمرماً  العقد  يف  رشط  لو  اإلمامية:  ويقول 
خيرجها من بلدها لزم الرشط. وجيوز أن تشرتط أال يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به. 
وجيوز أن تشرتط الوكالة عىل طالق نفسها عند ارتكابه بعض األمور من سفر طويل، أو 
جريمة موجبة حلبسه أو غري ذلك فتكون وكيلة عىل طالق نفسها، وال جيوز له عزهلا، فإذا 
الرشط،  بمقتىض  الفسخ  فله  ثيباً  فظهرت  بكراً  رشطها  ولو  طالقها.  صح  نفسها  طلقت 

وقال ابن إدريس: ال فسخ ولكن ينقص مهرها بنسبة ما بني مهر البكر، والثيب.
اآلخر،  يف  صفة  الزوجني  أحد  اشرتاط  يف  الصادق  جعفر  اإلمام  فقه  صاحب  ويقول 
كأن تكون بكراً، أو يكون متديناً ال متساحماً يف دينه، أنه يصح الرشط ويلزم العقد مع حتققه، 

ويثبت خيار الفسخ مع ختلفه.
 وقد لوحظ ما يف األحكام السارية من تضييق يوجد إىل جانبه توسعة يف مذاهب أخر
العامة،  املصلحة  حتقق  قواعد  ضمن  الزواج،  عقد  يف  املشارطات  بقبول  صدراً  أرحب 
وال تنايف أصل العقد وال مقتضاه، ومل جيمع عىل حتريمها يف املذاهب السائدة، فأخذ عنها 

املرشوع أحكام الرشوط تيسرياً للحياة الزوجية اهلادئة، وقسمها إىل ثالثة أنواع:
أوهلا: ما ينايف أصل العقد، فإذا اشرتط بطل العقد، مثل: أن يتزوجها إىل مدة معلومة أ 
جمهولة، أو عىل أن يطلقها يف وقت معلوم أو جمهول، أو عىل رشط أال يمسها، أو إذا رضيت 
أمها، أو إذا وافق فالن، ومن هذا النوع زواج الشغار، وهو أن يتزوج رجالن كل منهام قريبة 
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اآلخر، كبنته أو أخته، عىل أن يكون مهر كل واحدة من الزوجتني هو تزويج األخر، ويقع 
رشط الشغار عادة بني الرجلني من أهل البادية، باعتبار أن املرأتني ال تستطيعان اخلروج 
املرأتني  بموافقة  أساسه  عىل  الزواج  ويعقد  الزواج،  يريدان  اللذين  أوليائهام  إرادة  عن 
املغلوبتني عىل أمرمها، وهذا من بقايا اجلاهلية، ومجهور األئمة عىل بطالنه، ملا فيه من ظلم 
النساء بأكل حقوقهن. وقال مالك يف رصيح الشغار أن حكمه الفسخ مطلقاً، ولو ولدت 
النبوية  األحاديث  وظاهر  املثل.  صداق  بعده  الدخول،وهلا  قبل  للمرأة  يشء  وال  األوالد، 
األخ  وبنات  األخوات  من  البنات  غري  أن  عىل  أمجعوا  النووي:  وقال  باطل.  حرام  أنه  فيه 

وغريهن كالبنات يف ذلك.
الرشط،  فيبطل  حمرماً،  كان  أو  مقتضاه  ينايف  ولكن  العقد،  أصل  ينايف  ال  ما  ثانيهام: 
ويصح العقد، مثل: أن يشرتط أحدمها اخليار يف الزواج أبداً أو ملدة ولو جمهولة، أو يشرتط 
عدم مرياث اآلخر منه، أو تشرتط الزوجة أن يسكنها حيث يشاء أبوها أو غريه، أو عدم 
، أو يشرتط هو عدم إنفاقه عليها، فإن هذه رشوط باطلة تنايف  سفره معها إذا أرادت انتقاالً
مقتىض العقد، وتتضمن إسقاط  حقوق جتب بالعقد. أما العقد فصحيح ألن هذه الرشوط 

تعود إىل معنى زائد يف العقد ال ينايف أصله.
ومن أمثلة املحرم: رشط عدم والية األب عىل أوالده، أو عدم ثبوت نسبهم منه، أو 
تبعيتهم يف الدين ألمهم الكتابية، أو تقطيع األرحام أو أن يتناول معها الرشاب املحرم، أو 

تستمر يف عمل غري مرشوع كاالكتساب بالرقص.
ثالثها: ما ال ينايف أصل العقد وال مقتضاه وليس حمرماً، وهذا جيب الوفاء به ولصاحبه 
حق الفسخ إذا أخل به املرشوط عليه، مثل: أن تشرتط الزوجة أال يتزوج عليها، أو عدم 
االنتقال من دارها أو بلدها، أو أن يقيم معها ولدها من غريه، أو أن ينفق الزوج عىل هذا 
كل  من  ذلك  ونحو  الدراسة،  وإمتام  املرشوعة،  األعامل  مزاولة  النوع:  هذا  ومن  الوليد، 

رشط فيه منفعة، وال يمنع مقصود الزواج.
التي  الصفة  فوات  يف  والزوجة  الزوج  بني  التسوية   ٤١ املادة  من  (د)  الفقرة  وقررت 
بام  أخذاً  طبيباً،  والزوج  شابة،  الزوجة  تكون  أن  مثل  كانت  صفة  أي  بالعقد،  اشرتطت 
ابن  ورجحه  تيمية  ابن  واختاره  يعىل،  أبو  القايض  وقرره  وقواعده،  أمحد  مذهب  يقتضيه 

القيم.
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وقطعاً للمنازعات والكذب يف ادعاء يشء من هذه الرشوط وإثباهتا رصحت املادة ٤١ 
بأنه جيب أن يكون الرشط مسجالً يف وثيقة الزواج، ومستند ذلك ما يف مذهب أمحد من 
أنه ال اعتبار ليشء من الرشوط إذا عقد العقد خالياً عن كل رشط، ثم رشط أحد الزوجني 
عىل اآلخر بعد العقد شيئاً من ذلك وريض اآلخر، بل جيب أن يعقد من البداية عىل أساس 

الرشط املقصود.
وصيغت املادة ٤٢ وفق نصوص هذا املذهب سالفة البيان.

وقد وضح أن مصدر هذا الفرع يف اجلملة، هو مذهب أمحد، ومرده إىل أن اهللا تعاىل أمر 
الوفاء  وجوب  يف  املحكمة  الرصحية  الصحيحة  السنة  وإىل  كلها،  والعهود  بالعقود  بالوفاء 
فيمن  عمر،  قضاء  وإىل  اإلطالق،  عىل  بالوفاء  الرشوط  أحق  وأهنا  الزواج،  يف  بالرشوط 
رشط هلا زوجها دارها، بمنعه من إخراجها وفقاً ملا رشطه عىل نفسه. وقال له عمر ملا ناقشه 

يف ذلك: «مقاطع احلقوق عند الرشوط، ولك ما اشرتطت».
االجتامعي  التطور  به  يقيض  وما  املصلحة،  حتقيق  به  أخذت  فيام  اللجنة  راعت  وقد 

والزمني.
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اختار املرشوع تقسيم الزواج، من حيث الصحة وعدمها، إىل زواج صحيح، وزواج 
غري صحيح.

ثم قسم الزواج الصحيح، إىل: نافذ، وغري نافذ، وجعل النافذ الزماً وغري الزم، وحدد 
مفاهيم النفاذ، واللزوم وعدمهام، وآثارمها.

وبني أن الزواج غري الصحيح يندرج حتته الباطل، والفاسد.
ومعلوم أن نظرية الفساد حنفية املنشأ، وهي بني الصحة والبطالن، ويف نطاقها كالم 
أنواع  بني  التمييز  يف  الفساد  لفظ  يستخدموا  أن  احلنفية  فقهاء  من  فريق  أراد  وقد  يطول، 
الزواج غري املنعقد حتى يضبط األحكام بألفاظ اصطالحية، مع أن هناك فوارق بني الفاسد 
فتح  رشحه  يف  اهلامم  بن  الكامل  ويذهب  املالية،  املعامالت  من  والفاسد  الزواج،  عقد  من 
القدير إىل أنه ال فرق بني باطل الزواج وفاسده. وهذا مشكل إذا تتبعنا صور الزواج غري 
الصحيح، مثل: زواج املسلمة بغري املسلم، وهو متفق عىل أنه ال أثر له. ومثل: العقد الذي 
املذهب  يف  التمسنا  إذا  فإننا  ذلك  ومع  العدم.  حيز  يف  فإنه  كاملجنون  األهلية،  فاقد  يبارشه 
 ضابطاً يميز بني الباطل والفاسد من عقود الزواج فإنه لن يكون واضحاً مسلامً، وقد أد
هذا إىل االختالف يف التطبيق، وإىل نتائج غريبة، وقد خرجت بعض الترشيعات من هذا 
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االضطراب بحرص البطالن يف حالة واحدة هي زواج املسلمة بغري املسلم، فكانت النتيجة 
قريبة  قرابتها  كانت  مهام  حمارمه،   إحد من  الرجل  زواج  أن  وهي  مستساغة،  غري  نابية 
، مع أنه جريمة أشنع رشعاً،  وحرمتها واضحة، كأمه أو بنته أو أخته، يعترب فاسداً ال باطالً

، وقانوناً من الزنى باألجنبية، عىل الرغم من صورة العقد. وعقالً
وعالجاً هلذه احلال رصح املرشوع بجميع ما يكون زواجاً باطالً وبأحكامه، ثم نص 

عىل أن سواه من غري الصحيح يعترب فاسداً، وأورد أحكام العقد الفاسد.
العلم  حالة  يف  املحارم  زواج  يف  حنيفة  أيب  وصاحبي  اجلمهور،  مذهب  عىل  وسار 
باحلرمة، وعني املحرمة، ومل يعتربه فاسداً، فتفاد ما يبدو نابياً من الطبيعة البرشية، وعن 

منطق الترشيع.
ومن الواضح أن العلم باحلرمة يتحقق بمعرفة حكم القانون، والواقع معاً، وأن العلم 

يشرتط بالنسبة للزوجني.
وحرمة املصاهرة التي وردت ضمن آثار الدخول احلقيقي يف الزواج الفاسد قد ذكرت، 
قررها  التي  األوىل  الثالثة  اآلثار  عىل  زائدة  فليست  النسب،  ثبوت  مستلزمات  من  ألهنا 

الفقهاء.
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اختلف الفقهاء يف حتديد حد أدنى للمهر، فذهب احلنفية إىل أنه عرشة دراهم من الفضة 
أو ما يساوهيا.

وقال املالكية: أنه ربع دينار من الذهب أو ثالثة دراهم من الفضة، أو ما قيمته ذلك، 
وقد استدلوا بآثار وردت يف هذا التحديد.
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وقال كثريون من الصحابة، والتابعني، واملجتهدين، أنه ال حد ألقل املهر، ومنهم: 
عمر، وابن عباس، وأبو سعيد اخلدري، وجابر بن عبداهللا، واحلسن البرصي، وسعيد 
سبحانه  لقوله  الظاهر،  وأهل  وأمحد،  والشافعي،  واألوزاعي،  والليث،  املسيب،  بن 

وتعاىل:
«وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني»، ولقوله عليه 

الصالة والسالم «التمس ولو خامتاً من حديد».
 ، وهذا يدل داللة ظاهرة عىل أن املهر يصح بكل ما يطلق عليه اسم املال ولو كان قليالً

لذا رئي األخذ بعدم حتديد حد أدنى للمهر، حسب الدليل القوي.
تعاىل:  قوله  ومستنده  اإلمجاع،  ودليلهم  ألكثره.  حد  ال  املهر  أن  عىل  الفقهاء  اتفق  كام 

. » أي ماالً كثرياً «وآتيتم إحداهن قنطاراً
وال يشرتط أن يكون املهر من الذهب أو الفضة، بل كل ما صح أن يكون مهراً، ماالً 

، أو منفعة يقدمها الزوج مما يتقوم بامل، وال ينايف قوامة الزوج. كان، أو عمالً
فإدارة أعامل الزوجة، واإلرشاف عىل أمالكها، وتعليمها، ونحو ذلك جيوز أن يكون 

. مهراً
يشهد لذلك حديث سهل بن سعد الساعدي الذي جاء فيه أن الرسول عليه الصالة 

والسالم زوج رجالً امرأة بام معه من القرآن.
وال جيوز أن يكون مهراً كل منفعة ال تقابل بامل، كام لو تزوج رجل امرأة عىل أن يكون 
مهرها أال يتزوج عليها. أو يطلق زوجته السابقة، كام ال جيوز أن يكون مهراً خدمة الزوج 

زوجته، ملا فيها من امتهان للزوج، ومنافاة لقوامته عىل زوجته.
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كانت  أو   ، أصالً نفي  أو  يسم،  مل  إذا  أما  صحيحة،  تسمية  مسمى  كان  إذا  املهر  جيب 
التسمية غري صحيحة، بأن كانت بام ليس ماالً متقوماً يف اإلسالم، أو كان املسمى جمهوالً 

جهالة فاحشة، فيجب مهر املثل.
ومهر املثل: هو مهر مثل املرأة من أرسة أبيها، كأختها أو عمتها، متاثلها وقت العقد، 
، وماالً وديناً، وعلامً، وعقالً وبكارة أو ثيبوبة، وما إىل ذلك من الصفات التي  سناً، ومجاالً
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خيتلف املهر باختالفها يف عرف الناس. فإن مل توجد من متاثلها من أرسة أبيها ما ذكرنا من 
األوصاف اعترب مهر املثل بمهر امرأة متاثلها من أرسة كأرسة أبيها.

ومصدر هذه املادة مذهب احلنفية.
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ال يلزم تعجيل املهر كله قبل الدخول، فإن يكون حاالً كله، أو مؤجالً كله، أو أن يكون 
حاالً بعضه، أو مؤجالً بعضه إىل ما بعد الدخول، أو إىل أقرب األجلني: البينونة أو الوفاة 
يكن  مل  وإن  معلومة،  مدة  يف  أقساط  عىل  دفعه  جيوز  كام  الزوجان،  عليه  يتفق  أجل  إىل  أو 
اتفاق عىل يشء من ذلك – جر األمر عىل ما عليه العرف يف البلد الذي أنشئ العقد فيه، 

. واملعروف عرفاً كاملرشوط رشطاً
وإذا مل يكن ثمة عرف عىل تأجيل بعضه، وجب املهر كله حاالً بمجرد العقد.

هذا، وإطالق التأجيل يف املهر ينرصف إىل حني البينونة أو الوفاة، وهبذا قال، النخعي، 
احلنبيل،  املذهب  شيوخ  قدماء  واختاره  أمحد،  عليه  ونص  سعد،  بن  والليث  والشعبي، 

والقايض أبو يعىل، وابن تيمية.
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جيوز للزوج بعد العقد أن يزيد يف املهر لزوجته بام يشاء، برشط معرفة مقدار الزيادة، 
جيوز  كام  املجلس،  يف  الزيادة  الزوجة  وقبول  حكامً،  أو  حقيقة  قائمة  الزوجية  تكون  وأن 
ال  مما  الذمة  يف  ثابتاً  ديناً  كان  إذا  ما  بني  فرق  دون  تشاء،  بام  زوجها  عن  حتط  أن  للزوجة 
ألن  املعينة،  كالدار  األعيان  من  الذمة  يف  يثبت  ال  مما  كان  إذا  وما  كالنقود،  بالتعيني  يتعني 
العربة باملقاصد والنيات، برشط رضا الطرفني، وأن يكون كل منهام كامل األهلية، مستوفياً 

رشوط الترصف يف ماله.
الزوج  تطالب  أن  فللزوجة  حكمه،  وتأخذ  العقد،  بأصل  النقصان  أو  الزيادة  وتلحق 
ويتنصف  بالدخول،  املهر  أصل  مع  وجوهبا  ويتأكد  باألصل،  تطالبه  كام  الزيادة،  هبذه 

بالطالق قبل الدخول كام يتنصف األصل.
رصح  بذلك اإلمام أمحد، وهو رأي للاملكية، والقول األول أليب يوسف من احلنفية.
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إذا كانت املرأة بكراً رشيدة ثبتت هلا والية قبض مهرها، ألن املهر بعد متام العقد يعترب 
حقاً خالصاً للمرأة، وال يقبض أحد سواها مهرها إال بإذهنا، ومن اإلذن الضمني أن يقبض 
األب، ثم اجلد العاصب مهر البكر حتى اخلامسة والعرشين من عمرها، ما مل تنه عن ذلك، 
وهذا ما جرت به العادة، فإن هنت األب أو اجلد عن قبض املهر مل يكن ألحدمها قبضه، ألن 

النهي الرصيح أقو من اإلذن داللة.
أما الثيب فالبد من إذهنا الرصيح لوليها بقبض املهر.

ومصدر هذه املادة مذهب احلنفية.
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جاء يف حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري اجلزء الثاين «وإن تنازعا يف قبض ما حل من 
الصداق، فقيل البناء القول قوهلا (الدخول) وبعده القول قوله أهنا قبضته بيمني فيهام، ما مل 

يكن هناك دليل أو عرف خمالف».
وحسب هذا الفقه املالكي صيغت املادة.
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إذا دخل الرجل بامرأته دخوالً حقيقياً تأكد ثبوت املهر كله، لقوله تعاىل:
«فام استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة» وألن الزوج قد استوىف املعقود عليه، 

وهذا باتفاق الفقهاء، ومنهم املالكية.
قال الدردير يف الرشح الكبري: «وتقرر مجيع الصداق الرشعي املسمى أو صداق املثل يف 

التفويض بوطء املطيقة من بالغ، و... ألنه قد استوىف سلعتها... فاستحقت مجيعه».
وأمحد  حنيفة،  أبو  فذهب  الصحيحة،  باخللوة  كله  املهر  وجوب  يف  الفقهاء  واختلف 
إىل  بعضكم  أفىض  وقد  تأخذونه  «وكيف  تعاىل:  لقوله  كله،  املهر  وجوب  تؤكد  أهنا  إىل 
وهذا  يدخل،  مل  أم  هبا  دخل  اخللوة  باإلفضاء  واملراد   .« غليظاً ميثاقاً  منكم  وأخذن  بعض 
قول الفراء. وقال ابن قدامة: «وهذا صحيح». وقد حكى الطحاوي إمجاع الصحابة عىل 

ذلك.
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فقد  سرتاً  أرخى  أو  باباً،  أغلق  من  أن  الراشدون  اخللفاء  قىض  أويف:  بن  زرارة  وقال 
وجب املهر، ووجبت العدة.

أما الشافعية فرأوا أن املهر ال جيب كله باخللوة، وهذا مروي عن ابن عباس، وطاووس، 
والشعبي، ومكحول، وأيب ثور.

وير املالكية أن الزوجة إذا زفت إىل زوجها، وأقامت معه عاماً كامالً تأكد املهر كله، 
ألن اإلقامة معه هذه املدة الطويلة تقوم مقام الوطء، متى كان الزوج بالغاً، وكانت الزوجة 

تطيق الوطء.
واخللوة عندهم نوعان، خلوة بناء، وخلوة زيارة، فإذا زفت إىل زوجها واختىل هبا بعد 
الزفاف كانت خلوة بناء، فتصدق يف دعو الوطء بيمينها، باعتبار الزفاف قرينة شاهدة هلا.

ويف خلوة الزيارة وهي التي قبل الزفاف حيكمون ظاهر احلال.
فإن كان الزوج هو الزائر صدق يف دعو عدم الوطء بيمينه، وإن كانت الزوجة هي 

الزائرة صدقت يف دعو الوطء بيمينها.
الوطء،  من  يصاحبها  ما  عىل  يعولون  وإنام  القصرية،  اخللوة  عىل  يعولون  ال  فاملالكية 
القرائن  شهدت  متى  املهر،  بتأكيد  وحيكمون   الدعو تؤيد  التي  القرائن  عىل  ويعتمدون 

بالوطء.
ومراعاة ملا هو أقرب إىل العدل، واستناداً إىل ما ذهب إليه احلنفية ومن وافقهم، ونظراً 

لقوة األدلة التي اعتمدوا عليها اجته املرشوع إىل أن املهر يتأكد كله باخللوة الصحيحة.
هذا وقد اتفق احلنفية عىل أن موت أحد الزوجني يوجب املهر كله، ألن املوت مل يعهد 

. مسقطاً للديون، وباملوت انقطع احتامل حدوث ما يسقط املهر كالً أو بعضاً
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قال الدسوقي من املالكية:
«ويبقى النظر يف قتل املرأة زوجها: هي تعامل بنقيض مقصودها وال يتكمل صداقها، 
النساء  لقتل  ذريعة  يكون  لئال  الهتامها،  بذلك،  هلا  يتكمل  ال  أنه  والظاهر  يتكمل،  أو 

أزواجهن».
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إىل  واستناداً  األزواج،  من  األثرياء  أموال  ابتزاز  عدم  عىل  وحرصاً  للعدالة،  ومراعاة 
قتالً  زوجها  الزوجة  قتلت  إذا  كله  املهر  سقوط  هو  اإلصالح  أن  الرشعية،  السياسة  مبدأ 
مانعاً من اإلرث، قبل الدخول هبا، ألهنا فوتت حق الزوج عليها، فيسقط حقها يف املهر، 
وكذلك يسرتد ما قبضته منه يف هذه احلال. أما إذا كان القتل بعد الدخول فال تستحق شيئاً 

من الباقي.
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جيب نصف املهر للزوجة بالطالق قبل الدخول أو اخللوة الصحيحة إذا كان املهر  أ، ب. 
نصف  عىل  زيادة  الزوجة  قبضت  وإذا  صحيح.  عقد  يف  صحيحة  تسمية  مسمى 

مهرها رجع عليها زوجها بالزيادة.
اخللوة  أو  الدخول،  قبل  طلقها  ثم  أكثر،  أو  لزوجها  مهرها  املرأة  وهبت  إذا  وأما  ج. 
الصحيحة فال يرجع عليها بيشء إال إذا كان ما وهبته أقل من النصف، ألن املعتاد أن 
املرأة هتب هذه اهلبة عىل أمل استمرار احلياة الزوجية، ولو كانت تعلم أنه سيطلقها ما 

وهبته شيئاً من مهرها قل أو كثر.
الزوج  وصل  فمتى  قبله،  أو  القبض  بعد  للزوج  املهر  هبة  بني  احلكم  هذا  يف  فرق  وال 
مقدار نصف املهر، أو سقط منه هبة من الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول أو اخللوة الصحيحة 

مل يبق له حق اسرتداد يشء منها. ومصدر هذه املادة مذهب املالكية.
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أمل  عن  وتعويضاً  لنفسها،  تطييباً  املهر،  غري  ملطلقته  الزوج  يدفعه  الذي  املال  هي  املتعة 
الفراق، وال فرق بني أن يكون املال نقداً أو ثيابا.ً واملعترب يف تقديرها أن تكون بحسب حال 
الزوج يساراً أو إعساراً، وهذا قول املالكية، واحلنابلة، لقوله تعاىل: «ومتعوهن عىل املوسع 

قدره، وعىل املقرت قدره متاعاً باملعروف حقاً عىل املحسنني».
بالتقدير  نص  ورود  لعدم  القايض،  إىل  تقديرها  يوكل  بأن  واحلنابلة  الشافعية  ورصح 
حيتاج إىل االجتهاد، الختالفه باختالف األحوال، فيجب الرجوع إىل القايض، عىل أال تزيد 

املتعة عىل نصف مهر املثل.
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يسقط املهر كله أو املتعة إذا حصلت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول حقيقة أو 
مع  الفرقة،  يف  تسببت  ألهنا  كتابية،  تكن  ومل  زوجها  أسلم  إذا  اإلسالم  أبت  لو  كام  حكامً، 
كفاءة  لعدم  الزواج  فسخ  وكذلك  عنه،  متنازلة  فتعترب  املهر،  يؤكد  ما  وجود  بعدم  علمها 

الزوج، ألن هذه الفرقة تعترب من جهتها.
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حكم  الزيادة  هذه  حكم  كان  املثل  مهر  من  بأزيد  موته  مرض  يف  الرجل  تزوج  إذا 
الوصية، فتنفذ من ثلث املال، فإن كان الثلث أقل من الزيادة نفذت بمقدار الثلث فقط، إال 

إذا أجازها الورثة.
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منعاً للتجاحد يف أصل تسمية املهر أو يف مقداره، وقطعاً للنزاع يف مهر الرس والعالنية، 
اجته املرشوع إىل اعتبار املهر املسمى يف وثيقة الزواج الرسمية دون غريه، ما مل يثبت تزويرها 
بالطرق املقررة قانوناً، وذلك مراعاة التساق الترشيع، وأخذاً من ظاهر كالم اإلمام أمحد، 
عن  واملشهور  واألوزاعي،  شربمة،  وابن  ليىل،  أيب  وابن  قالبة،  وأيب  الشعبي،  قول  وهو 

الشافعي.
وإذا خلت الوثيقة من بيان املهر طبق ما يأيت:

إذا اختلف الزوجان يف أصل تسمية املهر بعد وجود ما يؤكده. كله من دخول حقيقي 
أو حكمي، حصلت الفرقة أو مل حتصل، فالبينة عىل من ادعى، واليمني عىل من أنكر، فإن 
أقام مدعي التسمية البينة قيض باملسمى الذي ادعاه، وإن عجز وجهت اليمني إىل املنكر، 
الزوجة  ادعته  عام  يزيد  أال  عىل  املثل،  بمهر  يقيض  حلف  وإذا  باملسمى،  حكم  نكل  فإن 

لرضاها بام سمته، وال ينقص عام ادعاه الزوج، لرضاه باملسمى الذي ادعاه.
وكذلك احلكم عند االختالف بني أحد الزوجني وورثة اآلخر.

أما عند االختالف بني ورثتهام فيقيض باملسمى إن ثبتت التسمية وبمهر املثل إن مل تثبت، 
عمالً بقول الصاحبني: أيب يوسف وحممد، مع مراعاة الرشط املبني فيام إذا كان االختالف 

بني الزوجني.
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التسمية  وثبتت  حكامً،  أو  حقيقة  الدخول  وقبل  الفرقة،  بعد  االختالف  كان  إذا  وأما 
املسمى  املهر  بنصف  القايض  حكم  البينة  عن  العجز  عند  اليمني  عن  بالنكول  أو  بالبينة، 
للزوجة، وإن مل تثبت التسمية حكم هلا باملتعة، عىل أال تزيد عىل نصف ما ادعته الزوجة، 

وال تنقص عن نصف ما ادعاه الزوج.
وإذا اختلف الزوجان يف مقدار املهر املسمى، بأن ادعت الزوجة أنه ألف دينار، وادعى 
الزوج أنه مخسامئة دينار، فري أبو يوسف من احلنفية، أن البينة عىل الزوجة، واليمني عىل 

الزوج.
 فإن أقامت الزوجة البينة عىل دعواها قيض هلا هبا وإن عجزت حيلف الزوج، فإن نكل 
مهر  من  أقل  كان  إذا  إال  ادعاه،  بام  له  حكم  اليمني  الزوج  حلف  وإن  بدعواها،  هلا  حكم 
االختالف  عند  ذلك  ويرسي  زوجته.  ادعته  عام  يزيد  أال  عىل  املثل،  بمهر  فيحكم  مثلها، 
بني أحد الزوجني وورثة اآلخر، أو بني ورثتهام، ومصدر املادتني ٦٨، ٦٩ مذهب احلنفية 

واحلنابلة، ومها واضحتان.
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ير احلنفية أن إعداد البيت عىل الزوج، لوجوب النفقة عليه، بكل أنواعها من مطعم، 
وملبس، ومسكن، ومنها إعداد البيت، واملهر ليس عوضاً للجهاز، وإنام هو ملك خالص 
يدل عىل أن  يوجد ما  املرأة، كام أنه ال  وليس اجلهاز حقاً عىل  للزوجة من غري أي مقابل، 
فهي  اجلهاز  أحرضت  فإذا  ذلك،  عىل  جيربها  أن  ألحد  حيق  وال  أبيها،  عىل  واجب  اجلهاز 

متربعة به، وال يستعمله الزوج لنفسه أو ألضيافه دون إذهنا.
وذهب املالكية إىل أن املهر ليس حقاً خالصاً للمرأة، وهلذا ال جيوز هلا أن تنفق منه عىل 
نفسها، وال تقيض منه ديناً عليها وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه، وتكتيس باليشء القليل 

. باملعروف، وأن تقيض منه الدين القليل، كالدينار إذا كان املهر كثرياً
وإنام ليس هلا يشء من ذلك، ألن عليها أن تتجهز لزوجها باملعروف بام قبضته من املهر 
، وحل األجل قبل الدخول هبا،  ، أو بام تقبضه منه إن كان مؤجالً قبل الدخول إن كان حاالً
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فإن تأخر قبض يشء من املهر حتى دخل الزوج هبا مل يكن عليها أن تتجهز بيشء مما تقبضه 
من بعد، إال إذا كان مرشوطاً برشط، أو جر به عرف.

وللزوج أن ينتفع بجهازها، وليس هلا أن تترصف فيه إال بعد ميض مدة انتفاع الزوج، 
وقيل أن مدة السنة قليلة. وذكر ابن رشد أن هلا الترصف بعد أربع سنني.

وقد أخذت املادة بالفقه احلنفي يف عدم إلزام الزوجة بيشء من جهاز منزل الزوجية، 
ملا  طبقاً  بمدة،  تقييد  دون  جهاز  من  حترضه  بام  الزوج  انتفاع  يف  مالك  مذهب  يوافق  وبام 
أو  جهازها  ألعيان  بملكيتها  مساس  بغري  ولكن  العرشة،  حلسن  استدامة  الناس،  تعارفه 

حقها يف الترصف فيه بالبيع أو غريه، منعاً لرضرها من هذه القيود.
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املراد باملتاع كل ما حيرضه الزوجان أو أحدمها بعد الدخول مما يلزم استعامله يف بيت 
الزوجية.

وسارت املادة وفق ما نص عليه يف فقه اإلمام مالك اجلاري عليه العمل، فقد جاء يف 
يعرف  ما  وكذا  يمينه،  مع  للرجل  به  يقيض  للرجال  أنه  يعرف  ما  مجيع  وان  احلطاب: «... 
للنساء  يعرف  وما  الرجل،  بيت  البيت  ألن  يمينه،  مع  للرجل  به  يقيض  والنساء  للرجال 
يقيض به للمرأة مع يمينها، ووارث كل واحد منهام يتنزل منزلته، فام يعرف للرجال، قيض 
به لورثة الرجل مع يمينهم، وما يعرف للرجال والنساء يقيض به لورثة الرجل مع يمينهم، 

وما يعرف للنساء يقيض به لورثة املرأة مع يمينهم أنه هلا...».
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جمتمعة  عليه،  مقصورة  جعلها  الذي  الزواج  عقد  هو  الزوج  عىل  الزوجة  نفقة  سبب 
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بالعقد  وهي  غريه،  ملصلحة  احتبس  من  وسائر  واجلندي،  القايض،  شأن  شأهنا  حلقوقه، 
الصحيح احتبست حلق الزوج، ولكرامة األرسة، وصيانتها توجب أن تكون نفقتها يف مال 
رب األرسة من حني العقد، ولو كانت ختالفه يف الدين، أو كانت يف بيت أبيها مستعدة منذ 
تعترب  وإال  احلكمي،  بالتسليم  املراد  هو  وهذا  مسوغ،  دون  فامتنعت  طلبها  إذا  إال  العقد 
ناشزة، ومن املسوغ عدم أدائه عاجل مهرها، وكذلك عدم هتيئة املسكن اآليت بيانه يف الفرع 
استحقاقها  يف  يؤثر  فال  مرشوع،  بحق  يكون  حينئذ  امتناعها  فإن  الفصل،  هذا  من  الثاين 

النفقة.
وملا كان سبب نفقة الزوجات أهنن مقصورات عىل أزواجهن، فقد وجبت هلن النفقة 
بال فرق بني الغنية والفقرية، الستوائهام يف سبب االستحقاق، فليس عىل الزوجة أن تنفق 

عىل نفسها من ماهلا، مهام كانت مورسة.
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يقول اهللا يف وجوب نفقة الزوجات:
«وعىل املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف».

احلياة  وحاجات  حياته،  حاجات  ويسد  أوده،  يقيم  الذي  املال  هو  اإلنسان  ورزق 
للراحة   واملأو اخلارجية،  لوقايتها  والكسوة  البنية،  إلقامة  الطعام  ثالثة:  األساسية 

والسكن، ويتبع هذه الثالث عنارص أخر، كالتطبيب واخلدمة.
ثمن  عليه  يوجبون  فال  املريضة،  زوجته  عالج  الزوج  يلزمون  ال  الفقهاء  ومجهور 
األدوية، وال أجر الطبيب، وال أي يشء من أنواع التطبيب، ألن كل ذلك يقصد به إصالح 

جسمها.
ويضيفون أن الطب نتائجه ظنية وال يلزم به الشخص يف خاصة نفسه، فكيف توجبه 

عليه لغريه؟
ال  فإنه  شك،  موضع  نتائجه  بدائي،  والطب  البعيد،  املايض  يف  وجه  له  كان  إذا  وهذا 
يصح أن يقال يف عرصنا احلارض الذي صار فيه نفع الطب يقينياً أو قريباً من اليقني، وأصبح 

التداوي فيه رضورياً بمنزلة الطعام والكسوة، ومن أمهله سقط من أعني الناس.
واملأثور عن نبي الرمحة، عليه الصالة والسالم، أنه تداو من مرضه وجروحه، وأمر 
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بذلك أهله وأصحابه، كام أمر سعدا بالذهاب إىل الطبيب، وبعث طبيباً إىل أيب بن كعب، 
وقال «لكل داء دواء، فتداووا» وقد احتجم وأعطى أبا طيبة أجرة احلجامة.

ومذهب الزيدية أن ثمن األدوية، وأجرة الطبيب من نفقة الزوجة، ألن املراد هبام دوام 
احلياة، وهذا ما استظهره اإلمامية.

وقرر الشافعي الدواء وأجرة الطبيب لألب وإن عال، وللولد وإن نزل.  واملشهور يف 
فقه مالك أن عىل الزوج أجرة الوالدة، وما تتقو به املرأة عند الوالدة.

والزوجية من ركائزها الرمحة، تقوم فيها الزوجة برعاية الزوج، فإن هي مرضت فال 
أقل من أن يرد إليها بعض املعروف بام أسلفت يف أيام صحتها، وهل جزاء اإلحسان إال 

اإلحسان.
حدود  ويف  الزوج،  حال  حسب  الزوجة،  نفقة  من  التطبيب  بأن  أخذ  ذلك  أجل  من 

قدرته، ومل ترتك األمر ملروءته واختياره.
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ذهب مالك إىل أن النفقة تقدر بوسع الزوج، وحال الزوجة، ونظر أمحد أيضاً إىل حال 
الزوجني، وهو قول اخلصاف من احلنفية بينام ذهب الشافعي وأبو احلسن الكرخي، وكثري 
حال  كانت  مهام  الزوج،  حال  باعتبار  إال  تقدر  ال  الزوجة  نفقة  أن  إىل  احلنفية  مشايخ  من 

الزوجة، وهذا هو األقرب إىل العدل، واملوافق لرصيح الكتاب الكريم.
«أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم.. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه 

رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ال يكلف اهللا نفساً إال ما آتاها...».
وملا زوجت نفسها منه رضيت أن ينفق عليها مما يستطيع، فال جيب أن تأخذ منه أكثر 
مما يقدر عليه، فكان من املصلحة اتباع مذهب الشافعي، وظاهر الرواية عن أيب حنيفة فيام 
نص عليه حممد، وقال به الكرخي ومن معه، وجاء يف التحفة والبدائع أنه الصحيح، ولكن 
لكفاية  األدين  احلد  يسد  الذي  الرضوري  للقدر  كافية  املفروضة  النفقة  تكون  أن  يشرتط 

املرأة، مهام كانت حال زوجها.
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إذا تغريت حال الزوج التي اختذت أساساً لتقدير النفقة، أو تغريت األسعار تغرياً مؤثراً 
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يطلب  أن  التغيري  هبذا  الزوجني  من  حقه  يتأثر  ملن  جاز  نقصاً،  أو  زيادة  املفروض  كفاية  يف 
تعديل النفقة، فإن مستند التقدير إنام هو حال الزوج، وأسعار البلد، فام بني عليهام جيب أن 
يتبدل بتبدهلام، أو بتبدل أحدمها، فللزوج أن يطلب التخفيض إذا ساءت حالته، أو ازدادت 

أعباؤه، أو رخصت األسعار، وللزوجة أن تطلب الزيادة يف عكس هذه األحوال.
وقطعاً لسبيل الدعاو الكيدية، وإرباك القضاء بدعاوي متقاربة الفرتات، هتدف إىل 
وتلك  املفروض،  تعديل  خالهلا  جيوز  ال  سنة  أقلها  مدة  تقدير  اللجنة  رأت  يسرية،  فروق 
فرتة معقولة من الغالب أال يطرأ فيها تغيري يذكر، فإذا طرأت ظروف استثنائية، كمرياث أو 

إفالس، جاز طلب التعديل ولو مل متض هذه املدة.
ورعاية ملا هو أعدل، وتوحيداً لعمل املحاكم نص عىل أن التعديل زيادة أو نقصاً، ال 

.يكون إال من يوم احلكم يف الدعو
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أ. مذهب مالك، والشافعي، وأمحد أن نفقة الزوجة تعترب ديناً قوياً يثبت يف ذمة الزوج 
من حني امتناعه عن اإلنفاق، متى كان واجباً عليه، ولو مل تكن النفقة مقضياً هبا أو 
مرتايض عليها بني الزوجني، ألهنا وجبت بإجياب الرشع حكامً للعقد، فهي ليست من 

قبيل الصالت، بل هي يف عداد الديون كاملهر.
واجتهاد هؤالء األئمة أوجه وأصون للحقوق الزوجية، وعليه جيري العمل، فصيغت 

هذه الفقرة عىل أساسه.
املطالبة  احتامل  سابقة  مدة  عن  املتجمدة  بالنفقة  املطالبة  إجازة  إطالق  يف  كان  ب. وملا 
بنفقة سنني عديدة ترهق الزوج، وقد تستنفد ثروته ورأس ماله، فرئي أن من العدل 
، بحيث ال تتأخر أكثر من سنتني سابقتني  محل الزوجة عىل أن تطلب حقها أوالً فأوالً
عىل رفع الدعو، وذلك عن طريق منع سامع الدعو، ما مل يكن سبق فرض النفقة 
بالرتايض، وال رضر يف هذا احلكم عىل الزوجة، إذ يمكنها أن تطالب بحقها قبل ميض 
السنتني، عىل أن الغالب أن الزوجة ال تسكت عن طلب نفقتها فوق السنتني إال إذا كانت 
. تناهلا من الزوج، فتكون دعواها عدم اإلنفاق زمناً طويالً من الدعاو الكاذبة غالباً

وقد رئي أن تكون املدة املناسبة سنتني.
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ج. كام رأت دفعاً للتزوير واالدعاءات الباطلة أن تشرتط عند ادعاء الرتايض أنه ال يثبت 
إال بالكتابة إذا كان الزوج غري مقر به.
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فيه  الزوجة  تقع  ملا  دفعاً  املرشوع،  استحدثها  النفقة   دعو نظر  أثناء  يف  الوقتية  املنفعة 
من حرج، بسبب حاجتها إىل ما تنفق منه عىل نفسها، وللحد من إطالة أمد التقايض التي ال 

تتواءم وطبيعة دعاو النفقة.
وهذا احلكم ظاهر احلكمة ليس يف حاجة إىل بيان، وحيقق الرفق بالزوجات، وال رضر 

فيه عىل األزواج.
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. جرت أحكام املقاصة وفق املتبع من فقه املالكية، وهو مذهب احلنابلة أيضاً
املقاصة  يطلب  قد  الزوج  وأن   ،قو دين  الزوجة  نفقة  دين  أن  فيها  امللحوظ  ومن 
والزوجة معرسة حمتاجة إىل نفقتها، فتكون إجابته مرضة هبا، بينام قضاء الدين إنام جيب بام 

فضل عن الكفاية، واهللا تعاىل أمر بإنظار املعرس.
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عىل  جتري  وهي  وأمحد  ومالك،  حنيفة،  أيب  األئمة،  مذهب  إىل  األحكام  هذه  مرد 
أولوية نفقة الزوجة يف التنفيذ، وأن نفقة الزوجة التي سلمت نفسها ولو حكامً، وتعترب ديناً 
صحيحاً ال يسقط إال باألداء أو اإلبراء، وال يتوقف عىل تراض أو قضاء، وأنه متى متت 
الكفالة فللزوجة الدائنة أن تطالب الكفيل أو الزوج، وأن تطالبهام معاً، وللكفيل أن يرجع 
ألهنا  الوصية،  حكم  املوت  مرض  يف  الكفالة  وتأخذ  بأمره،  الكفالة  كانت  إن  الزوج  عىل 
رضب من التربع. وقد رصح احلنابلة بأنه يصح ضامن ما ال جيب عند األكثرين، مثل: «ما 

أعطيت لفالن فهو عىل كام دل عليه القرآن يف قول مؤذن يوسف».
«وملن جاء به محل بعري وأنا به زعيم».

وقالوا: إن املصلحة تقتيض ذلك، بل قد تدعو إليه احلاجة أو الرضورة. وعند احلنفية 
ال  أهنا  املقرر  ومن  الكفالة.  عقد  بعد  ذمته  يف  ثبت  أي  املدين  عىل  ذاب  بام  الكفالة  تصح 

تنقيض بموت الكفيل، أو األصيل، أو املكفول له.
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مسكن األمثال يراعى فيه العرف، والتطور الزمني، وحال الزوج، واختالف املكان ما 
بني القرية واملدينة، بل ما بني حملة وأخر من املدينة الواحدة.

من  الرشعي،  املسكن  يف  توافرها  طلبوا  التي  اجلزئيات  من  كثري  فيه  تفصيل  وللفقهاء 
سمر  أو  حلفاء  أو  بردي  حصري  منها:  أزماهنم  حسب  واالستهالك  االستعامل  حاجات 
يكون حتت الفراش أو هو الفراش، ورسير حتتاج له عادة يمنع عنها العقارب، ونحوها، 
واحلطب للطبخ واخلبز والزيت لألكل واألدهان. ويستخلص من وصف فقهائنا السابقني 
أهنم يقصدون أن يكون املسكن مشتمالً عىل لوازم احلياة األساسية، واملرافق الكافية،وأال 
يكون خموفاً موحشاً، وأال جيمعها مع رضهتا بغري رضاها. أما التفاصيل اجلزئية فهي خاضعة 
للتطور ففي املدينة ال يلزم احلطب اليوم، وخزانة املالبس وأدوات الشاي، وبعض أنواع 

.األثاث أكثر رضورة من القدر واحلصري، ويف البادية ما ال حتويه بيوت القر
تكون  قد  شخص  إىل  فبالنسبة  للزوج،  االجتامعي  الوضع  إىل  ينظر  أن  الواجب  ومن 
ال تكون  آخر  إىل  وبالنسبة  كافياً،  مسكناً رشعياً   أخر حجر  يف  جريان  دار هبا  من  حجرة 
املتطور،  والعرف  واملكان،  والزمان  الرجل  ظروف  السكن  يف  يراعى  أن  بد  فال  كذلك، 

وعىل هذا األساس صيغت املادتان ٨٤، ٨٥.
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من الواضح أن الزوج مضطر إىل إسكان ولده الصغري غري املميز مع زوجته، وليس يف 
إسكانه معه رضر بالزوجة غري حمتمل.

وأوضاعنا االجتامعية احلالية قد اقتضت أن يسكن أوالده من غريها مميزين وبالغني، 
وأن يسكن والديه، فاختار املرشوع جواز إسكاهنم مع زوجته برشوط ثالثة هي:

وجوب اإلسكان عليه. ١ .
واتساع املسكن لسكناهم. ٢ .
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وأال يلحق الزوجة رضر. ٣ .
أن  رشط  عىل  تزوجت  فيمن  املاجشون  ابن  عن  نقل  ما  مالك،  فقه  من  ذلك  ومأخذ 

يسكن معها أناساً من أقاربه، أهنا تلزم بالسكن معهم، مهام كانت رشيفة عالية املنزلة.
واملعهود  عوراهتا،  عىل  االطالع  إىل  يؤدي  ال  كان  إذا  بام  هذا  املالكية  رشاح  وقيد 

كاملرشوط ويقول ابن سلمون:
«من تزوج امرأة، وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله، فشكت الرضر مل يكن له أن يسكنها 

معهم، وإن احتج بأن أباه أعمى نظر يف ذلك، فإن رأ (القايض) رضراً منع».
ولوحظ يف ختصيص األوالد واألبوين، دون غريهم ما تقيض به الرضورة، واملصلحة، 

وآداب الرشيعة.
وظاهر أن املسكن هنا هو املشتمل عىل عدة بيوت، وليس حمل البيتوتة.
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يشرتط يف استحقاق نفقة الزوجة االحتباس، أو االستعداد له، فإذا نشزت عن طاعة 
بغري  زوجها  بيت  من  خرجت  فمن  النشوز،  عىل  مقيمة  دامت  ما  هلا  نفقة  فال  الزوج، 
مسوغ، أو منعته الدخول يف بيتها،ومل تكن قد سألته النقلة فأبى،  سقط حقها يف النفقة مدة 

االمتناع.
وقد استقر القضاء عىل أن النشوز ال يثبت إال بحكم طاعة هنائي امتنعت الزوجة عن 

تنفيذه وذلك قطعاً للنزاع بني الزوجني.
ومسوغ امتناع الزوجة عن االنتقال إىل سكن الزوجية يشمل، عدم أمانة الزوج عليها 
يف نفسها أو ماهلا، وعدم استيفائها مجيع معجل املهر،قبل الدخول هبا، وعدم إعداد السكن 
الرشعي، ومنه أيضاً امتناع الزوج عن اإلنفاق إذا مل تستطع تنفيذ حكم نفقتها، لعدم وجود 
يف  احلنابلة  قول  من  وأخذاً  حلياهتا،  محاية  احلال،  هذه  يف  ناشزة  تكون  فال  له،  ظاهر  مال 
زوجة الرس أن هلا املقام عىل الزوج، وال تلزمها اإلقامة يف منزله، وعليه أال حيبسها بل يدعها 

تكتسب ولو كانت مورسة.
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سوق الزوجة جرباً إىل مسكن الزوج لن يكون وسيلة لصون األرسة، وحتقيق ما فصله 
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الهتامات  سنداً  ويتخذ  مشكالت،  يثري  بل  والرتاحم،  والتواد  السكينة  من  العظيم  القرآن 
باطلة، وال تستقيم بعده احلياة الزوجية.

عىل  جترب  وال  نشوزها،  عند  الزوجة  نفقة  بسقوط  يكتفي  أنه  اهللا  رمحه  مالك  فقه  ويف 
الطاعة، بناء عىل رضورات التطور الزمني، وعدم الثقة يف اإلنصاف الذي جيب أن يكون 
متوافراً من جانب الزوجة نفسها، ويف مجيع األحوال، كام يراعي فيه جانب الزوج، حيث 

ال حيقق له اإلكراه طاعة كاملة، بينام ترتتب عليه النفقة كاملة غري منقوصة.
فلهذا انتهى الرأي إىل أنه ال جيوز تنفيذ أحكام الطاعة عىل الزوجات جرباً، وأنه يكفي 
أن تعامل الزوجة بآثار نشوزها، ويعترب ذلك إرضاراً منها بالزوج جييز له طلب التفريق، مع 

إلزامها باآلثار املادية، حسب أحكام التفريق للرضر.
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بني احلنفية أن للزوجة احلق يف أن خترج من بيت الزوجية لزيارة والدهيا، وأن الزوج 
ليس له أن يمنعها من ذلك. وقالوا: أن هلا احلق أن تقوم بخدمة املريض من أبوهيا، وعليها 

تعهده بقدر احتياجه ولو كان غري مسلم، وإن أبى الزوج.
ونص الشافعية عىل خروجها إىل بيت أبيها، أو أقارهبا، أو جرياهنا لزيارة أو عيادة أو 
تعزية، وإىل القايض لطلب احلق منه، وخروجها حلوائجها التي يقتيض العرف خروج مثلها 
هلا لتعود عن قرب وخروجها إلرشاف البيت عىل االهندام، أو بإكراهها عىل اخلروج، أو 

إذا أعرس بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم ال.
أسباب  طرأت  إذا  أنه  فيها  ولوحظ  املادة،  هذه  صيغت  العرف  وعىل  هذا،  عىل  وبناء 
جتعل استمرار عمل الزوجة متنافياً مع مصلحة راجحة جلميع األرسة، فإن خروج الزوجة 

. للعمل يف هذه احلال يعترب نشوزاً
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وميسور  ومنافعه،  رزقه  بمواطن   أدر ألنه  زوجها،  مع  الزوجة  انتقال  هو  األصل 
حياته، وهي مكلفة أن تسكن معه يف املسكن الرشعي حيث يكون.

وقد استثنت املادة ما إذا رأت املحكمة مانعاً من سفر الزوجة معه، ومن الواضح أن 
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الزوج  يكون  أن  االعتبار  بعني  يأخذ  أن  وعليه  القايض،  إىل  مرتوك  املانع  تقدير  يف  األمر 
مأموناً عىل نفس الزوجة وما هلا. وأن تكون هي قادرة عىل احتامل مشقة السفر، موفورة 
الكرامة، كام لو كانت يف حملها األصيل، وأن يكون سبب االنتقال مصلحة يعتد هبا، وال 
يقصد به اإلرضار هبا، ولد الزوج من املال أو الكسب ما يقوم بمعاشه، ومعاش أرسته 
يف املكان املرحتل إليه، وأن يكون هذا املكان موفور األمن وليس منبعاً لألوبئة، إىل نحو 
فطنة  عن  ختفى  وال  واملواطن،  األشخاص  باختالف  ختتلف  التي  االعتبارات  من  ذلك 

القضاء.
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مصدر هذه املادة مذهب اإلمامني مالك وأمحد، وقول أيب يوسف من أصحاب اإلمام 
سفرها  مدة  طول  النفقة  زوجها  عىل  للزوجة  تكون  أن  املناسب  من  رئي  وقد  حنيفة،  أيب 
الواجب  فعلت  إنام  الفرض  بأداء  ألهنا  مقيمة،  وهي  نفقتها  بقدر  املفروض،  احلج  ألداء 

عليها بأصل الرشع.
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عقد الزواج هو أساس تكوين األرسة، وأصبح يف أمس احلاجة إىل الصيانة واالحتياط 
يف أمره، فقد تدعى الزوجية زوراً، ابتغاء احلصول عىل جنسية أو غرض آخر، اعتامداً عىل 
أن إثباهتا ميسور بالشهود، وهلم أن يشهدوا يف الزواج بالتسامع، وقد تدعى بورقة عرفية 
غري صحيحة يف الواقع وقد جيحد الزواج الصحيح وال إثبات عليه، وتفادي ذلك كله إنام 
بالزواج  اإلقرار  الرسمية  الوثيقة  حكم  يف  ويعترب  رسمية.  بوثيقة  العقد  هذا  بإثبات  يكون 

الثابت يف ورقة رسمية.
فإظهاراً لرشف عقد الزواج، وبعداً به عن اجلمود، ومنعاً ملفاسد مجة وضعت الفقرة 
(أ) من هذه املادة من باب ختصيص القضاء، ومنع القضاء من سامع الدعو التي ال يمكن 

إثباهتا بتلك األوراق، ويف األحوال املذكورة.
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ويستثنى مما ذكر دعو الزوجية املقصود منها إثبات النسب،سواء أكانت دعو نسب 
مستقل، أم نسب يقصد به ثبوت حق آخر، كالنفقة، أو اإلرث.

سببها  نسب   دعو يف  الوليد  بنسب  حكم  إذا  أنه  يف  حنيفة  أيب  بمذهب  وأخذ 
الزوجية الصحيحة، كان هذا احلكم حكامً بالزوجية تبعاً، ويرتتب عليه مجيع آثار الزوجية 

الصحيحة.
ومع أن حكم الفقرة / ب مستحدث، فقد لوحظ فيه التيسري عىل الناس بالقدر املمكن، 
واحدة،  حالة  عىل  السامع  من  املنع  قرصت  إذ  الزوجية،  آلثار  واحرتاماً  للحقوق،  صيانة 
وعىل ما إذا كانت سن الطرفني أو سن أحدمها وقت الدعو أقل من السن املحددة، دون 

أن ينظر إىل سن الزوجني وقت العقد.
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احلكم  بآثار  احلكم  ويلزم  وعليه،   الدعو منه  ترفع  رشعاً  البالغ  العاقل  أن  األصل 
قبلها،   الدعو تسمع  ال  معينة،  سناً  حدد  املرشوع  ولكن  رشعاً،  ختتلف  البلوغ  وأمارات 

ضبطاً للعمل، وتوحيداً له.
ومراعاة للتيسري، وعدم التعقيد رئي أن الدعو ترفع عىل الزوجة وحدها، واستثنيت 
اختصامه، للتثبت من  زواج يشرتط فيه رضا الويل، إذ جيب  من ذلك حالة التصادق عىل 
أن الزواج تم برضاه، وعىل هذا صيغت املادة ٩٤. وحكم املادة ٩٥ واضح ليس يف حاجة 

إىل بيان.
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من رشائط صحة الدعو بوجه عام أال يكون قد سبق من املدعي ما يناقضها، والتناقض 
إنام يستحكم، ويمنع الدعو إذا مل يرتجح أحد الكالمني بمرجح، فإذا وجد مرجح، فإن 
التناقض يتالشى ويرتفع، فريتفع التناقض بتصديق اخلصم، وتكذيب القضاء، كام يرتفع 
بالتوفيق الفعيل، ومن املقرر هنا أن اخلفاء إنام يكون يف الواقع ويغتفر التناقض فيه إذا كانت 
الواقعة مظنة اجلهل، وقد جاءت الفقرة / ب وفق املقصود فقها من معنى الثبات يف حرمة 

الرضاع، ومصدرها الفقه احلنفي.
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األسباب التي ينحل هبا عقد الزواج، فينقطع هبا ما بني الزوجني من رباط، وترتتب 
، هي: الطالق والفسخ والوفاة. عليها الفرقة حاالًً أو مآالً

والطالق ال يكون إال يف زواج صحيح، فإن غري الصحيح ال تثبت به رابطة الزوجية 
فال طالق فيه، وإنام يفرق فيه القايض بني الطرفني إن مل يتفارقا من أنفسهام، ألن إقامتهام 

عليه جريمة حرام جيب احليلولة دون استمرارها.
واألصل أن سلطة الطالق بيد الزوج، ولكن من املمكن أن يقوم مقامه غريه يف إيقاع 
أو  ظلم  منه  يكون  عندما  عنه  قهراً  وإما  وإرادته، كالوكيل،  الزوج  باختيار  إما  الطالق: 
بمقتىض  الزوجة  بطلب  الزوج  عىل  التطليق  سلطة  القايض  الرشع  يعطي  حيث  مضارة 

واليته العامة، كام يف الفرقة لعدم اإلنفاق أو للغيبة الطويلة.
وليس لغري الزوج من ويل أو ويص أن يوقع الطالق، ولو كان ولياً عىل النفس، فال 

يقع طالقه عىل موليه، وال يمكن أن يقوم مقامه، بل ذلك للقايض وحده.
تتبتل  حتى  رقيق،  ووجدان  فياضة،  عاطفة  عىل  سواها  اهللا  أن  املرأة  يرشف  ومما 
يف  جعلها  هذا  ولكن  األساسية  رسالتها  أداء  عىل   وتقو وأوالدها،  بيتها  برعاية 
الغالب سهلة االنفعال، فكان من احلكمة أال متلك أمر الطالق، بل ملكه الرجل متشياً 
مع متطلبات الزواج من االستقرار، ال سيام والشارع يلزمه وحده بتبعات مالية، منها 
قدمه إلمتام  بكثري مما  التضحية  عليه  أن  األوالد، كام  ونفقة  العدة  ونفقة  اآلجل،  املهر 
وخطر  التبعات،  هذه  بني  واملوازنة  الرتيث  عىل  حيمله  وذلك  البيت،  وبناء  الزواج، 

استمرار الزواج.
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يف  به  منطوقاً  يكون  أن  بالزم  وليس  وكناياته،  رصيح  املخصوص  باللفظ  واملراد 
مجيع األحوال، بل قد يكون بالكتابة، أو اإلشارة، أو تفريق القضاء املعدود من الطالق، 

والطالق إما رجعي وأما بائن.
فالرجعي يقع عىل الزوجة املدخول هبا دون عوض تلتزمه مقابل طالقها وهو ال يزيل 
شيئاً من آثار الزوجية حال وقوعه، بل تبقى الزوجية قائمة، ويستمر حل االستمتاع بني 

الزوجني، حتى لو مات أحدمها خالل العدة ورثه اآلخر.
وللزوج أن يرجع عنه يف العدة وإن مل ترض الزوجة، وباملراجعة تنقطع العدة وترتفع 
ارتفاعاً ال انقضاء، وال يبقى للطالق من تأثري سو نقص الطلقات الثالث التي يملكها 
الرجل عىل زوجته. فإذا مل يراجع حتى انقضت عدهتا انتهت الزوجية ووقعت البينونة، 

ومل يعد إليها إال بعقد جديد.
فال  احلال،  يف  بالزواج  الثابت  املتعة  حل  ينهي  وقوعه  منذ  فإنه  البائن  الطالق  أما 
يعود إال بعقد ومهر جديدين، ويعجل وحيل الصداق املؤجل بمجرد إيقاع البائن. ولكن 
الزواج  حل  ال  املتعة  حل  تزيل   صغر بينونة  هي  طلقات  ثالث  استيفاء  قبل  البينونة 
طالقات  ثالث  استكامل  بعد  البينونة  أما  مطلقته.  عىل  زواجه  يعقد  أن  للمطلق  فيجوز 
فهي بينونة كرب تزيل حل الزواج أيضاً، فال يتجدد إال من بعد أن تتزوج آخر يدخل هبا 

، ثم تنتهي هذه الزوجية أيضاً وتنقيض العدة معها. فعالً
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نص املرشوع يف كثري من حاالت فرق الزواج عىل أهنا تعترب طالقاً، ونص يف كثري من 
احلاالت األخر عىل أهنا تعترب فسخاً، فوجب أن تبني الفوارق بني الطالق والفسخ يف 
صلب القانون، ويف هذا الباب املعقود لألحكام العامة، كي تكون حمددة حتديداً ترشيعياً، 
استنتاجها  يف  أنظارهم  واختالف  القضاة،  الجتهاد  وال  اإليضاحية،  للمذكرة  ترتك  فال 

من عبارات فقهاء املذاهب.
وفسخ الزواج يرفع عقده، فيقطع ما بني الرجل واملرأة من الصلة الزوجية يف احلال 
غري  فهو  الصحيح  غري  أما  صحيح،  زواج  يف  إال  يأيت  ال  وهو  املايض،  إىل  استناد  دون 

منعقد، وإن ترتبت عىل بعض صوره بعض آثار الصحيح، كاملهر والعدة.
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والفسخ يكون عند عدم لزوم العقد من األصل، كام يف حالة خيار الويل إذا تزوجت 
املرأة بغري كفء:

 وقد يكون بسبب طارئ عىل العقد جعله الشارع مانعاً من استمرار الزواج، مثل: 
أن يرتد الزوج املسلم، أو يأبى الزوج أن يسلم بعد إسالم زوجته، أو تأبى الزوجة غري 

الكتابية أن تسلم، أو تعتنق ديناً ساموياً بعد إسالم زوجها.
بسبب  الفسخ  كان  ولو  الزوج،  يملكها  التي  الطلقات  تنقص  ال  الفسخ  وفرقة 
هذه  نقص  عليها  يرتتب  فإهنا  بائناً،  أو  كان  رجعياً  الطالق،  فرقة  بخالف  جانبه،  من 

الطلقات.
وراعى املرشع أن أسباب الفسخ حتتاج إىل متحيص قضائي، فقرر أن فسخ الزواج 
يتوقف عىل القضاء به، وال يثبت له حكم قبل القضاء. ولكن تارة تستمر احلياة الزوجية 
عىل حاهلا السابق إىل أن يقيض بالفسخ، وتارة حيال بني الزوجني، وحترم املعارشة الزوجية 
لألسباب التي توجب حرمة املرأة عىل الرجل، مثل ردة الزوج، فإنه إذا عاد إيل اإلسالم 
قبل احلكم بالفسخ بقيت الزوجية واستمرت، وإن أبى العودة حكم بالفسخ، واعتدت 

املرأة.
مصدر  احلنفي  املذهب  يف  القضاء  عىل  توقف  ال  التي  الفسخ  فرق  أن  لوحظ  وقد 

تقسيم أنواع الزواج، مل يعد هلا وجود أو مربر:
فإن الفسخ بخيار العتق، أو يملك أحد الزوجني لآلخر، قد انقىض بانقضاء الرق، 

. وصار حكامً تارخيياً
 وسار املرشوع عىل أن حرمات املصاهرة ال تثبت بالزنى وقطع بذلك هذا الطريق عىل 
من يتخذونه مطية إىل الفرقة، وعىل دعاوي يقصد هبا التشهري والكيد، فال فسخ بسبب 

اتصال  بطريق الزنى، كان يوجب حرمة املصاهرة ولو كان اتصاالً بزواج صحيح.
ويف أحكام ردة الزوج من الدقة ما يوجب الفصل فيام يعترب ردة وما ال يعترب، وهذا 
ما نلمسه اآلن يف كثري من القضايا، ونجده يف فروع الفقه. جاء يف الفتاو السباتية عن 
امللتقط: ينبغي للعامل إذا رفع إليه شئ من هذا الباب أال يبادر بتكفري أهل اإلسالم، مع 
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أنه يقيض بإسالم املكره حتت ظالل السيوف.
وفسخ الزواج قبل الدخول أو اخللوة الصحيحة يسقط مجيع املهر، ألن الزواج قد 

رفع وال دخول، فكأنام العقد مل يوجد، وهذا ما تضمنته املادة ٦٥.
املهر  من  يوجب  احلكمي،  أو  احلقيقي  الدخول  بعد  الفسخ  أن   ١٠١ املادة  وقررت 
وثيوبتها  املرأة  بكارة  مع  يتناسب  مقداراً  التسمية،  عدم  عند  املثل  املهر  من  أو  املسمى، 
ومع املدة التي قضتها مع الرجل قبل الفسخ، وتركت للقضاء تطبيق هذه املقاييس عىل 
الوقائع املختلفة التي تتفاوت فيها ظروف احلال، ذلك ألن يف هذا املقام أمرين أساسيني 

جتب مراعاهتام:
»_Ë‰: أن الزواج عقد العمر، ومبناه عىل الدوام.

w: أنه متى تم الدخول املرشوع، فال يمكن أن خيلو رشعاً من تعويض. U «

واملرشوع مجع بني هذين األمرين من مالحظة الثيوبة والبكارة يف معيار ما تستحقه 
املرأة بالفسخ،  وهبذا سلك املرشوع طريقاً وسطاً بني أقوال الفقهاء.

فقد روي عن أمحد سقوط مهر املدخول هبا التي غرت الزوج، أو الرجوع عليها به 
إن كانت قبضته. وقال ابن تيمية يف اختياراته: «يرجع الزوج املغرور بالصداق عىل من 

غره من املرأة أو الويل يف أصح قول العلامء».
وعن عمر بن عبد العزيز يف هذا الباب أنه أعطى املرأة ربع الصداق، وكان رشيح 

يعوض الربصاء شيئاً إذا فسخ الزواج بسبب هذا العيب.
وروي مثل ذلك عن عطاء، وربيعة فيمن كتم وليها ما هبا من عيب.

ويف فقه مالك يرد الصداق إال مقدار أقل املهر وهو ربع دينار، أو ثالثة دراهم.
الزوج  عىل  التدليس  حالة  يف  أنه  إيل  املسائل،  رياض  يف  كام  األمامية،  أكثر  وذهب 

. تستحق املرأة املهر أقل ما يتمول، أي أقل ما يسمى ماالً
وقد رئي إبقاء حالة ارتداد الزوج بعد الدخول عىل احلكم املقرر يف املذهب احلنفي، 

الذي يوجب عليه كل املهر، وذلك حتى ال تصري الردة ذريعة إىل إسقاط شئ من املهر.
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القيامة،  يوم  إيل  السالم  عليه  آدم  أبيهم  عهد  من  به  وتعهدهم  خللقه  الزواج  اهللا  رشع 
احلياة   مد دائم  اقرتان  أنه  أساس  وعىل  الكريم،  والتوجيه  اإلهلي،  النور  من  هبالة  وحفه 
بني الزوجني. غري أن هذا االقرتان قد يبنى عىل اختيار خاطئ، أو تقدير غري سليم، أو يطرأ 
واملكاره،  البغضاء  فتسود  الثقة  وزوال  األخالق،  وتباين  الطباع،  تنافر  من  يوهنه  ما  عليه 
وتتعرس احلياة املتحابة، وال جيدي نصح وال صلح، وال يمكن إقامة حدود اهللا، واإلسالم 
الطالق،  بنظام  العالج  هلا  فوضع  املشاكل،  هذه  من  الزوجة  تعانيه  ما  إىل  نظر  واقعي  دين 
وجعله عىل مرات، ليفسح جماال  للرتوي وعودة الوئام بالطالق الرجعي أو ينهي الشقاق 

املستحكم بالطالق البائن.
الذي  اإلصالح  أساس  اجتهاداته  كانت  التطبيق،  يف  السائد  مالك،  االمام  ومذهب 
أخذت به قوانني أكثر البالد العربية يف نظام الطالق، ولكنه يشمل أحكاماً صارت منبعاً 
بإراداته  الطالق  إيقاع  يف  الرجل  شطط  يلمسون  عندما  القضاة  هبا  يضيق  األرس،  لشقاء 
، الشيخ  املنفردة، ويف مجيع مراجع املذهب التي بني أيدينا نر عنها دفاعاً عجباً، فنجد، مثالً
يرد  من  وجدت  ولو  قط،  ديكاً  بيدي  ذبحت  ما  قال: «  أنه  العريب  أيب  عن  ينقل  الدسوقي 
املطلقة ثالثاً لذبحته بيدي، وأنه اشتهر عن ابن تيمية عدم لزوم الثالث يف حق من أوقعها، 
وقال فيه بعض أئمة الشافعية: ابن تيمية ضال مضل، ألنه خرق اإلمجاع، وسلك مسلك 

االبتداع».
ما  غري  يف  الطالق  يستعمل  الزوج  أن  املسلمة  األرسة  زعزعة  يف  ذلك  إىل  ويضاف 
رشع له، كاحللف لتأكيد األخبار، وانه يترسع يف إيقاعه دون روية، وكثرياً ما يعقبه الندم، 
عىل  القبيحة  احليل  ترتكب  أو  املفتني،  عىل  الوقائع  تزييف  يشوهبا  وقد   ،الفتاو فتلتمس 

حساب الدين، وكرامة األرس.
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ورئي أن خري سبيل الجتناب ما يمكن اجتنابه من مساوئ الطالق وعواقبه الوخيمة، 
هي اختيار األحكام التي تضيق هبا دائرة وقوعه إىل أقىص حد، وتعوق الترسع فيه بالقدر 
املمكن، وذلك حسب نصوص الكتاب والسنة، وقواعد الرشيعة املحكمة، وآراء املجتهدين 

يف خمتلف املذاهب، فيام حيقق الصالح العام، ويرفع الرضر العام.
هو  األحوط  الطريق  يكون  الطالق  صحة  يف  االجتهادات  اختالف  عند  أنه  وواضح 
عىل  الزوجة  حتريم  إيقاعه  يف  ألن  صحته،  دليل  يف  املشكوك  الطالق  وقوع  بعدم  األخذ 
اتباع  يف  ال  باليقني،  الثابت  احلالل  عىل  اإلبقاء  يف  والورع  لألجنبي،  وحتليلها  زوجها، 

الظنون واملحتمالت.
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بإرادته،  التطليق  يريد  الذي  الزوج  إىل  بالنسبة  الطالق  إيقاع  رشائط  املادة  هذه  بينت 
وهي رضورية لتحقق سالمة إرادته، إذ ال يمكن بناء حكم يرجع إنشاؤه إىل اإلرادة إذا مل 

تكن مستحقة بصورة سليمة من اآلفات.
١، ٢- فاملجنون واملعتوه ال يقع طالقهام بإمجاع الفقهاء ألن إرادهتام معدومة اعتباراً، وإن 
فاسد  الكالم،  خمتلط  الفهم،  قليل  هو  املعتوه  أن  بينهام  والفرق  صورة،  وجدت 
التدبري، ولكن ال يرضب وال يشتم بخالف املجنون، ويذكر معهام النوم واإلغامء، 
وكالمها عارض موقوت يمنع االختيار وفهم اخلطاب، فال يؤاخذ كل من النائم 

واملغمى عليه بعبارته.
٣- واملكره ال يمكن أن يعترب معرباً عن إرادته واختياره بل هو معرب عن إرادة مكرهه، 
الصحابة  من  األمة  ومجهور  وأمحد،  والشافعي،  مالك  قول  وذلك  طالقه،  يقع  فال 
والتابعني من بعده، وحجتهم قول النبي عليه الصالة والسالم: «أن اهللا وضع عن 

أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وهو حديث تلقته األمة بالقبول.
٤- واملخطئ هو من أراد التكلم بغري الطالق فجر عىل لسانه الطالق، واحلنفية يوقعون 
طالقه ألنه بلفظ رصيح ال حيتاج إىل نية وملا كان الواضح أنه ال يقصد لفظ الطالق 
أن  رئي  فقد  اخلطأ...»  أمتي  عن  وضع  اهللا  أن  املار:  احلديث  ويف  معناه،  يريد  وال 
مالك،  إليه:  ذهب  وممن  اإلسالم،  علامء  من   الفتو أئمة  قول  وهو  يقع،  ال  طالقه 

والليث والشافعي.
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٥- والسكران اختلف يف وقوع طالقه املجتهدون:
كل  سواء  واملجنون  هو  وقالوا:  سكره،  سبب  كان  أياً  وقوعه،  عدم  إىل  فريق  فذهب 
منهام فاقد العقل، وهو من رشط التكليف، فال يقع طالق السكران إذ هو مغلوب عىل عقله 
هيذي يف كالمه، وإراداته غري متحققة، وهذا هو الثابت عن سيدنا عثامن. قال ابن املنذر: 
وربيعة  والليث،  العزيز،  عبد  بن  عمر  إليه  وذهب  خالفه».  الصحابة  من  أحد  تعلم  «وال 
وداوود،  وإسحق  األنصاري،  وحييى  والعنربي،  وطاووس،  والقاسم  ثور،  وأبو  الرأي، 
وابن حزم، وهو أحد قويل الشافعي، ومن قال به من احلنفية: الطحاوي والكرخي، ومن 
الشافعية املزين، ومن املالكية ابن عبد احلكم ورواه املازدي، واختاره من احلنابلة: أبو بكر 
يف الشافية وزاد السافر، والشيخ تقي الدين، وجزم به يف التسهيل. وقال الزركيش: أن أدلته 

أظهر، وبني ابن القيم أن مذهب إالمام أمحد قد استقر عليه.
وذهب آخرون إىل وقوع طالق السكران، ال عىل أساس إن له إرادة، ووعياً كافيني  
السكران  بأن  املجنون  وبني  بينه  وفرقوا  عليه،  التغليط  باب  ومن  عقوبته،  سبيل  عىل  بل 
أدخل الفساد عىل عقله بإرادته. ومن هذا املنطلق قالوا بعدم وقوع طالقه إذ سكر بسبب 
ليس من قبيل املعصية، مثل من تناول املسكر يظنه ماء، أو أكره عىل رشب اخلمر، فمر 
فطلق. وممن أخذ هبذا أبو حنيفة وصاحباه، والثوري، واألوزاعي، وابن املسيب وعطاء، 
يف  مهمة  ناحية  عن  بعيد  الرأي  هذا  أن  الواضح  ومن  الشافعي.  أصحاب  أكثر  واختاره 
ال  الطالق  أن  هو  مبناه  بأن  ذلك  الطالق.  وموضوع  الرشعية،  وقواعدها  العقوبة  فكرة 
تقع كارثته ونتائجه اخلطرية املؤملة إال عىل رأس الرجل، ومل ينظر أصحاب هذا الرأي إىل 
آثار الطالق بالنسبة للزوجة واألوالد، بينام يشهد اجلميع بأن حظ املرأة يف مصيبة الطالق 
لألرسة،  املفتت  الطالق  هذا  إيقاع  الرشيعة  فقه  يف  جيوز  فكيف  الرجل،  حظ  من  أكثر 
واملشتت لشمل األوالد عقوبة للزوج، وبدون نظر إىل أن هذه العقوبة تصيب غريه من 
األبرياء. أكثر مما تصيبه؟ وقد رئي األخذ بالقول األول، ألنه املوافق للمصلحة وملقاصد 

الرشيعة.
٦- واملدهوش من غلب عقله، وذهب وعيه من أمر مفاجئ كمشاهدة حادثة مذهلة، أو 
الدهشة  خفت  وإذا  مدهوشاً،  دام  ما  باملجنون  ملحق  وهو  سار،  أو  مؤمل  خرب  سامع 
ولكنها تركت أثراً أورثه خلالً ممتد يف توازن أقواله وأفعاله فهو ملحق يف هذا احلال 

باملعتوه.
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ومثل املدهوش من اختل عقله لكرب أو مرض.
عىل  نص  وتصوره،  قصده  كامل  وبني  بينه  غضبه  حال  إذا  طالقه  يقع  ال  والغضبان   -٧
ذلك إالمام أمحد وغريه، ومن أدلته ما رواه هو، وأبو داود، وابن ماجة، واحلاكم من 

حديث أم املؤمنني عائشة:
ال طالق وال عتاق يف إغالق، وقد فرس اإلغالق بالغضب رسوق والشافعي، وأمحد، 
العراق  أهل  فقهاء  ومقدم  املالكية،  أئمة  أحد  إسحاق  بن  إسامعيل  والقايض  داود،  وأبو 
ومنهم قيل عنه: إنه أجل املالكية، وأفضلهم عىل اإلطالق. وقد بني ابن القيم وشيخه ابن 

تيمية أن الغضب ثالثة أقسام:
أحدها- يزيل العقل فال يشعر صاحبه بام قال، وهذا ال يقع معه طالق بال ريب.

الثاين- يكون يف مبادئه بحيث ال يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده وهذا يقع معه 
الطالق بال نزاع.

الثالث- يشتد بصاحبه، وال يبلغ به زوال عقله، بل يمنعه من التثبت والرتوي، وخيرجه 
 قو احلالة  هذه  يف  الطالق  وقوع  وعدم  اجتهاد،  حمل  فهذا  اعتداله،  حال  عن 

متجه.
ورجح ابن ماجدين عدم وقوع طالق الغضبان إذا غلب عليه اخللل يف أقواله وأفعاله، 
غري  واإلرادة  املعرفة  هذه  ألن  ويريده،  يقوله  ما  يعلم  كان  وإن  عادته،  عن  خترج  بحيث 

معتربة حينئذ، لعدم حصوهلا عن إدراك صحيح.
الصحابة،  وأقوال  والسنة،  اهللا،  كتاب  يقتضيه  ما  هذا  أن   الصغر اللهفان  إغاثة  ويف 

وأئمة الفقهاء، والقياس الصحيح، وأصول الرشيعة.
والعراق  واألردن  والسودان،  ومرص  املغربية،  اململكة  يف  ذلك  عىل  جار  والعمل 

وسوريا.
ونشري هنا إىل أن طالق اهلازل واقع، ألن الشارع جعل هزله بالطالق جداً وهو متكلم 

بالسبب قصداً، فيلزمه حكمه وإن مل يرض به.
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املطلق  الرجل  وبني  بينها  يكون  أن  تطليقها  يراد  التي  الزوجة  يف  املادة  هذه  اشرتطت 
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األحكام  يف  بيانه  سلف  ما  عىل  حل،  إىل  حيتاج  ال  الصحيح  غري  ألن  قائم،  صحيح  زواج 
العامة. كام اشرتطت أن تكون الزوجة غري معتدة، أخذا باالجتهادات التي ال جتيز إرداف 

الطالق عىل املعتدة، وهي اجتهادات هلا أدلتها القوية من املنقول واملعقول:
فإن اهللا سبحانه وتعاىل إنام ملّك املطلق بعد الدخول طالقاً يملك فيه الرجعة، خمرياً فيه 
بني اإلمساك بمعروف، أو الترسيح بإحسان، ما مل يكن بعوض، أو يستويف فيه العدد، ومن 
تأمل القرآن الكريم وجده ال حيتمل غري ذلك. جيوز أن يتغري حكم هذا النوع من الطالق 
فيقع عىل وجه ال تثبت فيه الرجعة، خيالف حكم اهللا الذي حكم به فيه، وهذا صفة الزمة 
، وقد أراد اهللا أن جيعل له فيه الرجعة إال  له، فال يملك املطلق أن يترصف عىل خالفها أصالً
الطالق قبل الدخول وطالق اخللع، واملطلقة الثالثة، قال ابن القيم: «فبيننا وبينكم كتاب 
اهللا، فإن كان فيه شيئ غري هذا فأوجدونا إياه... ثم قال اإلمام أمحد يف ظاهر مذهبه، ومن 

وافقه: إذا أراد أن يطلقها ثانية طلقها بعد عقد أو رجعة».
واملرأة إذا كانت يف عدة فسوف تنتهي بإنقضائها إىل بينونة، فال فائدة من إرداف الطلقة 
اجلديدة إال زيادة العدد، وزيادة التطليق ليست مصلحة مرشوعة، واملقصود من الطالق 
حاصل وبدوهنا فطالق املعتدة عبث، والعبث منفي من ترصفات العقالء، ومردود رشعا، 
وأن من املقرر عند األصوليني أنه ال عبث يف الترشيع عىل ما أوضحه اإلمام الشافعي يف 

املوافقات.
ولذلك اختري قول من ال جييزون إرداف الطالق عىل املعتده يف أي عدة كانت، أخذاً 
وقطعاً  األصوليون،  قرره  وما  الكريم،  القرآن  حسب  وافقوه،  ومن  أمحد  مذهب  بصحيح 
ثم  ثانية  مرة  املعتدة  طالق  بإنشاء  هنار  من  ساعة  يف  الثالث  الطلقات  إيقاع  عىل  لالحتيال 

أخر ولو يف جمالس متعددة.
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حددت هذه املادة طرق التعبري عن إرادة الطالق، هادفة إىل جعل طريق التعبري واضحاً 
ال شك فيه وال لبس،  فلم تقبل من املطلق طريقاً أدنى من غريه يف قوة الداللة عىل هذه 

اإلرادة وجزمه هبا، متى أمكن أن يعرب بالطريقة األوىف داللة، واألبعد عن االحتامالت.
فقررت الفقرة (أ) أن الطريق األصلية يف اللفظ الرصيح يف الطالق الذي عرفه الناس 
وألفوه سواء كان باللغة العربية أم بغريها، فللمطلق أن يستعمل أي لغة حيسن التعبري هبا، 
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ولو كان قادراً عىل العربية، وال حيتاج هذا اللفظ إىل نية، أو قرينة، فهو ال يفهم منه يف عرف 
التخاطب إالّ معنى الطالق.

أن  هبا  الطالق  لوقوع  ويشرتط  وغريه  الطالق  معنى  حيتمل  ما  فهي  الطالق  كتابة  أما 
ينوي الرجل هبا الطالق، حسب اجتهاد املالكية، والشافعية، وال يمكن عندئذ إثبات النية 
إال بترصيح من املتكلم نفسه أنه قد نو الطالق، وال يلتفت إىل أي قرينة يف إثبات النية، 

مهام كانت احلال.
وال  إرادته،  عن  التعبري  يف  الكتابة  منه  تقبل  الكالم  عن  عاجزاً  التطليق  مريد  كان  فإذا 
تقبل الكتابة من غري العاجز عن الكالم، ألن الكتابة أدنى داللة يف حالة القدرة عىل النطق، 
الظاهرية  مذهب  ذلك  ومستند  الطالق،  وقوع  لدائرة  تضييقاً  األوضح  بالتعبري  فيؤخذ 
الذين ال يوقعون الطالق بالكتابة أصال، وقول الشافعي، وإن نوي الكاتب الطالق، وهو 

قول لبعض السلف.
فإذا  طارئة.  لعلة  اللسان  اعتقال  ويشمل  األصيل،  اخلرس  يشمل  الكالم  عن  والعجز 
التعبري  منه  بل  قُ مانعة،  لعله  أو  هبا،  جلهله  أما  الكتابة،  عن  أيضاً  عاجزاً  التطليق  مريد  كان 

بإشارته املفهمة.
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مجهور الفقهاء يرون أن الطالق يكون منجزاً يقصد به إيقاع الطالق فوراً، مثل: أنت 
طالق فينعقد سبباً، ويعقبه حكمه يف احلال، ويكون مضافاً، مثل أنت طالق بعد شهر، فينعقد 
سبباً يف احلال وال يرتتب عليه حكمه إال عند جمئ الوقت املضاف إليه. ويكون معلقاً مثل: 

إن خرجت من املنزل فأنت طالق، فال ينعقد سبباً إال عند وجود الرشط.
ولوحظ أن صورة اإلضافة فيها من املساوئ املعنوية ما يوجب منعها، إذ جتعل الزوجة 
يف  الزوج  يستمر  وقد  فيوماً،  يوماً  هلا  الوقت  وحيسب  الفرقة،  ترتقب  طالقها  أضيف  التي 

معارشهتا، إىل جمئ املوعد وليس هذا مما تقره الفطرة السليمة والعواطف الكريمة.
وبني  الزوجة،  تقرتفه  ذنباً  يكون  أن  بني  فرق  ال  الطالق  عليه  يعلق  الذي  الرشط  وأن 
أن يكون طاعة منها، مثل: إن صليت الفريضة فأنت طالق، أو معصية من الزوج مثل إن مل 
أقتل فالناً فزوجتي طالق، وقد يكون التعليق عىل فعل شخص آخر، أو يستخدم عىل سبيل 
اليمني، كقول من جاء بنبأ: إن مل أكن صادقاً فامرأيت طالق. وعىل هذا كثرت حوادث الفرقة 
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والشتات دون ذنب، عىل حني غفلة من الزوجات الصاحلات املطيعات، والزوجة يف هذه 
احلال أحب اجلميع إىل زوجها.

وإن تقوية العزائم عىل الفعل أو الرتك، مثلها تأكيد األخبار إنام طريقها يف اإلسالم هو 
احللف باهللا تعاىل، واستخدام الطالق لذلك هو انحراف عن غايته وما رشع له، ولو كان 

اليمني بالطالق تعليقاً أو تنجيزاً يف صورة التعليق مما هو أكثر دوراناً يف هذه األيام.
ولذلك اختري إلغاء الطالق املضاف، وإلغاء الطالق املعلق واليمني بالطالق، يف مجيع 
وطاووس،  ورشيح  عىل  اإلمام  منهم:  واخللف  السلف  من  كثري  قول  ومستنده  الصور، 
وهو  أصحابه.  ومجيع  وداود،  حزم،  وابن  عتيبة،  بن  واحلكم  ثور  وأبو  وعطاء،  وعكرمة، 

ل أصحاب الشافعي. اختيار أيب عبد الرمحن أمحد بن حييي بن عبد العزيز من أجّ
صوري،  تعليق  هو  إنام  التكلم  وقت  احلصول  حمقق  رشط  عىل  التعليق  أن  ومفهوم 
ألنه  املجلس،  يف  عليه  املعلق  وجد  إذا  ما  القبيل  هذا  ومن  احلقيقة.  يف  تنجيز  هي  وصيغته 

متى حتقق يف املجلس صار يف حكم املنجز.
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الطالق يقبل باإلنابة فيه عند اجلمهور، فالزوج له أن يوكل غريه يف تطليق امرأته. ومن 
املقرر أن الوكيل حينئذ ال يملك توكيل غريه إال بإذن األصيل.

يعلم  حتى  وكالته  يف  يستمر  الوكيل  أن  عىل  بالعزل  الوكالة  انقضاء  يف  احلنفية  ونص 
بالعزل، صيانة حلقوق املتعاملني معه، ودفعاً للرضر عنه يف مسؤوليته عن الترصف، وهو 

.ما جرت عليه املادة، ويوافق قوالً عند املالكية وأقواالً يف املذاهب األخر
©±∞∑® …œU*«

حتديد عدد الطلقات التي يملكها الزوج عىل زوجته مرجعه إىل النص القرآين، وليس 
لالجتهاد فيه نصيب.

عىل  إقامتها  يف  وفشلها  مرات،  ثالث  الزوجني  بني  املشرتكة  احلياة  تكرار  أن  وظاهر 
حاهلا،  عىل  سريهتام  دامت  ما   ،أخر جتارب  من  ترجي  فائدة  ال  أنه  عىل  يدل  ثابت،  وجه 
ذلك  من  أكثر  والفشل  العودة  وتصري  أوالدمها  إىل  تيسء  آثار  التجارب  هلذه  تكون  وقد 
أشبه بالتالعب بمكانة الزواج، وباالستمتاع املؤقت. فلهذا منع الرجل من جتديد الزواج 
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بعد الثالث زجراً له عن التامدي يف الطالق، ودفعاً للرضر عن املرأة، حتى إذا جربت غريه 
عاداهتام،  من  غريا  أهنام  املقدر  فمن  العودة،  يف  رغبتها  وبدت  اآلخر،  مع  جتربتها  وفشلت 

وعزما عىل هنج تستقيم به احلياة بينهام.
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من حرمت عىل مطلقها بعد ثالث طلقات ثم عادت إليه بعد زواج آخر، فإهنا تعود 
عىل أساس اهندام الطلقات الثالث السابقة، كأهنا تتزوجه أول مرة، وهذا متفق عليه بني 

األئمة.
وإذا كان األول طلقها واحدة أو اثنتني، ثم تزوجت الثاين ودخل هبا، وانتهت زوجيتهام، 
ثم عادت إىل األول، فهل ينهدم مادون الثالث فيملك عليها ثالثاً جديدة، مثل عودهتا إليه 

بعد الثالث، أو ال ينهدم فتعود إليه بام بقى له من الثالث.
إىل  فتعود  الثالث،  دون  ما  هيدم  بالثاين  الزواج  أن  إىل  يوسف  وأبو  حنيفة،  أبو  ذهب 
ما  هيدم  فهو  باإلمجاع،  الثالث  هيدم  كان  إذا  الثاين  الزواج  فإن  جديد،  كامل  بعدد  األول 

دوهنا من باب أوىل.
وقال مالك، والشافعي، وأمحد، وحممد، وزفر: أن الزواج الثاين ال هيدم ما دون الثالث.

ورئي األخذ بالرأي األول، ألنه أوضح وأيرس وأوىف باملصلحة، وهو أيضاً مذهب ابن 
مسعود، وابن عباس، وابن عمر من الصحابة.
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من  ملزيد  جمال  فال  مؤلفات،  له  وأفردت  اآلراء،  فيه  اختلفت  املادة  هذه  وموضوع 
بألفاظ  أو  واحد،  بلفظ  الثالث  الطالق  توقع  األربعة  املذاهب  أن  ومعلوم  فيه،  اإلفاضة 
. ألن الثالث مل ترشع  يف جملس واحد، وأن ابن تيمية، وابن القيم ينقضان ذلك نقضاً قوياً
إال متفرقة، وأن مجعها باطل، ألنه خالف املرشوع، ويصادم ما استهدفه الشارع يف تفريق 
الطلقات من فتح باب الرتوي والرجعة، وقد أطاال يف هذا االستدالل، وكل من كتب يف 

هذه املسألة بعدمها فهو عيال عليهام.
ورأهيام- رمحهام اهللا- أن الطالق املقرتن بعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة ال يقع به إال طلقة 
من  املستدرك،  يف  واحلاكم  مسنده،  يف  وأمحد  صحيحه  يف  مسلم  رواه  ما  ويؤيده  واحدة، 
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أن الطالق الثالث بلفظ واحد كان يعترب واحد فقط عىل عهد رسول اهللا صىل اهللا وعليه 
وسلم. وأيب بكر، وصدراً من إمارة عمر، حتى رأي عمر أن الناس قد تتابعوا فيه فقال: «إن 
الناس قد استعجلوا يف أمر قد كانت هلم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم» فكان 
ذلك من عمر سياسة، زجراً هلم، وقد دلت الوقائع التالية عىل أن هذا التدبري زاد يف مشكلة 
الطالق، واستغله اجلاهلون، حتى رو احلافظ اإلسامعييل أن عمر ندم عليه يف آخر أيامه 

فقد قدر أن الناس يتهيبون الثالث فال يقدمون عليها، فكان العكس.
طليطلة  فقهاء  من  فقيها  عرش  بضعة  عن  املشهور  هو  الفقيهان  هذان  إليه  ذهب  وما 
املفتني عىل مذهب مالك وممن نرص هذا القول من شيوخ قرطبة: أصبغ بن احلباب، وحممد 
نظرائهم  من  غريهم  مع  زنباع،  وابن  اخلشني،  السالم  عبد  بن  وحممد  خملد،  ابن  بقى  بن 
أهل الفتيا باالندلس، ونقله ابن تيمية عن بعض أصحاب أيب حنيفة، ومالك، وأمحد، وهو 
مذهب أهل الظاهر، وممن أفتى به: ابن عباس، والزبري، وابن عوف، وعيل، وابن مسعود، 
وعكرمة، وطاووس، وخالس بن عمرو، وحممد بن مقاتلة. قال ابن القيم: « وكل صحايب 
 ،من لدن خالفة الصديق إىل ثالث سنني من خالفة عمر كان عىل أن الثالث واحدة فتو
أو إقراراً، أو سكوتاً، وهلذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إمجاع قديم، ومل جتمع األمة، وهللا 

احلمد، عىل خالفه، بل مل يزل فيهم من يفتي به قرناً بعد قرن وإىل يومنا هذا».
وعىل  العربية،  البالد  يف  اآلن  السارية  الشخصية  األحوال  قوانني  يف  السائد  هو  وهذا 

أساسه صيغت املادة ١٠٩.
يقع  ال  أنه  واحد،  جملس  يف  املتتابع  أو  املتعدد،  الطالق  حكم  املادة  هذه  يف  يذكر  ومل 
إال واحدة، اكتفاء بام تقدم يف املادة ١٠٣ من أنه يشرتط لوقوع الطالق أال تكون الزوجة 

معتدة، وذلك ألهنا بالطالق األول تدخل يف العدة، فال يلحقها الثاين.
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رشع الطالق بائناً إذا كان قبل الدخول، ورجعياً إذا كان بعده، فللزوج إذا طلق حينئذ 
يوجد  أن  إىل  الزوجية  وتستمر  الطلقة،  حكم  فريتفع  منه،  عدهتا  خالل  املطلقة  يراجع  أن 
سبب النحالهلا. وهذا متفق عليه بني املذاهب، ولكنها ختتلف يف أن هل للزوج أن جيعل 
ومهر  بعقد  إال  له  حتل  فال  للزوجة،  وحمرماً  للزوجية،  قاطعاً  فيقع  بإرادته  بائناً  الطالق 
جديدين، أو ليس له ذلك، ألن هذه املسألة من النظام العام يف اإلسالم الذي أبقى جمال 
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الرؤية والرجعة، شاء الزوج أو أبى.
ذهب احلنفية إىل أن للزوج أن يوقع الطالق رجعياً إن شاء، وبائناً إن شاء.

وذهب اجلمهور إىل الرأي الثاين، فقرروا أن كل طالق يقع رجعياً باستثناء الطالق قبل 
الدخول، ألنه ال عدة فيه، والطالق عىل بدل تدفعه املرأة إىل الزوج تفتدي به.

احلاالت  هذه  ففي  القضائي،  التفريق  حاالت  بعض  و  للثالث،  املكمل  والطالق 
تنفك  ال  التي  لوازمها  من  الطالق  أنواع  أحكام  اهللا  جعل  وقد   . بائناً الطالق  يقع  املستثناة 
عنها، فال جيوز أن تتغري أحكامها، فكام ال جيوز يف الطالق قبل الدخول أن تثبت فيه الرجعة، 
فيه  تثبت  ال  وجه  عىل  فيقع  حكمه،  يتغري  أن  الطالق  من  اآلخر  النوع  يف  جيوز  ال  فكذلك 
خالفها  عىل  يكون  فال  له،  الزمة  صفة  وهذا  تعاىل،  اهللا  حلكم  خمالف  ذلك  فإن  الرجعة، 
يقتضيه  الثاين  الرأي  أن  استبان  وقد  ذلك،  غري  حيتمل  ال  وجده  القرآن  تأمل  ومن  البتة، 
الكتاب، والسنة، والقياس، وعليه األكثرون، وهو األقرب إىل مقاصد الرشيعة، واملالئم 
حلاجة الناس، واملساعد عىل ختفيف مشكالت الطالق، ومآسيه الناشئة عن الترسع، وعليه 

درجت قوانني األحوال الشخصية، فصيغت املادة ١٠٨ عىل أساسه.
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تقتضيه  ما  لصاحبه  يقيم  ال  أنه  بنفسه  منهام  واحد  كل  وظن  الزوجان،  اختلف  إذا 
الزوجية من حقوق والتزامات مادية وأدبية، فقد رشع للزوجة أن تفتدي نفسها من عصمة 
زوجها بعوض تبذله له وخيلعها به، وال حرج عليها فيام أعطت، وال حرج عليه أن يأخذه. 
قال تعايل:»وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن خيافا أال يقيام حدود اهللا، فإن 
خفتم أال يقيام حدود اهللا فال جناح عليهام فيام افتدت به». فسمى اهللا اخللع افتداء، واالفتداء 
العوض  وبسبب  تعاقدي،  أساس  عىل  يقوم  طالق  فاخللع  الطرفني،  بني  تراض  إىل  حيتاج 
الرجل  يستطيع  فال  البائن  الطالق  به  يقع  العصمة  من  نفسها  لتخليص  املرأة  تبذله  الذي 

مراجعتها، وال تعود إليه إال يف زواج جديد بجميع رشائطه.
وعيل،  وعثامن،  عمر،  ومنهم:  العلامء،  مجهور  مذهب  هو  بائناً  طالقاً  اخللع  وكون 
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وابن مسعود، وزيد بن عيل، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك، والثوري، واألوزاعي، 
والقاسمية، وابن أيب ليىل، والشافعي يف قوله اجلديد.

العقود  يف  املرعي  بأن  تقيض  وأصوله  الفقه  وقواعد  معني،  بلفظ  اخللع  خيتص  وال 
نظري  الطالق  هو  اخللع  بأن  املرشوع  أخذ  وهلذا  وألفاظها،  صورها  ال  معانيها،  و  حقائقها 
املبارئة،  أن  وغريه:  أمحد  القايض  ويقول  مال.  عىل  والطالق  املبارأة،  ليتناول  عوض، 

واملختلعة، واملفتدية، واملصاحلة هي ألفاظ تعود إىل معنى واحد.
وترتيباً عىل ذلك، وعىل ما تقدم باملادة السابقة، فإن اخللع ال يعترب خلعاً بأي لفظ وقع 
معناه  يف  ما  أو  اخللع  لفظ  الزوج  استعمل  وإذا  عوض،  عىل  الطرفني  باتفاق  وقع  إذا  إال 
بإرادته املنفردة دون اتفاق مع زوجته عىل عوض من جانبها، فإنه يعترب طالقاً جمرداً، وال 

يقع به إال الطالق الرجعي وفق املادة السابقة.
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الرشعية  الرشائط  مجيع  توافر  لصحته  يشرتط  فإنه  عوض،  عىل  طالقاً  اخللع  كان  ملا 
التي  الترصفات  الزوجة  أو  الزوج  فيملك  السابق.  الفصل  حسب  الطالق  إليقاع  املقررة 
الرشد  سن  أحدمها  يبلغ  مل  وإن  وغريها،  مالية  آثار  من  عوض  نظري  الطالق  عىل  ترتتب 

املايل.
©±±≥® …œU*«

الزوجة  جانب  ومن  يمني،  الزوج  جانب  من  انه  إىل  اخللع  تكييف  يف  احلنفية  يذهب 
معاوضة فيها شبه التربع، فهو يقصد تعليق طالقها عىل قبوهلا إعطاءه العوض، والتعليق 
يمني، وهي تبذل العوض لتفدي نفسها منه ورتبوا عىل ذلك أن الزوج إذا ابتدأ باخللع مل 
يملك الرجوع عن إجيابه قبل قبوهلا، ألن اليمني تلزمه بمجرد صدورها. أما الزوجة فلها 

أن ترجع عن إجياهبا قبل قبوله كسائر املعاوضات.
اإلجياب  يف  املعاوضات  حكم  تطبيق  فتعني  الطالق،  تعليق  صحة  بعدم  أخذ  وقد 
قبول  قبل  اإلجياب  عن  الرجوع  حق  أيضاً  للزوج  فيكون  الزوجني،  إىل  بالنسبة  والقبول 

الزوجة.
نص  قد  واملرأة،  الرجل  من  لكل  القبول،  قبل  اإلجياب  يف  الرجوع  وجواز  هذا- 
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عليه احلنابلة، كام جاء يف فقه الزيدية بإطالق القول بجواز الرجوع من املوجب قبل 
القبول.
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يصح بدل اخللع من كل ما جاز أن يكون مهراً، وهو ما صح التزامه رشعاً، وليست له 
هناية صغر، وال حدّ ألعاله، فتلزم به الزوجة بالغاً ما بلغ، ألهنا التزمته برضاها يف مقابل 
إسقاط حق الزوج. ومن أدلة ذلك قوله تعاىل:« وال جناح عليهام فيام افتدت به». وجواز 
اخللع بأكثر مما أعطاه الزوج هو مذهب اجلمهور فقد قال به مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، 

وأصحاهبم، وأبو ثور، وروي عن عمر وعثامن، وابن عمر، وقبيصة، والنخعي.
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ير أبو حنفية أن اخللع واملبارأة يسقطان كل حق ألحد الزوجني عىل اآلخر مما يتعلق 
بالزواج الذي تم اخللع منه، كاملهر والنفقة املفروضة املتجمدة، وإن مل ينص يف العقد عىل 

. سقوط ذلك فاعترب السقوط هنا تبعياً
وذهب املالكية، والشافعية، وحممد بن احلسن من احلنفية إىل أن اخللع ال يسقط إال ما 
املعاوضة  أثر  ألن  مال،  عىل  الطالق  مثل  املبارأة،  أم  املخالعة  بلفظ  أكان  سواء  عليه،  اتفق 
ليس إال يف وجوب املسمى ال يف إسقاط غريه، وقد ثبتت احلقوق املالية بالزواج الصحيح، 
فال تسقط بمجرد ألفاظ، حتتمل اإلسقاط كاخللع، ألن الثابت بيقني ال يزول بالشك، وجاء 
يف الفتاوي الصغر: «اخللع عقد معاوضة، فال يزداد عىل ما تراضيا عليه، واللفظ وإن كان 

ينبئ عن الفصل فالفصل وجد عىل مقدار رضيا به ، فكيف يسقط غريه».
وقد رأت اللجنة أن هذا الرأي جيري عليه العمل، وهو أعدل وأجر مع النظر القانوين 

فأخذت به.
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بعض الرجال يتنكبون عن حسن العرشة وكرم الصحبة حتى تفتدي زوجاهتم أنفسهن، 
وعالج هذا األمر إنام يكون بإمضاء اخللع عليهم طلقة بائنة، وبإلزامهم رد العوض املايل، 
وبإسقاط ما التزمته املرأة مثل رضاع ولدها، أو نفقة محلها، وهنا عنى املالكية ببيان أمرين:

. أوهلام: أن الرضر هو الذي تطلق به الزوجة مما ال جيوز رشعاً
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تقبل  ال  ممن  غريهم  أو  الثقات  من  السامع  شهادة  فيه  فتقبل  إثباته،  تيسري  وثانيهام: 
شهادهتم، كاخلدم ونحوهم، كام يكفي فيه شاهد واحد ويمينها، أو شهادة امرأتني ويمينها، 
وأن بينتها تقبل ولو كان الزوج أشهد أهنا خالعته ال عن رضر، وأسقطت هي البينة الشاهدة 

هلا بالرضر، فإنه ال يلزمها ذلك اإلشهاد، واإلسقاط، وتقوم ببينتها.
عليه  املجتمع  األمر  وهو  العلم،  أهل  من  ذلك  أسمع  أزل  اهللا: «مل  رمحه  مالك  وقال 
أحبت  و  قبله،  من  تؤمن  ومل  إليها،  يسىء  ومل  باملرأة،  يرض  مل  إذا  الرجل  أن  وهو  عندنا، 
فراقه، فإنه حيل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به، كام فعل النبي صىل اهللا وعليه وسلم يف 
امرأة ثابت بن قيس، وإن كان النشوز من قبله بأن يضيق عليها ويرضها، رد عليه ما أخذ 

منها».
وجاء يف الفواكه الدواين عىل الرسالة أن للمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أكثر 
إذا مل يكن االفتداء ناشئاً عن رضر هبا غري رشعي، فإن كان مسبباً عن رضر أوقعه هبا فال 
«ورد  خليل:  قال  الرضر.  إثباهتا  بعد  اخللع  ولزمه  له،  أعطته  بام  عليه  ورجعت  به،  يفوز 
املال بشهادة سامع عىل الرضر، وال يشرتط يف هذا السامع كونه من الثقات وحدهم، بل لو 
ذكرت البينة أهنا سمعت ممن ال تقبل شهادته كاخلدم ونحوهم عمل بشهادهتام، أو امرأتني، 

ورد املال بيمينها مع شاهد أو امرأتني، وال يرضها إسقاط بينة الرضر».
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عليه،  اإلنفاق  أو  حضانته،  أو  الولد  رضاع  أجرة  عىل  اخللع  أحكام  املادة  هذه  بينت 
حتضنه  أو  أجر،  بال  طفلها  املخالعة  األم  ترضع  ن  أ  بعضه  أو  اخللع  بدل  يكون  أن  فيصح 
كذلك، أو تنفق عليه مدة معلومة، ألن الرضاعة واحلضانة من املنافع املتقومة التي يستحق 
األم  رضيت  وقد  املخالعة  يف  فتتحمل  يسرية،  النفقة  مقدار  يف  واجلهالة  املال،  مقابلها  يف 

بتحمل عبء مايل كان يلزم األب فال مانع رشعاً من ذلك، فتلزم هي به.
فإذا تركت الولد، جاز لألب أن يرجع بام يعادل أجر الرضاعة أو احلضانة أو النفقة عن 

املدة الباقية من حني الرتك إال إذا كانا قد اتفقا عىل أهنا ال تلتزم بشئ يف هذه احلال.
وإذا كانت معرسة وقت املخالعة عىل اإلنفاق أو أعرست فيام بعد، وال مال للصغري، 
فطالبت األب باإلنفاق عليه، فإنه جيرب عىل ذلك، ثم يرجع عليها بعد يسارها بام أنفق ألنه 
مل يمكن تنفيذ ما التزمته األم، والنفقة حق الولد، وهي يف األصل عىل أبيه، فيجرب عليها 
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صيانة للولد، ما دامت األم معرسة، إذ ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها.
فإن كان للصغري مال فنفقته حينئذ يف ماله، كام سيأيت يف نفقة األقارب، وال جيرب األب 

عىل اإلنفاق.
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إذا ختالعا عىل إمساك الولد عند أبيه يف مدة احلضانة صحت املخالعة وبطل الرشط، 
ألن بقاءه عند األم حق للصغري أيضاً، فلها أن تأخذه، وعىل أبيه نفقته وأجرة حضانته 
إن كان الولد فقريا. قال املفتي أبو السعود: «هلا الرجوع بأخذ الولد، فإن أقوي احلقني 
الصغري  حق  إسقاط  عىل  تقدر  فال  حقها  الزوجة  أسقطت  ولئن  للصغري،  احلضانة  يف 

.« أبداً
واملراد باإلمساك يف هذه املادة هو جمرد حق ضم الولد واالحتفاظ به، ال االنفاق عليه، 
ألن رشط االنفاق يعمل فيه باتفاق األبوين املخالعني، فهو مسألة مالية حمضة، ال مانع من 

تنفيذ اتفاقهام فيه، ألهنا ال متس حقوق الولد ومصلحته.
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خلع املريضة مرض املوت صحيح يقع به الطالق البائن ويثبت به العوض إال أنه ال 
ينفذ إال من ثلث ماهلا عند عدم إجازة الورثة، ألنه تربع، والتربع يف مرض املوت وصية.

الزوجة  ماتت  فإن  حال،  كل  يف  الواجب  هو  يكون  ال  اخللع  يف  عليه  املتفق  والعوض 
يف  نصيبه  مقدار  ثالثة:  أمور  من  األقل   سو احلنفية،  عند  للزوج  فليس  العدة،  يف  وهي 

املرياث، والعوض، وثلث املال.
ليحصل  املوت،  مرض  يف  اخللع  عىل  متفقني  الزوجان  يكون  أن  حيتمل  ألنه  وذلك 
الزوج من مال زوجته أكثر مما يستحق من املرياث، فمعاملة للزوجني بنقيض مقصودمها 

كان للزوج األقل من األمور الثالثة.
وإن ماتت الزوجة بعد انتهاء العدة، أو كان اخللع قبل الدخول، حيث ال عدة فللزوج 
بعد  ألنه  املرياث،  يف  هنا  نصيبه  إىل  يلتفت  وال  املال،  وثلث  العوض،  األمرين:  من  األقل 

العدة، أو حيث ال تكون عدة.
ومصدر هذه املادة مذهب احلنفية.
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من  أدلتهم  وهلم  عليها،  إنفاقه  لعدم  زوجها  عىل  الزوجة  تطليق  العلامء  مجهور   ير
الكتاب، والسنة، والقياس. وممن جاء عنهم ذلك من الصحابة فمن بعدهم: عمر، وعيل، 
وأبو هريرة، وابن السيّب، واحلسن البرصي، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة، ومهاد، ومالك، 

والشافعي، وأمحد، وحييي، وإسحق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
ظاهر  مال  له  كان  إذا  حق  بغري  اإلنفاق  عن  املمتنع  الزوج  أن  املادة  هذه  أفادت  وقد 
يمكن تنفيذ النفقة فيه مل جيز لزوجته أن تطلب تطليقها عليه، سواء أكان حارضاً أما غائباً 

ألن حصوهلا عىل نفقتها ممكن، وبالتنفيذ يندفع ما وقع عليها من ظلم.
فإذا كان الزوج حارضاً، وليس له مال ظاهر، ومل يثبت إعساره، طلق عليه القايض يف 
احلال، فإن أثبت إعساره، أو كان غائباً يف مكان معلوم، أمهله القايض مدة ال تتجاوز ثالثة 
أشهر، ليؤدي نفقتها منذ رفع الدعو، فإن مل ينفق، ومل حيرض نفقة هذه املدة يف هنايتها طلق 

عليه القايض.
وم واالنتظار للمعرس باجتهاد القايض، وأن يرضب القايض  وفقه مالك جيري عىل التلّ
األجل للغائب حسب تقديره. ورو عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «ارضبوا له شهراً 
محاد بن أيب   وير ثالثة أيام،  أحد قوليه يوجب تأجيل املعرس  والشافعي يف  أو شهرين»، 
مدد  وأضيفت  املادة.  يف  املبينة  املدة  وهو  الوسط،  احلد  اختري  وقد  سنة.  تأجيله  أن  سليامن 

املسافات إىل فرتة األجل، حتقيقاً للمساواة بني اخلصوم.
وروعي أن الزوجة من يوم رفع الدعو تستحق نفقة حارضة، فال أقل من أن تتسلم 

نفقتها منذ هذا اليوم، وال تضار بطول اإلجراءات.
إرضار  غري  ينتج  ال  وإمهاهلام  إعذارمها،  يتعذر  واملفقود  جمهول  مكان  يف  والغائب 
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الزوجة، فيطلق عليهام بال إمهال.
إال  عليه  يطلق  فال  معلوم،  مكان  يف  الغائب  كالزوج  املحل،  معلوم  فهو  املحبوس  أما 

بعد اإلعذار، ورضب األجل.
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يكون  أن  مثل  للبينونة،  آخر  سبب  يوجد  أن  إال  رجعياً،  يقع  اإلنفاق  لعدم  التطليق 
إنام  الزوج  أن  فيه  املقرر  ومن  اآلن،  املتبع  املالكية  فقه  وهذا  الدخول،  قبل  أو  ثالثاً،  طالقاً 
يملك الرجعة إذا وجد يف العدة يساراً، فإن مل جيد فال رجعة له، ويف حتديد اليسار روعي 
يف  مثلها  نفقة  مداومة  عىل  يقدر  أنه  يظن  بحيث  يكون  بأن  السالم،  عبد  ابن  به  رصح  ما 
املستقبل، وطالق القايض كان لرضر الفقر، فال يمكن الزوج من الرجعة إال إذ زال موجب 

الطلقة، و هو اإلعسار.
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ورفعت  فأكثر،  مرات  ثالث  زوجته  عىل  اإلنفاق  عن  االمتناع  الزوج  من  تكرر  إذا 
النفقة  بدفع  الطالق  الزوج  فتوقى  اإلنفاق،  لعدم  الطالق  طالبة  القايض،  إىل  األمر 
احلارضة، يكون مرضاً، فإذا طلبت الزوجة التطليق للرضر يف هذه احلالة، طلقها القايض 

عليه طلقة بائنة.
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اإليالء معناه أن حيلف الزوج يميناً يفيد امتناعه عن مسيس زوجته، وكان أهل اجلاهلية 
هذا  باعتبار  اإلسالم  فجاء  املرأة  إيذاء  يقصدون  ذلك  من  وأكثر  والسنتني  السنة  يولون 
احللف من الرجل ظلامً هلا ينايف حقوقها املرشوعة التي ال جيوز للزوج أن يؤذهيا فيها، يقول 
اهللا تعاىل: «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن اهللا غفور رحيم، وإن 

عزموا الطالق فإن اهللا سميع عليم».
: وقد اختلف األئمة يف وقوع هذا الطالق: زمناً، وكيفية، ونوعاً
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- فقال احلنفية: أنه يقع بائناً، بصورة عقوبة، بمجرد ميض املدة دون أن حينث الزوج 
يف يمينه، فإن مل يفئ حتى انقضت األشهر األربعة بانت منه زوجته، وال حاجة إىل القضاء 

بالتطليق، وال إىل تلفظ الزوج به.
- وذهب اجلمهور إىل غري ذلك:

يطلق،  أن  إىل  القايض  جهد  يفعل  مل  فإن  بالتطليق  الرجل  تلفظ  اشرتط  من  أ. فمنهم 
وهو مذهب الشافعي يف القديم، والظاهرية، وطاووس، وعكرمة، ومجاعة من أهل 

احلديث. واختاره الشيخ ابن تيمية.
ب. وقال آخرون: أنه يؤمر بالتطليق أو الفئ فإن مل يفعل طلق القايض عليه بمقتىض 
واليته العامة، وهبذا قال مالك والشافعي يف اجلديد، وأمحد ، والليث، وإسحق، 
وأبو ثور، واختاره ابن املنذر، ورواه سليامن بن يسار عن تسعة رجال من الصحابة. 
فقد  ظاهرة،  حماذير  غري  ويف  الترشيع،  حكمة  مع   أجر الرأي  هذا  أن  وواضح 
يفاجأ الزوجان بطالق بائن يكون احلالف غافالً عن املدة فيه. وحجب القايض 
الرشعية  والقواعد  األصول،  ينايف  املمتنع  املويل  عىل  اجلربي  التطليق  سلطة  عن 

والقانونية.
ألن  بائن،  أنه  إىل  وآخرون  ثور،  وأبو  والزيدية،  احلنفية،  ذهب  فقد  الطالق  نوع  أما 
املقصود منه دفع الرضر. وذهب األكثرون، ومنهم مالك، والشافعي، واألوزاعي، وأمحد 
طالق  كل  أن  األصل  إذ  رجعي،  اإليالء  بسبب  التطليق  أن  إىل  عنه،  الروايتني   إحد يف 
يقع رجعياً ورضر املرأة يزول بمراجعتها يف العدة، والرجعة آية الرغبة فيها، واإلقالع عن 

اإلرضار هبا.
قضاء  الزوج  عىل  جربياً  التطليق  كان  متى  فإنه  له،  عذر  ال  ملن  املسيس  هو  إنام  والفئ 
مع  القايض،  قضاء  برجعته  ينقض  كيال  السبب،  بزوال  إال  منه  الرجعة  جتوز  فال  لسبب، 
قادر  غري  جعله  مرض  من  عذر  للويل  كان  فإن  احلكم،  صدر  أجله  من  الذي  السبب  قيام 
عىل املسيس أو حبس أو شبه ذلك صحت رجعته بالقول. قال ابن املنذر: إن هذا قد أمجع 
عليه كل من حيفظ عنه من أهل العلم. وقاله مالك يف املدونة واملبسوط. ويف هدي ما سلف 

صيغت أحكام هذا الفصل.
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التفريق القضائي بني الزوجني عن طريق التحكيم، أخذ به الفقه املالكي املتبع اآلن، 
بالبالد  الشخصية  األحوال  قوانني  يف  السائد  وأصبح  احلنابلة،  عند  القولني  أصح  وهو 
اإلسالمية، ولكن تطبيقه أظهر كثرياً من العيوب والقصور، فعدلت أحكامه تعديالً يتالىف 

العيوب التي تشوبه ويسد أوجه النقص وحيقق الغرض منه، وذلك عىل الوجه التايل:
أن يكون طلب التفريق غري مقصور عىل الزوجة، بل للزوج أيضاً أن يطلبه وإن كان  ١ -
يملك الطالق، حتى ال تتخذ الزوجة املشاكسة إساءهتا وسيلة إىل تطليقها من زوجها 
عن  فضالً  واملتعة،  املهر،  وباقي  العدة،  نفقة  من  كبرياً  خساراً  فتحمله  مقابل،  دون 
متجمد نفقة الزوجية، وخسارة الزوجية نفسها. ففي فتح باب املحكمة أمامه لطلب 
التفريق عن طريقها إمكان إعفائه من هذه التبعات، وتعويضه عن طالق تضطره إليه 
إساءة الزوجة، وهذا اإلعفاء، وذلك التعويض مما حيول بني الزوجة وتعمد اإلساءة 

لتتوصل هبا إىل الطالق.
جمال  يبقى  ال  حتى  الدخول  قبل  يطلب  أن  جيوز  التفريق  بأن   ١٢٦- ٢ املادة  ورصحت 
للخالف حينئذ بني املحاكم، وألن املضارة قد تتحقق قبل الدخول يف صور عديدة، 
ومن املصلحة أن تزول هذه الزوجية التي بدأت معتلة قبل أن يمتد اإلرضار إىل غري 

الزوجني من أهل، أو أطفال أبرياء.
وتعني املحكمة، إذ تعذر عليها اإلصالح حكمني للتوفيق، أو التفريق حسب املادة  ٣ -
١٢٧ (*) فال يشرتط يف بعث احلكمني تكرر الشكو، فإنه رشط ليس يف كتاب اهللا، 
فال وجه لتغيري نظام التحكيم به، قايل تعايل: «وإن خفتم شقاق بينهام فابعثوا حكامً من 
أهله وحكامً من أهلها.......». ويف بعث احلكمني ابتداء اختصار لإلجراءات، وهو 

ال يضيع شيئاً الزماً، لتحقيق العدالة، وهو ظاهر عبارة «الشامل» من كتب املالكية.

* صدر – بعد ذلك- القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٤ الذي أتى بنص آخر للامدة ١٢٧ قىض بإلزام املحكمة أن تبذل 
وسعها لإلصالح قبل بعث احلكمني، راجع ص ٣٩.
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وبينت املادتان: ١٢٩، ١٣٠- ٤ مهمة احلكمني، وما يتبعانه عند العجز عن اإلصالح، 
من التفريق ونتائجه املالية، أو اقرتاحها رفض الدعو، حسب اإلساءة، ومصدره، 

وأياً كان طالب التفريق من الزوجني.
أمرمها  فإذا  يتفقان،  وقلام  غالباً  صاحبه  إىل  يميل  حكم  كل  أن  عىل  احلوادث  ودلت  ٥ -
القايض بمعاودة البحث عن االختالف أرصّ كل واحد منهام عىل موقفه، وإن ندب 
غريمها اتبع احلكامن اجلديدان سبيل األولني، وهكذا يطول التحكيم، وأمد اخلصومة، 
من  مرجحاً  ثالثاً  حكامً  املحكمة  ختتار  أن  يف  اخلري  أن  فرئي  نتيجة،  إىل  الوصول  دون 
غري أهل الزوجني تبعثه مع احلكمني عند اختالفهام، وتقيض بام يتفقون عليه، أو برأي 

األكثر.
وتنظيم التحكيم عىل هذا الوجه ال خيالف أصالً من أصول الرشيعة، فإن اآلية الكريمة 
احلسم،  إلمكان  العرص  هذا  يف  الزمة  أهنا  تبني  فمتى  املحكمني  عدد  يف  الزيادة  عن  تنه  مل 
وإظهار احلق من الباطل ورفع الرضر، تعني األخذ هبا، وهذا ما سلكه قرار حقوق العائلة 
يلتزموا  مل  املالكية  أن  عىل  واألردين،  السوري  القانونان  واتبعه   ،١٩١٧ عام  منذ  العثامين 
يف  امللك  عبد  ذلك  قال  واحد،  حكم  إرسال  جيزي  أنه  إىل  ذهب  من  فمنهم  اثنني  حتكيم 

. املدونة، وقاله اللخمي أيضاً
فإذا ذهب كل واحد من املحكمني الثالثة إىل رأي خمالف لآلخرين قضت املحكمة 
حينئذ  يعتربون  أهنم  أساس  عىل  املالية،  االلتزامات  يف  تراه  الذي  الوجه  عىل  بالتفريق 
تراه  ما  تقرير  يف  بأقواهلم  املحكمة  فتستنري  وأسبابه  الشقاق  تفاصيل  عىل  اطلعوا  كشهود 

األعدل.
ويعزز هذا االجتاه أن بعض فقهاء السلف، ومنهم احلسن، يرون أن احلكمني شاهدان، 
يرفعان األمر إىل السلطان ويشهدان بام ظهر إليهام، وروي ذلك عن ابن عباس، فإن مل تنتج 

أقواهلم رأياً، أو مل يقدموا تقريراً سارت املحكمة باإلجراءات العادية.
تقبل  من  حيرضها  أن  النادر  ومن  خاصة،  حاالت  يف  وقوعه  يكثر  الزوجي  والرضر  ٦ -
 لد مشهوراً  ملموساً  يكون  أنه  مع  إثباته  فيصعب  الفقهاء،  مجهور  عند  شهادهتم 
الكثريين، فتيسرياً للعدل، وإظهار حقيقة الواقع بني الزوجني استندت املادة ١٣٤ إىل 
بالتسامح،  فقبل الشهادة عىل الرضر  استمد منه أحكام املوضوع،  الذي  فقه املالكية 
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وقصد به الشهرة يف حميط الزوجني. ومن الواضح أن ذلك خيتلف باختالف األوقات 
واملالبسات، وأن حتديد حميط حياة الزوجني مرتوك للمحكمة.

أما الشهادة بالتسامح عىل نفي الرضر فإهنا غري مقبولة.
وقد تقرر أن درجة القرابة أو الصلة بني الشاهد واملشهود له، أياً كانت، ال متنع وحدها 
من قبول الشهادة متى توافرت رشوطها األخر كاإلسالم يف الشهادة عىل املسلم، دفعاً 
للعرس واحلرج، وصيانة للحقوق، أخذاً بقول عمر بن اخلطاب، ومجيع الصحابة، ورشيح، 

ومن وافقهم.
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ذهب املالكية واحلنابلة إىل جواز التفريق للغيبة إذا طالت، وترضرت الزوجة منها، ولو 
ترك هلا زوجها ماالً تستطيع اإلنفاق منه مدة غيبته.

وجعلوا  عذر،  بغري  أم  بعذر  أكانت  سواء  مطلقاً،  الزوج  لغيبة  التفريق  املالكية  وأجاز 
بعيدة عن زوجها  املرأة  املعتد عندهم، ألن إقامة  فأكثر عىل القول  حد الغيبة الطويلة سنة 

مدة طويلة أمر ال حتتمله يف األعم األغلب.
فإذا غاب الزوج عن زوجته سنة فأكثر، وطلبت الزوجة التفريق لغيبته عنها، فإن كان 
احلال،  يف  بالتفريق  القايض  حيكم  فال  إليه  اإلعالن  وصول  يمكن  معلوم  مكان  يف  الزوج 
بل يعلن الزوج: إما أن حيرض لإلقامة مع زوجته، أو ينقلها إليه، أو يطلقها، وحيدد له مدة 
له  حددها  التي  املدة  انقضت  حتى  يطلقها  ومل  ينقلها،  ومل  حيرض،  مل  فإن   ،ير ما  بحسب 
القايض طلقها طلقة بائنة، وإن كان الزوج يف مكان جمهول، فإن القايض يطلقها عليه بال 

رضب أجل وال إعذار.
بيت  عن  الغيبة  أما  آخر،  بلد  يف  باإلقامة  زوجته،  عن  غيبته  هنا،  الزوج  بغيبة  واملراد 

الزوجة مع اإلقامة يف بلد واحد فهي من األحوال التي يتناوهلا التفريق للرضر.
واشرتط يف الغياب املجيز للتفريق أن يكون بغري عذر مقبول، أما إذا كان بعذر مقبول، 
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قصد  لعدم  التفريق  جيوز  فال  فيها،  معه  الزوجة  تكون  أن  يمكن  ال  علمية،  بعثة  يف  كغيابه 
األذ بالغياب.

وهذا الرشط مأخوذ من مذهب اإلمام أمحد.
وبينت املادة ١٣٨ حكم التفريق حلبس الزوج تنفيذاً حلكم هنائي بعقوبته، فإذا صدر 
حكم عىل الزوج باحلبس ثالث سنني فأكثر جيوز لزوجته بعد ميض سنة من تنفيذ احلكم 
عليه أن تطلب التفريق بينها وبني زوجها، ألن املناط يف ذلك ترضر الزوجة من بعد الزوج 
وحيكم  طلبها،  إىل  القايض  وجييبها  عنه،  قهراً  أو  باختياره،  البعد  لكون  دخل  وال  عنها، 
بالتفريق بطلقة بائنة، بدون كتابة إىل الزوج، أو انتظاره، كام يفعل مع الغائب الذي يمكن 
إذا  يستحكم  والرضر  احلكم،  تنفيذ  عىل  خيرج  أن  يستطيع  ال  املحبوس  ألن  إليه،  الكتابة 

بقيت يف عصمته إىل هناية هذه املدة الطويلة، فهي كزوجة الغائب يف فقه املالكية.
هذا – وال فرق بني ما إذا كانت مدة حبس الزوج ثالث سنني فأكثر بحكم واحد، أو 

بأكثر من حكم.
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إذا وجد أحد الزوجني يف اآلخر علة جسيمة، كاجلذام، والربص، أو جنسية كالعنة، 
واجلب يف الرجل، والقرن، والرتق يف املرأة، أو عقلية- كاجلنون- فقد اختلف الفقهاء يف 

جواز فسخ الزواج.
فأهل الظاهر مل يقبلوا فسخه بعلة ما.

واجلمهور قالوا بالفسخ يف اجلملة، واختلفوا يف التفصيل:
فاحلنفية ال يفسخون الزواج بعيب يف املرأة ألن للرجل حق التطليق، وجييزون للمرأة 
الفسخ بعيوب يف الرجل، واختلف يف بياهنا الشيخان وحممد. واألئمة: مالك، والشافعي، 
وأمحد، وغريهم هلم تفصيالت: هل الفسخ حق للطرفني؟ وهل العيوب التي يفسخ بسببها 
حمصورة أو غري حمصورة؟ وإذا كانت حمصورة فام عددها؟ ويعنينا هنا األخذ بأوسع املذاهب 

دفعاً لرضر الزوجني.
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معيار  يف  وذهب  للعيب،  الزواج  فسخ  يطلب  أن  الزوجني  من  واحد  لكل  أجاز  فقد 
العيوب مذهب ابن قيم تبعاً للمأثور عن فريق من فقهاء السلف، فبني أن العيوب املقصودة 
هنا هي كل عيب ينفر الزوج اآلخر منه، أو يترضر، أو يمنع االستمتاع ألنه حينئذ ال حيصل 
دون  بعيب  ذلك  خيصوا  مل  والسلف  والصحابة،  والرمحة،  املودة  من  الزواج  مقصود  به 

عيب:
وبني  بينه  يفرق  أو  ليفيق،  سنة  جمنوناً  وأجل  العقيم،  زوجة  بتخيري  يأمر  عمر  فهذا   -

إمرأته.
- والزهري يرد النكاح من كل داء عضال.

- ورشيح يقول ملن تزوج عمياء وهو ال يعرفها عمياء «إن كان دلس عليك بعيب مل 
جيز».

اثبتوا  قد  وإسحق  والشافعي،  وأمحد،  زيد،  بن  وجابر  عباس،  وابن  وابنه،  وعمر،   -
خيار الفسخ ملن جيد من الزوجني يف اآلخر عيباً يف اجلملة.

ويف زاد املعاد: «أما االقتصار عىل عيبني، أو ستة، أو سبعة، أو ثامنية دون ما هو أوىل 
الرجلني،  أو  اليدين،  مقطوعة  وكوهنا  واخلرس،  فالعمى،  له  وجه  فال  هلا  مساو  أو  منها، 
أو أحدمها أو كون الرجل كذلك، من أعظم املنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس 
والغش، وهو مناف للدين... وما ألزم اهللا ورسوله مغروراً قط، وال مغبوناً بام غربه. ومن 
تدبر مقاصد الرشع يف مصادره وموارده، وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من املصالح مل 

خيف عليه رجحان هذا القول، وقربه من قواعد الرشيعة.»
العقد،  بعد  به  رضاه  أو  العقد  حني  اآلخر  بعيب  الزوجني  أحد  علم  بأن  أخذ   وقد 
فيه  قرر  فقد  الرجل،  يف  املانع  العنة)   ) اجلنيس  العيب  إال  الفسخ،  طلب  يف  حلقه  مسقط 
للزوجة حق الفسخ مطلقاً، ولو كانت عاملة راضية، أو كانت علة الزوج اجلنسية طارئة 
بعد الدخول، وهذا مذهب اإلمام أيب ثور، وختريج أيب احلسن اللخمي من املالكية، منعاً 
إلحراجها، وصيانة هلا، فقد تكون رضيت عىل أمل شفائه، أو أمل قدرهتا عىل الصرب، ثم 

خييب ظنها.
وتؤجل القضية بعد اإلثبات يف مجيع العيوب القابلة للشفاء، مدة مناسبة، فإذا انقىض 

األجل، ومل تزل العلة، وأرص طالب التفريق ، فرق بني الزوجني.
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وتشتمل املدة املناسبة ما قل وما كثر، حسب تقدير أهل اخلربة أخذاً من جمموع ما ورد 
عن عمر ومن معه من تأجيل السنة، وعن احلرث بن عبد اهللا من تأجيل عرشة أشهر، وعن 
، وعن إبراهيم النخعي الذي  عثامن، ومعاوية، وعمر بن جندب الذين مل يؤجلوا العنني أصالً

قال بتأجيل العنني، ومل يبني أجالً قل أو كثر، فكان معنى ذلك أنه يرتكه لتقدير القايض.
فسخ  يطلب  التي  العيوب  يف  اخلربة  بأهل  تستعني  أن  هلا  املحكمة  أن  امللحوظ  ومن 
الزواج من أجلها، ويف تقدير املدة املناسبة للشفاء، مع مراعاة إسالم الطبيب لتوافر الثقات 

املسلمني ذوي االختصاص، عمالً بمذهب مالك ومجهور املجتهدين.
طبقاً  طالقاً،  ال  حمضاً  فسخاً  للعيب  التفريق  يكون  أن  والعدل  التيسري  من  رئي  وقد 
ملذهب الشافعي وأمحد، فال ينقص به عدد الطلقات، وال يرتتب عليه من اآلثار املالية إال ما 

يرتتب عىل الفسخ مما تقدم بيانه يف األحكام العامة.
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 ١٤٤  ،١٤٣ باملادتني  اآلخر  الزوج  أسلم  إذا  اإلسالم  عن  الزوجني  أحد  إباء  أحكام 
مصدرها الراجح من الفقه احلنفي باستثناء أمرين:

وجه  ال  ألنه  يوسف،  أيب  برأي  أخذا  فسخاً،  الزوج  إباء  بسبب  الفرقة  اعتبار  األول: 
أن  يتوهم  ال  وحتى  الدين».  يف  إكراه  «ال  وألنه  الزوج،  وإباء  الزوجة  إباء  بني  للتفرقة 

االلتزامات املالية املرتتبة عىل هذه الفرقة طالق هي وسيلة إلجبار الزوج عىل اإلسالم.
الثاين: فسخ الزواج دون أن تعرض املحكمة اإلسالم عىل من يمثل الزوج إن كان غري 
أهل للعرض، فإنه ال جدو من العرض غري امللزم عىل أبويه، أو إقامة ويص خصومة، وهو 
عمل شكيل حمض، ويعارض يف مظهره اآلية الكريمة السابقة، وقد أمرنا أن نرتك غري املسلمني 

وما يدينون. وعدم عرض اإلسالم هو مذهب مالك، والشافعي، وأمحد ، وأئمة الزيدية.
ويلحظ أن السكوت بعد عرض اإلسالم يأخذ حكم اإلباء، وأنه إذا وجد سبب من 
أسباب احلرمة بني الزوجني فسخت املحكمة الزواج عىل كل حال وفرقت بني الزوجني 
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إن مل يتفرقا.
ورصحت الفقرة/ ب من املادة ١٤٤ بأنه ال جيوز البحث يف صدق من يعلن إسالمه، 
وال يف الباعث عىل اإلسالم: هل هو يريد اإلبقاء عىل الزوجية، أو اخلالص منها، أو التوصل 
إليها، أو غري ذلك ألن هذا األمر مرتوك رشعاً ملا بينه وبني اهللا تعاىل الذي يتوىل الرسائر، أما 
يف هذه الدنيا فهو يعامل بالظاهر. دل عىل ذلك قوله سبحانه: «وال تقولوا ملن ألقى إليكم 

السالم لست مؤمنا...» وما سمعه ابن القاسم عن مالك يف سبب نزول هذه اآلية.
فطعنه،  اهللا،  إال  إله  ال  قال  رجالً  فأدرك  رسية  يف  كان  عمن  واألئمة  مسلم  رواه  وما 
والسالم: «أفال  الصالة  عليه  النبي  فقال  السالح،  من  خوفاً  قاهلا  إنام  اهللا،  رسول  يا  وقال: 

شققت عن قلبه حتى تعلم أقاهلا أم ال؟...».
ويف حديث آخر عن جندب بن عبد اهللا: «فكيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم 

القيامة».؟
قضائية  جهة  ألي  يمكن  فال  نفسانية،  مسألة  الديني  االعتقاد  أن  عىل  جيري  والقضاء 
البحث فيها إال عن طريق املظاهر اخلارجية الرسمية فقط، ومتى توافرت هذه املظاهر قرص 
القضاء بحثه عىل النتائخ املرتتبة عىل تغيري الدين، طبقاً ألحكام الدين اجلديد، وواضح أنه 
اإلسالم يف هذا املوضوع، فال يصح أن يزعم أحد الزوجني أن له استبقاء الزوجية حسب 

الرشيعة التي عقد الزواج يف ظلها.
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قال ابن املجاشون وابن أيب أويس من املالكية، أن ردة أحد الزوجني فسخ جمرد للزواج 
بغري طالق. وروي عىل بن زياد عن مالك رمحه اهللا أن املرأة إذا ارتدت تريد بذلك فسخ 
الزواج ال يكون ذلك طالقاً وتبقى عىل عصمته. ونقل هذه الرواية ابن يونس، وابن رشد 
وغريمها. ويف الشامل أهنا لو قصدت بردهتا فسخ زواجها مل يفسخ، ويف الفقه احلنفي ذهب 
توقف  دون  احلال  يف  الزواج  تفسخ  الزوج  ردة  أن  إىل  يوسف  وأبو  حنيفة  أبو  الشيخان: 
عىل القضاء، واتفق الثالثة عىل أن الفرقة بارتداد الزوجة فسخ، وأفتى الدبويس والصفار، 
صاحب  ذلك  ورجح  الفسخ،  توجب  ال  ردهتا  بأن  سمرقند  ومشايخ  بلخ،  أئمة  وبعض 

النهر رداً لقصدها السئ عليها، وحسامً الحتياهلا عىل اخلالص بأكرب الكبائر.
وقد أخذ بأن ردة الزوج فسخ، مع مراعاة املصلحة الزمنية يف العدول إىل توقف الفسخ 
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عىل القضاء، ملا ورد عن املادة ١٠٠، وأخذ أيضاً بفقه الشافعي وأمحد يف أن استقرار الفرقة 
بعد الدخول هلذا السبب يتوقف عىل انقضاء العدة، كام لوحظت مواطن الشكو يف تزيني 
الشيطان للزوجة املسلمة طريق الردة للتوصل إىل اخلالص من زوجية ال ترتضيها، فاختري 
أن ردهتا ال توجب الفسخ، سداً هلذا الباب اخلطري، طرداً ملا جاء يف الفقه املالكي، وأفتى به 

يف الفقه احلنفي سداً هلذا الباب من أصله، سواء تعمدت احليلة أم ال.
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بنيت أحكام هذه املواد :١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، عىل أن من فقد، وانقطع خربه، ومل يعلم 
له موضع، فإما أن تكون غيبته ظاهرها اهلالك، كالذي يفقد بني أهله ليالً أو هناراً، أو خيرج 
للصالة فال يرجع، أو يميض إىل مكان قريب ليقيض حاجته ويرجع، فال يظهر له خرب، أو 
أن  وإما  أصيبت.  باخرة  أو  نكبت،  طائرة  يف  أو  مهلكة،  بادية  يف  أو  القتال  ميدان  يف  يفقد 
فرئى  مهلكة،  غري  يف  والتجارة  العلم،  وطلب  السياحة،  مثل  السالمة،  غيبته  ظاهر  يكون 
األخذ بمذهب اإلمام أمحد يف احلالة األوىل، فينتظر إىل متام أربع سنني قمرية من حني فقده، 
فإذا مل يعد وبحث عنه، فلم يوجد اعتدت زوجته عدة الوفاة، وحلت لألزواج بعدها. ففي 
ظن  فيه  يغلب  الوجه  هذا  عىل  خربه  فانقطاع  والتجار،  املسافرين،  تردد  يتكرر  املدة  هذه 

اهلالك، إذ لو كان باقياً مل ينقطع خربه إىل هذه الغاية.
ويف احلالة الثانية أخذ بقول صحيح يف مذهب اإلمام أمحد ومذهب أيب حنيفة، ففوض 
بكل  وجوده  نطاق  يف  بحث  فإذا  القايض،  إيل  املفقود  بعدها  يعيش  التي  املدة  تقدير  أمر 
الطرق املمكنة وحتري عنه بام يوصل إىل معرفة حاله فلم جيده، وتبني أن مثله ال يعيش إىل 

هذا الوقت- حكم بموته.
واملالكية واحلنفية يرون أن موت املفقود يكون من وقت حكم القايض، وهو السبب، 
فيرسي من وقته، فتعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور احلكم، ويستحق تركته ورثته 

املوجودون حينئذ، وهذا أضبط وأصلح لنظام العمل يف القضاء.
وصيغت املادة (١٤٨) حسب مذهب مالك املتبع اآلن.
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مر بيان قسم من هذه األحكام عند التعليق عىل املادة ٩٨ ويكفي أن نقرر هنا ما ييل:-
حددها  قد  الرجعي  الطالق  كان  أن  بعد  بالقائمة  الزوجية  استدامة  هي  املراجعة  ١ .
لعدهتن....  فطلقوهن  النساء  طلقتم  إذا   .....» تعاىل:  بقوله  أخذاً  العدة،  بانتهاء 

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف....».
واملراد ببلوغ األجل هو قرب انقضاء العدة، لإلمجاع عىل أنه ال رجعة بعد االنقضاء.

وللمراجعة عند الفقهاء طريقان:طريق جممع عليه، وهو القول. ٢ .
وطريق خمتلف فيه، وهو الفعل.

أ. أما املراجعة بالقول فتكون بكل قول يصدر من املطلق داالً عىل معناها: ومنه الرصيح 
بقوله:  خياطبها  أو  امرأيت،  راجعت  يقول،  أن  مثل  نية،  بال  به  مراجعاً  يصري  الذي 

راجعتك، أو أمسكتك.
ومنه الكنايات التي تتوقف عىل النية، مثل، أنت عندي كام كنت، أو أنت امرأيت.

ويشرتط أن تكون الرجعة القولية منجزة، فال تصح إضافتها إىل املستقبل، وال تعليقها 
راجت  فقد  الدار  دخلت  إن  أو  راجعتك،  فقد  رمضان  جاء  إذا  قال:  لو  كام  بالرشط، 

زوجتي.
ويشرتط فيها أيضاً اإلشهاد عليها برجلني، أو رجل وامرأتني، ووجوب اإلشهاد هو 
قول سعيد بن املسيب، واحلسن والشافعي يف القديم، وأهل الظاهر. وقد روعي يف األخذ 
ويداوم العرشة ولو علمت الزوجة بالطالق  به أنه كثرياً ما يطلق الرجل بإشهاد رسمي، 
عىل أساس استدامة الزوج بالرجعة الفعلية، ثم يدب النزاع بينهام فينكر الرجعة، أو يتويف 
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واستغلت  الطالق.  بعد  به  جاءت  الذي  الولد  نسب  أو  زوجيتهام،  استمرار  الورثة  وينكر 
فاقتضت  واألنساب،  بالزوجية  باطلة  إدعاءات  يف  اآلخر  اجلانب  من  األحكام  هذه 
والزور،  االحتيال  أبواب  ويسد  األرسة  وروابط  احلقوق  صيانة  يضمن  ما  تدبري  املصلحة 
ويساير اإلعالن والوضوح يف بدء الزواج، ويف الطالق، فاختري أن تكون الرجعة بحرضة 
شاهدين: رجلني أو رجل وامرأتني، أو بإشهاد رسمي وأن تعلم هبا الزوجة. وقد روعي 

هنا أن الرجعة بالكتابة من الرجعة القولية.
قال  وافقه،  ومن  حنفية  أيب  مذهب  وهذا  باملسيس،  فتكون  بالفعل  املراجعة  ب. وأما 
ابن املنذر: إهنا رجعة عن ابن املسيب، واحلسن البرصي، وابن سريين، وطاووس، 
وعطاء، والزهري، واألوزاعي، والثوري، وابن أيب ليىل، وجابر، والشعبي، وسليامن 

التيمي.
ويلحق باملسيس يف إنشاء الرجعة مقدماته التي توجب حرمة املصاهرة يف الفقه احلنفي، 
ولو حصلت اختالساً منه، أو بإكراه، ألن املتعة حالل من اجلانبني لبقاء الزوجية من كل 
وجه. وقد رئي أن هذا املذهب أوفق وأقرب إىل استدامة الزوجية، فلم يؤخذ بمذهب حيتم 

الرجعة بالتعبري القويل.
٢- للزوج احلق يف أن يراجع زوجته يف عدهتا بمحض إرادته سواء أرضيت أم أبت 
لقول اهللا تعايل «وبعولتهن أحق بردهن»، وال يسقط حقه هذا باإلسقاط، فلو قال: أبطلت 
رجعتي، أو أسقطتها، أو ال رجعة يل، مل يسقط حقه يف املراجعة، كام جاء يف رشح الطحاوي 

وغريه، ألن قوله هذا تغيري لرشع اهللا، وليس ذلك إليه.
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العدة أجل رضبه الشارع النقضاء ما بقي من آثار الزواج أو شبهته، وركنها حرمات 
تثبت عند الفرقة حتى ينقيض هذا األجل، مثل حرمة تزوج املرأة من غري مطلقها، وحرمة 

خروج معتدة الرجعي من مسكن الزوجية الذي طلقت وهي فيه.
وهي من النظام العام يف اإلسالم، وقد رشعت لغايتني أساسيتني:

اهللا  يقول  ذلك  ويف  لالهنيار،  تداعي  الذي  الزوجية  بناء  إلعادة  الفرصة  هتيئة  األوىل: 
.« تعايل: «ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمراً

الثانية: صيانة األنساب، إذ ترتبص املرأة حتى تضع محلها مقطوعاً بنسبه من أبيه، أو 
حيصل االطمئنان إىل عدم وجود احلمل.

األسف  املرأة  فيه  تظهر  أمد  إيل  الزوجية   ذكر كحفظ  أدبية،   أخر معان  العدة  ويف 
لزوال نعمة الزواج يف فرقة الوفاة أو الطالق، نظراً ألن نعمة الزواج بالنسبة إىل املرأة أعظم 

أثراً، وأكرب موقعاً يف اطمئنان حياهتا.
واصطلح الفقهاء عىل أن العدة خاصة برتبص املرأة، مع أن الرجل جيب عليه أن ينتظر 
حتى يزاول املانع إذا أراد أن يتزوج من امرأة يمنع من زواجه هبا مانع مؤقت، مثل زواجه 
تربص  صور  أن  الفقه  خزانة  يف  الليث  أبو  الفقيه  بني  وقد  الغري.  معتدة  أو  امرأته،  بأخت 
ولكن  املحتار  رد  يف  عابدين  وابن  الرائق،  البحر  يف  نجم  ابن  عنه  ونقلها  عرشون،  الرجل 

هذا الرتبص من الرجل ال يسمى عدة يف اصطالح الفقهاء.
وقد أخذ املرشوع يف أسباب العدة بالفقه احلنفي، فهي جتنيب بالفرقة بني الزوجني بعد 
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الدخول، أو اخللوة الصحيحة، أو اخللوة الفاسدة من جهة أمر رشعي كصوم رمضان- إذا 
وفاة  أما  الفاسد.  الزواج  يف  الدخول  بعد  الفرقة  جتب  كام  صحيح  زواج  يف  الفرقة  كانت 
الزوج، حقيقية أو حكمية، فإن العدة جتب هبا ولو مل تكن خلوة أو دخول، إل طالق قول اهللا 
عز وجل: « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعرشا»، 
والرجل يسمى زوجاً بمجرد العقد الصحيح واملرأة زوجة حينئذ ولو قبل الدخول، وألن 
من املعاين املوجبة لعدة الوفاة الوفاء الزوجي، والتأسف عىل فوات الزوجية بموت الرجل، 

وهذا يستوي فيه ما إذا كانت الوفاة قبل اخللوة أو الدخول أو بعدها.
وقت  من  الوفاة  عدة  امرأته  اعتدت  املفقود  بموت  حكم  إذا  بأنه  احلنفية  رصح  وقد 
احلكم بالوفاة، كأنه مات يف ذلك الوقت معاينة، ألن املوت احلكمي معترب باحلقيقي، كام 
جاء يف اهلداية وفتح القدير، ويف الدخول بشبهة دون عقد، كمن زفت إليه غري امرأته وهو 
ال يعلم ويقول ابن عابدين: إن مل ير من رصح ببدء العدة، وينبغي أن يكون من آخر دخول 
عند زوال الشبهة، بأن علم أهنا غري زوجته، وأهنا ال حتل له، إ ذ ال عقد هنا، فلم يبق سبب 

للعدة سو الدخول.
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من  املستفاد  العموم  هو  األحوال  مجيع  يف  احلمل  بوضع  احلامل  عدة  انقضاء  أ. مستند 
قول اهللا تعايل: «وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن»، وقد وردت السنة موافقة 
لذلك ومقررة له، وبه قال مجهور الصحابة والتابعني ومن بعدهم، واألئمة األربعة، 
احلمل،  نسب  فيها  يثبت  التي  األسباب  وبجميع  احلاالت  مجيع  العموم  هذا  فشمل 
والدخول  وغريه،  الصحيح  الزواج  يف  والفرقة  الوفاة  حالتي  يف  احلامل  يتناول  فهو 
بشبهة، ولو أن الوضع بعد الفرقة بلحظة، قال عمر: لو وضعت وزوجها عىل رسيره 

مل يدفن بعد النقضت عدهتا وحل هلا أن تتزوج.
ب. املرجع يف عدة من حتيض إىل النص القرآين «واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء». 
ابن  وأصحاب  الصحابة،  أكابر  وبقية  الراشدين،  اخللفاء  قول  يف  احليض  هو  والقرء 
وأصحابه،  حنيفة  أيب  مذهب  وهو  احلديث،  وأئمة  مسعود  ابن  وأصحاب  عباس، 

واستقر عليه مذهب أمحد ، وبه قال الزيدية.
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واختري رأي أيب حنفية يف أن أقل مدة النقضاء العدة باحليض هي ستون يوماً، وهذا 
وتقييد  أيضاً،  له  احلسن  ختريج  ويف  أمامه،  لقول  احلسن  بن  حممد  ختريج  يف  ظاهر  التقدير 
احليضات بالكوامل، إلفادة أن احليضة ال حتتسب إذا وقعت الفرقة يف أثنائها، ألهنا ليست 

حيضة كاملة، فال بد من ثالث حيض كوامل بعدها.
ج. األصل يف العدة باألشهر أن يعترب الشهر من اهلالل إىل اهلالل، سواء أكان ثالثني يوماً 
أم تسعة وعرشين يوماً، ولكن هذا ال يمكن يف مجيع مدة العدة إال إذ وقع الطالق مع 
إهالل  عىل  معلقاً  الطالق  كان  إذا  إال  ذلك  يتأيت  وال  واحدة،  حلظة  يف  اهلالل  إهالل 

اهلالل، أو مضافاً إىل أول الشهر.
فإذا وقع الطالق يف أثناء الشهر حسبت العدة يف رأي أيب حنيفة باأليام تسعني يوماً، 
حتقق  املتعذر  من  أصبح  الطالق  يف  واإلضافة  التعليق  إلغاء  وبعد  يوماً،  ثالثون  شهر  كل 
وقوع الطالق حلظة اإلهالل، فأخذ برأي أيب حنيفة يف احلالتني ٢، ٣ من الفقرة (ج). عىل 
أن ابن نجيم نقل يف البحر الرائق أن اعتبار الشهور يف العدة باأليام دون األهلة عندما تبدأ 
يف  وصاحبيه  حنيفة  أيب  بني  اخلالف  وأن  املذهب  أئمة  بني  إمجاع  هو  الشهر  خالل  العدة 

اإلجازة فقط.
د. يف الفقه احلنفي رأيان يف عدة املرأة املستمرة الدم التي ال تعرف هلا عادة يف الطمث:

أوهلام- أن عدهتا تنقيض بسبعة أشهر من تاريخ وقوع الفرقة، بحساب ستة أشهر لثالثة 
أطهار، وشهر لثالث حيض، وهذا هو املختار للعمل به، ومبناه عىل االحتياط املبالغ فيه.

كل  مرة  احليض  رؤية  النساء  يف  الغالب  ألن  أشهر،  بثالثة  عدهتا  انقضاء  وثانيهام- 
عن  الروايتني   إحد وهو  به،  فأخذ  العدل،  وإىل  الواقع  إىل  أقرب  الرأي  وهذا  شهر، 
الصالة  عليه  الرسول  حكم  ويوافق  عبيد،  وأبو  وقتادة،  عكرمة،  به  وقال  أمحد،  األمام 
والسالم، إذ أمر محنة بنت جحش أن جتلس يف كل شهر ستة أيام أو سبعة تثبت فيها سائر 

أحكام احليض.
حكم احلالة (٤) من الفقرة (ج) سنده فقه احلنفية فيام عدا إحالل السنة حمل بلوغ سن  هـ. 
املرشوع،  هذا  يف  املقرر  حسب  احلمل  مدة  أقىص  تقدير  ذلك  يف  يوافق  وهو  اليأس، 
واملتبع يف قوانني األحوال الشخصية، وألفه الناس، فأي الفرتتني- احليضات الثالث 
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هذا  يف   ١٦٠ املادة  عن  كتب  ما  وينظر  العدة،  انتهت  فقد  انقضت   – السنة  وفرتة 
الفرع.

الرشائط التي يعترب معها الطالق طالق فرار موضحة يف أحكام املواريث اآلتية: فمتى  و. 
حتققت، بحيث ترث مبانة الفار من مطلقها، فإهنا تعتد عدة الوفاة إن كانت أطول، 
وعدة الطالق إن كانت أطول، وهذا معنى أبعد األجلني، ذلك أنه بالنظر إىل أهنا مبانة 
فيها  يظهر  وارثة  إىل أهنا  وبالنظر  الطالق،  عدة  يوجب  غري قائمة مما  زوجيتها  تكون 
معنى الزوجية مما يوجب عليها عدة الوفاة، فتقرر أن تعتد العدتني عمال بالوجهتني، 
عىل أن تندمج أقلهام يف أطوهلام، وعىل أن يعترب احليض من وقت الطالق ال من وقت 

الوفاة، وهذا مذهب الطرفني: أيب حنفية وحممد.
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قوله  بموجب  أيام  وعرشة  أشهر  أربعة  صحيح  زواج  يف  زوجها  عنها  يتوىف  من  عدة 
تعاىل:«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعرشا».

العدة  خالل  مطلقها  تويف  فإذا  الوجوه،  مجيع  من  قائمة  زوجيتها  الرجعي  ومعتدة 
يف  زوجها  عنها  تويف  من  حلكم  عدهتا  يف  فتخضع  زوجها،  عنها  متويف  أهنا  عليها  يصدق 
عدهتا  وتنقيض  الوفاة،  تاريخ  من  الوفاة  عدة  وتعتد  الطالق،  عدة  فتنهدم  صحيح،  زواج 
غرة  الوفاة  صادفت  إذا  الوفاة  منذ  بلياليها  أيام  وعرشة  قمرية  أشهر  أربعة  بميض  اجلديدة 

الشهر، وإال فبانقضاء مائة وثالثني يوما عىل رأي أيب حنفية املتقدم بيانه.
ويف غري حالة الفرار تكون الزوجية بعد البينونة أو الفسخ منقطعة من كل وجه، فال 

يشمل النص القرآين الفار احلالة (ب) من هذه املادة، فال تتحول العدة إىل عدة الوفاة.
وعدة الوفاة مالحظ فيها غايات ومعان سبق بياهنا يف مقدمة مذكرة هذا الفصل، وهي 
ملعرفة  الفرقة  عدة  بغري  تلزم  فلم  الشبهة،  أو  الفاسد  الزواج  يف  هبا  املدخول  عىل  تنطبق  ال 
فراغ رمحها من احلمل، فإن كانت حامالً حني الفرقة، فإن عدهتا تكون بوضع احلمل، كام 

تقدم يف مذكرة املادة ١٥٧.
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اختلف أئمة احلنفية فيمن أبان مدخولته بينونة صغر، ثم تزوجها يف العدة، ثم طلقها 
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قبل الدخول:
وهي  العقد،  جتديد  جمرد  ألن  مبتدأة،  عدة  عليها  أن  إىل  يوسف  وأبو  حنيفة  أبو  فذهب   -
ال  مبتدأة  عدة  عليها  وجبت  طلقها  فإذا  جديداً،  دخوالً  يعترب  سابق  دخول  بعد  معتدة 

حيتسب منها ما مىض.
- ورأ حممد أن عليها إمتام العدة األوىل.

. - وقال زفر: ال عدة عليها أصالً
واختالط  العدة،  تفويت  إىل  يؤدي  ألنه  «زفر»  قول  فساد  عىل  احلنفية  فقهاء  واتفق 
األنساب، أما رأي الشيخني ففيه مشقة عىل املرأة بنيت عىل افرتاض بعيد عن الواقع. ولكن 
مذهب حممد بن احلسن أقرب إىل العدل، ويتفق مع الواقع، ألن الطالق األخري صدر قبل 
ذلك  أساس  وعىل  تنقيض،  حتى  تستمر  أن  جيب  األول  الطالق  وعدة  عدة،  فال  الدخول 

صيغت هذه املادة.
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مأخذ هذه املادة ما تقرر يف أقىص مدة احلمل، ألن املقصود األهم يف العدة هو تعرف 
براءة الر حم، ومن مستنداهتا أيضاً أنه ليس يف الكتاب وال السنة حتديد سن اليأس بوقت 
معني، وقد صح عن عمر فيمن طلقت فحاضت حيضة أو حيضتني ثم ارتفع حيضها ال 
تدري ما رفعه أهنا تنتظر تسعة أشهر، فإن مل يستبن هبا محل تعتد بثالثة أشهر، وقىض بذلك 
بني املهاجرين واألنصار، ومل ينكره منكر. وقال ابن القيم يف زاد املعاد: وقد وافقه األكثرون 
عىل هذا، منهم: مالك وأمحد، والشافعي يف القديم، قالوا:- ترتبص غالب مدة احلمل، ثم 

تعتد عدة اآليسة، ثم حتل لألزواج لو كانت بنت ثالثني سنة أو أربعني سنة.
وهذا يقتيض أنه عند عمر بن اخلطاب ومن وافقه من السلف واخللف تكون املرأة آيسة 

قبل اخلمسني وقبل األربعني، وأن اليأس عندهم ليس وقتاً حمدوداً للنساء.
اليأس  معنى  يف  واضحة  وأدلة  كثرية،  ونصوصاً   ، طويالً كالماً  القيم  ابن  ساق  وقد 
ارتبتم  إن  نسائكم  من  املحيض  من  يئسن  «والالئي  تعايل:  قوله  يف  والواردين  واالرتياب 
فعدهتن ثالثة أشهر ». ثم قال «جيب أال يكون للكرب املوجب لالعتداد بالشهور حد، وهو 

ظاهر، وهللا احلمد».
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ويف حتديد السنة الواحدة احتياط شامل جلميع احلاالت، كام قرر األطباء، وهو أضبط 
وأصلح لنظام العمل يف القضاء ، وأدفع للكذب يف هذه املسألة اخلطرية.
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روعي ما تعارفه اجلميع، واقتضته املصلحة الزمنية، فلم تلزم املبانة، وال املتويف عنها 
زوجها باالعتداد يف مسكن الزوجية، بل رئي بأن لكل منهام أن تعتد حيث شاءت، وجعلت 

حكم الفقرتني أ، ب من املادة ١٦١ مقصوراً عىل معتدة الرجعي ال غري.
وهذا ما يفيده ظاهر النص القرآين يف أول سورة الطالق، وتؤيده السنة الثابتة، وقد قال 
به مجع من فقهاء الصحابة والتابعني ومن بعدهم منهم: أم املؤمنني عائشة، واإلمام عيل، 
وابن عباس، وجابر بن عبد اهللا، وأبو الشعثاء، وعمر بن عبد العزيز، وسامل بن عبد اهللا بن 
وتنتقالن،  وتعتمران،  حتجان،  عنها  واملتويف  املبتوتة  قاال:  اللذان  وعطاء  وطاوس،  عمر، 

وتبيتان، وهو مذهب أهل الظاهر، وغريهم.
مسوغاً  يعترب  املرشوع  الدوري  العمل  أن   ١٦١ املادة  من  ب  الفقرة  يف  امللحوظ  ومن 

خلروج املعتدة كام لو كانت مدرسة يف مدارس اإلناث.
وأطلق الفسخ باملادة ١٦٢ ليشمل ما إذا كان بسبب هو معصية من جهة املرأة فإنه يف 
هذا املرشوع أصبح حمصوراً يف حالة إباء الزوجة غري الكتابية اإلسالم، وقد رئي أن تكون 
هلا نفقة العدة، إذ هي حمتبسة حلق الزوج ما دامت يف عدته، والرشع ال جيربها عىل اإلسالم، 

لقول اهللا سبحانة: «ال إكراه يف الدين».
وقد تقدم ما يتعلق باملادة ١٦٣ عند الكالم عىل املادة ٧٦، والفقرة أ من املادة ٧٨.

الوفاة  معتدة  أن  يرون  الذين  وأصحابه  حنيفة  أيب  مذهب  وفق   ١٦٤ املادة  وصيغت 
ال تستحق السكنى وال غريها من أنواع النفقة، سواء أكانت حامالً أم غري حامل، ال عىل 
زوجها وال عىل غريه، فإن ملك زوجها انتهى بموته، فال مال له بعد الوفاة، وال وجه إلجياب 
النفقة عىل الورثة، أو غريهم من مستحقي الرتكة، ألهنا من آثار الزوجية وعقد الزواج بينها 

وبني املتويف، فال جيب يش من آثار هذا العقد الشخيص عىل غري العاقد امللتزم.
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أوجب املتعة لكل مطلقة «عيل» – كرم اهللا وجهه- والزهري، وسعيد بن جبري، وابو 
قالبة، وعطاء، والنخعي، واحلسن، والثوري، وابن حزم.

ويقول اإلمام ابن جرير الطربي: «املتعة حق للمرأة واجب عىل مطلقها، ال يربئه منها 
إال أداؤه إليها، أو برباءة منها له، وأر أن حيبس إن طلقها يف املتعة، ألن اهللا أمر باملتعة، 

وأمره تعاىل فرض.
وير الشافعية، واملالكية أن املتعة رشعت جلرب قلب املرأة من فجيعة الطالق، وتطييب 

نفسها عن األمل الذي حلقها بسبب الفراق.
الدخول،  بعد  للمطلقة  جتب  املتعة  أن  الشافعي  مذهب  من  اجلديد  يف  جاء  ثم  ومن 
ولعانه،  الزوج،  ردة  مثل  كالطالق  هي  الزوجة  من  سبب  بغري  الفرقة  أن  الشافعية  واعترب 
فإن كانت الفرقة منها أو بسببها، كإسالمها، ولو تبعاً، أو فسخ الزواج بعيبها، فال متعة هلا، 
ال قبل الدخول وال بعده، وال متعة أيضاً لو ماتت، أو ماتا معاً، أو تويف الزوج وحده، ألن 

اإلحياش، هو سبب الوجوب، قد انتفى يف هذه احلاالت.
ويف كتب املالكية أنه ال متعة ملختلعة، وال مصاحلة، وال من قامت بعيب، ورو ابن 

وهب عن مالك أن املخرية، واململكة هلام املتعة.
أكثر  معونة  إىل  حاجة  يف  املطلقة  وأصبحت  املروءات،  عري  تراخت  الزمان  هذا  ويف 
من نفقة العدة، تساعدها عىل ختفيف نتائج الطالق من الناحية املادية، ويف املتعة ما حيقق 

املعونة، وهو يف الوقت نفسه يمنع كثرياً من الترسع يف الطالق.
وملا كان األصل يف ترشيع املتعة هو جرب إحياش الزوج ملن فارقها، ومواساهتا من املروءة 
قدره»،  املقرت  وعىل  قدره،  املوسع  عىل  يقول: «ومتعوهن  تعاىل  واهللا  الرشيعة،  تتطلبها  التي 
ولكن ال إحياش، وال أمل يف طالق تم برضاها، وال موضع ملواساهتا إذا كانت الفرقة بطلبها، 
أو بسبب منها، أو عند إعسار الزوج، أو مصيبة املوت، فقد حددت الفقرة ب من املادة ١٦٥ 
احلاالت االستثنائية التي ال جتب فيها املتعة، كام وضعت فقرهتا (أ) املعيار املعتدل املقبول يف 

تقدير املتعة وأدائها إال إذا كان الطرفان قد تراضيا عىل سواه، فيتبع ما اتفقا عليه.
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ابن  تأويل  حسب  قمرية،  أشهر  ستة  احلمل  مدة  أقل  أن  يف  الدين  أئمة  بني  خالف  ال 
يف  «وفصاله  وجل  عز  قوله  مع   ،« شهراً ثالثون  وفصاله  «ومحله  تعاىل:  اهللا  لقول  عباس، 

عامني».
وأمجع فقهاء املالكية عىل أنه يف حكم الستة ما نقص عنها بيسري، كأربعة، أو مخسة أيام، 
الباقيان  والشهران  ناقصة،  ثالثة  تتواىل  أن  فيمكن  النقص،  عىل  أشهر  أربعة  يتواىل  ال  ألنه 
بعد الرابع التام ناقصان، أما إن كان النقص ستة أيام فالذي عليه األكثر، وهو الصحيح، 

أنه ال يكون حكمه حكم الستة. وقد اختلف األئمة اختالفاً كثرياً يف أقىص مدة احلمل:
فمذهب أيب حنيفة والثوري أنه سنتان.

ومذهب الشافعي وظاهر مذهب أمحد: أربع سنني.
ويف فقه مالك: قيل أربع سنني، وقيل مخس.

وقال الليث: ثالث سنني.
وقال عبادة بن العوام: مخس سنني.

وعن الزهري روايتان: ست سنني، وسبع.
وقال ربيعة بن أيب عبد الرمحن، وبعض أصحاب مالك: ست سنني.
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وقال أبو عبيد: ال حد ألقصاه.
وذهب الظاهرية إىل أنه تسعة أشهر.

وقال حممد بن احلكم: أنه سنة.
ومعظم هذه املذاهب مبني عىل االستقرار الناقص من أخبار آحاد الناس، ومبدأ احلمل 
ال تتيرس معرفته بالضبط، فقد تسبقه فرتة طويلة أو قصرية ينقطع فيه احليض، فيظن أن املدة 

كلها للحمل، ويقع اخلطأ واالشتباه يف حساب مدته.
خلرب  مالك  عنه  أعرض  عائشة،  املؤمنني  أم  عن  روي  موقوف  أثر  إىل  احلنفية  ويستند 
أهنم  كام  احلديث،  أئمة  وهم  وأمحد،  الشافعي  أعرض  كام  عجالن،  بن  حممد  امرأة  جارته 
أئمة يف الفقه كبار، وركنوا إىل أقوال غري عائشة، فوضح أن املسألة ليس فيها كتاب وال 
فإنه  سنة،  احلمل  مدة  أقىص  بجعل  الرشعيني  األطباء  رأي  اعتبار  هو  األوىل  وأن  سنة، 
تقدير سليم، ألفه الناس، ويقرب منه رأي حممد بن احلكم، وفيه احتياط كاف للحاالت 

النادرة.
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التبني يشمل استلحاق جمهول النسب مع الترصيح بأن النسب غري حقيقي، كام يتناول 
اختاذ معروف النسب بمثابة الولد.

وقد عرفه أهل اجلاهلية، فكان الرجل منهم إذا راقه غالم ضمه إىل نفسه، وأجر عليه 
اإلسالم،  صدر  يف  ذلك  واستمر  مرياثه،  من  االبن  حظ  له  وجعل  النسبية،  البنوة  أحكام 
حتى أبطله تعاىل بقوله: «وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، واهللا يقول 
اإلبطال  هذا  وقررت  اهللا..»،  عند  أقسط  هو  آلبائهم  أدعوهم  السبيل،  هيدي  وهو  احلق، 
السنة الصحيحة، ومنها: حادثة زيد بن حارثة، وقول النبي صىل اهللا وعليه وسلم ملا نزلت 
آية املالعنة: :أيام امرأة أدخلت عىل قوم من ليس منهم، فليست من اهللا يف شئ، ولن يدخلها 
اهللا اجلنة، وأيام رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب اهللا عنه يوم القيامة وفضحه عىل 

رؤوس األولني واآلخرين».
وهبذا ال يساير اإلسالم أي ممارسات للتبني، وال يقر وال بعمل أي حالة منه، فهوال 
يتمشى ورغبة من يريدون أن خيلقوا ألنفسهم أبوة أو أمومة مصنوعة، وأن يتزينوا بشعور 
مستعارة، إذ يقرون بنسب أطفال يعلمون يقيناً أهنم ليسوا أوالدهم، بينام نصوص القرآن 
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مفرتضة،  أمومة  أو  بنوة  أو  أبوة  من  حمضة،  ومدنية  صورية  لعالقات  تستجيب  ال  والسنة 
ملفاسده  ودرءاً  للورثة،  ومحاية  األنساب،  عىل  حمافظة  التبني،  حكم  بإبراز  املرشوع  فعني 

اجلمة، وقطعاً ملا فشا من الدعوة إليه واالفتنان يف وسائله بالعامل اإلسالمي.
وال  يتوارثان،  ،وال  املتبني  الولد  عىل  باإلنفاق  التبني  يلزم  فال  النسب،  يثبت  ال  وهو 

يرتتب عليه أي حق من احلقوق النسبية.
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التعقيم،  حاالت  بعض  مثل  منه،  الولد  إنجاب  بسببه  يمكن  ال  ما  بالرجل  يكون  قد 
أو قطع أعضائه اجلنسية، أو هتتكها، وإثبات النسب يف هذه احلال ملجرد الفراش وإمكانه 
هو أمر مستحيل يف العادة، وقد أد فساد الذمم، وسوء األخالق، إىل اجلرأة عىل إحلاق 
نسب أوالد غري رشعيني بأزواج هذه حاهلم، واإلسالم يف تشوفه لثبوت النسب إنام حرص 
هذه  فبينت  الدخالء،  من  األرسة  تطهري  عىل  حرص  كام  النقية،  الصحيحة  األنساب  عىل 
املادة عدم ثبوت النسب إذا ما ثبت أن الرجل غري خمصب، أو ال يمكن أن يأيت منه الولد، 
من  اخلربة  بأهل  تستعني  أن  للمحكمة  أجاز  ذلك  يف  النزاع  وعند  مريض،  أو  خلقي  ملانع 

املسلمني، ومصدر ذلك مذهبا اإلمامني: مالك وأمحد.
وينتظر ما كتب عن املادة (١٤٢).
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يف احلديث الصحيح أن «الولد للفراش» وفرس الكرخي الفراش بالعقد، ويفرسه غريه 
العقد  يف  ويقررون  به،  جاءت  إذا  منها  الولد  نسب  يثبت  بحيث  املرأة  بكون  احلنفية  من 
مل  ولو  العقد،  تاريخ  من  فأكثر  أشهر  ستة  بعد  ولدته  إذا  الزوج  من  نسبه  ثبوت  الصحيح 
يثبت التقاء الزوجني، ومل تقم قرينة عىل اجتامعهام، وافرتض املتأخرون منهم فروضاً بعيدة، 
وغريبة يف العادة املطردة ليجعلوا املستحيل ممكناً، تربيراً ملا قالو به، فزادوا موقف مذهبهم 

. يف هذا املوضوع حرجاً
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مع  بالعقد  يكون  الفراش  أن  الفقهاء  ومجهور  وأمحد،  والشافعي،  مالك،  مذهب  ويف 
إمكان الدخول، وروي حرب عن أمحد أن الفراش هو العقد مع الدخول املحقق، وهذا ما 

تقتضيه قواعد وأصول مذهبه، وقد اختاره ابن تيمية.
واختار املرشوع املذاهب التي تشرتط للنسب إمكان التاليف بني الزوجني، وظاهراً أن 
هذا أعدل األقوال، وهو املتبع اآلن، ويمنع اجلرأة عىل إحلاق نسب أوالد بأزواج مل يلتقوا 
باألمهات، فإذا مىض عىل عقد الزواج الصحيح أقل مدة احلمل، وأمكن التالقي ثبت نسب 

الولد، وإذا ثبت انتفاء إمكان التالقي بني الزوجني بامنع حيس مل يثبت النسب.
ومن أمثلة املانع احليس حبس أحد الزوجني يف مكان بحيث يمتنع عليهام االجتامع فيه 
أو يف غريه، وكذلك من تزوج امرأة ثم طلقها يف جملس العقد، أو مات قبل غيبته عن أهل 

املجلس، إذ ثبت حساً ونظراً أن الولد لن يكون منه.
ليست  واحليض،   ، نفالً أو  فرضاً  باحلج  واإلحرام  رمضان،  كصوم  الرشعية:  واملوانع 

من املانع احليس.
ونص املادة ١٦٩ أخرج احلاالت اآلتية من ثبوت النسب:

وتم  الزوجان  تالقي  وإن  احلمل،  مدة  أقل  والوالدة  الزواج  عقد  بني  يمض  مل  أ. إذا 
الدخول، ألنه مل يمض زمن كاف لتكوين الولد من هذا الزوج.

حني  إىل  العقد  وقت  من  مستمر  حيس  مانع  لقيام  الزوجني  تالقى  عدم  ثبت  ب. إذا 
الوالدة، مهام طالت املدة بني الزواج والوالدة، ألن السبب هنا هو قيام املانع، وليس 

قرص املدة.
ج. إذا حدث املانع بعد إمكان التالقي أو بعد حتققه، ثم استمر املانع أكثر من مخسة وستني 
وثالثامئة يوم، كام لو سجن الزوج بعد الدخول، فجاءت الزوجة بولد بعد سنة من 

السجن، وقيام املانع.
الزوج  سجن  لو  كام  احلمل،  مدة  أقل  والوالدة  زواله  بني  يمض  ومل  املانع،  زال  د. إذا 

سنتني، ثم خرج فولدت الزوجة بعد أربعة أشهر من تاريخ خروجه.
ويف مجيع هذه الصور انتفى رشط ال بد منه يف ثبوت النسب، فال يثبت من الزوج، لكن 
إذا ادعاه الزوج، ومل يقل أنه من الزنى، يثبت النسب منه، مراعاة ملصلحة الولد، وتصحيحاً 
لكالم العاقل ما أمكن، بحمل إقراره عىل أسباب مرشوعة للنسب، وهو أدر بواقع أمره 

ورس حياته.
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* * *
واملقصود بانقضاء العقد باملدة يف املادة ١٧٠ هو أن يميض عىل الطالق، دون رجعة، 
أما سنة أو ثالثة أشهر، أو تسعون يوماً، حسب حال املرأة يف االعتداد باحليض أو باألشهر، 

كام هو مبني باملادة.
وانقضاء العدة باإلقرار هو أن تكون املعتدة قد أقرت بانقضاء عدهتا باحليض يف مدة 

حتتمل ذلك.
واملعتدة من طالق رجعي إذا اعتربت منقضية العدة بميض املدة، أو باإلقرار، ثم جاءت 
بولد بعد ذلك، بأقل من ستة أشهر ثبت نسب هذا الولد من املطلق، ولو كانت الوالدة بعد 
أن ميض أكثر من سنة عىل تاريخ الطالق، وتعترب الوالدة دليل الرجعة، وتستمر الزوجية، 
ألن هذه املعتدة يف حكم الزوجات، ويملك الزوج منها ما يملكه ممن مل يطلقها، ومعارشهتا 

تدل عىل ارجتاعها داللة ظاهرة، ويستند ذلك إىل مذهب اإلمام أمحد.
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واملعتدة   ،كرب بينونة  أو   صغر بينونة  البائن  معتدة  يشمل  ما  البينونة  بمعتدة  املراد 
من  الزوج  يملكه  ما  ينقص  مل  وإن  بائنة،  فرقة  الفسخ  نتيجة  أن  باعتبار  الزواج،  فسخ  من 

طلقات.
ومعتدة البائن أو الفسخ ال حتل معارشهتا ممن فارقها يف خالل العدة، فال يقدر بينهام 
معارشة إال قبل الفرقة، وقد انقطع إمكان هذه املعارشة حساً بالنسبة إىل معتدة الوفاة، ومن 
ثم افرتقتا عن معتدة الرجعي، فالبد لثبوت نسب مولودها من أن يولد قبل ميض أقىص مدة 

احلمل من تاريخ الفرقة أو الوفاة.
متى  ولدها،  نسب  يثبت  العدة،  بانقضاء  تقر  مل  إذا  وفاة،  أو  فسخ  أو  بائن  من  فاملعتدة 
أتت به يف أثناء هذه العدة، ولو ولدته بعدها ال يثبت نسبه بالفراش، ولكن إذا ادعاه الزوج 

أو ورثة املتويف، وتوافرت رشوط ثبوت النسب باإلقرار فإنه يثبت النسب.
وإن أقرت بانقضاء العدة يف مدة حتتمل االنقضاء يثبت النسب، إذا أتت بالولد ألقل 
وقت  من  يوم  وثالثامئة  وستني  مخسة  من  وألقل  اإلقرار،  وقت  من  قمرية  أشهر  ستة  من 

الفرقة أو الوفاة.
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الفراش يف الزواج الفاسد إنام يثبت من حني الدخول احلقيقي، وال عربة بتاريخ الزواج، 
فاملتزوجة زواجاً فاسداً ال يثبت نسب ولدها ممن تزوجها إال إذا جاءت به لستة أشهر قمرية 
فأكثر من وقت دخوله هبا، ال من حني العقد، ومجيع أوالدها بعد هذه املدة ينتسبون إليه 
مادام يعارشها بدون حاجة إىل أن يدعيه الرجل، وال ينتهي الفراش إال إذا تفارقا من تلقاء 
أنفسهام، أو فرقت بينهام املحكمة، وبعد املفارقة أو التفريق تطبق أحكام نسب ولد املعتدة 

من بينونة.
والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت يف نفس األمر، وللفقهاء يف تقاسيمها، وتسميتها 
فأتت  بشبهة  هلا  زوج  ال  امرأة  بارش  من  أن  احلنابلة  عند  والصحيح  عديدة،  اصطالحات 
بولد حلقه نسبه، ورصحوا بأنه لو تزوج رجالن امرأتني، فزفت كل واحدة منهام إىل زوج 
فيلحق  احلل  اعتقد  ألنه  هبا،  دخل  بمن  الولد  يلحق  ومحلت،  هبا  فدخل  غلطا،   األخر
النسب، كالدخول يف الزواج الفاسد، وكام لو مل تكن ذات زوج أو تزوجت امرأة املفقود 

. الذي حكم بوفاته ثم بان حياً
وقالوا: إذا بورشت املرأة بشبهة يف طهر ومل يبارشها فيه زوجها فاعتزهلا حتى تأيت بولد 
الستة أشهر من حني تلك املبارشة حلق الولد بالذي دخل هبا، انتفى نسبه من الزوج من غري 
لعان، وإن أتت بالولد قبل ستة أشهر حلق الزوج بكل حال، للعلم بأنه ليس من الدخول 

بشبهة.
وفرقوا بني الدخول بشبهة والزنى بأنه ال يعتقد احلل يف الزين.

وقال األمام أمحد: «كل من درأت عنه احلد احلق به الولد».
وقد أخذ املرشوع يف هذا املوضوع باالجتهاد احلنبيل، ألنه أقرب إىل املصلحة يف ثبوت 

األنساب.
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الظن  حسن  من  كثري  عىل  احلنفي  الفقه  يف  أحكامه  بنيت  النفس  عىل  بالنسب  اإلقرار 
بالناس، ومحل حاهلم عىل الصالح فكان وسيلة ملضارة الورثة، وللوصول إىل أغراض غري 
مرشوعة، ويف مذهب اإلمام مالك ما يقطع أسباب ذلك، ويكفل العالج الصحيح ملواطن 
منه،  املرشوع  فاستمد  واملجتمع،  األرسة  لصالح  اإلقرار  هذا  مزايا  عىل  ويبقى   ،الشكو

ومن بقية املذاهب األربعة ما ييل:
١) يف إقرار الرجل بالبنوة، صحيحاً كان أو مريضاً، وسواء أكان الولد صغرياً أو كبرياً، حياً 

أم ميتاً، يثبت نسبه من الرجل املقر متى توافرت الرشوط اآلتية:
أ. أن يكون املقر له جمهول النسب، فلو كان معلوم النسب من أب معني بطل اإلقرار، 
ألنه مكذب رشعاً، ومن هذا القبيل ما إذا ثبت أن أم هذا الولد مل تزل زوجة لغري املقر 

حتى ماتت.
ب. أالّ يكذبه العقل، مثل كون املقر ليس أسن ممن ادعى أنه ولده، بحيث يكون فرق السن 
بينه وبني الولد ال حيتمل هذه البنوة، ألنه كذبه احلس، فال يصح اإلقرار الستحالته.

، وبمثل أن يستلحق من  ج. أالّ تكذبه العادة، كإقرار من علم أنه مل يقع منه زواج أصالً
ولد يف بلد بعيد علم أنه مل يدخله قط.

د. أالّ يرصح بأن الولد من الزنى، فإن رصح هبذا السبب غري املرشوع مل يثبت النسب، 
ألنه نفي الفراش.

أن يصدقه الولد املقر له إذا كان بالغاً مكلفاً، وهذا عىل خالف املذهب احلنفي الذي  هـ. 
يشرتط التصديق من املميز أيضاً، ولكنه مذهب اإلمامني: الشافعي وأمحد، وقد راعي 
املرشوع يف ذلك أن طور التمييز ال يتأيت فيه البرص العميق باألمور من مجيع جوانبها، 
فالتمييز غري تام وال مستوعب للنتائج، والوعي فيه ينبعث عن عقل غض مل ينضح، 
ومل تكمل استنارته، ومن مصلحة الذي مل يبلغ حد التكليف الرشعي أن يثبت نسبه 
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منابع  وبني  بينه  ويباعد  يتعهده،  من  بوجود  يستفيد  حتى  التصديق  عىل  توقف  دون 
املرارة والنقمة عىل املجتمع، ويصان من الضياع املادي واألديب.

٢) ويف إقرار جمهول النسب باألبوة جيب توافر الرشوط السابقة.
٣) ويف إقرار األم بنسب الولد تراعى رشوط إقرار الرجل بالولد أيضاً، وأال تكون ذات 
عىل  إلزاماً  فيه  ألن  بإقرارها،  حينئذ  منها  النسب  فيثبت  لد،  وُ أن  وقت  معتدة  وال  زوج، 

نفسها دون غريها.
٤) ويف إقرار الولد باألم يشرتط ما رشط يف إقرارها به، فإذا حتقق ذلك صح إقراره، ألنه 

أقر بام يلزمه، وليس فيه حتميل النسب عىل الغري.
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حرص فقهاء املالكية عىل بيان أن اللعان شعرية من شعائر اإلسالم، وهو مرشوع حلفظ 
األنساب، ودفع املعرة عن األزواج، وثبت بالكتاب، والسنة، والقياس، واإلمجاع.

إال  شهداء  هلم  يكن  ومل  أزواجهم  يرمون  الذين  «و  اآليات:  هذه  هبا  نزلت  وكيفيته 
واخلامسة أن لعنة اهللا عليه  أحدهم أربع شهادات باهللا أنه ملن الصادقني،  فشهادة  أنفسهم 
الكاذبني،  ملن  أنه  باهللا  شهادات  أربع  تشهد  أن  العذاب  عنها  ويدرأ  الكاذبني،  من  كان  إن 

واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني».
وذهب مالك، والشافعي، وإسحق، وسعيد بن املسيب، واحلسن وربيعة، وسليامن بن 

يسار، والزيدية، وأهل الظاهر إىل أن اللعان من قبيل اليمني فيصح من كل زوجني.
يف  ويكون  الزوجية،  تثبت  مل  وإن  الزواج  شبهة  من  يكون  اللعان  بأن  املالكية  ورصح 
الزواج الفاسد الذي ال يقر الزوجان عليه بحال، وبني الفاسقني، وبني املسلم والكتابية، 

ولو مات الولد الذي اهتمها به.
الصورة،  باعتبار  أو  كان،  ما  باعتبار  ولو  الزوج  من  يصح  اللعان  أن  الشافعية،  وقال 

فينتفي النسب به يف حاالت البينونة، والدخول يف الزواج غري الصحيح، أو الشبهة.
من  اجلامعة  ونص  يتالعنون،  األزواج،  مجيع  أن  أمحد  عن  منصور  بن  إسحق   ورو
أصحابه عىل هذه الرواية، وأن ما خيالفها شاذ يف النقل وبينوا جواز نفي الولد باللعان بعد 

البينونة.
يف  إال  لعان  ال  أنه  أصلهم  عىل  وبنوا  اللعان  يف  الشهادة  حكم  بتغليب  احلنيفة  وأخذ 
الزواج الصحيح القائم فال يمكن نفي الولد يف الزواج الفاسد إذا ولد يف متام ستة أشهر 
باإلسالم،  الشهادة  ألداء  أهالً  الزوجني  من  كل  يكون  أن  واشرتطوا  الدخول،  تاريخ  من 
والبلوغ والعقل، والنطق، وعدم احلد يف قذف ، وعفة الزوجة وقت اللعان برباءهتا ولو من 

التهمة بالدخول يف زواج فاسد أو بشبهة.
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تصح  من  كحاجة  الولد  ونفي  اللعان  إىل  الشهادة  منه  تصح  ال  الذي  الزوج  وحاجة 
والرشيعة  بالعدل،  ينزل  كالذي  اللعان  إىل  يدعو  مما  به  ينزل  الذي  واألمر  سواء،  شهادته 
اآلصار  يف  اآلخر  وتدع  له،  نزل  مما  وخمرجاً  فرجاً  له  وجتعل  النوعني،  أحد  رضر  ترفع  ال 
واألغالل، يستغيث فال يغاث، ويستجري فال جيار، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت 
تأباه  ما  وهذا  شهادته،  تصح  من  وسعت  التي  الرمحة  عنه  ضاقت  قد  مثله،  عىل  سكت 

الرشيعة الواسعة السمحة.
من  وعدل  اللعان،  رشائط  يف  وافقوه  ومن  مالك  فقه  املرشوع  اختار  ذلك  أجل  ومن 
مذهب احلنفية الذي شدد يف هذه الرشائط تشديداً يكاد يصادر عىل الرجل حقه املرشوع 
يف اللعان ونفي النسب، ومن ثم، جيوز اللعان يف سائر األحوال التي يثبت فيها النسب بغري 
ادعاء، نتيجة لفراش يف زواج صحيح، أو دخول يف زواج فاسد أو بشبهة، ولو كانت املرأة 
غري مسلمة أو غري عفيفة، أو كان الرجل غري أهل للشهادة أو أخرس، ويكفي أن يكون 

. مكلفاً
وخلطورة موضوع األنساب نظم املرشوع الطريق اجلاد الرسيع إىل استقرارها، فاختار 
اختاذ  وأوجب  هبا،  العلم  أو  الوالدة  وقت  من  أيام  سبعة  خالل  الولد  نسب  نفي  يتم  أن 
إجراءات دعو اللعان يف خالل مخسة عرش يوماً اعتباراً من هذا التاريخ، ومدة النفي هي 

رواية احلسن عن اإلمام أيب حنيفة.
واملراد باالعرتاف الضمني أن يصدر من الرجل شئ فعله يدل عىل االعرتاف بالنسب، 

كرشاء لوازم الوالدة، وقبول التهنئة.
وأخذ يف جواز اجتامع املتالعنني يف زوجية جديدة بمذهب أيب حنيفة وحممد بن احلسن، 
والنخعي،  والثوري،  جبري،  وابن  املسيب،  ابن  قول  وهو  توسعة،  الزوجية  عودة  يف  ألن 

واهلادي.
وقد لوحظ أن اللعان ليس رصحياً يف الطالق، وال ينوي به الزوج الطالق، والفرقة فيه 
بغري اختياره بل بحكم الرشع، واملصلحة يف إبقاء ما يملكه من طلقات، فقررت املادة ١٧٨ 
أن الفرقة باللعان فسخ، وإىل هذا ذهب الشافعي، وأمحد، واهلادوية، والنارص، واملؤيد باهللا، 

وآخرون.
وبقية أحكام املادتني ١٧٨، ١٧٩ جارية عىل املذهب احلنفي، وهي واضحة.
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إال  يتحقق  ال  وهذا  املزورة  والدعاوي  االحتيال،  باب  سد  هو  باملادة١٨١  املقصود 
بتقييد قبول دعو اإلقرار، بأن يكون اإلقرار بالنسب ثابتاً بورقة رسمية، أو بورقة عرفية، 

تكون مكتوبة كلها بخط املقر، وعليها توقيعه، أو مصدقاً عىل توقيعه عليها.
كانت  إذا  إال  سامعها،  القايض  عىل  جيب  صحيحة   دعو تكون  ال  النسب   ودعو
به  يثبت  مما  إقرار  أو  بشبهة،  دخول  أو  فاسد،  أو  صحيح  زواج  من  سببه،  عىل  مشتملة 

النسب، طبقاً ألحكام هذا القانون.
حلرص  واألبوة،  البنوة   دعو يف  يغتفر  التناقض  أن   ١٨٤ املادة  من  أ-  الفقرة  وبينت 
يف  عامة  بالتناقض  يتعلق  ما  سبق  وقد  عداها،  فيام  يغتفر  وال  النسب،  إثبات  عىل  الشارع 

املادة ٩٦.
رعاية  اخلصومة،  لطريف  بالنسبة  إال  النسب  يف  النهائية  األحكام  املرشوع  حيرتم  ومل 
يلتفت  مل  إذ  الكويت،  يف  العايل  قضاؤنا  عليه  جيري  ما  وهذا  للحقوق،  وصيانة  للعدل، 
 ١٤ رقم  طعن   – التمييز  حمكمة   ) ألدعياء  صنعت  مكذوبة  بأنساب  هنائية  أحكام  إىل 
يف  العليا  االستئناف  حمكمة   .(١٩٨٠/١/٥ جلسة  شخصية-  أحوال   –  ١٩٧٩ لسنة 
املحكمة  عليه  سارت  وقد   (١٩٧٩/٨/٢١ جلسة   ١٩٧٨ لسنة   ١٦٠ رقم  االستئناف 
العليا الرشعية بمرص ومل ختالفها أي حمكمة رشعية، ولو أن أحكام النسب اعتربت حجة 
املصلحة  وضاعت  اجلنسية،  مسائل  يف  تنفيذها  الداخلية  وزارة  عىل  لوجب  الكافة  عىل 
العامة، فااللتزام بحجة األمر املقيض بني اخلصوم أنفسهم هو السبيل األعدل بعد شيوع 

دعاوي النسب املزورة.
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وضع املرشوع ضابطاً عاماً للحاالت التي يلزم فيها القضاء لألم بإرضاع ولدها، وهو 
الطبيعية  الرضاعة  بغري  تغذيته  تيرس  إذا  أنه  ورئي  كان،  سبب  بأي  لبنها  بغري  تغذيته  تعذر 
تغذية ال رضر فيها عليه، فإن األم ال تتعني إلرضاعه يف حالة عدم قبوله ثدي غريها، وال 
يف حالة عدم وجود مرضعة أخر، وهذا متفق مع رأي «احللواين» يف ظاهر الرواية عند 
، واحرتام إرادة األم  احلنفية من عدم اإلجبار، وفيه صيانة الرضيع عن املرض أو اهلالك أوالً

ثانياً، عند حتقق هذه الصيانة.
©±∏∑® …œU*«

أجرة اإلرضاع تعترب من نفقة الصغري، ونفقته واجبة يف ماله إن كان له مال، كسائر نفقته 
من طعام، وكسوة، وإن مل يكن له مال، فنفقته واجبة عىل أبيه ال يشاركه فيها أحد، فتجب 
عليه أجرة إرضاعه إذا كان قادراً بيساره أو بكسبه، وإذا كان فقرياً عاجزاً عن الكسب، أو 
األب  يكن  مل  إذا  عليه  نفقته  جتب  من  عىل  واجبة  الصغري  إرضاع  فأجرة  متويف  األب  كان 

موجوداً، وتستحق من وقت اإلرضاع.
كان  قبضه،  قبل  األم  ماتت  فلو  اإلبراء،  أو  باألداء  إال  يسقط  ال  صحيحاً  ديناً  وتعترب 
لورثتها املطالبة به، باعتباره من تركتها، ولو مات األب قبل أن تقبضه األم أخذ من تركته 

كغريه من الديون أسوة بسائر الغرماء.
©±∏∏® …œU*«

إذا قامت األم بالرضاع حال قيام الزوجية، أو يف عدة الطالق الرجعي أو البائن، فال 
حال  ويف  الزوجية،  حال  يف  عليها  باإلنفاق  مكلف  الزوج  ألن  اإلرضاع،  أجرة  تستحق 
العدة من الطالق الرجعي أو البائن، واجتامع نفقتني يف وقت واحد ال جيوز، لكفاية النفقة 

الواجبة هلا عىل الزوج للقيام هبذا احلق، وهذا مذهب احلنفية.
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وإذا قامت األم باإلرضاع بعد انتهاء الزوجية، وانقضاء العدة أو يف عدة الوفاة، فإهنا 
تستحق األجر عىل اإلرضاع من غري خالف بني الفقهاء، لقوله تعاىل: «فإن أرضعن لكم 
فاتوهن أجورهن»، فأوجب اهللا عىل األزواج أن يعطوا مطلقاهتم أجرة اإلرضاع إذا قمن 
به، وألن األم يف هذه احلالة ال جتب هلا النفقة عىل األب النفصام عري الزوجية، وانقطاع 

آثارها بانقضاء العدة أو الوفاة.
وإذا كانت املرضعة ليست أما، فإهنا تستحق األجرة عىل اإلرضاع يف كل حال.

وقت  من  حولني  من  ألكثر  تستحق  ال  اإلرضاع  أجرة  أن  (ب)  الفقرة  ووضحت 
للمرضع  يكن  ومل  كاملني،  حولني  الصغري  بلغ  فمتى  الفقهاء،  باتفاق  وذلك  الوالدة، 
أو  الرتايض  عىل  األجرة  يف  حقها  سقوط  يتوقف  وال  الرضاع،  بأجرة  املطالبة  يف  احلق 

القضاء.
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يراد بحضانة الصغري تربيته، ورعايته، وتعهده بتدبري طعامه، وملبسه، ونومه، وتنظيفه، 
أوالً  يثبت  احلضانة  وحق  يف تربيته رشعاً،  حق  أمره، ممن له  صالح  التي هبا  ومجيع شئونه 

للنساء، ثم للرجال عىل الرتتيب اآليت:
 األم، فهي أحق الناس باحلضانة، سواء أكانت زوجة أليب الصغري، أم مطلقة، ملا رو
أن امرأة جاءت إىل رسول اهللا صىل اهللا وعليه وسلم فقالت: يارسول اهللا، إن إبني هذا كان 
بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وأن أباه طلقني، وزعم أن ينزعه مني، 

قال هلا الرسول صىل اهللا وعليه وسلم: «أنت أحق به ما مل تتزوجي».
إليها  احلضانة  تفويض  يف  فكان  األوالد،  مشاق  حتمل  عىل  وأقدر  أشفق  األم  وألن 

مصلحة للصغري.
أمها،  إىل  احلضانة  حق  انتقل  للحضانة  أهالً  تكن  ومل  وجدت  أو  األم،  توجد  مل  فإن 

واملراد بأم األم هنا، أم األم من جهة األم، أو من جهة األب، وتقدم جهة اإلناث.
ثم إىل خالة املحضون الشقيقة، ثم اخلالة ألم، ثم اخلالة ألب، ثم خالة األم، وتقدم التي 
ألب وأم، ثم إىل ألم، ثم التي ألب، فإن مل توجد عمة لألم، انتقلت احلضانة إىل أم األب، 

.ثم أم أمه، ثم أم أم أبيه، ثم أم أيب األب، وتقدم اجلدة القربى عىل البعد
املحضون  أخت  إىل  ثم  األب،  إىل  احلضانة  انتقلت  األب  جهة  من  جدة  توجد  مل  فإن 

الشقيقة، ثم التي ألم، ثم التي ألب.
فإن مل يوجد للمحضون أخت أو وجدت ومل تكن أهالً للحضانة، انتقلت احلضانة إىل 

عمة املحضون الشقيقة، ثم التي ألم، ثم التي ألب.
فإن مل توجد عمة املحضون انتقلت احلضانة إىل عمة أبيه، عىل أن تقدم الشقيقة، ثم التي 

ألم، ثم التي ألب.
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فإن مل توجد عمة لألب، انتقلت احلضانة إىل خالة األب، عىل أن تقدم الشقيقة، ثم التي 
ألم، ثم التي ألب.

وعىل هذا صيغت الفقرة (أ).
وبعد هوالء تكون احلضانة للويص إذ كان املحضون ذكراً، فإن كان أنثى، وكان الويص 
، فال تثبت له احلضانة إذا كان غري حمرم هلا، ويقدم عليه من كان حمرماً هلا من  املختار رجالً
يف  السالم  عبد  ابن  واعتمده  التوضيح  يف  خليل  الشيخ  ذلك  ورجح  جد،  أو  عم،  أو  أخ، 

«التسويل» يف رشح التحفة، لفساد الزمن.
وبعد الويص تنتقل احلضانة إىل أخي املحضون، عىل أن يقدم األخ الشقيق، ثم األخ 
ألم، ثم األخ ألب، فإن مل يكن له أخ، انتقلت احلضانة إىل اجلد ألب، ثم إىل اجلد ألم ثم إىل 
أبن األخ الشقيق، ثم ابن األخ ألم، ثم ابن األخ ألب، فإن مل يوجد ابن أخ انتقلت احلضانة 
إىل العم الشقيق ثم العم ألم، ثم العم ألب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم ألم، ثم ابن 
العم ألب إن كان من يستحق احلضانة غالماً فإن كان أنثى مل يكن له احلق يف احلضانة إذا 
كانت تطيق املسيس، سواء أكان ابن العم مأموناً عليها أم غري مأمون ، ألنه ليس حمرم هلا.

والعامت  كاألخوات،  واحدة  درجة  يف  وكانوا  للحضانة،  املستحقون  تعدد  وإذا 
والشقيات، اختار القايض منهم األصلح للمحضون.

ومصدر هذه املادة فقه املالكية.
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يشرتط يف مستحق احلضانة من النساء أو الرجال:
١- البلوغ والعقل، ألن كل من الصغري والصغرية، واملجنون، واملعتوه يف حاجة إىل 
بشئون  القيام  إليهم  يوكل  فكيف  أنفسهم،  بشئون  القيام  حيسنون  ال  ألهنم  الغري،  عناية 

غريهم؟.
٢- األمانة بحفظ كل من الدين واملال، حسب املتبع من فقه املالكية.

٣- القدرة عىل تربية املحضون، وصيانته صحيا، وخلقياً، فإن كان باملرأة أو الرجل 
كرب  وكذا  احلضانة،  يف  ألحدمها  حق  فال  باملحضون،  بالعناية  القيام  عن  يعجزه  مرض 
أما  احلاضنة  إسالم  يشرتط  وال  الصغري،  بشئون  القيام  من  احلاضن  يمنع  الذي  السن 
اختالف  فيهام  يؤثر  وال  واحلنان،  الشفقة،  عىل  مبناها  احلضانة  ألن  غريها،  أو  كانت 
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دينها،  أمور  تعلمه  حاضنته  بدأت  بأن  املحضون،  دين  عىل  خطر  يتبني  مل  ما  الدين، 
وأصبح املحضون يعقل ذلك، واتضح أن فيه خطراً عىل دينه، فإنه يف هذه املسألة يسقط 

حقها يف احلضانة.
واشرتطت الفقرة (ب) من املادة أن يكون احلاضن حمرماً لألنثى، وعىل هذا ال يكون 
للرجل احلق يف حضانة ابنة عمه، لعدم املحرمية بينهام، وإعطاؤه هذا احلق يؤدي إىل الفساد 

والفتنة، فدرءاً هلذا ال يثبت له حق احلضانة.
كام يشرتط أي يكون عند احلاضن من يصلح للحضانة من النساء، كزوجة أو أم، أو 
خالة، أو عمة، ألن الرجل ليس له صرب عىل تربية األطفال، كالنساء، فإن مل يكن عنده من 

يصلح من النساء، فال حق له يف احلضانة.
وهذا هو فقه املالكية، وبه أخذ املرشوع.
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هبا  الزوج  ودخول  املحضون  من  حمرم  بغري  احلاضنة  زواج  أن  مالك  مذهب  يف  املقرر 
يف  عذر  له  يكن  ومل  عاماً،  وسكت  بزواجها،  الزوج  علم  إذا  إال  احلضانة،  يف  حقها  يسقط 

السكوت، وتبتدئ السنة من تاريخ علمه، فال حتسب املدة السابقة عىل العلم.
وال يقبل منه ادعاؤه عدم علمه بأن زواجها بغري حمرم مسقط حلقه يف احلضانة، ألن مثل 

ذلك مما ال جيهله أحد.
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احلاضنة غري املسلمة كاملسلمة يف حق إمساك ولدها، ما مل يعقل دينا، أو خياف أن يألف 
غري اإلسالم، فإن كان يعقل األديان، أو خيشى عليه أن تنشئه عىل غري اإلسالم، فإنه ينزع 

منها، ألن يف ذلك مصلحة للمحضون.
األعم  يف  التمييز  سن  ذلك  ألن  عمره،  من  السابعة  بلغ  إذا  منها  ينزع  حال  كل  ويف 

األغلب.
ومصدر هذه املادة مذهب احلنفية، وهو األصلح يف هذا الزمن.
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ويعود  بموانعه،  يمتنع  وإنام  باإلسقاط،  يسقط  ال  احلضانة  حق  أن  املادة  هذه  قررت 
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بزواهلا. واملعروف يف فقه املالكية أن املانع من استحقاق احلضانة إذا كان أمراً اضطرارياً، ال 
دخل للحاضنة فيه، فإن احلضانة تعود إ ليها بعد زوال املانع. وإن كان املانع أمراً اختيارياً 
فإن احلضانة ال تعود إليها بعد زوال املانع، فلو مرضت احلاضنة مرضاً يمنعها من احلضانة، 
احلضانة  فإن  احلج،  من  عادت  أو  مرضها،  من  شفيت  ثم  احلج،  فريضة  ألداء  سافرت  أو 

. تعود إليها، ألن املانع كان أمراً رضورياً
الزوج  فارقها  ثم  احلضانة،  يف  حقها  سقط  هبا،  ودخل  أجنبي  برجل  تزوجت  لو  أما 

بطالق أو وفاة، فإن احلضانة ال تعود إليها، ألن املانع كان باختيارها.
وير احلنفية والشافعية واحلنابلة، أنه إذا أُسقطت احلضانة ملانع، ثم زال املانع عادت 
احلضانة لصاحبها، سواء أكان املانع رضورياً أم اختيارياً، ورئي األخذ هبذا الرأي مراعاة 

ملصلحة املحضون، وألنه رأي اجلمهور.
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مل يرد يف القرآن الكريم، وال يف السنة النبوية نص حيدد الوقت الذي تنتهي فيه احلضانة، 
ومن ثم اختلف الفقهاء:

فري احلنفية أن حضانة الصغري تنتهي بالنسبة للغالم عندما يستغنى عن خدمة النساء، 
وقدرها «اخلصاف» بسبع سنوات وقدرها «الرازي» بتسع، والفتو يف املذهب احلنفي عىل 

األول.
وأما البنت فإن حضانتها تنتهي عند بلوغ السن التي تشتهي فيه وقدرت بتسع سنني.

وير الشافعية أن الولد ذكرا كان أو أنثى يبقى يف حضانة النساء حتى يبلغ السابعة، 
وعندها خيري بني أبيه وأمه، أو بني من حيل حملهام.

ومذهب احلنابلة يتفق مع احلنفية يف الراجح عندهم، وهو سن السابعة للغالم وبعده 
خيري بني أبويه، وهو الصحيح يف املذهب، وسن التاسعة للبنت عىل الرأي املشهور، وبعدها 

يكون األب أحق هبا من غري ختيري هلا.
أما املالكية فريون أن الغالم يبقى عند أمه،أو من حيل حملها يف احلضانة، حتى يبلغ، ثم 

يذهب بعدها حيث يشاء.
واملشهور يف مذهب مالك أن الغالم إذا بلغ جمنوناً، أو زمناً، سقطت حضانته عن األم، 

واستمرت نفقته عىل األب.
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ويقابل هذا ما قاله ابن شعبان: :أن أمد احلضانة يف الذكر حتى البلوغ، عاقال ً غري زمن».
أما بالنسبة للبنت، فتبقى يف حضانة أمها، أو ممن حيل حملها يف احلضانة، حتى تتزوج، 
ويدخل هبا زوجها، وعىل هذا لو عقد زواجها، ومل يدخل هبا الزوج، بقيت حضانتها، وكذا 

لو طلقت قبل الدخول، واستمرت حضانتها، ومل تسقط بالعقد عليها.
عىل  اخلالة،  عند  أو  اجلدة،  عند  أو  األم،  عند  تكون  البنت  يف «املدونة»: «أن  جاء  وقد 
حسب األحوال، حتى تبلغ النكاح، وخياف عليها، فإذا بلغت مبلغ النكاح، وخيف عليها، 
بلغت  وإن  تنكح،  حتى  هبا  أحق  كانت  وحتصني  ومنعة،  حرز،  يف  أمها  كانت  فإن  نظر، 
حمضونتها ثالثني أو أربعني سنة، ما دامت بكراً، فإذ خيف عىل البنت يف موضع احلضانة 
أبوها  اجلارية  ضم  حاهلا،  يف  مرضية  غري  كانت  أو  ومنعة،  حتصني  يف  تكن  ومل  هؤالء،  من 

إليه، أو أولياؤها، إن كان يف املوضع الذي تضم إليه كفاية وحرز».
ومن لغة املالكية صيغت هذه املادة، طرداً ملا عليه العمل.
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إذا  ذلك  له  يتأتى  وال  أحواله،  عىل  ويطلع  يتعهده،  أن  املحضون  لويل  أن  رشعاً  املقرر 
سافرت به احلاضنة إىل دولة أخر لإلقامة فيها، فإن أرادت السفر فله نزع املحضون منها، 

.واألمر كذلك بالنسبة للويل إذا أراد السفر باملحضون لإلقامة بدولة أخر
وعىل هذا جر احلكم الوارد يف املادة، أخذا من مذهب اإلمام ملك.

ومن البدهيي أن لكل من احلاضنة والويل أن يسافر باملحضون للتنزه وغريه، أو بإذن اآلخر.
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واألجداد  األبوين  من  لكل  حقاً  فجعلتها  املحضون،  رؤية  أحكام  املادة  هذه  نظمت 
عىل  االتفاق  عدم  وعند  الولد،  بيده  من   لد تكون  أن  الرؤية  يف  األصل  أن  وبينت  فقط، 
زمان ومكان الرؤية يعني القايض موعداً دورياً، ومكاناً مناسبا.ً ويراعى يف حتديد املكان أن 
يتمكن فيه بقية أهل الولد من رؤيته، أمال يف التعاطف والتآلف األرسي وصلة األرحام، 

وحتى ال يبقى جمال ألي شوائب ترسب يف نفسية املحضون.
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جاء يف الرشح الكبري للدردير يف فقه املالكية:
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له  حيتاج  ما  ومجيع  ووطائه،  وغطائه،  وكسوته،  نفقته  قبض  غريها  أو  أم  «وللحاضنة 
من  فيه  ملا  لك،  يعود  ثم  عندي،  ليأكل  إبعثيه،  هلا  يقول  أن  املحضون  أليب  وليس  الطفل، 
الرضر بالطفل واإلخالل بصيانته، والرضر عىل احلاضنة للمشقة، وليس هلا موافقة األب 

عىل ذلك لرضر الطفل...».
«وأما السكنى، فمذهب املدونة الذي به الفتو أهنا عىل األب للمحضون واحلاضنة 

معاً، وال اجتهاد فيه...».
يلزم  وال  املالكي،  الفقه  يف  باملشهور  أخذاً  للصغري،  الواجبة  النفقة  من  املسكن  فأجرة 
فال  لسكناها  خمصصاً  أو  فيه،  تقيم  مسكنا  متلك  احلاضنة  كانت  إذا  إال  شئ،  منه  احلاضنة 

تستحق أجرة مسكن للمحضون.
وذكرت الفقرة (أ) من املادة ١٩٩ أن احلاضنة ال تستحق أجرة حضانة إذا كانت أما، 
والزوجية قائمة بينها وبني أيب املحضون أو كانت معتدة له من طالق رجعي أو بائن، ألن 
هلا نفقة الزوجية، أو نفقة العدة، فال جتمع بني نفقتني، ملا يف أجرة احلضانة من شبه بالنفقة، 

وإنام تستحقها بعد انقضاء عدهتا.
ومصدر هذه املادة مذهب احلنفية، ألن املالكية يرون أن احلاضنة أما كانت أو غري أم ال 
تستحق أجرة حضانة، سواء أكانت زوجة أم مطلقة، فقد رو عن «أشهب» قوله: أن األب ال 
يكلف مع النفقة عىل الولد النفقة عىل اجلدة واألم، وال أجر حضانتها، وإنام عليه نفقة الولد خاصة.

وإذا كانت احلاضنة غري األم، فلها أجرة احلضانة، ما مل تتربع بذلك.
كام وضحت الفقرة (أ) أن احلاضنة ال تستحق أجرة حضانة يف أثناء مدة املتعة املحكوم 

هبا للحاضنة عىل أيب الصغري.
التي  السن  الصغري  بلوغ  حتى  حضانة  أجرة  تستحق  احلاضنة  أن  الفقرة (ب)  وبينت 
للصغرية،  سنوات  وتسع  للصغري،  سنوات  سبع  وهي  النساء،  خدمة  عن  عندها  يستغنى 
ألن احلضانة عمل من األعامل، فتستحق من يقوم هبا أجراً يف مقابلها، ومن القواعد املقررة 

. رشعاً أن من عمل عمالً لغريه، كانت أجرته واجبة عىل ذلك الغري، ما مل يكن متربعاً
وال تستحق احلاضنة أجرة حضانة بعد هذه السن، ألن املحضون بعدها يقوم بكثري من 
شئونه، وله أوقات للتسليم أو العمل، فمهمة النساء فيها أقرب إىل اإلرشاف والعناية منها 

إىل احلضانة.
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حتديد  يف  اختلفوا  ولكنهم  قريبه،  عىل  للقريب  النفقة  وجوب  مبدأ  عىل  الفقهاء  اتفق 
القرابة املوجبة لإلنفاق.

فري املالكية والشافعية أن نفقة األقارب ال جتب إال بني األقارب يف عمود النسب، 
وإن اختلفوا يف هذا اخلصوص أيضاً، فاملالكية يرون أهنا جتب عىل الولد ذكراً أو أنثى ألبيه 
وأمه األدنني، وجتب عىل األب لولده ذكراً أو أنثى وال جتب عىل األم نفقة ولدها، وال جتب 

لغري من ذكر من األقارب.
والشافعية يرون أن النفقة جتب عىل األصول لفروعهم، وعىل الفروع ألصوهلم من غري 

تقييد بدرجة، ألن األصول آباء، والفروع أوالد.
وذهب احلنفية إىل أن النفقة جتب عىل كل ذي رحم حمرم لذي رمحه، أما القريب غري 

املحرم، فال جتب النفقة عليه.
وقال احلنابلة: إن النفقة جتب عىل األصول لفروعهم، وعىل الفروع ألصوهلم، كام جتب 

عىل سائر األقارب، ولكن برشط أن يكونوا وارثني.
ورئي األخذ بمذهب الشافعية بأنه ال نفقة لألقارب سو األصول وإن علوا، والفروع 

وإن نزلوا، تقديراً لقوة القرابة.
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إذا كان األصل فقرياً سواء كان أباً، أو أماً، أو جداً، أو جدة، من جهة األب، أو من 
وملبس،  ومرشب،  مأكل  من  عليه،  نفقته  جتب  أنثى،  أو  ذكراً  مورس  ولد  وله  األم  جهة 
وسكنى، وعالج، ويدخل يف هذا نفقة اخلادم، إن احتيج إليه، بأن يكون األصل مريضاً أو 
شيخاً كبرياً، أو ما شابه ذلك، وكذلك نفقة زوجة األب غري األم إن كان يف حاجة إليها، 

فإهنا جتب عىل الفرع.
وإن  إعفافه،  وجب  إن  األصل  زوجة  نفقة  الفرع  عىل  جيب  أنه  املحتاج:  هناية  يف  جاء 
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احتاج األصل إىل الزواج ، أما نفقة األم فواجبة عىل كل حال.
وال يشرتط عجز األصل عن الكسب، فإنه ما دام حمتاجاً، ولو كان قادراً عىل الكسب، 
غني  مع  الكسب  عىل  األب  محل  يف  ألن  احلنفية،  مذهب  وهذا  الفرع،  عىل  نفقته  وجبت 
الفرع إيذاء له، واهللا أمرنا باإلحسان إىل الوالدين، وعدم إيذائهام، وألن اإلسالم جعل مال 

الولد ألبيه، حيث قال عليه الصالة والسالم: «أنت ومالك ألبيك».
املذهب  يف  قول  عىل  يسارهم  بحسب  األصل  نفقة  عليهم  جتب  األوالد  تعدد  وعند 

احلنفي، واملشهور للاملكية.
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إذا كان الولد فقرياً، صغرياً، أو كبرياً، ذكراً كان أو أنثى، فنفقته واجبة عىل أبيه املورس 
وإن عال.

ويشرتط يف الفرع أن يكون عاجزاً عن الكسب، ألنه إذا كان قادراً عىل الكسب كان 
مستغنياً بكسبه، ومل يكن يف حالة رضورة يتعرض فيها للهالك إن مل ينفق عىل أصله.

تعرضها  عدم  األنثى  يف  األصل  ألن  وباألنوثة،  بالصغر،  يكون  الكسب  عن  والعجز 
أو  وظيفة،  من  بالفعل  تكتسب  كانت  إذا  إال  إليه،  يدفعها  أن  لألب  وليس  العمل،  لعناء 
من حرفة، كخياطة ونحوها، فإهنا تكون مستغنية بكسبها، وعليها نفقة نفسها، فإذا مل تكن 
ال كسب هلا، أو ال يكفيها كسبها، تكون نفقتها واجبة عىل أبيها، أو من يليه من أصوهلا، 
عادت  واحتاجت  عدهتا،  وانقضت  طلقت،  فإن  زوجها،  عىل  نفقتها  فتكون  تتزوج  حتى 
نفقتها عىل أبيها، أو من يليه يف اإلنفاق عليها. كام يعد عاجزاً عن الكسب «املقعد» الذي 
حتصيل  يشغلهم  الذين  العلم  وطلبة  صناعة،  حيسن  ال  الذي  واألمي  العمل،  يستطيع  ال 
العلم عن الكسب، برشط أن يكون طالب العلم ناجحاً يف حياته التعليمية، فإن كان الهياً 
عن طلب العلم فعليه أن يسعى وراء رزقه، ويكتسب لينفق عىل نفسه، وال يكون كالً عىل 

غريه، وتستمر النفقة للولد الفقري العاجز حتى يستغنى بكسب أو بامل.
أو  منه،  يكتسب  عمل  له  ييرس  مل  ولكن  الكسب،  عىل  وقادراً  معرساً،  األب  كان  وإذا 
يرس له عمل يكتسب منه ماال يفي بحاجته، وحاجة من جتب عليه نفقتهم من أوالده، ففي 
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هذه احلالة جتب عليه النفقة ألوالده، ولكن ال يؤمر بأدائها، بل تؤمر األم بأدائها، إذا كانت 
مورسة، ويكون ما تؤديه األم ديناً هلا ترجع به عىل أبيهم إذا أيرس، وكذا إذا كان األب غائباً، 

وال يمكن استيفاء النفقة منه.
عن  عاهة تعجزه  أي  أو  سن  كرب  أو  ملرض  الكسب  عن  عاجزاً  فقرياً،  األب  كان  وإذا 

الكسب، فيعترب كاملعدوم، وجتب النفقة عىل من عداه من أقارب األوالد عند عدم أبيهم.
األبوين،  عدم  عند  عليه  جتب  من  عىل  النفقة  وجبت  معرسين  واألم  األب  كان  وإذا 

ويكون ذلك ديناً عىل األب يطالب به إذا أيرس.
ومصدر هاتني املادتني مذهب احلنفية.
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مجيعهم،  يكفي  ما  النفقة  عليه  جتب  من  يسار  يف  يكن  ومل  للنفقة،  املستحقون  تعدد  إذا 
من  غريها  بخالف  معاوضة،  الزوجة  نفقة  ألن  زوجاته،  أو  زوجته  اإلعطاء  يف  يقدم  فإنه 
ثم  الزمن،  غري  ثم  الزمن،  الكبري  الولد  ثم  الصغري،  الولد  ثم  وصلة،  فمواساة  األقارب، 
األم، ثم األب، ثم يكون سواهم سواء، يقسم عليهم ما يستطيعه املكلف بالنفقة، ويف هذا 

اتباع للعدل.
واألصل يف ذلك ما روي أن رجالً جاء إىل رسول اهللا – صىل اهللا عليه وسلم – فقال: 
فقال  نفسك،  عىل  به  تصدق  والسالم:  الصالة  عليه  له  فقال  دينار،  عندي  اهللا:  رسول  يا 
الرجل: عندي ديناراً آخر فقال له الرسول: تصدق به عىل زوجتك، فقال الرجل: عندي 
دينار آخر فقال له الرسول تصدق عىل ولدك. ويف رواية أخر تقديم الولد عىل الزوجة- 
فقال الرجل عندي دينار آخر فقال له الرسول تصدق به عىل خادمك، فقال الرجل : عندي 

دينار آخر فقال له الرسول أنت أبرص به».
ويف حديث آخر أن النبي صىل اهللا وعليه وسلم قال: إبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن 
فضل شئ فألهلك، فإن فضل شئ فلذوي قرابتك، فإن فضل شئ عن ذوي قرابتك فهكذا 

وهكذا «أي وزعه يف الناس كيف شئت».
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عليه  أمجعت  وما  الكويت،  يف  املحاكم  عمل  عليه   جر ما  املادة  هذه  حكم  يف  روعي   
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يف  خالف  احلنفي  للمذهب  كان  وإذا  العربية،  البالد  يف  السائدة  الشخصية  األحوال  قوانني 
إسناد احلكم إىل يوم صدوره فقط، فإنه يف تعليلهم، الستثناء املدة إذا كانت أقل من الشهر، 
قالوا: إن القايض جيب أن يمكن من إصدار حكمه، وهذه املدة تكفي لصدور حكم القايض.
النفقة  يف  حقه  تعطل  التي  بالعراقيل  يضار  ال  النفقة  طالب  أن  التعليل  هذا   ومغز
من يوم طلبها، وال بام استحدث من إجراءات يف نظام املرافعات تؤخر الفصل يف دعواه، 
من  ذمة  يف  ديناً  وتعترب  عليها،  الرتايض  أو   الدعو رفع  تاريخ  من  حقه  حيفظ  أن  فوجب 

وجبت عليه ال يسقط إال باألداء أو اإلبراء.
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دين  وبني  أبيه،  عىل  الواجبة  الولد  نفقة  بني  التقاص  جريان  عدم  املادة  هذه  مؤدي 
األب عىل األم احلاضنة، إن كان له دين عليها صيانة حلياة الولد، وخشية عليه من الرضر، 
فاملستحق هنا للنفقة هو الولد ال األم، فلذلك مل يشرتط إعسارها ملنع املقاصة يف نفقة الولد، 
األم  كانت  ولو  الولد،  ونفقة  األم  عىل  دينه  بني  األب  طلبه  إذا  اجلربي  التقاص  يمتنع  بل 

مورسة، فيؤمر األب بالنفقة عىل الولد، ويالحق األم يف أمواهلا بدينه عليها.
ومن املقرر رشعاً أن إحياء املهج مقدم عىل املال، وأمثلة ذلك كثرية يف مواطن فقهية 

عديدة.
ونصت املادة ٢٠٧ عىل أن يرسي عىل نفقة األقارب حكم املادة ٧٩ من هذا القانون.
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اإلنسان قبل استكامل أهليته يسمى قارصاً، سواء أكان فاقد هذه األهلية كلها أم كان 
ناقصها، كام يف املرحلة بني التمييز والرشد.

وعىل القارص من حني والدته إىل بلوغه ثالث واليات:
األوىل: والية حضانته، وقد سبق الكالم عنها.

الرشعي  والبلوغ  مقيد.  غري  بلوغه  إىل  وصيانتها،  نفسه  عىل  املحافظة  والية  الثانية: 
فإذا  معينة،  بسن  التقيد  دون  بالغاً،  كان  فمتى  املعروفة،  الطبيعية  العالمات  بظهور  يكون 
تأخر ظهورها اعترب بالغاً حكامً بتامم اخلامسة عرشة من العمر، سواء يف الذكور أو اإلناث.
الغفلة  وذوي  واملعاتيه،  واملجانني  الصغار،  عىل  وتثبت  املالية،  الوالية  والثالثة: 

والسفهاء.
والقارص يف مجيع األحوال حمتاج إىل من يقوم عىل شؤونه، ولذلك وجب رشعاً تعيني 

من يتوىل أمره يف نفسه أو ماله.
والوالية عليه نوعان:

والية عىل النفس، ووالية عىل املال.
ونفسه،  القارص  بشخص  تتعلق  التي  وهي  النفس  عىل  الوالية  عىل  هنا  ونقترص 
وعامدها  باألرسة،  وثيق  ارتباط  ذات  وهي  والعمل،  والتطبيب،   ، والتعليم  كالتزويج، 
يف  األصل  كان  ولذا  حقوقه،  وصيانة  القارص،  رعاية  عىل  قادراً  حريصاً،  الويل  يكون  أن 
الوالية أن يتوالها من األرسة أقرب الناس نسبياً إىل القارص، كابن الصغري، وابن املجنون، 
واألب رب األرسة، فهو عادة أحرص الناس عىل مصلحة أوالده، ومستقبلهم، ويليه اجلد 
العاصب. ولذا جعل الشارع الوالية أوالً لألب، ثم للجد العاصب، وعند عدم وجودمها 
تكون الوالية للعاصب بنفسه حسب ترتيب اإلرث برشط أن يكون حمرماً ، وعند التساوي 
يف الدرجة والقوة ختتار املحكمة من تراه منهم، فإن مل يوجد أحد من هؤالء عينت املحكمة 
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من تراه من غريهم.
ومن البدهيي أنه إذا اختلفت احلاضنة وويل املحضون يف غري ما يتعلق بخدمته فاألمر 

للويل، كام يف توجيهه إىل حرفة، أو نوع معني من التعليم.
وإذا كانت مهمة الويل العمل عىل مصلحة الصغري يف نفسه وماله، فيشرتط أن يكون 

، أميناً، متحداً معه يف الدين، قادراً عىل محاية مصاحله. أهالً لذلك، بأن يكون بالغاً عاقالً
ويكون  واليته  فتسلب  الصالحية،  قامت  املذكورة  الرشوط  من  رشطاً  الويل  فقد  فإذا 

ذلك بحكم تصدره املحكمة بناء عىل طلب من هتمه مصلحة القارص.
من  الوالية  سلبت  أو  القارص،  عىل  ويل  يعني  ومل  موجوداً،  اجلد  أو  األب  يكن  مل  وإذا 

الويل، تعهد املحكمة بوضع القارص يف يد أمني، أو جهة خريية، حتى تعني ولياً عليه(¿).
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قد عرفت الوصية يف املادة ٢١٣، بأهنا ترصف يف الرتكة مضاف إيل ما بعد املوت، وهذا 
التعريف أشمل، وأضبط، مما عرفها الفقهاء األقدمون، فقد عرفها بعضهم بأهنا تربع مضاف 
إىل ما بعد املوت، وبعضهم بأهنا إسم ملا أوجبه املويص يف ماله بعد املوت،، وهذان التعريفان 
ال يشمالن بعض الوصايا، كالوصية بتقسيم الرتكة بني الورثة، لكن تعريف القانون يشمل 
كل الوصايا، فهو يشمل التمليكات، واإلسقاطات، وتقرير مرتبات، ويشمل تقسيم الرتكة 

بني ورثة املتويف، ويشمل الوصية باملنافع دون األعيان.
أو  بالعبارة  تنعقد  أهنا  وهو   ،٢١٤ املادة  من  األويل  الفقرة  يف  ذكر  قد  الوصية  وركن 

بالكتابة، فإذا كان املويص عاجزاً عنهام، انعقدت بإشارته املفهمة.
واملقرر عند احلنفية أن الترصف ينشأ بالعبارة إن كان املترصف قادراً عليها، وال تغني 
الكتابة عن العبارة إال إذا كان العقد باملراسلة، إذ املشافهة غري ممكنة يف هذا احلال، فتقوم 
غريها  إىل  تنتقل  فال  باأللفاظ،  تكون  أن  الدالالت  يف  األصل  ألن  وهذا  مقامها،  الكتابة 
إال عند العجز، فإذا كان املويص عاجزاً عن العبارة كاألخرس ومن اعتقل لسانه، قامت 
اإلشارة املفهمة أو الكتابة مقام اللفظ، وإذا كان ال يستطيع النطق، وال يعرف الكتابة اكتفى 
باإلشارة، وإن كان يعرف الكتابة ففي املذهب رأيان: أحدمها أنه ال جيوز العقد باإلشارة 

والثاين أنه تكفي اإلشارة.
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بالعبارة  الوصية  انعقاد  بني   سو إذ  احلنفية،  مذهب  غري  عىل  القانون   جر وقد 
والكتابة، ومل جيعل جواز اإلنشاء بالكتابة عند عدم إمكان العبارة، بل جعل انعقاد الوصية 
قراءهتا  ثم  بالكتابة،  إنشائها  جواز  رواية  ويف  الكتابة،  أو  العبارة  عن  العجز  عند  باإلشارة 

عليه، وهذا يتفق مع مذهب اإلمام مالك، وقول يف مذهب اإلمام أمحد.
احلوادث  يف  اإلنكار  عند  تسمع  ال  أنه  عىل   ٢١٤ املادة  من  الثانية  الفقرة  نصت  وقد 
وفاة  بعد  عنها  القويل  الرجوع  أو  الوصية   دعو القانون  هبذا  العمل  تاريخ  من  الواقعة 
إمضاؤه،  وعليها  املتويف،  بخط  مجعيها  مكتوبة  أو  رسمية،  أوراق  وجدت  إذا  إال  املويص 
تدل عىل ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً عىل توقيع املويص عليها، 

وجيوز يف حالة الرضورة، إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلني حرضاها.
مذهب  أحكام  هو  الوصية،  ومنها  الشخصية،  األحوال  يف  الكويت  دولة  يف  واملطبق 

اإلمام ملك، التي تقيض بجواز إثبات الوصية بأي دليل رشعي كالبينة الرشعية وغريها.
ولكن الفقرة السابقة اشرتطت لسامع دعو الوصية أو الرجوع القويل عنها بعد وفاة 

املويص يف غري حالة الرضورة توافر إحد احلاالت اآلتية:
أ. أن تكون الوصية أو الرجوع عنها ثابتة بأوراق رسمية.

ب. أو أن تكون الوصية أو الرجوع عنها مكتوبة كلها أو كله بخط املتويف، وعليها إمضاؤه 
كذلك تدل عىل ما ذكر.

ج. وأن تكون ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا عىل توقيع املويص عليها، ويف حالة 
الرضورة جيوز إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين حرضاها.

والذي دعا إىل عدم سامع الدعو بالوصية أو الرجوع عنها يف غري األحوال املذكورة 
كثرت  أن  ذلك  عن  ونشأ  الديني،  الوازع  ضعف  فقد  االطمئنان،  إىل  أدعى  اتباعه  أن  هو 
أو  الوصية  يقر  أن  وبني  بينه  املوت  حال  وقد  املويص،  وفاة  بعد  الباطلة  الوصايا  دعاوي 
مزورة  بشهادات  الوصية  إثبات  السهل  ومن  احلقيقة،  يعلمون  ال  قد  والورثة  ينكرها، 

ملفقة.
الدعاوي  إال  تسمع  أال  عىل  النص  ئي  رُ الباطلة،  والوصايا  املزورة  لالدعاءات  فقطعاً 

السابقة، وهذا ال جيايف الرشيعة، وال خيرج عنها.
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حق  «ما  وسلم  عليه  اهللا  صىل  قوله  من  أخذاً  سنة،  الوصية  أن  إىل  احلنابلة  ذهب  فقد 
أمرئ مسلم له شئ يويص فيه، يبيت ليلتني إال وصيته مكتوبة عنده».

عىل  النص  ويف  واحلادثة.  واملكان  بالزمان،  القضاء  خيصص  أن  األمر  ويل  حق  ومن 
عدم سامع الدعاوي يف غري احلاالت املذكورة حث للناس عىل توثيق وصاياهم رسمياً وأن 
تكون كتابتها مجيعاً بخطهم، وإمضائهم إياها، أو التصديق عىل توقيعهم عليها، وليس يف 

ذلك تكليف الناس بام يشق عليهم، فقد توافرت الوسائل، وكثر وعي الناس.
وهذا كله عند إنكار الوصية.

أما عند اإلقرار هبا فتسمع يف غري احلاالت املذكورة، وكل هذا يف احلاالت العادية، أما 
إثبات  احلالة  هذه  مثل  يف  فيجوز  وأوىص  سفر،  يف  املويص  يكون  كأن  الرضورة،  حالة  يف 
مل  من  شهادة  تقبل  فال  يويص،  وهو  املويص،  حرضا  عدلني،  شاهدين  بشهادة  الوصية 
حيرضها، وكل هذا بعد تاريخ العمل هبذا القانون. وسيأيت بيان معنى الرجوع القويل وغريه 

يف املادة (٢٢٨).
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موضوع هذه املادة هو الرشط يف الباعث عىل الوصية، إذ الرشوط يف الوصية أنواع، 
منها ما يرجع إىل الباعث عليها، ومنها ما يرجع إىل صيغتها، ومنها ما يرجع إىل املويص، 
ومنها ما يرجع إىل املويص له، ومنها ما يرجع إىل املويص به، وهذا كله يف الوصية االختيارية 

ال الواجبة.
فام يرجع إىل الباعث عليها فقد أوردته املادة – واملراد بالباعث السبب الذي دعا املويص 
ودفعه إىل إصدار وصيته – فإذا ما صدرت الوصية وجب البحث عن العوامل التي دفعت 
من  الوصية  صاحب  وفيام  اشرتطه،  فيام  بالنظر  وذلك  به،  أوىص  بام  اإليصاء  إىل  املويص 
ظروف ومالبسات، فإذا تبني من ذلك أن السبب الذي دفعه إىل اإليصاء غري مرشوع ومناف 
ملقاصد الرشع، ومل يكن يقصد بوصيته خرياً، وال مصلحة مرشوعة، كانت الوصية باطلة.

. واملراد بالباعث املنايف ملقاصد الشارع ما جيعل الوصية حمرمة أو مكروهة حتريامً
القامر  ألندية  كالوصية  نصاً،  حمرم  بأمر  الوصية  هي  للمعصية  وضعت  التي  والوصية 

واملرقص.
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والوصية التي ليست يف ذاهتا حمرمة، بل هي متليك مباح، ولكن الباعث عليها أمر حمرم، 
كالوصية خلليلته ليضمن أن تستمر معه عىل احلال املحرمة بينهام، وكالوصية ألهل الفسوق، 
والشافعية،  واملالكية،  احلنفية،  ذهب  باملعصية  الوصية  وإىل بطالن  فسقهم،  ليستعينوا عىل 
واحلنابلة، وأهل الظاهر، والشيعة اجلعفرية، والزيدية، فبطالن الوصية باملعصية حمل اتفاق 

بني املذاهب.
هو  كام  حتريامً،  بمكروه  أو  بمحرم  كانت  إن  تبطل  الوصية  أن  عىل  القانون   جر وقد 
مذهب احلنفية – واملكروه حتريامً يعد من املحرم عند غري احلنفية- ولكن احلنفية ال جيعلونه 
من املحرم، ولكن يعطونه حكمه. فالوصية بامل يشرتي به مخر، أو بألف دينار ليشرتي به 
كفن، أو بامل تبنى به قبة عىل قربه، أو ليبني به مسجد حول قربه باطلة، ألهنا بمحرم، أو 

مكروه حتريامً، واملكروه تنزهيا ال تبطل به الوصية.
واملادة بصيغتها املذكورة تشمل وصية الرضار، وتفيد أهنا باطلة – ومجهور الفقهاء عىل 
أن الوصية إذا كانت بالثلث، أو بأقل منه، وكانت لغري وارث مل تكن من وصية الرضار، 
ورثته  بذلك  ترضر  بكثريه،  أم  ماله  بقليل  أكانت  سواء  املويص،  قصد  كان  مهام  تبطل  فال 
أم ال، وإن من الفقهاء من خالف ذلك، وجعل الوصية وصية رضار إذا قصد هبا املويص 
اإلرضار بورثته، وإن كانت بأقل من الثلث أو ألجنبي، وأن املدار يف ذلك عىل قصد املورث 

اإلرضار، فإذا مل يقصد ذلك مل تكن وصية رضار.
هذا هو احلكم يف وصية املسلم.

أما وصية غري املسلم فقد نصت الفقرة األخرية من املادة عىل أهنا تكون صحيحة إال 
إذا كانت حمرمة يف الرشيعة اإلسالمية، والوصايا التي تصدر من غري املسلم قد تكون قربة 
يف رشيعته ويف اإلسالم، كالوصية بإرساج بيت املقدس، أو لفقراء املسلمني، فإن الوصية 
اإلسالم،  ويف  املويص  رشيعة  يف  بمحرم  الوصية  تكون  وقد  األديان،  كل  يف  قربة  للفقراء 
كالوصية للمغنيات والنائحات، والوصية بذلك باطلة، ألهنا معصية يف كل الرشائع، وقد 
تكون الوصية بام هو قربة عندهم، وليس قربة يف اإلسالم، وهذه القربة قد تكون حمرمة يف 
الرشيعة اإلسالمية، وقد ال تكون، فالوصية بمبلغ يرصف عىل من يدعون للدين املسيحي، 
وارتداد املسلمني يف قربة عند غري املسلمني، لكنها حمرمة يف اإلسالم، فال يصح العمل هبا، 

ومثل هذه الوصية باطلة ملخالفتها للرشيعة اإلسالمية.
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بينت املادة ٢١٦ حكم هذه الوصايا فذكرت أهنا صحيحة، سواء أكان الرشط صحيحاً 
أم غري صحيح، مع مراعاة ما نصت عليه املادة ٢١٣ من عدم صحة الوصية باملعصية، أو 

التي يكون الباعث عليها منافياً ملقاصد الرشيعة.
ومن املقرر أن الصيغة املنشئة للعقود والترصفات إما منجزة، أو معلقة، أو مضافة.

فاملنجزة هي ما تدل عىل إنشاء العقد ووجوده يف احلال كالبيع والرشاء.
واملضافة إىل املستقبل هي ما تدل عىل إنشاء العقد يف احلال، ولكن تؤخر أحكامه إىل 

زمن مستقبل، كإجارة تعقد يف احلال عىل أن تنفذ بعد شهرين.
يف  الوقوع  مستحيل  غري  أمر  وجود  عىل  العقد  وجود  ترتيب  عىل  تدل  ما  واملعلقة 

املستقبل.
ومن الواضح أن الوصية ال تنعقد بصيغة منجزة، ألن آثارها تتأخر إىل ما بعد املوت، 

فال تصح إال مضافة إىل املستقبل، أو معلقة.
بعضها،  اعتبار  وأوجب  برشوط،  مقرتنة  الوصية  صيغة  تكون  أن  القانون  أجاز  وقد 
أو  للمويص  مصلحة  فيه  كان  ما  وهو  الصحيح،  الرشط  اعتبار  فأوجب  بعضاً،  وألغى 
املويص له أو غريمها، ومل يكن منهياً عنه، وال منافياً ملقاصد الرشيعة، وألغى اعتبار الرشط 

غري الصحيح.
ومثال الرشط الذي يف مصلحة للمويص أن يبدأ يف تنفيذ الوصايا بام فاته من زكاة أو 
حج، ومثل الذي فيه مصلحة للمويص له، أن يبدأ من الوصية بسداد دينه، ومثل الذي فيه 
جيد  ال  من  حق  من  يكون  أن  عىل  اجلهات  من  جلهة  دار  بنفقة  يويص  أن  لغريمها،  مصلحة 

سكناً من ذريته، أن يسكن فيها.
املال،  من  معني  قدر  ختصيص  وصايا  تنفيذ  يف  يشرتط  أن  عنها  املنهي  الرشوط  ومثال 

ليكون أجرة للنائحات، أو املغنيات.
املادة  ومقتىض   . عزياً دام  ما  لشخص،  يويص  أن  الرشع  ملقاصد  املنايف  الرشط  ومثال 
تتمخض  مل  فإن  سبق،  كام  فيبطل  ملعصية،  الوصية  صحة  يف  تؤثر  ال  الباطلة  الرشوط  أن 

للمعصية وقرنت برشط غري صحيح بطل الرشط، وصحت الوصية.



≠ ≤±≤ ≠

مصلحة  حيقق  أنه  بمعنى  قائمة،  فيه  املصلحة  دامت  ما  يراعى  الصحيح  والرشط 
للمويص له، فإذا أوىص شخص لفقراء بمبلغ ينفق يف كسوهتم، وكان مصلحتهم يف ذلك، 
ورصف فيها، فإن كانت مصلحتهم يف أخذ نقود أو طعام، أعطوا النقود أو الطعام، فاملناط 

هو املصلحة.
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املراد بمن هو أهل للتربع البالغ العاقل الرشيد، غري املحجور عليه لسفه أو غفلة، وبناء 
املغمى  أو  املعتوه  أو  املجنون،  وصية  وال  يميز  ال  الذي  الصبي  وصية  تصح  ال  ذلك  عىل 
فتكون  معتربة،  عبارة  وال  إرادة،  هلؤالء  ليس  إذ  األئمة،  مجيع  بني  اتفاق  حمل  وهذا  عليه، 

وصيتهم باطلة باتفاق.
وكذلك ال تصح وصية السكران، إذا أوىص حال سكره ألنه وهو كذلك غري عاقل، 
وال إرادة له، وهذا مذهب املالكية واحلنابلة، والشيعة اجلعفرية، وذهب احلنفية إىل صحة 
من  يأيت  قد  أنه  يعلم  وهو  السكر  عىل  أقدم  إذ  لقصده،  اعتباراً  و  له  زجراً  السكران  وصية 
االلتزامات ماالً يقصده، وذلك عندهم إذا سكر بمحرم، أما إذا سكر بغري حمرم، كأن رشب 

. املسكر للتداوي فوصيته باطلة، النعدام إرادته، وهذا ما ذهب إليه الشافعية أيضاً
وطبقاً ملا اشرتطته املادة من أن يكون املويص أهالً للتربع، فإن وصية املكره، واهلازل، 

واملخطئ غري صحيحة، وهو ما ذهب إليه األئمة األربعة، والزيدية، والشيعة واجلعفرية.
أما وصية املحجور عليه لسفه أو غفلة، ووصية من بلغ ثامين عرش سنة فإهنا باطلة إال 
إذا أذنت هبا املحكمة املختصة قبل حصوهلا، أو أجازهتا بعد حصوهلا، ذلك أن سن الرشد 
حسب القانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ هو إحد وعرشون سنة ميالدية، وإذا طرأ اجلنون عىل 
املوت،  قبل  إفاقة  منه  حتصل  ال  الذي  وهو  مطبقاً،  اجلنون  كان  فإن  الوصية،  بعد  املويص 
تبطل،  فال  مطبق  غري  كان  وإن  احلنفية،  ملذهب  طبقاً  الوصية،  بطلت  املوت  حتى  واستمر 

وهو مذهب املالكية واحلنابلة.
أما وصية املرتد فموضع خالف بني األئمة، فعند صاحبي أيب حنيفة: أيب يوسف وحممد 
تقتل،  ال  ألهنا  جائزة،  املرتدة  وصية  أن  حنيفة  أبو  وقال  جائزة،  واملرتدة  املرتد  وصية  أن 
أيب  عن  القولني  وأحد  والشافعية،  املالكية  وعند  ردته.  عىل  مات  إن  باطلة  املرتد  ووصية 
حنيفة أن وصية املرتد واملرتدة موقوفة، فإن ماتا عىل الردة بطلت، وإن عادا إىل اإلسالم، 

صحت ولعل هذا الرأي هو أعدل اآلراء.
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أورد القانون رشوط املويص له، وما يتصل هبا يف املواد ٢١٨- ٢٢١، وذلك باإلضافة 
إىل ما سبق يف املادة ٢١٥.

وقد جاء يف املادة ٢١٨ أنه يشرتط يف املويص له رشطان:
. األول: أن يكون معلوماً

الثاين: أن يكون موجوداً عند الوصية إن كان معيناً، فإن مل يكن معيناً مل يشرتط فيه أن 
يكون موجوداً عند الوصية، وال وقت موت املويص.

جهات  من  وغريها  اخلريية  واملؤسسات  للمساجد  الوصية  أن  املادة (٢١٩)  وذكرت 
ومصاحلها  عامرهتا،  عىل  وترصف  صحيحة،  العامة  واملصالح  العلمية،  واملؤسسات  الرب، 
وفقرائها، وغري ذلك من شئوهنا، ما مل يتعني مرصف الوصية هلا بعرف أو داللة، كام تصح 
الوصية هللا تعاىل بدون ذكر جهة معينة، وألعامل الرب بدون تعيني جهة منها، وترصف حينئذ 

يف وجوه اخلري.
ولكنها  موجودة،  غري  الرب  جهات  من  معينة  جلهة  الوصية  أن   (٢٢٠) املادة  يف  وذكر 
لتلك  جمانس  أقرب  عىل  الوصية  رصفت  وجودها،  تعذر  فإن  صحيحة،  مستقبالً  ستوجد 

َ ملذهب احلنابلة. اجلهة، طبقاً
وذكرت املادة (٢٢١) أن الوصية تصح مع اختالف الدين وامللة، ومع اختالف الدارين، 
وما مل يكن املويص تابعاً لبلد إسالمي، واملويص له غري مسلم تابع لبلد غري إسالمي، متنع 

رشيعته من الوصية ملثل املويص.
واشرتاط أن يكون املويص له معلوماً، وموجوداً عند الوصية، إن كان معيناً حمل اتفاق 
إال أن  احلالة ال يتصور  هذه  ويف  املويص له قد يكون باإلشارة إليه،  املذاهب، وتعيني  بني 
يكون موجوداً عند الوصية، وقد يكون بذكر اسمه، سواء أكان واحداً أم متعدداً، وقد يكون 
بذكر صفة خمتصة به تدل عليه شخصياً، لداللة إسمه عليه، وذلك كأن يويص شخص حلمل 
فالنة، أو حلمل هذه املرأة، أو ألكرب أوالد فالن سنا، أو ألول ولد يولد لفالن، أو نحو ذلك 
من األوصاف، ففي هذه األحوال كلها يشرتط القانون أن يكون املويص له موجوداً عند 

الوصية، مع مالحظة استثناء جهات الرب إذا أوىص إىل جهة معينة منها.
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وصحة الوصية للمنشآت اخلريية املعينة غري املوجودة هو مذهبا احلنابلة واملالكية.
وعند املالكية، ال يشرتط يف احلمل املويص له، أن يكون موجوداً عند الوصية، وتصح 

الوصية باملرتبات لغري املوجودين، وذلك استثناء مما اشرتطته املادة ٢١٨.
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أنه   ٢٢٢ املادة  يف  فذكر  املواد،  هذه  يف  هبا  يتصل  وما  به،  املويص  رشوط  القانون  ذكر 
يشرتط يف املويص به ثالثة رشوط:

أن يكون مما جيري فيه اإلرث، أو يصح أن يكون حمالً للتعاقد حال حياة املويص. ١ .
. أن يكون متقوماً عند املويص إن كان ماالً ٢ .

أن يكون موجوداً عند الوصية يف ملك املويص إن كان معيناً بالذات. ٣ .
يكون  أن  أو   ، منقوالً أم  عقاراً  أكان  سواء  اململوك  املال  هو  اإلرث،  فيه  جيري  والذي 
حقاً من احلقوق التي تنتقل باإلرث كالديون الثابتة يف ذمة املدينني، فإهنا تنتقل بوفاة الدائن 
، أم حقاً من احلقوق املالية، ويتناول كذلك حقوق االرتفاق،  إىل وارثه سواء أعدت أمواالً
وهي حقوق املرور والرشب،والتعيل، وحق املسيل، ألهنا كلها حقوق مالية تنتقل باإلرث، 
فكل ما ذكر حمل لإليصاء، فتصح الوصية بالعقار، وباملنقول، سواء أكان حتت يد املويص، 
أم حتت يد نائبه، كيد املستأجر، والوديع، واملستعري، كذلك تصح الوصية، ولو كان املويص 
به يف يد الغاصب، وتصح الوصية بالدين سواء أكانت الوصية للمدين أم لغريه، وتصح 
بالبناء والغراس ولو يف أرض الغري، وهناك حقوق الزمة ملحاهلا، ال تنفك عنها فتنقل إىل 
الشفعة،  كحق  وذلك  عنها،  بالتنازل  إىل  حماهلا  عن  تنفك  فال  هلا،  وتبعاً  حماهلا  مع  الورثة، 
وحق اخليار لسبب العيب، أو لسبب فوات وصف مشرتط، فمثل هذه احلقوق ال يتصور 

اإليصاء هبا إىل غري من تنتقل إليه بالوراثة.
ال  فإهنا  كاملنفعة  وذلك   ، ماالً ماليس  هو  املويص  حياة  حال  للتعاقد  حمالً  يكون  ومما 
تورث، ولكنها تصلح ألن تكون حمالً لتعاقد املويص حال حياته، فيملكها بعقد اإلجارة، 
وبعقد اإلعارة، وبالوقف، وكذلك حق تأجيل الدين، فإنه وإن انتقل إىل الوارث بأجله، 
لكنه يصلح ألن يكون حمالً اللتزام الدائن، وعقده، فيؤجل للمدين الدين ويلزمه األجل. 

وعىل ذلك تصح الوصية بتأجيل الدين، و الرباءة منه، والوصية بالرباءة من الكفالة.
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أن  أي   ، ماالً كان  إن  املويص  عند   َ متقوماً يكون  أن  به  املويص  يف  املادة  اشرتطت  وقد 
، ألن وصف التقوم إنام يكون يف  يكون متقوماً يف رشيعة املويص واملويص له إذا كان ماالً

األموال ال يف غريها.
واملتقوم هو ما كان له قيمة عند االعتداء عليه، وذلك ال يكون إال يف األموال اململوكة، 
ألن األموال اململوكة منها ما هو متقوم، ومنها ما هو غري متقوم، فاخلمر مال، ولكنه غري 

متقوم يف رشيعة اإلسالم.
وبناء عىل ذلك فال يصح ملسلم أن يويص بخمر ولو لذمي.

واملنافع يف عرف القانون من األموال، فيجب لصحة الوصية هبا أن تكون متقومة يف 
متقومة  منفعة  ألهنا  دار  بسكنى  الوصية  فتصح  املذكور،  الرشط  عىل  بناء  املويص،  رشيعة 
يستعاض عنها باملال يف عقد اإلجيار، وال تصح الوصية بمثل االستظالل بظالل جدار ألهنا 

منفعة غري متقومة.
كان  إن  املويص  ملك  يف  الوصية  عند  موجوداً  به  املويص  يكون  أن  الثالث:  والرشط 
التي  بالغنم  أو  الغنم،  هبذه  أو  لفالن،  الدار  هبذه  كالوصية  بالشخص،  أو  بالذات  معيناً 

، وهذا الرشط حمل اتفاق بني الفقهاء. أملكها اآلن، مثالً
عند  وجوده  يشرتط  فال  بالذات،  وال  بالشخصية  معني  غري  به  املويص  كان  إذا  أما 
الوصية، وإنام يشرتط وجوده عند الوفاة، فإذا قال شخص: أوصيت لفالن بكتبى وليس 
كتب  عنده  وليس  توىف  فإذا  كتب،  عن  تويف  إذا  وصيته  صحت  الوصية،  عند  كتب  له 
كانت وصيته باطلة، واشرتاط أن يكون املويص به وقت اإليصاء ملكاً للمويص إذا كان 

. معيناً هو مذهب األئمة مجيعاً
وإذا كان املويص به جزءاً شائعاً يف مال معني، فإن وجوده يف ملك املويص رشط عند 
به  املويص  وجود  عدم  مع  الوصية  صحة  فيها  قرروا  مسألة  هناك  ولكن  الوصية.  وجود 
وقت الوصية، وال وقت الوفاة، وذلك إذا ما أوىص بغلة بستانه، فإذا مات وليس يف بستانه 
غلة صحت الوصية، وتكون له الغالت املستقبلة، ما دام حياً، وإذا كانت يف البستان غلة 
وقت الوفاة كانت الوصية يف الغلة القائمة، ويف الغالت املستقبلة، ما دام حياً، ألن الوصية 
بالغلة من قبيل الوصية باملنافع، وهي جتوز الوصية هبا، وإن كانت تتجدد بعد وفاة املويص، 
، وكذلك احلكم فيام لو أوىص  وألن الغلة إسم للموجود وقت الوفاة، وما يوجد مستقبالً
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بثمرة بستانه، وذلك طبقاً ملذهب الشافعية الذين ال يفرقون بني الوصية بالغلة والثمرة، عىل 
خالف مذهب احلنفية الذين يفرقون بينهام.

وما جاء يف املادة ٢٢٣ هو تفصيل ملا ذكر يف املادة ٢٢٢ إذ اخللو من احلقوق التي تنتقل 
عامرة  يف  ماله  أنفق  من  يملكه  ملا  اسم  املادة  مصدر  املالكي  للمذهب  طبقاً  وهو  باإلرث، 
من  للوقف  ريع  وجود  وعدم  حاجتها،  عند  الوقف  مصارف  عىل  الرصف  يف  أو  الوقف، 
املنفعة التي دفع النقود يف مقابلها، وحق األولوية يف البقاء فيه، وقد ذكر له املالكية ثالث 

صور:
األوىل: أن تكون عني الوقف خمربة، فيؤجرها ناظر الوقف ملن يعمرها من ماله، عىل 
 ، أن يكون رشيكاً للوقف بام زادته فيه عامرته، فإذا كانت تؤجر مثل العامرة بامئة دينار مثالً
ثم صارت تؤجر بعدها بامئتني، كان صاحب العامرة رشيكاً للوقف بحق النصف وسمى 

. ما يملكه من ذلك خلواً
الثانية أن يكون ملسجد حوانيت مثالً موقوفة عليه فاحتاج إىل العامرة الرضورية، وليس 
هناك ريع يعمر به، فيعمد الناظر إىل مستأجر احلوانيت، ويأخذ منه مقداراً يعمر به املسجد، 
، وعند ذلك تكون منفعة احلوانيت  وخيفض له يف مقابل ذلك أجر احلوانيت إىل النصف مثالً

رشكة بني املستأجر والوقف مناصفة، ويسمى ما يملكه املستأجر من ذلك خلوا.
الثالثة: أن يكون للوقف أرض فضاء، ويريد الناظر أن يبنيها، فيدفعها لشخص عىل أن 
يقيم عليها بناء من ماله، يكون له حق البقاء نظري أجرة يدفعها كل شهر مع ذلك يف نظري 
ما  مقابل  العني  منفعة  يف  للوقف  رشيكاً  املستأجر  يعد  ذلك  وعند  الوقف،  بأرض  انتفاعه 

دفعه يف بنائها، ويسمى ما له من حق فيها خلوا.
وينتقل  والوصية،  واهلبة،  بالبيع،  فيه  الترصف  جيوز  اخللو  أن  املالكية-   – وعندهم 
بالوراثة عند الوفاة، وما عدا اخللو من احلقوق التي تنتقل باإلرث سبق بيانه عند الكالم 

عن املادة (٢٢٢) واخللو يشمل احلكر، وهو كاخللو يف أحكامه.
واملادة (٢٢٣) تفصيل إلمجال الفقرة األوىل من املادة (٢٢٢) أو تطبيق هلا.

وصحة الوصية باإلقراض مذهب احلنفية، وقد لوحظ فيه أمران: أحدمها: أنه يرتتب 
فوجب  به،  االنتفاع  فيها  يستطيعون  ال  الزمن  من  مدة  ورثها  عمن  الرتكة  بعض  منع  عليه 
لذلك أال يتجاوز الوصية به ثلث الرتكة، إذ أن حقهم يف الثلثني جيب أن يتوافر هلم ملكاً 
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توقفت  الرتكة،  ثلث  عىل  بإقراضه  أوىص  ما  زاد  فإذا  مورثهم،  وفاة  وقت  من  وانتفاعاً 
الوصية يف الزائد عىل إجازة الورثة.

أخذه  ما  مثل  سريد  له  املويص  أن  ناحية  من  باملعاوضات  شبها  لإلقراض  أن  ثانيهام: 
مقرضاً، وإذ أجاز احلنفية الوصية بالبيع وباهلبة، فمن املتسق مع ذلك الوصية باإلقراض.

كام  معلوم،  بأجل  تقيد  فهي  باملنافع،  الوصية  قبيل  من  باإلقراض  الوصية  كانت  وإذا 
تقيد الوصية باملنافع، وذلك عىل خالف القرض يف جمال احلياة، فإن األجل فيه غري الزم 
عند مجهور الفقهاء خالفاً للاملكية الذين قرروا أن األجل يلزم إذا ذكر له وقت معلوم، أو 
جرت العادة العامة بأجل معروف، إذا مل يذكر أجل انرصف التوقيت إليه، أو يكون املال 
، فإنه يؤجل أداؤه إىل  املقرض جرت العادة يف مثله أن يؤدي يف أجل معلوم كثمر زرع مثالً

وقت احلصاد.
بني  الرشعي  املرياث  حسب  عىل  تركته  يقسم  أن  للمويص   (٢٢٥) املادة  وأجازت 
ورثته، بحيث يعني نصيب كل واحد من الورثة يف أعيان ماله، ليتمكن من تنظيم تركته، 
وقسمتها بني الورثة عىل الوجه الذي ير املصلحة فيه، ويقيض عىل ما عساه أن يكون من 
خالف بينهم عىل التقسيم بعد وفاته، وليمكن للضعفاء من ورثته من أن يكون حتت أيدهيم 
من الرتكة ماالً يشق عليهم استغالله. و الوصية تكون الزمة عىل الورثة من غري حاجة إىل 
إجازهتم هلا إال إذا كان قد حابى يف قسمته بعض الورثة حماباة تزيده عن نصيبه. فإهنا تتوقف 
الشافعية  فقهاء  بعض  قاله  ما  املادة  هذه  ومصدر  نصيبه،  عىل  الزائد  يف  الورثة  إجازة  عىل 

واحلنابلة ونص عليه املالكية.
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املويص  وفاة  عند  يملك  إنام  ألنه  املويص،  حياة  حال  له  املويص  بموت  الوصية  تبطل 
أو عند قبوله الوصية، وهو يف ذلك الوقت معدوم، وغري أهل ألن يملك، وهذا قول أكثر 
أهل العلم، وقد رو القول به عن عيل، وبه قال الزهري، ومحاد بن أيب سليامن، وربيعة، 

ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، كام جاء يف املغنى البن قدامة.
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ويف «احلطاب» أن وفاة املويص له يف حياة املويص تبطل الوصية له، علم املويص بموته 
أم مل يعلم.

وكوفاة املويص له حال حياة املويص زواله وانعدامه حال حياة املويص أيضاً، فتبطل به 
الوصية، كام إذا كان املويص له منشأة من املنشآت، أو مدرسة، أو مستشفى، فألغى وزال 
من الوجود حال حياة املويص، فإن الوصية له أيضاً تبطل يف هذه احلالة النعدام املويص له 

عىل وضع ال يظن له وجود بعد ذلك.
له  املويص  فتوىف  املويص  وفاة  حني  يوجد  مل  بمعدوم  كانت  إذا  الوصية  تبطل  وكذلك 
قبل وجوده، وبعد وفاة املويص، وذلك كأن يوىص لشخص بسكنى داره سنة، وتبتدئي بعد 
، وتويف املويص مرصاً عىل وصيته، وقبلها املويص له بعد وفاته، ثم  وفاته بستة أشهر مثالً

تويف املويص له قبل ميض الستة األشهر.
وقد نصت الفقرة ب- عىل أن الوصية تبطل هبالك املويص به قبل وفاة املويص، وذلك 
سواء أكان اهلالك بآفة ساموية ال يد ألحد فيها، أم كانت نتيجة اعتداء عليه، ولو من غري 

املويص، وذلك لزوال حمل الوصية.
بعد  ذلك  كان  إذا  أما  استهالكها،  عند  وبدهلا  بضامهنا،  وصية  ليست  بعني  والوصية 
املويص  عىل  اعتداء  بغري  كان  إذا  للوصية،  مبطالً  يكون  فإنه  القبول،  وقبل  املويص،  وفاة 
مستوجب  اعتداء  نتيجة  كان  إذا  أما  بدل.  إىل  ال  حملها  لزوال  وذلك  ضامنه،  يستوجب  به 
للضامن كأن تعد عليه إنسان فأتلفه، أو تلف شيئاً منه، فإن قيمة ما أتلف يتعلق هبا حق 
املويص له، كام كان متعلقاً بعني املويص به، فإذا قبل املويص له الوصية متلك تلك القيمة 
بالقبول. وهذا هو مذهب احلنفية، واحلنابلة، وذلك يف املويص به املعني، أو يف مويص به 
هو جزء من معني، أما إذا مل يكن معيناً وال جزءاً من معني، فال يتصور هالكه، كام تبطل 
يف اهلالك منه إذا هلك بعض املعني املويص به، كأن يويص هبذه النقود، فيضيع نصفها، أو 
هبذه األفراس، فينفق عرشة منها، فإن الوصية تظل باقية فيام بقى من النقود أو األفراس، 

وتبطل فيام ضاع أو هلك.
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مصدر هذه املادة مذاهب خمتلفة، فقد أخذ برأي أيب يوسف من احلنفية يف اعتبار القتل 
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وقبل  القتل  بعد  جييزوا  مل  أم  املويص،  أو  الورثة  أجاز  سواء  مطلقاً،  االستحقاق  من  مانعاً 
املوت، ومن يمنع هو املسئول حسب قانون اجلزاء الكويتي.

والقتل بالتسبب الذي يشمل شهادة الزور التي تؤدي إىل القتل من مذهب اإلمام أمحد، 
وكون القتل بغري حق، وبغري عذر أخذ من مذهب أيب يوسف وسائر األئمة.

وعند املالكية أن القاتل يستحق الوصية سواء أكان القتل عمداً أم خطأ وهو أحد أقوال 
اإلمام الشافعي، وقد اتفق الفقهاء عىل أمرين، أوهلام أن القتل بحق ال يمنع نفاذ الوصية، 
كالقتل قصاصاً، أو دفاعاً عن النفس، إن تعني اإلنقاذ بذلك، أو القتل حداً، أو قتل العادل 

مورثه الباغي.
الثاين: أن العقل إذا فقد أو غاب لعارض، فال يعترب القتل يف هذه احلال، وكذلك إذا 
حالة  يف  منه  حمرم  رحم  ذات  وقتل  أهله،  مع  يفاجئه  من  كقتل  القتل،  يف  عذر  هناك  كان 

الزنى.
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إذا استوفت الوصية رشوط صحتها عند إنشائها، ومل حيدث قبل الوفاة ما يبطلها فهي 
صحيحة، وتكون الزمة، إذا كانت وصية واجبة، بل أنه إذا مل ينشئها املويص نفذت من 
وقت  أي  يف  عنه  الرجوع  جيوز  الزم  غري  عقد  االختيارية  والوصية  هلا.  منشئة  عبارة  غري 
شاء املويص، ألن الذي صدر منه هو اإلجياب، والترصفات الرشعية ال تلزم إال إذا ارتبط 
باإلجياب حق لغري املتكلم به، والوصية ال تنفذ إالً بعد الوفاة، فال يرتتب عليها أي حق 

قبل الوفاة، ولذلك فللمويص أن يرجع عنها يف أي وقت شاء.
والرجوع يصح بالقول الرصيح، وبكل فعل يدل عليه، وتقوم القرينة أو العرف فيه 
يكون  كأن  نقضها،  نفسه  تلقاء  من  الفعل  يتضمن  أو  الوصية،  نقض  بالفعل  أراد  أنه  عىل 
املويص به حيواناً فيذبحه، أو ثياباً فيخيطها لنفسه، ويلبسها، ونحو ذلك من األفعال التي 
تنقض الوصية، ويتعذر تنفيذها يف املويص به بعد وقوعها، أو تدل بالعرف عىل أن الفعل 
ال يكون إال إذا كان قد أراد الرجوع، ويصح الرجوع أيضاً بكل ترصف رشعي من شأنه 
أن خيرج العني عن ملك املويص، أو جيعل اجلمع بني الترصف والوصية غري ممكن ، فبيعها 
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أراد  فإذا  نفسه،  الترصف  بفسخ  ولو  ذلك  بعد  إليه  عادت  ولو  الوصية،  يبطالن  وهبتها 
الوصية بعد ذلك فال بد من عبارة جديدة، ومن الترصفات التي تدل عىل الرجوع الوقف 

. ولو مؤقتاً
إال  الوفاة  بعد  اإلنكار  عند  تسمع  ال  عنها  الرجوع  أو  الوصية،   دعو أن  تقدم  وقد 

برشوط ذكرت يف املادة ٢١٤ يف احلاالت العادية وغريها.
وهذا كله مع مالحظة ما نصت عليه املادة ٢١٤ بالنسبة لعدم سامع دعو الرجوع عن 

الوصية بعد وفاة املويص عند اإلنكار.
مسوغ  إىل  إثباته  يف  حيتاج  الذي   ٢١٤ املادة  يف  الوارد  القويل  بالرجوع  املراد  ما  لكن 
املراد  ويكون  الداللة؟  بطريق  للرجوع  املقابل  الرجوع  أهو  فيها،  الواردة  املسوغات  من 
أحد  إىل  إثباته  حيتاج  الذي  هو  الرصيح  الرجوع  يكون  ذلك  وعىل  الرصيح،  الرجوع  منه 

املسوغات الواردة يف املادة.
يف  كالترصف   ، عمالً ال  قوالً  كان  ولو  الداللة،  بطريق  الرجوع  يكون  لذلك  ونتيجة 
بالقول  يكون  رجوع  كل  القويل  الرجوع  من  املراد  أم  باألوراق،  إثباته  إىل  حيتاج  ال  البيع 
أن  عىل  تدل  الفقهاء  عبارات  عليه؟إن  يدل  قويل  بترصف  أم  الرصيح  بالقول  أكان  سواء 
املراد بالرجوع القويل الرجوع الرصيح بالقول فقد جاء يف ابن عابدين يف بيان أنواع الوصايا 
بالنسبة للرجوع ما نصه: واعلم أن الرجوع يف الوصية عىل أنواع : ما حيتمل الفسخ بالقول 
والفعل: كالوصية بعني، وما ال حيتمله إال بالقول، كالوصية بالثلث أو الربع، فإنه لو باع أو 
وهب مل تبطل وتنفذ وصيته من ثلث الباقي،وطبقاً لذلك فإن كال من البيع واهلبة يعد من 
الرجوع العميل أو الفعيل، وكل ترصف يؤدي إىل خروج العني املويص هبا من ملك املويص 

يعد من األفعال ال من قبيل األقوال فقط.
الذي  وهو  الرصيح،  القويل  الرجوع  منه  املراد   ٢١٤ املادة  يف  الوارد  القويل  فالرجوع 
حيتاج يف إثباته إىل أحد املسوغات املذكورة يف املادة. أما الرجوع الفعيل فيجوز إثباته بأي 

طريق من طرق اإلثبات الرشعية.
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املراد من جحود الوصية يف املادة هو إنكار حصوهلا يف املايض، وذلك مل يعده القانون 
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، والكذب ال  رجوعاً عنها، ألنه كذب خيالف الواقع فقد وقعت الوصية، وحصلت فعالً
املستقبل،  يف  للوصية  النفي  أما  ستقرر،  التي  املقررة،أو  احلقوق  يلغى  وال  العقود،  يبطل 
كأن يقول أشهدوا أن ال أويص لفالن، فذلك ليس جحوداً للوصية، ولكنه نفي لبقائها يف 

املستقبل وذلك رجوع عنها.
إسم  يزيل  الذي  الفعل  وال  هبا،  املويص  العني  بناء  إزالة  القانون  يعترب  مل  وكذلك 
املويص به، أو يغري معظم صفاته، وال الفعل الذي يوجب فيه زيادة ال يمكن تسليمه إال 
هبا رجوعاً عن الوصية إال إذا دلت قرينة أو عرف عىل أن املويص يقصد بذلك الرجوع 

عن الوصية.
وعىل ذلك فال تكون األفعال رجوعاً عن الوصية، إال إذا كانت مهلكة للعني، مزيلة 
هلا إزالة تامة أو ناقلة للملكية نقالً تاماً، أما إذا استهلكت العني يف غريها، بأن دخلت يف 
أشياء أخر للمويص، ومل يمكن فصلها فال يعد إزالة حلقيقتها، فإذا كانت العني املويص 
هبا ثياباً فصبغها املويص أو قطعها، أو كانت سيارة فغري بعض أجزائها، ليجعلها أحسن، 
أو خلط املويص به بغريه خلطة جيعله غري متميز سواء أكانت قيمية أم مثلية فإن ذلك ال 
يعد رجوعاً عن الوصية، ألن احلقيقة مل تزل، ومل خترج عن ملك املويص، إال إذا صبحت 
الفعل قرينة عرفية أو قولية تدل عىل الرجوع، وحينئذ ال تكون داللة الرجوع من الفعل، 

بل تكون الداللة مما حف بالفعل من قرائن.
وعدم  احلنفية،  مذهب  يف  مصححني  قولني  أحد  هو  رجوعاً  اجلحود  اعتبار  وعدم 
اعتبار التغيري يف العني غري جوهرها وكياهنا رجوعاً هو مذهب اإلمام مالك، فهو ال ينظر 
إىل التغيريات التي تلحق املويص به، من حيث أهنا يف ذاهتا تدل عىل الرجوع أو ال تدل، إنام 
نظر إىل األفعال من حيث أثرها يف العني فام دامت مل تزل حقيقة املويص به ال يبطل الوصية، 

والفعل عنده ال يدل عىل الرجوع إنام يدل ما حف به من قرائن.
ليس  ألنه  الوصية،  عن  رجوعاً  يعد  ال  الكويت  دولة  يف  واالستمالك  امللكية،  ونزع 
عدم  املويص  يملك  ال  الدولة،  عليه  تسري  إجراء  هو  وإنام  املويص،  من  اختيارياً  ترصفاً 

تنفيذه، وهذه املادة تفصيل لإلمجال الواردة يف الفقرة الثانية من املادة (٢٢٨).
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وجود  بمجرد  أنه  إذ  منفردة،  بإرادة  ينشأ  ترصف  القانون  عليه   جر حسبام  الوصية 
قد  الوصية  تعترب  وفاته،  بعد  تركته  يف  معني  لترصف  الشخص  إرادة  عىل  الدالة  العبارة 

وجدت بحكم القانون.
ولكن امللكية بمقتىض الوصية ال تثبت للمويص له بقبوله للوصية رصاحة، أو داللة 
بعد وفاة املويص، وال عربة لقبوله أو رده قبل وفاته، ألن الوصية ترصف ال تظهر آثاره إال 
بعد الوفاة، فال عربة بالقول أو الرد إال وقت التنفيذ، وألن القبول إنام هو لثبوت امللكية ال 

إلنشاء الترصف، فكان ال عربة له إال عند تنفيذ أحكامه.
الرد،  وكذلك  الداللة،  أو  بالرصاحة  منه  يكون  الرشيد،  األهلية  كامل  من  والقبول 
وقبول قارصي األهلية وفاقدهيا واملحجور عليهم يكون ممن هلم الوالية عليهم، وألولئك 

حق القبول مطلقاً، ألن القبول نفع حمض.
أما الرد فهو رضر، ولذلك ليس ملن له الوالية عىل من ذكروا أن يرد الوصية إال بعد 
إذن املحكمة، فإذا أذنته بالرد كان ملزماً بذلك وإذا مل تأذنه نفذت الوصية، وهي حني تأذن 

بالرد، فإهنا تراعي مصلحة املويص له، فاقد األهلية ومن هو عىل شاكلته.
ويكون القبول إذا كان املويص له جهة، أو مؤسسة، أو منشأة، ممن يمثلها قانوناً، فإن مل 
يكن هلا من يمثلها لزمت الوصية من غري حاجة إىل قبول: وإذا مات املويص له قبل القبول 
أو الرد قام ورثته مقامه فيهام، والوصية تقبل التجزئة، فمن له القبول، له أن يقبل الوصية 
تعدد  وإذ  فيه،  ردها  فيام  بطلت  بعضها  رد  وإن  لزمت،  كلها  قبلها  فإن  بعضها،  أو  كلها، 
املويص هلم فقبل بعضهم، ورد بعضهم، لزمت يف نصيب من قبل، وبطلت يف نصيب من 

رد (م ٢٣١، ٢٣٢).
والقبول ال يشرتط أن يكون فور الوفاة، فليس له وقت معلوم، بل يستمر ذلك احلق 

للمويص له، ما مل يثبت رده رصاحة أو داللة.
فحق القبول أو الرد ثابت عىل الرتاخي ال عىل الفور.

وإذا استطال الوارث، أو من له تنفيذ الوصية الزمن أو خيش استطالته، فقد أعطاه القانون 
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حقاً لدفع الرضر، أو ملنع االستطالة من غري مربر، فسوغ له أن يبلغ املويص له بإعالن رسمي، 
فيه بيان كاف للوصية، ويطلب منه القبول أو الرد، فإذا مىض عىل علمه بذلك ثالثون يوماً 
كاملة ال يدخل فيها يوم اإلعالن، وال مواعيد املسافة، ومل جيب بالقبول أو الرد، ومل يكن له 
عذر مقبول يف عدم اإلجابة، تعترب الوصية قد بطلت، ألن ذلك يكون دليالً عىل الرد، وإن مل 

يكن رداً رصحيا، ألن االنتظار بعد ذلك عبث، ورضر عىل الورثة- املادة ٢٣٢.
عند  عنه  قبل  من  يوجد  ومل  وجد،  ثم  الوفاة،  وقت  موجود  غري  له  املويص  كان  وإذا 
الوفاة، فاملفهوم أنه عند وجوده، ووجود من يقبل عنه يكون له حق القبول أو الرد، ألن 
القانون ذكر أنه البد منه رصاحة أو داللة للزوم الوصية، إال إذا اعترب ذلك من أنواع الوصية 

التي ال يوجد من يمثلها، فتلزم من غري حاجة إىل القبول.
الوفاة،  وقت  من  تثبت  بل  القبول،  وقت  من  تثبت  ال  به  للمويص  له  املويص  وملكية 
إن مل يكن قد حدد له وقت معني عند إنشاء الوصية، ألن سب امللكية ليس هو القبول، بل 
السبب هو الوصية نفسها،والقبول لزوم، أو رشط لدخول املال يف ذمة املويص له، لكيال 
يدخل شئ يف ملك اإلنسان جرباً عنه، ألن من الناس من ال يتحمل منه التربع له، فجعل له 
حق الرد يف الوصايا، فإذا وجد القبول ثبتت امللكية من وقت السبب ويرتتب عىل أن ثبوت 
امللكية يكون من وقت الوفاة، أن زوائد املال، وهي نامؤه أو غالته، تكون ملكاً للمويص له 
من وقت الوفاة أيضاً، وبذلك تكون عليه نفقة املويص به من وقت الوفاة، سواء يف ذلك 
نفقات احلفظ، أو نفقات اإلصالح واإلبقاء. وإذا رد املويص له الوصية كلها أو بعضها بعد 
املوت، وقبل القبول، بطلت فيام رد، وإذا ردها كلها أو بعضها بعد املوت والقبول، وقبل 
ذلك منه أحد من الورثة انفسخت الوصية، وإن مل يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده (م 
٢٣٤)، ومصدر هذا احلكم هو مذهب احلنفية، إذ الرد عندهم فسخ للوصية، ألن الورثة 
قائمون مقام املويص، وكان يمكن أن يرد عليه لو كان حياً إذا قبله، فكذلك إذا ردها عىل 
ينعقد  كان  فإن  انعقاده،  أصل  فيه  يالحظ  العقد  ألن  وذلك  مقامه  يقومون  الذين  الورثة 
الورثة  بعض  عىل  له  املويص  رد  وإذا  بالرتايض،  فسخه  جيب  فكذلك  والقبول،  باإلجياب 
دون بعض، فمقتىض القياس هذا باطل، ألن هذا متليك ملن ردها عليه ولكنهم استحسنوا، 
وجعلوا الرد عىل بعض الورثة، كالرد عىل مجيعهم، وكان بني الورثة عىل فرائض اهللا تعاىل، 
ألن أصل العقد كان بينه وبني املويص، وأحد الورثة يقوم مقامهم مجيعاً يف احلقوق، فكان 
الرد عىل أحدهم بمنزلة الرد عليهم، أو يعد رد املويص له فسخاً، لقبوله الوصية، وهو ينفرد 

بذلك يف حق نفسه.
واملادة ٢٣٥ ليست يف حاجة إىل بيان.
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الوصية للمعدوم جائزة حسبام جاء يف املادة ٢٣٦، واملراد باملعدوم من مل يكن موجوداً 
وقت إنشاء الوصية، ولكن حيتمل أن يوجد يف املستقبل سواء أوجد عند الوفاة أم مل يوجد 
إال بعدها، كأن يويص ملن يولد لفالن، ومل يكن له ولد عند إنشاء الوصية، ومل يولد له ولد 
عند وفاة املويص، أو ولد له ولد ومات، أو حصل اليأس من أن يكون له ولد بعد الوفاة، 
إذ يموت عقيامً، فقد أجازت املادة إنشاء الوصية مع كل هذه الفروض، وإن كانت يف احلالة 
والوصية  يستحقها،  من  وجود  لتعذر  البطالن،  إىل  تؤول  ولكنها  صحيحة،  تنشأ  األخرية 
الذين  فالن  ألوالد  أوصيت  يقول  كأن  موجود،  مع  تصح  هبا،  منفرداً  للمعدوم  تصح  كام 
وقت  املوجودون  أوالده  االستحقاق  يف  يدخل  فإنه  واالستقبال،  احلال  يف  إليه  ينتسبون 
باألعيان  وهي  جائزة،  املنافع  أو  باألعيان  والوصية  ذلك.  بعد  يوجد  ومن  الوصية،  إنشاء 
متليك تام، واملنافع متليك ناقص. وامللكية التامة ال تنتقل للمويص هلم إال عند وجودهم 
بالوصف الذي ذكره املويص، وعدم إمكان دخول غريهم، وقبل ذلك تكون للمويص هلم 
املنفعة، وتكون ملكية الرقبة للورثة، وإذا آلت ملكية الرقبة واملنافع للمويص هلم، فإن من 
. وإذا كانت  يموت منهم يكون نصيبه لورثته. ومن مات قبل ذلك يكون نصيبه لورثته أيضاً
الوصية باملنافع للمعدوم الذي سيوجد، فإن ملكية الرقبة تكون لورثة املويص دائامً، وليس 
لفظ  الوصية  تنفيذ  يف  ويراعى  باملنافع،  الوصية  يف  الشأن  هو  كام  املنفعة،  إال  هلم  للمويص 
املويص، والقرائن اللفظية والعرفية التي قارنت إنشاء الوصية، من حيث الداللة. والوصية 

للمعدوم جائزة يف مذهب اإلمام مالك ريض اهللا عنه.
واملراد بمن حيصون يف املادة املعينون بأسامئهم وأشخاصهم، أو املعروفون بأوصافهم، 

كاملويص من بني فالن، أو جنسهم كبني فالن.
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وأوضحت املادة ٢٣٧ أن الوصية باملنافع قد تكون دائمة، كام إذا كان املويص هلم غري 
حمصورين ال ينقطعون غالباً، كالفقراء واملساكني، واملحاويج، ويف مثل هذه احلالة ال تكون 
وفاة  عند  منهم  أحد  يوجد  ومل  حيصون،  ملن  كانت  فإن  الورثة،  إىل  تعود  ألن  قابلة  املنافع 

املويص كانت املنفقة لورثة املويص.
وإن وجد مستحق حني وفاة املويص أو بعده كانت املنفعة له، ولكل من يوجد بعده من 
املستحقني إىل حني انقراضهم بانقراض طبقتهم، أو بموهتم قبل ذلك فتكون املنفعة عندئذ 
لورثة املويص، وعند اليأس من وجود غريهم إذا انقرضوا، ترد العني لورثة املويص، ألن 

من يستحق املنفعة ال وجود له.
وبينت املادة (٢٣٨) أنه إذا قال املويص أوصيت ملن يولد لفالن بكذاً، ومل يكن لفالن 
إال ولد، أو مل يولد لفالن إال ولد واحد، استحق العني املويص هبا، أو الغلة كلها وحده، إال 
إذا دلت عبارة املويص، أو قامت قرينة عىل أنه أراد غري ذلك، كأن يقول أوصيت ملن يولد 
لفالن بكذا، يأخذ الثالثة كله، ومن دوهنم يأخذون بمقدار هذه النسبة، فإنه يف مثل هذه 
احلالة يأخذ الواحد الثلث، واالثنان الثلثني، والباقي يكون للورثة غلة فقط، أو غلة ورقبة 

عىل حسب ما أوىص املويص، وذلك عند اليأس من وجود مستحق آخر.
واملراد بالطبقة يف املادة (٢٣٩) البطن من الذرية، فإذا كان بني املويص هلم توالد، اعترب 
كل بطن طبقة، فإذا قال أوصيت ألوالد فالن، ثم ألوالدهم بمنفعة كذا، كان أوالد فالن 
استحقوا  موجودين،  أوالده)  األوىل(  الطبقة  أفراد  كان  فإذا  طبقة،  أوالدهم  وأوالد  طبقة 
انقراض  بعد  إال  األوالد)  (أوالد  التالية  الطبقة  تستحق  وال  هبا،  املويص  املنفعة  وحدهم 
الطبقة األوىل، أو اليأس من وجودها، وهكذا يف كل طبقة، وبانقراض مجيع الطبقات تعود 
املنفعة إىل ورثة املويص إال إذا كان قد أوىص هبا، أو ببعضها لغريهم، وتعود املنفعة إىل ورثة 
يويص  كأن  توالد،  هلم  املويص  بني  يكن  مل  فإذا  ببيعها،  أو  هبا  أوصيى  يكن  مل  إذا  املويص، 
شخص ألوالد زيد، و أوالد عمرو، و أوالد خالد، فإن الوصية حينئذ تكون لثالثة بطون 
للبطون  ثان  أو  أول  بأنه  أحدها  يوصف  أن  احلالة  هذه  يف  يمكن  وال  خمتلفة،  ذريات  من 
ذلك،  بعد  قال  فإذا  واحدة،  طبقة  أهنا  اعتبار  عىل  البطون  لكل  الوصية  وتصح   ،األخر
ثم من بعدهم ألوالدهم، كان أوالد زيد وعمرو و خالد طبقة، وأوالدهم طبقة ثانية، فال 
تستحق إال عند انقراض أفراد الطبقة األوىل، أو اليأس من وجودهم عىل نحو ما سبق بيانه، 

وكل ذلك مع مراعاة ما نصت عليه املادتان السابقتان: ٢٣٧، ٢٣٨.
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سواء  جائزة،  املحصورين  غري  أي  حيصون  ال  ملن  الوصية  أن   (٢٤٠) املادة  وذكرت 
أكان لفظ الوصية يدل عىل معنى احلاجة أم ال، وإذا صحت ال ترصف للمحتاجني وغري 
املحتاجني، بل ترصف إىل املحتاجني فقط، ألن الوصية عمل معروف، ويعترب أو يتعذر فيها 
الرصف إىل اجلميع، فالبد أن يرصف إىل بعضهم، وهم املحتاجون،وال يلزم أن يرصف إىل 
مجيع املحتاجني أيضاً، أو يسو بينهم يف مقدار ما يرصف، بل ذلك راجع إىل اجتهاد من له 
تنفيذ الوصية، وهو الويص املختار الذي يعينه املويص، فإن مل يعني أحداً، فالرصف يكون 
من اختصاص الدائرة املختصة باملحكمة الكلية، ومن تعينه لذلك، عىل أن يقدم األحوج 
عىل املحتاج، وقال بعض فقهاء احلنفية أن من يقل عددهم عن املائة حيصون، ومن زاد عىل 

املائة فال حيصون، وترك بعضهم التقدير لرأي القايض.
فالن،  كبني  جنسهم،  أو  بأوصافهم  املعروفون   (٢٤١) املادة  يف  باملحصورين  واملراد 
ومل  بأسامئهم،  يعرفوا  ومل  كذا،  بقرية  الكريم  القرآن  حفظة  أو  فالن،  بني  من  املرىض  أو 
يعينوا بأشخاصهم، ففي هذه احلالة يكون املويص به جلميع املويص هلم، فإن مل تتم الوصية 
ما  للباقني،  كله  يكون  به  املويص  فإن  قبوله،  عدم  أو  املويص،  حياة  يف  كموته  لبعضهم، 
ًهلم، ويكون لكل منهم قدر ثابت من املويص به، وكأن له وصية  دام الوصف يكون ثابتا 
يف  ودخوله  الوصية،  يف  لنصيبه  استحقاقه  بعد  هلم  املويص  من  واحد  مات  وإذا  مستقلة. 
استحقها،  تامة  بملكية  الوصية  كانت  فإن  هذا،  يف  للقانون  العامة  األحكام  تطبق  ملكيته، 
انتقل نصيبه إىل ورثته، لتعني نصيبه باستحقاقه من األعيان املويص هبا فتنتقل إىل ملكيته، 
كام ينتقل كل ملك تام، وإن كان املويص به منفعة، أو مل يكن قد استحق منه إال املنفعة، فإن 
حصص  املنافع  يف  تثبت  مل  ألنه  الوصف،  عليه  ينطبق  من  لباقي  يكون  يموت  من  نصيب 

معينة ثابتة، واملنافع ال تنتقل بالوراثة إذ امللكية فيها ناقصة.
وأحكام هذه املادة مصدرها يف اجلملة الفقه احلنفي واملالكي.

والصور التي أوردهتا املادة (٢٤٢):
أن يويص ملعني شخصاً أو جهة، ولغري معني حمصور، كأن يويص لزيد وولده، أو  ١ .

أن يويص بغلة هذه العني للرصف عىل مستشفى كذا، ولولد فالن.
للفقراء  يويص  كأن  حمصور  غري  معني  ولغري  جهة،  أو  شخصاً  ملعني  يويص  أن  ٢ .

وألوالد فالن.
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أن يويص لغري معني حمصور، ولغري معني غري حمصور، كأن يوىص ألوالد فالن ٣ .
 و الفقراء.

أن يويص لألنواع الثالثة، كأن يويص لفالن، وألوالد فالن، وللفقراء. ٤ .
غري  واجلامعة  اجلهة  من  كل  اعتبار  املادة،  نص  هو  كام  كلها،  األمور  يف  واحلكم 
املحصورة، ولكل واحد من املعينني بأسامئهم أو باإلشارة إليهم، أو بام يدل عىل تعيينهم 
تعييناً شخصياً، وكل واحد من اجلامعة املحصورة املعرفة بالوصف يف احلكم، كالشخص 
املعني بالذات، فيجعل لكل شخص منهم حقيقة أو اعتباراً سهم من املويص به، ويقسم 
املويص به بينهم عىل هذا األساس، وذلك ألن املعينني من املويص هلم أويص لكل منهم 
بشخصه، فال بد من مراعاة أشخاصهم، وذلك يستوجب أن يكون لكل فرد منهم حصة، 
ومثلهم يف ذلك اجلهة باعتبارها جهة معينة مويص هلا ،عىل هذا الوضع، ويف حكم ذلك 
اعتبارهم  فأمكن  ويعرف،  عدده  وحيدد  حيىص  مما  وهي  بالوصف  عرفت  التي  اجلامعة 
كاملعينني واعتبارهم برؤوسهم. أما من ال حيىص فال يمكن معرفة عددهم وال حرصهم، 
وعىل ذلك فال يمكن اعتبارهم برؤوسهم، فلم يكن من سبيل إال أن تعترب الوصية هلم، 

كالوصية للجهة، باعتبارهم وحدة جيمعهم الوصف.
وهذا كله إذا مل ينص املويص يف وصيته عىل طريقة خاصة لقسمة املويص به بينهم، وإال 

وجب اتباع ما نص عليه.
ومصدر املادة هو رأ الشيخني: أيب حنفية وأيب يوسف، وقد خالفهام حممد إذا كان 
من بني املويص هلم مجع ال حيىص، كالفقراء فإنه يف هذا احلال جيعل له يف املويص به سهامن 
ال سهم واحد، ألن أقل اجلمع اثنان، إذ أن الشارع قد اعترب االثنني من األخوة مجعاً يف قوله 
تعاىل: «فإن كان له أخوة فألمه السدس» فأعطى األم السدس مع األخوين أو األختني، 

وعىل ذلك فإذا أوىص جلمع كانت الوصية الثنني عىل األقل فوجب أن يكون هلا سهامن.
وحجة الشيخني أن الوصية ملن ال حيىص ال يراد هبا الشمول جلميع األفراد، وال يراد 
هبا التمليك، ألن الشمول متعذر، والتمليك ال يكون إال ملعلوم معني، وعىل ذلك يكون 
راد منه إال اجلنس، وتعيني املرصف،  املراد جمرد اإلنفاق يف هذا السبيل، وذكر اجلمع ال يُ

وذلك يتحقق بالرصف لواحد.
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كأن  للوصية،  أهل  غري  هو  وملن  ملعينني  املويص  أوىص  إذا  أنه  املادة (٢٤٣)  ومؤدي 
النصف  ويرجع  به،  املويص  نصف  يستحق  احلي  فإن  ميت،  أحدمها  لشخصني  يويص 

اآلخر إىل ورثة املويص، ومصدر املادة مذهبا املالكية، والشافعية.
ومعنى املادة (٢٤٤) أنه إذا بطلت الوصية ملعني، أو مجاعة لسبب من األسباب املبطلة، 
فإن حصة من بطلت الوصية له تعود إىل ورثة امليت، وال يأخذ الباقون من املويص هلم إال 
حصتهم، ويعود للورثة ما كان للمويص له أن يستحقه لو أنه كان أهالً للوصية، وذلك 
هو ما أوىص له به رصاحة ولفظاً، أو ما يكون له نتيجة املزامحة، والقسمة عند ضيق حمل 

الوصية. وهذا هو مذهب الشافعية.
واملادتان (٢٤٥، ٢٤٦) خاصتان باحلمل، والوصية للحمل جائزة يف مجيع املذاهب، 
احلنفية،  عند  قبوله  عىل  تتوقف  وال  مرياثه،  بدليل  يملك،  ألن  أهل  وهو  له،  متليك  ألهنا 

وعند غريهم يكفي قبول الويل أو الويص.
وجب لصحتها اتفاقاً وجوده عند اإليصاء، كام  ولذا  وصية ملعني،  والوصية للحمل 
جيب كذلك ثبوت نسبه من املويص إليه، إن كان قد عرفه بنسبته إليه، كأن أوىص حلمل 

فالنة من فالن.
وال يستحق احلمل ما أوىص به له إال إذا ولد حياً، وذلك بأن ينفصل مجيعه وهو حي، 
وذلك مذهب األئمة عدا احلنفية الذين يرون أنه يكفي الستحقاق الوصية أن يولد أكثره 

. ويعرف وجود احلمل بأحد أمرين: حياً
»_Ë‰∫ أن يقر املويص بوجود احلمل عند اإليصاء. ويف هذه احلالة إذا ولد احلمل حياً 

خلمسة وستني وثالثامئة يوم من وقت اإليصاء، أو ألقل من ذلك صحت الوصية، وذلك 
سنة.  هو  أمه  بطن  يف  اجلنني  يمكثها  مدة  أقىص  أن  عىل  بناءً  حكامً،  احلمل  بوجود  للحكم 
وهو ما ذهب إليه حممد بن عبد احلكم املالكي، إذ ير أن أكثر مدة احلمل هي سنة قمرية، 
ولكن رؤي أن تكون السنة شمسية، بناء عىل رأي األطباء، وإذا أقر املويص بوجود احلمل 
وقت الوصية، فيعامل بإقراره، إال إذا ثبت أنه كاذب بيقني، بأن ولد احلمل ألكثر من مخسة 

وستني وثالثامئة يوم.
تصبح  احلالة  هذه  ويف  احلمل،  بوجود  إقرار  الويص  من  يصدر  أال   ∫w U «  d _«
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الوصية للحمل إذا ولد حياً لسبعني ومائتي يوم فأقل من وقت اإليصاء، لداللة ذلك 
يمكثها  التي  املدة  هي  هذه  ألن  اإليصاء،  وقت  يف  احلمل  وجود  عىل  غالباً  أو  عادة، 
احلمل يف بطن أمه عادة، وهذا احلكم عام سواء أكانت احلامل زوجة، أم معتدة لفرقة 
بائنة، أم ملوت، أو لطالق رجعي، أم كانت غري متزوجة، وال معتدة. وهذا التقدير يتفق 
وما ذهب إليه ابن تيمية، فإذا أتت احلامل باحلمل ألكثر من ذلك كان املظنون بناء عىل 
الغالب أهنا إ نام محلت به بعد وقت الوصية، فال تصح سواء أكانت زوجة أم خالية من 

األزواج.
به  أتت  إذ  احلالة،  هذه  يف  تصح  الوصية  فإن  بائنة،  لفرقة  أو  لوفاة،  معتدة  كانت  وإذا 
خلمس وستني وثالثامئة يوم فأقل من وقت املوت، أو لفرقة بائنة، ألن الشارع أثبت نسبه 
من صاحب العدة يف هذه احلال. وإثبات النسب يف هذه احلال نتيجة اعتبار املعتدة حامالً 
رضورة،  عندها  موجوداً  احلمل  كان  ذلك  بعد  الوصية  كانت  وإذا  الفرقة،  أو  الوفاة  عند 

فصحت الوصية.
أما إذا جاءت به ألكثر من هذه املدة، فال تصح الوصية، الحتامل وجود احلمل بعد 

الفرقة أو املوت.
وذلك  له،  فتكون  حياً،  احلمل  ينفصل  أن  إىل  الغلة  توقف  عيناً  به  املويص  كان  وإذا 

مذهب األئمة الثالثة، وقول عند مالك.
احلمل  استحق  وإذا  له،  فتكون  حياً،  احلمل  ينفصل  حتى  توقف  منفعة،  كانت  وإذا 
إذا  أما  ورثته،  بعده  استحقها  عيناً  الوصية  وكانت  مات،  ثم  حياً  كله  بوالدته  به  املويص 
ما  يستحقها  وهو  املنفعة،  هو  به  املويص  ألن  املويص،  ورثة  إىل  بموته  فتعود  منفعة  كانت 

. دام حياً
هذا هو حكم احلمل إذا كان واحداً، وهو ما تضمنته املادة (٢٤٥).

فأما إذا كان احلمل اثنني أو أكثر يف وقت واحد، أو يف وقتني خمتلفني بينهام أقل من ستة 
أشهر، فإن ولد اثنان أو أكثر أحياء، كان املويص به بينهم بالتساوي، وإن ولد واحد حياً واآلخر 
ميتاً، كان املويص به كله للحي، وذلك ما مل يكن للمويص نص يف مثل هذه احلالة، فإنه يتبع 
نصه، وإن استحق احلمل الوصية، ثم مات، فاحلكم هو ما سبق بيانه يف رشح املادة (٢٤٥).
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ثلث  هو  الورثة  إجازة  إىل  حاجة  غري  من  تنفذ  التي  الوصية  مقدار  أن  املادة  تضمنت 
الرتكة عند الوفاة لغري وارث، فإن كانت الوصية بأكثر من الثلث صحت الزيادة موقوفة 
عىل إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت وإن مل جييزوها بطلت فيام زاد عىل الثلث، وإن أجازها 
بعضهم، وامتنع بعضهم عن اإلجازة نفذت الوصية يف الزيادة يف حق املجيز، وبطلت يف 
قبلها،  باإلجازة  عربة  وال  الوفاة،  بعد  تكون  املعتربة  واإلجازة  املجيز،  غري  حق  يف  الزيادة 
التعيني،  عىل  الورثة  يعرف  ال  املويص  وفاة  قبل  ألنه  الوفاة،  وقت  هو  الوصية  تنفيذ  ألن 
فقد يموت أحدهم قبل املويص، وقد يوجد من حيجب بعضهم، وقد حيصل من بعضهم 
فال  بحق،  تربع  اإلجازة  ألن  تثبت،  مل  للحق  سبباً  كانت  التي  فالصفة  حرمانه،  يقتيض  ما 
يكون قبل ثبوته بوفاة املويص، والوارث الذي تعترب إجازته هو الذي يكون أهالً للتربع، 
وهو كامل األهلية، البالغ، العاقل، الرشيد الذي مل حيجر عليه لسفه أو غفلة، وذلك ألن 
اإلجازة تربع، وهو ترصف ضار، فال جيوز من غري الرشيد، وال جيوز من ويل الوارث، ألن 
واليته منوطة باملصلحة، وال مصلحة يف التربع، والثلث هو ما يكون من تركة خالصة من 
، وبعد السداد تقدر الوصية بثلث الباقي، فإذا كانت  كل دين، ألن سداد الدين يكون أوالً
الرتكة خالصة من الدين وال وارث للمويص، بل سيذهب املال إىل اخلزانة العامة، نفذت 
الوصية كلها، ألن اخلزانة العامة آخر املستحقني للرتكة، فاملويص له بأكثر من الثلث مقدم 

عليها.
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وبينت املادة (٢٤٨) أن املويص إذا كان مديناً، فإما أن يكون دينه مستغرقاً للرتكة كلها 
أو لبعضها، فإن كان الدين مستغرقاً للرتكة كلها، صحت وصيته، ولكن ال تنفذ إال برباءة 
ذمته  برئت  فإن  الدين  بسداد  متربع  يتربع  أو  الوصية،  الدائنون  جييز  كأن  الدين  من  ذمته 
غري  الدين  كان  أو  الوصية،  بعض  الغرماء  جييز  كأن  للرتكة،  املستغرقة  الديون  بعض  من 
مستغرق للرتكة نفذت الوصية يف باقي الرتكة بعد سداد الدين، فإن وسعها الثلث نفذت، 



≠ ≤≥± ≠

وإن مل يسعها توقف نفاذ الزائد عىل الثلث عىل إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت يف الزيادة، 
وإن مل جييزوها بطلت فيها، وال يكفي يف نفاذ الوصية عند استغراق الدين للرتكة حال وفاة 
هناك  دام  ما  ألنه  به،  مشغولة  ذمته  يف  باقياً  الدين  اعتبار  مع  الغرماء،  من  إجازهتا  املويص 
دين فهو مقدم عىل الوصية، فال بد من إبراء الغرماء لذمة املويص حتى تنفذ الوصية. ومثل 
بالوفاء  املتربع  كان  وإذا  منه،  ذلك  ويقبلوا  للدائنني،  الدين  بسداد  أجنبي  يتربع  أن  اإلبراء 
وأثار استخالصاً للرتكة، فإن كان هو الوارث الوحيد، أو عىل إرادة الرجوع يف الرتكة بدينه 
إذا مل يكن وحيداً، فال يرتتب عىل ذلك نفاذ الوصية يف ثلث ما خيلص من الرتكة بسبب هذا 

األداء، وإنام حل الوارث يف هذه احلالة حمل الدائن، فصارت الرتكة مدينة له.
قبل  هبا  متعلقاً  كان  والدين  معينة  بعني  الوصية  كانت  إذا  أنه   (٢٤٩) املادة  ومؤدي 
منها  االستيفاء  مقتيض  فإن  رهن،  أو  العني،  عىل  اختصاص  حق  للدائن  كان  بأن  الوفاة، 
يكون مقدماً عىل حق املويص له يف الوصية هبا، ولو كانت خترج من ثلث الباقي بعد سداد 
الدين، ألن الدين مقدم عىل الوصية بإمجاع الفقهاء، وألن حق املويص له مل يتعلق بالوصية 
، ولكن إن استوىف  إال بعد الوفاة، أما حق الدائن فمتعلق هبا قبل الوفاة، فيستوىف الدين أوالًَ
الدين منها كلها، أو من بعضها ال يضيع حق املويص له يف الوصية، ألن الوصية قد صحت 
ولزمت بقبول املوىص له بعد الوفاة فال تقبل السقوط بعد ثبوهتا ولزومها، ما دام للمستويف 
عىل  املادة  نصت  ولذلك  بقدرها،  نفذت  بذاهتا  تستوف  مل  فإن  ثلثها  من  العني  خترج  تركة 
ويعترب ثلث  أنه يرجع بقيمة املويص به يف باقي الرتكة إن سدد الدين من املويص املعني له. ,
سداد  بعد  تبقى  التي  هي  له  واملويص  الورثة  بني  التي توزع  الرتكة  ألن  الدين،  بعد  الباقي 

الدين بالسداد أو باإلبراء.
أو  ورثته  من  معني  وارث  نصيب  بمثل  املويص  أوىص  إذا  أنه   (٢٥٠) املادة  ومؤدي 
بنصيبه، فإن املويص له يستحق مثل نصيب ذلك الوارث، بمعنى أن تقسم املسألة بالسهام 
من غري نظر إىل الوصية، ثم يزاد عىل جمموع عدد السهام عدد يساوي مقدار نصيب الوارث 
املويص بمثل نصيبه، ويكون هذا هو ما يعادل نصيب املويص له، وتقسم الرتكة عىل عدد 

السهام ويأخذ كل ما خيصه.
فإذا أوىص املويص بمثل نصيب ابنه ألخيه الشقيق، ثم مات عن ابنه وبنتني له، فيكون 
أربعة،  السهام  فتكون  الربع  بنت  ولكل  النصف،  لإلبن  ويكون  األنثيني  حظ  مثل  للذكر 
سهامن،  وهو  االبن،  نصيب  مثل  له  املويص  يعطى  ثم  سهم،  بنت  ولكل  سهامن،  لالبن 
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وبذلك تصري السهام ستة، وهذا ما ذهب إليه مجهور الفقهاء.
وأوضحت املادة (٢٥١) أنه إذا أوىص املويص بمثل نصيب وارث غري معني من ورثته 
فإما أن يكون الورثة متساويني يف األنصبة، أو غري متساويني، فإن كانوا متساويني أعطى 
املويص له مثل نصيب أحدهم زائداً عىل السهام، فإذا أوىص البن أخيه مثالً بمثل نصيب 
أحد ورثته،وتويف املويص عن ثالث زوجات، وثامين أخوات شقيقات، وأخ ألب، فاألنصبة 
يف هذا املثال متساوية، ألن للزوجات ثالثة سهام مقدار الربع، ولألخوات الشقيات ثامنية 
أحد  نصيب  مثل  عليها  يزاد   ١٢ السهام  وتكون  سهم،  وهو  الباقي،  ألب  ولألخ  أسهم، 

. الورثة، وهي سهم واحد، ويكون عدد األسهم للورثة وللمويص له ١٣ سهامً
وإن كان الورثة غري متساويني يف األنصبة، وأوىص املويص بمثل نصيب أحدهم، وتويف 
املويص مثالً عن ثالث زوجات، وبنتني، وابن ابن، ففي هذه احلالة للزوجات الثالث سهام 
ثالثة، لكل زوجة سهم من أربعة وعرشين سهامً، وللبنتني الثلثان ١٦ سهامً، والبن االبن 
الزوجات   إحد وهو  مرياثاً،  أقلهم  قدر  املويص  يكون  ذلك  وعىل  أسهم،  مخسة  الباقي 
. وحكم  فيكون له سهم واحد يضاف إىل سهام الورثة، فتصري السهام مخسة وعرشين سهامً

هذه املادة كسابقه مصدره مذاهب مجهور الفقهاء.
وآلخر  الورثة،  أحد  نصيب  بمثل  ألحد  أوىص  إذا  املويص  أن  املادة (٢٥٢)  وذكرت 
مل  أم  نصيبه  بمثل  أوىص  الذي  الوارث  أعني  سواء  الرتكة  يف  كالريع  شائع،  معلوم  بسهم 
يعني، ففي مثل هذه احلالة توزع الرتكة بالسهام بني الورثة، ليعرف مقدار سهم كل وارث، 
مع  له،  املويص  سهام  مقدار  ويعلم  الوارث،  سهام  عدد  الرتكة  سهام  أصل  إىل  يضاف  ثم 
مالحظة أن أصل الفريضة هو مقدار الباقي بعد املقدار الذي أوىص به للمويص له اآلخر، 
فإن كانت الوصية بالسهم املعلوم الشائع يف الرتكة، وبمثل نصيب أحد الورثة ال تتجاوز 
الثلث،  يسعهام  ومل  جييزوها  مل  وإن  الوصيتان،  نفذت  الورثة  وأجازها  جتاوزته،  أو  الثلث، 

قسم بينهام باملحاصة، أي بنسبة سهامها. ومصدر هذه املادة فقه اإلمام أمحد بن حنبل.
واتفقت آراء الفقهاء عىل أال يعطي املويص له فعالً عند التنفيذ إال ما خيرج من ثلث 
أعيان الرتكة احلارضة، وأن ينتظر فيام بقى له مما أويص له به حضور بقية أعيان الرتكة، فكلام 
حرض شئ أعطى من املويص له بقدر ثلث ما حرض، حتى يستوىف وصيته فإن خرج املويص 
به من ثلث املوجود أخذه. غري أن احلنابلة إنام يعتربون حضور الوصية وقت الوفاة، وال 
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تأثري لغيبته بعد ذلك يف حق املويص له، فإذا ما أوىص له بعني حارضة، أو بوصية مرسلة 
، بخالف احلنفية واملالكية، إذ هم يعتربون حضور الوصية عند التنفيذ، ووجه ما ذهب  مثالً
إليه الفقهاء أن للامل احلارض فضالً عن املال الغائب، فربام هلك املال الغائب أو ضاع، أو 
الورثة  عىل  حيتسب  أال  العدل  فمن  كاهلالك،  أو  هالكأً  فيكون  عليه،  احلصول  يستطع  مل 

وحدهم، وهبذا جاءت املادة (٢٥٣).
واملقصود من املادة (٢٥٤) واضح، وهو أنه إذا كانت الوصية بسهم شائع يف الرتكة، 
، وكان للرتكة دين عىل الغري، استحق املويص له من املال احلارض  كالوصية بربع املال مثالً
مجيعه سهمه فيه، أي ربعه فيعطي له، وكلام حرض شئ منها، أخذ ربعه، وهكذا حتى حترض 

مجيع أعيان الرتكة، فيتم املويص به مجيعه، ومصدره هذا مذهب احلنفية.
وذكرت املادة (٢٥٥) أنه إذا أوىص املويص بسهم شائع يف نوع من ماله، كأن يويص 
، وكان له ديون مقدارها مثل ثمن العامرة، فإن ما  بثلثي عامرة تساوي تسعني ألف دينار مثالً
أوىص به يكون مقداره ما يساوي ستني ألف دينار، وذلك ال خيرج من ثلث املال احلارض، 
ألف  ثالثون  له  ويبقى  دينار،  ألف  ثالثني  يساوي  ما  أي  ثلثها  له  يكون  بل  العامرة،  وهو 
دينار يستوفيها من العامرة، بقدر ما حيصل من الديون، عىل معنى أنه كلام حصل قدر من 
الديون استوىف من العامرة ما يقابل ثلث الدين الذي حصل، حتى يستوىف حقه كله، وبعد 
أن يأخذ املويص له ثلث العامرة قبل حتصيل شئ من الدين، يكون ثلثاها للورثة يترصفون 
فيه ترصف املالك، فلهم أن يبنوا عليها، وقد حيصل هلم رضر إن استوىف املويص له حقه من 
العامرة، فإن حصل هلم رضر، فال يأخذ املويص له باقي حقه من العامرة، ولكن يأخذ قيمة 
ما بقى من حصته يف النوع املويص به من ثلث ما حيرض حتى يستوىف حقه. ومصدر ذلك 

فقه اإلمام أمحد بن حنبل، ومذهب احلنفية، بقاعدة نفي الرضر.
وبينت املواد( ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٥) تنفيذ الوصية إذا كان يف الرتكة مال غائب، أو دين 
ورثة  من  وارث  عىل  الدين  كان  إذا  الوصية  تنفيذ  كيفية  بيان   ٢٥٦ املادة  ويف  أجنبي،  عىل 
املويص، فأفادت أن الدين إذا مل يكن حاالً وقت القسمة بل كان مؤجالً عد ماالً غائباً يف 
مجيع األحوال إذ ال يمكن حينئذ مطالبة املدين به، وال إجباره عىل الوفاء قبل موعده، وال 
بطريق املقاصة، أخذاً من املواد السابقة أما إذا كان مستحق األداء يف ذلك الوقت، فإن كان 
مساوياً لنصيب الوارث املدين أو أقل، اعترب مقدار هذا الدين ماالً حارضاً ال ديناً، فيعترب 
مضموماً إىل ما حرض من أموال الرتكة، وعىل ذلك يأخذ املويص له وصيته كاملة، ما دامت 
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الدين  ألن  احلال،  هذا  يف  الورثة  عىل  رضر  ال  إذا  الدين،  فيه  بام  املال  ذلك  ثلث  من  خترج 
سيكون من نصيب الوارث املدين، وال يأخذ شيئاً من املال احلارض خالفه إن كان نصيبه 
دينه  كان  إذا  أما  الدين،  ومقدار  نصيبه  بني  الفرق  أخذ  أقل،  دينه  كان  فإن  للدين،  مساوياً 
أكثر من نصيبه وقد حل أداؤه، فيكون الزائد عىل نصيبه كالدين عىل أجنبي، أي ماالً غائباً، 
وما عداه ماالً حارضاً يأخذ املويص له ثلثه وإن بقى له شئ يستوفيه من الدين الذي حيصل 
حتى تتم له الوصية، وذلك إن كان الدين والرتكة من جنس واحد، فتقع املقاصة، وإن كان 
ما  يؤدي  حتى  الرتكة  من  نصيبه  الوارث  يأخذ  فال  آخر،  جنس  من  والرتكة  جنس،  الدين 
عليه من الدين، فإن مل يؤده باع القايض نصيبه، وويف الدين من ثمنه، وقد بينت املادة أن 

أنواع النقود، وأوراقها جنس واحد. ومصدر املادة مذهب احلنفية.
وذكرت املادة (٢٥٧) حكم ما إذا كانت الوصية بعني من الرتكة، أو بنوع من أنواعها 

فهلك املويص به كله أو استحق، أو هلك بعضه، أو استحق، ولذلك أربع صور:
حملها،  النعدام  الوصية،  فتبطل  القبول،  قبل  وهيلك  معيناً،  به  املويص  يكون  أن   )١ (

ويبطلها االستحقاق، ولو بعد القبول والقبض، ألنه ظهر أن املويص ال يملكها.
) ٢( أن يكون املويص به عيناً فيهلك بعضها أو يستحق، فيأخذ املويص له ما يبقى، إن 
كان خيرج من الثلث، وتبطل الوصية يف اجلزء اهلالك، أو املستحق، مع مالحظة ما 
سبق من أن اهلالك ال يبطل الوصية يف اجلزء اهلالك إذا كان بعد القبول والقبض، 

بخالف االستحقاق.
فإن  بعضها،  أو  كلها  فهلكت  خاصة،  عني  من  شائعاً  جزءاً  به  املويص  يكون  أن   )٣ (
اهلالك  بني  الفرق  يف  سبق  ما  مالحظة  مع  به،  املويص  النعدام  تبطل  الوصية 

واالستحقاق.
) ٤( أن يكون املويص به جزءاً شائعاً من عني معينة، فهلك بعضها، أو استحق، ففي 
هذه احلال يأخذ املويص له وصيته كاملة من الباقي إن وسعها، فإن مل يسعها أخذ 

الباقي كله، وبطل من وصيته بمقدار ما نقصه الباقي عن الوصية.
وذكرت املادة (٢٥٨) حكم الوصية بحصة شائعة يف معني كأن يويص شخص بنصف 
العامرة، ففي مثل هذه احلالة إذا ما هلكت العامرة أو استحقت فال شئ للمويص له، وهذا 

قدر متفق عليه بني الفقهاء.
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فإذا ما هلك بعض العامرة أو استحق، وكان الباقي بعد اهلالك أو االستحقاق أكثر من 
املويص به أو املستحق، أو مساوياً له، فإن املويص له يأخذ مجيع ما أوىص به من الباقي، إن 
احلنفية،  مذهب  هو  وذلك  به،  املويص  من  أقل  أو  مساوياً  كان  إن  كله  والباقي  أكثر،  كان 
وذهب  االستحقاق،  عند  زفر  اإلمام  إليه  ذهب  وما  الشافعية،  قويل  وأحد  أمحد،  واإلمام 

اإلمام مالك، وزفر عند اهلالك إىل أن املويص له يأخذ حصته منسوبة إىل الباقي.
كالوصية  املويص،  أموال  من  نوع  يف  شائعة  بحصة  الوصية  أن  املادة (٢٥٩)  يف  وجاء 
مات  فإذا  بالعرشة،  الوصية  اعتربت  مائة،  الوصية  وقت  عددها  كان  فإن  أفراس،  بعرشة 
املويص، وليس له ذلك النوع بطلت الوصية، وإذا هلك بعضه أو استحق ثبت العرش يف 
الباقي إن خرجت الوصية من ثلث املال، فإن مل خترج من ثلث املال، أخذ منه بقدر الثلث 
فقط، والفقرة الثانية من املادة مأخوذة من رأي بعض علامء املالكية ( ابن املاجشون). أما 

الفقرة األوىل فمحل إمجاع من الفقهاء.
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املراد باملنافع الثمرات والغالت، وحقوق االرتفاق، والوصية باإلقراض، وبالتأجري، 
والوصية بقدر من املال يدفع شهريا، كام جعلت منه الوصية ببيع عني لشخص بحق معلوم، 

والوصية بتقسيم الرتكة.
وال يشرتط يف الوصية باملنفعة أن يكون املويص مالكاً للعني واملنفعة، فيجوز للمستأجر 

أن يويص بمنفعة العني التي يملك منفعتها مدة اإلجارة.
ومل  املسلمني،  فقهاء  مجهور  ومعهم  األربعة،  األئمة  باتفاق  جائزة  باملنافع  والوصية 

خيالف فيها إال ابن أيب ليىل، وابن شربمة، وفقهاء أهل الظاهر.
والوصية باملنفعة هلا أحوال خمتلفة:

فقد تكون وصية باملنفعة مدة معلومة بعد الوفاة. )١ (
وقد تكون وصية غري مؤقتة ملويص له معني. )٢ (

أوال  انقطاعهم  يظن  حمصورين،  غري  لقوم  مؤبدة  أو  مؤقتة  غري  وصية  تكون  وقد  )٣ (
يظن، أو جلهة بر ال تنقطع.

وقد تكون الوصية غري مؤقتة، وهي ملحصورين. )٤ (

وقد تكون الوصية ملحصورين، وغري حمصورين. )٥ (
وقد بينت هذه املادة حكم الوصية ملعني مدة معلومة املبدأ والنهاية، وحكم الوصية 
جاءت  إذا  املدة  تنفذ  املذكورتني  احلالتني  ويف  املبدأ،  معلوم  غري  لكن  معيناً،  قدراً  ملعني 
بعد وفاة املويص، وقبول املويص له، فإذا انتهت املدة املويص هبا قبل وفاة املويص بطلت 

الوصية.
تعذر  قد  إذ  الباقي،  القدر  يف  الوصية  نفذت  بقية  املعلومة  املدة  ويف  املويص  مات  وإذا 

التنفيذ يف اجلزء الذي مىض، فبطلت فيه، وصحت يف الباقي.
وإذا كانت الوصية غري معينة البدء، ولكن معلومة القدر، كأن يقول: أوصيت لفالن 
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بسكني داري ثالث سنني، ومل يذكر بدءها وال هنايتها، فتبدأ املدة يف هذه احلالة من وقت 
الوفاة، ألنه وقت تنفيذ الوصية.
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بينت هذه املادة حكم ما إذا منع املويص له من االنتفاع بالعني كل املدة أو بعضها، سواء 
أكان املنع من بعض الورثة، أم من كلهم، أم من جهة املويص، واملدة املويص هبا معلومة.

فإن كان املنع من االنتفاع من بعض الورثة، كأن يكون مويص بسكني دار ثالث سنني 
ذكر ابتداؤها، فجاء أحد الورثة وسكنها يف تلك املدة، ومنع املويص له من سكناه فيها، فإن 
هذا الوارث يكون قد اعتد عىل حق املويص له.فيثبت له ابتداء احلق يف التعويض، وذلك 
رىض  إذا  فيها  االنتفاع  من  منع  التي  املدة  تساوي  مدة  الدار  يسكن  بأن  أما  أمرين.  بأحد 
الورثة، وإما بأن يضمن له الوارث الذي منعه بدل املنفعة التي منعها، ألنه تعد عىل حق 
املويص له، فإن كان املنع من االنتفاع من كل الورثة يف املدة املعلومة، فإهنم يكونون متعدين 
عىل حق املويص له، ويضمنون له بدل املنفعة، أما بتعويضه بأداء بدل املنفعة، أو بتمكينه 
من االنتفاع مرة أخر، واملويص له خمري يف أحد األمرين، فإن كان املنع من االنتفاع من 
العني  أجر  قد  املويص  يكون  كأن  واالنتفاع،  له  املويص  بني  حيول  بعذر  أو  املويص،  جهة 
العني  تكون  أن  أو  هنايتها،  إىل  موته  بعد  من  نافذة  اإلجارة  واستمرت  لغريه،  هبا  املويص 
املويص بمنفعتها حتتاج إىل إصالح ليتم االنتفاع هبا، فأجر اإلصالح، وأخذ مدة من زمن 
الوصية فال ضامن عىل أحد، إذ ال تعدي من أحد الورثة، ولكن املويص له قد قبل الوصية 
فصار له حق تنفيذها، وقد حالت األمور دون التنفيذ، فيحق له التنفيذ يف مدة أخر حتل 

حمل األوىل.
املنع  كان  فإن  الشخيص،  باالستعامل  االنتفاع  من  املنع  كان  إذا  فيام  هو  كله  سبق  وما 
لالستغالل، فإن املويص له يستحق غلة العني املويص بانتفاعها. وهذه األحكام مصدرها 

مذهب اإلمام الشافعي ريض اهللا عنه.
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انقطاعهم،  يظن  ال  حمصورين  غري  لقوم  باملنفعة(١)  الوصية  أحكام  املادة  هذه  ذكرت 
أو جلهة من جهات الرب، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة. (٢) لقوم غري حمصورين يظن 

انقطاعهم وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة.
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أوىص  فإذا  تنتهي،  ال  التأبيد  عىل  الوصية  تكون  األوىل  للحالة  بالنسبة  أنه  فذكرت 
بغالت عني للفقراء، أو عىل مسجد، أو مدرسة، أو مستشفى، كانت الغالت هلذه اجلهات 
عىل التأبيد، وصار الترصف من بعد الوفاة وقفاً جاء يف شكل وصية، وتكون العني وقفاً 

من كل الوجوه بعد الوفاة.
انقطاعهم  يظن  حمصورين  غري  لقوم  الوصية  تكون  أن  وهي  الثانية،  للحالة  وبالنسبة 
مطلقة أو مؤبدة، كالوصية لبني فالن، فإن املويص هلم يستحقون املنفعة إىل انقراضهم، فإذا 

انقرضوا عادت العني إىل ورثة املويص.
ومصدر حكم احلالة األوىل مذهب احلنفية، والثانية مذهب املالكية.

وقد نصت الفقرة األخرية من املادة عىل وجوب مراعاة أحكام املادتني السابقتني ٢٥٩، 
٢٦٠ فيام إذا كانت الوصية ملعني مدة معلومة املبدأ والنهاية، وانتهت املدة قبل وفاة املويص، 

وفيام إذا منع املويص هلم من االنتفاع.
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لقوم  معينة  ملدة  باملنفعة  الوصية  كانت  إذا  هلم  املويص  حال  املادة  هذه  أوضحت 
الرب،  جهات  من  جلهة  أو  كاملساكني،  انقطاعهم،  يظن  ال  ملن  بعدهم  من  ثم  حمصورين، 
كمسجد، أو مستشفى، ففي هذه احلالة إن كان املويص هلم موجودين وقت وفاة املويص، 
استحقوا املنفعة املدة املعلومة، كالعني، فإنه يأخذ املنفعة يف املدة املعينة، ثم بعد انتهاء املدة 
تؤول املنفعة إىل جهة الرب، وإن كانوا غري موجودين وقت الوفاة، ويظن وجودهم بعدها، 
ذلك،  ونحو  واملساجد،  الكريم،  القرآن  حتفيظ  كمكاتب  عامة،  بر  جلهة  تكون  الغلة  فإن 
حتى يوجد املويص هلم، وقد حيدث أن تستمر الوصية مدة طويلة ال تنفذ فيها، لعدم وجود 
املويص هلم، ففي هذه احلال قد ذكرت املادة مدة معلومة هي ثالث وثالثون سنة، وبعدها 
الثالث والثالثون  مدة  املويص هلم، يف  فالن  يوجد بنو  مل  فإذا  الرب،  تكون الغالت جلهات 
سنة ووجدوا بعدها فال يستحقون شيئاً من الوصية، بل تكون جلهات الرب، وإن مل يوجد 
املستحق أصالً وحصل اليأس من وجودهم بأن مات فالن املويص لبنيه، ومل يعقب، فالغلة 
بعد اليأس وقبله، تكون ألعم جهات الرب نفعاً إيل أن تنتهي املدة املعلومة، فتكون جلهة الرب 
املنصوص عليها، وإن وجد املستحقون، ثم انقرضوا مع اليأس من وجودهم، ومل تنته املدة 
املعلومة، ففي هذه احلالة تكون الغالت إىل هناية املدة جلهات الرب األعم نفعاً، وبعد انتهاء 

املدة تكون املنفعة جلهة الرب.
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أو  هبا،  االنتفاع  يف  فيخري  االستغالل،  أو  االنتفاع  حتتمل  بعني  باالنتفاع  له  املويص 
باستغالهلا، ولو خالف ذلك ما أوىص به املويص، ومل يقيد ذلك إال برشط و احد هو أال 
ينتفع انتفاعاً يرض بالعني، فمن أويص له بسكنى دار معينة جيوز له أن يؤجرها، ومن أوىص 
له بأجرهتا جيوز له أن يسكنها، متى كانت العني تصلح ألحد األمرين، ومصدر هذه املادة 

مذهبا الشافعية احلنابلة.
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يفرق احلنفية بني الوصية بالغلة، والوصية بالثمرة، فقالوا إن املويص إذا أوىص بثمرة 
أرضه أو بستانه، وأطلق يف وصيته فلم حيدد مدة، كان للمويص له الثمرة القائمة وقت وفاة 
، وإذا نص عىل األبد، فقال بثمرة أرضه أو  املويص دون غريها مما حيدث من الثامر مستقبالً
مدة  ثمرات  من  بعدها  حيدث  وما  املوت  عند  القائمة  الثمرة  له  للمويص  كان  أبداً  بستانه 
حياة املويص، أما إذا أوىص بغلة أرضه أو بستانه، وأطلق أو أّبد، فإن للمويص له ما يكون 

موجوداً من الغلة عند وفاة املويص، وما سيحدث فيها بعد ذلك.
الغلة  بني  واملعنى  الداللة  يف  فرق  ال  أنه  إىل  والشافعية،  واملالكية،  احلنابلة  وذهب 
أبّد.  أم  أطلق  سيحدث،  وما  املويص،  وفاة  عند  موجوداً  يكون  ما  له  فللمويص  والثمرة، 

وعىل مذهب األئمة الثالثة املذكورين جرت املادة.
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املويص،  قدره  معني  بثمن  لشخص  الرتكة  من  عني  ببيع  الوصية  أن  املادة  مؤدي 
والوصية له بتأجريها مدة معينة كسنة أو سنتني، وبأجرة معينة سامها، هذه الوصية نافذة، 
إذا كان الثمن يف البيع ثمن املثل، واألجرة أجرة املثل يف اإلجارة، وكذلك احلكم إذا كان 
الثمن أو األجرة أ قل من ثمن أو أجرة املثل بغبن يسري، فإن كان كل من الثمن أو األجرة 
أقل من ثمن أو أجرة املثل بغبن فاحش، فإن كان هذا الغبن خيرج من ثلث الرتكة نفذت 
الوصية، وإن زاد عىل الثلث، وأجاز الورثة الوصية نفذت، وإن مل جييزوها فال تنفذ إال إذا 
زاد املويص له الثمن يف البيع، واألجرة يف اإلجارة إىل ثمن املثل، أو أجرة املثل. ومصدر 

املادة مذهب احلنفية.
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بينت املادة أنه إن كانت املنفعة مشرتكة بني املويص له والورثة، أو بني عدد من املويص 
قضاء  أو  عليه،  اتفاقهم  إال  هلم  تقييد  غري  من  ينفذ  خيتارونه  الذي  التوزيع  طريق  فإن  هلم، 
القايض إن اختلفوا، فإما أن يوزعوا الغلة بينهم، بنسبة ما خيص كل واحد منهم، أو بقسمة 
العني بينهم، إذا مل يكن يف القسمة رضر عىل أحد، وكانت حتتمل القسمة، أو يضمنها قسمة 
مهايأة مكانية، بأن ينتفع كل واحد منهم بحصة من العني زماناً، ثم يتناوبوا احلصص عاماً 
بعد عام، فيحل كل حمل اآلخر فيام كان ينتفع به، أو مهايأة زمانية، بأن يأخذ كل واحد العني 
و  كل  حصص  بنسبة  األزمنة  مقادير  وتكون  آخر  زمناً  غريه  ويأخذها  به،  ينتفع  زمناً  كلها 
احد من االنتفاع به. ومصدر املادة هو مذهب احلنابلة، والشافعية يف إطالق حق االنتفاع، 

ومنع القسمة يف حالة الترضر هو مذهبا احلنفية واملالكية.
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أو  آخر  لشخص  بالرقبة  ويوىص  أشخاص،  أو  لشخص  باملنفعة  املويص  يوىص  قد 
املويص  انتفاع  مدة  يف  بمنفعتها  املويص  العني  نفقات  تكون  احلالة  هذه  ويف  أشخاص، 
هو  ألنه  وذلك  البناء،  نفقات  أم  والصيانة،  احلفظ  نفقات  ذلك  يف  سواء  عليه،  باملنفعة  له 
املنتفع، وهذه النفقات رضورية لبقاء العني صاحلة لالنتفاع، وكذلك رضائبها إن وجدت 
عىل املنتفع، ألهنا مفروضة عىل االنتفاع، ولذلك تقدر نسبة ما تغله العني. وإذ مل تثمر العني 
املويص بمنفعتها، أو مل تغل سنة من السنني لسبب خارج عن إرادة املويص له، أو كان يزرع 
األرض سنة، ويرتكها سنة ملصلحة يف االستغالل فإنه يلزم بام يكون عليها من رضائب يف 

السنة التي مل تغل فيها. ومصدر املادة مذهب احلنفية.
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تضمنت املادة أن الوصية باملنفعة تسقط قبل تقررها أو بعده بام يأيت:
: إذا مات املويص له املعني قبل بدء املدة، وكذلك إذا مات يف أثنائها، ففي احلالة  أوالً
بعضها  يف  تبطل  الثانية  ويف  املويص،  إرادة  حتقق  إمكانية  لعدم  كلها،  الوصية  تبطل  األوىل 

لنفس السبب.
ابتداء  قبل  رشاؤه  كان  فإن  بمنفعتها،  له  املويص  العني  باملنفعة  له  املويص  برشاء  ثانيا: 
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بقى  فيام  بطلت  استحقاقه  أثناء  كان  وإن  كلها،  املدة  يف  الوصية  بطلت  للمنفعة  استحقاقه 
له.

أكان  سواء  عنه،  بتنازله  وذلك  املويص  لورثة  املنفعة  يف  حقه  له  املويص  بإسقاط   : ثالثاً
ذلك باملجان، أم بعوض، كأن يدفعوا له ماالً مقدراً، عىل أن يرتك هلم حقه يف املنفعة، ذلك 
ألن من ملك حقاً ملك إسقاطه، ما مل يكن حقاً شخصياً ذاتياً، وألن اإلسقاط بعوض من 

قبيل املصاحلة.
: باستحقاق العني املويص بمنفعتها، إذ يتبني أن املويص قد أوىص بملك غريه. رابعاً
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بينت املادة أن لورثة املويص حق بيع العني املويص بمنفعتها من غري توقف عىل موافقة 
فيها  الترصف  حق  فلهم  ذلك  وعىل  باملرياث،  إليهم  انتقلت  هلا  ملكيتهم  ألن  له،  املويص 
بكل الترصفات السائغة رشعاً، وإذا بيعت العني لغري املويص له باملنفعة، انتقلت إليه العني 
بجميع حقوقها ما عدا حق املويص له، فإن البيع ال يؤثر فيه، بل يستمر له حقه حتى تنتهي 

مدته، أو إىل آخر حياته إن كانت الوصية باملنفعة مدة حياته.
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إذا كانت الوصية باملنفعة لعني مؤبدة، أو ملدة حياته، أو مطلقة عن الزمن، فإن املويص 
وذلك  الكامل،  انتفاعه  إىل  ينرصف  املدة  عن  اإلطالق  ألن  حياته،  مدة  املنفعة  يستحق  له 
يكون ملدة حياته، والتأبيد إذا ذكر يراد منه ما يناسب تقييد الوصية بانتفاع شخص املويص 

له، وذلك ال يكون إال بتقييد االنتفاع مدة حياته.
تبتدئي  قد  بل  الوفاة،  وقت  من  له  للمويص  بالنسبة  تبتدئ  ال  ربام  باملنفعة  والوصية 
يشرتط  احلال  هذه  ففي  أبناء.  من  لفالن  يولد  ملن  الوصية  كانت  إذا  كام  وذلك  مدة،  بعد 
الستحقاق املنفعة أال يميض ثالث وثالثون سنة شمسية من وقت وفاة املويص له إىل وقت 

وجوده واستحقاقه.
التي   ٢١٨ املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  جاء  ما  يناقض  ال  املادة  هذه  يف  الوارد  واحلكم 
نصت عىل أنه يشرتط يف املويص له أن يكون موجوداً عند الوصية إن كان معيناً، ألن املراد 

فيها وجود من كان معيناً بالذات ال بالوصف، والذي هنا معني بالوصف.
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عىل أنه قد يتصور تراخي االستحقاق إذا كان مقيداً برشط، ومل يوجد يف املويص له، 
كأن يويص املويص بمنفعة دار يسكنها فالن إن أحيل إىل التقاعد، ومضت املدة الواردة يف 

املادة قبل أن حيال فالن إىل التقاعد.
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تضمنت هذه املادة بيان تقدير قيمة املنفعة املويص هبا، واحلقوق العينية بالنسبة لقيمة 
العني ذاهتا، فذكرت أنه إذا كانت الوصية باملنافع كلها مؤبدة، أو مطلقة عن التقيد بزمن 
معني، أو ملدة حياة املويص له، أو كانت املدة تزيد عىل عرش سنني فإن احلكم واحد يف هذه 
األحوال كلها. وهو أن تعترب املنافع مساوية لقيمة العني نفسها، عىل معنى أن العني املويص 
من  خرجت  أقل  أو  مساوية،  كانت  فإن  الثلث،  من  حتسب  املذكور  الوجه  عىل  بمنفعتها 

الرتكة، وبقى للورثة ثلثاها.
الوصية  فتقدر  بعضها،  أو  العني،  بمنافع  أو  فأقل،  سنني  عرش  ملدة  الوصية  كان  فإن 

باملنفعة يف تلك املدة، أي بأجرة املثل.
فإنه  اخللو،  وحق  التعيل،  وحق  الرشب،  كحق  احلقوق،  من  بحق  الوصية  كانت  وإذا 
يقدر بمقدار أثره يف العني التي محلته، فتقدر قيمة احلق، فإذا كان مقدار العقار غري حممل 
، وقيمته حممالً تسعة آالف دينار، كان مقدار احلق ألف دينار،  باحلق عرشة آالف دينار مثالً

وهو ما يستحقه املويص له باملنفعة.

l «d « qBH « 
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دورية  أوقات  يف  يعطى  املال  من  قدر  باملرتب  ويراد  واحد،  بمعنى  والراتب  املرتب 
متساوية يف الزمن، كشهر، أو سنة، كالوصية بامئة دينار شهرياً لفقراء مؤسسة خمصوصة. 
يظن  ال  جلهة  التأبيد  عىل  أو  احلياة،   مد أو  معلومة،  ملدة  باملرتبات  الوصية  تكون  وقد 

انقطاعها كألفي دينار سنوياً للحرمني الرشيفني.
يظن  حمصورين  لغري  أو  حمصورين،  بالوصف  أومعرفني  ملعينني،  املرتب  يكون  وقد 
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يف  فتدخل  الغلة،  من  تكون  أحواهلا  أكثر  يف  باملرتبات  والوصية  يظن.  ال  أو  انقطاعهم، 
الوصية باملنافع.

وقد تكون الوصية باملرتبات من قبيل الوصية باألعيان، وذلك إذا كانت من رأس مال 
الرتكة، وهو ما بينت املادة حكمه.

فذكرت أنه إذا كانت الوصية باملرتب من رأس مال الرتكة، فإهنا تقيد بالثلث، فال تنفذ 
يف أكثر منه إال إذا أجازها الورثة، ولضامن تنفيذها حتبس عني من أعيان الرتكة تكفي غالهتا 
لسداد املرتب يف أقساطه املختلفة، إذا كانت املدة املقررة للمرتب طويلة، وإذا كانت املدة 
قصرية، حبست عني تضمن بقيمتها املرتب يف املدة بحيث يستوىف من قيمتها، إن مل يكن 

استيفاؤه من غالهتا.
واملدة الطويلة هي ما زادت عىل عرش سنوات، والقصرية هي عرش سنوات فأقل عىل 

ما مر يف املادة السابقة.
العني  أن  فذكر  العني،  حلبس  بالنسبة  احلكم  يف  والقصرية  الطويلة  املدة  بني  فرق  وقد 
يف املدة القصرية ينبغي أن تكون قيمتها مساوية للمرتب يف املدة املويص هبا، لتكون ضامناً 

الستيفاء املرتب منها، إذا كان اإليراد ال يكفي ملرتب.
أما يف املدة الطويلة، فيكفي أن يكون إيراد العني كافياً لتنفيذ الوصية منه حسب تقدير 
اخلرباء، ولو كانت قيمتها أقل من املرتب يف املدة، ألن وقف عني من الرتكة قيمتها مساوية 
للمرتب زمناً طويالً يرض بالورثة يف بعض األحوال، كام إذا كانت غلة العني املوازنة أضعاف 
املرتب املويص به، أو كان للورثة مصلحة خاصة يف هذه العني مع وجود عني أخر ذات 

إيراد يسع املرتب.
فإذا زادت الوصية عىل الثلث، وأجازها الورثة، خصصت العني الكافية، ولو كانت 
فقط.  الثلث  تساوي  عني  خصصت  الزيادة،  الورثة  جيز  مل  وإن  الثلث،  من  أكثر  قيمتها 

ومصدر الوصية باملنافع وباألعيان مذاهب األئمة األربعة.
وبينت املادة (٢٧٤) أن الوصية إذا كانت بمرتب من غلة الرتكة، أو من غلة عني منها 
ملدة معينة، تقوم الرتكة أو العني، حمملة باملرتب املويص به، فإن خرج من ثلث املال، نفذت 
الوصية، وإن زاد عليه، ومل جيز الورثة الزيادة، نفذ منها بقدر الثلث، وكان الزائد من املرتب 

وما يقابله من الرتكة أو العني لورثة املويص.
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حت حكم الوصية بمرتب من غلة الرتكة، كام إذا أوىص بعرشة دنانري شهرياً  كام وضّ
من إيراد عامرته الكائنة بمنطقة كذا (وعينها) ألوالد فالن وسامهم، أو مل يسمهم، أو ملسجد 
، أو أكثر من ذلك، فذكرت أن الوصية تقدر بقيمة الرتكة كلها،  كذا ملدة عرش سنوات مثالً

أو العني املويص بمرتب من غالهتا حمملتني باملرتب، وخاليتني منه.
وأجاز  عليه،  زاد  وإن  الوصية،  نفذت  الثلث  من  خرج  فإن  الوصية،  مقدار  هو  والفرق 
الورثة الزيادة فاحلكم كذلك، وإن مل جيزها الورثة نفذ من الفرق بني القيمتني ما يسعه الثلث.
فإذا كان الفرق بني القيمتني مثال ً ستة آالف دينار، والثلث يساوي أربعة آالف دينار، 
تتحمل  فال  ثلثه،  املرتب  من  ينقص  ذلك  وعىل  دينار،  آالف  أربعة  إىل  تنقص  الوصية  فإن 
املحددة،  املواقيت  يف  له  املويص  إىل  ترصف  دينار،  آالف  أربعة  من  أكثر  العني  أو  الرتكة 

ويكون الزائد من املرتب وما يقابله من العني ملكاً للورثة.
ومصدر هذه املادة مذهب الشافعية.

وبينت املادة (٢٧٥) حكم ما إذا كانت الوصية بمرتب معني مدة حياته، أو مطلقة، أو 
مؤبدة من رأس املال، أو الغلة.

فذكرت أن الوصية عند اإلطالق، أو التأبيد، أو ملدة حياة املويص له، تكون مدة حياة 
املويص له، وتعترب حياته سبعني سنة، ويستوي يف ذلك أن تكون الوصية يف رأس املال، أو 
الغلة، وذلك حلساب خروج املويص به من ثلث الرتكة، فإن كانت يف رأس املال، فقد بينت 
املادة (٢٧٣) كيفية حساب الوصية منسوبة إىل رأس املال، وإن كانت يف الغلة، فقد بينت 
املادة (٢٧٤) كيفية حساهبا، فيخصص من مال املويص ما يضمن تنفيذ الوصية عىل وجه 
ال يرض بالورثة إذا كانت من رأس املال، وإذا كانت الوصية يف الغلة حتسب حياة املويص له 

سبعني سنة، ألن ذلك هو العمر الغالب يف الناس.
يعيش،  كم  لتقدير  األطباء  عىل  يعرض  له  املويص  أن  إىل  القوانني  بعض  ذهبت  وقد 

وحسب تقديرهم حتسب القضية.
ورأي  سبحانه،  هو  إال  يعرفها  فال  وحده،  اهللا  بيد  األعامر  ألن  الرأي  هبذا  يؤخذ  ومل 
األطباء هو حدس وختمني، فال يصح تعليق حكم عليه يف مثل هذه احلالة، وإن كان يؤخذ 

أو يستأنس بآرائهم فيام عداه.
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والسند يف العدول عن تقدير األطباء يف حتديد السبعني، هو قوله صىل اهللا وعليه وسلم: 
«أعامر أمتي ما بني الستني والسبعني، وأقلهم من جيوز ذلك»، واملعتمد أيضاً يف فقه مالك يف 

سن التعمري، وما استحسنه الكامل من أئمة احلنفية. ومصدر الفقرة (ج) مذهب املالكية.
وإذا مات املويص له، أو انتهى وجوده قبل انتهاء املدة، انتهت الوصية تبعاً لذلك، ألن 
استحقاقه مرشوط بحياته أو بقائه، وكان ما بقى بني املويص به عيناً وغلة، أو عيناً فقط عىل 

حسب األحوال لورثة املويص مرياثاً عنه، ألنه جزء من الرتكة قد خال من الوصية.
وإذا بقى املويص له بعد السبعني سنة، فإن الوصية باملرتب جتري عليه إىل هناية حياته 
وله أن يرجع هبا عىل الورثة يف حدود الثلث، خضوعاً حلكم الواقع، كام سار املرشوع عىل 

حكم الواقع يف حالة وفاة املويص له قبل السبعني.
متعلق  احلق  ألن  الوصية،  لتنفيذ  املوقوف  املال  بنفاذ  له  املويص  حق  ينتهي  وكذلك 
به دون غريه، فإذا نفذ انتهت الوصية، ويف مجيع األحوال أي سواء كانت الوصية مطلقة 
مدة  تقل  أن  جيوز  ال  فإنه  الغلة،  يف  أو  املال،  رأس  يف  له،  املويص  حياة  مدة  أو  مؤبدة،  أو 
استحقاق املويص له املرتب عن مدة عرش سنوات من تاريخ استحقاقه، ألن هذه املدة هي 

املدة القصرية التي قررها القانون.
له  املويص  يستوىف  املال،  رأس  من  بمرتب  كانت  إذا  الوصية  أن   (٢٧٦) املادة  يف  وجاء 
مرتبه من غلة العني املخصصة لذلك، فإذا مل تف الغلة باملرتب، جاز للورثة إكامله من ماهلم، 
ألن مصلحتهم يف بقاء العني سليمة، فإن مل يوفوا باع القايض من العني بام يكمل قيمة املرتب.
وإذا زادت الغلة عىل املرتب يف سنة ردت الزيادة إىل ورثة املويص، وإذا كانت الوصية 

بمرتب من الغلة، فاملويص له يستوىف مرتبه من غلة العني املخصصة لذلك.
وإذا مل تغل العني يف سنة ما يكفي املرتب، فإنه يستوىف ما نقصه من زيادة الغلة يف سنة 
أخر، ألن املويص مل جيعل له حقاً إىل يف الغلة، وهلذا حيبس الزائد يف مجيع السنني عىل حقه، 

وال يسلم للورثة.
وجدت  أو  فسنة،  سنة  الغلة  عىل  قارص  االستحقاق  أن  عىل  املويص  ينص  مل  إذا  وهذا 
قرينة عىل أنه أراد ذلك، كام إذا أوىص بعرشة دنانري كل سنة من غلتها، فإنه يف هذه احلالة ال 
يستوىف ما نقصه من املرتب يف سنة من غلة سنة أخر، بل يعطى الزائد للورثة، أخذا من 

مذهب احلنفية يف احلالتني.
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كاحلرمني  الدوام  صفة  هلا  جلهة  بمرتب  الوصية  كانت  إذا  أنه   (٢٧٧) املادة  وقررت 
ما  املويص  مال  من  يوقف  فإنه  التأبيد،  سبيل  عىل  أو  املدة،  عن  مطلقة  وكانت  الرشيفني، 
الورثة  أجاز  إذا  إال  الرتكة،  ثلث  عىل  قيمته  تزيد  أال  برشط  الوصية،  تنفيذ  غلته  تضمن 

الزيادة.
ويف هذه احلال تعترب وقفاً عىل اجلهة املويص هلا، فتكون غلة هذا القدر املوقوف للجهة 
املستحقة، زادت عىل املرتب أم نقصت عنه، وال رجوع عىل ورثة املويص عند نقص الغلة، 
رصف  لدوام  رضورية  نتيجة  احلالة  هذه  يف  وقفاً  العني  واعتبار  الزيادة،  يف  هلم  حق  وال 
املرتب، إذ ال يدوم رصفه إال بوقف العني أبداً، وهذا معنى الوقف. وهذا أساس ما ذهب 

إليه احلنفية من اعتبار العني املويص بغلتها للفقراء وقفاً رضورة.
أما إذا كانت الوصية للجهة الدائمة ملدة معينة، فإهنا حينئذ، أما أن تكون وصية ملعني، 
كاحلرمني الرشيفني، أو ملوصوف حمصور، كالعجزة والفقراء بدار املعوقني، وكطالب مثالً 

يف تلك املدة، وعىل ذلك تطبق عليها أحكام املادتني ٢٧٤، ٢٧٥.
اخلاصة  وهي   ٢٧٦  -٢٧٣ من  املواد  يف  املبينة  األحوال  يف  أنه   ٢٧٨ املادة  وقررت 
بالوصية باملرتبات من رأس املال ملدة معينة، والوصية بمرتب من غلة الرتكة، أو من غلة 
عني منها ملدة معينة، والوصية للمعني بمرتب من رأس املال، أو الغلة، مطلقة أو مؤبدة، أو 

مدة حياة املويص له، وحالة عدم وفاء غلة العني املوقوفة من الرتكة لتنفيذ الوصية.
االستيالء  يطلبوا  أن  املويص  لورثة  جيوز  مجيعها  األحوال  هذه  يف  أنه  املادة  وقررت 
عىل العني التي خصصت الستيفاء املرتب من غلتها، أو يودعوا نقدا مجلة ما أوىص به من 
املرتبات يف مرصف، أو أية جهة خيتارها املويص له، أو يعينها القايض عند النزاع، وخيصص 
هذا املبلغ لتنفيذ الوصية، كام جيوز هلم عند قيامهم بذلك أن يترصفوا يف تلك العني، وبذلك 
ينتقل حق املويص له عىل ذلك املبلغ املودع، ويأخذ منه مرتبه كل شهر، أو كل سنة حسب 
من  لسبب  املودع  املال  هلك  فإذا  الرتكة،  عىل  حق  ذلك  بعد  له  يكون  وال  املويص،  وصية 

األسباب، مل يكن للمويص له الرجوع عىل الورثة.
فليس  استحقاقه،  عند  مرتبه  منه  يستوىف  بذاته،  متعلق  املال  هذا  يف  له  املويص  وحق 
له حق يف نامئه، إذا نام يف حالة من احلاالت، وإنام يكون نامؤه للورثة، كام يكون هلم باقي 
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املحددة  املدة  هناية  قبل  له  املويص  وفاة  بسبب  نفاذه  قبل  الوصية  مدة  انتهت  ما  إذا  املال 
لالستحقاق.

وبينت املادة ٢٧٩ حكم الوصية باملرتبات أو من الغلة لقوم حمصورين.
وقت  موجودين  مجيعاً  يكونوا  أن  فيشرتط  ملحصورين،  الوصية  كانت  إذا  أنه  فقررت 
وفاة املويص. هذا بخالف الوصية باألعيان واملنافع، إذ الوصية هبام ال يشرتط فيها وجود 

املويص هلم املعروفون بأوصافهم، ال وقت الوصية، وال وقت وفاة املويص.
لكن هنا اشرتط وجودهم وقت وفاة املويص لصحة الوصية، كام اشرتط يف املويص له 
املعني وجوده وقت وفاة املويص، وتقرر حياة كل من املويص هلم بسبعني سنة، حسبام نص 

عليه يف املادة ٢٧٥.
حكم  هو  عليهم  يطبق  الذي  فإن  ملعني،  الوصية  حكم  هو  املحصورين  حكم  دام  وما 

املعني املبني يف مواد القانون.
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بينت هذه املواد اخلمس حكم الزيادة يف املويص به.
يعترب  ال  هبا،  املويص  العني  بناء  إزالة  أن  القانون  من   ٢٢٩ املادة  قررت  أن  سبق  وقد 
رجوعاً عن الوصية، كام ال يعترب رجوعاً أيضاً كل فعل يزيل اسم املويص به، أو يغري معظم 

صفاته.
ومثل ذلك احلكم، كل فعل يوجب زيادة يف املويص به ال يمكن تسليمه إال هبا.

وهذا كله إذا مل تدل قرينة، أو عرف عىل أن املويص قد أراد بذلك الرجوع عن وصيته، 
وإال عد ذلك رجوعاً منه.

 واألحكام الواردة يف املواد مصدرها بعض اآلراء يف مذهب اإلمام مالك، التى رؤ
أهنا حتقق مصلحة، وتتسق وما تعارفه الناس يف دولة الكويت.
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وقد اشتملت هذه املواد عىل األحكام اآلتية:
أ.  إذا غري املويص معامل العني املويص هبا، كأن زاد يف حجراهتا بقسمة حجرة إىل حجرتني 
، أو فتح فيها أبواباً أو نوافذ، أو قسمها إىل مساكن مستقلة، بإقامة جدر جديدة،  مثالً
وكذلك إذا جصصها أو دهن أبواهبا، وأخشاهبا، فكل ذلك ال يغري من اإليصاء هبا، 
وتصري العني بحالتها التي آلت إليها مويص هبا ألن هذه الزيادة والتغيريات تعد حتسيناً 
وصيانة بقصد الزيادة يف االنتفاع، فتكون تابعة هلا، كأن العني مل حيصل فيها تغيري وال 
زيادة ، ومثل ذلك: يف احلكم كل زيادة ال يمكن فصلها، أو يتعذر، أو إذا فصلت ال 

يكون هلا أية قيمة بعد فصلها، وإن ترتب عىل ذلك زيادة يف قيمة العني.
ب. إذا كانت الزيادة يف املويص به مما يستقل بنفسه، ويمكن تسليمه بدون الزيادة، وكان هلا 

قيمة بعد فصلها، فإن الزيادة تسلم للورثة، ويسلم املويص به للمويص له.
ج. إذا مل يمكن تسليم املويص به بدون الزيادة ، كالغراس والبناء، فإن العني تصري مشرتكة 

بني املويص له والورثة، فيكون للورثة قيمة الزيادة.
للسيارة  كبناء «مكان»  عادة،  فيه  يتسامح  مما  ولكنها  بنفسها،  مستقلة  الزيادة  كانت  إذا  د. 
يف العني املويص هبا، أو غرفة صغرية عىل سطحها، أو غرس أشجار يف حديقتها، أو 

تركيب أسالك للكهرباء، أو أنابيب للمياه، أحلقت الزيادة بالوصية.
بالوصية،  إحلاقها  أراد  أنه  عىل  تدل  قرينة  صحبتها  زيادة  الوصية  يف  املويص  زاد  إذا  هـ - 
معامله.  تغيري  مع  ولو  وضعه،  عىل  جدده  ثم  هبا  أوىص  التي  العامرة  بناء  هدم  إذا  كام 
ولو  البناء،  مساحة  يف  يزد  ومل  كذلك،  فأعادها  طابقني،  من  مكونة  العامرة  كانت  كأن 
باحلجر  كانت  أو  العكس،  أو  باحلجر  فبناها  باآلجر،  كانت  كأن  البناء،  مواد  اختلفت 
فبناها باحلديد، ففي هذه احلال وأمثاهلا، يكون البناء اجلديد مويص به بالوصية السابقة، 

وكأن املويص قد أوىص به، ومل حيدث يف العني املويص هبا أي تغيري.
و.  إذا هدم الدار املويص هبا، وأعاد بناؤها عىل وضع ال يعد يف العرف جتديداً، كأن كان 
، أو مصنعاً، فإن املبنى يف هذه احلالة يكون مشرتكاً  ، فجعله عامرة مثالً املويص به منزالً
بني املويص له وورثة املويص، للورثة فيه بقدر قيمة البناء املستحدث، ألنه هو الذي زاد 

عىل املويص به، ويكون الباقي للمويص له.
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له،  مملوكة   أخر أرض  إىل  األرض  وأضاف  هبا،  املويص  العني  بناء  املويص  هدم  إذا  ز.  
وبني عليها بناء جديداً واحداً، فإن املبني يكون رشكة بني ورثة املويص واملويص له، 

للمويص يف ذلك قيمة أرضه.
ح.  إذا جعل املويص من بناء العني املويص هبا، ومن بناء عني مملوكة له، مبنى واحداً متحد 
املرافق، بحيث ال يمكن تسليم املويص به منفرداً عام أضيف إليه، فإن املويص له يشرتك 

مع الورثة فيام استحدثه بقدر قيمة وصيته.
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معنى تزاحم الوصايا تعددها، وعدم اتساع الثلث هلا كلها إن مل جيز الورثة، أو أجازوا، 
ومل تتسع هلا الرتكة، فال يمكن تنفيذها كلها.

فإن وسعها الثلث أو وسعتها الرتكة، وقد أجازها الورثة، أو مل يكن ورثة قط، فال يوجد 
الواجبة،  الوصية  أصحاب  حق  يقدم  التزاحم،  عند  أنه  واحلكم  األحوال،  هذه  يف  تزاحم 
فإذا  القانون،  بحكم  يستحقوهنا  إذا  يوص،  مل  أو  بحقهم  هلم  أوىص  قد  املتويف  أكان  سواء 
كانت تساوي الثلث، أخذوه، وإن كان نصيبهم أقل من الثلث استوفوه، والباقي من الثلث 

يكون ألصحاب الوصايا االختيارية.
وإذ كانت الوصايا كلها اختيارية، فلذلك ثالث أحوال:
األوىل: أن تكون كلها للعباد، وليس فيها شئ للقربات.

الثانية: أن تكون كلها للقربات.
الثالثة: أن يكون بعضها للعباد، وبعضها للقربات.

وحكم احلالة األوىل أنه إذا مل يتسع الثلث الوصايا، ومل جيز الورثة الزيادة، قسم الثلث 
عن  الرتكة  وضاقت  كلها،  الوصايا  الورثة  أجاز  وإن  باملحاصة،  الوصايا  أصحاب  بني 

. تنفيذها، قسمت باملحاصة أيضاً
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كالوصية  فرائض،  كانت  كأن  النوع،  متعددة  القربات  كانت  إن  أنه  الثانية  احلالة  ويف 
والنذور،  والكفارات،  الفطر،  كصدقة  واجبات  كانت  أو  وزكاة،  حج  من  املويص  عىل  بام 
للوصايا  تكون  األحوال  هذه  يف  الوصية  فإن  الفقراء،  عىل  كالصدقة  تطوعاً،  كلها  كان  أو 

مجيعها بالتساوي.
جيز  ومل  اجلميع،  الثلث  يسع  ومل  جهة،  كل  سهام  املويص  بنيّ  فإن  الثالثة،  احلالة  ويف 
ألن  بالتساوي،  جهة  لكل  كان  يبني  مل  وإن  ذكرها،  التي  السهام  بنسبة  الثلث  وزع  الورثة، 

الرشكة عند اإلطالق تنرصف إىل املساواة. ومصدر هذه األحكام مذهب احلنفية.
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للمرياث رشوط عامة، ورشوط خاصة، والرشوط العامة بينتها املادتان : ٢٨٨، ٢٨١ وهي:
الذي  كاملفقود  تقديراً،  باملوتى  ملحقاً  صار  أنه  أو  فعالً  املورث  موت  يتحقق  أن  ١ .

حيكم القايض بموته.
حتقق حياة الوارث وقت موت املورث، أو وقت احلكم باعتباره ميتاً، كام يف احلمل  ٢ .

الذي يولد حياً يف وقت يبني أنه كان موجوداً عند وفاة املتويف.
ويرتتب عىل هذا أن املفقود ال يرث ممن مات بعد فقده، وقبل احلكم بموته، إذا كان 
بينهام سبب من أسباب الوراثة، وأنه ال توارث بني الغرقي ونحوهم ممن يموتون يف وقت 
واحد يف حادث أو حوادث متعددة، إذا كان ال يعرف من مات منهم أوال قبل اآلخر، وهو 

ما بينته املادة (٢٩٠).
 : وقد بينت املادة (٢٩١) ما يؤدي من الرتكة مرتباً، فذكرت أنه يؤدي من الرتكة أوالً
ما يكفي لتجهيز امليت، وجتهيز من تلزمه نفقته من املوت إىل الدفن، وقد قدم جتهيز امليت 
وجتهيز من تلزمه نفقته من املوت إىل الدفن عىل أي حق آخر يف الرتكة، وذلك مأخود من 
مذهب احلنابلة، فإهنم يقدمون جتهيز امليت عىل الدين املتعلق بعني من أعيان الرتكة، خالفاً 
للحنفية، واملالكية الذين يقدمون الدين املتعلق بالرتكة عىل كفن امليت، ويرون أنه إن مل يكن 
يف الرتكة غري العني التي تعلق هبا دين، فإن كفنه يكون عىل من تلزمه نفقته يف حال حياته، 
وكذلك يقدم جتهيز من تلزم امليت نفقته، كولد مات قبله، ولو بلحظة، ومل جيهز، وزوجته 
كذلك لو غنية. وذلك مأخوذ من مذهب احلنفية فيام إذا ترك امليت غري العني التي تعلق هبا 

الدين وما يكفي لتجهيزه، ومن تلزمه نفقته.
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هلا  التي  الديون  هبا  واملراد  امليت.  ديون  بالرتكة  املتعلقة  احلقوق  أداء  يف  ذكر  ما  ييل  ثم 
مطالب من العباد. أما ديون اهللا تعاىل. كالزكوات، والكفارات فال تؤدي من الرتكة، وذلك 
حسب مذهب احلنفية الذي جر عليه القانون، خالفاً جلمهور الفقهاء الذين يرون إخراج 

ديون اهللا من كل الرتكة، سواء أوىص هبا املتويف قبل وفاته أم مل يوص.
يف  األنصاب  ذكر  بعد  تعاىل  قوله  التجهيز  بعد  الرتكة  من  الديون  إخراج  يف  واألصل 
سورة النساء: «من بعد وصية يويص هبا أو دين»، وأنه وإن قدم يف اآلية ذكر الوصية عىل 
الدين، فإن الدين مقدم عليها، ألن الدين واجب األداء من أول األمر عىل حني أن الوصية 
اهللا  كرم  عيل-  اإلمام  عن  روي  وقد  التربع.  عىل  مقدم  والواجب  املويص،  من  ابتداء  تربع 
وجهه- أنه قال: «إنكم تقرأون الوصية قبل الدين، وقد شهدت رسول اهللا صىل اهللا وعليه 

وسلم بدأ بالدين قبل الوصية».
والديون واجبة األداء ليست يف مرتبة واحدة، بل بعضها مقدم عىل بعض، عىل معنى 
فإن  بعني،  املتعلق  كالدين  املوثق  الدين  فيقدم  الديون،  كل  أداء  عن  الرتكة  ضاقت  إذا  أنه 
يقدمون  الذين  للحنابلة  خالفاً  امليت،  جتهيز  عىل  يقدمونه  واملالكية  والشافعية،  احلنفية، 
جتهيزه عىل كل دين. وإذا اتسعت الرتكة للديون كلها أخرجت منها، وإذا ضاقت أخرج 
الدين املتعلق بعني، ثم دين الصحة، وهو كان ثابتاً ببينة، سواء أكان حال الصحة أم حال 
كالذي  املريض،  حكم  يف  هو  من  أو  املريض،  بإقرار  ثبت  ما  وهو  املرض  دين  ثم  املرض، 

خيرج للمبارزة. وهذا هو مذهب احلنفية.
وبعد الدين يؤدي من الرتكة ما أوىص به يف احلد الذي تنفذ فيه الوصية، مع مراعاة ما 

نص عليه يف مواد الوصية الواجبة.
ثم يأيت يف املرتبة الثالثة بالنسبة ألداء احلقوق املتعلقة بالرتكة بعد التجهيز، والدين، ما 
أوىص به امليت يف احلد الذي تنفذ فيه الوصية، وهو الثلث، فإن اتسع الثلث لكل الوصايا 
أخرجت منه، وإن ضاق عنها، يقدم أصحاب الوصية الواجبة، سواء أكان املتويف قد أوىص 
هلم بحقهم أم مل يويص، واستحقوها، بحكم القانون، فإهنم يأخذوهنا، فإذا كانت تساوي 
أقل  يأخذون  كانوا  وإن  الثلث.  كل  يأخذون  فإهنم  سواء  الورثة  جيز  ومل  الثلث  من  أكثر 
الوصايا  أصحاب  يأخذه  الثلث  من  والباقي  كاملة،  حصتهم  يأخذون  فإهنم  الثلث،  من 

االختيارية، فإن ضاق عنهم حتاصوا فيه بنسبة وصاياهم.
ثم بعد التجهيز، والديون، والوصية، يوزع ما بقى من الرتكة عىل الورثة.



≠ ≤μ≥ ≠

فإذا مل يوجد ورثة باستحقاق من أقر له امليت بنسب عىل غريه، ثم ما أوىص به فيام زاد 
عىل احلد الذي تنفذ فيه الوصية، فإذا مل يوجد أحد من هؤالء آلت الرتكة أو ما بقى منها إىل 

اخلزانة العامة.
واإلقرار بالنسب قد يكون للمقر له ابتداء، ثم يتعداه إىل غريه، مثل أن يقول: هذا ابني، 
فإنه بعد أن يثبت نسبه منه، متى توافرت يف اإلقرار رشوط يكون أخاً ألوالد املقر، وابن 

األخ ألخيه، وحفيداً جلده، وهكذا.
، ثم يتعد إليه هو نفسه، مثل أن  وقد يكون هذا اإلقرار بنسب حيمله عىل غريه أوالً
، ثم بعد  يقول املقر: فالن هذا أخي، إذ مقتىض هذا اإلقرار أن جيعل املقر له أبناً ألبيه أوالً

. ذلك يكون املقر له أخاه، وهو ما ذكر بالفقرة أوالً
، وإال  ويشرتط الستحقاق املقر له بالنسب عىل الغري يف الرتكة أن يكون نسبه جمهوالً
كان اإلقرار غري صحيح. وأال يثبت هذا النسب بالفراش أو البينة الرشعية، ألنه إن ثبت 
بأحد هذين الطريقني كان مستحقاً يف الرتكة، باعتباره إبناً ملن محل النسب عليه، كام يشرتط 
أن يبقى املقر عىل إقراره حتى يموت، فإن رجع عنه كان مكذباً لنفسه، وحكم هذا اإلقرار 
أال يثبت هلا إال إذا ثبت بالبينة، أو يصدقه الغري الذي محل عليه النسب، فإن مل يكن ذلك 

يعامل املقر بإقراره من ناحية املرياث وغريه من احلقوق التي ترجع إىل املقر نفسه.
فإن مل يوجد املستحق املقر له بالنسب عىل الغري، كان االستحقاق ملا أوىص به فيام زاد 
عىل الثلث، وذلك بإمجاع األئمة األربعة، ألن امتناع جواز الوصية فيام زاد عىل الثلث إنام 

كان حلق الورثة، فإذا مل يوجد ورثة نفذت الوصية حسبام أوىص املويص.
فإن مل يكن وارث، وال مقر بالنسب، وال مويص له بأكثر من الثلث، كانت الرتكة أو ما 

بقى منها للخزانة العامة.
وعند الشافعية أن بيت املال وارث من الورثة، فيأخذ كل الرتكة أو ما بقى منها.

وذهب احلنفية إىل أن بيت املال يأخذ الرتكة أو ما بقى منها عىل أهنا من الضوائع التي 
ال يعرف هلا مالك، ولذلك ال يشرتط فيه رشوط املرياث من احتاد الدين، وغريه، بل يأخذ 
بيت املال تركة املسلم وغري املسلم، ويرصف يف مصارف بيت املال، ولو كان مرياثاً ما أخذ 

تركة غري املسلم.
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نصت املادة (٢٩٢) عىل موانع اإلرث، فذكرت:
bLF، ويستوي إن بارش القاتل القتل أو كان رشيكاً، أو تسبب فيه، أو أمر  « q I « ∫ ÎôË√

به، أو دل عليه، أو حرض، أو شارك، أو راقب املكان أثناء مبارشة القتل، أو وضع السم، 
كم عىل املشهود عليه باإلعدام، ونفذ احلكم. أو شهد زوراً، وحُ

عىل أن القتل العمد ال يمنع املرياث دائامً فهو ال يكون مانعاً منه، يف هذه األحوال، إذا 
كان القتل قصاصاً، أو حداً، أو كان القاتل يف حالة دفاع رشعي عن النفس، أو املال، مما هو 
منصوص عليه يف قانون اجلزاء، وقتل الزوج زوجته والزاين هبا عند مفاجأهتام، وكذلك قتل 
ذي الرحم املحرم حمرمه والزاين هبا، عند مفاجأهتام يزنيان، وال يمنع من املرياث يف حالة 
الدفاع عن النفس، ولو جتاوز حق الدفاع الرشعي. وذلك مأخوذ من مذهب اإلمام مالك، 

كام أخذ منه أن القتل اخلطأ ال يمنع املرياث.
∫s b « ·ö « ∫ ÎUO U

نصت الفقرة األوىل من املادة (٢٩٣) عىل أنه ال توارث بني مسلم وغري مسلم، فاملسلم 
ال يرث غري املسلم، وغري املسلم ال يرث املسلم، ألن اختالف الدين يمنع من املرياث.

وحرمان غري املسلم من وراثة زوجه، أو قريبه املسلم أمر أمجع عليه املسلمون يف كل 
املسلم  يرث  وال  بشئ،  ملتني  أهل  يتوارث  «ال  وسلم:  عليه  و  اهللا  صىل  لقوله  العصور، 

الكافر، وال يرث الكافر املسلم».
وعدم وراثة املسلم الكافر قول أكثر الصحابة- رضوان اهللا عليهم- وهو رأي مجهور 
الفقهاء من بعدهم، و ذهب معاوية ومعاذ ريض اهللا عنهام إىل أن املسلم يرث من قريبه أو 
زوجه، مستدلني بقوله صىل اهللا وعليه وسلم: «اإلسالم يعلو وال يعىل»، ويف اإلرث نوع 
للمسلم  وتثبت  مسلم،  عىل  لكافر  تثبت  فال  ماله،  يف  ملورثه  خلالفته  للوارث  الوالية  من 
عىل الكافر، فإهنم يرون أن يرث املسلم قريبه الكافر، وقد جر القانون عىل رأي مجهور 

الصحابة، وهو أنه ال توارث مع اختالف الدين.
وإن  بعضهم  يتوارث  املسلمني  غري  أن  عىل  املذكورة  املادة  من  الثانية  الفقرة  ونصت 
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اختلفت دياناهتم، فاملسيحي يرث اليهودي، واليهودي يرث املسيحي.
وقد أخذ القانون يف هذا بمذهب احلنفية، والشافعية، إذ يرون أن أهل امللل، والديانات 
وإن  بينهم،  فيام  يتوارثون  ولذلك  واحداً،  وديناً  واحدة،  ملة  اإلسالم  مقابل  يف  كلها  يعترب 
هاتني  أهل  من  أحد  بني  وال  ونرصاين،  هيودي  بني  هذا  يف  فرق  ال  عقائدهم،  اختلفت 

. الديانتني وجمويس، مثالً
والعقيدة،  امللة  احتاد  عند  إال  بينهم  فيام  يتوارثون  ال  هؤالء  أن  واحلنابلة  املالكية  وعند 

فاليهودي ال يرث قريبه إال إذا كان هيودياً، وكذلك النرصاين.
ونصت الفقرة الثالثة من املادة عىل أن اختالف الدارين ال يمنع اإلرث بني املسلمني، 
الوالية  ألن  إسالمية،  غري  دولة  سلطان  حتت  أحدمها  كان  ولو  املسلم،  يرث  فاملسلم 

اإلسالمية تعم املسلمني مجيعاً بحكم اإلسالم.
ونصت الفقرة الرابعة عىل أنه ال يمنع الوارث بني غري املسلمني اختالف الدارين إال إذا 
كانت رشيعة الدار األجنبية متنع من توريث األجنبي عنها، فإذا كانت ال متنع، فإن اختالف 
الدار ال يعد مانعاً، فإذا مات مسيحي بالكويت، وله ورثة يف دولة أجنبية ال متنع رشيعتها 

مرياث األجنبي عنها، فإن هؤالء الورثة يرثون مورثهم الذي تويف بدولة الكويت.
∫b d*« À«dO

بينت املادة (٢٩٤) أحكام مرياث املرتد، فقد نصت الفقرة (أ) عىل أن املرتد ال يرث 
من أحد.

يرث  ال  واختياره  بإرادته  اإلسالم  ترك  من  وهو  املرتد،  أن  يف  الفقهاء  بني  خالف  ال 
أحداً ممن جيمعه وإياهم سبب من أسباب املرياث املعروفة، ال من املسلمني بسبب اختالف 
الدين  عىل  يرض  ال  ألنه  خالفه،  آخر  دين  أي  أو  إليه،  انتقل  الذي  الدين  أهل  وال  الدين، 
الذي انتقل إليه من ناحية، وألنه صار يف حكم امليت من ناحية أخر، إلهدار دمه، بسبب 
، وإن كان امرأة حتبس  االرتداد، ألنه يستتاب، فإن مل يرجع إىل اإلسالم قتل، إن كان رجالً

حتى يدركها املوت.
أما ما له قبل الردة، أو بعدها، فقد نصت الفقرة (ب) عىل أنه يكون لورثة املسلمني عند 
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موته، فإن مل يكن له ورثة من املسلمني يكون ماله للخزانة العامة، طبقاً ملذاهب الشافعية، 
واملالكية، واحلنابلة، الذين يرون أن ماله قبل الردة أو بعدها، إن مات أو قتل جزاء ردته، 

يكون فيئاً، وحقاً لبيت املال.
وذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أن ورثة املرتد املسلمني يرثون ماله الذي كان له قبل الردة، 
أما ماله الذي كسبه بعد الردة فيكون لبيت املال، وذهب الصاحبان إىل أن ورثته املسلمني 

يرثون ماله كله قبل الردة وبعدها، وواضح أن القانون جر عىل مذهب الصاحبني.

w U « »U J « 
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قد نصت املادة (٢٩٥) عىل أن أسباب اإلرث الزوجية، والقرابة، وقد عرب بلفظ من 
أسباب اإلرث، لإلشارة إىل أن أسباب اإلرث ال تنحرص يف الزوجية والقرابة، إذ أن لإلرث 
يف  اإلرث  أسباب  ضمن  يذكر  ومل  العتاقة)،  (والء  السببية  العصوبة  هو  آخر  سبباً  رشعاً 
وقع  وممن  دولية،  بمعاهدات  ومنع  الرق،  ألغى  وقد  اآلن،  له  وجود  ال  الرقيق  ألن  املادة، 

عليها دولة الكويت.
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نصيب الزوجني يف املرياث نص عليه يف قوله تعاىل يف سورة النساء: «ولكم نصف ما 
ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد، فإن كان هلن ولد، فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية 
يوصني هبا أو دين، وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن 
مما تركتم»، فالزوج يأخذ نصف تركة زوجته املتوفاة إن مل يكن هلا ولد ذكر أو أنثى، فإن كان 

هلا ولد استحق الربع فقط.
والزوجة تأخذ الربع إن مل يكن لزوجها املتويف ولد، فإن كان له ولد استحقت الثمن، 
والثالث،  االثنتان،  واحدة،  من  األكثر  يف  ويشرتك  الثمن،  أو  بالربع  الواحدة  وتنفرد 

واألربع.
والولد هو من ينتسب إىل املتويف ذكراً كان أم أنثى، وهم أوالده الصلبيون املبارشون 
ذكوراً كانوا أم إناثاً، وفروع أبنائه، أما فروع بناته فال ينتسبون إليه، ولذلك قال الفقهاء: 
إن الذي ينقل نصيب الزوج من النصف إىل الربع، ونصيب الزوجة من الربع إىل الثمن هو 
الفرع الوارث، ويقصدون به صاحب الفرض، أو العصبة، أما إن كان من ذوي األرحام، 

فال ينقل.
ويشرتط يف الفرع الوارث الذي يؤثر ذلك التأثري أال يقوم به مانع من موانع اإلرث، 
فإن كان للزوجة مثالً ابن غري مسلم، أو كان هو الذي قتلها، فإنه يعترب كاملعدوم، وكأنه 
ليس هناك فرع مطلقاً، وكذلك الشأن يف كل ذي فرض يؤثر يف نصيبه الفرع، فإنه يشرتط 

أال تتوسط بينه وبني املورث أنثى، وأال يقوم به مانع من موانع اإلرث.
ويشرتط يف مرياث الزوجني أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة حقيقة أو حكامً، بأن 
يكون املتويف زوجاً عند الوفاة، أو تكون الزوجية معتدة من طالق رجعي، أو يكون الشارع 
قد اعترب املتويف فاراً من املرياث، وكانت العدة قائمة، ونتيجة ذلك أنه يشرتط يف املرياث 

بالزوجية رشطان:
أن تكون الزوجية صحيحة ١ .
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أن تكون قائمة وقت الوفاة حقيقة أو حكامً، فإن كان الطالق بائناً، فإنه ال توارث،  ٢ .
يف  كله  وهذا  املرياث،  من  فاراً  املطلق  اعترب  إذا  إال  العدة  يف  الزوجة  كانت  ولو 

توارث املسلمني.
أما غري املسلمني ففي توارث الزوجني خالف بني املذاهب.
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يكون اإلرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب.
والفرض سهم مقدر يف الرتكة، كالنصف، أو الربع، أو الثلث، أو السدس، أو الثمن، 
وصاحب الفرض هو من فرض له سهم يف القرآن الكريم، أو السنة، أو اإلمجاع. والفروض 
والسدس،  والثلث،  والثلثان،  والثمن،  والربع،  النصف،  ستة،  الكريم  القرآن  يف  املقدرة 
ويبدأ يف التوريث بأصحاب الفروض، وهم من ذكروا باملادة ٢٩٦، وقد بني يف املواد من 
٢٩٧-٣٠٢ كيفية توريث أصحاب الفروض، وبينت املادة ٣٠٣ أنه إذا زادت الفروض 
عىل الرتكة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم، ذلك أن الفرائض كام يقول بعض الفقهاء ثالثة: 

فريضة عادلة، وفريضة قارصة، وفريضة عائلة.
املتويف  يرتك  كان  املال،  سهام  مع  الفروض  أصحاب  سهام  تستوي  أن  هي  فالعادلة، 

أختني شقيقتني، وأختني ألم، فيكون للشقيقتني الثلثان، ولألختني ألم الثلث.
توجد  ولكن  املال،  دون  الفروض  أصحاب  سهام  تكون  أن  هي  القارصة،  والفريضة 

عصبة، فإهنم يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض.
والفريضة العائلة، هي أن تكون سهام ذوي الفروض أكثر من سهام املال، كأن يكون 
يوجد  وعندئذ  النصف،  وللزوج  الثلثان،  فللشقيقتني  وزوج،  شقيقتان  أختان  للمتويف 

العول، وهو موضوع املادة (٣٠٣).
وإذا كان لوارث جهتا إرث ورث هبام معاً، كزوج و إبن عم وأخ ألم هو ابن عم.
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عصبة الرجل يف اللغة قرابته، وكأهنا مجع عاصب، وإن مل يسمح هذا اجلميع مثل طالب 
وطلبة، وظامل وظلمة، من عصب القوم بفالن إذا أحاطوا به.

والعاصب يف املرياث هو من ليس له فرض مسمى، وهو من يأخذ كل املرياث، إن مل 
يكن للميت وارث صاحب فرض أو الباقي، وإن وجد وارث صاحب فرض مل يستغرق 

فرضه الرتكة، وال يأخذ شيئاً إن استغرقت الفروض الرتكة.
حظ  مثل  للذكر  أوالدكم  يف  اهللا  تعاىل: «يوصيكم  قوله  العاصب  مرياث  يف  واألصل 
األنثيني»، وقوله تعاىل: «وإن كانوا أخوة رجاالً ونساء فللذكر مثل حظ األنثيني»، وقوله 

صىل اهللا وعليه وسلم: « ما أبقت الفروض فألوىل رجل ذكر».
والعصبة نوعان: عصبة نسبية، وعصبة سببية.

سبق  كام  اآلن،  هلم  مرياث  وال  الذكور،  وعصبة  املعتق،  هبم  املراد  النسبية  والعصبة 
القول.

ال  الذين  اإلناث  من  منزلتهم  ينزل  ومن  الذكور،  امليت  أقارب  هم  السببية  والعصبة 
تتوسط بينهم وبني امليت أنثى، كاالبن، وابن االبن، واجلد، واألخ الشقيق والعم الشقيق، 

وفروع الذكور.
وهم ثالثة أنواع:

عصبة بالنفس. ١ .
عصبة بالغري. ٢ .

عصبة مع الغري. ٣ .
العصبة بالنفس: ١ .

هم الذكور من األقارب الذين ال تتوسط بينهم وبني امليت أنثى، كاالبن، وابن االبن، 



≠ ≤∂∞ ≠

واألب، واجلد، واألخ الشقيق، أو ألب، وهؤالء هم األصل يف التعصيب، ألن العصبة يف 
األصل من قبل الرجال.
العصبة بالغري: ٢ .

هن النساء صاحبات الفروض الاليت يكون يف طبقتهن رجل ذكر، يكون عصبة بنفسه، 
فتكون عصبة به، ويكون للذكر مثل حظ األنثيني، فرشط العصبة بالغري أمران:

١- أن تكون األنثى صاحبة فرض.
بها يف درجة واحدة، وقوة قرابة واحدة، كاألخ الشقيق  ٢- أن تكون مع من يعصّ
ذلك  من  يستثنى  وال  ألب،  األخت  مع  ألب  واألخ  الشقيقة،  األخت  مع 
إليه تكون  احتاجت  إذا  فإهنا  االبن،  بنت  مع  االبن  ابن  ابن  وجود  حالة  إال 
عصبة به، مع اختالف الدرجة، فإهنا لو مل تعترب عصبة به ال تأخذ شيئاً من 
شذوذ  يكون  ال  حتى  به  عصبة  فجعلت  درجة،  منه  أعىل  أهنا  مع  املرياث، 
بتوريث األبعد دون األقرب، فإذا مل تكن يف حاجة إليه فإهنا ال تكون عصبة 

به، كام إذا كان معها يف درجتها من يعصبها من أخ، أو ابن عم.
العصبة مع الغري: ٣ .

وال  بنفسه،  ال  أصالً  عصبة  ليس  الذي  الغري  إىل  عصوبتها  يف  احتاجت  أنثى  كل  هي 
بالغري، وهي اثنتان فقط: األخت الشقيقة، واألخت ألب مع الفرع الوارث املؤنث، سواء 
أكانت بنتاً صلبية أم بنت ابن، وسواء أكانت واحدة أم أكثر، واألصل يف هذا قول الرسول 

صلوات اهللا وسالمه عليه: «اجعلوا األخوات مع البنات عصبة».
وقد بينت املادة (٣٠٥) جهات العصوبة بالنفس وترتيبها يف اإلرث، وبينت املادة (٣٠٦) 
بيان. إىل  حيتاج  ال  بام  واختالفها  اجلهة،  يف  االحتاد  حالة  يف  بالنفس  العصبة  توريث  كيفية 

∫b'«Ë »_« À«dO

بينت املادة (٣٠٩) نصيب األب واجلد إذا اجتمع مع البنت أو بنت االبن وإن نزل بأنه 
السدس فرضاً، والباقي بطريق التعصيب.

∫»_« À«dO

:  املقرر يف أحكام املرياث أن لألب حاالت ثالثاً
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بطريق الفرض. ١ .
اإلرث بطريق التعصيب. ٢ .

. اإلرث هبام معاً ٣ .
فريث بطريق الفرض وهو السدس إذا كان هناك فرع مذكر بقوله تعاىل: «وألبويه  ١ .
لكل واحد منهام السدس مما ترك إن كان له ولد» فام دام الولد ابناً فلألب السدس 
أصحاب  بعد  الباقي  فيأخذ  العاصب،  هو  احلالة  هذه  يف  االبن  الولد  ألن  فرضاً، 

الفروض.
بقوله  ثابت  وذلك  مطلقاً،  فرع  للميت  يكن  مل  إذا  التعصيب  بطريق  األب  يرث  ٢ .
تعاىل: «فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث»، فإن الترصيح بنصيب األم 

يفيد أن لألب الباقي.
يرث األب بطريق الفرض والتعصيب عند وجود الفرع الوارث املؤنث، فيأخذ  ٣ .
السدس فرضاً، والباقي تعصيباً، أما السدس فلقوله تعاىل: «وألبويه لكل واحد 
منهام السدس مما ترك إن كان له ولد»، وأما الباقي فللحديث الرشيف: «ما أبقت 
وذلك  ذكر،  رجل  أقرب  احلالة  هذه  يف  األب  ألن  ذكر»،  رجل  فألوىل  الفروض 
إذا كان يف الرتكة باق، فإن مل يكن باق، فال يشء له سو فرض السدس، وذلك 
كام إذا توىف امليت عن أبوين، وزوجة، وبنتني، فإن للزوجة يف هذه احلالة الثمن، 
وللبنتني الثلثني، ولكل من األبوين السدس، فلم يبق يشء من الرتكة بعد أصحاب 

الفروض، بل قد زادت الفروض عن الرتكة.
∫b'« À«dO

اجلد العاصب إذا مل يكن معه إخوة، وال أخوات فله احلاالت السابقة التي لألب، ألن 
للجد عند فقد األب كثرياً من األحكام الرشعية التي لألب، فهو كاألب من حيث الوالية 
عىل النفس، ومن حيث الوالية املالية، وكاألب يف أنه ال يقتل بولده، ويف أن حليلة كل من 
اآلخرين ال حتل له، ويف عدم قبول الشهادة له، ويف أنه ال جيوز دفع الزكاة إليه، وهو يسمى 
لكل  «وألبويه  تعاىل:  قوله  عليه  ينطبق  ولذلك  احلقيقي،  األب  وجود  عدم  عند  جمازاً  أباً 
واحد منهام السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن مل يكن له ولد، وورثه أبواه فألمه الثلث»، 

وهو يف حال التعصيب أقرب ذكر.
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أما إذا كان مع اجلد أخوة وأخوات أشقاء أو ألب، فنصيبه هو ما بينته املادة (٣١٠) 
التي نصت عىل أنه إذا اجتمع اجلد مع األخوة واألخوات ألبوين كانت له حالتان:

مع  عصبن  إناثاً  أو  وإناثاً،  ذكوراً  أو  فقط،  ذكوراً  كانوا  إن  كأخ  يقاسمهم  أن  األوىل: 
الفرع الوارث مع اإلناث.

الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب وإذا كان مع أخوات 
مل يعصبّن بالذكور، أو من الفرع الوارث من اإلناث.

عىل أنه إذا كانت املقاسمة أو اإلرث بالتعصيب عىل الوجه املتقدم حيرم اجلد من اإلرث، 
أو تنقصه عن السدس اعترب صاحب فرض السدس، وال يعترب يف املقاسمة من كان حمجوباً 

من األخوة، أو األخوات ألب.
بكر،  أيب  فمذهب  بعدهم،  ومن  الصحابة،  بني  خالف  حمل  األخوة  مع  اجلد  ومرياث 
وابن عباس، وابن عمر، وكثري من الصحابة أن اجلد كاألب حيجب األخوة واألخوات، 
فال يرثون شيئاً معه، وذلك ما أخذ به اإلمام أبو حنيفة، مستدلني بام سبق من أنه كاألب يف 
كثري من األحكام، ومذهب عىل بن أيب طالب، وابن مسعود وزيد بن ثابت أن اجلد يقاسم 
ألب،  األخوة  مع  ألب  وأخاً  األشقاء،  األخوة  مع  شقيقاً  أخاً  فيعترب  واألخوات،  األخوة 
ينقص نصيبه يف املقاسمة  إذا كان ال  األنثيني  حظ  املرياث بالتعصيب، للذكر مثل  ويكون 
الباقي،  واألخوات  األخوة  ويأخذ  السدس،  أعطى  السدس  عن  نقص  فإن  السدس،  عن 

للذكر ضعف األنثى...الخ.
وحجة سيدنا عىل، ومن معه أن مرياث األخوة ثبت بالقرآن الكريم، فال حيجبون إال 
بنص، أو إمجاع، أو قياس صحيح، ومل يوجد يشء من ذلك، واألخوة واألخوات تساووا 
مع اجلد يف سبب االستحقاق، إذ أن كال من اجلد، واألخوة يديل إىل امليت باألب، فاجلد 
أبوه، واألخوة أبناؤه، وقرابة البنوة ليست أقل درجة من قرابة األبوة، وواضح أن القانون 

جر عىل ما هو مذهب عىل بن أيب طالب – ريض اهللا عنه – ومن معه.
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احلجب لغة املنع مطلقاً، ويف اصطالح الفرضيني منع شخص عن مرياثه كله، أو بعضه 
بوجود شخص آخر، وهو نوعان:

األول: حجب نقصان عن حصة من اإلرث إىل حصة أقل منها؛ كانتقال الزوج لسبب 
إىل  الربع  من  الولد  وجود  لسبب  الزوجة  وكانتقال  الربع،  إىل  النصف  من  الولد  وجود 

الثمن، واألم من الثلث إىل السدس بوجود األخوة.
الثاين: حجب حرمان من املرياث، كحجب ابن األخ باألخ، وابن العم بالعم.

والوارثون بالنسبة للحجب أنواع أربعة:
تستحق  فإهنا  انفرادها،  عند  كالبنت  ينقص،  ال  كامل  لنصيب  مستحق  قسم  األول: 

النصف ما دامت منفردة، وهذا القسم هو الذي قام به سبب اإلرث، وانتفت موانعه.
، أو خمتلفاً يف  الثاين: من قام به سبب اإلرث، وقام به مانع من موانعه، كأن يكون قاتالً
الدين مع املتوىف، أو خمتلفاً يف الدار، وهذا يعترب يف حكم املعدوم، فال يرث شيئاً وال يؤثر 
يف نصيب غريه بحال من األحوال، فإذا كان للمتويف ابن قاتل، أو غري مسلم، فإنه يكون 
كاملعدوم، ال ينقص نصيب الزوج، وال الزوجة، ومثل هذا يسمى ممنوعاً، أو حمروماً (املادة 

.(٣١٢
الثالث: ورثة قام هبم سبب، وانتفى املانع، ولكن وجد من هو أوىل منهم باملرياث، فلم 

يأخذوا شيئاً، كاجلد عند وجود األب، واألخ ألب عند وجود األخ الشقيق.
الرابع: من قام به سبب اإلرث، وانتفت موانعه، ومل يوجد من هو أوىل منه، ولكن وجد 
من اقتىض وجوده تعديل األنصبة، فانتقض نصيبه من األكثر إىل األقل، كأحد الزوجني من 

الفرع الوارث.
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الرد هو الدرجة الثالثة يف توزيع املرياث، إذ يكون إذا مل تستغرق الفروض الرتكة، ومل 
توجد عصبة من النسب تأخذ باقي املرياث، وهو ضد العول.

وللرد حسبام جاء يف املادة مرتبتان:
توجد  مل  إذا  ذلك  ويكون  الزوجني،  غري  الفروض  أصحاب  عىل  الرد  أوالمها:   

عصبات.
الثانية: الرد عىل الزوجني إذا مل يوجد أصحاب فروض وال عصبة، وال ذوو أرحام، 

ففي هذه احلالة يرد عىل الزوجني.
وقد اختلف الصحابة رضوان اهللا عليهم يف الرد عىل مخسة أقوال:

الزوجني،  عدا  ما  الفروض  أصحاب  عىل  يرد  أنه  مسعود  بن  اهللا  عبد  رأي  األول: 
واألخت ألب إن كان نصيبها السدس، وبنت االبن إن وجدت بنت صلبية، وأوالد األم، 
هلم  حيدد  مل  الذي  الفروض  أصحاب  من   لألقو إال  يثبت  ال  الرد  أن  وحجته  واجلدات، 
أو  الشقيقة،  واألخت  واألم،  كالبنت،  التخلف،  يقبل  ال  الكريم  القرآن  يف  بعينه  نصيب 
ألب إن مل توجد شقيقة، فإن هؤالء هلم قوة يف الفريضة بالنسبة لغريهن، وأنصبتهم قابلة 

للتغيري فأشبهت العصبة.
الثاين: رأ عثامن ريض اهللا عنه أنه يرد عىل أصحاب الفروض مجيعاً، ألن العول ينقص 

أنصبتهم بام فيهم الزوجان، فحيث يثبت العول يثبت الرد، ألن الغرم بالغنم.
الثالث: قال عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنه يف إحد الروايتني عنه أنه يرد عىل كل 
أصحاب الفروض ما عدا الزوجني، واجلدة، وذلك ألن فروض هؤالء ثابتة بالنص، فال 

يزاد عليها، ألن الرد زيادة من غري دليل.
الرابع: رأي زيد بن ثابت أنه ال يرد عىل أصحاب الفروض، ألن فروضهم ثابتة بالنص، 

والرد زيادة عىل ما جاء بالنص.



≠ ≤∂μ ≠

اخلامس: رأي عىل ريض اهللا عنه أنه يرد عىل أصحاب الفروض مجيعاً، عدا الزوجني، 
أوىل  بعضهم  األرحام  «وأولو  تعاىل:  قوله  هو  آخر  بدليل  استحقاقهم  عىل  الدليل  لقيام 
ببعض»، إذ اآلية تثبت لذوي الفروض حقاً آخر غري الفروض، وكذلك ملا روي أن امرأة 
جاءت إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم، فقالت يا رسول اهللا، إين تصدقت عىل أمي بجارية، 
فامتت، وبقيت اجلارية، فقال عليه الصالة والسالم، «وجب أجرك، ورجعت إليك اجلارية 

يف املرياث». فلو مل يكن ردها ما كانت تستحق اجلارية كلها.
بن  زيد  رأي  والشافعي  مالك،  واختار  عىل  اإلمام  رأي  واحلنابلة  احلنفية،  اختار  وقد 

ثابت.
وجر القانون عىل رأي عيل – كرم اهللا وجهه – يف الرد عىل ذوي الفروض مجيعاً عدا 
الزوجني، مع رأي سيدنا عثامن يف الرد عىل الزوجني أيضاً، لكنه جعل الرد عىل الزوجني 
تأخريه  مع  الزوجني  أحد  عىل  الرد  تقرير  املصلحة  من  ئى  رُ إذ  األرحام،  ذوي  مرياث  بعد 
عن ذوي األرحام، فإذا مل يوجد أحد من ذوي الفروض، وال من العصبة النسبية، وال من 
ذوي األرحام مع أحد الزوجني، أخذ كل الرتكة فرضاً، ورداً، ألن صلة الزوجني يف احلياة 

تقتيض يف هذه احلالة احلق يف مال اآلخر بدالً من املستحقني اآلخرين.
ذو  الزوجني  أحد  مع  يوجد  مل  إذا  ما  عىل  عفان  بن  عثامن  بمذهب  األخذ  يف  واقترص 
فرض أو ذو رحم، حمافظة عىل صلة القربى، التي تربط امليت بقرابته بقسمة ماله بينهم وبني 
أحد الزوجني، قال اهللا تعاىل: «وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض»، وكذلك رئي أن من 
املصلحة تقديم الرد عىل ذوي الفروض، وتوريث ذوي األرحام، والرد عىل الزوجني عىل 

غري العصبة من النسب، أخذاً برأي كثري من الصحابة منهم عبد اهللا بن مسعود.
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تربطهم  الذين  األقارب  وهم  اللغة،  يف  واحد  بمعنى  األرحام  وأولو  األرحام  ذوو 
األرحام، فتشمل الكلمة كل األقارب مهام تكن درجات توريثهم.

وال  فروض،  أصحاب  ليسوا  الذين  األقارب  هم  األرحام  فذوو  االصطالح  يف  أما 
عصبة، ويكونون اإلناث أو الذكر الذين تتوسط بينهم وبني امليت أنثى غالباً، ومرتبتهم يف 
التوريث كام جاء يف القانون بعد الرد عىل أصحاب الفروض النسبيني، فهم يف مرياثهم قد 

توسطوا نوعي الرد، فيقدم عليهم الرد عىل غري الزوجني، ويليهم الرد عىل الزوجني.
وذوو األرحام أصناف أربعة، مقدم بعضها عىل بعض يف التوريث، وقد بني ذلك يف 

القانون يف املواد: ٣١٩ – ٣٢٥.
ومرياث ذوي األرحام موضع خالف بني الصحابة، ومن بعدهم، فذهب اإلمام عيل، 
وعمر بن اخلطاب، وعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن مسعود، وغريهم من كبار الصحابة 

ريض اهللا عنهم إىل توريثهم بعد العصبات، والرد عىل ذوي الفروض النسبية.
املال  ويكون  شيئاً،  يأخذون  ال  أهنم  إىل  الصحابة  بعض  ومعه  ثابت،  بن  زيد  وذهب 
لبيت مال املسلمني، وقد اختار القول األول اإلمامان: أبو حنيفة وأمحد – ريض اهللا عنهام- 

مستدلني:
: بقوله تعاىل: «وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا»، وأولو األرحام  أوالً
كلمة عامة تشمل األقارب مجيعاً سواء أكانوا عصبات، أم ذوي سهام مقدرة، أم مل يكونوا 
من الفريقني، فذوو األرحام الذين ليسوا أصحاب فروض، وال عصبة داخلون يف األولوية 
التي ذكرها القرآن الكريم، ومن األولوية أن يأخذوا مال بعضهم إن مل يكن سواهم، فهم 

أوىل من غريهم بنص كتاب اهللا، فيكونون بال ريب أوىل من بيت املال.
: أن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه أعطى اخلال عند عدم وجود غريه، وأسند ذلك  ثانياً
احلكم إىل رسول اهللا – صىل اهللا عليه وسلم – إذ قال: «إن النبي صيل اهللا عليه وسلم قال: 
اهللا ورسوله ويل من ال ويل له، واخلال وارث من ال وارث له». فكان هذا سنة رصحية يف 
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صحة توريث ذوي األرحام، وال يمكن ألحد مع هذا النص أن يقول أن توريث األرحام 
ال سند له.

: أنه إذا مل يأخذ ذوو األرحام الرتكة أعطيت لبيت املال، أي مجاعة املسلمني وذوو  ثالثاً
من  غريهم  عىل  فريجحون  امليت،  قرابة  من  أهنم  ويزيدون  املسلمني،  مجاعة  من  األرحام 

املسلمني يف أخذ ما تركه قريبهم.
واختار قول زيد بن ثابت رىض اهللا عنه اإلمامان: مالك والشافعي – ريض اهللا عنهام – 
مستدلني بأن اهللا تعاىل بني يف حمكم كتابه الورثة وأنصباءهم، ومل يعط ذوي األرحام شيئاً، 
ومل تصح يف مرياثهم سنة، فيكون إعطاؤهم من غري نص، وال محل عىل نص، وال يعطي 
أحد حقاً بغري نص، وال محل عىل نص، بل لقد صح عندمها أن النبي صىل اهللا عليه وسلم 

سئل عن مرياث العمة، واخلالة، فقال: أخربين جربيل أن اليشء هلام.
وقوله تعاىل: «وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا»، وقوله تعاىل: «للرجال 
آيتان  واألقربون»،  الوالدان  ترك  مما  نصيب  وللنساء  واألقربون،  الوالدان  ترك  مما  نصيب 
عام  اجتمع  إذا  ألنه  زائد،  يشء  عىل  بعمومهام  تدالن  فال  املواريث،  آيات  بينتها  جمملتان 

وخاص، محل العام عىل اخلاص، كام إذا وجد املجمل وما بينه. محل املجمل عىل املبني.
وإذ كان األمر كذلك عند اإلمامني: مالك والشافعي، وأن ال رد عىل ذوي الفروض 
كان بيت املال عندمها أوىل من الرد، ومن إعطاء ذوي األرحام وعندمها أن بيت املال يكون 
حقه،  حق  ذي  كل  يعطي   ، عدالً عليه  القائم  كان  إذا  األرحام  ذوي  ومن  الرد،  من  أوىل 
ويرصف مال بيت املسلمني يف مصارفه، أما إذا مل يكن بيت املال منظامً، ومل يكن القائم عليه 
، يرصف املال يف مصارفه الرشعية، فإن األساس الذي بنيت عليه األولوية قد تغري،  عدالً
وبذلك يتغري احلكم، ولذلك فإنه ملا فسد نظام بيت املال يف القرن الثالث اهلجري، واستمر 
الفساد، أفتى بعض علامء املالكية، والشافعية بتوريث ذوي األرحام بدل إعطاء بيت املال، 
وصار هذا الرأي وهو املفتي به، وقد رصح اإلمام الشافعي بأن أخذ ذوي األرحام يف هذه 

احلالة هو من باب رعاية املصلحة، ال من باب التوريث.
إحدامها  طرائق:  ثالث  عىل  ذلك  يف  اختلفوا  األرحام  ذوي  توريث  رأوا  والذين  هذا 
الطريقة الواردة يف القانون، وهي مذهب اإلمام عىل ريض اهللا عنه، وبه أخذ احلنفية، وهي 
طريقة أهل القرابة، أي ترتيبهم بحسب قرابتهم يف ذاهتا، من حيث قوة األولوية يف ذاهتا، 
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إذ أن القرابة خمتلفة يف قوهتا، فاملستحق من ذوي األرحام هو أول قريب، كام أن املستحق 
يف التعصيب هو أقرب رجل ذكر، فقاسوا األولوية يف القرابة بالنسبة لذوي األرحام عىل 
كام  أصناف،  إىل  األرحام  ذوي  قسموا  ذلك  وعىل  للعصبات،  بالنسبة  القرابة  يف  األولوية 
احلال  كان  كام  الفرع،  األرحام  ذوي  من  األوىل  واعتربوا  جهات،  إىل  العصبات،  قسمت 
بالنسبة للعصبات، واعتربوا الرتجيح بقوة الدرجة، ثم بقوة القرابة، ثم يكون للذكر مثل 
حظ األنثيني، كام هو الشأن يف العصبات، وال اعتبار لتعدد وجهات القرابة يف وارث من 
ذوي األرحام إال عند اختالف اجلهة، عىل معنى أن قرابة األب جهة، وقرابة األم جهة، فإذا 
اجتمع قريب من ذوي األرحام من جهة األب، وقريب من جهة األم، كان لقرابة األب 
تركة  ثلثي  الشقيقة  للعمة  فإن  األم،  وخالة  وأم،  ألب  كعمة  الثلث،  األم  ولقرابة  الثلثان، 

امليت، وللخالة لألم الثلث، وهذا هو ما نصت عليه املادة ٣٢٦.
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شمل هذا الكتاب مادة واحدة هي املادة «٣٢٨» وقد بني فيها مرياث املقر له بالنسب، 
سواء أكان اإلقرار عىل النفس أم عىل الغري.

وقد سبق الكالم عىل املقر له بالنسب عىل الغري ورشوط استحقاقه – عند الكالم عىل 
من يستحقون املرياث إذا مل يكن ورثة فيكتفى به.
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حتى  له  يوقف  الذي  والنصيب  أبيه،  وغري  أبيه  من  احلمل  مرياث  املواد  هذه  بينت 
املادة «٣٢٩»  نصت  وقد  املرياث،  الستحقاقه  فيه،  توافرها  الواجب  والرشوط  والدته، 
املورث  الوارث وقت موت  حياة  اإلرث حتقق  من القانون عىل أنه «يشرتط الستحقاق 

.« حقيقة أو حكامً
ويكون احلمل مستحقاً لإلرث إذا توافر فيه ما نص عليه يف املادة «٣٣٠» من هذا القانون.
واحلمل وهو يف بطن أمه يرتدد بني الوجود والعدم، ألنه إن ولد حياً استندت حياته 
إىل وقت وفاة املورث، وإن ولد ميتاً اعترب معدوماً وقت الوفاة، وكذلك يرتدد احلمل بني 
أن يكون ذكراً أو أنثى ويف أكثر األحيان خيتلف النصيب باختالف الذكورة واألنوثة، وقد 

يكون فرضه ذكراً أحسن له، وقد يكون فرضه أنثى أوفر له.
ومن أجل ذلك فإنه إن وجد يف الورثة محل فال يمكن توزيع الرتكة توزيعاً هنائياً قبل 
الوالدة، بل ال يمكن قسمتها ولو بالسهام قبلها، وتأخري تقسيم الرتكة إىل ما بعد الوالدة 
قد يلحق الرضر بمستحقيها، فتحقيقاً ملصلحة احلمل واملستحقني نصت املادة ٣٢٩ عىل 

أنه يوقف للحمل من تركة املتويف أوفر النصيبني عىل تقدير أنه ذكر أو أنثى.
زوجة،  عن  رجل  تويف  إذا  كام  مطلقاً،  يرث  ال  أنه  األوىل:  أربع:  حاالت  وللحمل 
وأختني شقيقتني، وأم وزوجة أب حامل، فإن احلمل هنا ال يرث عىل أي فرض ذكراً كان 
أو أنثى، ألنه إن كان ذكراً فهو أخ ألب يأخذ الباقي، وليس يف املسألة باق، وإن كان أنثى 

فهو أخت ألب حمجوبة باألختني اللتني تأخذان الثلثني.
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كأن  األم،  أوالد  من  كان  إذا  وذلك  أنثى،  أو  كان  ذكراً  واحداً  قدراً  يرث  أن  الثانية: 
يكون املورثة، أما حامالً من غري أيب املتويف، وأختاً شقيقة، وأختاً ألب، ففي هذه احلالة 

يستحق احلمل السدس، ألنه من ولد األم.
الثالثة: أن يرث عىل أحد الفرضني، وال يرث عىل الفرض اآلخر، كام إذا كان الورثة 
كان  إن  احلالة  هذه  يف  فاحلمل   ، حامالً أب  وزوجة  ألم،  وأخوين  شقيقة،  وأختاً  زوجاً، 
ذكراً ال يأخذ شيئاً، ألنه عاصب، وقد استغرقت الفروض الرتكة، وإن كان أنثى استحق 

السدس تكملة للثلثني مع األخت الشقيقة.
الرابعة: أن يرث عىل فرض الذكورة، واألنوثة، وخيتلف النصيب من كال الفرضني، 
األنوثة،  فرض  عىل  وآخر  الذكورة،  فرض  عىل  حالً  حلني:  املسألة  حتل  احلالة  هذه  ويف 
إليه  مضافاً  النصيبني،  أوفر  للحمل  وحيفظ  األنصبة،  أبخس  املوجودين  للورثة  ويعطي 

فروض األنصبة، ومن يتأثر بالتعدد يؤخذ منه كفيل.
وذلك كام إذا تويف عن زوجة حامل، وبنت، وأبوين، فللزوجة يف هذه احلالة الثمن، 
حظ  مثل  للذكر  وللبنت،  ذكراً،  كان  إن  للحمل  والباقي  السدس،  األبوين  من  ولكل 
وللبنتني  السدس،  األبوين  من  ولكل  الثمن،  فللزوجة  أنثى،  احلمل  كان  وإن  األنثيني 

الثلثان، فنعول املسألة إىل ٢٧.
هذا، ويشرتط ملرياث احلمل رشطان:

أوهلام: أن يولد كله حياً، بأن تستمر حياته حتى متام الوالدة فإن مات قبل متامها، فال 
يرث، وهذا هو مذهب األئمة الثالثة، مالك، والشافعي، وأمحد، أما احلنفية فال يشرتطون 
والدته كله حياً، بل يكفي الستحقاقه املرياث أن ينزل أكثره حياً، وقد جر القانون عىل 

مذاهب األئمة الثالثة.
بطريقتني:  يكون  وذلك  املورث،  وفاة  وقت  أمه  بطن  يف  كان  أنه  يثبت  أن  ثانيهام: 
إحدامها التأكد احلقيقي، وذلك بوالدته لسبعني ومائتي يوم عىل األكثر من تاريخ الوفاة.
ويكون هذا إن كانت الزوجية قائمة وقت الوفاة بني احلامل وصاحب احلمل، وال 
تتصور هذه احلالة إال إذا كان الولد ليس صلباً للمتويف، فإن ولدته ألكثر من هذه املدة فال 
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يرث، فإن كانت احلامل زوجة أو معتدة موت، أو فرقة، ومات املورث أثناء العدة، فإن 
احلمل يرث إذا ولد حياً خلمسة وستني يوماً وثالثامئة يوم عىل األكثر من تاريخ املوت أو 

الفرقة، ويثبت نسبه، وهذا هو التأكد احلكمي، وهو الطريقة الثانية.
وهذه هي األحكام التي وردت باملادة ٣٣٠ وقد عول عىل التأكد احلكمي، ألن الشارع 
حكم بثبوت النسب يف هذه األحوال، قيام الزوجية وقت الوفاة – االعتداد من موت أو فرقة 
– وما دام قد ثبت النسب، فيحكم بام يرتتب عليه، وهو املرياث. وقد نصت املادة ٣٣١ عىل 
أنه إذا نقص املوقوف للحمل عام يستحقه يرجع بالباقي عىل من دخلت الزيادة يف نصيبه من 

الورثة، وإذا زاد املوقوف للحمل عام يستحقه، رد الزائد عىل من يستحقه من الورثة.
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عرف الفقهاء املفقود بأنه الغائب الذي ال تعلم حاله أهو حي أم ميت، واختلف األئمة 
يف الوقت الذي حيكم فيه بموته، فذهب اإلمامان، أبو حنيفة، ومالك إىل أن موته يكون من 
وقت حكم القايض، ولكن حياته قبل ذلك ال تثبت له حقوقاً مل تكن، فال يرث فيمن يورث 
– يقتيض  ثابتة  ذلك  قبل  وحياته  وقته،  من  فيرسي  السبب،  هو  القايض  حكم  ألن  قبلها، 
استصحاب احلال، واستصحاب احلال يصلح حجة لبقاء احلقوق الثابتة، وال يصلح حجة 
حال  يف  يموت  من  يرث  املفقود  أن  واحلنابلة:  الشافعية،  وقال  ثابتة،  غري  حقوق  إلثبات 
فإنه  مفروضة،  دامت  وما  ثابتة،  قائمة  فرضت  قد  حياته  ألن  بموته،  احلكم  وقبل  فقده، 
يثبت له كل احلقوق التي توجبها احلياة، وأصل اخلالف يف ذلك هو اخلالف يف استصحاب 
احلال، فاحلنفية يقرصونه عىل إبقاء احلقوق الثابتة، وال يأيت بحقوق مل تكن ثابتة، فهو يمنع 
الشافعية  أما  غريه،  مال  يف  املفقود  ملكية  يثبت  ال  لكن  ورثته،  إىل  املفقود  يملكه  ما  انتقال 

واملالكية فإهنم يقولون: إن استصحاب احلال يثبت احلقوق كلها من غري تفرقة.
وهذا كله إذا مل يعلم تاريخ وفاته بدليل رشعي من بينة، أو ورقة رسمية تثبت وفاته، 
يرجع  الذي  املرجع  هو  الدليل  يكون  احلالة  هذه  يف  فإنه  بموته،  احلكم  بعد  ولو  وتارخيها 
إليه، فإن أثبت أن الوفاة كانت قبل وفاة املورث، الذي وقف مرياثه فيه حتى يقيض القايض، 
رشط  يتحقق  وبذلك  املورث.  ذلك  وفاة  بعد  وفاته  كانت  وإن  ذلك،  عىل  األمور  تقررت 
املرياث بإمجاع الفقهاء، وهذا كله إن مل يكن قد صدر حكم، فإن كان قد صدر حكم بالوفاة، 
ثم ظهر الدليل عىل وفاته يف ميقات معلوم ثابت، فإنه يتضمن الدليل عىل حياته قبل ذلك 
التاريخ، فيسري األمر عىل مقتىض الدليل الذي ظهر، فريث إن كان يثبت حياته وقت وفاة 
مورثه، وإن أثبت الدليل أن موته كان بعد احلكم بوفاته، أي أن وفاته كانت الحقة لتاريخ 
احلكم بوفاته، فيكون األمر كام لو ظهر حياً بعد احلكم بوفاته، وعىل ذلك يأخذ ورثته وقت 
وفاته ما يكون قائامً من ماله، ألهنم قائمون مقامه يف ماله الذي كان ثابتاً له قبل الغياب، أو 

اكتسبه بعد الغياب بقيام الدليل عىل احلياة.
احلكم  لتاريخ  بالنسبة  والشافعية  احلنفية،  بمذهب  أخذ  القانون  أن  سبق  مما  وواضح 
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بالوفاة، وإذا ظهر املفقود حياً بعد احلكم بوفاته فام يكون له من مال، سواء أكان ثابتاً له قبل 
الغياب أم اكتسبه بحكم الرشع، كاملرياث والوصية، فإنه يأخذه إن كان قائامً بأيدي الورثة، 
األعيان،  هلذه  ضامهنم  أساسها  املطالبة  ألن  بالقيمة،  يطلب  ال  فإنه  استهلك،  قد  كان  وإن 

والضامن يكون بأحد أمرين:
العقد كضامن املرهتن للعني الرهونة. ١ .

التعدي، والعقد غري موجود، وال تعدي من الورثة، ألن ما ثبت بأيدهيم كان بسند  ٢ .
رشعي هو حكم القايض، وإن كان يشء بأيدي الورثة من نصيبه أخذه.
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اخلنثى آدمي تظهر فيه عالمات تدل عىل األنوثة، وعالمات أخر تدل عىل الذكورة، 
ومن كان ذلك يكون له يف الغالب فرج وذكر إذ هو الذي يعلن الذكورة، أو األنوثة، فإن 

وجدا فقد تعارضت األمارتان.
 العالمتني أغلب، وأبني، وأقو وإذا ولد إنسان عىل هذا النحو. فإن تبني أن إحد
إن  أنثى  ويكون  الذكورة،  عالمات  عليه  غلبت  إن  ذكراً  فيكون  بمقتضاها،  حكم  تأثرياً 
غلبت عليه عالمات األنوثة، فإن مل تستبني حاله قبل البلوغ انتظر إىل البلوغ، حيث تظهر 
األنوثة، أو الذكورة الكاملة، فيعرف أي العالمات أغلب فيحكم بمقتضاها، فإن مل يعلم 

. بعد البلوغ فإن حاله تكون مشكلة، ويسمى خنثى مشكالً
فقد اختلف الفقهاء يف العالمات املميزة، فقيل بسبق البول، فإن بال من الذكر فهو ذكر 

. وإال فهو أنثى، وهذا رأي أبو حنيفة، وقال الصاحبان: ينظر إىل األكثر بوالً
وذهب الفقهاء املحدثون إىل االستعانة يف ذلك بأهل اخلربة، ويؤخذ برأهيم، فقد تقدمت 
العلوم الطبية، ويمكن باجلراحة وغريها معرفة احلالة الغالبة من الذكورة أو األنوثة، فإن مل 
يكن فحكم مرياث اخلنثى املشكل ما نصت عليه املادة، وهو مذهب احلنفية، وأحد أقوال 

الشافعية.
يعلم  أن  جيب  بمقتضاه  يستحق  الذي  الوصف  ألن  احلالني،  أدنى  نصيبه  كان  وإنام 
ينقص  وال  شك،  غري  من  قطعاً  حاالً  الثابتة  غريه  نصيب  يف  سيؤثر  به  األخذ  ألن  بيقني، 
يشء من حق الغري إال لسبب قوي ويظهر ظهور السبب املوجب لذلك احلق، وإذا مل يوجد 
ذلك السبب بقي احلق الذي ثبت سببه كامالً من غري معارض، وبتطبيق ذلك عىل اخلنثى 
يكون الواجب إعطاؤه أبخس النصيبني، ألنه لو أعطى أحظهام كان إنقاصاً من اآلخرين 

بغري سبب له قوة أسباهبم.
متوسط  يأخذ  املشكل  اخلنثى  أن  احلنفية  من  يوسف  أليب  وقول  مالك،  اإلمام  وعند 
ويعطى  النصيبان،  وجيمع  أنثى.  أنه  اعتبار  عىل  املسألة  فتحل  والذكر،  األنثى  النصيبني 
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متوسطهام.
األقل  الورثة  يعطي  فإنه  زمن،  بعد  حاله  كشف  يرجى  كان  إن  أنه  أمحد  اإلمام  وعند 
من النصيبني، كام يعطي اخلنثى األقل، ويوقف الباقي إىل أن تنكشف حاله، وهو مذهب 

الشافعية. وإن مل يكن جير كشف حاله، فيكون التوزيع كاملذهب املالكي.
وقد اختري مذهب احلنفية، ألنه أعدل اآلراء، وأضبطها، وكل ذلك ال يكون إال بعد 

اليأس من كشف حاله، واستمرار اإلشكال فيها.
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نصت املادة عىل أنه مع مراعاة املدة املبينة يف الفقرة األخرية من املادة ٣٣٠ يرث ولد 
الزنا، وولد اللعان من األم وقرابتها، وترثهام األم وقرابتها، وذلك أن ولد الزنا ثبت صلته 
معروفا،  كان  ولو  منه،  النسب  يثبت  فال  ظاهراً،  احلمل  منه  كان  بمن  صلته  وانتفت  بأمه، 
ومقراً بأن احلمل منه من زنا، ألن ثبوت النسب نعمة والنعمة ال يكون سببها جريمة من 

اجلرائم.
واملقرر يف الرشيعة اإلسالمية أن من يرمى حمصنة بالزنى جيلد ثامنون جلدة إال إذا رمى 
زوجته بالزنى، أو بنفي نسب الولد، فإنه ال جيلد إذا العن اللعان املنصوص عليه يف سورة 
النور، فإذا تم اللعان كام هو مبني يف اآليات الكريمة فرق بينهام، وكانت الزوجة حراماً عليه 
ال توارث  النسب  حال نفي  ويف  النسب،  ويثبت  جلدة،  فيجلد ثامنني  يكذب نفسه  إال أن 

بينهام، لعدم وجود سبب املرياث.
ولكن نسبه من أمه ثابت بيقني، فيثبت التوارث بينهام، وذلك باتفاق الفقهاء بالنسبة 

لولد اللعان، وعىل قول اجلمهور بالنسبة لولد الزنا.
ويرث ولد الزنا، وولد اللعان كل قرابة األم، سواء أكانوا أصحاب فروض أم ذوي 
أرحام، ويرثه ذوي الفروض، وذوو األرحام من قرابة أمه، كل يف طبقته من التوريث، فهو 

يرث أخاه ألمه، ويرثه أخوه ألمه، وهكذا.
وهذا كله مع مراعاة ما نص عليه يف املادة (٣٣٠)، وهو أنه يشرتط ملرياث احلمل من 
غري أبيه أن يولد حياً خلمسة وستني وثالثامئة يوم عىل األكثر من تاريخ املوت أو الفرقة ألخ. 

وذلك يوجب أمرين.
حق  له  يكون  لكي  فإنه  بمالعنة  محلها  نسب  نفي  أو  بالزنى  حامالً  كانت  إذا  أهنا  ١ .
وذلك  موته،  وقت  أمه  بطن  يف  كان  أنه  يثبت  أن  محل  وهو  يموت  من  مرياث  يف 

بوالدته يف املدة السابقة.
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املتويف  أو  املطلق  من  نسبه  يثبت  فال  السابقة،  املدة  من  ألكثر  احلمل  ولد  فإذا  ٢ .
إذا كان ثمة فراش زوجية، ومل يثبت زنا، وال لعان، ويف هذه احلالة ال يرث 
فريث  اللعان  أو  الزنا  ولد  كحكم  حكمه  ويكون  العدة،  صاحب  من  املعتدة 
أمه وقرابتها، وترثه هي وقرابتها إال إذا ثبت نسبه باإلقرار الرشعي، فإنه يرث 

أباه.
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التخارج جائز رشعاً، ألنه عقد قسمة، أو عقد بيع ورشاء.
األصبغ  بنت  متارض  امرأته  طلق  عوف  بن  الرمحن  عبد  أن  دينار،  بن  عمرو  عن  وذكر 
الكليبيةيف مرض موته، ثم مات وهي يف العدة، فورثها عثامن ريض اهللا عنه مع ثالث نسوة 

أخر، فصاحلنها عن ربع ثمنها، عىل ثالثة وثامنني ألفا، قيل: دنانري، وقيل دراهم.
وللتخارج حسب ما نصت املادة صور ثالث:

األوىل: أن يتخارج وارث مع وارث آخر عىل أن يرتك له نصيبه، نظري مبلغ من املال، 
ويف هذه احلالة تقسم الرتكة عىل الورثة مجيعاً، ويؤول نصيب املتخارج إىل من التزم بدفع 

املبلغ له من الورثة، ألنه يف الواقع قد باع له نصيبه من الرتكة، نظري هذا البدل.
أن  عىل  باقيهم  مع  الورثة  أحد  يتصالح  أن  وعادة  التخارج،  صور  أكثر  وهي  الثانية: 
، ويكون باقي الرتكة ملن عداه  يرتك حصته، ويأخذ بدهلا جزءاً معيناً من الرتكة، كدار مثالً
من الورثة، فمتى حصل ذلك، ملك املتخارج اجلزء املعني وملك باقي الورثة ما عدا هذا 

اجلزء، ويقسم الباقي من الرتكة عىل من عدا املتخارج من الورثة، بنسبة سهام كل منهم.
الثالثة: أن يتخارج أحد الورثة مع باقيهم عىل شئ من املال يدفعونه إليه من غري الرتكة، 
فيكون ذلك بيعاً، يأخذ أحكام البيع، إذ أن املتخارج قد باع نصيبه من الرتكة، نظري ثمن 
وارث  كل  يدفع  وقد  كلها،  الرتكة  هلم  لتخلص  اخلاصة  أمواهلم  من  له  الورثة  باقي  يدفعه 
للمتخارج بنسبة سهامه يف املرياث، أو بالتساوي فيام بينهم دون نظر إىل سهام كل منهم أو 
أن يكون كل منهم قد أسهم يف البدل الذي جعلوه للمتخارج بقدر أقل أو أكثر مما يقابل 
سهامه، فاألحوال ثالثة، وتقسيم نصيب املتخارج يكون حسب األحوال، فإن كان املدفوع 
من ماهلم، ومل ينص يف عقد التخارج عىل طريقة قسمة نصيب املتخارج، قسم نصيبه عىل 

الورثة بنسبة ما دفعه كل منهم.
وقد ورد احلكم يف التخارج عاماً فال خيص تركة بعينها وال نوعاً من املال دون نوع، 
فيشمل الرتكات املعلومة عىل وجه اليقني، والرتكات التي مل تصف، ومل يعلم مقدارها عىل 
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التعيني، ويشمل الرتكات املدينة، كام يشمل الرتكات التي يكون بعضها ديوناً لد الغري، 
والرتكات التي ليس فيها ديون.

هذا- وقد اختار املرشوع اصطالحات مستساغة يف أبواب املرياث، فاستبدل:
اجلد العاصب باجلد الصحيح.

واجلد الرمحي باجلد الفاسد أو اجلد غري الصحيح.
واجلدة الثابتة باجلدة الصحيحة.

واجلدة غري الثابتة باجلدة الفاسدة أو اجلدة غري الصحيحة.
واجلانب يف مرياث ذوي األرحام باحليز.
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النيابة العامة و احلسبة يتفقان يف التكييف القانوين ووحدة اهلدف، غايتهام الدفاع عن 
النظام العام ومصلحة املجتمع، فدعو احلسبة أساسها ما أمرنا اهللا تعاىل به من النهي عن 
املنكر، والتزام كل فرد باإلسهام يف احلفاظ عىل قواعد النظام العام والدفاع عن حقوق اهللا، 
وال تكون إال بحق خالص له سبحانه، أو بحق يغلب فيه حق اهللا، وال يقصد مدعيها املطالبة 
أو الدفاع عن حقوقه الذاتية، وإنام يدافع عن مصلحة النظام العام والقانون. فهو يف نظر 
فقهاء اإلسالم، إذ يشهد إزالة املنكر، قائم باخلصومة من حيث وجوب ذلك عليه، وشاهد 
من جهة التحمل، وهذا من أكد الفروض، ويغلب يف عبارات الفقهاء إطالق شاهد احلسبة 
عليه دون احلسبة مدعى وهو يف احلقيقة مدع وشاهد باعتبار جهتي الوجوب والتحمل، 
وتقبل دعواه يف مسائل كثرية، يعد منها يف األشياء أربع عرشة، وزاد عليها صاحب الدر 

. أربعاً
وقد لوحظ، مع التطور الزمني، أنه إذا ترك هذا األمر لألفراد يستقلون به فإن منهم من 
يتخذ وسيلة للتشهري بالغري أو الكيد له مما ال يتفق ومرشوعية احلسبة، بينام ال جيحد الدور 
متحيزة  غري  عامة  هيئة  هي  و  املجتمع،  مصلحة  عن  دفاعاً  العامة  النيابة  تؤديه  الذي  املهم 
من  احلكم  حييد  قلام  رأهيا  تبدي  أو  مبارشة  تدعى  إذ  وهي  القانوين،  املركز  محاية  إىل  تسعى 
الصحة واحلقيقة. ومن ثم اختار املرشوع أن تقوم النيابة العامة بوظيفتها يف بعض قضايا 
األحوال الشخصية بأن ترفع الدعاوي أو تتدخل فيها منضمة إىل املدعي أو املدعي عليه، 
حسب األحوال يف أي حالة كانت عليها الدعو وذلك يف كل أمر يمس النظام العام إذا 

مل يتقدم أحد من ذوي الشأن.
املادة  عليها  نصت  التي  األحوال  يف  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  العام  بالنظام  واملراد 
استهدفتها  التي  العامة  املصلحة  حسب  القانون  لتطبيق  ضامناً  يعترب  النيابة  وتدخل   ،٣٣٩

الفائدة القانونية املطبقة، وهي بذلك تساعد القضاء يف حتقيق هذا اهلدف.
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تسعى  إنام  ألهنا  املنضم،  بالطرف  حينئذ  تسميتها  عن  يعرض  أن  املرشوع  آثر  وقد 
عنها  يدافع  التي  املصلحة  مع  متفق  غري  تطبيقه  يكون  وقد  القانون،  تطبيق  إىل  بتدخلها 
املدعي واملدعي عليه، فال تعترب طرفا، وإنام هي ممثلة للمصلحة العامة يف خصومة بني 
بطالناً  باطالًُ   الدعو يف  الصادر  احلكم  كان  تتدخل  مل  إذا  أهنا  الواضح  ومن  آخرين، 

متعلقاً بالنظام العام.
يف  رضورياً  ليس  حضورها  أن   .٣٣٩ املادة  بينت  رسالتها  ألداء  النيابة  تتفرغ  وحتى 
النطق  عند  حضورها  يلزم  ال  وأنه  برأهيا،  مذكرة  قدمت  متى  الوجويب  التدخل  حاالت 

باحلكم.
وأوضحت املادة ٣٤٠ أنه إذا عرضت أثناء سري الدعو مسألة تقتيض تدخل النيابة 
فإهنا تبلغ بذلك بأمر من املحكمة، ألهنا هي التي تقدر ما إذا كانت هذه املسألة مما تتدخل 

فيها النيابة.
احلكم  يف  الطعن  حق  وهلا  بأقواهلا.  النيابة  مذكرات  تقديم  ميعاد   ٣٤١ املادة  ونظمت 

ولو مل تكن قد تدخلت.

w U « qBH «
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حتسب السنوات واألشهر الواردة يف هذا القانون بالتقويم القمري.
©≥¥≥® …œU*«

كل ما مل يرد له حكم يف هذا القانون يرجع فيه إىل املشهور يف مذهب اإلمام مالك، 
يف  العامة  املبادئ  طبقت   ، أصالً حكم  يوجد  مل  فإن  غريه،  طبق  املشهور  يوجد  مل  فإن 

املذهب.
©≥¥¥® …œU*«

األحكام النهائية الصادرة من دوائر األحوال الشخصية حجة أمام مجيع الدوائر.
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تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر األحوال الشخصية، باملحكمة الكلية 
واالستئنافية والتمييز.

©≥¥∂® …œU*«

أ. يطبق هذا القانون عىل كل من كان يطبق عليهم مذهب اإلمام مالك، وفيام عدا ذلك 
فيطبق عليهم أحكامهم اخلاصة هبم.

رست  مذهباً  – ب.  أو  ديناً  خمتلفني  وكانوا  املسلمني  غري  من  النزاع  أطراف  كان  إذا  أما 
عليهم أحكام هذا القانون.

(*)
—dJ  ©≥¥∂® …œU*«

وذلك  واحد،  قاض  من  الشخصية  األحوال  قضايا  يف  الكلية  املحكمة  أحكام  تصدر 
استثناءً من حكم املادة السابعة من املرسوم بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون 

تنظيم القضاء املشار إليه.
©≥¥∑® …œU*«

ينرش هذا القانون يف اجلريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر ١٩٨٤م.

* أُضيفت بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٩٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ يف شأن األحوال الشخصية  
املنشور يف اجلريدة الرسمية - الكويت اليوم عدد ٢٧٦ سنة ٤٢ يف ١٩٩٦/٩/٢٩.
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بعد االطالع عىل الدستور،
وعىل قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانني املعدلة له،

 ١٩٦٠ لسنة   ١٧ رقم  بالقانون  الصادر  اجلزائية  واملحاكامت  اإلجراءات  قانون  وعىل 
والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٩ يف شأن تنظيم قيد املواليد والوفيات،
وعىل املرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ يف شأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له،

وعىل قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ 
والقوانني املعدلة له،

وعىل القانون املدين الصادر باملرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠، والقوانني املعدلة له،
وعىل القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ يف شأن األحوال الشخصية والقوانني املعدلة له،

النسب   دعاو إجراءات  تنظيم  بشأن   ١٩٨٨ لسنة   ١ رقم  بالقانون  املرسوم  وعىل 
وتصحيح األسامء.

وعىل املرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له،
وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

v Ë√ …œU

مساس  عىل  تنطوي  التي  األسامء  تغيري  أو  تصحيح  وطلبات  النسب  دعاوي  تقبل  ال 
بالنسب، إال إذا سبقها حتقيق جتريه جلنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة ال تقل 
أحد  وعضوية  العامة  النيابة  أعضاء  من  يعادهلا  ما  أو  األوىل  الدرجة  من  قاضٍ  عن  درجته 
ووزارة  الصحة  ووزارة  الداخلية  وزارة  من  كل  عن  وممثل  العامة  النيابة  أو  القضاء  رجال 
التخطيط واهليئة العامة للمعلومات املدنية. وتصدر قرارات اللجنة باألغلبية وعند تساوي 

* نرش بالكويت اليوم العدد ٩٧٨ السنة ٥٦ بتاريخ ٢٣ مجاد اآلخرة ١٤٣١هـ املوافق ٢٠١٠/٦/٦.
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األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.
وتبارش اللجنة التحقيق يف الطلب الذي يقدم إليها من ذوي الشأن وعليها االنتهاء منه 
وإحالة النزاع إىل املحكمة املختصة مشفوعاً بتقرير مفصل بام انتهت إليه يف شأنه، وذلك 
خالل سنة من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا انتهت هذه املدة دون البت يف الطلب كان 

لصاحب الشأن اللجوء إىل القضاء.
وعىل إدارة كتاب املحكمة، بناءً عىل طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم املقررة، 
املعتادة  اإلجراءات  ونظرها  إعالهنا  يف  وتتبع  املحكمة،  أمام   الدعو لنظر  جلسة  حتديد 
يف التقايض، وذلك دون إخالل بحق النيابة العامة يف رفع الدعاو أو التدخل فيها طبقاً 

للامدتني ٣٣٧، ٣٣٨ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ يف شأن األحوال الشخصية.
WO U  …œU

ختتص اللجنة املشار إليها يف املادة السابقة دون غريها بالنظر يف طلبات تصحيح أو تغيري 
وتصدر  حتقيق،  من  تراه  ما  شأهنا  يف  وجتري  بالنسب،  مساس  عىل  تنطوي  ال  التي  األسامء 
قرارها يف الطلب بأسباب موجزة، وخيطر به ذوو الشأن بالربيد املسجل املوىص عليه بعلم 

الوصول، كام ينرش يف اجلريدة الرسمية يف حالة صدوره بتصحيح االسم أو تغيريه.
W U  …œU

املادة  يف  عليها  املنصوص  اللجنة  من  بالرفض  الصادرة  القرارات  من  التظلم  جيوز 
مستشار  بدرجة  القضاء  رجال  أحد  برئاسة  تشكل  واالعرتاض  للتظلم  جلنة  أمام  األوىل، 
وعضوية قاضٍ من الدرجة األوىل عىل األقل وممثل عن وزارة الداخلية ال تقل درجته عن 

مدير إدارة.
كام جيوز لكل ذي مصلحة االعرتاض لد اللجنة املذكورة عىل ما تصدره اللجنة املبينة 
يف املادة األوىل من قرارات بتصحيح األسامء أو بتغيريها والتي ليس فيها مساس بالنسب.

ويقدم التظلم أو االعرتاض خالل ثالثني يوماً من تاريخ اإلخطار بالقرار أو نرشه يف 
اجلريدة الرسمية، بحسب األحوال.

WF «— …œU

يف حالة صدور قرار من جلنة التظلم واالعرتاض بتصحيح االسم أو تغيريه، يتم نرشه 
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يف اجلريدة الرسمية، ويكون لكل ذي مصلحة االعرتاض عليه أمامها خالل ثالثني يوماً 
من تاريخ هذا النرش.

وجيب أن تشتمل القرارات الصادرة يف التظلم أو االعرتاض عىل األسباب التي بنيت 
عليها وإال كانت باطلة.

املادة  يف  عليها  املنصوص  اللجنة  من  أو  اللجنة  هذه  من  الصادرة  القرارات  وتكون 
غري  هنائية  عليها،  االعرتاض  أو  منها  التظلم  ميعاد  انقىض  والتي  القانون،  هذا  من  األوىل 

قابلة للطعن عليها.
وتلتزم الوزارات واجلهات اإلدارية بتنفيذ تلك القرارات ما مل ينطو تنفيذها عىل مساس 

بمسائل اجلنسية أو اإلقامة.
W U  …œU

يفرض رسم ثابت مقداره مخسة دنانري عىل كل من طلبات تصحيح األسامء أو تغيريها 
أو  التظلم  أو  الطلب  يقبل  وال  السابقة  الثالث  املواد  يف  املبينة  واالعرتاضات  والتظلامت 

االعرتاض إال بعد أداء الرسم.
W œU  …œU

هذا  من  والثالثة  األوىل  املادتني  يف  عليهام  املنصوص  اللجنتني  من  كل  بتشكيل  يصدر 
القانون ونظام العمل فيهام وحتديد مقار انعقادمها واإلجراءات التي تتبع أمامهام قرار من 

وزير العدل.
WF U  …œU

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
عىل مخس سنوات وبغرامة ال جتاوز مخسة آالف دينار أو بإحد هاتني العقوبتني، كل من 
أدىل شفاهة أو كتابة ببيانات كاذبة، وهو يعلم بعدم صحتها، أمام أي من اللجنتني املشار 

إليهام أو أمام املحكمة، عند إحالة النزاع إليها.
ويكون أداء الشهادة أمام اللجنتني بعد حلف اليمني.
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تستمر املحاكم يف نظر دعاو النسب وتصحيح األسامء التي رفعت أو أحيلت إليها 
قبل العمل هبذا القانون.

WF U  …œU

من   ١٧  ،١٦ املادتني  يف  عليها  املنصوص  والوفيات  املواليد  جلنة  اختصاص  يقترص 
القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٩ املشار إليه، عىل طلبات تغيري البيانات اخلاصة باالسم األول 
هذه  يف  املادية  األخطاء  تصحيح  طلبات  وكذلك  عمره،  من  السادسة  السنة  جياوز  مل  ملن 

البيانات.
…d U  …œU

النسب   دعاو إجراءات  تنظيم  بشأن   ١٩٨٨ لسنة   ١ رقم  بالقانون  املرسوم  يلغى 
اللجنة  إىل  بمقتضاه  املشكلة  اللجنة  أمام  املنظورة  الطلبات  وحتال  األسامء،  وتصحيح 
املنصوص عليها يف املادة األوىل من هذا القانون، وذلك باحلالة التي تكون عليها عند العمل به.

dA  W œU  …œU

عىل رئيس جملس الوزراء والوزراء – كل فيام خيصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد 
ثالثة أشهر من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية.

X uJ « dO √
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صدر بقرص السيف يف : ٩ مجادي اآلخرة ١٤٣١هـ
 املوافـــق: ٢٣ مايو ٢٠١٠م
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صدر املرسوم بالقانون رقم (١) لسنة ١٩٨٨ بشأن تنظيم دعاو النسب وتصحيح 
األسامء هبدف التصدي لظاهرة التحايل عىل أحكام قوانني اجلنسية أو اإلقامة أو التوظف 
وغريها عن طريق سعي الكثريين إىل تغيري األسامء واأللقاب أمام جلنة املواليد والوفيات، 
أو رفع دعاو النسب وتصحيح األسامء أمام املحاكم لذات الغرض، كام استهدف أيضاً 
عىل  عرضها  قبل  متخصصة  جلنة  أمام  األسامء  وتصحيح  النسب   دعاو بتحقيق  العناية 

القضاء.
وقد جر تطبيق هذا املرسوم بالقانون ملدة تناهز ثالثة عرش عاماً، حقق خالهلا بعض 
األهداف التي تغياها املرشع بالنسبة لدعاو النسب، فيام يتعلق بتنظيم إجراءاهتا وحتقيقها 

أمام اللجنة التي أنشأها يف مادته األوىل – قبل إحالتها إىل القضاء.
غري أنه قد تكشف من خالل التطبيق أن طلبات تصحيح األسامء أو تغيريها قد مثلت 
طوال تلك الفرتة الغالبية العظمى من عمل اللجنة. ومن ثم شغلت املحاكم – التي حتال 

إليها هذه الطلبات بعد حتقيقها – بنظر األعداد الكبرية واملتزايدة منها.
لذلك، بات لزاماً النظر يف تعديل هذا الترشيع تعديالً جذرياً لتدارك ما أظهره التطبيق 
العميل له من ثغرات وقصور – فيام يتعلق بطلبات تصحيح األسامء أو تغيريها – ووضع 
نظام بديل لعمل اللجنة يتحقق به قصد املرشع يف شأهنا ويسد الطريق عىل من يستخدمها 

وسيلة للمساس بالنسب أو التحايل عىل قواعد اجلنسية واإلقامة.
 ومن ثم، فقد أعد املرشع القانون املرفق مبقياً األمر يف مادته األوىل – بالنسبة لدعاو
النسب وطلبات تصحيح أو تغيري األسامء التي تنطوي عىل مساس بالنسب – باعتبارها يف 
حقيقتها تنطوي عىل إدعاء بالنسب – عىل الوضع الذي كان قائامً يف ظل املرسوم بالقانون 
إىل  وإحالتها  بتحقيقها  املادة  هذه  يف  عليها  املنصوص  اللجنة  لتقوم   ١٩٨٨ لسنة  رقم (١) 
القضاء – الذي خيتص أصالً بنظرها – ملا هلذه الدعاو من أمهية وخطورة. مع تضمني 
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هذا النص عنارص تشكيل هذه اللجنة برئاسة أحد رجال القضاء أو النيابة العامة ال تقل 
أحد  وعضوية  العامة  النيابة  أعضاء  من  يعادهلا  ما  أو  األوىل  الدرجة  من  قاضٍ  عن  درجته 

رجال القضاء أو النيابة العامة وممثلني عن الوزارات واهليئات ذات الصلة بطبيعة عملها.
ونصت املادة (٢) من املرشوع عىل اختصاص اللجنة املنصوص عليها يف املادة األوىل 
مساس  عىل  تنطوي  ال  والتي  تغيريها  أو  األسامء  تصحيح  طلبات  – بنظر  غريها  – دون 
يتم  أن  عىل  للنزاع.  حاسمة  بقرارات  فيها  الفصل  سلطة  اللجنة  هبذه  وأناطت  بالنسب. 
بعلم  عليه  املوىص  املسجل  بالربيد  الطلب  برفض  الصادر  بالقرار  الشأن  ذوي  إخطار 
اجلريدة  يف  تغيريه  أو  االسم  بتصحيح  يصدر  الذي  القرار  نرش  أوجبت  حني  يف  الوصول، 
الرسمية، حتقيقاً لعلم الكافة به وليتاح للغري من ذوي املصلحة أن يعرتض عليه لتعلق األمر 

بشأنه بمصالح األرس والنظام االجتامعي.
وأنشأ املرشوع بموجب املادة (٣) جلنة أعىل تسمى جلنة التظلم واالعرتاض – راعى 
يف تشكيلها أن يغلب عليها العنرص القضائي – واختصها بنظر التظلامت التي يرفعها ذوو 
الشأن عىل قرارات اللجنة املنصوص عليها يف املادة األوىل يف حالة صدورها برفض طلباهتم 
وبنظر االعرتاضات التي يقيمها الغري من ذوي املصلحة عىل قرارات تصحيح األسامء أو 
تغيريها التي تصدر من تلك اللجنة، وهي القرارات الصادرة يف الطلبات التي ال تتضمن 

مساساً بالنسب.
من  يبدأ  يوماً  ثالثون  غايته  االعرتاض،  تقديم  أو  التظلم  لرفع  ميعاداً  املادة  وحددت 
هذا  يبدأ  أوىل  باب  ومن  األحوال،  بحسب  الرسمية  اجلريدة  يف  النرش  أو  اإلخطار  تاريخ 

. امليعاد من تاريخ تسليم اإلخطار لذوي الشأن شخصياً
وتناولت املادة (١/٤) احلالة التي يصدر فيها القرار، من اللجنة املنصوص عليها يف 
 فرت واالعرتاض،  التظلم  جلنة  أمام  الشأن  ذوو  منه  ويتظلم  الطلب  برفض  األوىل،  املادة 
هذه اللجنة إلغاء القرار ومن ثم تصدر قرارها بتصحيح االسم أو تغيريه ألول مرة. وعندئذ 
أوجب النص نرش هذا القرار أيضاً يف اجلريدة الرسمية. وأتاح لكل ذي مصلحة من الغري 

أن يعرتض عليه أمام ذات اللجنة خالل ثالثني يوماً من تاريخ هذا النرش.
وأوجبت املادة (٢/٤) أن تشتمل القرارات الصادرة من جلنة التظلم واالعرتاض عىل 
األسباب التي بنيت عليها باعتبار أن هذا التسبيب هو ضامنة أساسية لسالمة هذه القرارات 
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وركن من أركاهنا. ورتبت البطالن عىل خلوها من تلك األسباب.
واالعرتاض،  التظلم  جلنة  من  الصادرة  القرارات  هنائية  عىل   (٣/٤) املادة  ونصت 
وكذلك القرارات الصادرة من اللجنة املبتدأة املنصوص عليها يف املادة األوىل، والتي فات 

ميعاد التظلم منها أو االعرتاض عليها.
طلبات  املتقدم بيانه – ضامنات حتقيق العدالة يف نظر  وإذ كفل املرشوع – عىل النحو 
أو  فيها  الصادرة  القرارات  من  للتظلم  الفرصة  وأتاح  تغيريها،  أو  األسامء  تصحيح 
طبيعياً  كان  فقد  ثم  ومن  القضائي،  العنرص  عليها  يغلب  أعىل  جلنة  أمام  عليها  االعرتاض 
أن تلزم املادة (٤/٤) منه اجلهات اإلدارية يف الدولة احرتام حجية هذه القرارات، وتنفيذ 
عىل  فيها  التنفيذ  ينطوي  التي  األحوال  ذلك  من  القانون  واستثنى  إليه،  انتهت  ما  مقتىض 
ما  إىل  بالنظر  السيادة  أعامل  من  املسائل  هذه  تعترب  إذ  واإلقامة،  اجلنسية  بمسائل  مساس 
األمر  املجتمع،  وظروف  الدولة  بكيان  خاصة  اعتبارات  أملته  سيايس  طابع  من  به  تتسم 
 ( الذي خترج به أصالً عن والية القضاء، وهو ما أفصح عنه املرشع يف املادة األوىل (خامساً
من املرسوم بالقانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة باملحكمة الكلية لنظر املنازعات 
اإلدارية، فكان لزاماً، من باب أوىل، أال تكون لقرارات اللجنتني املشار إليهام، حجية ملزمة 
القرارات ذريعة للتحايل عىل  تنفيذ تلك  يتخذ  وحتى ال  املسائل،  املختصة هبذه  للجهات 

قواعد اجلنسية واإلقامة.
األسامء  تصحيح  طلبات  من  كل  عىل  دنانري  مخسة  مقداره  رسامً   (٥) املادة  وفرضت 
الطلبات  هذه  جلدية  ضامناً  للجنة،  تقدم  التي  االعرتاضات  أو  التظلامت  أو  تغيريها  أو 

والتظلامت واالعرتاضات.
وخولت املادة (٦) من القانون وزير العدل إصدار القرارات بتشكيل كل من اللجنتني 
املشار إليهام وبنظام العمل فيهام ومكان انعقادمها واإلجراءات التي تتبع أمامهام، وذلك بدالً 
من جملس الوزراء الذي كان قد فوض وزير العدل االختصاص املذكور يف ظل القانون القائم.
كام قررت املادة (٧) عقوبة احلبس الذي يصل حده األقىص إىل مخس سنوات والغرامة 
التي ال جتاوز مخسة آالف دينار أو إحد هاتني العقوبتني، لكل من يديل ببيانات كاذبة أمام 
اللجنتني أو أمام املحكمة، التي حيال إليها النزاع يف حالة دعاو النسب وما يف حكمها من 

طلبات تصحيح أو تغيري األسامء التي تنطوي عىل مساس بالنسب.
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أو  النسب   دعاو نظر  يف  املحاكم  باستمرار  يقيض  وقتياً  حكامً   (٨) املادة  وأوردت 
تصحيح األسامء التي تكون قد رفعت أو أحيلت إليها قبل العمل هبذا القانون.

 (٣٦) رقم  بالقانون  املقررة  والوفيات  املواليد  جلنة  اختصاص   (٩) املادة  وقرصت 
أصحاهبا  أعامر  كانت  – أياً  األسامء  يف  املادية  األخطاء  تصحيح  طلبات  عىل   ١٩٦٩ لسنة 
– كام أبقت عىل اختصاصها بطلب تغيري االسم األول فحسب ملن مل يتجاوز السادسة من 

العمر.
ونصت املادة (١٠) عىل إلغاء املرسوم بالقانون رقم (١) لسنة ١٩٨٨، وأوجبت عىل 
اللجنة القائمة حالياً، واملشكلة بمقتىض املرسوم بالقانون املذكور، أن تقوم بإحالة ما لدهيا 
هذا  من  األوىل  للامدة  طبقاً  تشكيلها  سيتم  التي  اللجنة  إىل  أمامها  املنظورة  الطلبات  من 

القانون، وذلك باحلالة التي تكون عليها تلك الطلبات وقت العمل به.
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بعد اإلطالع عىل الدستور،
لسنة   (٣٨) رقم  بالقانون  باملرسوم  الصادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  وعىل 

١٩٨٠م والقوانني املعدلة له.
وعىل القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤م يف شأن األحوال الشخصية،

وعىل املرسوم بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠م يف شأن قانون تنظيم القضاء املعدل 
بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٩٦م،

وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
©v Ë√ …œU ®

األحوال  شأن  يف  ١٩٨٤م  لسنة   (٥١) رقم  القانون  مواد  إىل  جديدة  مادة  تضاف 
الشخصية املشار إليه برقم (٣٤٦ مكرراً ) نصها كاآليت:

:( ( مادة ٣٤٦ مكرراً
وذلك  واحد،  قاض  من  الشخصية  األحوال  قضايا  يف  الكلية  املحكمة  أحكام  تصدر 
استثناء من حكم املادة السابعة من املرسوم بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠م بشأن قانون 

تنظيم القضاء املشار إليه.
©WO U  …œU  ®

) املضافة هبذا القانون عىل القضايا التي مل يفصل فيها  يرسي حكم املادة (٣٤٦ مكرراً
حتى تاريخ العمل به، وحتال تلك القضايا بحالتها بغري رسوم إىل الدوائر املنشأة بموجبه 

للفصل فيها.
* اجلريدة الرسمية – الكويت اليوم – العدد ٢٧٦ سنة ٤٢ يف ١٩٩٦/٩/٢٩.
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يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
©WF «— …œU  ®

عىل الوزراء- كل فيام خيصه – تنفيذ هذا القانون.
X uJ « W Ëœ dO √ 
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صدر بقرص بيان يف :٩ مجادي األوىل ١٤١٧هـ
 املوافــــق: ٢٢ سبتمرب ١٩٩٦م
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الفصل  لرسعة  وحتقيقاً  الشخصية،  األحوال  قضايا  يف  املتقاضني  عىل  التيسري  يف  رغبة 
ئى إعداد هذا القانون.  يف هذا النوع من القضايا الذي يمس صميم العائلة الكويتية فقد رُ
وقد نصت املادة األوىل منه عىل أن : «تضاف مادة جديدة إىل مواد القانون رقم (٥١) لسنة 

) نصها كاآليت: ١٩٨٤م يف شأن األحوال الشخصية برقم (٣٤٦ مكرراً
:( ( مادة ٣٤٦ مكرراً

وذلك  واحد،  قاض  من  الشخصية  األحوال  قضايا  يف  الكلية  املحكمة  أحكام  تصدر 
استثناء من حكم املادة السابعة من املرسوم بالقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠م بشأن قانون 

تنظيم القضاء املشار إليه.
) املضافة هبذا القانون  ونصت املادة الثانية عىل أن: « يرسي حكم املادة (٣٤٦ مكرراً
بغري  بحالتها  القضايا  تلك  وحتال  به،  العمل  تاريخ  حتى  فيها  يفصل  مل  التي  القضايا  عىل 

رسوم إىل الدوائر املنشأة بموجبه للفصل فيها».
ونصت املادة الثالثة عىل أن : «يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون».
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- بعد االطالع عىل الدستور،
- وعىل القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ يف شأن األحوال الشخصية املعدل بالقانون 

رقم ٦١ لسنة ١٩٩٦،
- وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

v Ë_« …œU*«

يضاف إىل املادة ٣٠ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ املشار إليه فقرة ثانية بالنص التايل:
« واستثناء من الفقرة السابقة جيوز للثيب أن تطلب من قايض التوثيقات الرشعية أن 

يتوىل مبارشة عقد زواجها من زوجها السابق، وذلك بعد إخطار وليها لسامع رأيه.
WO U « …œU*«

يستبدل بنص املادة ١٢٧ من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ املشار إليه النص التايل:
«عىل املحكمة أن تبذل وسعها لإلصالح بني الزوجني، فإذا تعذر اإلصالح وثبت الرضر، 
حكمت بالتفريق بينهام بطلقة بائنة، وإن مل يثبت الرضر عينت حكمني للتوفيق أو التفريق»

W U « …œU*«

عىل الوزراء- كل فيام خيصه- تنفيذ هذا القانون، وينرش يف اجلريدة الرسمية. أمري الكويت
ÕU B « bL _« d U  

صدر بقرص بيان : ٢ ربيع األول ١٤٢٥هـ
 املوافـــق: ٢١ أبريل ٢٠٠٤ م

* اجلريدة الرسمية- الكويت اليوم – العدد ٦٦٤- سنة ٥٠ يف ٢٠٠٤/٥/٢.
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صدر القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ يف شأن األحوال الشخصية ومىض عىل تطبيقه 
ما يزيد عىل ستة عرش عاماً دون أن يطرأ عليه أي تعديل، وقد تبني من التطبيق العميل 
بإزائها  األمر  اقتىض  التطبيق،  هبذا  تقرتن  ومشكالت  ثغرات  ثمة  أن  نصوصه  لبعض 
النظر يف تعديل هذه النصوص بام يتالءم مع اعتبارات احلفاظ عىل صالح األرسة ودوام 

استقرارها.
و  اخلامسة  بلغت  من  أو  «الثيب  أن  من   (٣٠) املادة  يف  جاء  ما  النصوص  هذه  ومن 
العرشين من عمرها، الرأي هلا يف زواجها، ولكن ال تبارش العقد بنفسها، بل ذلك لوليها»، 
وقد ظهر أن الثيب قد ترغب هي وزوجها السابق يف كثري من األحيان يف العودة إىل احلياة 
جديد  زواج  عقد  إبرام  يستلزم  مما  منه  عدهتا  انقضاء  بعد  وذلك  بينهام-  السابقة  الزوجية 
بينهام – ويف هذه احلالة، وتيسرياً هلا يف العودة إىل زوجها السابق ولكي يلتئم شمل األرسة 
ورعاية ملا قد يكون هلا من أوالد من هذا الزواج، فقد رئى إضافة فقرة ثانية يف هذه املادة 
جتيز للثيب أن تلجأ إىل قايض التوثيقات الرشعية ليقوم بمبارشة عقد زواجها بعد إخطار 
وليها لالستامع إىل رأيه فإذا مل حيرض كان لقايض التوثيقات الرشعية عقد الزواج باعتبار أن 
زواجها األول من هذا الزوج كان قد حتقق فيه استكامل مجيع رشائط الزواج بام فيها رشط 

الكفاءة.
هي  ووافقت  العقد  مبارشة  وطلب  الزوجة  أولياء  أحد  حرض  إذا  فإنه  احلال  وبطبيعة 
من  األوىل  الفقرة  يف  املقرر  العام  األصل  إىل  رجوعاً  وذلك  يتواله،  أن  له  كان  ذلك،  عىل 

ذات املادة.
وغني عن البيان أن املقصود بعبارة الزوج السابق يف حالة وجود أكثر من زوج سابق 

للثيب- هو أي من أزواجها السابقني ينرصف إليه عقد الزواج املراد إبرامه.



≠ ≤π∑ ≠

 كام تناول املرشوع تعديل املادة (١٢٧) من القانون – ليتاح للمحكمة التي تنظر دعو
الطالق للرضر أن حتكم بالطالق متى ثبت هلا بوجه قطعي حتقق حصول هذا الرضر، دون 
حاجة الشرتاط أن حيال النزاع إىل حكمني، ملا يرتتب عىل هذه اإلحالة عندئذ يف واقع األمر 
من استطالة أمد النزاع دون طائل- األمر الذي يؤدي إىل تأخري الفصل يف دعو الطالق 
عىل الرغم من وضوح وجه احلق فيها، فإن مل يثبت للمحكمة وقوع الرضر أو تعذر عليها 
تبينه وأرصت املدعية عىل طلب التفريق أحالت املحكمة األمر إىل املحكمني ليتوليا إبداء 

الرأي يف الشقاق طبقاً للقواعد املقررة يف هذا الشأن.
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- بعد اإلطالع عىل الدستور،
- وعىل القانون رقم (٥) لسنة ١٩٧١ يف شأن الوصية الواجبة،

- وعىل القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ يف شأن األحوال الشخصية والقوانني املعدلة له،
- وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

v Ë√ …œU

ثالث  باب  إليه،  املشار   ١٩٨٤ لسنة   (٥١) رقم  القانون  من  الثاين  القسم  إىل  يضاف 
عنوانه ( الوصية الواجبة) يتضمن املواد التالية:

∫ Î«—dJ  ≤∏∑…œU

« إذا مل يوص امليت لفرع ولده الذي مات يف حياته أو مات معه- ولو حكامً – بمقدار 
وصية  الرتكة  يف  للفرع  وجبت  موته،  عند  حياً  كان  لو  تركته  يف  أصله  يرثه  كان  مما  حصته 
بمقدار هذه احلصة يف حدود الثلث، برشط أن يكون غري وارث وأال يكون امليت قد أعطاه 
بغري عوض عن طريق ترصف آخر قدر ما جيب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له 

وصية بقدر ما يملكه.
وتكون هذه الوصية ألهل الطبقة األوىل من أوالد البنات وألوالده األبناء من أوالد 
كل  نصيب  يقسم  وأن  غريه،  فرع  دون  فرعه  أصل  كل  حيجب  أن  عىل  نزلوا  وإن  الظهور 
أصل عىل فرعه وإن نزل، قسمة املرياث كام لو كان أصله أو أصوله الذين يدىل هبم إىل امليت 

ماتوا بعده، وكان موهتم مرتباً كرتتيب الطبقات.

* اجلريدة الرسمية – الكويت اليوم – العدد ٨٢٥ سنة ٥٤ يف ٢٠٠٨/١/٦



≠ ≤ππ ≠

∫©√® Î«—dJ  ≤∏∑ …œU

إذا أوىص امليت ملن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه، كانت الزيادة وصية اختيارية، 
وإن أوىص له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله.

له  يوص  مل  ملن  وجب  اآلخر  البعض  دون  الوصية  هلم  وجبت  من  لبعض  أوىص  وإن 
قدر نصيبه.

باقي  من  وجب  مما  بأقل  له  أوص  من  نصيب  ويويف  له  يوص  مل  من  نصيب  ويؤخذ 
الثلث، فإن ضاق عىل ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية االختيارية.
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«الوصية الواجبة مقدمة عىل غريها من الوصايا».
فإذا مل يوص امليت ملن وجبت هلم الوصية وأوىص لغريهم، استحق كل من وجبت هلم 

الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث الرتكة أن ويف إال فمنه ومما أوىص به لغريهم».
WO U  …œU

يلغى القانون رقم ٥ لسنة ١٩٧١ املشار إليه
W U  …œU

عىل رئيس جملس الوزراء والوزراء- كل فيام خيصه- تنفيذ هذا القانون.
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صدر بقرص السيف يف : ١٦ ذو احلجة ١٤٢٨هـ
 املوافـــــق : ٢٥ ديسمرب٢٠٠٧م
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الواجبة،  الوصية  شأن  يف   ،١٩٧١ لسنة   ٥ رقم  القانون  صدر  ١٩٧١/٤/٤م  بتاريخ 
 احتو وقد   .١٩٨٤ لسنة  رقم (٥١)  الشخصية  األحوال  قانون  صدر  الحق  تاريخ  ويف 
والوصية  الزواج  موضوعات  التوايل  عىل  فيها  نظم  أقسام  ثالثة  عىل  األخري  القانون  هذا 
األحكام  للوصية  خصصه  الذي  الثاين  القسم  يتضمن  أن  املفروض  من  وكان  واملواريث، 
التي سبق أن نص عليها قانون الوصية الواجبة يف ثالث مواد، باعتبار الوصية الواجبة ال 
تكون  حتى  وذلك  االختيارية،  الوصية  جانب  إىل  الوصايا  أنواع  من  نوعاً  تكون  أن  تعدو 
معاجلة كافة شئون الوصية عىل اختالف أنواعها يف قانون واحد بدالً من جتزئتها يف قانونني 
تكون  أن  الواجبة  الوصية  ألحكام  الطبيعي  املوضع  أن  كام  اآلخر،  عن  منهام  كل  يستقل 

ضمن األحكام املنظمة لسائر موضوعات األحوال الشخصية.
أحكام  إدخال  يستهدف  الذي  القانون  هذا  أعد  املنطقي،  غري  الوضع  هلذا  وتصحيحاً 
الوصية الوجبة كام نص عليها القانون رقم ٥ لسنة ١٩٧١ لتكون ضمن مواد قانون األحوال 
الشخصية رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤، حيث أن الغاية من هذا القانون أن يكون قانون الوصية 

. الواجبة ضمن قانون األحوال الشخصية بدالً من أن يكون قانوناً مستقالً
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تقديم 
شكر وتقدير

٩

١٣القسم األول - الزواج 
Ã«Ëe « ¡UA ≈ ≠‰Ë_« »U J «١٣

Ë_« »U‰ ≠ مقدمات الزواج «١٣
w ≠ أركان الزواج U « »U «١٥

 Ã«Ëe « bI  jz«d  ≠Y U « »U «١٥
١٥الفصل األول – الصيغة 
١٦الفصل الثاين – العاقدان 

١٦الفرع األول – احلل واحلرمة 
١٦املبحث األول: احلرمات املؤبدة 
١٨املبحث الثاين – احلرمات املؤقتة 

١٩الفرع الثاين – األهلية والوالية 
١٩املبحث األول – أهلية الزواج والنيابة يف عقده 

٢٠املبحث الثاين – الوالية يف الزواج 
٢١الفرع الثالث – الكفاءة 

٢٢الفرع الرابع – اقرتان العقد بالرشوط 
 UN UJ √Ë Ã«Ëe « Ÿ«u √ ∫l «d « »U «٢٣

١١
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٢٣الفصل األول – األنواع 
٢٣الفصل الثاين – األحكام 

 Ã«Ëe « —U ¬ ∫f U)« »U «٢٥
٢٥الفصل األول – املهر 

٢٨الفصل الثاين – اجلهاز ومتاع البيت 
٢٩الفصل الثالث – نفقة الزوجية 
٢٩الفرع األول – أحكامها العامة 

٣١الفرع الثاين – أحكام املسكن والطاعة 
œU” - دعو الزوجية « »U «٣٢

 Ã«Ëe « ‚d  ≠ w U « »U J «٣٣
W U  ÂUJ √ - ‰Ë_« »U «٣٣

…œ«—ùU  W dH « - w U « »U «٣٥
٣٥الفصل األول – الطالق 

٣٦الفصل الثاين – اخللع 
 ¡UCI U  W dH « ≠ Y U « »U «٣٨

٣٨الفصل األول – التطليق لعدم االنفاق 
٣٩الفصل الثاين – التطليق لإليالء 

٣٩الفصل الثالث – التفريق للرضر 
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٤١الفصل الرابع – التفريق للغيبة أو احلبس 
٤٢الفصل اخلامس – الفسخ للعيب 

٤٣الفصل السادس – الفسخ الختالف الدين 
٤٤الفصل السابع – املفقود 

 Ã«Ëe « ‚d  —U ¬ - l «d « »U «٤٥
٤٥الفصل األول – آثارها يف الزوجية 

٤٦الفصل الثاين – العدة 
٤٦الفرع األول – أحكامها العامة 

٤٨الفرع الثاين – آثار العدة 
٤٨الفصل الثالث – التعويض بسبب الفرقة 

 U —U ¬Ë …œôu « ≠ Y U « »U J «٤٩
 V M « u  ≠ ‰Ë_« »U «٤٩
٤٩الفصل األول – أحكام عامة 

٥٠الفصل الثاين – النسب يف الزواج الصحيح 
٥١الفصل الثالث – النسب يف الزواج الفاسد والدخول بشبهة 

٥١الفصل الرابع – اإلقرار بالنسب 
w - نفي النسب (اللعان) U « »U «٥٢

Y - دعو النسب U « »U «٥٣
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l - الرضاع «d « »U «٥٣
٥٤الباب اخلامس - احلضانة

٥٦الباب السادس - نفقة األقارب
٥٨الباب السابع - الوالية عىل النفس

w ≠ الوصية U « r I «

Ë_« »U‰ ≠  أحكام عامة  «

٥٩

٥٩الفصل األول – تعريف الوصية، وركنها، ورشائطها
٦٢الفصل الثاين – مبطالت الوصية والرجوع عنها 

٦٣الفصل الثالث – قبول الوصية وردها 
w أحكام الوصية  U « »U «٦٥
٦٥الفصل األول – املوىص له 
٦٨الفصل الثاين – املوىص به 

٧١الفصل الثالث – الوصية باملنافع
٧٤الفصل الرابع – الوصية باملرتبات 

٧٦الفصل اخلامس – الزيادة يف املويص به
٧٧الفصل السادس – تزاحم الوصايا

Y —«u*« - Y U « r I «٧٩
W U  ÂUJ √ - ‰Ë_« »U J «٧٩

 W «u « WO�u « ≠ Y U « »U «

٥٩

٧٨
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w - أسباب اإلرث وأنواعه U « »U J «٨١
Ë_« »U‰ - اإلرث بالفرض «٨١

w - اإلرث بالتعصيب U « »U «٨٤
Y - احلجب U « »U J «٨٦

l ≠ الرد «d « »U J «٨٧
f  - اإلرث بسبب الرحم U)« »U J «٨٨
Ë_« »U‰ - تصنيف ذوي األرحام «٨٨
w - مرياث ذوي األرحام U « »U «٨٩
œU” - املقر له بالنسب « »U J «٩١

W uM  ÂUJ √ - l U « »U J «٩٢
٩٢الباب األول - احلمل
٩٣الباب الثاين - املفقود
٩٣الباب الثالث - اخلنثي

٩٣الباب الرابع - ولد الزين وولد اللعان
٩٤الباب اخلامس - التخارج

 WO U  ÂUJ √٩٤
٩٥الفصل األول- تدخل النيابة يف بعض قضايا األحوال الشخصية

٩٦الفصل الثاين – أحكام متفرقة
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قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٠ يف شأن تنظيم إجراءات دعاو النسب وتصحيح 

٢٨٤األسامء 
إجراءات  تنظيم  شأن  يف   ٢٠١٠ لسنة   ١٠ رقم  للقانون  اإليضاحية  املذكرة 

٢٨٨دعاو النسب وتصحيح األسامء 
لسنة   (٥١) رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل   ١٩٩٦ لسنة   ٦١ رقم  قانون 

١٩٨٤٢٩٢م يف شأن األحوال الشخصية

تعديل  شأن  يف  ١٩٩٦م  لسنة  رقم (٦١)  القانون  ملرشوع  اإليضاحية  املذكرة 
٢٩٤بعض أحكام قانون األحوال الشخصية رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤م 

لسنة   ٥١ رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل   ٢٠٠٤ لسنة   ٢٩ رقم  قانون 
١٩٨٤٢٩٥ يف شأن األحوال الشخصية 

بتعديل  القانون  ملرشوع   ٢٠٠٤ لسنة   (٢٩) رقم  للقانون  إيضاحية  مذكرة 
٢٩٦بعض أحكام القانون رقم ١٩٨٤/٥١ يف شأن األحوال الشخصية 

 (٥١) رقم  القانون  إىل  جديدة  مواد  بإضافة   ٢٠٠٧ لسنة   (٦٦) رقم  قانون 
٢٩٨لسنة ١٩٨٤ يف شأن األحوال الشخصية 

املذكرة اإليضاحية للقانون رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٧ بإضافة مواد جديدة إىل 
٣٠٠القانون رقم (٥١) لسنة ١٩٨٤ يف شأن األحوال الشخصية 

٣٠١الفهرس 
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