
The Journal of Sharia 
Fundamentals for 

Specialized Researches 
(JSFSR) 

 

chief-in-Editing 
Assoc. Prof. 

Dr. Adnan Mohamed Yusoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                           e-ISSN: 2289-9073 

VOL,2 NO,3  .2016 



Editor in Chief: 

Assoc. Prof. Dr. Adnan Mohamed Yusoff 

adnan@usim.edu.my 

:Manager Editing 

Assoc. Prof. Dr. Najm Abdulrahman Khalaf 

n.kalahf@siats.co.uk 

Assistant Editing Managers: 

 Dr. Ahmed Khalid Rashid Alani 

abuzaidalani73@gmail.com 

 Dr. Shumsudin Yabi 

shumsudin@usim.edu.my 

=========================================== 

Board of Consultants 

 د. عمار ناصح علوان/ بروناي

 األردن / عقلة محمد أ.د

 مصر الدفتار/ إسماعيل أ.د

 تونس النجار/ عبدالمجيد أ.د

 قطر / القرداغي لدينا محيي علي أ.د

 بدالعزيزالمصلحع بن عبدهللا أ.د

 ماليزيا / هجتب مصطفى منجد أ.د

 االمارات / خيةر أبو ماجد أ.د

 ألردنا / المشني مصطفى أ.د

 العراق / السعدي عبدالرزاق أ.د

 البحرين / الكبيسي عبدالغني أ.د

 اإلمارات / لكبيسيا حمدان عمر أ.د

 

Contact  

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) 

:mailE -Manager Editing -halafK Abdulrahman Najm r.D Prof. Assoc. 

n.kalahf@siats.co.uk 

 
http://www.siats.co.uk/journal-of-sharia-fundamentals-for-specialized-researches/ 

 

mailto:n.kalahf@siats.co.uk
http://abuzaidalani73@gmail.com/
mailto:shumsudin@usim.edu.my
mailto:n.kalahf@siats.co.uk
mailto:n.kalahf@siats.co.uk
http://www.siats.co.uk/journal-of-sharia-fundamentals-for-specialized-researches/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

Journal home page: http://www.siats.co.uk  

 

لألبحاث التخصصيةأصول الشريعة جلة م  

م.6201 ،3عدد ال،  2لمجلدا    
e ISSN 2289-9073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                م                                                                     2016
 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for 
Specialized Researches (JSFSR) 

 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches is published 

quarterly, it is designed for whoever researcher seeking welfare that is based on 

knowledge. It seeks to provide a platform for the excellent researchers to present and 

consider the values and themes of various religious and social sciences acquired by 

learning and practice. It aimed at becoming a meeting point and channel for 

researchers to publish their innovative works, with regard to the interpretation of 

Islamic Sharia sciences and its regulations and the enhancing of social sciences to 

become adequate programs that serve the human and society in a significant and 

neutral way. 

Our mission is to maintain the efforts of researchers and their innovative works in 

Islamic Sharia sciences known for its human civilizational value, through which we 

can spread awareness among people and ensure respect and strength of Islamic 

identity in different scientific, cultural, and social environments. 

Therefore, this journal is designed to serve as a platform to identify the various 

religious and social dimensions of knowledge, such as considering the Holy Quran 

as the foremost and fundamental source of Islamic rules followed by the Sunah 

(biography of the Prophet Mohammed Peace and Blessings be Upon Him) that 

explains and clarifies the Holy Quran, along with its affiliated Sharia studies on the 

individual and society, such as studies concerned with Ijtihad which focuses on the 

studying of modern issues and finding solutions to them. 
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ABSTRACT 

The issue of the unity of the Ummah is one of the most important of the Islamic 

thought, the current situation of the Muslims in being disunited by having different 

schools and belonging to different denominations; is working to hold that hope from 

becoming true. Though Muslims have one text and one Sunnah, there exist multiple 

interpretations and methods in dealing with revelation. 

This situation forces a question to be asked: given that there is only one source, how 

can Muslims become united without one group trying to ignore others or claiming 

that it has the ultimate truth in the understanding of Quran and Sunnah? And to what 

extent Muslims are able to become closer without denying one another and without 

being distanced by the source or overlooking it? 

The paper we are trying to submit is trying to answer and approach this topic through 

the following question: is it possible that the fundamentals of religion become unified 

among Muslims. 

This paper hypothesizes that: it’s possible to arrive at a middle platform among the 

different denomination based principles in order to achieve a conception of a unity 

over the different fundamentals of creed, which works to contribute to the upgrade 

of the reality of Ummah, and serve the humanity through Islam that unifies efforts 

and enlightens the ways in order to achieve the two happinesses. 

Key notes: 

 The origins of religion, sectarian origins, the interpretation of ossol eddine, 

doctrines, unity of the Islamic nation, belief in Islam. 
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 لخص امل

ووجود األصول تعدد التفسريات ، و تفرق املسلمني هاحتقيق دون لكن ،الفكر اإلسالمي تشغل قضيةأهم وحدة األمة، 
 .اخلاصة املذهبية

؟ ودون أن يدعي احلقيقة املطلقةو  ؟أن يلغي طرف اآلخر دونإذا كان املصدر واحدا، كيف ميكن أن يتوحد املسلمون ف
 يبتعدوا عن املصدر أو يتجاوزوه؟

؛ ألصول املذهبيةبفصل األصول اليت وردت ابلوحي عن التفسريات البشرية، وعن ا، أن الوحدة ممكنة يفرتض البحث
 مينع االختالف.صل العقدي، ، وحبث معيار لألةاألطراف الثالثحليل واملقارنة تال من خالل

اصة، وأن اجلهد البشري ال ميكن أن ينتهي اخلصول األ، و البشر تفسرياتهو أن أهم سبب للفرقة  وتوصل البحث إىل
 االعتقاد،يسر يف تأمهها: الآاثر ذا هلو  دون إلغاء الرتاث الفكري العقدي، الرجوع إىل األصل املوحى به، فينبغي ،إىل إمجاع

 نظومة الرتبوية لتخدم وحدة األمة.تعديل املو فسح اجملال حلرية الرأي، ، و ختفيف حدة االنتماء املذهيبو 

 أصول الدين، أصول مذهبية، تفسري األصول، املذاهب، الوحدة، األمة اإلسالمية، اإلميان. كلمات مفتاحية:
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 املقدمة
الفكر اإلسالمي املعاصر منه خباصة بقضية وحدة األمة، وحبث حتقيقها، وإمكانيات ذلك، وبقيت أمال  لقد اشتغل

يراود املصلحني والعلماء، حبثا عن طريق ييسر الوصول إىل الوضع الذي كان عليه اجملتمع املسلم يف العهد النبوي، لكنَّ 
 ت حيول بني األمة وبني حتقيق هذا األمل.تفرَق املسلمني واختاذهم مدارس وانتماءهم إىل مذاهب اب

وظل السبب املؤرق يف املوضوع حماولة الوصول إىل حل يف ظل مفارقة مفادها: أن املسلمني  جيمعهم نص واحد، وسنة 
ذت مبادئ مذهبية مسيت "أصول  واحدة؛ لكن مع تعدد التفسريات ومناهج التعامل مع الوحي نتجت رؤى وآراء، واختخ

 سببا يف متييز مذهب عن آخر، وابلتايل ابتعاد رأي عن آخر. الدين"، كانت

وهذا ما يفرض التساؤل من جديد: إذا كان املصدر واحدا، كيف ميكن أن يتوحد املسلمون من غري أن يلغي طرف 
أو  اآلخر؟  ومن غري أن يدعي طرف امتالك احلقيقة املطلقة والوحيدة يف فهم النص املوحى به مبظهريه النص القرآين

 احلديث النبوي؟ وهل ميكن أن يتحد املسلمون دون إقصاء، ودون أن يبتعدوا عن املصدر أو يتجاوزوه؟

فوحدة املسلمني تبدو أحياان قريبة ال حيول بينها وبني الوصول إليها إال اعتبارات ميكن أن تبحث وتتدارس، وميكن أن 
تحيلة، ملا صنع البعض ألنفسهم من حواجز مفاهيمية، يتقلص جانب كبري من الشقة؛ وتبدو أحياان أخرى كأهنا مس

 ومن أحكام قاسية تخبعد وال تخقر ِّب، وتنف ِّر وال تؤل ِّف، وهي كلها حتيل املوضوع معقدا، خالف املتوقع.

وحناول مقاربة املوضوع من خالل النظر ودراسة األصول العقدية اليت نزل هبا النص، واألصول اليت نسبت إىل املذاهب 
اختذهتا كذلك، ومن خالل املقارنة بني النوعني، وحتليل التعامل مع النوع األول خباصة، والنظر بني ما نزل به الوحي أو 

 صرحيا، وبني ما فسر به العلماء النص، ونسبة التفسري إىل املفسَّر من حيث إلزامية التفسري، ومكانته يف االعتبار الشرعي.

ف تبدو غري كافية لتربير كل ما وقع بني املسلمني، وأن اخلالف العقدي يف كثري من فإن القضااي اليت دار حوهلا اخلال
جوانبه كان يف تدخل اإلنسان وفكره يف جمال الغيب، ويقول عبد اجمليد النجار يف هذا وهو يدرس قضية حرية الرأي: 

 سلفية وأشعرية، وهي فرقة تدور يف ولك أن تتبني ذلك يف الفرقة املذهبية بني سنة وشيعة، وبني سنة وأابضية وبني »
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، نشر املعهد العاملي 06سلسلة أحباث علمية، قضااي الفكر اإلسالمي، رقم ( ـ النجار عبد اجمليد، دور حرية الرأي يف الوحدة الفكرية بني املسلمني، 1)
 .69-68م، ص 1992ه/1413للفكر اإلسالمي، فرجينياـ أمريكا، 

 .52( ـ سورة الفرقان، اآلية، 2)
 نشر مكتبة الكليات األزهرية القاهرة )د.ت(؛( ـ ينظر مثال: الرازي فخر الدين حمـَمَّد بن عمر، معامل أصول الدين، مراجعة وتقدمي طـه عبد الرؤوف سعد 3)

هـ؛ أصول الدين، للقاضي أبو اليسر البزدوي، حققه وقدم له، د. هانز 1400أصول الدين، لعبد القادر البغدادي، طبعة دار الكتاب العلمية الثانية 
د علي انصر، أصول الدين اإلسالمي عرض وحتليل وحتقيق: املكتبة هـ؛ حَممَّ 1388برتالنس، طبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب وشركاه، القاهرة 

اجليل العصرية صيدا بريوت د. ت؛ تبغورين بن عيسى، أصول الدين، أو األصول العشرة عند اإلابضية، دراسة وحتقيق د. ونيس الطاهر عامر، مكتبة 
 م وغريها.2005هـ/1426الواعد، نزوى

. وهذا من شأنه أن يدعو إىل حبث (1)«الغالب على قضااي غيبية مثل رؤية هللا تعاىل وحقيقة صفاته اخلربية وما شاهبها
 كيفية الرجوع إىل هذه القضااي مبا حيقق الوحدة.

 وحناول أن حندد املوضوع يف التساؤل األساسي اآليت:

أصول الدين بني املسلمني توحدا يغين عن الفرقة، وميكن معه أن يرقى املسلمون على اختالف هل ميكن أن توحد 
َدًة َوأاََن َربُّكخْم فَاتَـّقخونِّ »مذاهبهم إىل احلال اليت أمروا أن يكونوا عليها يف قوله تعاىل:  ذِّهِّ أخمَّتخكخْم أخمًَّة َواحِّ  ؟(2)«َوإِّنَّ هََٰ

 منطقة الوسط، والقول اجلامع بني األصول املذهبية من أجل حتقيق تصور وحدة ونفرتض أنه: ابإلمكان الوصول إىل
على مستوى األصول العقدية، تسهم يف تطوير واقع األمة وخدمة البشرية ابإلسالم الذي جيمع اجلهود وينري السبل أمام 

 البشرية لتحقيق السعادتني.

ن دون النظر إىل االختالف يف تفسريها أن حتقق هذه الوحدة كما نفرتض أن األصول اليت نزلت ابلوحي كفيلة وحدها م
 املنشودة، من خالل االلتزام ابلفصل بني األصل وبني تفسريه.

 ـ حتديد األصول العقدية 2

كثريا ومبعان متعددة، وكان من أمساء علم الكالم، وعنواان أو ضمن عناوين كتب   تداول العلماء مصطلح "أصول الدين"
. وهو مصطلح حيتاج إىل ضبط وتعريف وحتديد ما يصدق عليه، فهل ميكن الوقوف على تعريف ضابط (3)يف هذا العلم

 واضح هلا؟
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ل الدين، حتقيق مصطفى ويننت، ضمن متطلبات أطروحة الدكتوراه، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، ( اطفيش احممد بن يوسف، شرح أصو 4)
حتقيق وتقدمي إبراهيم األبياري، نشر دار الكتاب العريب،  كتاب التعريفات،علي بن حممد،   ؛ وينظر: اجلرجاين268؛ ص 2007قسنطينة اجلزائر، سنة 

 .30ص ، 2002هـ/1422بريوت، 

وقد استعمل استعماالت متعددة؛ منها ما اعترب فيه جمرد املعىن اللغوي، ومنها ما اعترب أنه جيمع كل مهم يف الدين؛ 
 ة ومذهبا عن غريه. ومنها ما اعترب فيه مجلة مبادئ وآراء عقدية متيز فرق

األصل ما يبىن عليه غريه، وفروع »فاألصول مجع أصل، وقد عرفه البعض استنادا إىل كتاب "التعريفات" للجرجاين وقال: 
، فاألصول هبذا التعريف هي املسائل العقدية (4)«الشرع مبنيَّة على أصوله، فما جيوز فيه اخلالف مبينٌّ على ما ال جيوز فيه

 فيها اخلالف، مبعىن أن املعىن فيها واملقصود واحد ال يتعدد.اليت ال جيوز 

من شأن األصل أن يكون متفقا عليه، بينما الفرع خيتلف فيه، وواضح أن هذا يف دائرة الشرع، وإذا سايران هذا  أي
عليه هو األصل التعريف فإنه يبدو جامعا ملعاين األصول الشرعية، ويدل على اتفاق األمة على كلمة واحدة، فما اتفقت 

 وما اختلفت فيه هو الفرع.

ويهمنا هذا الضبط أبن األصل ما بين عليه غريه، وما بين على غريه اعترب فرعا، ليكون هذا حدا فاصال يف املوضوع، 
 ومعيارا قواي يف طريق حتديد األصول العقدية.

حيمله من وضوح ميك ِّن من متييز كل مادة  وهذا املعيار تظهر قوته من حيث أنه يغين عن كل تقييد آخر، إضافة إىل ما
 عقدية عن أخرى ال تعترب أصال، وتنزل إىل الفروع جملرد إثبات استنادها إىل غريها.

وإن كان هذا املعيار يبدو أحياان غري كاف إال يف جتريده اللغوي، أما يف التطبيق العملي على واقع املفاهيم، فإنه يصعب 
ذا نظران إىل العقيدة وأهنا ترجع يف هناية املطاف إىل شيء واحد وهو توحيد هللا تعاىل اعتبار أصول متعددة إحتديد 

واإلميان به، فكل معىن وكل قضية مطلوب اإلميان هبا عقداي إمنا هي فرع من التوحيد؛ وهذا يدل على قوة عقيدة التوحيد 
 ترابط أجزاء العقيدة.من جهة، يف أهنا ال تقبل أي ثنائية أو تعدد، ومن جهة أخرى يدل على 

فنحتاج إىل ضابط آخر يكتسب أتصيال، ويبني خصوصية األصول العقدية؛ وميكن أن ننظر إىل معيارين: أحدمها 
 التأصيل، ابلورود يف النص القرآين والسنة الصحيحة؛ واثنيهما معيار عدم االختالف على األصل واإلمجاع عليه.
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 .177( ـ سورة البقرة، اآلية، 5)
 .285( ـ سورة البقرة، اآلية، 6)
(، صحيح مسلم، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، حتقيق:حممد فؤاد عبد الباقي؛ دت، كتاب 261( مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري)7)

 .08اإلميان، ابب بيان اإلميان واإلسالم واحلسان، حديث رقم 

القضااي العقدية، لكنها ميكن  أن يكون خمتلفا يف تفسريها مع أهنا واردة بنص،  مث أنخذ فاملعيار األول ينتج لنا مجلة من 
ابملعيار الثاين من خالل كونه متفقا عليه، فال  يسمى أصال عقداي إال ما يكون موحى به، وغري خمتلف على فهمه 

 وتفسريه.

كان هللا تعاىل وجعلها من الرب، وأجاب هبا الرسول  وهبذه املعايري تصبح األصول العقدية هي األصول الستة كما ذكرها 
،  وأخرب هللا تعاىل أبن الرسل عليهم السالم واملؤمنون آمنوا هبا؛ قال (ع)يف حديث جربيل  الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 هللا تعاىل:

َّ أَن تـخَولُّوا وخجخوَهكخْم قَِّبَل اْلَمْشرِّقِّ َواْلَمْغرِّبِّ  » رِّ َواْلَماَلئَِّكةِّ َواْلكَِّتابِّ َوالنَّبِّي ِّنَي َوآَتى لَّْيَس اْلربِّ َّللَِّّ َواْليَـْومِّ اآْلخِّ َّ َمْن آَمَن ابِّ َولََٰكِّنَّ اْلربِّ
ةَ َوآَتى الزََّكاةَ َواْلمخوفخوَن بَِّعْهدِّهِّْم َوأَقَاَم الصَّاَل اْلَماَل َعَلىَٰ حخب ِّهِّ َذوِّي اْلقخْرََبَٰ َواْليَـَتاَمىَٰ َواْلَمَساكِّنَي َواْبَن السَّبِّيلِّ َوالسَّائِّلِّنَي َويفِّ الر ِّقَابِّ 

نَي اْلَبْأسِّ أخولََٰئَِّك الَّذِّيَن َصَدقخوا َوأخولََٰئَِّك هخ   .(5)«مخ اْلمختـَّقخونَ إَِّذا َعاَهدخوا َوالصَّابِّرِّيَن يفِّ اْلَبْأَساءِّ َوالضَّرَّاءِّ َوحِّ

َا أخنزَِّل إِّلَْيهِّ مِّن رَّ »وقال تعاىل:  َّللَِّّ َوَماَلئَِّكتِّهِّ وَكختخبِّهِّ َورخسخلِّهِّ اَل نـخَفر ِّقخ بـَنْيَ َأَحٍد م ِّن آَمَن الرَّسخولخ مبِّ نخوَن كخلٌّ آَمَن ابِّ ب ِّهِّ َواْلمخْؤمِّ
ريخ   .(6)«رُّسخلِّهِّ َوقَالخوا مسِّْعَنا َوَأطَْعَنا غخْفرَاَنَك َربَـَّنا َوإِّلَْيَك اْلَمصِّ

املشهور، كما رواه اإلمام مسلم، وفيه:  (ع)يف حديث جربيل  كان الرسول صلى هللا عليه وسلم وقد بينها الرسول  
قال: فأخربين عن اإلميان، قال: أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره، قال »

 ؛ ومسيت هذه األصول ابألصول الستة: (7)«صدقت
 اإلميان ابهلل  

 واإلميان ابملالئكة  

 ابلرسلـ واإلميان 
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 واإلميان ابلكتب 

 ـ واإلميان ابليوم اآلخر

 ـ واإلميان ابلقدر

فنلحظ أن هذه األصول تتوفر على كل املعايري اليت هبا تتجسد أصول اإلميان واالعتقاد: إذ مل يقع عليها خالف وال 
 جدل يف أصلها وال يف تقريرها، وإمنا وقع اجلدل واخلالف يف تفسريها، وما نتج عنها.

نلحظ أهنا فعال هي اليت يبىن عليها غريها، فكل املسائل العقدية والكالمية ال تنفك انشئة عن أحد هذه األصول، كما 
 أو ترجع إىل واحدة منها.

فقضية الفعل اإلنساين بني احلرية واالختيار واجلرب ترجع إىل اإلميان ابلقدر؛ وقضية مصري صاحب الكبرية ترجع إىل 
وقضية الرؤية إثباات أو نفيا ترجع إىل اإلميان ابهلل تعاىل ومثلها قضية الصفات وعالقتها بذات هللا  اإلميان ابليوم اآلخر،

 تعاىل.

هي قضااي عقدية أساسية نسميها أصوال، وأخرى أرجعناها إىل هذه األصول فتصبح فروعا عنها، حمققة أهم مفهوم 
 لألصل وحد ِّه وهو كون األصل يبىن عليه غريه.

األصول املذكورة بني النص القرآين واحلديث النبوي تكتسب معيارية التأصيل والوضوح واإلمجاع على إقرارها  كما أن هذه
 بني املسلمني، فغري ممكن أن جند من خيتلف حوهلا إنكارا ورفضا، أو حىت تقييدا أو تعديال.

يه اخلالف، ننتهي إىل أنه ال تكون من أصول فإذا اختذان املعيار ألصول العقيدة هو ورودها بنص صريح وأهنا ما مل يقع عل
العقيدة ابملعىن الدقيق إال أصول اإلميان الستة، ونكتفي هبا عن أي معىن يستنتج عنها ونعتربه من الفروع العقدية، فيصبح 

 للعقيدة أصول وفروع.

 وهو أمر منطقي  ونرى أن ضابطي عدم االختالف ومصدرية األصل مصدرية ترجع إىل الوحي، مها أقوى الضوابط،
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م، ص 2007ه/1428، 1( ـ ينظر: حممد نعيم حممد ساعي، القانون يف عقائد الفرق واملذاهب اإلسالمية، دار السالم للطباعة والنشر والرتمجة، ط8)
300-301. 

 .(8)ومعقول

لكن إىل جانب هذا جند أنه أضيف إىل متون العقيدة ومنظوماهتا األصول املذهبية اليت ينبغي حبث صلتها هبذه األصول 
 العامة.

 ـ الفرق بني األصول العقدية العامة واألصول املذهبية 3

مستقاة من القرآن الكرمي ومن السنة، وبني األصول  قبل مناقشة الفرق بني األصول العقدية العامة اليت أشران إليها
 املذهبية، نشري إىل أهم هذه األصول املذهبية اليت مسيت عند أصحاهبا أبصول الدين كذلك.

 :األصول املذهبية 1ـ  3

ا تتميز الفرق أساسا أبصول خاصة هبا، فال ينتسب إىل أي مذهب إال من متثل أصوله، وقال هبا مع أهل املذهب، وإذ
 تركها أو خالفها سرعان مع جند احلكم عليه مبخالفة املذهب، ورمبا تربأ أهل املذهب منه.

ونقصد ابألصول املذهبية العقدية تلك املبادئ اليت تواضع عليها أهل كل مذهب، وطلبوا اتباعها واعتقادها والعمل 
 ال اإلميان.مبقتضاها، وهو طلب متوجه إىل كل مكلف، كما يتوجه إليه الطلب بسائر خص

وهذه األصول املذهبية تنشأ عن منهج التعامل مع النص املصدري من كتاب أو سنة، وتنبئ عن رؤية صاحب املذهب 
 أو أصحابه إىل طريقة التفسري، وإىل رؤيتهم للوجود من خالل املنطلقات املنهجية هلذا املذهب.

يب متيزا كامال عن غريه من املذاهب أو متيزا جزئيا حبيث يلتقي ومستها األوىل ودورها األساسي هو إظهار متيز التفكري املذه
يف بعض أصوله مع غريه، وخيتلف يف أخرى، ومن أهم مساهتا أيضا أهنا تنشأ يف كثري من األحيان رد فعل، وجوااب، وموقفا 

 من آراء اآلخرين املخالفني للمذهب.

 مية، منها املعتزلة واإلابضية واألشاعرة والشيعة، ....وتبعا هلذا االعتبار ظهرت أغلب املذاهب العقدية اإلسال

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO: 3, 2016 

 
 10 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 م.1996ـ/ه1416، سنة 3حتقيق عبد الكرمي عثمان نشر مكتبة وهبة مصر،ط ،( ـ ينظر: عبد اجلبار القاضي أبو احلسن، شرح األصول اخلمسة9)
رنة األداين، ( ـ عبد اجمليد النجار، إحياء الفكر العقدي يف مواجهة التحدايت، أو جتديد الفكر العقدي، جملة خمرب البحث يف الدراسات العقدية ومقا10)

 .59-55م،  ص 2005، سنة 2جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، عدد 

فلكل مذهب أصوله اليت توارثها أهله، وتناقلوها عرب التاريخ، وقدموا فيها أعماال توضيحية وتفسريية، ومن ذلك على 
لنتمكن من  سبيل املثال ال احلصر نذكر منوذج األصول عند املعتزلة، واألصول عند اإلابضية، وخنتار هذين املذهبني

 حصر املوضوع، وألن هلما أصوال مصرحا هبا، ومضبوطة، واشتهر  هبا أهل املذهبني.

 ـ  أصول املعتزلة:1ـ  1ـ  3

ذكرها وشرحها القاضي عبد اجلبار يف كتابه: "شرح األصول اخلمسة"، وهي: التوحيد والعدل، والقدر واملنزلة بني املنزلتني، 
 .(9)نكرواألمر ابملعروف والنهي عن امل

 وهي كما نراها يف التحليل ال تنفك عن أمرين:

األول: أهنا ال تستوعب كل اجلوانب اإلميانية، اليت أمر هللا تعاىل هبا يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، حيث جندها ال 
ليوم اآلخر، تنص على اإلميان ابليوم اآلخر، ولكن تذكر جزءا منه وهو مصري صاحب الكبرية، وتغفل عن كل قضااي ا

 وهو أصل قرآين؛ وتغفل اإلميان ابلنبوة والرسل، وابلكتب وال تنص على ذلك.

 الثاين: أهنا تتداخل فيما بينها أيضا، إذ يعترب العدل من التوحيد، والقدر أيضا منه.

ل النجار إضافة إىل أهنا اشتملت على أصل عملي مت إدراجه ضمن العقيدة وهو األمر والنهي، وقد مت ذلك كما يقو 
عبد اجمليد أثرا من البناء الرتاكمي لألصول العقدية يف املتون فكلما ضخمت قضية ومت الرتكيز عليها واالهتمام هبا رفعت 

 .(10)إىل العقيدة وأصبحت مما يطلب اإلميان به

ا جندها ال تكون فهي أصول لكنها ال ختص إال املعتزلة، يف ضرورة الرتكيز عليها، ومن جانب آخر فإنه إذا نظران فيه
حكرا عليهم إال مبجموعها، وابملفهوم الذي أراده املعتزلة أن يكون هلا، فهي هبذا تفسري خاص ابلفكر االعتزايل لشيء 
 من الدين عامة، فالتوحيد ال يكون خاصا ابالعتزال إال يف توجيه معناه، واحلديث ضمنه عن هللا تعاىل وصفاته مبا هو 
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ماء اإلابضية نشأ يف مدينة آجلو جنوب اجلزائر، عاش يف النصف الثاين من القرن اخلامس اهلجري، له من املؤلفات: ( ـ تبغورين بن عيسى أحد عل11)
جلنة البحث العلمي: معجم أعالم "األدلَّة والبيان": يف أصول الفقه، و"كتاب اجلهاالت"، و"املعلقات يف أخبار أهل الدعوة"، وكتاب "أصول الدين"؛ 

؛ ينظر: احممد بن يوسف اطفيش، شرح كتاب 221 م، ترمجة رقم1999هـ/1420ملغرب، نشر مجعية الرتاث، القرارة، غرداية، اجلزائر، اإلابضية، قسم ا
 .38-33أصول الدين، ص 

فاْو الشمَّاخي أبو ساكن )ت:  ( ـ12) رج عليه علماء، ومن م(، من أعالم اإلابضية جببل نفوسة يف ليبيا، خت1389هـ / 792عامر بن علي بن عامر ابن َيس ِّ
 .529مؤلفاته املرجعية يف الفقه كتابه: "اإليضاح"، وكتاب منت الدايانت. ينظر معجم أعالم اإلابضية، ترمجة رقم 

 .47الشماخي عامر بن علي، منت الدايانت، ضمن جمموع كتب خمتارة مصور عن طبعة الفجالة اجلديدة القاهرة، د.ت؛ ص  ( ـ13)

 ة يف التعامل مع النص. بينما جند مجهور املسلمني يشرتكون مع املعتزلة يف هذه األصول دون من نتائج منهج املعتزل

 تفسريها مثل العدل اإلهلي، والقدر، واألمر والنهي.

 فيمكن القول إن هذه األصول االعتزالية هي يف األصل مل خترج عن العقيدة عموما وال يتفرد هبا املعتزلة إال ابعتبار عامل

 منهج التفسري ونتيجة هذا التفسري، نتيجة أظهرت متيز هذا املذهب عن غريه. 

 ـ  أصول اإلابضية: 2ـ  1ـ  3

جمموعة األصول عند اإلابضية، وحددها  (11)يذكر الشيخ تبغورين بن عيسى من علماء اإلابضية يف القرن اخلامس اهلجري
، (12)قرن العاشر هو الشيخ أبو ساكن عامر بن علي الشماخييف عشرة، وتبعه على ذلك غريه، إال أن عاملا آخر يف ال

خيتصرها إىل تسعة، وإن كان األمر اختالف تصنيف واعتبار، إذ جعل أصل "األمساء والصفات" جزءا من أصل 
 .(13)"التوحيد"

 وهذه األصول العشرة هي:

 أصل: "التوحيد".

 وأصل: "العدل".

  وأصل:"األمساء والصفات".

 والقدر".و أصل:"القضاء 
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 .213-201اطفيش، شرح كتاب أصول الدين، ص احممد بن يوسف  ( ـ14)

 وأصل:"األمساء واألحكام".

وأصل:"املنزلة بني املنزلتني"؛ ويراد به إقرار وجود منزلة النفاق بني منزليت اإلميان والكفر، وما تبع ذلك من وجود األمساء 
 الثالثة: املؤمن والكافر واملنافق.

األخرويني، فالعباد بني مصريين: إما يف اجلنة،  وأصل:"ال منزلة بني املنزلتني"؛ ويقصد به نفي منزلة بني السعادة والشقاء
 وإما يف النار.

 وأصل:"الوعد والوعيد".

 وأصل:"األمر ابملعروف والنهي عن املنكر".

 وأصل:"الوالية والرباءة".

وجند يف هذه األصول العشرة من املالحظات ما سبق عن األصول عند املعتزلة، إذ إهنا كذلك ال تستغرق األصول 
اإلميانية الواردة يف القرآن الكرمي، ومن أمهها النبوة، واليوم اآلخر، والكتب السماوية املنزلة، واملالئكة، وإن كان العقدية 

بعضها يتفرع عن هذه األصول مثل أصل "املنزلة بني املنزلتني"، و"ال منزلة بني املنزلتني"، و"الوعد والوعيد"، اليت تتعلق 
 وهو مصري اإلنسان.جبزء من اإلميان ابليوم اآلخر 

فهذه األصول أتيت بعد األصول القرآنية، وكذلك تتداخل فيما بينها، وأييت بعضها مكمال لآلخر، ما دامت ترجع إىل 
أصل قرآين واحد، ومن ذلك مثال دخول أصول: "ال املنزلة بني املنزلتني"، و"الوعد والوعيد"، املذكورة سابقا حتت مسمى 

 ر.أصل اإلميان ابليوم اآلخ

واشتملت كذلك على أصل فرعي عملي، وهو األمر والنهي، وأدرجت ضمنه اإلمامة وهي عند اإلابضية فرع عملي 
 .(14)وليس أصال عقداي، لكن وقع عليه الرتكيز واالهتمام به حىت أدرج ضمن املنت العقدي
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األشاعرة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،  02حممود صبحي، يف علم الكالم دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية يف أصول الدين، رقم  ( ـ15)
 .16م،  ص 1985ه/1405، سنة 5ط 

 :ـ أصول ابقي املذاهب 3ـ  1ـ 3

وأما ابقي املذاهب فإن هلا أصوال تقرب من عموميات أصول اإلميان خباصة املدرسة األشعرية، واملاتوريدية، ومذهب أهل 
احلديث من احلنابلة، ويف الغالب عرف عن هؤالء آراء حول أصول اإلميان وتفسرياهتم هلا، مما شكل مسائل خاصة هبم 

ي واملواقف. ومل تتشكل يف منظومة أصول خاصة مثل سابقيهم، مما جعل أو ردوا هبا وجهة نظر غريهم ممن خالفهم الرأ
 بني جليل الكالم ودقيقه، وال بني ما هو من األصول وما هو »الدكتور حممود صبحي يقول عن األشاعرة إهنم مل يفرقوا 

 .(15)«من الفروع اليت جيوز أن خيتلف فيها املسلمون

د فرقهم ـ فهم أحياان إىل املعتزلة أميل، وببعض املبادئ العقدية أكثر أتكيدا، ويتكرر الوضع نفسه عن الشيعة ـ على تعد
 ومنها خباصة ما تعلق ابالعتقاد يف آل البيت مما يتصل بقضية األحقية ابإلمامة، وعصمة اإلمام ....

الرأي اآلخر فيها،  والذي يرتبط مبوضوعنا فيما خيص هذا النوع من املذاهب هو تفسري األصول اإلميانية، واملوقف من
 كما سيأيت. 

 ـ العالقة بني أصول الدين العامة وبني األصول العقدية املذهبية: 2ـ  3

من البدهي أن تبحث العالقة بني األصول اليت اختذهتا املذاهب وبني األصول اإلميانية الورادة يف القرآن الكرمي والسنة 
املوضوع، إذ كيف يتخذ مذهب معني أصوال، وهو يستقي من القرآن  املطهرة، ألن هذا هو اجملال الدقيق واملفصلي يف

 الكرمي؟ وما شأن هذه األصول املتخذة يف مقابل ما ورد ابلنص؟

 من شأن اجلواب عن هذا السؤال أن حيل جزء من اإلشكال األساسي يف املوضوع، ويبقي اجلزء الثاين املتعلق ابلتفسري.

فإننا ننتهي إىل مجلة من املالحظات ختتص هبا مقارنة األصول املذهبية مع األصول  إذا نظران يف هذه األصول املذهبية
العقدية العامة، وهذا اصطالحا أبننا نقصد ابألصول العقدية العامة األصول الستة اإلميانية السابق اإلشارة إليها ومستندها 

 من نتائج املقارنة أن هذه األصول املذهبية  ؛ فنجدكان الرسول صلى هللا عليه وسلم القرآن الكرمي وحديث الرسول  
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 ختتلف عن األصول العامة يف اآليت:

ـ إهنا من اختيارات أصحاب الفرق، ولو أن هلا سندا يف النصوص، لكن استنادها استنباطي، وتبعي ابلنسبة إىل  1
االستدالل عليها؛ وحىت يف حال إلزاميتها األصول العقدية العامة، ومن هنا فهي ال تكتسب صبغة اإللزام ضرورة، إال بعد 

فإهنا ال ميكن أن تضاهي األصول العقدية العامة نظرا لتباين جهة األمر ومصدر التأصيل، وجهة االختيار، فال ميكن أن 
 يساوى بني األمر اإلهلي، وبني االختيار البشري.

 يسلم إىل نتيجة أن هلا سندا ومل خيتلقها أصحاهبا عن  ـ تعترب األصول املذهبية أثرا وجزءا من كل األصول العامة، وهذا 2

هوى، ولكن أيضا تتيح االستنتاج أنه ميكن أن يستغىن عنها، مادامت متضمنة يف األصول العامة، أو على األقل ال 
 تكتسب قوة األصول العامة، وال حتل حملها.

ة، قد جتتمع مع بعضها، ويتفق مذهبان أو أكثر ـ األصول املذهبية تبقى يف نطاق ضيق من اختصاص النظرة املذهبي 3
 على أصل من هذه األصول، ولكن اجتماعها يف كل مذهب ينتج خصوصية مذهبية.

ـ األصول املذهبية تتقاطع فيما بينها؛ حيث ال جند مذهبا خيتص بكل أصوله وينفرد هبا، بل إن اجلمع بني هذه  4
عضا من أصول مذهب آخر، مثل الذي بني املعتزلة واإلابضية أو املذاهب ممكن من جهة أن يف كل مذهب جزء أو ب

 بني املعتزلة واألشاعرة، وهكذا ....

ـ إن منطقة االختصاص توحي أبن هذه األصول مل تكن أصول اتفاق، ورمبا مل يـخَرد هلا هذا الوصف واخلاصية، بل أريد  5
هذا يستدعي البحث عن أصول االتفاق عوض البحث التفرد أو التميز من حيث ذكر ما اختلف فيه مذهب عن غريه، و 

 يف أصول اخلالف. 

وأبصول االختالف يتميز كل مذهب مبا حيقق له تفردا عن غريه؛ ولذا يبدو أن الصواب أن تسمى "أصول اخلالف"، 
أو "أصول املذهب"، ال "أصول الدين" على اإلطالق؛ ألن أصول الدين من املفروض أال تكون موضع خالف بني 

 املسلمني، فال يفرق بني املسلم وغريه إالَّ اختالفه مع امللل األخرى يف أصول إميانه وأحكام الشريعة اليت يلتزم هبا.

 ومما يدل على أن املراد هبذه األصول املذهبية معناها الضيق واملقتصر على مميزات املذهب ما جنده مثاال عند العامل 
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م، 2005هـ/1426عشرة عند اإلابضية، دراسة وحتقيق د. ونيس الطاهر عامر، مكتبة اجليل الواعد، نزوى( ـ تبغورين بن عيسى، أصول الدين، أو األصول ال16)

 .47، وينظر: الشماخي، منت الدايانت، ص 74ص 

أصول الد ين اليت اختلفت فيها األم ة حىت  صاروا »حديثه عن أصول مذهبه:  اإلابضي تبغورين الذي قال يف مقدمة
؛ وكان هذا الوصف دقيقا وصادقا، ألن هذه املذاهب مل تتخذ أصوال تقصد هبا ما اجتمع (16)«طرائق قَِّدَدا، وأفراقا خمتلفة

 عليه املسلمون، بقدر ما قصدت ما اختلفت فيه مع غريها.

نتيجة يف أن األصول املذهبية لن تكون من وجهة نظر منفردة عن كل املسلمني، فال نكاد جند كما ميكن االنتهاء إىل 
مذهبا حيقق هذا ابملعىن الدقيق، إالَّ على الغالب، فيذكر له بعض املواقف اليت اشتهر بتغليبها على غريها، وإال فال ميكن 

غريه، وال أبصل العدل مثال، ولكن لكل مذهب نظر يف أن ينفرد مذهب ـ مثال ـ أبصل يسميه "أصل التوحيد" دون 
جزء من هذه األصول، وهذا يثبت أن هذا املصطلح وقع فيه التوسع كثريا مما أنتج عدم انضباطه، إذ أريد به التفرد، بينما 

 احلقيقة غري ذلك، وال يكون ملذهب تفرد إال يف التفسري وحتديد ما يصدق عليه األصل.

 األصول املذهبية إذن تفسريات لألصول العامة؟ وما مدى أمهية التفسريات املذهبية لألصول العقدية؟ فهل ميكن أن نعترب

 :ـ الفرق بني األصل العقدي وتفسريه 4

لقد نتج من تعامل الفكر اإلسالمي عرب الزمن مع النص املصدري املتمثل يف الكتاب والسنة أن ظهرت مواقف متباينة 
النص؛ بني من وقف على ظاهر النص، ومنع التأويل، واعتربه حمذورا وحمظورا؛ وبني من اختذ منهج بني املسلمني من فهم 

 التأويل، على اختالف بني املؤولني يف مدى اعتماد التأويل واالحتكام إىل نتيجة النظر العقلي يف التعامل مع النص.

رت جهود التفسري وحماوالته، ومنهج التحليل إىل ويف كل األحوال ومع خمتلف وجهات النظر، وتعدد املناهج، فقد أسف
ظهور مجلة من املواقف، وترددت عدد من اآلراء مبصطلحاهتا أضيفت إىل املتون العقدية، وإىل ما حدده كل مذهب يف 

 اإلميان ابهلل تعاىل وما ارتبط ابلعقيدة.

معه، ألن احلكم ابلتطابق أصال ال ميكن أن  فكانت هذه املواقف وهذه اآلراء تبعا للنص وإن مل تكن ابلضرورة متطابقة
 يتحمله إال صاحب التفسري.
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فعند النظر إىل اآلراء املذهبية جندها يف كثري من األحيان تعرب عن األصول اإلميانية لكن بغري مصطلحاهتا على املستوى 
 لى النصوص.اللفظي، وبغري احملتوى كذلك على مستوى املضامني، ويف الغالب هي إضافات تفسريية ع

فباإلمكان إرجاع كل األصول املذهبية إىل األصول الستة، مثلما هو احلال يف احلرية واالختيار واجلرب، الذي هو أثر من 
 أصل اإلميان ابلقدر.

ويقال مثل هذا يف احلديث عن الصفات وكل ما يتعلق ابإلميان ابهلل تعاىل من رؤيته إمكاان وعدما، وصفاته وعالقتها 
 والقول يف القرآن الكرمي، وأنواع التوحيد، بل حىت مصطلح التوحيد مطلقا أو مقيدا ابلربوبية أو األلوهية، كلها  ابلذات،

 من متعلقات األصل اإلمياين األول وهو اإلميان ابهلل تعاىل.

بني اإلميان والكفر  وكذا ما تعلق أبفعال اإلنسان ومصريه وتسمياته، واعتقاد كونه سعيدا أو شقيا، وشروط ذلك، واملنازل
 إثباات ونفيا، كلها ميكن اعتبارها من مشتمالت أصل اإلميان ابلغيب واليوم اآلخر خباصة.

وهكذا جند اجلهد البشري حاضرا وبوضوح يف اجلانب العقدي يف العقيدة اإلسالمية، فلم يقتصر املسلمون على ما جاء 
أاتحوا ألنفسهم استحداث منظومة من املفاهيم العقدية، بناء على يف الكتاب والسنة ملتزمني هبما ألفاظا ومعاين، بل 

ما تلقوه من الوحي، وهي وإن مل خترج عن نطاق الوحي، إال أنه أعطي لبعض املستحداثت اإلنسانية قوة النص املوحى 
اه النص يف موضوع به، وسلطته، ودرجته من االعتبار؛ ورمبا كان السبب الرئيس يف الفرقة هذا امللحظ، وهذا السلوك جت

 أساسي أتسيسي يف الدين والتشريع.

فهذه العالقة بني األصول الستة وبني ما نتج عنها من التفسريات تدل على أن اجلهد البشري ظهر واضحا يف عملية 
 .التفسري، ويف حتليل هذه األصول، فبهذا تكون املواقف املذهبية وأصوهلا تفسريا لألصول اإلميان يف أحسن األحوال

لذا نعترب أن األصل العقدي اإلمياين ابت واضحا حمددا مقصورا على ما نزل به النص، لفظا ومعىن أوال، متمثال يف 
األصول الستة؛ وهي أصول اإلميان وأساسياته اليت ال يتم إميان املرء حىت أييت هبن مجيعا إمياان كامال أي تصديقا كامال 

اخلوض يف اعتبار تعريفات اإلميان تضييقا وتوسيعا بني التصديق والقول غري منقوص، دون شك فيها وال ريب؛ دون 
 والعمل، مما ليس من مهمة هذه الدراسة.
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مث نعترب أن كل ما استحدثه الفهم البشري من مصطلحات، ومن مفاهيم، وما يصدق عليها، وما ينجر عنها من سلوك 
فروع، فما كان أثرا من غريه فهو فرع عنه؛ وال ميكن أن يصبح أيضا فروعا عقدية، بناء على معايري اعتبار األصول وال

 هو، وال مثله، وال أعلى درجة من أصله الذي تفرع عنه.

 وهنا ميكن الذكر على سبيل املثال ال احلصر بعض القضااي، وما ينتج عنها بناء على حتديد أصول اإلميان، حسب اآليت:

هية وتوحيد ربوبية، وتوحيد الذات، وتوحيد صفات، وتوحيد األفعال، حسب ـ أنواع التوحيد؛ فتفريعه إىل توحيد ألو  1
كان ، وأرشد إليه الرسول  تعاىل ميان ابهلل تعاىل، كما أمر هللامصطلحات املذاهب اإلسالمية، كل ذلك نتج عن أصل اإل

 العقدي يف مراحله التارخيية.من غري هذا التفصيل الذي اقتضته رمبا ظروف مر هبا البحث ، الرسول صلى هللا عليه وسلم 

فعلى مستوى هذا األصل جند التفريع بداية من اختيار املسلمني ملصطلح التوحيد الذي أصبح بدال من مصطلح اإلميان، 
، الذي كان كان الرسول صلى هللا عليه وسلم مث التقسيم الذي مل يرد عليه دليل، فيمكن أن نرجع إىل هدي الرسول  

اإلميان ابهلل تعاىل، على األقل يف مستوى عامة الناس، فال يثقل عليهم مبا يشوش عليهم إمياهنم،  يطلب من الناس جمرد
 ويلهيهم عن العمل الصاحل.

وكذا مسألة الرؤية اليت كثر عليها اجلدل إثباات ونفيا، فهي أيضا من أصل اإلميان ابهلل تعاىل، فيمكن اعتبارها من مرتبة 
ري متفق عليها، ووقع فيها االختالف، مما جيعل اعتبارها أصال من قبيل إدراج ما ليس من تفسري األصل، بدليل أهنا غ

األصول ألنه خمتلف فيه، ضمن األصول اليت ال خيتلف فيها؛ فممَّا يدل على عدم رفعها إىل األصول االختالف يف 
واعتبارها خاصة مبا يليق بذاته تعاىل عند من  حتديد املراد منها، بني االعتقاد اجلازم بكوهنا رؤية غري مؤدية إىل التشبيه

يثبتها؛ وأهنا ال تكون عند من ينفيها بناء على اعتبار الرؤية ابملعىن احلقيق املعهود؛ فنجد أن حمل االختالف غري متحد، 
 مما مينع من املقارنة أصال، ومينع من استنتاج نتيجة يف حق أحد األطراف.

أحياان إىل االتفاق أو االقرتاب من بعضهما عند حترير حمل اجلدل واخلالف، وهو ما وهذا ما أمكن أن يوصل الطرفني 
 جعل الغزايل مثال ينتهي إىل أهنا ال تكون رؤية بصرية بقدر ما هي رؤية تعين: مزيد علم ابهلل تعاىل يصبح كأنه الرؤية 
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عقوب يوسف بن الوارجالين أبو ي؛ 45، 44م، ص 1983هـ/1403( ـ ينظر يف هذا: الغزايل أبو حامد، االقتصاد يف االعتقاد، دار الكتب العلمية بريوت 17)

الساملي عبد ؛ 64، ص 1 هـ، ج1306الدليل ألهل العقول لباغي السبيل بنور الدليل لتحقيق مذهب احلق ابلربهان والصدق، املطبـعة البارونية مصر إبراهيم، 
حاشية اطفيش احممد بن يوسف، ؛ 363، ص 1م، ج1989هـ/1409هللا بن محيد،  مشارق أنوار العقول، حتقيق د عبد الرمحان عمرية دار اجليل بريوت 

؛ 490، ص 14هـ ، ج1305املطبعة السلطانية زجنبار  1؛ مهيان الزاد إىل دار امليعاد: ط15، ورقة: 2(، ج5القناطر: خمطوط يف مكتبة القطب )رقم ا. و: 
رس الكالمية إبفريقية إىل ظهور األشعرية: دار العرب ؛ عبد اجمليد بن محده، املدا132هـ، ص  1326الذخر األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن: طبع قدمي دم 

م، 1990نشر مجعية الرتاث القرارة املطبعة الَعَربِـّيَّة غرداية  2البعد احلضاري للعقيدة عند اإلابضية: طفرحات اجلعبريي،  ؛111م، ص 1986هـ/1406تونس 
 .151-150، ص  م1996هـ /1417نشر مجعية الرتاث، القرارة، اجلزائر،  آراء الشيخ احممد بن يوسف اطفيش العقدية،؛ مصطفى ويننت، 307، ص 1 ج

 .28( ـ سورة الرعد، اآلية، 18)

 .09هـ، ص  1329( ـ ينظر: عبد اجلبار أبو احلسن، تنزيـه القرآن عن املطاعن: املطبعة اجلمالية مصر 19)
 .23( ـ سورة األنبياء، اآلية، 20)

وهذا يثبت كوهنا من تفسري أصل ؛ (17) بوالالبصرية يف كوهنا مشاهدة وحسية؛ وهو ما اعتربه بعض من ينفيها قوال مق
 .تعاىل وال تكون هي كل اإلميان بهاإلميان ابهلل 

 مل كان الرسول صلى هللا عليه وسلم ـ القول يف أفعال اإلنسان: وقد تعددت فيها األقوال واملواقف، مع أن الرسول   2
العقدية والدراسات قدميا فزادت مصطلح القضاء، خريه وشره؛ لكن توسعت املتون  يفصل يف األمر ابإلميان ابلقدر

وذهبت تبحث العالقة بني املصطلحني، وأسبقية معىن أحدمها على اآلخر بني الدنيا واآلخرة، وكان حبثا يغين عنه االلتزام 
 مبا جاء به النص.

نسان على فعله مل تفض إىل كما أن اجلهود املوغلة يف حبث العالقة بني فعل اإلنسان وإرادة هللا تعاىل، ومسؤولية اإل
الَّذِّيَن » جواب مقنع ومطمئِّن، مع أن من أهم أهداف العقيدة وآاثرها إشاعة االطمئنان لدى اإلنسان كما قال تعاىل: 

علماء خمتلفي املناهج يف التعامل ؛ وهلذا جند منوذجا من (18)«آَمنخوا َوَتْطَمئِّنُّ قـخلخوبـخهخم بِّذِّْكرِّ اَّللَِّّ َأاَل بِّذِّْكرِّ اَّللَِّّ َتْطَمئِّنُّ اْلقخلخوبخ 
مع النص يصلون إىل هناية متوافقة يف املوضوع، وهي اإلقرار بعلم هللا تعاىل السابق لكل شيء مبا فيه مصري اإلنسان، 

ا يـَْفَعلخ َوهخْم يخسْ »: ؛  فاهلل تعاىل كما قال(19)كما ذهب إىل هذا القاضي عبد اجلبار من املعتزلة ، (20)«أَلخونَ اَل يخْسَألخ َعمَّ
 وهي اآلية اليت استشهد هبا الشيخ احممد بن يوسف اطفيش، عندما أهنى البحث، وانتهى إىل عجز 
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 .167، ص1هـ، ج1325شرح الدعائم )شرح بعض منظومات ابن النظر العماين املسماة الدعائم(: طبعة قدمية ( ـ ينظر: اطفيش احممد بن يوسف، 21)

 .(21)اإلنسان عن إدراك حقيقة األمر، وأنه تعاىل يفعل ما يشاء

ميكن أن فهذا يدل على أن القضااي امللحقة أبصل اإلميان ابلقدر ال ميكن أن تصبح هي األصول، وأن هذه اآلراء ال 
تصنف إال يف عداد تفاسري األصول، دون مرتبة األصول اإلميانية، وهي جهد بشري، وفهم ميكن أن يتعدد، ويتنوع 

 أيضا.

يي هبا  3 ـ قضية خلق القرآن اليت ما زال البعض يتناوهلا ابملنهج ذاته اليت كانت عليه أايم االختالف بني املسلمني، وحيخ
بني املسلمني، وهي مسألة أتيت بني أصل اإلميان ابهلل تعاىل، واإلميان ابلكتب املنزلة، ولكن  نزعات، وينتصر ألقوال فرَّقت

النقاش الذي كان بشأهنا أخرجها كلية من أصول اإلميان، إىل قضااي جزئية واثنوية، وفرعية، وكانت تتعلق ابإلميان ابهلل 
جانب كل هذا إىل التساؤل عنه تعاىل، وعن صفاته،  تعاىل وقدرته وقيام حجته على عباده بكتابه؛ فتفرعت إىل ما

 والبحث عن حقيقة كالمه، وبل حىت تنويعه، مما ال طائل من ورائه؛ فضاع الناس جراءها، وثبت بذلك أهنا إمنا نشأت 

ة عن تفسري بشري لألصل العقدي، وللنص القرآين، تفسري يف كل احلاالت يعوزه الدليل، ويبقى يف دائرة احتمال الصح
 واخلطأ.

ويظهر مع قضية خلق القرآن جليا أتثري البيئة العلمية والسياسية أيضا على الفكر البشري، فإهنا مل تكن قضية ظاهرة 
، وال من بعده من اخللفاء، ولكن كان ذلك سريعا ويسريا مع من ملسو هيلع هللا ىلصمستحوذة على العقول مشغلة للناس أايم الرسول 

 جاء بعدهم.

بل فروقا بني األصل العقدي كما أقره القرآن الكرمي والسنة النبوية، وبني ما أنتجه االجتهاد  فقد ظهر جليا أن هناك فرقا
والنظر البشريني جتاه األصول، فاألصول الواردة عن وحي اليت هي تتحقق فيها شروط األصولية وهو قطعية ثبوهتا 

ال ميكن اعتبارها إال تفسريا لألصول العقدية  وضوحها، وعدم االختالف فيها؛ فاألصول املذهبية، والتفسريات البشرية،
 ترتبط هبا وتتعلق هبا تعلق تفسري وتوضيح، أو تقسيم وتنويع.

 ويدخل يف هذا االعتبار ما كان خاصا مبذهب إسالمي، أو تيار فكري، مما مسي أصوال للدين، لكن ينبغي أن تسمى 
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 .56( ـ ينظر: عبد اجمليد النجار، إحياء الفكر العقدي يف مواجهة التحدايت، أو جتديد الفكر العقدي، ص 22)

 على األرجح أصوال للمذهب.

انية فينبغي أن تسمى األصول اليت اختلف حوهلا املسلمون، هذه التسمية اليت تتيح مساحة ومادامت تفسريا لألصول اإلمي
 ون اختالفهم يف مقامه احلقيق به.حلرية الرأي والقول، وتقرب القلوب، وتتيح إمكانية اللقاء ما دام املختلفون يضع

 واألصول املذهبية:ـ إمكانية حتقيق الوحدة ابلفصل بني األصول العقدية وبني تفسريها  5

ابلفصل بني األصول اإلميانية وما طرأ عليها من تفسري، وما دار حوهلا من مواقف بناء على اآلراء اخلاصة بشخصية عامل 
 أو مبذهب، فإنه يبدو من املمكن أن تتحقق وحدة املسلمني.

ة اليت ال خالف فيها، وهو ما يرجع فال تكون األصول العقدية إالَّ ما جاء صرحيا يف القرآن الكرمي، والسنة الصحيح
، ال إىل ما انتهت إليه تصورات الناس من بعده ملسو هيلع هللا ىلصاألمة اإلسالمية إىل أصوهلا، وتخدعى إىل ما كان يدعو إليه الرسول 

 .ملسو هيلع هللا ىلصرغم أمهيتها، لكن ال ينبغي أن تكون بديال عما جاء به 

تحديد أصول غري ما جاء به النص، إالَّ من ويفرض هذا الفصل وجود نص الوحي الذي ال ميكن التقدمي بني يديه ب
قبيل تقريب الفهم، فتكون هذه األصول اليت يراد هلا أن تعرب عن الدين تفسريا ملا جاء به الوحي، وليست هي الوحي 
صص حينئذ األصول العقدية مبا ورد يف النص وابلتحديد يف أصول اإلميان  ذاته، فيكون الفصل واضحا بني النوعني، وختخ

ستة، وما عداها من قضااي العقيدة اليت يتدارسها الباحثون قدميا وحديثا، ويخعترب ما فرضته املتون من فروع العقيدة ال ال
 من أصوهلا.

وهذه الفروع تصبح من مجلة ما ورثه املسلمون عرب العصور، وما تراكم على تراثهم من مفاهيم وتفاسري وما عاشوه من 
 مضمون العقيدة وعلم الكالم أحسن حامل لتاريخ املسلمني الفكري، فكلما قضااي وأحداث، جعلت يف األخري

استعظموا مسألة ورأوا أن اخلالف فيها قادح يف الدين، رفعوها إىل العقيدة وبوؤوها مكانة تكون فيها من األصول، أو 
 .(22)على األقل من الفروع العقدية

 وإذا مت األمر هبذا التصنيف بني أصول وفروع يف العقيدة، يتحقق املقصد الشرعي وهو التيسري على الناس، وإشاعة الرضا 
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والطمأنينة يف القلوب، وهذا من شأنه أن يعزز الدعوة إىل إعادة صياغة هذه األصول، وحتديدها مبا يتوافق مع القرآن 
 فيفا على املؤمنني وتيسريا.الكرمي، واستبعاد ما ال يعضده دليل، خت

وهذا الفصل بني األصول اإلميانية الستة والفروع العقدية ال يعين االنتقاص من األصول املذهبية، وال إنكار تفسري العلماء 
لألصول اإلميانية، ولكن يضع كال يف مقامه، وحيفظ له أمهيته، ويخرتَّب يف هذا الفصل األصل قبل الفرع، ويظهر مقام 

البشري من مقام الوحي اإلهلي، من غري أن يهيمن التفكري البشري على النص، فيكون سببا يف حتديد االنتفاع  الفكر
 ابلنص.

لذا جند أن الفصل بني االثنني أمر ميسور ألنه ال يؤثر سلبا على إميان اإلنسان، بقدر ما يفيده يف ترسيخ ارتباطه بربه 
 املنطقة الوسط والقول اجلامع يف االعتقاد؛ ألن األصول اإلميانية الستة وتعلقه به؛ وعند الفصل يصل املسلمون إىل

 تستجمع أسباب هذه الوحدة من خالل طبيعة هذه األصول:

 .كان الرسول صلى هللا عليه وسلم ـ فهي اثبتة ابلقرآن والسنة الصحيحة إذ نزل هبا نص الوحي، ودعا إليها الرسول  

 وفروعها، وكل التفسريات املتوالية عرب الزمن. ـ وعليها بنيت كل أجزاء العقيدة

 ـ وقد وقع اإلمجاع عليها، ومل ينقل أي خالف فيها.

فكانت حبق أصوال، غري خمتلف حوهلا، وال ميكن االختالف عليها أصال، ألهنا تشكل قاعدة اإلميان، وأساسه وأركانه، 
 سالم.وال ميكن أن يبقى بزواهلا إميان وال اعتقاد، ابتفاق أهل اإل

وهذه هي الوحدة اليت يراد أن يصل إليها املسلمون، حيث ميكنهم أن جيتمعوا على أصول متفق عليها، دون أن يلغوا 
اجتهاداهتم الفردية أو املذهبية، حىت ال تكون دعوة إىل الالمذهبية، ولكن أيضا دون أن حيدثوا شقة بينهم، بسبب تعدد 

م، وسعته حيث يستوعب أنواعا من التفكري ال ختتلف على األصول، وتتجه رؤاهم وآرائهم؛ فتعترب مظهر قوة اإلسال
 وجهة واحدة هي التوحيد، واإلميان ابهلل تعاىل.
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 .70( ـ عبد اجمليد النجار، دور حرية الرأي، ص 23)

 ـ دور توحيد األصول يف وحدة األمة 6

تكمن أمهية توحيد األصول العقدية يف كوهنا من أهم أسباب حتقيق وحدة األمة اإلسالمية، ذلك أن من أهم أسباب 
فرقتها اختالفها على أصوهلا، وعلى تفسري هذه األصول، لذا ميثل عامل توحيد األصول العقدية احلجر األساس يف 
املوضوع، ألن العقيدة هي ركن هذا الدين وعماده، وهي مجلة من القناعات والتصورات حول الوجود املشاهد والوجود 

صول العقدية ترتكز على كوهنا أصوال عقدية، وعلى كون االختالف املستقبل يف الغيب إىل يوم القيامة؛ فأمهية توحيد األ
 عليها هو أعظم أسباب فرقة املسلمني وتشتتهم وذهاب رحيهم.

وتوحيد األصول العقدية يف األصول الستة يفتح اجملال حلرية التفكري والرأي حول الفروع والتفسريات، ألهنا تصبح من 
ال يفرتض وال يفرض فيه الوحدة، بل رمبا التنوع هو املطلوب ألنه ميك ِّن من مناء إنتاج بشري ومن تفكري البشر، وهذا 

الفكر البشري، ومن صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان، ولشموليته، فال حيصر يف فكر رجل واحد وال مدرسة واحدة، 
كما يرى عبد اجمليد النجار أن من   بل يصبح جماال فسيحا لتبادل الرأي والتداول على التفقه من علم هللا تعاىل الواسع،

ولكن املتأمل يف العلة األصلية اجلامعة »أسباب احنسار حرية الرأي بني املسلمني التضييق يف األصول العقدية، ويقول: 
ملظاهر هذه الفرقة مجيعا على اختالفها، ال يعدو أن جيدها جلية يف احنالل الوحدة الفكرية بني املسلمني )....(، مث ال 

 عدو أن تقف على أن احنالل هذه الوحدة يعود إىل سبب أصلي هو االحنسار الواسع حلرية الرأي يف العامل ي

 .(23)«اإلسالمي

وميكن عن طريق توحيد األصول العقدية يف أصول اإلميان الستة الوصول إىل نتائج إجيابية تسهم يف حل كثري من 
 املثال ال احلصر:مشكالت الداخل اإلسالمي خباصة، ومنها على سبيل 

 :اليسر يف التعامل مع الدينـ 1ـ  6

 دينا قيما ال عوج فيه، ودينا فيه  كان الرسول صلى هللا عليه وسلم لقد امنت هللا تعاىل على عباده أبن أوحى إىل رسوله  
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 .185ة، اآلية، ( ـ سورة البقر 24)
 .06-05( ـ سورة الشرح، اآليتان 25)

 وبني أنه ينقل عبده إىل يسر بعد كل عسر وقال، (24)«يخرِّيدخ اَّللَّخ بِّكخمخ اْليخْسَر َواَل يخرِّيدخ بِّكخمخ اْلعخْسرَ »يسر، وقال تعاىل: 

 ، وغري هذا من الدالئل على يسر اإلسالم.(25)«فَإِّنَّ َمَع اْلعخْسرِّ يخْسًر إِّنَّ َمَع اْلعخْسرِّ يخْسرًا»: ىلتعا 

ال  صلى هللا عليه وسلمفمن شأن توحيد األصول العقدية التيسري على املكلفني فيما يطلب منهم، فقد كان الرسول 
يطلب من الناس أكثر من النطق ابلشهادتني، واإلميان مبا جاء يف القرآن الكرمي املنزل عليه، بعيدا عن التكلف والتعقيد؛ 
فاالقتصار على األصول اإلميانية الستة حيقق هذا اليسر، ويقرب املسلمني إىل بعضهم، ماداموا يؤمنون أبصول موحدة؛ 

ول اخلاصة من شقة وبعد بني املسلمني، ومن انقطاع أواصر الصلة بينهم، مبا يفرضه وهذا خالفا ملا أورثه التعصب لألص
البعض من مفاهيم يعتربوهنا ضرورية، وابلتايل اختذوا كثريا من األحكام القاسية يف حق بعضهم بعضا بسبب هذه األصول 

 املستحدثة.

ميان هبا، ميك ِّن من التخفيف من مكانة األصول املدرسية فاعتبار األصول العقدية هي األصول اإلميانية الستة اليت جيب اإل
املذهبية اخلاصة، وجيعل التدين بداية من االعتقاد أمرا يسريا، ويف متناول املكلفني، ال يعنتهم كثرة املصطلحات وتعدد 

 املفاهيم.

 : ـ حرية الرأي بني املسلمني 2ـ  6

آليات إاتحة فرصة حرية الرأي بني املسلمني، إذ يصبح األصل  توحيد األصول العقدية يف األصول اإلميانية من أهم
العقدي غري حمتكر يف فكر واحد، وال مذهب واحد، بل يتوزع الناس واملذاهب أمر تفسري هذه األصول، مع مراعاة 

متنع من الغلو،  حدٍ  أدىن من القاسم املشرتك بني أهل العلم من الدارسني؛ فال يصبح التفسري  منتهيا، ولو أن له ضوابط
والشطط يف نتائج التفسري ومناهجه قبل ذلك؛ وهنا ميكَّن املسلم من حرية الرأي، ما دام التفسري غرَي املفسَّر، واألصل 
العقدي غرَي تفسريه؛ فال يتحرج من الوقوف إىل موقف دون آخر، كما ال يضيق من دائرة احلركة الفكرية، فال يقضي 

ـ وهو من علم هللا تعاىل الواسع وهو العليم احلكيم ـ  فهم بشري، خيتزله يف مفاهيم إنسانية،  على اإلسالم بشموله وسعته
َداًدا ل َِّكلَِّماتِّ َريب ِّ َلَنفَِّد اْلَبْحرخ قـَْبَل َأن تَنَفَد َكلَِّماتخ َريب ِّ »وينهي الفهم فيه؛ مع أن هللا تعاىل يقول:   قخل لَّْو َكاَن اْلَبْحرخ مِّ
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 .109( ـ سورة الكهف، اآلية، 26)
 .27( ـ سورة لقمان، اآلية، 27)
 .85( ـ سورة اإلسراء، اآلية، 28)
 .49( ـ سورة الكهف، اآلية، 29)

َنا مبِِّّْثلِّهِّ َمَدًدا  ئـْ َعةخ َأحْبخٍر مَّا نَفَِّدْت »، وقال أيضا: (26)«َوَلْو جِّ َا يفِّ اأْلَْرضِّ مِّن َشَجرٍَة أَْقاَلٌم َواْلَبْحرخ مَيخدُّهخ مِّن بـَْعدِّهِّ َسبـْ  َوَلْو أمنَّ

 .(28)«َوَما أخوتِّيتخم م َِّن اْلعِّْلمِّ إِّالَّ قَلِّياًل »قليال،  ؛ فما أويت العاملون من العلم إال(27)«َكلَِّماتخ اَّللَِّّ إِّنَّ اَّللََّ َعزِّيٌز َحكِّيمٌ 

فما قدم املسلمون من تفسري لبعض األصول مل ينته بعد، وبعض هذه التفسريات مل تقدم جوااب كافيا يف موضوعها؛ ولعل 
ن املسلَّم به إميانيا أن هللا أبرز شاهد على هذا قضيةخ القدر، ومعادلة الفعل اإلنساين وحريته وتدخل إرادة هللا تعاىل، فم

، وأن اإلنسان مكلف مسؤول عن عمله، وأنه تعاىل قدَّر (29)«َواَل َيْظلِّمخ َربَُّك َأَحًدا»تعاىل ال يظلم أحدا وقد قال تعاىل: 
 كل شيء من قبل أن يكون اإلنسان؛ فكيف جيمع بني هذه األطراف؟ 

دِّ إىل يوم الناس هذا سوى التفويض، لكن مل يقفل الباب على أهل العلم والتفسري أن حياولوا يف مستواهم دون أن  ومل جيخ
 يشغلوا العامة ويفرضوا عليهم شيئا مل يفرضه هللا تعاىل.

وكذا القول يف مسألة الصفات اليت ما زالت مثار جدل، مل ميكن البت فيها، إال من خالل اختاذ البعض مواقف، وحماولة 
احلق، يف موضوع ليس فيه لإلنسان أكثر من السماع والتلقي؛ لكنه أصبح خيوض فرضها على أهنا هي الصواب، وهي 

يف عامل ليس له فيه من العلم إال بقدر ما مسح هللا تعاىل به لعباده وهو قليل؛ ولكنه قليل يكفيهم وينجيهم، فكيف يغلق 
 ابب التفسري فيما مل ينته تفسريه؟

نبه إىل أن حرية الرأي يف هذا اجملال ينبغي أن ال تفهم تطاوال على النصوص، إال أن النظر احلكيم يف املوضوع يقتضي أن يخ 
وال تقدميا بني يدي هللا تعاىل، بل يكون للرأي جمال يتحرك فيه، ال يتجاوزه، وال يدعي علم ما ال يعلم؛ وال يدعي كذلك 

 هناية العلم عنده؛ بل يبقى دائما حمتمال لتفسري غري تفسريه.

ى العقول وإلغائها ـ وهي من نعم هللا تعاىل على العباد ـ وبني تطاول الرأي على النص املوحى به منزلة فبني احلجر عل
 وسط، ال تلغي العقل، وال جتعله قاضيا على النص.

ر وحدة األمة ويقرب أفرادها إىل بعضهم، من خالل الوصول إىل هذه  والفصل بني األصل العقدي وتفسريه، مما ييس ِّ
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 احلال والوضعية اليت حتدد جمال استعمال العقل والرأي، وحدوده، وتتيح جماال حلرية الرأي والتفكري يف إطار الضوابط 

 الشرعية.

 املذهبية الضيقة وما ترتب عنهاـ التخفيف من حدة االنتماءات  3ـ  6

ال شك أن من أهم أسباب الفرقة، وغياب الوحدة بني املسلمني ظهور االنتماء املذهيب، ومتيز اآلراء، ومتايزها، وابلتايل 
كان الرسول صلى هللا عليه وسلم التعصب للمواقف، واحلدَّة يف ذلك التعصب؛ مما مل يكن عليه اإلسالم يف أايم الرسول  

أن زوال هذه املذاهب مل يعد أمرا مكنا وال مطلواب، بل أحياان كثرية كانت املذاهب نعمة، وثراء علميا، وتبقى  ، إال
 كذلك ما مل تتحول إىل التعصب، وإىل االدعاء، والتشدد يف املواقف.

بني أطراف ومن أسباب التعصب عدم توحيد أصول االعتقاد واإلميان، توحيدا يسهم يف التخفيف من حدة التوتر 
اختالف الرأي، وبتوحيد األصول يظهر احلد الفاصل بني املذهيب وبني الديين العام، فال يعترب املوقف املذهيب هو كل 
القول يف الدين، وال يساويه، بل جمرد رأي فيه حمتمل وغري مستبعد، فتخف وطأة التمذهب، وتصبح مصدر تنوع، وجمال 

طدام، بقدر ما تتحول إىل جمال خصب للحوار واجلوار احلسن، عوض ما استغلت استباق إىل اخلري، وال تصبح سبب اص
 له من أجل إاثرة الصدامات والنعرات، والتوترات بني املسلمني، منهم أحياان، أو من غريهم.

ل وهذا راجع يف جانب مهم منه إىل سوء التعامل مع األصول اإلميانية واالستبدال هبا أصوال مذهبية حلت حمل األص
احلقيق ابالهتمام، فغدت بذلك سببا للفرقة وقد كانت األصول الستة سببا أساسيا يف الوحدة اإلسالمية؛ وملا مل يكن 

 الفصل بني األصل العام وتفسريه، واألصل املذهيب اخلاص ظهر اإلقصاء، واختاذ املواقف املتشنجة، على أساس اعتبار 

م آخر خارج الدائرة، وبعيدا عن مراد هللا تعاىل، فكان الصراع املذهيب بديل احلق مقتصرا على فهم بعينه، واعتبار كل فه
 الوحدة الدينية العقدية، وهو أثر من الوالء والرباء وفق االنتماء الطائفي الصرف.

 م والفصل بني هذه األجزاء )األصل اإلمياين، والتفسري البشري، واألصل املذهيب(، وتنزيل كل جزء منزلته كفيل أن يسه

 

 عاد خطر التعصب، أو التخفيف منه.يف توحيد األمة وإب
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 .32( ـ النجار عبد اجمليد، دور حرية الرأي، ص 30)

 ـ مراجعة املنظومات الرتبوية 4ـ  6

 تعترب املنظومة الرتبوية أعظم بوابة لوحدة األمة، ويف جمال الرتبية اإلميانية ابخلصوص، إذ فيها يتم صناعة شخصية املسلم، 

أجدى وسيلة يف تخطيط هلا ورعايتها يف إعداد براجمها، فهي وعربها يتم غرس معاين الوحدة اإلسالمية، عندما يتم ال
 احلفاظ على مكسب وحدة املسلمني.

وكلما أصاب األمة فرقة أو ابتعاد عن صفوف الوحدة، كان من أهم األسباب سوء فهمهم لألصول الدينية، أو سوء 
 البحث والتدريس ومضامينه.استعماهلم للمضامني الشرعية، مما يستدعي املعاجلة من خالل مراجعة أساليب 

وتكون املنظومة الرتبوية رافدا بل طريقا رئيسة إىل وحدة املسلمني، ولكن عندما حيسن إعدادها من حيث منطلقات 
املناهج، وإعداد املكونني يف إطارها؛ ففيها يتم صناعة التجانس الفكري املعريف، والتقارب والتعايش بني أبناء األمة؛ 

فإنه ما من منهج معريف يسود يف أمة إال كان بسبب من جتانس »انس األستاذ عبد اجمليد النجار: ويقول عن هذا التج
إيديولوجي فيها، فإذا ما توحدت يف تغري إيديولوجي يطرأ عليها، توحدت أيضا يف منهج فكري جديد، كذلك إذا ما 

 .(30)«تشتت يف عقيدهتا الفلسفية أو الدينية تشتت أيضا يف منهجها املعريف

د إذا مل  فهناك تالزم بني التجانس املعريف والتجانس اإليديولوجي، وابلتايل التجانس العقدي، ألننا ال نتصور أمة تتَّحِّ
تتَّحد منظومتها املعرفية، ومنظومتها الرتبوية على اخلصوص، وال جيدي نفعا التجانس الفكري بني أهل العلم إذا كانت 

ه معاكس هلذا التجانس؛ ويكون اهلدم عندما تصبح املنظومة منظومات، واملناهج املنظومات الرتبوية تعمل يف اجتا
 متضاربة، والرتبية متعددة االجتاهات واملشارب، فال ميكن حبال أن جيتمع الذين تربوا على منظومات متضاربة، مما 

 يح لوحدة األمة يكون منها، وعن يستدعي إعادة النظر يف املنظومات الرتبوية يف البالد اإلسالمية، ألن املنطلق الصح

طريقها يتم اختصار السبيل إىل الوحدة املنشودة، وإمهاهلا يسبب ضياع اجلهود، وتوقف املشروع، بل قد تكون املنظومة 
 غري املنسجمة مع الوحدة أكرب معول هدم لصرح الوحدة.

 

نية، وهذا البناء مير عرب تدريس العقيدة، اليت ويف املنظومة الرتبوية يتم صناعة الوحدة من خالل توحيد األصول اإلميا
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اإلسالمية يف ترسيخ وحدة األمة، الدرس العقدي منوذجا، أعمال امللتقى الوطين، حول: "أثر العلوم ( ـ ينظر: مصطفى ويننت، دور تدريس العلوم 31)
 م.2015مايو  06و  05اإلسالمية يف تفعيل التكامل املعريف واإلقالع احلضاري"، جامعة األغواط، اجلزائر، 

 .46( ـ سورة األنفال، اآلية، 32)

 :(31)تتضمن أسس التوحيد ومن أمهها

 ـ وحدة املصدر وإالهيته.

 مشولية تصور الوجود. 

 ـ توحيد اخللق يف اجتاههم إىل خالقهم وعبادته.

 ـ وحدة األحكام اليت تسري حياة املسلم.

ليم للوحدة، والتشتت يف اختاذ أصول خمتلف عليها، بل وهذه اخلصائص ال ميكن أن تتثمر يف ظل تشتت التصور الس
من الضروري على األمة أن تتفق يف أصوهلا العقدية اإلميانية، وتفتح اجملال لالختالف يف التفسريات دون أن تكون سببا 

مخ بعباده، ويعلم للتنازع، على منهج القرآن الكرمي الذي أرشد املسلمني إىل عدم النزاع عند االختالف، فاهلل تعاىل أعلَ 
أهنم خمتلفني ابألصل، فمنعهم من التنازع ألنه يفضي إىل الفشل والضعف، ومل مينعهم من االختالف ألنه سنته تعاىل 

خ »بني العباد، وفيه منافع للناس، فقال تعاىل:  وا إِّنَّ اَّللََّ َمَع َوَأطِّيعخوا اَّللََّ َوَرسخوَلهخ َواَل تـََناَزعخوا فـَتَـْفَشلخوا َوَتْذَهَب رِّحيخكخْم َواْصربِّ
 .(32)«الصَّابِّرِّينَ 

فإذا قامت املنظومة الرتبوية يف البالد اإلسالمية على أساس توحيد األصول العقدية اإلميانية، وتنزيل التفسريات واألصول 
 املذهبية إىل فروع العقيدة، تكون بذلك قد قدَّمت خدمة جليلة لألمة من خالهلا متهد الطريق العملية والواقعية للوحدة، 

 جه من ذهنية تقب ِّل اآلخر، وزرع أخالق االختالف وأدبه، وإشاعة روح التجانس، ونبذ والتقريب بني أبنائها؛ مبا تنت

املسارعة إىل األحكام القاسية املنفرة، واملقصية للغري بسبب اختالف وجهات النظر؛ حينئذ يصبح التصور واحدا يف أن 
هذا الدين يسع الناس الذين انتموا إليه مجيعا، ويكون من مظاهر قوته أنه أقوى وأوسع من أن ينتهي عند شخص، أو 

 يتوقف عند فكر مفكر معني، أو مذهب لوحده.

اح املسعى التوحيدي عرب املنظومة الرتبوية يتطلب العمل على مستوى املضمون التدريسي كما يتطلب العناية وجن
ابملدر ِّسني، من حيث تكوينهم، وأخالقهم، وتصوراهتم، ألن إمهال أحد الطرفني يفسد كل املسعى، ومينع الوصول إىل 
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  التالميذ والطلبة. النتائج املرجوة، ألهنما مفاتيح الوصول إىل قلوب وعقول

 ـ اخلامتة: 7

فهذه بعض اجلوانب اليت تنتج عند النظر إىل األصول العقدية نظرة توحيدية، وصياغتها مبا يتيح وحدة األمة، وهذا كله 
من خالل إعادة النظر يف املوروث الرتاثي العقدي اإلسالمي، من حيث اعتبار األصول العقدية على نوعني: أصول 

 اإلميان الستة، مث األصول املذهبية اخلاصة؛ وبعدها أييت تفسري هذه األصول. عامة هي أركان

وحنسب أنه يكمن وراء تشتت التصورات وشيوع الفرقة وآاثرها السيئة على األمة وانفراط عقد الوحدة األمة اإلسالمية 
تفقد حقيقتها وختتل؛ وانقلبت النتائج انعدام اعتبار هذا التصنيف وغيابه؛ مما جعل املفاهيم تتداخل، واملوازانت بينها 

م من شأن األصول املذهبية ومن تفسريات األصول اإلميانية الشرعية العامة، على حساب أركان اإلميان،  عكسية، فضخ ِّ
 رغم أمهيتها واالهتمام هبا؛ يف مقابلة االهتمام املبالغ فيه ابلتفسريات، وابألصول املذهبية. 

كون املخرجات على حسب املدخالت، وتتمثل يف هذا الوضع من الفرقة التابعة لالنتصار وكان طبيعيا ومنطقيا أن ت
 لآلراء والتفسريات اخلاصة، واألصول اخلاصة بكل انتماء.

وهكذا يصبح احلل املناسب إرجاع األمور إىل نصاهبا من خالل اعتبار األصول العقدية اإلميانية هي أساس العقيدة لدى 
 .كان الرسول صلى هللا عليه وسلم ة ووسيلة توحيدهم، مثلما كان عليه األمر عند عهد الرسول  املسلمني، وهي أدا

 وهذا ال يعين إلغاء جهود السابقني وال الدعوة إىل توقيف الفكر والتفسري، بل ما سبق نعتربه رافدا لألجيال، ومن الضرورة 

هو الوجه الوحيد للحقيقة، وال أن ننزله منزلة األصول  البناء عليه، واالستمرار على هذا الدرب، لكن دون أن نفرضه
 . كان الرسول صلى هللا عليه وسلم اإلميانية املوحى هبا إىل سيدان رسول هللا  

 وهللا أعلم وهو من وراء القصد واهلادي إىل سواء السبيل.

 :ـ املصادر واملراجع 8
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ABSTRACT 

The objective of this research paper is to study the various types of marriage contracts 

used in Albania because there are a number of marriage contracts being used that are 

not based on the Shari’ah. In fact, they clearly contravene the Shari’ah. This is due 

to the absence of Islamic laws in the area of family law, and marriage laws in 

particular, and due to the fact that manmade laws not based on the rulings of Shari’ah 

are being applied. This prompted the researcher to study this topic and clarify the 

related Shari’ah rulings followed by what he perceives as appropriate solutions from 

the Shari’ah that address the society’s needs and challenges. Some members of this 

society still restrict themselves to the Shari’ah in relation to marriage within their 

own local communities away from unjust laws that contravene the Shari’ah. This 

Islamic marriage contract entered into by some Albanians privately is not legally 

recognized. This paper concludes with a number of results and recommendations. 

Lastly, Allah knows all intentions and He is the One that guides to the Straight Path 
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 ملخص ال

 
فقد استحدثت يف ذلك اجملتمع  ،األلباين يهدف هذا البحث إىل دراس  أنواع عقود الزواج اليت تنتشر بني أبناء اجملتمع

،كل ح بل تظهر فيها املخالفات الشرعي  ألحكام الشرع جةليَّ  وواض ،عقود لةلزواج ال تستند إىل أحكام الشريع  اإلسالميَّ 
غياب التشريعات اإلسالمي  عن واقعهم وأقضيتهم يف جمال األحوال الشخصي  عموماً ويف الزواج عةلى وجه ذلك بسبب 

اول هذا املوضوع ن، مما أثار الباحث كي يتونتيج  لتطبيق قوانني وضعي  غري مستندة إىل أحكام الشرع املطهر ،اخلصوص
ول شرعي  مع ما يراه الباحث مناسباً من حةل، ومن مث اتباع ذلك وبيان ما يتعةلق هبا من أحكام شرعي بالبحث والدراس ، 

واج يف دون إغفال أن بعض أبناء هذا اجملتمع ما زالوا يتقيَّدون بأحكام الشريع  يف الز ، تستجيب لواقع اجملتمع وحتدياته
الشرعي الذي يربمه بعض  عةلماً بأن عقد الزواج ،اخلاص  بعيداً عن القوانني اجملحف  واملخالف  لةلشرع احلنيف بيئاهتم احملةلَّي 

 األلبان فيما بينهم وبعيداً عن الدوائر الرمسي  ال يتمتع بأي محاي  قانونيَّ  أو مدنيَّ .
هو اهلادي يف اخلامت . واهلل من وراء القصد و  وقد توصَّةلت هذه الدراس  إىل مجةل  من النتائج والتوصيات أودعها الباحث

 إىل السواء السبيل. 
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 المقدمة
الكبري  بعد: رغم االهتمامو احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عةلى رسول اهلل، وعةلى آله وصحبه ومن وااله، 

ل ، وسن الكثري من القوانني واألنظم  والتعةليمات يف جمال األحوايف غالب البةلدان العربي  واإلسالمي بعقود الزواج 
الشخصيَّ ، مبا حيقق املصةلح  العاجةل  واآلجةل  لشعوب تةلك البالد، إال أن اجملتمع األلباين كان استثناء من هذا االهتمام، 

،كما خلصوصزواج عةلى وجه االحيث مل حيظ ذلك اجملتمع بقانون لألحوال الشخصي  يعاجل قضايا األسرة عموماً وعقود 
تتوافق مع  سنت قواننيهي أن الدول  األلباني  مل تستعن بأيِّ قانون لألحوال الشخصي  من البالد اإلسالمي ، فال 

ةل  رت قوانني إسالمي  لتغطي  النقص يف هذا اجملال، مما وّلد مجاالشريع  اإلسالمي  يف جمال القضاء الشرعي، وال استع
 اهتم، واليت أخذت تفرض نفسها عةلى واقع األلبان، وعةلى حيال تستند إىل أحكام الشريع  اإلسالميَّ عقود لةلزواج من 

ظةلَّ  اإلسالمي  
َ
 .عن ألبانيا أرضاً وشعباً  -اليت كانت متثِّةلها الدول  العثماني   -بعد زوال امل

ه العقود، وموقف الشرع من هذلباين اجملتمع األالقانون و يف  الشائع وسيعمد الباحث إىل احلديث عن عقود الزواج 
 املباحث اآلتي :وذلك عرب 

 املبحث األول: العقد الشرعي.

 املبحث الثاين: العقد املدين.

 . التعايشعقد املبحث الثالث: 

 لباين.األ الزواج يف القانون واجملتمعاملبحث الرابع: موقف الشريع  من عقود 

 األول: العقد الشرعي المبحث
عقد الزواج يف اإلسالم ليس جمرد اتفاق، وإمنا هو ارتباط رجل بامرأة يفيد حل املعاشرة عةلى الوجه املشروع. واملقصود  

بعقد الزواج يف الشريع  اإلسالمي  هو العقد الذي يستمد مرجعيته من الدين اإلسالمي، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة 
  اإلسالمي ، وخيضع يف أركانه
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. فمعظم قوانني األحوال 1 من ويلٍّ وشهوٍد وصداٍق، وأحكامه وآثاره لةلنصوص الشرعي   إجياٍب وقبوٍل، وشروطه من

 .3، ألهنا يف غالبيتها مستمدة من الشرع2الشخصي  يف الدول العربي  واإلسالمي  تعرف الزواج بأنه عقد شرعي "ديين"
 ، إذا استوىففال فرق بني هذين النوعني من الزواج ،4وجدير بالذكر هنا أن الزواج الشرعي يسمى أيضاً بالزواج العريف   

 عقد الزواج العريف نفس األركان والشروط الزوجيَّ  اليت جيب توافرها يف الزواج الشرعي، وليس من شرائطه إثباته كتاب  يف 
 
 
 

                                                           
احلنفّي  ألركان، فذهب ااتفقت كل املذاهب الفقهيَّ  اإلسالميَّ  عةلى أن اإلجياب والقبول مها الركنان األساسيَّان لعقد الزواج، لكنها اختةلفت يف غريمها من (1)

ّنكاح مخس : صيغٌ ، جاء يف مغين احملتاج: أركان ال ،إىل أّن رُكن الّزواج هو اإلجياب والقبول الةّلذان يصدران من الّزوجني، بينما أوصةلها الّشافعّي  إىل مخس  أركان
ّزوج والّصيغ  ال بُدَّ الّزوج  والوزوجٌ ، وشاهدان، وزوٌج، وويلٌّ ومها العاقدان. وعند املالكيَّ  واحلنابةل  األركان مخس  كما عند الشافعي . والذي يظهر لةلباحث أّن 

ظّاهر أّن الّصيغ  والّزوج والّزوج  أركاٌن، أّما الويّل والّشاهدان فال ينبغي أن يُ َعدُّوا من األركان ولكن من شروط منها، وال يكون الّنكاح شرعّياً إاّل هبا. لكّن ال
عالء الكاساني، انظر:  .الّنكاح، وأّما الّصداق فالظّاهر أنّه يصّح الّنكاح دون تسميته يف العقد، واملطةلوب يف صّح  الّنكاح أاّل ُيشََتط فيه سقوط الّصداق

م حتقيق عةلي 2003-ه1424، 2دار الكتب العةلمي ، بريوت لبنان، ط بدائع الّصنائع في ترتيب الّشرائع، كتاب الّنكاح، ،الدين أيب بكر بن مسعود
ّشيخ لمواهب الجليل في شرح مختصر ااب، أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن، احلطّ  .317ص ،3ج د موعض وعادل أمحد عبد املوجود،محم

 ،حتقيق حممد حيىي بن حممد األمني بن أبوه املوسوي اليعقويب الشنقيطي م،2013 -ه1434، 2ط نواكشوط موريتاتيا ،دار رضوان ،، كتاب النكاحخليل
هل، دار الفيحاء ودار املن ،كتاب الّنكاح  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمشس الدين حممد اخلطيب،  ،الشربيني .228ص  ،4ج

بن قدام  موفَّق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد ا .188ص، 3ج  م، حتقيق: عبد الرزاق شحود النجم،2009ه/1430، 1دمشق/سوريا، ط
 .10ص ،3ج شاويش،م، حتقيق حممد زهري ال1988-ه1408، 5، املكتب اإلسالمي، طالكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبلاملقدسي، 

ما نصُّه:" الزواج عقد بين  ،2010/10/17تاريخ ، 5061املنشور يف اجلريدة الرمسيَّ  رقم  ،من قانون األحوال الشخصيَّة األردني 5جاء في المادة ( 2)
 رجل وامرأة تحلُّ له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل".

، املعهد األورويب لةلعةلوم اإلنساني  بباريس، قسم الدراسات العةليا، عةلى الرابط فرنسابين الشريعة والقانونتوثيق الزواج لمسلمي بوقزول ، عبد القادر، ( 3)
 www.alukah.net/books/files/book_2682/bookfile/documentation.docاآليت: 

 العريف نوعان: عةلى نكاح السِّر. وبناءً عةلى ما سبق، فإنَّ أنواع الزواج، ويطةلق كذلك الزواج الذي مل يسَّجل يف احملكم  عقد الزواج العريف غالباً ما يطةلق عةلى(4)
ةلذري  لأن يكون العقد مستوفًيا ألركان النكاح وشروطه، لكنه مل يوثق رمسياً، وهذا عقد صحيح شرًعا، حيل به التمتع، وتتقرر احلقوق لةلطرفني و النوع األول: 

َعاوى والفصل يف املنازعات.الناجت  منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا الن  ظام هو السائد قبل أن توجد األنظم  احلديث  اليت توجب توثيق هذه العقود ومساع الدَّ
 وبعض العةلماء حُيرمه بسبب عدم تقييده عند اجلهات املختص ؛ ملا يَتتب عةليه من مشاكل الختفى بسبب ذلك.

طه، بل ُيكتفى فيه بَتاضي الطرفني عةلى الزواج دون أن يعةلم بذلك أحد من شهود أو غريهم، أن ال يكون مستوفًيا ألركان النكاح وشرو النوع الثاني: 
ومن هذا  .وهذا النوع انتشر بني الّشباب، وخاص  شباب اجلامعاتفتجري صيغ  العقد بني الرجل واملرأة دون شهوٍد عةلى ذلك، وهذا هو الزواج السرِّي. 

، عبد الرب فاضل يونس، رأة، وحبضور شاهدين، لكن دون معرف  الويل بذلك، وهذا العقد أيضا باطٌل. انظر: الطةلولالنوع أن يتم العقد بَتاضي الرجل وامل
عةلى الرابط اآليت: ، 2013يناير  15 ، يف التاريخحكم الزواج العرفي

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1440 
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احملاكم  ، وإمنا التوثيق لدى املأذون أو املوظَّف املختص، نظام أوجبته الةلوائح والقوانني اخلاصَّ  بوثيق  رمسيَّ  وال غري رمسي

 .5الشرعي  خشي  اجلحود وحفظاً لةلحقوق، وحذَّرت من خمالفته ملا له من النتائج اخلطرية عند اجلحود
ر يةلجئون إىل احملاكم الشرعي ، نظرًا لتوف يف جمال األحوال الشخصي وإذا كان املسةلمون يف كل الدول اإلسالمي   

 ، فكيف يتم إجراء عقد الزواج الشرعي وتوثيقه يف اجملتمع األلباين؟التشريعات اإلسالمي  يف تةلك البالد
رصً  فُ  مع اهنيار الشيوعيَّ  بدأ نوٌع من احلريَّ  الدينيَّ  يتشكَّل يف اجملتمع األلباينِّ، وقد َوجد الدُّعاة املسةلمون يف ذلك  

هر مناِسبً  لةلدعوة إىل اهلل تعاىل، حيث بدأ الدعاة يتوافدون إىل ألبانيا ُمستغةلِّني احلريَّ  الدينيَّ  النسبيَّ  اليت بدأت تظ
 تدرجييَّاً يف اجملتمع األلباينِّ، بعد أن ُحرموا من ممارس  الشعائر الدينيَّ ، وقد نتج عن ذلك عودة شرحيٍ  من اجملتمع األلباينِّ 
م مل يتشرَّبوا األفكار اإلحلاديَّ  عةلى حنٍو كبرٍي مينعهم من  إىل الدين، وكان ذلك بني الشباب عةلى جه  اخلصوص؛ ألهنَّ
العودة إىل دينهم، وأخذ هؤالء األلبان العائدون إىل دينهم يتعةلَّمون أحكام شريعتهم وجيتهدون يف تطبيقها يف حياهتم 

بإجراء عقد الزواج  -وهم شرحيٌ  قةليةلٌ  يف اجملتمع األلباينِّ -م املةلتزمون باإلسالم مبا يف ذلك مسائل الزواج. حيث يقو 
وفق الشريع  اإلسالميَّ  لدى إمام املسجد، أو أيِّ طالب عةلٍم شرعيٍّ موثوٍق، حيث يتمُّ هذا الزواج من خالل إجياٍب 

 املرأة عقد الزواج مؤجٌَّل يف هذه العقود، ويباشر ويلُّ  وقبوٍل وشهوٍد ويبنيَّ فيه املهر، وهو املهر املعجَّل فةليس هناك مهرٌ 
نيابً  عنها، ويتوىلَّ الزوج اإلجياب أو القبول، وتتمُّ كتاب  هذا العقد واإلشهاد عةليه من خالل شاهَدين عدَلني من 

رف عةلى إبرام عيِّ الذي أشاملسةلمني، ويُوقِّع عةليه كلٌّ من الزوج والويلِّ والشاهَدين وإمام املسجد، أو طالب العةلم الشر 
 العقد. 

وبعد االنتهاء من كتاب  العقد وفق الشروط الشرعيَّ  حيتفظ كلٌّ من الزوج والزوج  بنسخٍ  من هذا العقد، وقد حيتفظ  
،  ز اإلمام أيضاً بنسخٍ  عنده لريجع إليها عند أيِّ نزاٍع بني الزوجني إذا تراضيا عةلى أن حُيَكِّما اإلمام يف نِزاعهما ال وجيِّ

 كي تتمَّ تسويُته بعيداً عن القانون الوضعيِّ العةلماينِّ يف البةلد.
ويربِم من أراد تعدُّد الزوجاِت عقود الزوجات األخريات اليت يريد الزواج هبنَّ وفق أحكام الشرع املطهَّر أيضاً لدى إمام   

 ما نصُّه: "وال جيوز لةلشخص  9املسجد أو طالب عةلٍم موثوق؛ ألنَّ القانون األَلباينَّ مينع التعدُّد، فقد جاء يف املادة رقم 
 

                                                           
، 1، دار النفائس لةلنشر والتوزيع، عمان/األردن، ط131-130، صمستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالقاألشقر، أسام  عمر سةليمان، ( 5)

، 1، دار الكتب العةلمي ، بريوت/لبنان، ط385-379ص/ ،1فقه األسرة المسلمة في المهاجر، ج، كديحممد الالعمراني، م. 2000-ه1420
 م.2001ه/1422
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د مسؤوليًَّ  قانونيًَّ ، وتةلحق أيضاً الشهود  .6ج مرًَّة أخرى ما مل يتمَّ فسخ زواجه السابق"املتزوج أن يتزوَّ  وقد يةلحق املعدِّ

الذين شهدوا عةلى العقد، وَمن أشرف عةلى إبرامه من إماٍم أو طالب عةلم؛ وهلذا فإنَّ غالبيَّ  املعدِّدين الذي هم قةلٌَّ  يف 
ثاين أو الثالث أو الرابع يف أضيق نطاق، كي ال يتعرَّضوا لةلمالحق  القانونيَّ  إذا األصل جيعةلون العةلم بأمر زواجهم ال

أرادت الدول  تفعيل قانون منع التعدُّد، عةلماً بأنَّه ال ميكن تسجيل هذا الزواج لدى الدوائر املختصَّ  ألجل توثيقه، ألنَّ 
 .7القانون يعتربه زواجاً باطالً وال يَعَتف به أساساً 

وجدير بالذكر هنا أنَّه ال ميكن تسجيل عقد الزواج الشرعيِّ حىت ولو كان هو الزواج األول لدى الدوائر املختصَّ ،   
، 8" الزوجنياحلرة والرِّضا لكالملوافق  الزواج يتمُّ أمام موظَّف األحوال املدنيَّ ، با عقدما نصُّه:" 8حيث جاء يف املادة رقم 

من دستور  53ألنَّ القانون ال يعَتف بأيِّ زواٍج متَّ خارج اإلطار القانوينِّ ويعتربه باطاًل أيضاً، كما جاء يف نص املادة 
 .9املدينِّ("يتمُّ تنظيم الزواج والطالق مبوجب القانون )مجهوريَّ  ألبانيا:"

ا يقوم عةلى أساس :"1املادة رقم وأشار إىل هذا املبدأ أيضاً قانون مدوَّن  األسرة األلبانيَّ  يف    الزواج كتعايٍش قانوينٍّ إمنَّ
نون يتمُّ تنظيمه مبوجب القاأي أنَّ الزواج املعَتف به قانونيًَّا هو الذي  .10بني الزوجني" املساواة األخالقيَّ  والقانونيَّ 

 .11فقط
ا يبادرون إىل إبرام     بَيَد أنَّ الغالبيَّ  العظمى ال يربمون عقود الزواج الشرعيَّ  من خالل اإلجياب والقبول الشرعيَّني، وإمنَّ

عقد الزواج املدينِّ، واألصل أن عقد الزواج إمنا يبتدئ بالعقد الذي جيرى وفقاً لةلشريع  اإلسالمي ، وأن أحكام الشريع  
إليها األمور عند التنازع، سواء يف جمال العالقات األسري  أو يف غريها من العالقات، وما الةلجوء هي وحدها اليت ترد 

 إىل التوثيق الرمسي أمام القضاء األلباين إال من باب حفظ وحتصيل احلقوق لكال الزوجني

                                                           
Botimi i Qendres se Publikimeve Zyrtare, Tirane, Albania 2012, Kodi i Familjes se Shqiperise ,انظر: ( 6)

page 11   :55ص، 2005/يناير 5تاريخ النشر  ،من العهد إضاف  ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّ  املقدَّم  من الدول األطراف مبوجب املادتني وانظر. 
   .11/19ص ،41و 9املادة رقم  ،املصدر السابق(7)
(8)11 2014, Tirane, Albania, page-Kushtetuta e Republikes se Shqiperis, Botime Juridike Alb Juris 
 .55ص ،2005/يناير  5تاريخ النشر  ،من العهد إضاف  ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّ  املقَّدم  من الدول األطراف مبوجب املادتني وانظر:  
(9)Kodi i Familjes se Shqiperise, page 24 

 ,E Drejta Familjare, Arta Mandro Balili, Shtepia botuse EMAL, botimi i pare, Tiraneوانظر: 
Nentore 2009, page  37-38, 43, 81 

 E Drejta Familjare, page 43-.85 ,44. وانظر: 9، صاملصدر السابق(10)
 Familjare, page  43 E Drejta-45انظر: ( 11)
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زواج الشرعي اًل لآلخر، هو الوعةلى هذا فعقد الزواج الذي ينشئ العالق  الزوجي  بني الطرفني، ويصبح كل منهما حال

الذي جيرى غالبًا يف املسجد أو يف حميط األسرة، ووفقًا ألحكام الشريع  اإلسالمي ، وليس عقد الزواج املدينِّ، الذي 
 اآليت.طةلب خيتةلف غاي  االختالف مع عقود الزواج الشرعيَّ  كما سيأيت تفصيةله يف امل

 الثاني: الَعقد المدنّي: المبحث 

ن لسةلطااليت ظةلت صاحب  الكنيس  ت افعٍل جتاه تصّرفاردَّة عن ًا لعامل كانت تعبريايف  ينِّملدواج الزة اصل نشأأ  
ياًل عةلى البالد دهراً طو  نفوذه من املسةلَّم به تارخييَّاً أنَّ القانون الكنسي بسط؛ ألنَّه باء أوروحناأبشىتَّ واج لزاملطةلق يف ا

النصرانيَّ ، وإىل عهٍد قريٍب كان وال يزال من أهمِّ املصادر التارخييَّ  لكثرٍي من قوانني البالد األوروبي  وخاص  يف جمال 
الزواج. ففي الفَتة ما بني القرنني العاشر والسادس عشر انفردت الكنيس  وحدها بالسةلطان املطةلق يف شؤون الزواج، 

 ت عةلى مطةلق االختصاص بنظام الزواج تشريعيَّاً وقضائيَّاً بدون منازٍع هلا يف ذلك.واستول

لكنيس  ن اسةلطاأ فبدم، 1789عام  لفرنسي رة الثواحني قامت ضدَّ التشريعات الكنسي  ىل وألة اخلطوأت ابدو   
مع ، وملدنيَّ السةلط  ا ىلر إألموم امازحتّولت واج، ولزالكنيس  عةلى ل اجاة رمن سيطرس لنااختةلص أن ىل إبالتقةلُّص 

ال لكنسي  ال تزة النظر، وأنَّ الكنسيِّالتشريعيِّ ر احكامه مةلتزمًا باإلطاأيف كثري من ال ال يز ينَّملدواج الزن الك فإذ
ن تشجيٍع من نابةليوٍد ولك باجتهان ذكام، و1804سن   ينملدواج الزن اقد بوشر بتطبيق قانووعةليه. ة ملسيطراهي 

مث حلقت ، ألمريكيتنيدول اغالبيَّ  وبي  ورألول الدانتشر يف امث ، لفرنسي رة الثوا بعقاأيف ت حاكم فرنسا بونابر
 .12م1926م لك يف عاأتاتورك كأول بةلد مسةلم يدخةله قانون الزواج املدين لةلمسةلمني، وذتركيا وى لعدا

شاء عالقٍ  زوجيٍَّ  ديانتهما عةلى إنقصد بعقد الزواج املدينِّ: اتِّفاق رجٍل وامرأٍة مؤهَّةَلني قانونيًَّا دون النظر إىل يُ و      
وهذا يعين أنَّ الزواج املدينَّ  .13بينهما يف الدائرة املختصَّ ، كأن يكون يف دار البةلديَّ ، حبضور شاهَدين وفق إطار القانون

القوانني اليت   يُعترب شكاًل من أشكال العالق  الزوجي  اليت يقرِّها القانون، وأنَّ الدول  هي اليت تتوىلَّ تنظيمه بواسط
 تصدرها، وهي اليت تتوىلَّ الفصل يف املنازعات اليت تثور بصدده، دون خضوعها أليَّ  تعةليماٍت دينيٍَّ  تصدر عن جه  

                                                           
 . 81-79ص م، 1994 -ه1414، 1دار الندوة اجلديدة، بريوت/لبنان، ط، الزواج المدنيُّ دراسٌة مقارنةٌ كبارة، عبد الفتاح، ( 12)
 ،1ط ،الرياض/السعودي مدار الوطن لةلنشر ، 37ص ،11النوازل املعاصرة يف فقه األسرة، جالفقه الميسر،  ،وآخرون ،عبد اهلل بن حممد ،الطيار( 13)

 ،إعداد مركز التميز البحثي يف فقه القضايا املعاصرة ،42 ، قسم فقه األسرة، صالموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة .م2012-ه1433
 م.2014ه/1435 ،1ط ،الرياض/السعودي 
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. ويَتتَّب عةلى مدنيَّ  الزواج أنَّ القانون ال يعَتف 14دينيٍَّ ، فالزواج بذلك عةلماينٌّ تطبيقًا ملبدأ فصل الدين عن الدول 

، فإذا أُبرم الزواج بني الزوج والزوج  حبضور الشهود، واستكمل مجيع أركانه بالزواج إالَّ   إذا أُبرم أمام املوظَّف املختصِّ
من قانون مدون   28دة حيث جاء يف املاوشروطه شرعا، فال يُعَتف به قانوناً ألنَّه مل يربم أمام املوظَّف املدينِّ املختصِّ 

 .15واج ينعقد عةلناً أمام املوظَّف املدينِّ الذي ُقِدم إليه الطةلب إلعالن الزواج"األسرة األلباين ما نصُّه: "الز 
، وكيفيَّته: "أن يتَّفق  والزواج املدينُّ يف ألبانيا ال يتقيَّد بالشروط الشرعيَّ  اليت يطةلب توفُّرها يف العقد وفق الفقه اإلسالميِّ

 إمكاني  استمرارايَّ  احلياة الزوجي  بينهماعةلى تقنني هذه العالق  عربالرجل مع املرأة بعد عيشهما معًا وتأكُّدمها من 
وميكن أن يكون الزوجان قد حصل بينهما اتِّصاٌل جنسيٌّ قبل الزواج، كما ميكن كذلك  .16إجراءاٍت تتمُّ وفق القانون"

تةلف باختالف ما، وهذا خيأن يقوم بتسجيل زواجهما وتقنينه حىت لو مل يسبق وجود نوع من العالق  اجلنسيَّ  بينه
احلاالت. فإذا رغب الزوجان يف الزواج زواجًا مدنيًَّا قانونيًَّا فإنَّ عةليهما بعد أن يتفّقا عةلى ذلك مراجع  البةلدي  حيث 
جيدون هناك موظفًا خمتصًَّا له إملاٌم بالشؤون القانونيَّ ، فيعربان عن رغبتهما يف الزواج أمامه حيث يطةلب منهما بعض 

راق الثبوتيَّ  كشهادة امليالد، ودفَت العائةل  واهلوي  الشخصي ، أو جواز السفر، حيث يقوم املوظَّف بعد ذلك بتنظيم األو 
الشخص الذي يريد  جيب عةلىما نصُّه: " 19عقد لةلزواج املدينِّ وفق منوذج ُمعدٍّ مسبقاً. حيث جاء يف املادة رقم 

وأيَّ  وثيقٍ   ،اإلعالن عن زواجه أن يقدِّم إىل موظَّف السِّجلِّ املدينِّ شهادات امليالد املدني  لكال الزوجني املستقبةليَّني
 .17أنَّه ال توجد موانع قانونيٌَّ  إلثبات الزواج" أخرى ضروريٍ  تُثبت

وهذا العقد ليس له أيُّ ارتباط باجلوانب الشرعيَّ ، فهو عقٌد مدينٌّ حمٌض، ويتمُّ االقَتان بني الزوجني حبسب ما اتَّفقا  
الق هلا، وال قوام  له، وال طاع  عةليها، وال طعةليه، والذي غالبًا ما يكون عةلى أساس املساواة التامَّ  بينهما فال مهر 

له، وال حيقُّ لةلزوج مبوجب هذا الزواج أن يعدِّد من الزوجات مطةلقاً، وأما النفق  والسكىن فبحسب االتفاق الذي جرى 
 يت تسمح هبا ، ووفق احلاالت اخلاصَّ  واالسثنائيَّ  ال18غري أنَّ الراغَبني يف الزواج إذا كانا أقلَّ من سنِّ  .18بينهما

 

                                                           
 . 88، ص الزواج المدنيُّ دراسٌة مقارنةٌ كبارة، (14)
  16Familjes se Shqiperise, page Kodi i انظر: ( 15)
  . 14، ص30املادة رقم ، املصدر السابق(16)
 .14، صاملصدر السابق(17)
 .424، قسم فقه األسرة، صلموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرةاانظر: ( 18)
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ما قاصران يف هذه احلال ، وعةلى احملكم  املختصَّ  أن  احملكم ، فإن لذوي الزوجني حقُّ االعَتاض عةلى هذا الزواج؛ ألهنَّ

 .19تبتَّ يف هذا االعَتاض وفق ما تراه مناسباً 
ً  قانونيًَّ  يف إثبات النسب لألوالد الذين ي  ا الزواج، وأثناء قيام العالق  ولدون بعد هذوالزواج املدينُّ يف ألبانيا يُعترب حجَّ

 الزوجي  إىل أن ينتهي هذا العقد أليٍّ سبب من األسباب كالوفاة والفسخ.
والزواج املدينُّ يف ألبانيا هو وليد القوانني الوضعيَّ  املوغةل  يف العةلماني ، ويعترب هذا القانون مستنَسخًا عن القوانني  

 بامتياز وال اٍت ثقافيٍ  خمتةلفٍ  عن البيئ  الثقافيَّ  لةلشعب األلباينِّ، وبالتايل فهو قانوٌن وضعيٌّ الناشئ  يف بيئ 20األوروبيَّ 
 عالق  له بالشرع من قريٍب وال من بعيٍد.

ه والزواج املدينُّ يف ألبانيا ال يشَتط وجود املهر بل ال يَعَتف به أصاًل، ويرى فيه ابتذاالً لةلمرأة وانتقاصاً من كرامتها، ألنَّ  
يراها تبذل جسدها مقابل املال أي مقابل دخول الرجل هبا دون أن يفطن هؤالء املشرِّعون من دون اهلل عز وجل إىل 

اء العالق  لةلمرأة وتطييٌب خلاطرها، وأنَّه إشعاٌر لةلزوج مبسؤوليَّ  الزواج وتِبعاته، كي يتأَّنَّ يف إهن حكم  املهر، وأنَّه تكريٌ 
 كما سبق بيانه.  .21الزوجيَّ  بالطالق، إىل غري ذلك من احِلكم اليت شرع اهلل املهر لتحقيقها

نده أن إالَّ أنَّه ال يشَتط عدالتهم بل يكفي عأضف إىل ذلك أنَّ الزواج املدينَّ وإن اشَتط الشهود أو أخذ شهادهتم،   
يكون الشهود قد بةلغوا السنَّ القانونيَّ  اليت تؤهِّةلهم لةلشهادة، حيث ميكن ملن يريدان اإلشهاد عةلى زواجهما أن خيرجا 

 اج، و أو أحدمها إىل الشارع، ويعرض عةلى املارَّة احتياجهما إىل شاهدين، فأي شخص قبل أن يشهد هلما عةلى ذلك الز 

                                                           
 Kodi i Familjes se Shqiperise, page 14انظر: ( 19)
ساسي يف احلياة وهي يف ذلك تثبت لنا أن لةلدين دوره األ ،من البالد الغربي  قد أخذت بالكثري من التشريع الكنسيوجتدر يب اإلشارة إىل أن هناك جمموع  (20)

يف هذه  ياالجتماعي  بشكل عام ويف الزواج يشكل خاص. وفيما يةلي طائف  من قوانني بعض الدول األوروبي  لنرى مدى األثر الذي تركه التشريع الكنس
 القوانني.
فالعربة إذن بالزواج  مت وفق الطقوس واملراسم الديني . ،القانونني الربتغايل والبةلغاري: ال يعترب هذان القانون الزواج املدين إال إذا اقَتن بزواج ديين -1

 الديين وليس بالزواج املدين.
ال كان الزواج ط لكل منهما اشَتاطًا خاص  جيب اتباعها وإويشَت  ،القانون الربيطاين: يأخوذ القانون الربيطاين بالزواج املدين والديين يف آن واحد -2

 باطالً.
ود وجيب أن يعقد زواج األرثوذكسيني عةلى يد كاهن من هذه الكنيس  وحبضور ثالث  شه ،القانون الصريب: يأخذ هذا القانون بالزواج املدين والديين -3

 وفق أحكام الطقوس املذهبي .
هذان قانونان بالزواج املدين والديين لةلذين ينتمون إىل املذهب الكاثوليكي. فهذه اجملموع  من القوانني املدني  القانون االسباين واإليطايل: يأخوذ  -4

-71، صالمدنيُّ دراسةٌ مقارنةٌ  الزواجاملعاصرة يف البالد الغربي  تؤيد بقاء األثر الديين يف جمال الزواج وأنه مل ينهزم يف هذا اجملال التشريعي. كبارة، 
74. 

  .185، ص1ج م،1997 -ه1417، 7املكتب اإلسالمي، طشرح قانون األحوال الشخصيَّة،  ،مصطفى السباعي،( 21)
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ميكن أن يةلج معهما إىل البةلديَّ  وحيضر معهما، ويوقع عةلى حمضر العقد ويتم الزواج، بل يقبل شهادة غري املسةلم عةلى 

اد الدين بني الزوجني، ويورِّث أحدمها من اآلخر  22أنكح  املسةلمني، فهو ال يشَتط اإلسالم أصالً  بل إنَّه ال يشَتط احتَّ
جيعل حقَّ إهناء الزواج بيد الزوج والزوج  كةليهما من خالل طةلٍب يتقدَّم به أحدمها أو  ولو كانا خمتةلفني يف الدين، و 

 كالمها إىل احملكم .
كما أن القانون املذكور ال يعترب الذكورة شرطاً لةلشهود فيجيز شهادة املرأتني عةلى عقد النكاح، وهذا خمالف لةلشرع     

ساء إال يف املعامالت املالي ، أو ما ال يطةلع عةليه إال النساء كعيوب املطهر الذي يشَتط الذكورة وال جييز شهادة الن
النكاح وإثبات النسب وغريها، بل هو خمالف حىت لةلمذاهب الفقهي  والعةلماء الذين جييزون شهادة املرأتني عةلى عقد 

 .23عةلى عقد النكاح كاملذهب احلنفي مثالً  النكاح، ألهنم اشَتطوا شهادة رجل آخر
وجدير بالذكر يف هذا املقام أنَّ الزواج املدينَّ حَيظُر تعدَّد الزوجات كما مر ذكره، حيث ال يصحُّ لةلرجل أن يتزوَّج    

، وال يَتتَّب عةلى 24ما مل يتمَّ فسخ زواجه السابق أكثر من واحدٍة يف نفس الوقت، ويعترب ذلك أمرًا خمالفًا لةلقانون
القانون أيَُّ  آثاٍر قانونيٍَّ ؛ كإثبات النسب، أو التوارث، أو تقاسم املمتةلكات إذا الزواج الثاين إن حصل خارج إطار 

 حصل طالٌق خارج إطار القانون أيضاً.
كما أنَّ الزواج املدينَّ اليُقرُّ أيَّ حقٍّ لكال الزوجني من احلقوق اليت يقرِّها الشرع، كحقِّ الطاع  لةلرجل عةلى املرأة، وحقِّ    

ا يرجع موضوع النفق  القوام  له عةل يها، كما ال يُقرُّ بعض احلقوق الشرعيَّ  لةلزوج  عةلى الزوج، كحقِّ النفق  والسكىن، وإمنَّ
كما ال يوجب هذا القانون عةلى الزوج  استئذان زوجها إذا رغبت يف العمل،   .25والسكىن إىل التوافق الذي يتمُّ بينهما

 نسني.وق الشرعيَّ  املقرَّرة يف الشريع  اإلسالمّي  حبجَّ  املساواة بني اجلأو يف اخلروج من البيت، إىل غري ذلك من احلق
أنه ال يعترب عقدًا شرعيًا حتلُّ به املعاشرة  ويظهر لةلباحث من خالل النظر والتأمُّل يف حقيق  هذا النوع من الزواج   

 اث وحلوق الولد، ووجوب النفق ، وثبوت املري الزوجيَّ ، أو تةلزم منه اآلثار الناجت  عن عقد الزواج، من حل املعاشرة، 
 

                                                           
 .374-373، ص1العمراني، فقه األسرة المسلمة في المهاجر، ج( 22)
حتقيق سائد  ،م2013-ه1434، 2طدار البشائر اإلسالمي  ودار السراج، شرح مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي،  ،أيب بكر الرازيالجصَّاص، ( 23)

 .246، ص4ج، بكداش
  11Kodi i Familjes se Shqiperise, pageمن القانون.  9انظر: املادة رقم  (24)

 .55ص ،2005/يناير 5تاريخ النشر  ،من العهد إضاف  ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّ  املقدَّم  من الدول األطراف مبوجب املادتني 
 . 11/19ص ، 41و  9املادة رقم ، السابقاملصدر (25)
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وغريها من األحكام الشرعي ، وإن كانت هذه اآلثار ثابت  من الناحي  القانونيَّ ؛ ألنَّه يصادم أحكام الشريع  اإلسالميَّ  

 ، ويتَّضح ذلك من خالل ما يأيت:26وال يتَّفق معها حبال
 من موانع النكاح وال من موانع املرياث.  مل يعترب الزواج املدينِّ اختالف الدين مانعاً  -1
 أنَّ الزواج املدينَّ حرَّم تعدُّد الزوجات، ويُعترب ذلك أمراً خمالفاً لةلشرع. -2
 الزواج املدينُّ ال يشَتط وجود املهر بل ال يعَتف به أصاًل. -3
 مل يعترب الرضاع مانعاً من موانع الزواج. -4
 مل يشَتط الويلَّ يف النكاح. -5
 م يف الشهود.مل يشَتط اإلسال -6
، ورتب عةليه حتري النكاح. -7  أجاز التبينِّ

وكلُّ ذلك خمالف لشريع  اإلسالم اليت أباحت تعدُّد الزوجات بشرط العدل، واعتربت الرَّضاع  كالنسب يف التحري،     
، واعتربت اختالف الدين مانعًا من موانع الزواج واملرياث،  وأوجبت املهر عةلى الرجل وإعطائه لةلمرأة، وحرَّمت التبينِّ

 .27روط يف الشهود مل يراعها القانون يف عقد الزواج املدين بتاتاً واشَتاط الويل باإلضاف  إىل اشَتاط ش
غري أنه ميكن لةلمسةلم الواقع يف هذا النوع من الزواج إما بسبب الغفةل  أو اخلطأ أو اإلمهال أو اجلهل أن يصحِّح ما    

شهود، واملهر، ر الويل، والهو فيه من ارتباطه بالزوج  بالعقد املدين؛ بأن يكمل أركان وشروط العقد الشرعي، من إحضا
وتسجيل ذلك لدى إمام املسجد أو اجلمعي  أو مركز من املراكز إسالميَّ ، كي يأخذ عقد النكاح طريقه املشروع، وخيرج 

 .28املسةلم من ورط  احلرام اليت قد تصاحبه طول حياته
ن من املسةلمني وحبضور شاهدي ،وموافقته أما إن عقد املسةلم زواجه يف احملاكم املدني  أو البةلدي  بعةلم الويل أي برضاه

  ولو مل يتم العقد يف املسجد أو املركزفالباحث يرى صح  عقد النكاح املدين يف هذه الصورة  ،29عند كتاب  العقد

                                                           
 .374، ص1العمراني، فقه األسرة المسلمة في المهاجر، ج( 26)
، قسم فقه األسرة، الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة. 37ص ،11ج ،النوازل املعاصرة يف فقه األسرةالفقه الميسر،  ،وآخرون ،الطيار( 27)

 .425ص
 .375، ص1المسلمة في المهاجر، ج العمراني، فقه األسرة( 28)
أيب زكريا حمي الدين  ،. النووي243ص، 4ج ،كتاب النكاح  ،شرح مختصر الطحاوي ،رجالن أو امرأتان على خالف بين الفقهاء. انظر: الجصاص(29)

، 11ج ،حتقيق حممد بن رياض األمحد ،م2014-ه1435، 1، طصيدا بريوت ،املكتب  العصري  ،المجموع شرح المهذب، كتاب النكاح ،بن شرف
  .211ص
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 ام الشرع املطهرفيه أحكألنه ُروعي  ،اإلسالمي. فمىت توفرت هذه األركان والشروط يعترب عقد الزواج صحيحًا نافذاً 

ملا سبق أن املهر شرط لزوم ال شرط صح  لإلتفاق احلاصل عةلى جواز عقد الزواج دون  ،ولو مل ينص العقد عةلى املهر
 .31الزوج أن يفرض هلا مهراً يقارب مهر امرأة مبثل وضعها فقراً وغىن ووجاه عةلى ولكن جيب  .30الصداق

املبادرة إىل  ب عةليهجي، و حرام ودخل هبا دون عقد شرعي ،عقد الرجل عةلى املرأة عقداً مدنياً  وجتدر يب اإلشارة إىل أن
دخوله باملرأة قبل العقد الشرعي وإن وصم باحلرم  ال يصل إىل درج   إال أن ،إجراء عقد شرعي يستحل به الدخول

 .32ألنه عقد مشتبه به وليس مقطوعاً ببطالنه" ،وال يعترب أوالده غري شرعيني ،الزنا
 الثالث: عقد التعايش: المبحث  
وهناك شكٌل آخٌر من أشكال تنظيم العالق  اجلنسيَّ  يسمى التعايش. وقد قنَّن قانون األسرة األلبانيَّ  هذا التعايش    

ن الةلذيالرجل واملرأة من مدون  األسرة حيث جاء فيهما:"التعايش هو اتفاق بني  164و 163من خالل املادتني 
الزوجني من حيث االستمراريَّ  والدميوم ، وميكن لةلمتعايشني أن يوقِّعا اتفاقاً أمام كاتب العدل، يعيشان حياًة مشَتكً  ك

 .33والذي من خالله حيدِّدان اآلثار املَتتِّب  عةلى العيش معاً فيما يتعةلَّق باألطفال واملمتةلكات اخلاصَّ  هبما أثناء تعايشهما"

وال يُعترب التعايش زواجًا مدنيَّاً، وال تَتتَّب عةليه احلقوق اليت رتَّبها القانون عةلى الزواج املدينِّ كاحلقوق املاليَّ  أو    
 :34الشخصيَّ ، وهناك أوجه اختالٍف بني الزواج املدينِّ وعقد التعايش ميكن لةلباحث إمجال أمهِّها فيما يأيت

رب ميكن لآلخر مراجع  اجلهات الرمسي  إلهناء عقد التعايش، ألنَّ التعايش ال يعتإذا تويفِّ أحد املتعايشني فال  -1
زواجاً. وحىت ُيسمَّى الشخص متزوِّجاً جيب أن يقوم بإجراءات الزواج حسب الشروط املنصوص عةليها يف 

 القانون، وهذا ما ال يتوفَّر يف التعايش.

                                                           
شهاب  ابن حجر، .329، ص4، كتاب التكاح، جمواهب الجليل ،طاباحل. 364ص، 4ج ،كتاب النكاح  ،شرح مختصر الطحاوي ،الجصاص(30)

الشيخ م، حتقيق 2013-ه1434، 1الرسال  العاملي ، ط ، فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ، كتاب النكاح،بن حجر العسقالين أمحد بن عةليالدين 
 المغني، ،موفَّق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد. ابن قدامة، 417، ص15ج عادل مرشد وآخرون،الشيخ احملقق شعيب األرنؤوط و احملدث 

، 10ج م، تتحقيق عبد اهلل بن عبد احملني الَتكي وعبد الفتاح حممد احلةلو،1998-ه1417، 3دار عامل الكتب، الرياض/السعودي ، ط ،كتاب الصداق
 .97ص

ه 12/11/1430 ، يف التاريخحبث مقدم لرابط  العامل اإلسالمي، 40-39ص ،من أحكام األحوال الشخصية لألقليان المسلمة ،خالد ،عبد القادر(31)
 .م11/11/2009املوافق 

 م.2002-ه1423 ،1ط ،بريوت/لبنان ،دار ابن حزم ،407ص ،أحكام األحوال الشخصية للمسلمين في الغرب سامل عبد الغين، ،الرافعي(32)
  58Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: ( 33)
  E Drejta Familjare, page  268-270انظر:( 34)
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ر ال يرثه  وفاة أحدمها؛ فةلو مات أحد املتعايشني فإنَّ اآلخ عدم التوارث بني املتعايَشني يف عقد التعايش عند -2

كما هو احلال يف الزواج املدينِّ، ألنَّ عمةليَّ  إهناء الزواج عةلى حنٍو رمسيِّ البدَّ من أن تكون يف احملكم ، 
إن كانا و  بينما ال ميكن ألحد املتعايشني أن يُثبت لةلمحكم  أنَّه متزوٌِّج، ألنَّ التعايش ال يعترب زواجاً،

 يتعايشان معاً عةلى هيئ  األزواج.
إثبات النسب لألوالد يف الزواج املدينِّ يعترب أثرًا من آثار هذا العقد، بينما ال يعترب إثبات النسب ألوالد  -3

ا يتمُّ إثبات النسب بناًء عةلى أنَّ القانون األلباينَّ مل يفرِّق يف إثبات  املتعايشني أثرًا لعقد التعايش، وإمنَّ
أو مبعىن آخر بني أوالد النكاح وأوالد السفاح،  .35النسب بني األبناء الشرعيِّني واألبناء غري الشرعيِّني

االعَتاف باألموم  أو األبوَّة لةلطفل املولود خارج :" 167فجميعهم يثبت نسبهم، كما جاء يف املادة 
ما نصُّه:"األطفال  4املادة كما أنَّ هلم نفس احلقوق، فقد جاء يف ،36إطار الزواج ال ميكن التنازل عنه"

 .37املسؤوليَّات اليت لألطفال الذين ولدوا يف إطار الزواج"املولودون خارج إطار الزواج هلم نفس احلقوق و 
ام كاتب العدل كما يف سبق بياهنا. وأمَّا عقد التعايش فيتمُّ أميتمُّ عقد الزواج املدينِّ يف البةلدي  وبالكيفيَّ  اليت  -4

 وبالتايل فإنَّ البةلدي  غري مسؤولٍ  عن تنظيم شؤون املتعايشني. .16438املادة 
 يتمتَّع عقد الزواج املدينِّ باحلماي  القانوني ؛ فيستطيع الزوجان أن يةلجئا إىل القانون يف أيِّ نزاٍع حيدث بينهما، -5

ا حُتلُّ النزاعات بني الزوجني من خالل التوافق بينما ال  يتمتَّع عقد التعايش بتةلك احلماي  القانوني ، وإمنَّ
 .39بينهما

قنِّن  لةلعالقات اجلنسيَّ  بني الذكور  -6
ُ
نظِّم  وامل

ُ
إنَّ التعايش ال يسمَّى زواجاً، وإن اعترب شكاًل من األشكال امل

أنَّ  أنَّ كثرياً من الناس يعدُّونه خطوًة حنو الزواج، حيث يزعمون بواإلناث، والتعايش وإن مل يعترب زواجاً إال
 املتعايشني يكون لديهما الوقت الكايف لكي يتعرَّف كلُّ واحٍد منهما عةلى طباع اآلخر قبل أن يقدما عةلى

 

                                                           
 Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, page 25من الدستور.  54انظر: المادة رقم ( 35)

E Drejta Familjare, page 272 
 Kodi i Familjes se Shqiperise, page 59انظر: ( 36)
 .10، صاملصدر السابق(37)
 .58، صاملصدر السابق(38)
  E Drejta Familjare, page 270انظر:( 39)
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زواج املدينِّ بل ميكنهما الالزواج املدينِّ الكامل، عةلماً بأنَّ القانون ال يةلزِم املتعايشني باالنتقال من التعايش إىل   -7

 .40أن يستمرَّا يف التعايش طيةل  حياهتما
، 41اشَتاط الشهادة يف الزواج املدينِّ، حيث نصَّ القانون عةلى وجود شاهَدين يشهدان عةلى الزواج املدينِّ  -8

 بينما مل تنصَّ املوادُّ املنظِّم  ملوضوع التعايش عةلى اشَتاط الشهود.
 ا: واالختالفات بني عقد التعايش وعقد الزواج املدينِّ، إالَّ أنَّ مثَّ  أوجهاً لالتِّفاق بينهما ومنهوبالرغم من هذه الفروق    

 اشَتاط الرضا بني املتعايشني كما هو مشَتط يف املتزوِّجني زواجاً مدنيَّاً. -1
 نفس الوقت حبكم يفعدم التعدُّد يف التعايش كما هو يف الزواج املدينِّ، فةليس لةلرجل أن يتعايش مع امرأتني  -2

 حيث يُعترب ذلك من باب اخليان  لةلتعايش. 42القانون
إنَّ التعايش يشبه عقد الزواج املدينِّ من حيث االستمراريَّ  والدميوم ، ملا سبق بيانه أنَّ التعايش ليس بالضرورة  -3

 أن يكون خطوًة حنو الزواج بل ميكن أن يستمرَّ التعايش بني املتعايَشني طوال عمرمها.
كما يشبه عقد التعايش عقد الزواج املدينِّ من حيث تقاسم املتعايَشني احلقوق والواجبات فيما يتعةلَّق برعاي   -4

األبناء حسب ما يتمُّ التوافق عةليه، شأهنما يف ذلك شأن املتزوِّجني زواجًا مدنيَّاً،  كما يتمُّ أيضًا التوافق 
 .43عةلى املسائل املاليَّ  كالنفق  والسكىن وغريمها

 :لبانياأل الرابع: موقف الشريعة من عقود الزواج في القانون والمجتمع المبحث   
، والعقد امل باحثعرفنا يف امل   ا ثالث  عقود هي: العقد الشرعيُّ دينُّ، السابق  أنواع العقود يف اجملتمع األلباينِّ، وعرفنا أهنَّ

وعقد التعايش. وعرفنا أيضًا أوجه االتِّفاق واالختالف بني العقدين الثاين والثالث. ويف هذا املبحث سيعمد الباحث 
قد الثاين والثالث   العقد املدينِّ والتعايش  ، من خالل إجراء مقارنٍ  بني العإىل بيان موقف الشرع املطهَّر من العقَدين 

الشرعيِّ والعقد املدينِّ وعقد التعايش، وسيتَّبع الباحث يف هذه املقارن  موقف الشرع املطهَّر من العقَدين املذكوَرين حيث 
 والتعايش. أحكام الشرع املطهَّر، وعقَدي الزواج املدينِّ  يوجد نقاط اتِّفاٍق ونقاط اختالٍف بني العقد الشرعيِّ املنسجم مع

 ويف ما يأيت تفصيل ذلك:

                                                           
 .274، صالسابقاملصدر (40)
  Kodi i Familjes se Shqiperise, page 17من قانون مدونة األسرة. 30انظر: المادة رقم ( 41)
  .58ص، 164-163املادتان ، املصدر السابق(42)
 E Drejta Familjare, page 272انظر: ( 43)
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 أوجه االتِّفاق واليت ميكن إمجاهلا فيما يأيت: أواًل:

توفر الرضا بني الزوَجني: وهو مبدأٌ مستقرٌّ يف العقود عموماً، ويف عقد الزواج عةلى جه  اخلصوص، وقد جعل  -1
وجني كيفيًَّ  تتمثَّل باإلجياب والقبول الذين سبق بياهنما، فباإلجياب والقبول يُعرف رضا الز له الشرع املطهَّر  

اه إرادة كلٍّ منهما إىل إنشاء العقد، ومبدأ الرضا هذا متوف ٌِّر أيضاً يف الزواج املدينِّ، حيث يتمُّ تسجيل ذلك  واجتِّ
جاء يف  ذي بدوره يتأكَّد من رضا كلٍّ من الطرفني. حيثالزواج وتقنينه أمام املوظَّف املختصِّ يف البةلدي َّ ال

 .44"زوجنيحلرَّة لكال الواإلرادة االزواج يتمُّ أمام موظَّف األحوال املدنيَّ  باملوافق   عقدما نصُّه: " 8املادة رقم 
الشروط املتعةلِّق  باألهةليَّ : كالبةلوغ والعقل واالختيار، حيث يشَتطها العقد الشرعيُّ، وكذلك هي مشَتَطٌ  يف  -2

ال يربم عقد الزواج بني الرجل واملرأة واليت جاء فيها:" 7الزواج املدينِّ، ويف التعايش أيضاً كما يف املادة رقم 
وخوَّل القانون أيّاً من الزوجني إهناء عقد الزواج وإبطاله إذا متَّ بغري رضا الزوجني   .45سن  " 18 الذين هم دون

الزواج الذي انعقد دون موافقٍ  حرٍَّة، ودون ما نصُّه: " 33كما لو مت باإلكراه أو التهديد، حيث جاء يف املادة 
كما اشَتط القانون أن يكون الزوجان عاقةَلني وغري جمنوَنني أو ،46الزوجني أو أحدمها يعترب باطاًل" رضا كال
 .47معتوَهني

الشهادة عةلى عقد النكاح: وهي شرٌط يف عقد النكاح الشرعيِّ، كما هي كذلك يف عقد الزواج املدينِّ، فقد  -3
، وعقد الزواج املدينِّ وإن 48حضور شاهَدين اثنني إلمتام عقد النكاح 30ادة رقم اشَتط القانون األلباينُّ يف امل

اشَتط الشهادة إالَّ أَّن القانون مل يشَتط يف الشهود أيَّ شرٍط إضايفٍّ ِسوى شروط األهةليَّ  املعترَبة كالبةلوغ 
روط املطةلوب  الزواج الشرعيِّ يف الشوالعقل واالختيار، ويف هذا اإلطار فإنَّ عقد الزواج املدينِّ خيتةلف مع عقد 

 يف الشهادة، كما سيأيت بيانه عند رصد نقاط االختالف. وأمَّا عقد التعايش فةلم يشَتط له الشهادة مطةلقاً.
 

                                                           
 pageKodi i Familjes se Shqiperise , 11انظر: ( 44)

 .55ص ،2005/يناير  5تاريخ النشر  ،من العهد إضاف  ألبانيا 27و 16املقدَّم  من الدول األطراف مبوجب املادتني التقارير األوليَّ  
 11Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: ( 45)
/يناير  5تاريخ النشر  ،العهد إضاف  ألبانيامن  27و 16التقارير األوليَّ  املقدَّم  من الدول األطراف مبوجب املادتني . وانظر: 18، صاملصدر السابق(46)

 .55ص ،2005
تاريخ  ،من العهد إضاف  ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّ  املقدَّم  من الدول األطراف مبوجب املادتني وانظر: . 12، ص12املادة رقم ، املصدر السابق(47)

 .56ص ،2005/يناير  5النشر 
 .17، صاملصدر السابق(48)
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 ، إالَّ أنَّ قوانني األحوال49توثيق العقد: فعةلى الرغم من أنَّ العقد الشرعيَّ يقع صحيحاً من غري توثيقٍ  -4
والتوثيق أيضًا مطةلوٌب يف الزواج املدينِّ  .50الشخصيَّ  يف البالد اإلسالميَّ  تُوجب توثيقه حفاظًا عةلى حقوق الزوجني 

وهو ما ميارس  .51ويف عقد التعايش، وهذا ما ذكره قانون مدون  األسرة يف موادِّه عندما حتدَّث عن توثيق عقد الزواج
اج ، فبعد أن يتَّفق الزوجان عةلى الزواج ويتحقَّق كلٌّ منهما من رغب  اآلخر يف الزو اجتماعيَّاً أيضاً مبوجب ذلك القانون

ما يبادران إىل الذهاب إىل البةلديَّ  حيث يعةلنان عن رغبتهما يف الزواج أمام املوظَّف املختصِّ  كما نصَّت  ،52منه، فإهنَّ
ا يتمُّ طةلب اإلعالن لةلزواج من ِقَبل ال 16املادة  ظ  أو البةلديَّ  الوكيل املعنيَّ من ِقَبةلهما يف احملاف زوجني أوعةلى أنه:"إمنَّ

 فإذا مل يتم التوثيق من خالل اإلجراءات اليت حددها القانون املدين؛  .53الزوجني يف املستقبل" اليت يقيم فيها كلٌّ من
 
 

                                                           
شَتطوا ي يف كتب الفقهاء القدامى يف هذه املسأل  وحبسب طبيع  اجملتمع املسةلم السابق وطبيع  اجراءات الدول  يف ذلك الزمان جيد أن الفقهاء مل والناظر( 49)

ه النطق باالجياب دتوثيق العقد عةلى يد قاض أو عامل، ويستطيع العاقدان إجراء العقد بنفسيهما من غري احتياج إىل وسيط يقوم بإجرائه، ويكفي يف انعقا
هاره. وعةلى شوالقبول مشافه  حبضور الشهود، ومل يكن يطالب املسةلمون بتسجيل عقد الزواج، وكل ما طةلبته الشريع  هو اإلشهاد عةليه، واستحب إعالنه وإ

كال إلمتام الزواج، ال يفرض شكالً من األشهذا، فتسجيل العقد وتوثيقه أمر ال تشَتطه الشريع  اإلسالمي  لصح  العقد، فالتصور اإلسالمي من حيث املبدأ 
خصي  إلثباته، سواء  شفعقد الزواج شأن سائر العقود يتم كما ذكرنا مبجرد اإلجياب والقبول، وال يتوقف وجوده وثبوته عةلى بين  كتابي  بل تكفي فيه البين  ال

 قوق، هذا عند الفقهاء القدامى. أما اليوم ويف زمن خمتةلف من مجيع النواحيكان ذلك فيما يتعةلق بنفس العقد، أو آثاره من مهر ونفق  وما إىل ذلك من احل
ارس واجلامعات دحيث اقتضت طبيع  احلياة أن يكون هناك وثائق إثبات، وجوازات سفر، وشهادات ميالد، ودفَت عائةل ؛  وكةلها وثائق رمسي  مطةلوب  لدخول امل

ملختص  عامالت وحتفظ هبا احلقوق، فاقتضى ذلك ضرورة تسجيل عقد النكاح وتوثيقه رمسياً لدى اجلهات اوتوثيق كثري من املعامالت والعقود؛ لتضبط هبا امل
تقي  ،ابن تيمي : ريف الدول  بقصد محاي  الزوجي ، واحملافظ  عةلى مصاحل العقد. هذا باالضاف  عةلى دفع الشبه  وإثبات النسب، وقيام الزوجي  الصحيح . انظ

 ،ربي  السعودي جممع املةلك فهد لطباع  املصحف الشريف، املدين  النبوي ، املمةلك  الع ،مجموع الفتاوى ،د بن عبد احلةليم بن تيمي  احلراينالدين أبو العباس أمح
. 133-136، صمستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق. األشقر، 131، ص2، جت/ عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،م1995ه /1416ط 

، عةلى الرابط 2014ديسمرب  4تاريخ  ،في الدول غير اإلسالمية في توثيق الزواج والطالق دور المراكز اإلسالمية ،الحميد عبد، المجالي
  /http://www.mohamah.net/answer/20316اآليت:

نائبه قبل إجراء عقد الزواج.  يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو -من قانون األحوال الشخصيَّة االردني ما نصُّه:" أ 36جاء في المادة ( 50)
 يوثق القاضي أو من يأذن لع عقد الزواج بوثيقة رسميَّة". -ب

عيِّ ا يوجد تعريٌف مباشٌر للزواج في مدونة األسرة األلبانيَّة، مع أنَّ الزواج يشكِّل حدثًا هامًَّا في حياة اإلنسان من الجانب االجتمعلما بأنه ال (51)
  E Drejta Familjare, page 85 والقانونيِّ أيضاً. انظر:

، 2005/يناير  5تاريخ النشر  ،من العهد إضاف  ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّ  املقدَّم  من الدول األطراف مبوجب املادتني انظر: ( 52)
 .55ص

 Kodi i Familjes se Shqiperise, page 13-  16من قانون مدونة األسرة. 28و 19و 18و 17انظر: المواد رقم( 53)
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رام عقد الزواج ألسباب قانوني ، إب تقرر احملكم إال يف احلاالت اليت لةلزواج كي يعَتف به فإنه البد من إعالن جديد 

 .54عامدون اإلعالن عنه بناء عةلى طةلب املدعي ال
أوجه االختالف: بالرغم من أوجه االتفاق السابق  بني عقد الزواج الشرعيِّ وعقد الزواج املدينِّ والتعايش، إالَّ أنَّ  ثانياً:

مثَّ  فروقاً جوهريًَّ  ومفصةليًَّ  بني العقد الشرعي من جه ، والعقدين األخرَيني من جهٍ  أخرى. وميكن لةلباحث إمجال هذه 
 الفروق يف ما يأيت:

، واملهر 55ملهر يف العقد الشرعيِّ أمٌر مطةلوٌب وواجٌب عةلى خالٍف بني الفقهاء يف كونه ركناً أو شرطاً املهر: فا -1
كذلك يف عقد الزواج الشرعيِّ الذي جُيرى يف اجملتمع األلباينِّ، حيث يتمُّ التوافق عةلى املهر الذي  مطةلوب ٌ

بالد ملعجَّل، وليس كما جيري يف كثرٍي من اليُدفع كةلُّه لةلزوج  مباشرًة، أو من خالل وليِّها وهو املهر ا
اإلسالميَّ  حيث يقسم املهر فيها إىل معجٍَّل يُدفع مباشرًة، ومؤجٍَّل يتمُّ دفعه عند حةلول أجةله الشرعي 

 يوجد يف جممل البالطالق أو بالوفاة، لكنَّ املهر ال ُيشَتط يف عقد الزواج املدينِّ أو يف عقد التعايش، و 
هر بانيَّ  أيَّ  إشارٍة إىل املهر، ال يف قانون مدوَّن  األسرة األلبانيَّ  وال يف غريه، ممَّا يدلُّ عةلى أنَّ املالقوانني األل

هذا حيث ينظر القانون إىل املهر باعتباره مثناً لةلمرأة و ليس شرطاً يف عقد النكاح وال هو واجٌب إلمتامه، 
 ر اليت سبقت اإلشارة إليها.جَتنٍّ من القانون وسطحيٌَّ  يف فهم ِحَكم امله

ثل: زوَّجُت م صيغ  العقد: يتبىنَّ الشرع املطهَّر صيغً  لةلعقد تتمثَّل باإلجياب والقبول وألفاٍظ شرعيٍَّ  خمصوصٍ ، -2
أمَّا الصيغ  يف عقَدي الزواج  .56وأنكحُت ومةلَّكُت يف اإلجياب، وقبةلُت أو تزوجُت أو نكحُت يف القبول

من خالل مناذج معدٍَّة  -غ مبا فيه الصي -املدينِّ والتعايش فةليست حمدَّدًة بألفاٍظ معيَّنٍ ، وغالباً ما يتمُّ العقد
 .57مسبقاً وخمصَّصً  هلذه الغاي 

 
                                                           

من قانون مدون  األسرة ما نصه:" بناء عةلى طةلب املدعي العام يف املقاطع  اليت ينعقد الزواج بني الزوجني يف املستقبل، احملكم   29جاء يف املادة ( 54)
 Kodi i Familjes se Shqiperise, page  16 الزواج دون اإلعالن عنه".انظر:إبرام األسباب هام ، قد تقرر 

ابن  دار بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ،أيب الوليد حممد بن أمحد بن حممدابن رشٍد،  .417، ص 15كتاب النكاح، ج ابن حجر، فتح الباري،( 55)
 .874/862، ص 3ج ،حتقيق ماجد احلموي ،م2012-ه1433، 2حزم، ط

الّزحيلي، وهبة، الفقه . 35، ص 1م، ج1967-ه1387، دار النهض  العربي ، بريوت لبنا،الفقه المقارن لألحوال الّشخصّيةأبو العينني بدران، (56)
 .37ص ،7ج م،1985-ه1405، 2دار الفكر، دمشق سوريا، ط اإلسالمّي وأدلّته،

ا هي وسيةلٌ  لةلتحقُّق من الرض ،يف ألبانياسبق لةلباحث أن رجَّح صحَّ  عقد النكاح من حيث الصِّيغ  (57) ا الكالم  ،األنَّ الصِّيغ  ليست غايً  حبدِّ ذاهتا وإمنَّ وإمنَّ
 هنا ويف هذه اجلزئي  عن اخلالف الكبري بني الفقه اإلسالمي وقانون مدون  األسرة يف ألفاظ اإلجياب والقبول.
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 ، عةلى خالٍف الزوجالويلُّ: حيث َيشَتط الشرع املطهَّر وجود الويلِّ الذي يباشر عقد النكاح نيابً  عن  -3

ودل عةلى اشَتاط الويل يف النكاح قوله تعاىل:  .58بني الفقهاء يف كون الوالي  شرطاً أو ركناً يف عقد النكاح
َوأَْنِكُحْوا األَيَاَمى

فقد أسند القرآن النكاح إىل األولياء، فدلَّ ذلك عةلى أنَّه هو الذي يتوىلَّ العقد  59
 .61 ))ال ِنَكاَح ِإال ِبَويلٍّ(( :-صةلَّى اهلل عةليه وسةلَّم-النبِّ وقول  .60فال جيوز بغريه

وهذا ما يتمُّ يف عقد الزواج الشرعيِّ يف ألبانيا، حيث ال يتمُّ إبرام أيِّ عقد زواٍج شرعيٍّ بدون ويلٍّ. وأمَّا يف الزواج    
دخل األولياء يف نكاح اليت تسمح هبا احملكم  يف ت املدينِّ ويف التعايش أيضاً فال وجود لةلويلِّ إالَّ يف احلاالت القةليةل 

؛ ألنَّ القانون يعترب الويلَّ نوعًا من الوصاي  عةلى املرأة، وفيه انتقاٌص من أهةليَّتها، وامتهاٌن 18من هم دون سنِّ 
 لشخصيَّتها.

لك من خالل ذشروط الشهادة: حيث ختتةلف شروط الشهادة يف العقد الشرعيِّ عنها يف عقد الزواج املدينِّ و  -4
 ما يأيت:

، بينما ال يشَتط عقد 62اإلسالم: اشَتط العقد الشرعيُّ اإلسالم يف الشهود عةلى زواج املسةلمني -أ
 الزواج املدينَّ اإلسالم يف الشهود.

 

                                                           
، 179ص 11لنوويُّ، المجموع، كتاب النكاح، ج. ا373-372فتح الباري، باب النكاح، ص ، ابن حجر( 58) أيب احلسني حيىي بن أيب . العمرانيُّ

حتقيق قاسم حممد  م،2007-ه1428، 2بريوت/لبنان، ط ،دار املنهاج لةلطباع  والنشر والتوزيع ، البيان في المذهب اإلمام الشافعي،كتاب النكاح،اخلري
، باب النكاح، مؤسس  كتاب الفروعابن مفةلح، مشس الدين حممد،  .345-344ص، 9ج ،النكاحكتاب ،المغني، ابن قدامة .152ص، 9ج، النوري
 .212، ص8ج،حتقيق عبد احملسن الَتكي ،م2003-ه1424 ،1ط ،الرسال 

 [.32]سورة النور: ( 59)
 .131، ص1السباعي، شرح قانون األحوال الشخصيَّة، ج( 60)
 ،م2009 -ه1430 ،دار السالم للنشر والتوزيع الرياض/ السعودية، كتاب النكاح،سنن أبي داودسةليمان بن األشعث السجستاين، أبو داود، (61)

 ،الرسالة العالمية أبواب النكاح، ،السنن ،. ابن ماجة، أبي عبد اهلل محمد بن يزيد422، ص 2085رقم  حتقيق احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي،
 الجامع أيب عيسى حممد بن عيسى سورة،. الترمذيُّ، 79ص 3، ج1881الرقم  األرنؤوط،حتقيق شعيب ، م2010-ه1431 ،2ط ،دمشق/سوريا

، 1101الرقم  حتقيق احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي، ،م2009 -ه1430 ،دار السالم للنشر والتوزيع الرياض/ السعودية، باب الفتن الكبير،
 -ه1431 ،2ط، ، الرسالة العالمية، دمشق/ سوريان الَتمذي( أبواب النكاح)سن الجامع الكبيراحلديث صححه شعيب األرنؤوط. انظر . 348ص

 .569ص ،2ج،1126الرقم  ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،م2010
، مؤسس  الرسال  693كتاب الشهادات، ص، الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس. البهوتي، 22، ص3ابن قدامة، الكافي، ج( 62)

 م، حتقيق حممد مرايب.2014-ه1435، 1ناشرون، ط
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، وال يقبل شهادة النساء يف عقد الزواج، 63الذكورة: اشَتط العقد الشرعيُّ الذكورة يف الشهود -ب

 القانون يف الزواج املدينِّ ويعدُّ ذلك انتقاصاً من املرأة.بينما ال يشَتط ذلك 
وهي مشَتَطٌ   .64العدال : واملتمثِّةل  يف األمان  والصدق، وعدم ترك الواجبات الشرعيَّ ، أو ارتكاب احملرَّمات الشرعيَّ -ج

، بينما ال تُعدُّ العدال  شرطاً يف الشهود يف عقد الزواج امل ى بأِّي شاهٍد من عام  دينِّ، بل ُيكتفيف شهود العقد الشرعيِّ
 الناس توفَّرت فيه أهةليَّ  الشهادة املتمثِّةل  يف البةلوغ والعقد واالختيار.

اعتبار الدين: يأخذ العقد الشرعيُّ الدين بعني االعتبار، حبيث ال جُيرى عقد زواٍج بني املسةلم  وغري املسةلم  -5
 املسةلم ، كما ال جيرى عقد الزواج بنيإمجاع أهل العةلمعةلى مسةلمٍ  بأيَّاً  كان دينه، ألنَّ الكافر ال والي  له 

أمَّا عقدا الزواج املدينِّ والتعايش فال يقيمان أيَّ اعتباٍر ألمر الدين؛ فيصحُّ  .65وغري املسةلم  أو الكتابي 
 أن تتزوَّج املسةلم  غري املسةلم أو تتعايش معه، ويصحُّ أن يتزوَّج املسةلم غري املسةلم  ويتعايش معها.

 العقد الشرعيِّ أيضًا يف ألبانيا يفتعدُّد الزوجات: يعترب الشرع تعدُّد الزوجات أمرًا ُمقرًَّا ومباحاً، ويُعمل به  -6
اً. أمَّا القانون فال يُقرُّ تعدُّد املتعايشات أو تعدُّد الزوجات، يث نصَّ قانون ح ولكن عةلى نطاٍق ضيٍِّق جدَّ

 والذي فيها: "الزواج الذي مت انعقاده خالل الزواج سابق 41املادة رقم  يفمدوَّن  األسرة عةلى منع التعدُّد 
 .66بني الزوجني يعترب باطاًل"

توثيق العقد: يقصد بالتوثيق أن يذهب من يرغب يف الزواج إىل احملاكم الوضعي  لكي يقوم القاضي غري املسةلم  -7
فعةلى الرغم من أن قانون مدون  األسرة حتدَّث يف  .67الزوجني وفق شروط حمدَّدةأحياناً بعقد الزواج بني 

موادِّه عن توثيق عقد الزواج، لكن تنبغي اإلشارة هنا إىل أنَّ عقد الزواج الشرعيِّ ال يتمُّ توثيقه لدى الدوائر 
 اء يف نص املادة  آثار، حيث جاملختصَّ  يف الدول ؛ ألنَّ القانون ال يعَتف هبذا العقد وال يرتِّب عةليه أيَّ 

42 

                                                           
 ،م2011 -ه1432 2دار املنهاج جدة السعودي ، ط ،حمي الدين أيب زكريا حيىي بن شرفالنوويُّ، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، كتاب النكاح، ( 63)

 .22ص ،3ج ،. ابن قدامة، الكافي375ص ،حتقيق حممد حممد ظاهر شعبان
 .349ص ،9ج ،. ابن قدامة، المغني22ص ،3. ابن قدامة، الكافي، ج375ص ،كتاب النكاحالنوويُّ، منهاج الطالبين،  ( 64)
م، حتقيق 2008-ه1429دار احلديث القاهرة،  الهداية شرح بداية المبتدي، املرغيناين، برهان الدين أيب احلسن بن أيب بكر بن عبد اجلةليل الرشداين،(65)

 .377ص ،9ج ،. ابن قدامة، المغني248ص ،4ج الطحاويِّ،الجصاص، شرح مختصر . 293، ص1أمحد جاد، ج
  19Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: ( 66)

 .174ص ،، قسم فقه األقةليات املسةلم الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرةانظر: ( 67)
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 تنظيمه أي أنَّ الزواج أمٌر مدينٌّ حمٌض، ويتمُّ  .68:"الزواج الذي مل يتمَّ عةلناً وأمام موظَّف السجلِّ املدينِّ غري صاحٍل"

ساجد ومعىن ذلك عدم االعَتاف بالزواج الديينِّ، فكلُّ زواٍج يتمُّ بني املسةلمني يف امل .69االعَتاف به قانوناً فقطو 
أو من خالل اإلمام ال يكون معَتفاً به، ما مل يتمَّ أمام موظَّف البةلديَّ ، وحسب اإلجراءات احملدَّدة من ِقَبل الدول  

 .70األلبانيَّ  يف قانون مدون  األسرة
قاٍط جوهريٍَّ  نومن خالل ما تقدَّم يظهر لةلباحث أنَّ عقد الزواج املدينِّ وعقد التعايش خالفا الشرع املطهَّر يف    

 ومفصةليٍَّ ، ويف ما يأيت بيان ذلك:
إغفال املهر "الصداق" مع أنَّ املهر ركٌن يف النكاح أو شرٌط فيه عةلى اخلالف الفقهي املعروف، وعدم وجود  -1

املهر يف عقد الزواج يبطةله عةلى القول بالركني ، أو يوجب لةلمرأة مهر املثل عند من ال يقول بالركنيَّ  ويعتربه 
 ط لزوم.شر 

م اتفقوا عةلى أنَّه ال جيوز التوافق عةلى إسقاطه،    إنَّ ف وبغضِّ النظر عن اخلالف الفقهيِّ بني الفقهاء يف املهر، إالَّ أهنَّ
مستدلِّني عةلى ، 71هذا االتفاق باطٌل واملهر الزٌم، وجيب هلا املهر املسمَّى إذا ذكر يف العقد، أو مهر املثل إذا مل يذكر

َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاهِتِنَّ حِنْةَل ً ذلك بقوله تعاىل: 
ا جاءت بصيغ  األمر،  72 فقد دلَّت اآلي  عةلى وجوب املهر، ألهنَّ

وبذا يظهر أنَّ عدم اشَتاط املهر أو اعتباره يف عقد الزواج  .73واألصل يف األمر الوجوب ما مل تصرفه عن الوجوب قرين ٌ 
كبرٌي يف هذا العقد؛ يبطةله عند طائفٍ  من الفقهاء، ويوجب لةلمرأة مهر املثل عند طائفٍ  أخرى. وأمَّا املدينِّ ه و خةلل ٌ

ا هو تقننٌي لةلزنا احملض  .عقد التعايش فهو عقٌد باطٌل يف أصةله ألنَّه ليس زواجاً وإمنَّ

                                                           
  20Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: ( 68)

 .55ص، 2005/يناير  5تاريخ النشر  ،من العهد إضاف  ألبانيا 27و 16املقدَّم  من الدول األطراف مبوجب املادتني التقارير األوليَّ  
 page 24 Kushtetuta e Republikes se Shqiperis ,انظر: ( 69)

E Drejta Familjare, page 37-38, 43, 81.  
 pageE Drejta Familjare , 43-45,128انظر: ( 70)
حتقيق خالد عبد الرمحن ، م2002-ه1423 ،2ط ،بريوت/لبنان، دار املعرف ، االختيار لتعليل المختار، كتاب النكاح، عبد اهلل بن حممد الموصلي، (71)

 .417ص  ،15ابن حجر، فتح الباري، كتاب النكاح، ج .128-127ص ،3ج، العك
 [.4النساء: سورة ]( 72)
، 1ج ،، حتقيق: حممد عبد اهلل النمر وآخرونم2010ه/1431 ،3ط ،دار الطيب  لةلنشر والتوزيع ،معالم التنزيل أيب حممد احلسني بن مسعود،البغوي، ( 73)

م، تحقيق 2013-ه1434، 1ابن كثير، أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي، تفسير القرءان العظيم، دار ابن كثير، دمشق/سوريا، ط .475ص
 ،بريوت لبنان، مؤسس  الرسال . الخن، مصطفى، أثر االختالف في القواعد األصوليَّة، 943ص 1يوسف غلي بديوي وحسن السماحي سويدان، ج

 .265، صم2006-ه1427 ،10ط
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نَّ اإلجياب والقبول اإلجياب والقبول، إالَّ أالصيغ : أمَّا الصيغ  فعةلى الرغم من اخلالف الفقهيِّ الكبري يف ألفاظ  -2

ليسا مذكوَرين يف قانون الزواج املدينِّ، لكنَّ الباحث يرى أنَّ هذا اخلةلل غري ُمبطٍل لةلعقد أو ُمفسٍد له، 
وذلك ألنَّ هذه األلفاظ ليست ألفاظًا تَعبديًَّ  ال يصح غريها، فاملهمَّ هو الرضا، وما األلفاظ إالَّ وسيةلٌ  

 ف عن الرضا، فبأيِّ لفٍظ أو صيغٍ  متَّ فال يعترب ذلك خةلاًل، وإن كان يرجِّح أفضةليَّ  التقيُّد باأللفاظلةلكش
 الشرعيَّ ، لكن ليس إىل درج  إبطال العقد أو إفساده.

ن عقد و الويلُّ: إنَّ عدم اشَتاط الويلِّ يبطل العقد عةلى قول اجلمهور، بينما ال يرى احلنفيَّ  الويلَّ شرطاً، وجييز  -3
النكاح بعبارة النساء إَذا كانت مكةلَّف  أي بالغ  عاقةل  سواء كانت بكرًا أم ثيباً، واشَتاطه فقط يف حق 

وقد رجَّح الباحث أنَّ الويلَّ شرٌط، واحلنفيَّ  وإن مل يشَتطوا رضا الويلِّ أو موافقته  .74الصغرية واجملنون 
 البالَغني اج املدينِّ حيث ال يشَتط القانون الويلَّ يف الزوجنيلكنَّهم اشَتطوا عةلمه، وهذا ما ال حيصل يف الزو 

من عمرمها، وال يشَتط عةلمه أيضاً، فال يوجد أيُّ مانٍع قانوينٍّ من أن تقوم املرأة بتزويج نفسها من  18
األوالد  عةلى: "أنَّ قانون مدوَّن  األسرة األلبانيَّ  من  216املادة أيِّ شخٍص تراه مناسبًا هلا، فقد نصَّت 

 .76سن ً  18األوالد ب  وحدَّد القانون مرحةل  بةلوغ  .75حتت مسؤوليَّ  الوالَدين حىتَّ يصل إىل مرحةل  البةلوغ"
 وهبذا يظهر خمالف  الزواج املدينِّ لةلشرع املطهَّر حىت عةلى قول احلنفي . 

ط اإلسالم يف بيِّنً  ألنهَّ ال يشَت وأمَّا من حيث شروط الشهادة: فالزواج املدينُّ خمالٌف لةلشرع املطهَّر خمالفً   -4
الشاهَدين عةلى زواج املسةلمني، وموقف القانون األلباينِّ يف هذا اإلطار ينسجم مع َتوجَّهات الدول  

يث جاء حالعةلمانيَّ  املتطرِّف  يف عةلمانيَّتها، كما ينسجم أيضاً مع ما يزعمونه من مساواٍة بني الرجل واملرأة 
، وهذا أمٌر مستنَكٌر، 77لُّ الناس سواسي ٌ أمام القانون"مجهوري  ألبانيا ما نصُّه: "ك من دستور 18يف املادة 

َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ ألنَّ اهلل تعاىل يقول: 
أي من املسةلمني. وألَّن غري املسةلم ال يعي وال  78

ا ميثاٌق غةليٌظ كما وصفها اهلل تعاىل بقوله:   وََكْيَف تَْأُخُذونَهُ َوَقْد أَْفَضٰى يفهم ُقدسيَّ  العالق  الزوجي ، وأهنَّ
 

                                                           
 .379ص ،1العمراني، فقه  األسرة المسلمة في المهاجر، ج( 74)
  73Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: ( 75)
 .11، صاملصدر السابق(76)
 e Republikes se Shqiperise, page 14  Kushtetutaانظر:( 77)
 .[2الطالق: سورة ]( 78)
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بَ ْعُضُكْم ِإىَلٰ بَ ْعٍض َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّيثَاقًا َغةِليظًا

ر 79 أيضاً ما يَتتب عةلى شهادته من استحالٍل لةلفروج . كما أنَّه ال يقدِّ
وإثباٍت لألنساب، ممَّا جيعةله متساهاًل يف شهادته غري حُمتاٍط هلا. ومثل ذلك أيضًا يُقال يف العدال  وإن كان بصورٍة 

، ألنَّ الفاسق قد ال يأبه بالصدق، والذي يرتكب احملظورات قد ال يدرك ِعَظم ذنب الكذب أو شهادة ال   80ورز أخفَّ
وأمَّا الذكورة: فاشَتاطها مهمٌّ أيضًا لشرف عقد الزواج وأمهِّيته وخطورة اآلثار املَتتِّب  عةليه، واملرأة بطبيعتها  -5

معرَّضٌ  لةلنسيان خاصًَّ  بعد ُمضيِّ فَتة طويةل  عندما ُتستدعى لةلشهادة يف أيِّ نزاٍع حيدث بني الزوجني، 
ى ذلك فإنَّ عدم اشَتاط اإلسالم والعدال  والذكورة يف الشهود فاحتاط الشرع املطهَّر لذلك. وبناًء عةل

 .81يُبطل شهادهتم، وإذا بطةلت الشهادة بقي عقد النكاح بال شهوٍد فيكون عقداً باطالً 
وأمَّا عدم اعتبار الدين: فهو مبطٌل لعقد النكاح لةلنصوص الصرحي  يف ذلك، وألنَّ لةلشرع املطهَّر ِحَكماً  -6

 ةلط.اشَتاط التوافق يف الدين ممَّا سيأيت بيانه أو تفصيةله عند احلديث عن الزواج املختومصاحل مةلحوظً  يف 
وأمَّا منع تعدُّد الزوجات: فإنَّ هذا املنع خمالٌف لةلشرع خمالفً  ظاهرًة، لكن ليس له أثٌر عةلى عقد الزواج األول،  -7

 فَٱنِكُحواْ َما طَاَب َلُكم مَِّن ٱلنَِّساِء وقد أباح اهلل تعاىل يف كتابه الكري تعدُّد الزوجات يف قوله تعاىل: 
                                                           

 [.21]سورة النساء:  (79)
ٍ  يؤمر به  -رمحهم اهلل تعاىل–اتَّفق الفقهاء (80) عةلى أنَّ الشهادة شرط يف النكاح، عةلى خالف بينهم هل هي شرط متاٍم يؤَمر به عند الدخول، أو شرط صحَّ

 عةلى النحو اآليت: عند العقد
 .عةلى إبرامه نذهب مجهوور الفقهاء من احلنفي  والشافعي  واحلنابةل  إىل اشَتاط الشهادة عةلى عقد النكاح من خالل شاهدين عاقةلني بالغني مسةلمني يشهدا -أ

في اإلعالن وا يكوذهب املالكي  إىل عدم اشَتاط اإلشهاد عةلى عقد النكاح مبعىن ليست شرطًا لصح  العقد وإمنا هي شرط حلل الدخول، لكنهم قال -ب
شرط إلنشاء العقد لمبعىن أن يشتهر العقد أو الزفاف بني الناس وهذا يغين عن اإلشهاد. فالشهادة عندهم ليست شرطاً لالنعقاد بل هي شرط لَتتيب اآلثار، وا

  .عندهم هو اإلعالن
ن بعدهم ومن بعدهم من التابعني وم -صةلى اهلل عةليه وسةلم-النب ويظهر لةلباحث ُرجحان املذهب األول، ألن العمل عةلى هذا عند أهل العةلم من أصحاب 

كما يظهر لةلباحث أن قول املالكي  بوجوب اإلشهار .قالوا: ال نكاح إال بشهود، ومل خيتةلفوا يف ذلك من مضى منهم إال قوم من املتأخرين من أهل العةلم
شرح اص، اجلصكي  من جه  ومجهور الفقهاء من جه  أخرى يبدو خالفاً شكةلياً. انظر: واإلعالن يقوم مقام الشهادة وأكثر، ولذلك فإن اخلالف بني املال

، كتاب النكاح، جمختصر الطحاويّ  بداية المجتهد ونهاية . ابن رشٍد، 215-214، ص4،كتاب النكاح، ج مواهب الجليل. احلطاب، 243، ص4ِِ
، بيت األفكار نيل األوطار شرح منتقى األخبارالّشوكاين، حممد بن عةلي بن حممد، . 347، ص9، جالمغني. ابن قدام ، 860، ص 3، جالمقتصد

 .1195،كتاب النكاح،  صت/ رائد بن َصربي بن أيب عةلف  ،م2004 ،بريوت/ لبنان ،الدول 
أحد من األئم     هذا الزواج عةلى هذا النحوجتب اإلشارة إىل أن الزواج إذا مت بغري ويل وال شهود فهو عقد فاسد لفقدانه الشروط الشرعي ، ومل يقل بصح(81)

َتطوا حضور شاملتبوعني، فالذين قالوا بعد اشَتاط الويل وأن لةلمسةلم  أن تزوج نفسها وهم األحناف اشَتطوا أن يتم العقد حبضور الشهود، والذين مل ي
الذي  قد حبضور الويل الشرعي لةلمسةلم . وعةليه فال يصح عقد الزواجالشاهدين عند العقد واشَتطوا حضورمها عند الدخول وهم املالكي  اشَتطوا أن يتم الع

م، 2008-ه1429ابن بيه، عبد اهلل، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مركز العالمي للوسطية الكويت، ط/ انظر:  .يفتقد إىل غياب الويل والشاهدين معاً 
 .414ص



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) NO: 2, VOL: 3, 2016 

 
 55 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
َمثىَنٰ َوثُ ةلََٰث َورُبَٰعَ 

ما هو مباٌح يف السنَّ ، كما يف حديث َغيالن بن سةلم  الثَّقفّي الذي أسةلم عةلى عشر نسوٍة ، ك82
ولذا فإنَّ حظر القانون له يُعترب خمالفاً  .83فقال له صةلى اهلل عةليه وسةلم: ))أَْمِسْك َعةَلْيَك أَْربَ َعًا َوفَارِْق َسائِرُهنَّ((

 مينع تعدُّد تئاٌت عةلى اهلل يف شرعه، وختبٌُّط وتناقٌض. فالقانون اللةلشرع املطهَّر، بل هو تشريٌع من دون اهلل، واف
العشيقات ولو بةلْغن املئات، بينما مينع تعدُّد الزوجات الاليت يكون هلنَّ عةلى أزواجهنَّ احلقوق ويتمت َّْعن بالكرام  

أة وإهداٌر ألنوثتها ك فيه انتقاٌص لةلمر اإلنسانيَّ ، بينما ال حتظى العشيقات باحلقوق وال بالكرام . أمَّا الزعم بأنَّ ذل
كرميً  هلا حقوٌق  فهو من أعجب العجب، فمن الذي ينتقص من كرام  املرأة هل هو الشرع الذي يعَتف هبا زوج  ً
متكافئٌ  مع الزوجات األخريات، ويأمر األزواج بالعدل بينهنَّ، وحيرِّم أيَّ ظةلٍم أو حيٍف يقع عةلى بعضهنَّ، أم هو 

لذي ال يضيق ذرعاً بالعشيقات املبتذالت املمتهنات الاليت ال حدَّ لعددهن، والاليت ال يتمت َّْعن بأيَّ  محايٍ  القانون ا
قانونيٍَّ ، وإمنَّا يَتكن عند انتهاء العشيق من نزوته؟! وهلذا فإنَّه أكرم لةلمرأة أن تكون الزوج  الرابع  من أن تكون 

 العشيق  الوحيدة.
بتوثيق العقد الشرعي: فهذا أمٌر مستنَكٌر، وخمالٌف لةلشرع املطهَّر خمالفً  بيِّن ،؛ ألنَّ القانون أما عدم السماح  -8

ال يعَتف بالعقد الشرعي أساساً، وال خيفى عةلى ذي عقل وبصرية ما يف هذا القانون من ظةلم وإجحاف 
مون عقوداً شرعيًَّ  األلباينِّ يرب  وإعتداء عةلى حقوق املسةلمني يف ألبانيا، فإنَّ املةلتزمني باإلسالم من الشعب

يق إمام املسجد ويكون ذلك يف الغالب عن طر  ،متوافق ً مع الشريع  اإلسالميَّ  يف الزجيات اليت تتمُّ بينهم
 وحيتفظ كلٌّ من الزوج والزوج  بنسخٍ  منها، كما يتمُّ يف الغالب إيداع، أو طالب عةلٍم موثوٍق يف اجملتمع

. وهبذا يظهر خمالف  84ف عةلى إجراء العقد كطالب العةلم الشرعيِّ أو إمام املسجدنسخٍ  أخرى لدى املشر 
 قانون مدون  األسرة األلباين لةلشريع  اإلسالمي .

    

                                                           
 [.3]سورة النساء: ( 82)
. 359، ص1128. الترمذيُّ، الجامع الكبير، أبواب النكاح عن رسول اهلل، رقم 131، ص3،ج1953ابن ماجة، السنن، أبواب النكاح، رقم  (83)

 الشيخ المحدث شعيب األرنؤوط. /، ت600، ص1158وإسناده صحيح بطرقه وشواهده، انظر: الجامع الكبير، أبواب النكاح عن رسول اهلل، رقم 
ت دليل براء عقد النكاح يف املسجد واألمر فيه واسع شرعاً، ولكن تنبغي اإلشارة إىل أنه ليس من السن  إبرام عقد النكاح باملساجد، ألنه مل يثال بأس بإج(84)

لدائمة اللجنة افتاوى صحيح يدل عةلى أن النكاح داخل املسجد خاص  سن ، لذا املداوم  عةلى عقد النكاح باملساجد واعتقاده من السن  بدع . انظر: 
، 9388، 8049ه، ت/ أمحد بن عبد الرزاق الدويش، الفتوى رقم 1424، 1، دار املؤيد لةلنشر والتوزيع، الرياض/السعودي ، طللبحوث العلمية واإلفتاء

 . 110-111، ص18، ج9903
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والذي يظهر لةلباحث هو جواز توثيق عقد الزواج يف احملاكم املدني  وسجالت الدول  األلباني ، بعد أن يتم الزواج بني 

اإلسالمي ، ويثبت الزوجان زواجهما يف املسجد أو املركز اإلسالمي، إذا كان املراد بتوثيق املسةلمني حسب الشريع  
العقد هو جمرد التسجيل يف الدائرة احلكومي  من باب ضمان حقوق الزوجني وإثبات الزواج، إذ إن الدول  األلبانيَّ  ال 

هنا ق عقد الزواج بني املسةلمني يف سجل خاص لديها، أل. أو أن تتوىل املشيخ  اإلسالمي  مهم  إجراء وتوثي85تعتدُّ بغريه
هي اجله  الرمسي  اليت متثل الوجود اإلسالمي يف ألبانيا، أو تطالب احلكوم  بالسماح هلا بإجراء عقد الزواج عندها أواًل، 

د املراكز واهليئات امث يتم توثيقه لدى الدائرة احلكومي ،كما هو شأن اجلالي  اإلسالمي  يف إيطاليا، حيث ميثةلهم )احت
( ومقره يف مدين  بولونيا يف وسط إيطاليا، وبظهور هذا االحتاد أصبح هو اجله  U.C.O.Iاإلسالمي  يف إيطاليا( )

 .86الرمسي  اليت متثل الوجود اإلسالمي يف إيطاليا، وأصبح يتوىل تصديق العقود، لدى اجلهات الرمسي  اإليطالي 
  ق إنشاء العقد املبيح لةلعالق  الزوجي  فإن هذا ال جيوز؛ ألن العقد الذي جتريه احملاكم األلبانيوأما إن كان املراد بالتوثي   

 .87عقد تتخةلف فيه بعض أركان الزواج وشروطه كما سبق بيانه يف العقد املدين
 : وتتضمن أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة 

 فمن أبرزها ما يةلي:النتائج:  -أ
املشيخ  اإلسالمي  أو أئم  املساجد أو اجلمعي  أو املراكز اإلسالمي  إلجراء عقود األصل هو الةلجوء إىل  -1

الزواج عةلى وفاق الشريع ، ألن العقد الذي يتم يف املسجد أو اجلمعيَّ  أو املركز اإلسالمي، يراعى فيه توفر 
أو احملاكم  م البةلديَّ أركان وشروط النكاح املعتربة شرعاً، وال حرج يف توثيق الزواج بعد ذلك مدنيا أما

 األلبانيَّ ،ألن التوثيق وسيةل  إلثبات احلقوق، ورفع اخلالف بني الزوجني، وحجَّ  قوي  عند الطالق.
 

                                                           
ما نصه:" املسةلم واملسةلم  مطالبان  87، ص18، ج1079، السؤال الثالث من الفتوى رقم فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءجاء يف (85)

هل هذا يكون فمن حيث القانون باحلضور يف مكتب تسجيل الزواج، فيذهب الرجل واملرأة إىل املكتب قبل الزواج مع الشهود، ويتم هناك اإلجياب والقبول، 
كل من   ل القانوين قبل عقد النكاح الشرعي، مع العةلم بأن التسجيل هذا يفيدنكاحًا شرعياً، فإذا كان اجلواب بالنفي فهل املسةلم أو املسةلم  يةلزمه التسجي

 الزوج والزوج  حقه عند حصول النزاع؟  ". 
ه ما مع بقي  شروط النكاح وانتفاء موانعه صح )عقد النكاح(، وإذا كان تقييده قانوناً يتوقف عةلي -يف مكتب تسجيل الزواج-اجلواب: إذا مت القبول واإلجياب 

 طرفني من املصاحل الشرعيى  احلاضرة واملستقبةل  لةلنكاح وجب ذلك".لةل
 ، عةلى الرابط اآليت:2014ديسمرب  4تاريخ  ،دور المراكز االسالمية في الدول غير االسالمية في توثيق الزواج والطالق ،عبد الحميد ،لمجاليا(86)

http://www.mohamah.net/answer/20316/. 
 .178 ,174ص ،قسم فقه األقةليات املسةلم  ،الميسرة في فقه القضايا المعاصرةالموسوعة انظر: ( 87)
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أن توثيق العقد الشرعي يف املسجد أو اجلمعي  أو املركز اإلسالمي قد يفيد يف حل العشرة بني الزوجني،  -2

ب إن وقع نزاع بينهما، كما ال يستطيع ضمان إثبات النس لكنه ال ميةلك قوة إثبات احلقوق بني الزوجني
 بني األبناء وبني اآلباء، وال إثبات التوارث بينهما وغري ذلك.

قٍّ الدول  األلبانيَّ  ال تعَتف بالزواج الدييّن الذي مل يسبقه زواٌج مدينٌّ وتعتربه باطاًل، وال ترتِّب عةليها أيَّ ح -3
ا غري رمسّيٍ ، وقد اعتاد مسةلمو ألبانيا إجراء عقود زواجهم وفقاً من احلقوق، وال أثٍر من آثار ال زواج؛ ألهنَّ

 لةلطريق  املزدوج ، فهناك عقٌد مدينٌّ إرضاًء لةلسةلط ، وعقٌد ديينٌّ تنفيذاً لتعةليمات الشريع  اإلسالميَّ .
املعاشرة الزوجيَّ ، أو تةلزم  لُّ بهال يعترب عقداً شرعياً حتالزواج املدين الذي جتريه احملاكم أو البةلديات األلباني   -4

منه اآلثار الناجت  عن عقد الزواج، من حل املعاشرة، وحلوق الولد، ووجوب النفق ، وثبوت املرياث وغريها 
من األحكام الشرعي ، وإن كانت هذه اآلثار ثابت  من الناحي  القانونيَّ ، ألنه يصادم أحكام الشريع  

 .ان والشروط وال يتَّفق معها حبالاإلسالميَّ  يف كثري من األرك
بُعد قانون مدّون  األسرة األلبايّن عن الشريع  اإلسالميَّ ، فهو قانوٌن وضعيٌّ بامتياٍز ال ميتُّ إىل الشرع  -5

بصةلٍ ، وإن كان يةلتقي يف بعض األوجه مع الشرع، فإنَّ ذلك من باب املصادف  احملض  وليس مراعاًة لةلشرع 
 املطّهر.

ا و وجود أمناٍط من عقود الزواج يف قانون مدّون  األسرة ال تقتصر عةلى خمالفته لةلشرع املطّهر فحسب،  -6 إمنَّ
 كعقد التعايش.؛  هي تعترب تقننٌي لةلزنا احملض

 التوصيات: -ب
راطيَّ  قأن تراعي احلكوم  خصوصيَّات مسةلمي ألبانيا الدينيَّ  والثقافيَّ ، وال تفرض عةليهم باسم العةلمانيَّ  أو الدمي -1

 ما ينايف عقائدهم، وقيمهم، ومقوِّمات حياهتم.
عةلى املسةلمني يف ألبانيا أن يسَعوا لتطبيق نظام األحوال الشخصيَّ  فيما بينهم، وأن حيافظوا عةلى هويّتهم  -2

م يف معامالهتم، وأخالقهم، وعالقاهتم األسريَّ   اإلسالميَّ ، وشخصيَّتهم الدينيَّ ، وذلك بالتزام شرع رهبِّ
 واالجتماعيَّ .

اء عةلى لإلصالح األسرّي، والقضمن أهل العةلم واالستقام  والدين؛ جلان التحكيم عند مسةلمي ألبانيا تشكيل  -3
 مرجعهم يف ذلك الشرع احلنيف، وتكون ُمعَتفَاً هبا من ِقَبل الدول . املشكالت العائةليَّ  املختةلف ،
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رام بالطرق املشروع ؛ إلعطاء تصاريح لألئم  واملساجد؛ إلبعةلى مسةلمي ألبانيا السعي لدى السةلطات الرمسيَّ   -4

 . لعقود زواج املسةلمني، مثَّ املصادق  عةليها، وتسجيةلها يف البةلديَّ  أو احملكم ؛ إلعطائها الصبغ  الرمسيَّ  يف الدو 
عةلها هي جأن تسعى قدر وسعها يف نيل االعَتاف بأحكامها من دول  ألبانيا، و املشيخ  اإلسالميَّ  عةلى جيب  -5

اعتبارها اجله  بتتوىلَّ بنفسها توثيق عقود الزواج، كي اجله  املنوط هبا الفصل يف قضايا األحوال الشخصي ،  
 الرمسيَّ  اليت متثِّل مسةلمي ألبانيا.

اإلكثار من الندوات واملؤمترات لتوعي  املسةلمني يف ألبانيا بالقضايا املتعةلِّق  باألسرة من زواٍج وطالٍق ومرياٍث،  -6
باإلضاف  إىل بيان أمهي  الويل وأنه مطةلوب شرعاً، وتشجيعهم عةلى إبرام عقود الزواج الشرعي فيما بينهم من 

 رمسي .خالل األولياء قبل تسجيةله وتوثيقه لدى اجلهات ال
أرجو أن أكون قد ُوفِّقت يف مجع املادَّة وعرضها، وأسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد، وأرجو منه القبول والثواب، 

ه وصحبه وصةلى اهلل عةلى سيدنا حممد، وعةلى آل. وأدعوه أن ينفع هبذا البحث، وأن يدَّخره يل ليوم احلساب واجلزاء
 أمجعني.

 المصادر والمراجعفهرس 

 ،بريوت لبنان، املعرف  دار، حتقيق خالد عبد الرمحن العك ،: عبد اهلل بن حممد املوصةلي احلنفياالختيار لتعةليل املختار
 م.2002-ه1423 ،2ط

 م.2006-ه1427 ،10ط ،بريوت لبنان، مؤسس  الرسال ، أثر االختالف يف القواعد األصولي : مصطفى اخلن

-ه1423 ،1ط ،بريوت/لبنان ،دار ابن حزم ،الرافعي سامل عبد الغين :لغربأحكام األحوال الشخصي  لةلمسةلمني يف ا
 م.2002

لكتب ، حتقيق الشيخ زكريا عمريات، دار ازين الدين بن إبراهيم بن حممد ابن جنيمالبحر الرائق شرح كنز الدقاق: 
 م. 1998-ه1418، 1العةلمي ، بريوت لبنان، ط

موعض وعادل أمحد  دمالدين أيب بكر بن مسعود الكاساين، حتقيق عةلي حمعالء بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: 
 م.  2003-ه1424، 2عبد املوجود، دار الكتب العةلمي ، بريوت لبنان، ط
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 .م، حتقيق يوسف غةلي بديوي وحسن السماحي سويدان2013

 .2005يناير  5التاريخ  ،من العهد إضاف  ألبانيا 17و  16مبوجب املادتني  ،التقارير األولي  من الدول األطراف

 -ه1431 ،2/ط، ق/ سورياالرسال  العاملي ، دمش ،الَتمذي أيب عيسى حممد بن عيسى ،اجلامع الكبري )سنن الَتمذي(
 حتقيق الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط.، م2010

، 1، حتقيق حممد مرايب، مؤسس  الرسال  ناشرون، طالروض املربع شرح زاد املستقنع: منصور بن يونس البهويت
 م.2014-ه1435

 م.1994 -ه1414، 1، دار الندوة اجلديدة، بريوت/لبنان طالزواج املدين دراس  مقارن : عبد الفتاح كبارة

-ه1431، 2أيب عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماج  القزويين، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، الرسال  العاملي ، طالسنن: 
 م.2010

 -ه1430، حتقيق احلافظ أبو طاهر زبري عةلي زئي، السن  أبو داود سةليمان بن األشعث السجستاينسنن أيب داود: 
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 دار السالم لةلنشر والتوزيع الرياض/ السعودي .

 .م1997 -ه1417، 7مصطفى السباعي، املكتب اإلسالمي، طشرح قانون األحوال الشخصي : 
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ه، ت/ 1424، 1دار املؤيد لةلنشر والتوزيع، الرياض/السعودي ، طفتاوى الةلجن  الدائم  لةلبحوث العةلمي  واإلفتاء، 
 .أمحد بن عبد الرزاق الدويش

رنؤوط وعدل ، حتقيق شعيب األبن حجر العسقالين أمحد بن عةليفتح الباري بشرح صحيح البخاري: شهاب الدين 
 م.2013-ه1434، 1مرشد وآخرون، الرسال  العاملي ، ط

 م.2001-ه1422، 1، دار الكتب العةلمي  بريوت/لبنان، طالعمراين حممد الكديفقه األسرة املسةلم  يف املهاجر: 

 م.1985-ه1405، 2، الناشر دار الفكر، دمشق سوريا، طالفقه اإلسالمي وأدلته: وهب  الزحيةلي

 م.1967-ه1387ي ، بريوت لبنان،بدران أبو العينني بدران، دار النهض  العربالفقه املقارن لألحوال الشخصي : 

 ،ض/السعودي مدار الوطن لةلنشر الرياوآخرون،  عبد اهلل بن حممد الطيار :الفقه امليسر النوازل املعاصرة يف فقه األسرة
 .م2012-ه1433 ،1ط

 .2010/10/17تاريخ ، 5061املنشور يف اجلريدة الرمسيَّ  رقم ، 2010قانون األحوال الشخصي  األردين لعام 

موفَّق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدام  املقدسي : لكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبلا
 م. 1988-ه1408، 5احلنبةلي، حتقيق حممد زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، ط

 م. 2003-ه1424 ،1ط ،مؤسس  الرسال  ،حتقيق عبد احملسن الَتكي ،مشس الدين حممد ابن مفةلحكتاب الفروع: 

صيدا  ،عصري املكتب  ال ،حتقيق حممد بن رياض األمحد ،أيب زكريا حمي الدين بن شرف النووياجملموع شرح املهذب: 
 . 2014-ه1435، 1، طبريوت
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 م.2000-ه1420، 1ط

موفَّق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدام  املقدسي احلنبةلي، تتحقيق عبد اهلل بن عبد احملني  املغين:
 م.1998-ه1417، 3احلةلو، دار عامل الكتب، الرياض/السعودي ، ط الَتكي وعبد الفتاح حممد

لنجم، مشس الدين حممد بن اخلطيب الشربيين، حتقيق عبد الرزاق شحود ا :مغين احملتاج إىل معرف  معاين ألفاظ املنهاج
 م. 2009 -ه1430، 1دار الفيحاء ودار املنهال، دمشق سوريا، ط
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 .م11/11/2009ه املوافق 12/11/1430

اج حمي الدين أيب زكريا حيىي بن شرف النووي، حتقيق حممد حممد ظاهر شعبان، دار املنهمنهاج الطالبني وعمدة املفتني: 
 م.2011 -ه1432، 2جدة السعودي ،  ط

 ه.1435 ،1ط ،إعداد مركز التميز البحثي ،قسم فقه األسرة :امليسرة يف فقه القضايا املعاصرةاملوسوع  

حتقيق حممد  ،طاب أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املالكياحلمواهب اجلةليل يف شرح خمتصر الشيخ خةليل: 
 م.2013 -ه1434، 2ط نواكشوط موريتاتيا ،دار رضوان ،حيىي بن حممد األمني بن أبوه املوسوي اليعقويب الشنقيطي

 ،م2004 ،بريوت/ لبنان ،حممد بن عةلي بن حممد الّشوكاين، بيت األفكار الدول  :نيل األوطار شرح منتقى األخبار
 ت/ رائد بن َصربي بن أيب عةلف .
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 .2010/10/17تاريخ ، 5061املنشور يف اجلريدة الرمسيَّ  رقم ، األردين الشخصيَّ  قانون األحوال
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ABSTRACT 

The objective of this research paper is to study the various types of marriage contracts 

used in Albania because there are a number of marriage contracts being used that are 

not based on the Shari’ah. In fact, they clearly contravene the Shari’ah. This is due 

to the absence of Islamic laws in the area of family law, and marriage laws in 

particular, and due to the fact that manmade laws not based on the rulings of Shari’ah 

are being applied. This prompted the researcher to study this topic and clarify the 

related Shari’ah rulings followed by what he perceives as appropriate solutions from 

the Shari’ah that address the society’s needs and challenges. Some members of this 

society still restrict themselves to the Shari’ah in relation to marriage within their 

own local communities away from unjust laws that contravene the Shari’ah. This 

Islamic marriage contract entered into by some Albanians privately is not legally 

recognized. This paper concludes with a number of results and recommendations. 

Lastly, Allah knows all intentions and He is the One that guides to the Straight Path. 
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 لخص امل

فقد استحدثت يف ذلك اجملتمع  ،األلباين هذا البحث إىل دراسة أنواع عقود الزواج اليت تنتشر بني أبناء اجملتمعيهدف 
،كل بل تظهر فيها املخالفات الشرعية ألحكام الشرع جليَّة وواضحة ،عقود للزواج ال تستند إىل أحكام الشريعة اإلسالميَّة

قعهم وأقضيتهم يف جمال األحوال الشخصية عموماً ويف الزواج على وجه غياب التشريعات اإلسالمية عن واذلك بسبب 
، مما أاثر الباحث كي يتناول هذا املوضوع ونتيجة لتطبيق قوانني وضعية غري مستندة إىل أحكام الشرع املطهر ،اخلصوص

حث مناسباً من حلول شرعية مع ما يراه البا، ومن مث اتباع ذلك وبيان ما يتعلق هبا من أحكام شرعيةابلبحث والدراسة، 
دون إغفال أن بعض أبناء هذا اجملتمع ما زالوا يتقيَّدون أبحكام الشريعة يف الزواج يف ، تستجيب لواقع اجملتمع وحتدايته

 علماً أبن عقد الزواج الشرعي الذي يربمه بعض ،بيئاهتم احمللَّية اخلاصة بعيداً عن القوانني اجملحفة واملخالفة للشرع احلنيف
 األلبان فيما بينهم وبعيداً عن الدوائر الرمسية ال يتمتع أبي محاية قانونيَّة أو مدنيَّة.

وقد توصَّلت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج والتوصيات أودعها الباحث يف اخلامتة. وهللا من وراء القصد وهو اهلادي 
 إىل السواء السبيل. 
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 املقدمة
بعد: رغم االهتمام الكبري و املني، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، احلمد هلل رب الع

، وسن الكثري من القوانني واألنظمة والتعليمات يف جمال األحوال يف غالب البلدان العربية واإلسالميةبعقود الزواج 
د، إال أن اجملتمع األلباين كان استثناء من هذا االهتمام، الشخصيَّة، مبا حيقق املصلحة العاجلة واآلجلة لشعوب تلك البال

،كما الزواج على وجه اخلصوصحيث مل حيظ ذلك اجملتمع بقانون لألحوال الشخصية يعاجل قضااي األسرة عموماً وعقود 
تتوافق مع الشريعة  سنت قواننيهي أن الدولة األلبانية مل تستعن أبي ِّ قانون لألحوال الشخصية من البالد اإلسالمية، فال 

عقود رت قوانني إسالمية لتغطية النقص يف هذا اجملال، مما ول د مجلة من ااإلسالمية يف جمال القضاء الشرعي، وال استع
بعد زوال  ، واليت أخذت تفرض نفسها على واقع األلبان، وعلى حياهتمللزواج ال تستند إىل أحكام الشريعة اإلسالميَّة

ظلَّة اإلسالمية
َ
 .عن ألبانيا أرضاً وشعباً  -اليت كانت متث ِّلها الدولة العثمانية  - امل

وموقف الشرع من هذه العقود، اجملتمع األلباين القانون و يف  الشائعةوسيعمد الباحث إىل احلديث عن عقود الزواج 
 املباحث اآلتية:وذلك عرب 

 املبحث األول: العقد الشرعي.

 املبحث الثاين: العقد املدين.

 . التعايشعقد حث الثالث: املب

 لباين.األ الزواج يف القانون واجملتمعاملبحث الرابع: موقف الشريعة من عقود 

 األول: العقد الشرعي املبحث
عقد الزواج يف اإلسالم ليس جمرد اتفاق، وإمنا هو ارتباط رجل ابمرأة يفيد حل املعاشرة على الوجه املشروع. واملقصود  

عة اإلسالمية هو العقد الذي يستمد مرجعيته من الدين اإلسالمي، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً ابلعقيدة بعقد الزواج يف الشري
. 1 من ولٍ  وشهوٍد وصداٍق، وأحكامه وآاثره للنصوص الشرعية من إجياٍب وقبوٍل، وشروطه اإلسالمية، وخيضع يف أركانه

                                                           
ة اإلسالميَّة على أن اإلجياب والقبول مها الركنان األساسيَّان لعقد الزواج، لكنها اختلفت يف غريمها من األركان، فذهب احلنفي ة اتفقت كل املذاهب الفقهيَّ (1)

ان الن كاح مخسة: صيغٌة، جاء يف مغين احملتاج: أرك ،إىل أن  رُكن الز واج هو اإلجياب والقبول الل ذان يصدران من الز وجني، بينما أوصلها الش افعي ة إىل مخسة أركان
الز وجة والز وج والص يغة ال بُدَّ وزوجٌة، وشاهدان، وزوٌج، وولٌّ ومها العاقدان. وعند املالكيَّة واحلنابلة األركان مخسة كما عند الشافعية. والذي يظهر للباحث أن  

والز وجة أركاٌن، أم ا الول  والش اهدان فال ينبغي أن يُ َعدُّوا من األركان ولكن من شروط  منها، وال يكون الن كاح شرعي اً إال  هبا. لكن  الظ اهر أن  الص يغة والز وج
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، ألهنا يف غالبيتها 2سالمية تعرف الزواج أبنه عقد شرعي "ديين"فمعظم قوانني األحوال الشخصية يف الدول العربية واإل
 .3مستمدة من الشرع

، إذا استوىف فال فرق بني هذين النوعني من الزواج ،4وجدير ابلذكر هنا أن الزواج الشرعي يسمى أيضاً ابلزواج العريف   
  الزواج الشرعي، وليس من شرائطه إثباته كتابة يف عقد الزواج العريف نفس األركان والشروط الزوجيَّة اليت جيب توافرها يف

 
 
 
 

                                                           

عالء الكاسان، . انظر: الن كاح، وأم ا الص داق فالظ اهر أن ه يصح  الن كاح دون تسميته يف العقد، واملطلوب يف صح ة الن كاح أال  ُيشََتط فيه سقوط الص داق
د مم حتقيق علي حم2003-ه1424، 2دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط بدائع الصينائع يف ترتيب الشيرائع، كتاب النيكاح، ،ودالدين أيب بكر بن مسع

، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشييخ خليلاب، أيب عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن، احلط   .317ص ،3ج موعض وعادل أمحد عبد املوجود،
 ،4ج ،حتقيق حممد حيىي بن حممد األمني بن أبوه املوسوي اليعقويب الشنقيطي م،2013 -ه1434، 2ط نواكشوط موريتاتيا ،دار رضوان ،كتاب النكاح

، 1دار الفيحاء ودار املنهل، دمشق/سوراي، ط ،كتاب النيكاح  ،مغين احملتاج إىل معرفة معان ألفاظ املنهاجمشس الدين حممد اخلطيب،  ،الشربيين .228ص 
الكايف يف بن قدامة موفَّق الدين أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد املقدسي، ا .188ص، 3ج  م، حتقيق: عبد الرزاق شحود النجم،2009ه/1430

 .10ص ،3ج م، حتقيق حممد زهري الشاويش،1988-ه1408، 5، املكتب اإلسالمي، طفقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل
ما نصُّه:" الزواج عقد بني  ،2010/10/17اتريخ ، 5061املنشور يف اجلريدة الرمسيَّة رقم  ،ون األحوال الشخصيَّة األردنمن قان 5جاء يف املادة ( 2)

 رجل وامرأة حتلُّ له شرعاً لتكوين أسرة وإجياد نسل".
وم اإلنسانية بباريس، قسم الدراسات العليا، على الرابط اآليت: ، املعهد األورويب للعلتوثيق الزواج ملسلمي فرنسابني الشريعة والقانونبوقزولة، عبد القادر، ( 3)

www.alukah.net/books/files/book_2682/bookfile/documentation.doc 
ر. وبناءً على ما سبق، فإنَّ أنواعالزواج الذي مل يسَّجل يف احملكمة عقد الزواج العريف غالباً ما يطلق على(4)  الزواج العريف نوعان: ، ويطلق كذلك على نكاح الس ِّ

للذرية أن يكون العقد مستوفًيا ألركان النكاح وشروطه، لكنه مل يوثق رمسياً، وهذا عقد صحيح شرًعا، حيل به التمتع، وتتقرر احلقوق للطرفني و النوع األول: 
َعاوى والفصل يف املنازعات.الناجتة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن توجد األنظمة احلديثة اليت   توجب توثيق هذه العقود ومساع الدَّ

 وبعض العلماء حُيرمه بسبب عدم تقييده عند اجلهات املختصة؛ ملا يَتتب عليه من مشاكل الختفى بسبب ذلك.
أن يعلم بذلك أحد من شهود أو غريهم، فتجري  أن ال يكون مستوفًيا ألركان النكاح وشروطه، بل ُيكتفى فيه بَتاضي الطرفني على الزواج دونالنوع الثان: 

. ومن هذا النوع أن وهذا النوع انتشر بني الش باب، وخاصة شباب اجلامعاتصيغة العقد بني الرجل واملرأة دون شهوٍد على ذلك، وهذا هو الزواج السر ِّي. 
حكم ، يونس عبد الرب فاضل، هذا العقد أيضا ابطٌل. انظر: الطلوليتم العقد بَتاضي الرجل واملرأة، وحبضور شاهدين، لكن دون معرفة الول بذلك، و 

على الرابط اآليت: ، 2013يناير  15 ، يف التاريخالزواج العريف
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1440 
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وثيقة رمسيَّة وال غري رمسية، وإمنا التوثيق لدى املأذون أو املوظَّف املختص، نظام أوجبته اللوائح والقوانني اخلاصَّة ابحملاكم 
 .5عند اجلحودالشرعية خشية اجلحود وحفظاً للحقوق، وحذَّرت من خمالفته ملا له من النتائج اخلطرية 

يلجئون إىل احملاكم الشرعية، نظرًا لتوفر  يف جمال األحوال الشخصيةوإذا كان املسلمون يف كل الدول اإلسالمية  
 ، فكيف يتم إجراء عقد الزواج الشرعي وتوثيقه يف اجملتمع األلباين؟التشريعات اإلسالمية يف تلك البالد

، وقد َوجد الدُّعاة املسلمون يف ذلك فُرصًة مع اهنيار الشيوعيَّة بدأ نوٌع من احلريَّ    ة الدينيَّة يتشكَّل يف اجملتمع األلباين ِّ
بًة للدعوة إىل هللا تعاىل، حيث بدأ الدعاة يتوافدون إىل ألبانيا ُمستغل ِّني احلريَّة الدينيَّة النسبيَّة اليت بدأت تظهر  مناسِّ

، بعد أن ُحرموا  من ممارسة الشعائر الدينيَّة، وقد نتج عن ذلك عودة شرحيٍة من اجملتمع األلباين ِّ تدرجييَّاً يف اجملتمع األلباين ِّ
م مل يتشرَّبوا األفكار اإلحلاديَّة على حنٍو كبرٍي مينعهم من  إىل الدين، وكان ذلك بني الشباب على جهة اخلصوص؛ ألهنَّ

أحكام شريعتهم وجيتهدون يف تطبيقها يف حياهتم مبا  العودة إىل دينهم، وأخذ هؤالء األلبان العائدون إىل دينهم يتعلَّمون
إبجراء عقد الزواج وفق  -وهم شرحيٌة قليلٌة يف اجملتمع األلباين ِّ -يف ذلك مسائل الزواج. حيث يقوم امللتزمون ابإلسالم 

خالل إجياٍب وقبوٍل الشريعة اإلسالميَّة لدى إمام املسجد، أو أي ِّ طالب علٍم شرعيٍ  موثوٍق، حيث يتمُّ هذا الزواج من 
وشهوٍد ويبنيَّ فيه املهر، وهو املهر املعجَّل فليس هناك مهٌر مؤجٌَّل يف هذه العقود، ويباشر ولُّ املرأة عقد الزواج نيابًة 
عنها، ويتوىلَّ الزوج اإلجياب أو القبول، وتتمُّ كتابة هذا العقد واإلشهاد عليه من خالل شاهَدين عدَلني من املسلمني، 

 وق ِّع عليه كلٌّ من الزوج والول ِّ والشاهَدين وإمام املسجد، أو طالب العلم الشرعي ِّ الذي أشرف على إبرام العقد. ويُ 
وبعد االنتهاء من كتابة العقد وفق الشروط الشرعيَّة حيتفظ كلٌّ من الزوج والزوجة بنسخٍة من هذا العقد، وقد حيتفظ  

،  اإلمام أيضاً بنسخٍة عنده لريجع إليها عند أي ِّ نزاٍع بني الزوجني إذا تراضيا على أن حُيَك ِّما اإلمام يف نِّزاعهما الزوجي ِّ
 كي تتمَّ تسويُته بعيداً عن القانون الوضعي ِّ العلماين ِّ يف البلد.

ضاً لدى إمام ويربِّم من أراد تعدُّد الزوجاتِّ عقود الزوجات األخرايت اليت يريد الزواج هبنَّ وفق أحكام الشرع املطهَّر أي  
 ما نصُّه: "وال جيوز للشخص  9املسجد أو طالب علٍم موثوق؛ ألنَّ القانون األَلباينَّ مينع التعدُّد، فقد جاء يف املادة رقم 

 
 

                                                           
، 1، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان/األردن، ط131-130، صمستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالقاألشقر، أسامة عمر سليمان، ( 5)

، 1، دار الكتب العلمية، بريوت/لبنان، ط385-379ص/ ،1فقه األسرة املسلمة يف املهاجر، ج، كديحممد الالعمران، م. 2000-ه1420
 م.2001ه/1422
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 وقد يلحق املعد ِّد مسؤوليًَّة قانونيًَّة، وتلحق أيضًا الشهود .6املتزوج أن يتزوَّج مرًَّة أخرى ما مل يتمَّ فسخ زواجه السابق"
الذين شهدوا على العقد، وَمن أشرف على إبرامه من إماٍم أو طالب علم؛ وهلذا فإنَّ غالبيَّة املعد ِّدين الذي هم قلٌَّة يف 
األصل جيعلون العلم أبمر زواجهم الثاين أو الثالث أو الرابع يف أضيق نطاق، كي ال يتعرَّضوا للمالحقة القانونيَّة إذا 

نع التعدُّد، علماً أبنَّه ال ميكن تسجيل هذا الزواج لدى الدوائر املختصَّة ألجل توثيقه، ألنَّ أرادت الدولة تفعيل قانون م
 .7القانون يعتربه زواجاً ابطالً وال يَعَتف به أساساً 

وجدير ابلذكر هنا أنَّه ال ميكن تسجيل عقد الزواج الشرعي ِّ حىت ولو كان هو الزواج األول لدى الدوائر املختصَّة،   
، 8"احلرة والر ِّضا لكال الزوجنيالزواج يتمُّ أمام موظَّف األحوال املدنيَّة، ابملوافقة  عقدما نصُّه:" 8ث جاء يف املادة رقم حي

من دستور  53متَّ خارج اإلطار القانوين ِّ ويعتربه ابطاًل أيضاً، كما جاء يف نص املادة  ألنَّ القانون ال يعَتف أبي ِّ زواجٍ 
("مجهوريَّة ألبانيا:"  .9يتمُّ تنظيم الزواج والطالق مبوجب القانون )املدين ِّ

ا يقوم على أساس :"1املادة رقم وأشار إىل هذا املبدأ أيضًا قانون مدوَّنة األسرة األلبانيَّة يف    الزواج كتعايٍش قانوين ٍ إمنَّ
مبوجب القانون  يتمُّ تنظيمهأي أنَّ الزواج املعَتف به قانونيًَّا هو الذي  .10بني الزوجني" املساواة األخالقيَّة والقانونيَّة

 .11فقط
ا يبادرون إىل إبرام     بَيَد أنَّ الغالبيَّة العظمى ال يربمون عقود الزواج الشرعيَّة من خالل اإلجياب والقبول الشرعيَّني، وإمنَّ

، واألصل أن عقد الزواج إمنا يبتدئ ابلعقد الذي جيرى وفقاً للشريعة اإلسالمية، وأن أحكام الش ريعة عقد الزواج املدين ِّ
هي وحدها اليت ترد إليها األمور عند التنازع، سواء يف جمال العالقات األسرية أو يف غريها من العالقات، وما اللجوء 

وعلى هذا فعقد الزواج الذي  إىل التوثيق الرمسي أمام القضاء األلباين إال من ابب حفظ وحتصيل احلقوق لكال الزوجني
فني، ويصبح كل منهما حالاًل لآلخر، هو الزواج الشرعي الذي جيرى غالبًا يف املسجد ينشئ العالقة الزوجية بني الطر 

                                                           
tare, Tirane, Albania 2012, , Botimi i Qendres se Publikimeve ZyrKodi i Familjes se Shqiperiseانظر: ( 6)

page 11   :55ص، 2005يناير /5اتريخ النشر  ،من العهد إضافة ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّة املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب املادتني وانظر. 
   .11/19ص ،41و 9املادة رقم  ،املصدر السابق(7)
(8)11 2014, Tirane, Albania, page-time Juridike Alb JurisKushtetuta e Republikes se Shqiperis, Bo 
 .55ص ،2005/يناير  5اتريخ النشر  ،من العهد إضافة ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّة املقَّدمة من الدول األطراف مبوجب املادتني وانظر:  
(9)Kodi i Familjes se Shqiperise, page 24 

 ,E Drejta Familjare, Arta Mandro Balili, Shtepia botuse EMAL, botimi i pare, Tiraneوانظر: 
Nentore 2009, page  37-38, 43, 81 

 E Drejta Familjare, page 43-.85 ,44. وانظر: 9، صاملصدر السابق(10)
 E Drejta Familjare, page  43-45انظر: ( 11)
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، الذي خيتلف غاية االختالف مع عقود  أو يف حميط األسرة، ووفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية، وليس عقد الزواج املدين ِّ
 اآليت.طلب الزواج الشرعيَّة كما سيأيت تفصيله يف امل

 الَعقد املدني:الثان:  املبحث 

ملطلق ن السلطااليت ظلت صاحبة الكنيسة ت افعٍل جتاه تصر فاردَّة عن اً لعامل كانت تعبريايف  ين ِّملدواج الزة اصل نشأأ  
دهراً طويالً على البالد النصرانيَّة،  نفوذه من املسلَّم به اترخييَّاً أنَّ القانون الكنسي بسط؛ ألنَّه باء أوروحناأبشىتَ  واج لزايف 

عهٍد قريٍب كان وال يزال من أهم ِّ املصادر التارخييَّة لكثرٍي من قوانني البالد األوروبية وخاصة يف جمال الزواج. ففي وإىل 
الفَتة ما بني القرنني العاشر والسادس عشر انفردت الكنيسة وحدها ابلسلطان املطلق يف شؤون الزواج، واستولت على 

 وقضائيَّاً بدون منازٍع هلا يف ذلك. مطلق االختصاص بنظام الزواج تشريعيَّاً 

لكنيسة ن اسلطاأ فبدم، 1789عام  لفرنسيةرة الثواحني قامت ضدَّ التشريعات الكنسية ىل وألة اخلطوأت ابدو   
مع ، وملدنيَ ةالسلطة اىل ر إألموم امازحتو لت واج، ولزالكنيسة على ل اجاة رمن سيطرس لنااختلص أن ىل إبالتقلُ ص 

ال لكنسية ال تزة النظر، وأنَّ الكنسي ِّالتشريعي ِّ ر احكامه ملتزمًا باإلطاأيف كثري من ال ال يز ينَ ملدواج الزن الك فإذ
ن تشجيٍع من نابليوٍد ولك باجتهان ذكام، و1804سنة  ينملدواج الزن اقد بوشر بتطبيق قانووعليه. ة ملسيطراهي 

مث حلقت ، ألمريكيتنيدول اغالبيَ ة وبية ورألول الدانتشر يف امث ، لفرنسيةرة الثوب اعقاأيف ت حاكم فرنسا بونابر
 .12م1926م لك يف عاأاتتورك كأول بلد مسلم يدخله قانون الزواج املدين للمسلمني، وذتركيا وى لعدا

: ات ِّفاق رجٍل وامرأٍة مؤهََّلني قانونيًَّا دون النظر إىل داينتهما على إنشاء عالقٍة زوجيٍَّة يُ و       قصد بعقد الزواج املدين ِّ
وهذا يعين أنَّ الزواج املدينَّ  .13لدائرة املختصَّة، كأن يكون يف دار البلديَّة، حبضور شاهَدين وفق إطار القانونبينهما يف ا

يُعترب شكاًل من أشكال العالقة الزوجية اليت يقر ِّها القانون، وأنَّ الدولة هي اليت تتوىلَّ تنظيمه بواسطة القوانني اليت 
 يف املنازعات اليت تثور بصدده، دون خضوعها أليَّة تعليماٍت دينيٍَّة تصدر عن جهة  تصدرها، وهي اليت تتوىلَّ الفصل

 

                                                           
 . 81-79ص م، 1994 -ه1414، 1دار الندوة اجلديدة، بريوت/لبنان، ط، ةٌ الزواج املدنُّ دراسٌة مقارنكبارة، عبد الفتاح، ( 12)
-ه1433 ،1ط ،مدار الوطن للنشر الرايض/السعودية، 37ص ،11النوازل املعاصرة يف فقه األسرة، جالفقه امليسر،  ،وآخرون ،عبد هللا بن حممد ،الطيار( 13)

 ،الرايض/السعودية ،إعداد مركز التميز البحثي يف فقه القضااي املعاصرة ،42 فقه األسرة، ص، قسم املوسوعة امليسرة يف فقه القضااي املعاصرة .م2012
 م.2014ه/1435 ،1ط
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. ويَتتَّب على مدنيَّة الزواج أنَّ القانون ال يعَتف 14دينيٍَّة، فالزواج بذلك علماينٌّ تطبيقًا ملبدأ فصل الدين عن الدولة
، فإذا أُبر  م الزواج بني الزوج والزوجة حبضور الشهود، واستكمل مجيع أركانه ابلزواج إالَّ إذا أُبرم أمام املوظَّف املختص ِّ

من قانون مدونة  28حيث جاء يف املادة وشروطه شرعا، فال يُعَتف به قانوانً ألنَّه مل يربم أمام املوظَّف املدين ِّ املختص ِّ 
 .15دِّم إليه الطلب إلعالن الزواج"األسرة األلباين ما نصُّه: "الزواج ينعقد علناً أمام املوظَّف املدين ِّ الذي قُ 

، وكيفيَّته: "أن يتَّ  فق والزواج املدينُّ يف ألبانيا ال يتقيَّد ابلشروط الشرعيَّة اليت يطلب توفُّرها يف العقد وفق الفقه اإلسالمي ِّ
ني هذه العالقة عرب الرجل مع املرأة بعد عيشهما معًا وأتكُّدمها من إمكانية استمرارايَّة احلياة الزوجية بينهماعلى تقن

وميكن أن يكون الزوجان قد حصل بينهما ات ِّصاٌل جنسيٌّ قبل الزواج، كما ميكن كذلك  .16إجراءاٍت تتمُّ وفق القانون"
أن يقوم بتسجيل زواجهما وتقنينه حىت لو مل يسبق وجود نوع من العالقة اجلنسيَّة بينهما، وهذا خيتلف ابختالف 

يف الزواج زواجًا مدنيًَّا قانونيًَّا فإنَّ عليهما بعد أن يتفق ا على ذلك مراجعة البلدية حيث احلاالت. فإذا رغب الزوجان 
جيدون هناك موظفًا خمتصًَّا له إملاٌم ابلشؤون القانونيَّة، فيعرابن عن رغبتهما يف الزواج أمامه حيث يطلب منهما بعض 

وية الشخصية، أو جواز السفر، حيث يقوم املوظَّف بعد ذلك بتنظيم األوراق الثبوتيَّة كشهادة امليالد، ودفَت العائلة واهل
الشخص الذي يريد  جيب علىما نصُّه: " 19عقد للزواج املدين ِّ وفق منوذج ُمعدٍ  مسبقاً. حيث جاء يف املادة رقم 

جل ِّ املدين ِّ شهادات امليالد املدنية لكال الزوجني املستقبليَّنياإلعالن عن زواجه أن يقد ِّم إىل  ، وأيَّة وثيقٍة موظَّف الس ِّ
 .17 إلثبات الزواج"أنَّه ال توجد موانع قانونيَّةٌ  أخرى ضروريٍة تُثبت

وهذا العقد ليس له أيُّ ارتباط ابجلوانب الشرعيَّة، فهو عقٌد مدينٌّ حمٌض، ويتمُّ االقَتان بني الزوجني حبسب ما اتَّفقا  
عليه، والذي غالبًا ما يكون على أساس املساواة التامَّة بينهما فال مهر هلا، وال قوامة له، وال طاعة عليها، وال طالق 

حيقُّ للزوج مبوجب هذا الزواج أن يعد ِّد من الزوجات مطلقاً، وأما النفقة والسكىن فبحسب االتفاق الذي جرى  له، وال
 ، ووفق احلاالت اخلاصَّة واالسثنائيَّة اليت تسمح هبا 18غري أنَّ الراغَبني يف الزواج إذا كاان أقلَّ من سن ِّ  .18بينهما

 
 

                                                           
 . 88، ص الزواج املدنُّ دراسٌة مقارنةٌ كبارة، (14)
  16Kodi i Familjes se Shqiperise, page انظر: ( 15)
  . 14، ص30املادة رقم ، املصدر السابق(16)
 .14، صقاملصدر الساب(17)
 .424، قسم فقه األسرة، صملوسوعة امليسرة يف فقه القضااي املعاصرةاانظر: ( 18)
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ما قاصران يف هذه احلالة، وعلى احملكمة املختصَّة أن احملكمة، فإن لذوي الزوجني حقُّ االعَت  اض على هذا الزواج؛ ألهنَّ
 .19تبتَّ يف هذا االعَتاض وفق ما تراه مناسباً 

ًة قانونيًَّة يف إثبات النسب لألوالد الذين يولدون بعد هذا الزواج، وأثناء قيام العالقة   والزواج املدينُّ يف ألبانيا يُعترب حجَّ
 ىل أن ينتهي هذا العقد أليٍ  سبب من األسباب كالوفاة والفسخ.الزوجية إ

والزواج املدينُّ يف ألبانيا هو وليد القوانني الوضعيَّة املوغلة يف العلمانية، ويعترب هذا القانون مستنَسخًا عن القوانني  
، وابلتال فهو قانوٌن وضعيٌّ ابمتياز وال الناشئة يف بيئاٍت ثقافيٍة خمتلفٍة عن البيئة الثقافيَّة للشعب األل 20األوروبيَّة باين ِّ

 عالقة له ابلشرع من قريٍب وال من بعيٍد.
والزواج املدينُّ يف ألبانيا ال يشَتط وجود املهر بل ال يَعَتف به أصاًل، ويرى فيه ابتذاالً للمرأة وانتقاصاً من كرامتها، ألنَّه  

لرجل هبا دون أن يفطن هؤالء املشر ِّعون من دون هللا عز وجل إىل يراها تبذل جسدها مقابل املال أي مقابل دخول ا
 حكمة املهر، وأنَّه تكرمٌي للمرأة وتطييٌب خلاطرها، وأنَّه إشعاٌر للزوج مبسؤوليَّة الزواج وتبِّعاته، كي يتأَّنَّ يف إهناء العالقة

 كما سبق بيانه.  .21الزوجيَّة ابلطالق، إىل غري ذلك من احلِّكم اليت شرع هللا املهر لتحقيقها
أضف إىل ذلك أنَّ الزواج املدينَّ وإن اشَتط الشهود أو أخذ شهادهتم، إالَّ أنَّه ال يشَتط عدالتهم بل يكفي عنده أن   

يكون الشهود قد بلغوا السنَّ القانونيَّة اليت تؤه ِّلهم للشهادة، حيث ميكن ملن يريدان اإلشهاد على زواجهما أن خيرجا 
 الشارع، ويعرض على املارَّة احتياجهما إىل شاهدين، فأي شخص قبل أن يشهد هلما على ذلك الزواج،  أو أحدمها إىل

 

                                                           
 Kodi i Familjes se Shqiperise, page 14انظر: ( 19)
األساسي يف احلياة  وهي يف ذلك تثبت لنا أن للدين دوره ،وجتدر يب اإلشارة إىل أن هناك جمموعة من البالد الغربية قد أخذت ابلكثري من التشريع الكنسي(20)

ي يف هذه االجتماعية بشكل عام ويف الزواج يشكل خاص. وفيما يلي طائفة من قوانني بعض الدول األوروبية لنرى مدى األثر الذي تركه التشريع الكنس
 القوانني.
مت وفق الطقوس واملراسم الدينية. فالعربة إذن ابلزواج  ،القانونني الربتغال والبلغاري: ال يعترب هذان القانون الزواج املدين إال إذا اقَتن بزواج ديين -1

 الديين وليس ابلزواج املدين.
ويشَتط لكل منهما اشَتاطًا خاصة جيب اتباعها وإال كان الزواج  ،القانون الربيطاين: أيخوذ القانون الربيطاين ابلزواج املدين والديين يف آن واحد -2

 ابطاًل.
وجيب أن يعقد زواج األرثوذكسيني على يد كاهن من هذه الكنيسة وحبضور ثالثة شهود  ،ن ابلزواج املدين والديينالقانون الصريب: أيخذ هذا القانو  -3

 وفق أحكام الطقوس املذهبية.
انني املدنية قو القانون االسباين واإليطال: أيخوذ هذان قانوانن ابلزواج املدين والديين للذين ينتمون إىل املذهب الكاثوليكي. فهذه اجملموعة من ال -4

-71، صالزواج املدنُّ دراسٌة مقارنةٌ املعاصرة يف البالد الغربية تؤيد بقاء األثر الديين يف جمال الزواج وأنه مل ينهزم يف هذا اجملال التشريعي. كبارة، 
74. 

  .185، ص1ج م،1997 -ه1417، 7املكتب اإلسالمي، طشرح قانون األحوال الشخصيَّة،  ،مصطفى السباعي،( 21)
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ميكن أن يلج معهما إىل البلديَّة وحيضر معهما، ويوقع على حمضر العقد ويتم الزواج، بل يقبل شهادة غري املسلم على 
اد الدين بني الزوجني، ويور ِّث أحدمها من اآلخر  بل إنَّه ال 22أنكحة املسلمني، فهو ال يشَتط اإلسالم أصالً  يشَتط احتَّ

ولو كاان خمتلفني يف الدين، وجيعل حقَّ إهناء الزواج بيد الزوج والزوجة كليهما من خالل طلٍب يتقدَّم به أحدمها أو 
 كالمها إىل احملكمة.

املرأتني على عقد النكاح، وهذا خمالف للشرع كما أن القانون املذكور ال يعترب الذكورة شرطاً للشهود فيجيز شهادة     
املطهر الذي يشَتط الذكورة وال جييز شهادة النساء إال يف املعامالت املالية، أو ما ال يطلع عليه إال النساء كعيوب 
 النكاح وإثبات النسب وغريها، بل هو خمالف حىت للمذاهب الفقهية والعلماء الذين جييزون شهادة املرأتني على عقد

 .23على عقد النكاح كاملذهب احلنفي مثالً  النكاح، ألهنم اشَتطوا شهادة رجل آخر
وجدير ابلذكر يف هذا املقام أنَّ الزواج املدينَّ حَيظُر تعدَّد الزوجات كما مر ذكره، حيث ال يصحُّ للرجل أن يتزوَّج    

، وال يَتتَّب على الزواج 24مل يتمَّ فسخ زواجه السابقما  أكثر من واحدٍة يف نفس الوقت، ويعترب ذلك أمراً خمالفاً للقانون
الثاين إن حصل خارج إطار القانون أيَُّة آاثٍر قانونيٍَّة؛ كإثبات النسب، أو التوارث، أو تقاسم املمتلكات إذا حصل 

 طالٌق خارج إطار القانون أيضاً.
قوق اليت يقر ِّها الشرع، كحق ِّ الطاعة للرجل على املرأة، وحق ِّ كما أنَّ الزواج املدينَّ اليُقرُّ أيَّ حقٍ  لكال الزوجني من احل   

ا يرجع موضوع النفقة  القوامة له عليها، كما ال يُقرُّ بعض احلقوق الشرعيَّة للزوجة على الزوج، كحق ِّ النفقة والسكىن، وإمنَّ
استئذان زوجها إذا رغبت يف العمل، كما ال يوجب هذا القانون على الزوجة   .25والسكىن إىل التوافق الذي يتمُّ بينهما

 أو يف اخلروج من البيت، إىل غري ذلك من احلقوق الشرعيَّة املقرَّرة يف الشريعة اإلسالمي ة حبجَّة املساواة بني اجلنسني.
عاشرة أنه ال يعترب عقدًا شرعيًا حتلُّ به امل ويظهر للباحث من خالل النظر والتأمُّل يف حقيقة هذا النوع من الزواج   

 الزوجيَّة، أو تلزم منه اآلاثر الناجتة عن عقد الزواج، من حل املعاشرة، وحلوق الولد، ووجوب النفقة، وثبوت املرياث 
 
 

                                                           
 .374-373، ص1العمران، فقه األسرة املسلمة يف املهاجر، ج( 22)
حتقيق سائد  ،م2013-ه1434، 2دار البشائر اإلسالمية ودار السراج، طشرح خمتصر الطحاوي يف الفقه احلنفي،  ،أيب بكر الرازياجلصَّاص، ( 23)

 .246، ص4ج، بكداش
 11se Shqiperise, page  Kodi i Familjesمن القانون.  9انظر: املادة رقم  (24)

 .55ص ،2005يناير /5اتريخ النشر  ،من العهد إضافة ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّة املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب املادتني 
 . 11/19ص ، 41و  9املادة رقم ، املصدر السابق(25)
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وغريها من األحكام الشرعية، وإن كانت هذه اآلاثر اثبتة من الناحية القانونيَّة؛ ألنَّه يصادم أحكام الشريعة اإلسالميَّة 
 ، ويتَّضح ذلك من خالل ما أييت:26وال يتَّفق معها حبال

 مل يعترب الزواج املدين ِّ اختالف الدين مانعاً من موانع النكاح وال من موانع املرياث.  -1
 أنَّ الزواج املدينَّ حرَّم تعدُّد الزوجات، ويُعترب ذلك أمراً خمالفاً للشرع. -2
 الزواج املدينُّ ال يشَتط وجود املهر بل ال يعَتف به أصاًل. -3
  الرضاع مانعاً من موانع الزواج.مل يعترب -4
 مل يشَتط الولَّ يف النكاح. -5
 مل يشَتط اإلسالم يف الشهود. -6
، ورتب عليه حترمي النكاح. -7  أجاز التبين ِّ

وكلُّ ذلك خمالف لشريعة اإلسالم اليت أابحت تعدُّد الزوجات بشرط العدل، واعتربت الرَّضاعة كالنسب يف التحرمي،     
، واعتربت اختالف الدين مانعًا من موانع الزواج واملرياث، وأوجبت املهر على ا لرجل وإعطائه للمرأة، وحرَّمت التبين ِّ

 .27واشَتاط الول ابإلضافة إىل اشَتاط شروط يف الشهود مل يراعها القانون يف عقد الزواج املدين بتااتً 
ح ما غري أنه ميكن للمسلم الواقع يف هذا النوع من الزواج إما بسبب الغف    لة أو اخلطأ أو اإلمهال أو اجلهل أن يصح ِّ

هو فيه من ارتباطه ابلزوجة ابلعقد املدين؛ أبن يكمل أركان وشروط العقد الشرعي، من إحضار الول، والشهود، واملهر، 
وخيرج وتسجيل ذلك لدى إمام املسجد أو اجلمعية أو مركز من املراكز إسالميَّة، كي أيخذ عقد النكاح طريقه املشروع، 

 .28املسلم من ورطة احلرام اليت قد تصاحبه طول حياته
وحبضور شاهدين من املسلمني  ،أما إن عقد املسلم زواجه يف احملاكم املدنية أو البلدية بعلم الول أي برضاه وموافقته

 د أو املركز ولو مل يتم العقد يف املسجفالباحث يرى صحة عقد النكاح املدين يف هذه الصورة  ،29عند كتابة العقد
 

                                                           
 .374، ص1العمران، فقه األسرة املسلمة يف املهاجر، ج( 26)
 .425، قسم فقه األسرة، صاملوسوعة امليسرة يف فقه القضااي املعاصرة. 37ص ،11ج ،النوازل املعاصرة يف فقه األسرةالفقه امليسر،  ،وآخرون ،يارالط( 27)
 .375، ص1العمران، فقه األسرة املسلمة يف املهاجر، ج( 28)
أيب زكراي حمي الدين  ،. النووي243ص، 4ج ،كتاب النكاح  ،طحاويشرح خمتصر ال ،رجالن أو امرأاتن على خالف بني الفقهاء. انظر: اجلصاص(29)

، 11ج ،حتقيق حممد بن رايض األمحد ،م2014-ه1435، 1، طصيدا بريوت ،املكتبة العصرية ،اجملموع شرح املهذب، كتاب النكاح ،بن شرف
  .211ص
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 فيه أحكام الشرع املطهرألنه ُروعي  ،اإلسالمي. فمىت توفرت هذه األركان والشروط يعترب عقد الزواج صحيحًا انفذاً 
ملا سبق أن املهر شرط لزوم ال شرط صحة لإلتفاق احلاصل على جواز عقد الزواج دون  ،ولو مل ينص العقد على املهر

 .31يفرض هلا مهراً يقارب مهر امرأة مبثل وضعها فقراً وغىن ووجاهةالزوج أن على ولكن جيب  .30الصداق
ب عليه املبادرة إىل جي، و حرام ودخل هبا دون عقد شرعي ،عقد الرجل على املرأة عقداً مدنياً  وجتدر يب اإلشارة إىل أن

ة ال يصل إىل درجة دخوله ابملرأة قبل العقد الشرعي وإن وصم ابحلرم إال أن ،إجراء عقد شرعي يستحل به الدخول
 .32ألنه عقد مشتبه به وليس مقطوعاً ببطالنه" ،وال يعترب أوالده غري شرعيني ،الزان
 الثالث: عقد التعايش: املبحث  

وهناك شكٌل آخٌر من أشكال تنظيم العالقة اجلنسيَّة يسمى التعايش. وقد قنَّن قانون األسرة األلبانيَّة هذا التعايش    
اللذين الرجل واملرأة من مدونة األسرة حيث جاء فيهما:"التعايش هو اتفاق بني  164و 163من خالل املادتني 

يعيشان حياًة مشَتكًة كالزوجني من حيث االستمراريَّة والدميومة، وميكن للمتعايشني أن يوق ِّعا اتفاقاً أمام كاتب العدل، 
 .33ما يتعلَّق ابألطفال واملمتلكات اخلاصَّة هبما أثناء تعايشهما"والذي من خالله حيد ِّدان اآلاثر املَتت ِّبة على العيش معاً في

وال يُعترب التعايش زواجًا مدنيَّاً، وال تَتتَّب عليه احلقوق اليت رتَّبها القانون على الزواج املدين ِّ كاحلقوق املاليَّة أو    
 :34للباحث إمجال أمه ِّها فيما أييتالشخصيَّة، وهناك أوجه اختالٍف بني الزواج املدين ِّ وعقد التعايش ميكن 

إذا تويف ِّ أحد املتعايشني فال ميكن لآلخر مراجعة اجلهات الرمسية إلهناء عقد التعايش، ألنَّ التعايش ال يعترب  -1
زواجاً. وحىت ُيسمَّى الشخص متزو ِّجاً جيب أن يقوم إبجراءات الزواج حسب الشروط املنصوص عليها يف 

 ر يف التعايش.القانون، وهذا ما ال يتوفَّ 
 

                                                           
شهاب  ابن حجر، .329، ص4، كتاب التكاح، جلمواهب اجللي ،طاباحل. 364ص، 4ج ،كتاب النكاح  ،شرح خمتصر الطحاوي ،اجلصاص(30)

، كتاب النكاح،بن حجر العسقالين أمحد بن عليالدين  الشيخ م، حتقيق 2013-ه1434، 1الرسالة العاملية، ط ، فتح الباري بشرح صحيح البخارييِّ
كتاب  املغين، ،أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممدموفَّق الدين . ابن قدامة، 417، ص15ج عادل مرشد وآخرون،الشيخ احملقق شعيب األرنؤوط و احملدث 
 .97، ص10ج م، تتحقيق عبد هللا بن عبد احملني الَتكي وعبد الفتاح حممد احللو،1998-ه1417، 3دار عامل الكتب، الرايض/السعودية، ط ،الصداق

ه 12/11/1430 ، يف التاريخم لرابطة العامل اإلسالميحبث مقد، 40-39ص ،من أحكام األحوال الشخصية لألقليان املسلمة ،خالد ،عبد القادر(31)
 .م11/11/2009املوافق 

 م.2002-ه1423 ،1ط ،بريوت/لبنان ،دار ابن حزم ،407ص ،أحكام األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب سامل عبد الغين، ،الرافعي(32)
  58Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: ( 33)
   Familjare, page  268E Drejta-270انظر:( 34)
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عدم التوارث بني املتعايَشني يف عقد التعايش عند وفاة أحدمها؛ فلو مات أحد املتعايشني فإنَّ اآلخر ال يرثه  -2
، ألنَّ عمليَّة إهناء الزواج على حنٍو رمسي ِّ البدَّ من أن تكون يف احملكمة،  كما هو احلال يف الزواج املدين ِّ

أن يُثبت للمحكمة أنَّه متزو ٌِّج، ألنَّ التعايش ال يعترب زواجاً، وإن كاان بينما ال ميكن ألحد املتعايشني 
 يتعايشان معاً على هيئة األزواج.

إثبات النسب لألوالد يف الزواج املدين ِّ يعترب أثرًا من آاثر هذا العقد، بينما ال يعترب إثبات النسب ألوالد  -3
ا يتمُّ إث بات النسب بناءً على أنَّ القانون األلباينَّ مل يفر ِّق يف إثبات النسب املتعايشني أثراً لعقد التعايش، وإمنَّ

أو مبعىن آخر بني أوالد النكاح وأوالد السفاح، فجميعهم  .35بني األبناء الشرعي ِّني واألبناء غري الشرعي ِّني
إطار الزواج ال االعَتاف ابألمومة أو األبوَّة للطفل املولود خارج :" 167يثبت نسبهم، كما جاء يف املادة 

ما نصُّه:"األطفال املولودون خارج  4املادة كما أنَّ هلم نفس احلقوق، فقد جاء يف ،36ميكن التنازل عنه"
 .37املسؤوليَّات اليت لألطفال الذين ولدوا يف إطار الزواج"إطار الزواج هلم نفس احلقوق و 

ين ِّ يف البلدية وابلكيفيَّة اليت سبق بياهنا. وأمَّا عقد التعايش فيتمُّ أمام كاتب العدل كما يف يتمُّ عقد الزواج املد -4
 وابلتال فإنَّ البلدية غري مسؤولٍة عن تنظيم شؤون املتعايشني. .16438املادة 

أي ِّ نزاٍع حيدث بينهما، يتمتَّع عقد الزواج املدين ِّ ابحلماية القانونية؛ فيستطيع الزوجان أن يلجئا إىل القانون يف  -5
ا حُتلُّ النزاعات بني الزوجني من خالل التوافق  بينما ال يتمتَّع عقد التعايش بتلك احلماية القانونية، وإمنَّ

 .39بينهما
ُقن ِّنة للعالقات اجلنسيَّة بني الذكور  -6

نظ ِّمة وامل
ُ
إنَّ التعايش ال يسمَّى زواجاً، وإن اعترب شكاًل من األشكال امل

، والتعايش وإن مل يعترب زواجاً إال أنَّ كثرياً من الناس يعدُّونه خطوًة حنو الزواج، حيث يزعمون أبنَّ واإلانث
 املتعايشني يكون لديهما الوقت الكايف لكي يتعرَّف كلُّ واحٍد منهما على طباع اآلخر قبل أن يقدما على

 
 

                                                           
 Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, page 25من الدستور.  54انظر: املادة رقم ( 35)

E Drejta Familjare, page 272 
 Kodi i Familjes se Shqiperise, page 59انظر: ( 36)
 .10، صاملصدر السابق(37)
 .58، صاملصدر السابق(38)
  jare, page 270E Drejta Familانظر:( 39)
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تعايشني ابالنتقال من التعايش إىل الزواج املدين ِّ بل ميكنهما الزواج املدين ِّ الكامل، علماً أبنَّ القانون ال يلزِّم امل  -7
 .40أن يستمرَّا يف التعايش طيلة حياهتما

، حيث نصَّ القانون على وجود شاهَدين يشهدان على الزواج املدين ِّ  -8 ، 41اشَتاط الشهادة يف الزواج املدين ِّ
 الشهود.بينما مل تنصَّ املوادُّ املنظ ِّمة ملوضوع التعايش على اشَتاط 

، إالَّ أنَّ مثَّة أوجهاً لالت ِّفاق بينهما ومنها:      وابلرغم من هذه الفروق واالختالفات بني عقد التعايش وعقد الزواج املدين ِّ
 اشَتاط الرضا بني املتعايشني كما هو مشَتط يف املتزو ِّجني زواجاً مدنيَّاً. -1
2-  ، فليس للرجل أن يتعايش مع امرأتني يف نفس الوقت حبكم عدم التعدُّد يف التعايش كما هو يف الزواج املدين ِّ

 حيث يُعترب ذلك من ابب اخليانة للتعايش. 42القانون
إنَّ التعايش يشبه عقد الزواج املدين ِّ من حيث االستمراريَّة والدميومة، ملا سبق بيانه أنَّ التعايش ليس ابلضرورة  -3

 ايش بني املتعايَشني طوال عمرمها.أن يكون خطوًة حنو الزواج بل ميكن أن يستمرَّ التع
كما يشبه عقد التعايش عقد الزواج املدين ِّ من حيث تقاسم املتعايَشني احلقوق والواجبات فيما يتعلَّق برعاية  -4

األبناء حسب ما يتمُّ التوافق عليه، شأهنما يف ذلك شأن املتزو ِّجني زواجًا مدنيَّاً،  كما يتمُّ أيضًا التوافق 
 .43ملاليَّة كالنفقة والسكىن وغريمهاعلى املسائل ا

 :لباناأل الرابع: موقف الشريعة من عقود الزواج يف القانون واجملتمع املبحث   
، والعقد املدينُّ،  باحثعرفنا يف امل   ا ثالثة عقود هي: العقد الشرعيُّ ، وعرفنا أهنَّ السابقة أنواع العقود يف اجملتمع األلباين ِّ

أيضًا أوجه االت ِّفاق واالختالف بني العقدين الثاين والثالث. ويف هذا املبحث سيعمد الباحث  وعقد التعايش. وعرفنا
إىل بيان موقف الشرع املطهَّر من العقَدين الثاين والثالث   العقد املدين ِّ والتعايش  ، من خالل إجراء مقارنٍة بني العقد 

احث يف هذه املقارنة موقف الشرع املطهَّر من العقَدين املذكوَرين حيث الشرعي ِّ والعقد املدين ِّ وعقد التعايش، وسيتَّبع الب
يوجد نقاط ات ِّفاٍق ونقاط اختالٍف بني العقد الشرعي ِّ املنسجم مع أحكام الشرع املطهَّر، وعقَدي الزواج املدين ِّ والتعايش. 

 ويف ما أييت تفصيل ذلك:
 

                                                           
 .274، صاملصدر السابق(40)
  Kodi i Familjes se Shqiperise, page 17من قانون مدونة األسرة. 30انظر: املادة رقم ( 41)
  .58ص، 164-163املاداتن ، املصدر السابق(42)
 E Drejta Familjare, page 272انظر: ( 43)
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 يت:أوجه االت ِّفاق واليت ميكن إمجاهلا فيما أي أواًل:
توفر الرضا بني الزوَجني: وهو مبدأٌ مستقرٌّ يف العقود عموماً، ويف عقد الزواج على جهة اخلصوص، وقد جعل  -1

له الشرع املطهَّر كيفيًَّة تتمثَّل ابإلجياب والقبول الذين سبق بياهنما، فباإلجياب والقبول يُعرف رضا الزوجني 
اه إرادة كلٍ  منهما إىل إنشاء العقد، و  ، حيث يتمُّ تسجيل ذلك واجت ِّ مبدأ الرضا هذا متوف ٌِّر أيضاً يف الزواج املدين ِّ

الزواج وتقنينه أمام املوظَّف املختص ِّ يف البلديةَّ الذي بدوره يتأكَّد من رضا كلٍ  من الطرفني. حيث جاء يف 
 .44"واإلرادة احلرَّة لكال الزوجنيالزواج يتمُّ أمام موظَّف األحوال املدنيَّة ابملوافقة  عقدما نصُّه: " 8املادة رقم 

الشروط املتعل ِّقة ابألهليَّة: كالبلوغ والعقل واالختيار، حيث يشَتطها العقد الشرعيُّ، وكذلك هي مشَتَطٌة يف  -2
، ويف التعايش أيضًا كما يف املادة رقم الزوا  ال يربم عقد الزواج بني الرجل واملرأة واليت جاء فيها:" 7ج املدين ِّ

ً من الزوجني إهناء عقد الزواج وإبطاله إذا متَّ بغري رضا الزوجني  .45سنة " 18 الذين هم دون وخوَّل القانون أاي 
الزواج الذي انعقد دون موافقٍة حرٍَّة، ودون ما نصُّه: " 33لتهديد، حيث جاء يف املادة كما لو مت ابإلكراه أو ا

كما اشَتط القانون أن يكون الزوجان عاقَلني وغري جمنوَنني أو ،46الزوجني أو أحدمها يعترب ابطاًل" رضا كال
 .47معتوَهني

، فقد الشه -3 ، كما هي كذلك يف عقد الزواج املدين ِّ ادة على عقد النكاح: وهي شرٌط يف عقد النكاح الشرعي ِّ
، وعقد الزواج املدين ِّ وإن 48حضور شاهَدين اثنني إلمتام عقد النكاح 30اشَتط القانون األلباينُّ يف املادة رقم 

وى شروط األهليَّة املعترَبة كالبلوغ اشَتط الشهادة إالَّ أَّن القانون مل يشَتط يف الشهود أيَّ  شرٍط إضايفٍ  سِّ
والعقل واالختيار، ويف هذا اإلطار فإنَّ عقد الزواج املدين ِّ خيتلف مع عقد الزواج الشرعي ِّ يف الشروط املطلوبة 

 يف الشهادة، كما سيأيت بيانه عند رصد نقاط االختالف. وأمَّا عقد التعايش فلم يشَتط له الشهادة مطلقاً.
 
 

                                                           
 pageKodi i Familjes se Shqiperise , 11انظر: ( 44)
 .55ص ،2005/يناير  5اتريخ النشر  ،من العهد إضافة ألبانيا 27و 16لتقارير األوليَّة املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب املادتني ا
 11Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: ( 45)
/يناير  5اتريخ النشر  ،من العهد إضافة ألبانيا 27و 16ادتني التقارير األوليَّة املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب امل. وانظر: 18، صاملصدر السابق(46)

 .55ص ،2005
اتريخ  ،من العهد إضافة ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّة املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب املادتني وانظر: . 12، ص12املادة رقم ، املصدر السابق(47)

 .56ص ،2005/يناير  5النشر 
 .17ص، املصدر السابق(48)
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الشخصيَّة  ، إالَّ أنَّ قوانني األحوال49توثيق العقد: فعلى الرغم من أنَّ العقد الشرعيَّ يقع صحيحاً من غري توثيقٍ  -4
والتوثيق أيضاً مطلوٌب يف الزواج املدين ِّ ويف  .50يف البالد اإلسالميَّة تُوجب توثيقه حفاظاً على حقوق الزوجني

وهو ما  .51ة األسرة يف مواد ِّه عندما حتدَّث عن توثيق عقد الزواجعقد التعايش، وهذا ما ذكره قانون مدون
ميارس اجتماعيًَّا أيضًا مبوجب ذلك القانون، فبعد أن يتَّفق الزوجان على الزواج ويتحقَّق كلٌّ منهما من رغبة 

ما يبادران إىل الذهاب إىل البلديَّة حيث يعلنان عن رغبتهما يف ا لزواج أمام املوظَّف اآلخر يف الزواج منه، فإهنَّ
ا يتمُّ طلب اإلعالن للزواج من قَِّبل الزوجني أو 16املادة كما نصَّت  ،52املختص ِّ  الوكيل املعنيَّ  على أنه:"إمنَّ

فإذا مل يتم التوثيق من خالل  .53الزوجني يف املستقبل" من قَِّبلهما يف احملافظة أو البلديَّة اليت يقيم فيها كلٌّ من
 اإلجراءات اليت حددها القانون املدين؛ 

 
 

                                                           
فقهاء مل يشَتطوا والناظر يف كتب الفقهاء القدامى يف هذه املسألة وحبسب طبيعة اجملتمع املسلم السابق وطبيعة اجراءات الدولة يف ذلك الزمان جيد أن ال( 49)

، ويكفي يف انعقاده النطق ابالجياب توثيق العقد على يد قاض أو عامل، ويستطيع العاقدان إجراء العقد بنفسيهما من غري احتياج إىل وسيط يقوم إبجرائه
شهاره. وعلى والقبول مشافهة حبضور الشهود، ومل يكن يطالب املسلمون بتسجيل عقد الزواج، وكل ما طلبته الشريعة هو اإلشهاد عليه، واستحب إعالنه وإ

ي من حيث املبدأ ال يفرض شكالً من األشكال إلمتام الزواج، هذا، فتسجيل العقد وتوثيقه أمر ال تشَتطه الشريعة اإلسالمية لصحة العقد، فالتصور اإلسالم
شخصية إلثباته، سواء فعقد الزواج شأن سائر العقود يتم كما ذكران مبجرد اإلجياب والقبول، وال يتوقف وجوده وثبوته على بينة كتابية بل تكفي فيه البينة ال

ا إىل ذلك من احلقوق، هذا عند الفقهاء القدامى. أما اليوم ويف زمن خمتلف من مجيع النواحي كان ذلك فيما يتعلق بنفس العقد، أو آاثره من مهر ونفقة وم
دارس واجلامعات حيث اقتضت طبيعة احلياة أن يكون هناك واثئق إثبات، وجوازات سفر، وشهادات ميالد، ودفَت عائلة؛  وكلها واثئق رمسية مطلوبة لدخول امل

ود؛ لتضبط هبا املعامالت وحتفظ هبا احلقوق، فاقتضى ذلك ضرورة تسجيل عقد النكاح وتوثيقه رمسياً لدى اجلهات املختصة وتوثيق كثري من املعامالت والعق
تقي  ،ابن تيمية: ريف الدولة بقصد محاية الزوجية، واحملافظة على مصاحل العقد. هذا ابالضافة على دفع الشبهة وإثبات النسب، وقيام الزوجية الصحيحة. انظ

 ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية ،جمموع الفتاوى ،ين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراينالد
. 133-136، صمستجدات فقهية يف قضااي الزواج والطالق. األشقر، 131، ص2عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ج /ت ،م1995/ه 1416ط 

، على الرابط 2014ديسمرب  4اتريخ  ،يف الدول غري اإلسالمية يف توثيق الزواج والطالق دور املراكز اإلسالمية ،احلميد عبد، اجملايل
  /http://www.mohamah.net/answer/20316اآليت:

 -مراجعة القاضي أو انئبه قبل إجراء عقد الزواج. بجيب على اخلاطب  -من قانون األحوال الشخصيَّة االردن ما نصُّه:" أ 36جاء يف املادة ( 50)
 يوثق القاضي أو من أيذن لع عقد الزواج بوثيقة رمسيَّة".

اعييِّ  يوجد تعريٌف مباشٌر للزواج يف مدونة األسرة األلبانيَّة، مع أنَّ الزواج يشكيِّل حداًث هامًَّا يف حياة اإلنسان من اجلانب االجتمعلما أبنه ال (51)
  E Drejta Familjare, page 85  أيضاً. انظر:والقانونيِّ 

، 2005/يناير  5اتريخ النشر  ،من العهد إضافة ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّة املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب املادتني انظر: ( 52)
 .55ص

  Shqiperise, page 13Kodi i Familjes se-  16من قانون مدونة األسرة. 28و 19و 18و 17انظر: املواد رقم( 53)
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قانونية، إبرام عقد الزواج  ألسباب تقرر احملكمةإال يف احلاالت اليت للزواج كي يعَتف به فإنه البد من إعالن جديد 

 .54دون اإلعالن عنه بناء على طلب املدعي العام
أوجه االختالف: ابلرغم من أوجه االتفاق السابقة بني عقد الزواج الشرعي ِّ وعقد الزواج املدين ِّ والتعايش، إالَّ أنَّ  اثنياً:

ين األخرَيني من جهٍة أخرى. وميكن للباحث إمجال هذه مثَّة فروقاً جوهريًَّة ومفصليًَّة بني العقد الشرعي من جهة، والعقد
 الفروق يف ما أييت:

، واملهر 55املهر: فاملهر يف العقد الشرعي ِّ أمٌر مطلوٌب وواجٌب على خالٍف بني الفقهاء يف كونه ركناً أو شرطاً  -1
، حيث يتمُّ الت كذلك يف عقد الزواج الشرعي ِّ الذي جُيرى يف اجملتمع األلباين ِّ وافق على املهر الذي مطلوب ٌ

يُدفع كلُّه للزوجة مباشرًة، أو من خالل ولي ِّها وهو املهر املعجَّل، وليس كما جيري يف كثرٍي من البالد 
اإلسالميَّة حيث يقسم املهر فيها إىل معجٍَّل يُدفع مباشرًة، ومؤجٍَّل يتمُّ دفعه عند حلول أجله الشرعي 

ال يوجد يف جممل شَتط يف عقد الزواج املدين ِّ أو يف عقد التعايش، و ابلطالق أو ابلوفاة، لكنَّ املهر ال يُ 
القوانني األلبانيَّة أيَّة إشارٍة إىل املهر، ال يف قانون مدوَّنة األسرة األلبانيَّة وال يف غريه، ممَّا يدلُّ على أنَّ املهر 

املهر ابعتباره مثناً للمرأة وهذا حيث ينظر القانون إىل ليس شرطاً يف عقد النكاح وال هو واجٌب إلمتامه، 
َكم املهر اليت سبقت اإلشارة إليها.  جَتنٍ  من القانون وسطحيٌَّة يف فهم حِّ

مثل: زوَّجُت  صيغة العقد: يتبىنَّ الشرع املطهَّر صيغًة للعقد تتمثَّل ابإلجياب والقبول وألفاٍظ شرعيٍَّة خمصوصٍة، -2
أمَّا الصيغة يف عقَدي الزواج  .56زوجُت أو نكحُت يف القبولوأنكحُت وملَّكُت يف اإلجياب، وقبلُت أو ت

من خالل مناذج معدٍَّة  -مبا فيه الصيغة -املدين ِّ والتعايش فليست حمدَّدًة أبلفاٍظ معيَّنٍة، وغالباً ما يتمُّ العقد
 .57مسبقاً وخمصَّصًة هلذه الغاية

 
                                                           

من قانون مدونة األسرة ما نصه:" بناء على طلب املدعي العام يف املقاطعة اليت ينعقد الزواج بني الزوجني يف املستقبل، احملكمة  29جاء يف املادة ( 54)
 Kodi i Familjes se Shqiperise, page  16 ".انظر:إبرام الزواج دون اإلعالن عنهاألسباب هامة، قد تقرر 

دار ابن حزم،  بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ،أيب الوليد حممد بن أمحد بن حممدابن رشٍد،  .417، ص 15كتاب النكاح، ج ابن حجر، فتح الباري،( 55)
 .874/862، ص 3ج ،حتقيق ماجد احلموي ،م2012-ه1433، 2ط

الزيحيلي، وهبة، الفقه . 35، ص 1م، ج1967-ه1387، دار النهضة العربية، بريوت لبنا،الفقه املقارن لألحوال الشيخصيية أبو العينني بدران،(56)
 .37ص ،7ج م،1985-ه1405، 2دار الفكر، دمشق سوراي، ط اإلسالميي وأدليته،

يغة يف ألبانيا(57) ا هي وسيلٌة للتحقُّق من الرضاألنَّ الص ِّ  ،سبق للباحث أن رجَّح صحَّة عقد النكاح من حيث الص ِّ ا الكالم  ،يغة ليست غايًة حبد ِّ ذاهتا وإمنَّ وإمنَّ
 هنا ويف هذه اجلزئية عن اخلالف الكبري بني الفقه اإلسالمي وقانون مدونة األسرة يف ألفاظ اإلجياب والقبول.
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باشر عقد النكاح نيابًة عن الزوجة، على خالٍف الولُّ: حيث َيشَتط الشرع املطهَّر وجود الول ِّ الذي ي -3

ودل على اشَتاط الول يف النكاح قوله تعاىل:  .58بني الفقهاء يف كون الوالية شرطاً أو ركناً يف عقد النكاح
َوأَْنكُِّحْوا اأَلاَيَمى59  فقد أسند القرآن النكاح إىل األولياء، فدلَّ ذلك على أنَّه هو الذي يتوىلَّ العقد فال

ٍ (( :-صلَّى هللا عليه وسلَّم-وقول النب ِّ  .60جيوز بغريه  .61 ))ال نَِّكاَح إِّال بَِّولِّ
وهذا ما يتمُّ يف عقد الزواج الشرعي ِّ يف ألبانيا، حيث ال يتمُّ إبرام أي ِّ عقد زواٍج شرعيٍ  بدون ولٍ . وأمَّا يف الزواج    

يف احلاالت القليلة اليت تسمح هبا احملكمة يف تدخل األولياء يف نكاح املدين ِّ ويف التعايش أيضاً فال وجود للول ِّ إالَّ 
؛ ألنَّ القانون يعترب الولَّ نوعًا من الوصاية على املرأة، وفيه انتقاٌص من أهليَّتها، وامتهاٌن 18من هم دون سن ِّ 

 لشخصيَّتها.
الزواج املدين ِّ وذلك من خالل  شروط الشهادة: حيث ختتلف شروط الشهادة يف العقد الشرعي ِّ عنها يف عقد -4

 ما أييت:
، بينما ال يشَتط عقد 62اإلسالم: اشَتط العقد الشرعيُّ اإلسالم يف الشهود على زواج املسلمني -أ

 الزواج املدينَّ اإلسالم يف الشهود.
 

                                                           
، أيب احلسني حيىي بن أيب اخلري. العمرانُّ، 179ص 11نكاح، جلنوويُّ، اجملموع، كتاب ال. ا373-372فتح الباري، ابب النكاح، ص ، ابن حجر( 58)

، حتقيق قاسم حممد النوري م،2007-ه1428، 2بريوت/لبنان، ط ،دار املنهاج للطباعة والنشر والتوزيع البيان يف املذهب اإلمام الشافعي،كتاب النكاح،
 ،، ابب النكاح، مؤسسة الرسالةكتاب الفروعح، مشس الدين حممد، ابن مفل .345-344ص، 9ج ،كتاب النكاح،املغين، ابن قدامة .152ص، 9ج
 .212، ص8ج،حتقيق عبد احملسن الَتكي ،م2003-ه1424 ،1ط

 [.32]سورة النور: ( 59)
 .131، ص1السباعي، شرح قانون األحوال الشخصيَّة، ج( 60)
 ،م2009 -ه1430 ،لسالم للنشر والتوزيع الرايض/ السعوديةدار ا، كتاب النكاح،سنن أيب داودسليمان بن األشعث السجستاين، أبو داود، (61)

 ،الرسالة العاملية أبواب النكاح، ،السنن ،. ابن ماجة، أيب عبد هللا حممد بن يزيد422، ص 2085رقم  حتقيق احلافظ أبو طاهر زبري علي زئي،
 اجلامع أيب عيسى حممد بن عيسى سورة،مذيُّ، . الت 79ص 3، ج1881الرقم  حتقيق شعيب األرنؤوط،، م2010-ه1431 ،2ط ،دمشق/سوراي

، 1101الرقم  حتقيق احلافظ أبو طاهر زبري علي زئي، ،م2009 -ه1430 ،دار السالم للنشر والتوزيع الرايض/ السعودية، ابب الفنت الكبري،
 -ه1431 ،2ط، لعاملية، دمشق/ سوراي، الرسالة ا)سنن الَتمذي( أبواب النكاح اجلامع الكبرياحلديث صححه شعيب األرنؤوط. انظر . 348ص

 .569ص ،2ج،1126الرقم  ،حتقيق شعيب األرنؤوط ،م2010
، مؤسسة الرسالة 693كتاب الشهادات، ص، الروض املربع شرح زاد املستقنع، منصور بن يونس. البهويت، 22، ص3ابن قدامة، الكايف، ج( 62)

 م، حتقيق حممد مرايب.2014-ه1435، 1انشرون، ط
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، وال يقبل شهادة النساء يف عقد الزواج، 63الذكورة: اشَتط العقد الشرعيُّ الذكورة يف الشهود -ب

 ال يشَتط ذلك القانون يف الزواج املدين ِّ ويعدُّ ذلك انتقاصاً من املرأة.بينما 
           .64العدالة: واملتمث ِّلة يف األمانة والصدق، وعدم ترك الواجبات الشرعيَّة، أو ارتكاب احملرَّمات الشرعيَّة-ج             

، بينما ال تُعدُّ العدالة شرطًا يف الشهود يف ع ، بل يُكتفى أب ِّي وهي مشَتَطٌة يف شهود العقد الشرعي ِّ قد الزواج املدين ِّ
 شاهٍد من عامة الناس توفَّرت فيه أهليَّة الشهادة املتمث ِّلة يف البلوغ والعقد واالختيار.

اعتبار الدين: أيخذ العقد الشرعيُّ الدين بعني االعتبار، حبيث ال جُيرى عقد زواٍج بني املسلمة وغري املسلم  -5
ً  كان دينه، ألنَّ الكافر ، كما ال جيرى عقد الزواج بني املسلم مجاع أهل العلمال والية له على مسلمٍة إب أايَّ
أمَّا عقدا الزواج املدين ِّ والتعايش فال يقيمان أيَّ اعتباٍر ألمر الدين؛ فيصحُّ  .65وغري املسلمة أو الكتابية

 املسلمة ويتعايش معها.أن تتزوَّج املسلمة غري املسلم أو تتعايش معه، ويصحُّ أن يتزوَّج املسلم غري 
تعدُّد الزوجات: يعترب الشرع تعدُّد الزوجات أمرًا ُمقرًَّا ومباحاً، ويُعمل به أيضًا يف ألبانيا يف العقد الشرعي ِّ  -6

اً. أمَّا القانون فال يُقرُّ تعدُّد املتعايشات أو تعدُّد الزوجات، حيث نصَّ قانون  ولكن على نطاٍق ضي ٍِّق جدَّ
 والذي فيها: "الزواج الذي مت انعقاده خالل الزواج سابق 41املادة رقم  يفعلى منع التعدُّد مدوَّنة األسرة 

 .66بني الزوجني يعترب ابطاًل"
ق أن يذهب من يرغب يف الزواج إىل احملاكم الوضعية لكي يقوم القاضي غري املسلم توثيق العقد: يقصد ابلتوثي -7

فعلى الرغم من أن قانون مدونة األسرة حتدَّث يف  .67أحياانً بعقد الزواج بني الزوجني وفق شروط حمدَّدة
تمُّ توثيقه لدى الدوائر مواد ِّه عن توثيق عقد الزواج، لكن تنبغي اإلشارة هنا إىل أنَّ عقد الزواج الشرعي ِّ ال ي

 املختصَّة يف الدولة؛ ألنَّ القانون ال يعَتف هبذا العقد وال يرت ِّب عليه أيَّة آاثر، حيث جاء يف نص املادة
42 

                                                           
 ،م2011 -ه1432 2دار املنهاج جدة السعودية، ط ،حمي الدين أيب زكراي حيىي بن شرفيُّ، منهاج الطالبني وعمدة املفتني، كتاب النكاح، النوو ( 63)

 .22ص ،3ج ،. ابن قدامة، الكايف375ص ،حتقيق حممد حممد ظاهر شعبان
 .349ص ،9ج ،. ابن قدامة، املغين22ص ،3. ابن قدامة، الكايف، ج375ص ،النوويُّ، منهاج الطالبني، كتاب النكاح( 64)
م، حتقيق 2008-ه1429دار احلديث القاهرة،  اهلداية شرح بداية املبتدي، املرغيناين، برهان الدين أيب احلسن بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين،(65)

،. 293، ص1أمحد جاد، ج  .377ص ،9ج ،. ابن قدامة، املغين248ص ،4ج اجلصاص، شرح خمتصر الطحاوييِّ
  19Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: ( 66)

 .174ص ،، قسم فقه األقليات املسلمةاملوسوعة امليسرة يف فقه القضااي املعاصرةانظر: ( 67)
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تنظيمه  أي أنَّ الزواج أمٌر مدينٌّ حمٌض، ويتمُّ  .68:"الزواج الذي مل يتمَّ علناً وأمام موظَّف السجل ِّ املدين ِّ غري صاحٍل"

، فكلُّ زواٍج يتمُّ بني املسلمني يف املساجد  .69َتاف به قانوانً فقطاالعو  ومعىن ذلك عدم االعَتاف ابلزواج الديين ِّ
أو من خالل اإلمام ال يكون معَتفاً به، ما مل يتمَّ أمام موظَّف البلديَّة، وحسب اإلجراءات احملدَّدة من قَِّبل الدولة 

 .70األلبانيَّة يف قانون مدونة األسرة
ومن خالل ما تقدَّم يظهر للباحث أنَّ عقد الزواج املدين ِّ وعقد التعايش خالفا الشرع املطهَّر يف نقاٍط جوهريٍَّة    

 ومفصليٍَّة، ويف ما أييت بيان ذلك:
إغفال املهر "الصداق" مع أنَّ املهر ركٌن يف النكاح أو شرٌط فيه على اخلالف الفقهي املعروف، وعدم وجود  -1

الزواج يبطله على القول ابلركنية، أو يوجب للمرأة مهر املثل عند من ال يقول ابلركنيَّة ويعتربه  املهر يف عقد
 شرط لزوم.

م اتفقوا على أنَّه ال جيوز التوافق على إسقاطه،    فإنَّ  وبغض ِّ النظر عن اخلالف الفقهي ِّ بني الفقهاء يف املهر، إالَّ أهنَّ
مستدل ِّني على ، 71وجيب هلا املهر املسمَّى إذا ذكر يف العقد، أو مهر املثل إذا مل يذكرهذا االتفاق ابطٌل واملهر الزٌم، 

َْلةً ذلك بقوله تعاىل:  ا جاءت بصيغة األمر،  72َوآتُوا الن َِّساَء َصُدقَاهتِِّّنَّ حنِّ فقد دلَّت اآلية على وجوب املهر، ألهنَّ
وبذا يظهر أنَّ عدم اشَتاط املهر أو اعتباره يف عقد الزواج  .73واألصل يف األمر الوجوب ما مل تصرفه عن الوجوب قرينةٌ 

كبرٌي يف هذا العقد؛ يبطله عند طائفٍة من الفقهاء، ويوجب للمرأة مهر املثل عند طائفٍة أخرى. وأمَّا  املدين ِّ هو خلل ٌ
ا هو تقننٌي للزان احملض  .عقد التعايش فهو عقٌد ابطٌل يف أصله ألنَّه ليس زواجاً وإمنَّ

                                                           
  20Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: ( 68)

 .55ص، 2005/يناير  5اتريخ النشر  ،من العهد إضافة ألبانيا 27و 16التقارير األوليَّة املقدَّمة من الدول األطراف مبوجب املادتني 
 page 24 Kushtetuta e Republikes se Shqiperis ,انظر: ( 69)

E Drejta Familjare, page 37-38, 43, 81.  
 pageE Drejta Familjare , 43-45,128انظر: ( 70)
حتقيق خالد عبد الرمحن ، م2002-ه1423 ،2ط ،بريوت/لبنان، دار املعرفةتاب النكاح، ، االختيار لتعليل املختار، كعبد هللا بن حممد املوصلي، (71)

 .417ص  ،15ابن حجر، فتح الباري، كتاب النكاح، ج .128-127ص ،3ج، العك
 [.4النساء: سورة ]( 72)
، 1ج ،، حتقيق: حممد عبد هللا النمر وآخرونم0102ه/1431 ،3ط ،دار الطيبة للنشر والتوزيع ،معامل التنزيل أيب حممد احلسني بن مسعود،البغوي، ( 73)

م، حتقيق 2013-ه1434، 1ابن كثري، أيب الفداء إمساعيل بن عمر القرشي، تفسري القرءان العظيم، دار ابن كثري، دمشق/سوراي، ط .475ص
 ،بريوت لبنان، مؤسسة الرسالةة، . اخلن، مصطفى، أثر االختالف يف القواعد األصوليَّ 943ص 1يوسف غلي بديوي وحسن السماحي سويدان، ج

 .265، صم2006-ه1427 ،10ط
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الصيغة: أمَّا الصيغة فعلى الرغم من اخلالف الفقهي ِّ الكبري يف ألفاظ اإلجياب والقبول، إالَّ أنَّ اإلجياب والقبول  -2

، لكنَّ الباحث يرى أنَّ هذا اخللل غري ُمبطٍل للعقد أو ُمفسٍد له،  ليسا مذكوَرين يف قانون الزواج املدين ِّ
يًَّة ال يصح غريها، فاملهمَّ هو الرضا، وما األلفاظ إالَّ وسيلٌة وذلك ألنَّ هذه األلفاظ ليست ألفاظًا تَعبد

ح أفضليَّة التقيُّد ابأللفاظ  للكشف عن الرضا، فبأي ِّ لفٍظ أو صيغٍة متَّ فال يعترب ذلك خلاًل، وإن كان يرج ِّ
 الشرعيَّة، لكن ليس إىل درجة إبطال العقد أو إفساده.

ل العقد على قول اجلمهور، بينما ال يرى احلنفيَّة الولَّ شرطاً، وجييزون عقد الولُّ: إنَّ عدم اشَتاط الول ِّ يبط -3
النكاح بعبارة النساء إَذا كانت مكلَّفة أي ابلغة عاقلة سواء كانت بكرًا أم ثيباً، واشَتاطه فقط يف حق 

رضا الول ِّ أو موافقته لكنَّهم وقد رجَّح الباحث أنَّ الولَّ شرٌط، واحلنفيَّة وإن مل يشَتطوا  .74الصغرية واجملنونة
 18اشَتطوا علمه، وهذا ما ال حيصل يف الزواج املدين ِّ حيث ال يشَتط القانون الولَّ يف الزوجني البالَغني 

من عمرمها، وال يشَتط علمه أيضاً، فال يوجد أيُّ مانٍع قانوين ٍ من أن تقوم املرأة بتزويج نفسها من أي ِّ 
على: "أنَّ األوالد حتت قانون مدوَّنة األسرة األلبانيَّة من  216املادة فقد نصَّت  شخٍص تراه مناسباً هلا،

وهبذا  .76سنةً  18األوالد ب  وحدَّد القانون مرحلة بلوغ  .75مسؤوليَّة الوالَدين حىتَّ يصل إىل مرحلة البلوغ"
 يظهر خمالفة الزواج املدين ِّ للشرع املطهَّر حىت على قول احلنفية. 

من حيث شروط الشهادة: فالزواج املدينُّ خمالٌف للشرع املطهَّر خمالفًة بي ِّنًة ألنهَّ ال يشَتط اإلسالم يف وأمَّا  -4
الشاهَدين على زواج املسلمني، وموقف القانون األلباين ِّ يف هذا اإلطار ينسجم مع َتوجَّهات الدولة العلمانيَّة 

حيث جاء يف املادة ا يزعمونه من مساواٍة بني الرجل واملرأة املتطر ِّفة يف علمانيَّتها، كما ينسجم أيضاً مع م
، وهذا أمٌر مستنَكٌر، ألنَّ هللا 77لُّ الناس سواسيةٌ أمام القانون"من دستور مجهورية ألبانيا ما نصُّه: "ك 18

ْنُكمْ تعاىل يقول:   يفهم ُقدسيَّة أي من املسلمني. وألَّن غري املسلم ال يعي وال 78َوَأْشهُِّدوا َذَوْي َعْدٍل مِّ
ا ميثاٌق غليٌظ كما وصفها هللا تعاىل بقوله:  بَ ْعُضُكْم إِّىَلٰ وََكْيَف أَتُْخُذونَُه َوَقْد أَْفَضٰى العالقة الزوجية، وأهنَّ

                                                           
 .379ص ،1العمران، فقه  األسرة املسلمة يف املهاجر، ج( 74)
  73Kodi i Familjes se Shqiperise, pageانظر: ( 75)
 .11، صاملصدر السابق(76)
  Kushtetuta e Republikes se Shqiperise, page 14انظر:( 77)
 .[2ق: الطالسورة ]( 78)
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يثَاقًا َغلِّيظًا . كما أنَّه ال يقد ِّر أيضاً ما يَتتب على شهادته من استحالٍل للفروج 79بَ ْعٍض َوَأَخْذَن مِّنُكم م ِّ
وإثباٍت لألنساب، ممَّا جيعله متساهاًل يف شهادته غري حُمتاٍط هلا. ومثل ذلك أيضًا يُقال يف العدالة وإن 
، ألنَّ الفاسق قد ال أيبه ابلصدق، والذي يرتكب احملظورات قد ال يدرك عَِّظم ذنب  كان بصورٍة أخفَّ

 . 80الكذب أو شهادة الزور
شرف عقد الزواج وأمه ِّيته وخطورة اآلاثر املَتت ِّبة عليه، واملرأة بطبيعتها وأمَّا الذكورة: فاشَتاطها مهمٌّ أيضًا ل -5

معرَّضٌة للنسيان خاصًَّة بعد ُمضي ِّ فَتة طويلة عندما ُتستدعى للشهادة يف أي ِّ نزاٍع حيدث بني الزوجني، 
ى ذلك فإنَّ عدم اشَتاط اإلسالم والعدالة والذكورة يف الشهود فاحتاط الشرع املطهَّر لذلك. وبناًء عل

 .81يُبطل شهادهتم، وإذا بطلت الشهادة بقي عقد النكاح بال شهوٍد فيكون عقداً ابطالً 
َكماً  -6 وأمَّا عدم اعتبار الدين: فهو مبطٌل لعقد النكاح للنصوص الصرحية يف ذلك، وألنَّ للشرع املطهَّر حِّ

 اشَتاط التوافق يف الدين ممَّا سيأيت بيانه أو تفصيله عند احلديث عن الزواج املختلط.ومصاحل ملحوظًة يف 
وأمَّا منع تعدُّد الزوجات: فإنَّ هذا املنع خمالٌف للشرع خمالفًة ظاهرًة، لكن ليس له أثٌر على عقد الزواج األول،  -7

 فَٱنكُِّحواْ َما طَاَب َلُكم م َِّن ٱلن َِّساءِّ : وقد أابح هللا تعاىل يف كتابه الكرمي تعدُّد الزوجات يف قوله تعاىل

                                                           
 [.21]سورة النساء:  (79)
ٍة يؤمر به  -رمحهم هللا تعاىل–اتَّفق الفقهاء (80) على أنَّ الشهادة شرط يف النكاح، على خالف بينهم هل هي شرط متاٍم يؤَمر به عند الدخول، أو شرط صحَّ

 على النحو اآليت: عند العقد
 .اشَتاط الشهادة على عقد النكاح من خالل شاهدين عاقلني ابلغني مسلمني يشهدان على إبرامه ذهب مجهوور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل -أ

عالن وذهب املالكية إىل عدم اشَتاط اإلشهاد على عقد النكاح مبعىن ليست شرطًا لصحة العقد وإمنا هي شرط حلل الدخول، لكنهم قالوا يكفي اإل -ب
ناس وهذا يغين عن اإلشهاد. فالشهادة عندهم ليست شرطاً لالنعقاد بل هي شرط لَتتيب اآلاثر، والشرط إلنشاء العقد مبعىن أن يشتهر العقد أو الزفاف بني ال

  .عندهم هو اإلعالن
هم ومن بعدهم من التابعني ومن بعد -صلى هللا عليه وسلم-ويظهر للباحث ُرجحان املذهب األول، ألن العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النب 

كما يظهر للباحث أن قول املالكية بوجوب اإلشهار .قالوا: ال نكاح إال بشهود، ومل خيتلفوا يف ذلك من مضى منهم إال قوم من املتأخرين من أهل العلم
شرح اجلصاص، . انظر: واإلعالن يقوم مقام الشهادة وأكثر، ولذلك فإن اخلالف بني املالكية من جهة ومجهور الفقهاء من جهة أخرى يبدو خالفًا شكلياً 

، كتاب النكاح، جخمتصر الطحاويي  بداية اجملتهد وهناية . ابن رشٍد، 215-214، ص4،كتاب النكاح، ج مواهب اجلليل. احلطاب، 243، ص4ِِّ
 ،األفكار الدولة، بيت نيل األوطار شرح منتقى األخبارالش وكاين، حممد بن علي بن حممد، . 347، ص9، جاملغين. ابن قدامة، 860، ص 3، جاملقتصد

 .1195،كتاب النكاح،  صت/ رائد بن َصربي بن أيب علفة ،م2004 ،بريوت/ لبنان
أحد من األئمة  جتب اإلشارة إىل أن الزواج إذا مت بغري ول وال شهود فهو عقد فاسد لفقدانه الشروط الشرعية، ومل يقل بصحة هذا الزواج على هذا النحو(81)

د اشَتاط الول وأن للمسلمة أن تزوج نفسها وهم األحناف اشَتطوا أن يتم العقد حبضور الشهود، والذين مل يشَتطوا حضور الشاهدين املتبوعني، فالذين قالوا بع
إىل الذي يفتقد عند العقد واشَتطوا حضورمها عند الدخول وهم املالكية اشَتطوا أن يتم العقد حبضور الول الشرعي للمسلمة. وعليه فال يصح عقد الزواج 

 .414م، ص2008-ه1429ابن بيه، عبد هللا، صناعة الفتوى وفقه األقليات، مركز العاملي للوسطية الكويت، ط/ انظر:  .غياب الول والشاهدين معاً 
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، كما هو مباٌح يف السنَّة، كما يف حديث َغيالن بن سلمة الثَّقفي  الذي أسلم على عشر نسوٍة 82َمثىَنٰ َوثُ لََٰث َورُبَٰعَ 

ْك َعَلْيَك أَْربَ َعًا َوفَارِّْق َسائِّرُهنَّ(( فإنَّ حظر القانون له يُعترب خمالفاً  ولذا .83فقال له صلى هللا عليه وسلم: ))أَْمسِّ
للشرع املطهَّر، بل هو تشريٌع من دون هللا، وافتئاٌت على هللا يف شرعه، وختبٌُّط وتناقٌض. فالقانون ال مينع تعدُّد 

امة العشيقات ولو بلْغن املئات، بينما مينع تعدُّد الزوجات الاليت يكون هلنَّ على أزواجهنَّ احلقوق ويتمت َّْعن ابلكر 
اإلنسانيَّة، بينما ال حتظى العشيقات ابحلقوق وال ابلكرامة. أمَّا الزعم أبنَّ ذلك فيه انتقاٌص للمرأة وإهداٌر ألنوثتها 
كرميًة هلا حقوٌق  فهو من أعجب العجب، فمن الذي ينتقص من كرامة املرأة هل هو الشرع الذي يعَتف هبا زوجة ً

األزواج ابلعدل بينهنَّ، وحير ِّم أيَّ ظلٍم أو حيٍف يقع على بعضهنَّ، أم هو متكافئٌة مع الزوجات األخرايت، وأيمر 
القانون الذي ال يضيق ذرعاً ابلعشيقات املبتذالت املمتهنات الاليت ال حدَّ لعددهن، والاليت ال يتمت َّْعن أبيَّة محايٍة 

أكرم للمرأة أن تكون الزوجة الرابعة من أن تكون  قانونيٍَّة، وإمنَّا يَتكن عند انتهاء العشيق من نزوته؟! وهلذا فإنَّه
 العشيقة الوحيدة.

أما عدم السماح بتوثيق العقد الشرعي: فهذا أمٌر مستنَكٌر، وخمالٌف للشرع املطهَّر خمالفًة بي ِّنة،؛ ألنَّ القانون  -8
وإجحاف  ال يعَتف ابلعقد الشرعي أساساً، وال خيفى على ذي عقل وبصرية ما يف هذا القانون من ظلم

وإعتداء على حقوق املسلمني يف ألبانيا، فإنَّ امللتزمني ابإلسالم من الشعب األلباين ِّ يربمون عقوداً شرعيًَّة 
ويكون ذلك يف الغالب عن طريق إمام املسجد  ،متوافقةً مع الشريعة اإلسالميَّة يف الزجيات اليت تتمُّ بينهم

 من الزوج والزوجة بنسخٍة منها، كما يتمُّ يف الغالب إيداع وحيتفظ كلٌّ ، أو طالب علٍم موثوٍق يف اجملتمع
. وهبذا يظهر خمالفة 84نسخٍة أخرى لدى املشرف على إجراء العقد كطالب العلم الشرعي ِّ أو إمام املسجد

 قانون مدونة األسرة األلباين للشريعة اإلسالمية.
    

                                                           
 [.3]سورة النساء: ( 82)
. 359، ص1128ل هللا، رقم . التمذيُّ، اجلامع الكبري، أبواب النكاح عن رسو 131، ص3،ج1953ابن ماجة، السنن، أبواب النكاح، رقم  (83)

 الشيخ احملدث شعيب األرنؤوط. /، ت600، ص1158وإسناده صحيح بطرقه وشواهده، انظر: اجلامع الكبري، أبواب النكاح عن رسول هللا، رقم 
د النكاح ابملساجد، ألنه مل يثبت دليل ال أبس إبجراء عقد النكاح يف املسجد واألمر فيه واسع شرعاً، ولكن تنبغي اإلشارة إىل أنه ليس من السنة إبرام عق(84)

فتاوى اللجنة الدائمة صحيح يدل على أن النكاح داخل املسجد خاصة سنة، لذا املداومة على عقد النكاح ابملساجد واعتقاده من السنة بدعة. انظر: 
، 9388، 8049د بن عبد الرزاق الدويش، الفتوى رقم ه، ت/ أمح1424، 1، دار املؤيد للنشر والتوزيع، الرايض/السعودية، طللبحوث العلمية واإلفتاء

 . 110-111، ص18، ج9903
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كم املدنية وسجالت الدولة األلبانية، بعد أن يتم الزواج بني والذي يظهر للباحث هو جواز توثيق عقد الزواج يف احملا 

املسلمني حسب الشريعة اإلسالمية، ويثبت الزوجان زواجهما يف املسجد أو املركز اإلسالمي، إذا كان املراد بتوثيق 
لة األلبانيَّة ال العقد هو جمرد التسجيل يف الدائرة احلكومية من ابب ضمان حقوق الزوجني وإثبات الزواج، إذ إن الدو 

. أو أن تتوىل املشيخة اإلسالمية مهمة إجراء وتوثيق عقد الزواج بني املسلمني يف سجل خاص لديها، ألهنا 85تعتدُّ بغريه
هي اجلهة الرمسية اليت متثل الوجود اإلسالمي يف ألبانيا، أو تطالب احلكومة ابلسماح هلا إبجراء عقد الزواج عندها أواًل، 

ه لدى الدائرة احلكومية،كما هو شأن اجلالية اإلسالمية يف إيطاليا، حيث ميثلهم )احتاد املراكز واهليئات مث يتم توثيق
( ومقره يف مدينة بولونيا يف وسط إيطاليا، وبظهور هذا االحتاد أصبح هو اجلهة U.C.O.Iاإلسالمية يف إيطاليا( )

 .86توىل تصديق العقود، لدى اجلهات الرمسية اإليطاليةالرمسية اليت متثل الوجود اإلسالمي يف إيطاليا، وأصبح ي
وأما إن كان املراد ابلتوثيق إنشاء العقد املبيح للعالقة الزوجية فإن هذا ال جيوز؛ ألن العقد الذي جتريه احملاكم األلبانية    

 .87عقد تتخلف فيه بعض أركان الزواج وشروطه كما سبق بيانه يف العقد املدين
 من أهم النتائج والتوصيات:: وتتضاخلامتة 

 فمن أبرزها ما يلي:النتائج:  -أ
األصل هو اللجوء إىل املشيخة اإلسالمية أو أئمة املساجد أو اجلمعية أو املراكز اإلسالمية إلجراء عقود  -1

الزواج على وفاق الشريعة، ألن العقد الذي يتم يف املسجد أو اجلمعيَّة أو املركز اإلسالمي، يراعى فيه توفر 
كان وشروط النكاح املعتربة شرعاً، وال حرج يف توثيق الزواج بعد ذلك مدنيا أمام البلديَّة أو احملاكم أر 

 األلبانيَّة،ألن التوثيق وسيلة إلثبات احلقوق، ورفع اخلالف بني الزوجني، وحجَّة قوية عند الطالق.
 

                                                           
ما نصه:" املسلم واملسلمة مطالبان  87، ص18، ج7910، السؤال الثالث من الفتوى رقم فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءجاء يف (85)

ل واملرأة إىل املكتب قبل الزواج مع الشهود، ويتم هناك اإلجياب والقبول، فهل هذا يكون من حيث القانون ابحلضور يف مكتب تسجيل الزواج، فيذهب الرج
ل هذا يفيد كل من نكاحًا شرعياً، فإذا كان اجلواب ابلنفي فهل املسلم أو املسلمة يلزمه التسجيل القانوين قبل عقد النكاح الشرعي، مع العلم أبن التسجي

 اع؟  ". الزوج والزوجة حقه عند حصول النز 
مع بقية شروط النكاح وانتفاء موانعه صح )عقد النكاح(، وإذا كان تقييده قانوانً يتوقف عليه ما  -يف مكتب تسجيل الزواج-اجلواب: إذا مت القبول واإلجياب 

 للطرفني من املصاحل الشرعيىة احلاضرة واملستقبلة للنكاح وجب ذلك".
 ، على الرابط اآليت:2014ديسمرب  4اتريخ  ،سالمية يف الدول غري االسالمية يف توثيق الزواج والطالقدور املراكز اال ،عبد احلميد ،جملايلا(86)

http://www.mohamah.net/answer/20316/. 
 .178 ,174ص ،قسم فقه األقليات املسلمة ،املوسوعة امليسرة يف فقه القضااي املعاصرةانظر: ( 87)
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د يفيد يف حل العشرة بني الزوجني، أن توثيق العقد الشرعي يف املسجد أو اجلمعية أو املركز اإلسالمي ق -2

لكنه ال ميلك قوة إثبات احلقوق بني الزوجني إن وقع نزاع بينهما، كما ال يستطيع ضمان إثبات النسب 
 بني األبناء وبني اآلابء، وال إثبات التوارث بينهما وغري ذلك.

وتعتربه ابطاًل، وال ترت ِّب عليها أيَّ حقٍ   الدولة األلبانيَّة ال تعَتف ابلزواج الديين  الذي مل يسبقه زواٌج مدينٌّ  -3
ا غري رمسي ٍة، وقد اعتاد مسلمو ألبانيا إجراء عقود زواجهم وفقاً  من احلقوق، وال أثٍر من آاثر الزواج؛ ألهنَّ

 للطريقة املزدوجة، فهناك عقٌد مدينٌّ إرضاًء للسلطة، وعقٌد ديينٌّ تنفيذاً لتعليمات الشريعة اإلسالميَّة.
ال يعترب عقداً شرعياً حتلُّ به املعاشرة الزوجيَّة، أو تلزم ج املدين الذي جتريه احملاكم أو البلدايت األلبانية الزوا  -4

منه اآلاثر الناجتة عن عقد الزواج، من حل املعاشرة، وحلوق الولد، ووجوب النفقة، وثبوت املرياث وغريها 
الناحية القانونيَّة، ألنه يصادم أحكام الشريعة من األحكام الشرعية، وإن كانت هذه اآلاثر اثبتة من 

 .اإلسالميَّة يف كثري من األركان والشروط وال يتَّفق معها حبال
بُعد قانون مدو نة األسرة األلباين  عن الشريعة اإلسالميَّة، فهو قانوٌن وضعيٌّ ابمتياٍز ال ميتُّ إىل الشرع  -5

فإنَّ ذلك من ابب املصادفة احملضة وليس مراعاًة للشرع  بصلٍة، وإن كان يلتقي يف بعض األوجه مع الشرع،
 املطه ر.

ا وجود أمناٍط من عقود الزواج يف قانون مدو نة األسرة ال تقتصر على خمالفته للشرع املطه ر فحسب،  -6 وإمنَّ
 كعقد التعايش.؛  هي تعترب تقننٌي للزان احملض

 التوصيات: -ب
لدينيَّة والثقافيَّة، وال تفرض عليهم ابسم العلمانيَّة أو الدميقراطيَّة أن تراعي احلكومة خصوصيَّات مسلمي ألبانيا ا -1

 ما ينايف عقائدهم، وقيمهم، ومقو ِّمات حياهتم.
على املسلمني يف ألبانيا أن يسَعوا لتطبيق نظام األحوال الشخصيَّة فيما بينهم، وأن حيافظوا على هوي تهم  -2

م يف معامالهتم، وأخالقهم، وعالقاهتم األسريَّة اإلسالميَّة، وشخصيَّتهم الدينيَّة، وذلك اب لتزام شرع رهب ِّ
 واالجتماعيَّة.

لإلصالح األسري ، والقضاء على من أهل العلم واالستقامة والدين؛ جلان التحكيم عند مسلمي ألبانيا تشكيل  -3
 قَِّبل الدولة.مرجعهم يف ذلك الشرع احلنيف، وتكون ُمعَتفَاً هبا من  املشكالت العائليَّة املختلفة،
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على مسلمي ألبانيا السعي لدى السلطات الرمسيَّة ابلطرق املشروعة؛ إلعطاء تصاريح لألئمة واملساجد؛ إلبرام  -4

 .لةعقود زواج املسلمني، مثَّ املصادقة عليها، وتسجيلها يف البلديَّة أو احملكمة؛ إلعطائها الصبغة الرمسيَّة يف الدو 
أن تسعى قدر وسعها يف نيل االعَتاف أبحكامها من دولة ألبانيا، وجعلها هي  املشيخة اإلسالميَّةعلى جيب  -5

ابعتبارها اجلهة تتوىلَّ بنفسها توثيق عقود الزواج، كي اجلهة املنوط هبا الفصل يف قضااي األحوال الشخصية،  
 الرمسيَّة اليت متث ِّل مسلمي ألبانيا.

يف ألبانيا ابلقضااي املتعل ِّقة ابألسرة من زواٍج وطالٍق ومرياٍث، اإلكثار من الندوات واملؤمترات لتوعية املسلمني  -6
ابإلضافة إىل بيان أمهية الول وأنه مطلوب شرعاً، وتشجيعهم على إبرام عقود الزواج الشرعي فيما بينهم من 

 خالل األولياء قبل تسجيله وتوثيقه لدى اجلهات الرمسية.
وعرضها، وأسأل هللا تعاىل التوفيق والسداد، وأرجو منه القبول والثواب،  أرجو أن أكون قد ُوف ِّقت يف مجع املادَّة

وصلى هللا على سيدان حممد، وعلى آله وصحبه . وأدعوه أن ينفع هبذا البحث، وأن يدَّخره ل ليوم احلساب واجلزاء
 أمجعني.

 املصادر واملراجعفهرس 
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 دار السالم للنشر والتوزيع الرايض/ السعودية.
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ABSTRACT 

The Holy Quran and the Honorable Traditions of Prophet Muhammad (may peace 

and blessings be upon him) are the main resources of Islamic Constitution; as Allah 

(may He be Glorified and Exalted) ensured that the Holy Quran is to remain without 

any type of distortion since it is His speech, the top resource of Islamic Constitution 

and it is the eternal miracle that highlights the honesty of Prophet Muhammad (may 

peace and blessings be upon him) and ensures the verity of his Prophecy and 

Message. Regarding the Traditions of Prophet Muhammad (may peace and blessings 

be upon him), witnessed in his speeches and actions, Allah (may He be Glorified and 

Exalted) did not ensure its safety from distortion as He (may He be Glorified and 

Exalted) assigned keeping Traditions safe from distortion to the human beings. 

However, Allah (may He be Glorified and Exalted) facilitated the emergence of some 

scholars who followed different methodologies to save the Traditions from any 

distortion. Since Allah (may He be Glorified and Exalted) did not ensure Traditions’ 

immunity towards fabrications and distortion, some people, throughout history, tried 

to distort these Traditions or invent some of these traditions through lying on the 

behalf of Prophet Muhammad (may peace and blessings be upon him) due to different 

intentions such as gaining personal benefits, being famous among Muslims and 

trying to undermine Islam by inventing stories and presenting them as Traditions. 

Therefore, Islamic scholars that are specialized in the Traditions of Prophet 

Muhammad (may peace and blessings be upon him) organized the Traditions based 

on its authenticity: Authentic, Good, Weak and Fabricated. Nowadays, it is crystal 
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clear that there is a huge spread of Weak and Fabricated Traditions within Muslim 

societies and due to the ignorance of many.  

Muslims in this issue and its danger, some of these Weak and Fabricated Traditions 

are met with acceptance by some Muslims for some reasons. Eventually, many 

people exert massive efforts to spread these Traditions in Internet Forums, Emails 

and Social Media, ignoring the Authentic.  

Traditions of Prophet Muhammad (may peace and blessings be upon him). 

Therefore, due to the huge danger of this issue and based on the Prophet 

Muhammad’s speech when he said “Whoever tells lies about me, let him take his 

place in Hell,” the author of this research will address the issue of Fabricated 

Traditions by analyzing it, discussing the reasons behind it, addressing the 

methodologies to recognize it and highlighting the role of Muslim scholars to 

confront it. 
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 لخص امل

يعّد القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة مصادر التشريع الرئيسية للدين اإلسالمي، فتعهد هللا عز وجل حبفظ القرآن   
املعجزة اخلالدة الدالة الكرمي من أي حتريف أو تبديل فهو كالمه عز وجل واملصدر األول للتشريع ودستور املسلمني، وهو 

ته ورسالته، أّما السنة النبوية الشريفة واملتمثلة يف أحاديث ؤ صلى هللا عليه وسلم وعلى صدق نب على صدق رسول هللا
الرسول صلى هللا عليه وسلم من أقوال وأفعال فلم يتعهد هللا عز وجل حبفظها وترك حفظها للبشر، ولكنه عز وجل قد 

ن ثري مميوجد الكيّسر لألمة بعضًا من علماء األحاديث الذين انتهجوا عدة مناهج من أجل حفظ هذه األحاديث. 
حرفوا األحاديث ومن قاموا ابلكذب ابسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أجل الوصول إىل غاايت خمتلفة كنيل 
مصاحل شخصية أو االشتهار بني الناس أو النيل من اإلسالم واملسلمني عن طريق الكذب ابألحاديث واختالقهم، لذلك 

 .ام حبسب صحته إىل احلديث الصحيح واحلسن والضعيف واملوضوعقام علماء احلديث بتصنيف احلديث إىل عدة أقس
ه ال خيفى على أحد مدى انتشار الكثري من األحاديث املوضوعة والضعيفة بني أفراد اجملتمع املسلم ، وجلهل الكثريين إنف

ثري يعمل ساعيا لنشرها هبذا األمر وخطورته القت هذه األحاديث قبوال واستحساان عند أفراد اجملتمع املسلم ، وأصبح الك
متجاهال األحاديث الصحيحة عن الرسول ومواقع التواصل االجتماعي ،عن طريق املنتدايت احلوارية والرسائل الربيدية ، 

ونظرا خلطورة هذا األمر ، ومنطلقا من حديثه عليه الصالة والسالم ) فمن كذب علي  -صلى هللا عليه وآله وسلم  -
وماهي اهم أسبابة وكيفية معرفته ولذلك سيتناول الباحث حتليل احلديث املوضوع   .ن النار (متعمدا فليتبوأ مقعده م

 وبيان جهود العلماء احملدثني يف مواجهته .
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 املقدمة

احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلله 
فال هادى له. أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. وصلى هللا عليه وعلى آله وصحبه 

 وسلم وبعد.

فإن موضوع البحث "احلديث املوضوع تعريفه وجهود العلماء ىف مقاومة الوضع" الذى ألجله اخرتته وكتبت فيه فإنه 
بسبب الطعن ىف الراوى وهو الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما اتفق من أنواع احلديث املردود اذ أنه 

أهل األثر ىف أن األسباب أى أسباب الطعن ىف الراوى عشرة أشياء، مخسة منها تتعلق ابلعدالة ومخسة اخرى متعلقة 
 ابلضبط. فالكذب كما أشرانه فهو من األسباب املتعلقة ابلطعن ىف العدالة.

هبذا البحث املوجز القصري أن ينتفع به اخواننا الدارسون عامة واٌلكتاب خاصة. ونسأل هللا تعاىل التوفيق هذا، ولعل 
 والسداد إىل أقوم السبيل.

 

 تعريف احلديث املوضوع لغة واصطالحا

 التعريف اللغوي: .أ
 :1املوضوع ىف اللغة

 -1يضع" بفتح الضاد ىف املاضى واملضارع مجيعا. وأيتى وضع ىف اللغة لعدة معان؛ -أ_اسم مفعول من "وضع
 االسقاط، يقال: وضع فالن الشيء عن عاتقه  -2االختالق، يقال: وضع الرجل احلديث أى افرتاه وكذبه واختلقه. 

 

 

                                                           
املؤسسة املصرية العامة للتأليف واألنباء والنثر، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، دون سنة الطبع. وأيضا   ،10/278، لسان العرب ر ابن منظو  1

 .. 2/1039 املعجم الوسيط د/إبراهيم أنيس عطية االصواحلى، د/عبد احلليم منتصر، حممد خلف هللا أمحد
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بفتح القاف واملرتوك  -فاملوضوع ىف اللغة مبعىن املسقط الرتك، يقال: وضع فالن شيئا أى تركه. -3مثال أى أنه أسقطه. 
 واملختلق املفرتى.

 2وقال ابن دحية: "إنه مبعىن امللصق، يقال وضع فالن على فالن كذا أى الصق به. -ب

 :3وىف االصطالحى هو  .ب
 أ_الكذب املختلق املصنوع املنسوب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 كالمه، أو من كالم غريه ونسبه عمدا وافرتى أىل النىب صلى هللا عليه وسلم.ب_ حديث رواه كذاب من  

 أنواع احلديث املوضوع

النوع األول: حديث رواه كذاب من  -1وكما أن املعاىن احلديث املوضوع متعددة، فهو أيضا ينقسم إىل نوعني؛ 
والنوع الثاىن: حديث  -2حياكى فيه أحدا.  وال –كالمه اخرتعه ونسبه عمدا وافرتى إىل النىب صلى هللا عليه وسلم 

 رواه كذاب من كالم غريه، ونسبه عمد وافرتاء إىل النىب صلى هللا عليه وسلم.
 

 األمثلة من احلديث املوضوع

حديث "حب الدنيا رأس كل خطيئة" كما رواه ابن أىب الدنيا ىف كتاب مكايد الشيطان ابسناده إليه أنه من كالم مالك 
 –يل إنه من كالم عيسى عليه السالم تبعا ملا رواه البيهقى ىف كتاب الزهد، وال أصل له من حديث النىب بن دينار. وق

 صلى هللا عليه وسلم.
فإنه من (104/4وأيضا حديث "املعدة بيت الدعاء، واحلمية رأس الدواء" كما جاء يف كتاب ابن القيم زاد املعاد )

 كالم احلارث بن كلدة الطبيب العريب املشهور، وال أصل له من كالم النىب صلى هللا عليه وسلم. وقيل أنه من 

                                                           
. حتقيق حمى الدين عبد احلميد. املكتبة السلفية. املدينة 2/41،. توضيح األفكار ملعاىن تنقيح األنظار  . ، حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين ، 2

 املنورة. اململكة العربية السعودية.
، الشهاوى  إبراهيم دسوقى مصطلح احلديث ،7/1987، مكتبة املعارف الرايض ط89. ، ص د/حممود الطحان تيسري مصطلح احلديث.  3

48. 
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االسرائيليات، وهى األقوال املنسوبة لبىن اسرائيل مأخوذة من حنو التوراة، وال أصل له من كالم النىب صلى هللا عليه 
 وسلم.

الىت ظاهر أسانيدها صحيحة لكن متوهنا منكرة، ال حيتمل أن يصدر مثلها عن النىب وقد تروى أيضا بعض األحاديث 
 4صلى هللا عليه وسلم، مثال ذلك حديث "صالة حفظ القرآن .... .

 أسباب الوضع

أما األسباب الىت محلت بعض الناس على اختالق احلديث وافرتائها ونسبتها إىل رسول هللا صلوات هللا وسالمه عليه 
 ثرية، ومن أشهرها؛فهو ك

قصد الوضع إىل افساد الدين على أهله، وإمنا هذا صدر عن الزاندقة والذين دخلوا ىف االسالم ال عن رغبة  -1
فيه ولكن ليخدعوا أهله ويغّروهم. ومن هؤالء عبد الكرمي بن أىب العوجاء الذى قتل وصلب ىف زمن املهدى 

خالد بن عبد هللا الفنسرى وأحرقه ابلنار، ومنهم أيضاً  العباسى، ومنهم أابن بن مسعان النهدى الذى قتله
حممد بن سعيد الشامى املصلوب وهو الذى وضع احلديث املروى من طريقه عن محيد عن أنس مرفوعا "أان 

 فبدأ يّدعى ابلنبّوة. 5خامت النبيني ال نيّب بعدى إال أن يشاء هللا"
طابية والساملية  والروافض. ومن أمثلة احلديث من هذا قصد الواضع إىل نصر مذهب وأتييده يدعو إليه كاخل -2

القبيل؛ ما روى من أن عبد العزيز بن احلارث التيمى سئل عن فتح مكة أكان صلحا أم عنوة ؟؟. فقال: 
عنوة، فطولب ابلدليل على ذلك، فقال: حدثنا ابن الصّواف حدثنا عبد هللا بن أمحد، حدثنا أىب، حدثنا 

 ، عن الزهرى، عن أنس، أن الصحابة اختلفوا ىف فتح مكة أكان صلحا أم عنوة، فسألوا عبد الرزاق، عن معمر
 

 
 

                                                           
( 1/316واحلاكم ) –( 5/91(، وابن أىب عاصم ىف "الدعاء" وابن مردوية ىف "تفسريه" كما ىف النكت الظراف )حتفة: 3570خرجه الرتميذى ). أ 4

 عن ابن عباس. –من طريق: سليمان بن عبد الرمحن الدمشقى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جريح، من عطاء بن أىب رابح، وعكرمة حوىل ابن عباس 
ىف التلخيص: هذا احلديث منكر  -رمحه هللا -إن هذا احلديث متنه منكر جدا، ورجال أسناده ثقات، فهو مما حرّي أهل العلم ىف احلكم عليه، فقال الذهىب

 شاذ أخاف أال يكون موضوعا، وقد حرّيىن وهللا جودة سنده.
: "مع نظافة سنده حديث منكر جدا ىف نفسى منه شيء". 2/213. وقال ىف امليزان 284ص  -1ج تدريب الراوى. جالل الدين السيوطي ،  5

: "هذا حديث والبد لنا من االشارةهنا إىل أن بعض أهل احلديث/ةأهل العلم قد يصف احلديث ابلغرابة فيقول "هذا حديث غريب" أو ويصفه ابلنكرة، فيقول
 العسقالىن، نزهة النظر، شرح نبخة الفكر ىف مصطلح أهل األثر، ابلتحقيق والتعليق عليه عمر وعبد النعم.منكرة، يقصد بذلك أنه موضوع. )إبن حجر 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO: 3, 2016 

 
 83 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال "كان عنوة" مث اعرتف أنه صنعه ىف احلال ليؤيّد ما ذهب إليه. ومن أمثلته 
ابنه من الكتاب يبكى  أيضا ما أسنده احلاكم عن سيف بن عمر التميمى قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء

فقال له: ما لك؟ قال: ضربىن املعلم، قال ألخزينهم اليوم، حدثىن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا "معلمو صبيانكم 
 شراركم، أقلهم رمحة لليتيم، أغلظهم على املسلمني".

ى املهدى بن قصد الواضع التزلف إىل اخللفاء والنفاق هلم، مثاله ما حكى عن غياث بن إبراهيم أنه دخل عل -3
املنصور ورآه يلعب يف احلمام . فذكر له حديثاً بسنده عن النىب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ال سبق إال 
ىف نصل، أو خف أو حافر أو جناح" )الزايدة ىف احلديث: أو جناح( فعرف املهدى أنه كذب ألجله. فأمر 

 بذبح احلمام.
إبيراد األحاديث الغريبة الىت ال توجد عن أحد شيوح احلديث، ، والتميز على األقران: وذلك لشهرةقصد ا -4

 6فيقبلون سند احلديث ليستغرب، فريغب ىف مساعهم منهم. ومن هؤالء ابن أىب دحية ومحاد النصيىب
قصد الواضع التقرب إىل هللا، وذلك بوضع أحاديث ترغب الناس ىف اخلريات، وأحاديث ختوفهم من فعل  -5

املنكرات. ومن هؤالء الوضاعني قوم ينتسبون إىل الزهد والصالح، وهم ميسرة بن عبد ربه، فقد روى بن 
ن أين جئت هبذه األحاديث، من قرأ كذا حبان ىف الضعفاء عن ابن مهدى قال: قلت مليسرة بن عبد ربّه: م

وقد خلص احلافظ السيوطي رمحه  7فله كذا؟ قال: رأيت الناس انصرفوا عن القرآن ، فوضعتها أرّغب الناس.

 :هللا ذلك يف ألفيته فقال

 والواضعون بعضهم ليفسدا === ديناً وبعض نصر رأي قصدا       
 كذا تكسباً وبعض قد روى === لألمراء ما يوافق اهلوى

 صوفية قد وضعوا  === حمتسبني األجر فيما يدعوا  وشرهم 
 فقبلت منهم  ركوانً  هلم    === حىت أابهنا األوىل هُم هُم 

  .=== فمن رواها يف كتابه فذر ركالواضعني يف فضائل السو              
 
 
 

                                                           
 .286ص  -1ج تدريب الراوى. جالل الدين السيوطي ،جالل الدين ،  6
 .284ص  -1ج تدريب الراوى. جالل الدين السيوطي ، ، 7
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 ما يعرف به احلديث املوضوع
املوضوع، فإن العلماء احملققني قد تتبعوا هذه املسألة وأفرغوا فيها وسعهم...، فنتخلص وأما عن بيان ما يعرف به احلديث 

 مبعرفة احلديث املوضوع أبمور منها:

إقرار الواضع ابلوضع، كاقرار عمر بن صبح على نفسه وضع خطبة نسبها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  -أ
 حديث فضائل القرآن )أى ُسَورُه( سورة عن ابن عباس. وإقرار أىب عصمة بن نوح بن أىب مرمي أبنه وضع

أن تقوم قرينة ىف الراوى، وذلك أبن يكون الراوى رافضيا واحلديث ىف الطعن يف الصحابة ، أو يف فضائل أهل  -ب
 8البيت.

 9أن تقوم قرينة ىف الـَمْروى وذلك بكون احلديث ركيك اللفظ أو خمالفا للحس أو صريح القرآن. -ت
وى قد تضمن االفراط ابلوعيد الشديد على األمر اهلني اليسري أو العكس أبن يتضمن الوعد أن يكون املر  -ث

مثال "من أكل الثوم ىف ليلة اجلمعة، فليهو ىف  10العظيم على الفعل احلقري وهذا كثري ىف أحاديث القصاص.
 النار سبعني خريفا"، و حديث "لقمة ىف بطن جائع أفضل من بناء ألف جامع".

الـَمْرِوى خربا عن أمر جسيم تتوافر الدواعى على نقله مث ال يرويه إالّ واحد، فإن انفراد هذا الواحد أن يكون  -ج
 11برواية هذا احلديث مع جسامة موضوعه وعظيم شأن ما ورد فيه الدليل على أن هذا الواحد خمتلق كذاب.

 طرق الوضاعني ىف صياغة احلديث

 ، منها؛12وللوضاعني طرق ىف صياغة احلديث

 أوال: أن ينشئ الوضاع الكالم من عنده مث يضع له اسنادا ويرويه.

 

                                                           
إبراهيم  . ولينظر أيضا الشهاوى91، ص. تيسري مصطلح احلديثر ((، د. حممود الطحان، . مثاله، حديث )) علّى خري البشر، من شّك فيه كف 8

 36-35، ص.  مصطلح احلديث  دسوقى
 72، ص. 2، جتوظيح األفكار ملعاىن تنقيح األنظار. حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين :  9

 72، ص. 2، جاملرجع السابق.  10
 71، ص. 2، جاملرجع السابق.  11

 90، ص. تيسري مصطلح احلديثينظر د. حممود الطحان،: . ل 12
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 اثنيا: أن أيخذ كالما لبعض احلكماء أو غريهم ويضع له اسنادا.

 مرتبة احلديث املوضوع

إن احلديث املوضوع هو شر األحاديث الضعيفة وأقبحها وبعض العلماء يعتربه قسما مستقال وليس نوعا من أنواع 
 الضعيفةاألحاديث 

 حكم رواية احلديث

أمجع العلماء على أنه ال حتل روايته ألحد علم حاله ىف أى معىن كان إال مع بيان وضعه، فمن يروييه فهو آمث أشد 
 13االمث، ملا رواه مسلم "من حّدث عىّن حبديث يـَُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني".

ه مكذوب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال امث عليه بل هو فأما من يرويه فهو يعلم حباله ويقصد بروايته بياان أن
مثاب على هذا الصنع، ألنه ببيان حاله، يؤمن من خيشى منه، وهو علوقة ابالذهان منسواب إىل النىب صلى هللا عليه 

يه ىف روايته لُعذره وألنه أيضا يدفع عن املسليمن ضررا عظيما. وأما من يرويه وهو جيهل أنه موضوع، فال امث عل –وسلم 
 ابجلهل حباله وهللا اعلم .

 حكم اختالق األحاديث على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ولقد أشران ىف املتقدم ابمجاع العلماء على حرمة اختالق احلديث ونسبته إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمدا وافرتاء 
ابلكفر ىف من يضع األحاديث العقائدية وأما ىف الرتغيب والرتهيب ملا رواه مسلم، ابإلضافة إىل ذلك منهم من يرى 

فحكمه احلرمة ال غري. وقال اجلويىن: يكفر من تعمده حىت ىف الرتغيب والرتهيب، ألنه يتضمن التشريع بغري ما أنزل 
األحاديث املتضمنة هللا. وذهب قوم من املبتدعة املنتسبون إىل حممد بن كرام السجستاىن املتكلم إىل أنه جيوز وضع 

رواه مسلم للرتغيب ىف الطاعة والتنفري من املعصية دون ما يتعلق به حكم من أحكام الشريعة. وهم تبجحوا ىف أتويل ما 
فقالوا: إان نكذب له ولساان نكذب عليه. وهذا يناقض إمجاع من  14"من كذب علّى متعمدا، فليتبّوأ مقعده من النار".

                                                           
 62، ص. 1. مقدمة مسلم بشرح اإلمام النووى، ج 13
تلق فهو .  وجه الداللة من احلديث: أن الذى يروى حديثا اختلقه غريه وينسبه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غري مبني حاله مع علمه أبنه خم 14

عىّن حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابني ((، وكل من من كذب على الرسول متعمدا فهو ىف النار مع اهلالكني بنص كذاب بنص احلديث )) من حدث 
 حديث )) من كذب علّى متعمدا فاليتبوأ مقعده من النار ((.
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أن من حيدث حبديٍث مَّا: إّما أن جيهل  –والعلم عند هللا  -يعتد ابمجاعه من علماء املسلمني.فالصواب ىف هذه املسألة
صد بروايته إاّيه تبيان أنه موضوع، وإماّ أن يعلم أبنه موضوع بواحد من طرق العلم. والذى يعلم أنه موضوع: إما أن يق

حاله، وإّما أن يرويه من غري أن يبنّي حاله. فأما الذى يرويه وهو جاهل أنه موضوع فال امث عليه. وأما الذى يرويه وهو 
 عامل أبحد الطرق أبنه موضوع ويقصد بذلك تبيان حاله فال شىء عليه بل هو مثاب هبذا الصنع.

 أشهر الوضاعني للحديث

  للحديث بعد القرن األول اهلجرى:من أشهر الوضاعني

الذى تسرت هو وأضرابه ابالسالم، وأخفوا وراء االسالم والتشّيع اغراضهم الدنيئة،  15عبد هللا بن سبأ اليهودى، -1
وتذرعوا ابظهار حب أهل البيت ليدسوا على املسلمني ما أرادوا به أن يطفئوا نور هللا، وأيىب هللا إال أن يتم 

 فرون.نوره ولو كره الكا
 فقد وضع أحاديث ىف فضائل القرآن. 16ميسرة الفارسى، -2
 فكان يضع األحاديث ويقول: وضعتها حسبة هللا تعاىل. 17أبو عصمة نوح بن مرمي، -3
 فكان يتنبع هوى األمراء واخللفاء، ويضع هلم األحاديث على مذهبهم. 18غياث بن إبراهيم، -4
ه، وهو ولد 245عمار مع أن هشاًما قد مات سنة أمحد اهلورى، فقد ادعى أنه مسع احلديث من هشام بن  -5

 ه.250سنة 
 أبو سعيد املدايىن، فكان يتكسب ويرتزق بوضع احلديث ىف قصصه. -6
 عمر بن صبح، فقد وضع خطبة ونسبها للنىب صلى هللا عليه وسلم. -7

 
 

                                                           
 . مل أقف على ترمجته. 15
كتاب اجملروحني من احملدثني وقال أبو داود أقر بوضع احلديث. ). هو ميسرة بن عبد ربه الفارسى الرتاس االكال. قال البخارى: يرمى ابلكذب.  16

 (.3/11، احلافظ حممد بن حبان، والضعفاء واملرتوكني
 . مل أقف على ترمجته. 17
، 733/3. هو غياث بن إبراهيم النخعى، قال أمحد ترك الناس حديثه. وقال اجلوزجاىن: كان فيما مسعت غري واحد يقول: يضع احلديث. )امليزان  18

 (.109/7التاريخ الكبري 
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 أشهر املصنفات فيه

ساهل ىف احلكم على احلديث كتاب املوضوعات: البن اجلوزى، وهو من أقدم ما صنف ىف هذا الفّن لكنه مت -أ
 ابلوضع، لذا انتقاه العلماء وتعقبوه.

الآللئ املصنوعة ىف األحاديث املوضوعة: للسيوطى، هو اختصار لكتاب ابن اجلوزى وتعقيب عليه، وزايدات  -ب
 مل يدركها ابن اجلوزى.

ب تلخيص لسابقية، وهو تنزيه الشريعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوع: إلبن عراق الكناىن، وهو كتا -ت
 كتاب حافل مهذب مفيد.

 
 جهود العلماء ىف مقاومة الوضع

من رواة حديث  19من املعروف لدى املسلمني عموما وأهل العلم خصوصا أن الصحابة رضى هللا عنهم هم الطبقة األوىل
النىب صلى هللا عليه وسلم إذ هم الذين عاشوا معه وعاشروه وشاهدوه ومسعوا منه وحفظوا عنه وحرصوا على متابعة ما 

 كان عليه من أقوال وأفعال وتقريره صلى هللا عليه وسلم، إذ هو املصدر الثاىن ىف التشريع بعد الوحى.

والذى مل يدّون رمّبا  -الرسول صلى هللا عليه وسلم ما كان يسمع أو يروىفمن الصحابة رضوان هللا عليهم من دّون عن 
وىف قوله "... ليبلغوا  20حفظ ووعى، مث بلغوا عنه صلى هللا عليه وسلم، ألهنم أمرهم بذلك ىف قوله "بلغوا عىن ولو آية"

غريه، فرّب حامل فقه إىل من هو وأيضا ىف قوله نضر هللا امرأ مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه  21الشاهد الغائب..."
 . 22أفقه منه، ورّب حامل فقه ليس بفقيه"

 

                                                           
ى . أما الطبقة الثانية فهم التابعون الذين عاشوا مع الصحابة رضوان هللا عليهم وشاهدوهم ومسعوا منهم وحفظوا عنهم وحرصوا كل احلرص عل 19

ن عاشوا مع التابعني وشاهدوهم ومسعوا منهم وحفظوا األخذ عنهم كل ما يستطيعون من سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم. والطبقة الثالثة هم اتبعوا التابعني الذي
 يكن هلم طريق عنهم وبذلوا جهد الكبري ىف سبيل هذا العلم. فأصحاب هذه الطبقات الثالث هم أساس علم الرواية، إذ كل ما جاء بعدهم إمنا أخذ عنهم، ومل

 إىل سنن النىّب صلى هللا عليه وسلم سواهم.
 بسنده والرتميذى وابن ماجه وأمحد بن حنبل.. احلديث رواه البخارى  20
 . حديث رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه والرتميذى. 21
 . احلديث رواه الرتميذى وأمحد بن حنبل وأبو داود. 22
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ولكن ملا اتسعت راية االسالم وانتشر املسلمون ىف كل احناء البالد، بدأ أهل تلك البالد دخلوا ىف االسالم أفواًجا على 
ألخالق ومن هم حدثو عهد ابالميان اختالف أعرافهم ودايانهتم قبل أن يدخلوا فيه فاّّته منهم من هم ضعاف النفوس وا

إىل قوم اقرتوا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الكذب فزادوا ىف بعض األحاديث ودسوا فيها كلمات أو عبارات 
تؤيّد ما يرغبون فيه من نصرة مذهبهم أو الشهرة أو رغبة ىف االساءة إىل االسالم واملسلمني، فهؤالء هم الوضاعون الذين 

 ى النىب صلى هللا عليه وسلم. ومما ساعد على انتشار هذا الكذب أن وجد الوضاعون من كذبوا عل

غافلى املسلمني ومن حديثى العهد به من يصّدقهم فيما يكذبون فظنوا أكاديبهم أحاديث نبويّة فقبلوها كما قبلوا بعض 
 قد عبثوا ابلسنة من عمٍد ما فأدخلوا فيها ما عبثت به يد اليهود من إسرائيليات. فمن املؤكد إَذْن أن بعض الوضاعني 

كلمات تشبه األحاديث بعد سبكها وحماكاهتا للصحيح من الّسنة ىف الشكل والصياغة فاختلط األمر بذلك ولّبس 
 على الذين ال يعرفون.

 ووضعهم فلما أحس العلماء ابخلطر الذى حييط بسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم فقاموا مناهضني ملقاومة الوضاعني
وبََدُءوا مبزيد االهتمام والتدقيق، إذ دأب رواة احلديث ابتداء من التابعني واتبعيهم ومن بعدهم يـُْعنون عند ذكر احلديث 
النبوى بذكر سنده، فال يظُّنّن ظان أن القوم كانوا أيخذون احلديث من كل من قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

هناك من يكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لدوافع شىّت فبينوها ىف كتبهم والحقوا  وسلم ألهنم علموا وأدركوا أن
ة الدين حقا وجهابذة األمة صدقا، قال سفيان الثوري: املالئكة محلة احلديث هم محا .الدجالني الوضاعني فكشفوهم

وقيل لالمام عبد هللا بن املبارك: هذه األحاديث املوضوعة؟ فقال:  حراس السماء وأصحاب احلديث حراس األرض،
 تعيش هلاذا اجلهابذة!.

ث" ولقد عد منها ابن الصالح أجل... لقد قّعد القوم قواعد وأصلوا أصوال، فأصبحت علوًما مجة، هى: "علوم احلدي
ىف "مقدمة" املشهورة مخسة وستني علما أو نوعا. ونقل ذلك عنه من بعده كالنووى والعراقى وابن حجر، وزاد السيوطى 

 وكانت أوىل هذه القواعد أال يقبلوا  23( ثالثة وتسعني نوعا.93ىف شرحه للتقريب للنووى أنواعا أخرى فأوصلها إىل )

 

                                                           

وما      بعدها. ط  386، ص. 2لطيف، ج. لينظر جالل الدين السيوطى: تدريب الراوى ىف شرح تقريب النووى ، بتحقيق عبد الوهاب عبد ال23         
 ابلقاهرة.-م(، مطبعة السعادة1966ه )1385الثانية، سنة 
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 –، فال يُقبل من أحد أن يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال أن يكون صحابيا، ممن رآه حديثا بال اسناد
 24ومسع منه. –صلى هللا عليه وسلم 

 ومن أشهر الكتب الىت تعىن بعلوم احلديث:

ه( طبع ىف دار الكتب 495كتاب "معرفة علوم احلديث" للحاكم أىب عبد هللا النيسابورى، املتوىف سنة ) -1
 م.1968املصرية ابلقاهرة سنة 

ه، 1353ه( طبع مبكة املكرمة سنة 774كتاب "اختصار علوم احلديث" للحافظ ابن كثري املتوىف سنة ) -2
 ه.1355ومبصر سنة 

ه(، وقد اشتهر هذا الكتاب مبقدمة ابن الصالح 643كتاب "علوم احلديث" البن الصالح، املتوىف سنة ) -3
احلديث" وأشهر طبعات هذا الكتاب طبعته بشرح احلافظ زين الدين العراقى وامسه الكامل: "معرفة أنواع علم 

 ه.1350ه( وقد طبع ىف حلب سنة 804املتوىف سنة )
ه، 1862ه( وقد طبع ىف كلكتا ابهلند سنة 852كتاب "خنبة الفكر" لالمام احلافظ ابن حجر، املتوىف سنة ) -4

 وله طبعات أخرى عديدة.
ه( وهو تلخيص لكتابه "االرشاد" الذى 676احلديث النووى، املتوىف سنة )"التقريب والتسري" ىف مصطلح  -5

 خلص فيه كتاب علوم احلديث البن الصالح، وقد طبع مرارا.
فهذه هى من مناذج من الكتب ىف هذا الفن، ألن املؤلفات فيه كثرية وقد تعجز من أراد احلصر واالستقصاء، ألهنا 

تنقية السنة النبوية من أى شوائب مهما صغرت حىت يتجاوز عنها بعضهم،  بفضل هللا أكثر من أن ختصى. ومن أجل
أى كربت حىت وصلت إىل حد الوضع والكذب على رسول هللا، قام العلماء جبهد مزدوج بنفى املوضوع املكذوب عن 

اعني، وقد سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وذلك بتأليف الكتب ىف املوضوعات من األحاديث وحتديد أمساء الوض
الضعفاء  -2الضعفاء البن حبان.  -1شغل هذا املوضوع أئمة احلديث. ومن أمثلة الكتب املؤلفة ىف الضعفاء: 

 املوضوعات ألىب الفرج بن اجلوزى. -4والضعفاء لألزدى.  -3للعقيلى. 

 

                                                           
. ط حيدر آابد، والنوع التاسع والثالثني من مقدمة ابن 52-49. لينظر للخطيب البغدادى ىف تعريف الصحاىب ))الكفاية ىف علم الرواية(( ص. 24

 الصالح وفروعها.
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أن خيرتع أو خيتلق حديثا منسواب ومن هنا يتبني أنه ال جمال ملا أومهه بعض الغرابء عن هذا العلم، أن ابمكان بعض الناس 
 إىل املصطفى صلى هللا عليه وسلم افرتاء وكذاب تبعا هلواهم.

 

 اخلامتة

هذا، ما قدران على حترير هذا البحث القصري املوجز وعسى أن نكون قد استفدان من هذه الصفحات القالئل ونسأل 
وصلى هللا على املصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. هللا تعاىل أن يهدينا إىل أقوم الطريق حيث سلكه سلفنا الصاحل 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 

 املصادر واملراجع
 .1426، طيبة ،ط الفاراييب حممد بن نظر البخار،حتقيق صحيح بشرح الباري ،فتح العسقالىن حجر ابن -
 الدار النشر، واألنباء املتأليف العامة املصرية املؤسسة ، العرب، ،لسان مكرم بن حممد الدين مجال منظور ابن -

 .الطبع سنة دون. والرتمجة للتأليف املصرية
 إحياء دار. احلميد عبد الدين حمى حتقيق -داود أىب سنن ، السجستاىن األشعث بن سليمان احلافظ االمام -

 .الطبع سنة بدون القاهرة ، النبوية السنة
 .1356 /1ط. احللىب الباىب مصطفى مطبعة الباقى، عبد وفؤاد شاكر أمحد حتقيق ، ،اجلامع الرتمذي -
 مكة والتوزيع، للنشر الباز دار ، واملرتوكني، والضعفاء احملدثني من اجملروحني كتاب  ، حبان بن حممد احلافظ -

 .الطبع سنة دون( رايه إبراهيم حممود حتقيق) املكرمة
 نشر -بريوت تصوير ، الصحيحني على ،مستدرك النيسابوري احلاكم هللا عبد بن حممد  هللا عبد أبو احلاكم -

 .الطبع سنة بدون. الرايض -احلديثة النصر مكتبة
 على حتقيق -احللىب ،الباىب1ط االعتدال، ،ميزان عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس الذهىب -

 .ه1386 سنة القاهرة البجاوى عيسى حممد
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 2ط مبصر، السعادة دار ط اللطيف، عبد الوهاب عبد حتقيق ، الراوى تدريب الدين جالل السيوطى -
 .ه1385/
 

 سنة بدون. القاهرة – العباسية -املتحدة الفنية الطباعة شركة ، احلديث، مصطلح دسوقى إبراهيم الشهاوى -
 .الطبع

 عبد الدين حمى حممد بتحقيق ، األنظار، تنقيح ملغاىن األفكار توضيح األمري إمساعيل بن حممد الصنعاىن -
 .السعودية العربية ،اململكة املنورة املدينة. الطبع سنة بدون السلفية املكتبة احلميد،

 القيمة دار نشر للمزى، األطراف، مبعرفة األشراف ،حتفة الرمحن عبد بن يوسف احلجاج أبو الدين مجال املزى -
 .ه1384 سنة ابهلند

 القاهرة العربية، الكتب إحياء دار الباقى، عبد فؤاد حتقيق ماجه، ابن ،سنن ماجه بن يزيد بن حممد هللا عبد أبو -
 .ه1361

 الرتاث إحياء دار ، الوسيط، ،املعجم هللا خلف حممد منتصر احلليم عبد /د الصواحلى، عطية أنيس، ابراهيم /د -
 .ه1429 سنة ، العرىب

 /7ط الرايض املعارف مكتبة ،. 1988 احلديث، مصطلح ،تيسري الطحان حممود/د -
 .ه1416 النشر سنة ، اخلري دار النووى، اإلمام بشرح املسلم صحيح -

 .ه1313 سنة القاهرة أمحد، مامإلا مسند -
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ABSTRACT 
 

Different narrations of Hadith are categorized into two groups according to its 

influence on jurisprudential judgment: disagreement of variance and disagreement of 

contradiction. Contradiction and disagreement found in some narrations of Hadith 

are considered part of what is known in Hadith methodology as Mukhtalif Al-Hadith 

and Mushkil Al-Hadith, which discusses particularly contradictions in a Hadith. Such 

branch of Hadith has great impact on jurisprudential judgment. Some Hadith scholars 

call it disagreement of contrariness which seems more appropriate for the Hadith 

narrations that its disagreement was by no means eliminated or explained. Such cases 

are rare and some scholars had denied it and considered its disagreement as simple 

and obvious that it can be explained and directed. And indeed, this is the bottom line 

of disagreement among Hadith narrations as sound Hadiths may never contradict 

without giving accurate explanations to reconcile among contradicted narrations.  
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 ة وأثرها يف األحكام الفقهيةالنبويألحاديث ايف رواايت ال اختالفأنواع 

 لخص امل

 الرواايت املختلفة يف األحاديث النبوية تنقسم من حيث أتثريها على األحكام الفقهية إىل قسمني فقط: 
، واختالف التعارض، وإن التعارض واالختالف بني بعض الرواايت احلديثية، هو وجه من وجوه خمتلف التنوعاختالف 

 هذا النوعاحلديث ومشكله، وهو مما له أثر ابلغ، وأتثري ظاهر يف األحكام الفقهية. وهناك من األئمة من أطلق على 
ولقد استطاع العلماء اجلمع ني بعض الرواايت، الختالف احلاصل بعبارة اختالف التضاد، وهي عبارة وجيهة يف علة ا

ت ظاهرية، ميكن توجيهها وجتاوزها، وهذا هو ها اختالفات شكلية، وإشكاالو واعتب  بني تلك الرواايت والتوفيق بينهما
 دون الوصول إىل القول الفصل، وهو أنه ال ميكن أن تتعارض األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم

 .أتويل صحيح يف التوفيق واجلمع بني تلك الرواايت

 
 
 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO: 3 2016 

 
 95 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 وفيه متهيد ومطلبان:
 املطلب األول: اختالف التنوع 

 املطلب الثاين: اختالف التعارض
 متهيد

، وهو يقوم مقام األساس للبناء، فاالختالف له أمهية ابلغةاحلديث عن أنواع االختالف يف األحاديث النبوية وضبطها    
يف رواايت احلديث النبوي قد ينشأ عنه خالف يف احلكم الفقهي. واخلالف الذي نعنيه هنا هو اخلالف الواقع بني 

حيث إن وجود حديثني  -يف ظاهر األمر  -ض بعضها واختالفها األحاديث الثابتة الصحيحة، اليت تبني لنا تعار 
صحيحني صرحيني واضحني يتناقضان، وليس أحدمها انسخ لآلخر، وال سبيل للجمع بينهما، فهذا ال وجود له قطعا؛ 

 متييز ألن النيب ال يقول إال حقا، وإمنا يقع هذا بسبب قلة التمييز بني الصحيح والضعيف، أو ضعف امللكة الفقهيه يف
 الناسخ من املنسوخ، أو ضعف القدرة على اجلمع بينهما، ومن هنا حصل االضطراب، ووقع اخللل.

. 1جاء يف املوسوعة الفقهية: "أنَّ االختالف إمَّا أن يكون اختالفًا يف العبارة، أو اختالف تنوٍُّع، أو اختالف َتَضادٍ "
العبارة داخل يف القسمني اآلخرين، وال نرى إفراده، فالعبارة لو وهذا تقسيم ال يناسب هذا البحث، ألن اختالف 

اختلفت بني حديث وآخر ومل ينشأ عن هذا االختالف خالف يف األحكام الفقهية، فهو إذاً فرع من اختالف التنوع، 
إذا ما كان ولو نشأ خالف بناًء على اختالف العبارة، فهو بذلك تفرع من اختالف التضاد، فال معىن هلذا التقسيم 

 حديثنا عن أثره على األحكام الفقهية.

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.292-2/294املوسوعة الفقهية ) 1 
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: أما أنواع االختالف فهي يف األصل قسمان: اختالف تنوع، -رمحه هللا تعاىل  –:2ابن تيميةشيخ اإلسالم قال 
  3واختالف تضاد.

فالرواايت املختلفة يف األحاديث النبوية تنقسم من حيث أتثريها على األحكام الفقهية  -رمحه هللا تعاىل  –وهو كما قال 
 إىل قسمني فقط: 

 القسم األول: اختالف التنوع.
 والقسم الثاين: اختالف التضاد.

اسب أن يقال حديثان إال أن التعبري ابلـ )تضاد( ال يصح فيما صح من حديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم، واملن
 متعارضان وليس متضادين.

 وهذا ما ينبغي أن نتفق عليه ونقرره ونسري عليه يف البحث.

 تنوع الاملطلب األول: اختالف 
 هي رواايت األحاديث الصحيحة اليت جاءت خمتلفة على وجه جيوز العمل هبا مجيعاً.  نقصد ابختالف التنوع:

 : وسنضرب مثالني على هذا النوع 
 )عدد مرات الوضوء( املثال األول : 

 . 5قَاَل: تـََوضَّأَ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليِه َوَسلَّم َمرًَّة َمرَّةً  –َرِضَي هللاُ َعْنهُ  –4َعِن اْبِن َعبَّاس ،روى البخاري يف صحيحه
 
 
 

                                                           
لزاهد، شيخ اإلسالم، هو أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، ابن تيمية احلراين، اإلمام الفقيه، اجملتهد، احملدث، احلافظ، املفسر، األصويل، ا  2

دمشق سنة مثان وعشرين وعلم األعالم، أفىت ودرس وهو دون العشرين، وله مئات التصانيف، ولد سنة إحدى وستني وستمائة، وتويف معتقالً يف قلعة 
، تذكرة احلفاظ للذهيب 1/154، الدرر الكامنة 2/387وسبعمائة للهجرة. رمحه هللا وطيب هللا ثراه وجزاه عن دينه وأمته خري اجلزاء. ذيل طبقات احلنابلة 

(4/1496– 1497.) 
 (.37-38اقتضاء الصراط املستقيم: )  3
م بن عبد مناف القرشي اهلامشي، ابن عم رسول هللا، ولد وبنو هاشم ابلشعب قبل اهلجرة بثالث، حب األمة عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب بن هاش  4

فقال: اللهم علمه احلكمة، وأتويل الكتاب، واتفقوا على أنه مات ابلطائف سنة مثان وستني، واختلفوا  -صلى هللا عليه وسلم-وترمجان القرآن، دعا له النيب 
 (.4/141ن إحدى وسبعني، وقيل: ابن اثنتني، وقيل: ابن أربع، واألول هو األقوى. اإلصابة يف متييز الصحابة )يف سنه، فقيل: اب

 (.157(، رقم احلديث )1/445صحيح البخاري، كتاب الصالة، ابب الوضوء مرَّة مرَّة، )  5
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 . 7أنَّ النَّيبَّ َصلََّى هللاُ َعَليِه َوَسلََّم تـََوضَّأَ َمرََّتنِي َمرََّتنيِ  -َرِضَي هللاُ َعْنُه  –6َعْن َعْبَد هللِا ِبْن َزْيدوروى البخاري أيضاً، 
َدَعا ِبِِاَنٍء فَأَفْـرََغ َعَلى َكفَّْيِه َثاَلَث ِمرَاٍر فـََغَسَلُهَما ُُثَّ أنَُّه  –َرِضَي هللاُ َعْنهُ  –َعْن ُعْثَماَن ِبن َعفَّاَن  ،وروى البخاري كذلك

 َث ِمَراٍر ُُثَّ َمَسَح ِبرَْأِسِه ُُثَّ َغَسَل أَْدَخَل مَيِيَنُه يف اإِلاَنِء َفَمْضَمَض َواْستَـْنَشَق ُُثَّ َغَسَل َوْجَهُه َثاَلًًث َويََدْيِه ِإىَل اْلِمْرفـََقنْيِ َثالَ 
وِئي َهَذا ُُثَّ َصلَّى رَْكَعتَـنْيِ ْجَلْيِه َثاَلَث ِمرَاٍر ِإىَل اْلَكْعبَـنْيِ ُُثَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: َمْن تـََوضَّأَ ََنَْو ُوضُ رِ 

َم ِمْن َذنِْبهِ  ُث ِفيِهَما نـَْفَسُه ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ  .8اَل حُيَدِ 

 لتعارض بيان وجه االختالف وا
جاء عنه صلى هللا عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ويف حديث عبدهللا بن زيد  -رضي هللا عنه  -يف حديث ابن عباس   
أنه  -رضي هللا عنه  -أنه صلى هللا عليه وسلم توضأ مرتني مرتني، ويف حديث عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه  -

 هذه األحاديث الثالثة رواها البخاري يف صحيحه. صلى هللا عليه وسلم توضأ ثالثة مرار، ومجيع

 اجلمع بني اختالف الرواايت وتعارضها 
 -رضوان هللا عليهم أمجعني  -هذه الرواايت السابقة ليس بينها اختالف وتعارض البتة، فكل راٍو من هؤالء الصحابة  

روى ما شاهده من فعل النيب صلى هللا عليه وسلم مع علمهم جبواز تعدد مرات الوضوء حىت ثالث، وإال لنقل لنا عنهم 
 ، فيصح العمل هبذه األفعال الثالثة مجيعاً. - فيما أعلم - مخالف حول هذه املسألة، ومل أقف على خالف بينه

واإلمام البخاري بوب لألفعال الثالثة الواردة يف األحاديث فقال: ابب الوضوء مرًة مرة، وقال: ابب الوضوء مرتني 
 .9مرتني، وقال: ابب الوضوء ثالًثً ثالًثً 

 

 

                                                           
ن مازن بن النجار األنصاري اخلزرجي ُث املازين يعرف اببن أم عبد هللا بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم ب  6

لكذاب لعنه هللا عمارة يكىن أاب حممد، شهد بدرا قاله ابن منده وأبو نعيم وقال أبو عمر شهد أحدا وغريها ومل يشهد بدرا وهو الصحيح وهو قاتل مسيلمة ا
 (.3/253وحشي ابحلربة وضربه عبد هللا بن زيد ابلسيف فقتله. أسد الغابة )يف قول خليفة بن خياط وغريه شارك وحشيا يف قتل مسليمة رماه 

 (.158(، رقم احلديث )1/446صحيح البخاري، كتاب الصالة، ابب الوضوء مرَّتني مرَّتني، )  7
صالة، ابب صفة الوضوء (، وصحيح مسلم، كتاب ال159(، رقم احلديث )1/446صحيح البخاري، كتاب الصالة، ابب الوضوء ثالًثً ثالًثً، )  8

 (.538( رقم احلديث )3/104وكماله، )
 (.445-1/446صحيح البخاري، كتاب الصالة، )  9
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وقال ابن خزمية: "ابب إابحة الوضوء مرة مرة، والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤدٍ  لفرض الوضوء، إذ 
أمر بغسل أعضاء الوضوء بال ذكر توقيت،  –عز وجل  –غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل، وهللا 

على ويف وضوء النيب صلى هللا عليه وسلم مرة مرة، ومرتني مرتني، وثالًثً ثالًثً، وأعضاء الوضوء شفعاً، وبعضه وتراً داللة 
لوضوء، أن هذا كله مباح، وأن كل من فعل يف الوضوء ما فعله النيب صلى هللا عليه وسلم يف بعض األوقات مؤدٍ  لفرض ا

 .10ألن هذا من اختالف املباح، ال من اختالف الذي بعضه مباح وبعضه حمظور"

 وبذلك يتضح لنا اختالف التنوع وكيف أنه ليس له أتثري على احلكم الفقهي إال من جهة التفاضل بني املندوابت. 

 ولكن الفعل فيها خيتلف من كما بني ذلك اإلمام الشافعي فقال: "وال يقال لشيء من هذه األحاديث خمتلف مطلقاً،
وجه أنه مباح، ال اختالف احلالل واحلرام، واألمر والنهي، ولكن أقل ما جيزئ من الوضوء مرة، وأكمل ما يكون من 

 11الوضوء ثالث".

 عدد ركعات النافلة قبل صالة الظهراملثال الثاين : 
َها-َعْن َعاِئَشَة  روى البخاري، َكاَن اَل َيدَُع أَْربـًَعا قـَْبَل الظُّْهِر َورَْكَعتَـنْيِ -صلى هللا عليه وسلم-َأنَّ النَّيبَّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ

  .12قـَْبَل اْلَغَداِة. ََتبـََعُه اْبُن َأِب َعِديٍ  َوَعْمٌرو ، َعْن ُشْعَبَة"

صلى هللا عليه وسلم  -َعْن َصالَِة َرُسوِل اَّللَِّ  -رضي هللا عنها  –َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َشِقيٍق قَاَل َسأَْلُت َعاِئَشَة  َعنْ  ورى مسلم،
فـَُيَصلِ ى رَْكَعتَـنْيِ وََكاَن ُيَصلِ ى  ْدُخلُ َعْن َتَطوُِّعِه فـََقاَلْت َكاَن ُيَصلِ ى ِِف بـَْيىِت قـَْبَل الظُّْهِر أَْربـًَعا ُُثَّ خَيْرُُج فـَُيَصلِ ى اِبلنَّاِس ُُثَّ يَ  -

اللَّْيِل ِتْسَع رَْكَعتَـنْيِ وََكاَن ُيَصلِ ى ِمَن اِبلنَّاِس اْلَمْغِرَب ُُثَّ يَْدُخُل فـَُيَصلِ ى رَْكَعتَـنْيِ َوُيَصلِ ى اِبلنَّاِس اْلِعَشاءَ َويَْدُخُل بـَْيىِت فـَُيَصلِ ى 
ُهَو قَائٌِم َوِإَذا قـَرَأَ وََكاَن ُيَصلِ ى لَْيالً َطِويالً قَائًِما َولَْيالً َطِويالً قَاِعًدا وََكاَن ِإَذا قـََرأَ َوُهَو قَائٌِم رََكَع َوَسَجَد وَ رََكَعاٍت ِفيِهنَّ اْلِوتْـُر 

  .13قَاِعًدا رََكَع َوَسَجَد َوُهَو قَاِعٌد وََكاَن ِإَذا طََلَع اْلَفْجُر َصلَّى رَْكَعتَـنْيِ"

                                                           
 (.87-1/88صحيح ابن خزمية: )  10
 .42اختالف احلديث:  11 

( ، وأبو داود يف "سننه" ِكَتاٌب : الصَّاَلُة 1182( حديث رقم )3/593أخرجه البخاري يف "صحيحه" ، كتاب التهجد ، ابب الركعتني قبل الظهر ، )  12
لكبى" ِكَتاٌب : الصَّاَلُة َعَدُد الصَّاَلِة قـَْبَل ، والنسائي يف "السنن ا1253. تفريع أبواب صالة السفر اَبٌب : تـَْفرِيُع أَبـَْواِب التََّطوُِّع ، َورََكَعاُت السُّنَِّة، رقم 

 1758ِر، رقم ، والنسائي يف "اجملتىب" ِكَتاٌب : ِقَياُم اللَّْيِل َوَتَطوُُّع النـََّهاِر اْلُمَحاَفَظُة َعَلى الرَّْكَعتَـنْيِ قـَْبَل اْلَفجْ  331الظُّْهِر ، رقم 
( ، وأبو داود يف "سننه" ِكَتاٌب : 1696( حديث رقم )6/253أخرجه مسلم يف "صحيحه" ، كتاب صالة املسافر ، ابب جواز النافلة قائماً وقاعداً ، ) 13

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَبٌب : َما ، والرتمذي يف "سننه" أَبـَْواٌب :  1251الصَّاَلُة ، اَبٌب : تـَْفرِيُع أَبـَْواِب التََّطوُِّع ، َورََكَعاُت السُّنَِّة، رقم  الصَّاَلِة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ِلنَي لِْلَخَبِ يف ، والنسائي يف "السنن الكبى" ِكَتاٌب : الصَّاَلُة َعَدُد الصَّاَلِة قـَْبَل الظُّْهِر ، َوِذْكُر اْخِتاَلِف أَْلَفاِظ النَّاقِ  436َجاَء يف الرَّْكَعتَـنْيِ بـَْعَد اْلِعَشاِء، رقم 

 .  334َذِلَك، رقم 
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ُهَما  -َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر  َعنْ  خاري،وروى الب  -صلى هللا عليه وسلم  -قَاَل : َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل هللِا  -َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ
  .14رَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد اْلِعَشاِء"ِرِب وَ رَْكَعتَـنْيِ قـَْبَل الظُّْهِر َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد الظُّْهِر َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد اجْلُُمَعِة َورَْكَعتَـنْيِ بـَْعَد اْلَمغْ 

َثىِن  ثـََنا حَيََْي  قال اإلمام مسلم : َحدَّ ُر ْبُن َحْرٍب َوُعبَـْيُد اَّللَِّ ْبُن َسِعيٍد قَااَل َحدَّ َعْن ُعبَـْيِد اَّللَِّ قَاَل  -َوُهَو اْبُن َسِعيٍد  -زَُهيـْ
ثـََنا أَبُو ثـََنا ُعبَـْيُد اَّللَِّ َعْن اَنِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر  َأْخبَـَرِِن اَنِفٌع َعِن اْبِن ُعَمَر .ح َوَحدَّ ثـََنا أَبُو أَُساَمَة َحدَّ َبَة َحدَّ َبْكِر ْبُن َأِِب َشيـْ

تـَنْيِ قـَْبَل الظُّْهِر َسْجَدتـَنْيِ َوبـَْعَدَها َسْجَدتـَنْيِ َوبـَْعَد اْلَمْغِرِب َسْجدَ  -صلى هللا عليه وسلم  -قَاَل َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اَّللَِّ 
 -صلى هللا عليه وسلم- َمَع النَّىبِ  َوبـَْعَد اْلِعَشاِء َسْجَدتـَنْيِ َوبـَْعَد اجْلُُمَعِة َسْجَدتـَنْيِ فََأمَّا اْلَمْغِرُب َواْلِعَشاءُ َواجْلُُمَعُة َفَصلَّْيتُ 

 .15بـَْيِتِه" ِِف 

 بيان وجه التعارض واالختالف 
 -أنه  -رضي هللا عنها  -القبلية لصالة الظهر فروت أم املؤمنني عائشة اختلفت الرواايت كما هو ظاهر يف النافلة  

أنه صلى مع  –رضي هللا عنه  –ما كان يدع أربع ركعات قبل الظهر ، بينما جاء عن ابن عمر  -صلى هللا عليه وسلم 
الظهر ركعتان أم أربع قبل  -صلى هللا عليه وسلم  -ركعتني ، فهل كانت صالة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 ؟

 اجلمع بني اختالف الرواايت وتعارضها 
مل االختالف على التنوع واإلابحة فتارة يصلي ركعتني وَترة يصلي أربع وهو اجلمع بني هذه األحاديث يكون حبو 

األكمل واألكثر من فعله صلى هللا عليه وسلم وتعدد أفعاله دليل على اجلواز ، وفيما يلي أقوال بعض العلماء يف هذه 
 املسألة : 

: وحيتمل أن يقال:  -رضي هللا عنهما  -عمر قال ابن حجر تعليقاً على اختالف الرواايت الذي وقع بني عائشة وابن 
 . 16مراده بيان أن الركعتني قبل الظهر ليستا حتماً حبيث ميتنع الزايدة عليهما

وقال اإلمام النووي : واختالف األحاديث يف أعدادها حممول على توسعة األمر فيها وأن هلا أقل وأكمل فيحصل أصل 
األكمل، وهذا كما سبق يف اختالف أحاديث الضحى وكما يف أحاديث الوتر  السنة ابألقل ولكن االختيار فعل األكثر

                                                           
 ( .1165( حديث رقم )3/576أخرجه البخاري يف "صحيحه" ، كتاب التهجد ، ابب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن ، )  14
ديث رقم ( ح6/252أخرجه مسلم يف "صحيحه" ، كتاب صالة املسافر ، ابب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن ، وبيان عددهن ، )  15
(1695) 

 ( .3/376فتح الباري شرح صحيح البخاري  )  16
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يف حتصيل أصل السنة وعلى األكمل  اجملزئفجاءت فيها كلها أعدادها ابألقل واألكثر وما بينهما ليدل على أقل 
 . وقال بدر الدين 18ا.  قال أبو جعفر الطبي: األربع كانت يف كثري من أحواله وركعتان يف قليله17واألوسط وهللا أعلم

صلى بعد الظهر ركعتني مرة، وصلى بعد الظهر أربعا  -صلى هللا عليه وسل م  -العيين : والتوفيق بني احلديثني أن النيب 
 مرة، 

ياان للجواز، واختالف األحاديث يف األعداد حممول على توسعة األمر فيها، وأن هلا أقل وأكثر فيحصل أقل السنة ب
 . 20. وقال أيضاً : والراجح هو األربع 19ختيار فعل األكثر األكملابألقل، ولكن اال

قد جاء قبل الظهر ركعتان وأربع ركعات وال اختالف جلواز أنه فعل أحياانً « قبل الظهر ركعتني»وقال السندي : قوله : 
يت عشرة ركعة ولذلك هذا وأحياانً ذاك نعم احلديث القويل يؤيد األخذ ابألربع ويرجحه وهو حديث من ًثبر على اثن

 .21أخذ به علماؤان وهللا أعلم

  عارضتالاملطلب الثاين: اختالف 
هي رواايت األحاديث الصحيحة اليت جاءت خمتلفة على وجه ال ميكن العمل هبا مجيعاً  نقصد ابختالف التعارض:

 إال ِبعمال القواعد املتبعة لدفع إيهام التعارض. 
ومما ينبغي بيانه عند احلديث عن اختالف التضاد، أن هذا التعارض والتضاد الذي نشأ عن اختالف الرواايت الصحيحة 
ليس هو على حقيقته؛ بل هو تعارض وتضاد يف الظاهر، أو فيما يبدو ملن ليس له قدم راسخة يف هذا الفن، أو ملن 

 عليه وسلم من أعداء الدين ومن بعض املستشرقني، كان يف قلبه مرض وهوى وحقد على سنة املصطفى صلى هللا
والذين كانوا وما زالوا يبثون مسوهم طعناً وقدحاً يف الدين عموماً، ويف السنة على وجه اخلصوص، ولقد وجدوا يف هذا 

 لى هللا الباب مدخاًل على بعض املسلمني ممن ليس له زاد يف العلم الشرعي، وانساق الفرتاءاهتم على سنة املصطفى ص
عليه وسلم نزر منهم يسري، وأخذوا يبثون مسومهم يف اجملتمعات، ويضربون النصوص بعضها ببعض ويدعون التعارض 
بينها، لذا وجب البيان أبنه ال ميكن أن تتعارض األحاديث الصحيحة الثابتة من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

                                                           
 ( .6/8شرح النووي على صحيح مسلم  )  17
 نفس املصدر.    18
 ( .7/232عمدة القاري  )  19
 ( .4/132عون املعبود شرح سنن أِب داوود )  20
 (2/409شرح السندي على السنن الصغرى  )  21
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دفع هذا التعارض واالختالف، فإن مل نستطع التوفيق بينها فهذا راجع حبال من األحوال، دون أن يكون هناك سبيل ل
 إىل تقصريان يف فهمنا حلديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهللا املستعان.

ولقد تواترت أقوال العلماء يف القدمي واحلديث يف تقرير هذا وأقوال األئمة والعلماء أكثر من أن حتصر، يقول اإلمام 
 ال يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أبداً حديثان صحيحان متضادان، ينفي أحدمها ما يثبته اآلخر، من الشافعي: "

. وقال اإلمام ابن خزمية: "ال 22غري جهة اخلصوص والعموم، واإلمجال والتفسري، إال على وجه النسخ وإن مل جيده"
ِبسنادين صحيحني متضادان، فمن كان عنده فليأت به أعرف أنه روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثان 

 . 23حىت أؤلف بينها"
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "ال جيوز أن يوجد يف الشرع خبان متعارضان من مجيع الوجوه، وليس مع أحدمها ترجيح 

 .24يقدم به"
أحدمها انسخاً لآلخر فهذا ال يوجد "وأما حديثان صحيحان صرحيان متناقضان من كل وجه، ليس 25وقال ابن القيم: 

أصاًل، ومعاذ هللا أن يوجد يف كالم الصادق املصدوق الذي ال خيرج من بني شفتيه إال احلق، واآلفة من التقصري يف 
معرفة املنقول، والتمييز بني صحيحه ومعلوله، أو القصور يف فهم مراده صلى هللا عليه وسلم، ومحل كالمه على غري ما 

 .26أو منهما معاً، ومن هاهنا وقع من االختالف والفساد ما وقع، وابهلل التوفيق"عناه به، 
 وحىت تتضح الصورة سنورد مثالني هلذا النوع من االختالف :

  : ) ما جاء يف الراب (األول ثال امل
َا الر اَِب يف النَِّسيَئةِ ))َأنَّ النَّيبَّ َصلََّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  -َرِضَي هللاُ َعْنُه  -27َعْن أَُساَمَة ِبن َزْيٍد فروى مسلم،   .28((ِإمنَّ

                                                           
 (.173الرسالة: )  22
 (.258(، وذكره ابن الصالح يف علوم احلديث:)465الكفاية يف علم الرواية: )  23
 (.1/600ملسوَّدة )  24
هـ( الفقيه األصويل، املفسر، النحوي، حمدث، 691-751حممد بن أِب بكر بن أيوب، أبو عبد هللا، الزرعي، املشهور اببن قيم اجلوزية، الدمشقي )  25

(، البداية 2/143(، البدر الطالع )2/447عة، يف أنواع العلوم، تلميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية. ذيل طبقات احلنابلة )عابد، ورع، صاحب التصانيف البدي
 (.14/246البن كثري )

 (.4/217(، املوافقات )1/67(، شفاء العليل )194-4/150زاد املعاد )  26
ولد أسامة يف اإلسالم،  -صلى هللا عليه وآله وسلم-بو زيد وأمه أم أمين حاضنة النيب أسامة بن زيد بن حارثة، احلب بن احلب يكىن أاب حممد، ويقال: أ  27

قبل أن يتوجه، فأنفذه أبو  -صلى هللا عليه وآله وسلم-وله عشرون سنة. وكان أَمَّره على جيش عظيم، فمات النيب  -صلى هللا عليه وآله وسلم-ومات النيب 
 (.1/49َسامة الفنت بعد قتل عثمان إىل أن مات يف أواخر خالفة معاوية. اإلصابة يف متييز الصحابة )بكر وكان عمر جيله ويكرمه، واعتزل أُ 

 (.4065(، رقم احلديث )11/27صحيح مسلم: كتاب املساقاة، ابب بيع الطعام مثال مبثل، )  28
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: وراب النسيئة: هو الزايدة يف الدين نظري األجل أو الزايدة فيه، ومسي هذا النوع من الراب راب النسيئة من أنسأته الدين
يِن بيعا كان أو قرضاألن الزايدة  – أخرته  .29فيه مقابل األجل أاي كان سبب الدَّ

َهَب ))أنَّ َرُسوَل هللِا َصلََّى هللِا َعَليِه َوَسلََّم قَاَل:  -َرِضَي هللاُ َعْنُه  –30َعْن أِب َسِعْيٍد اخلُْدرِي ِ  وروى البخاري، ُعوا الذَّ الَ تَِبيـْ
َهِب إالَّ ِمْثاًل مبِْثَل، َواَل َتشُ  ُعو اْلَورَِق اِبْلَورِِق ِإالَّ ِمْثاًل مبِْثل، َواَل َتُشفُّوا بـَْعَضَها َعَلى  31فُّوااِبلذَّ بـَْعَضَها َعَلى بـَْعٍض َواَل تَِبيـْ

َها َشْيئاً َغائِباً بَِناِجزٍ  ُعوا ِمنـْ  .33((32بـَْعٍض، َواَل تَِبيـْ

ْرَهُم ))َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلََّى هللاُ َعَليِه َوَسَلَم قَاَل:  -َرِضَي هللاُ َعْنهُ  -34َوَعْن َأِب ُهَريرَةَ  نَـُهَما، َوالدِ  يـَْناِر الَ َفْضَل بـَيـْ يـَْناُر اِبلدِ  الدِ 
نَـُهَما ْرَهِم اَل َفْضَل بـَيـْ  .35((اِبلدِ 

 

 بيان وجه االختالف والتعارض 
حصر الراب يف النسيئة فقط، بينما حديثا أِب سعيد  -رضي هللا عنهما  -يف حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد    

ختالف رواية ابن عباس، فهذه الرواايت ال ميكن العمل هبما مجيعا ألن بينهما  -رضي هللا عنهما  -اخلدري و أِب هريرة 
 ض الرواايت.تعارضاً يقتضي العمل على قواعد اجلمع بني تعار 

 

                                                           
 (.4/90(، وجامع البيان عن أتويل آي القرآن )2/605املصباح املنري )  29
ك أبو سعيد اخلدري مشهور بكنيته، استصغر أبحد، واستشهد أبوه هبا، وغزا هو ما بعدها. كان من أفقه أحداث الصحابة. وقال سعد بن مال  30

ث وستني. اخلطيب: كان من أفاضل الصحابة، وحفظ حديثا كثريا. قال الواقدي: مات سنة أربع وسبعني. وقيل: أربع وستني. وقال املدائين: مات سنة ثال
 (.  3/78سكري: مات سنة مخس وستني. اإلصابة يف متييز الصحابة )وقال الع

 (.1/254 أْي ال تـَُفضِ ُلوا. املغرب ) َ  31
 (.50-2/51اِبجْلِيِم َوالزَّاِي َأْي َحاِضٍر. سبل السالم )  32
(، 11/11اب املساقاة، ابب الراب، )(، وأخرجه مسلم، كت2177(، رقم احلديث )5/645صحيح البخاري، كتاب البيوع ابب بيع الفضة ابلفضة، )  33

 (.4030رقم احلديث )
ن صخر على أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشَّري بن طريف الدَّْوسي. اختلف يف امسه، قال النووي يف مواضع من كتبه: اسم أِب هريرة عبد الرمحن ب  34

مه فقال له: أبو ُهريرة. أمجع أهل احلديث على أنه أكثر الصحابة حديثا. كان من حيمل هرة يف ك -صلى هللا عليه وسلم-األصح من ثالثني قوال. رآه النيب 
وألزمهم له صحبة على شبع بطنه، فكانت يده مع يده يدور معه حيث دار إىل أن مات؛ ولذلك  -صلى هللا عليه وآله وسلم-أحفظ أصحاب رسول هللا 

 (.3/475نة مهاجرا، وسكن الصفة. أسد الغابة )كثر حديثه. وكان إسالمه بني احلديبية وخيب، قدم املدي
 (.4045(، رقم احلديث )11/18صحيح مسلم، كتاب املساقاة، ابب الصرف وبيع الذهب ابلورق نقداً )  35
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 اجلمع بني اختالف الرواايت وتعارضها 
تعددت أقوال العلماء يف اجلمع بني هذه الرواايت، فمنهم من محل حديث أسامه على اإلمجال وبقية األحاديث مفسرة 

 له، أو أن أسامة حفظ اجلواب ومل حيفظ املسألة.

يسأل عن الصنفني املختلفني مثل  -عليه وسلم صلى هللا  -قال اإلمام الشافعي: قد يكون أسامة مسع رسول هللا 
الذهب ابلورق والتمر ابحلنطة، أو ما اختلف جنسه متفاضاًل يداً بيد، فقال: )إمنا الراب يف النسيئة(، أو تكون املسألة 

 سامة،سبقته هبذا فأدرك اجلواب، فروى اجلواب ومل حيفظ املسألة، أو شك فيهما، ألنه ليس يف حديثه ما ينفي هذا عن أ

 -ويف موضع آخر محله على اجململ واملفسر فقال: تـَرَْكَنا قـَْوَل َمْن َرَوى َعْن أَُساَمَة َأنَّ النَّيبَّ . 36 فيحتمل موافقتها هلذا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َا الر اَِب يف النَِّسيَئةِ ))قَاَل:  -َصلَّى اَّللَّ ُ  -؛ ألَنَُّه جُمَْمٌل وَُكلُّ َذِلَك ُمَفسٌَّر فـََيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن النَّيبُّ ((إمنَّ َصلَّى اَّللَّ

َفنْيِ خُمَْتِلَفنْيِ َذَهٌب ِبَورٍِق أَْو مَتٌْر حِبِْنطٍَة؟ فـََقاَل:  -َعَلْيِه َوَسلََّم   ِفَظُه فََأدَّى قـَْوَل َفحَ (( الر اَِب يف النَِّسيَئةِ ))ُسِئَل َعْن الر اَِب َأيف ِصنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -النَّيبِ   فقال: وهناك من ادعى  38، ومنهم من ادعى النسخ، ذكره احلازمي37 َوملَْ يـَُؤدِ  اْلَمْسأََلةَ  -َصلَّى اَّللَّ
َعزِيِز ْبِن َأِب َبْكرََة َعْن أَبِيِه َأنَّ . واحلديث ِمْن رَِوايَِة حَبٍْر السَّقَّاِء َعْن َعْبِدالْ 39النسخ، واحتجوا لذلك حبديث واه اإلسناد

، وهذا حديث واهي اإلسناد وحبر السقاء ال تقوم به ((نـََهى َعْن الصَّْرِف قـَْبَل َمْوتِِه ِبَشْهرٍ )) النَّيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 .40 احلجة

رميه يف القرآن الكرمي، وأما راب التفاضل فقد حرمته وذهب البعض إىل أن الراب املذكور يف حديث أسامة هو ما جاء حت
 األحاديث اليت وردت يف السنة املطهرة.

إمنا عىن به راب القرآن، الذي كان أصله يف  -أي الذي جاء يف حديث أسامة  -قال الطحاوي: إن ذلك الراب    
أجلين منه إىل كذا وكذا بكذا وكذا درمها أزيدكها : النسيئة، وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين، فيقول له

َ َوَذُروا َما بَِقَي يف دينك، فيكون مشرتايً ألجل مبال، فنهامها هللا عز وجل عن ذلك بَِقْولِِه:  اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ

                                                           
 .162لرسالة، شرح وتعليق الدكتور عبدالفتاح كبارة، ص:   36
 (.173-8/174األم )  37
هلمذاين، أبو بكر احلازمي، اإلمام احلافظ، احلجة الناقد، النسابة البارع أبو بكر حممد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حازم احلازمي ا  38

 (.41/151نبالء )مولده يف سنة مثان وأربعني ومخس مائة، ومات يف شهر مجادى األوىل سنة أربع ومثانني ومخس مائة وله ست وثالثون سنة. سري أعالم ال
 601العتبار للحازمي، ص:   39
 (.10/20جملموع )  40
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ُتْم ُمْؤِمِننيَ  ِمْن الر اَِب إْن ُكنـْ
بتحرمي الراب يف التفاضل، يف الذهب ابلذهب، والفضة ابلفضة، ،ُُثَّ جاءت السنة بعد ذلك  41

وسائر األشياء، املكيالت واملوزوانت "والدليل على أن ذلك الراب احملرم يف هذه اآلًثر، هو غني الراب الَّذي َرَواُه اْبُن 
ُهْم  –َعبَّاٍس، َعْن أَُساَمَة  ُ َعنـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -َعْن َرُسوِل اَّللَِّ   -َرِضَي اَّللَّ ُهَما  -ُرُجوُع اْبِن َعبَّاٍس  -ى اَّللَّ ُ َعنـْ َرِضَي اَّللَّ

ثَُه بِِه أَبُوَسِعيٍد  - ، فَعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َعْن -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -إىَل َما َحدَّ
ْرَهِم، َأْشَهُد َأين ِ مسَِْعت َرُسوَل : قـُْلت الْبِن َعبَّاسٍ : الَ َأِب َسِعيٍد، قَ  ْرمَهَنْيِ اِبلدِ  يَناِر، َوالدِ  يَناَرْيِن اِبلدِ  أََرأَْيت الَِّذي تـَُقوُل، الدِ 

ْرَهِم، ال ْرَهُم اِبلدِ  يَناِر َوالدِ  يَناُر اِبلدِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل الدِ  نَـُهَمااَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  أَْنَت : فـََقاَل اْبُن َعبَّاسٍ .  َفْضَل بـَيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فـَُقْلت َا َأْخبَـَرنِيِه أَُساَمُة ْبُن َزْيدٍ . نـََعمْ : مسَِْعت َهَذا ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ قَاَل . فـََقاَل فَِإين ِ ملَْ َأمْسَْع َهَذا، إمنَّ

 .42"َها اْبُن َعبَّاسٍ َونـَزََع َعنْـ : أَبُوَسِعيدٍ 
 

 : )كفارة الوقاع يف رمضان( املثال الثاين
:  فـََقالَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َجاَء َرُجٌل إىَل َرُسوِل اَّللَِّ )) قَاَل : -رضي هللا عنه  -َعْن َأِب ُهَريـْرََة روى البخاري، 

، قَالَ  :  َهْل جتَُِد َما تـَْعِتُق َرقـََبًة؟ قَالَ :  َوقـَْعُت َعَلى اْمرََأِت يف َرَمَضاَن، قَالَ :  َأْهَلَكَك؟ قَالَ َوَما :  َهَلْكُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ
فـََهْل جتَُِد َما ُتْطِعُم ِستِ نَي ِمْسِكيًنا؟ قَاَل ال ُُثَّ :  ال، قَالَ :  فـََهْل َتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمتَـَتاِبَعنْيِ؟ قَالَ :  ال، قَالَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َجَلَس، فَُأِتَ النَّيبُّ  ْق هِبََذا؟ فـََقالَ :  بَِعَرٍق ِفيِه مَتٌْر، فـََقالَ  -َصلَّى اَّللَّ َها َأْهُل :  َتَصدَّ أَفْـَقَر ِمنَّا َفَما بـَنْيَ البـَتَـيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َأْحَوُج إلَْيِه ِمنَّا َفَضِحَك النَّيبُّ بـَْيٍت   .43((اْذَهْب َفَأْطِعْمُه أَْهَلكَ :  َحىتَّ َبَدْت أَنـَْيابُُه، ُُثَّ قَالَ  -َصلَّى اَّللَّ

َأْن  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  - َأنَّ َرُجال أَْفَطَر يف َرَمَضاَن َفَأَمرَُه َرُسوُل اَّللَِّ )): -رضي هللا عنه  - روى مسلم عنه أيضاً 
 صلى هللا عليه -قَاَل اَل َأِجُد. فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ يَُكفِ َر بِِعْتِق َرقـََبٍة أَْو ِصَياِم َشْهَرْيِن ُمتَـَتابَِعنْيِ أَْو إْطَعاِم ِستِ نَي ِمْسِكيًنا 

                                                           
 .278سورة البقرة اآلية:   41
 (.64-4/71شرح معاين اآلًثر، )  42
( وصحيح 1936( رقم احلديث )5/307صحيح البخاري ،كتاب الصَّْوِم ، ابب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له شيٌء فتصدق عليه فليكفِ ر ، )  43

، وتثبت اب الصيام ، ابب تغليظ حترمي اجلماع يف هنار رمضان على الصائم ، ووجوب الكفارة الكبى فيه وبياهنا ، وأهنا جتب على املوسر واملعسرمسلم ، كت
 ( .2590( ، رقم احلديث )7/224يف ذمة املعسر حىت يستطيع )
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ْق ِبِه  :بَِعَرٍق ِفيِه مَتٌْر فـََقالَ  - لى هللا عليه وسلمص -فَأُِتَى َرُسوُل اَّللَِّ ،  اْجِلسْ  - وسلم فـََقاَل اَي َرُسوَل  ،ُخْذ َهَذا فـََتَصدَّ
 .44((َحىتَّ بََدْت أَنـَْيابُُه َوقَاَل َلُه ُكْلهُ  - صلى هللا عليه وسلم -َفَضِحَك َرُسوُل اَّللَِّ ،  اَّللَِّ َما َأَحٌد َأْحَوَج ِمىنِ  

 بيان وجه االختالف والتعارض 
إن مل ، فأواًل ، فإن مل جيد فصيام شهرين يف احلديث األول كما هو ظاهر يف الرواية أن الكفارة على الرتتيب فالعتق   

، فهل الكفارة على الرتتيب ثاين تدل على أن الكفارة للتخيري، بينما الرواية يف احلديث اليستطع فإطعام ستني مسكيناً 
 لتخيري ؟أم ا

 ع بني اختالف الرواايت وتعارضها اجلم
قال ابن حجر : )روى الرتتيب عن الزهري كذلك متام ثالثني نفساً أو يزيد ، وُرجح الرتتيب أيضاً أبن راويه حكى    

لفظ القصة على وجهها فمعه زايدة علم من صورة الواقعة ، وراوي التخيري حكى لفظ راوي احلديث ، فدل على أنه 
 .45تصرف بعض الرواة إما لقصد االختصار أو لغري ذلك(من 

إىل أن لفظة "أو" يف الرواية الثانية للتقسيم ال للتخيري ، وتقديره : يعتق أو يصوم إن عجز عن  46ذهب اإلمام النوويو 
 . 47العتق ، ويطعم إن عجز عنهما

، وذهب اإلمام 48 أخذوا ابلرتتيب كما يف الرواية األوىلومجهور العلماء من احلنفية والشافعية ورواية عن اإلمام أمحد 
 . 49التخيري وأخذوا ابلرواية الثانيةمالك وأمحد يف رواية أخرى أن الكفارة على 

 

                                                           
( رقم احلديث 7/227صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، ابب تغليظ حترمي اجلماع يف هنار رمضان على الصائم ، ووجوب الكفارة الكبى فيه وبياهنا ، )  44
(1936. ) 

 ( .5/314فتح الباري البن حجر ، كتاب الصوم ، ابب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له شيٌء فتصدق عليه فليكفِ ر ، )  45
احلافظ حميي الدين أبو زكراي حيَي بن شرف بن مـرِ ي بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام النووي الشافعي الدمشقي املشهور بـ  إلمام  46

ثيهم ، ولد النووي يف قرية نوى يف حوران بسوراي سنة  دمي النظري يف هـ ، كان رأساً يف الزهد، وقدوة يف الورع، وع631"النووي", أحد أشهر فقهاء السنة وحمد 
( ، البداية والنهاية، 1474-4/1470هـ . تذكرة احلفاظ، ) 676من شهر رجب سنة  24مناصحة احلكام واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،  تويف يف 

 (.13/202( ، معجم املؤلفني، )13/278)
 ( 7/227على الصائم ، ووجوب الكفارة الكبى فيه وبياهنا، )شرح النووي على مسلم ،كتاب الصوم ، ابب تغليظ حترمي اجلماع يف هنار رمضان   47
 ( .3/65( ، واملغين البن قدامة )7/227شرح النووي على مسلم )  48
 ( .3/65( ، املغين البن قدامة )1/304بداية اجملتهد )  49



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO: 3 2016 

 
 106 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 اخلامتة:
كيف مجع علماء األمة بني هذه األحاديث اليت اختلفت وتعارضت يف    تبني لنامن خالل هذا البحث املتواضع    

ظاهرها، فتعذر العمل هبا مجيعاً كما يبدو للباحث عند النظر للوهلة األوىل؛ ولكن وبعد مجع هذه الرواايت الصحيحة، 
، ودراستها والتأمل يف االختالف هو فيما يظهر لنا أحياانً، لقصوران يف مجع األدلةأن  اتضحوالتأمل يف مدلوالهتا، 

مدلوالهتا، واستنباط األحكام منها؛ لذلك قال اإلمام ابن القيم: "وأما حديثان صحيحان صرحيان متناقضان من كل 
وجه، ليس أحدمها انسخاً لآلخر فهذا ال يوجد أصاًل، ومعاذ هللا أن يوجد يف كالم الصادق املصدوق الذي ال خيرج 

فة من التقصري يف معرفة املنقول، والتمييز بني صحيحه ومعلوله، أو القصور يف فهم مراده من بني شفتيه إال احلق، واآل
صلى هللا عليه وسلم، ومحل كالمه على غري ما عناه به، أو منهما معاً، ومن هاهنا وقع من االختالف والفساد ما وقع، 

  .50وابهلل التوفيق"
فر عن جممل النتائج والتوصيات اليت توصل إليها هذا البحث، وهي نس -سبحانه وتعاىل  -وبعد متام البحث بعون هللا 

 كالتايل: 
 . النتائج:1

 أواًل: أن التعريف املناسب الختالف الرواايت هو: ما اختلف الرواة فيه سنداً أو متناً.
 

 ًثنياً: أن االختالف يف الرواايت ينقسم إىل قسمني:
 الصحيحة اليت جاءت خمتلفة على وجه جيوز العمل هبا مجيعاً.اختالف التنوع: وهو رواايت األحاديث .  1
. اختالف التضاد: وهو رواايت األحاديث الصحيحة اليت جاءت خمتلفة على وجه ال ميكن العمل هبا مجيعًا إال 2

 ِبعمال القواعد املتبعة لدفع إيهام التعارض واالختالف.
واهتم العلماء هبذا الفن مبكراً، وبرز  -ضوان هللا عليهم أمجعني ر  -ًثلثاً: اختالف الرواايت وجد منذ عهد الصحابة 

فيه بعضهم، وأول من صنف فيه كتأليف مستقل هو اإلمام الشافعي يف كتابة "اختالف احلديث"، وأكب كتاب مجع 
 قدراً كبرياً من املسائل هو كتاب "شرح مشكل اآلًثر" لإلمام الطحاوي.

يع ماورد، مع اليت جاءت خمتلفة تدخل يف اختالف التنوع، وبيان جواز العمل جبمإن أغلب الرواايت الصحيحة  - 4
 اإلشارة إيل األفضل.

                                                           
 (.4/217(، املوافقات )1/67(، شفاء العليل )194-4/150زاد املعاد )  50
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إن االختالف يف الرواايت إمنا هو على ظاهرة، فال ميكن أن يوجد حديثان صحيحان متعارضان وال ميكن التوفيق  - 5
 51ُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثريًا﴾َلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلَوجَ وَ ﴿ :تـََعاىَل  القَ بينهما بوجه من الوجوه اليت بينها العلماء، 

 . التوصيات:2
أواًل: حصر الرواايت املختلفة يف مشروع كبري يشرتك فيه جمموعة من الباحثني، وترتيبها على أبواب الفقه، وجيمع فيه 

إليها واالستفادة منها، فمن خالل اطالعي خالل فرتة البحث أقوال األئمة والعلماء السابقني واملعاصرين ليسهل الرجوع 
 ال أعلم كتاب سبق هلذا، وهللا أعلم.

يف تعاملهم مع  -رضوان هللا عليهم أمجعني  -ًثنياً: دراسة مناهج احملدثني والفقهاء ومن قبلهم منهج األصحاب 
 كتبهم.  التمثيل هلذه املناهج من اختالف الرواايت وبسطها يف مؤلف مستقل مع

 ًثلثاً: أتليف كتاب كمدخل لعلم اختالف الرواايت وخمتلف احلديث، يكون مبثابة أصول هلذا الفن. 
على أن يسر لنا كل صعب وعسري، ووفقنا على إمتام هذا العمل املتواضع،  –سبحانه وتعاىل  –ويف اخلتام، أشكر هللا 
 واحلمدهلل رب العاملني.
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ABSTRACT 

 
This study determines the concept of mistake and its types in the criminal Iranian law 

and Islamic jurisprudence, it is indicated that mistake in law is defined as any action 

or omission that perpetrator has not done it intentionally to commit a crime, and the 

owner causes a loss or injury, however, it is impossible that he may know that the 

consequence of his action may causes damage to someone although he could prevent 

it. Islamic jurisprudence's definition of the concept of mistake is: occurrence of an 

event contrary to the will of the perpetrator that is not intentionally. 

This study introduces different kinds of mistakes. In terms of law, they include the 

lack of caution and care, negligence and lack of attention. lack of skill, and 

disobeying the rules and regulations. 

However, different types of mistakes in Islamic jurisprudence are more extensive 

than in law. The author tried to address the conformity between the concept of 

mistake and its different types in criminal Iranian law and Islamic jurisprudence. A 

comparative method is used analyzing the issue related to the concept of mistake and 

its types are discussed and then a comparative study is concluded. 

Keywords: mistake, types of mistakes, criminal law, Islamic jurisprudence, 

intention, negligence, lack of care. 
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لخصامل  

 أن إىل تطرقت وقد اإلسالمي، والفقه اإليراين اجلنائي القانون يف وصوره اخلطأ مفهوم بتحديد الدراسة هذه قامت قد
 مع الضرر، يف صاحبه وتسبب الوجوه، من وجه أبي فاعله من بقصد يقع مل ترك أو فعل كل:  هو القانون يف اخلطأ

: على اخلطأ اإلسالمي الفقه يطلق وكما جتنبه، وسعه يف كان  وإن واقع، ضرر من فعله عليه يرتتب مبا معرفته استحالة
: أمهها صور عدة للخطأ أن إىل الدراسة وتوصلت ،"بقصد مقرتن وغري منه، وقع من إرادة خالف على الشيء وقوع"

 القانون، يف هذا واألنظمة، واللوائح القوانني مراعاة وعدم املهارة، وعدم االنتباه، عدم أو واإلمهال والتحّرز، االحتياط عدم
 مفهوم يف للمقارنة الدراسة أثناء يف الباحث تعرض وقد القانون، من أوسع فنظامه اإلسالمي الفقه يف اخلطأ صور أما

: االستقرائي املنهج على الدراسة هذه يف الباحث اعتمد وقد اإلسالمي، والفقه اإليراين اجلنائي القانون بني وصوره اخلطأ
 لتحليل: واملقارن التحليلي املنهجني على اعتمد أنه كما  ابملوضوع، املرتبطة والقانونية الفقهية النصوص بتتبع وذلك

 . للدراسة املقارنة إجراء مث ومن ومناقشتها وصوره اخلطأ مبفهوم املتعلقة املسائل
 

 .االحتياط وعدم اإلمهال القصد، اإلسالمي، الفقه اجلنائي، القانون اخلطأ، صور اخلطأ،: املفتاحية الكلمات
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 املقدمة:
، وعلى آله وصحبه، والتابعني ملسو هيلع هللا ىلصرب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، سيدان ونبينا حممداحلمد هلل 

 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. أما بعد:
وقد عنيت ، قد حرصت الشريعة اإلسالمية على احملافظة على النفس اإلنسانية أشد احلرص بكل متطلباهتا ومكّوانهتا

أيًضا كافة التشريعات بتحقيق هذا املقصد، ومن مث سن التشريعات خالل مراحل حياهتا مبا حيّصل هلا حياة قّيمة، ويدفع 
نها كل ما يطرأ عليها من املضار واملفاسد، وال خيفى أن البشر قد خيطئ يف حركاته وتصرفاته ألنه من طبيعة البشرية ع

املالزمة هلا، ال سيما حينما يقع اخلطأ يف اجلناايت على النفس اإلنسانية وممتلكاته، وقد يتكرر هذا اخلطأ يف حياة الناس 
واستخدامه املركبات بشكل واسع واليت ينتج عنها تزايد احلوادث خطًأ لكثرة وقوع لضرورة انتقاهلم من مكان إىل آخر، 

صور اخلطأ من اإلنسان؛ فإنه يتطلب فهم معىن اخلطأ وصوره فهماً جلياً دون أي غموض، مبا أن وضع تعريف جامع 
أسلوب واحد يف حتديد معناه، اجلنائي واملذاهب اإلسالمية على  ومانع ملصطلح اخلطأ ليس بيسري؛ إذ مل تتفق مشرِّعي

 ونظراً لقلة الدراسات حول هذا املوضوع يف كتاابت املعاصرين، وخاصة فيما اطلع عليه الباحث يف دراسات جامعية؛
الباحث مل جيد من يقارن هذا املوضوع بني كما أن هلذا رأى الباحث أن يفرد حتديد مفهوم اخلطأ وصوره ببحث مستقل،

نون اجلنائي اإليراين، فلذلك ظهرت احلاجة إىل مقارنة هذه الدراسة بني القانون والفقه اإلسالمي، الفقه اإلسالمي والقا
 وتسليط الضوء على جوانبها الغامضة.

ملؤلفات االفقهاء من  أقوالستقراء وبه يقوم الباحث اب ستقرائياملنهج اال دراسة املوضوع مناهج منها:ستخدم الباحث يف ا
 ، وكذلك يتتبع القوانني املتناثرة والبنود املتعلقة بعقوبة اخلطأ وصوره يف القانون اجلنائي اإليراين،املوضوعاملدونة حول هذا 

، ومن مث حتليل قانون اجلنائي اإليرايناخلطأ وصوره يف الفقه اإلسالمي والبوصف  وذلكالتحليلي  –املنهج الوصفي و 
مفهوم اخلطأ وصوره بني القانون اجلنائي اإليراين والفقه  ثقارن الباح: وقد رناملقااملنهج و  املسائل املتعلقة هبا ومناقشتها،

اإلسالمي، وقد مّت ذكر ترمجة النصوص الفارسية للقانون اجلنائي اإليراين يف املنت األصلي، وترك النصوص نفسها يف 
"، بداًل عن املصطلح ي اإليراينالقانون اجلنائومن اجلدير ابلذكر فإن الباحث استعمل يف مقالته مصطلح " اهلامش،

 ".قانون جمازات اسالمى ايران"بالفارسي املسمى 
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[؛ اآلية صّرحت برفع اإلمث يف حالة اخلطأ حيث قال احلق عزوجل عند ذلك: 286لبقرة:ا]چېېېىىائائچ ففي القرآن الكرمي يقول تعاىل حكاية عن عباده: 1
 . 126، رقم: 76، كتاب: اإلميان، ابب: بيان أنه سبحانه وتعاىل مل يكلِّْف إال ما ي طاق، صصحيح مسلممسلم، . أخرجه: "َقْد فَ َعْلت  "
، َوإَذا َحَكَم فاجتَهَد مّث أخطَأ، فَله َأجر  : "ومن الس              نة قوله  2 اَب، فَله  أجرَانِّ ، كتاب: البخاريصــــــــــحيح البخاري، . "إَذا َحكم احلَاكم  فَاجَتهَد مث ّ أص              َ

 .6919، رقم: 2676، ص6االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب: أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ج
 .421، ص4، جالفروقالقرايف،  3
 .287، صاملفردات يف غريب القرآن، الراغب 4

 . 198، ص2، جمعجم مقاييس اللغة بن فارس،ا 5

 . قال األلباين: "صحيح".2566، رقم: 194، ص8، جمنار السبيلإرواء الغليل يف ختريج أحاديث األلباين،  6

 .287ص ،املفردات يف غريب القرآنالراغب،  7

 يف اللغة واالصطالح مفهوم اخلطأاملبحث األول: 
تتحدث عن اخلطأ وأحكامه، وتشري بوضوح إىل أن اخلطأ خيّفف املسؤولية عن املكّلف،  2وأحاديث 1هناك عدة آايت

 يف هذا املبحث بيان مفهوم الباحث تناوليس، و 3"مطلًقا خلطَأ والّنسيانِّ اببل ع لم من الّشريعة ابلّضرورة ترك املؤاخذة "
 :أساسية مطالب ثالثةيف  مع ذكر التعريف املختار واالصطالح، اخلطأ يف اللغة

 املطلب األول: مفهوم اخلطأ يف اللغة
قال ابن فارس: ، و 4"جيب ملن يتحّرى احلقائق أن يتأّملها رتكة، مرتّددة بني معان  هذه الّلفظة مشعن اخلطأ: "الراغب قال 

، يدلُّ على تَ َعدِّي الّشيءِّ، والذَّهابِّ عنه" حدِّ  زة  اوَ واخَلطَاء  من هذا؛ ألنّه جم   ...،اخلاء  والطاء  واحلرف  املعتلُّ واملهموز 
رَ  الوجهَ  ك  رت  وهو قياس  الباب؛ ألنه يَ  ،بَ أ ، إذا أْذنَ طَ خيَ  وَخطِّئَ  ...،وابالصَّ   .5"اخلَي ْ

فتفعله، وهذا  ،: أن تريد غري ما حتسن إرادتهأحدها اخَلطَأ: العدول عن اجلهة، وذلك أضرب:وقال صاحب املفردات: "
 ﴾اَكبِير   ا    ِخط   َكانَ  لَُهم  قَت   إِن  ﴿ قال تعاىل: ...،َخطَِّئ خَيْطَأ   هو اخلطأ التاّم املأخوذ به اإلنسان، يقال:

، فهو ُم ْطِّئ   فيقال: َأْخطََأ إِّْخطَاءً  : أن يريد ما حيسن فعله، ولكن يقع منه خالف ما يريدوالثاين[...، إلسراء:]ا
،... وقوله 6"رفع عن أّميت اخَلطَأ والنسيان" وهذا قد أصاب يف اإلرادة وأخطأ يف الفعل، وهذا املعيّن بقوله عليه السالم:

ويّتفق  ،: أن يريد ما ال حيسن فعلهالثّالثو  ...[٩٢:النساء] ﴾َرقَبَة   ِريرُ فَتَح   ا    َخطَ  ِمنًاُمؤ   قَتَلَ  َوَمن﴿عّزوجّل:  
أصاب اخلطأ، وأخطأ الّصواب، وأصاب الّصواب،  ، وهلذا يقال:...ومصيب يف الفعل ،منه خالفه، فهذا ُمطئ يف اإلرادة

 .7"وأخطأ اخلطأ
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 .66-65، ص1، جلسان العرببن منظور، ا 8

 .239، صحميط احمليطالب ستاين،  9

 .92، صخمتار الصحاحالرازي،  10
 .92، صخمتار الصحاحالرازي، ؛ وانظر: 67، ص1، جلسان العرببن منظور، ا 11
 .44، ص2، جالنهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري،  12

 .1605، رقم: 655، صحترمي االحتكار يف األقوات، كتاب: املساقاة، ابب: صحيح مسلممسلم،  13

  . 43، ص11، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  14

به ،َق: َعَدل َعنه  يوأخطَأ الطّر ...، اخَلطَأ  واخَلطاء : ضدُّ الّصَوابوقال ابن منظور: " ، ...وأخَطأ الرّامي الَغرَض: مَل ي صِّ
َد؛ طِّئ  إذا َسلَك سبيَل اخَلطَإ َعمدً  واخَلطَأ : ما مَل ي  َتعّمْد، واخلِّطء : َما ت  ع مِّّ  . 8"اا وَسهوً وَأخطَأ خي 

:من معىن اخلطأ يف  والذي يبدو للباحث:  اللغة: أنه يطلق على ثالثة معان 
 : الذنب أو اإلمث. األول
 : ضّد العمد. الثاين
 : ضّد الصواب، سواء أكان بقصد أم بغريه.الثالث

فريى بعضهم أن معنامها واحد: "قال أبوعبيدة: َخطَِّئ وأخطَأ لغتان واخلاطئ: ، املخطئوقد اختلف العلماء يف معىن 
من أراد الصواب  املخطئض إىل التفريق بينهما يف االستعمال، فقال يف ُمتار الصحاح: "، بينما ذهب البع9مبعىن واحد"

ْخطئ : من أراد الّصواَب، فصار إىل غريه، ،  وقال ابن منظور: "10"د ما ال ينبغيواخلاطئ من تعمّ  ،فصار إىل غريه
 
امل

َخطَئ إذا تَ َعّمد، وأخطَأ  :وقيل ،مبعىن أخطأَ  َخطِّئَ  :يقال، وأورد ابن األثري القولني: "11" يَنبغيالواخلاطئ : َمن تعمَّد لَِّما 
 .12"إذا مل يَ تَ َعّمد

: على من أراد الّصواب، فتحّول إىل غريه بدون قصد، وأما من املخطئ: القول ابلتفريق، إبطالق لفظ ويرجح الباحث
وقال النووي يف شرح مسلم:  ،13"َو َخاطِّئ  َمنِّ اْحَتَكَر فَ ه  ": ملسو هيلع هللا ىلص، لقوله اخلاطئ، فهو ما ال ينبغيتعّمد سبيل اخلطأ أو 

تعّمد االحتكار، وقصد ذلك، اإلمث على من  ملسو هيلع هللا ىلص، فأطلق الرسول 14"هو العاصي اآلمث ؛اخلاطِّئ ابهلمز :قال أهل اللغة"
 يدل ظاهر احلديث على حترمي االحتكار.ف
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الح اجلنائي مدلواًل اخلطأ بوجه عام هو االحنراف عن الس   لوك الواجب، وهو يف معناه العام يش   مل مطلق االحنراف، مقص   وًدا وغري مقص   ود، غري أن للخطأ يف االص   ط" 15

ري "اخلطأ"، فال يطلقه جمرًدا، بل يض   يف أض   يق نطاقًا؛ فنص   وص القانون جتري عادة على اس   تعمال "اخلطأ" كقس   يم "للعمد"، ومن الفقهاء مع من يتحرز عند اس   تعمال تعب
اخلطأ قد فش     ا واس     تقر يف لغة  إليه ص     فة حتدد نوعه، فيس     ميه اخلطأ غري العمدي دفًعا للبس وحترزًا من اخللط بينه وبني اخلطأ العمدي، غري أن املدلول االص     طالحي للفظ

مريدين به اخلطأ غري العمدي، دون أن تس    اوران خش    ية من احتمال الوقوع يف لبس أو خلط".  التش    ريع والقض    اء إىل حد نس    تطيع مه آمنني أن نس    تخدم هذا اللفظ جمرًدا
 .53ص ،جرائم األشخاص واألموال ،حممد

و عدم مراعاته للقوانني أ ،و عدم احرتازهأ ،و رعونتهأ ،مهالهإا عن ن كان ذلك انش   ً أب ،خرآمن تس  بب خطأ يف موت ش  خص نصَّ املش  رِّع املص  ري أبن: " 16
 .238، املادة: م1937لسنة  58، قانون رقم قانون العقوابت املصري...". نظمةوالقرارات واللوائح واأل

( من قانون العقوابت: "....أن يكون اخلطأ إذا جنم الفعل الض    ار عن اإلمهال، أو قلة االحرتاز، أو عدم مراعاة القوانني 64بنّي املش    رّع األردين يف املادة   17
 .194ص ،القسم العام -شرح قانون العقوابت األردين ي جنم، صبح. واألنظمة"

( أبنه: "تكون اجلرمية غري عمدية إذا وقعت النتيجة اإلجرامية بس           بب خطأ الفاعل س           واء كان هذا اخلطأ 35جاء يف قانون العقوابت العراقي يف املادة   18
، اتريخ التش            ريع: 111، رقم التش            ريع: العراقي لعقوابتا قانون. وانني واألنظمة واألوامر"إمهااًل أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة الق

 .1969/15/9، اتريخ: 1778، املصدر: الوقائع العراقية، رقم العدد: 1969
 نه قص  د جنايت نس  بت به جمىن اس  ت كه جاى ىش  ود و آن در ص  ورت ىقتل اي جرح اي نقص عض  و كه بطور خطاء حمض واقع م"نّص املادة ابلفارس  ية:  19

قانون جمازات زراعت، ". برخورد منايد ىرها كند و به ش   خص    ىرا به قص   د ش   كار  ىداش   ته ابش   د و نه قص   د فعل واقع ش   ده بر او را مانند آنكه تري  عليه را
 .366، صاسالمي در نظم حقوقي كنوين

 : مفهوم اخلطأ يف االصطالحيناملطلب الثا
حياول الباحث يف هذا املطلب بيان مفهوم اخلطأ يف االصطالح بني القانون اجلنائي اإليراين والفقه اإلسالمي، وذلك يف 

 فرعني آتيني: 

 الفرع األول: مفهوم اخلطأ يف القانون اجلنائي اإليراين
ي واالصطالحي، وإمنا ذهبوا يف ذلك مبفهومه التشريع 15مل تسلك القوانني اجلنائية مسلًكا ومنهًجا واحًدا يف تعريف اخلطأ

، 17، واألردين16املصري العقوابتقانون ك  إىل اجتاهني: أحدمها مل يتطّرق إىل تعريف اخلطأ، بل اكتفى بذكر الصور له،
( واليت 295يف املادة   القانون اجلنائي اإليراينأما اآلخر: فتعرض لتحديد معناه يف نصِّّ القانون، ومنها  ،18والعراقي

يها: إن القتل، أو اجلرح، أو نقص عضو يقع بصورة اخلطأ احملض، أي: عندما ال يريد اجلاين قصد اجلناية ابلنسبة جاء ف
  . 19للمجين عليه، وال قصد الفعل الواقع عليه، كأن يقصد الرمي إىل صيد، فيصيب شخًصا

 : من صورة اخلطأ احملض من نص املشرّع مع متثيله له ما يليوالذي يظهر للباحث: 
 : ال يقصد اجلاين بفعله قتل، أو جرح إنسان، بل يقصد ابلرمي صيًدا  غري إنسان(.أواًل 
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 .177، ص عليه اشخاصميجرا( 1اختصاصى   فریيک، حقوق  سپهوند ؛ وانظر:199، ص عليه اشخاصميجرا( 1صادقى، حقوق جزاى اختصاصى   20
اصابت كند  ىگناه ديگر   را داشته ابشد و تري او به انسان ىب اي حيواى ىاي شي  ىبه كس ىقصد تريانداز  ىهم كه كس ىدر مواردنّص املادة ابلفارسية: " 21

 .370، صنظم حقوقي كنوين قانون جمازات اسالمي درزراعت،  ."شودى حمض حمسوب م ىعمل او خطا
نکرده  یچون مرتکب نتيجه را پيش بين ینتيجه عمل، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نيست، ول یعمد جرائم غري در"نّص العبارة ابلفارسية:  22

 .183ص، ابيسته های حقوق جزای عمومین، ايگلدوز ".  است کار حمسوب ومستوجب کيفر  است از اين جهت خطا

موقع:   (،10املادة   م،1994( لســـــــــــنة 12الصـــــــــــادر ابلقرار اجلمهوري رقم  ، اجلرائم والعقوابت للجمهورية اليمنيةقانون  23
 م.2013 جون، ،01 شوهد يف(، www.presidentsaleh.yeالرئيس علي عبدهللا صاحل  

 .432-431ص ، شرح قانون العقوابت اللبناين القسم العام،حسين 24

 .432ص ،املصدر السابق 25

: ال يقصد اجلاين النتيجة احلاصلة من فعله هذا، كأن يقصد ابلرمي صيًدا، فيصيب شخًصا، فيحصل القتل، أو اثنًيا
 اإلصابة، وما إىل ذلك.

حاالت يرتكب فيها اجلاين قتاًل، أو ضراًب، أو جرًحا، دون أن يقصد وقال صادقي: إن جناية اخلطأ احملض تكون يف 
  20الفعل الواقع على اجملين عليه، وال النتيجة احلاصلة عليه.

ومن أمثلته: أن يصادم سائق السيارة اآلخر دون أن يقصد إصابته، أو يرتكب التعدي والتفريط يف قيادته، فيؤدي إىل 
 إصابة اجملين عليه أو قتله.

فأصاب إنسااًن آخر  ،لو قصد  الشخص( ابلرمي إنسااًن أو شيً ا أو حيواانً ( من القانون على أنه: 296صت املادة  ون
 21.احمضً  أخط عملهفي عّد  ،معصوم الدم
إن اجلاين يف اجلرائم غري العمدية ال يبغي بفعله النتيجة اليت استهدفها، وال يقصدها، وال يطلبها، ولكن ن: ايوقال گلدوز 

 .22بسبب عدم توقع اجلاين النتيجة، فيعّد ُمطً ا، ويستوجب العقوبة
على أنه: "إذا  اخلطأ غري العمدي كقانون اجلرائم والعقوابت اليمنية األخرى، بعض التشريعات اجلنائية تفوقد عرّ 

أو  ،ابلرعونة هتصف فعلأبن ا ،عند ارتكاب الفعل على حنو ال أيتيه الشخص العادي إذا وجد يف ظروفه تصرف اجلاين
ا على هذا النحو، إذا مل يتوقع عند اجلاين متصرفً يعد و ، أو عدم مراعاة القوانني واللوائح والقرارات ،أو اإلمهال ،التفريط

 .23"أو توقعها وحسب أن يف اإلمكان اجتناهبا ،ارتكاب الفعل النتيجة اليت كان يف استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها
( على أن "يكون اخلطأ إذا جنم الفعل الضار عن اإلمهال، أو قلة 90يف املادة   اللبناين العقوابتقانون ونصَّ 

سواء مل يتوقع ( على أن "تكون اجلرمية غري مقصودة 9، ونصت املادة  24االحرتاز، أو عدم مراعاة الشرائع واألنظمة"
عته أو من واجبه أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أن الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله املخط ني، وكان يف استطا

 . 25إبمكانه اجتناهبا"
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 .346ص ،التشريع العقايب من مبادئ القسم العام ،عبيد 26
 .637، صالقسم العام -شرح قانون العقوابت ،حسين 27
 .314، صاألحكام العامة للنظام اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية والقانونالصيفي،  28

 تعريف اخلطأ يف قانون العقوابت اليمين واللبناين، ما يلي: من عموًما والذي يبدو للباحث: 
 عدم اإلتيان بتعريف جامع للخطأ، بل بذكر صور منه.  .أ

ة النفسية بني الفعل والنتيجة اليت تسّبب فيها ( العالق9حّدد املشرع اجلنائي اللبناين يف املادة   .ب
 سلوك اجلاين. 

  توقعها.جتنبها أو  اجلاين نتيجة جرمه، وإن كان ابستطاعته عدم توقع .ج
 حدوث اجلرمية خطأً بسبب اإلمهال، أو عدم االحتياط والتحرز، أو عدم مراعاة القوانني واألنظمة. .د
 اجلنائي للخطأ: شراح القانونتعريف بعض 

املختار، وذلك الوقوف على التعريف ، كما سيتّم ذكره، حىت نتمّكن من اخلطأ اجلنائي شراح القانونبعض ف عرّ وقد 
 على النحو اآليت:

 .26"التصرف الذي ال يتفق مع احليطة اليت تتطلبها احلياة االجتماعية: "األول
يتطرق التعريف إىل موضوع عدم القصد من املتصرِّف أو اجلاين يف جرمية اخلطأ، ابعتباره املعىن األساسي واجلوهري يف  مل

  تعريف اخلطأ.
ا لذلك عند تصرفه بواجبات احليطة واحلذر اليت يفرضها القانون، وعدم حيلولته تبعً : اخلطأ هو: "إخالل اجلاين الثاين

 . 27"يف حني كان ذلك يف استطاعته وكان واجباً عليه ،النتيجة اإلجرامية إحداثدون أن يفضي تصرفه إىل 
هو املرجع األساسي والوحيد ملعرفة تصرّفات اجلاين، وإخالله  نه قد جعل القانونأبالتعريف قد يتوجه النقد إىل هذا و 

، نسانيةاخلربة اإلصرّفات والواجبات هي ، مع أنه ليس كذلك، إمنا املرجع العام يف معرفة تلك التبواجبات احليطة واحلذر
 :فقال يف تعريفه للخطأ غري العمدي لذلك، "الصيفي" ههذا فقد تنبّ جل وأل

ينطوي على إخالل بواجب احليطة أو االنتباه الذي يفرضه القانون أو اخلربة اإلنسانية أو العلمية  ،سلوك إرادي: "الثالث
  .28ة كان يف استطاعته درؤها"أو الفنية، وترتتب عليه نتيجة إجرامي

 ألول وهلة منأو يتبادر إىل الذهن يفهم الذي و ومن االنتقادات اليت تتوجه إىل هذا التعريف: أنه جاء بلفظ "سلوك"، 
  لرتك.قد حيدث ابو  حيدث ابلفعل، اخلطأ قد، مع أن أبنه فعل   اللفظ هذا
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 .843ص، 5، جاملوسوعة اجلنائيةعبد امللك بك،  29
 .مل يقصده الفاعل مباشرة وال بطريق غري مباشر 30
. "إن اخلطأ عذر من األعذار، وعارض من عوارض األهلية، وقد اتفق الفقهاء على أن اخلطأ يرفع اإلمث األخروي". 541، ص6ج، تبيني احلقائقالزيلعي،  31

 .353-352، صأصول الفقهأبو زهرة، 
 قال الشيخ األلباين:  صحيح(. .2043، رقم: 353ابب: طالق املكره والناسي، ص، كتاب: الطالق، سنن ابن ماجهابن ماجه،  32
 .92، صجرائم القتل يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، النواوي 33

وسعه يف ولكنه كان  ،فعل أو ترك إرادي نتائج مل يردها الفاعل مباشرة وال بطريق غري مباشر على ترتب ماكل: "الرابع
  .29ا"جتنبه

ولكنه مل يتطرق إىل  ،القصد اجلنائي مع عدم ،لفعل أو الرتكمتضمن  لاخلطأ : أن التعريفمن والذي يبدو للباحث: 
قد يكون ضررًا لخطأ لتجرمي ال يف علةالرة أو غري ضارة، و كون له نتائج ضاقد تالسلوك، فأي سلوك من  األضرار الناجتة

 بداًل  (غري مقصودولفظ   (،نتائج  من لفظ بداًل  (ضرر وإبضافة كلمة  مباشرًا نتج عن الفعل أو تركه، أو غري مباشر.
، وميكننا اختيار التعريف األفضل ابلنظر إىل العنصر الذي حيدد ماهية اخلطأ املختار التعريفهو  يكون (إرادي عن 

 وذاتيته، أي العنصر املعنوي أو النفسي الذي يعكس األفعال غري املشروعة، وعليه يكون تعريف اخلطأ كما يلي: 
تحالة معرفته ، وتسبب صاحبه يف الضرر، مع اس30مل يقع بقصد من فاعله أبي وجه من الوجوهكل فعل أو ترك 

 هجتنب مبا يرتتب عليه فعله من ضرر واقع، وإن كان يف وسعه

 الفرع الثاين: مفهوم اخلطأ يف الفقه اإلسالمي
ب اجليف أّن األصلقال الزيلعي: " ، 31"رفوًعا َشرًعامَ ولكون اخلطأ  ،لكونه معذورًا ،ينأن يَتباعَد عن اجلا ؛اية خطأً ن م وجِّ

ا ِكنَولَ   ۦبِهِ  تُمَطأ  أَخ   فِيَما   ُجنَاح   ُكم  َعلَي   سَ َولَي  ﴿ :ا لقوله تعاىلاستنادً وذلك  َدت   م  [، 5:ألحزاب]ا ﴾قُلُوبُُكم   تَعَم 
 على  وبةالعق تاستثن، إال أن الشريعة 32"إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه": ملسو هيلع هللا ىلص الرسولولقول 

ؤ   َرقَبَة   ِريرُ فَتَح   ا    َخطَ  ِمنًاُمؤ   قَتَلَ  َوَمن...﴿: تعاىل قال ،اخلطأ يف جرمية القتل اخلطأ َسل َمة   َوِديَة   ِمنَة  مُّ  إِلَى    مُّ

  [.92لنساء:]ا ﴾نِ ُمتَتَابِعَي   نِ َري  َشه   فَِصيَامُ  يَِجد   ل م   فََمن...  ۦ  ِلهِ أَه  
ا، وال يعاقب عليها إذا فاعلها إذا أاتها عامدً جرمية يعاقب عليها ويستنبط من "األصل واالستثناء" السابقني: "أن كل 

 .33"اما مل يكن الشارع قد قرر عقوبة ملن أاتها ُمط ً  اأاتها ُمط ً 
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  .91ص، جرائم القتل يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، النواوي؛ و 49، صجرائم اإليذاء يف ضوء القضاء والفقه، الشواريبانظر:  34

 .404، ص1، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعيعودة،  35
 . فهو عاصوعصياانً  ،وعصاه استعصى عليه ، خرج من طاعته وخالف أمرهوعصياانً  ،معصيةو  ،وقد عصاه من ابب رمى ،ضد الطاعة :العصيان يف اللغة 36

 .606ص، املعجم الوسيطأنيس وآخرون، ؛ و 211، صخمتار الصحاح ،الرازي :راجع

 .403، ص1، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً ابلقانون الوضعيعودة،  37
وهو ما يعرب عنه وهذا ما أيخذ به بعض فقهاء القوانني يف هذه الش  رائع، أما البعض اآلخر، فريى أن اخلطأ ليس إال ُمالفة س  لوك اجلاين لقاعدة قانونية، " 38

نظرية ثروت، خرون أن اخلطأ يعتمد على عنص     ري اإلرادة والواجب القانوين مًعا أي االجتاه النفس     ي واالجتاه الش     رعي مًعا". انظر: ابالجتاه الش     رعي، ويرى آ
 .209-208ص، اجلرمية املتعدية القصد

 .534، ص4ج، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، البخاري 39
 .1106، ص2، جالكايف يف فقه أهل املدينة ،بن عبد الربا 40

 الفقه اإلسالمي معنيان:لخطأ يف ول
ا خالفً  الفعل ولكن يقع وال يريده، لفعلاإلتيان اب قصديفاملخطئ ال دون قصد صاحبه، الشيء  : أن يقعاألول

 34.رادتهوإ لقصده
و أ تيانه وال يقصد عصيان الشارع،"إ اإلنسان من املعاصي، وهو ما ينوي انوعً عند البعض اخلطأ : يعترب الثاين

 .35"بهيتسببو أتيانه وال يقصد العصيان، ولكن الفعل يقع بتقصريه إال ينوي 
أن: "ال مسؤولية جنائية بدون وعلى املعىن الثاين للخطأ ميكن لنا القول، أبن من املبادئ اجلوهرية يف الفقه اإلسالمي 

، ففي الفقه اإلسالمي 37"يف تعبري القوانني الوضعية العصيان يف الشريعة يقابل اخلطأ واخلطي ة، وقال عودة: "36عصيان"
 .38ي عّد العصيان مصداقًا أو مظهًرا لإلرادة اآلمثة، وهو ما يطلق عليه فقهاء القوانني الوضعية اخلطأ مبعناه العام

الصواب ما أصيب  :قال اإلمام الالمشيء من عّرف اخلطأ أبنه شامل جلميع وجوهه، فقال البخاري الفقيه: "ومن الفقها
فعل أو قول يصدر عن اإلنسان بغري قصده  ؛وقيل اخلطأ ،واخلطأ ضد الصواب والعدول عنه ،به املقصود حبكم الشرع

ا إىل عامدً واخلطأ أن يكون  :-القاسم اإلمام أابيقصد –مث قال ،...بسبب ترك التثبت عند مباشرة أمر مقصود سواه
 .39"فهو قاصد إىل الرمي ال إىل املرمي إليه وهو اإلنسان ،كمن رمى إىل إنسان على ظن أنه صيد  ،الفعل ال إىل املفعول

 .40"فهو خطأ ،رادةإكل ما وقع من فاعله من غري قصد وال وجاء يف "الكايف": "
"اخلطأ ما ليس لإلنسان فيه قصد، وهو عذر صاحل لسقوط  بعدم القصد، حيث قال: ومنهم كاجلرجاين عّرف اخلطأ

يؤاخذ حبد وال قصاص، ومل جيعل حق هللا تعاىل إذا حصل عن اجتهاد، ويصري ش بهة يف العقوبة حىت ال يؤمث اخلاطئ، وال
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 .100-99ص، التعريفاتاجلرجاين،  41

  .305، ص2، جتيسري التحرير ،أمري ابدشاه 42

 .170، صاخلراج ،أبو يوسف 43

 .211، ص21، جاحلاوي الكبري، املاوردي 44

 .367، ص2، جا من جوامع الكلمجامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثً  ،بن رجبا 45

 .319ص، 13، جفتح الباري ،بن حجرا 46

 .46، ص1ج ،اإلحكام يف أصول األحكام ،بن حزما 47

 .66، ص26، جاملبسوط ،السرخسي 48

 .411، ص2ج ،شرح التلويح على التوضيح ،التفتازاين 49

 .353، صأصول الفقهأبو زهرة،  50

 .856، ص2ج، املدخل الفقهي العامالزرقا،  51

احملل الذي يقصد به  ابلفعل غريأن يقصد "، وقريب هبذا التعريف تعريف ابن مهام حيث قال: 41عذرًا يف حق العباد"
 .42"ميومل يقصد ابلرّ  ،فإن حمل اجلناية هو اآلدمي ،امي إىل صيد فأصاب آدميً الرّ ك، ...اجلناية

 .43"فيصيب غريه ،اخلطأ  فهو أن يريد اإلنسان الّشيءوقال أبو يوسف: "أما 
طً ا يف فعل :واخلطأ  وعرّفه املاوردي بقوله: "  ف اخلطأ ابخلطأ.، فعرّ 44"وقصده هما كان ُم 

صادف ي  ف ،ده، مثل أن يقصد قتل كافرما قصَ  ه غريَ صادف فعل  في   ،اهو أن يقصد بفعله شي ً  :اخلطأجب: "قال ابن ر و 
 .46أو يظن أن احلق يف جهته، فيصادف غري ذلك، 45"اه مسلمً قتل  

فقال ابن حزم: "والصواب  واخلطأ يف معناه االصطالحي عند علماء األصول يشابه معناه اللغوي، فهو ضد الصواب،
 .47إصابة احلق، واخلطأ: العدول عنه بغري قصد اىل ذلك"

  .48"ت غريَهما أَصبت ممّا كنت تَ َعمَّدْ  وفه ؛اخلطأ  وعرّفه السرخسي: "
 .49ه"بال قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سوا  من اإلنسان( نه فعل يصدروقال التفتازاين: "أ

املعاصرين أبنه: "وقوع الفعل أو القول على خالف ما يريد الفاعل أو القائل، كمن يتمضمض يف وعرّفه أبو زهرة من 
 .50الوضوء، فيسبق املاء إىل حلقه وهو صائم"

ومنهم من عرّفه: "وقوع الشيء على خالف إرادة من وقع منه، فليس فيه انتقاص من ملكات الشخص وقابلياته، وال 
ا هو وصف لألفعال الصادرة عن الشخص ينفي عنها القصد الذي يوجد عادة يف حالة له هبا أي صلة أو عالقة، وإمن

 .51التعمد، فيقتضي رفع املؤاخذة أو ختفيفها"
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 .376، ص1ج ،اجلناايت يف الفقه اإلسالميالشاذيل،  52
 .228، ص4، جشرائع اإلسالم، احلّلي 53

 أي مرجع اخلطأ احملض. 54
 مالزم لعدم قص    د فعدم قص    د اإلنس    ان أص    اًل  ،فص    ادف اإلنس    ان ،ا للحيوان، بل كان قاص    دً فإن الرامي مل يقص    د اإلنس    ان أص    اًل  ؛كما يف املثال األول  55

 .الشخص املعني
 فصادف هذا. ،ا آخرحيث إن الرامي مل يقصد هذا اإلنسان املرمي، بل كان قاصدً  ؛كما يف املثال الثاين  56

 .106-105، ص10ج ،الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاين 57
 .107، ص10، جاملصدر السابق 58

 .554، ص2، جحترير الوسيلة، اخلميين  59

 يف مصطفى الزرقاء السابق ذكره.الشق األول من التعريف قد اختاره الباحث من تعر  60

الفعل  ممن مل يرد وقوع رادته، فيؤدي إىل اإلضرار إبنسان، أو بغريهصدر عن اإلنسان إبيما "كل  هو: وعند الشاذيل
 .52"به
ن اخلطأ يتمثل أإىل  ذهبواليه أصحاب املذاهب املتقدمة، فإديدهم ملاهية اخلطأ عما ذهب مامية يف حتمل خيرج الشيعة اإلو 

وضابط  ،فيصيب إنساانً  ،اخطأ حمض مثل أن يرمي طائرً "نه: أىل إي ابلفعل اخلايل من القصد اجلنائي، حيث ذهب احللّ 
أن  ؛واخلطأ احملض ،ا يف قصدهفعله ُمط ً  ا يفأن يكون عامدً  ؛وشبيه العمد ،ا يف فعله وقصدهأن يكون عامدً  ؛العمد

 ،و هو اخلطأ احملض مثل أن يرمي حيواانً  ؛فاألول: "الدية موجببيان يف  العاملي قالكما ،  53"ا فيهمايكون ُمط ً 
عه ،فيصيب غريه ،ا معينً ، أو إنساانً فيصيب إنساانً   اين الزم  والثّ ، 56، أو الّشخص55إىل عدم قصد اإلنسان54ومرجِّ

 58".ا ابجملين عليه وال قصدً د فعاًل واخلطأ احملض أن ال يتعمّ مث ذكر: "... ،57"لألول
، هو أن ال يقصد الفعل وال القتل ؛الذي ال شبهة فيه أ عنه ابخلطاخلطأ احملض املعرّب وقال صاحب "حترير الوسيلة": "

 ، آخرفأصاب إنساانً  ،مهدور الدم  فقتله، ومنه ما لو رمى إنساانً فأصاب إنساانً  ،اا أو ألقى حجرً كمن رمى صيدً 
 .59"فقتله

: من عبارة صاحب "التحرير"؛ أن املشرّع اجلنائي اإليراين قد قصد بكلمة "إنسااًن" يف املادة والذي يبدو للباحث
"لو قصد  (: أنه إنسان  مهدور الدم، وإن مل يكن مهدور الدم، فال تشمله املادة املذكورة، فنقول يف ترمجة املادة:296 

 ."احمضً  أخط فعلهفي عّد  ،معصوم الدمفأصاب إنسااًن آخر  ،أو شيً ا أو حيواانً  مهدور الدمإنسااًن  الشخص( ابلرمي 

وقوع الشيء على خالف إرادة من وقع منه، وغري " ه:نأ ،لخطأل التعريفات الفقهيةهم سرده أبعد  ويرّجح الباحث:
 الفعل أو القول سواء كان ابطًنا أم ظاهرًا.. ولفظ  وقوع الشيء( يشمل 60مقرتن بقصد"
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 .92-91صاخلطأ كأساس للمساءلة اجلنائية يف اجلرائم غري العمدية يف الشريعة اإلسالمية،  ،املطريي 61
 .270، صمن الفقه اجلنائي املقارن بني الشريعة والقانونموايف،  62

 .084ص، 1، ج ابلقانون الوضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانً عودة،  63

 .92ص، األسباب املسقطة للمسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيبشري،  64

: اتفاق كل من التعريفني اللغوي واالصطالحي للخطأ غري العمدي يف عدم التعّمد لفعل  ما، "فمدلوله ويرى الباحث
عندهم أن يكون الفعل غري مقصود أصاًل، أو يكون مقصوًدا، ولكن نتيجته على خالف قصد الفاعل أو ظّنه...، 

االت اخلطأ وما يف معناه من كل وجه...، وجممل القول ترى الشريعة اإلسالمية أن اجلاين مسؤول عن فتشمل هذه احل
فعله ما دام مكلًفا بشرط أن يكون فعله أّدى إىل النتيجة الضارة...، فإذا كان الفعل غري إرادي وغري متعّقل، فال يعد 

عل اإلرادي مطلواًب كأساس للمسؤولية عن اجلرمية عمدية كانت أو معتربًا شرًعا، وال يعد نشاطًا إجرامًيا، ولذلك كان الف
غري عمدية، ولكن النتيجة قد تكون هي األخرى إرادية، وابلتايل فاجلرمية عمدية، وقد تكون غري مرادة من وراء الفعل 

 . 61هوم"اإلرادي، ويف هذه احلالة تكون غري عمدية، وال ختتلف القوانني يف الشرائع األخرى عن هذا املف

 بني القانون والفقه اإلسالمي يف مفهوم اخلطأ املطلب الثالث: مقارنة 
 ما يلي:بني القانون الوضعي والفقه اإلسالمي جند توافًقا هوم اخلطأ، مف عرضبعد 

 تتمثل اخلطأ عمليةن وهو أ ،اإلسالمي الفقهيف  مالقانون أ أكان يفاخلطأ حتت إطار واحد سواء  مفهومندرج ي .أ
جتاوز  منك  ،النتائج تلكثر أيعاقب الفاعل على و  ،متوقع احلدوث غري مقصود ضرر  عنه  ينشأفعل إرادي  يف

 .ويقتله املشاة،فيدهس أحد  املسموح به، مكتظٌّ ابملارة حدَّ السرعةيف طريق يف قيادة مركبته 
، يف طريق مؤداه: "أن كل أنه ابلرجوع إىل نصوص القانون اجلنائي جنده قد هنج منهج مجهور فقهاء املسلمني .ب

جرمية عمدية يعاقب عليها فاعلها إذا أاتها عامًدا، وال يعاقب عليها إذا أاتها ُمطً ا، ما مل يكن الشارع قد 
 .62قرر عقوبة ملن أيتيها ُمطً ا"

املسؤولية تتفق القوانني اجلنائية مع الفقه اإلسالمي يف عدم مسؤولية اجلاين ما مل يكن ُمطً ا، وختتلف درجة  .ج
ما يدخل حتت   يف القانون( ويدخل حتت اخلطأمن حيث التخفيف والتشديد ابختالف درجة اخلطأ ونوعه، "

 مجهور فقهاء يسميهما  كليدخل حتت  ، وقال بشري: "اخلطأ يف القانون 63"اخلطأ يف الشريعة وما جيري جمراه
 .64ا يوافق رأي الفقه املالكي"، والتسبب غري املقصود، وهو يف هذاخلطأ ىجمر  ىالشريعة ما جر 

ومن نقاط االتفاق بينهما: أن املشرّع اجلنائي اإليراين قد أخذ مفهوم اخلطأ من نصوص الفقهاء، خصوًصا  .د
 .حترير الوسيلة"اخلميين يف كتابه "نصوص 
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 .96، صاخلطأ كأساس للمساءلة اجلنائية يف اجلرائم غري العمدية يف الشريعة اإلسالمية، املطريي 65

 .238، صجملة كلية اإلمام األعظمالرجبو، "فكرة اخلطأ يف قانون العقوابت"،  66

 .334، صاألحكام العامة للنظام اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية والقانوني، الصيف 67

؛ "وهذا ما عربْت عنه القاعدة الالتينية من قبل أبنه: ال مس             ؤولية جنائية يف غياب اخلطأ". نفس 29، صاخلطأ املفرتض يف املســـــــــؤولية اجلنائيةاهلييت،  68
 .67، ص2، جالقانون اجلنائي العاموي األساسي يف قيام اجلرمية ويف قيام املسؤولية اجلنائية". العوجي، ؛ وقال بعض: "اخلطأ يبقى الركن املعن26املرجع، ص

قصد اجلاين إيقاع  : عدمأوهلماويتفق القانون اجلنائي اإليراين مع الفقه اإلسالمي يف مفهوم اخلطأ يف أمرين:  .ه
 : عدم قصده للنتيجة املرتتبة عليه.واآلخرالفعل على اجملين عليه، 

يتبني من تعريفات اخلطأ سواء يف الفقه اإلسالمي أم يف القوانني اجلنائية الوضعية: وجود صلة بني نتيجة اجلرم،  .و
ل ابلتزام عام يفرضه الشارع، وإرادة الفاعل تتمثل بشكل عالقة نفسية، "كما يتبني أن جوهر اخلطأ هو إخال

، وقال الرجبو: 65ويتمثل هذا االلتزام مبراعاة احليطة واحلذر، واحلرص على احلقوق واملصاحل اليت حيميها الشارع"
.66"فاخلطأ أاًي كانت صورته يعترب اعتداًء على التشريع الذي يهدف إىل محاية املصاحل املشروعة"

 
 بينهما:  االختالفأما  أوجه 

الفقه اإلسالمي له فضل السبق على القوانني اجلنائية الوضعية يف حتديد مفهوم اخلطأ بعدة قرون،  إن .أ
فقال الصيفي: "وهبذا تكون الشريعة اإلسالمية قد سبقت مجيع القوانني واألنظمة يف بنائها املسؤولية 

 .67اجلنائية على العصيان وحده دون غريه"
يف  اخلطأ واخلطي ة هيقابلابلعصيان ما  تسميته وماهيته، فيسمى يف الفقه اإلسالمي اختلفا يفإهنما  .ب

اجلنائية الوضعية، وإن العصيان يعّد مظهرًا ومصداقًا لإلرادة اآلمثة، ما يطلق عليه عند فقهاء القوانني 
ة جنائية بدون القانون اخلطأ مبعناه العام، وابلتايل، فإن الفقه اإلسالمي ينّص على أن: ال مسؤولي

.68عصيان، وينّص القانون اجلنائي الوضعي أبن: "ال جرمية بغري خطأ"
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 اي آبی اينی يه زميط نقلي عدم مهارت راننده  اعم از وس               اايدولتی ت نظامات ي عدم رعاايمباالتی   بیاياطی ياحت هرگاه بینّص املادة ابلفارس               ية: " 69
ه يه در ص ورت مطالبه از انحيز به پرداخت دي عمدی ش ود مرتکب به ش ش ماه ات س ه س ال حبس و نريله موتوری منتهی به قتل غيوس  متص دی اي( یيهوا
ص  .815، صقانون جمازات اســــالمي در نظم حقوقي كنوينزراعت، ". ش      ودای دم حمکوم میياول من اجلدير ابلذكر أن املش      رع اجلنائي اإليراين قد خص      ّ

 (.714: "التعزيرات والعقوابت الرادعة" من قانون العقوابت، بعنوان: "اجلرائم الناش ة عن املخالفات املرورية"، وذكر فيه هذه املادة  فصاًل يف كتاب

ظر: ؛ وان410، ص". املصدر السابق، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولىتىمباالت ، ىبىاحتياط تقصري اعم است از ىبنصُّ املالحظة ابلفارسية: " 70
 .366(، ص295املالحظة الثالثة من املادة  

 .248-247، ص1، جحقوق جزاى عمومىانظر: اردبيلي،  71

 .99م، ص1971ه.ش/1350، 70، العدد: مهنامه قضائيانظر: نوري، "مس وليت در جرائم عمدي وغري عمدي وخط ي"،  72

 املبحث الثاين: صور اخلطأ يف القانون اجلنائي اإليراين والفقه اإلسالمي
 ي فرِّع الباحث هذا املبحث إىل ثالثة مطالب على النحو التايل: 

 املطلب األول: صور اخلطأ يف القانون اإليراين 
( من القانون اجلنائي اإليراين عليها عند حتديد معىن اخلطأ غري العمدي، أبنه: 74للخطأ صور عدة نصَّت املادة  

"إذا كان الالمباالة، أو اإلمهال، أو عدم مراعاة القوانني والنظم احلكومية، أو عدم مهارة سائق املركبة  سواء كانت املركبة 
كم على أرضية، أو حبرية، أو جوية( أو الش خص الذي يتعامل مع مركبة ذات حمّرك، قد أّدى إىل القتل غري العمد، حي 

 69مرتكبه ابحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات، وبدفع الدية إذا طلب من قبل أولياء الدم".
نائي كالعنصر النفسي ( من القانون بيااًن للتقصري أو اخلطأ اجل6كما نّص املشرّع اجلنائي اإليراين يف مالحظة املادة  و 

للجرائم، أبن: التقصري يشمل عدم االحتياط، واإلمهال، وعدم املهارة، وعدم مراعاة القوانني واللوائح واألنظمة 
 70.احلكومية

وميكنننا أن نشاهد خاصية مشرتكة يف سلوك كل األشخاص املخط ني وهي: عدم اعتنائهم ابلقيم االجتماعية احملمّية من 
ألجل ذلك، قد ال جند فارقًا معيًنا وواضًحا بني صور اخلطأ، والواقع أن هذه الصور املذكورة يف القانون قبل القانون، و 

ابلنظر اليسري  -مجيعها إمنا تعرّب عن حالة نفسية واحدة هي الغفلة، أو عدم توّقع احلادثة اليت كان ابستطاعة املرتكب 
 71أن يسلم منها. -إىل مآهلا 

صور اخلطأ الواردة يف هذه النصوص القانونية رمبا أوردها املشرّع على سبيل احلصر، وليس على  ومن اجلدير ذكره: أن
سبيل املثال؛ ومن اآلاثر والنتائج املرتتبة على مبدأ شرعية أو قانونية العقوابت التفسري الضّيق للنصوص اجلنائية، وابلتايل 

 احلكم يف اجلرائم املرورية بصور اخلطأ املصرحة هبا يف القانون، ال ميكن للقاضي التوسع فيها، يعين أن القاضي يتقيد يف
 72وعلى هذا، أن تبيني الصور املتعلقة ابألخطاء املذكورة يف القانون ذو أمهية خاصة.
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 .165ص، جرائم االعتداء على األشخاص واألموالعبيد، قال عبيد: "أما عدم االحرتاز، فيشري إىل اخلطأ الواعي أي اخلطأ بتبّصر".  73

 .815، صقانون جمازات اسالمي در نظم حقوقي كنوينزراعت،  74

 .189، ص عليه اشخاصميجرا( 1اختصاصى   فریيکسپهوند، حقوق   75
 .248، ص1، جعمومىحقوق جزاى اردبيلي،  76
 .278-277، صالقسم العام -قانون العقوابتأبو عامر،  77

 .444ص ، شرح قانون العقوابت اللبناين القسم العام،حسين 78

 .197، صالقسم العام -شرح قانون العقوابت األردين جنم،  79

 .165ص، األشخاص واألموالجرائم االعتداء على ؛ و346ص مبادئ القسم العام من التشريع العقايب،عبيد،  80

 .249-248، ص1، جحقوق جزاى عمومىاردبيلي،  81

تتسع كلمات ب أتىفإن املشرع قد  ،و املثالأ ،على سبيل احلصر القانون اجلنائي اإليراينوسواء وردت هذه الصور يف 
. وسيعرض الباحث فيما يلي لكل صورة من صور اخلطأ احلياة العمليةاليت ميكن أن تقع يف مجيع صور اخلطأ معناها 

 اليت ذكرها املشرع اجلنائي اإليراين:
 .74: يقول عباس زراعت: "عدم االحتياط هو: ارتكاب عمل  دون التبّصر يف عواقبه"73عدم االحتياط والتحّرز .أ

 .75ياط يف نظام املرور: أفعال  واجب على السائق القيام هبا، ولكن ال يقوم هبا"وقال آخرون: "يقصد بعدم االحت
وقال أردبيلي: عدم االحتياط هو خطأ  إنساين ال يتوّقع الفاعل نتيجة فعله يف حالة خاصة، وبعبارة أخرى: ال يتوافق 

ر واملتوقِّّع...  واألمناط السلوكية هي أمناط احلياة تنشأ عن األشكال فعله مع األمناط السلوكية ابلنسبة لإلنسان املتبصِّّ
 76الثقافية  يف اجملتمع(.
اجلاين على اختاذ مسلك توجب قواعد اخلربة  العامة،  إقدام: أن جوهر عدم االحتياط هو "والذي يبدو للباحث

الصورة "حاالت اخلطأ ، وبذلك تضم هذه 77االمتناع عن إتيانه ابلشكل الذي اختذ به، أو يف الوقت الذي اختذ فيه"
 . 78عن طريق النشاط اإلجيايب"

ومن األمثلة اليت هلا عالقة بعدم االحتياط هو حوادث السيارت، "كالسائق الذي يقود سيارته بسرعة عالية يف طريق 
 .79تقتله"مزدحم ابملشاة، فيصدم شخًصا، فيقتله، أو األم اليت تنام مع رضيعها يف فراش واحد، فتنقلب عليه أثناء النوم و 

: "ويعرّب عنه أيًضا ابلتفريط وبعدم االنتباه والتوقي، يراد به عادة حصول اخلطأ بطريق سليب نتيجة لرتك اإلمهال .ب
 .80 واجب(، أو المتناع  عن تنفيذ أمر  ما("

تائج اإلمهال هو عدم االحتياط يف صورة ترك الفعل، ويقصد به ترك التكليف الذي يقتضي التوّقي للنوقال أردبيلي: 
اإلجرامية غري اإلرادية، وإذا غفل أحد  أبّي سبب عن القيام هبذا التكليف، مث نشأ  عن إمهاله( النتيجة اإلجرامية، 

  81فيؤاخذ به.
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 .318، صاألحكام العامة للنظام اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية والقانونالصيفي،  82
(، وقانون 550، 189 (، وقانون العقوابت الس    وري يف املواد 238قد أطلق على هذه الص    ورة بعض التش    ريعات، كقانون العقوابت املص    ري يف املادة   83

، 3ج، الســـياســـة اجلزائية يف الفقه اإلســـالمي املقارن والقانويناحلص    ري، (، تس    مية كلمة "الرعونة". انظر: 345، 343، 63العقوابت األردين يف املواد  
؛ وقال 650ص القســــــم العام، -وابت شــــــرح قانون العق. ويراد ابلرعونة: "س        وء التقدير أو نقص املهارة أو اجلهل مبا يتعني العلم به". حس        ين، 238ص

، جرائم االعتداء على األشـــــــخاص واألموال الرعونة: كلمة تش          ري إىل الطيش واخلفة واألص          ل الفرنس          ي يش          ري ابألكثر إىل عدم احلذق والدربة".عبيد: "
 .165ص

 .815، صقانون جمازات اسالمي در نظم حقوقي كنوينزراعت،  84

 .208، ص عليه اشخاصميجرا( 1اختصاصى   فریيکسپهوند، حقوق   85
؛ 222، ص عليه اشـــخاصميجرا( 1ص    ادقى، حقوق جزاى اختص    اص    ى  و ؛ 369، صقانون جمازات اســـالمي در نظم حقوقي كنوينزراعت، انظر:  86

السياسة احلصري، ؛ و 268ص، الكوييتالنظرية العامة للجرمية والعقوبة يف قانون اجلزاء ؛ والشناوي، 844ص، 5، جاملوسوعة اجلنائيةعبد امللك بك، و 
 .240، ص3ج، اجلزائية يف الفقه اإلسالمي املقارن والقانوين

 .190، ص عليه اشخاصميجرا( 1اختصاصى   فریيکسپهوند، حقوق   87

ومن تطبيقات اإلمهال: "السري ابلسيارة يف شارع مزدحم ابملارة بسرعة كبرية دون تنبيه املارة، فيصدم أحدهم رغم رؤية 
 82متكنه من الوقوف ابلسيارة لو أنه كان يسري بسرعة عادية" السائق له على مسافة

. ويقصد ابملهارة: وضع  أو حالة 84: ويراد به: "عدم اإلملام ابلطريقة الصحيحة إلتيان الفعل"83عدم املهارة .ج
حتصل ألصحاب املهن واحلرفيني  كاألطباء والصيادلة واملهندسني والقابالت وغريها(، ويطلق على الذي مل 
يتوفر لديه هذا التخصص أو الفن: غري ماهر، وال ترتبط حبصول شهادة أو رخصة، فوجود رخصة القيادة أو 

 :86. عدم املهارة يكون على نوعني85عدمها، ال يدل على املهارة أو عدمها
 مادّي: عندما ال يكون لدى الشخص الكفاءة واالستطاعة العملية الالزمة  أو املهارة اليدوية الكافية( يف -

فعل  من األفعال، مثل قيادة سيارة دون املمارسة الكافية فيها، كأن حيّول اجتاَهه دفعة واحدة دون تنبيهه 
املارة بذلك، فأّدى إىل االصطدام.

معنوّي: فيكون على صورة اجلهل، أو فقدان املعلومات العلمية والفنية الكافية، كالذي يقود السيارة وهو ال  -
اخلربة الكافية، فيدهس أحد املشاة، فيقتله. حيسن قيادهتا أو تنقصه

: "يقصد ابللوائح واألنظمة جمموعة من الواجبات والتكاليف املتعلقة عدم مراعاة القوانني واللوائح واألنظمة .د
بعمل أو مهنة كانت على عهدة األشخاص مراعاهتا، فتثبت املسؤولية مبخالفة تلك الواجبات والتكاليف، فإن 

 .87مبراعاة القوانني والقرارات املتعلقة بقوانني السري" األشخاص مكّلفون
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 .249، ص1، جحقوق جزاى عمومىاردبيلي،  88
 .347، صمن التشريع العقايبمبادئ القسم العام عبيد، ؛ و 652ص القسم العام، -شرح قانون العقوابت حسين،  89

الســـــياســـــة اجلزائية يف الفقه اإلســـــالمي ؛ واحلص       ري، 827-826(، ص723، املادة  جمازات اســـــالمي در نظم حقوقي كنوينقانون زراعت، انظر:  90
 .242، ص3، جاملقارن والقانوين

 .370، صجمازات اسالمي در نظم حقوقي كنوينقانون زراعت، ؛ و 190، صجرامي عليه اشخاص( 1سپهوند، حقوق کيفری اختصاصى  انظر:  91
 .191-190، صعليه اشخاص جرامي( 1انظر: سپهوند، حقوق کيفری اختصاصى   92

وقال آخرون: "يقصد ابللوائح أّي نوع من األحكام الكلية، سواء كانت قانواًن، أو قرارًا، أو اإللزام بنظام عمل  ما، وتعّد 
النتائج اإلجرامية اليت ، و"...خاصة القواعد اليت تستهدف منع 88عدم مراعاة هذه اللوائح ُمالفة للنظم  االجتماعية("

تقوم هبا اجلرائم غري العمدية، كاللوائح املنظمة للمرور وحيازة وسائل النقل، واللوائح اخلاصة ابلصحة العامة، وتنظيم املهن 
 . 89والصناعات املختلفة"

والقتَل، فيتحّمل كلٌّ منهما وعلى هذا، لو سّلم أحد  مركبَته إىل شخص  ليس لديه رخصة القيادة، فحدث بذلك التصادَم 
مسؤوليَة احلادثة؛ ألن عمَل كل  منهما يعترب خطأً مستقاًل، فقائد السيارة؛ ألنه هو املباشر يف  إحداث النتيجة اإلجرامية 
 وهي قتل اجملين عليه، ومالك السيارة؛ ألنه ُمطئ  ملخالفته أنظمة املرور بتسليمه سيارته لسائق ليس لديه الرخصة، فيعترب

 90معاواًن له يف القتل اخلطأ.
ومن تطبيقات هذه الصورة أيًضا: ركوب  املسافر على احلِّمل خلف املركبة ُمالف  لنظام املرور، فلو مل يهتّم سائق املركبة 

فر إىل هذا األمر، ومسح بركوب املسافر خلف املركبة، فانقلبت املركبة يف حالة االحندار بسبب تعّطل الفرامل، فتويّف املسا
 91املذكور، فالسائق ارتكب ُمالفة اللوائح واألنظمة.

: أن األمر الذي جيب التدقيق فيه، أنه خبصوص القتل الناشئ عن املخالفات املرورية واجلرائم املشاهبة وما يراه الباحث
عن العالقة بني اخلطأ أو  هلا، ال يهّم النظر إىل العالقة السببية بني فعل املتهم واحلادثة، أو النتيجة اإلجرامية، بل يبحث

التقصري واحلادثة املؤدية إىل القتل؛ ألنه يوجد يف مثل هذه احلوادث دائًما عالقة سببية بني فعل املتهم أي القيادة، 
واحلادثة، وبعبارة أخرى: عندما تصادم املركبة أحد املارّة، فإّن هذه العالقة السببية تتحقق دائًما بني فعل السائق واحلادثة 

ملؤدية إىل القتل، ويف كل احلاالت فإن السائق هو املسؤول عن احلادثة، مع أنه ال يصّح تنفيذ مثل هذا احلكم، إًذا فإن ا
الضابط واملعيار الصحيح لتحديد املسؤولية هو: حتّقق عالقة السببية بني التقصري أو اخلطأ اجلنائي الناشئ عن اإلمهال، 

م مراعاة القوانني واللوائح، واحلادثة املرورية املؤدية إىل القتل أو اإلصابة، ال بني فعل وقلة االحرتاز، وعدم املهارة، وعد
 92.املرتكب واحلادثة احلاصلة
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 .522ص، أصول قانون العقوابت القسم العاممسري عالية،  93

 .37-36ص، الوسيط يف شرح جرائم القتل واإلصابة اخلطأعبد التواب،  94

 .1106، ص2، جأهل املدينةالكايف يف فقه  ،بن عبد الربا 95

طأ كثرية ، ويض    بطها عدم القص    د، وجوه اخل. وفيها: "574، ص1ج ،فتح القدير ،الش    وكاين؛ وانظر: 313، ص5ج ،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  96
 ."واخلطأ: االسم من أخطأ خطأ: إذا ملَْ ي تعمَّدْ 

وألجل ذلك، فإن جمرد ركوب املسافر على احلِّمل خلف املركبة، أو ترك أبواب السيارة مفتوحة حني انطالقها، أو التكّلم 
سب دلياًل مستقاًل بنفسه على مسؤولية املتهم،  ابهلاتف عند قيادة السيارة، ي عّد ُمالفة للقوانني ونظام املرور، ولكن ال حي 

التفّحص؛ إذ "يالحظ أن توافر اخلطأ مبخالفة القوانني واألنظمة ال يعين حتًما قيام بل املوضوع حيتاج إىل البحث و 
املسؤولية عن اجلرمية غري املقصودة، بل ال بد من توافر الصلة السببية بني اخلطأ والنتيجة، وقد قضي أنه ال سببية مباشرة 

 .93"ارق حبادث صدم أدى إىل الوفاةيف ترك سائق السيارة أبواهبا مفتوحة مما سهل سرقتها وتسّبب الس
أنه إذا كان املشرّع اجلنائي اإليراين قد نّص على صور اخلطأ األربعة يف القانون، مع أنه ال يسوغ والذي يراه الباحث: 

له حصره يف تلك الصور، ولكن تناوله هلا كان لبيان أهم هذه الصور، وأكثرها حتقًقا من غريها من صور اخلطأ يف احلياة 
عملية، وأن "حصر صور اخلطأ ال يدعمه املنطق القانوين، فليس جوهر البحث يف اخلطأ هو حتديد صوره، وإمنا بيان ال

 . 94عناصره، فإذا اتضحت عناصره أصبح ميسورًا معرفة مىت يعّد متوافرًا ومىت ال يعّد كذلك"

 املطلب الثاين: صور اخلطأ يف الفقه اإلسالمي 
ى صور  حمصورة للخطأ، كما يف القانون اجلنائي اإليراين. يقول ابن عبد الرب هبذا الصدد: مل يقف الفقه اإلسالمي عل

  .95"اووجوه اخلطأ كثرية جدً  ،فهو خطأ ،رادةإما وقع من فاعله من غري قصد وال  كلّ "
صى يربطها عدم  القصد"  ،يف بعض الوجوه قد تتداخل بعض، و 96ويف ذلك يقول القرطيب: "ووجوه اخلطأ كثرية ال حت 

هو عدم القصدية، كما أشار إليه القرطيب، وابلنظر حتت إطار واحد ولكن ميكن للباحث مجعها التمييز بينها،  بصعوي
إىل ما ذكره الفقهاء املتقدمون من األمثلة يف حوادث املواصالت ووسائل النقل يف بي تهم وزماهنم، ميكن استخراج صور  

 زًا فيما يلي:واليت سيتّم عرض بعضها موجللخطأ، 
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، 2، جالكـايف يف فقـه أهـل املـدينـة ،بن عب  د الرب؛ ا342ص ،7ج ،بـدائع الصـــــــــــنـائع ،لك  اس                اينا؛ و 011، ص6ج، تبيني احلقـائقالزيلعي، انظر:  97
الروضـة البهية ، الش  هيد الثاينو ؛ 465-464، ص11ج ،املغين ة،بن قداموا ؛4، ص8، جأسـ  املطالب شـرح رضوض الطلالب، األنص  اريو ؛ 1106ص

 .107-105، ص10، جيف شرح اللمعة الدمشقية
 .342ص ،7ج ،الصنائعبدائع  ،لكاساينانظر: ا 98
ملؤمتر  الدورة الرابعة عش     رة، جممع الفقه اإلســــالميجمّلة  اجلماعية يف قتل اخلطأ وتعّدد الكفارة"، مس     ؤولية س     ائق وس     ائل النقلوهبة مص     طفى الزحيلي، " 99

 .75، اجلزء الثالث، ص14جممع الفقه اإلسالمي، العدد: 

 .280، ص2، جأحكام القرآناجلصاص،  100
 تعريف املباشر والتسبب يف املبحث الثالث من الفصل الرابع من هذه الرسالة.انظر  101
 .107، صاجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، اجلرميةأبو زهرة،  102

 ،اجلرمية إىل املؤّديالفعل منه اجلاين يقصد اخلطأ الذي  :األول  97:هوعدم للفعل اخلطأ من حيث القصدصور -أ
، فيصيب أحد املارة ،ا يتخلص منهكمن يرمي حجرً   ،الفعل هي ة إيقاع ، ولكنه مع ذلك خيطئ إما يفدون قصد اجلرمية

 98.إنسان بهفإذا  صيًدا،، كمن يرمي ما يظنه الواقعه مما خيالف ظنفيما يبدو له يف أو 
فيدهسه، فإذا هو إنسان، ،عنزة مثاًل يظنه  ا أمامهكأن يرى السائق سوادً " والفعل يف حوادث املرور، اخلطأ يف القصدو 

ت، خلل يف عجلة القيادة أو يف العجال فيقع أو غنمة، ب صدم دابة كجملكأن يريد السائق جتنّ   ،واخلطأ يف الفعل
 .99"املسؤولية من عفىي    فيقتله، فالفيصدم إنساانً 

: أبّن النتيجة اإلجرامية للجاين يف صور اخلطأ السابقة وقعت بدون قصد العصيان والتعّدي، والذي يظهر للباحث
 ولكن بسبب اإلمهال أو التقصري؛ حيث كان يف استطاعته التحرز عن ذلك الفعل بنوع من االحتياط والتثبت.

وأما يقول اجلصاص: " ،أو إمهااًل منه عدم احتياطهليقع  هولكن ،وال اجلرمية ال يقصد اجلاين فيه الفعلاخلطأ الذي : الثاين
ا الفعل فيه واخلطأ أيضً  ،صد إليه بعينهالعمد ما ق   ألنّ  ؛فهو قتل الساهي والنائم ،ما ليس بعمد وال شبه عمد وال خطأ  

ز اخلطأ وال فليس هو يف حيِّّ  ،أصاًل  د  و وقتل الساهي غري مقص ،يف القصد الفعل واترةً يف  ه يقع اخلطأ اترةً إال أنّ  مقصود  
، وقد حيدث "ما جرى جمرى اخلطأولذلك تسمى هذه الصورة من اخلطأ: " ،100"اخلطأ ه حكم  إال أن حكمَ  ،العمد

 101ابملباشرة أو ابلتسبب.
عل، وال يتشابه مع اخلطأ يف القصد، ألنه يف اخلطأ يف ويف احلقيقة: "إن اجلاري جمرى اخلطأ يتشابه مع اخلطأ يف الف

القصد كانت اإلصابة مقصودة، ولكنها على ظن ُمطئ، ال على علم صادق، أما هذا فاجلرمية نتيجة فعل جمرد، كاخلطأ 
 .102يف الفعل، إذ اجلرمية يف خطأ الفعل نتيجة ختطي الفعل هدفه إىل غريه"
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 .435، ص1، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقاراًن ابلقانون الوضعيعودة،  103

حاشـــية الدســـوقي على الشـــرح الدس   وقي، ؛ و 201-200، ص7، جاملبدع شـــرح املقنعبن مفلح، وا؛ 011، ص6ج، تبيني احلقائقالزيلعي، انظر:  104
 .242ص ،4ج ،الكبري

 .228، ص4، جشرائع اإلسالم، احلّليو ؛ 254، ص6، جالوسيط يف املذهب ،الغزايلو ؛ 233ص ،7ج ،بدائع الصنائع ،لكاساينانظر: ا 105

 .435، ص1، جالوضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقاراًن ابلقانون عودة،  106

 .14، ص9ج ،تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،الطوريو ؛ 280، ص2، جأحكام القرآناجلصاص، انظر:  107
فيقتله ومن  ،ينقلب النائم على ش           خص وهو أن ؛رى اخلطأجمَ  يجر ما أ   ، وفيه: "...505، ص5ج ،كشــــــــاف القناع عن م  اإلقناعالبهويت، انظر:  108

 ". م وحنوه وهذه الصور عند أكثر أهل العلم من قسم اخلطأحمرَّ  ب ر   ل بسبب كحفرقتَ ي  
 .464، ص11، جاملغينبن قدامة، ؛ وا513، ص5ج ،كشاف القناع عن م  اإلقناعالبهويت، انظر:  109

 ": مباح أو عدم تولدهاخلطأ من حيث تولده من فعل صور "-ب
  :هبذا االعتبار إىل قسمني اخلطأالفقهاء  مقسّ قد 

قد يقع ، و 103"نه مباحأأو فعل أاته الفاعل وهو يعتقد   أي مأذون فيه(، هو ما تولد عن فعل مباحو" :اخلطأ املتولد
  .ابلتسبب، أو يقع 105ضاخلطأ احمل ويطلق عليه بعضهم ،104الفقهاء لفظ اخلطأعليه طلق الذي يو  ة،باشر ابملهذا اخلطأ 

 
يطلق عليه الفقهاء بقسميه املباشر والتسبب، واخلطأ املتولد و  ،106"هو كل ما عدا اخلطأ املتولدو" :واخلطأ غري املتولد

من ال يفرِّق بني هذه الصور، ويطلقون عليها مجيًعا لفظ:  ، ومن الفقهاء107"ما جرى جمرى اخلطأابلتسبب اصطالح "
  .108اخلطأ
احلوادث تلك ف "،ما جرى جمرى اخلطأ"بصورة اخلطأ املسّمى عليه  ي طبَّق املروريةوادث احلاخلطأ يف : أن الباحثويرى 

ل اعماالست بسبب تتولد أفعال  ف ،مصاحللل جلًبا الشوارععلى  املركبات لاعموهو است (،مباح  مأذون فيه من فعل دتولّ ت
احلوادث يصدق على بعض بعض األحيان و ولكن تنشأ بسببها الواقعة املرورية،  ،يف احلوادث املرورية التسّبب مل يقصد هبا

 املروري.ادث احل مما ينشأ عنه واألنظمة،ُمالفة القوانني قصد السائق اخلطأ غري املتولد عند املرورية 
 :تقسيم اخلطأ ابعتبار السلبية وعدمها -ج

يف  يذهب بسيارته السائق الذيك  ،املباح ابلعمل هأثناء قيام خطأً  ارتكاب الشخص وهو :اخلطأ اإلجيايب -
.109فيصيب إنساانً  طريًا، يستهدف الذيكاملشاة، أو  أحد  فيصدم ،طريق  

، واالحتياط ،ترك التحرز، أو االمتناع عن القيام به، وينجم عن الواجبيف ترك تمثل هو املو  :اخلطأ السليب -
  ،عطشالأو  عو بسبب اجل يدركه املوتحىت  ،هإطعام سقي شخص  ما أو عن متناعاالك  واملبالغة يف التثبت،
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، هناية احملتاجالرملي، ؛ و 243-242ص ،4ج ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدس وقي، ؛ و 283ص ،7ج ،بدائع الصنائع ،لكاس ايناانظر:  110

 .508، ص5ج ،كشاف القناع عن م  اإلقناعالبهويت، و ؛ 359-358، ص7ج
 .105، ص2، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقاراًن ابلقانون الوضعيعودة،  111

 .111، ص2، جاملصدر السابق 112
 .272-271ص ،7ج ،بدائع الصنائع ،لكاسايناانظر:  113

 وتثبيتها، دون ربطها اأغراضً أو  ،أشياء مركبتهعلى  السائق الذي حيملك  و، أ110وغريها تصادمني ونقلهمأو إسعاف امل
  ، وتؤّدي إىل حادثة مرورية.سريالأثناء على الطريق فتسقط 

 القانون الوضعي والفقه اإلسالميلب الثالث: املقارنة يف صور اخلطأ بني طامل
يف عدم ، واملتمثلة اإليراين اجلنائيقانون ال( من 74املادة   يف نصِّّ  املذكورةن صور اخلطأ : أوالذي يبدو للباحث
ومن  ،قد وردت على سبيل احلصر واألنظمة وعدم مراعاة القوانني واللوائح ، وعدم املهارة،واإلمهالاالحتياط واالحرتاز، 

احليطة  تركهو و  للخطأ يف معىًن  هذه الصورتشرتك و يف ذلك، النص الصريح  دلورو  ؛ع فيهاالتوسّ و  هاأتويلال جيوز مّث 
، واملبالغة يف التثبت، ومع ذلك كله فإن مجيع هذه الصور، سواء يف التشريع اجلنائي اإليراين أو التشريعات األخرى، واحلذر

من جهة، ومن جهة أخرى إن الفقه اإلسالمي له الفضل؛ حيث ال جيب على يشملها مفهوم اخلطأ يف الفقه اإلسالمي 
 القاضي أن يتقيد بصورة معينة للخطأ، وميكن له أن يتوسع يف حكمه حسب نوع اجلرمية وظروف اجلاين.

نني ال الشريعة عن اخلطأ يتفق مع ما جاء ىف القوانني الوضعية بعينه. وإذا كان شراح القوا وما جاء يف" يقول عودة:
إال أن ما تعتربه  ،كما فعل بعض الفقهاء  ،ويكتفون إبدراجها كلها حتت لفظ اخلطأ ،يقسمون اخلطأ هذه التقاسيم

  .111"ذكرها فقهاء الشريعة القوانني خطأ ال خيرج عن نوع من األنواع اليت
واألوامر اليت تصدرها السلطات وُمالفة األوامر والنصوص يدخل حتتها نصوص الشريعة نفسها ونصوص القوانني واللوائح "

ولية املخالف، سواًء فيما ميكن التحرز عنه أو ما ال ميكن ؤ التشريعية، وجمرد املخالفة يعترب خطأ يف ذاته ويرتتب عليه مس
 ، وتتفق الشريعة مع القوانني الوضعية يف هذا.112"ولية أن يكون هناك ضررؤ يشرتط للمسلكن التحرز عنه، و 

النصوص  أو ُمالفة عدم معاقبة الشخص على ترك التحرز واالحتياط بذاته، يف المي والوضعيالنظامان اإلس تفقي
  .113فالاملخطئ، وإال مس ولية أن يتوّلد عن ذلك ضرر أو إصابة، وابلتايل تثبت  ، إالالشرعية والقانونية
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 .93-92ص، للمسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعياألسباب املسقطة بشري،  114

 .444-443، ص1، جشرح قانون اجلرائم والعقوابت اليمين القسم العامالشريف،  115

أ يف الفقه اإلسالمي، وأن ما أخذ به القانون إن "األسس اليت يقوم عليها اخلطأ يف القانون هي نفسها يقوم عليها اخلط
اجلنائي من انحية جعل ُمالفة القوانني واللوائح واألنظمة أمرًا مساواًي لعدم التثبت واالحتياط يف املسؤولية، يوافق ويدخل 

 .114ضمن ما انتهى إليه فقهاء اإلسالم األوائل من أسس حتكم اخلطأ"
ريبة تفرد هبا فقهاء الشريعة اإلسالمية...وإذا طبقنا على هذه الصورة ضوابط إن صورة "ما جرى جمرى اخلطأ" "صورة غ

اخلطأ اليت وضعها شراح القانون، فإننا جندها خارجة عنها...غري مقبول من الناحية القانونية، فهو خارج نطاق اخلطأ، 
 –فقط  –املسؤولية اجلنائية، فهو ومن مث فهو خارج نطاق الركن املعنوي للجرمية، وابلتايل فهو ال ينشئ أي شيء من 

من قبيل القضاء والقدر، وعلة ذلك أن الفاعل مل حيدث منه أي خطأ على وجه احلقيقة، فهو مل يتصرف برعونة، وال 
إبمهال، وال مبخالفة للقوانني واللوائح، مث إنه مل يتوقع، ومل يستطع، ومل يكن من واجبه توقع النتائج اليت حدثت لكوهنا 

 .115ود اإلدراك الواقعي املعروف يف حياة الناس"خارج حد
 

 اخلامتة

 : أييتوهي كما  البحث، أهم نتائجتتضمَّن اخلامتة 
، األول: الذنب أو اإلمث. الثاين: ضّد العمد. الثالث: ضّد -أ يرى الباحث أن معىن اخلطأ يف اللغة يطلق على ثالثة معان 

الصواب، سواء أكان بقصد أم بغريه، ورجَّح القول ابلتفريق إبطالق لفظ املخطئ: على من أراد الّصواب، فتحّول إىل 
، فهو اخلاطئ.ما ال ينبغيأو غريه بدون قصد، وأما من تعّمد سبيل اخلطأ 

اخلطأ يف االصطالح القانوين هو: كل فعل أو ترك مل يقع بقصد من فاعله أبي وجه من الوجوه، وتسبب صاحبه -ب
يف الضرر، مع استحالة معرفته مبا يرتتب عليه فعله من ضرر واقع، وإن كان يف وسعه جتنبه.

أنه ال يقصد اجلاين بفعله جناية، وال النتيجة القانون اجلنائي اإليراين والذي يظهر للباحث من مفهوم اخلطأ يف -ج
احلاصلة من فعله، كمن يقصد ابلرمي صيًدا، فيصيب إنسااًن.

 
 




The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO: 3 2016 

 
 133 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

العقاب على  اجازت استثناءً أ اهنأ إال ،ال عن فعل متعمدإال تكون  أن املسؤولية اجلنائية سالميةصل يف الشريعة اإلاأل-د
 مع أن املخطئ مرفوع اإلمث شرًعا. جلرائم حني تقتضي املصلحة العامة العقاب عليهااخلطأ يف بعض ا

قد عّرف الفقه اإلسالمي اخلطأ أبنه: وقوع الشيء على خالف إرادة من وقع منه، وغري مقرتن بقصد.-ه

ر دون القصد من اجلاين، إن النظامني الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائي متفقان يف مفهوم اخلطأ أبنه وقوع شيء أو ضر -و
والنتيجة احلاصلة، وعدم مسؤولية اجلاين مسؤولية جنائية ما مل يكن ُمطً ا، وختتلف درجتها ابختالف درجة اخلطأ، ومع 

ذلك فإن فضل السبق يف حتديد مفهوم اخلطأ بعدة قرون يعود للفقه اإلسالمي.

عدم مراعاة القوانني عدم املهارة، و ال أو عدم االنتباه، و إن للخطأ صور عدة أمهها: عدم االحتياط والتحّرز، واإلمه-ز
 ، هذا يف القانون، أما صور اخلطأ يف الفقه اإلسالمي فنظامه أوسع من القانون.واللوائح واألنظمة

 
 املصادر واملراجع

ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين اجلزري. 
 د.ط(. حتقيق: طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد  النهاية يف غريب احلديث واألثرم(. 1979ه/1399 

 الطناحي. بريوت: املكتبة العلمية.
 د.ط(. بريوت: فتح الباري شرح صحيح البخاري ه(. 1379ين.  ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي العسقال

 دار املعرفة. 
 (. القاهرة: دار احلديث.1 طاإلحكام يف أصول األحكام ه(. 1404ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد األندلسي.  

حديثًا من جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني م(. 2001ه/1422عبد الرمحن بن أمحد.  زين الدين ابن رجب، 
 (. حتقيق: شعيب األرانؤوط وإبراهيم ابجس. بريوت: مؤسسة الرسالة. 7 ط جوامع الكلم

الكايف يف فقه م(. 1980ه /1400ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عاصم النمري القرطيب.  
 ض: مكتبة الرايض احلديثة. حتقيق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين. الراي (.2 طأهل املدينة 

حتقيق: عبدالسالم حممد  .(2 طمعجم مقاييس اللغة  م(.1979ه/1399ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن زكراي.  
 هارون. القاهرة: مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده.
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. حتقيق: عبدهللا بن (3 طاملغين م(. 1997-ه1417ابن قدامة، أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد املقدسي.  
 عبد احملسن الرتكي وعبد الفتاح حممد احللو. الرايض: دار عامل الكتب.

حتقيق: حممد انصر الدين األلباين. (. 1ط  سنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبدهللا حممد بن يزيد القزويين.  د.ت(. 
 .الرايض: مكتبة املعارف

(. حتقيق: حممد 1 طاملبدع شرح املقنع م(. 1997ه/1418ابن مفلح، إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد.   
 حسن إمساعيل الشافعي. بريوت: دار الكتب العلمية.

(. 3 طلسان العرب ه(. 1414ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكّرم بن علي األنصاري الرويفعي،  
 ادر.بريوت: دار ص

  د.ط(. القاهرة: دار الفكر العريب.  اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، اجلرميةم(. 1998أبو زهرة، حممد.  
  د.ط(. د.م: دار الفكر العريب.  أصول الفقهأبو زهرة، حممد.  د.ت(. 

 امعة اجلديدة.  د.ط(. اإلسكندرية: دار اجل القسم العام -قانون العقوابتم(. 2007أبو عامر، حممد زكي.  
 د.ط(. حتقيق: طه عبد  اخلراجأبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري.  د.ت(. 

 الرءوف سعد وسعد حسن حممد. القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث.
 (. طهران: نشر ميزان. 29 ط حقوق جزاى عمومىم(. 2013ه.ش/1392اردبيلي، حممد علي.  

(. إبشراف: 2 طإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل م(. 1985ه/1405األلباين، حممد انصر الدين.  
 حممد زهري الشاويش. بريوت: املكتب اإلسالمي.

 (. قم: مؤسسة دار العلم. 1 ط حترير الوسيلة.  د.ت(. خلميين، روح اَّللَّ املوسويإلمام اا
 بريوت: دار الفكر..  د.ط(تيسري التحرير  د.  د.ت(.أمري ابدشاه، حممد أمني بن حممو 

(. 1 طأس  املطالب شرح رضوض الطلالب م(. 2001ه/1422األنصاري، أبو حيىي زكراي األنصاري الشافعي.  
 حتقيق: حممد حممد اتمر. بريوت: دار الكتب العلمية.

 القاهرة: جممع اللغة العربية. .(4 ط املعجم الوسيطم(. 2004ه/1425أنيس، إبراهيم وآخرون.  
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(. حتقيق: مصطفى ديب البغا. 3 طصحيح البخاري  م(.1987ه/1407البخاري، أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل.  
 بريوت: دار ابن كثري.

(. 1 طكشف األسرار عن أصول فخر االسالم البزدوي م(. 1997ه/1418البخاري، عبد العزيز بن أمحد.  
 العلمية. بريوت: دار الكتب

  د.ط(. بريوت: مكتبة لبنان. حميط احمليطم(. 1987الب ستاين، املعّلم ب طرس.  
األسباب املسقطة للمسؤولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي م(. 1986بشري، مجعة حمّمد فرج.  

 (. طرابلس: املنشأة العامة للنشر والتوزيع. 1 ط
 (. بريوت: دار العلم للجميع.1 ط املوسوعة اجلنائيةت(. بك، جندي عبد امللك.  د.

حتقيق: زكراي . (1 طشرح التلويح على التوضيح م(. 1996ه/1416التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر.  
 .1عمريات. بريوت: دار الكتب العلمية، ط

 ة املعارف.  د.ط(. اإلسكندرية: منشأنظرية اجلرمية املتعدية القصد ثروت، جالل.  د.ت(. 
 بريوت: دار الكتب العلمية. .(1 طالتعريفات م(. 1983ه/1403اجلرجاين، علي بن حممد بن الزين الشريف.  

حتقيق: عبد السالم  (.1 ط أحكام القرآنم(. 1994ه /1415اجلصاص، أمحد بن علي أبو بكر الرازي احلنفي.  
 حممد علي شاهني. بريوت: دار الكتب العلمية. 

 د.ط(. بريوت: دار النهضة  شرح قانون العقوابت اللبناين القسم العام .م(1984ه/1404حممود جنيب.  حسين، 
 العربية.

 (. القاهرة: دار النهضة العربية.6 ط القسم العام -شرح قانون العقوابت م(. 1989حسين، حممود جنيب.  
(. بريوت: دار 3 ط مي املقارن والقانوينالسياسة اجلزائية يف الفقه اإلسالم(. 1993ه/1413احلصري، أمحد.  

 اجليل.
(. حتقيق: 2 ط شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل و احلرامه(. 1408احلّلي، جنم الدين جعفر بن احلسن احملقق.  

 . عبد احلسني حممد علي بقال. قم: مؤسسة إمساعيليان
 د.ت(. حتقيق: حممد عليش. القاهرة: دار إحياء  حاشية الّدسوقي على الشرح الكبريالّدسوقي، حممد عرفه.  د.ت(. 

 الكتب العربية.
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(. حتقيق: يوسف الشيخ حممد. 5 طخمتار الّصحاح م(. 1999ه/1420الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر.  
 الدار النموذجية. -صيدا: املكتبة العصرية  -بريوت 

حتقيق: صفوان  .(1 طاملفردات يف غريب القرآنه(. 1412الراغب، أبو القاسم احلسني بن حممد األصفهاين.  
 عدانن الداودي. دمشق: دار القلم.

. بغداد: مطبعة جملة كلية اإلمام األعظمم(. "فكرة اخلطأ يف قانون العقوابت". 1976ه/1396الرجبو، ذنون أمحد.  
 .3العاين، العدد: 

هناية احملتاج إىل شرح م(. 1992ه/1413، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين.  الرملي
 (. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.3 طاملنهاج 

م(. "مسؤولية سائق وسائل النقل اجلماعية يف قتل اخلطأ وتعّدد الكفارة". 2004ه/1425الزحيلي، وهبة مصطفى.  
  ، اجلزء الثالث.14جدة: جممع الفقه اإلسالمي، الدورة الرابعة عشرة، العدد:  فقه اإلسالمي.جمّلة جممع ال

 (. طهران: انتشارات ققنوس. 3 ط قانون جمازات اسالمي در نظم حقوقي كنوينم(. 2008زراعت، عباس.  
 (. دمشق: دار القلم.1 طاملدخل الفقهي العام م(. 1998ه/1418الزرقا، مصطفى أمحد.  

تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ه(. 1313الزيلعي، عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين احلنفي.  
 ِّّ ْليبِّ  (. القاهرة: املطبعة الكربى األمريية.1 ط الشِّّ

(. طهران: 4 ط جرامي عليه اشخاص( 1م(. حقوق کيفری اختصاصى  2009ه.ش/1388سپهوند، امري خان.  
 . انتشارات جمد

 . بريوت: دار املعرفة، د. ط.املبسوطم(. 1993ه/1414السرخسي، مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب سهل.  
 (. القاهرة: دار الكتاب اجلامعي.1 طاجلناايت يف الفقه اإلسالمي الشاذيل، حسن.  د.ت(. 

(. د.م: جولة 3 ط العامشرح قانون اجلرائم والعقوابت اليمين القسم م(. 1997ه/1418الشريف، علي حسن.  
 اجلامعة اجلديدة.

 (. د.م: د.ن.2 ط النظرية العامة للجرمية والعقوبة يف قانون اجلزاء الكوييتم(. 1992الشناوي، مسري.  
(. 1طالروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية  ه(. 1410الشهيد الثاين، زين الدين بن علي بن أمحد العاملي.  

 .قم: مكتبة الداوريحتقيق: حممد كالنرت. 
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ABSTRACT 

 
The  expert reader  of the texts regarding the marital bond  and the rights involved 

with it  that are mentioned in  the Qur'aan and Sunnah finds their basis on love and 

compassion, and it is a sign of God in creation ..  Whereas some scholars of the 

Islamic jurisprudence have looked at the elements of marriage contract in a similar 

way as they treat the contracts of benefits and their elements. The jurisprudential 

differences have   thus denied the meaning of the Quranic verse explicitly which says 

"and [He] put between you [spouses] affection and mercy,” The examples may 

include the prohibition of washing the dead body of one's spouse because of the 

interruption of the benefit of the marriage contract! Therefore,  is the marriage 

contract, in which God has put  love and compassion between spouses just like  other 

contracts of  benefit  which  expire by the end of benefit, or does  it have special  

characteristics different from the  rest of the contracts? . Understanding of the above 

results in understanding the rights of spouses in particular the rights of the wife, and 

what was said in understanding the marital bond could be said about their rights. God 

has equated spouses in marital rights, and singled husband with one right and that is 

"stewardship." 

The research will answer all the above questions  by taking  from the  certain verses 

of the  Quran regarding the  purposes of the marital bond and their rights, and by 

deriving from the Prophetic Sunnah with a focus on the jurisprudential opinions and 

endeavours  of the companions of the Prophet , may God bless them, and specifically 

including the scholar of the ummah and its representor, Abdullah bin Abbas, may 

Allah be pleased with them , who understood the purposes of legislation in Islam and 

were not influenced by the  jurisprudential art  as some scholars were  influenced by 

it. 
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 ملخص البحث:

وأهنا آية من آايت هللا  ،يف الرابطة الزوجية وحقوقها جيد أساسها املودة والرمحةالناظر يف نصوص الكتاب والسنة النبوية 
كنظرهتا إىل   ،بينما جند اجتهادات بعض الفقهاء قد نظرت إىل مبىن عقد النكاح ،تعاىل يف اخللق.. وهكذا السنة النبوية

صراحة " وجعل بينكم مودة ورمحة " مثل حترمي  حىت رأينا خالفات فقهية قد انفت مفهوم اآلية الكرمية مبان عقود املنافع
النقطاع منفعة عقد النكاح! فهل عقد النكاح الذي جعل هللا فيه املودة والرمحة  ،غسل أحد الزوجني لآلخر عند موته

فهم ما مثل سائر عقود املنافع ينتهي ابنتهاء املنفعة، أم أنه عقد امتاز خبصائص مغايرة لبقية العقود؟.فإن  ،بني الزوجني
فاهلل  ،وما قيل يف فهم مبىن الرابطة الزوجية يقال يف حقوقها ،سبق يرتتب عليه فهم حقوق الزوجني خباصة حقوق الزوجة

 .وخص الزوج حبق واحد " القوامة" ،بني الزوجني يف احلقوق الزوجية تعاىل قد ساوي

 ،وحقوقهالعزير يف مقاصد الرابطة الزوجية اسوف جييب عن األسئلة السابقة مغرتفا من معني آايت الكتاب فالبحث 
بدهللا ومستقرأ من املشكاة النبوية مع تركيز على اجتهادات الصحابة رضوان هللا عليهم وأخص منهم حرب األمة وترمجاهنا ع

فقهاء أتثر بعض ال - مامثل–الذين فهموا مقاصد التشريع ومل يتأثروا ابلصناعة الفقهية  -رضى هللا عنهما–بن عباس 
 .هبا
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 -سيد قطب، يف ظل القرآن، دار الشروق –بريوت-الطبعة السابعة1412ه 1

 - سورة النساء آية 2.21

 املودة والرمحة يف أسس الرابطة الزوجية يف القرآن الكرمي:

" ومن آايته أن   تعاىل.قال تعاىلية من آايت هللاجعل هللا تعاىل أساس العالقة الزوجية هي املودة والرمحة وعّد ذلك آ
ببيانه الرائع سيد   ينيط اللثام عن ذلك وخري منخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة."

سالم نظام أسرة. البيت يف اعتباره مثابة وسكن، يف ظله تلتقي النفوس على املودة والرمحة ..لإل"فقال -رمحه هللا–قطب 
وأواصر والتعاطف والسرت والتجمل واحلصانة والطهر ويف كنفه تنبت الطفولة، وتدرج احلداثة ومنه متتد وشائج الرمحة 

التكافلومن مث يصور العالقة البيتية تصويرا رفافا شفيفا، يشع منه التعاطف، وترف فيه الظالل، ويشيع فيه الندى، ويفوح 
هن لباس لكم «.. »ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة»منه العبري: 

لنفس، وهي صلة السكن والقرار، وهي صلة املودة والرمحة، وهي صلة السرت فهي صلة النفس اب«.. وأنتم لباس هلن
والتجمل. وإن اإلنسان ليحس يف األلفاظ ذاهتا حنوا ورفقا، ويسرتوح من خالهلا نداوة وظال. وإهنا لتعبري كامل عن 

لذي يلحظ فيه أغراض ذلك حقيقة الصلة اليت يفرتضها اإلسالم لذلك الرابط اإلنساين الرفيق الوثيق. ذلك يف الوقت ا
الرابط كلها، مبا فيها امتداد احلياة ابلنسل، فيمنح هذه األغراض كلها طابع النظافة والرباءة، ويعرتف بطهارهتا 

 1.."وجديتها

 مقاصد التشريع يف عقد النكاح:

الوحيد".. وإن كان التشريع اإلسالمي يف الزواج قد جاء مبقاصد عدة يف شرعية النكاح.فليس قضاء الوطر مقصده 
العفاف أحد مقاصده ولكن هدفه األمسى تكوين األسرة على أساس املودة والرمحة بني الزوجني وذلك إلجياد النسل 
وحفظ النوع اإلنساين، كما أن من مقاصد الزواج سالمة اجملتمع من االحنراف فعقد الزواج ابإلضافة إىل أنه عقد يشبه 

ميتاز عنها أبنه يكون رابطة وعالقة روحية مقدسة بني الزوجني تليق بكرامة اإلنسان الذي  سائر العقود من انحية إال أنه
يثَاقًا َغِليظًا{ عقد  ومن هنا جند أن(2)هو حمله وقد مسى هللا هذا العقد ابمليثاق الغليظ فقال تعاىل: }َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّ

 الدوامالزواج من أخطر العقود اليت جُيريها اإلنسان طيلة حياته ألنه موضوعه احلياة اإلنسانية وهو عقد يعقد على أساس 
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 من مقالة خالد حممد راببعة "الزواج البكر" حبث مقدم ملؤمتر القضاء الشرعي اتريخ النشر 20073
عائشة حممد علي،اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األرزق،دار املعارف، الطبعة الثالثة. 330:14 - 

إىل هناية احلياة وهلذا جعل له مقدمات مل جتعل لغرية من العقود واهتم به اإلسالم أكثر من أي عقد آخر ملا له من خطر 
 3."وشأن كبري.

   لفظة الزوج واملرأة يف القرآن الكرمي؟هل هناك فرق بني

ذهبت الكاتبة بنت الشاطئ إىل الفرق بني لفظة الزوج وامرأة يف القرآن الكرمي فلفظة الزوج أتيت يف القرآن الكرمي مبعىن 
فإذا تعطلت آيتها من  56، ويس 70، والزخرف 56، والنساء 15السكن واملودة والرمحة كما يف سورة آل عمران 

َها ُحبًّا{ واملودة والرمحة، خبيانة أو تباين يف العقدية، فامرأة ال زوج: }اْمرََأُت اْلَعزِيِز تُ رَاِوُد فَ َتاَها َعْن نَ ْفِسِه َقْد َشَغفَ  السكن
ُهَما ِمَن اَّللِه }اْمَرَأَت نُوٍح َواْمرََأَت ُلوٍط َكانَ َتا حَتَْت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِداَن َصاحِلَنْيِ َفَخانَ َتاُُهَا 51، 30يوسف  فَ َلْم يُ ْغِنَيا َعن ْ

ًئا{ التحرمي   10َشي ْ
."امرأة فرعون" 83، األعراف 81، الذارايت 60، احلجر 57، النمل 33ومعها يف امرأة لوط، آايت: العنكبوت  -

احلية من حيوان وحكمة الزوجية يف اإلنسان وسائر الكائنات  11وقد تعطلت آية الزوجية بينهما، إبمياهنا وكفره: التحرمي 
ونبات، هي اتصال احلياة ابلتوالد. ويف هذا السياق يكون املقام لكلمة زوج، وزوجني وأزواج، من ذكر وأنثى، كآايت: 

 8.4، النبأ 45، النجم 49، الذارايت 36، يس 11، الشورى 40، هود 1النساء 
وامرأته محالة احلطب" أبهنما كاان يدا واحدة يف لكن يرد إىل ما ذهبت إليه بنت الشاطئ  قوله تعاىل يف سورة املسد "..

 الشرك وحماربة النيب صلى هللا عليه وسلم.
 :رضى هللا عنهما–حقوق الزوجة واملراد  ابلدرجة عند ابن عباس 

أَِة َكَما ُأِحبُّ َأْن تَ تَ َزيهَن ِل؛ أِلَنه جاء يف تفسري الطربي  ".. َعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبهاٍس، قَاَل: " ِإيّنِ ُأِحبُّ َأْن أَتَ َزيهَن لِْلَمرْ 
َ تَ َعاىَل ذِْكرُُه يَ ُقوُل: }َوهَلُنه ِمْثُل الهِذي َعَلْيِهنه اِبْلَمْعُروِف{ ]البقرة:   [ وَعْن ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبهاٍس، قَاَل: " َما 228اَّلله
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 - أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر 5 . 
 -املرجع السابق نفسه.6 

 -الدر املختار ورد احملتار   258:27

هَ  ي َعَلي ْ يَع َحقِّ [ " َوقَاَل 228ا، أِلَنه اَّللهَ تَ َعاىَل ذِْكرُُه يَ ُقوُل: }َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنه َدَرَجٌة{ ]البقرة: أُِحبُّ َأْن َأْستَ ْنِظَف مجَِ
َها َأْن َجَعَل َلُه حِلَْيًة، َوَحَرَمَها َذِلَك. 5 َرَجُة الهيِت َلُه َعَلي ْ  آَخُروَن: َبْل تِْلَك الده

:وللرجال عليهن درجة-عنهمارضى هللا –ترجيح الطربي لتفسري ابن عباس   

ُه اْبُن رجح شيخ املفسرين الطربي مبراد قوله تعاىل "..وللرجال عليهن درجة""..َوأَْوىَل َهِذِه اأْلَقْ َواِل بَِتْأِويِل اآْليَِة َما قَالَ 
َرَجَة الهيِت ذََكَر اَّللهُ تَ َعاىَل ذِْكرُُه يف َهَذا اْلَمْوضِ  َها، َعبهاٍس، َوُهَو َأنه الده ْفُح ِمَن الرهُجِل اِلْمَرأَتِِه َعْن بَ ْعِض اْلَواِجِب َعَلي ْ ِع الصه

َ تَ َعاىَل ذِْكرُُه قَاَل: }َولِل [ 228ّرَِجاِل َعَلْيِهنه َدَرَجٌة{ ]البقرة: َوِإْغَضاُؤُه هَلَا َعْنُه، َوأََداُء ُكلِّ اْلَواِجِب هَلَا َعَلْيِه، َوَذِلَك َأنه اَّلله
[ فََأْخبَ َر تَ َعاىَل ذِْكرُُه أَنه َعَلى الرهُجِل ِمْن تَ ْرِك ِضرَارَِها 228اِبْلَمْعُروِف{ ]البقرة:  ْولِِه: }َوهَلُنه ِمْثُل الهِذي َعَلْيِهنه ُعَقْيَب ق َ 

َها يف أَقْ رَائَِها الثهاَلثَِة َويف َغرْيِ َذِلَك ِمنْ  ُه  ُمورَِها، َوُحُقوِقَهاأ يف ُمرَاَجَعِتِه ِإايه َها ِمْن تَ ْرِك ِضرَارِِه يف ِكْتَماهِنَا ِإايه ِمْثُل الهِذي َلُه َعَلي ْ
ْلَفْضِل ِإَذا تَ رَْكَن أََداَء بَ ْعِض َما َما َخَلَق اَّللهُ يف أَْرَحاِمِهنه َوَغرْيِ َذِلَك ِمْن ُحُقوِقِه. مُثه َنَدَب الّرَِجاَل ِإىَل اأْلَْخِذ َعَلْيِهنه ابِ 

، فَ َقاَل تَ َعاىَل ذِْكرُُه: }َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنه َدَرَجٌة{ ]البقرة: أَْوَجَب  ، َوَصْفِحِهْم هَلُنه 228اَّللهُ هَلُْم َعَلْيِهنه ِلِهْم َعَلْيِهنه [ بِتَ َفضُّ
، َوَهَذا ُهَو اْلَمْعىَن الهِذي َقَصَدُه اْبُن َعبهاٍس،  َها َعْن بَ ْعِض اْلَواِجِب هَلُْم َعَلْيِهنه ي َعَلي ْ يَع َحقِّ بَِقْولِِه: َما ُأِحبُّ َأْن َأْستَ ْنِظَف مجَِ

َرَجِة: الرُّتْ َبُة، َواْلَمْنزَِلُة، َوَهَذا اْلَقْوُل ِمَن 228أِلَنه اَّللهَ تَ َعاىَل ذِْكرُُه يَ ُقوُل: }َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنه َدَرَجٌة{ ]البقرة:  [ َوَمْعىَن الده
، َفَمْعَناهُ َمْعىَن َنَدَب الّرَِجاَل ِإىَل اأْلَْخِذ َعَلى النَِّساِء اِبلْ اَّللِه تَ َعاىَل ذِ  َفْضِل لَِيُكوَن هَلُْم َعَلْيِهنه ْكرُُه، َوِإْن َكاَن ظَاِهرُهُ ظَاِهَر اخلَْرَبِ

 6َفْضُل َدَرَجٍة.
 

 :مصطلح النكاح عند احلنفية
ابألنثى قصدا، أي يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة مل مينع من : النكاح عقد يفيد ملك املتعة عرفه األحناف  بقوهلم

  7نكاحها مانع شرعي.
 شروحات بعض الفقهاء يف تعريف عقد النكاح:

جاء  يف كتاب جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر  )هو عقد يرد على ملك املتعة( أي حل استمتاع الرجل من املرأة 
 ارتباط أجزاء التصرف الشرعي بل األجزاء املرتبطة دون املعىن املصدري الذي هو  فاملراد ابلعقد احلاصل ابملصدر وهو
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عبد الرمحن بن حممد بن سليمان بشيخي زاده, جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، دار إحياء الرتاث العريب –بدون اتريخ طبع-316:1  - 8  
  -عبدالرمحن اجلزيري، الفقه على املذاهب األربعة، دار الكتب العلمية –بريوت-الطبعة الثانية 2003-1423 9

  10  حممد أبو زهرة،، األحوال الشخصية، دار الفكر، الطبعة الثالثة ص 19. 

 
فعل املتكلم وال شك أن له علال أربعا فالعلة الفاعلية املتعاقدان واملادية اإلجياب والقبول والصورية االرتباط الذي يعترب 

عما يفيد احلل ضمنا كما إذا ثبت يف ضمن ملك الرقبة الشرع وجوده والغائية املصاحل املتعلقة ابلنكاح )قصدا( احرتازا 
كشراء جارية للتسري فإنه موضوع شرعا مللك الرقبة وملك املتعة اثبت ضمنا.وإن قصده املشرتي وإمنا مل يكن ملك 

 8املتعة مقصودا كملك الرقبة يف الشراء وحنوه لتخلفه عنه يف شراء حمرمه نسبا ورضاعا واألمة اجملوسية.
كثري من  تعاريف الفقهاء على تعريف عقد النكاح على أنه  حقيقة حقيقة يف العقد وجماز وأكثر تلك التعاريف اقتصرت  

عقد يرد على ملك املتعة يقول عبدالرمحن اجلزري معلقا على استغراقا يف الصناعة الفقهية تعريف بعض احلنفية أبنه 
وبعضهم يقول: إنه يفيد ملك الذات يف حق االستمتاع، ومعناه  تعريف احلنفية "..فليس املراد ابمللك امللك احلقيقي،

أنه يفيد االختصاص ابلبضع يستمتع به، وبعضهم يقول: إنه يفيد ملك االنتفاع ابلبضع وبسائر أجزاء البدن مبعىن أن 
ال يريد امللك  الزوج خيتص ابالستمتاع بذلك دون سواه، وكل هذه العبارات معناها واحد، فالذي يقول: إنه ميلك الذات

احلقيقي طبعًا ألن احلرة ال متلك وإمنا يريد أنه ميلك االنتفاع. وقوهلم: قصداً خرج به ما يفيد تلك املتعة ضمناً كما إذا 
 .9"اشرتى جارية فإنه عقد شرائها يفيد حل وطئها ضمناً وهو ليس عقد نكاح كما ال خيفى

 متليك:ما يرتتب على تعريف بعض الفقهاء أبنه عقد 
رضى هللا عنهم -وا أحكاما مل ترد يف الكتاب والسنة وال حىت يف خالف  الصحابةعيرتتب على هذا التعريف أهنم فر 

 وأُهها:
رأى أن الزوج ال حيل له أن يغسل زوجته وذهب بعض الفقهاء أن الزوج ال يلزمه النفقة  وهم احلنفية قد بعض الفقهاء

عليها وصارت  إذا قد مت عقد النكاح توجد فيها منفعة الوطء؟ فأيسر الرد أن يقال ملاذا على الزوجة اليت ال تنكح ألهنا ال
عدم وجوب رأى مجهور الفقهاء إىل جواز إجبار وِل األمر على نكاح البكر و  -ذهب املالكيةو -حتت عصمته وقوامته؟ 

 ؟  ما أعطبه الزمن عالج الزوجة قياسا على العقار املستأجر الذي ال يلزم مستأجره تصليح
 :التعريف املختار الذي يوافق مقاصد التشريع

بني الرجل  خري تعريف يظهر مقاصد التشريع يف عقد النكاح تعريف  العالمة اإلمام أبو زهرة:" عقد يفيد حل العشرة
 . (10)كليهما من حقوق وما عليه من واجبات"لواملرأة وتعاوهنما، وحيدد ما 
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  11-صاحل بن عبدالسميع اآليب،ألزهري: الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين، املكتبة الثقافية.

 
عقود املعاوضات؟هل عقد النكاح من   

ما  وأنأن منافع البيع حمدودة أما النكاح فمنافعه متعددة  :عقود املعاضات و بقية عقد النكاحمن الفروقات بني 
 يرتتب على البيع غري ما يرتتب على النكاح.

 جرب البكر على الزواج:
لبكر على الزواج ونرى مسألة إجبار ا الفقيه ظهر أثر الصناعة الفقهية جليا يف العرف السائد يف نكاح البكر يف عصرت

"ولألب أيب زيد القرياوين: الثمر الداين شرح رسالةيف ية خباصة املتأخرة منهم فقد جاء بعض املالك عندهذا واضحا 
إنكاح" أي جرب "ابنته البكر" على النكاح ممن شاء مبا شاء ولو كان أقل من صداق املثل فله أن يزوجها بربع دينار وإن 
كان صداق مثلها ألفا وال كالم هلا وال لغريها "بغري إذهنا وإن بلغت" ولو عانسا وهي اليت طال مكثها يف بيت أهلها 

 11بعد بلوغها واختلف يف حد التعنيس فقيل ثالثون سنة وقيل أربعون وقيل غري ذلك ".
حكم استئذان البكر يف الزواج من الرضا إىل اإلجبار بدون ضوابط   يف هذا النص كيف حصل قلب-رمحك هللا–انظر 

تقيده فمىت شاء الوِل وممن شاء!فلنتأيت إىل حكم استئذان البكر يف نصوص القرآن والسنة ويف فقه الصحابة ونرى حجية 
  األحكام الشرعية بعض من استدل جبواز ذلك لنعرف بعد ذلك أثر الصناعة الفقهية وأثر العرف االجتماعي على فهم

عند بعض الفقهاء"..قال أبو عمر أمجع العلماء على أن لألب أن يزوج ابنته الصغرية وال يشاورها لتزويج رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنني إال أن العراقيني قالوا هلا اخليار إذا بلغت وأىب ذلك أهل احلجاز وال 

عندي وهللا أعلم قال أبو قرة سألت مالكا عن قول النيب عليه السالم والبكر تستأذن يف حجة مع من جعل هلا اخليار 
نفسها أيصيب هذا القول األب قال ال مل يعن األب هبذا إمنا عين به غري األب قال وإنكاح األب جائز على الصغار 

ري األب واختلفوا يف األب هل جيرب ابنته من ولده ذكرا كان أو أنثى قال وال ينكح اجلارية الصغرية أحد من األولياء غ
الكبرية البكر على النكاح أم ال فقال مالك والشافعي وابن أيب ليلى إذا كانت املرأة بكرا كان ألبيها أن جيربها على 
النكاح ما مل يكن ضررا بينا وسواء كانت صغرية أو كبرية وبه قال أمحد وإسحاق ومجاعة وحجتهم أنه ملا كان له أن 

وجها وهي صغرية كان له أن يزوجها وهي كبرية إذا كانت بكرا ألن العلة البكورة ألن األب ليس كسائر األولياء بدليل يز 
تصرفه يف ماهلا ونظره هلا وأنه غري متهم عليها ولو مل جيز له أن يزوجها وهي بكر ابلغ إال إبذهنا ما جاز له أن يزوجها 

 أن يزوجها بكرا ابلغا إال إبذهنا مل يكن له أن يزوجها صغرية فلو احتيج إىل إذهنا  صغرية كما أن غري األب ملا مل يكن له
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بد الكبري أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي , حممد ع -12

 ه 1387املغرب -البكري، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي , حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 
يف األب ما زوجها حىت تكون ممن هلا اإلذن ابلبلوغ فلما أمجعوا على أن لألب أن يزوجها صغرية وهي ال إذن هلا صح 

من حجتهم    بني الثيب والبكر على ما قدمنا بذلك أن له أن يزوجها بغري إذهنا كائنة ما كانت بكرا ألن الفرق إمنا ورد
أيضا قوله صلى هللا عليه وسلم ال تنكح اليتيمة إال إبذهنا ألن فيه دليال على أن غري اليتيمة تنكح بغري إذهنا وهي البكر 

د ذات األب وكذلك قوله الثيب أحق بنفسها فيه دليل على أن البكر وليها أحق منها وهو األب حدثنا حممد بن عب
امللك قال حدثنا أمحد بن حممد بن زايد قال حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين قال حدثنا أسباط بن حممد عن حممد بن 
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها وإن 

حدثنا عفان قال حدثنا محاد بن سلمة عن حممد ابن عمرو عن أيب  أبت فال جواز عليها قال وحدثنا الزعفراين قال
سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة يف نفسها فإن سكتت فهو رضاها وأخربان عبد 

اد بن سلمة قال هللا بن حممد قال حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا مح
أبو داود وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قاال حدثنا حممد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال 

 12قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تستأمر اليتيمة يف نفسها فإن سكتت فهو إذهنا وإن أبت فال جواز عليها.."
 فقه  ابن حبان يف املسألة:

من خالل تراجم عقدها يف حبان وجدت خريها رد  اإلمام ابن البالغة ف الرودود على من أجاز نكاح البكر يف نظرت
 صحيحه فرتجم بقوله "يف جواز عقد الوِل نكاح البالغة عليها إال ابستئمارها"

بن أيب زائدة، عن يونس بن  مث ساق حديثا بسنده فقال:أخربان أبو يعلى، حدثنا عبد هللا بن عامر بن زرارة، حدثنا حيىي
تستأمر اليتيمة يف نفسها، »أيب إسحاق، عن أيب بردة بن أيب موسى، عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

ذكر األمر ابستئمار النساء يف أبضاعهن عند العقد  وعقد أخرى بعنوان« فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت مل تكره
اديث تعزز ما ذهب إليه فقال " أخربان عمران بن موسى بن جماشع، حدثنا عثمان بن أيب عليهن" مث ساق عدة  أح

شيبة، حدثنا عبيد هللا بن موسى، عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، عن ذكوان عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت: 
البكر تستحي، قال: "سكوهتا إقرارها" و  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "استأمروا النساء يف أبضاعهن"، قيل: إن

قال أخربان عبد هللا بن حممد األزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخربان مصعب بن املقدام، حدثنا زائدة، عن حممد بن 
 عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "تستأمر اليتيمة يف نفسها، 
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د بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان حمم -13

 وما بعدها 78:1م 1988 -ه   1408الفارسي، مؤسسة الرسالة، بريوت لطبعة: األوىل، 
  14-نفس املرجع السابق

 -ينظر  كتاب خمتتصر اختالف العلماء للطحاوي احلنفي يف مسألة "غسل أحد الزوجني إذا مات"  1:17715
 1:517م  1977 -ه   1397الطبعة: الثالثة،  -لبنان –دار الكتاب العريب، بريوت  سيد سابق، فقه السنة،-16

 
مث عقد بعد ذلك ترمجة "ذكر البيان أبن عائشة هي اليت سألت 13رضاها، وإن أبت، فال جواز عليها" فإن سكتت فهو

املصطفى صلى هللا عليه وسلم عن هذا احلكم " مث قال أخربان ابن خزمية، حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا األنصاري، 
ذكر البيان أبن عائشة هي اليت سألت املصطفى  حدثنا بن جريج، قال: وحدثين ابن أيب مليكة، حدثين أبو عمرو ذكوان

   14صلى هللا عليه وسلم عن هذا احلكم.
هي اليت سألت  فقه عظيم منه لريد على من استدل  -رضى هللا عنها-فرتمجة اإلمام ابن حبان أبن أم املؤمنني عائشة

 جواز تزويج البكر بدون إذهنا.يف شة بزواج السيدة عائشة من سيد العاملني حممد صلى هللا عليه وسلم على السيدة عائ
 أقوال الفقهاء يف تغسيل الزوج لزوجته:

ذهب احلنفية يف األصح، وهو رواية عن أمحد إىل أنه ليس للزوج غسلها، وإليه ذهب الثوري؛ ألن املوت فرقة تبيح أختها 
 وأربعا سواها، فحرمت الفرقة النظر واللمس كالطالق.

هو املشهور عند احلنابلة أن للزوج غسل امرأته، وهو قول علقمة وعبد الرمحن وقتادة ومحاد ويرى املالكية والشافعية، و 
 وإسحاق. ألن عليا رضي هللا تعاىل عنه غسل فاطمة رضي هللا عنها واشتهر ذلك يف الصحابة فلم ينكروه، فكان إمجاعا.

ل املرأة زوجها، قالت عائشة: لو استقبلت وجاء يف فقه السنة "غسل أحد الزوجني اآلخر اتفق الفقهاء على جواز غس
من أمري ما استدبرت ما غسل النيب صلى هللا عليه وسلم إال نساؤه. رواه أمحد وأبو داود واحلاكم وصححه.اختلفوا يف 
جواز غسل الزوج امرأته فأجازه اجلمهور.ما روي من غسل علي فاطمة رضي هللا عنها.واه الدارقطين والبيهقي، ولقول 

هللا صلى هللا عليه وسلم لعائشة رضي هللا عنها: " لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ".رواه ابن ماجه.وقال االحناف: رسول 
 16فإن مل يكن إال الزوج ميمها، واالحاديث حجة عليهم. 15ال جيوز للزوج غسل زوجته،

وجاء يف الروضة الندية "وأحد الزوجني ابآلخر" أوىل لقوله صلى هللا عليه وسلم لعائشة: "ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك 
وكفنتك مث صليت عليك ودفنتك" أخرجه أمحد وابن ماجة والدارمي وابن حبان والدارقطين والبيهقي ويف إسناده حممد 

 كيسان, وأصل احلديث يف البخاري بلفظ: "ذاك لو كان وأان حي بن إسحق ومل ينفرد به فقد اتبعه عليه صاحل بن  
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 أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي، الروضة الندية شرح الدرر البهية، داراملعرفة. -17

 - وينظر: "حاشية ابن عابدين" 575/3، "شرح اخلرشي على خمتصر   خليل" 187/4 18.

فأستغفر لك وأدعو لك" وقالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يتا إال نساؤه. أخرجه أمحد وابن ماجه وأبو داود, وقد غسلت الصديق زوجته أمساء كما تقدم يف الغسل ملن غسل م

وكان ذلك مبحضر من الصحابة ومل ينكروه, وغسل علي فاطمة كما رواه الشافعي والدارقطين وأبو نعيم والبيهقي إبسناد 
حسن, وقد ذهب إىل ذلك اجلمهور. قال يف املسوى: اتفقوا على جواز غسل املرأة زوجها, واختلفوا يف غسل الزوج 

  17الزوج ميمها.امرأته قالت احلنفية: ال جيوز فإن مل يكن إال 
واضح الداللة على أثر الصناعة الفقهية  دليل إن ما ذهب إليه األحناف يف عدم جواز تغسيل الزوج لزوجته املتوفاة هو

فيما ذهبوا إليه فتعليلهم إن منفعة النكاح قد انقطعت مبوهتا كان من أثر تعريفهم لعقد النكاح أبنه النكاح عقد يفيد 
. وإن مبوهتا حتل له أختها وحتل له أربعا.فهل غسل الزوج لزوجته املتوفاة فيها متعة ؟ أم غسلها ملك املتعة ابألنثى قصدا

 ؟للعشرة الزوجيةله فيها مودة ورمحة 
كرم هللا –فنرى ما ذهب إليه األحناف خمالف لإلمجاع الصحابة السكويت يف تغسيل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

لم خيطر ببال أحد الصحابة ماخطر ببال فقهاء ف -رضى هللا عنها–ء اجلنة لزوجه فاطمة سيدة نسا -وجهه
يف ذلك ألهنم بنوا فقهمم يف ابب النكاح على حماصاة احلقوق  -رمحهم هللا–األحناف.ونلتمس هلم العذر لفقهائنا العظام 

 ائصه ومزاايه.  وأهنم قاسوا عقدالنكاح على سائر عقود املعاوضات ومل جيعلوه أصال قائما بذاته له خص
 نفقة الزوج على زوجته املريضة:

ذهب مجهور الفقهاء من املذاهب األربعة إىل أن الزوج ال جيب عليه نفقة العالج والدواء لزوجته. ومنهم من علل ذلك 
رة أبنه ليس من احلاجات الضرورية املعتادة، بل هو أمر طارئ.جاءيف شرح منتهى اإلرادات: " وال يلزمه دواء وال أج

 . 18طبيب إن مرضت ; ألن ذلك ليس من حاجتها الضرورية املعتادة بل لعارض فال يلزمه "
قال الدكتور وهبة الزحيلي: " قرر فقهاء املذاهب األربعة أن الزوج ال جيب عليه أجور التداوي للمرأة املريضة من أجرة 
طبيب وحاجم وفاصد ومثن دواء، وإمنا تكون النفقة يف ماهلا إن كان هلا مال، وإن مل يكن هلا مال وجبت النفقة على 

من أقارهبا[ ألن التداوي حلفظ أصل اجلسم، فال جيب على مستحق املنفعة،  من تلزمه نفقتها ]كاالبن واألب ومن يرثها
كعمارة الدار املستأجرة، جتب على املالك ال على املستأجر... ويظهر ِل أن املداواة مل تكن يف املاضي حاجة أساسية، 

 فقهاء مبين على عرف قائم يف عصرهم. فال حيتاج اإلنسان غالبا إىل العالج، ألنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد ال
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 -وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر-دمشق-الطبعة الرابعة-110:1019

أما اآلن فقد أصبحت احلاجة إىل العالج كاحلاجة إىل الطعام والغذاء، بل أهم ؛ ألن املريض يفضل غالبا ما يتداوى به 
على كل شيء، وهل ميكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من اآلالم واألوجاع اليت تربح به وجتهده وهتدده ابملوت ؟! 

فإين أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغريها من النفقات الضرورية... وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج لذا 
 19.بزوجته حال الصحة  مث يردها إىل أهلها ملعاجلتها حال املرض ؟! "

 إىل اآليت:-برأي –أقول:إن رأي مجهور الفقهاء بعدم لزوم تداوي زوجته ترجع أسبابه
 ال يستطيعه إال أصحاب الغىن فعدوه من التحسينيات.قد اجتماعي إن التطبب ترف -
 إن التطبب  يف عصرهم ليس له  جناعة وفائدة يف حتسن صحة املريض مثل جناعة التطبب يف  عصران.-
وجعل  اليت جعل هللا فيها املودة والرمحة بني الزوجني-إن الصناعة الفقهية قد أثرت يف اجتهادهم بقياس العالقة الزوجية -

 على العقار املستأجر!  -قانوهنا املعاشرة ابملعروف يف عدة آايت قرآنية
 اخلامتة :

 وتشتمل على أهم نتائج البحث اليت توصل إليها البلحث خالل حبثه ، وكذلك أهم التوصيات:
 :البحث نتائج أهم
وال تقاس أحكامه على ملك اليمني له خصائصه ومزاايه ال هو من عقود املعاوضات  إن عقد النكاح أصل قائم بذاته-

 جر.أأو على عقارمست
كان فقها مقاصداي انبعا من فهم نصوص القرآن والسنة يف أن عقد النكاح أساسه   -رضى هللا عنهم-فقه الصحابة -

هن ابملعروف الرمحة واملودة  بني الزوجني  وأن احلقوق بينهما على قاعدة اليت سنها هللا تعاىل يف كتابه "وهلن مثل الذي علي
." 
 نصوص القرآن والسنة جعلت أساس الرابطة الزوجية املعاشرة ابملعروف والتوصية ابلنساء يف آاىت وأحاديث كثرية.-
يف فهم الرابطة الزوجية وحقوقهما يف الكتاب والسنة هو  من أسباب إغراق بعض الفقهاء يف الصنعة الفقهية والبعد -

 وعدم اعتباره عقدا قائما بذاته.وعلى أساس حماصاة احلقوق  ملعاوضاتقياس عقد النكاح على ابقي عقود ا
إن فهم ابن عباس حلقوق املرأة على الزوج هو فهم على أساس التكاْفو بني الزوجني فكل حق هو للزوج  هو حق -

 إال ما خصه هللا من حق القوامة .-أيضا-للزوجة
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يف تقسري مراد هللا ابلدرجة  -رضى هللا عنهما-الصحابة وميثله فهم ابن عباس عند يظهر الفرق جليا يف فهم جقوق املرأة-
 وفهم بعض الفقهاء.

مع استطاعته –من أتمل اآلايت القرآنية جيد قانوان قرأنيا هو أساس العشرة ابملعروف وإن عدم عالج الزوج لزوجته -
 د الشريعة يف حفظ النفس.ملقاص -أيضا–خمالف للمعاشرة الزوجية ابملعروف. وخمالف -املادية

 إىل اآليت:-برأي الباحث–رأي مجهور الفقهاء بعدم لزوم تداوي زوجته يعود  -
 التطبب ترف اجتماعي ال يستطيعه إال أصحاب الغىن ورمبا عدوه من التحسينيات. -
 .إن التطبب  يف عصرهم ليس له  جناعة وفائدة يف حتسن صحة املريض مثل جناعة التطبب يف  عصران-

 أهم التوصيات:
يوصي الباحث ابسنقراء مجيع األبواب الفقهية لتميز االجتهادات الفقهية اليت توافق مقاصد التشريع يف اببه من -

مقاصد التشريع  فخالفت بعضها االجتهادات اليت كانت من أثر الصناعة الفقهية اليت أتثرت ابألعراف والبيئات
 اإلسالمي.

 املراجع:
 نذير هللا عبد: الطحاوي، احملقق جعفر أيب تصنيف العلماء اختالف بكر، خمتصر أبو الرازي اجلصاص علي بن أمحد-

 .1995 – 1416: النشر أمحد، سنة
حممد بن جرير بن يزيد بن كثري ، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، أبو جعفر 
 دار هجر 

 ديق خان بن حسن بن علي ، الروضة الندية شرح الدرر البهية، داراملعرفةأبو الطيب حممد ص-
أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد حتقيق: مصطفى بن  -

 البكري ، وزارة عموم أمحد العلوي , حممد عبد الكبري البكري، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي , حممد عبد الكبري
 ه 1387املغرب -األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ه (، دار 1252حاشية ابن عابدين على شرح الدر املختار )رد احملتار على الدر املختار(: حملمد أمني بن عابدين )ت-
 ه1386الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، 
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 م  1977 -ه   1397الطبعة: الثالثة،  -لبنان –دار الكتاب العريب، بريوت  سيد سابق ، فقه السنة ،-
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المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية     -10

 .متابعة إجراءات النشر
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 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع  قائمة) )التوثيق -12
المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها في المتن؛ تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام   •

 .على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم بعد أن  •

ي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع طريقة ذلك من ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواش

 ( تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة واحدة) خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد  2007) .ـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــباب

 .145، ص: 2. ج: 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3العزيز. مرجع سابق، ج: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 

للمؤلف، وذلك باتباع  في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع  توثق •

 الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد  ب العزيــزالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـا (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

يمان العثيمين. القاهرة: مكتبة . تحقيق: عبد الرحمن بن سلإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 لعالمية الماليزية.. كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية االتجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء". 2002راضي، فوقية محمد. )

 .36-27. ص 36. العدد:  12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر الدولي  الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".(. "أثر المرأة في  2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

  

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

إجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب لهيئة التحرير الحق ب   -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نش -16  ر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال  

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

لألخذ  أشهر(  3يوماً )    90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 بالمالحظات .

البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم ينشر 

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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