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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

   دراسة فقھیة قانونیة-المقاصة وتطبیقاتھا في مسائل األحوال الشخصیة 

  

 كلیة الشریعة والدراسات - قسم الفقھ وأصولھ -الدكتور زكریا محمد القضاة 

   جامعة الیرموك-اإلسالمیة 

  

  ملخص 

دوا المقاصة بباب  لم یفر- على وجھ العموم–یبین البحث أن فقھاء المذاھب األربعة 

وقد . أو فصل مستقل، بل ذكروا تطبیقاتھا موزعة على أبواب وفصول الفقھ المتعددة

تم في ھذا البحث جمع عدد من التطبیقات الخاصة باألحوال الشخصیة الواردة في 

كتب المذاھب األربعة من مھر، ونفقة، وتصرف األولیاء واألوصیاء في أموال 

ویبین البحث أیضا أن . ان حكمھا، ووجھ المقاصة فیھا القاصرین، ودراستھا، وبی

المقاصة مطبقة في المحاكم الشرعیة في المملكة األردنیة الھاشمیة ، وقد تمت 

دراسة ھذه التطبیقات على مستوى  النصوص القانونیة الناظمة لذلك، وعلى 

  .مستوى التنفیذ القضائي الشرعي 
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Abstract                                                         

The research explained that the scholars of the four 

Madhabs –in general-  didn,t  distinguished the clearing 

in an independent chapters, however , they mentioned 

its applications in many chapters of the various fiqh 

discussions. In this research  many of the applications 

of personal affairs were collected from the four 

Madhabs  books, they are; the dowry, alimony, 

guardians and parents acts with youth money; then 

studying it to clarify the rule of the clearing in it. Further 

the study explains that the clearing is applied in Shari 

courts at the Hashimite Kingdom of  Jordan. Those 

applications were studied on the level of the related 

legal texts as ell as the shari and judicial execution of 

those texts.                                       
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مة   : لمق

الحمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، ومن 
تعد المقاصة وسیلة من وسائل إیفاء الدیون المتقابلة . سار على نھجھ واتبع ھداه

وإبراء الذمم ، فلو كان شخصان كل منھما دائنا ومدینا لآلخر بنفس الوقت، انقضى 
 عن طریق المقاصة، بحیث تبرأ ذمة كل منھما؛ إذ ال - بشروط مخصوصة–الدینان 

مصلحة بانشغال الذمتین بالدین، وال فائدة من إعطاء أحدھما مقدار الدین لآلخر ثم 
استرداده منھ، فاقتضت المصلحة إسقاط الدینین تماما حال تساویھما، أو بمقدار 

ھذه ھي . زیادة فقط األقل منھما، ویبقى صاحب الدین األكبر دائنا لآلخر بمقدار ال
الفكرة اإلجمالیة للمقاصة، وقد وردت شروطھا وأقسامھا وأحكامھا في المصادر 
الفقھیة المذھبیة مبعثرة ومنثورة في أبواب متعددة ال یجمعھا عنوان خاص ، بل 
. تأتي باعتبارھا تطبیقا عملیا  عند تحقق شروطھا في أي باب كان من أبواب الفقھ 

ع على ھذه التطبیقات في أبواب الفقھ المتعددة، وجمع وفرز ما وھذا یستدعي االطال
  إذ ھذا ھو مقصود–یتعلق منھا بمسائل األحوال الشخصیة على وجھ الخصوص 

 ، لمعرفة مدى انطباقھا أو اإلفادة منھا في القضاء الشرعي في المملكة -البحث 
  .األردنیة الھاشمیة

سة ل   :سئلة 

  :ن األسئلة اآلتیةتسعى الدراسة لإلجابة ع
  . ما صورة المقاصة، وما أنواعھا وشروطھا في الفقھ اإلسالمي؟-١
  . ھل تجري المقاصة في مسائل األحوال الشحصیة ، وما ضوابط ذلك؟-٢
  . ما تطبیقات المقاصة في المحاكم الشرعیة في المملكة األردنیة الھاشمیة؟-٣

سة  ل   :ح 

 في مسائل األحوال الشخصیة في المذاھب  تتناول الدراسة موضوع المقاصة
األربعة، وفي تشریعات وتطبیقات  المحاكم الشرعیة في المملكة األردنیة الھاشمیة، 
مع ما یتطلبھ ذلك من الدراسة أو اإلشارة إلى كل من قانون األحوال الشخصیة 

  . األردني، والقانون المدني األردني، وتنحصر حدود الدراسة في ھذا اإلطار

سة ل   :ه 

  :تھدف الدراسة إلى بیان 
  . حقیقة المقاصة وأنواعھا وشروطھا في الفقھ اإلسالمي-١
  . تطبیقات المقاصة في مسائل األحوال الشخصیة في الفقھ اإلسالمي-٢
  . تطبیقات المقاصة في المحاكم الشرعیة في المملكة األردنیة الھاشمیة-٣

سة ل ج    :منهج 

ة ھذه الدراسة اتباع المنھج االستقرائي التحلیلي، حیث یتم استقراء  تقتضي طبیع
األقوال الفقھیة وأدلتھا، ونصوص القوانین وتطبیقات المحاكم الشرعیة األردنیة في 

  .موضوع المقاصة في مسائل األحوال الشخصیة، وتحلیلھا، واستنباط النتائج
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نبویة ، والرجوع إلى المصادر وقد تم عزو اآلیات القرآنیة، وتخریج األحادیث ال
الفقھیة األصلیة للمذاھب األربعة، وإلى نصوص قانون األحوال الشخصیة األردني 
والقانون المدني األردني، وكنت أنقل نص المادة القانونیة كلما رأیت ذلك مفیدا 

وحیثما وردت عبارة . لتوضیح الفكرة، وأكتفي بذكر رقم المادة في أغلب األحیان
ألحوال الشخصیة مطلقة فالمراد ھو قانون األحوال الشخصیة األردني رقم  قانون ا

وحیثما وردت عبارة القانون المدني مطلقة فالمراد ھو القانون . م ٢٠١٠ لسنة ٣٦
  .م١٩٧٦ لسنة  ٤٣المدني األردني رقم 

لسابقة سا    :ل

یفھا إلى یوجد دراسات ومؤلفات في موضوع المقاصة قدیما وحدیثا، ویمكنني تصن
  :أنواع أربعة

یوجد تطبیقات للمقاصة بوجھ عام في مصادر فقھ المذاھب :  مصادر الفقھ-١
 باب مستقل للمقاصة، بل تذكر لھا تطبیقات - على وجھ العموم–األربعة، وال یوجد 

متناثرة في أبواب متعددة من تلك المصادر، وبعض تلك التطبیقات المتناثرة متعلق 
 المسائل التي سیتم جمعھا من - على وجھ التحدید– وھي باألحوال الشخصیة،

  .مظانھا، ودراستھا في ھذا البحث 
یوجد عدد من الرسائل واألطروحات الجامعیة المتعلقة :  دراسات فقھیة حدیثة-٢

  :بموضوع المقاصة في الفقھ اإلسالمي بوجھ عام، منھا
یسى، رسالة ماجستیر،  المقاصة في الفقھ اإلسالمي، للباحث محمد محمد علي ع-أ

  .م١٩٧٩جامعة األزھر، 
وھي تبحث في المقاصة من الناحیة الفقھیة، ولیس فیھا تركیز أو جمع  لمسائل 
المقاصة في األحوال الشخصیة، وال دراسة تطبیقیة على مستوى قوانین األحوال 

  .الشخصیة، أو التنفیذ القضائي في المحاكم
ث یوسف حسین أحمد، أطروحة دكتوراه، بحث فقھي مقارن، للباح:  المقاصة-ب

  .م١٩٨٧جامعة األزھر، 
  .وینطبق علیھا ما ینطبق على سابقتھا

یوجد كتب حدیثة تركز على شرح المقاصة وفق ما ورد :  شروح القوانین المدنیة-٣
  : عنھا في مواد بعض القوانین المدنیة العربیة، منھا

للدكتور یاسین محمد الجبوري، عمان  الوجیز في شرح القانون المدني األردني، -أ  
  .م٢٠٠٣، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، )األردن(

 الوسیط في شرح القانون المدني المصري ، للدكتور عبد الرزاق السنھوري، -ب
  .م١٩٨٥بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 

 أحكام للمقاصة، وھي متعلقة وتركز ھذه الشروح على ما نظمھ القانون المدني من
على األعم األغلب بالمعامالت المالیة، ولیس فیھا جمع أو تركیز على مسائل األحوال 
الشخصیة، أو دراسة تطبیقیة للمقاصة ال على مستوى قوانین األحوال الشخصیة وال 

  .على مستوى التنفیذ القضائي الشرعي
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سات أخرى تبحث موضوع تطبیقات ظھرت درا:  المقاصة المصرفیة واإللكترونیة-٤
المقاصة في المعامالت المالیة المعاصرة، اإللكترونیة والمصرفیة، وھي متعلقة 

  :بقطاع المال والبنوك، وبعیدة عن موضوع دراستنا، منھا
 المقاصة في الفقھ اإلسالمي ومدى تطبیقھا في مصارف قطاع غزة، رسالة -أ

  .م٢٠٠٤امعة اإلسالمیة، غزة،ماجستیر للباحث نعیم جمال اللحام، الج
وھي تبحث موضوع المقاصة من الناحیة الفقھیة من تعریف ومشروعیة وأنواع 

،ثم تذكر تطبیقات المقاصة المصرفیة فقط ضمن مصارف قطاع غزة ...وشروط
تحدیدا، وھي بعیدة عن موضوع المقاصة في األحوال الشخصیة وتطبیقات المحاكم 

  .الشرعیة
اتھا المعاصرة من منظور إسالمي، أطروحة دكتوراه  للباحث  المقاصة وتطبیق-ب

  .م٢٠١٢محمد بن صالح دسوقي إبراھیم، جامعة الیرموك، األردن،
وھي تبحث باختصار المقاصة من الناحیة الفقھیة المعتادة، ثم تركز على تطبیقاتھا 

 نظام في األسواق المالیة، وفي:المعاصرة في النظام المصرفي، وفي النظام المالي
فھذه األطروحة أشمل من سابقتھا من حیث التطبیقات المعاصرة . المدفوعات الدولیة

للمقاصة، وإن كان یجمعھما البحث في األمور المصرفیة  والمالیة، والبعد عن 
موضوع دراستنا المخصصة للمقاصة في مسائل األحوال الشخصیة فقھا، وتطبیقا 

  .في المحاكم الشرعیة في األردن
لم أطلع على دراسة خاصة بموضوع المقاصة في مسائل :  ھذه الدراسةإضافة

األحوال الشخصیة تحدیدا، ال فقھیا، وال تطبیقیا في محاكم أیة دولة عربیة أو 
وتحاول ھذه الدراسة جمع مسائل من تطبیقات المقاصة في األحوال . إسالمیة

تصنیفھا، الشخصیة على وجھ الخصوص من مصادر فقھ المذاھب األربعة، و
ودراستھا، ودراسة تطبیقات المقاصة في المحاكم الشرعیة في المملكة األردنیة 
الھاشمیة، على صعید القوانین الناظمة لھا،كقانون األحوال الشخصیة األردني بصفة 

  .  أساسیة، والقانون المدني األردني، وعلى صعید التنفیذ القضائي الشرعي

سة ل ة    :خ

  : بعد المقدمة في مطلبین ، تحت كل منھما عدد من الفروع جاءت ھذه الدراسة
  .المقاصة في الفقھ اإلسالمي والقانون المدني األردني: المطلب األول
  .تطبیقات المقاصة في مسائل األحوال الشخصیة: المطلب الثاني

  .ثم خاتمة، فیھا أبرز النتائج، والتوصیات
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  اطب اول

  اون اد اردا  ا ا و

 أبین في ھذا المطلب حقیقة المقاصة من حیث تعریفھا ومشروعیتھا، ثم أنواعھا 
: وشروطھا، وذلك في فرعین  

ل  أل عيتها: لف  مش لمقاصة،  ي    :تع

لمقاصة: ال  ي    :تع

أبین فیھ معنى المقاصة لغة، واصطالحا في المذاھب األربعة، والقانون المدني 
  .ألردنيا

  :              المقاصة لغة- أ 
المقاصة بضم المیم وفتح القاف وتشدید الصاد، وھي مأخوذة من الفعل قص 

ة صص، لذا یقال مقاصة من قص، ومقاصبتشدید الصاد إلدغام الصادین إذ أصلھ ق
  .١ من قصص

وھذا اللفظ من األلفاظ المشتركة في اللغة؛ إذ یطلق على معان 
 وھذه المعاني ھي .٢ المساواة والمقابلة في الحساب، والمماثلة:متعددة،أبرزھا

األنسب للمعنى االصطالحي للمقاصة إذ ھو قائم على الحساب  بین الدائنین ومقابلة 
  .الدینین المتساویین والمتماثلین وسقوطھما

  : المقاصة اصطالحا-ب 
أو عنوان  المقاصة بباب أو فصل – عموما-لم یفرد فقھاء المذاھب القدامى

مخصوص، فال نجد فصال بعنوان المقاصة إال في مختصر سیدي خلیل من المالكیة، 
إذ ترك في نسختھ بیاضا بین باب القرض وباب الرھن فألف فیھ تلمیذه بھرام فصال 
عن المقاصة في نحو أربعة أسطر، ثم ظھرت شروح متعددة لذلك المختصر ووضعت 

لمذاھب فقد ذكروا المقاصة من خالل األمثلة  أما باقي علماء ا،٣ علیھا الحواشي
التطبیقیة في أبواب الفقھ المتعددة بما یدل على معناھا اإلجمالي وأحكامھا المناسبة 
للمثال التطبیقي المعروض غالبا، ثم ظھرت في فترات متعاقبة صیاغات تقترب من 

یة للمقاصة في التعریف الذاتي للمقاصة، ومن مجموع ذلك یمكننا إبراز المعاني اآلت
  : المذاھب األربعة، وأتبعھا بتعریف المقاصة في القانون المدني األردني

المعتبر في القصاص المساواة، ولھذا سمي : " یقول السرخسي :  الحنفیة-١
. ٤"التقى الدینان قصاصا أي تساویا أصال ووصفا : قصاصا، مأخوذا من قول القائل 

من كان لھ على آخر : " لعي بالمثال اآلتيویوضح ذلك كل من المرغیناني والزی
عشرة دراھم ، فباعھ الذي علیھ عشرة دینارا بعشرة دراھم، ودفع الدینار، وتقاصا 

واستمر الحنفیة بذكر ھذا المثال في المختصرات . ٥"العشرة بالعشرة،فھو جائز
والشروح والحواشي ، یقول التمرتاشي في متن تنویر األبصار بشرح الحصكفي 

وصح بیع من علیھ عشرة دراھم ممن ھي لھ دینارا بھا إن : " شیة ابن عابدین وحا
  وصورة ھذا المثال أن المدین بعشرة .٦" دفع الدینار ، وتقاصا العشرة بالعشرة 
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دراھم، باع لدائنھ دینارا بعشرة دراھم ، فأصبح كل منھما دائنا لآلخر بعشرة دراھم، 
ذا كما ھو واضح تطبیق للمقاصة على بعض وھ. فیتقاصان، وتبرأ ذمة كل منھما

  . المسائل ولیس تعریفا فنیا لھا
إسقاط ما لك من دین على غریمك في : " عرفھا الدسوقي بأنھا :  المالكیة -٢

                                   .٨. اقتطاع دین من دین: "   ویقول ابن جزي إنھا .٧"نظیر ما لھ علیك بشروط 
: " شرح اإلمام الشافعي معنى المقاصة وأنھا تعني المماثلة بقولھ:  الشافعیة-٣

وإذا كان لرجل على رجل مال، ولھ علیھ مثلھ ال یختلفان في وزن وعدد وكانا حالین 
ویفھم من .   ٩" معا فھو قصاص ، فإذا كانا مختلفین لم یكن قصاصا إال  بالتراضي

  .یكن تعریفا فنیا لھاھذا الشرح المعنى اإلجمالي للمقاصة، وإن لم 
من ثبت لھ على : " عرف البھوتي المقاصة بالمثال والصورة فقال:  الحنابلة-٤

تساقطا إن اتفق الدینان قدرا، أو ... غریمھ مثل ما  لھ  علیھ من الدین قدرا وصفة 
 .١٠"ألنھ ال فائدة من اقتضاء الدین من أحدھما ودفعھ إلیھ بعد ذلك... بقدر األقل

  .١١"سقوط أحد الدینین بمثلھ جنسا وصفة:" القیم المقاصة بأنھاوعرف ابن 
(   من القانون المدني األردني ٣٤٣جاء في المادة :  القانون المدني األردني-٥ 
المقاصة إیفاء دین مطلوب لدائن بدین مطلوب منھ ) : " م ١٩٧٦ لسنة ٤٣رقم 

  ١٢" لمدینھ 
فات السابقة نالحظ أنھا تدور على  بالنظر إلى مجموع التعری:مناقشة التعریفات

معنى إجمالي واحد، یبین الصورة اإلجمالیة للمقاصة عن طریق األمثلة أو التطبیقات 
علیھا في غالبیة التعریفات الفقھیة القدیمة، كتعریف السرخسي، والتمرتاشي 
وشارحھ الحصكفي وحاشیة ابن عابدین من الحنفیة، وكتعریف اإلمام الشافعي، 

لبھوتي، فھي بیان لصورة المقاصة ولیست تعریفا لھا بالحد، غیر أن وتعریف ا
تعریف كل من الدسوقي وابن القیم أقرب للصورة الذاتیة للمقاصة، وللصیاغة الفنیة 

ربما أدى ) لھ(و ) لك(قبل ) ما(للتعریفات، إال أن استخدام الدسوقي لالسم الموصول 
ولم یبین ابن القیم أن الدینین . لالتي ھي الما) مالھ(و ) مالك(لالشتباه في 

المتساقطین ھما على كل من  الشخصین باعتبار كل منھما دائنا ومدینا بنفس 
الوقت، وربما استغنى عن ذلك لفھمھ ضمنا من سیاقات الكالم، ونالحظ أن التعریفات 
الفقھیة تركز على أن المقاصة ھي إسقاط الدینین، أو تساقطھما ، أو اقتطاع دین من 

ین ، وربما قیل إن ھذا ھو أثر المقاصة ال ذات المقاصة،  إال أن تعبیر الفقھاء د
صحیح في بیان صورة المقاصة وأثرھا وھو ما قصد الفقھاء توضیحھ ،وقد استخدم 

المقاصة إیفاء دین مطلوب لدائن بدین : القانون المدني األردني لفظ إیفاء بقولھ 
منھما دائن ومدین، وموف ومستوف بنفس مطلوب منھ لمدینھ، مما یعني أن كال 

الوقت، مركزا على أن أثر المقاصة ونتیجتھا أن كال من الدائنین قد أوفى دینھ لآلخر 
وأدى ما علیھ من التزام، وأن المقاصة وسیلة من وسائل إیفاء الدیون، وھذا من 

القانون حیث المآل یؤدي إلى تساقط الدینین كما عبر الفقھاء، وقد یؤخذ على تعریف 
المدني األردني إغفالھ للشروط الرئیسة لتحقق المقاصة التي عبر عنھا الفقھاء 
بعبارات متعددة كما مر في نقول التعریفات الفقھیة  من تساوي الدینین أصال ووصفا 
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كما عبر السرخسي من الحنفیة، أو في وزن وعدد وكانا حالین كما عبر اإلمام 
ر البھوتي، أو جنسا وصفة كما عبر ابن القیم، مما الشافعي، أو قدرا وصفة كما عب

  .  أضفي على التعریفات الفقھیة مزیدا من الوضوح
: " من خالل المناقشات السابقة فإنني أختار التعریف اآلتي: التعریف المختار

وھذا التعریف ". المقاصة إیفاء دین مطلوب لدائن بدین مطلوب منھ لمدینھ بشروط 
متقاصین دائن ومدین بنفس الوقت، وأن كال منھما یوفي ما یوضح أن كال من ال

علیھ  ویستوفي ما لھ من دین، وینقضي التزام كل منھما بنفس الوقت عن طریق 
وال بد من تحقق شروط لتتم المقاصة، ویتجاوز احتمال حدوث لبس لغوي ، المقاصة

  .كما في تعریف الدسوقي

لمقاصة:  ثانيا عية    :مش

واستدلوا لذلك بالقرآن الكریم، ١٣لفقھاء في مشروعیة المقاصة ال خالف بین ا
  . والسنة النبویة

  :  القرآن الكریم- أ

)النساء  :٥٨(  َّ خس حس جس مخ جخ مح جح  مج ُّ  : یقول اهللا تعالى-١  

یأمر اهللا تعالى بأداء األمانات إلى أھلھا؛ وھذا عام في كل األمانات، :  وجھ الداللة
ة أن اهللا یأمر كل مدین برد الدین إلى صاحبھ، أداء لألمانة والدیون منھا، وتفید اآلی

 إحدى طرق إیفاء الدیون وإبراء الذمم، إذ كل من  والمقاصة١٤.وإبراء للذمة
المتقاصین دائن لآلخر ومدین لھ بنفس الوقت،وفي المقاصة یستوفي كل منھما دینھ 

  .  اآلیة الكریمةوتبرأ ذمة كل منھما، فكانت المقاصة مشروعة وداخلة في عموم

)البقرة : ١٩٤(  َّ ىفيف يث ىث نث  مث زث ُّ  : یقول اهللا تعالى-٢  

اللة ل  نقل عن ابن عباس رضي اهللا عنھما وعن مجاھد وعن قتادة أن :جه 

كما منع المشركون رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم والمسلمین من  :معنى اآلیة 
ام، وھو شھر ذي القعدة، أقصھ العمرة یوم الحدیبیة، وتصدوا لھم في الشھر الحر

اهللا منھم فأدخلھ مكة في العام القابل في ذلك الشھر الذي كانوا ردوه فیھ في ذي 
وھذا من . الشھر الحرام بالشھر الحرام والحرمات قصاص :القعدة، فقال اهللا تعالى

ویبین اهللا أیضا أن جمیع الحرمات . المساواة والمماثلة التي ھي معنى المقاصة

 يث ُّ : قولھ تعالى: "  یقول القرطبي.١٥ من حیث المساواة والمماثلةقصاص

والقصاص المساواة، أي اقتصصت لكم منھم إذ صدوكم سنة ست فقضیتم  َّ ىفيف

 ویدخل في ھذا القصاص في الدیون الذي ١٦ َّ ىفيف يث ُّ . العمرة سنة سبع

  .ھو المقاصة لما فیھ من المماثلة والمساواة
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)البقرة : ١٧٨(  َّ اكلك يق ىق يف  ىف يث ىث نث  ُّ  : یقول اهللا تعالى-٣  

 في اآلیة بیان للمساواة والمماثلة  الذي ھو معنى المقاصة بشكل :وجھ الداللة
وقد قیل : " عام، مثلما أن فیھا معنى خاصا على تفسیر نقلھ الطبري عن نفر بقولھ

وذلك أن . إن معنى القصاص في ھذه  اآلیة مقاصة دیات بعض القتلى بدیات بعض
اآلیة عندھم نزلت في حزبین تحاربوا على عھد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقتل 
بعضھم بعضا،فأمر النبي صلى اهللا علیھ وسلم أن یصلح بینھم بأن یسقط دیات نساء 

فذلك . قصاصا...أحد الحزبین بدیات نساء اآلخرین، ودیات رجالھم بدیات رجالھم
  ١٧".عندھم معنى القصاص في ھذه اآلیة 

یبین الصورة الخاصة للمقاصة في الدیون المتساویة، وأنھا مما شرعھ اهللا  وھذا
  . ونفذه رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم

  :  السنة النبویة-ب
كنت أبیع اإلبل بالبقیع، فأبیع بالدنانیر وآخذ الدراھم وأبیع :  عن ابن عمر قال-١

 ھذه، فأتیت رسول اهللا بالدراھم وآخذ الدنانیر، آخذ ھذه من ھذه وأعطي ھذه من
یا رسول اهللا؛ رویدك أسألك، إني :صلى اهللا علیھ وسلم وھو في بیت حفصة فقلت

أبیع اإلبل بالبقیع، فأبیع بالدنانیر وآخذ الدراھم، وأبیع بالدراھم وآخذ الدنانیر،آخذ 
ال بأس :" ھذه من ھذه وأعطي ھذه من ھذه، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

   ١٨".ا بسعر یومھا ما لم تفترقا وبینكما شْيأن تأخذھ

اللة ل  أجاز الرسول صلى اهللا علیھ وسلم للتجار التبایع فیما بینھم بالعملة :جه 

، وإجراء المحاسبة فیما بینھم، )الدرھم ( والعملة الفضیة ) الدینار ( الذھبیة 
 مراعاة مع التقابض) سعر یوم التعامل ( وتقاص بعضھا من بعض بسعر یومھا 

 كما یرى –إذ المراد من ھذه العملیة .لشروط الصرف، وخوفا من الوقوع في الربا
  ھو تسھیل التقابض بین المتعاملین، وحساب األرباح والخسائر التي -الخطابي

نشأت عن طریق صفقات تجاریة سابقة تمت خالل یوم التعامل ، ولیس المقصود 
  ١٩ .التجارة أو الربح من ذات ھذه العملیة

من : " عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال-٢
                                          ٢٠" .أدرك مالھ بعینھ عند رجل أو إنسان قد أفلس فھو أحق بھ من غیره

اللة ل  أقر النبي صلى اهللا علیھ وسلم المقاصة بین ما في  ذمة المفلس من :جه 

دین وبین سلعة الدائن، بحیث یعد أخذ السلعة إسقاطا للدین، مقابل إسقاط ملكیة 
المفلس للسلعة ، ویكون صاحب السلعة الذي لم یقبض ثمنھا مقدما على سائر 

  ٢١ .الغرماء، وال یكون أسوتھم، ومن ھنا تبرز فائدة المقاصة في ھذه الحالة

لثاني ها: لف  ش لمقاصة            :       ن 

 للمقاصة بابا مستقال، ولم یفردوا أقسامھا - كما تقدم–لم یبوب فقھاء المذاھب 
بالتسمیة الصریحة، وإنما تستفاد ھذه األنواع من عباراتھم في شرح األمثلة 
والتطبیقات على المقاصة وما یطلقونھ علیھا ضمن المثال أو التطبیق المعروض من 
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 نظم القانون المدني األردني المقاصة  وقسمھا أوصاف تصلح أساسا للتسمیة، وقد
، مع بیان األمثلة )من حیث التسمیات( إلى  ثالثة أنواع ، وسأسیر على ھذا التقسیم 

وقد تسمى بالمقاصة ( المقاصة الجبریة : واألنواع الثالثة ھي. الفقھیة على كل منھا
، والمقاصة )الختیاریة وقد تسمى بالمقاصة  ا( ،  والمقاصة االتفاقیة ) القانونیة 
وسأذكر نبذة یسیرة عن كل من ھذه األنواع، وأذكر خاللھا شروطھا . القضائیة

وأحكامھا بما یوضح فكرتھا الرئیسة، ویسھم في فھم األمثلة والتطبیقات المتعلقة 
  .بالمقاصة بمسائل األحوال الشخصیة الواردة فیھا

وھي التي تتم بتالقي ): لقانونیة وقد تسمى بالمقاصة ا(  المقاصة الجبریة :أوال
  بحیث یكون كل منھما دائنا ومدینا لآلخر - بشروط معینة-الدینین بین شخصین

بنفس الوقت، فیتساقط الدینان بمجرد ھذا التالقي دون توقف على طلب أو تراض 
، ویقول ابن ٢٢" تقاصا أو لم یتقاصا" منھما أو من أحدھما، أو كما یقول ابن نجیم 

وإذا : " ،ویقول اإلمام الشافعي٢٣" تقع المقاصة تقاصاه أو لم یتقاصاه: "  م الھما
كان لرجل على رجل مال ولھ علیھ مثلھ ال یختلفان في وزن وال عدد وكانا حالین معا 

  ٢٤" فھو قصاص ، فإن كانا مختلفین لم یكن قصاص إال بتراض
لجنس والنوع واألجل    فالمقاصة الجبریة قائمة على تماثل الدینین من حیث ا

فإن كان الدینان متساویین في ٢٦، وعدم حصول ضرر للغیر منھا  ...٢٥والقوة
  ٢٧ .المقدار تساقطا، وإن تفاوتا سقط من األكثر مقدار األقل وبقیت الزیادة

 إلى ٣٤٣وقد نظم القانون المدني األردني موضوع المقاصة في المواد من 
المقاصة إما جبریة وتقع بقوة :  "  ونصھا٣٤٤، وبین أنواعھا في المادة ٣٥٤

ونظم ". القانون،  أو اختیاریة تتم باتفاق الطرفین، أو قضائیة وتتم بحكم المحكمة
وبین شروطھا في المادة . ٣٥٢ و  ٣٥٠ و ٣٤٥أحكام المقاصة الجبریة في المواد 

ا یشترط في المقاصة الجبریة أن یكون كال الطرفین دائن: " التي تنص على٣٤٥
ومدینا لآلخر، وأن یتماثل الدینان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا، وأال یضر 

  ".إجراؤھا بحقوق الغیر
ونالحظ أن ھذه الشروط متوافقة مع ما تقدم ذكره من شروط فقھیة وإن اختلفت 

وقد لقیت ھذه الشروط شروحا وافیة من قبل شراح القانون یضیق . بعض األلفاظ
  . یھا في ھذا البحثالمجال عن الخوض ف

یتم  ھذا النوع من ): وقد تسمى بالمقاصة االختیاریة (  المقاصة االتفاقیة :ثانیا
وتقع باتفاق الطرفین،  أو " المقاصة عند تخلف شروط المقاصة الجبریة أو أحدھا، 

بإرادة أحدھما فقط عندما تكون الشروط المتخلفة مقررة لمصلحة أحد الطرفین 
  .٢٨"تقررت لمصلحتھوتنازل عنھا من 

فالمقاصة االتفاقیة أو االختیاریة ال تتم بنفس التقاء الدینین كما ھو في المقاصة 
الجبریة، وإنما ال بد فیھا من االتفاق، وذلك عند تخلف شرط أو أكثر من شروط 
المقاصة الجبریة،فیتفق الدائنان على المقاصة النقضاء االلتزام فیما بینھما، أو تتم 

احب الحق األعلى، إذ یفترض ھنا رضا الطرف اآلخر، فتؤؤل إلى سقوط بإرادة ص
  ٢٩. الدینین بتراضي الطرفین
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:  وتنص على٣٤٦وقد نظم القانون المدني األردني المقاصة االتفاقیة في المادة 
یجوز أن تتم المقاصة االتفاقیة إذا لم یتوفر أحد شروط المقاصة الجبریة سواء "

.  كأن كان أحد الدینین ثمن مبیع واآلخر قرضا مثال". تلفاتحد سبب الدین أم اخ
وشروط المقاصة الجبریة قد یكون المقصود منھا حفظ حقوق أحد الدائنین ، وتخلف 
أحد الشروط ال یمنع الذي  تقرر ذلك الشرط لمصلحتھ من النزول عنھ إلجراء 

ا معا، فال تجري المقاصة االختیاریة أو االتفاقیة، وقد یكون المقصود حفظ حقوقھم
  .المقاصة إال بتراضیھما 

 ومن أمثلة ما یرجع إلى رعایة مصلحة أحد الدائنین ؛ اختالف الدینین في الحلول 
والتأجیل، فیستطیع المدین بالدین المؤجل والذي ھو نفسھ دائن بالدین المستحق 

 رغم عدم األداء، أن ینزل عن األجل المقرر لمصلحتھ ، وإیقاع المقاصة بین الدینین
وكذلك عند . اتفاقھما في األجل، ویكون الدائن ھنا قد نزل عن حقھ في ھذا األجل

اختالف الدینین من حیث الجودة، كأن یكون الدینان من جنس واحد من الحبوب 
مثال، إال أن أحدھما أجود من اآلخر، فیستطیع الدائن باألجود النزول عن صفة 

  ٣٠.الجودة وإجراء المقاصة 
ثلة ما یرجع إلى حفظ مصلحة الدائنین معا اختالف جنسي الدینین، كأن ومن أم

یكون أحدھما من الدراھم الفضیة، واآلخر من الدنانیر الذھبیة، فال تقع المقاصة 
الجبریة ، ألنھ إن أراد المدین بالدراھم دفعھا دنانیر، ال یلزم اآلخر قبولھا ألنھا 

وإن أراد المدین بالدنانیر دفعھا دراھم، ال خالف حقھ، وقد تكون مصلحتھ بالدراھم ، 
فال یلزم أیا " یلزم اآلخر قبولھا ألنھا خالف حقھ، وقد تكون مصلحتھ بالدنانیر ، 

لكن إن تراضیا على المقاصة جاز ذلك  ٣١".منھما أن یعدل عن حقھ إال باختیاره
ا یعبر عنھ باتفاقھما ، مع مراعاة أحكام الصرف من حیث الحلول وعدم التأجیل أو م

بالتقابض في مجلس العقد، فمن كان دائنا لشخص بمائة درھم ومدینا لھ بمائة دینار 
وتراضیا على المقاصة ، تصبح الدراھم قصاصا بمائة من قیمة الدنانیر، ولنفرض 

ولو كانت قیمة . أنھا عشرة دنانیر، ویبقى لصاحب الدنانیر ما بقي منھا وھو تسعون
نانیر قصاصا بما یعادل قیمتھا من  الدراھم، ویبقى لصاحب الدراھم أكبر صارت الد

الدراھم ما بقي منھا، فمن كان دائنا لشخص بعشرة دنانیر ومدینا لھ بألف درھم، 
واتفقا على المقاصة، صارت الدنانیر العشرة قصاصا بما یعادل قیمتھا من الدراھم، 

  ٣٢. ھا وھو تسعمائة ویبقى لصاحب الدراھم ما بقي من، ولنفرض أنھا مائة درھم
ومنھا أیضا أن یكون أحد الدینین من النقود، واآلخر من السلع المثلیة مثال، فال 
تقع المقاصة الجبریة الختالف جنسي الدینین، لكن ذلك ال یمنع الطرفین من االتفاق  
على تقدیر قیمة السلعة بالنقود، ومن ثم إیقاع المقاصة بین ھذه القیمة وما یقابلھا 

  ٣٣.النقودمن 
وھي التي تتم عند تخلف شرط الخلو من النزاع في :  المقاصة القضائیة:ثالثا

الدین، أي إذا كان أحد الدینین متنازعا فیھ، فال یمكن إیقاع المقاصة الجبریة لعدم 
ثبوت الدین، وال االتفاقیة ألن أحدھما ینازع في كونھ مدینا، فال یبقى سبیل أمام 

فلو كان .  إلى القضاء للحكم بحقھ وتثبیتھ ثم إجراء المقاصةالدائن إال رفع األمر
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شخص دائنا لشخص آخر بألف دینار مثال ثابتة بسند كتابي أو باعتراف المدین، 
فأقام الدائن دعوى یطالب فیھا المدعى علیھ المدین بسداد ھذا المبلغ، فادعى 

مثال، وطلب المدعى علیھ أن لھ عند المدعي حقا كأن یكون بدل تعویض ضرر 
إجراء المقاصة، فلو كان الحق ثابتا فعال وانطبقت شروط المقاصة الجبریة، فإنھا 
تتم من تاریخ التقاء الدینین، ولو اتفقا على المقاصة أو تخلف شرط لمصلحة 
المدعي ونزل عنھ لتمت المقاصة االتفاقیة، أما وأن الفرض أنھ لم یتم ذلك، فإنھ إن 

ثابت في أصل الحق الذي یدعیھ المدعى علیھ كأن قال لیس نازع الدائن ذو الحق ال
لھ عندي حق، فال بد من أن یثبت الحق قضاء أوال، وإن اعترف المدعي بأصل الحق 
ونازع في مقداره، فال بد من البت في ذلك المقدار قضاء أیضا قبل إجراء 

لصاحب المقاصة،ثم یقضي القاضي بإجراء المقاصة في القدر المتساوي ، ویبقى 
  ٣٤. الزیادة زیادتھ كما ھو مقرر في سنة المقاصة عامة

ب اطا  

وال اا  ت اط  

أبین في ھذا المطلب تطبیقات المقاصة المتعلقة باألحوال الشخصیة ، سواء ما 
كان منھا متناثرا  في ثنایا كتب الفقھ للمذاھب األربعة، أو ما ھو مطبق في المحاكم 

األول للتطبیقات الفقھیة، : الشرعیة في المملكة األردنیة الھاشمیة، وذلك في فرعین
  .والثاني للتطبیقات القانونیة

ل أل لشخصية: لف  ل  ألح لفقهية للمقاصة في  بيقا    : لت

تناثر في كتب الفقھ عدد من المسائل المتعلقة بالمقاصة في األحوال الشخصیة، 
كره مذھب من المذاھب األربعة دون غیره، وبعضھا قد یكون بعضھا قد ینفرد بذ

ذكره مشتركا بین أكثر من مذھب، وسأذكر عددا من ھذه المسائل وأبین وجھ 
المقاصة في كل منھا،  وقد صنفتھا تحت ثالثة عناوین رئیسة مراعیا شدة قرب 

ي غیره المسألة من العنوان الذي انضوت تحتھ، وإن كان بعضھا یمكن أن یتداخل ف
: والعناوین الرئیسة ھي. بنوع من العالقة، إال أنني راعیت التغلیب في ھذا التصنیف

  .المھر ، النفقة ، وتصرف الولي أو الوصي في مال المولي علیھ

  لمه : ال 

  : المقاصة بین المھر والدیون
 فلو كان الزوج دائنا لزوجتھ ، ٣٥المھر حق خالص للزوجة یثبت على الزوج

فإن كان مھر الزوجة . تحدث المقاصة بین مھرھا وما للزوج علیھا من دین ؟فھل 
ألف دینار، وكان للزوج علیھا ألف دینار قرضا أو ثمن مبیع مثال، فھل تحدث 

  .المقاصة بین ما  لھا من مھر وما علیھا من دین؟ 
القاعدة أن المقاصة تحدث بین الدیون المتماثلة في الجنس والصفة والحلول، 

  ٣٦.یضیف الحنفیة التماثل في القوةو
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والمھر دین ثابت مستقر وقوي ؛ وھو بنفس قوة الدیون الناشئة عن القرض أو  
ثمن المبیع، لذا عده الحنفیة أصال لجواز المقاصة في نفقة الزوجة مع أنھا في 
المذھب الحنفي دین ضعیف ألنھ عرضة للسقوط بالوفاة، ومن تعبیراتھم في ذلك 

فال ،  ٣٧...". فبالنفقة أولى- وھودین قوي -ترى أن لھ أن یقاص بمھرھا أال :"... 
إذ شروط المقاصة منطبقة كلھا على ما في ذمة . خالف إذن  في المقاصة في المھر

وتنطبق . الزوج من مھر لزوجتھ، وما في ذمة الزوجة من دین لزوجھا ، فیتقاصان
ین الدینین إن تساویا في المقدار أحكام المقاصة العامة من حیث المقاصة التامة ب

فلو كان . كما ھو المثال السابق، أو بمقدار األقل منھما إن اختلف الدینان في المقدار 
ولو كان . مھر الزوجة ألفین ودین الزوج ألفا، تقاصا بألف ، وبقي للزوجة ألف 

  .   مقدار المھر ألفا ودین الزوج ألفین، تقاصا بألف وبقي للزوج ألف
  : التمسك بالمقاصة بین مھر الزوجة وما علیھا من دیونثمرة

تتضح فائدة المقاصة وتمسك الزوج بھا في ھذه الحالة بأن األصل أو القاعدة أن 
للزوجة حق االمتناع عن الزفاف حتى یھْي لھا زوجھا المسكن الشرعي، وحتى 

 ٢٦ رقم من قانون األحوال الشخصیة األردني) ٧٢(تقبض مقدم مھرھا وفق المادة 
فإن كانت مدینة لزوجھا بمقدار المھر أو أكثر، وطلب الزوج انتقالھا .٢٠١٠لسنة 

لما أعده لھا من مسكن شرعي، فلیس لھا االمتناع ألنھا تكون قد استوفت مقدار 
مھرھا عن طریق المقاصة ، ویكون الزوج قد أدى ما علیھ من مھر،وإن كان الدین 

  .  ل وبقي لھا الفضل فقطأقل من المھر تقاصا بمقدار األق
وقد وردت بعض التطبیقات على المقاصة في موضوع المھر، مبعثرة في أماكن 
عدة من كتب المذاھب، ویالحظ أن بعض ھذه التطبیقات قد یكون مذكورا عند  مذھب 
واحد فقط، وبعضھا قد یذكر في كتب أكثر من مذھب، لذا سیتم جمع ھذه المسائل 

ویالحظ من زاویة أخرى أن  بعض التطبیقات قد أصبح ودراستھا حسب ورودھا، 
مستحیل الوقوع في زمننا المعاصر نظرا الختالف األعراف والقوانین، وقد ضربت 
صفحا عنھا، وبعضھا اآلخر ما زال یقع حتى اآلن على تفاوت في درجة الوقوع، إذ 

نظرا أصبح بعضھا نادر الوقوع، إال أنني سأذكرھا وأبین وجھ المقاصة فیھا 
الرتباطھا بالمقاصة كفكرة عامة ، ولما كانت تمثلھ من طرائق التفكیر والمعیشة 

  .زمن ورودھا
وسأقوم ببیان موقف قانون األحوال الشخصیة األردني من كل تطبیق إن وجد بھ 
نص خاص یعالجھ، وإال فإن الراجح من المذھب الحنفي ھو الذي یكون واجب 

ما ال ذكر لھ : " من القانون التي تنص على  ) ٣٢٥( التطبیق بناء على نص المادة 
  ... ".في ھذا القانون یرجع فیھ إلى الراجح من مذھب أبي حنیفة

  :  مقاصة المھر بالدین المشترك، والمقاسمة بین الشركاء-١
لو كان لشریكین مبلغ من المال في ذمة : ورد في كتب الحنفیة التطبیق اآلتي

، فتزوجھا أحدھما، فھل تقع المقاصة ) بیع مشترك مثال ألفا دینار ثمن م(  امرأة 
بین المھر والدین؟، وھل تتم المقاسمة بین الشریكین تنفیذا للقاعدة العامة أن ما 
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استوفاه أحد الشركاء یعد استیفاء لجمیع الشركاء ولیس خاصا بالمستوفي أو 
  . ؟٣٨القابض فقط

ل ه في صحة عق  لم ما يتعل بالمقاصة بي ما في. ال خال في 

يتي  ي بي صيغتي لف لتف تفق على   يكي فق  لش لمقاسمة بي  جي  ل

  .٣٩ :للعق

 أن یتم الزواج مقابل حصة الزوج من الدین، أي أن مھرھا ھو حصتھ من :األولى
الدین، فتبرأ ذمتھ من المھر  وذمتھا من نصیبھ في الدین، ولیس لشریكھ الرجوع 

ألن عقد النكاح أضیف إلى الدین فیتعلق النكاح بھ ویسقط بنفس القبول، علیھ، 
ویبقى للشریك اآلخر مطالبتھا بنصیبھ من الدین الذي في ذمتھا، مثلما أن ألحد 
الدائنین إبراء مدینھ من نصیبھ من الدین،فیسقط دینھ ھو فقط،ویبقى حق شریكھ 

  . قائما بالمطالبة بنصیبھ من الدین كامال
 أن یتزوجھا على مبلغ معین من المال كألف دینار مثال، ولم یضف العقد :یةالثان

إلى الدین المطلوب من المدین أي الزوجة، ثم بعد ذلك تقاصا المھر بنصیبھ من 
 - حسب المثال السابق-الدین، فإن المقاصة تقع للشریكین معا  لكل منھما خمسمائة 

 فیقاسمھ شریكھ  ویأخذ خمسمائة ، أي یكون األلف كأنھ قبض للشریكین معا ،
دینار، ویبقى لھ خمسمائة دینار في ذمتھا، ویكون الزوج قد أوفى للزوجة خمسمائة 
من مھرھا وبقي لھا خمسمائة ، واستوفى منھا خمسمائة من الدین وبقي لھ 

  . خمسمائة في ذمتھا
الزوج كفالة (المقاصة بین المھر وما أداه الزوج عن طریق الكفالة بالمھر: -٢

  ):لزوجتھ بمھرھا الذي في ذمتھ
ورد ھذا التطبیق في كتب الحنفیة، والكفالة بوجھ عام ضم ذمة إلى ذمة في 
المطالبة، ویجوز في الفقھ الحنفي أن تكون مطلقة في الذمة، أو مقیدة بشْي 

والمسألة التي نبحثھا ھي من نوع الكفالة المقیدة،وھي إذا كفل الزوج  .٤٠معین
 بمقدار المھر الذي في ذمتھ ، فالكفالة ھنا مقیدة بالمھر - أي دائنھا-جةلغریم الزو

  ٤١:ویندرج تحت ذلك حالتان. فقط ، وال تتعدى إلى باقي أموال الكفیل
 إذا دفع الزوج مقدار المھر إلى دائن الزوجة بموجب ھذه الكفالة، فقواعد -أ

رأ ذمة الزوجة المدینة الكفالة تقتضي أن دائن الزوجة یكون قد استوفى دینھ وتب
منھ، ویعود الزوج الكفیل على الزوجة بما دفع عنھا، فیصبح دائنا لھا بذلك المقدار، 
وھي دائنة لھ بنفس المقدار وھو المھر، فیتقاصان، ویكون الزوج قد أدى مھر 

  .زوجتھ 
 إذا دفع الزوج مقدار المھر إلى دائن الزوجة بموجب الكفالة، ثم طلقھا قبل -ب
ول، فإنھ یثبت لھا نصف المھر، فیكون دائنا لھا بمقدار المھر الذي دفعھ، الدخ

وتكون دائنة لھ بمقدار نصف المھر، فیتقاصان بمقدار نصف المھر، ویطالبھا 
  .بالنصف اآلخر

  : المقاصة بین مھر الزوجة وما وجب علیھا من دیة أو أرش-٣ 
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امرأة ید رجل، فتزوجھا إذا قطعت :   ورد ھذا التطبیق عند الحنفیة، وصورتھ
، فالزواج صحیح، ویثبت للزوجة -كأنھا مھر-على یده، أي جعل یده بدال في الزواج 

فإذا وجب لھ الدیة ولھا " مھر المثل ألن تسمیة المھر فاسدة، ویثبت لھ الدیة، 
المھر تقاصا إن استویا قدرا ووصفا، وإن كان أحدھما أكثر رجع صاحبھ على 

  ٤٢".اآلخر
  :د الزواج باإلرضاع من لبن أم الزوج وأثره على المقاصة في المھر إفسا-٤

وھي من المسائل التي وردت في كتب المذاھب األربعة، ولم یعد لھا وجود قانوني 
رجل متزوج بامرأة، ثم عقد على صغیرة في سن : وصورة المسألة . إال استثناء 

ال بعد أن تكبر، وھذا جائز مجرد عقد یجریھ لھا ولیھا، وال یتم الدخول إ(الرضاع 
، فقامت الزوجة الكبیرة بإرضاع الصغیرة من لبن أم ٤٣) فقھا وممنوع قانونا 

، فإن ھذه الزوجة الصغیرة تحرم على الزوج ألنھا ٤٤الزوج المقدار المحرم 
أصبحت أختھ رضاعا، وینفسخ العقد، لكن المتسبب في ذلك ھو الزوجة األولى، 

ھر ألن الفرقة كانت قبل الدخول، ویرجع بھ الزوج على فیثبت للصغیرة نصف الم
ونالحظ ھنا .٤٥الزوجة المتسببة، ویتقاصان بمقداره من أي حق لھا على الزوج 

اتفاق المذاھب األربعة على صورة المسألة ووجود المقاصة فیھا بناء على تصحیح 
خول بسبب لم عقد الولي للصغیرة، وأنھا تستحق نصف المھر إذا فسخ العقد قبل الد

یكن منھا، وأن من أفسدت العقد تضمن ذلك ویقاصھا الزوج بھ الكتمال شروط 
  . المقاصة في ھذه الحالة

ني أل لشخصية  ل  ألح ق  قان    :م

لم یعد لھذه المسألة وجود قانوني رسمي، فسن اكتمال األھلیة للزواج قانونا ھو 
، ویجوز ) ١٠المادة ( ظروف العادیة ثمانیة عشرة سنة شمسیة للذكر واألنثى في ال

للقاضي استثناء أن یأذن بتزویج البكر التي أتمت  الخامسة عشرة سنة شمسیة من 
،فلم یعد ھناك مجال للعقد الرسمي على الرضیعات أو غیر ) ١٨المادة  (عمرھا  
  . البالغات

 فإن ولو فرضنا أن العقد تم عرفیا خارج نطاق المحكمة  والمأذونین الشرعیین
ألن الرضیعة غیر حائزة على )  ز  / ٣١( القانون یعد ھذا العقد فاسدا وفق المادة 

شروط األھلیة حین العقد، ویجب فسخھ، وال یترتب علیھ أي أثر ألنھ فسخ قبل 
، ھذا باإلضافة إلى تعرض كل ممن أجرى العقد  ) ٣٤( الدخول وفق المادة  

نونیة؛ إذ یغرم كل منھم مبلغ مائتي دینار والعاقدین والشھود إلى المسؤؤلیة القا
    .٤٦باإلضافة للحبس من شھر إلى ستة أشھر

لمقاصة فنف بي حالتي ق    : ما بالنسبة لتص 

إذا علمت الجھات المختصة بھذا العقد ورفع إلى المحكمة قبل الدخول، فال بد   - أ
المادة من فسخھ، وال یرتب أي أثر أو حق مالي من مھر أو نفقة وفق 

 .وبناء على ذلك ال یتصور وجود المقاصة). ٣٤(
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 إذا لم یصل  أمره إلى الجھات المختصة حتى كبرت ھذه الرضیعة  وتم   - ب
الدخول بھا، ثم عرض األمر على المحكمة، فال بد من فسخ العقد أیضا 

األول عدم أھلیة الزوجة عند العقد، والثاني تحریم الزوجة بسبب : لسببین
، ولكن )ز / ٣١(منھما من أسباب فساد العقد وفق المادة الرضاع، وكل 

 ) ٣٤( یثبت للزوجة بسبب الدخول في ھذا العقد الفاسد مھر وفق المادة  
وفي ھذه الحالة یمكن تصور المقاصة، . من القانون المذكور) ٥١( والمادة 

إذ یثبت للزوجة المھر في ذمة الزوج، إال أن الزوج یعود بھ على الزوجة 
ولى المتسببة بإفساد العقد، ویقاصھا بھ من أي حق لھا تجاه ھذا الزوج، األ

مثل مھر معجل غیر مقبوض، أو مھر مؤجل حل أجلھ إن كان لھ أجل 
  .مسمى، أو بالحلول الشرعي، أو غیر ذلك

  :  إفساد الزواج باإلرضاع من الزوجات وأثره على المقاصة في المھور-٥
ولم یعد لھا وجود ) في المذاھب األربعة( اء  ومن الصور التي ذكرھا الفقھ

 :  -كما تقدم في المسألة السابقة-رسمي في حیاتنا المعاصرة ألنھا ممنوعة قانونا 
من كان لھ ثالث زوجات كبار، ثم عقد على صغیرة في سن الرضاع، ثم حلبن منھن 

تقدم في إناء واحد وأسقینھ للصغیرة، فیتحقق التحریم بسببھن مجتمعات إذ ال 
 على –إلحداھن على األخرى، إذ أصبحت ھذه الزوجة الصغیرة ابنة لزوجھا رضاعا 

 ، أو أنھا -القاعدة المعروفة بلبن الفحل؛ إذ إنھ ھو سبب اللبن المتولد في زوجاتھ
، والحكم ٤٧أصبحت بنتا لكل منھن رضاعا، فصارت ربیبتھ من نسائھ المدخول بھن

بب الفسخ عائد إلیھن الثالثة، ویثبت للصغیرة ھنا ھو انفساخ زواجھن جمیعا، وس
: نصف المھر، ألن الفرقة تمت قبل الدخول، وتتم المقاصة من ناحیتین ؛ األولى 

یرجع الزوج على زوجاتھ الثالث بنصف مھر الصغیرة، ویقاصصھن فیھ من أي حق 
 من المقاصة بین الزوجات المتسببات بالتحریم ،  فیسقط: والثانیة . لھن في ذمتھ

وتتم المقاصة بین ، مھر كل منھن ثلثھ بفعلھا، ویبقى الثلثان على الضرتین األخریین
مھورھن، فإن كانت متساویة تساقطت ولم یجب شْي ألي منھن، وإن كانت متفاوتة 

  ٤٨ .تحدث المقاصة باألقل ویبقى لصاحبة الزیادة زیادتھا عند ضرتیھا

ني أل لشخصية  ل  ألح ق قان    :م

قف القانن األردني من ھذه المسألة مطابق لموقفھ من المسألة التي قبلھا ومو
  .حكما وتعلیال، مما یغني عن اإلعادة

:لنفقة : ثانيا                            

اتفق الفقھاء على وجوب إنفاق الزوج على زوجتھ بشكل عام  بما یشمل الطعام 
واختلفوا في بعض مشتمالت ٤٩مة لھا،والشراب والكسوة والسكن لتحقیق حیاة كری

النفقة مثل نفقات العالج والوالدة والخدمة حال الحیاة، ومثل نفقات تجھیز ودفن 
  .الزوجة عند وفاتھا

وسأقوم ببیان حكم ووجھ المقاصة في نفقة الزوجیة وفي نفقة العدة، وسأبدأ فیما 
بعھا ببحث ما اختلفوا فیھ اتفق علیھ الفقھاء من مفردات النفقة بشكل عام أوال، ثم أت
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منھا، وبیان موقف قانون األحوال الشخصیة األردني من كل منھا ووجھ المقاصة 
  . فیھ

  :وما علیھا من دیون لزوجھا) المتفق علیھا(  المقاصة بین نفقة الزوجة -١
نفقة : " من قانون األحوال الشخصیة األردني على) ب  / ٥٩( تنص المادة 

 والكسوة والسكنى والتطبیب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة الزوجة تشمل الطعام
وتشمل ھذه المادة مفردات النفقة التي اتفق علیھا ". التي یكون ألمثالھا خدم

الفقھاء، وتضیف أشیاء مما اختلفوا فیھ، وسأرجْي البحث فیما اختلفوا فیھ بعد بیان 
  : وبناء على ذلك. ما اتفقوا علیھ

قدار من المال نفقة لزوجتھ، وكان ھذا الزوج دائنا إذا حكم على الزوج بم
لزوجتھ، فھل تتم المقاصة بأن یحسم مقدار نفقة الزوجة من الدین الذي في ذمتھا  

  . ھذه ھي صورة المسألة. قصاصا ؟
  اتفق الفقھاء على وقوع المقاصة الرضائیة في ھذه الحالة، إال أن لھم تفصیالت 

ن وجھة معینة، وللجمھور تفصیالت من وجھة فللحنفیة تفصیالت م: في ذلك 
  :أخرى، أعرضھا فیما یأتي

  : الحنفیة
یشترط كي تجري المقاصة في ھذه الحالة رضا الزوج، فإذا لم یطلب الزوج 

( ولو كان للزوج علیھا : " یقول الكاساني. المقاصة أو لم یرض بھا فال تتم المقاصة
برضا الزوج، ألن التقاص إنما یقع بین دین فاحتسبت عن نفقتھا جاز لكن ) الزوجة 

، ودین الزوج أقوى بدلیل أنھ ال یسقط بالموت،  ودین النفقة ...الدینین المتماثلین
   .٥٠ "یسقط بالموت 
 أن اشتراط رضا الزوج لجریان المقاصة ضد مصلحتھ - بادي الرأي–وربما ظن 

نھ ولم یدفع شیئا، وأن األفضل لھ إجراء المقاصة جبرا بحیث یكون قد استوفى دی
غیر أن قواعد المذھب الحنفي تظھر غیر ذلك، إذ إن دین الزوج في ذمة زوجتھ 
ثابت ومستقر ال یسقط إال باألداء أو اإلبراء ، وإن توفیت قبل السداد كان للزوج 
الرجوع بالدین من تركتھا قبل إخراج وصیتھا  وتوزیع  میراثھا ، وإن مات الزوج 

ثتھ المطالبة بما لھ من دین على زوجتھ كذلك،  أما دین النفقة قبل االستیفاء فلور
 أضعف من ذلك ؛ إذ إنھ یسقط - عند الحنفیة-الذي ھو للزوجة في ذمة الزوج فھو

بوفاة الزوج أو وفاة الزوجة، فإذا توفي الزوج قبل أداء النفقة أو جزء منھا فلیس 
الحالة ألنھا صلة ولیست للزوجة أن تأخذھا من تركتھ بل تسقط النفقة في ھذه 

عوضا محضا ، والصالت تسقط بالموت قبل القبض، وإذا توفیت الزوجة قبل القبض 
فظھر أن نفقة الزوجة التي في ذمة . فلیس لورثتھا المطالبة بھذه النفقة لما تقدم 

، ٥١ الزوج دین أضعف من دین الزوج الذي ھو في ذمة الزوجة، فال یتقاصان جبرا 
ج بدفع نفقة الزوجة في وقتھا طالما ھما على قید الحیاة، ویسقط بل یكلف الزو

بالوفاة ما لم یقبض منھا، ویبقى حق الزوج قائما بالمطالبة بدینھ الذي على زوجتھ 
بطرق استیفاء الدیون المعھودة أثناء الحیاة وبعد الوفاة،وینتقل ھذا الحق إلى ورثتھ 

.٥٢     
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مذھب الحنفي في موضوع المقاصة بین نفقة ونالحظ أن عبارات غالبیة فقھاء ال
الزوجة وما للزوج علیھا من دیون تصرح باشتراط رضا الزوج وال تصرح برضا 
الزوجة ، وتعلل بأن الزوج ھو صاحب الدین أو الحق األعلى أو األقوى، إال أن ابن 

 ودین النفقة للزوجة ال یقع قصاصا بدین: " ، فقال" التراضي " عابدین عبر بلفظ 
، أي تراضي الزوجین معا ، وھذا ما أمیل إلیھ، ألنھ ٥٣" للزوج علیھا إال بالتراضي

كما أن للزوج مزیة في قوة نوع الدین، فللزوجة مزیة من ناحیة أن النفقة ضروریة 
لمتطلبات معیشتھا ومفروضة على الزوج، وھذا أمر معلوم قدیما وحدیثا حتى أن 

 یكفي نفقة المدین ونفقة من تلزمھ نفقتھ من القانون المدني األردني استثنى ما
، فیكون ما )ا  / ٣٨٣المادة ( الحجز إذا حكم علیھ بحجز أموالھ لمصلحة الدائنین 

 مستثنى من - ومن ذلك نفقة الزوجة–یكفیھ وما یكفي من یلزمھ اإلنفاق علیھم 
ألمر فصار لكل من الزوجین  في ھذا ا. الحجز ألنھ ضروري لحیاة ومعیشة الزوجة

وجھ تمیز وقوة، وكان األنسب ما عبر بھ ابن عابدین من تراضي الزوجین، وعدم 
قصر الرضا على الزوج،إال أن یقال إنھم افترضوا رضا الزوجة افتراضا وإن لم 
یظھر ذلك في التعبیر، أي أن المراد من ھذه المسألة بیان عدم وقوع المقاصة 

تكلیفھ بما ھو قابل للسقوط بالوفاة قبل الجبریة دون رضا الزوج ، لما في ذلك من 
تمام السداد، وھي أمر محتمل، لذا انصب التعبیر على رضاه، وھذا ال ینفي رضا 
الزوجة أیضا وأن المقصود ھو المقاصة الرضائیة بتراضي الطرفین كما صرح بذلك 

  . ابن عابدین
یھا ولم وبناء على ذلك لو طلبت الزوجة المقاصة بین نفقتھا ودین الزوج عل

یرض الزوج فال تتم المقاصة مراعاة لحقھ باحتمال أن ال یلزمھ كامل النفقة بوفاة 
ولو تنازل الزوج عن ذلك وطلب . الزوجة أو وفاتھ قبل تمام اإلیفاء، فیسقط ما بقي

المقاصة، فإن الزوجة ال تلزم بذلك إال برضاھا أیضا، مراعاة لحقھا في الحصول 
 ومعیشتھا، فیجب على الزوج دفع نفقتھا،ولھ المطالبة على ما ھو ضروري لحیاتھا

باستیفاء دینھ وفق الطرق العامة الستیفاء الدیون، فال تتم المقاصة إذن إال 
  .بتراضیھما

  ) : المالكیة والشافعیة والحنابلة (الجمھور  
یرى المالكیة والشافعیة والحنابلة وقوع المقاصة بین نفقة الزوجة وما لزوجھا 

من دیون بالتراضي على ذلك، وإذا طلب الزوج المقاصة فإنھ یجاب لذلك علیھا 
شریطة أن تكون الزوجة موسرة، أما إن كانت معسرة فإن المقاصة ال تقع جبرا 

، فال یجوز للزوج التمسك ٥٤عنھا لما في ذلك من الضرر علیھا وتعریضھا للضیاع
بإجبار زوجھا على دفع بھا وال یمكن من ذلك، بل تقدم مصلحة الزوجة المعسرة 

نفقتھا ، ولھ المطالبة بما لھ علیھا من دیون  وفق الطرق المعھودة في استیفاء 
ومن وجبت علیھ نفقة امرأتھ وكان لھ علیھا دین :" یقول ابن قدامة في ذلك. الدیون

فأراد أن یحتسب علیھا بدینھ مكان نفقتھا فإن كانت موسرة فلھ ذلك ألن من علیھ 
 من - أي دینھ الذي في ذمة زوجتھ-قضیھ من أي أموالھ شاء، وھذاحق فلھ أن ی

مالھ، وإن كانت معسرة لم یكن لھ ذلك ألن قضاء الدین إنما یجب في الفاضل من 
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قوتھ، وھذا ال یفضل عنھا، وألن اهللا تعالى أمر بإنظار المعسر بقولھ سبحانھ ﴿ وإن 
فیجب إنظارھا بما علیھا ، ) ٢٨٠:البقرة  (﴾  كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة

."٥٥  
  : المقاصة بین نفقة معالجة الزوجة وما علیھا من دیون لزوجھا-٢

لم توجب المذاھب األربعة نفقة عالج الزوجة من أجرة الطبیب وأثمان األدویة 
على الزوج، وعدوا ذلك واجبا في مالھا ھي إال أن یواسیھا الزوج بذلك مودة ومحبة 

ت العالج لیست من مشتمالت النفقة الواجبة للزوجة على وعشرة بالمعروف، فنفقا
ال یلزمھ مداواتھا ، أي إتیانھ لھا بدواء المرض، وال " ... زوجھا، یقول ابن عابدین 

وورد مثل ذلك في كتب باقي  . ٥٦..."أجرة الطبیب، وال الفصد وال الحجامة
   ٥٧.المذاھب

ناء ھذا الحكم، وقد تغیرت وربما كان للعرف زمن الفقھاء األقدمین أثر في ب
أعراف مجتمعاتنا المعاصرة وأصبح معظم المواطنین مشمولین بمظلة التأمینات 
الصحیة بما توفره من رعایة صحیة من طبابة وعالج، وأصبحت الزوجة وباقي 
أفراد األسرة تبعا للزوج في ذلك غالبا ، وبناء على ھذه المستجدات وما توجبھ 

ن فینبغي أن تكون نفقة عالج الزوجة واجبة على الزوج، حسن العشرة بین الزوجی
؛ إذ عد من ) ب  / ٥٩( وھذا ما أخذ بھ قانون األحوال الشخصیة األردني في المادة 

أي حسب العرف وحال ...". والتطبیب بالقدر المعروف"  ... مشتمالت النفقة 
ة في الزوج ودرجة تأمینھ الصحي مثال ، دون تعسف من الزوجة بالمعالج

  .المستشفیات الخاصة باھظة التكلفة دون حاجة
وبناء على أن نفقة التطبیب بالقدر المعروف واجبة على الزوج وفق القانون، 

: فھل تجري فیھا المقاصة إذا كان الزوج دائنا لزوجتھ بحیث یقول، ویقضى بھا
  . احسمي نفقات المعالجة مما لي في ذمتك من دین؟

 ما یجري على المقاصة في النفقة بوجھ عام المتقدم الواقع أنھ یجري  علیھا
ذكرھا، فال تقع المقاصة الجبریة ألن دین النفقة عند الحنفیة أضعف من الدین الثابت 
المستقر في ذمة الزوجة،فیكون في المقاصة الجبریة إضرار بھ، وألن نفقة المعالجة 

ات بقائھا ومعیشتھا عدھا القانون من ضمن النفقة الضروریة للزوجة ومن مستلزم
، - كما تقدم–حتى أنھ ال یجوز الحجز علیھا وفق أحكام القانون المدني األردني أیضا 

فال تجبر الزوجة على المقاصة، وإنما یجوز أن تقع المقاصة الرضائیة باتفاق 
  .الطرفین

  : المقاصة بین نفقات والدة الزوجة وما علیھا من دیون لزوجھا-٣
ة من موضوع عالج الزوجة ما یترتب على والدتھا من ومن المسائل القریب

نفقات، التي عبر عنھا الفقھاء القدامى بأجر القابلة، وما یتبعھ، وقد نص علیھا 
وذكروا . صراحة في كتب الحنفیة والمالكیة والشافعیة ورجحوا وجوبھا على الزوج

 - ون على الزوجةأن المسألة یتنازعھا شبھان؛ األول شبھ بأجر الطبیب فینبغي أن یك
، وشبھ بأن الوالدة نشأت عن حق الزوج في -وفق ما ذكر في مسألة العالج السابقة
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العالقة الزوجیة، وأن المولود لھ، وأن عمل القابلة یعود بمعظمھ على المولود، 
   ٥٨.وھذا ھو الراجح والمعتمد في المذاھب الثالثة. فینبغي أن یكون على والده
 األحوال الشخصیة األردني ، وذكره مفصال،  فقد نص في وھذا ما أخذ بھ قانون

  :     منھ على٧٠المادة   
أجرة القابلة والطبیب الذي یستحضر ألجل الوالدة عند الحاجة إلیھ وثمن " 

العالج وأجور المستشفى والنفقات التي تستلزمھا الوالدة أو التي تنشأ بسببھا یلزم 
  ". سواء كانت الزوجیة قائمة أو غیر قائمةبھا الزوج بالقدر المعروف حسب حالھ

 أي أن تكالیف الوالدة وما ینشأ عنھا تكون على الزوج بالقدر المعروف وحسب 
حال الزوج ودرجة تأمینھ مثال دون أن تتعسف الزوجة بالوالدة أو المعالجة في 
 المستشفیات الخاصة عالیة التكالیف دون حاجة لذلك بما یحمل الزوج أعباء مالیة
إضافیة قد ال یكون لھ قبل  بھا، ویالحظ من زاویة أخرى أن ھذا الحق یظل ثایتا 
حتى لو انحلت الرابطة الزوجیة كأن طلقت الزوجة الطلقة الثالثة وھي حامل، فیصیر 
الطالق بائنا بینونة كبرى، إال أنھا  تستحق نفقات الوالدة وتوابعھا وفق نص المادة 

  .المذكورة
ن الزوج ملزم بنفقات الوالدة، ویقضى  ویحكم بھا علیھ، وبناء على ھذا فإ

ویكون مدینا بھا لزوجتھ، فإن كان دائنا لھا فال تجري المقاصة الجبریة بین الدینین 
، ولكن یمكن إجراء المقاصة االختیاریة أو الرضائیة بموافقة كل من - لما تقدم–

  .الزوجین
  :من دیون لزوجھا المقاصة بین نفقة خدمة الزوجة وما علیھا -٤

مها  خ جها  جبة على  ل جة  ل لفقها مسألة هل م مشتمال نفقة  بح 

ل ج م نفقتها بحي - على حسابه–  يهي لها  يك  مها   م يخ

ل بها؟ ال.يقضى على  ل ق   :له في 

ي بیت  یجب على الزوج إخدام زوجتھ إن كانت معتادة على من یخدمھا ف:األول
أھلھا لرفعة مستواھا المادي واالجتماعي، أو إذا أصابھا مرض أعجزھا عن خدمة 

وھذا . نفسھا أیا كان وضعھا االجتماعي، ألن ذلك من العشرة بالمعروف المأمور بھا
   ٥٩.مذھب الحنفیة، وقول عند المالكیة، ومذھب كل من الشافعیة والحنابلة

 یندب لھ ذلك حال سعتھ، وكونھا ذات  ال یجب ذلك على الزوج، ولكن:الثاني
  ٦٠. مستوى اجتماعي رفیع، وھذاھو المعتمد عند المالكیة

على أن من ) ب   / ٥٩( وقد نص قانون األحوال الشخصیة األردني في المادة 
وخدمة الزوجة التي یكون ألمثالھا " .... مشتمالت نفقة الزوجة الواجبة على الزوج 

 الزوجة معتادة على من یخدمھا في بیت أھلھا، وحالة وھذا یشمل حالة كون". خدم
  .عجز أیة زوجة عن خدمة نفسھا لمرض أو نحوه

وبناء على ذلك فلو حكم على الزوج بنفقة خدمة لزوجتھ ، فإن الزوج یصبح 
، ویمكن - لما تقدم–مدینا لزوجتھ بھا، فإن كان دائنا لھا فال تجري المقاصة الجبریة 

  .ئیة باتفاقھما معاإجراء المقاصة الرضا
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  : المقاصة بین نفقة تجھیز ودفن الزوجة وما علیھا من دیون لزوجھا-٥ 

له  جها  ال؟  جة على  ل ف  لفقها مسألة هل تج نفقة تكفي  بح 

ل  ل ثالثةفي    :ق

 یجب على الزوج نفقات تجھیز وتكفین ودفن زوجتھ سواء أكانت غنیة أم :األول
. علیھ سترھا بالكفن بعد موتھا كما وجب علیھ كسوتھا أثناء حیاتھافقیرة، فیجب 

وھذا مذھب الشافعیة، وقول أبي یوسف من الحنفیة، وقول عبد الملك من 
   ٦١.المالكیة

 یجب ذلك على الزوج إن كانت الزوجة فقیرة ال مال لھا، أما إن كانت :الثاني
    ٦٢.و قول سحنون من المالكیةغنیة فنفقات دفنھا في مالھا قبل قسمة تركتھا، وھ

 ال یجب على الزوج نفقات تكفین ودفن زوجتھ  مطلقا سواء أكانت غنیة :الثالث
أم فقیرة، ألن الزوجیة انقطعت بالموت فصار كاألجنبي،  إال أن یتبرع الزوج  بذلك 

   ٦٣.طوعا، وھو مذھب الحنابلة، وقول محمد بن الحسن من الحنفیة
ول ألنھ یعكس الروح اإلنسانیة العالیة استمرارا للعشرة  ھو القول األوالراجح

بالمعروف المأمور بھا شرعا، والموت ال یقطع جمیع أحكام الزوجیة، فالتوارث بین 
الزوجین أثر من آثار عقد الزواج الصحیح، وھو ال یتأتى إال بالموت، وكذا عدة 

 الزوجة استمرارا لما الوفاة للمتوفى عنھا زوجھا، فناسب تكلیف الزوج بنفقات دفن
  . كان واجبا علیھ من نفقتھا حال حیاتھا

على : "  منھ ٧١وقد أخذ قانون األحوال الشخصیة األردني بذلك، ففي المادة 
  ".الزوج نفقات تجھیز زوجتھ وتكفینھا بعد موتھا

وبناء على ذلك ال تجري المقاصة بین ما وجب على الزوج من نفقات تجھیز 
ن ما لھ في ذمتھا من دیون، بل علیھ دفع ھذه النفقات من مالھ وتكفین زوجتھ وبی

أوال، وتبقى تركة الزوجة بتمامھا بحیث یكون أول واجب علیھا ھو سداد دیونھا، 
ویكون زوجھا أحد الدائنین وأسوتھم ویقاسمھم مقاسمة الغرماء دون أن یتقدم 

  تقدم على باقي الدائنینعلیھم في االستیفاء بخالف ما لو تمت المقاصة؛ إذ یكون قد 
  : المقاصة بین نفقة عدة الزوجة وما ثبت علیھا بدل الخلع أو الطالق على مال-٦

الخلع مفارقة الزوج زوجتھ على بدل أو مال تبذلھ لھ یتفقان علیھ،وھذا ھو الخلع 
بقولھ ) ١٠٢(وقد عرفھ قانون األحوال الشخصیة األردني في المادة .  ٦٤الرضائي،

الرضائي ھو طالق الزوج زوجتھ نظیر عوض تراضیا علیھ بلفظ الخلع أو الخلع : " 
وأذكر ما یھمنا من أحكامھ لبیان المقاصة فیھ ". الطالق أو المبارأة أو ما في معناھا

  : والتي قد تكون بنفقة عدة الزوجة، وذلك ضمن الحاالت اآلتیة 
ما یؤدي معناه ولم یذكرا  إذا اتفقا على الخلع بلفظ الخلع أو المبارأة أو -    أ 

العوض أو البدل الذي تلتزم بھ الزوجة، فیصح الخلع ویثبت بھ طالق بائن مقابل 
أي . براءة ذمة كل من الزوجین من حقوق اآلخر المتعلقة بالمھر والنفقة الزوجیة

أن الخلع المطلق یقتضي أن یسقط عن الزوج المھر المؤجل، والمھر المعجل الذي 
والنفقة الزوجیة أي النفقة المتجمدة على الزوج المفروضة علیھ عن لم یتم قبضھ، 
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مدة قبل الخلع ، فیبرأ من كل ذلك وال یجوز للزوجة المطالبة بھ، ویكون ھو بدل 
الخلع، ویقتضي أیضا أن ال یطالب الزوج بما تسلمتھ الزوجة من مھرھا المعجل أو 

 أما نفقة العدة فیجوز للزوجة نفقة سابقة ألنھ لزم بالقبض ولم تشملھ المخالعة،
ألن نفقة ، المطالبة بھا وال تسقط عن الزوج إال إذا نص علیھا صراحة في المخالعة

العدة لم تكن ثابتة عند المخالعة، وإنما تثبت بعد وقوع الطالق بھا، فال یشملھا الخلع 
یتم إسقاط وفي ھذه الحالة .٦٥المطلق ألنھ ال یشمل إال الحقوق الزوجیة الثابتة قبلھ

الحقوق الثابتة قبل الخلع المتعلقة بالمھر والنفقة بین الزوجین، وال یوجد مقاصة 
لكن لو فرضنا أن الزوج كان دائنا لزوجتھ عن طریق . بالمعنى االصطالحي لھا

قرض مثال، ثم حكم لھا بنفقة العدة، فإنھ یتصور وجود المقاصة بین ما للزوجة من 
  .ن لزوجھانفقة عدة وما علیھا من دی

 كألف دینار - غیر المھر- إذا تم الطالق على مال تدفعھ الزوجة لزوجھا -    ب 
قانون األحوال الشخصیة األردني، المادة ( مثال، صح الخلع، ولزم الزوجة أداؤه، 

فإذا كانت ھذه الزوجة دائنة لزوجھا بألف دینار، وقعت المقاصة بینھما ألن ). ١٠٦
ومدینا لآلخر بنفس الوقت، فوقع الطالق وبرئت ذمة الزوجة كال منھما أصبح دائنا 

من األلف الذي التزمت بھ بدال للطالق، وبرئت ذمة الزوج من األلف الذي كان علیھ 
  ٦٦. لزوجتھ 

یجوز أن یكون بدل الخلع نقودا أو أي مال متقوم :  إذا كان بدل الخلع منفعة -ج
كل ما صح التزامھ شرعا صح : "  ذلكأو منفعة یمكن تقویمھا بمال، والقاعدة في 

  ٦٧"أن یكون عوضا في الخلع
إذا : " على ) أ / ١١٠( وقد نص قانون األحوال الشخصیة األردني في المادة 

اشترط في الخلع أن تقوم األم بإرضاع الولد أو حضانتھ دون أجر، أو اإلنفاق علیھ 
لیھا بما یعادل نفقة الولد أو مدة معینة، فلم تقم بما التزمت بھ، كان لألب أن یرجع ع

أجرة رضاعھ أو حضانتھ عن المدة الباقیة، أما إذا مات الولد فلیس لألب الرجوع 
  ".علیھا بشْي من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت 

ویستفاد من ھذا النص أن األم التزمت في بدل الخلع  بتقدیم خدمات تقوم بمال 
ي األصل تستحق األجر لوال ھذا الشرط وجعلھ دون أن تأخذ علیھا أجرا، مع أنھا ف

أحد البدالت المقدمة منھا في المخالعة، كاإلرضاع دون أجر أو الحضانة دون أجر، 
وأنھا تكون ملتزمة بما جعلتھ بدال ، وكذلك التزامھا باالنفاق على الولد مدة معینة

ا التزمت بھ فقد للخلع، ویجب علیھا الوفاء بما التزمت بھ كقاعدة عامة، فإن نفذت م
أما إن قصرت في تنفیذ االلتزام . أدت ما وجب علیھا في المخالعة كامال، فتبرأ ذمتھا

آلتية؛  ي بالحاال    :فيمك تص

 لنفرض أنھا التزمت باإلنفاق على الولد مدة سنتین، فأنفقت سنة :اإلنفاق_
  . بنفقة السنة الباقیةواحدة فقط، فیبقى علیھا التزام اإلنفاق سنة، فلألب أن یطالبھا 

إذا كانت األم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فیما بعد " ویالحظ ھنا أنھ 
قانون األحوال الشخصیة " (یجبر األب على نفقة الولد، وتكون دینا لھ على األم
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، فمصلحة الصغیر بالنفقة مرعیة في كل األحوال بغض )ب/١١٠األردني المادة 
  . ا حاال أو مآال، سواء أكان األب أم األمالنظر عمن یلتزم بھ

دون ) من تاریخ الخلع( لنفرض أنھا التزمت بإرضاع الولد مدة سنة :اإلرضاع_ 
أجر، فأرضعتھ ستة أشھر فقط، فیبقى علیھا التزام اإلرضاع ستة أشھر، ولألب أن 

  .یطالبھا بأجرة إرضاع الولد عن ھذه المدة 
یالحظ أن ( حضانة الولد سنتین دون أجر  لنفرض أنھا التزمت ب: الحضانة-

حضانة األم تستمر إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره وفق قانون 
، فحضنتھ سنة واحدة فقط، فیبقى علیھا )أ /١٧٣األحوال الشخصیة األردني المادة 

  .التزام الحضانة سنة، فلألب أن یطالبھا بأجرة الحضانة عن ھذه المدة
 السابقة یثبت مطالبة األب لھا حال حیاتھا، فإن توفیت فإنھ وفي كل الحاالت

أما إذا مات .یطالب ورثتھا بھذه الحقوق باعتبارھا دیونا على تركتھا قبل قسمتھا
الولد المحضون، فلیس لألب مطالبة األم بما بقي من نفقة أو أجر رضاع  أو أجر 

ن المدة السابقة للوفاة، وھذا حضانة عن المدة الالحقة لوفاتھ، ولھ أن یطالبھا فقط ع
ھو المعتمد عند المالكیة، وأخذ بھ القانون، خالفا للمعتمد عند الحنفیة والحنابلة 

  ٦٨  الذین یجیزون لھ المطالبة عن كامل المدة
 وفي الحاالت التي یثبت للزوج حق مطالبة الزوجة، فإنھ یكون دائنا لھا بعد 

 سبب، فتجري المقاصة وفق قواعدھا الحكم بطلبھ، فإن أصبح مدینا لھا ألي
  . المقررة

ویمكن تصور المقاصة في ھذه الحالة بین ما للزوج من دیون، وما للزوجة من 
  : نفقة عدة، على النحو اآلتي

لو أخلت األم بالتزامھا الذي التزمتھ مقابل الخلع بإرضاع الولد وحضانتھ بال 
حقوقھ ، وحكم لھ بھا ، فإنھ یصبح مقابل واإلنفاق علیھ مدة معلومة، فطالب األب ب

یمكنھا رفع الدعوى ( دائنا لألم بقدرھا ، وإذا طالبت األم بنفقة العدة بعد الخلع، 
 ) - الخلع في ھذه الحالة -خالل مدة ال تزید عن سنة من تاریخ تبلیغھا الطالق

ائنا وحكم لھا بھا،فإنھا تكون دائنة لألب بقدرھا،فصار كل منھما د) ب/١٥٢المادة (
ومدینا بنفس الوقت، فیتقاصان، فإن تساوى ما حكم بھ لألب وما حكم بھ لألم 
تساقطا قصاصا، وإن كان ما حكم بھ لألب أكثر، تقاصا یمقدار األقل وطالبھا بالباقي، 

  .وإن كان ما حكم بھ لألم  أكثر تقاصا بمقدار األقل وطالبتھ بالباقي
المقاصة بین دین البائع وثمن (لي علیھ تصرف الولي أو الوصي في مال المو:ثالثا

  ): المبیع
إذا باع األب أو الوصي مال الصبي من : " یقول البغدادي في مجمع الضمانات

غریم نفسھ جاز وتقع المقاصة ویضمن للصبي عندھما، وعند أبي یوسف ال تقع 
  .٦٩" المقاصة

صي علیھ وصورة المسألة  التي یعرضھا ھذا النص أن یبیع أب الصبي أو الو
 إلى شخص دائن - ضمن الشروط التي تجیز لھ ذلك–سلعة من أموال ذلك الصبي   

فیصح البیع باتفاق المذھب، لكن ھل تحدث المقاصة بین البائع . لذلك األب أو الوصي
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بثمن المبیع  وبین المشتري بما لھ من دین على البائع؟، قوالن ) األب أو الوصي ( 
  :  في المذھب

أبي حنیفة ومحمد أن المقاصة تقع بین ثمن المبیع والدین الذي كان  قول :األول
للمشتري في ذمة البائع األب أو الوصي، ألن كال منھما مخول بالبیع وتوابعھ وما 
یترتب علیھ، ومنھا المقاصة، ولكن نرفع الضرر عن الصبي المالك بأن یضمن لھ 

احتمال تعرض المولي علیھ األب أو الوصي ثمن المبیع الذي جرت فیھ المقاصة، و
 مع –للضرر ضئیل لوفور شفقة األب، وحسن الظن والثقة بالوصي، فإن حصل 

    .   تضییع أو مماطلة في بعض الحاالت فإنھ یعالج كل حالة بحالتھا-ذلك
 قول أبي یوسف من صحة البیع وعدم وقوع المقاصة أصال، الختالف :والثاني

لیس مدینا للمشتري، واألب أو الوصي لیس مالكا المالك، والمدین،إذ المولي علیھ 
للمبیع، وإنما ھو یقوم بإدارة مال القاصر بما ینفعھ ال بما قد یضره، فال یجوز للولي 
أو الوصي استغالل مال المولي علیھ لمصلحتھ الشخصیة مع ما في ذلك من مخاطرة 

  .بمال المولي علیھ

را   

 عدم وقوع المقاصة في ھذه الحالة، ألن كال والراجح ما ذھب إلیھ أبو یوسف من
من الولي والوصي لیس مالكا لمال المولي علیھ، فال یجوز لھ أن یقاص دیونھ 
الخاصة بمال غیره، وألن في ھذا القول محافظة على مال المولي علیھ وعدم 
تعریضھ للمخاطرة، بل وفیھ محافظة على الحقوق كلھا ؛ فال یعرض مال القاصر 

وال یجعلھ عرضة إلفادة الغیر منھ دون وجھ حق، ویبقي على حق الدائن للضرر، 
  .األصلي باستیفاء دینھ قائما وفق الطرق العامة الستیفاء الدیون

ني أل لشخصية  ل  ألح ق قان    :م

یتوافق القانون األردني في ھذه المسألة مع قول أبي یوسف، فال یجیز للولي أو 
 القاصر إال بإذن القاضي الشرعي، وال یمنحھ ھذا اإلذن الوصي بیع شْي من أمالك

إال بما یحقق مصلحة القاصر في رعایة شؤونھ وتنمیة مالھ، ویحظر على أي منھما 
أن یستغل لمصلحتھ الشخصیة مال القاصر حتى لو كان أبا أو جدا ألب، إذ تنص 

ه الصغیر بدین لیس لألب وال للجد أن یرھن مال ولد: " على) فقرة ھـ ٢٩٩(المادة 
ال یجوز للوصي ارتھان " أنھ)    فقرة أ ٢٣٨( وفي المادة ..." ألجنبي على األب

فال یجیز القانون استغالل أموال القاصر للمصلحة " . مال الصغیر أو المحجور لنفسھ
الشخصیة للولي أو الوصي بأي وجھ من الوجوه ویدخل في ذلك الرھن والمقاصة 

  .    وغیرھما

لث نية: انيلف  أل عية  لش لمحاك  لمقاصة في  بيقا    :  ت

تظھر تطبیقات المقاصة في المحاكم الشرعیة األردنیة من عدة زوایا، بعضھا من 
خالل النصوص؛ ومنھا نصوص خاصة تذكر فیھا المقاصة صراحة، ونصوص 
. أخرى عامة تحیل إلى مصادر أخرى، وبعضھا من خالل التنفیذ القضائي الشرعي

  .أذكر نبذة عن كل منھما وس
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  :لنص : ال

  : النصوص الخاصة-١ 
 ٢٠١٠ لعام ٣٦من قانون األحوال الشخصیة األردني رقم ) ١١٢(جاء في المادة 

  ".ال یجري التقاص بین نفقة الولد المستحقة على أبیھ ودین األب على حاضنتھ: " 
ردني التي ذكرت فیھا  وھذه ھي المادة الوحیدة في قانون األحوال الشخصیة األ

المقاصة صراحة ، وھي تنفي وقوع المقاصة في حاالت معینة، وسأقوم ببیان ھذه 
  . الحاالت التي وردت بنص خاص في ھذا القانون بشْي من التفصیل

یستفاد من ھذا النص أنھ ال مقاصة بین نفقة األوالد ودین أبیھم على من 
  :ونوضح ذلك بما یأتي. یحضنھم

ب اإلنفاق على أبنائھ الفقراء ذكورا وإناثا إلى سن معینة إذ تنص یجب على األ
تستمر نفقة األنثى : " من قانون األحوال الشخصیة األردني على ) ١٩٥(المادة 

غیر الموسرة بمالھا أو كسبھا إلى أن تتزوج، وتستمر نفقة الغالم إلى الحد الذي 
الذین ھم في سن الحضانة  واجبة فنفقة األبناء الفقراء القصر ". یتكسب فیھ أمثالھ

 نفسھ –فإن كانت الزوجیة قائمة فإن األب یقوم باإلنفاق على األسرة . على أبیھم
  بالمعروف قدر وسعھ وطاقتھ في الظروف العادیة، فال تظھر -وزوجتھ وأوالده

لكن إن حدثت فرقة بین الزوجین عن طریق الطالق، . مشكلة بالنسبة لھذا الموضوع
لعة واالفتداء، أو التفریق القضائي، فإن ھذه المشكلة تثور وتبرز وتحتاج أو المخا

  :إلى عالج، أبینھ حسب الحاالت اآلتیة

ال- ل   :  

  :  حضانة األم -١
إذا طلق الزوج زوجتھ وكان لھما أبناء في سن الحضانة، فإن األم ھي الحاضن 

 قانون األحوال الشخصیة الطبیعي، وھي في المرتبة األولى بین الحاضنین ، إذ رتب
األم النسبیة أحق بحضانة : " التي نصت على) ١٧٠( األردني الحضانة في  المادة 

ولدھا وتربیتھ حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد األم ینتقل الحق ألمھا ثم ألم 
األب ثم لألب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لدیھا من قرائن لصالح رعایة 

، وتبقى نفقتھم واجبة على " سناد الحضانة ألحد األقارب األكثر أھلیة المحضون إ
أبیھم رغم أنھم یقیمون مع أمھم في ھذه الحالة ، وتطالب األم الحاضنة بنفقة 

ولنفرض ھنا أنھ . المحضونین، ویقضى بھا ، وتتسلم أمھم ھذه النفقة إلنفاقھا علیھم
 نفقة للمحضون، فعلى األب دفعھا، حكم على األب بمبلغ مائة دینار أردني شھریا
فإذاكان لألب دین على أم المحضون . وتتسلمھا األم الحاضنة إلنفاقھا على المحضون

فال یستطیع التمسك بالمقاصة بأن یقول لھا ) لنفرض أنھ عشرة آالف دینار ( 
مما لي في ذمتك من دین وأنفقیھ على )  مائة دینار شھریا ( احسمي مقدار النفقة 

حضون، ألن في ذلك مظنة تضییع مصلحة المحضونین بأن تعسر أمھم فیظلوا بال الم
نفقة، أو تقصر باإلنفاق علیھم، مقابل أن یستوفي أبوھم دینھ من ذمة ھذه األم، 
فیقدم مصلحتھ على مصلحة أبنائھ، لذا حسم القانون ھذا األمر بالنص الصریح على 
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لم بأن النفقة ھي لألبناء ولیست للزوجة، مع الع. عدم جریان المقاصة في ھذه الحالة
بمعنى أن األب لیس دائنا لألبناء وإنما ألمھم ، واألبناء لیسوا مدینین لألب حتى 
تجري المقاصة بین نفقة األبناء ودین المنفق الذي ھو على أمھم أصال، ولكن ربما 

ا حاضنة ھي كان الدافع للنص على نفي المقاصة في ھذه الحالة ھو أن األم باعتبارھ
التي تقوم باالدعاء لدى القضاء مطالبة بنفقة المحضونین، وتتسلمھا وتتولى اإلنفاق 
علیھم منھا، وربما ظن األب أن من حقھ استخدام المقاصة في ھذه الحالة إبراء 
لذمتھ من النفقة واستیفاء لدینھ من ذمة األم التي قد تماطل في السداد ، فتكون 

 الستیفاء دینھ بمقدار النفقة المفروضة علیھ، ومنعا لھذا المقاصة وسیلة مضمونة
التوھم نص القانون على عدم جریان المقاصة حفظا لحق األبناء المحضونین، وعدم 
جعل نفقتھم مرھونة بالخالفات التي بین آبائھم، بل رجح ھنا مصلحة األوالد، ویبقى 

استیفاء الدیون المعتادة حق األب الدائن لألم محفوظا بأن یطالب بدینھ وفق طرق 
 .بین كل دائن ومدین

  : حضانة الجدة ألم -٢
الدرجة الثانیة من الحاضنات ھي الجدة ألم؛ أي أم أم المحضون،  فإذا ماتت األم 

ولنفترض أن األب كان . أو سقطت حضانتھا ألي سبب فإن الحضانة تنتقل إلى أمھا
، وكان محكوما للمحضونین بمبلغ )أم زوجتھ ( دائنا لھذه الحاضنة التي ھي حماتھ 

مائة دینار شھریا كما في المثال السابق، فال یستطیع األب التمسك بالمقاصة بین 
احسمي مبلغ : النفقة المحكوم بھا والدین الذي لھ في ذمتھا، فال یصح أن یقول

النفقة مائة دینار شھریا مما لي في ذمتك من الدین، لما في ذلك من إلحاق الضرر 
حضونین لصالح األب باستیفاء دینھ مقاصة ، وإنما الواجب ترجیح مصلحة بالم

المحضونین بتوفیر النفقة لھم، مع بقاء حق  الدائن بالمطالبة بدینھ  وفق القواعد 
  أنھ لیس للحاضنة ملكیة لمقدار النفقة - كما تقدم–علما . العامة الستیفاء الدیون

 الوقت فتحصل المقاصة، وإنما الملكیة كي نقول إنھا أصبحت دائنا ومدینا بنفس
الحقیقیة للنفقة ھي للمحضون، وإنما یثبت للحاضن حق التقاضي والمطالبة بالنفقة ، 

  .وتسلمھا ، لإلنفاق على المحضون ومراعاة ما فیھ صالحھ
وكذا الحكم لو كان األب دائنا لكل من األم والجدة ألم، فال یجوز لألب  التمسك 

  .نھما في ھذه الحالة رعایة لحق المحضونبالمقاصة من أي م
  : حضانة الجدة ألب -٣

فإذا لم یكن للمحضون أم وال جدة ألم، . الدرجة الثالثة للحاضنات ھي الجدة ألب
فإن كان األب . أو سقطت حضانتھما، فإن الحضانة تنتقل وفق القانون إلى الجدة ألب

ن دائنا للحاضن التي ھي والدتھ محكوما بنفقة للمحضون مائة دینار شھریا مثال، وكا
في ھذه الحالة بعشرة آالف دینار مثال، فال یجوز لھ التمسك بالمقاصة بین النفقة 
المفروضة علیھ، ودینھ الذي ھو في ذمة أمھ الحاضنة بأن یقول لھا احسمي كل 
شھر مائة دینار مما لي في ذمتك من دین، بل یجب علیھ دفع مقدار النفقة ألنھا ملك 

وكذا الحال لو كان دائنا . حضون، ویطالب بدینھ وفق الطرق القانونیة المعھودةللم
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 جدة المحضون - ، والدرجة الثانیة – أم المحضون -للدرجة األولى في الحضانة 
  .، فال یستطیع التمسك بالمقاصة بین النفقة وما لھ في ذمة أي منھن من دیون-ألمھ 
  : حضانة األب-٤

لحضانة ھي لألب إذا فقدت الدرجات الثالث السابقة أو لم الدرجة الرابعة في ا
تنطبق علیھا شروط الحاضن المعتبرة شرعا وقانونا، وفي ھذه الحالة ال یتصور 
إجراء المقاصة لعدم كون المحضون مدینا لوالده، وإنما المحضون ھو صاحب حق 

  .في النفقھ وھو بمثابة الدائن ألبیھ فیھا
  :حكمة من األقارب حضانة من تختاره الم-٥

للمحكمة أن تقرر بناء على ما لدیھا من "... بعد الدرجات السابقة للحضانة،  
" ( قرائن لصالح رعایة المحضون إسناد الحضانة ألحد األقارب األكثر أھلیة 

یشترط أن یكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختالف " و  ). ١٧٠المادة
  ).ج / ١٧١المادة " ( الجنس 

لو فرضنا سقوط حضانة األب ألي سبب من مسقطات الحضانة، كأن  أصیب ف
بالعتھ أو الجنون أي أصبح ناقص أو معدوم األھلیة، أو غیر ذلك من مسقطات 
الحضانة، وإذ لیس ھناك حاضن من الدرجات المنصوص علیھا قبلھ، فإن القاضي 

ضون تظل واجبة یختار من أقارب المحضون من ھو أصلح للحضانة، لكن نفقة المح
  .   في مال أبیھ

وبناء على ذلك لو كان األب المكلف باإلنفاق على المحضون دائنا لمن أسندت 
 - لما تقدم -إلیھ المحكمة الحضانة، فال یمكن إجراء المقاصة بین النفقة وذلك الدین 

.  

لخلع-  :  

وجة إذا اتفق الزوجان على إنھاء الرابطة الزوجیة بینھما بعوض تدفعھ الز
كإبراء الزوج من حقوقھا المتعلقة بالمھر والنفقة مثال، فإنھ یقع بھذا الخلع 
الرضائي طالق بائن، فإذا كان ھناك طفل في سن الحضانة فإن الحضانة تكون لھذه 

. ویجب على األب اإلنفاق على المحضون، وتتسلم أمھ ھذه النفقة إلنفاقھا علیھ. األم
، والمحضون دائنا ألبیھ عن طریق مطالبة الحاضنة فإذا كانت الزوجة مدینة للزوج

فال یمكن لألب التمسك بالمقاصة بأن یقول احسمي مقدار النفقة مما ، بمقدار النفقة
  .لي في ذمتك ، ألن مال النفقة لیس ملكا لھا بل للمحضون

لكن لو اشترط في بدل الخلع أن ترضع األم الطفل أو تحضنھ مدة دون أجر، أو 
مدة معینة ، فلم تف بما التزمت بھ، كان لألب أن یرجع علیھا بما یعادل تنفق علیھ 

ما أخلت بھ، فیصبح األب دائنا لھا بشكل مباشر، وتتم المقاصة بینھما من أي حق 
ثابت لھا ھي في ذمة الزوج، ولیس من نفقة المحضون، وقد تقدم شرح ھذه  

  . المسألة في التطبیقات الفقھیة
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ال على ما- ل   : ل 

وقد یكون الخلع على مال غیر المھر، كأن یتفق الزوجان على أن تدفع الزوجة 
عشرة آالف دینار مثال  لزوجھا مقابل إنھاء الرابطة الزوجیة بینھما، فتصبح 
الزوجة مدینة لزوجھا بھذا المبلغ، لكن إن كانت حاضنة لصغیر من ھذا الزوج فیجب 

مسك بالمقاصة ؛ ألن الزوجة لیست مالكة علیھ دفع نفقة المحضون وال یجوز أن یت
  .لنفقة المحضون؛ بل ھي ملك للمحضون نفسھ 

الفت-  :  

 موضوع االفتداء ٢٠١٠ لسنة ٣٦نظم قانون األحوال الشخصیة األردني رقم 
كصورة من صور التفریق بین الزوجین ، أي أن تفتدي الزوجة نفسھا، فإذا كان ذلك 

قبضتھ من مھر وھدایا ونفقات تكبدھا الزوج من أجل قبل الدخول، فتتعھد برد ما 
، وھنا ال یمكن أن تكون أما حاضنة ) أ/١١٤المادة( الزواج وإسقاط المھر المؤجل 

  .البن من ھذا الزوج؛ إذ الفرضیة أن االفتداء تم قبل الدخول
 أما إن تم االفتداء بعد الدخول، فإن على الزوجة أن ترد المھر المقبوض وأن 

المادة (  التطلیق بائنا – ضمن إجراءات معینة - من المھر المؤجل ، ویتم تبرْي
وفي ھذه الحالة یكون الزوج دائنا للزوجة بما قبضتھ من مھر، فإن كانت ). ب/١١٤

حاضنة، یجب على الزوج أن یدفع لھا نفقة المحضون، وال یجوز لھ التمسك 
كان المھر المعجل الذي بالمقاصة بما لھ من دین في ذمة أم المحضون سواء أ

  . قبضتھ ووجب علیھا رده في االفتداء، أو غیره
والغالب في الحاالت السابقة أن تكون الحاضنة أما للمحضون، بعد أن تمت الفرقة 
بین الزوجین،إال انھ یمكن أن تكون لیست أما للمحضون، بل إحدى قریباتھ وزوجة 

  :أبیھ، وأبین ذلك في المسألة اآلتیة 

هاحضانة  جها م غي جة الب    : ل

من الصور االحتمالیة لحضانة الزوجة التي تم التفریق بینھا وبین زوجھا البن 
زوجھا من غیرھا، أن تكون ھذه الزوجة قریبة للمحضون، وأسندت إلیھا المحكمة 
الحضانة بناء على ھذا السبب، كأن تكون خالة المحضون، وزوجة أبیھ، بأن توفیت 

و طلقت وانتھت عدتھا، ولم یكن من درجات الحضانة المنصوص أم المحضون أ
علیھا في القانون من یصلح للحضانة حتى وال األب نفسھ، فأسندت المحكمة 

 إذ أھلیة الزواج تختلف عن أھلیة الحضانة، –الحضانة لھذه الخالة ، وتزوجھا أبوه 
العتھ أو الجنون وفق فقد ال یكون األب أھال للحضانة، لكنھ أھل للزواج حتى في حال 

، -من قانون األحوال الشخصیة األردني ) ١٢( إجراءات قضائیة معینة بینتھا المادة 
ثم افترقا طالقا أو خلعا أو افتداء، سواء أكان قبل الدخول أم بعده، ففي ھذه الحالة 

فلو فرضنا أن . تكون ھذه الخالة ھي الحاضن بناء على إسناد المحكمة الحضانة لھا
مھر :  المحكوم بنفقة المحضون كان دائنا لھذه الحاضنة أیا كان سبب الدیناألب

، أو بدل خلع أو طالق على )كما في االفتداء ( معجل مقبوض وجب علیھا رده 
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مال،أو قرض،أو ثمن مبیع، أو غیر ذلك، فال یجوز لألب التمسك بالمقاصة بین نفقة 
  . -م  لما تقد-المحضون وما لھ من دین على الحاضنة 

لعامة-٢ لنص   :  

 لسنة ٣٦من قانون األحوال الشخصیة األردني رقم  ) ٣٢٥( تنص المادة 
ما ال ذكر لھ في ھذا القانون یرجع فیھ إلى الراجح من مذھب أبي : "  على٢٠١٠

حنیفة، فإذا لم یوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقھ اإلسالمي األكثر موافقة لنصوص 
  ". ھذا القانون 

المتقدم ذكرھا، ) ١١٢(  یوجد ذكر للمقاصة في ھذا القانون إال في المادة  :والأ
وبناء على ذلك، فإن أي مسألة تعرض على المحكمة وال ینطبق علیھا نص تلك 
المادة یحكم فیھا بموجب الراجح من المذھب الحنفي أوال، فإذا لم یوجد فبمقتضى 

 القانون، وقد تقدم شرح بعض أحكام الفقھ اإلسالمي األكثر موافقة لنصوص ھذا
  .المسائل فقھیا في التطبیقات الفقھیة للمقاصة

  : المقاصة في التنفیذ القضائي الشرعي : ثانیا
یتم في التنفیذ القضائي الشرعي إجراء  المقاصة بین حسابات القضایا، بحیث 

،  كأن یعطى كل ذي حق حقھ إذا كان قد تم التنفیذ علیھ بأكثر من المبلغ المحكوم بھ
تجاوز االقتطاع من الراتب األشھر المقررة لعدم مراجعة المحكوم للمحكمة طالبا 
إیقاف االقتطاع،أو أي سبب آخر،فیتم بعد ذلك تسویة الحسابات عن طریق المقاصة 
في دائرة التنفیذ القضائي الشرعي في المحاكم الشرعیة ، فتنقل المقادیر الزائدة  إلى 

ت أخرى في دائرة المحكمة على ذلك المحكوم إن وجدت، وإال قضایا أخرى أو التزاما
ولتوضیح ذلك أذكر بعض األمثلة التطبیقیة العملیة من . فإنھا تعاد إلى أصحابھا

محاكم إربد الشرعیة، وسأشرح وجھ المقاصة في أول مثالین لیتضح ذلك فیما یأتي 
بجانب ) دینار ( مع مالحظة أنني كتبت كلمة ( بعدھما، وأذكر الباقي مختصرا 

  ) :األرقام دون إظھار تنوین الفتح علیھا أیا كان محلھا من اإلعراب 
وھي حكم للزوجة بأجرة مسكن تدفع  ) ٩٠ /٢٠٠٨(  في القضیة التنفیذیة -١

أقساطا شھریة ، تبین وجود مبلغ زائد عن استحقاق نفقة المسكن للزوجة المقررة 
، فأصبح الزوج دائنا للزوجة بھذا المبلغ، )  دینار٥٦٧،٥(من قبل المحكمة مقداره 

نفقة تعلیم، وأجرة حضانة، فھو : لكن تبین أن الزوج محكوم لزوجتھ في قضیتین
مدین لھا ، فأصبح كل منھما دائنا لآلخر ومدینا لھ بنفس الوقت ، وتحقق معنى 

م من ھذا المبلغ مقاصة إلى القضیة رق)   دینار ٥٣٠(المقاصة ، فتم تحویل مبلغ 
( إلى القضیة رقم )    دینار ٣٧،٥( ومبلغ  .نفقة تعلیم ) ٢٠١٦/٤١١(

  .أجرة حضانة)  ٢٠١٧/١٠٩٩
  ١٧٩(نفقة زوجة، تبین وجود مبلغ  ) ١٢١٧  /  ٢٠١٢(  في القضیة رقم -٢
زائدة عما حكم بھ الزوج، فأصبح دائنا للزوجة بھذا المبلغ، لكن تبین أن ) دینار

بتھا بمھرھا المؤجل، وأنھا دائنة لھ بذلك، فتحققت الزوج محكوم لزوجتھ بمطال
مقاصة إلى القضیة رقم )  دینار ١٧٩( المقاصة وتم تحویل المبلغ الزائد وقدره 

  . مھر مؤجل) ٢٥٠٣ / ٢٠١٤(
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أقامت الزوجة المطلقة وكیلة  ) ٤٢٨٥ / ٢٠١٥(  في القضیة التنفیذیة رقم -٣
نفقة بالغ (دعوى على األب بطلب ) ردنالبنت البالغ التي تدرس خارج األ( المدعیة 
شھریا، ثم خفض بعد اعتراض األب إلى )    دینار٣٠٠(، وحكم لھا بمبلغ )مستعجلة

، وكانت طلیقتھ قد ) دینار١٠٠٠(، وترتب لألب زیادة مقدارھا )  دنانیر١٠٥( 
( للمطالبة بمھرھا المؤجل وحكم لھا بمبلغ  ) ٥٣٢ / ٢٠١٦( رفعت دعوى برقم 

نفقة بالغ ( ، وتم إجراء مقاصة وتحویل المبلغ الزائد لألب من قضیة )ینار د٢٠٠٠
  .إلى قضیة المطالبة بالمھر المؤجل) دینار١٠٠٠(وھو ) مستعجلة 

أجرة حضانة، تم تحویل المبلغ  ) ٢١١٦/ ٢٠١٦(  في القضیة التنفیذیة رقم -٤
وھي  ) ٦٨٨ / ٢٠١٧( مقاصة إلى القضیة رقم )   دینار ١٤١( الزائد وھو 

  . المطالبة بمھر مؤجل
وھي مطالبة بمھر مؤجل، حكم  ) ٢١٦٦/ ٢٠١٦(  في القضیة التنفیذیة رقم -٥

  ١٤١( بھ أقساطا، تبین وجود مبلغ زائد عما حكم بھ ، فتمت المقاصة بتحویل مبلغ 
  .  وھي نفقة حضانة) ٢٠١٧/ ٦٨٨(من المبلغ الزائد إلى القضیة رقم ) دینار 
نفقة زوجة ، تم تحویل المبلغ  ) ١٨٠٠ / ٢٠١٧( التنفیذیة رقم  في القضیة -٦

مھر  )   ١٨٩٥ / ٢٠١٨( مقاصة إلى القضیة رقم )     دینار ٧٤( الزائد وقدره 
  . مؤجل 
نفقة زوجة تمت المقاصة بالمبلغ ) ٢٠١٧/٣٢٩٣( في القضیة التنفیذیة رقم -٧

  .مھر معجل) ٢٠١٧/٢٠٣٢(إلى القضیة رقم )  دینار ٣١،٢(الزائد وقدره 
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  لخاتمة 

 بعد ما تقدم من عرض وشرح لتطبیقات المقاصة في مسائل األحوال الشخصیة 

فقھیا في المذاھب األربعة، وفي قانون األحوال الشخصیة األردني والمحاكم الشرعیة 

  .     في المملكة األردنیة الھاشمیة، أذكر أھم  وأبرز نتائج وتوصیات البحث

  :  النتائج

  .لم یفرد فقھاء المذاھب المقاصة بباب مستقل -١

  . تطرق الفقھاء لتطبیقات المقاصة في أبواب الفقھ المتعددة-٢

  .    ذكر الفقھاء تطبیقات للمقاصة في مسائل األحوال الشخصیة-٣

  . تطبق المحاكم الشرعیة في األردن المقاصة عند تحقق شروطھا-٤

شرعیة األردنیة یكون في التنفیذ  أكثر تطبیقات المقاصة في المحاكم ال-٥

  .القضائي الشرعي

  :التوصیات

  . استمرار البحث بموضوع المقاصة في الفقھ اإلسالمي بشكل عام-١

 استمرار البحث في تطبیقات المقاصة في المحاكم الشرعیة في األردن بشكل -٢

  .  خاص

الشخصیة  الدعوة إلى زیادة النصوص المتعلقة بالمقاصة في قانون األحوال -٣

  . دراستھا وتطبیقھا بشكل سلس وواضح ما یسھلاألردني ب
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  الھوامش

، ل�سان الع�رب، بی�روت ،      )م١٣١١/ه٧١١توفي  (  ابن منظور، محمد بن مكرم األنصاري        -١
والرازي، محم�د ب�ن أب�ي    . ١٩٥، ص ١١، مادة قصص، ج )٢ط(دار إحیاء التراث العربي،       

، مخت���ار ال���صحاح، ترتی���ب محم���ود خ���اطر، )م١٢٦١/ه٦٦٦ت���وفي (بك��ر ب���ن عب���د الق���ادر   
 .٥٣٧م، مادة قصص، ص ١٩٧٦القاھرة،  الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

والزمخ�شري، أب�و القاس�م    . ١٩٥، ص ١١ ابن منظ�ور، ل�سان الع�رب، م�ادة ق�صص ، ج           - ٢
، أس��اس الیالغ��ة ، الق��اھرة، الھیئ��ة    )م١١٤٣/ ه٥٣٨ت��وفي ( ج��ار اهللا محم��ود ب��ن عم��ر     

 .٣٦٨، ص  )٣ط(م ١٩٨٥عامة للكتاب،  المصریة ال
، حاش��یة الدس��وقي عل��ى  )م ١٨١٤/ه١٢٣٠ت��وفي ( الدس��وقي، محم��د ب��ن عرف��ھ  : ینط��ر- ٣

 .٢٢٧، ص ٣الشرح الكبیر للدردیر لمختصر سیدي خلیل، بیروت، دار الفكر، ج
، كت��اب المب��سوط، )م  ٨٠٤/ ه١٨٩ت��وفي (  السرخ��سي، ش��مس ال��دین محم��د ب��ن س��ھل   -٤

 .٢٢٨، ص٢٦، ج )١ط(م   ٢٠٠٠حیي الدین،  بیروت، دار الفكر،   تحقیق خلیل م
، الھدای��ة ش��رح )م ١١٩٦/ ه٥٩٣ت��وفي (  المرغین��اني ، أب��و الح��سن عل��ي ب��ن أب��ي بك��ر  -٥

. ٨٣، ص٣بدای��ة المبت��دي، تحقی��ق ط��الل یوس��ف، الق��اھرة، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي، ج     
، تبیین الحق�ائق ش�رح كن�ز    )م١٣٤٢/  ه٧٤٣توفي ( والزیلعي، فخر الدین عثمان بن علي   

 .١٤٠، ص ٤،  ج) ١ط(ھـ  ١٣١٣الدقائق، القاھرة، المطبعة األمیریة الكبرى ،  
، تن��ویر األب��صار  )م ١٥٩٦/ ه ـ    ١٠٠٤ت��وفي (  التمرتاش��ي، محم��د ب��ن عب��د اهللا الغ��زي   -٦

اھرة وجامع البحار مع شرحھ الدر المختار للحصكفي وحاشیة رد المحتار الب�ن عاب�دین، الق�       
 .٢٦٥ ، ص٥،ج ) ٢ط(  م ١٩٦٦، مصطفى البابي الحلبي ، 

 .٢٢٧، ص ٣ الدسوقي،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر،  ج- ٧
 -،الق��وانین الفقھی��ة، لیبی��ا)م١٣٤٠/ ه٧٤١ت��وفي ( اب��ن جزي،أب��و القاس��م محم��د ب��ن أحم��د-٨

 .٢٩٧،ص ١٩٨٢تونس،الدار العربیة للكتاب،
، كت��اب األم ، تحقی��ق رفع��ت  ) م ٨١٩/  ھ��ـ٢٠٤ت��وفي ( إدری��س   ال��شافعي ، محم��د ب��ن  -٩

 ٤٨٩، ص٤، ج) ١ط(م    ٢٠٠١ مصر، دار الوفاء للنشر، -فوزي ، المنصورة
، ك��شاف القن��اع )م١٦١٤/ ه١٠٥١ت��وفي( البھ��وتي، من��صور ب��ن ی��ونس ب��ن إدری��س     -١٠

، ص ٣ ، ج ھ�ـ ١٤٠٢عن متن اإلقناع، تحقیق ھالل مصطفى ھ�الل، بی�روت،  دار الفك�ر،                   
٣١٠ 

، إع��الم الم��وقعین ع��ن رب  )م ١٣٤٤/ ه٧٤٥ت��وفي (  اب��ن الق��یم ، محم��د ب��ن أب��ي بك��ر   -١١
م ،ج ١٩٩٨العالمین، تحقیق ط�ھ عب�د ال�رؤوف س�عد،  الق�اھرة، مكتب�ة الكلی�ات األزھری�ة،                      

 ٣٧٤، ص ١
 م��ن ع��دد  ٢م المن��شور عل��ى ال��صفحة  ١٩٧٦ ل��سنة ٤٣ الق��انون الم��دني األردن��ي رق��م  -١٢

 م١/٨/١٩٧٦ تاریخ ٢٦٤٥ة الرسمیة رقم الجرید
، ٢٢٧، ص ٣والدس�وقي، حاش�یة الدس�وقي، ج      . ٢٢٨، ص ٢٦ السرخسي، المبسوط، ج   -١٣

 .٣١٠، ص٣، والبھوتي، كشاف القناع، ج٤٢٩، ص٤و الشافعي، األم، ج
، ج��امع البی��ان ف��ي تأوی��ل   )م  ٩٢٢/ه٣١٠ت��وفي ( الطب��ري، محم��د ب��ن جری��ر،  :  ینظ��ر-١٤

.  ٤٩٣،ص٨،ج ) ١ط( م  ٢٠٠٠حم�د ش�اكر، بی�روت، دار الرس�الة،      القرآن، تحقیق أحمد م   
،مف�اتیح الغی�ب، بی�روت ،دار    )م ١٢٠٩/ه٦٠٦توفي ( والرازي، أبو عبد اهللا محمد بن عمر    

ت�وفي  ( أبو عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي     . ٨٦ ، ص    ٧، ج )٢ط(إحیاء التراث العربي،      
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، ٥، ج)١ط(ی����اض ، دار ع����الم الكت����ب،  ، الج����امع ألحك����ام الق����رآن،  الر )م١٢٧٢/  ه٦٧١
، أحك��ام الق��رآن، تحقی��ق عب��د )م ٩٨٠/ھ��ـ٣٧٠ت��وفي( أحم��د ب��ن عل��ي الج��صاص  . ٢٥٥ص

 ٥٧٧، ص١، ج)١ط(م  ١٩٩٤السالم محمد علي شاھین، بیروت،  دار الكتب العلمیة،   
وال��رازي، مف��اتیح .  ٤٩٣ ، ص٨الطب��ري، ج��امع البی��ان ف��ي تأوی��ل الق��رآن،  ج  :  ینظ��ر-١٥

والج���صاص، . ٢٥٥،ص٥والقرطب��ي، الج���امع ألحك��ام الق��رآن،  ج      . ٨٦، ص٧ب، جالغی�� 
 ٥٧٧، ص١أحكام القرآن، ج

 .٣٥٥، ص٢ القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج- ١٦
 ٥٣ ، ص٣الطبري، جامع البیان، ج:  ینظر-١٧
، س�نن أب�ي داود،   )م  ٨٨٨/  ه٢٧٥ت�وفي   (   أبو داود، سلیمان بن األشعث السج�ستاني         -١٨

، ٣، ج)١ط(م ١٩٣٢ في اقتضاء ال�ذھب م�ن ال�ورق ،   بی�روت، دار الكت�اب العرب�ي ،                 باب
، وسكت عنھ أبو داود،  والنسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد ب�ن            )٣٣٥٦(، حدیث رقم  ٢٥٥ص

، السنن الكبرى للنسائي، تحقیق ح�سن عب�د الم�نعم ش�لبي،             )م٩١٥/ھـ٣٠٣توفي  (شعیب،      
 -   ھ�ـ  ١٤٢١ بالف�ضة ، بی�روت ، مؤس�سة الرس�الة،      باب بی�ع الف�ضة بال�ذھب وبی�ع ال�ذھب          

والبیھقي، أبو بكر أحمد بن الح�سین  ). ٦١٣٦(، حدیث رقم٥١، ص٦، ج)١ط (  م     ٢٠٠١
الھن��د، دائ��رة المع��ارف  -، س��نن البیھق��ي،  حی��در آب��اد )م ١٠٦٥/ ه٤٨٥ت��وفي  (ب��ن عل��ي   

، ٥،ج) ١ط(ه  ١٣٤٤النظامی���ة، ب���اب أخ���ذ الع���وض ع���ن ال���ثمن الموص���وف ف���ي الذم���ة ،   
،  )م  ٨٢٩/   ه ٢٤١ت�وفي   ( وابن حنبل، أبو عب�د اهللا أحم�د           ). ١٠٨٢(، حدیث رقم  ٢٨٤ص

 م ٢٠١٠ه، ١٤٣٠ جمعی�ة المكن��ز اإلس��المي، الری��اض ،  -مكت��ب البح��وث : تحقی��ق. الم�سند 
( والترم��ذي ، أب��و عی��سى محم��د ب��ن عی��سى، ). ٦٣٤٨(، ح��دیث رق��م٣١٩٣، ص٢،ج)١ط(

م��ذي ، ب��اب م��ا ج��اء ف��ي ال��صرف، تحقی��ق ب��شار ع��واد   ، س��نن التر)م ٨٩٢/ ھ��ـ٢٧٩ت��وفي 
). ١٢٤٢(، ح��دیث رق��م٥٣٥، ص٢م، ج١٩٩٨مع�روف،  بی��روت ، دار الغ��رب اإلس�المي،    

والح��دیث س��كت عن��ھ أب��و داود وم��ا س��كت عن��ھ فھ��و ص��الح، وح��سنھ  ش��اكر ف��ي تحقیق��ھ           
، وص��ححھ األلب��اني  ف��ي ص��حیح اب��ن ماج��ھ، رق��م      ٢٥، ص ٥لمخت��صر س��نن أب��ي داود، ج  

٢١٧٠.  
، )م ٨٨٨/ ه٢٧٥ت��وفي ( الخط��ابي، أب��و س��لیمان حم��د ب��ن محم��د ب��ن إب��راھیم    :  ینظ��ر- ١٩

، ص ٣، ح)١ط(م ١٩٣٢معالم السنن وھو شرح سنن أب�ي داود، حل�ب، المطبع�ة العلمی�ة،          
٧٣. 
ص���حیح البخ���اري، كت���اب   ) م ٨٦٩/ ه٢٥٦ت���وفي (  البخ���اري، محم���د ب���ن إس���ماعیل   - ٢٠

 مفل��س ف��ي البی��ع والق��رض والودیع��ة فھ��و أح��ق ب��ھ،    االس��تقراض، ب��اب إذا وج��د مال��ھ عن��د  
، ح���دیث رق���م ٦٢، ص ٥تحقی���ق محم���د ف���ؤاد عب���د الب���اقي، الق���اھرة، المطبع���ة ال���سلفیة، ج 

)٢٤٠٢.( 
، فتح الب�اري ب�شرح ص�حیح        )م١٤٤٨/ ھـ٨٥٢توفي  ( ابن حجر، أحمد بن علي      :  ینظر -٢١

 ٦٣، ص ٥فیة، جالبخاري، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، القاھرة، المطبعة السل
، البح�ر الرائ�ق ش�رح كن�ز       )م  ١٥٦٢/ ھ�ـ ٩٧٠ت�وفي ( ابن نجیم، زین الدین بن إب�راھیم           -٢٢

  .١٩٢،ص٤، ج )٢ط(الدقائق، القاھرة، دار الكتاب اإلسالمي،   
، ف�تح الق�دیر ، م�صطفى الب�ابي          )م١٢٨٢/ه٦٨١توفي( ابن الھمام، محمد محمود الحلبي     -٢٣

                 ٣٨٨ ، ص ٤، ح ) ١ط( م  ١٩٧٠الحلبي، القاھرة ، 
 ١٢١،ص٧ الشافعي، كتاب األم ، ج-٢٤
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، األش�باه والنظ�ائر عل�ى    )م  ١٥٦/   ه٩٧٠ت�وفي (  ابن نجیم، زین العاب�دین ب�ن إب�راھیم           -٢٥
 .٢٦٦، ص ١م ، ج١٩٨.مذھب أبي حنیفة النعمان، بیروت،  دار الكتب العلمیة،  

،  ش��رح مخت��صر خلی��ل،  ) م١٦٨٩/ ھ��ـ١١٠١ت��وفي ( الخرش��ي، محم��د ب��ن عب��د اهللا     -٢٦
والدسوقي، حاشیة الدسوقي عل�ى  . ١٩٠، ص ٤بیروت، دار الفكر،  بدون طبعة وتاریخ، ج       

، ) م١٢٢٣/ ه٦٢٠ت��وفي (واب��ن قدام��ة، موف��ق ال��دین عب��د اهللا ب��ن أحم��د . ٢/٥١٤ال��شرح، 
 ،٨، ج) ٤ط(م  ١٩٨١المغن���ي ف���ي فق���ھ اإلم���ام أحم���د ب���ن حنب���ل، بی���روت،  دار الفك���ر،       

 .٢٠٦ص
، ف���تح الوھ���اب ب���شرح م���نھج الط���الب،   )م١٥١٩/ه٩٢٦ت���وفي (  األن���صاري، زكری���ا   -٢٧

 .٤١٩،ص١٤وابن قدامة، المغني، ج. ١٣٧،ص٥بیروت، دار الفكر ، ج
-الجب��وري، یاس��ین محم��د ، ال��وجیز ف��ي ش��رح الق��انون الم��دني األردن��ي، عم��ان :  ینظ��ر- ٢٨

 .١٢٢، ص٢،  ج)١ط(م  ٢٠٠٣نشر،  األردن ،الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة لل
وھیئ�ة المحاس�بة والمراجع�ة للموس�سات المالی��ة     .١٢١، ص٧  ال�شافعي، كت�اب األم، ج  - ٢٩

 .٥٠ م، ص٢٠٠٥المعایر الشرعیة، البحرین،  مطبعة الھیئة،   : اإلسالمیة
، رد المحت��ار عل��ى ال��در  )م١٨٣٦/  ه١٢٥٢ت��وفي ( اب��ن عابدین،محم��د أم��ین   :  ینظ��ر-٣٠

، ٥،ج) ٣ط(م ١٩٦٦ ش��رح تن��ویر األب��صار، الق��اھرة،  م��صطفى الب��ابي الحلب��ي،       المخت��ار
، ٦والخرشي، شرح مختصر خلی�ل،ج  .١٥٠،ص٧وابن الھمام، شرح فتح القدیر، ج     . ٩٥ص
 .١٤١،ص٢والجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني األردني، ج.  ١٢١ص
لكبیر،بی�روت، دار الكت�ب     الح�اوي ا  ) م  ١٠٥٨/  ه ٤٥٠ت�وفي   (  الماوردي، أبو الح�سن      - ٣١

 .٢٤٢، ص١٨العلمیة، ج
 .  ٢٤٣، ص١٨  الماوردي، الحاوي الكبیر، ج-٣٢
 .١٢٤،ص٢الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني األردني، ج:  ینظر- ٣٣

 .١٤٢،ص٢الجبوري، الوجیز في شرح القانون المدني األردني،    ج:  ینظر-٣٤ 
، ٤٢٨، ص ٢، و الدردیر،  الشرح ال�صغیر، ج       ٢٧٤ص،  ٢ الكاساني، بدائع الصنائع، ج    -٣٥

 .١٠٨، ص١٠، وابن قدامة، المغني، ج٢٤٩، ص٧والنووي، روضة الطالبین، ج
الدس����وقي، حاش����یة الدس����وقي عل����ى ال����شرح  .  ١٩٤ ،ص٥ السرخ����سي، المب����سوط،ح-٣٦

األن���صاري، زكری���ا، ف���تح الوھ���اب  .١٢١، ص٧ال���شافعي،كتاب األم ،ج.٥١٤ص٢الكبی���ر،ج
/ ه١٠٥١ت����وفي ( البھ����وتي، من����صور ب����ن ی����ونس . ١٣٧ ص٥ب،جب����شرح م����نھج الط����ال

، دقائق أولي النھى ل�شرح المنتھ�ى المع�روف ب�شرح منتھ�ى اإلرادات، بی�روت،           ) مـ  ١٦١٤
  .١٥، ص ٣،  ج) ١ط(م  ١٩٩٣دار عالم الكتب،  

 .١٩٤ ص ٥ السرخسي ، المبسوط ، ج-٣٧
 .٦٧، ص٣ام، ج ، وعلي حیدر، درر الحك٣١٣، ص٢٥ السرخسي، المبسوط، ج-٣٨
، بدائع الصنائع في ترتی�ب ال�شرائع،   )م١١٩١/  ه٥٨٦توفي (  الكاساني ، عالء الدین     - ٣٩

والزیلع��ي، تبی��ین الحق��ائق ش��رح كن��ز  . ٧٦،ص٦م، ج١٩٨٦بی��روت،  دار الكت��ب العلمی��ة،  
ت���وفي (وعل���ي حیدرخواج���ة أم���ین أفن���دي    . ٤٧، ص ٥ال���دقائق م���ع حاش���یة ال���شلبي، ج    

تعری�ب فھم�ي الح�سیني،القاھرة،     ،  الحكام في شرح مجلة األحك�ام      ، درر )م١٩٣٤/ ھـ١٣٥٣
 .٨٨، ص٣، ج)٤ط(م ١٩٩١دار الجیل، 

، تحف��ة )م ١٢٣٢/ه٥٤٠ت��وفي(  ال��سمرقندي، محم��د ب��ن أحم��د أب��و بك��ر ع��الء ال��دین      -٤٠
 .٢٢٧ ،ص٣، ج)٢ط(م  ١٩٩٤الفقھاء، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

 .٩٦ص ، ٢٠السرخسي، المبسوط، ج  :  ینظر-٤١
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 .٥٦٤،ص٦ ابن عابدین، رد المحتار، ج-٤٢
، االختی���ار لتعلی���ل )م ١٢٨٤/ه٦٨٣ت���وفي ( الموص���لي، عب���د اهللا ب���ن محم���ود  : ینظ���ر -٤٣

اب����ن رش����د، أب����و الولی����د محم����د ب����ن .       ٩٤، ص٢المخت����ار، بی����روت، دار المعرف����ة، ج
،بدای����ة المجتھ����د ونھای����ة المقت����صد، تحقی����ق عل����ي محم����د    )م١١٩٨/ه٥٩٥ت����وفي(أحمد����ـ

واب���ن ج���زي، الق���وانین   . ٤٩٣، ص) ٣ط(م ٢٠٠٧ع���وض،بیروت، دار الكت���ب العلمی���ة،   م
، )م١٠٨٣/   ه٤٧٦ت��وفي( وال��شیرازي، اب��و اس��حاق اب��راھیم ب��ن عل��ي   .٢٠٣الفقھی��ة، ص

والبھ��وتي، ك��شاف القن��اع، . ١٦٨ و١٦٥، ص١٦المھ��ذب م��ع التكمل��ة الثانی��ة للمجم��وع، ج
  ).١٠(   المادة ٢٠١٠ لسنة ٣٦م وقانون األحوال الشخصیةاألردني رق.  ٥٨، ص٥ج
أي مق�دار عن�د الحنفی�ة    : ھ�و ) م�ن حی�ث المق�دار أو ع�دد الرض�عات          (   الرضاع المح�رم      - ٤٤

والمالكی��ة، وخم��س رض��عات عن��د ال��شافعیة والحنابل��ة واختی��ار ق��انون األح��وال الشخ��صیة        
 ٢ق، جالزیلع��ي، تبی��ین الحق��ائ. ٢١٧٨، ص٥الكاس��اني، ب��دائع ال��صنائع، ج: ینظ��ر. األردن��ي

. ٤٦٢اب��ن رش��د، بدای��ة المجتھ��د،ص   . ٢١١اب��ن ج��زي، الق��وانین الفقھی��ة، ص   . ١٨٥ص 
، ٨ابن قدامة، المغن�ي، ج . ٢١٦، ص١٦الشیرازي، المھذب مع التكملة الثانیة للمجموع، ج    

وقانون األح�وال الشخ�صیة األردن�ي رق�م         .٤٤٥، ص   ٥البھوتي، كشاف القناع، ج   . ١٣٧ص
 ) .ب/٢٧( المادة ٢٠١٠ لسنة ٣٦
 .٤٤٩ ،ص٥والبھوتي، كشاف القناع، ج. ٢١٦ ص ٩ ابن قدامة، المغني، ج-٤٥
. ٢٠١٠ ل�سنة  ٣٦من قانون األحوال الشخصیة األردني رق�م  )  ج   /٣٦(  ینظر المادة    - ٤٦

 .١٩٦٠ لسنة ١٦من قانون العقوبات األردني رقم  ) ٢٧٩( والمادة 
ي، االختی�ار لتعلی�ل المخت�ار،       الموص�ل . ٢١٦٨،ص٥الكاساني، ب�دائع ال�صنائع، ج     :  ینظر -٤٧
الشیرازي، المھذب مع التكملة الثانی�ة      . ٢١١ابن جزي، القوانین الفقھیة، ص    . ٨٥، ص ٣ج

 .٤٤٣، ص ٥البھوتي، كشاف القناع، ج. ٢١٦،ص١٦للمجموع، ج
 .٢١٦، ص ٩ ابن قدامة، المغني، ج-٤٨
. ٥٣، ص٢، واب��ن رش��د، بدای��ة المجتھ��د،ج    ٥٧٢، ص٣ اب��ن عاب��دین، رد المحت��ار، ج  -٤٩

 .٣٤٧، ص١١، و ابن قدامة، المغني، ج٤٠، ص٩والنووي، روضة الطالبین، ج
ب�دائع ال�صنائع ف�ي ترتی�ب ال�شرائع،      ، ) م١١٩١/ھ�ـ ٥٨٧توفي (  الكاساني، عالء الدین    -٥٠

 ٤واب���ن نج���یم، البح���ر الرائ���ق، ج   . ٢٢٧، ص ٥الق���اھرة، ج، ن���شر زكری���ا عل���ي یوس���ف   
واب��ن عاب��دین،   . ٧، ص٤دار المعرف��ة، ج، اروالموص��لي،  االختی��ار لتعلی��ل المخت��  .١٩٢ص

 .٢٦٥، ص٥حاشیة رد المحتار، ج
 .٣٩٣، ص ٤ ابن الھمام،   فتح القدیر ، ج- ٥١
 .٦٠٥، ص٣ ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج-٥٢
 ٢٦٦، ص ٥ ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج- ٥٣
ش�یة ال�صاوي عل�ى      ،حا)م١٨٢٥/ ه١٢٤١ت�وفي ( الصاوي،أبو العباس أحمد ب�ن محم�د         - ٥٤

واب����ن ج����زي، الق����وانین الفقھی����ة، .٧٤٠، ص٢ال����شرح ال����صغیر،القاھرة، دار المع����ارف،ج
والبھ����وتي، ك����شاف القن����اع،   . ٣٤٨، ص١٠والن����ووي، روض����ة الط����البین، ج   . ٢٢٧ص
 .٣١٠،ص٤ج
البھوتي، كشاف القناع ع�ن م�تن اإلقن�اع،    : وانظر .١٦٤، ص٨ ابن قدامة،، المغني ، ج     -٥٥
 .٣١٠، ص٣ج
 ٥٧٥،ص٣ عابدین، حاشیة رد المحتار، ج ابن-٥٦
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م�ع  ( والنووي، المجموع شرح المھذب. ١٧٨، ص٤ الخرشي، شرح مختصر  خلیل، ج   -٥٧
، ٩٨٦، ص١١، والم�اوردي، الح�اوي الكبی�ر، ج       ٢٥٥، ص ١٨ج) تكملة ال�سبكي والمطیع�ي    

 .٢٣٢، ص٩وابن قدامة، المغني، ج
ر، العب�دري، محم�د ب�ن یوس�ف،        وینظ. ٥٨٠، ص ٣ ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج      - ٥٨
، ٤ه، ج١٣٩٨، الت��اج واالكلی���ل ش��رح مخت��صر خلی���ل، بی��روت، دار الفك���ر،     )٧٩٧ت��وفى  (

، وابن حجر الھیتمي، أحمد بن محمد،  تحفة المحتاج في شرح المنھ�اج، الق�اھرة،                 ١٨٤ص
 ١٦١، ص٦م، ج١٩٨٣المكتبة التجاریة الكبرى، 

العب��دري، الت��اج واالكلی��ل لمخت��صر خلی��ل،  ، و١٩٩، ص٤اب��ن نج��یم ، البح��ر الرائ��ق، ج- ٥٩
، ٢، واالن����صاري، زكری����ا، أس����نى المطال����ب ف����ي ش����رح روض الطال����ب، ج    ٢٨٤، ص٦ج

 .٣٥٧، ص٩، والمرداوي، االنصاف، ج٤٢٨ص
 .٢٨٤، ص٦ العبدري، التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، ج- ٦٠
ة، دار الكت�ب    مغني المحت�اج، الق�اھر    ) ه٩٧٧توفى  (  الشربیني،  محمد بن أحمد الخطیب      -٦١

، ٣٠٨، ص٢، و الكاس������اني، ب������دائع ال������صنائع، ج  ١٧، ص٢م، ج١٩٩٤، ١العلمی������ة، ط
 .٦٦، ص١والنفرواني، الفواكة الدواني على رسالة أبي زید القیرواني، ج

 .٦٦، ص١ النفرواني، الفواكة الدواني على رسالة أبي زید القیرواني، ج- ٦٢
 .٣٠٨، ص١كاساني، بدائع الصنائع،ج، وال٢٠٤، ص٢  البھوتي،  كشاف القناع، ج-٦٣
 .٤٤٣، ص٣ ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج-٦٤
، وق�انون االح�وال الشخ�صیة االردن�ي،      ٤٤٦، ص ٣ ابن عابدین، حاش�یة رد المحت�ار، ج        -٦٥

 .١٠٦المادة 
، واب�ن الھم�ام،  ف�تح الق�دیر،         ٩، ص ٤ ابن نجیم، البح�ر الرائ�ق ش�رح كن�ز ال�دقائق،  ج              - ٦٦
 .٢٢٨، ص٤ج
، واب��ن عاب��دین، حاش��یة  رد المحت��ار، ١٠٥ ق��انون االح��وال الشخ��صیة االردن��ي الم��ادة - ٦٧
، واب��ن رش��د، بدای��ة    ١٥٧، ص٣، والموص��لي، االختی��ار لتعلی��ل المخت��ار، ج   ٤٤٧، ص٣ج

( واب��ن قدام��ة، موف�ق ال��دین أب��و محم�د عب��د اهللا ب��ن أحم�د ب��ن محم��د      . ٤٩١المجتھ�د ، ص 
 فق��ھ اإلم��ام أحم��د،  الق��اھرة، المطبع��ة ال��سلفیة ،       ، المقن��ع ف��ي )م١٢٢٣/  ھ��ـ٦٢٠ت��وفي  
 .١٢٢، ص٣ھـ ، ج١٣٧٤

والحطاب، محمد بن محم�د الطرابل�سي   .١٤٧ ، ص٣الكاساني، بدائع الصنائع، ج :  ینظر -٦٨
،  مواھب الجلیل ف�ي ش�رح مخت�صر خلی�ل، بی�روت، دار         )م١٥٤٧/  ھـ ٩٥٤توفي( المغربي  
وق���انون . ٢٥٥ ، ص٧م���ة، المغن���ي، ج واب���ن قدا. ٢٤ ، ص٤، ج) ٣ط(م  ١٩٩٢الفك���ر، 

 ).أ/ ١١٠( المادة ٢٠١٠ لسنة ٣٦األحوال الشخصیة األردني رقم 
، مجم�ع ال�ضمانات   )م ١٦١٨/ھ�ـ ١٠٢٠ت�وفي  ( البغدادي، أبو محمد بن غانم ب�ن محم�د         -٦٩

عل�ي جمع�ة   . محم�د أجم�د ص�الح و د   . في مذھب اإلمام األعظم أبي حنیفة النعمان، تحقی�ق د      
  .٧٢، ص٦الزیلعي، تبیین الحقائق، ج: وینظر. ٤٨٦، ص ١محمد، ج




