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  ملخص

إلى " خصیةالثابت والمتغیر في مسائل األحوال الش"یھدف البحث الموسوم ب
بیان سعة الشریعة اإلسالمیة ومرونتھا في النظر لتغیر أنماط الحیاة وأسالیبھا، 
وأثر ذلك في تغیر األحكام بتغیر الظروف واألحوال، في مسائل األحوال 
الشخصیة، كما یھدف إلى إلقاء الضوء على ماھیة الثوابت في الشریعة 

ة مع عدم إھمالھا لموضوع اإلسالمیة، ومحافظتھا على الھویة الخاصة لألم
  .المتغیرات، في أحكام الشریعة بعامة وفي مسائل األحوال الشخصیة بخاصة

    وقد تم بحث ھذا الموضوع من خالل التعریف باألحوال الشخصیة 
وموضوعاتھا، ومكانتھا في الشریعة والقانون، وبیان المراد بالثبات والمتغیر 

لشریعة اإلسالمیة بینھما، باإلضافة لذكر في الشریعة اإلسالمة، وكیف وازنت ا
  .تطبیقات على الثوابت والمتغیرات في مسائل األحوال الشخصیة

    وقد خلص البحث إلى أن أحكام الشریعة فیھا ثوابت وفیھا متغیرات، وأن 
الثابت من األحكام ما كان من مواضع اإلجماع، أو من المعلوم من الدین 

كام یمثل ھویة اإلسالم وحقیقتھ بحیث ال یتصور بالضرورة، وما كان من األح
إسالم بدونھ، وما كان من األحكام مالزما لحالة واحدة وصورة واحدة لدى جمیع 
أشخاص األمة في كل مكان وزمان وعلى كل حال، وما ال مجال فیھ لالجتھاد من 

لمتغیرات األحكام، وكان من األحكام المستقرة التي ال تقبل التغییر والتبدیل، وأن ا
ما كان من األحكام محل نظر وظن بأن ال یكون قطعیا، وھو یتغیر بتغیر الزمان 
والمكان واألشخاص ویقبل االجتھاد، كما خلص إلى أن من أھم سمات التشریع 
اإلسالمي مراعاة تغیر األحكام بتغیر الظروف واألحوال، مع المحافظة على 

ا في مجاالت الحیاة بعامة وفي الثوابت التي تحفظ لألمة كیانھا وخصوصیتھ
مسائل األحوال الشخصیة بخاصة، وأن قانون األحوال الشخصیة األردني قد 
وازن بین الثوابت الشرعیة التي ال یحل تجاوزھا وبین مراعاة المصالح 

 . المتجددة للناس
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    The purpose of the research is to identify the 
capacity and flexibility of Islamic Sharia in relation to 
the changing patterns of life and its methods, and its 
impact on changing the personal status lawsdue to 
changing circumstances and conditions. It also 
sheds light on the nature of the constants in Islamic 
law, and its preservation of the identity of the nation, 
while not neglecting the subject of variables, in the 
Sharia laws in general and in personal status issues 
in particular. 
    This topic istackled through the definition of 
personal status and its subject matter, its status in 
Sharia and law, through showing the meaning of the 
fixed and the changeable in Islamic Sharia, through 
revealing how the Islamic Sharia created balance 
between them, and through providing examples on 
the application of the constants and variables in 
personal status issues. 
  The study concludes that Sharia laws contain both 
fixed laws and the changeable laws.  
The fixed laws are those laws that concern 
Consensus (Ijma), or concern the principles that 
should be known as a must,or the laws that represent 
the identity of Islam and its truth,and cannot be 
neglected, or the lawswhich are associated with one 
case and one picture issuein all cases of the nation 
in every place and time and under any 
circumstances, orthe  laws that concern the issues in 
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which there is no room for exercising the judgment 
(Igithiad), and it was a stable law that does not accept 
change and replacement. The article also concludes 
that the changeable lawsarethose laws which are 
subject to reconsideration and not considered to be 
final, and they change by changing the time and 
place. The research also concludes that the most 
important features of the Islamic Sharia are taking 
into consideration subjecting lawsdue to changing 
circumstances and conditions, while preserving the 
constants that preserve the nation's existence and 
privacy in the areas of life in general and in matters 
of personal status in particular, and that the 
Jordanian Personal Status Law has been balanced 
between the legitimate constants that is not 
permissible to overcome and between taking into 
account the renewed interests of the people. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمة البحث

    التغیر والتطور سمة من سمات األمم الحیة، ویسیر بالتوازي مع التطور في 
أنماط الحیاة وأسالیبھا التطور في أنظمتھا وتشریعاتھا وقوانینھا التي تنظم 
مختلف شؤون حیاتھا، وقد راعت الشریعة اإلسالمیة ھذا الجانب المھم من خالل 

تشریعي اتصف بالمرونة والسعة والصالحیة للتطبیق في كل زمان ومكان، نظام 
ومع مراعاة الشریعة لھذا الجانب إال أنھا قد اشتملت في الوقت ذاتھ على أحكام 
تعتبر من الثوابت التي ال تتغیر بتغیر الزمان والمكان، وال بتغیر الظروف 

ة خاصة تتمیز بھا عن واألحوال، وھذا ما أضفى على الشریعة اإلسالمیة صبغ
 .سائر النظم التشریعیة األخرى

وما یتعلق بھا من " األسرة"      ومن األحكام الشریعة التي عالجتھا ونظمتھا 
أحكام، حیث رسمت حدود العالقات بین أطرافھا، وھذه األحكام قد تم تنظیمھا 

على شكل قوانین، وھذه القوانین تكون كغیرھا عرضة للتغییر  وصیاغتھا
والتبدیل بحسب بتغیر الظروف واألحوال، ومع وجود التعدیالت في القوانین 

 حتى ھذه - في المملكة األردنیة الھاشمیة –المتعلقة باألسرة  إال أنھا ما زالت 
اللحظة تندرج تحت مظلة أحكام الشریعة اإلسالمیة، حیث أنھا قد قامت بالموازنة 

وابت التي ال یجوز المساس بھا حسبما بین متطلبات الحیاة ومتغیراتھا وبین الث
  .  جاءت بھ الشریعة اإلسالمیة

 أصوات تطالب بإحداث تغییرات في ھذه القوانین - ومنذ زمن -     وقد تعالت 
تمس الثوابت التي ھي في الشریعة اإلسالمیة من القطعیات، األمر الذي اقتضى 

 أجل تسلیط الضوء على بیان الثابت والمتغیر في قوانین األحوال الشخصیة، من
ھذه القضیة المھمة، وتكمن أھمیة ھذا الموضوع أنھ یتعلق بالحیاة األسریة 
والعالقات الناشئة عن عقد الزواج، ومراعاة القواعد الشرعیة أمر في غایة 
األھمیة ألن اإلخالل بتلك القواعد قد یحیل الحیاة الزوجیة وآثارھا العظیمة 

ة محرمة باطلة شرعا، كما أن اإلخالل بتلك القواعد ورسالتھا المقدسة إلى عالق
  .  سیفضي إلى زلزلة قواعد األسرة التي ھي عماد المجتمع

 من أھم سمات الشریعة اإلسالمیة سعتھا ومرونتھا :مشكلة البحث: أوال
ومراعاتھا لتغیر األحكام بتغیر الظروف واألحوال، مع المحافظة على الثوابت 

ھا وخصوصیتھا في مجاالت الحیاة بعامة وفي مسائل التي تحفظ لألمة كیان
األحوال الشخصیة بخاصة، ومع ما نشاھده من التیار الجارف للعولمة والتي 
تھدف إلى إلغاء الفروق بین األمم والشعوب في مختلف مجاالت الحیاة جاءت 
الدعوات المطالبة بتعدیالت لقوانین األحوال الشخصیة، وھذه الدعوات تطالب 

اث تغییرات جذریة في بنیة األسرة وإعادة توزیع األدوار فیھا انطالقا من بإحد
مبدأ المساواة وعدم التمییز الذي ألزمت بھ االتفاقیات الدولیة، وتلقفتھ الكثیر من 
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الجھات وبدأت توجھ أسھم النقد لقوانین األحوال الشخصیة، وتطالب بتعدیلھا 
 نظر إلى خصوصیات األسرة على حسب ما جاءت بھ تلك االتفاقیات، دون

المسلمة التي تستمد الكثیر من أحكامھا من النصوص الشرعیة القطعیة، األمر 
الذي یؤدي في حال تطبیقھ إلى اإلخالل بالقواعد الشرعیة التي تقوم علیھا الحیاة 
الزوجیة وزلزلة قواعد األسرة التي ھي عماد المجتمع، كما انھا ستحول ذلك 

  .میثاق الغلیظ إلى عالقة محرمة باطلة شرعاالرباط المقدس وال
تكمن أھمیة البحث في أھمیة موضوعھ حیث أنھ متعلق : أھمیة البحث: ثانیا

باألسرة التي ھي عماد المجتمع، ومن أھمیة األحكام التي جاءت لتضبط العالقات 
بین أفرادھا، وتبین الحقوق والواجبات المتعلقة بالحیاة األسریة والقواعد 

  .یة التي تقوم علیھاالشرع
  : یھدف البحث إلى تحقیق جملة من األھداف منھا: أھداف البحث: ثالثا

بیان سعة الشریعة اإلسالمیة ومرونتھا في النظر لتغیر أنماط الحیاة -١
وأسالیبھا، وأثر ذلك في تغیر األحكام بتغیر الظروف واألحوال، في مسائل 

  .األحوال الشخصیة وفي غیرھا
ماھیة الثوابت في الشریعة اإلسالمیة، ومحافظتھا على  وء على إلقاء الض-٢

الھویة الخاصة لألمة مع عدم إھمالھا لموضوع المتغیرات، في أحكام الشریعة 
  .بعامة وفي مسائل األحوال الشخصیة بخاصة

  . نقض شبھ دعاة تغییر الثوابت في مسائل األحوال  الشخصیة-٣
  :  أسئلة البحث: رابعا

اھر سعة الشریعة اإلسالمیة ومرونتھا، وأثر ذلك في تغیر األحكام ما ھي مظ-١
  بتغیر الظروف واألحوال، في مسائل األحوال الشخصیة وفي غیرھا؟

ما المراد بالثوابت في الشریعة اإلسالمیة، وما ھو أثرھا في المحافظة على -٢
المتجددة، الھویة الخاصة لألمة، وكیف وازنت الشریعة بینھا وبین مسائل الحیاة 

  في أحكام الشریعة بعامة وفي مسائل األحوال الشخصیة بخاصة؟
ما ھي أھم شبھات دعاة تغییر الثوابت في مسائل األحوال  الشخصیة، وكیف -٣

  یمكن اإلجابة عنھا؟
  :منھجیة البحث: خامسا

باستخدام المنھج المنھج الوصفي التحلیلي من خالل بیان      سیقوم الباحث 
بت والمتغیرات في الشریعة اإلسالمیة بعامة وفي مسائل األحوال طبیعة الثوا

المنھج النقلي الذي یقوم على جمع األدلة الشخصیة بخاصة، كما سیتبع 
 الباحث والنصوص واألحكام الشرعیة المتعلقة بموضوع البحث، كما سیتبع

المنھج الجدلي، الذي یقوم على التناظر والتحاور مع اآلخرین، حیث سیتم 
ستخدامھ في رد الشبھات المتعلقة باألحكام الشرعیة المتعلقة باألسرة والمثارة ا

  .حول طبیعة الحقوق والواجبات المترتبة على عقد الزواج
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  : الدراسات السابقة : سادسا
   ھناك الكثیر من الدراسات واألبحاث المتعلقة بدراسة الثابت والمتغیر في 

الكثیر من الدراسات المتعلقة باألسرة واألحكام الشریعة اإلسالمیة، كما ان ھناك 
الشرعیة المتعلقة بھا، وتتضمن دراسة وتحلیل للكثیر من الدعوات التي تطالب 
بتغییر قوانین األحوال الشخصیة، وطبیعة تلك التعدیالت التي تریدھا، ومن ھذه 

  : الدراسات على سبیل التمثیل ال الحصر
ع اإلسالمي دراسة أصولیة تحلیلیة، للباحث الثوابت والمتغیرات في التشری-١

رائد أبو مؤنس، بین فیھا مفھوم الثوابت والمتغیرات، ومسوغات التجدید في 
التشریع اإلسالمي، وأنواع التغییر ومناھجھ، والتجدید عند المعاصرین، وصاحب 
الحق في القیام بالتغییر، وما ھو التغییر المقبول من غیره، والتعلیل والمصلحة 
وبناء الحكام علیھا، والتأویل وضوابطھ، ومجاالت الثبات والتغیر في التشریع 

  )١ (.اإلسالمي

أثر الظرف في تغیر األحكام الشرعیة، للباحث خلیل نعراني، رسالة ماجستیر -٢
، بین فیھا ٢٠٠٣في جامعة النجاح الوطنیة نابلس إشراف على السرطاوي، 

ومدى تأثیرھا على األحكام، والخطة ممیزات الشریعة اإلسالمیة، والظروف 
التشریعیة التي تحدد أنواع األحكام التي یؤثر علیھا الظرف، وأقوال العلماء في 

   )٢(. أنواع األحكام التي یؤثر علیھا الظرف
 السیاسة الشرعیة في األحوال الشخصیة، للباحث عبد الفتاح عمرو، بین -٣

وال الشخصیة، والمجاالت التي فیھا مفھوم السیاسة الشرعیة، ومفھوم األح
تدخل فیھا السیاسة الشرعیة من موضوعات األحوال الشخصیة مثل زواج السر 
وزواج الكتابیات، وأثر السن في الزواج، وآثار الزواج ، والطالق، والتفریق 

  )٣ (.واإلرث، وغیر ذلك من المسائل

لقرضاوي، عوامل السعة والمرونة في الشریعة اإلسالمیة للباحث یوسف ا-٤
تطرق فیھا ألھم ھذه العوامل، ومنھا أدلة التشریع فیما ال نص فیھ، واھتمام 
النصوص باألحكام الكلیة، وقابلیتھا لتعدد األفھام، ومراعاة الضرورات والظروف 

  )٤ (.االستثنائیة، وتغیر الفتوى بتغیر األزمنة واألمكنة واألحوال واألعراف

                                           
أب�و م�ؤنس، رائ�د، الثواب�ت والمتغی�رات ف�ي الت�شریع اإلس�المي دراس�ة أص�ولیة تحلیلی�ة،            ) ( ١

 .ز حریز ، المشرف عبد المع٢٠٠٤رسالة دكتوراه في الجامعة األردنیة، 
نعراني، خلیل، أثر الظرف في تغیر األحكام الشرعیة، رسالة ماجستیر ف�ي جامع�ة النج�اح    ) ( ٢

 .٢٠٠٣الوطنیة، نابلس إشراف، على السرطاوي، 
، ١عمرو، عبد الفتاح، السیاسة الشرعیة في األحوال الشخ�صیة، دار النف�ائس، عم�ان، ط   ) ( ٣

١٩٩٨-١٤١٨. 
سعة والمرونة في الشریعة اإلسالمیة، من مشورات اللجنة القرضاوي، یوسف، عوامل ال) ( ٤

 .٢٠٠٢االستشاریة العلیا للعمل على استكمال تطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة، الكویت، 



 - ١٣٨٧ -

رؤیٌة نقدیٌة من " سیداو"ل التمییز ضد المرأة اتفاقیة القضاء على كافة أشكا-٥
منظوٍر شرعٍي ، من إعداد اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل، وفي معرض 
تعلیقھ على المادة السادسة عشرة والتي تنص على القضاء على التمییز ضد 

تفاقیة المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات األسریة بین ما ھذه اال
  . من إیجابیات وسلبیات، وقام بنقدھا

الجندر ، للباحث مثنى أمین الكردستاني و كامیلیا حلمي محمد ، وقد بحث -٦
منشأ ھذه الكلمة ومعناه، والجھة التي أسھمت في إظھاره، كما تطرق لبعض 
آثارھا على األسرة كإلغاء دور األب من خالل رفض السلطة األبویة، ورفض 

واج، ورفض األمومة واإلنجاب، وإباحة الشذوذ الجنسي وبناء األسرة والز
األسرة الالنمطیة، ونقد نظام الزواج واألسرة اإلسالمیة، كما بین مجاالت 
المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة في نطاق األسرة التي یقتضیھا ھذا 

  . المفھوم
جتھادات الفقھیَّة المسؤولیات اإلداریة لألسرة في الشریعة اإلسالمیَّة واال-٧

ومدى موافقتھا للعقل السلیم والفطرة اإلنسانیَّة ، للباحث محمد محروس 
المدرس األعظمي، تطرق فیھ لمھام الرجل والمرأة في األسرة، وتطرق لمسألة 

  . القوامة، وغیرھا
قضایا المرأة في المؤتمرات الدولیة دراسة نقدیة في ضوء اإلسالم، فؤاد العبد -٨

 وھي رسالة دكتوراه في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، تطرق الكریم ،
فیھا للحریة عند الغرب وعالقتھا بقضیة المرأة، كما تطرق للحدیث عن موضوع 

  .المساواة في العقد األممي وعالقتھ بقضایا المرأة
  :یتكون البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة: موضوعات البحث: سابعًا

التعریف باألحوال الشخصیة وموضوعاتھا، ومكانتھا في الشریعة : ألولالمبحث ا
  .والقانون، وسر الحملة على قوانین األحوال الشخصیة

المراد بالثبات والمتغیر في الشریعة اإلسالمة، وكیف وازنت : المبحث الثاني
  .الشریعة اإلسالمیة بینھما

  .ي الشریعة والقانونتطبیقات على الثوابت والمتغیرات ف: المبحث الثالث
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  املبحث األول

  التعريف باألحوال الشخصية 

  وموضوعاتها ومكانتها يف الشريعة والقانون

  يهاوسر احلملة عل

 اطب اول

وال اا ط وم   
  

    األحوال الشخصیة مصطلح غربي یطلقھ الغربیون على األحكام التي تنظم 
تب على ھذه األحكام من آثار حقوقیة، والتزامات عالقة اإلنسان بأسرتھ وما یتر

أدبیة فھو موضوع عندھم في مقابلة األحكام المدنیة التي تنظم عالقة اإلنسان 
  :فالقوانین عندھم قسمت إلى قسمین) ١(بأفراد المجتمع خارج أسرتھ، 

یتعلق باألشخاص ویحكم الروابط الشخصیة فسمي بقانون األحوال : أحدھما
  .الشخصیة

یتعلق باألموال ویحكم الروابط المالیة وسمي باألحوال العینیة، وشاع : آلخروا
االصطالحان في الفقھ الغربي، ومن ھذا یتبین أن اصطالح األحوال الشخصیة 
المعروف في التشریعات العربیة، وفي كتابات الفقھاء المعاصرین مأخوذ من 

لیفھ حدیثا بعد أن نزح إلینا الفقھ الغربي، ولیس لھ ذكر في كتبھم إال فیما تم تأ
  )٢(. الفقھ الغربي

ومصطلح األحوال الشخصیة لم یكن معروفا عند الفقھاء المسلمین بھذا االسم،     
ولكنھم عرفوه بمدلولھ، حیث أنھم كانوا یفردون كل بحث من أبحاثھ باسم 

كتاب المھر، كتاب النفقات ، كتاب الطالق، كتاب الفرائض، : خاص، فیقولون
  )٣ (.اب الوصایا وھكذاكت

                                           
، ٢٠١٠ لسنة ٣٦األشقر، عمر،الواضح في شرح قانون األحوال الشخصیة األردني رقم ) ( ١

 .١١، ص٢٠١٥-١٤٣٦، ٦دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، ط
، ٢٠٠١الجندي، احمد نصر، األحوال الشخصیة في اإلسالم، دار المعارف، القاھرة، ) ( ٢
 .٣ص
، ١عمرو، عبد الفتاح، السیاسة الشرعیة في األحوال الشخصیة، دار النفائس، عمان، ط) ( ٣

 .٣٩، ص ١٩٩٨-١٤١٨
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ب اطا  

وال ات اوو   

   في معرض تنظیمھ للسلطة القضائیة نص الدستور األردني في المادة التاسعة 
المحاكم النظامیة والمحاكم : والتسعین على تقسیم المحاكم إلى ثالثة أنواع ھي

 المائة على تقسیم المحاكم الدینیة والمحاكم الخاصة، ونص في المادة الرابعة بعد
الدینیة إلى محاكم شرعیة ومحاكم الطوائف الدینیة األخرى، ونص في المادة 

  :الخامسة بعد المائة على القضایا التي تختص بھا المحاكم الشرعیة، وھي
  . مسائل األحوال الشخصیة للمسلمین  -١
ا غیر مسلم قضایا الدیة إذا كان الفریقان كالھما مسلمین أو كان أحدھم-٢

  .ورضي الفریقان أن یكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعیة 
  .األمور المختصة باألوقاف اإلسالمیة-٣

     وھذه المادة المجملة في الدستور فسرھا قانون أصول الماحكمات الشرعیة، 
 قانون معدل لقانون ٢٠١٦ لسنة  )١١(فقد نصت المادة الثانیة من  قانون رقم 

  :حاكمات الشرعیةاصول الم
   -:تنظر المحاكم الشرعیة وتفصل في المواد التالیة 

الوقف وانشاؤه من قبل المسلمین وشروطھ والتولیة علیھ واستبدالھ وما لھ -١
عالقة بإدارتھ الداخلیة وتحویلھ المسقفات والمستغالت الوقفیة لإلجارتین 

  . وربطھما بالمقاطعة 
 وقفین أو بصحة الوقف وما یترتب علیھ من الَدعاوى المتعلقة بالنزاع بین-٢

حقوق أسست بعرف خاص أَما إذا اَدعى أحد الطرفین بملكیة العقار المتنازع فیھ 
  مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من األوقاف المشھورة

شھرة شائعة عند أھل القریة أو المحلة وأبرز مدعي الملكیة في جمیع ھذه 
اقا ومستندات تعزز ادعاؤه فعلى المحكمة أن تؤجل السیر في الحاالت أور

 ما  الدعوى وتكلفھ مراجعة المحكمة ذات الصالحیة خالل مدة معقولة ، فإذا أبرز
یدل على إقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعیة وقف السیر 

ار وإَلا سارت في الدعوى التي أمامھا إلى أن تبَت المحكمة في شأن ملكیة العق
  .في الدعوى وأكملتھا

  .مداینات أموال االیتام واألوقاف المربوطة بحجج شرعیة -٣
  . الوالیة والوصایة والوراثة -٤
  .الحجر وفكھ وإثبات الُرشد -٥
  . نصب القِیم والوِصي وعزلھما -٦
  . المفقود -٧
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ر والنفقة المناكحات والمفارقات والمھر والجھاز وما یدفع على حساب المھ-٨
  .والَنسب والحضانة 

  . كل ما یحدث بین الزوجین ویكون مصدره عقد الزواج-٩
تحریر التركات الواجب تحریرھا والفصل في اإلدعاء بملكیة أعیانھا والحكم -١٠

في دعاوى الدیون التي علیھا، إَلا ما كان متعلقا بمال غیر منقول أو ناشئًا عن 
 بین الورثة وتعیین حصص الوارثین الشرعیة معاملة ربویة وتصفیتھا وتقسیمھا

  . واإلنتقالیة 
طلبات الدیة واألرش إذا كان الفریقان مسلمین وكذلك إذا كان أحدھما غیر -١١

  . مسلم ورضیا أن یكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعیة 
  . التخارج من التركة كلھا أو بعضھا في االموال المنقولة وغیر المنقولة -١٢
  . الھبة في مرض الموت -١٣
اإلذن للولي والوصي والمتوِلي والقِیم ومحاسبتھم والحكم بنتائج ھذه -١٤

  . المحاسبة 
الَدعاوى المتعلقة باألوقاف االسالمیة المسجَلة لدى المحاكم الشرعیة إذا -١٥

  . كان الواقف غیر مسلم واَتفق الفرقاءعلى ذلك 
  . المسلمین كل ما یتعلق باألحوال الشخصیة بین -١٦
  . وما ینشأ عنھ  مأذونیھا و أحدكل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعیة أ-١٧
  . الوصَیة وإثباتھا -١٨
  )١ (.تنظیم الوكاالت المتعلقة بأعمال المحاكم الشرعیة -١٩

    مما تقدم یتضح أن المحاكم الشرعیة تختص بالقضایا المتعلقة باألوقاف 
ایة والوراثة والحجر، والمفقود ونصب القِیم والوِصي الوالیة والوصاإلسالمیة، و

وعزلھما، ومداینات أموال االیتام واألوقاف المربوطة بحجج شرعیة، 
والمناكحات والمفارقات والمھر والجھاز وما یدفع على حساب المھر والنفقة 
والَنسب والحضانة، وكل ما یحدث بین الزوجین ویكون مصدره عقد الزواج، 

تركات، وطلبات الدیة بین المسلمین، والتخارج من التركة، والھبة في وتحریر ال
مرض الموت، واإلذن للولي والوصي والمتوِلي والقِیم ومحاسبتھم والحكم بنتائج 
ھذه المحاسبة، وكل ما یتعلق باألحوال الشخصیة بین المسلمین، وكل عقد زواج 

أ عنھ، والوصیَّة وإثباتھا، وما ینش  مأذونیھا سجل لدى المحاكم الشرعیة أو أحد
  )٢ (.وتنظیم الوكاالت المتعلقة بأعمال المحاكم الشرعیة 

تطبق : "    وقد نص الدستور األردني في المادة السادسة بعد المائة على أنھ
 ".المحاكم الشرعیة في قضائھا أحكام الشرع الشریف

                                           
 . ٢٠١٦نة  لس١١م برقم ١٧/٤/٢٠١٦ بتاریخ ٥٣٩٢ رقم العدد الجریدة الرسمیة) ( ١
 . ٢٠١٦ لسنة ١١م برقم ١٧/٤/٢٠١٦ بتاریخ ٥٣٩٢ رقم العدد الجریدة الرسمیة) ( ٢
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  اطب اث

وال ان اوا  ر ا  

 حملة دولیة عنوانھا الظاھر إنصاف المرأة تحت شعارات الحریة والمساواة  ھناك
والكرامة اإلنسانیة، وتعتبر أي تفریق بین الرجل والمرأة في أي مجال تمییزا یجب 

تعتبر أن توزیع األدوار داخل األسرة یعني ھضم حق المرأة، وتسلط الرجل تغییره، و
ساسیة كطرٍف في العالقة األسریة، ال یختلف علیھا، وظلمھا، وحرمانھا من حقوقھا األ

، فقد نصت اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة عن الطرف اآلخر بشيٍء
 لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة التمییز ضد المرأة یشكل انتھاكًا" على أن

لذي یؤكد على اإلیمان  وقد انطلقت في ذلك من میثاق األمم المتحدة ا)١(،"اإلنسان 
بالحقوق األساسیة لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء واألمم كبیرھا 

 واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي یؤكد على )٢(،"وصغیرھا من حقوق متساویة
عدم جواز التمییز ، ویعلن أن جمیع الناس یولدون أحرارًا، متساوین في الكرامة " 
.")٣(  

  
  

                                           
 .دیباجة اتفاقیة سیداو) ( ١
 .میثاق األمم المتحدة، الدیباجة، والفقرة الثالثة من المادة األولى) ( ٢
 .دیباجة اتفاقیة سیداو) ( ٣
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  املبحث الثاني

   املراد بالثابت واملتغري يف أحكام الشريعة اإلسالمية

  وكيف وازنت الشريعة اإلسالمية بينها

  اطب اول

ا رم اأ  تواا  

     تعددت تعبیرات العلماء في بیان معنى الثابت والمتغیر وعبراتھم وإن 
مدلولھا، ومن ھذه التعریفات تعریف الثابت اختلفت ألفاظھا إال انھا  متفقة في 

المعلوم من الدین بالضرورة مما ھو مجمع علیھ، وھو ذلك القدر الذي : بأنھ
یمثل دین اإلسالم، ویمثل ھویتھ وحقیقتھ بحیث ال یتصور إسالم بدونھ، وھذا 
القدر یمكن باطمئنان أن تطلق علیھ الثابت، ألنھ یالزم حالة واحدة وصورة 

ومن )  ١(ى جمیع أشخاص األمة في كل مكان وزمان وعلى كل حال،واحدة لد
ما كان في التشریع اإلسالمي غیر قابل لذاتھ : تعریفات العلماء للثوابت أنھا

ومن تعریفاتھ )   ٢(لتصرف المجتھد فیھ بما یخرجھ عن كیفیتھ المقصودة شرعا،
 التغییر والتبدیل أنھا األحكام الصحیحة المحققة المستقرة التي ال تقبل: أیضا

ومن ھذه التعریفات )  ٣(سواء أكانت في العقیدة أم في األخالق أم في األحكام،
یتضخ أن ھناك مجاالت تدل على الثابت من األحكام كأن یكون من مواضع 
اإلجماع ، أو من المعلوم من الدین بالضرورة، أو ما كان من األحكام یمثل ھویة 

ور إسالم بدونھ، أو ما كان من األحكام مالزما اإلسالم وحقیقتھ بحیث ال یتص
لحالة واحدة وصورة واحدة لدى جمیع أشخاص األمة في كل مكان وزمان وعلى 
كل حال، أو ما ال مجال فیھ لالجتھاد من األحكام، وكان من األحكام المستقرة 

  :التي ال تقبل التغییر والتبدیل، وفیما یلي بیان لھذه المجاالت

 من الثوابت وقطعیات الشریعة التي ال تجوز :لوم من الدين بالضرورة   المع: أوالً  

مخالفتھا ما علم من دین اهللا تعالى بالضرورة، مث�ل وج�وب ال�صالة وغیرھ�ا م�ن                  
أرك��ان اإلس��الم كالزك��اة وال��صوم والح��ج، وم��ا حرم��ھ اإلس��الم تحریم��ا قاطع��ا مث��ل  

لعلماء تعمد الحكم بما تحریم الزنا وتحریم اللواط وتحریم شرب الخمر ، وقد عد ا       
فم�ن  : " یخالفھا تكذیبًا هللا تع�الى ورس�ولھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم، ق�ال ال�شیرازي              

                                           
 .٢٠أبو مؤنس، ص)( ١
 .٢٤أبو مؤنس، ص)( ٢
لي، محمد، الثوابت والمتغیرات في الشریعة اإلسالمیة، بحث مقدم لمؤتمر مكة الزحی) ( ٣

المكرمة الثالث عشر، المجتمع المسلم بین الثوابت والمتغیرات، رابطة العالم اإلسالمي، 
 .٧، ص٢٠١٢-١٤٣٢
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خالف في شيء من ذلك بعد العلم فھ�و ك�افر، ألن ذل�ك معل�وم م�ن دی�ن اهللا تع�الى                  
 - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    -ضرورة ، فمن خالف فیھ فق�د ك�ذب اهللا تع�الى ورس�ولھ               

   )١ (.هفي خبرھما ، فحكم بكفر

 م�ن الثواب�ت ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة الحك�م       :الحكم الثابت بـدليل قطعـي   : ثانياً  

قطعي الداللة، وھذا ال  )   ٢(الثابت بآیة قرآنیة قطعیة في داللتھا، أو حدیث متواتر          
مجال لالجتھاد فیھ من ناحیة ثبوتھ، فھ�و ثاب�ت قطع�ا، وال م�ن حی�ث داللت�ھ، ألن�ھ         

اه، وھذا الحكم الثابت بنص قطعي الثبوت قطعي الدالل�ة  یدل داللة قطعیة على معن    
یعد في ال�شریعة اإلس�المیة م�ن الثواب�ت ألن�ھ م�ن قطعی�ات ال�شریعة الت�ي ال یح�ل                      
االخ���تالف فیھ���ا، وال یج���وز أن ن���أتي فیھ���ا ب���رأي آخ���ر، وینطب���ق علی���ھ القاع���دة  

 ،  وال یح��ل االجتھ���اد فیھ���ا "ال مج���ال لالجتھ���اد ف��ي م���ورد ال���نص : " المعروف��ة  
: للوصول إلى حكٍم یخالف ما دل علیھ ھذا النص القطعي، قال الغزال�ي رحم�ھ اهللا               

: كل حكم شرعي لیس فیھ دلیل قطع�ي، وإنم�ا نعن�ي بالمجتھ�د فی�ھ      : المجتھد فیھ "
ما ال یكون المخطئ فیھ آثم�ًا، كوج�وب ال�صلوات الخم�س والزك�وات، وم�ا اتفق�ت          

 ی�أثم فیھ�ا المخ�الف، فل�یس ذل�ك      علیھ األمة من جلیات الشرع، فیھ�ا أدل�ة قطعی�ة،    
وأم�ا م�ا فی�ھ االجتھ�اد فم�ا ك�ان م�ن األحك�ام         : " وق�ال اآلم�دي   ) ٣(،"محل االجتھاد 

وقولنا دلیلھ ظني تمییز لھ عما كان دلیل�ھ منھ�ا     :" ....وقال" الشرعیة دلیلھ ظني  
قطعیًا كالعبادات الخمس ونحوھا ، فإنھا لیست محًال لالجتھاد فیھا ، ألن المخطئ       

 )٤ (،"ھا یعد آثمًا ، والمسائل االجتھادیة ما ال یعد المخطئ فیھ�ا باجتھ�اده آثم�ًا                  فی
ومما تجدر اإلشارة إلیھ أن كل نص قاطع في الداللة          : " وقال الدریني رحمھ اهللا     

عل��ى معن��اه ، بحی��ث أص��بح مف��سرًا ، تت��ضح فی��ھ إرادة ال��شارع ، دون ل��بس أو       
وذل���ك : " ومث���ل ل���ذلك بقول���ھ  " غم���وض، ال یج���وز االجتھ���اد فی���ھ ، ب���ل یح���رم    

كالن���صوص المتعلق���ة بالعقائ���د والعب���ادات والمق���درات م���ن الكف���ارات والح���دود       
وفرائض اإلرث ، والن�صوص المتعلق�ة بأمھ�ات الف�ضائل ، والقواع�د العام�ة ، أو                  

                                           
 ، ١، اللمع في أصول الفقھ ، ط  ) ٤٧٦ت ( الشیرازي ، أبو إسحاق إبراھیم بن علي ، ) ( ١

محیي الدین مستو و یوسف علي بدوي، دار الكلم الطیب، دار ابن كثیر، دمشق، : قالمحق
  .  ٢٥٩، ص ١٩٩٥ – ١٤١٦

الذي یرویھ عدد یستحیل تواطؤھم واتفاقھم وعلى الكذب ، حیث یرویھ :  الحدیث المتواتر) ( ٢
ء الرواة في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثیرون یحكم العقل عادًة باستحالة أن یكون ھؤال

قد اتفقوا على اختالق ھذا الخبر، وھو یفید العلم الیقیني القطعي، ولھذا كان الحدیث المتواتر 
، ٨الطحان ، محمود، تیسیر مصطلح الحدیث، ط . مقبوًال دون حاجة للنظر في أحوال رواتھ

  .٢٠-١٩الریاض، مكتبة المعارف، ص 
 ٣٥٤ ، ص ٢الغزالي ، المستصفى ج ) ( ٣
 ٢٧٧، ص ٦ وانظر أیضًا البحر الرائق ج ١٤٣ ، ص  ٤دي ، اإلحكام جاآلم) ( ٤
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 ومما یعد من الثواب�ت    )١(،"أساسیات الشریعة ، وكل ما ثبت من الدین بالضرورة        
وال مج��ال فی��ھ لالجتھ��اد ف��ي مج��ال الن��صوص م��ن حی��ث    الت��ي ال تح��ل مخالفتھ��ا،  

الع�ام ال�ذي لحق�ھ م�ا یمن�ع احتم�ال التخ�صیص، ذل�ك أن دالل�ة الع�ام عل�ى                    : داللتھا
ف�إذا اقت��رن ب��النص م�ا ینف��ي احتم��ال    العم�وم ظنی��ة ألن الع�ام یحتم��ل التخ��صیص،   

ھ التخصیص فإنھ یصبح قطعیًا في داللتھ على العموم، واللف�ظ المجم�ل ال�ذي یتبع�               
الشارع ب�نص یبین�ھ، واللف�ظ الخ�اص ال�ذي ی�دل عل�ى معن�اه دالل�ًة قطعی�ًة، كقول�ھ                       

   )٣(. حیث ال تحتمل العشرة زیادًة وال نقصًا)٢("تلك عشرٌة كاملٌة : " تعالى 
فالمسائل الت�ي اتف�ق علیھ�ا العلم�اء ال یج�وز االجتھ�اد              : )٤(مواضع اإلجماع : ثالثًا  

أن األم��ة مع��صومة ع��ن الخط��أ ، ف��إذا اتف��ق    فیھ��ا ، وفك��رة اإلجم��اع مبنی��ٌة عل��ى   
علماؤھ��ا عل��ى ق��ول ، ك��ان ھ��ذا الق��ول حق��ًا قطع��ًا ، وتح��رم مخالفت��ھ ف��ي اإلفت��اء       
والقضاء ، وكان الحكم المخالف لھ خطئًا وإثمًا وباطًال ، ولھذا قال العلماء إن من 

خالف�ھ  شرط المجتھد معرفة اإلجماع ، حتى ال یقول المجتھد قاضیًا كان أم مفتیًا ب        
)٥(.  

ما لم یعلم من دین اهللا عز وجل وال عن رسولھ صلى اهللا           " :قال الشيرازي        

علیھ وسلم ضرورة كاألحكام التي تثبت بإجماع الصحابة وفقھاء األعصار ولكنھا 
لم تعلم من دین الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ضرورة فالحق من ذل�ك ف�ي واح�د،           

اه باط�ٌل، فم�ن خ�الف ف�ي ش�يء م�ن ذل�ك بع�د                 وھو ما أجمع الناس علیھ، وما ع�د       
     )٦(". العلم بھ فھو فاسق

      ومن الثوابت في النظم المعاصرة ما یتعلق  بالقیم األساسیة للمجتمع التي ال 
، فیج�ب أن ت�صب العملی�ة االجتھادی�ة     )٧(یجوز تجاوزھا ، كالعـدل والم�ساواة م�ثالً   

ألساس�یة ، س�واًء أك�ان اجتھ�ادًا ف�ي      في حصیلتھا النھائیة ف�ي تحقی�ق ھ�ذه الق�یم ا           
اس��تنباط األحك���ام م��ن الن���صوص ، ف��ي اإلفت���اء أو ف��ي الق���ضاء ، أم ف��ي عملی���ة      

                                           
، المناھج األصولیة في االجتھاد بالرأي  ) ١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥( الدریني ، محمد فتحي ، ) ( ١

  .٢٠الشركة المتحدة للتوزیع ،  ص :  ، دمشق ٢في التشریع اإلسالمي ، ط 
  .١٩٦سورة البقرة ، اآلیة ) ( ٢
 ، مجلة جامعة ٢٠٣، عبد الرؤوف ، ضوابط االجتھاد مع ورود النص ، ص الخرابشة ) ( ٣

 ٢٠٥-٢٠٣من ص .  ١٩٩٧، ٢ ع١٣دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة ، م 
 على أمر من - صلى اهللا علیھ وسلم –ھو اتفاق علماء العصر من أمة محمد : اإلجماع ) ( ٤

ن أحمد بن قدامة المقدسي ، روضة الناظر ابن قدامة ، موفق الدین عبد اهللا ب.أمور الدین 
   ٣٣١ ، ص ١م ، ج١٩٨٤-ھـ١٤٠٤م ، مكتبة المعارف ، الریاض ، ٢ ، ٢وجنة المناظر ، ط

الدسوقي ، محمد ، االجتھاد والتقلید في الشریعة اإلسالمیة ، دار الثقافة ، قطر ، الدوحة ) ( ٥
  .٦٩ ، ص ١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧ ، ١، ط
  .٢٥٩ في أصول الفقھ ، ص الشیرازي ، اللمع) ( ٦
الكیالني ، عبد اهللا ابراھیم زید ، السلطة العامة وقیودھا في الدولة اإلسالمیة ، رسالة ) ( ٧

  .٥٣دكتوراه ، الجامعة األردنیة ، عمان ، األردن ، ص 
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التشریع وسن القوانین ، أم في تطبیق ھذه القوانین ، فالدولة اإلس�المیة متمی�زة               
بقیمھا ومعاییرھا المستمدة من النصوص القاطعة ، وھذه القیم تمثل المشروعیة        

الدولة بحیث ینبغ�ي أن یك�ون االجتھ�اد الجزئ�ي م�ن ذوي االجتھ�اد غی�ر           العلیا في   
متع��ارض م��ع الق��یم العلی��ا للدول��ة وإال ك��ان االجتھ��اد الجزئ��ي غی��ر مواف��ق لم��راد    

 ، وم�ن الثواب�ت أی�ضا ك�ل م�ا یتعل�ق بالنظ�ام الع�ام         )١(الشارع ، وھ�ذا آی�ة بطالن�ھ        
یث یعتبر أي تصرف یخالف�ھ  واآلداب العامة، فال یجوز االتفاق على مخالفتھما، ح    

 م��ن النظ��ام الع��ام بوج��ھ خ��اص األحك��ام  ب��اطًال، وق��د ع��د الق��انون الم��دني األردن��ي 
  )٢ (.المتعلقة باألحوال الشخصیة

ب اطا  

ا رم اأ  راتا  

ما كان في التشریع :  ھي عكس الثوابت، وھي جمع متغیر، وھو: المتغيرات

، ) ٣ ( لتصرف المجتھد فیھ وفق أصول التشریع وقواعدهاإلسالمي قابال
والمتغیرات في الشریعة ھي األحكام التي تتغیر بحسب الزمان والمكان وحسب 
األشخاص واألحوال لتحقیق المقاصد العامة للشریعة ومبادئھا الكلیة ومراعاة 

: ت علىوتطلق المتغیرا)   ٤(الظروف والمناسبات لكنھا تبقى في إطار الشریعة،
: ھو إدراك الطرف الراجح، والنظر: ما كان من األحكام محل ظن ونظر، والظن

ترتیب أمور معلومة للتوصل بھا إلى مجھول، فھو مكون من مقدمات قد تكون 
ظنیة تحتاج إلى إقامة دلیل وبیان جھة الداللة، ومن ھنا یمكن مناقشة الدلیل 

یخرج المسألة من حد الثبات إلى ویمكن مناقشة داللتھ على المدلول، وكل ذلك 
ومن ھذه التعریفات یتضح أن المتغیرات، ما كان من األحكام محل ) ٥ (حد التغیر

نظر، وظن بأن ال یكون قطعیا ، وھو یتغیر بتغیر الزمان والمكان واألشخاص، 
  ویقبل االجتھاد، 

                                           
  ،١٨٢المرجع نفسھ ، ص ) ( ١
ترط أن یكون المحل یش -١: "  من القانون المدني األردني على أنھ ١٦٣تنص المادة ) ( ٢

 فان منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفا للنظام العام أو لآلداب -٢قابال لحكم العقد ، 
 ویعتبر من النظام العام بوجھ خاص األحكام المتعلقة باألحوال الشخصیة -٣كان العقد باطـًال ، 

. "....... 
 .٢٥أبو مؤنس، ص)( ٣
لمتغیرات في الشریعة اإلسالمیة، بحث مقدم لمؤتمر مكة الزحیلي، محمد، الثوابت وا) ( ٤

المكرمة الثالث عشر، المجتمع المسلم بین الثوابت والمتغیرات، رابطة العالم اإلسالمي، 
 .٧، ص٢٠١٢-١٤٣٢

 .٢٠أبو مؤنس، ص)( ٥
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  :ومن المتغيرات

 الت�ي ل�م ی�رد فیھ�ا ن�ص         الحكم المستنبط ف�ي الم�سائل     -النوع األول من المتغيرات   

ما ال نص فیھ م�ن األحك�ام،    من األحكام  الشرعیة التي تعد من المتغیرات: خاص
ك��الحكم المبن��ي عل���ى القی��اس أو الم���صلحة أو الع��رف أو غیرھ���ا، ووج��ود ھ���ذه      
المصادر أمر في غایة األھمی�ة  للوص�ول للحك�م فیم�ا ال ن�ص فی�ھ ، كم�ا اش�تملت                

ة م�ن المب�ادئ والقواع�د العام�ة الت�ي یمك�ن         نصوص القرآن والسنة على مجموع�     
للمجتھد أن یرج�ع لھ�ا ف�ي اس�تنباط األحك�ام للم�ستجدات الت�ي ت�ستجد ، والن�وازل               

ف�ألن الوق�ائع ف�ي الوج�ود ال تنح�صر، ف��ال      : " ق�ال ال�شاطبي رحم�ھ    )١(الت�ي تن�زل  
یصح دخولھ�ا تح�ت األدل�ة المنح�صرة، ول�ذلك احت�یج إل�ى ف�تح ب�اب االجتھ�اد م�ن                

غیره، فال بد من حدوث وقائع ال تكون منصوصا على حكمھا، وال یوجد القیاس و
لألولین فیھا اجتھاد، وعند ذلك فإما أن یت�رك الن�اس فیھ�ا م�ع أھ�وائھم، أو ینظ�ر         

  وق��د )٢("فیھ��ا بغی��ر اجتھ��اد ش��رعي، وھ��و أی��ضًا اتب��اع للھ��وى، وذل��ك كل��ھ ف��ساد 
 ن�ص بم�ا رواه البخ�اري       استدل العلماء على  مشروعیة االجتھاد فیما لم یرد فی�ھ          

رحمھ اهللا عن عمرو بن العـاص رض�ي اهللا عن�ھ  أن�ھ س�مع رس�ول اهللا ص�لى اهللا           
إذا حك��م الح��اكم فاجتھ��د ث��م أص��اب  فل��ھ أج��ران، وإذا حك��م   : " علی��ھ وس��لم یق��ول

  . )٣("فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر

اغ تق�دم أن�ھ ال م�س      : االجتھ�اد فیم�ا فی�ھ ن�ص ظن�ي           -النوع الثاني من المتغيرات     

لالجتھاد في موضع النص القطعي، وأما النص الظني فیجوز االجتھاد فیھ، سواًء 
وم��ن مج��االت االجتھ��اد ف��ي ال��نص الظن��ي  .أكان��ت الظنی��ة ف��ي ثبوت��ھ أم ف��ي داللت��ھ

البحث في سنده، فإن المجتھد ینبغي أن یبحث أوًال ف�ي ثب�وت ال�نص، إذ ال یج�وز          
اني م��ن ان��واع االجتھ��اد ف��ي ال��نص  االحتج��اج إال ب��نص ثاب��ت معتب��ر، والن��وع الث��  

الظني االجتھاد في داللت�ھ حی�ث أن ال�نص الظن�ي الدالل�ة یحتم�ل وجوھ�ًا ع�دًة ف�ي            
التفسیر، ولھذا ففیھ مجاٌل لالجتھاد، ومجال االجتھاد فیھ یكون ف�ي الوج�وه الت�ي               

                                           
أبو البصل، عبد الناصر، المدخل إلى فقھ النوازل ، مجلة أبحاث الیرموك، سلسلة العلوم ) ( ١
  .١٩٩٧، ) أ ( ، العدد ١٣نسانیة اإلجتماعیة، ماإل

الشاطبي ، إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ، الموافقات في أصول الفقھ ، ) ( ٢
  .٥٥ ، ص ٤عبد اهللا دراز ، ج: م ، تحقیق ٤دار الفكر ، بیروت ، 

: م ، تحقیق ٦ ، ٣رواه البخاري ، البخاري ، محمد بن إسماعیل ، ، الجامع الصحیح ، ط) ( ٣
م ، كتاب االعتصام ١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧مصطفى دیب البغا ، دار ابن كثیر ، الیمامة ، بیروت ، 

 ، ٦ ، ج ٦٨٠٥بالكتاب والسنة ، باب أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ ، رقم الحدیث 
٢٦٧٦.  
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 وھ�و ف�ي الب�دائع    : " -ف�ي تعری�ف اللق�ضاء   –ق�ال اب�ن نج�یم    ) ١(. یحتملھ�ا ال�نص  
الناس بالحق ، وھو الثابت عند اهللا تعالى من حكم الحادث�ة ، إم�ا قطع�ًا     الحكم بین   

، بأن كان علیھ دلیل قطعي ، وھو النص المفسر م�ن الكت�اب أو ال�سنة المت�واترة              
أو الم�شھورة أو اإلجم��اع ، وإم�ا ظ��اھرًا ب��أن أق�ام علی��ھ دل��یًال ظ�اھرًا یوج��ب عل��م     

نة، ول�و خب�ر واح�د والقی�اس،     غالب الرأي وأكثر الظن، وھ�و ظ�اھر الكت�اب وال�س       
وذلك في المسائل االجتھادیة التي اختلف فیھا الفقھاء، أو التي ال روایة فیھا عن 
السلف، فلو قضى بما قام الدلیل القطعي على خالفھ ل�م یج�ز، ألن�ھ ق�ضى بالباط�ل               
قطعًا، وكذا لو قضى في موضع االخ�تالف بم�ا ھ�و خ�ارج ع�ن أقاوی�ل الفقھ�اء ل�م                 

حق لم یعدوھم، ولذا لو قضى باالجتھاد فیما فی�ھ ن�ص ظ�اھر بخالف�ھ     یجز،  ألن ال 
  .)٢(" لم یجز ألن القیاس في مقابلة النص باطل ولو ظاھرا 

                                           
 ، ٣٥٤ ، ص ٢ ، الغزالي ، المستصفى ، ج ١٤٣ ، ص  ٤اآلمدي ، اإلحكام ، ج ) ( ١

، العجللوني، قواعد تفسیر النصوص وتطبیقاتھا ٢٥٩الشیرازي ، اللمع في أصول الفقھ ، ص 
 .٣٢، ٢٧في االجتھاد القضائي األردني، ص 

 ٢٧٧، ص ٦ابن نجیم ، البحر الرائق ، ج ) ( ٢
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  املبحث الثالث

  تطبيقات على الثوابت واملتغريات يف الشريعة والقانون

اشتملت الشریعة اإلسالمیة و قانون األحوال الشخ�صیة األردن�ي عل�ى الكثی�ر م�ن            
بیقات، وسیقوم الباحث بإیراد نماذج منھا حسب مفھ�وم الثواب�ت والمتغی�رات     التط

  :الذي اعتمده العلماء

  اطب اول

دزواج ود ا رات ات واواا   

=  <  ?  @  M  A  : دل على مشروعیة الخطبة قولھ تعالى:الخطبة-

I  H  G  F     E  D  C  BJ  L )بي صلى اهللا علیھ وسلم وقد خطب الن)١

 إنما أنا :عائشة رضي اهللا عنھا إلى أبي بكر رضي اهللا عنھ فقال لھ أبو بكر
، وقد نصت ) ٢(»أنت أخي في دین اهللا وكتابھ، وھي لي حالل«: أخوك، فقال

:  على تعریف الخطبة بأنھا)٣(المادة الثانیة من قانون األحوال الشخصیة األردني
ھ، ونصت المادة الثالثة على نماذج من الصور التي تتم طلب التزوج أو الوعد ب

ال ینعقد الزواج بالخطبة وال بقراءة الفاتحة وال بقبض أي شيء على "بھا، 
وتشترك ھذه الوسائل بأنھا من صور الوعد " حساب المھر وال بقبول الھدیة

بالزواج، وھي وسائل متغیرة، فھي لیست متعینة حیث یمكن أن یحصل الوعد 
  . زواج بأي وسیلة أخرىبال

 من قانون األحوال الشخصیة ١٣-٦تضمنت المواد من  :عقد الزواج وشروطه-

  :بیان الحكام المتعلقة بمفھوم عقد الزواج وأركانھ وشروطھ
فقد نصت المادة الخامسة من قانون األحوال الشخصیة األردني على أن -
، وھذه "وإیجاد نسل رةالزواج عقد بین رجل وامرأة تحل لھ شرعًا لتكوین أس"

المادة تعتبر من أھم مواد قانون األحوال الشخصیة ألنھا بینت أركان عقد الزواج 
وھذا من الثوابت، ) رجل وامرأة(ومقاصده، حیث نصت على أن الزواج عقد بین 

وما تعارفت علیھ بعض المجتمعات من زواج المثلین ال تعترف بھ الشریعة 
، )وامرأة تحل لھ شرعًا( تي اشتملت علیھا المادة ومن الثوابت ال. اإلسالمیة

                                           
   ٢٣٥: البقرة) ( ١
 الحدیث ، رقم٥، ص٧رواه البخاري، كتاب النكاح، باب تزویج الصغار من الكبار ج) ( ٢

٥٠٨١.   
 ٢٠١٠لعام ) ٣٦(قانون األحوال الـشخصـیة األردني رقم ) ( ٣
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وھذه من الثوابت أیضا فقد بینت الشریعة المحرمات اللواتي ال یحل الزواج بھن، 
وجمیع ) ١ (أو المصاھرة أو الرضاع ) القرابة(سواء أكان التحریم بسبب النسب

ن لدن المحرمات الالتي ورد ذكرھن في القانون ھي محل إجماع بین المسلمین م
النبي علیھ السالم إلى اآلن وھي من الثوابت التي ال یحل تغییرھا باجتھاد 
مخالف، إال ما یتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالرضاع، كالمدة الزمنیة التي 
یحصل بھا التحریم وعدد الرضعات، وما ھي طبیعة الرضعة التي یحصل بھا 

ع أن یختار من أقوال التحریم فھي محل خالف واجتھادـ حیث یمكن للمشر
الفقھاء في ھذه المسائل ما یراه أقرب لتحقیق مصالح الناس في كل زمان 

  .ومكان

                                           
الفصل الخامس من الباب األول من قانون األحوال الشخصیة على المحرمات اشتمل ) ( ١

 : الالتي ال یجوز الزواج بھن في المواد التالیة
  : منیحرم على التأبید بسبب القرابة النسبیة تزوج الشخص): ٢٤(المادة 

  .أصلھ وإن عال. أ
  .فرعھ وإن نزل. ب
  .فروع أحد األبوین أو كلیھما وإن نزلوا. ج
  .الطبقة األولى من فروع أجداده أو جداتھ. د

  :یحرم على التأبید بسبب المصاھرة تزوج الرجل من): ٢٥(المادة 
  .زوجة أحد أصولھ وإن علوا. أ

  .زوجة أحد فروعھ وإن نزلوا. ب
  .علونأصول زوجتھ وإن . ج
  .فروع زوجتھ التي دخل بھا وإن نزلن. د

  .وطء المرأة غیر الزوجة یوجب حرمة المصاھرة دون دواعي الوطء): ٢٦(المادة 
  ):٢٧(المادة 

  .یحرم على التأبید بسبب الرضاع ما یحرم من النسب. أ
 الرضاع المحرم ھو ما كان في العامین األولین، وأن یبلغ خمس رضعات متفرقات، یترك. ب

  .الرضیع الرضاعة في كل منھا من تلقاء نفسھ دون أن یعود إلیھا قل مقدارھا أو كثر
  :یحرم بصورة مؤقتة ما یلي): ٢٨(المادة 

  .زواج المسلم بامرأة غیر كتابیة. أ
  .زواج المسلمة بغیر المسلم. ب
  .زواج المرتد عن اإلسالم أو المرتدة ولو كان الطرف اآلخر غیر مسلم. ج
  .غیر أو معتدتھزوجة ال. د
الجمع ولو في العدة من طالق رجعي بین امرأتین لو فرضت أي منھما ذكرًا لحرم علیھ . ه

  .التزوج باألخرى
  .الجمع بین أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طالق رجعي. و
تزوج الرجل امرأة طلقت منھ طالقًا بائنًا بینونة كبرى إال بعد انقضاء عدتھا من زوج آخر . ز

  .ل بھا دخوًال حقیقیًا في زواج صحیحدخ
 .وتحقق القاضي من ذلك  الزواج ممن العنھا إال إذا أكذب نفسھ،-ح
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ینعقد الزواج بإیجاب من أحد الخاطبین أو وكیلھ، وقبول ): "٦(جاء في المادة -
، وقد تناولت ھذه المادة أطراف العقد وھما "من اآلخر أو وكیلھ في مجلس العقد

ھما، وقد أخذ القانون في ھذه المسألة برأي الحنفیة الذین الخاطبان أو وكیال
یجیزون للرأة ان تباشر عقد الزواج، خالفا لجمھور الفقھاء الذین جعلوا الحق 
في مباشرة العقد للولي، وھذا یعتبر من المتغیرات وللمشرع أن یختار من 

الذي یتم ) دمجلس العق(الرأیین ما یراه أقرب للمصلحة، كما اشتملت المادة على 
فیھ اإلیجاب والقبول، والمعمول بھ اآلن یقتضي أن یجتمع العاقدان في مكان 
واحد، وال یوجد ما یمنع أن یراد بمجلس العقد اتحاد الزمان الذي یتم بھ العقد، 
حیث أفتى كثیر من المعاصرین بجواز إجراء العقود من خالل وسائل االتصال 

   .الحدیثة، وھذا یعد من المتغیرات
كاإلنكاح (یكون كل من اإلیجاب والقبول باأللفاظ الصریحة ): ٧(جاء في المادة -

، وقد اشتملت ھذه "وللعاجز عنھما بكتابتھ أو بإشارتھ المعلومة) والتزویج
المادة على األلفاظ التي یتم بھا عقد النكاح، وھي محل خالف بین الفقھاء، وقد 

نكاح والتزویج وھما محل اتفاق بین نصت المادة على انعقاد الزواج بلفظي اإل
الفقھاء، ألنھا تدل داللة صریحة ال لبس فیھا، وأما غیرھا من األلفاظ فھي محل 
خالف، وال مانع من أن یأخذ المشرع بما یراه أرفق بالناس ومحققا لمصالحھم 

  .من تقیید العقد بھذین اللفظین أو یجیز إجراء العقد بغیرھما فھي من المتغیرات
من قانون األحوال الشخصیة جملة من األحكام المتعلقة ): ١٠(تملت المادة اش-

  بسن الزواج 
یشترط في أھلیة الزواج أن یكون الخاطب والمخطوبة عاقلین، وأن یتم كل . أ

  .منھما ثمانیة عشرة سنة شمسیة من عمره
من ھذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة . ب

أن یأذن في حاالت خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة  قاضي القضاة
شمسیة من عمره وفقًا لتعلیمات یصدرھا لھذه الغایة إذا كان في زواجھ ضرورة 
تقتضیھا المصلحة، ویكتسب من تزوج وفق ذلك أھلیة كاملة في كل ما لھ عالقة 

  .بالزواج والفرقة وآثارھما
العقد على امرأة إذا كان خاطبھا یكبرھا بأكثر من یمنع إجراء ): ١١(المادة 

  .عشرین سنة إال بعد أن یتحقق القاضي من رضاھا واختیارھا
قاضي أن یأذن بزواج من بھ جنون أو عتھ أو إعاقة عقلیة إذا لل): ١٢(المادة 

ثبت بتقریر طبي رسمي أن في زواجھ مصلحة لھ، وأن ما بھ غیر قابل لالنتقال 
على حالتھ  إلى نسلھ، وأنھ ال یشكل خطورة على الطرف اآلخر، وبعد اطالعھ

  .والتحقق من رضاه تفصیًال
  ):١٣(المادة 

  :راء عقد زواج المتزوج التحقق مما یليیجب على القاضي قبل إج .أ
  .قدرة الزوج المالیة على المھر. ١
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  .نفقتھ علیھ  قدرة الزوج على اإلنفاق على من تجب٢
  .إفھام المخطوبة بأن خاطبھا متزوج بأخرى. ٣
على المحكمة تبلیغ الزوجة األولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من . ب

 . وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعیةبعقد الزواج بعد إجرائھ زوجة

ب اطا  

   اوات وارات ا وق ا ن د ازواج

 یعتبر النكاح سببا من أسباب المیراث، فإذا مات أحد الزوجین ورثھ اآلخ�ر ،      :الميراث-

ن الك�ریم، كم�ا   وتعد أحكام المواریث في اإلس�الم م�ن الثواب�ت فق�د وردت ن�صا ف�ي الق�رآ                 
انھا جاءت بأعداد محددة، والعدد من قبیل الخ�اص وھ�و قطع�ي ف�ي داللت�ھ عل�ى معن�اه،                     
وقد نص القرآن الكریم على أن الرجل یرث نصف تركة زوجتھ إن لم یكن لھا ولد، فإن                 
كان لھا ولد فیرث ربع التركة، وللزوجة ربع تركة الزوج أن لم یك�ن ل�ھ ول�د، ف�إن ك�ان                   

َوَلُك�ْم ِن�ْصُف َم�ا َت�َرَك َأْزَواُجُك�ْم ِإْن َل�ْم َیُك�ْن َلُھ�نَّ َوَل�ٌد          (من التركة ،قال تعالى لھ ولد فلھا ث   
َفِإْن َكاَن َلُھنَّ َوَلٌد َفَلُكُم الرُُّبُع ِممَّا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد َوِصیٍَّة ُیوِص�یَن ِبَھ�ا َأْو َدْی�ٍن َوَلُھ�نَّ الرُُّب�ُع              

ُكْن َلُكْم َوَلٌد َفِإْن َك�اَن َلُك�ْم َوَل�ٌد َفَلُھ�نَّ ال�ثُُّمُن ِممَّ�ا َت�َرْكُتْم ِم�ْن َبْع�ِد َوِص�یٍَّة                      ِممَّا َتَرْكُتْم ِإْن َلْم یَ    
والدعوة لتغییره بحجة تحقیق المساواة ب�ین الرج�ل والم�راة           . )١ (..)ُتوُصوَن ِبَھا َأْو َدْینٍ   

 إعط�اء الزوج�ة   أمر مخالف لقطعیات الشریعة، فق�د ت�ضمن نظ�ام المواری�ث ف�ي اإلس�الم              
َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإْن َلْم َیُك�ْن َلُھ�نَّ َوَل�ٌد    (نصف نصیب الزوج، حیث قال تعالى  

َفِإْن َكاَن َلُھنَّ َوَلٌد َفَلُكُم الرُُّبُع ِممَّا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد َوِصیٍَّة ُیوِص�یَن ِبَھ�ا َأْو َدْی�ٍن َوَلُھ�نَّ الرُُّب�ُع              
وفضل اهللا الرجل على المرأة ف�ي المی�راث؛ ألن الرج�ل           : "قال الشنقیطي . )٢ () َتَرْكُتمْ ِممَّا

مترق��ب لل��نقص دائم��ًا باإلنف��اق عل��ى زوجات��ھ وأوالده ،ودف��ع المھ��ر والب��ذل ف��ي نوائ��ب     
الدھر، والمرأة مترقب�ة للزی�ادة ی�دفع الرج�ل لھ�ا المھ�ر وإنفاق�ھ علیھ�ا والقی�ام ب�شئونھا               

ص دائمًا على مترقب الزیادة بجبر نقصھ المترقب ،وحكمھ ذلك بینة        ،وإیثار مترقب النق  
  ) ٣(" واضحة ال تخفي على أحد

 من الثوابت في اإلسالم ما یتعلق بالطالق من أحكام، من حیث عدد :الطالق: ثانيا

الطلقات وما یتعلق بعدة الطالق، وانفراد الرجل بإیقاعھ، والطالق في اإلسالم تشریع 
صل في عقد الزواج الدیمومة واالستمرار، فقد یحصل الخالف بین استثنائي، فاأل

الزوجین بحیث تتحول الحیاة بینھما إلى جحیم ال یطاق، حیث یصبح الطالق حال 
للمشكلة، وتتحقق بھ المصلحة لكال الزوجین، بأن یجد كل منھما نصیبھ في زوج آخر 

                                           
 .١٢:سورة النساء ، اآلیة ) ١(
 .١٢:سورة النساء اآلیة ) ٢(
 .٣/٢٦أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، للشنقیطي،) ٣(
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َوِإْن َیَتَفرََّقا ُیْغِن اللَُّھ ُكلا ِمْن (الى اهللا تع: قال )١(یعیش معھ حیاة جدیدة، ھانئة مستقرة، 
  )٢ ().َسَعِتِھ َوَكاَن اللَُّھ َواِسًعا َحِكیًما

،وھذا واضح من قولھ )٣(   وقد جعل اإلسالم الطالق بید الرجل فال یعتد بطالق المرأة 
، وقولھ تعالى )٤ () ِلِعدَِّتِھنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدََّةَیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َفَطلُِّقوُھنَّ(تعالى 

َفِإْن َطلََّقَھا َفَلا َتِحلُّ َلُھ ِمْن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح َزْوًجا َغْیَرُه َفِإْن َطلََّقَھا َفَلا ُجَناَح َعَلْیِھَما َأْن (
  .)٥ ()وُد اللَِّھ ُیَبیُِّنَھا ِلَقْوٍم َیْعَلُموَن َیَتَراَجَعا ِإْن َظنَّا َأْن ُیِقیَما ُحُدوَد اللَِّھ َوِتْلَك ُحُد

   فیتبین لنا من سیاق اآلیتین وتفسیرھما أن الطالق والرجعة بید الرجل، مع أن رباط 
الزوجیة یكون بموافقة المرأة ورضاھا فال یحل إجبارھا على الزواج، فإن إنھاء عقد 

ھذا التفریق تراه الطروحات ، و)٦(الزواج عن طریق الطالق یكون بید الرجل فقط
  .المعاصرة مناقضًا لكرامة المرأة وعدم مساواتھا بالرجل ومناقضًا لحریتھا 

   ومما یستدل بھ على أن الطالق بید الرجل ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنھ أن 
،فدل الحدیث على أن )٧("إنما الطالق لمن أخذ بالساق" النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال 

  .)٨(الق حق للزوجالط
     ولم یغفل اإلسالم حق المرأة في تطلیق نفسھا في بعض الحاالت، فلھا أن تشترط 
في عقد الزواج أن یكون أمرھا بیدھا بتفویض من الزوج،كما لھا الحق بطلب الطالق 
للشقاق والنزاع عند وجود الخالفات الزوجیة، ولھا طلب التفریق للضرر عند وقوع 

ن قبل زوجھا، أو أن یكون الزوج مریضًا مرضًا یمنع المعاشرة أو یؤدي إیذاء علیھا م
إلى اإلضرار بھا فھذه وغیرھا من الحاالت تتیح للمرأة طلب الطالق من زوجھا عن 

  .)٩(طریق القضاء

 من الثوابت في اإلسالم قوامة الرجل على المرأة في األسرة، قال تعالى :القوامة: ثالثا

وَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّھ َبْعَضُھْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِھْم الرَِّجاُل َقوَّاُم(
، فقد دلت اآلیة أن للرجل على )١٠ ()َفالصَّاِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْیِب ِبَما َحِفَظ اللَُّھ

 وتأدیبھا ، وقد نصت الفقرة المرأة حق القوامة بحفظھا وصیانتھا وتدبیر شئونھا
ه من قرارات المؤتمر العالمي الرابع على استحداث برامج واستراتیجیات متعددة /١٠٨

                                           
 .٣/١١٢بدائع الصنائع ،) ١(
 .١٣٠:یة سورة النساء ، اآل) ٢(
 .١/٢٢٤الھدایة ، . ٣/٣المھذب ،) ٣(
 .١:سورة الطالق ، اآلیة ) ٤(
 .٢٣٠: سورة البقرة اآلیة ) ٥(
  .٣/١٤٧ ، ١٨/١٤٨ینظر تفسیر القرطبي ، ) ٦(
وحسنھ األلباني ، ینظر إرواء  . ١/٦٧٢رواه ابن ماجھ في سننھ ، باب طالق العبد ، ) ٧(

 .٧/١٠٨الغلیل ، 
 .١/١٥١اجھ ، للسیوطي،شرح سلف ابن م) ٨(
 .٥٣أحكام األسرة في اإلسالم ، الشبلي ،ص) ٩(
 .٣٤: سورة النساء اآلیة ) ١٠(
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القطاعات تراعي نوع الجنس إلنھاء تبعیة المرأة والبنت من الناحیة االجتماعیة 
وضمان تمكینھا ومساواتھا من الناحیتین االجتماعیة واالقتصادیة، وھذه الفقرة تھدف 
إلى إسقاط قوامة الرجل على المرأة وتمكینھا من ممارسة دور قیادي داخل البیت 

   ١. وخارجھ
حق :  منھا-وھذه تعد من الثوابت-    ویندرج تحت القوامة جملة من حقوق الزواج 

الطاعة وطاعة المرأة لزوجھا فھي مأمورة شرعا بموافقة زوجھا باالستجابة لرغباتھ 
،     وكذلك یجب طاعة الزوج )٢(" غیر معصیة اهللا تعالى وطلباتھ وطلب مرضاتھ في

في السفر واالنتقال معھ إلى المكان الذي یعمل فیھ ،ولیس لھا أن تعصیھ في ذلك، ما لم 
بأال تخرج : ، ومنھا القرار في البیت )٣(تشترط على زوجھا عدم االنتقال بھا في العقد

ي ُبُیوِتُكنَّ َوَلا َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِھِلیَِّة اْلُأوَلى َوَقْرَن ِف(من البیت إال بإذنھ ؛ قال تعالى 
َوَأِقْمَن الصََّلاَة َوآِتیَن الزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ ِإنََّما ُیِریُد اللَُّھ ِلُیْذِھَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْھَل 

وھو تعلیم ومعاقبة خفیفة ینزلھا الزوج : دیب  ومنھا التأ)٤()اْلَبْیِت َوُیَطھَِّرُكْم َتْطِھیًرا
 واألصل في ذلك قولھ )٥(على الزوجة بقصد إصالحھا، إن بدر منھا ما یوجب التأدیب،

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّھ َبْعَضُھْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن (تعالى 
اِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْیِب ِبَما َحِفَظ اللَُّھ َواللَّاِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُھنَّ َأْمَواِلِھْم َفالصَّ

َفِعُظوُھنَّ َواْھُجُروُھنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُھنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفَلا َتْبُغوا َعَلْیِھنَّ َسِبیًلا ِإنَّ 
  .)٦()اللََّھ َكاَن َعِلیا َكِبیًرا

 م�ن الثواب�ت ف�ي الحق�وق الزوجی�ة أن اهللا تع�الى أوج�ب عل�ى الرج�ل أن                       :النفقة  : رابعا

َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُھ ِرْزُقُھنَّ َوِك�ْسَوُتُھنَّ ِب�اْلَمْعُروِف َل�ا ُتَكلَّ�ُف     (ینفق على زوجتھ، قال تعالى     
ى الزوج؛ ألن المولود ل�ھ     ، فدلت اآلیة على وجوب نفقة الزوجة عل       )٧()َنْفٌس ِإلَّا ُوْسَعَھا    

ھو الزوج ،والرزق المقصود ھنا ھو الطعام الكافي واللباس بما ھ�و متع�ارف علی�ھ ف�ي           
، وھذا من الثوابت في اإلسالم، وإیجاب نفقة ال�زوج  )٨(الشرع من دون إسراف أو تقتیر  

على الزوجة رحمة بھا وإكرام لھا ،فالزوج أقدر على تحمل م�شاق الحی�اة س�عیًا لت�وفیر      
كل ما یحتاجھ البیت والزوجة واألوالد، فالزوج�ة غی�ر مكلف�ة باإلنف�اق عل�ى نف�سھا وإن           

                                           
 .١٠٢ موقف القرآن من الدعوات المعاصرة لتحریر المرأة، رندة خصاونة، ص- ١
  .١٤٥أحكام العشرة الزوجیة ، زینب شرقاوي ، ص.٥/١٦٩تفسیر القرطبي ، )٢(
 .٥/٤٧٣كشاف القناع ، ) ٣(
 .٣٣٠: سورة األحزاب اآلیة ) ٤(
إبراھیم بن صالح النعم ، دار ابن قیم .والیة التأدیب الخاصة في الفقھ اإلسالمي ، د) ٥(

موسوعة فقھ عمر  . ٥٤ھـ ، ص١٤٢٨ ، المملكة العربیة السعودیة ، ١الجوزي ، للنشر ، ط
  .١٨٨ھـ ص١٤٠٦ ، ٢بن الخطاب ، محمد رواس قلعھ جي ، دار النفائس ، ط

  .٣٤: سورة النساء اآلیة )  ٦(
 .٢٣٣: سورة البقرة اآلیة ) ٧(
  .٣/١٦٣تفسیر القرطبي ، ) ٨(
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كان��ت غنی��ة، فمھم��ة ال��زوج ت��وفیر ك��ل م��ا تحتاج��ھ الم��رأة م��ن مل��بس ومأك��ل وم��سكن       
  . )١(وتطبیب ،ومھمة الزوجة القیام على شؤون بیتھا ورعایة أبنائھا وزوجھا

تحقاق المرأة للمھر على زوجھا، فھو حق  من الثوابت في اإلسالم، اس:المهر: خامسا

َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِتِھنَّ ِنْحَلًة َفِإْن ِطْبَن َلُكْم (، لقولھ تعالى )٢(واجب للزوجة على الزوج
،     وال یخفى على ذي بصیرة الحكمة التي )٣()َعْن َشْيٍء ِمْنُھ َنْفًسا َفُكُلوُه َھِنیًئا َمِریًئا 

ر في الزواج، فھو مظھر من مظاھر تكریم المرأة، ومن العجیب أن ألجلھا اشترط المھ
تعتبر بعض المنظمات الدولیة إعطاء المھر للمرأة امتھانا لھا، وتسمیتھ ثمنا للعروس، 
فقد أصدرت الیونیسیف تقریرا للعنف المنزلي اعتبرت فیھ أن طقوس الزواج 

ستمرار العنف المنزلي، كما واحدا من العوامل التي تسھم في ا) ثمن العروس/المھر(
ورد في مشروع صندوق السكان التابع لألمم المتحدة في فلسطین عن النوع 

یعتبر الزوج الذي یدفع المھر المرتفع بأنھ عقد صفقة مع أھل الزوجة :"االجتماعي 
ویتوقع بالمقابل أن تلبي جمیع احتیاجاتھ، وفي تقریر لجنة الخبراء الصادر عن شعبة 

القضاء على كافة أشكال التمییز والعنف ضد " بعنوان ٢٠٠٧المرأة عام االرتقاء ب
) مطلقا علیھ ثمن العروس(ُنُظم المھر :"  منھ٤٩جاء في الفقرة " الطفلة األنثى

bride price٤ . ُیَشيُِّء الفتیات ویتعامل معھن كملكیة خاصة  

الم ج�واز التع�دد   م�ن الثواب�ت ف�ي اإلس�    :  إباحة التعدد للرجل إن ت�وفرت ش�روطھ        :سادسا

عند تحقیق العدل بین الزوجات، وقد اتفق الفقھاء على وجوب العدل ب�ین الزوج�ات ف�ي       
حق��وقھن م��ن الق��سم والنفق��ة والك��سوة وال��سكني والع��دل المطل��وب تحقیق��ھ ف��ي المأك��ل     
والمشرب والمل�بس وح�سن الع�شرة، أم�ا الح�ب ف�ال یمك�ن الت�سویة فی�ھ ؛ألن ذل�ك ل�یس                     

لم�ا روي ع�ن عائ�شة رض�ي اهللا عنھ�ا      . )٥(كلف بھ من قبل الشارع  بمقدور اإلنسان فال ی   

                                           
 .٢٢٤سنة التفاضل ، عابده العظیم ،ص) ١(
 ، اإلنصاف في معرفة ٤/٣٦٦ مغني المحتاج ، ٤/٤١٥ ، فتح الجلیل ، ٥/١٣١النیابة ، ) ٢(

  ..٨/٢٢٧الراجح من الخالف
  .٤: سورة النساء اآلیة ) ٣(
 أھم المصطلحات الواردة في أبرز االتفاقیات والمواثیق الدولیة للمرأة والطفل وخطورتھا - ٤

على األسرة، كامیلیا حلمي محمد، ورقة مقدمة في مؤتمر األسرة المسلمة في ظل التغیرات 
ة، المعاصرة، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي ، والجامعة األردنیة، ووزارة التنمیة االجتماعی

م، ص ٢٠١٣ أبریل نیسان ١١-٩ه، الموافق ١٤٣٤جمادى األولى /٣٠-٢٨عمان، األردن، 
١١. 

 . ٢/٣٤٠حاشیة الدسوقي ، . ٤/٣٥١البیان والتحصیل ،  . ٢/٣٣٢بدائع الصنائع ، ) ٥(
 – ٥/١٩٨كشاف القناع ،  . ٥٥١ – ١/٥٤٩الروض المربع ،  . ٤/٤٢٠مغني المحتاج ، 

٢٠٣.  
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اللھم ھذا قسمي فیم�ا     : " قالت كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقسم فیعدل ویقول            
  .)١("أملك ،فال تلمني فیما تملك وال أملك 

م�ن الثواب�ت ال�شرعیة      :  المعاشرة ب�المعروف ع�دم إض�رار أح�د ال�زوجین ب�اآلخر             :سابعا

عاشرة الزجین أحدھما لآلخر بالمعروف وعدم إضرار كل منھما باآلخر، فیحرم وجوب م
على الزوج اإلضرار بالزوجة قد یك�ون بال�ضرب أو الك�الم القب�یح أو ال�شتم، وق�د یك�ون             
بالعبوس في وجھھا، ورف�ع ال�صوت علیھ�ا والنظ�ر إلیھ�ا ب�ازدراء واش�مئزاز، أو غی�ره             

 فقد روي عن حكیم بن معاویة القشیري عن ابن�ھ          ،)٢(من األمور التي تتأذى بھا المرأة       
أن تطعمھ�ا إذا طعم�ت، وتك�سوھا        : قلت یا رسول اهللا ما حق زوجة احدنا علیھ قال         : قال

  .)٣("إذا اكتسیت، وال تضرب الوجھ وال تقبح وال تھجر إال في البیت

تمتاع من الثوابت في الحیاة الزوجیة حق كل من الزوجین باالس         :  حق االستمتاع    :ثامنا

باآلخر، فاالستمتاع حق م�شترك ب�ین ال�زوجین، ف�إن الم�رأة كم�ا تح�ل لزوجھ�ا فزوجھ�ا                      
یح��ل لھ��ا فح��ق لك��ل واح��د منھم��ا االس��تمتاع ب��اآلخر ب��النظر والجم��اع ؛ألن النك��اح ض��م     
وت��زویج ، فیقت��ضي االن��ضمام واالزدواج وال یتحق��ق ذل��ك إال بح��ل ال��وطء واالس��تمتاع،    

ى شاء لیًال أو نھارًا، ولھا أن تطالب زوجھا بالوطء ؛ألن�ھ  فللزوج أن یطالبھا بالوطء مت  
حق لھا كما ھو حق لھ ، ما لم یوجد سبب مانع من الوطء كالحیض والنف�اس واإلح�رام      
وغیره ،أو كان الوطء یشغلھا عن الفرائض، فإعطاء الم�رأة ذل�ك الح�ق م�ن ب�اب ح�سن              

  .)٤ (المعاشرة واستدامة النكاح

                                           
سنن الترمذي ، باب ما جاء في  . ٢/٢٤٢ باب القسم بین النساء ، سنن أبي داود ،) ١(

  .٧/٨١ضعفة األلباني، ینظر إرواء الغلیل ، . ٣/٤٣٨التسویة بین الضرائر ، 
عون المعبود شرح سنن أبي داود ، .٥/١٨٤كشاف القناع ،  . ٢/٦٥١بدائع الصنائع ، )٢(
٦/١٢٧. 
وھو حدیث صحیح ینظر  . ٣/٤٧٦زوجھا ، سنن أبي داود ، باب في حق المرأة على ) ٣(

  .٧/٩٨إرواء الغلیل ، 
  .٥/١٨٨كشاف القناع ،  . ٢/٣٣١بدائع الصنائع ، ) ٤(
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  الخاتمة

لشریعة اإلسالمیة سعتھا ومرونتھا ومراعاتھا لتغیر من أھم سمات ا -١

األحكام بتغیر الظروف واألحوال، مع المحافظة على الثوابت التي تحفظ 

لألمة كیانھا وخصوصیتھا في مجاالت الحیاة بعامة وفي مسائل األحوال 

  .الشخصیة بخاصة

مصطلح األحوال الشخصیة لم یكن معروفا عند الفقھاء المسلمین بھذا  -٢

سم، ولكنھم عرفوه بمدلولھ، حیث أنھم كانوا یفردون كل بحث من اال

كتاب المھر، كتاب النفقات ، كتاب الطالق، : أبحاثھ باسم خاص، فیقولون

 .كتاب الفرائض، كتاب الوصایا وھكذا

الثابت من األحكام ما كان من مواضع اإلجماع ، أو من المعلوم من الدین  -٣

 یمثل ھویة اإلسالم وحقیقتھ بحیث ال بالضرورة، أو ما كان من األحكام

یتصور إسالم بدونھ، أو ما كان من األحكام مالزما لحالة واحدة وصورة 

واحدة لدى جمیع أشخاص األمة في كل مكان وزمان وعلى كل حال، أو 

ما ال مجال فیھ لالجتھاد من األحكام، وكان من األحكام المستقرة التي ال 

 .تقبل التغییر والتبدیل

غیرات، ما كان من األحكام محل نظر، وظن بأن ال یكون قطعیا ، وھو المت -٤

 .یتغیر بتغیر الزمان والمكان واألشخاص، ویقبل االجتھاد



 - ١٤٠٧ -

  المراجع

األحوال الشخصیة في اإلسالم،  احمد نصر الجندي ، دار المعارف، القاھرة، -
٢٠٠١.  

 رؤیٌة نقدیٌة من "سیداو"اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة -
منظوٍر شرعٍي ، تألیف اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل، من منشورات 

  .٢٠١٠-١٤٣١ ، ١جمعیة العفاف الخیریة األردن،، ط
دراسة تحلیلیة ) سیداو(اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة -

محمد .لبوریني إشراف دنقدیة في ضوء أحكام الشریعة اإلسالمیة، آالء فایز ا
، استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في ١٤٣١-٢٠١٠طالفحة، 

  .الفقھ وأصولھ، جامعة الیرموك، األردن
أثر الظرف في تغیر األحكام الشرعیة، خلیل نعراني، رسالة ماجستیر في جامعة -

  .٢٠٠٣النجاح الوطنیة، نابلس إشراف، على السرطاوي، 
التقلید في الشریعة اإلسالمیة، محمد الدسوقي، دار الثقافة ، قطر ، االجتھاد و-

  ١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧ ، ١الدوحة ، ط
أحك���ام الق���رآن ،أب���و بك���ر محم���د المع���روف ب���ابن العربي،مطبع���ة عی���سى الب���ابي     -

  .ه٢،١٣٨٧الحلبي،،ط
  .ھـ٣،١٤٢٠أحكام المعاشرة الزوجیة ،زینب الشرقاوي،دار األندلس ،جدة،ط-
، ٢في تخریج أحادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین األلباني ،  طإرواء الغلیل -

  .ه١٤٠٥المكتب اإلسالمي، : بیروت
، حسن الحفناوي، المجمع الثقافي، اإلمارات األسرة المسلمة وتحدیات العصر-

  .م٢٠٠١-١٤٢٢، ١العربیة المتحدة، ط
دم لمؤتمر األسرة األسرة في المواثیق الدولیة، للدكتورة نورة بنت خالد السعد، مق-

السعودیة والتغیرات المعاصرة الجمعیة السعودیة لعلم االجتماع والخدمة العامة، 
  .ه٧/٥/١٤٢٩-٥من 

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،محمد األمین الشنقیطي،دار الفكر -
  .ه١٤١٥،بیروت،

ة والطفل أھم المصطلحات الواردة في أبرز االتفاقیات والمواثیق الدولیة للمرأ-
وخطورتھا على األسرة، كامیلیا حلمي محمد، ورقة مقدمة في مؤتمر األسرة 
المسلمة في ظل التغیرات المعاصرة، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي ، والجامعة 

جمادى األولى /٣٠-٢٨األردنیة، ووزارة التنمیة االجتماعیة، عمان، األردن، 
  .م٢٠١٣ أبریل نیسان ١١-٩ه، الموافق ١٤٣٤

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زین الدین بن إبراھیم بن محمد المعروف بابن -
ھـ وفي آخره تكملة البحر الرائق ، محمد بن حسین الطوري ، ٩٧٠نجیم ، ت

  .ت . ، د٢ھـ ، دار الكتاب اإلسالمي ، ط١١٣٨ت



 - ١٤٠٨ -

 ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، أبو الولید محمد بن احمد بن رشد القرطبي-
  .ھـ ١٤٢٥ط ، .ھـ ، دار الحدیث القاھرة ، د٥٩٥ت 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، عالء الدین أبو بكر مسعود بن احمد -
  .ھـ١٤٠٦دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط ، . ھـ ٥٨٧الكاساني ، ت

بلغة السالك ألقرب المسلك،أبو العباس أحمد بن محمد المعروف بالصاوي،دار -
  .ت.ط،د.المعارف ،د

البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة ، أبو الولید -
ھـ ، دار الغرب اإلسالمي ، بیروت ، ٥٢٠محمد بن احمد بن رشد القرطبي، ت ، 

  .ھـ ١٤٠٨ ، ٢ط
تاج العروس في جواھر القاموس ، محمد بن محمد أبو الغیض الملقب بمرتضى -

  .ت .ط ، د.الھدایة ، دھـ ، دار ١٢٠٥الزبیدي ، ت
التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ، محمد بن یوسف بن ابي القاسم الغرناطي ، -

  .ھـ ١٤١٦ ، ١ھـ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط٨٩٧ت
  .، الریاض، مكتبة المعارف٨تیسیر مصطلح الحدیث، محمود الطحان، ط -
ة تحلیلیة، رائد أبو  الثوابت والمتغیرات في التشریع اإلسالمي دراسة أصولی-

 ، المشرف عبد المعز ٢٠٠٤مؤنس، رسالة دكتوراه في الجامعة األردنیة، 
  .حریز

الثوابت والمتغیرات في الشریعة اإلسالمیة، محمد الزحیلي، بحث مقدم لمؤتمر -
مكة المكرمة الثالث عشر،المجتمع المسلم بین الثوابت والمتغیرات، رابطة العالم 

  .٢٠١٢-١٤٣٢اإلسالمي، 
: م ، تحقیق ٦ ، ٣الجامع الصحیح البخاري ، محمد بن إسماعیل البخاري ط-

  .م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧مصطفى دیب البغا ، دار ابن كثیر ، الیمامة ، بیروت ، 
 صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري ، تحقیق محمد زھیر ناصر، -
  .ه١٤٢٢دار طوق النجاة، : ، القاھرة١ط
 تفسیر القرطبي ، أبو عبد اهللا محمد بن احمد شمس –ن الجامع ألحكام القرآ-

  .ھـ ١٣٨٤ ، ٢ھـ ، دار الكتب المصریة ، القاھرة ، ط٦٧١الدین القرطبي ، ت
الجندر، المنشأ، المدلول، األثر، مثنى امین الكردستاني و كامیلیا حلمي محمد، -

 ، ٢ طاللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل، جمعیة العفاف الخیریة،
  .م٢٠٠٨-ه١٤٢٨

الجنس اآلخر، سیمون دي بوفوار، ترجمة نبیل قبس، المكتبة الحدیثة ، -
  .١٩٧١بیروت، 



 - ١٤٠٩ -

  

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي، -
  .ت .ط ، د.ھـ ، دار الفكر ، بیروت ، د١٢٣٠ت
ختصر المزني ، أبو الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھو شرح م-

ھـ ، دار الكتب العلمیة ، ٤٥٠الحسن على بن محمد الشھیر بالماوردي ، ت 
  .ھـ ١٤١٩ ، ١بیروت ، ط

،مركز ١حقوق المرأة وواجباتھا في ضوء الكتاب والسنة ، فاطمة نصیف،ط-
  .ه١٤٣١السالم،

 رؤیة تأصیلیة التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ، عواطف-
  .عبد الماجد إبراھیم، مركز دراسات المرأة، الخرطوم ، د ط ، د ت

ھـ ، ١٢٥٢رد المحتار على الدرر المختار ، ابن عابدین محمد أمین عمر ، ت-
  ھـ١٤١٢ ، ٢دار الفكر ، بیروت ، ط

روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة، موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن -
  .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤ مكتبة المعارف ، الریاض ، م ،٢ ، ٢قدامة المقدسي، ط

ھـ ، ١٣٣٧السراج الوھاج على متن المنھاج ، محمد الزھري الغمراوي ، ت-
  .ت.ط ، د.دار المعرفة ، بیروت ، د

 السلطة العامة وقیودھا في الدولة اإلسالمیة، عبد اهللا ابراھیم زید الكیالني، -
  . األردنرسالة دكتوراه ، الجامعة األردنیة ، عمان ،

دار الكتاب العربي، : ط، بیروت.سنن أبي داود أبو داود سلیمان بن األشعث، ، د-
  .د،ت

سنن النسائي ،أبو عبد الرحمن بن شعیب النسائي،مكتبة المعارف ، -
  .ت. ،د١الریاض،ط

سنة التفاضل وما فضل اهللا بھ النساء على الرجال،عابدة العظم،دار ابن حزم -
  .ه١،١٤٢١،بیروت،ط

سیاسة الشرعیة في األحوال الشخصیة، عبد الفتاح عمرو، دار النفائس، ال-
  .١٩٩٨-١٤١٨، ١عمان، ط

الشرح الكبیر على متن المقنع ، عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي ، -
  .ت .ط ، د.ھـ ، دار الكتاب العربي للنشر ، د٦٨٢ت
د عبد الباقي، صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج النیسابوري ، تحقیق محمد فؤا-
  .دار إحیاء التراث، د،ت: ط، بیروت.د
ضوابط االجتھاد مع ورود النص الخرابشة ، عبد الرؤوف، مجلة جامعة دمشق -

   .  ١٩٩٧، ٢ ع١٣للعلوم االقتصادیة والقانونیة ، م 
فؤاد العبد الكریم، كتاب البیان، .العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولیة، د-

  .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦ ،١مجلة البیان، طسلسلة تصدر عن 



 - ١٤١٠ -

  

عمدة القاري شرح صحیح البخاري،بدر الدین العیني،دار الفكر -
  .ه١،١٤١٨،بیروت،ط

سعاد . عمل الزوجة وأثره على النفقة الزوجیة دراسة فقھیة مقارنة ، د-
الشایقي ، بحث منشور في مجلة جامعة طیبة لآلداب والعلوم اإلنسانیة ، العدد 

  .ھـ١٤٣٧عام ) ١٠(
العنایة شرح الھدایة ، محمد بن محمد بن محمود أكمل الدین أبو عبد اهللا -

  .ت .ط ، د.ھـ ، دار الفكر بیروت ، د٧٨٦البابرتي، ت 
عوامل السعة والمرونة في الشریعة اإلسالمیة، یوسف القرضاوي، من -

مشورات اللجنة االستشاریة العلیا للعمل على استكمال تطبیق أحكام الشریعة 
  . ٢٠٠٢اإلسالمیة، الكویت، 

عون المعبود شرح سنن أبي داود ،محمد شمس أبادي،دار الكتب -
  .م٢،١٩٩٥العلمیة،بیروت،ط

الفتاوى الھندیة ، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي ، دار الفكر ، بیروت ، -
  . ھـ ١٣١٠ ، ٢ط
 المرأة قراءة إسالمیة في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد-
)CEDAW (أحكام " نھى القاطرجي، بحث مقدم لمؤتمر . د. دراسة حالة لبنان

-جامعة طنطا"  األسرة بین الشریعة اإلسالمیة واالتفاقات واإلعالنات الدولیة
  .م٢٠٠٨ أكتوبر -٩-٧مصر ، 

قضایا المرأة في المؤتمرات الدولیة دراسة نقدیة في ضوء اإلسالم ، فؤاد العبد -
سالة علمیة من لنیل درجة الدكتوراه، جامعة اإلمام محمد بن سعود الكریم، ر

  .اإلسالمیة، الریاض، موقع الدرر السنیة
قواعد تفسیر النصوص وتطبیقاتھا في االجتھاد القضائي األردني، عبد المھدي -

  . ٢٠٠٥العجلوني، رسالة دكتوراه الجامعة األردنیة، 
ھـ ، دار ١٠٥١ن یونس البھوتي، تكشاف القناع عن متن االقناع ، منصور ب-

  .ت .ط ، د.الكتب العلمیة ، د
ھـ ، ٧١١لسان العرب ، محمد بن مكرم بن علي جمال الدین ابن منظور ، ت -

  .ھـ ١٤١٤ ، ٣دار صادر ، بیروت ، ط
 ، ١اللمع في أصول الفقھ الشیرازي ، أبو إسحاق إبراھیم بن علي ، ، ط -

علي بدوي، دار الكلم الطیب، دار ابن محیي الدین مستو و یوسف : المحقق
  .١٩٩٥ – ١٤١٦كثیر، دمشق، 

المبدع في شرح المقنع ، ابراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن مفلح ، ت -
  .ھـ ١٤١٨ ، ١ھـ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط٨٨٤



 - ١٤١١ -

  

 الموافق ل ١٤٢١ ربیع األول ١١، ١٤٠٤مجلة المجتمع ، العدد -
  . م١٢/٠٦/٢٠٠٠

ھـ ٦٧٦المجموع شرح المھذب ، ابو زكریا محي الدین بن شرف النووي ، ت -
  ت .ط ، د.، دار الفكر ، بیروت ، د

المختصر الفقھي البن عرفھ،محمد بن محمد بن عرفھ،مؤسسة خلف الخبتور -
  .١٤٣٥ ، ١لألعمال الخیریة ،ط

، سلسلة المدخل إلى فقھ النوازل، عبد الناصر أبو البصل، مجلة أبحاث الیرموك-
  .١٩٩٧، )أ ( ، العدد ١٣العلوم اإلنسانیة اإلجتماعیة، م

، ٧مصطفى السباعي، دار الوراق، الریاض، ط.المرأة بین الفقھ والقانون، د-
١٩٩٩، ١٤٢٠.  

المرأة في منظومة األمم المتحدة ، نھى القاطرجي، المؤسسة الجامعیة  -
  .٢٠٠٦، ١للدراسات و النشر، بیروت، ط

إلداریة لألسرة في الشریعة اإلسالمیَّة واالجتھادات الفقھیَّة ومدى المسؤولیات ا-
موافقتھا للعقل السلیم والفطرة اإلنسانیَّة ، تألیف محمد محروس المدرس 

  .األعظمي، المكتبة الشاملة
المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، ابراھیم مصطفى وآخرون ، -

  .ت .ط ، د.دار الدعوة ، د
ھـ ، مكتبة ٦٢٠لمغني ، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن احمد بن قدامة ، تا-

  .ھـ ١٣٨٨ط ، .القاھرة ، د
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج ، شمس الدین محمد بن احمد الخطیب -

  .ھـ ١٤١٥ ، ١ھـ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط٩٧٧الشربیني ، ت
یت المسلم في الشریعة اإلسالمیة،عبد الكریم المفصل في أحكام المرأة والب-

  .ه٣،١٤١٧زیدان،مؤسسة الرسالة ،بیروت،ط 
المناھج األصولیة في االجتھاد بالرأي في التشریع اإلسالمي، محمد فتحي -

  .الشركة المتحدة للتوزیع:  ، دمشق ٢الدریني ط 
منح الجلیل شرح مختصر خلیل ، محمد بن احمد بن حمد بن علیش ، -

  .ھـ ١٤٠٩ط ، .ھـ ، دار الفكر ، بیروت ، د١٢٩٩ت
المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، أبو زكریا محیى الدین بن شرف -

  .ه١٣٩٢، بیروت،دار إحیاء التراث العربي، ٢النووي ، ط
المھذب في فقھ اإلمام الشافعي ، أبو إسحاق إبراھیم بن على الشیرازي ، -

  .ت .ط ، د.ت ، دھـ ، دار الكتب العلمیة ، بیرو٤٧٦ت



 - ١٤١٢ -

  

الموافقات في أصول الفقھ، إبراھیم بن موسى اللخمي الشاطبي الغرناطي -
  .عبد اهللا دراز: م ، تحقیق ٤المالكي، دار الفكر ، بیروت ، 

مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن -
دار الفكر ، بیروت ، ھـ ، ٩٥٤محمد الطرابلسي المعروف بالخطاب الرعیني ، ت

  .ھـ ١٤١٢ ، ٣ط
 ، ٢موسوعة فقھ عمر بن الخطاب ، محمد رواس قلعھ جي ، دار النفائس ، ط-

  .ھـ ١٤٠٦
، ٢٠١٠ لسنة ٣٦الواضح في شرح قانون األحوال الشخصیة األردني رقم -

  .٢٠١٥-١٤٣٦، ٦عمر األشقر، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، ط
إبراھیم بن صالح النعم ، دار ابن .في الفقھ اإلسالمي ، دوالیة التأدیب الخاصة -

  .ھـ١٤٢٨ ، المملكة العربیة السعودیة ، ١قیم الجوزي ، للنشر ، ط
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	     وقد تعالت - ومنذ زمن - أصوات تطالب بإحداث تغييرات في هذه القوانين تمس الثوابت التي هي في الشريعة الإسلامية من القطعيات، الأمر الذي اقتضى بيان الثابت والمتغير في قوانين الأحوال الشخصية، من أجل تسليط الضوء على هذه القضية المهمة، وتكمن أهمية هذا الموضوع أنه يتعلق بالحياة الأسرية والعلاقات الناشئة عن عقد الزواج، ومراعاة القواعد الشرعية أمر في غاية الأهمية لأن الإخلال بتلك القواعد قد يحيل الحياة الزوجية وآثارها العظيمة ورسالتها المقدسة إلى علاقة محرمة باطلة شرعا، كما أن الإخلال بتلك القواعد سيفضي إلى زلزلة قواعد الأسرة التي هي عماد المجتمع.  
	أولا: مشكلة البحث: من أهم سمات الشريعة الإسلامية سعتها ومرونتها ومراعاتها لتغير الأحكام بتغير الظروف والأحوال، مع المحافظة على الثوابت التي تحفظ للأمة كيانها وخصوصيتها في مجالات الحياة بعامة وفي مسائل الأحوال الشخصية بخاصة، ومع ما نشاهده من التيار الجارف للعولمة والتي تهدف إلى إلغاء الفروق بين الأمم والشعوب في مختلف مجالات الحياة جاءت الدعوات المطالبة بتعديلات لقوانين الأحوال الشخصية، وهذه الدعوات تطالب بإحداث تغييرات جذرية في بنية الأسرة وإعادة توزيع الأدوار فيها انطلاقا من مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي ألزمت به الاتفاقيات الدولية، وتلقفته الكثير من الجهات وبدأت توجه أسهم النقد لقوانين الأحوال الشخصية، وتطالب بتعديلها على حسب ما جاءت به تلك الاتفاقيات، دون نظر إلى خصوصيات الأسرة المسلمة التي تستمد الكثير من أحكامها من النصوص الشرعية القطعية، الأمر الذي يؤدي في حال تطبيقه إلى الإخلال بالقواعد الشرعية التي تقوم عليها الحياة الزوجية وزلزلة قواعد الأسرة التي هي عماد المجتمع، كما انها ستحول ذلك الرباط المقدس والميثاق الغليظ إلى علاقة محرمة باطلة شرعا.
	ثانيا: أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في أهمية موضوعه حيث أنه متعلق بالأسرة التي هي عماد المجتمع، ومن أهمية الأحكام التي جاءت لتضبط العلاقات بين أفرادها، وتبين الحقوق والواجبات المتعلقة بالحياة الأسرية والقواعد الشرعية التي تقوم عليها.
	ثالثا: أهداف البحث: يهدف البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف منها: 
	1-بيان سعة الشريعة الإسلامية ومرونتها في النظر لتغير أنماط الحياة وأساليبها، وأثر ذلك في تغير الأحكام بتغير الظروف والأحوال، في مسائل الأحوال الشخصية وفي غيرها.
	2-إلقاء الضوء على  ماهية الثوابت في الشريعة الإسلامية، ومحافظتها على الهوية الخاصة للأمة مع عدم إهمالها لموضوع المتغيرات، في أحكام الشريعة بعامة وفي مسائل الأحوال الشخصية بخاصة.
	3-نقض شبه دعاة تغيير الثوابت في مسائل الأحوال  الشخصية. 
	رابعا: أسئلة البحث:  
	1-ما هي مظاهر سعة الشريعة الإسلامية ومرونتها، وأثر ذلك في تغير الأحكام بتغير الظروف والأحوال، في مسائل الأحوال الشخصية وفي غيرها؟
	2-ما المراد بالثوابت في الشريعة الإسلامية، وما هو أثرها في المحافظة على الهوية الخاصة للأمة، وكيف وازنت الشريعة بينها وبين مسائل الحياة المتجددة، في أحكام الشريعة بعامة وفي مسائل الأحوال الشخصية بخاصة؟
	3-ما هي أهم شبهات دعاة تغيير الثوابت في مسائل الأحوال  الشخصية، وكيف يمكن الإجابة عنها؟
	خامسا: منهجية البحث:
	     سيقوم الباحث باستخدام المنهج المنهج الوصفي التحليلي من خلال بيان طبيعة الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية بعامة وفي مسائل الأحوال الشخصية بخاصة، كما سيتبع المنهج النقلي الذي يقوم على جمع الأدلة والنصوص والأحكام الشرعية المتعلقة بموضوع البحث، كما سيتبع الباحث المنهج الجدلي، الذي يقوم على التناظر والتحاور مع الآخرين، حيث سيتم استخدامه في رد الشبهات المتعلقة بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة والمثارة حول طبيعة الحقوق والواجبات المترتبة على عقد الزواج.
	�سادسا: الدراسات السابقة : 
	   هناك الكثير من الدراسات والأبحاث المتعلقة بدراسة الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية، كما ان هناك الكثير من الدراسات المتعلقة بالأسرة والأحكام الشرعية المتعلقة بها، وتتضمن دراسة وتحليل للكثير من الدعوات التي تطالب بتغيير قوانين الأحوال الشخصية، وطبيعة تلك التعديلات التي تريدها، ومن هذه الدراسات على سبيل التمثيل لا الحصر: 
	1-الثوابت والمتغيرات في التشريع الإسلامي دراسة أصولية تحليلية، للباحث رائد أبو مؤنس، بين فيها مفهوم الثوابت والمتغيرات، ومسوغات التجديد في التشريع الإسلامي، وأنواع التغيير ومناهجه، والتجديد عند المعاصرين، وصاحب الحق في القيام بالتغيير، وما هو التغيير المقبول من غيره، والتعليل والمصلحة وبناء الحكام عليها، والتأويل وضوابطه، ومجالات الثبات والتغير في التشريع الإسلامي. (�)
	2-أثر الظرف في تغير الأحكام الشرعية، للباحث خليل نعراني، رسالة ماجستير في جامعة النجاح الوطنية نابلس إشراف على السرطاوي، 2003، بين فيها مميزات الشريعة الإسلامية، والظروف ومدى تأثيرها على الأحكام، والخطة التشريعية التي تحدد أنواع الأحكام التي يؤثر عليها الظرف، وأقوال العلماء في أنواع الأحكام التي يؤثر عليها الظرف. (�) 
	3- السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، للباحث عبد الفتاح عمرو، بين فيها مفهوم السياسة الشرعية، ومفهوم الأحوال الشخصية، والمجالات التي تدخل فيها السياسة الشرعية من موضوعات الأحوال الشخصية مثل زواج السر وزواج الكتابيات، وأثر السن في الزواج، وآثار الزواج ، والطلاق، والتفريق والإرث، وغير ذلك من المسائل. (�)
	4-عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية للباحث يوسف القرضاوي، تطرق فيها لأهم هذه العوامل، ومنها أدلة التشريع فيما لا نص فيه، واهتمام النصوص بالأحكام الكلية، وقابليتها لتعدد الأفهام، ومراعاة الضرورات والظروف الاستثنائية، وتغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف. (�)
	5-اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" رؤيةٌ نقديةٌ من منظورٍ شرعيٍ ، من إعداد اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، وفي معرض تعليقه على المادة السادسة عشرة والتي تنص على القضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية بين ما هذه الاتفاقية من إيجابيات وسلبيات، وقام بنقدها. 
	6-الجندر ، للباحث مثنى أمين الكردستاني و كاميليا حلمي محمد ، وقد بحث منشأ هذه الكلمة ومعناه، والجهة التي أسهمت في إظهاره، كما تطرق لبعض آثارها على الأسرة كإلغاء دور الأب من خلال رفض السلطة الأبوية، ورفض الأسرة والزواج، ورفض الأمومة والإنجاب، وإباحة الشذوذ الجنسي وبناء الأسرة اللانمطية، ونقد نظام الزواج والأسرة الإسلامية، كما بين مجالات المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في نطاق الأسرة التي يقتضيها هذا المفهوم. 
	7-المسؤوليات الإدارية للأسرة في الشريعة الإسلاميَّة والاجتهادات الفقهيَّة ومدى موافقتها للعقل السليم والفطرة الإنسانيَّة ، للباحث محمد محروس المدرس الأعظمي، تطرق فيه لمهام الرجل والمرأة في الأسرة، وتطرق لمسألة القوامة، وغيرها. 
	8-قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية دراسة نقدية في ضوء الإسلام، فؤاد العبد الكريم ، وهي رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تطرق فيها للحرية عند الغرب وعلاقتها بقضية المرأة، كما تطرق للحديث عن موضوع المساواة في العقد الأممي وعلاقته بقضايا المرأة.
	سابعاً: موضوعات البحث: يتكون البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة: 
	المبحث الأول: التعريف بالأحوال الشخصية وموضوعاتها، ومكانتها في الشريعة والقانون، وسر الحملة على قوانين الأحوال الشخصية.
	المبحث الثاني: المراد بالثبات والمتغير في الشريعة الإسلامة، وكيف وازنت الشريعة الإسلامية بينهما.
	�المبحث الأول
	التعريف بالأحوال الشخصية 
	وموضوعاتها ومكانتها في الشريعة والقانون
	وسر الحملة عليها
	المطلب الأول
	 مفهوم مصطلح الأحوال الشخصية
	    الأحوال الشخصية مصطلح غربي يطلقه الغربيون على الأحكام التي تنظم علاقة الإنسان بأسرته وما يترتب على هذه الأحكام من آثار حقوقية، والتزامات أدبية فهو موضوع عندهم في مقابلة الأحكام المدنية التي تنظم علاقة الإنسان بأفراد المجتمع خارج أسرته، (�) فالقوانين عندهم قسمت إلى قسمين:
	أحدهما: يتعلق بالأشخاص ويحكم الروابط الشخصية فسمي بقانون الأحوال الشخصية.
	والآخر: يتعلق بالأموال ويحكم الروابط المالية وسمي بالأحوال العينية، وشاع الاصطلاحان في الفقه الغربي، ومن هذا يتبين أن اصطلاح الأحوال الشخصية المعروف في التشريعات العربية، وفي كتابات الفقهاء المعاصرين مأخوذ من الفقه الغربي، وليس له ذكر في كتبهم إلا فيما تم تأليفه حديثا بعد أن نزح إلينا الفقه الغربي. (�)
	    ومصطلح الأحوال الشخصية لم يكن معروفا عند الفقهاء المسلمين بهذا الاسم، ولكنهم عرفوه بمدلوله، حيث أنهم كانوا يفردون كل بحث من أبحاثه باسم خاص، فيقولون: كتاب المهر، كتاب النفقات ، كتاب الطلاق، كتاب الفرائض، كتاب الوصايا وهكذا. (�)
	�المطلب الثاني
	 موضوعات الأحوال الشخصية
	�المبحث الثاني
	 المراد بالثابت والمتغير في أحكام الشريعة الإسلامية
	وكيف وازنت الشريعة الإسلامية بينها
	المطلب الأول
	الثوابت في أحكام الشريعة الإسلامية
	     تعددت تعبيرات العلماء في بيان معنى الثابت والمتغير وعبراتهم وإن اختلفت ألفاظها إلا انها  متفقة في مدلولها، ومن هذه التعريفات تعريف الثابت بأنه: المعلوم من الدين بالضرورة مما هو مجمع عليه، وهو ذلك القدر الذي يمثل دين الإسلام، ويمثل هويته وحقيقته بحيث لا يتصور إسلام بدونه، وهذا القدر يمكن باطمئنان أن تطلق عليه الثابت، لأنه يلازم حالة واحدة وصورة واحدة لدى جميع أشخاص الأمة في كل مكان وزمان وعلى كل حال،(�)  ومن تعريفات العلماء للثوابت أنها: ما كان في التشريع الإسلامي غير قابل لذاته لتصرف المجتهد فيه بما يخرجه عن كيفيته المقصودة شرعا،(�)   ومن تعريفاته أيضا: أنها الأحكام الصحيحة المحققة المستقرة التي لا تقبل التغيير والتبديل سواء أكانت في العقيدة أم في الأخلاق أم في الأحكام،(�)  ومن هذه التعريفات يتضخ أن هناك مجالات تدل على الثابت من الأحكام كأن يكون من مواضع الإجماع ، أو من المعلوم من الدين بالضرورة، أو ما كان من الأحكام يمثل هوية الإسلام وحقيقته بحيث لا يتصور إسلام بدونه، أو ما كان من الأحكام ملازما لحالة واحدة وصورة واحدة لدى جميع أشخاص الأمة في كل مكان وزمان وعلى كل حال، أو ما لا مجال فيه للاجتهاد من الأحكام، وكان من الأحكام المستقرة التي لا تقبل التغيير والتبديل، وفيما يلي بيان لهذه المجالات:
	المتغيرات في أحكام الشريعة الإسلامية
	 المتغيرات: هي عكس الثوابت، وهي جمع متغير، وهو: ما كان في التشريع الإسلامي قابلا لتصرف المجتهد فيه وفق أصول التشريع وقواعده (�) ، والمتغيرات في الشريعة هي الأحكام التي تتغير بحسب الزمان والمكان وحسب الأشخاص والأحوال لتحقيق المقاصد العامة للشريعة ومبادئها الكلية ومراعاة الظروف والمناسبات لكنها تبقى في إطار الشريعة،(�)   وتطلق المتغيرات على: ما كان من الأحكام محل ظن ونظر، والظن: هو إدراك الطرف الراجح، والنظر: ترتيب أمور معلومة للتوصل بها إلى مجهول، فهو مكون من مقدمات قد تكون ظنية تحتاج إلى إقامة دليل وبيان جهة الدلالة، ومن هنا يمكن مناقشة الدليل ويمكن مناقشة دلالته على المدلول، وكل ذلك يخرج المسألة من حد الثبات إلى حد التغير (�) ومن هذه التعريفات يتضح أن المتغيرات، ما كان من الأحكام محل نظر، وظن بأن لا يكون قطعيا ، وهو يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص، ويقبل الاجتهاد، 
	�ومن المتغيرات:




