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ملدص

يه ػ ؼ بحث ػػث بح ػ ثيػػعف اػػـ فيػػؼ بحػػححو ػػو ب بح ػػحؽ بححبجثػػع يهيػػا جػػعض بح عمػػف حبح مػػحف.

يث بف ثفض بألححيع ق ين ر حف و بيػ ف عؿ بح ػؽ ثلػاؿ ح ي ػؽ بح عيػع نػاي حبح ػو جفههػع بحا ػا حبح ػعنحف

و ي بألب ريعيع ح صه ع بح محفي إف ت بح بإلمربر ثعحصثو؛ اعف ذحؾ بن برًع يجب ص ي ا.

حق نعحؿ بحثع ث فن بح فيؼ و بحه ع حبحصطالحي حف هػذب بح صػطها بيػ ر فنػعض ينػ بح فعصػريفي

حبي ثر ػػا بح ػػعاـ بحيػػحـ ب ػ ًػال ػػو بح يػػرححيع بح صػػيريعي حف حه فيػػؼ فػػعيير نهػػعف قهػػع بح صػػه ع ح بن اع هػػع
عرن ػػع ثعحم ػػرر بح ػػذ ي ػػن يهػ ػ بح م ػػحفي ػػؿف ف ير ػػن بح ػػححو ي ػػحف حطه ػػب بياع ػػا ػػف اها ػػع ي ػػاف

بح محف؛ حاها هع يهيا.

ح ػػف صػػحر فيػػؼ بحػػححو ث فطيػػؿ صػػعحا بح مػػحفف ػػف بي ػ ربج حربؽ ري ػ يع حػػاي ح ي ػ ـ بح عقػػا

ثيػهؾ بح فهػػيـي ػػإف ثػػت بح فيػػؼ ػػعـ بح ا ػػع؛ ن هػػت بحححيػػع نػػا بحػ
حه ا ع ن ههع حه عمف.

ا ع نعحؿ بحثع ث فيػؼ بحػححو ػو بحي ػربض يهػ

بحيهعي حيعحج بح عنحف هذب بأل ر ثجحبز

ػػف ثفػ ضي ػػإف حػػـ يحجػ بألصػػها؛ جػػعز

اػعـ بحنا ػعت ػن يه ػا ث عجػع بح عمػف حبح مػحف

ير بح ا ع نا ع رق ع نع بحنظر و بح يحف.

The guardian abuses with the fosterer - Jurisprudence study
 compared to the Kuwaiti Personal Status LawAbstract
This research aims to indicate the ruling on the abuse of the guardian in the
performance of the rights he is due to the incubator and the concubine. Some saints
may be deviant in using the right in a way that does not achieve its purpose, which
jurisprudence and law have made in the father's hands the care of the beholder, if it
harms the boy, it is an aberration that must be corrected.
One of the forms of abuse of the guardian is the injury of the interests of the concubine:
from the extraction of official papers to him, or not to the education, if the arbitrariness
;is established in court
The researcher also addressed the abuse of the guardian in objecting to the provisions
of expenses knowing the need of the incubator and those who are in charge of it, and
the law dealt with this order with the possibility of the court's discretion in a temporary
expense during the consideration of the case.

*

رسي قيـ بحا ا ح صححاي اهيع بحلريفع حبح ربيعت بإليال يعي جع فع بحاحيت  -بحاحيت.
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املكدمة.
هلل بححب

بح

بح هعري احر بحنهعر يهػ بحهيػؿي ح اػحر بحهيػؿ يهػ بحنهػعري ح صػهو ح يػهـ يهػ

يػر بح صػطايف

ي حيه آحا حص ثا بأل يعري صالةً حيال ً ع ب َ يف الزَ يف ع فعقب بحهيؿ حبحنهعر ،ع ثف ف
بأل يعر؛
إف لريف نع بإليال يع حمفت حه اهايف حقًعي ح ان هـ ػف بيػ ف عحهعي ا ػع حمػفت يهػيهـ حبجثػعت حػز هـ ثهػع؛
ا ثعححجا بحذ يري ي ع حـ يرِّ هذب بحيػ ف عؿ بحػ

ي ًع حه حبزف ثيف بر بح ج ني يجحز حإلنيعف بي ف عؿ
ح مرة ثعح يري ث الؼ بح ذبهب بحار يع بح رثيع بح و انت صع ب بح ؽ ف بي ف عؿ
فصيع ح مرة ثعح يري ع بـ حـ ي جعحز

بح

حق ػ

اي حذحؾ ربيعة ح صعحا بأل بر .

ح

فصػيع

ا ايا ػع لػع ي ححػح ا بض ذحػؾ

ػػذت اػػؿ بح ػحبنيف بحفرثيػػع ثنظريػػع بح فيػػؼ ػػو بي ػ ف عؿ بح ػػؽ بح حجػػح ة ػػو بحا ػػا بإليػػال وي ححػػـ ياػػف حهػػع

عثؿ و بح حبنيف بح رثيع بح و بحز ف بح فعصر(ٔ).

حبحل ػريفع بإليػػال يع حيػػط ػػو ي ػ حع بح فيػػؼ ثعي ػ ف عؿ بح ػػؽي ػ انػػت بحاػػر ػػف بي ػ ف عؿ

ػػاي حاػػف ثلػػرط ي ػ ـ

بإلمربر ثعح يري هـ ه ِػِ بي ثػعر بإلمػربر ثػ ً بي ححػـ هػِ ػؽ بأل ػ بر طه ًػعي حهػذض بححيػطيع هػو بحػر ـ بح ػو رجػت نهػع نظريػع
(ٕ)

(بح فيؼ و بيػ ف عؿ بح ػؽ)ي ػ ًال بحف ػح بحجػع زة

ػو بحا ػا بإليػال و حاػؿ لػ ص ف يايػ هعي ثلػرط ح ي صػ بإلمػربر

ثعحطرؼ بآل ري إف قص بإلمربر اعف يهيا بحم عف.
أينية البحث.
حق

حقص بإلمربر حث حا ػف فػعيير جػب ربيع هػعي ػال يف ػـ بح اػـ يهػ بحج يػن؛ َ ػف قصػ بإلمػربر ح ػف حػـ ي صػ ض.

ذت غعحب قحبنيف بأل حبؿ بحل صيع و بحثه بف بحفرثيع ث ث بح فيؼي يه ب الؼ ثينهع و بح حيػن حبح مػييؽي ح نهػع

قعنحف بأل حبؿ بحل صيع بحاحي و.
صحصػػع بذب اعنػػت طه ػاي ي نػػن بح عمػػف ػف ب ثفػػض بأل ػػحر
يعنػع ي صػ ححػػو بح مػحف بح فيػػؼ ػػن بح عمػفي
ح ً
ً
صػػه ع بح مػػحفي

يعنػػع ق ػ ياػػحف ثعيػػث بحػػححو هػػح رصػػا يه ػ
حه مػػحف؛ اعحيػػار بح رقػػتي حبي ػ ربج بألحربؽ بح ثح يػػعي ح ً
ي صػػؿ بح ػ الؼ ػػو حجهػػعت بحنظػػر ػػحؿ صػػه ع بح مػػحفي ح ػػف بح ا ػػع ف بحلػػعرع بح اػػيـ ث ػياف بحػػححو حبح عمػػفف جفػػؿ
بحححيع و حر بح فهيـ حبح عؿ حهححو حهح اعف بألب حح بحنػعس يهػعي حجفػؿ بحريعيػع حه عمػف حاعنػت بألـ

ػع يهػ غيرهػع يهػعي

يقول اإلمام السرخسي( :بيهػـ ثػ ف بحصػ عر ح ػع ثهػـ ػف بحفجػز يػف بحنظػر ألنايػهـ حبح يػعـ ث ػحب جهـ؛ جفػؿ بحلػرع ححيػع ذحػؾ بحػ
ف هح لاؽ يهيهـ جفؿ ؽ بح صرؼ بح بآلثػع ح ػحة ريهػـ ػن بحلػا ع حبح صػرؼ ييػ يو قػحة بحػر حجفػؿ ػؽ بح مػعنع بحػ

بأل هعت حر هف و ذحؾ ن بحلا ع حق رهف يه ذحؾ ثهزحـ بحثيحت)(ٖ).
ٔ-
ٕ-

وبناء عميو ،تكمن أىمية البحث فيما يأت:

فه ا ثعح معنعي ح ف بح الؼ ثيف بحححو حبح محف حبر ي حب يع فيؼ بحححو ر ح يصفب يه بح عمف.
عجػػع بحػػححو ح فر ػػع ػ ح بي ػ ف عؿ

ػػا ػػو بحححيػػع يه ػ

حح ض؛

ػ ح ي فيػػؼ يهػػعي حاػػذحؾ عجػػع بح عمػػف

ححايها و بح صح ع ح فر ع بح عحع بح و ُيف ثر بحححيُّـ فياًع يهع.
ٖ -عجع بح معة حبح ا يف حبح ع يف بح فر ع اعـ فيؼ بحححو ن بح عمف.
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مشكلة البحث.
ٔ-
ٕ-

يمكن القول إن البحث جاء ليعالج المشكمة ذات البعدين اآلتيين

ع بح فعيير بح و ي ثيف ف الحهع فيؼ بحححو و ححي ا يه بح محف؟

ع بأل اعـ بح ر ثع يه

فيؼ بحححو ن بح عمف؟

أيداف البحث.

ٔ -ثيػػعف بح فػػعيير بح ػػو ُ يػػز فيػػؼ بحػػححو ػػن بح عمػػفي حبح ػػعحت بح ػػو يجػػحز حهػػححو يهػػع بي ػ ف عؿ
فياًع.
ٕ -بثربز جعنب بح حبزنع بح و حمفهع بحا هع ثيف صال يعت بحححو حبح عمفي حذحؾ
ٖ -ثيعف ف بحححو حـ ن طن ححي ا يف حح ض ححح اعنحب و معنع غيرض.

ػػا ػػف حف بي ثػػعرض

ي ًع ح صه ع بح محف.

الدراسات الشابكة.

توجد ف :الموضوع دراسات سابقة عدة ،من أىميا

ٔ)

شيميب ،،أحميد الييويع ،:التعسي

فيي :اسيتعمال الحيإل بقييد اإلضيرار بييالقير أو لتحقييإل مييمحة يير مشيروعة فيي:

الشريعة والقانون ،مجمة الشريعة والقانون بجامعة الشارقة ،العدد  ،ٖٛأبريل ٕٜٓٓم.
رير

نعحؿ لهيثؾ و ربي ا اهػحـ بح فيػؼ ػو بحلػريفع حبح ػعنحفي ح ثػرز ف بحا ػا بإليػال و يػثؽ بح ػحبنيف بح فعصػرة ػو
اعـ نظريع بح فيؼ و بي ف عؿ بح ؽي حب جا لهيثؾ و ث ا بح

فعيير بح فيؼي حثياف ف بح حبنيف نهع ػع يمػن

ف ُييػ ف ؿ
ػعر يع ا ػػع حه فيػػؼي ح نهػػع ػػع ي ػػرؾ بح اصػػيؿ حهحقػػع ن بحف هيػعي حراػػز يهػ فيػػعر بن اػػع بح صػػه ع بح لػػرحيعي
في ًب
ع ح ي هػػع ح صػػيههعي ا ػػع راػػز يه ػ فيػػعر قص ػ بإلم ػربر ثػػعح يري حذاػػر
بح ػػؽ ح يػػؽ صػػه ع غيػػر بح صػػه ع بح ػػو ُلػ ِػر َ
طثي عت يهياي ح ـ ث ا ث عرنع ثيف بحلريفع حبح عنحف و طثيؽ بح فيعريف بحيعث يف.

حبيػ اع بحثع ػػث ػػف هػػذض بح بريػػع ػػو اهػػحـ بح فيػػؼ ػػو بحا ػػا حبح ػػعنحفي حبح فػػعيير بح ػػو ثػػيف قصػ بإلمػربري حثيػػعف ف

بن اع بح صه ع ف بح ؽ ُي ذ قرينع يه قص بإلمربر.
ٕ)

اليعب ،عبد العزيز بن عبد اهلل ،التعس

العموم األمنية ،قسم العدالة الجنائية ،جامعة ناي

ف :استعمال الحإل ف :مجال اإلجراءات المدنية ،أطروحة دكتوراه ف:
العربية لمعموم األمنية ،سنة ٕٓٔٓم ،بإش ار

نػعحؿ بحصػفب ػو طرح ػا اهػحـ بح فيػؼ ػو بحا ػا بإليػال و حبح ػحبنيف بححمػفيعي حراػز يهػ

محمد السيد عرفة.

يػ حع بح فيػؼ ػو

ػ ح ي ػن فيػؼ ػف

بي ف عؿ ؽ بح عموي ح ف بح عنحف و بح هاع بحفرثيع بحيػفح يع حمػن قيػحً ب ح عريػع هػذب بح ػؽ؛
طربؼ بح يحف ػو بح بر ػؿ بألححػ حهنظػر ػو بح مػيعف اعح فيػؼ ػو طري ػع
طربؼ بح يحفي حثياف ن عذج ح فيؼ
بح ثهيػػِ حبحلػػاحفي حبح فيػػؼ ػػو طري ػػع بحي ػربض يهػ بح اػػـ ثفػ صػ حرضي حبح فيػػؼ ػػو ر هػػع بح نايػػذ؛ اعح طعحثػػع ثعح نايػػذ
بحجثر ي ح بح نايذ بح ي فجؿي حثياف بحصػفب ػو طرح ػا بآل ػعر بح ر ثػع يهػ بح فيػؼ ػو هػذض بح بر ػؿ؛ ا ثػعطر بحف بحػعي
ح رؾ بح ؽ ف صع ثا.
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حبحثع ث بي اع

ف هذض بألطرح ع و صػيؿ فػعيير بح فيػؼ ػو بر ػؿ بح مػيع؛ ػف ر فهػع بحػ صػ حر بح اػـ

يهعي بح ف طرح ع بحصفب جع ت و بأل ػحر بح نيػعي حرث ػع ا ػرؽ بح فػعيير يػف بأل ػحبؿ بحل صػيع .ا ػع ثينػت آ ػعر
بح فيؼ و بإلج بر بت بح ثفع و بح هاع بحفرثيع بحيفح يعي حهو
ٖ)

مرحبا ،إسماعيل ازي ،التعس

هؼ يف بإلج بر بت بح ثفع و ححع بحاحيت.

ف :استعمال حإل الحضانة حقيقتيو ،ييوره ،عهجيو في :الاقيو اإلسيهم ،:مجمية

جامعة طيبة لآلداب والعموم اإلنسانية ،جامعة طيبة ،المجمد ٘ ،عدد  ،ٜلسنة ٕٓٔٙم.

نػػعحؿ بحثع ػػث ر ثػػع ػػو ث ػػا اهػػحـ بحفيػػؼ ػػو بيػ ف عؿ بح ػػؽي حف هػػذض بحنظريػػع حجػػح ػػو بحا ػػا بإليػػال و ح لػ ؿ

ؽ بح معنعي ا ع نعحؿ اهحـ بح فيؼ حبح معنعي حانا حـ يثيف فعيير بح فيؼ و هذب بح ؽي ح نػعحؿ بح فيػؼ ػو بح مػعنع

ػػف نع يػػعف بحنا ػػعي حبح رثيػػعي بحيػػار ثعح م ػػحفي حزيػػعرة بح مػػحفي حغعح ػػب ػػع راػػز يهي ػػا بحثع ػػث ر ثػػع بح في ػػؼ ػػف قث ػػؿ

بح عمف جعض ححو بح محف ف نع يع بحيار ثاي حبح فيؼ و بح رثيع بح

يصؿ بح

فذيب بح محف ناعيع و ححيا.

حبحثع ػػث بيػ اع ػف بريػػع ر ثػػع ػػو بحنصػػحص بحا هيػػع بح ػػو حر هػػع ػػو بحاػػالـ يػػف بح فيػػؼ ػػو هػػذض بح يػػع ؿي إال أن

موضوع الباحث ف :بحثيو ىيذا متجيو إليس تعسي

اليول :مين الحاضيني ػع بريػع بحػ ا حر ر ثػع نعححػت فيػؼ بح عمػف ػن

بحػػححوي بح ػػو ثفػػض بأل ػػحر ػػؿف يػػار بحػػححو ثعح مػػحف يػػار بقع ػػع حهػػذض نػػص يهيػػا قػػعنحف بأل ػحبؿ بحل صػػيع ػػو بحاحيػػت
يه

نفهعي حقميع فيؼ بحححو و ػن بحنا ػع ث اهيػؼ بح عمػف ف يػ و ح ػؿ بقع ػع بحػححو ح يػه هع حهػذض يححجػت ػو ز ننػع

و بح ن يف طريؽ بح يعثعت بحثنايع (بحا رحنو)ي عحثع ث نعحؿ يػ حع يا ػر صػححهع ػو ز ننػع حهػو بح فيػؼ ػف بحػححو ػو

حبح ير و قمع

صعحا بح محف ف يجيؿ و ريعي ح بي ربج ح ي ع ياري حغير ف بح فع الت بحري يع.

ما متيزت بٌ الدراسة.
ٔ-

نعحؿ فيؼ بحححو ن بح عمف و قمع

صعحا بح محف ح عجع ا.

ٕ -ثيعف اـ يزؿ بحححو ين ثحت بح فيؼ يهيا.
مهًج الباحث.



الويا :بح ع ـ يه ج ن بح فهح عت بح ُ فهِّ ع ثعح حمحع
المنيج
ُّ
بحث ث ح حبميفا.

المقارنف يث ي عرف بحثع ث ثيف قحبؿ بحفه ع ي حي عر نهع بح حؿ بحربجاي ُ اثِ ًفع ػو ذحػؾ قحبيػ َ بح ػرجيا
المنيج
ُ
بح ف ة ين بحفه ع ي حي عرف ذحؾ ن ع ص ر ف اعـ قمػع يعي ح ػع ػذ ثػا بح ػعنحف ث ححػع بحاحيػت حثفػض بحػ حؿ
بحفرثيع.



ؿ بحث ث ف صػع رهعي ح ريثهػع ر ًيثػع ي نعيػب ػن

ي :بح ػػع ـ يهػ
الميينيج التحميمي ُّ
بح رجيا بح ف َ ة ين بحفه ع .

نعقلػػع بأل حاػػع حبح فهػػيالتي حبحجػحبب يهيهػػعي حبح ػػرجيا ثينهػػعي ُ ف ِ ػ ً ب ػػو ذحػػؾ يهػ قحبيػ

خطة البحث.

المبحث األول ميطمحات الدراسة.
ٓٓٔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)2ي2021/م
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المطمب األول بح ؽ ح ع حبصطال ً ع.



المطمب الثان :بح فيؼ ح ع حبصطال ً ع.




المطمب األول بح فيعر ح ع حبصطال ً ع.

المطمب الثان :بح فيعر بحل صو.



المطمب الثالث بح فيعر بح حمحيو.



المطمب األول فيؼ بحححو ن بح عمف و قمع



المطمب الثان :فيؼ بحححو ن بح عمف و ن بحنا ع.

 المطمب الثالث بحححيع حبح معنع ح ع حبصطال ً ع حبح اريؽ ثينهع.
المبحث الثان :معايير التعس ف :استعمال الحإل.

المبحث الثالث أحكام تعس

الول :من الحاضن.

صعحا بح محف.

املبحث األول

مصطلحـات الدراسـة.
املطلب األول احلل يف اللغة واالصطالح.
أوًال الحإل لقة

يفرؼ بح ؽ ث ناف ب اعـ بحلو ي حبح ؽف ن ػيض بحثعطػؿي حيطهػؽ يهػ بححجػحب حبح ثػحتي ا ػع قػعؿ فػعح ف َ ولَييك ِك ْن
اب عمَس ا ْل َك ِ
ِ
ينٚٔ[ف بحز ر]ي ف ث ت ححجثت(ٗ).
اف ِر َ
َحقَّ ْت َكم َم ُة ا ْل َع َذ ِ َ
ايطهحا
ثانيا الحإل
ً
ً
(٘)
يفرؼ بح ؽ ث ناف (ب صعص ي رر ثا بحلرع يهطع ح اهياًع) .
قححاف ب صعصف يفنو يالقع ل ؿ بح حؽ بح عحيع؛ اعيػ عؽ بحػ يف ػو بحذ ػع ثػ

يػثب اػعفي ح ػع حػيس عحايػع؛ ا ػؽ

بحححيع و بحزحبج ح و بح ع .
حح ث حهذب بح ؽ حبح صعص ف ي ر بحلرع ثاي ا ع جع ذحؾ و بح فريؼف (ي رر ثا بحلرع).
حثهذب بح صعص حبإلقربر ف ين بحلعرع ياحف حصع ب بح ؽ يهطع يه

هااي حبف اعف اع فنحياع؛ اعف حا ؽ بي ياع ا(.)ٙ

اي إف اعف

يينػع اػعف حػا يػهطع
ػا ً

ػػعح ؽ ػػر قػػررض بحلػػعرع حإلنيػػعفي ح انػػا ػػف بيػ ف عحا؛ هػػا بح ػػؽ ػػو بح طعحثػػع ث ينػػاي ححػػا بح ػػؽ ػػو ثنػػع رمػػا يهػ
بح ص يـ بحذ يري ي ححا بح ؽ و طهيؽ ب ر ا.
حاف ح ي ثت أل

بإلمربر ث يناي يطعحثا عـ بحنعس ث ص ب هعنا حبن ػعص قػ رض ػعـ بحنػعسي وفي :ذلي ،يقيول
()ٚ

ابن عابدين يف الز ع بح يف ف (حيظهر نا نا حيس حا بح الز ع و حقت ح ي حهـ حقحع بح عؿ ػو يػ ض يػاي ا ػع حػح

يمع) (.)ٛ
اعف ر ً

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)2ي2021/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔٓٔ

تعشف الولي مع احلاضو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ح ُي ْ ِاو بح يف ينا ع ي ن
ثياف ف بح الز ع ؽ حه ب ف ح رض بحي ياع
يي ف ؿ ؽ بح الز ع يه جهع ح ين ان يهع ث صيؿ ينا.

ت ي ض ػف ػعؿي ححػيس حػا ف

املطلب الثاني التعشف لغة واصطالحًا.
أوالً التعس

لقة

يقول ابن فارسف (بحفيف حبحييف حبحاػع اه ػعت

ػعرب حييػت ػ ؿ يهػ

يػري بن ػع هػو اػعح يرة حقهػع بحثصػيرة)()ٜي

يمعي حقػعؿ ثفمػهـف طهػؽ يهػ بألجيػر بح هػحؾ
ح ناف راحب بأل ر ف غير ثري حين هؿ بحه ع يطهؽ بحفييؼ يه بألجير ً
النعف
بح ي فعف ثاي حييؼ الف ً
بذب

ظه ا(ٓٔ).

وىذا األيل المقوي لمعنس عس ي ححاف ح ع ا ر بي ف عحا ن ؿ بح

ذض ثف ؿ ل ي (ٔٔ).

فن جحر بحيهطعف حظه ػا؛ ح نػاف ييػؼ غال ػاف

ح قرب بحي ف عحت بحه حيع هحف بحظهـ؛ ألف ػف فيػؼ ث ػا م ّػر ث يػرض حظه ػاي حبي ػعع بحمػرر يهػ بح يػر ػف
اثر بحظهـ.

ثانياً التعس

ايطهحا
ً

حـ ي اهـ بحا هع بحيعث حف يػف فريػؼ فنػ بح فيػؼ حاحنػا صػطه ً ع ج يػ ً بي حاػف

ػرر فرياػا حبيػ ر ينػ بح ػ ريفي

يفي حيػذار بحثع ػث ثفػض نصحصػهـ ػو ه هػـ حهػذب بح صػطهاف ي ػحؿ

غير ف ارة بح فيؼ اعنت حجح ةً ين بحا هع بح
بإل ػػعـ بثػػف يثػ بحثػػر ػػو بجػػعرة بح بثػػعف (حبف اعنػػت آ ػػع ػػف بح بثػػع ح صػػع ثهعي ػػؿ بحف ػػعر حبحزحػػؽ حبن طػػعع بح ثػػعؿ ح ن ػػح
ِّ
حرب بحظا ْهر حح م عف يهيا ي ع يطػبي بح ف ياػحف غ ّػر ػف بث ػاي ح مػيني ح تعسي  ،يمػ ف حياػحف
ذحؾي ال ا بر
(ٕٔ)
حػا بحاػ بر ) ي يحجػب بحمػ عف بف فيػػؼ ػو بيػ ف عؿ بح بثػػع بح يػ جرةي حهػػذب حيػؿ يهػ ف بح فيػػؼ حػا جػ بز ي حبف اػػعف
و بطعر بح ؽ.

حي ػحؿ بإل ػعـ بحزرالػو بح نثهػػو ي ػف قػ ـ بحهجػر يهػ بحػحيظف ( ػإف نلػزف –

ف بحزحجػػع -ػعهجرحهف ػو بح مػػعجني

ػحر ح يػب بحزحجػعي حهػو ػؽ
إف صررف عمرثحهف؛ اآيع بح عرثعي ح يا تعس )(ٖٔ)ي ي رر بحزرالػو ف بهلل لػرع ًب
حهزحجي حهو حبر ة يه جهع بح ر يبي إف جعحز ف بأل ؼ بحػ بأليهػ اػعف فيػاًع ػف بحػزحجي ينث ػو بريػعة بح ر يػب
ض ِ
بححبر و قححا فعح ف َ و َّ
وى َّن فَيِإ ْن أَطَ ْعي َن ُك ْم فَ َيه تَ ْب ُقيوا
ش َ
ون ُن ُ
وى َّن َو ْ
اض ِيرُب ُ
ياج ِن َو ْ
اى ُج ُر ُ
وزُى َّن فَ ِعظُ ُ
اله ِت :تَ َخافُ َ
وى َّن ِفي :ا ْل َم َ
يرٖٗ[ف بحنيع ].
ان َعمِيِّا َك ِب ًا
س ِب ً
يه ۗ إِ َّن المَّ َو َك َ
َعمَ ْي ِي َّن َ
حي ػحؿ ثفػض بح ايػريف بف هػذب بح ه ػػيا بحػحبر ثعآليػػع ث ر يػب حبت بح يػب يجػػر جػرف بح صػريا ث نػاف ح يجػػحز

حهزحج ف ين ؿ حه رثع بأل رف ع بـ ف بحزحجع فظ ث ع حنهعي
ثالثاً تعري

ًال ح يجحز حا بحمرب حبح يب عصؿ ثعحهجر(ٗٔ).

العمماء المعايرين لمتعس

عرفو أحمد أبو سنة بأنو بح فيؼ بي ف عؿ بح ؽ يه حجا غير لرحع(٘ٔ).

هح ي ر ث ف بح فيػؼ ياػحف ػو بأل ػر بح لػرحع؛ حياػرؽ بح فيػؼ يػف بحافػؿ بحمػعر ح بحافػؿ بح ػرـي حاػف ايايػع بحيػ ف عؿ

هو بح و مات يهيا حصؼ ي ـ بح لرحييع()ٔٙي اعف بح فيؼ

ري ا لثا ع ياحف ثعح رـ ح يرض.
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وعرفو األستاذ الدرين :بأنوف نعقمع قص بحلعرع و صرؼ ذحف يا لرًيع ث يب بألصؿ(.)ٔٚ
ححاف ( نعقمع)ف يل ؿ بح صػ حغيػر بح صػ ي حقححػاف ( صػرؼ)ف يلػ ؿ بح ػحؿ ح بحافػؿي عأليػ عذ بحػ رينو ح يلػ رط
طحيالي
بر
ح ر قص بحمرر حه فيؼي هح ثن ل ص ج ًب
ً

جب بحل س يف برض ف غير قص

مرة اعف فياًع(.)ٔٛ

والتعرياان السابقان قريبان من تعرياات أىل القانون لمتعس  ،ومن ىذه التعرياات



نا بي ف عؿ بح ؽ م ف بألُطر بح و ا هع بح عنحف بي ف ًعح ف ل نا بح عؽ بحمرر ثعح ير(.)ٜٔ

ح بي ف عؿ بح ؽ و غير بح رض بحذ
حب اؽ بح فرياعف يه

ف جها ناي ح ث ص بح عؽ بحمرر ثعح ير(ٕٓ).

ف اهحـ بح فيؼ ي ؿ يا بي ف عؿ بح ؽ ث صػ بإلمػربري حبناػر بح فريػؼ بح ػعنو ثػ ف ػف صػحر

بح فيؼ بي ف عؿ بح ؽ و غير بح رض بحذ

ن ا بح عنحف حأل بر .

املطلب الثالث مفًوم الوالية واحلضانة لغة واصطالحًا مع التفريل بيهًنا.
ايطهحا.
الارع األول مايوم الوالية لقة و
ً


الوالية لقة

يه

ع ُيلفر ثعح ثير حبح رة يه بحافؿي إذب حـ ياف بحل ص قع ًبر يه



الوالية ف :ايطهح الاقياء

ُّ
ِ
ػو َػر
بححبح حبحالـ حبحيع صؿ صػ يا يػ ؿ يهػ بح ػربي ح ػف ذحػؾف بح َػحْحو  -ثيػاحف بحػالـ -ث فنػ بح ػربي حاػؿ َ ػف حح َ
ػالف هػح ححيػا(ٕٔ)؛ ألف بحػححو بحػذ يريػ لػرحف ػف ػا حثػ ف ياػحف قر ًيثػع نػا ػ ي ػؽ صػ بحححيػعي ح طهػؽ بحححيػػع
ثير ع ي ححض؛ حـ يصا بطالؽ بحححيع يهيا(ٕٕ).

هاػعي ػذارحض ػو

عصع حهححيعي حاف نعحححب صػطها بحػححو ح بحححيػع ػو ثػحبب
حـ يمن غعحب بحا هع اهح ً ع
ا
ثعب بحناعح .حبحححو و بحناعح ف حا يه بح رة ثحة ح فصيب ح قحة ي صؿ ثهع بح صرؼ ػو بح ػححا يهيػا ثثيػن حن ػحض(ٖٕ).
ا ع طهؽ بحححيع حي بر ثهع بحيهطع حبإل عرة(ٕٗ)ي ح ف بطالقعت بح ححيع قححؾف حح

الف بح مع ي حبألصؿ و بح ححيع هػ

بحف ؿ(ٕ٘) .والمايوم العام لموالية عند الاقياءف نايذ بح حؿ يه بح يري لع بح ير ـ ثػ ()ٕٙي ح هػو يػهطع لػرييع يػ اف
ثهع صع ثهع ف بنلع بحف ح حبح صر عتي ح ر يب بآل عر بحلرييع يهيهع()ٕٚي هو يهطع يجفههع بحلعرع و يػ بحػححو ث يػث
يناذ قححا ح صر ا يه

جثرب.
ححيا ً

ايطهحا.
الارع الثان :مايوم الحضانة لقة و
ً


الحضانة لقة
بح ػػع حبحمػػع حبحنػػحف صػػؿ حب ػ يػ بر ثػػا اػػظ بحلػػو حصػػيعن اي ح نػػاف مػػنت بألـ حح ػ هعي

حبح مف ف بحث فف بحص ر حبحفمػ بف ح ػع ثينه ػعي حبح مػعفف جفػؿ بحلػو ػو بح مػفي ا ػع

ف اظ ػػا ثريعي هػػع()ٕٛي

مػف بألـ ححػ هعي ػـ طهػؽ

يه بحريعيع حبحه عـي حبح معنعف ص ر ح ف ي حـ ثعح معنع ف عمف ح عمنع(.)ٕٜ
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الحضانة ف :ايطهح الاقياء

عر الاقياء الحضانة ث ٍ
فعف حر حؿ بحريعيعي حيظهر ف يثب ب الؼ يثع بر هـ و فثير بح معنع ع يربض اؿ
ذهب نا ف ريعيع بحصثوي وفيما يأت :عرض لبعض التعريااتف

ٔ -بح نايع قعححبف هو ( رثيع بححح )(ٖٓ)ي حهذب فريؼ

صر لع ؿ أل حر ا يرة ف لرحف بح محف.

ٕ -بح عحايػػع قػػعححبف هػػو ( اػػظ بحححػ ػػو ثي ػػا ح رنػػع طفع ػػا ححثعيػػا ح مػػجفا ح نظيػػؼ جيػ ا)(ٖٔ)ي حهػػذب يػ ؿ يهػ ظهػػحر
ػححو ػف
فن بحريعيع؛ ألف بح معنع ا ر حح هع يهػ بحريعيػعي حبح عمػف ي ػحـ ثهػذض بأل ػحري ح ػع يػحف ذحػؾ ي ػحـ ثػا بح ُّ
عحا؛ ؿ بح فهيـ(ٕٖ).

ٖ -بحلػع فيع قػعححبف هػو ( اػظُ َ ػف ح ييػ ؿ ثػ حر نايػا ي ػع يرذيػا؛ حفػ ـ ييػزض اطاػؿ حاثيػر جنػحفي ح رثي ػا)(ٖٖ)ي
هو اظ حه محف حريعيع .حبح رثيع هنع ث فن ن يع بح محف ث ع يصه ا ف عؿ حلربب(ٖٗ).
ٗ -بح نعثهػع قػعححبف هػو (

ػؿ بح رحنػع حبح رثيػع)(ٖ٘) .حبح رثيػع اػػحف ثف ػؿ صػعحا بح مػحفي ح هػحب حػذحؾ ث يػؿ رس بحصػػثوي

()ٖٙ

ح هناي ح رياا حينعـ

.

وبعد ىذا العرض لمايوم الحضانة عند الاقياء ،ي ما ظهحر فن بحريعيع ين هـي ح ف بح رثيػع ينػ بحا هػع
بح ذبهب بألرثفع ؿ يه

فن بحريعيعي حاؿ ذهب نهع ّؿ حهع ث ع يربض حح

ػو

ف غيرض ف حر بحريعيع حبحه عـ.

لكن الاقياء يعتبرون بح معنع و ؽ بحص ير حف بحاثيػري ػع يػ ب بحلػع فيع؛ يػث يف ثرحنهػع ػو بحاثيػر بحفػعجز يػف

ريعيػػع نايػػا ا ػػع يف ثرحنه ػػع ػػو بحص ػ ير()ٖٚي بح ف بألق ػػرب ػػو بح مػػعنع ثح هػػع ػػط ػػو ػػؽ بحصػ ػ ير؛ ألنهػػع لػػ ع ػػف
بح مفي حح ي صحر مف بحاثيػر بحفػعجزي ا ػع ف صػرهع ػو جعنػب بحصػ ير ي علػ

ػن ا ػع لػرحييع بح مػعنعي حهػو

بح يعـ ث ؽ بحص ير و اها ح لرثا()ٖٛي حهح ع يييير يهيا بحثع ث و ث اي ثإذف بهلل.


الارإل بين الوالية والحضانة

ذهثػػت بح حيػػحيع بحا هيػػع بحاحي يػػع()ٖٜي حبح ػػذارة بإليمػػع يع ح ػػعنحف بأل ػحبؿ بحل صػػيع ث ححػػع بحاحيػػت(ٓٗ)ي حثفػػض

بحثع يف(ٔٗ) بح ف بح معنع نحع ف نحبع بحححيع يه بحناس بح و ُي ا ـ يهع بحنيع يه بحرجعؿ.
ويظير لمباحث ي ـ ص ع بح يحيع ثيف بح اهح يفي عح معنع ح ف ثر ػف قثيػؿ بحححيػعتي حح

ػذ

اع هػعي حقػ

يطهػػؽ بحا هػػع يهيهػػع حاػػظ بحححيػػع ػػف ثػػعب بح جػػحزي حيظييير عييدم يييحة التسييوية بينيمييا ميين خييهل مايييوم كييل ميين الوالييية
والحاضنةي عحححيع يثعرة يف يهطع ي ثت حصع ثهع ؽ بح صرؼ ثعيـ بح حح يهياي يحب و نايػا ح عحػاي ػع بح مػعنع
هو يثعرة يف ريعيع حبه عـ و بألاؿ حبحلرب حبح هػثس(ٕٗ)ي ػعحححو هػح بحػذ حػا بح ػؽ ػو بح صػرؼ ثعيػـ بح مػحف ػف

فهي ا حبي ربج بألحربؽ بحري يع حا ػو يصػرنعي ح ػع بح عمػف ػال ي ػؽ حػا ذحػؾ حف اػـ قمػع وي حهػذب ػحر ػف ػحبر
فيؼ بحححو ن بح عمفي ا ع يي و و بح ث ث بح عحث ثإذف بهلل.


مايوم تعس

الول :من الحاضن

هػػح بيػ ف عؿ ححػػو بح مػػحف ح حقػػا بحلػػرييع حبح عنحنيػػع ثلػػاؿ يمػػر بح مػػحف ح ػػف ي ػػحـ يهػ ريعي ػػاي ح ييػ ف ها
ح صيؿ صه ع ع هع مر ثعح محف ح بح عمف مر بر اثر ف هذض بح صه ع.
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املبحث الثاني

معايري التعشف يف استعنال احلل.
املطلب األول املعيار لغة واصطالحًا.
أوالً المعيار لقة

(ٖٗ)

يي بح حـ

بح فيعر ف َيَيري ح ناف يير بح ـي حهح بحفظـ بحنع ئ يهعي ح نا بحفيرف
حهذب بح فن قرب حاارة بح فعيير؛ ألف بح فيعر يثيف حيجهّو حؿ بح ي حع ح بححبقفع و بحنظريع ح بح عي ة.
حهػػذض صػػحؿ فػػعنو ػػع ة (ييػػر)ي حيه ػػع بحه ػػع حػػـ ينص ػحب ص ػ بر ع يه ػ

بي ف عحهـ حهذب بح صطها ي ؿ يه

فريػػؼ حب ػ حهاظػػع (بح فيػػعر)ي ححاػػف
(ٗٗ)

نهـ يري حف ثا ح ة بح يعس؛ ا ححهـف (بح نطعر فيعر)

ايطهحا
ثانياً المعيار
ً

حـ ي اهـ بحفه ع بألق حف حبح فعصرحف يه

.

(٘ٗ)

ي ح(بحرطؿ فيعر)

.

فريؼ بصطال و حه فيعري ححاف يظهػر ػف بيػ ف عحهـ حػا نهػـ يريػ حف

ثػػا بح يػػعسي ح ػػع ػػعس ثػػا بأللػػيع ي ح ػػف هػػذب قػػحؿ لػ س بأل ػػع بحير يػػوف (بححقػػت معيييار بحصػػحـ)()ٗٙي حي ػػحؿ بحفينػػوف
()ٗٚ
ػو  يػف ثيػن بحطفػعـ بح ػ ًال ث ػؿ ي يػ ث ػع
ػو بحنث ِّ
(حبحايؿ معيار لريو و بح ايؿ) ي حي حؿ بثف ق ب ع ً
يمعف ( ْ
نه ُ
يا معيار لريوي حهح بحايؿ حبححزف)(.)ٗٛ

ظهػػر ػػف يػػرض بح فنػ بحه ػػح حبحصػػطال وي ف بح فيػػعر هػػح يثػػعرة يػػف ح ػ ة قيػػعسي ػػعس ثػػا بأل ػػحر حيػ ؿ ػػو

قعي هع؛ اعحايؿ فيعر لريو حثفض بألصنعؼ بحرثحيعي حبححقت فيعر حا بر ض بإليالـ ف صالة حصيعـ حزاعة ح ج.
ومعايير التعس

ى :األمور الت :يتبين ػف الحهػع فيػؼ بإلنيػعف ػو بيػ ف عؿ

ي ص بإلمربري ح ي ع ي و يرض ح فعيير بح فيؼ.

ػا؛ اإح ػعؽ بحمػرر ث يػرضي ححػح حػـ

املطلب الثاني املعيار الشدصي(.)ٜٗ

ي ص ػ ثعح فيػػعر بحل صػػو ػػع يي ػ يو بحنظػػر ػػو بحفحب ػػؿ بحنايػػيع بح ػػو راػػت ب بر ة ذ بح ػػؽ بح ػ بح صػػرؼ ث ػػاي

حين يـ بح

ريفف

ض قص بإلمربر ثعح يري حف ياحف بحثعيث يه بي ف عؿ بح ؽ

يؽ صه ع غير لرحيع(ٓ٘).

أوًال تمحض قيد اإلضرار

حهذب بح فيعر هػح قػ ـ فػعيير بح فيػؼ؛ ححجػح ض ػو بح لػريفعت بح ي ػعي حهػح ج ٍ
ػعؼ ح اػعرـ بأل ػالؽي بح نػا ػف

بحفير بحالؼ يناي يي فعف يهيا ثعأل حر بحظعهرة بح ع يع حبح بر ف(ٔ٘).

حهػذب بح فيػعر هػح ثػرز ػعحت بح فيػؼي ياػحف بحلػ ص قػ بيػ ف ؿ بح ػؽ بح نػحح حػا ح ح

يػؽ صػه عي حبن ػػع

ليحيع حل حًح ح عحت بح فيؼ(ٕ٘).
ح ص بإلمربر ثعح يري حهذب بح فيعر هح بألا ر
ً
رـ ين ج ين بحا هع ي حق حر بحنهو يف ذحؾ و حبمن ف ا عب بهلل
حبي ف عؿ بح ؽ ث ص بإلمربر ثعح ير
ٌ
حينع ريحؿ بهلل .
ٍ
 فمن الكتاب الكريمف قححا فعح ف َ وِا َذا طَمَّ ْقتُم ِّ
وى َّن ِب َم ْعُرو ٍ ۗ
سِّر ُح ُ
َجمَ ُي َّن فَأ َْم ِس ُك ُ
اء فََبمَ ْق َن أ َ
وى َّن ِب َم ْعُرو أ َْو َ
س َ
الن َ
ُ
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تعشف الولي مع احلاضو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وى َّن ِ
ار لِّتَ ْعتَ ُدوإٖٔ[ف بحث رة].
ض َرًا
َوَال تُ ْم ِس ُك ُ
ي ػػحؿ بإل ػػعـ بحجصػػعصف ( ؿ يهػ حقػػحع بحرجفػػع حبف قصػ ثهػػع مػػعر هعي حػػحح ذحػػؾ ػػع اػػعف ظعح ً ػػع حنايػػا؛ بذ حػػـ
ي ثت ا هعي حصعرت رجف ا ح ًحب ح ا ً ع)(ٖ٘)ي ؿ هذب يه ف بإلمربر ثػعح ير ححػح اػعف يػف طريػؽ ػؽ حه اهػؼ ح

يجحزي حياحف و اـ بح ه .


ومن السنةف قحؿ بحنثو ف «ح مرر حح مربر»(ٗ٘).

ا
ػرض يػحف بحمػرر ثػذحؾ بح يػري هػذب ح ريػب ػو قث ػا ح ري ػا)(٘٘)ي ػال
ياحف و ذحؾ غ ٌ
يقول اإلمام ابن رجبف ( ح َ
يلؾ بثف رجب و اـ هذب بحنحع ف بح صر عت.
ٍ
قعض فر ع ع مػ رض بحناػحسي ُييػ فعف يهػ ذحػؾ ثػعح بر ف
ض قص بإلمربر ر او و بحنيعي حيي يؿ أل

ح

بح بحعي وأقوى ىذه الدالالت ي ـ بح صه ع بحفع ػ ة يهػ صػع ب بح ػؽ ينػ بيػ ف عحا ح ػا؛ اعحرجفػع يف ثهػع بحطػالؽي حبمػا
ف بحزحج ح يري زحج اي ححاف بر طحيؿ بحف ةي ُفرؼ قص بإلمربر ف هذب بأل ر(.)٘ٙ
()٘ٚ

وشرط ىذا المعيار أمران اثنان



ف ي ص صع ب بح ؽ بإلمربر ث يرض.
في

ض قص بإلمربر ث يث ح يص ثا قص آ ر.

إف قص صع ب بح ؽ بإلمربر ث يرضي ح و بححقت نايا يري

نافع حنايا؛ او هذض بح عحع ي ا ا ػر آ ػري حهػحف
()٘ٛ

بح حبزنع ثيف نافع صع ب بح ؽ حبحمرر بحال ؽ ث يرضي حي اـ حه عحب

ي ا ع يي و و بح فيعر بح حمحيو.

حيرف ثفمهـ ف صع ب بح ؽ حح حـ ي ـ حيؿ يه قص ض بإلمربري ححاف بي ف عحا حه ؽ ق

و فيعر قص بحمرر ثعح ير؛ ألنا قرينع حبم ع(.)ٜ٘

ػؿ

ػال ػف بح صػه ع؛

ح طثيؽ هذب و حر بح معنع نا يجػب بن اػع قصػ بح مػعرة ػف بح عمػف حبحػححوي ػإف بر ث صػر ا بحمػرر نػن نػا

حبي ثر فياع(ٓ.)ٙ

ثانيا استعمال الحإل لتحقيإل ميمحة ير مشروعة.
ً
حبح صػػح ػػف هػػذب بح فيػػعرف ف ييػ ف ؿ بح اهػػؼ

ػػا حه حصػػؿ ح صػػه ع غيػػر لػػرحيع حػػـ يلػػرع بح ػػؽ صػ ًػال ح ي هػػعي

ا ع و فريػؼ بح فيػؼ ػف نػا نعقمػع ح صػ بحلػعرعي ح مػ هػذب بح فيػعر نػا ح يااػو ف ينلػ صػع ب بح ػؽ ػف بيػ ف عحا
حه ؽ

لرحيع(ٔ.)ٙ
يؽ نان حاي ثؿ يجب ف ياحف هذب بحنان
ً

ػرـي صػثا بيػ ف عحا

نافػعي حاػعف هػذب بحناػن
هح بي ف ؿ بح اهؼ ا يه حجا ح ُّ
يمر ث يرضي ثؿ ق ي ؽ حػا ً
فياًعي ا ع و ناعح بح هيؿ؛ إف بإلنيعف حا ػؽ بحػزحبج ث ػف لػع ػف غيػر بح ر ػعتي حبح هاهُهػا ييػ اي ػف هػذب بأل ػر

(ٕ)ٙ

ي

ا
حاف هذب ُ ارـ؛ ألف بح صه ع غير لرحيع(ٖ.)ٙ
حهػػذبف بأل ػربف ه ػػعف قصػ بإلمػربري حطهػػب بح صػػه ع غيػػر بح لػػرحيع؛ ػػحر ل صػػيع جػػحؿ ػػو نيػػع صػػع ب بح ػػؽي
ُفرؼ حُالؼ ف الؿ ظرحؼ بيػ ف عحا حهػذب بح ػؽ ح ػآؿ هػذب بحيػ ف عؿي صػ بحمػرر ّنيػعٌ ث ػعي حبح صػه ع غيػر بح لػرحيع
يمع ظهر ثف حمحح بح صه ع بح و صؿ يهيهع ثف بي ف عؿ بح ؽ.
و بحث بيع ُر نايو ً
 ٔٓٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)2ي2021/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند اهلدية

املبحث الثالث

املعيار املادي (قلة املصلحة أو انتفاؤيا).
حهذب بح فيعر يف

معثط بح حبزنػع ثػيف ػع يجنيػا صػع ب بح ػؽ ػف صػه عي ح ػع ي ر ػب يهػ

ثػػيف فػػعرض بح ػػحؽ بحار يػػع ح فػػعرض بح ػػؽ بحاػػر

فهػا ػف ايػ ةي ػي اـ

(ٗ)ٙ

ػػن بح ػػؽ بحج ػػعيو

ي ياػػحف حصػػع ب بح ػػؽ صػػه ع ػػف بي ػ ف عؿ

اي حانهع نف ع ح قهيهع عرنع ثعحمػرر بححبقػن يهػ بح يػر .حهػذب بح فيػعر ظهػر حمػثط حه عمػو حبح لػرعي حبف اػعف لػ ححا

حهحقع ن قؿ ف بحلؽ بألحؿ ف بح فيعر بحيعثؽي حهح قص بإلمربر.

وياترإل ىذا المعيار عن المعيار الشخي :و ف بح اهؼ هنع يرجح صه ع ف بيػ ف عؿ

مرر غير صح حصع ب بح ؽي ث الؼ بح فيعر بألحؿ؛ ايا ي

ض قص ض حإلمربر ا ع يثؽ.

ػاي حاػف ي ر ػب يهػ غيػرض

طع ع ايػعي هػح ػو ي ػا ػع ا بث ػ ب ًي قصػ ا
طع ل صػياع (قصػ ) ـ مػعث ً
حق حقن يا بح الؼ ثيف بي ثعرض مػعث ً
بن هع ًي ا ػع يػرف ثفػض بحثػع يف(٘)ٙي حبف بن اػع بح صػه ع قرينػع قحيػع يهػ قصػ بإلمػربر؛ ألف بحنيػع ايػع ُييػ فعف يهػ فر هػع
ثعح بر في ح نهعف بن اع بح صه ع حصع ب بح ؽ(.)ٙٙ

حبحػذ يظهػر ف بيػ ف عؿ بح ػؽ ػن ر ػػب مػرر غيػر صػػح يهػ بح يػر ػػر صػحري هػيس اػػؿ مػرر ثػعح ير ي ػػذ

حيال يه قص بإلمػربري ثػؿ رث ػع ياػحف بحمػرر ن يجػع حيػ ف عؿ بح ػؽ ػط ػف غيػر قصػ بحمػرر ثعح مػرري هػح فيػعر
ً
ي ؿ ف فعيير بح فيؼ(.)ٙٚ

حهذب بح فيعر ي يز ثا بحا ا بإليال و يف بحا ا بح رثو؛ او بح عنو حهار يهطعف طهػؽ يهػ

ػاي ححػح ف ذحػؾ

حمرر بح ير ع بـ صع ب بح ؽ حـ ي ص بإلمربري ححاف بإلمربر حقن ح جر بحي ف عؿي ال عنن بذفي حاػف بحا هػع

بح يه يف حبزنحب ثيف صه ع صع ب بح ؽ حمرر بح ير(.)ٙٛ
أدلة ىذا المعيار من الكتاب والسنة

وى َّن أ ْ ِ
طمَّ ْقتُم ِّ
اض ْيوا َب ْيي َن ُيم
اج ُي َّ
َجمَ ُي َّ
ضيمُ ُ
ين إِ َذا تََر َ
ين فَ َيه تَ ْع ُ
َن َيي ْنك ْح َن أ َْزَو َ
اء فََبمَ ْق َن أ َ
س َ
الن َ
ٔ -من الكتاب قححا فعح ف وِا َذا َ ُ
ِبا ْل َم ْع ُرو ِ ٕٖٕ[ف بحث رة].
وجو الداللة ف بهلل  عطب بألححيع ثف ـ بحفمػؿ()ٜٙ؛ ػف بناػعح ححي ػا حزحجهػع ينػ بح برمػوي ػال يجػحز بيػ ف عؿ
ػػا ثػػعحي ربض يه ػ زحجػ ٍػع ح صػػه ع عصػػع ثػػعحححوي اإث ػػع بح ػػرة ح ػػع ح بحن اػػعع ػػف بر ثهػػع؛ ححػػذحؾ نه ػ بهلل بألححيػػع

نا(ٓ .)ٚحق يف ثر هذب بأل ر فياًع ثصحرة يهثيعي حصحرا ب نػعع بحػححو ػف بح ػزحيج ح صػه ع ع هػع ح ػعرف ث صػه ع بح ػرة ػو

بحزحبج

ف رميت ثا.

ح ظهر صحرة فيؼ بحححو ح صه ع ن ايػع لػرًيع ػف برجػعع ححي ػا حزحجهػع ثفػ بن مػع بحفػ ةي حيظهػر ذحػؾ ػف سيبب
نزول اآلية ف بحث بح ثف يعصػـ طهػؽ زحج ػا ُج ػيالي ػ بذب بن مػت يػ هع بر ربجف هػعي ػعؿ حػا حهػع  -حهػح ف ػؿ ثػف

طثهػػع ػػن بح طػػعبي حبهلل ح

ييػػعرف (بنػػؾ طه هػػع طالقًػػع حػػا بحرجفػػعي ػػـ را هػػع ػ بن مػػت يػ هعي ه ػػع طثػػت بحػ او ي نػػو
نا اهع ث ً ب)ي نزحت هذض بآليعي قعؿ ف ؿف ( اارت يف ي ينو حرجف هع بحيا)(ٔ.)ٚ
حاعف ف طثيفع بألححيع و بحجعههيع ف طالؽ بثن هـ يف ثر بي اع ًع ثهػـي حيػ ـ ب ػربـ حهػـي ػي ههـ هػذب يهػ بحن ػعـ
صحصع حف بحثػ بح ػو هػذض بح صػع راهػع
نا ثف ـ برجعع بثن هـ حا(ٕ)ٚي
ً

ػ بن مػت يػ هعي ػـ ح ػع يهػـ ف بحنػعس

طثهػع

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)2ي2021/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔٓٚ

تعشف الولي مع احلاضو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذهب ي طثهعي ا نا فؿ هذب غيرةً نا ححيس رغثع و بثنع ف ؿي ححاف ح ع رغػب اػؿ نه ػع ثػعآل ر؛ اعنػت بح صػه ع بح ػزحيج
ع يه صه ع اظ بألب ح ع حجها عـ بحنعس.
صحصع ن حجح حح  -صه ع بيع ة بحزحجيع
ً
ٕ -من السنة ع جع يػف يػ رة ثػف جنػ ب نػا اعنػت حػا يمػ ػف ن ػؿ ػو ػع ط رجػؿ ػف بألنصػعري قػعؿف ح ػن بحرجػؿ
ههاي قعؿف اػعف يػ رة يػ ؿ بحػ ن هػا ي ػ ذف ثػا حيلػؽ يهيػاي طهػب بحيػا ف يثيفػا ػ ث ي طهػب بحيػا ف ينعقهػا ػ ث ي

بحنثو ي ذار ذحؾ حاي طهب بحيا بحنثو  ف يثيفاي ث ي طهب بحيا ف ينعقها ث ي قػعؿف « هَْثػاُ حػا ححػؾ اػذب
معر»ي عؿ ريحؿ بهلل  حألنصعر ف «بذهب عقهن ن ها»(ٖ.)ٚ
حاذب» ًبر راغثا يا ث ي عؿف « نت
ا
ػػو

وجو الداللة ف حاؿ نه ع اعي ححاف بحمرر يه صع ب بألرض يظـ ػف بحمػرر بححبقػن يهػ يػ رةي ه ػع فيػؼ

ػػا حطهثػػاي قم ػ بحنثػػو  ث هػػن ن هػػاي ح حيػػؿ قهػػع بحمػػرر يه ػ ي ػ رة ػػع ذا ػرض ل ػربح بح ػ يث ػػف نهػػع ن هػػع ص ػ يرة ح

ي مرر ثن ههع(ٗ)ٚي ؿ هذب يه قهع بحمرر يه ي رةي ُ ـ يهيا ؽ صع ب بألرض.

املبحث الرابع

أحكام تعشف الولي مع احلاضو.
ثف ثيعف فن بح فيؼ حبح فعيير بح ػو يه ػ

بح عمػو ثهػع ػو بح اػـ يهػ بح فيػؼي ي نػعحؿ بحثع ػث بحاػالـ يػف فيػؼ

ححػػو بح مػػحف ػػن عمػػنا؛ حثيػػعف اػػـ ثفػػض صػػر عت بحػػححو حبي ثعرهػػع فيػػاًع ػػف ي ػػاي حهػػـ بح صػػعحا بح ػػو ي صػػحر
يهػػع بح فيػػؼ ػػف قثػػؿ بحػػححوف فيػػاا ػػو قمػػع صػػعحا بح مػػحفي حبح عطهػػع حبح صػػير يهػػعي حبح فيػػؼ ػػو ػػن بحنا ػػع ح
بح عص ع و ق رهع.
املطلب األول تعشف الولي مع احلاضو يف قضاء مصاحل احملضوى.
بح صعحا

صػػعحا بح مػػحف اػػحف ثػ حرض بح ػػو

ػػعج بحػ

ػ يري ححػػيس جػػر بإلناػػعؽي ا ػػع ػػو يػػع ؿ نا ػػع بح مػػعنعي حهػػذض

هع و ر طثيثا حيالجا ح رثي ػاي حبح عقػا ػو نػحع فػيف ػف يػهؾ بح فهػيـي ح فهي ػا ر ػع فينػعي حح ي فػعرض

ذحؾ ن اعـ بح معنع؛ ألف صح بح معنع هح بحريعيعي ححيس بإلي ب حبح رثيعي حهػذض بأل ػحر بح ػو
()ٚٙ

بحا ا(٘ )ٚحبح عنحف

و ي ححو بح محف؛ ح ع حا ف لا ع ح يف

ػعج بحػ

ػ ير جفههػع

ير ا ر ف بح عمف.

ػػعح حؿ ػػو صػػعحا بح مػػحف ػػف ػػؽ بحػػححوي ححػػيس حه عمػػف فػػا يػػا قػػحؿي حاػػف بحػػذ ي صػػؿ ف بحػػححو ق ػ ييػػو

صػعحا بح مػحف ػف بيػ ربج

صحصػع بف اعنػت طه ػاي ػال ي ػحـ بحػححو ث مػع
بي ف عؿ هذب بح ؽ بن ع ً ع ػف بح عمػفي
ً
جحبز بحياري ح يجيها و بح ريعي ح طثيثا ين بح عجع بحياي حـ بح عمنع ثر ن يحف طعحب يهع ثن ؿ بحححيع بحيهع.
ح ف بح طثي عت بح مػع يع ػو هػذب بأل ػر ف عمػنعً ب يػت فيػؼ بحػححو ػو قمػع

صػعحا بثنهػع نػاي حطهثػت ن َػؿ بحححيػع

بحيهػػع حه يػػعـ ث صػػعحا بح مػػحف ػػو جهػػعت بح ححػػع بحريػ يعي حصػ ر اػػـ بح ييػػز ثػػر ض بحطهػػبي حاػػعف يػػثب بحػػر ض يػ ـ ثػػحت
فيؼ بحححو عـ بح ا عي ححيس ثيثب ي ـ صال يع بح رة حهححيع يه بحناسي ث حيؿ قثػحؿ بحطفػف ػف بحنع يػع بحلػاهيع()ٚٚي
عح ا ع قثهت ث قثحؿ بح عمنع ثعحححيع يه ناس بح محفي حانهع ر مت طهثهع حف ـ ثحت بح فيؼ عـ بح ا ع.

حاعف بألحح ثعح ا ع  -يب ر بحثع ث -ف يِّـ ر مهع ث يثعب رف غير ناو بح فيؼي ح ف ذحؾ ي ـ صال يع
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند اهلدية

بح عمػػنع حهححيػػع يهػ بحػػناس ححجػػح حبحػ بحطاػػؿ ػ ال حبف اػػحف بألـ بح عمػػنع غيػػر صػػعح ع حهححيػػع ػػو يػػعة بألب حبحجػ
ي حع ب هؼ يهع بحا هع ي وفيما يأت :عرض الخه



القيييول األولف بحػػححو يه ػ بحص ػ ير هػػح بألب ح بحج ػ ي ػػع بح ػػرة  -ححػػح اعنػػت ـ بحص ػ ير -حػػيس حهػػع ححيػػع بح

ثحصػ ػيع ػػف

(ٓ)ٛ

حبحلع فيع

()ٚٛ

ػ ػ ه عي يا ػػحف يػ ػ ن ححي ه ػػع بححص ػػعيع ػػف بح ػػححوي ه ػػذب ر بحج ه ػػحر ػػف بح ناي ػػع
(ٔ)ٛ

ي حبح نعثهع

ي واستدلوا بما يأت:

(ٕ)ٛ

ٔ-

غعحثع
ف بح صرؼ و بح عؿ يي يو قحة بحر ي حقحة ر بألب و بح صر عت ا ر ف بألـ ً

ٖ-

طر ف ححيع بحناعح.
ًب
ف بح عؿ ؿ بح يعنعي حغير بألب ح حصيا غير

ٕ-

(ٖ)ٛ

ف بألب ح ر لا ع و عؿ حح ض

.

()ٜٚ

ي حبح عحاي ػػع

(ٗ)ٛ

ي ا ع ث ت حا ححيع بحناعح حلا ا يهياي ث ػت حػا ححيػع بح ػعؿ
(٘)ٛ

حف يهيا

ي حهػو قػؿ

.

ظهر ف بألبي حيصفب صػحر بح يعنػع ػف قثػؿ بألـي هػو
ينعقش بح حيؿ بح عنو حبح عحث ث ف بأل اـُ لا هع ح ر ح ُ
يمع(.)ٛٙ
بحجعنب ً


القييول الثييان :بف بح ػػرة حهػػع ححيػػع يهػ

ي

حنػع

ػػعؿ ححػ هع بحصػ يري حهػػو ثفػ بألب حبحجػ ػػو بح ريػػبي حُ ػ ّ ـ يهػ حصػػيه عي

حذهب بح هذب بح حؿ بحلع فيع و قحؿ ين هـ()ٛٚي حبي ححب ث ع ي وف

()ٛٛ
جفػؿ بحححيػع حػألب حهلػا عي
ٔ -ا عؿ لا ع بألـ يه حح هع ي حبألـ زي لا هع يه بألبي إف اعنت يهع بحج هحر ْ
هو و بألـ ظهر.

يناقش ىذا الدليل ف بألـ ظهػر لػا ع ػف بألب ػو غعحػب بأل ػحبؿي حاػف بح ػعؿ ي ػعج بحػ ر حب برةي ا ػع قػعؿ صػ عب

مين عؿ بححح ظانع نهع نهع
بح حؿ بألحؿ .حبألـ حلا هع بح بز ة ق ُ ّ
ػر ػف ححيػع بحناػعحي
ٕ -ف بح رة حهع ححيع يه عحهع بح عصي ثت حهع ححيع يه عؿ غيرهعي حححيع بح عؿ قؿ ط ًب
ال عس يهيهع ي نن بح رة نهع(.)ٜٛ
يف بحيا ث ححهع حا.

يناقش ىذا الدليل أن أيحاب الرأي ي رحف ثحجح رؽ ثيف ححيع بحناعح حححيع بح عؿي ث حيؿ بجػعز هـ بححصػيع ػو

ححيع بح عؿ حف بحناعحي ححاف يظهر حهثع ث ف بح نن حفهع
بح رة ح ربي هع.



ػرف جع فػع ثػيف ححيػع بح ػعؿ حبحناػعحي حهػو قهػع ثػرة

القول المختار
بح ػػحؿ بح

ػػعر  -ح ػ ف بحثع ػػث -هػػح بح ػػحؿ بألحؿي بحػػذ ح يجفػػؿ حه ػػرة ححيػػع يه ػ

ػػعؿ بحص ػ ير بح ثحصػػيع ػػف بألب

حبحج ؛ ألف بألصؿ و بح رة قهع ربي هع و ب برة بح عؿي حقهػع ب برهػع ػو لػرحف بح يػعة بحفصػريع عرنػع ثعحرجػؿي حألف بألب حػح
رف صالح ـ بحطاؿ ألحص بحيهع و بح عؿ حغيرضي حهذب ػع نصػت يهيػا ثفػض قػحبنيف بأل ػحبؿ بحل صػيع نهػع بح ػعنحف

عر و ع ة ٔٔٛحٔٛٙي حبح عنحف بألر نو ع ة ٖٕٕ؛ يث جفهت بحححيع حألبي
بحاحي و و بح ع ة ()ٕٜٓي حبح عنحف بإل ب
يف ي ٍّ
ؽ حهع.

ـ بحج ي ـ حهفعصبي يب ر يب بإلرثي ححـ ُيجز حه ا ع ن ؿ بحححيع حألـ بح ين فذر حجح
أمييا -نقييل الوالييية إلييييا لتعسيي األب ،ح طهػػب بث ػػع بألحربؽ
والييذي يظييير لمباحييث أن طمييب الحاضيينة  -إن كانييت ِّ

بحري يع حه محف و حزهعي حن ؿ صال يع بحححو بحيهع؛ ي عحؼ نص بح ػع ة ( )ٕٜٓػف قػعنحف بأل ػحبؿ بحاػحي وي حف بجعثػع
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يمػعي بح ػو ػعؿ قػ ّ رت
هذب بحطهب ف بح ا ع ثن ؿ بحححيع حهع ثعلرة حف بي ثعر حه ر يب بح ػذاحر؛ ي ػعحؼ بح ػعنحف ً
بح ا ع ي ـ صال يع بحج ح بحفصثع حهححيعي هنع ي ثت حه ا ع ث ع حهع ف صال يع ف ِّ ر ًينع يه بح مػحفي

غعحثع.
حهح بح عمف ً
عحححو بف ثت فياا و ؽ بحححيعي ححـ ي ـ ث مع

صعحا بح محف؛ جعز طهب ن ؿ بحححيع ناي حاف ح ن ؿ

حألـ ثعلرةي ثؿ ينظر و صػال يع بحجػ حًحي ػإف حػـ ياػف صػعح ً ع؛ جػعز ن ههػع حه عمػف؛ ح فيػؼ بحػححو فيػاًع ُيم ّػر ث صػه ع
بح محف.
ولو طبقنا معيايير التعسي

عميس ىيذه الحالية حجػعز حه عمػو نػزع بحححيػع ػف بألب بحػ

ػف ثفػ ضي حظهػحر

ػض قصػ

بم بررض ثعألـ بح عمنعي حب ذ بح محف يثيال حذحؾي حقريثع ػف ذحػؾ ػع نػص يهيػا قيانون األحيوال اإلميارات :ػع ة ٖ ٔٛيػث
جعزت يهب بحححيع يف بحححو بف صثا ط بر يه

صعحا بح محفي ح ف بح طر فطيؿ صعح ا ح مييفهع.

كما أجاز القانون اإلمارات :إبقاء جحبز بحيار ين بألـ بح عمنع بف ظهر فنت ف بحححو و يهي ا حهع ا ع و
بح ع ة ٔ٘ٚي حاعنت بح ػع ة قي ػعً ػو بحصػيعغع اػحف صػال يع بحيػ ربج حػألب ثعي ثػعرض ححايػعي حاػف ح فيػاا ُنِػؿ بح اػظ
ط بح بح عمفي ححػـ يفػزؿ بحػححو يػف ححي ػاي ح فيػعر بح فيػؼ

حهححو ف ث ع بحجحبز فا.
حيلير بحثع ث بح

اػػعف

ط ػػع ػػو

ف بألصؿ ين بحا هع

ػض قصػ بمػربر بحػححو ثعح عمػفي ألنػا ح ع ػ ة

ػع

بريػعة صػه ع بح مػحف(ٓ)ٜي ػإذب مػر بحػححو ح بح عمػف ث ػ صػعح ا

ػػاي ييػػحغ هػػع يػػزؿ بحػػححو يػػف ححي ػػا حي ػ ـ ناػػعذ قححػػا(ٔ)ٜي ح جفػػؿ ػػع ي ػ ص ث صػػعح ا ػػو ػػحزة ـ

بح عمنع بف اعف ذحؾ

ع ح صعح ا.

املطلب الثاني تعشف الولي مع احلاضو يف نفكة احملضوى.
بحنا ع ف بأل حر بححبجثع يه بحححو جعض بح محفي ححاػف بحا هػع ب هاػحب ػو بح مػحف بف اػعف ينػ ض ػعؿ؛ هػؿ ُيناَػؽ
يهيا ف عحاي ـ ف عؿ بحححو؟ حق ذهب ا ر بحا هع (ٕ )ٜبح نا ُيناؽ يهيا بحححو ف عحػا بف حػـ ياػف حه مػحف ػعؿي ػع

بف اعف حا عؿ ح ق رة يه بحايبي يناؽ بحححو يهيا ف عحا حايثا .حهح ع ذ ثا قػعنحف بأل ػحبؿ بحل صػيع بحاػحي و(ٖ)ٜي

غعحثػػع ػػعؿ يػػعة بألثػػحيفي حبن ػػع ي صػػحر ػػعؿ ح ػػعة ػػا ح ثيػػا ح ػػذ ي بر ػػا ػػف َِرا ه ػػعي
حاػػحف بح مػػحف حيػ ًبػر ح ُي صػػحر ً
واستدل الاقياء عمس وجوب ناقة األب البنو بأدلة؛ منيا
ِ
س َوتُ ُي َّن ِبا ْل َم ْع ُرو ِ ٕٖٖ[ف بحث رة].
ٔ -قححا فعح ف َ و َعمَس ا ْل َم ْولُوِد لَ ُو ِرْزقُ ُي َّن َوك ْ
وجو الداللة ف جرة بحرمعيع حبجثع يه بألب ح رمفع بحثفي حبحنا ع ثف بحاطعـ ث نزحع هذض بألجرةي
ٕ-

ف بحثف جز ح رع ف بألبي ا ع ف نا ع بإلنيعف جب يهيا حناياي احف حبجثع يهيا حاريا(٘.)ٜ

حبحنا ع حبجثع يه بحححو ححييت اع حاي حهو ػف هػذب بح نظػحر حييػت

بح ؽي ياحف فيؼ بحححو و بحنا ع و


ذ ا هع(ٗ.)ٜ

اػال حه فيػؼ؛ ألف بح فيػؼ ياػحف ػو بيػ ف عؿ

عص ع بح عمف و ق ر بحنا ع حطريؽ ب هع.

األمور الداخمة ف :ناقة المحضون

بأل حر بح ب هع و نا ع بح معنع هوف ياف بح معنعي حجرة بح معنعي حنا ع بح اؿ حبح لرب حبح هثس حه محف؛
ٓٔٔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)2ي2021/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند اهلدية

يث طهؽ بحنا ع ينػ بحا هػع يهػ

ػع ثػا قػحبـ ف ػع بآل ػو حف يػرؼي

ف ااعي ػا ػف بح طفػـ حبح لػرب()ٜٙي حبحا هػع

ػو

عؿ بح محف ب ا حب يه نا ع بح اؿ حبح لرب حبح هثس حبح ياف()ٜٚي ح صؿ بح الؼ و بح ع ـ.

حبحثع ث ييذار ع
ٔ)

التعس

ذ ثا قعنحف بأل حبؿ بحل صيع بحاحي وي ح فيؼ بحححو و ب هع ح و بح يحف ححهع.

ف :أجرة الرضاعة

بحرمػػعيع هػػو ػػؽ حهرمػػيني حي هػػؼ بح اػػـ ػػو جػحبز طهػػب جػرة يهػ بحرمػػعع ثػػيف ػػعؿ قيػػعـ بحزحجيػػع ػػن حبحػ

بحطاؿي ح عؿ صحؿ بحارقع ثينه عي ح ي ع ي و يرض حهصحر يفي حثيعف ر بحا هع


ححه ع.

طمب أجرة عمس الرضاع حال قيام الزوجية
اختمي

الاقييياء فيي :حاليية مييا إذا كانييت الزوجييية قائميية بييين األم ووالييد الطاييل؛ ىييل يحييإل ليييا طمييب األجييرة عمييس

الرضاع أم ال؟ واختماوا ف :ذل ،عمس قولين

جعنعي حح ي ؽ حهع طهب بألجرة .هػذب قػحؿ بح نايػع()ٜٛي
القول األول ف بألـ عؿ قيعـ بحزحجيع جثرة يه رمعع بححح
ً
حبح عحايع()ٜٜي حثفض بحلع فيع(ٓٓٔ)ي ح ذ ثهذب بحر قعنحف بأل حبؿ بحل صيع بحاحي و ع ة ()ٔٛٛي حبي ححب ث ع ي وف
ضع َن أَوَال َد ُى َّن حولَ ْي ِن َك ِ
ٔ -قححا فعح ف {وا ْلوالِ َد ُ ِ
اعةَ}(ٖٖٕ البقرة).
اد أَن ُي ِت َّم َّ
اممَ ْي ِن ۗ ِل َم ْن أ ََر َ
الر َ
ض َ
َْ
ات ُي ْر ْ ْ
َ َ
ٕ -حألف بألب جثر ثعإلناعؽ يه بألـ عؿ قيعـ بحزحجيعي ال يػ ؽ فػا لػيًع آ ػري ح ف ػف ػا ذيػع ححػ ض ثهػذب
بإلناعؽ(ٔٓٔ).
ٖ-

بحفرؼي يه
ف ُيرؼ بحنعس و ُ

ر بألز نع حبأل انعي ف بألـ رمن حح هعي حهذب ف ؽ بحثف يه

ا(ٕٓٔ).

(ٖٓٔ)

القول الثان :يجػحز حػألـ طهػب بألجػرة يهػ رمػعع ححػ هع حػح اعنػت بحزحجيػع قع ػع ػن حبحػ بحطاػؿ .حهػذب ػذهب بحلػع فيع

حبح نعثهع(ٗٓٔ)ي حبي ححب ث ع ي وف
ضع َن أَوَال َد ُى َّن حولَ ْي ِن َك ِ
ٔ -قححا فعح ف وا ْلو ِال َد ُ ِ
اع َة ۗ َو َعمَس ا ْلم ْولُ ِ
ين
يو ِرْزقُ ُي َّ
اد أَن ُي ِت َّم َّ
ود لَ ُ
اممَ ْي ِن ۗ لِ َم ْن أََر َ
الر َ
ض َ
َْ
ات ُي ْر ْ ْ
َ َ
َ
ِ
س َوتُ ُي َّن ِبا ْل َم ْع ُرو ِ ٕٖٖ[ف بحث رة].
َوك ْ
ورُى َّنٙ[ف بحطالؽ].
ض ْع َن لَ ُك ْم فَآتُ ُ
ٕ -قححا فعح ف فَِإ ْن أ َْر َ
وى َّن أ ُ
ُج َ
وجييو الدالليية ي ػػحـ هػػذض بآليػػع ف بهلل ػػر بححبحػ ف يفطػػو ـ بحححػ بألج ػرة بف هػػو رمػػف ا حرغثػػت ػػو بألجػػري يػحب
اعنت زحجع ح طه ع.

يناقش ىذا الدليل ف هذض بآليع و ثيعف

ثهعي حذار ف م نهع آيع بحرمعيع(٘ٓٔ).
القول المختار
بح حؿ بح

حؽ بح رة يهػ زحجهػع ثفػ

صػحؿ بحطػالؽ ػف ػح ير بحيػاف بحال ػؽ

عر ح ف بحثع ث هح بح حؿ بألحؿ بحذ ي نن بح ػرة ػف طهػب بألجػرة ػعؿ قيػعـ بحزحجيػع حيػ

بحزحجيعي إف جزنع حهع

ػذ جػر يف ف ذحػؾ بحػ

ػع ييػ

عقهع نا ػع

ػو بح ػعنحف بيي(اإلثراء بيه سيبب)()ٔٓٙي حهػو يػ نيع ثنا ػع

بحزحجيػػع يػػف ج ػرة بحرمػػعع()ٔٓٚي ح ف بآليػػعت بح ػػو حر ت ػػو ح ػع بح ػػحؿ بح ػػعنو هػػو ػػو بي ػ

عؽ بح ػػرة حألج ػرة ػػعؿ

بحثينحنع حبحطالؽي حهح ر ح ي عحؼ يهيا ص عب بح حؿ بألحؿ.
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)2ي2021/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔٔٔ
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طمب أجرة عمس الرضاع حال الارقة بين الزوجين



ب اػػؽ بحا هػػع يهػ جػحبز طهػػب بألـ جػرة يهػ رمػػعع ححػ هع ػػعؿ بحطػػالؽي حف بألب يهػػزـ ث اينهػػع ػػف برمػػعع بحطاػػؿي

ع يه غيرهع حح حر لا هع يهياي ثلرط ف طهب بح رة جر عحهػعي حح زيػ يهػ غيرهػع()ٔٓٛ؛ ح ححػا فػعح ف
حهو
وى َّن أُجورُى َّن ۗ وأْتَ ِمروا ب ْي َن ُكم ِبمعرو ٍ ۗ وِان تَعاسرتُم فَستُر ِ
ُخ َر كىٙ[ف بحطالؽ].
ضنُ لَ ُو أ ْ
فِإ ْن أ َْر َ
َ ُ َ
َ
َ َْ ْ َ ْ
َ ُْ
ض ْع َن لَ ُك ْم فَآتُ ُ ُ َ
ومن ىنا قد يحيل التعس من ولي :المحضيون؛ ثػ ف يػ ن بحححػ ح يػر بألـ ح ػحـ ثعحرمػعيع ػن رمػع بألـ ثػ جرة بح ػؿي
حق ي فا ح رمفع

معرة ث ا؛
ذ حف جر بح ؿ
ا

حهذض بح ي حع ذهب بحا هع

ي صؿ بح اريؽ ثيف بألـ ححح هع(.)ٜٔٓ

(ٓٔٔ)
يمػع
يهع بح ي ـ جحبز فؿ بحححوي حيجػب اػيف بألـ ػف برمػعيا ي حاػف بألـ ً

قػ صػ مػػعرة حبحػ بحرمػػين ثطهػػب جػرة يهػ ػػف يال هػػعي ػػال ُ ّاػػف ػػف ذحػػؾي حيجػػحز حهػػححو ػػن بحرمػػين ح يرهػػع؛ ح ححػػا
فػعح  -ا ػع ػو بآليػػع بحيػعث عف وِان تَعاسيرتُم فَستُر ِ
ُخ َير كى ،قييال السرخسي:ف (حبف ذ ػا بألـ ث ػػؿ ذحػؾي هػو ػػؽ
يو أ ْ
ضيينُ لَ ُ
َ َ َْ ْ َ ْ
ِ
ػو ثػ ن
ثا؛ ألنهع لاؽ يه بححح ف بحظ ري ححثنهع ح ؽ حػاي واألب ف :ىذا الموضوع قايد إلس اإلضيرار حبح فنػت؛ ػيف َرم َ
بر بح بحظ ر حَح ر ِ
م َو ث ن ؿ ذحؾ بح بألـ)(ٔٔٔ).
َ
بعد بيان ىذه األحكام ،قد يحيل التعس

من الول :ف :استعمال حقو ف :اختيار مرضعة ولده بيأجرة يقيدر عمييياي

ُي نن بحححو ف ن بححح ح ير ا حهرمعع بف رميت ث جرة بح ؿ؛ ححمحح قصػ بإلمػربر ثػعألـ حبثفع هػع يػف ححػ هعي ححػح
صػؿ نػػا ذحػػؾي اػػعف حػألـ بح ػػؽ ػػو ر ػػن يػػحف ػعـ بح مػػع ح ُ ثػػت فيػػؼ بحػػححو؛ ح فػا بحصػ ير ح رمػ ٍ
ػفع ػػن حجح هػػعي

ورد المحضون إلييا ،من تقدير أجرة المثل لمرضاعة ،حيهػ هػذب نػص قيانون األحيوال األردني:
وييدر الحكم بقبول طمبيا ّ
ػػع يهػ غيرهػػع بف رمػػيت ثػ جرة بح ػػؿي ثػػؿ بف طهثػػت ا ػػر ػػف ج ػرة ههػػع ػػن بحححػ بحيهػػع
فيي :المييادة  ٜٔٙثػ ف بألـ
ح ث ت حهع جرة بح ؿ ط ا ع حم ت بح ع ة.
ٕ)

تعس

الول :ف :دفن أجرة السكن

يفػ بحيػػاف ػػف بأل ػػحر بحمػرحريع بح ػػو ح ػػحـ بح يػػعة حنهػعي ح ػػف ػػؽ بح مػػحف ػح ير بح يػػاف بح نعيػػب ػػف قثػػؿ

ححيػػاي ح ػػف ػػعؿ بح مػػحف بف اػػعف ين ػ ض ػػعؿي حق ػ نػػص بحا هػػع يهػ مػػرحرة ػػح ير بحيػػاف حه مػػحف(ٕٔٔ)ي ػػإف اػػعف
ّ
حه عمنع ثيت ياف يػاي ح ػحّر جهػع ي ههػع حهػع ثػ ًح حهيػاف(ٖٔٔ)؛ حجػب ف ي ػيـ بح مػحف فهػعي حح ياػرض يهػ ححيػا
جرة حياف ج ي ي ح ع بذب حـ ياف حه عمنع ياف عصي حجب يه ححيا نا ع ح ح ير ياف يهيؽ ثعح محف.
حغعحب بأل ر صحؿ بح فيؼ ف قثؿ حبحػ ة بحطاػؿ  -بف مػن ا -جػعض طه هػعي ثػعحِ ػو طهػب جػرة بحيػافي ح ػح ير
عجيع ػػاي ولكيين ىييذه الحاليية خارجيية عيين نطيياإل ىييذا البحييثي ػ ي صػػؿ بح فيػػؼ ػػف قثػػؿ بحػػححو ثفػ ـ بجعثػػع بح عمػػنع ألجػرة

بحيػػافي ػػن بحفهػػـ ث عج هػػع حػػاي ػػع ي ػػحج بح عمػػنع بح ػ بح مػػع حطهػػب هػػذض بحنا ػػعتي وقييد تحيييل عمييس حكييم مبييدئ :بيييذه
الطمبات ،فيتعس

بطمب االستئنا

عمس الحكم.

ح فهحـ ف ؽ بح عمو ؽ ااحؿ ااه ا يػع ير بحفػعحـي ي ػؽ حاػؿ لػ ص ر ػن يػحف حه طعحثػع ث ػاي ح حػ ن بحظهػـ

يف ناياي ي ؽ حهزحج ف ير ن يحفي حف يطهب بي نعؼ بح اـ بذب رآض ج اًع ث اي

ػؽ بح عمػو ػف بح ػحؽ بح ػو ػ ؿ

ت نظريع بح فيؼ ػو بيػ ف عؿ بح ػؽ؛ يػث يجػحز حهػزحج بيػ ف عؿ هػذب بح ػؽ ثلػرط يػ ـ بإلمػربر ث يػرضي ح ف ياػحف يػف

صها ف بح يحف ع هًع عرنعً ثعحمرر بحذ
بحنيع و بي ف عحا ح ي ص بإلمربر ث عمنع بحطاؿي ح ح ياحف بح ؽ بحذ ُي ّ
ٕٔٔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)2ي2021/م
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ي ن يه بح محف حبح عمنع(ٗٔٔ).
حق ي هت ثفض بح عاـ و ثفض بح حؿ بحفرثيع ث ف بح فيؼ و بي ف عؿ بح ػؽ ب ػؿ ػو بح يػ ححيع بح صػيريعي بح ػو

حجب يه بح فيؼ فحيض بح مرر(٘ٔٔ)ي حف بح فيؼ ف ثعب بح ط بحذ يحجب بح فحيض(.)ٔٔٙ


معالجة قانون األحوال الشخيية الكويت :لمتعس

ف :الناقة بأنواعيا

ػفثع حه مػرري
بح فيؼ و بي ف عؿ بح ؽ حبف ثهِ ً
يفع ػو بح صػيؿ بحنظػر ي حاػف يث ػ ب ثع ػا ػو جهػع بح فيػؼ ص ً
نزح ر ً
()ٔٔٚ
ا ع ف بح حبزنع ثيف بح نع ن حبح اعي ف بحيهطع بح يريع حه ا عي ا ع نص يه ذحؾ ا ير ف بأل اعـ بح مع يع .
وضن قانون األحوال الشخيية بعض المعالجات لتعس

ٔ-

الول :ف :أمور الناقة

صعي بح ثف مو ينع ف عريخ بح اـ(.)ٔٔٛ
نا ح يجحز بحنظر و طهب ف يؿ ق ر بحنا ع -ح نهع بحياف-ي زيع ة ح ن ً
()ٜٔٔ

ي ػػال يجػػحز حهػػححو ف يطعحػػب

حيػػثثت ذحػػؾ حجنػػع صػػيعغع بح ػػعنحف ث نػػا قطػػنٌ حيػػثيؿ بح ػ يعحف بحاي يػػع حبرثػػعؾ بح مػػع
ث ايض نا ع بح محف ث نحبيهع بح ثف مو ِ
ينع ٍ
اـي حبف طر يه عحا ح عؿ بح محف ثفض بح يربت.
ُ ّ
ٕ -نا يجحز حه عمو ير نافع حق يع و يعحف بحنا ع ج لهرياعي حذحػؾ ر ًػع ث يػ ؽ بحنا ػعي ح ًفػع حه ػ ػف مػرر
بح عمو(ٕٓٔ).

حهػػذب طثيػػؽ حبمػػا ح فػػعيير بح فيػػؼ بحيػػعثؽ ذارهػػع ػػو بح ث ػػث بحيػػعثؽ؛ يػػث حبزف بح ػػعنحف ثػػيف صػه ع بح عمػػف ػػو

قػػثض بحنا ػػع بح رق ػػع حبحمػػرر بححبمػػا يه ػ بحػػححو ػػو ػ يرهعي حرج ػػت صػػه ع بح عمػػفي حقػػررت حػػا نا ػػع رق ػػع؛ ح
مررض ف

رهعي بف ظهر نهع ؽ حا نع بحنظر و بح يحف ن طحؿ بج بر بت بح يعحف ح ِّ
بحثت يهع و ز ننع.

ػػعؿ

يمػػع نػػص قػػعنحف بح بر فػػعت بح نيػػع حبح جعريػػع ػػو بحاحيػػتي ػػو بح ػػع ة (ٕٕٔ)ي نػػا ي ػػؽ حه مػػرر ػػف بح ػ يعحف
حجػػع
ً

بحاي يػع طهػػب فػػحيض ػػف بح ػ يوي ح ػ ير بحػ يحف بحاي يػػع حبح فيػػؼ ػػو بيػ ف عؿ بح ػػؽ ػػف ب صػػعص

ا ػػع بح حمػػحع -

ا ع يثؽ  -حهذب ف ل نا ف ي ا ف فيؼ بحححو ن عمنع بحص ير و ر ن بح يعحف بح و فهؽ ث حمحع بح معنع.
ويظييير لمباحييث أن ىييذه اإلجيراءات كايميية ث نػػن فيػػؼ بحػػححو ػو بيػ ف عؿ

ػػا ػػو ر ػن يػػعحف ث صػ بإلمػربر

ثعح محف ح بح عمفي حف بح اعيب بح و يطعحب ثهع حف ي اػـ حػا ثهػعي ثػؿ رث ػع ي اػـ يهيػا ث فػحيض بح عمػف؛ ح مػررض ػف
هذض بح يعحف بحاي يع.

اخلامتة.
وفييا أىم النتائج


اهػػحـ فيػػؼ بحػػححو ػػن بح عمػػفف هػػح بيػ ف عؿ ححػػو بح مػػحف ح حقػػا بحلػػرييع حبح عنحنيػػع ثلػػاؿ يمػػر بح مػػحف ح



معايير تعس

ض قص بإلمربر ثعح عمػفي حبح ػعنوف ف ياػحف صػر ا ح صػيؿ صػه ع



يجػحز حه ا ػػع نػػزع بحححيػػع ػػف ححػػو بح مػػحف ينػ ثػػحت بح فيػؼ حجفههػػع ػػي ف ثفػ ض ػػو بح ريػػبي حح ينث ػػو ن ههػػع ثعلػرة

ف ي حـ يه ريعي ا.

الول :من الحاضن بألحؿف

ع هع ح عرف ثعحمرر بححبقن يه بح عمف حبح محف.

حه عمف بف اعنت ع بح بف رت بح ا ع مهي هع.

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)2ي2021/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٔٔ

تعشف الولي مع احلاضو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ي ػعي ح ح يػا ثػ ؿ يػاف ػف جهػع ي هػاي حبف ر ػن يػحف

ح يجحز حه عمف طهب جرة ياف بف اعف ح يػا يػاف
ثهذب بحطهب اعف فياع نا.



ف فعحجعت بح فيؼ و بح عنحفف

ير بحنا ع بح رق عي ح نن بحي ربض يه بحنا ع بح ثف ينع ف ص حر بح اـ.

التوييات

ت ححي اي حح يي ف ؿ بألثنع حييهع حإلمربر بح عمف.

حؽ ف



يحصو بحثع ث بألححيع ثف ـ بح فيؼ و ب



يحصو بحثع ث بحثع يف ث ربيع فيؼ بح عمف ن بحححو صحصع و ي حع ؽ بحححو و رريع بح محف.

اهلوامش.
بحصحيفوي التعس

(ٔ) ينظرف لهيثؾي

بحف ٖٛي ثريؿ ٕٜٓٓـي ص.ٔٙ

ف :استعمال الحيإل بقييد اإلضي ارر بيالقيري جهػع بحلػريفع حبح ػعنحف ثجع فػع بحلػعرقعي

(ٕ) هو بحف ح غير بحالز ع ثطثيف هعي حي ـ بحهزحـ صاع عث ع حهعي هاػؿ ػف بحفعقػ يف ف ييػ ث ثايػ ا .ينظػرف بحزرقػعي صػطا ي
المدخل الاقي :العام،

(ٖ) بحير يوي

لؽي بر بح هـي ٔٗٔٛهػٜٜٔٛ/ـي (طٔ)ي جٔي صٕ٘٘.

ي المبسوطي ثيرحتي بر بح فر عي ٗٔٗٔهػٜٜٖٔ/ـي ج٘ي ص.ٕٓٚ

ثف

ػ ػ (ت ٖٜ٘ه ػ ػػٔٓٓ٘/ـ)ي مقيييياييس المقيييييةي

(ٗ) بثػ ػػف ػ ػػعرسي بح يػ ػػيف

ٖٜٜٔهػٜٜٔٚ/ـي ع ة ؽي جٕي ص٘ٔ .حبثف نظحري
صع ري ع ةف ؽي جٓٔي ص.ٜٗ

ي المدخل إلس نظرية االلتزامي

(٘) بحزرقعي صطا

يػ ػػؽف يث ػ ػ بحيػ ػػالـ هػ ػػعرحفي ثيػ ػػرحتي بر بحااػ ػػري

ػ ثػف اػرـ (ت ٔٔٚهػػٖٔٔٔ/ـ)ي لسيان العيربي ثيػرحتي بر

لؽي بر بح هـي ٕٓٗٔهػٜٜٜٔ/ـي (طٔ)ي ص.ٜٔ

( )ٙالمرجن السابإل.

حزَـ بح ػريـ
( )ٚالز ع بح يف ي بر ثهع ين بحا هع فهؽ بح ب ف ث يناي ي عثن حبحا حيربقثاي يفهـ ع ي ؿ يهيا ف عؿي ِ ػف َ
ػ ػ (ت ٓٚٚهػ ػػٖٜٔٙ/ـ)ي المييييباح المنييييري ثي ػػرحتي بح ا ث ػػع بحفه ي ػػعي جٕي
ف فه ػػؽ ث ػػا .برج ػػنف بحاي ػػح وي ػ ػ ث ػػف
صٕ٘٘.

( )ٛبثػػف يعث ػ يفي

ػ

ػػيف (ت ٕٕ٘ٔه ػػٖٔٛٙ/ـ)ي رد المحتييار عمييس الييدر المختيياري ثيػػرحتي بر بحااػػري ٕٔٗٔهػ ػ ٜٜٕٔ/ـي

(طٕ)ي ج٘ي ص.ٖٛٚ

( )ٜبثف عرسي مقاييس المقةي ع ةف ييؼي جٗي صٖٔٔ.
(ٓٔ) بثف نظحري لسان العربي ع ةف ييؼي جٜي صٕ٘ٗ.
(ٔٔ) بثػػف يػػي ضي ثػػح بح يػػف يهػػو (ت ٗ٘ٛه ػػٔٓٙٙ/ـ)ي المخييييصي
بحفرثوي ٔٗٔٚهػٜٜٔٙ /ـي (طٔ)ي جٖي ص٘ٓٗ.

يػػؽف هيػػؿ بث ػربهيـ جاػػعؿي ثيػػرحتي بر ب يػػع بح ػربث

(ٕٔ) بثف يث بحثري ثح ي ر يحيؼ (ت ٖٗٙهػٔٓٚٔ/ـ)ي الكاف :ف :فقو أىيل المدينيةي
بحريعض بح ي عي ٓٓٗٔهػ ٜٔٛٓ/ـي (طٕ)ي جٕي صٔ٘.ٚ

(ٖٔ) بحزرالوي

يػؽف

ػ ححػ

ع يػؾي بحريػعي ا ثػع

ثف يث بهلل (ت ٕٚٚهػٖٔٚٓ/ـ)ي شيرح مختيير الخرقي:ي بحريػعضي بر بحفثياػعفي (طٔ)ي ٖٔٗٔهػػٜٜٖٔ/ـي

(طٔ)ي ج٘ي صٖٔ٘.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند اهلدية
ػ ثػػف ي ػػر (ت ٙٓٙه ػػٕٜٔٓ/ـ)ي التاسييير الكبييييري ثيػػرحتي ب يػػع بح ػربث بحفرثػػوي ٕٓٗٔه ػػ/

(ٗٔ) ينظػػرف بحا ػػر بح ػربز ي

ٜٜٜٔـي (طٕ)ي جٓٔي صٕ.ٚ

ه وي نظرية التعس

(٘ٔ) ثح ينعي

ف :استعمال الحإلي صٖي نلحر يه بإلن رنتف

http://www.alukah.net/Sharia/0/2551

( )ٔٙالمرجن السابإل.
( )ٔٚبح ػ رينوي

ص.ٛٚ

ػػوي نظرييية التعس ي

فيي :اسييتعمال الحييإل فيي :الاقييو اإلسييهم:ي ثيػػرحتي رييػػع بحريػػعحعي ٔٗٓٛه ػػٜٔٛٛ/ـي (طٗ)ي

( )ٔٛالمرجن السابإلي ص.ٜٛ

( )ٜٔبحصػػفبي يثػ بحفزيػػزي التعسي

فيي :اسييتعمال الحييإل فيي :مجييال اإلج يراءات المدنيييةي طرح ػػع ا ػػحربضي جع فػػع نػػعيؼ حهفهػػحـ

بأل نيعي قيـ بحف بحع بحجنع يعي ٕٓٔٓـي صٖ.ٛ

(ٕٓ) لهيثؾي

صٕٓ.

ي التعس

ف :استعمال الحإل بقيد اإلضراري جهع بحلريفع حبح عنحفي بحف ٖٛي ثريػؿ ٕٜٓٓي جع فػع بحفػيفي

(ٕٔ) بثف عرسي مقاييس المقةي ع ةف ححوي (.)ٔٗٔ/ٙ

(ٕٕ) بثف نظحري لسان العربي ع ةف ححوي (٘ٔ.)ٗٓٚ/
(ٖٕ) بحرصػععي ثػػح يثػ بهلل

ػ ثػف قعيػػـ بألنصػعر (ت ٜٗٛهػػٜٔٗٛ/ـ)ي شييرح حيدود ابيين عرفيية ،بح ا ثػع بحفه يػػعي ٖٓ٘ٔهػػ/

ٖٜٔٔـي (طٔ)ي ص.ٔ٘ٛ

(ٕٗ) بحايح وي الميباح المنير.)ٕٔ/ٔ( ،
(ٕ٘) بحثفهػوي

ػ ثػف ثػو بحاػ ا (ت ٜٚٓهػػٖٜٔٓ/ـ)ي المطمين عميس ألاياظ المقنين،

ٖٕٗٔهػ ٕٖٓٓ/ـي (طٔ)ي صٗ.ٕٛ

يػػؽف

ػح بألرنػعرحطي جػ ةي ا ثػع بحيػحب ي

( )ٕٙحهذب بح اهحـ صعغا بح ػ رحف ػف هػع بح نايػعي حي ػذ ثػا ثفػض بحثػع حف بح فعصػرحفي برجػنف بحجرجػعنوي بحلػريؼ يهػو
بثف

(ت ٛٔٙهػٖٔٗٔ/ـ)ي التعريايات ،ثيػرحتي بر بحا ػب بحفه يػعي ٖٓٗٔه ػ ٜٖٔٛ/ـي (طٔ)ي صٕٗ٘ .حبح حنػح ي

قعيػػـ (ٜٚٛه ػػٔ٘ٚٓ/ـ)ي أنيييس الاقييياء فيي :تعرياييات األلايياظ المتداوليية بييين الاقييياء،
بحا ػػب بحفه ي ػػعي ٕٗٗٔه ػ ػٕٓٓٗ/ـي صٕ٘ .حنزي ػػا

ٗٔٗٔهػٜٜٔٗ /ـي (طٔ)ي ص.ٛ

( )ٕٚبحز يهوي حهثعي الاقو اإلسهم :وأدلتوي

يػػؽف ي ي ػ

ػػع ي نظريييية الواليييية فييي :الشيييريعة اإلسيييهمية،

ػ بر ي ثيػػرحتي بر
ل ػػؽي بر بح ه ػػـي

لؽي بر بحااري جٗي صٗ.ٕٜٛ

( )ٕٛبثف عرسي مقاييس المقة ،ع ةف مفي جٕي صٖ.ٚ
( )ٕٜبثف نظحري لسان العربي ع ةف مفي جٖٔي صٕٕٔ.
(ٖٓ) بحجرجعنوي التعريااتي صٖٕٓ.
(ٖٔ) بحرصععي شرح حدود ابن عرفةي جٕي صٕٖٗ.
(ٕٖ) المرجن السابإل.
(ٖٖ) بحلرثينوي

ػ ثػف

ػ بح طيػب (ت ٜٚٚهػػٜٔ٘ٙ/ـ)ي مقني :المحتياج إليس معرفية معيان :ألاياظ المنيياجي ثيػرحتي بر

بحا ب بحفه يعي ٘ٔٗٔهػٜٜٔٗ/ـي (طٔ)ي ج٘ي صٔ.ٜٔ

(ٖٗ) المرجن السابإل.
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تعشف الولي مع احلاضو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٖ٘) بحثفهوي المطمني صٕٖٗ.

( )ٖٙبحثهح وي نصحر ثف يحنس (ت ٔ٘ٓٔهػٔٙٗٔ /ـ)ي كشا

القناعي ثيرحتي بر بحا ب بحفه يعي ج٘ي ص.ٜٗٙ

( )ٖٚربجنف صثر ي يرحة يار ػعي مشياىدة المحضيون مين أحيد الواليديني مجمية جامعية القيدس الماتوحية لؤلبحياث والدراسياتي
بحف ٗي ا حثر ٕٗٓٓـي صٔ.ٕٛ

( )ٖٛينظػػرف يػػحضي يػػع ؿي حييإل المحضييون عمييس الحاضيين وحييإل الناقيية ،ن ػ حة ػػر
بإليال و بح عثن حربثطع بحفعحـ بإليال و -اعي ٖٔٗٙهػٕٓٔ٘/ـي ص.ٜ

اػػعـ بح مػػعنعي ج ػػن بحا ػػا

ي ػربت ػػو

( )ٖٜربجنف الموسوعة الاقييةي ح بزرة بألحقعؼ بحاحي يعي ٕٔٗٚهػٕٓٓٙ/ـي (طٔ)ي جٔٚي صٖٓٓ.
(ٓٗ) قانون األحوال الشخيية ومذكرتو اإليضاحيةي بحاحيتي ح بزرة بحف ؿي ٕٖٗٔهػٕٓٔٔ/ـي (طٔ)ي صٕ٘ٓ.
(ٔٗ) نحري ع ظ

ي ححيع بح رة و بحا ا بإليال وي بحريعضي بر ثهنييعي (طٔ)ي ٕٓٗٔهػٜٜٜٔ/ـي (طٔ)ي ص.ٙٓٙ

(ٕٗ) ربجنف قعنحف بأل حبؿ بحل صيع ح ذار ا بإليمع يعي ص٘.ٜٔ
(ٖٗ) بثف عرسي مقاييس المقةي جٗي صٔ.ٜٔ
(ٗٗ) ينظرف بحجحهر ي بيػ عييؿ ثػف

ػع (ت ٖٖٜهػػٖٔٓٓ/ـي)ي الييحاح تياج المقية،

يػؽف

ػ يطػعري ثيػرحتي بر بحفهػـ

حه الييفي ٔٗٓٚهػٜٔٛٚ/ـي (طٗ)ي جٕي صٜٚٙي ع ةف قطر .حبثف نظحري لسان العرب ،ج٘ي صٔٔٛي ع ةف قطر.

(٘ٗ) بحايح وي الميباح المنيري جٔي صٖٕٓ.
( )ٗٙبحير يوي المبسوطي جٗي ص٘ٔٔ.

( )ٗٚبحفينػػوي ث ػ ر بح ػ يف (ت ٘٘ٛه ػػٔٗ٘ٔ/ـ)ي البناييية شييرح اليدايييةي ثيػػرحتي بر بحا ػػب بحفه يػػعي (طٔ)ي ٕٓٗٔهػ ػٕٓٓٓ/ـي
(طٔ)ي جٛي صٗ.ٕٛ

( )ٗٛبثف ق ب عي ثح
جٗي ص.ٙ

ح ؽ بح يف (ت ٕٓٙهػػٕٕٖٔ/ـ)ي المقني :شيرح مختيير الخرقي:ي ا ثػع بح ػعهرةف ٖٔٛٛهػػٜٔٙٛ/ـي

( )ٜٗنصت بح ع ة ٖٓ ف بح عنحف بح نو بحاحي و يه
ناي ح يف حظيا ا بحج عييع.

فف ياحف بي ف عؿ بح ؽ غير لرحع بذب بن رؼ ثا صػع ثا يػف بح ػرض

(ٓ٘) بح رينوي نظرية التعس ي ص.ٕٕٙ
(ٔ٘) المرجن السابإل ،صٖٕٗ.
(ٕ٘) لهيثؾي التعس

ف :استعمال الحإلي صٕ٘.

(ٖ٘) بحجصػػعصي ثػػح ثاػػر (ت ٖٓٚه ػػ)ي أحكييام القييرآني
ٜ٘ٔٛـي جٕي ص.ٜٜ

يػػؽف

ػ بح

ػػعح ي ثيػػرحتي بر ب يػػع بح ػربث بحفرثػػو ٘ٓٗٔهػ ػ/

(ٗ٘) عحؾ ثف نس (ت ٜٔٚهػ)ي الموطأ ا عب بألقميعف ثعب بح مع و بح ر ؽ (حٖٔ)ي ي

رب يث بحثعقوي بر

يؽف

ب يػػع بح ػربث بحفرثػػوي ثيػػرحتي (طٔ)ي ٔٗٓٙه ػػٜٔٛٙ/ـ .ح ػ ثػػف نثػػؿ (ت ٕٔٗه ػػ)ي المسييند،
حص

ا بألحثعنوي بر بح يثي بح ػعهرةي (طٔ)ي ٔٗٔٙهػػٜٜٔ٘/ـي ٖ( ٕٙٚ/ح .)ٕٛٙٙح

يػػؽف

ػ لػػعاري

ػ نعصػر بحػ يف (ٕٓٗٔهػػ)ي

سمسمة األحاديث اليحيحةي بر بح فعرؼي بحريعضي (طٔ)ي ٘ٔٗٔهػٜٜٔ٘/ـي ٜٔٗٛ/ي حٕٓ٘.
(٘٘) بثػػف رجػػبي زيػػف بح ػ يف (ت ٜ٘ٚه ػػٖٜٖٔ/ـ)ي جييامن العمييوم والحكييم،
ٕٕٗٔهػٕٓٓٔ /ـي (ط)ٚي جٕي صٕٕٔ.

يػػؽف لػػفيب بألرنػػعرحطي ثيػػرحتي رييػػع بحريػػعحعي

( )٘ٙبح رينوي نظرية التعس ي صٖٕٓ.
 ٔٔٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)2ي2021/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند اهلدية
( )٘ٚبح عنحف بح نو بحاحي و ع ةف ٖٓ.
( )٘ٛلهيثؾي التعس

بقيد اإلضراري صٖٓ.

( )ٜ٘المرجن السابإلي صٖٔ.

(ٓ )ٙلرؼ ثنو انعنعي بح فيؼ و بي ف عؿ ؽ بح معنع ح رضي ندوة أثر متقيرات العير ف :أحكام الحضانةي جع فع ـ بح رفي
ٖٔٗٙهػٕٓٔ٘/ـي صٖٗ.

(ٔ )ٙبح رينوي نظرية التعس ي صٖٕ٘ .حلهيثؾي التعس ي صٔٗ.
(ٕ )ٙينظر اصيؿ هذب بح عؿف بح رينوي نظرية التعس ي صٖٕٗ.
(ٖ )ٙلهيثؾي صٖٗ.

(ٗ )ٙبح رينوي نظرية التعس ي ص.ٕٕٙ
(٘)ٙ

عيرةي نثيؿي ح ب ي نصحري المعايير الذاتية لمتعس

ف :استعمال الحإل ف :ضوء القرآن والسنة النبويةي جهػع فػعحـ

بح رآف حبحينعي بحجع فع بإليال يع  -عحيزيعي بحف ٛي ٕٕٔٓـي ص.٘ٙ

( )ٙٙبح رينوي نظرية التعس ي ص.ٕٗٙ
( )ٙٚالمرجن السابإلي ص.ٕٙٙ
( )ٙٛبح رينوي التعس

ف :استعمال الحإلي ص .ٕٗٙحبح انعح ي نصحر

ػ ي الشبيات وأثرىا ف :العقوبة الجنائية في :الاقيو

اإلسهم :مقارًنا بالقانون الوضع:ي طثفع بأل عنعي ٔٗٓٙهػٜٔٛٙ/ـي (طٔ)ي صٕٓٓ.

( )ٜٙالعضل يراد بو معنيان عند الشارعف بألحؿف حهح بح بر ين بإلطالؽف نن بح رة ػف اػؼ رمػي اي حبح ػعنوف بح مػييؽي حهػح
ِ
ين[بحث ػرةف
اج ُي َّ
ضيمُ ُ
بح مييؽ يه بح رة ح طهب بحطالؽي حبألحؿ ي بر ثا ححو بحناعح ا ع و بآليعف فَ َه تَ ْع ُ
وى َّن أَن َيينك ْح َن أ َْزَو َ
ْى ُبوا ِب َيب ْع ِ
يوى َّن[بحنيػع ف  .]ٜٔبرجػنف بثػف
ض َميا آتَ ْيتُ ُم ُ
وى َّن لِتَيذ َ
ضيمُ ُ
ٕٖٕ]ي حبح عنوف ي بر ثا بحػزحج ا ػع ػو قححػا فػعح ف َ وَال تَ ْع ُ
ق ب عي المقن .)ٖٔ/ٚ( ،:حبحجصعصي أحكام القرآني (ٕ .)ٔٓٓ/حقهفجو حقنيثوي معجم لقة الاقياءي صٖ٘ٔ.

(ٓ)ٚ

عيرة ح ب ي المعايير الذاتية لمتعس ي صٓ.ٙ

(ٔ )ٚبحث ػػعر ي ثػػح يث ػ بهلل

ػ ثػػف بي ػ عييؿ (ت ٕ٘ٙه ػػ)ي يييحيا البخيياريي ا ػػعب بحناػػعحي ثػػعب ػػف قػػعؿ ح ناػػعح بح ثػػححوي

(ٕ )ٚبثف يعلحري بحطعهر

(ت ٖٖٜٔهػٜٖٔٚ/ـ)ي تحرير المعنس السديد وتنوير العقل الجديد مين تاسيير الكتياب المجييد،

يث رقـ ٖٓٔ٘.

المشيور بي(التحرير والتنوير)ي حنسي بح بر بح حنييعٗٓٗٔهػٜٔٛٗ/ـي جٕي ص.ٕٗٙ
(ٖ )ٚثح بح ي يهي عف ثف بأللفث (ت ٕ٘ٚهػ)ي السنني ا عب بألقميعي ثعب ف بح مع ي

يث رقـ .ٖٖٙٙ

(ٗ )ٚربجنف بحفظيـ آثػع ي لػرؼ بح ػؽ (ت ٖٕٜٔهػػٜٔٔٔ/ـ)ي عيون المعبيود ،ثيػرحتي بر بحا ػب بحفه يػعي ٘ٔٗٔهػػٜٜٔٗ/ـي
(طٕ)ي جٓٔي ص.ٗٚ

(٘ )ٚبحير يوي المبسوطي ج٘ي ص.ٕٓٚ
( )ٚٙربجن قعنحف بأل حبؿ بحل صيع بحاحي وي بح حب ف  ٕٜٓحٕٓٔ.
( )ٚٚينظػػرف اػػـ بحطفػػف ثػػعح ييز – ػ نوف ٘٘٘ٔ حيػػنع ٖٕٔٓـي راػػز صػػنيؼ بأل اػػعـ بح مػػع يع ثجع فػػع بحاحيػػتي رقػػـ بح صػػنيؼف
ٕٕٔٗٗٙٛي حبحطفف ثعح ييز -نوف  ٖٗٙحٖ ٖٙحينع ٕٔٔٓـي راز صنيؼ بأل اعـ بح مع يع رقـف ٕٓ.ٔٓٔٙ

( )ٚٛبثف يعث يفي رد المحتاري جٙي صٗ.ٔٚ
( )ٜٚبحصعح ي بمقة السال،ي جٕي ص.ٖٜٙ
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تعشف الولي مع احلاضو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٓ )ٛبحلرثينوي مقن :المحتاجي جٖي صٔ٘ٔ.
(ٔ )ٛبحثهح وي كشا

القناعي جٖي ص .ٗٗٙحبح نعثهع عحاحب بحج هحر و جز يع احف بحج غير صعحا حهححيع ين هـ.

(ٕ )ٛبحير يوي المبسوطي ج٘ي ص.ٕٓٚ

(ٖ )ٛبحلرثينوي مقن :المحتاجي جٖي صٔ٘ٔ.
(ٗ )ٛبحثهح وي كشا
(٘ )ٛبحثهح وي كشا

القناعي جٗي ص.ٗٗٙ
القناعي جٖي ص.ٗٗٚ

( )ٛٙنحري والية المرأة ف :الاقو اإلسهم:ي صٔ.ٙٙ
( )ٛٚبحلرثينوي مقن :المحتاجي جٖي صٔ٘ٔ.
( )ٛٛالمرجن السابإل.

( )ٜٛنحري والية المرأة ف :الاقوي صٕ.ٙٙ
(ٓ )ٜلرؼ ثنو انعنعي التعس

ف :الحضانة صٖٗ.

(ٔ )ٜربجنف قعنحف بأل حبؿ بألر نو ع ة ٗٔٛي حبح عنحف بإل ع بر و ع ة .ٔٗٙ
(ٕ )ٜبحير يوي المبسوطي ج٘ي صٕٕٕ .حبحصعح ي ثح بحفثعس

ثف

بح هػح و (ت ٕٔٗٔهػػٕٔٛٙ/هػػ)ي بمقية السيال ،ألقيرب

المسال،ي بر بح فعرؼي جٕي صٖ٘ .ٚحبحلرثينوي مقن :المحتاجي ج٘ي ص .ٔٛٙحبحثهح وي كشا

(ٖ )ٜقعنحف بأل حبؿ بحل صيع بحاحي وي حب ف ٕٔٓحٕٕٓ.
(ٗ )ٜبحير يوي المبسوطي ج٘ي صٕٕٕ.

(٘ )ٜبحير يوي المبسوطي ج٘ي صٕٕٕ .حبحثهح وي كشا

القناعي ج٘ي صٔ.ٗٛ

القناعي ج٘ي صٔ.ٗٛ

( )ٜٙينظرف بحرصععي شرح حدود ابين عرفيةي ص .ٕٕٚحبحثهػح وي كشيا

القنياعي ج٘ي صٜٗ٘ي حذاػرت بح ػع ة  ٜٚػف قػعنحف

بأل حبؿ بحل صيع بحاحي وي ف بحنا ع ل ؿ بحطفعـ حبحايحة حبح ياف ح ع ي ثن ذحؾ ف

ع ح طثيب يب بحفرؼ.

فير حغير قع ر يه بحنا عي يناؽ يهيا ححيا
ًب
( )ٜٚصؿ بح اعؽ و بح ذبهب بألرثفع ححهع بف اعف بححح
بحير يوي المبسوطي ج٘ي ص .ٕٓٛحبحصعح ي بمقة السال،ي جٕي صٗ .ٚٙحبحلرثينوي مقن :المحتياجي ج٘ي ص.ٔٛٙ
حبحثهح وي كشا

يي نو .برجػنف

القناع ج٘ي صٔ .ٗٛحقانون األحوال الشخيية الكويت :ومذكرتو اإليضاحيةي ص٘.ٜٔ

( )ٜٛبحير يوي المبسوطي ج٘ي ص.ٕٓٛ

( )ٜٜبحصعح ي بمقة السال،ي جٕي صٗ٘.ٚ
(ٓٓٔ) بحلرثينوي مقن :المحتاجي ج٘ي ص.ٔٛٛ
(ٔٓٔ) بثف يعلحري التحرير والتنويري جٕٛي ص.ٖٕٜ
(ٕٓٔ) يهيشي ثح يث بهلل

ثف

بح عحاو (ت ٕٜٜٔهػٔٛٛٛ/ـ)ي منا الجميل شرح مختير خميل ،ثيػرحتي بر بحااػري

(ٖٓٔ) بحر هوي ل س بح يف

ثف

(ت ٗٓٓٔهػ)ي نياية المحتياج إليس ألاياظ المنيياجي ثيػرحتي بر بحااػري ٗٓٗٔهػػٜٔٛٗ/ـي

ٜٔٗٓهػٜٜٔٛ /ـي جٗي ص.ٜٗٔ
جٚي صٕٕٕ.

(ٗٓٔ) بحثهح وي كشا

القناعي ج٘ي ص.ٗٛٚ

(٘ٓٔ) ربجنف بثف ا يري ثح بحا ب بي عييؿ ثف ي ر بح رلو (ت ٗٚٚهػػٖٖٔٗ/ـ)ي تاسير القرآن العظييم،

يػؽف يػع و

ػ يػال عي

بحريعضي بر طيثعي ٕٓٗٔهػٜٜٜٔ /ـي (طٕ)ي جٛي صٖ٘ٔ .حبثف يعلحري التنوير والتحريري جٕٛي صٕٖ٘.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند اهلدية
( )ٔٓٙقعي ة (بإل بر ثال يثب)ف هو قعي ة قعنحنيع ي هع حـ يه

ف بح عؿ ح يجحز ف ين ؿ ف هايع ل ص بح ل ص

آ ر بح ثعح اعؽ ثينهعي ح ي مو بح عنحف ثهذب بحن عؿي إف حـ ياف ب اعؽ ححـ ينص بح عنحف يهػ ذحػؾ؛ حجػب برجػعع بح ػعؿ
عحاػػا بألحؿي ح ػف راػػعف بح عيػ ة ب ػ بر بح ػ يف حب ػػعر بحػ ب ف .برجػػنف بحيػػنهحر ي يثػ بحػػرزبؽ (ت ٖٜٔٔه ػٜٔٚٔ/ـ)ي

بحػ

الوسيط ف :شرح القانون المدن ،:ثيرحتي بر ب يع بح ربث بحفرثوي جٔي ص ٔٔٔٚح ع ثف هع.

وىذه األمور يمكن تطبيقيا عمس حالة أخذ الزوجة جرة يه بحرمعيع؛ ػعنحف بأل ػحبؿ بحل صػيع يػنص يهػ

نػن ذحػؾي

حُهزـ بألـ ثإرمعع حح هعي ححػح جيػز حهػع طهػب ذحػؾ حبح نػعع يػف بحرمػعع ينػ ر ػض بألب ػ يـ بألجػرة؛ أل ف ذحػؾ بحػ
يمػع بحػ ب ػ بر بحزحجػعي حهػذب بأل ػر ينػ ػف
ب عر بألب؛ ألنا اهؼ ثعإلناػعؽ يهػ زحج ػاي حيػياهؼ ثنا ػع ػرفي ح ف ً
يجيزض يف ثر ي بجعرةي حهح ب ؿ و

هذض بح عحع و

اعـ بح عنحف بح نو و ز ننػع؛ حػذحؾ اػعف ػف بح اػف  -ػو نظػر بحثع ػث-

اعـ قعي ة (بإل بر ثال يثب).

ػحؿ

( )ٔٓٚقانون األحوال الكويت :ومذكرتو اإليضاحية ،صٖ.ٜٔ
( )ٔٓٛبحير يػػوي المبسييوطي ج٘ي ص .ٕٓٛحبحصػػعح ي بمقيية السييال،ي جٕي صٗ٘ .ٚحبحلػرثينوي مقنيي :المحتيياجي ج٘ي ص.ٔٛٛ
حبحثهح وي كشا

القناع جٗي ص .ٗٛٚحثهذب بحر

ذ بح عنحفي ع ة .ٔٛٚ

( )ٜٔٓيهيشي منا الجميلي جٗي صٕٓٗ.
(ٓٔٔ) ربجنف بح صع ر و هع ش .ٔٓٛ

(ٔٔٔ) بحير يوي المبسوطي ج٘ي ص.ٕٜٓ

(ٕٔٔ) بثف يعث يفي رد المحتاري جٖي صٔ .٘ٙحيهيشي مينا الجمييلي جٗي صٕٖٗ .حبحلػرثينوي مقني :المحتياجي ج٘ي صٔ٘ٔ.
حبحثهح وي كشا

القناع ج٘ي صٓ .ٗٙحقانون األحوال الشخيية الكويت:ي ع ة .ٜٔٛ

(ٖٔٔ) اـ بحطفف ثعح ييز رقـ  ٜٗٛحينع ٕٓٓٛـي
(ٗٔٔ) ربجن بح ع ة ٖٓ ف بح عنحف بح نو بحاحي و.
(٘ٔٔ) ؿ

حبؿٔ/ي راز صنيؼ بأل اعـ بح مع يع رقـ بح صنيؼف .ٜٕٙٛٙ

ا ع بحن ض بح صريع و بحطفف ٘ ٔٓٙينع ٖ ٛبح مع يع.

( )ٔٔٙبحصفبي التعس

ف :مجال اإلجراءات المدنيةي صٗ.ٛ

( )ٔٔٚص ر اـ ييز ف
ثا ف ب صعص

ا ع بح ييز و بحاحيت؛ يث نص بح اـ يه

ا ع بح حمػحعي ينظػرف اػـ

ف

ير بح فيػؼ ػو بيػ ف عؿ ػؽ بح عمػو حبحن ػربؼ

ا ػع بح ييػز – ب ػرة بأل ػحبؿ بحل صػيعي طفػفف ٕٕٔٓٓٗ/ـي راػز

صنيؼ بأل اعـ بح مع يع ثجع فع بحاحيتي رقـ بح صنيؼف .ٔٓٔ٘٘٘ٚ

( )ٔٔٛربجنف ع ة  ٚٚف قعنحف بأل حبؿ بحاحي وي ح ع ة ٗ ٙف بح عنحف بإل ع بر وي ح ع ة ٕٕٓ ف بح عنحف بألر نو.
( )ٜٔٔقانون األحوال الشخيية الكويت :ومذكرتو التاسيريةي ص.ٖٔٚ

(ٕٓٔ) بح ع ة  ٜٚف بح عنحف بحاػحي وي حبح ػع ة  ٙٛػف بح ػعنحف بإل ػع بر وي صٖٔٛي حاػذحؾ بح ػعؿ ػو بح هاػع بحفرثيػع بحيػفح يع؛
يػػث يػػنص نظػػعـ نظػػيـ بألي ػػعؿ بإل بريػػع ػػو بحػ حب ر بحلػػرييع يهػ حجػػحب بح نايػػذ بح رقػػت (بح فجػؿ) ػػو قمػػعيع بحنا ػػعت

حبحياف حبح معنع .ربجنف بحصفبي التعس

ف :اإلجراءات المدنيةي صٗ.ٔٚ
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