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ييب واألملاين ل نون القا)ال الغريبوالقانون    خصائص قانون األحوال الشخصية األسرية يف التشريع اإلسالمي 
 (نأمنوذجا

Characteristics of family personal status law in Islamic legislation and the West 
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2021 
  : مللخصا

 ة ومراعاواملساواة   مشل اإلسالم بتشريعاته السماوية مجيع احلقوق البشرية، ومتيز عن غريه من التشريعات األخرى ابلعدل
 العمرية  املراحل تراعي  د، و افر األ  مجيع   مع   تناسبتهذه احلقوق    إفراط أو تفريط، وجعل مجيع حقوق األفراد من غري  

تناولت و   ، ةيألسر ان. وأعطت الشريعة اإلسالمية مساحة كبرية لقانون األحوال الشخصية  ا لإلنس  واخلصائص الفسيولوجية 
الشخصية األسرية يف التشريع اإلسالمي،   األحوال  إبراز خصائص قوانينيإىل  هذا البحث    مندف  ن ،  نيحقوق الزوج

ندف   ، كماللمسلمني والغرب  نيكنموذج  ، لييب والقانون األملاينللقانون اا  الرتكيز علىالغربية، مع  قوانني  ابل  مقارنتهاو 
يف   سراأل  ة معاان  الكشف عن و ،  ريعات الوضعيةشمن الت  عن غريه  يإلسالما  مشولية وخصائص التشريع التعرف على  إىل  

قوانني إىل أن    الباحث   قد توصلو   .واحنطاطه بسبب القوانيني املخالفة للفطرة البشرية  الغرب   تفكك اجملتمع  وبيان،  أملانيا
 هي تراعيفوأن هلا خصائص ال توجد يف القوانيني الوضعية،  ،  متيزت عن غريها من القوانني املدنية  التشريع اإلسالمي 

وامليل للبعض األزواج   حنطاط األخالقي،تتميز ابالالقوانني الغربية    ما، وبيننطاق األسرة بشكل مشويل  قوق الفرد يفحل
    اجملتمع الغرب. وتفكك    ط و سق  على حساب اآلخر، وهذا ساهم يف 

 .، ليبيا، أملانيا، الغربياإلسالمالتشريع  يف    ، األسرة قانون األحوال الشخصية  الكلمات املفتاحية: 
  

 
 

 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) 2 

 
 

 

 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 07 ISSUE 

:04 | OCTOBER 2021 

|  04العدد  07| المجلد  مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية

 2021أكتوبر 

jistsr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E 

Abstract : 

Islam includes all human rights in its divine legislations and distinguishes itself from other 

legislations through justice, equality, and taking into account all the rights of individuals without 

being excessive or negligent, and making these rights commensurate with the individual, as well 

as taking into account the age stages and physiological characteristics of the human being. The 

Islamic Sharia gave large space to family personal status law, as it dealt with the rights of the 

spouses in detail. This study aims to highlight the characteristics of family personal status laws in 

Islamic law and compare them to Western laws, using Libyan and German law as examples for 

Muslims and Westerners. We also aim to identify the comprehensiveness and characteristics of 

Islamic legislation in comparison to other legislation, as well as to reveal family suffering in 

Germany, and demonstrate Western society's disintegration and degeneration as a result of laws 

contrary to human nature. The researcher hopes to highlight the differences between Islamic 

legislation and its characteristics, as well as the comprehensive observance of the rights of an 

individual within the family, and Western legislation and its moral decadence, which has fallen as 

a result of Western insults. 

 

Key words: personal status law, family, legislation Islam, the West, Libya, Germany . 
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 املبحث األول 
 املقدمة وتشمل األهداف وأمهية البحث وحدوده والدراسة السابقة 

 والعراقألسرة يف كل بلد إسالمي أتخذ من املذهب الذي ينتمي إليه ففي سوراي  األحوال الشخصية لأحكام  تعترب  
اإلمام ، تؤخذ من مذهب يف كل من ليبيا وتونس واجلزائر واملغربو أب حنيفة رمحه هللا،  اإلمام  أتخذ من مذهب وتركيا

، اخلليج العربو مارات  األالسعودية والكويت و يف  يف ماليزاي وجنوب شرق آسيا تؤخذ من املذهب الشافعي، و و   مالك،
احملكمة اليت الدستور يدين ابملذهب الذي ىل  إ يتحاكمون  فعندما حيدث ختاصم بني الناس،    . تؤخذ من مذهب أمحد 

تتسم ابلعدل   شاملة و   قرارات واضحةراقية، وأصدر    قوانني  وسن  ،اثبته  اإلسالم وضع قواعدحيث وأن    . تنتمي إليه الدولة
تناول يسو   طالق أو فراق ابملوت.   من   نكاح، إىل مابعده ربط عقد  من حني يرغب الزوجني بصاف بني الطرفني،  واإلن

ييب؛ املعرب عن لحسب قانون األحوال الشخصية ال  ،نييف هذا البحث قانون األحوال الشخصية بني الزوج الباحث  
 وقانون األحوال الشخصية األملاين، املعرب عن القانون املدين يف الغرب. ، التشريع اإلسالمي

 خطة البحث 
ة، ي، هي األهداف واألمهية، واملنهجإبجاز  ملخص حيتوي على فقرات متعدد  تقدمهم، يثالثة مباحثالبحث    حيمل هذا

املقدمة واألهداف واألمهية، وخطة البحث، نتائج. والكلمات املفتاحية، مث يعقبه املبحث األول، الذي هو عبارة عن  الو 
تشريع قوانني األحوال الشخصية املتعلقة ابلزواج يف ال، )حيمل عنوان الذي    وحدوده، ومنهجية البحث. مث املبحث الثاين،

، جرضا املرأة ابلقبول ابلزوا ، وحيتوي على عدة مطالب، املطلب األول: اخِلْطبة يف إسالم، املطلب الثاين:  اإلسالمي(
حق   الصداق  املطلب اخلامس: ،على النكاح   ، املطلب الرابع: الشهودعلى نكاح وليته  املطلب الثالث: موافقة الويل 

بني   ، املطلب الثامن: املرياث األبناء  ،  املطلب السابع: حضانة على الزوج  نفقة للزوجة حق ال، املطلب السادس: للمرأة
 . الزوجني 

، وفيه عدة مطالب، املطلب األول: املرأة الغربية بني هضم املدنية (ة للزواج يف الغرباإلجراءت القانوني)املبحث الثالث:  
والكنيسة، املطلب الثاين: اخلطبة املدنية يف الغرب، املطلب الثالث: الزواج يف الغرب قبل الثورات، املطلب الرابع: الزواج 

غرب، املطلب السادس: نفقة الزوجات واألوالد بعد يف الغرب ابملفهوم املدين، املطلب اخلامس: أحكام الطالق يف ال 
 مث يعقبة اخلامتة اليت هي عبارة عن ملخص لدراسة، والنتائج، والتوصيات.    الطالق.
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 : أهداف البحثثايناملطلب ال

 . وضعيةالقوانني الالتعرف على قانون األحوال الشخصية يف التشريع اإلسالمي واملميزات اليت يتميز هبا عن غريه من   .1
بني أوساط املسلمني ليتعرفوا على حقوقهم وواجباهتم القانونية   هنشر ييب،  لاملتمثلة يف القانون الإبراز القوانني الشرعية و  .2

 التشريع اإلسالمي.   اليت نص عليها
التشكيك يف مصدا .3 يتبناها شرذمة من شواذ هذه األمة، يف  اليت  الكاذبة  القوانني تفنيد األابطيل واإلفرتاءت  قية 

 ق الزوجية مبا يتناسب مع فطرهتا. الشرعية وأنصافه للمرأة يف مجيع احلقو 
 . ملاينالقوانني القانون األملاين، ومعرفة اهلفوات، والسقطات، اليت كان له الدور األكرب يف تزق اجملتمع األ  دراسة .4
األحوال الشخصية لألسرة الغرب، وبيان   وقانون يف اإلسالم،  لألسرة  عمل مقارنة بني قانون األحوال الشخصية   .5

 الفارق الشاسع بينهما.
 أمهية البحث 

القوانني الشرعية، والتعرف  رقي    وبيان يعترب هذا البحث عبارة عن تعزيز من مصداقية وعدالة التشريع اإلسالمي،   .1
 .البشريةللفطرة  قوانني اإلسالم    ةمدى مناسبعلى  

 .ذات السلوكيات والثقافات املختلفة، والطباع املتباينةاملتنوعة، و مع مجيع الكياانت  قانون األحوال الشخصية  تتناغم   .2
 عن مجيع القوانني الوضعية.   متميزأبسلوب  ، واخلالفات اليت تنشأ بني الزوجني، بطريقة مثالية    نا إعلى  اإلسالم  قدرة   .3
من أبناء   ؛ملشككني يف القوانني الشرعيةاو   ملتخرصنيايف أفواه  ب جلام ملته  عبارة عن كما أن هذا البحث سيكون  .4

يف تفكيك   إفساد الفطرة البشرية،وأعانت  سامهت  بقوانينها اليت   ونويتفاخر ابحلضارات الغربية،    ونيتغنو   الذينجلدتنا  
 وتدمري اجملتمع.   ،األسر

 حدود الدراسة 
، الذي هو عبارة يف القانون اللييب  لزوج والزوجة ابقتصر هذه الدراسة على بعض قوانني األحوال الشخصية املتعلق  تس

اين الذي وهو عبارة عن ملقانون األ ابللتشريع اإلسالمي. مع مقارنته  ايف    ةالشخصياألحوال    ننياو قجلميع    عن منوذج
حال املرأة يف الغرب الغربية،    وسنعرض األسباب اليت أقصت الكنيسة عن احلياة منوذج مصغر للقوانني املدنية الغربية،  
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احملاكم املدنية، الركون إىل و يف الكنيسة     عقد النكاحلالغربيني  يف ترك  ؤثرة  امل   واألسباب    ،وبعد عزهلا   الكنيسة  حتكم  قبل  
 . احملرمةالعالقة  

 الدراسة منهجية  
ومن أجل حتقق أهداف البحث، اعتمد الباحث على منهجية االستقراء لقانون األحوال الشخصية يف كل   االستقراء:  

من التشريع اإلسالمي، املتمثل يف النصوص القرآنية واألحاديث النبوية، مع الرجوع إىل أقوال الفقهاء وآراءهم املختلفة، 
 الغرب شبيه   اجملتمع ن  مجعلت  وما يكتنفه من هفوات وثغرات  القانون األملاين،    ذاتل وابمع مراجعة القوانني الغربية  

 .يف الصحراء  يةئتاالقطيع احليواانت  ب
وبعد االطالع على املراجع املختصة ابلدراسة، قام الباحث مبناقشة األقوال وحتليلها مبعايري علمية،    والوقوف   التحليل: 

 على أهم النقط اليت تسببت يف دفع الغرب إىل االحنطاط األخالقي.
الباحث على عقد مقارنة    املقارنة: أعتمد  القوانني    يةلمعكما  الغربية، وابخلصوص ، والقواننيعيةيالتشر وقانونية بني   

 الرمحن، وقوانني اإلنسان.   اتاألحوال الشخصية املتعلقة ابلنكاح، وبيان الفارق الشاسع بني تشريع
 ثاين املبحث ال

     اإلسالم  لزواج يفاألحوال الشخصية املتعلقة اب  انونق
 يف إسالم  بة ط  األول: الخ   طلبامل

 يريد أن تكون يتال  ملرأة ابلرجل  انكاح  عقد    ربط   قبلف  ؛لدى املسلمني  األحوال الشخصية يف الزواج  من قواننيبة  طْ اخلِ 
، فيتقدم الزوج معرابً عن رغبته من الزواج  من بة وهي عبارة عن متهيد لبناء األسرة مسلمةطْ اخلِ   يشرع  له شريكة حياة؛

الوجه فعلى النكاح،    نيباعثالوكفيها، ألن الوجه والكفني مها   وجه املرأة    نظر إىليشرع للرجل العند ذلك    املتقدم هلا. 
من   على شكل الرجل  تعرف  من  ال ميانع  فالشرع  صدارة مجال املرأة، والكفني عالمة على خصوبة البدن ومجال اجلسم،  

، ادام املقصد هو النكاح الشرعيم   يسأل عن طباعها وتصرفاهتا له أن  وقوامها ومجاهلا ومالحمها و يريد الزواج هبا وال على  
مل يتفاجئ من شكلها بعد  فإذا تزوجها  ،  والرمحة بني الزوجني  املودة واحملبة  يبقي  على استمرار الزواج و   اً هذا يكو ابعثألن  

: }َوال ج َناَح َعَلْيك ْم ِفيَما َعرَّْضت ْم بِِه ِمن ِخطَبِة النِ َساِء قال قال هللا تعاىل  . ومل ينفر من خلقتها وال يتأفك من تصرفاهتا
[. وقد أراد املغرية بن شعبة أن يتزوج، امرأة فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: 235:]البقرة {  أَو َأْكَننت ْم يف أَنْ ف ِسك مْ 

 niu.1999)(alshuka  »اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما« 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) 6 

 
 

 

 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 07 ISSUE 

:04 | OCTOBER 2021 

|  04العدد  07| المجلد  مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية

 2021أكتوبر 

jistsr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E 

إعطاء فرصة كافية للمرأة وأهلها وأوليائها  للسؤال عن اخلاطب والتعرف على ما  هو :احلكمة من مشروعية الطبة 
كان ال بد للشارع أن جيعل له مقدمات تيسر أمره و   ،خطري و ميثاقا غليظ  فالنكاح أمريهم املرأة و أهلها و أولياءهم،  

 إمتامه. 
حىت   ،قد ال حيمد عاقبتهديث  حبو يسرتسل معها  أخالل فرتة اخلطبة،  حترم القوانني اإلسالمية خلوة اخلاطب ابملخطوبة  و 

عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه ف  .ع يف الفاحشةو ولو عرب اهلاتف ألنه مدعاة للفتنة وابعث على الوق
يقول القحطاين رمحه هللا يف   .  (Albajrmiu.1995)  »ال خيلون رجل ابمرأة، وال تسافرن امرأة إال ومعها حمرم«وسلم:  

واغضض جفونك عن مالخظة . إىل أن قال:  لو كنت يف النساك مثل بنان  ...ال ختلون ابمرأة لديك بريبة    :نونيته
والصبيان ...النساء األحداث  أتمننَّ  :  الشاعروقال   وحماسن  أخاً   علىال  ولو  النِ ساِء   ...النساء  على  الر ِجاِل  يف  ما 

ما للنِ ساِء ِسَوى الق بوِر ...القرب أويف من وثقت بعهده...ال ب دَّ َأنَّ بَِنْظرَةٍ َسَيخ ون  . ..ِإنَّ األَِمنْيَ وِإْن تَ َعفََّف ج ْهَده  ... أَِمنْي  
 (alsalman,1422).  ح ص ون  

 

التشريع ألن  ،  شيء  يف األشياء املعنوية يف القواننب اإلسالمية  يرتتب على الرجوع يف اخلطبةال    العدول عن الطبة: 
فرطت يف عرضها فعليها حتمل تبعات و ذلك  املخطوبة  جتاوزت  إذا ف،  للخاطب أصالً اخللو ابملخطوبةاإلسالمي اليبيح  

فللعماء     ور ا وأس  ةوفساتني وأحذيهدااي  ك  . وأما احلقوق املالية اليت قدمت أثناء اخلطبةنيا واآلخرة هذا التجواز يف الد 
 كالم جنمله يف ثالث نقاط: 

لمخطوبته من هدااي، ما دام لللخاطب احلق يف الرجوع يف كل ما قدمه    ما ذهب إليه األحناف، أن  :النقطة األوىل
مشروطة إبمتتم الزواج، فإن مل يتم عادت له كل ما أنفقه   قائماً غري هالك أو مستهلك، على أعتبار أن هذه اهلدااي هبة

 . األجله
وكل ما يرسله اخلاطب إىل بيت املخطوبة مما يتسارع فيه الفساد فهو   :جممع الضماانتأبو حممد احلنفي يف قال   

هدية مطلقة ليس له الرجوع يف شيء منها، وما يرسله سوى ذلك كالدراهم واخليل والثياب فهو هدية مقيدة بشرط 
، ومن جياورهم من املسلمني يف بلد الروم، واهلدية املقيدة جراين العقد يف املستقبل هذا هو املعروف من عرف الرتكمان 

املذكورة من الدراهم وحنوها ابقية على ملك اخلاطب له أن يطلب هبا من قبضها منه، كذا يف مشتمل األحكام نقال 
 (ghiath aldiyn,1999)   عن الظهريية.
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دفع بنفسه أو وكيله أو وليه شيئا من مأكول أو مشروب أو نقد أو إذا  الشافعية، رأت أن اخلاطب    النقطة الثانية:
ملبوس ملخطوبته أو وليها مث حصل إعراض من اجلانبني أو من أحدمها أو موت هلما أو ألحدمها رجع الدافع أو وارثه 

الد قبل  بعده إن طلق  العقد مطلقا، وكذا  قبل  الدخول مطلقا جبميع ما دفعه إن كان  بعد  أو ماات وال رجوع   خول 
(Albajrmiu.1995 ) 

ة بخطو من قبل امل الفسخ فإن كان  مت  اليت كان من جهتها  نظر إىل اجلهة  ت  أقوال املالكية، وعند املالكية   الفقرة الثالثة: 
اخلاطب فال يلزم ها إن تلفت، وإن كان من جة ندااي  كانت مازالت قائمة، أو عوض ععادت اهلإ  ها من غري مربر لزم
 (Albuhuti.1993) .وللحنابلة مثل هذا القول( Alnafrawiu .1995)  املخطوبة شيء 

م تنص املادة األوىل من الفصل األول، من قانو األحوال 1984( لسنة  10رقم )من  ييب  ليف القانون الوهذا هو املعتمد  
والطالق   ابلزواج  اخلاصة  األحكام  بشأن  علىالشخصية،    وآاثرهم. 

  Qanun raqm (10) lisanat 1984 

https://aladel.gov.ly).  :معترب شرعاً كأن اخلاطب عرف عن  ملقتضى   عن اخلطبة إذا كان العدولالرجوع يف اخلطبة
عيناً أو قيمة يوم القبض مامل يكن هناك   مخطوبةفله أن يسرتد ما أهداه لل   املخطوبة شيء خيل ابألخالق واألدب واملروة 

 ه د( إذا سبب العدول عن اخلطبة ضرراً حتمل املتسبب فيه التعويض عنة)ر ويف فق،  شرط أو عرف يقضى بغري ذلك
(Qanun raqm (10) lisanat 1984 https://aladel.gov.ly)  . ويستمد هذا القانون من املذهب املالكي كما قدمنا

 .(Albuhutiu.1993)   آنفاً 

 جا ابلقبول ابلزو  : رضا املرأةثاينال  املطلب
له صالحية   ى قانون األحوال الشخصية يف اإلسالم أحد من األقرابء يف اختيار زوج ابنته أو وليته، ولكن اعط  عطي ومل ي

اليت الينبغي ألحد التدخل فيه،  ةاإلشراف على ذلك، ويظهر يل أن السبب يف ذلك أن الزواج هو من خصوصية املرأ 
من مشاكل أثرت مستقبال   نتج عنهااإلسالمي وما    وقد شاهدت بنفسي مآسي التدخالت األسرية املخالفة للتشريع 

 . اإلسر  على
وال جيوز لنفسها،   املتقدم  إال إذا وافقت املرأة وارتضتالزواج  ال يصح الرجل للمرأة تتحدد بداية النكاح، ف بعد خطبة ف

ا، فالنكاح ابطل، ومجلة ذلك قال ابن رشد: وإذا زوج ابنته الثيب بغري إذن،  ال تريده اجبار لويل املرأة ابلزواج إذا كانت  
 ،ثحلدي   .(Abn rashd.1425) كبرية وصغرية، فأما الكبرية، فال جيوز لألب وال لغريه تزوجيها إال إبذنا    نوعنيأن الثيب  

صلى هللا عليه وسلم   - اخلنساء ابنة خذام األنصارية، روت أن أابها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول هللا  
 .((AL bakhariu .1422  فرد نكاحه  -

https://aladel.gov.ly/
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أن   ز للويل اجو ينص على عدم  (  )أييب من املادة الثامنة فقرة  لوهلذا جتد يف القانون ال  :مادة الثامنة  من   ييبل القانون ال
جيوز للوىل أن يعضل املوىل عليها   ال  من نفس املادة(  )بويف فقرة  جيرب الفىت أو الفتاة على الزواج على غري إرداهتما.  

 Qanun raqm (10) lisanat)   املتفق عليه  وهذا القانون ينسجم مع التشريع اإلسالمي . من الزواج مبن ترضاه زوجاً هلا

1984 https://aladel.gov.ly). 
 موافقة الويل على نكاح وليته : لثالثا  طلبامل

، وله احلق يف اإلعرتاض على الرجل املتقدم إذا كان غري اإلشراف على مراسيم زواج وليتهوالبد أن يكون للويل حق يف 
 "أميا امرأة نكحت»الئق ديناً وخلقا وسلوكاً، فعن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

بغري إذن وليها، وشاهدي عدل، فنكاحها ابطل، فإن دخل هبا، فلها املهر، وإن اشتجروا، فالسلطان ويل من ال ويل له 
قال ابن املنذر: وأمجعوا أن للسلطان أن يزوج املرأة إذا أرادت النكاح،   عرتاض. فال حيق له، اال  ء" أما إذا كان كف

 ودعت إىل كفء، وامتنع الويل أن يزوجه«. 
 (Abn Almundhir .1425). 

ينص على أن (  أ)  لوالية يف ال              زواجاملخصوص اب  ادة السابع املمن  ييب  لويف القانون ال  :مادة السابع  ييبل القانون ال
 يشرتط أن يكون الوىل عاقالً من نفس املادة  )ب(  ويف الفقرة    على ترتيب اإلرث  مالعصبة بنفسه  مالوىل ىف الزواج ه

األقرب ورأت احملكمة )ب(  د( إذا غاب الويل  )فأيهما توىل الزواج بشروطه جاز  ةبا القر يفوليان    ىإذا استو و ج(  )ابلغاً.  
 Qanun raqm (10)) ه ( احملكمة ويل من ال ويل له.)أن يف انتظار رأيه فوات مصلحة يف الزواج انتقلت الوالية ملن يليه

lisanat 1984 https://aladel.gov.ly). 
 د على النكاحاشهاإل  :رابعال  طلبامل

على ذلك شاهدي عدل، أو أعلن عن ذلك   شهد و  جريت مراسيم الزواجاالنكاح، الويل ووافقت املرأة على رضي ذا فإ
وقال أبو وهذا مذهب مجاعة من أهل العلم قال ابن رشد:    ، شهارهإلالنكاح  يف حضرات الناس وضرب عليه ابلدفوف  

ثور ومجاعة: ليس الشهود من شرط النكاح، ال شرط صحة وال شرط متام. وفعل ذلك احلسن بن علي، روي عنه أنه 
أن رسول  وثبتيف إعالن النكاح ضرب الدف رخص  وقد    Aibn rushd,2004))   تزوج بغري شهادة، مث أعلن ابلنكاح

« ، وأنه قال: »فصل قال: »أعلنوا هذا النكاح واجعلوه يف املساجد واضربوا عليه ابلدفاف  - لَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم  صَ   -هللا  
مر ببين زريق فسمع غناء ولعبا فقال: " ما هذا؟ " -َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ -«، »وأنه بني احلالل واحلرام الدف والصوت

وقد قال .  «فالن اي رسول هللا، فقال: " هذا النكاح ال السفاح، وال نكاح حىت يسمع دف أو يرى دخان فقالوا: نكح  
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عند العقد، فإذا مل يشهد شاهدان عند اإلجياب والقبول   وحضورهم ضرورياحلنفية والشافعية واحلنابلة أن الشهود شرط  
ال يلزم أن حيضرا العقد بل حيضران الدخول أما حضورمها   بطل. وخالف املالكية فقالوا إن وجود الشاهدين ضروري ولكن

عن أب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »ال نكاح إال ف  .(Aljaziri .1424)  عند العقد فهو مندوب فقط 
 .(Altuburaniu 1995.)  .بويل وشاهدي عدل«

األحوال   نمن قانو ،  تنص املادة الرابعة عشرةم  1984( لسنة  10رقم )  ييبلال  ويف القانون   : الرابعة عشرة  ييبل القانون ال
ط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين مسلمني اشرت على أ ا ، بشأن األحكام اخلاصة ابلزواج والطالق وآاثرمهالشخصية

الزواج به  املتعاقدين مقصود   Qanun raqm (10) lisanat)  ابلغني عاقلني رجلني أو رجل وامرأتني فامهني أن كالم 

1984 https://aladel.gov.ly). 
 الصداق حق للمرأة:  امسال  طلبامل

ولزم الزوج أن مينح املرأة صداقاً قل أو كثر، والربكة فيما قل، فعن عائشة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »أعظم 
ت ْم ِإْحداه نَّ   قال. (. 2001Alnisayiyu)النساء بركة أيسرهن مئونة«   تعاىل: ﴿َوِإْن أََرْدمت   اْسِتْبداَل َزْوٍج َمكاَن َزْوٍج َوآتَ ي ْ

ْتاانً َوِإْْثاً م ِبينًا﴾ ]النساء: أميا رجل »ل:  قا صلى هللا عليه وسلم النيبقال [. 20ِقْنطاراً َفال أَتْخ ذ وا ِمْنه  َشْيئاً أأََتْخ ذ ونَه  هب 
ر أو كثر ليس يف نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ومل يؤد إليها حقها لقي هللا تزوج امرأة على ما قل من امله 

قال ابن وهذا احلق املايل واجب شرعاً، هو من احلقوق الزوجية املتفق عليها.    .(Altuburaniu)  « يوم القيامة وهو زان 
 .(Abn rashd.1425) رشد: واتفق العلماء على أن الصداق جيب كله ابلدخول أو املوت

( املهر كل ما يبذله الزوج )أ ييب من ملادة التاسعة عشرة امله                       ر لينص القانون ال  :مادة التاسعة عشرة  ييب ل القانون ال
)ج( املهر حق  ( كل ما صح التزامه شرعاً ، صلح أن يكون مهراً )ب لزوجته من مال أو منفعة مشعر ابلرغبة يف الزواج

)ه( جيب املهر ابلعقد الصحيح  )د( جيوز تعجيل املهر أو أتجيل بعضه حني العقد  خالص للزوجة تتصرف فيه كما تشاء
)و( تستحق املطلقة قبل الدخول نصف مهرها فإن مل يسم هلا مهر استحقت متعة التزيد  ويتأكد كله ابلدخول أو الوفاة

ىل حني البينونة أو الوفاة مامل يكن هناك شرط أو عرف يقضي ز( التأجيل يف املهر ينصرف إ ) على نصف مهر مثلها
 . بغري ذلك

وإذا اختلف الزوجان يف مقدار املهر أصاًل أو قيمة ، كان املعول عليه مادون بوثيقة النكاح فإذا مل يدون هبا شئ حتاكما 
 .(Qanun raqm (10) lisanat 1984 https://aladel.gov.ly) .إيل عرف البالد
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 ة النفقة على الزوج:  سادسال  طلبامل
 ، ما مل تكن انشزة،حق النفقةيف قانون األحوال الشخصية يف التشريع اإلسالمي  وإبمتام العقد يكون قد وجب للمرأة  

 . ثالثة أشياءالنفقة    وتشمل
: وقد فرض القانون يف اإلسالم املسكن نظر ألمهيته، فالسكن من األمور الضرورية واملستحقات للزوجة املسكن  .أ

ت ْم ِمْن  الذي جيب على الزوج توفريه قدر استطاعته، وقد نص هللا على ذلك قال تعاىل: ﴿َأْسِكن وه نَّ ِمْن َحْيث  َسَكن ْ
وهذا احلق قد أمجع عليه العلماء، قال اإلمام الغزايل: وجيب على   [.6:الطالق]ْيِهنَّ﴾  و ْجدِك ْم َوال ت ضآرُّوه نَّ لِت َضيِ ق وا َعلَ 

Alghizaliu )   الزوج النفقة ابالتفاق وهي مخسة أشياء الطعام واإلدام والكسوة والسكىن وآلة التنظيف كاملشط والدهن

.1417) 
أن يسكنها   [ ومن املعروف19النساء:﴿َوَعاِشر وه نَّ اِبْلَمْعر وِف﴾ ]وقال الشريازي: وجيب هلا مسكن لقوله تعاىل:   .ب

يف مسكن وألنا ال تستغين عن املسكن لالستتار عن العيون والتصرف واالستمتاع ويكون املسكن على قدر يساره 
  .(Alshiyraziu .1992) وإعساره وتوسطه

إطعام الزوجة وتوفري هلا ما حتتاجه من الغذاء أمر ضرورايً ال خيتلف فيه اثنان وتكليف املرأة بذلك فيه من  :واملأكل  ب
املشقة والعناء الكثري ليس بوسعها أو يف استطاعتها فعل ذلك، ومن حكمة الشارع أنه نظر على خلقة املرأة وشرع هلا 

اماً تكاملية بني الزوج والزوجة من انحية احلقوق والواجبات، أحكاماً تناسب فطرهتا وخلقتها الفسلوجية فشرع أحك
فأوجب على الزوج توفري الغذاء. وقد نص هللا على ذلك يف حمكم آايته. قال هللا تعاىل: ﴿الر َِجال  قَ وَّام وَن َعَلى النِ َساء 

 [. 34النساء:ْم﴾ ]مبَا َفضََّل هللا  بَ ْعَضه ْم َعَلى بَ ْعٍض َومبَا أَنَفق واْ ِمْن أَْمَواهلِِ 
نظراً ألمهية الكسوة وأنا من األمور اليت البد منها والتقل أمهية عن الطعام والشراب وأن املرأة حتتاجها :  وامللبسج.  

على الدوام لكي تسرت عورهتا عن أعني الناس، فقد أوجب هللا على الزوج أن يتكفل بشراء اللباس للزوجته ويكفيها 
[. وعند أب داود من حديث معاوية 233:البقرةَعَلى اْلَمْول وِد لَه  رِْزق  ه نَّ وَِكْسَوهت  نَّ اِبْلَمْعر وِف﴾ ]مؤنتها. قال تعاىل:﴿وَ 

»تطعمها إذا طعمت، : ما حق امرأيت علي؟ قال:  -صلى هللا عليه وسلم    - أن رجاًل سأل النيب    -رضي هللا عنه    -
وقال البكري: إذا مضت مدة وهو مل يكسها أو ينفق عليها، فالنفقة   . (Altuburaniu .2008)   وتكسوها إذا اكتسيت«

 ( Albakhariu .1422) أو الكسوة جلميع ما مضى من تلك املدة دين هلا عليه ألنا استحقت ذلك يف ذمته  
ال ال  :مادة السابعة عشرة  ييبل القانون  القانون  املنقولة من املذهب ييب املستمد تشريعايت من  لوينص  اآلراء املذهبية 

( وأن تكون النفقة وتوابعها يف حدود أ( عشرة أن للزوجة حقوق على زوجها. ففي الفقرة    ، يف ملادة السابعةاملالكي
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( عدم التعرض ألمواهلا اخلاصة هبا، فلها أن تتصرف فيها كما )ب يسر الزوج واستطاعته طبقاً ألحكام هذا القانون.
 عدم إحلاق ضرر هبا، مادايً كان أو معنوايً. و )ج(   تشاء.

أحكام عام    ة ملادة الثانية والعشرون: تشمل النفقة املسكن والطعام والكسوة والعالج  النفق                  ة  ويف الفصل السادس
املوسر من اتريخ العقد الصحيح،   الزوجة على زوجها   تنص على أن نفقات و   املادة الثالثة والعشر  وكل مابه مقومات احلياة

(1984 https://aladel.gov.ly،Qanun raqm (10) lisanat).  
هو منصوص كما  إال أن القانون اللييب قد خالف املذهب املالكي وغريه من املذاهب يف الزام  الزوجة  ابلنفقة على الزوج  

لزم الزوجة املوسرة ابلنفاق على زوجها وأوالدها منه مدة إعسار الزوج، وتقدر النفقة : )ياملادة الثالثة والعشرون عليه يف 
 . (https://aladel.gov.ly،Qanun raqm (10) lisanat 1984) .يسراً عسراً أو  حبسب حال امللزم هبا وقت فرضها  

إذا تنازع الزوجان يف النفقة وال بينة ألحدمها ، وكان الزوج حاضراً والزوجة تسكن معه ، و املادة السادسة والعشر  ويف 
الزوج غائباً فالقول قوله بيمينه ما مل تكن فإن كان   فالقول قوله بيمينه، أما إذا كانت ال تسكن معه فالقول قوهلا بيمينها

ييب فصل يف النفقة، ملا هلا من لويلحظ أن القانون ال  قد رفعت دعواها بعدم اإلنفاق أثناء غيبته فالقول قوهلا بيمينها.
لسادة فوضع له حلول مسبقة معتمدين على ما يراه علماء ا اً ث بني األسر كثري د أمهية قصوى يف اجملتمع ألن التنازع حي 

( جيوز للمحكمة ففي املادة السبعة والعشرون)أ.  (Qanun raqm (10) lisanat 1984 https://aladel.gov.ly)،املالكية
أن تفرض نفقة مؤقتة ملن يستحقها شرعاً بناء على طلبه وذلك مىت ابن هلا من مظاهر احلال أو من التحرايت رجحان 

جتب عليه يف القيام ابإلنفاق، ويصدر األمر من احملكمة اليت يقع ىف دائرة توافر شروط استحقاق النفقة وتقصري من  
 Qanun) اختصاصها موطن مستحق النفقة أو من جتب عليه ويكون األمر الصادر بفرض النفقة مشموالً ابلنفاذ املعجل

raqm (10) lisanat 1984 https://aladel.gov.ly). 
 يها ف  حقوق الزوجة املختلف   :سابعاملطلب ال

: ومن النفقة املختلف فيها عالج الزوجة وأجرة الطبيب، فمنهم من قال بعدم الوجوب أجرة الطبيب والدواء للزوجةأ .  
به قال مجهور الفقهاء، مستندين يف ذلك إىل قوله تعاىل: و   ، نظراً إىل أنه ليس من الضرورايت، وقالوا جتب من نفقاهتا

[ وجه االستدالل: أن هللا تعاىل ألزم 7َسَعِتِه َوَمْن ق ِدَر َعَلْيِه رِْزق ه  فَ ْلي  ْنِفْق ممَّا َآاَته  اَّللَّ ﴾ ]الطالق: ﴿لِي  ْنِفْق ذ و َسَعٍة ِمْن  
الزوج ابلنفقة املستمرة على زوجته، وليست نفقة العالج داخلة حتتها؛ ألنا من األمور العارضة. فشراء األدوية وأجرة 

 اجلسم، فال تلزم الزوج. وقال اإلمام الغزايل: وال تستحق الزوجة املعاجلة ابلداء والفصد واحلجامة   الطبيب إمنا تراد إلصالح
(Alghizaliu .1417). 
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واتبعه    .(alshukaniu.1999)  وذهب اإلمام الشوكاين أن أجرة التطبيب وْثن الدواء واجب يف مال الزوج ابملعروف   
بعض فقهاء العصر وعلى رأسهم وهبة الزحيلي حمتجني بقوله صلى هللا عليه وسلم»فاتقوا هللا يف النساء، فإنكم أخذمتوهن  

، ولكم عليهن  أن ال يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن أبمانة هللا، واستحللتم فروجهن  بكلمة هللا
وألن وجوب النفقة عليه هي حلفظ  .(. 2006Muslim)ضرابً غري مربح، وهلن عليكم رزقهن  وكسوهتن  ابملعروف«.  

 sidiyq)  فالدواء حلفظ الروح فأشبه ابلنفقة   .alshukaniu) (1999.  صحتها والدواء من مجلة ما حتفظ به صحتها 

قال الزحيلي رمحه هللا: أن املداواة مل تكن فيما مضى حاجة أساسية، فال حيتاج اإلنسان غالباً إىل العالج؛ ألنه  .(03.20
ىل يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبين على عرف قائم يف عصرهم، "أما اآلن فقد أصبحت احلاجة إ

العالج كاحلاجة إىل الطعام والغذاء، بل أهم؛ ألن املريض يفضل غالباً ما يتداوى به على كل شيء، وهل ميكنه تناول 
الطعام وهو يشكو ويتوجع من اآلالم واألوجاع اليت تربح به وجتهده وهتدده ابملوت؟!"، لذا فإنه يرى وجوب نفقة الدواء 

، وجيعلها نظري وجوب نفقة الدواء الالزم للولد على الوالد ابإلمجاع، ويتساءل على الزوج كغريها من النفقات الضرورية
املرض ملعاجلتها حال  أهلها  إىل  يردها  مث  الصحة،  بزوجته حال  الزوج  يستمتع  أن  العشرة  من حسن   الزحيلي: هل 

(Alzahiliu .1313). 
أوىل الدواء ودفع األمراض واألسقام حىت يتسىن وهذا هو الذي نراه فإذا كان الطعام من موجبات االستمتاع فمن ابب  

 الزوجية.   ا القيام حبقوقه  ةزوجلل
من الظواهر املنتشرة يف هذا العصر التأمني الصحي فهل جيب على الزوج أن أيمن لزوجته هذا   التأمني الصحي: .ت

ن الزوج قادراً على عالجها اجلانب ما دام وقد توصلنا إىل وجوب نفقة عالج الزوجة، نقول أن التأمني ال يلزم إذا كا 
يف حال مرضها بدون أتمني، أما إذا كان يف بلد تكاليف العالج ابهظة ويعجز عنها الزوج فيلزمه التأمني؛ ألن ما ال 

 .يتم الواجب إال به فهو واجب 
الصحي،   التأمني  يرى جواز  من  على مذهب  الزوجة  على  الصحي  التأمني  جبواز  القول  هذا  جبميع صوره وأنخذ 

 ؛ وهو األصل؛ إال أن بعض العلماء  استثىن بالد الكفار واحلقيقة أن التأمني الصحي ال جيوز التعامل به مطلقاً .وأنواعه
وخالصة ما يدل عليه كالم ابن عابدين أن عقد التأمني بصورته الراهنة   علي حمىي الدين القره داغي  ، قال وهم األحناف 

داير غري اإلسالم فإنه جيوز للمسلم أن أيخذ بدل اهلالك من الكافر احلرب إذا رضي بناء على ابطل ، لكنه إذا وقع يف  
احلرب دار  يف  احلرب  أموال  يف  وحممد  حنيفة  أب  رأي  وهذا  صحيحاً،  العقد  على كون  وليس   ،  Alqarh.)رضاه 
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daghi,2008).   َواَل أَتْك ل وا لك فقال عز من قائل:  ألن ذلك يعترب أكل أموال الناس ابلباطل وقد نى الشارع عن ذ{
 ، . وهذا القول [188أَْمَواَلك ْم بَ ي َْنك ْم اِبْلَباِطِل{ ]البقرة:  

: اختلف العلماء يف أجرة القالبة وهي اليت )تولد املرأة( هل أجرهتا على الزوج؟ أم على فالذين . نفقة قابلة الزوجةج
الزوجة قالوا أجرة القابلة عليها ومنهم من قال أن أجرة الدواء والطبيب على ذهبوا إىل أن أجرة التطبيب والدواء على  

الزوج لزمهم أن يقولوا أجرة القابلة على الزو، لكن الشافعية احلقوا القابلة مبؤونة اجلماع واالستمتاع ونفع الولد فجعلوا 
 .(Alramliu .1984)  أجرهتا على الزوج

استأجرها من زوج أو زوجة، وحيتج هلم أبنه مرتدد يف الشبه بني فرعني: أجرة العالج وقال األحناف أن أجرهتا على من  
اجلماع املالكية:أن.  (Abn Alhamam)  ومؤونة  أ مُّه  ك ْرًها   وقال  تعاىل: ﴿مَحََلْته   بقوله  واحتجوا  الزوجة،  على  أجرهتا 

 أخرب عن األم أنا هي حتمل الولد وتضعه، فوجب ، وجه االستدالل: أن هللا تعاىل [15األحقاف: ]َوَوَضَعْته  ك ْرًها﴾   
 Abn)  أن تكون مؤنة ذلك كله عليها، وال يكون على األب منه إال ما أوجب هللا عليه من النفقة عليها إىل أن تضعه 

rshd .1988). 
النظافة أحد األمور الضرورية ويلحق هبا ابملسكن وامللبس وهلذا ذهب الفقهاء إىل أنه جيب   :ت نظافة الزوجةآلا. نفقة  د

لرأسها والسدر أو حنوه مما تغسل به رأسها، وما للزوجة على زوجها ما حتتاج إليه من أدوات النظافة كاملشط والدهن  
ابلقياس على وجوب تنظيف الدار املستأجرة   ذلك  يعود بنظافتها من آالت التنظيف على عادة أهل البلد، وعلل بعضهم

 .(alnawawiu.1392)على املستأجر  
اختلف كذلك الفقهاء يف نفقة الزينة هل جتب على الزوج؟ أم ال جتب فذهب  احلنفية الشافعية   :نفقة الزينة للزوجة.  ه

إىل عدم الوجوب ألن الزينة من حق الزوج، فالطيب هو للتلذذ االستمتاع، وهو حق للزوج   (.1322alzayalaei)  واحلنابلة
وذهب علماء  املالكية .(002bin qadamat 2A)، فال جيب عليه ما يدعوه إليه، خبالف ما يراد به قطع الرائحة الكريهة  

[، قالوا: إن من مقتضيات املعروف 19وِف﴾ ]النساء:وفقهائها إىل وجوبه واستدلوا بقوله تعاىل: ﴿َوَعاِشر وه نَّ اِبْلَمْعر  
وألن املرأة تتضرر برتك الزينة املعتادة  .(002bin qadamat 2A)أن يفرض هلا ما حتتاجه من الزينة مما اعتاده أهل البلد  

الة الشعث فهو ملحق فلزمه توفري الكحل والدهن املعتادين، وكذا احلناء املعتاد لشعرها ال ليديها؛ ألنه للشعر يراد به إز 
 .(Alzubaydiu .1322) ابلضروري، خبالف حناء اليدين الذي هو زينة حمضة
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ومما اختلف فيه نفقة اخلادم هل يلزم الزوج ذلك حال يسر الزوج ذهب مجهور العلماء إىل أن   :. نفقة خادمة الزوجةو
املرأة إن كانت ممن ال ختدم نفسها لكونا من ذوات األقدار، أو كانت ممن ال يليق هبا خدمة نفسها أبن كانت خمدومة 

اً وتلزمه نفقته، خبالف ما لو مل تكن كذلك، أبن يف بيت أبيها، أو لكونا مريضة: فإنه يلزم الزوج أن يهيئ هلا خادم
قوله تعاىل: ﴿َوَعاِشر وه نَّ   .( Alzubaydiu .1322)  كانت ممن ختدم نفسها بنفسها، فال يلزم الزوج توفري اخلادم حينئذ 

املعسر نفقة   [ أما إذا كان معسر فعند احلنفية واملالكية وبعض احلنابلة أنه ليس على الزوج 19اِبْلَمْعر وِف﴾ ]النساء:
 .(Alzubaydiu .1322) خادم، حىت وإن كان هلا خادما قبل ذلك

وعند الشافعية وأكثر احلنابلة ال عربة للعسر أو اليسر، وال ينظرون إىل ذلك، ال يشرتط يسار الزوج، بل يرون استواء  
 Alshiyraziu) حال اليسار واإلعساراملوسر واملعسر ملن ال يليق هبا خدمة نفسها واحتجوا أبنه كسائر املؤن، جيب يف  

.1983). 

وذهب ابن حزم إىل أنه ليس على الزوج أن ينفق على خادم زوجته، قال: "ولو أنه ابن اخلليفة وهي بنت  اخلليفة"، إمنا 
نس ، ومبن يكفيها مجيع العمل من الك-غدوة وعشية    –عليه أن يقوم هلا مبن أيتيها ابلطعام واملاء، مهيأ ممكناً لألكل 

 .(Abn Hizm) والفرش، وعليه أن أيتيها بكسوهتا كذلك
ومما حيدث يف هذا العصر كثرة إمتهان الزوجات للعمل خارج البيت، فهل يبقى هلا النفقة   . نفقة الزوجة املوظفة:ز

على زوجها مادام وأنا لديها من املال ما تستغين به عن نفقة زوجها؟ أم تبقى النفقة واجبة على الزوج وإن كانت 
ن كانت غنية وهذا شبه إمجاع من الفقهاء، أصبحت غنية هبذه الوظيفة. فالفقهاء نصوا سابقاً أن الزوجة هلا النفقة وإ 

قال ابن قدامة: وأما اإلمجاع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا ابلغني، إال الناشز 
ألن الزوجة تستحق النفقة بتمكني الزوج من االستمتاع هبا مىت ما دعاها مامل يكن  .(002bin qadamat .2A)منهن  

هناك مانع شرعي أو مرض، وعلى هذا نقول أن املرأة املوظفة تبقى هلا نفقتها على زوجها، وبشروط أن يكون الزوج 
العمل ترك  عليها  يشرتط  ومل  موظفة  وهي  هبا  وتزوج  عليها  عقد  الزوج  يكون  أن  الثاين  ابلعمل،  هلا  أذن  أو   وافق 

(alshwbky).  ارج بيتها مث مل أيذن هلا ابلعمل، فعصته مث التحقت ابلوظيفة، أما إن كان الزوج قد تزوجها وهي مل تعمل خ
ففي هذه احلالة تسقط نفقتها، ويلزمها املسامهة واملشاركة يف نفقة البيت ابملعروف وليس واجبا عليها ذلك، فإن أذن 

، مبوجب االتفاق املسبق، هلا بشرط املسامهة يف نفقة البيت فعليها تنفيذ االتفاق ويصبح اإلنفاق على البيت واجباً عليها
الناشز. بينهما، ألنا يف حكم  البيت، وإال عليها رد املهر للزوج ويفارق  القاضي ابجللوس يف  قال  فإن أبت ألزمها 

السرخسي: ألن احلظ يف الصحبة هلما ويف النفقة هلا خاصة، وألنا إمنا تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إىل الزوج 
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ه، فإذا امتنعت من ذلك صارت ظاملة وقد فوتت ما كان يوجب النفقة هلا ابعتباره فال نفقة هلا وتفريغها نفسها ملصاحل
 : هل للناشزة نفقة فقال: نعم. فقيل كم قال: جراب من تراب. معناه: ال نفقة هلا-رمحه هللا تعاىل    -وقيل لشريح  

(Alsarkhasiu .1993). 
يرى فيه من   ملاييب املذهب املالكي فقال: بوجوب عالج الزوجة على الزوج،  لولقد خالف القانون ال  ييب:ل القانون ال

مصلحة حمققه، وضرورية للحياة، لكي تستطيع الزوجة القيام حبقوقها الزوجية على أكمل وجه، وألن االهتمام مبعاجلة 
 والزينةنظافة  النفقة آالت    وكذلكالزوجة هو من ابب املعاشرة ابملعروف، فهي أوىل من النفقة أو من ضمن النفقة،  

القا يف  به  املكفول  النفقة  حتت  اليدخل  ففي  ييبلنون  والعشر ،  الثانية  من  املادة  السادسين،  بند  الفصل  حتت 
طعم والكسوة والعالج وكل مابه مقومات تشمل املسكن واملييب، نص على أن النفقة  لمن القانون ال  عام    ةال النفق                  ة

  .( alqawanin waltashrieat altashrieiat raqm (10) lisanat 1984) احلياة
 حضانة األبناء: من اثالطلب  امل

ومل يهمل التشريع اإلسالمي يف النظر إىل حقوق األمهات يف رعاية األبناء إذا حدث فراق بني الزوجني، فألبناء  الصغار 
جعل التشريع اإلسالمي حق   ، وهلذاة والرمحة ما مل يوجد يف األابءقاألمهات من الشفويف  ال حيسن قضاء حوائجهم؛  

األم أحفى وأشفق من األب على الولد فتتحمل يف ذلك من املشقة ما ف  احلضانة إىل األمهات لرفقهن ولزومهن البيوت
 -رضي هللا عنهم »أن امرأة جاءت إىل رسول هللا    -عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  . وقد روى  ال يتحمله األب

يريد أن   فقالت إن ولدي هذا قد كان بطين له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وأن هذا  - صلى هللا عليه وسلم  
ابن اخلطاب عمر    وأراد  .(Aldarqtny .2004)   أنت أحق به ما مل تتزوجي«   - ينتزعه مين فقال: صلى هللا عليه وسلم  

قال له أبو بكر رضي هللا فرضي هللا تعاىل عنه    -أب بكر  من أمه بعد أن طلقها، فختصم إىل    اً عاصم أن ينتزع  ابنه  
 Alsarkhasiu) وعسل عندك ويف رواية ريقها خري له اي عمر فدعه عندها حىت يشبتعاىل عنه رحيها خري له من مسن  

.1993). 
ية حقاألب( من األحوال الشخصية على ترتيب أصحاب  ة )من فقر مادة اثنني وستني  مادة اثنني وستني:    ييبل القانون ال

ألم، لفإن أفرتقا ف  »خري غالما بني األبوين«  -صلى هللا عليه وسلم    -لقول النيب    ،ما مل يتفرقا  احلضانة كتايل: األبوين  يف
 Aaibn eabd)   حملارم الطفل من الرجال   ، مث تدىل جبهتنيممث  ألمه، مث للمحارم من النساء ويتقدم    ،لألبألمها، مث    مث 

albar .1980) .تتقيد   أال  للمحكمة    نلسابقة فقرة )ج( أ إال أن  القانوف اللييب مل  يتقيد  هبذا حيث نصت املادة ا
أعتمد قانون  هييب أنلويلحض يف القانون ال ملصلحة احملضون عدا حضانة األم واألب.الفقرة السابقة    يف الوارد  تيبابلرت 
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املذهب املالكي، إال أنه خالفه يف مراعة مصلحة احملضون وجعل ذلك األمر بيد القاضي   على احلوال الشخصية  يف  
 .(maryam alkanadi)خالف للمذهب املالكي 

 املرياث بني الزوجني:  تاسعاملطلب ال
يعين   ، وهذا  بعد املماتملا  ت قوانني األحوال الشخصية يف التشريع اإلسالمي حقوق لكل من الزوج  والزوجة،  حمن

 أن اإلسالم جعل روابط بني الزوجني من حني مت  عقد النكاح إىل ما بعد املوت؛ ما مل حيدث فراق وطالق. 
هلا ولد، وهلا الثمن إذا كان لزوج ولد، والربع إن مل ولد، والنصف إن مل يكن    ا فلزوج الربع من أموال زوجته إن كان هل 

سورة النساء قال تعال: }َوَلك ْم ِنْصف  َما تَ َرَك أَْزَواج ك ْم ِإْن ملَّْ َيك ْن هلَّ نَّ َوَلٌد فَِإن َكاَن هَل نَّ 12يكن له ولد. وتنص اآلية  
ي وِصنَي هِبَآ أَْو َدْيٍن َوهَل نَّ الرُّب ع  ممَّا تَ رَْكت ْم ِإن ملَّْ َيك ْن لَّك ْم َوَلٌد فَِإن َكاَن َلك ْم َوَلٌد   َوَلٌد فَ َلك م  الرُّب ع  ممَّا تَ رَْكَن ِمن بَ ْعِد َوِصيَّةٍ 

النساء:   ]سورة  الثُّم ن {  عليه12فَ َله نَّ  جممع  وهذا  من   [.  ترث  املرأة  أن  وأمجعوا  املنذر:  ابن  قال  العلماء  بني 
 .(Qanun al'ahwal.1959) ...زوجها

من املادة التسعني: يتم توزيع اإلستحقاق واالنصبة على الوآرثني ابلقرآبة وفق االحكام   :مادة تسعني  لييبلالقانون ا 
 .كما بقي من أحكام املوآريث  1959لسنة    188الشرعية اليت كان يعمل هبا قبل صياغة قانون األحوال الشخصية رقم  

والتسعون: أن الزوج يستحق مع الفرع الوارث لزوجته الربع. ويستحق النصف عند عدمه. أما الزوجة وتنص املادة الواحد  
ويعترب التشريع اإلسالمي املرأة مستقلة،   .(Qanun al'ahwal.1959) فتستحق الثمن عند الفرع الوارث والربع عند عدمه

، وهلا احلق يف التصرف يف البيع والشراء، فال املالية  االلتزاماتوهلا حق حيازة امللك، وهي مسؤولة عما تدخل فيه من  
 .(Abn Qadamat)وصاية عليها من قبل زوج  

 املبحث الثالث 
  الغرب   لزواج يف  ل  القانونية   جراءتاإل

قانوين، الذي هو تعقيد والتشدد أكثر من الزواج الغري  لللزواج يف الغرب طقوسات وإجراءات متعددة وخمتلفة، تتسم اب
عبارة عن نكاح املتعة ال حقوق للمرأة وال واثئق تثبت الزواج بني الزوجني ألنه عبارة عن اتفاق ذايت بني املرأة والرجل 

 فإذا مل منها انتقل إىل أخرى، وإذا ملت منه أرمتت إىل حضن رجل آخر، والقانون ال ميانع من ذلك وال يستقبحه. 
 ربية بني هضم املدنية والكنيسة املرأة الغ:  ولاملطلب األ
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لقد شهدت املرأة الغربية يف ماضيها املظلم أصناف الذل واهلوان ففي عهد اليوانن والرومان شهدت الكثري من املعاانت، 
صبحت يف النوادي  أع حقوقها املدنية، و يى يف األسواق مسلوبة احلرية واملكانة يف مجرت فكانت كسقط املتاع تباع وتش

وكان القانون االجنليزي حىت   Alsbiei .1999) )أصبح الزىن أمراً غري منكربارات  وختالط الرجال يف ال  ،الفاحشةمتارس  
يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وقد حدد ْثن الزوجة بستة بنسات، وقد حدث أن ابع اجنليزي زوجته عام   1805عام  

خبمسمائة جنيه، وقال حماميه يف الدفاع عنه: إن القانون االجنليزي قبل مائة عام كان يبيح للزوج أن يبيع زوجته،   1931
حيدد ْثن الزوجة بستة بنسات بشرط أن يتم البيع مبوافقة الزوجة، فأجابت احملكمة   1801ليزي عام  وكان القانون االجن

بقانون مينع بيع الزوجات أو التنازل عنهن، وبعد املداولة حكمت احملكمة على  1805أبن هذا القانون قد ألغي عام  
 Alsbiei .1999). ) ابئع زوجته ابلسجن عشرة أشهر

معناهتا فعتربهتا، املرأة مسؤولة عن كل ما حيدث من شذوذ وإحنراف يف اجملتمع، وأعلنوا أنا ابب وفاقمت الكنيسة  
قال القديس "ترتوليان": إنا مدخل  الشيطان، وأنا جيب أن تستحيي من مجاهلا ألنه سالح ابليس للفتنة واالغراء.

 لصورة هللا أي الرجل. الشيطان اىل نفس االنسان. انقضة لنواميس هللا، مشوهة 
وقال القديس سوستام: إنا شر ال بد منه، وآفة مرغوب فيها، وخطر على األسرة والبيت، وحمبوبة فتاكة، ومصيبة 

للميالد مؤمتراً للبحث: هل تعد املرأة انساانً أم غري   586وعقد الفرنسيون يف عام  Alsbiei .1999).) مطلية مموهة
 Alsbiei .1999).)  نسان خلقت خلدمة الرجل فحسب إنسان؟ وأخرياً قرروا أنا إ

ها، فهي صورت أن العالقة اجلنسية بني  بعد   سوءاً   ته؛ وزادوضع املرأة قبل جميء الكنيسة سيئاً   أن وامللحوظ:  
الزوجني جنس ودانءة، فانصرف الناس عنه، وكبتوا غرائزهم اليت فطروا عليها، فول د فيهم كبت وقسوة وفساد أخالق طال 

دانءة أخالق ودايثة طباع، إال ردت فعل، اجملتمع بعد الكبت و الغرب اليوم من إحنالل يف اجملتمع أبسره. وما نشاهده  
 . املنحرف  عاشوه خالل تعاليم الكنيسة الذي

 يف الغرب املدنية الطبة    املطلب الثاين:
بعد أن شهدت بالد الغرب ثورات على رجال الكنائس الذي حرفوا الدين النصراين وجعلو أنفسهم مشرعني، يتمتعوون 

 ة. هلخبصوصية اآل
 برجال الدين.   الكنيسة من شؤون احلياة، وأطاحواحدث ردة فعل من مجيع الطبقات اجملتمع، وأقصوا تعاليم  
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وأصبحت فاملرأة يف عند الغرب تساوي الرجل يف كل شيء وال سلطة عليها ألحد من  األولياء فاحلقوق مشرتكة بني   
 الرجل املرأة وال فرق. 

يف املستقبل. وأما تبادل   وعرف هربرت اخلطبة على أنا الوعد املتبادل بني الرجل واملرأة على الزواج  تعريف الخطبة:
اخلطبة يف  مهمة  ليست  عنها  واإلعالن  والفجور،  .(Alrrafieiu .2002) اخلوامت  الفسق  بنكة  تتم  ولكن 

: وعند امتام اخلطبة يف أملانيا فهي عبارة عن وعد ابلزواج كما عرفه هربرت، ولكن يف الواقع هو  GRIZOWITZقال
فالرجل إذا صارح املرأة ابنه يرغب ابلزواج هبا ووافقت على ذلك، فال مينع القانون الغرب شبيه بزواج فال فرق بني مها  

من املعاشرة. وهذا ال استغراب منه ألن الغرب ال جيدون أساسا حرج من الزان، فهم يرونه تعبريا عن ممارستهم حلريتهم  
، والسبب يف ذلك أن التعليم إجباري يف بالد عذراء  18النادر أن جتد فتاة عمرها   ومنAlsbiei .1999). )  الشخصية

الغرب إىل عمر عشرة سنني، وهلذا املدرسة هلا برامج جنسية كفيلة بدفع الفتيات إىل العهر والدعارة والفجور خالل 
ن يض هذه الفرتة الزمنة. اجها وقد بلغ ابلغرب احنطاط ابجملتمع أن األسرة إذا بلغت الفتاة سن املراهقة ومل يكن هلا خال 

ويقلبها، يذهبوا هبا إىل الطبيب يفحص األسباب ويعرف اخللل وإال تصبح يف نظر اجملتمع أنا معقدة.اإلجناب: وإذا 
دة أجنب اخلطيب أوالد من املخطوبة فالقانون األملاين يسمح للولد أن يتقدم بطلب لكي يصبح ولدا شرعياً وفقا ملا

 Alsbiei .1999). ) للخاطب أن يلحق ابلولد بهمن القانون املدين، أو حيق    1740
 
 

 م1989/  1/7هذا التعديل حدث بتاريخو أما األن فقد سوى القانون األملاين بني األوالد الشرعيني وغري الشرعيني، 
(.(Alsbiei .1999  ( أن1300وإذا مت فسخ اخلطبة فللفتاة احلق حسب القنون املدين األملاين رقم)   تطالب اخلاطب

مقابل مضاجعتها، بشرط أن تكون الفتاة عفيفة شريفة بشهادة من يعرفها، وإن كانت غري ذلك ال مينح القانون أي 
 Alsbiei .1999) )  عوض 

 الزواج يف الغرب قبل الثوراتاملطلب الثالث:  
الزوج، فاألب يستطيع أن يفرض عليها من أما الزواج يف الغرب ففي القرون املاضية، فاملرأة ليس هلا احلق يف اختيار  

يسمى عندهم العقد"اتفاق السيادة" أي بسيادة الزوج عليها، وبذلك يفقد رب األسرة سلطته األبوية على  يشاء زوجاً.
ابنته وتنتقل هذه السلطة اىل الزوج. فالزوجة خاضعة لسلطة الزوج فهو يستطيع أن يفرض عليها ما يشاء، وهو املشرف 
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وكان التعدد الزوجات ال حصر له، Alsbiei . 1999). )رة أمواهلا، فهي ال تستطيع أن تربم تصرفاً دون موافقتهعلى ادا
فاليهود يرون أ، مجيع أنبياء التوراة كانت هلم زوجات كثريات، وقد جاء يف التوراة أن نيب هللا سليمان كان له سبعمائة 

اإلماء.  وليس يف األانجيل نص مينع من الزوجات؛ بل يف بعض رسائل بولس ما يفيد أن امرأة من احلرائر وثالْثائة من  
التعدد جائز، فقد قال: "يلزم أن يكون االسقف زوجا لزوجة واحدة" ففي إلزام األسقف وحده بذلك دليل على جوازه 

يتزوجون أكثر من واحدة، ويف آابء   وقد ثبت اترخيياً أن بني املسيحيني األقدمني من كانوا.  Alsbiei .1999) ) لغريه
الكنيسة األقدمني من كان هلم كثري من الزوجات، وقد كان يف أقدم عصور املسيحية من إابحة تعدد الزوجات يف أحوال 

العامل الثقة يف اتريخ الزواج: إن تعدد الزوجات ابعرتاف   (Wester Mark) قال "وسرت مارك استثنائية وأمكنة خمصوصة.
 Alsbiei .1999). )  الكنيسة بقي اىل القرن السابع عشر. وكان يتكرر كثرياً يف احلاالت اليت ال حتصيها الكنيسة والدولة 

 الزواج يف الغرب ابملفهوم املدين املطلب الرابع:  
سنة فإن كان أقل   18أعرتاض عليها من قبل األب أو األخ أو الويل، إذا بلغت عمرها  فاملرأة  ختتار من تريد زوجاً وال  

 من ذلك يتطلب منها إحضار األب أو موافقته فإن أىب فلها أن تتقدم إىل احملكمة، فإن وافقت فال حيتاج أذن الويل

(Alrrafieiu .2002).   غرب حسب القانون األملاين أن وال يلزم شهود وإن حضر شهود فهذا تطوع، والذي يلزم يف ال
األحوال الشخصية املختصة ابلزواج مث ينظر إىل هذه األوراق خالل شهرين،   ةيتقدم كل من الزواجني أبوراق إىل دار 

فإذا ثبت صحتها، قام املوظف بسوال للخاطب هل تريد الزاج منها؟ فيقول نعم، مث يوجه سؤال آخر للمخطوبة هل 
ن املدين لألحوال تريدي الزواج من فالن؟ فقتول نعم، فعند ذلك يقول املسؤول اآلن صرمتا زوجان. هذا حسب القانو 

( مث يسجل العقد  يف األحوال الشخصية حسب املادة 1( )مقطع1309( املستقيل من مادة ) 13الشخصية مادة ) 
 .(Alrrafieiu .2002) من القانون املدين  2املقطع   1311( من قانون الزواج ابحلرى  13)

ن بغريها. وقد ثبت عن طريق األحصائيات عن الواثئق الرمسية، ويعيشو   ن مث بدأ اليوم الكثري من األملان يستغنو 
 Alrrafieiu) أن هناك تراجع يف عدد الزوجات، ويقابلها التزايد املستمر ألعداد العالقات احلرة  االيت أجريت يف أملاني

.2002). 
مليون. وعللوا وبعد أحصائيات احملكمة  تينب أن الزوجات بدون أوراق رمسية قد بلغ ما بني ثالثة مليون إىل أربعة  

لتزامات أمام القانون، فيسهل على الزوحني الفراق وال أصحاب هذا الصنف أن الزواج غري الرمسي خيلو من األعباء واال
على عل  وج يلزمه ابلنفقات إال أن يف الفرتة األخرية سوى القانون األملاين بني األبناء الشرعيني بغريهم من أبناء الزان.  

 .(Alrrafieiu .2002) اطة سخرية منه مث مسي يف الفرتة األخري بزواج العمهذا الزواج زواج البط
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 املطلب الامس: أحكام الطالق يف الغرب 
غري معقد ألنه بيد الرجل وال عالقة للمؤسسات احلكومة فيه، وهلذا يتم الطالق بسالسة و الطالق يف اإلسالم سهل  

 كما حيدث النكاح بسالسة. 
يعترب أحد املشاكل الكربى للمجتمع الغرب، فليس من   ، فله حكاية أخرى، فالطالق الطالق يف الغرب  أما 

من الغرب إىل النكاح احلر الذي ليس فيه أوراق أو   وهلذا جلىء الكثريالسهل الطالق، بل له قوانني معقدة للغاية.
يتسافحون عن طريق احلرام وال يرغبون يف أملانيا والغرب ككل ماليني من الناس  اليوم  لتزامات رمسية  وقد قدمنا أن  ا

والقانون ال ميانع من ذلك واألبناء صار هلم من احلقوق ما لألبناء شرعيني، فقد سوى القانون   ، ابلزواج الرمسي مطلقاً 
 .(Alrrafieiu .2002) م بني األوالد الشرعيني وغري الشرعيني1989/ 7/ 1األملاين بتاريخ

 1564الق، حسب مادة  ويتقدم الزوج أو الزوجة أوكالمها بطلب الط   ، ال يقع إال عن طريق احملكمة  يف أملانيا  فالطالق
 من القانون املدين األملاين، و ال يقبل منهما طلب الطالق إال إذا كان عندمها األدلة املقنعة.

، ومن شروط الطالق أن يقع قد تقره وقد ال تقره إذا الطالق اترة بيد الرجل واترة بيد املرأة، واحملكمة هي الفاصل فيه
لى دليل فشل الزواج قدرها القانون األملاين سنة إىل ثالث سنوات حسب املادة الفراق بني الزوجني مدة زمنية كافية ع

ويشرتط يف تقدمي أوراق الطالق أن يكون عن طريق حمامي وليس الزوج   من القانون املدين األملاين. 1566 - 1565
اإلنفصال عن األمور املشرتكة بني  ، خالل  أو الزوجة، مث قبل الطالق وأقرار احملكمة به يتم التناقش بني الزوج والزوجة

 مثل حضانة األطفال وزايرهتم وتقسيم األاثث، مصري سكن الزوجة، ومن جتب له النفقة، وما مقدارها.  الزوجني،
مل يتوصال إىل حل تدخلت احملكمة وفصلت إن  وتعطي احملكمة للزوجني فرتة زمنية كافية قد تصل إىل ثالث سنوات ف

 .(Alrrafieiu .2002)ضية ق يف ال

 
 بعد الطالق الزوجات واألوالد    ة : نفقسادساملطلب ال

ال تنتهي مشاكل الزواج املدين يف قانون األحوال الشخصية األملاين بطالق؛ بل تزداد سخونة بعد الطالق حيث وأن 
النفقات فيمكن أن تكون الزوجة هي املسئولة إذا كانت هي   يف جمرى  وابخلصوص األملاين غري واضحالقانون الغرب  

كة بني الزوج والزوجة، فإذا كانت تعمل وجبت عليها نفقة، وإن كان ولية املشرت ؤ األقوى دخالً والغىن ماالً، تبعاً للمس 
وإذا كان كالمها يعمالن   هاوزن،   الزوج هو الذي يعمل وجبت عليه النفقة، حسب ما ذكره القانوين لثيو درفز،نيدر
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 1361املادة  ، حسب القانون املنصوص عليه يف  األكثر دخالً، حىت يتسواين يف مستوى املعيشة  إىلت احملكمة  نظر 
 .(Alrrafieiu 2002)  من القانون املدين األملاين

ابملناصفة   العليا    تقدير للنفقة، بل حتكم احملكمة  ا انيأملاليوجد يف القانون املدين لألحوال الشخصية يف    تقدير النفقة: 
 من الدخل قل أو كثر. 

أواًل مث ماتبقى يتقامسه مع الزوج، وقد ال يبقى له شيء من هذا إذا مل يكن لدية أطفال فإذا كان له أطفال، تقدر نقتهم  
املرتب، وهلذا جتد أن الكثري يف أملانيا يرتك العمل بعد الطالق حىت ال يتحمل النفقة الباهضة، أو حيايل على الدوىل 

اتيه فهو ال يستطيع ويعاين طول حياملدين  مل نكبة القانون  حفيعمل سراً وخيفي أموالة. أما من كان موظف فالبد أن يست
 . وزوجته  سبها تذهب يف نفقة األبناءتألن األموال اليت يك  ؛ تكوىن بيت آخر، أو يستقر مع زوجة أخرى

وإن كان لديه حمل جتاري أو شركة فال بد أن يتكبد هذه اخلسارة ويتقاسم اب يكتسبه مع زوجته وأوالده، فإن تظاهر 
ومنهم من يقدم على اإلنتحار بعد الزواج، وهذا حيدث   لنصيب األوفر.ابإلفالس بيع مع من جتارة وأعطيت الزوجة ا

كثرياً فقد ذكر الرافعي يف كتابة، األحوال الشخصية للمسلمني يف الغرب، أن مسلم طلق زوجته وكان اتجراً فحكمة 
إذا   ل فانتحر.احملكمة للزوجة أبكر من بنصف ماله، وأن يبع حملة الأتخذ زوجته نصيبها النصف فلم يستطيع التحم

ألبنائة احلياة الكرمية، ولكن ال يراهم إال لوزوجته من أهل الكتاب، يكون  األب مسؤول على توفري  كان الزوج مسلماً  
وهذا هو الغنب   ،يف األسبوع مرة واحدة، وتقوم األم برتبية األبناء على الكفر مع حتمل هو النفقة عليهم وعلى أمهم

   احلقيقي.  
 ةاملذنبمل يظهر أنا هي والذي يظهر حسب نقل الرافعي، أن النفقة ليس هلا حد زمي وينتهي؛ بل يستمر إن 

وإن مات أخذت املال حبذافريه من غري ،  حالهارب عبارة عن تقاسم املال بينغيف ال جني  الزو بني    واملتسبب يف الطالق.
  .التالية الت يف هذه احلإال على املنفق    وال تسقط النفقة  أهله وذويه

أن يعمل املنفق عليه ويتساوى مع املنفق يف الدخل، إما إذا مل يتساوى معه كلف بدفع له مبلغ مايل يقدر  .1
 مبساواته. 

 ن يتزوج املنفق عليه وتسقط النفقة وجتب على الزوج اجلديد؟  .2
 .(Alrrafieiu .2002) إذا مات مستحق النفقة  .3

     الامتة:
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علينا يف سرد بعض احلائق العلمية واالجتماعية واألخالقية اليت يتمتع هبا التشريع اإلسالمي، ومدى احلمد هللا الذي يسر  
صينة، وقيم المثيل هلا يف ر على سس  إىل إقامة دولة  منهجيتة يف أتسيس اجملتمع ابتداء من تكوين األسرة  به من    متيز

بدأ نور ة من يوم  يصياغة قوانني لألحوال الشخصية األسر   دساتري العامل قدميا وحديثاً، وأن التشريع كان له السبق يف
الوحي يشع يف املعمورة، مع حسن االتزان، وتقدير املسئولية على املعنيني أبقامة العالقات الزوجية.وقد فرض التشريع 

تكلفة، وحني اإلسالمي للزجة حقوق يوم كانت البشرية تعتربها سقط متاع يتدولونا يف األسواق أبرخص األسعار وأقل  
املتجسد يف  .وتقصينا يف هذا البحث حال اجملتمع الغرب  كانت تنظر إليه الكنيسة أنا رجس خلقها هللا خلدمة الرجل

القانون األملاين، وما فيه من تطرف واضح املعامل يف اإلجحاف يف حق الزوجة حىت عطل الفطرة وأفسد اجملتمع وفكك 
واألجىء اجملتمع إىل ترك الزواج الرمسي من احملكم، وهرواب من املشاكل الذي خلفها القانون األملاين األسر، وشرد األبناء،  

 وغريه من القوانني الغربية.
 النتائج:

 ، الذي ال تكتنفه األخطاء وال يوجد يف فقراته خلل. هو الوحيد التشريع اإلسالمي  .1
 وتتناغم مع فطرهتا البشرية.اإلسالم سن للزوجة حقوق تتناسب مع خلقتها  .2
 تتسع جلميع الثقافت، وسهلة التطبيق يف مجيع اجملتمعات.   ،قوانني األحوال الشخصية يف اإلسالم مرنة .3
 . شئون احلياةاألسالم ينظر إىل الزوجة على أنا شريكة للرجل يف مجيع   .4
 راد واجملتمع.جلميع األف  التشريع اإلسالمي متزن يف قوانينه ومنصف يف قراراته، ومشويل   .5
 لييب يستمد قوانينه من املذهب املالكي الذي يعترب النمذج األمثل للقوانني الشريعية يف مجيع بالد املسلمني.لالقانون ا .6
القانون األملاين رسم مواده القانونية الناقمون على الكنائس، بعد أن شهدوا منها الظلم واالضطهاد يف مجيع شئون  .7

 احلياة.
 األملاين يتغري حسب مزاج اجملتمع حسب القوة املسيطرة على الرملان. القانون   .8
 قوانني األحوال الشخصية يف الغرب متساوية يف الظالل، ومتشاهبة يف اإلحنراف.  .9

، وساهم يف وختلي األزواح عن الزواج  ،انني املدنية يف الغرب، إىل تفكيك اجملتمع، وإحنراف النساءو سامهت الق .10
 . الزانزايدة أوالد  
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shalabi , 'ashraf ealayh: shueayb al'arnawuwt , qadam lah: eabd allah bin eabd almuhsin alturki, 

alnnashir: muasasat alrisalat-bayrut, altbet: al'uwlaa , 1421 ha-2001 m , eadad al'ajza': 10. 

24. alqawanin waltashrieat altashrieiat raqm (10) lisanat 1984 bishan al'ahkam alkhasat bialzawaj 

waltalaq watharihim. 
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25. Alramliu , shams aldiyn muhamad bin 'abi aleabbas 'ahmad bin hamzatan , shihab aldiyn 

alramlii (mtawfaa: 1004 h) , nihayat almihtaj fi bayan munhaj , alnnashr: dar alfikr , bayrut , 'iisdar: 

T nihayiy - 1404 h / 1984 m , eadad al'ajza': 8. 

26. Alrrafieiu , salim bin eabd alghani alrrafey , al'ahwal alshakhsiat limuslimi algharb , dar abn 

hizm liltabaeat walnashr waltawzie  2002, bayurut: lubnan awlaan . 

27. Alsarkhasiu , muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl shams al'imam alsarkhasii (imtawfaa: 483 h) 

, almabsut , alnashr: dar almaerifat - bayrut , altbet: bidun tbeat , tarikh alnshr: 1414 h- 1993 m , 

eadad al'ajza': 30. 

28. Alsbiei , mustafaa bin husni alsabiei (t: 1384 h) , almar'at bayn alfaqih walqanun , alnashr: dar 

alwiraq lilnashr waltawzie , bayrut , altbet: alssabie , 1420 h - 1999 ma. eadad al'ajza': 1. 

29. Alshiyraziu , 'abu 'iishaq 'iibrahim bin eali bin yusif alshiyrazii (imtawfaa: 476 h) , almuhadhab 

fi faqih al'imam alshshafieii ,  )1992(alnashr: dar alkutub aleilmiat , eadad al'ajza': 3. 

30. Alshiyraziu , 'abu 'iishaq 'iibrahim bin eali bin yusif alshiyrazii (imtawfaa: 476 h) , altanbiat fi 

alfaqih alshshafieii , alnashr: ealam alkutub , eadad al'ajza': 1. 

31. Alshuwkaniu , muhamad bin eali bin muhamad bin eabd allh alshuwkania alyamania 

(imtawfaa: 1250 h) , alsayl althamin aldhy yajri ealaa hadayiq alzhwr , alnashr: dar abn hizm , 

altubeat al'uwlaa , (almjalid 1 , sa. s 460). 

32. Alshuwkaniu , muhamad bin eali bin muhamad bin eabd allh alshuwkania alyamania 

(mtawfaa: 1250 h) , altayar althamiyn aldhy tadafuq ealaa hadayiq alzhwr , alnashr: dar abn hizm 

, altabeat al'uwlaa. 

33. alshwbky Maryam alshwbky hal yjb ealaa alzawj alnafaqat ealaa zawjatih aleaml? Awktw. 

34. Altubriu, sulayman bin 'ahmad bin 'ayuwb bin matir allakhmii alshamy,'abu alqasim altubranii 

(almutawafaa:360h),alqamus alkabir,almhaqq:hamdi bin eabd almajid alsilfi., dar alnashr: 

maktabat abn taymiat- alqahrt, al'iisdara: alththani, eadad al'ajza: 25. 

35. Altuburaniu , sulayman bin 'ahmad bin 'ayuwb bin matir allakhmii alshamy , 'abu alqasim 

altubranii (mtwf: 360 h) , almaejam al'awsat , almhqq: tariq bin eiwad allh. bin muhamad eabd 

almuhasin bin 'iibrahim alhusayni , alnashr: dar alharamayn )1995(  alqahrt , eadad al'ajza': 10 . 

36. Alzahiliu , wahibat bin mustafaa alzahili , alfaquh al'iislamiu wa'udlatah , alnashr: dar alfikr - 

suria - dimashq , altbet: alrrabieat , eadad al'ajza': 10. 

37. alzayalaei , euthman bin eali bin muhjin albariei , fakhara aldiyn alziylaeiu alhanafiu 

(almutawafaa: 743 h) tabyin alhaqayiq sharah kanz aldaqayiq wahashiat althwylbii: shihab aldiyn 

'ahmad bin muhamad bin 'ahmad bin yunis bin 'iismaeil bin yunis alshbiu (almutawafaa: 1021 h) , 

alnashr: almutbaeat alkubraa al'amiriat - biwlaq , alqahrt , altabeat al'uwlaa1322. 

38. Alzaylaeiu , euthman bin eali bin muhajin albarei , fakhara aldiyn alzaylaeiu alhanafiu 

(imtawfaa: 743 h) , 'iidah alhaqayiq , sharah kanz almuhadir , wabayan kanz almuhdiri. hashiat 

alshlby: shihab aldiyn 'ahmad bin muhamad bin 'ahmad bin yunis bin 'iismaeil bin yunis alshalby 

(t: 1021 h) , alnnashir: mutbaeat aleamiriat alkubraa - biwlaq , alqahrt , altubeat al'uwlaa , 1313 h. 

39. Alzubaydiu , 'abu bakr bin eali bin muhamad alhadadi aleabbadiu alzubaydia alyamanii 

alhanafiu (imtawfaa: 800 h) , aljawharat alniyrat , alnashr: alkhay matabieak , awlaan. al'iisdar , 

1322 alkhasu bik , eadad al'ajza': 2. 
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40. maryam alkanadi , 'ahkam alhadanat fi alfaqih al'iislamii mqarnt biqanun alhiwal alshakhsiat 

alliybi. 

41. alqarh daghi, eali mahyaa aldiyn alqurah daghi, (2008), hakm altaamin alsihiyi wabaed 

suarih fi almujtamae al'amrikii wal'uwrubiyi. 

42. Muslim bin alhujaj 'abu alhasan alqashiri alniysabwriu (almutawafaa: 261 h) sahih muslim , 

almhqq: muhamad fuad eabd albaqi , alnashr: dar 'iihya' eadad alturath alearabii - bayrut   2006 , 

al'ajza': 5.  

43. Qanun al'ahwal alshakhsiat raqm 188 lisanat 1959 wataedilatih , https://www.refworld.org . 

44. Qanun raqm (10) lisanat 1984 fi shan 'ahkam alzawaj waltalaq wa'athrhuma 

https://aladel.gov.ly 

45. Show less. 

46. sidiyq khan , 'abu altayib muhamad sidiyq (1307) , rawdat alnadia (wmeha: taeliqat murdiatan 

ealaa rawdat alridda. - rawdat - altaeliqat alty katabaha: aleallamat almuhadath alshaykh muhamad 

nasir aldiyn al'albaniu taedil nasha watahririh wanashruh: eali bin hasan bin eali bin eabd alhamid 

alhalbi al'athrii alnashr. : dar abn alqiam lilnashr waltawzie , alriyad - almamlakat alearabiat 

alsaeudiat , dar abn eafan lilnashr waltawzie , alqahrt - jumhuriat misr alearabiat , altabeat al'uwlaa 

, 1423 h - 2003 m , eadad al'ajza': 1. 

47. alsalman, 'abu muhamad eabd aleaziz bin muhamad bin eabd alrahman bin eabd almuhsin 

alsalman (almutawafaa: 1422ha), majmueat alqasayid alzahdiat,(1409 ha) alnaashir: matabie 

alkhalid lil'uwfsit - alrayad, altabeatu: al'uwlaa, 1409 ha, eadad al'ajza'i: 2 

48. waltawzie , aledd: altabeat al'uwlaa 1425 ha - 2004 m eadad al'ajza: 1 . 
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