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القواعد الفقيية واألصولية المتعمقة بأحكام عضل المرأة عن النكاح
Jurrisprudence rules and their applications related to woman's
prevention of marriages provisions
صالح الدين طمب فرج
الجامعة اإلسالمية – غزة
sfaraj@iugaza.edu.ps
2019/04/29

تاريخ القبول

2019/02/21

تاريخ االستالم

يؤصل هذا البحث ألحكام عضل المرأة من خالل القواعد الفقهية واألصوولية المظظموة لهوذا

:الممخص

 ثوم التعوريع عموى، وآثاره، ثم بين أسبابه،ً حيث بدأ الباحث ببيان معظى العضل لغة واصطالحا،الشأن
 وذكوور، بووين معظووى القاعوودة،روعهووا بأحكووام العضوول

أشووهر القواعوود الفقهيووة واألصووولية الت و تتعم و

. ثم ربط روع كل قاعدة بأصمها مما له عالقة بأحكام العضل،أصمها

 أظه ال يعتبر الول عاضالً لموليته:وقد توصل الباحث من خالل البحث إلى جممة من الظتائع مظها
. إن مظعها الزواج لمصمحة شرعية معتبرة ال يتظاوله التحريم،إال إذا قصد اإلضرار بها

Abstract
This research stabilizes to the woman's prevention of marriages
provisions through the jurris prudence and fundamental rules that organizes
this issue . the two researcher start with the definition of marriage
prevention. Then, he identify its causes and effects. After that, he declare the
most famous jurrisprudence and fundamental rules which relate to the
provisions of marriage prevention .
Researcher mention its base, then they join each rule with its base
related to the provisions of woman's marriage preventions.
Finally, the researcher come to a set of results and recommendations
that the guardian isn’t considered a marriage preventer unless he intends to
harm the woman under his tutelage. But if he prevents her from marriage in
favor of a legal interest, then it isn’t covered by prohibitions.
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مقدمة:

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى سيد األولين واآلخرين محمد بن عبد اهلل وعمى

آله وأصحابه أجمعين ،أما بعد.
اقتضت طرة اهلل الت

طر الظاس عميها أن يميل اإلظسان إلى حب االستقرار وتكوين األسرة .وال

ابتداء بخطبة المرأة واعالن
الواقع إال بالزواج الشرع القائم عمى المودة والرحمة،
يتحق ذلك
ً
الخاطب رغبته بالزواج مظها .إال أن تمك الرغبة قد تصطدم أحياظاً كثيرة بظاهرة اجتماعية خطيرة،

مظع الول لمن ه تحت واليته من الظساء من الزواج بالكفء المظاسب من األزواج ،إما

تتمثل

مالها ،أو طمباً لمزيادة

طمعاً

مهرها ،أو غير ذلك من األسباب.

ومما ال شك يه أن عضل المرأة من الزواج من الكفء يحمل أض ار اًر جسيمة عمى ظفسية المرأة،
وعمى مجتمعها المحيط ،ولذلك جاء الظه عظه بصريح القرآن الكريم

قوله تعالى :ﭽ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ( .)1وقد جاء هذا البحث الموسوم
بو( :القواعد الفقيية واألصولية وتطبيقاتيا المتعمقة بأحكام عضل المرأة) ،لبيان األحكام الشرعية

المتعمقة بموضوع عضل المرأة من الظكاح ،وذلك من خالل القواعد الفقهية واألصولية الظاظمة لهذا

الموضوع ،بدأ الباحث ببيان معظى العضل ،ثم وضح أسبابه وآثاره .ثم تحدث الباحث عن جممة من

القواعد الفقهية واألصولية المتعمقة بموضوع العضل من خالل ذكر القاعدة ،وبيان معظاها ،ثم عرض

دليل واحد من أدلتها ،ثم بيان التطبيقات واألحكام المظدرجة تحتها يما يتعم بموضوع العضل.

ثم ختم الباحث بحثه بذكر بعض التدابير الشرعية الت تمثل عامالً وقائياً من اظتشار ظاهرة عضل
الظساء من الظكاح ،والت
المحيطة بها.

تمعب دو اًر هاماً

د ع ضرره عن ظفسية المرأة وبيئتها االجتماعية

الدراسات السابقة:

األبحاث والدراسات المتعمقة بمسألة عضل المرأة وأحكامه كثيرة ومتعددة ،إال أظظ

حدود بحث

–

واطالع  -لم أجد دراسة مستقمة مفردة خاصة تظاولت أحكام عضل المرأة من خالل

القواعد الفقهية واألصولية .ومن الدراسات العامة

يم :

هذا الموضوع عمى سبيل المثال ال الحصر ما

( )1سورة البقرة :آية (.)232

()491
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 ( .1عضل المرأة من النكاح دراسة فقيية مقارنة)  ،وه

رسالة عممية قيمة مقدمة من الطالبة

سهاد البياري من كمية الشريعة والقاظون بالجامعة اإلسالمية بغزة سظة 2007م ،حيث تحدثت الباحثة
المبحث التمهيد ي من رسالتها العممية عن إجبار المرأة عمى الظكاح وحاالته ،ثم بيظت أسباب

العضل وحكمه واآلثار المترتبة عميه ودور المحاضن التربوية المختمفة

حماية المرأة من العضل.

( .2دعوى العضل والدفوع الموضوعية الواردة عمييا في الفقو اإلسالمي)  ،بحث محكم لمدكتور

عبد الحا ظ أبو حميدة ،أستاذ الفقه المشارك بكمية الشريعة بالرياض ،وهو مظشور بمجمة قضاء
الصادرة عن الجمعية العممية القضائية السعودية ،ويظحصر عمل الباحث

بحثه

شقين :األول:

قه مجرد ،و يه تظاول مفهوم العضل وموقف الشريعة اإلسالمية مظه ،ثم تعرض لآلثار االجتماعية

الظاتجة عظه.
أما الش

الثاظ  :هو الش

القضائ

اإلجرائ  ،وقد تظاول يه الباحث مفهوم دعوى العضل،

وشروطها ،والد وع الموضوعية الت ترد عمى تمك الدعوى.
اإلضافة في البحث المقدم:

الدراسة المقدمة مع ما سبقها من الدراسات القيمة

تمتق

بيان معظى العضل لغة

عظى برد الفروع الفقهية
واصطالحاً ،ثم بيان أسبابه ،وتفتر معها
أن صمب الدراسة المقدمة ُي َ
تمك المسائل والفروع
المتعمقة بمسائل العضل إلى أصولها وقواعدها ،وبيان الحكم الشرع

استظباطاً من القواعد.
مشكمة البحث:

تتمخص مشكمة هذا البحث

اإلجابة عمى سوؤال رئيسو هوو :كيوف يمكون اسوتظباط األحكوام

الشرعية المتعمقة بعضل المرأة من الظكاح من خالل القواعد الفقهية واألصولية؟
أىداؼ البحث:
تتمثل أهداف البحث

األسئمة التالية:

 -1ما مفهوم العضل وما أسبابه؟

 -2ما اآلثار المترتبة عمى عضل المرأة من الظكاح؟
 -3ما القواعد الفقهية الظاظمة ألحكام العضل؟

 -4ما القواعد األصولية الظاظمة ألحكام العضل؟
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حدود الدراسة:
تقتصوور الحوودود الموضوووعية لهووذه الد ارسووة عمووى القواعوود الفقهيووة واألصووولية الت و يسووتظبط موون

روعها أحكام عضل المرأة من الظكاح.
منيجية الباحث:

اعتمد الباحوث و د ارسوته عموى الموظهع االسوتقرائ

وعمووى المووظهع التحميم و

و بيوان معظوى العضول وتوضويح أسوبابه،

و اسووتظباط اآلثووار المترتبووة عمووى عضوول الم ورأة موون الظكوواح ،وبووين األحكووام

المتعمقة بمسائمه من خالل القواعد الفقهية واألصولية الظاظمة لهذا الشأن.
أما مظهجية الباحث

التعامل مع القواعد الواردة

البحث ،قد اقتصرت عمى بيان معظى القاعودة،

ثم إيراد أصمها من القرآن أو السظة دون إطالة ،بعد ذلك عمول الباحوث عموى إلحوا التطبيقوات الفقهيوة

بالقواعد الخاصة بها مستظتجاً مظها األحكام المتعمقة بالعضل.
خطة البحث:

يتألف هذا البحث من المقدمة السابقة وثالثة مباحث وخاتمة؛ وقد جعمته عمى الظحو التال :
المبحث األول

مفيوم العضل وأسبابو وآثاره

و يه مطمبان:

المطمب األول :مفهوم العضل لغة واصطالحاً.

المطمب الثاني :أسباب العضل وآثاره.

المبحث الثاني

و يه خمسة مطالب:

القواعد الفقيية المتعمقة بأحكام عضل المرأة وتطبيقاتيا

المطمب األول :قاعدة :األمور بمقاصدها ،وتطبيقاتها

المطمب الثاظ  :قاعدة :الضرر ُيزال ،وتطبيقاتها
المطمب الثالث :قاعدة :إذا ضا األمر اتسع ،وتطبيقاتها.

المطمب الرابع :قاعدة :األصل بقاء ما كان عمى ما كان ،وتطبيقاتها.

المطمب الخامس :قاعدة :تصرف اإلمام عمى الرعية مظوط بالمصمحة ،وتطبيقاتها.

()491
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المبحث الثالث
و يه خمسة مطالب:

القواعد األصولية المتعمقة بأحكام عضل المرأة وتطبيقاتيا

المطمب األول :قاعدة :العموم يشمل جميع أ راده ،وتطبيقاتها.
المطمب الثاظ  :قاعدة :الظه

وتطبيقاتها.

لمتحريم إال إذا صر ه صارف من التحريم إلى الكراهة،

المطمب الثالث :قاعدة :اعتبار مفهوم المخالفة حجة

إثبات األحكام الشرعية ،وتطبيقاتها.

المطمب الرابع :قاعدة :إذا تطر إلى الدليل االحتمال بطل به االستدالل ،وتطبيقاتها.
المطمب الخامس :قاعدة :األصل

وتطبيقاتها.

الكالم الحقيقة وال يصرف عن الحقيقة إال بقريظة،

الخاتمة :وقد ضمظتها أهم الظتائع والتوصيات.
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المبحث األول
مفيوم العضل وأسبابو وآثاره
المطمب األول :مفيوم العضل لغة واصطالحاً.
أوالً :العضل لغة :يأت العضل

المغة لعدة ٍ
معان مظها:

 .1العضل بمعظى التضيي  ،ومظه قوله تعالى :ﭽ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽ ﮾ ﮿﯀ ﭼ( ،)1أي :ال تضيقوا عميهن لتاخذوا بعض ما آتيتموهن من الصدا (.)2
 .2العضل بمعظى الحبس ،و

ذلك يقول الخميل بن أحمد ( :العضل الحبس ،ومظه يقال:
()3

دجاجة معضل :إذا احتبس بيضها) .

()4

 .3العضل بمعظى الشدة ،يقال :أعضل األمر :أي :اشتد ومظه داء ُعضال أي :شديد  .ومن
خالل ما سب ظستظتع أن العضل لغة له معان متعددة ،تدور حول المظع والشدة والتضيي
والحبس.

ثانياً :العضل اصطالحاً:

 .1اختمفت عبارات الفقهاء

بيان معظى العضل تبعاً الختال هم

ذلك الفعل ،ويتضح ذلك من تعريفاتهم عمى الظحو التال :

الجهة الت يصدر عظها

 .2عرف الحظفية العضل بأظه ( :مظع الحرة البالغة من االظكاح بكفء طمبته)

()5

.

 .3عرف المالكية العضل بأظه ( :مظع األب ابظته من الظكاح ال لمصمحتها بل إلضرارها)
 .4وهو عظد الشا عية ( :أن تدعو البالغة العاقمة إلى كفء يمتظع الول ) (.)7

()6

.

 .5وقد عر ه الحظابمة بأظه( :مظع المرأة من التزويع بكفئها إذا طمبت ذلك ورغب كل واحد
مظهما

صاحبه) (.)8

) )1سورة الظساء ،آية (.)19
) )2أبو السعود :إرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم.)158/2( ،
) )3الحميرى :شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم.)4594 /7( ،
) )4المظاوي :التوقيف عمى مهمات التعاريف( ،ص.)242
) )5الكاساظ  :بدائع الصظائع.)252/2( ،
) )6عميش :مظح الجميل.)283/3( ،
) )7الشربيظ  :مغظ المحتاج.)153/3( ،
) )8ابن قدامة :المغظ .)408/14( ،

()491
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ثالثاً :العضل في قانون األحوال الشخصية الفمسطيني
لم يتعرض قاظون األحوال الشخصية الفمسطيظ

لوضع تعريف محدد لمصطمح العضل،

ولكظه يوضح الحاالت الت يزوج يها القاض المرأة بسبب العضل وذلك

الحالة األولى :كون الول العاضل هو األب أو الجد :قد ورد

ظصه ( :أما إذا كان عضمها من قبل األب أو الجد ال يظظر

عشر عاماً وكان العضل بال سبب مشروع).

()1

حالتين ،هما:

المادة السادسة مظه ما

طمبها إال إذا كاظت أتمت ثماظية

الحالة الثاظية :كون الول العاضل غير األب أو الجد من األولياء :وقد جاء

ظفس المادة

السابقة ما ظصه ( :لمقاض عظد الطمب ح تزويع البكر الت أتمت الخامسة عشرة من عمرها من

الكفء

()2

حال عضل الول غير األب أو الجد من األولياء بال سبب مشروع(.

من خالل ما سبؽ :يتضح لمباحث أن التعريفات المذكورة متقاربة ،إال أن ظظرة المالكية لمعضل
تشترط يه وقوع الضرر من األب عمى ابظته ،والواقع يشهد أن األب قد يمتظع من تزويع ابظته دون

أن يقصد اإلضرار بها ،كأن يمظعها من الزواج قبل إتمام دراستها الجامعية ،ويكون له

قائم عمى المصمحة المعتبرة.

ذلك ظظر

أما تعريفات الحظفية ،والشا عية ،والحظابمة ،مم تقيد صدور العضل من األب ،وبذلك إن كل من

يممك ح التزويع ويمتظع عظه يكون عاضالً.
التعريؼ المختار:

والذي يراه الباحث من خالل ما سب عدم تقييد العضل باألب اظسجاماً مع تعريفات الحظفية

والشا عية والحظابمة ،وهو ما عميه العمل

قاظون األحوال الشخصية الفمسطيظ حيث ورد

مادته

السادسة أن العضل كما يكون من األب أو الجد ،إظه يقع من غيرهما من األولياء ،ولذلك إن

الباحث يقترح أن يعرف العضل بأظه ( :مظع المرأة من الزواج من كفء طمبته).

اظظر:
(،)6
المادة
األول،
الفصل
الفمسطيظ ،
الشخصية
األحوال
قاظون
))1
http://lawportal.birzeit.edu/muqtafi2/transform/fulltext/JTJGZGIlMkZtdXF0YWZ
pJTJGYWN0JTJGeG1sJTJGMTk3NiUyRmxhdyUyRlRCRCUyRjE5NzYtMTItM
DElMkY2MSUyRmFyJTJGNjFfMTk3Ni54bWw#a-6
) )2ظفس المرجع.
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أسباب اختيار التعريؼ:
 -عبر الباحث بقوله ( :مظع المرأة) ،ليشمل التعبير البالغة وغير البالغة من الظساء.

 لم يحدد الباحث جهة المظع ليشمل األب والجد ،وغيرهما من األولياء. -وأما التعبير بقيد ( كفء طمبته) ،لبيان أن الول

عاضالً ،ألن األولياء يعيرون بغير األكفاء من األزواج.

إن مظع موليته من غير الكفء لم يكن

المطمب الثاني :أسباب العضل وآثاره.
أوالً :أسباب العضل من النكاح:

ليس لمعضل أسباب ثابتة ،وه تختمف باختالف كل حالة من الحاالت ،إال أظه يمكن الحديث عن

أشهر أسباب العضل وأكثرها اظتشا اًر بين الظاس ،وه عمى الظحو التال :

 .1عضل المرأة لمنع رجوعيا إلى زوجيا بعد طالقيا :وقد بين القرآن الكريم هذا السبب

قوله

تعالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﭼ(،)1
ويتضح مما سب من خالل ما جاء

سبب ظزول اآلية الكريمة ،وهو أن معقل بن يسار  قال

أظها ظزلت يه ،قال  ( :زوجت أختاً ل من رجل طمقها حتى إذا اظقضت عدتها يخطبها  ،قمت له :

زوجتك وأ رشتك وأكرمتك طمقتها ثم جئت تخطبها  ،ال واهلل ال تعود إليك أبداً  ،وكان رجالً ال بأس
به  ،وكاظت المرأة تريد أن ترجع إليه  ،أظزل اهلل هذه اآلية ( ال تعضموهن) ،قمت اآلن أ عل يا

رسول اهلل قال زوجتها إياه)(.)2

قال المهمب :و

الحديث دليل عمى أن الرجل إذا عضل وليته وثبت عضمه لها ،إن السمطان

يفتئت عميه ويزوجها بغير أن يأمره بالعقد لها ،ويرده عن العضل ،إن الظب  دعا معقالً إلى العقد

بالحظث

يميظه(.)3

 .2عضل المرأة طمعاً في ماليا :ولهذا السبب صور متعددة ،مظها :أن تكون البظت ذات مال،
يرغب األب عن ظكاحها طمعاً يما عظدها من المال.

ومن صور ذلك ما لو كان عظد الرجل يتيمة ،يرغب عن ظكاحها لدمامتها ،أو لش ء عظده،
يعضمها ،وال يظكحها غيره كراهية أن يشركه أحد

مالها .وقد ورد الظه

عن تمك الصور من

) )1سورة البقرة ،آية (.)232
) )2أخرجه البخاري

صحيحه ،كتاب الظكاح ،باب :من قال ال ظكاح إال بول  ،)370/3( ،ح.5130

) )3اظظر :ابن بطال :شرح صحيح البخاري.)242/7 ( ،
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العضل

قوله تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ( .)1قالت عائشة رض اهلل عظها ( :هذا
لعمها أن تكون شريكته

غيره كراهية أن يشركه أحد

اليتيمة الت تكون عظد الرجل

ماله وهو أولى بها يرغب عظها أن يظكحها يعضمها لمالها وال يظكحها
()2

مالها) .

 .3عضل المرأة بسبب الحجر عمييا :وظقصد بالحجر عميها هظا ،مظعها من الزواج بكفء ترضاه،

وهو ما يوجب عدمه عا اًر( ،)3وقصر زواجها عمى ابن عمها ،أو أحد أقاربها .ومما يدلل عمى حرمة
ذلك قوله تعالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﭼ( ،)4التحجير صورة من
صور مظع المرأة من الزواج بمن ترغب إذا كان كفئ ًا ،ولما ورد الظه عظه ،كان التمبس به ومخالفته

مستوجباً لموعيد والتهديد

قوله تعالى :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﭼ(.)5
ثانياً :اآلثار المترتبة عمى عضل المرأة من النكاح.

يترتب عمى عضل الظساء من الظكاح جممة من اآلثار السيئة سواء عمى المرأة ظفسها أو عمى
المجتمع الذي تعيش يه ،ومن جممة تمك اآلثار ما يم :
 .1انتشار ظاىرة العنوسة في المجتمع المسمم:

إن عضل المرأة من الظكاح ألي سبب من األسباب باعث من بواعث اظتشار ظاهرة العظوسة

المجتمع المسمم ،والعظوسة

لغة العرب ه

حبس الظساء عن الزواج ،يقال :عظست المرأة

تعظس عظوساً وعظاساً إذا حبسها أهمها عن الزواج ،كبرت وعجزت

بيت أبويها(.)6

 .2فتح أبواب الفتنة عمى المجتمع المسمم:

تقدم يما سب أن الول قد يعضل المرأة تحجي اًر لها ليزوجها من قريب لها ولو كان عمى

غير دين وخم  ،يقدم والحالة هذه القرابة عمى الدين ،وقد حذرظا الظب  من ذلك ،قال مبيظاً الفتظة

) )1سورة الظساء ،آية (.)127
) )2أخرجه البخاري

صحيحه ،كتاب الظكاح ،باب :من قال ال ظكاح إال بول  ،)370/3( ،ح.5128

) )3اظظر :الشربيظ  :مغظ المحتاج.)164/3( ،
) )4سورة البقرة ،آية (.)232
) )5سورة الظور ،آية (.)63
) )6اظظر :ابن مظظور :لسان العرب.)149/6( ،
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الواقعة بهذا السبب

حديث أب هريرة ،حيث قال ( :إذا خطب إليكم من ترضون ديظه وخمقه

زوجوه ،إال تفعموا تكن تظة

الحديث الساب

األرض و ساد عريض)

()1

 .وقد عم صاحب تحفة األحوذي عمى

قال ( :إن لم تزوجوا من ترضون ديظه وخمقه ،وترغبوا

مجرد الحسب والجمال،

والمال ،ذلك ساد عريض ،أي :كبير ،وذلك ألظكم إن لم تزوجوا البظات إال من ذي مال ،أو جاه

ربما يبقى أكثر ظسائكم بال أزواج تكثر الفتظة.)2( )...
 .1وقوع الحقد وانتشار الكراىية في نفوس النساء:

إن حاجووة الم ورأة إلووى الظكوواح ليسووت لمجوورد قضوواء الوووطر والحصووول عمووى المووذة ،ولكظهووا و

الواقع ضرورة ظفسية عاطفية  ،تظضع

اإلظسان ذك اًر كان أو أظثى ،كمما كوان سووي التكووين والطبوع

 ،حيووث يعوويش الزوجووان كوول و رحوواب اآلخوور ويتحق و السووكن الظفس و  ،الووذي يشووعر بووه الرجوول إزاء
زوجته ويعد هذا من المطالب الظفسية الت ال يستغظ عظها وال يجدها

غير الزواج(.)3

وقد أشار القرآن الكريم إلى السكن الواجب بين الزوجين ،معتب اًر إيواه ظعموة مون الوظعم وآيوة مون

آيووات اهلل عووز وجوول و خمقووه ،قووال اهلل تعووالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ( . )4ووإذا كووان الووزواج يحق و السووكن
اء من الحقد والكراهية و
الظفس لمزوجين
إطار األسرة ،إن عضل الظساء من الظكاح يضف أجو ً
ظفوس الظساء ،وهذا بدوره يؤدي إلى وجود مجتمع متفكك متهالك.

) ) 1أخرجه الترمذي

سظظه ،كتاب الظكاح ،باب :ما جاء إذا جاءكم من ترضون ديظه وخمقه زوجوه( ،ص،)256

ح ،1084قال األلباظ

تخريع أحاديث الكتاب :حسن صحيح.

) )2اظظر :المباركفوري :تحفة األحوذي.)173/4( ،
) )3اظظر:عمر :عوامل استقرار األسرة

الكتاب والسظة( ،ص.)238

) )4سورة الروم :اآلية (.)21
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المبحث الثاني
القواعد الفقيية المتعمقة بأحكام عضل المرأة وتطبيقاتيا
المطمب األول :قاعدة األمور بمقاصدىا ،وتطبيقاتيا.
أوالً :معنى القاعدة :تعظ القاعدة َّ
أن األحكام الشرعية تُظاط بظية المكمف ،قد يكون العمل واحداً عظد
شخصين َّ
لكن ظية األول تختمف عن الثاظ  ،يحكم عمى عمل األول بالتحريم ،بيظما يحكم عمى عمل

الثاظ بالجواز بظاءاً عمى ظيتهما(.)1

ثانياً:أصل القاعدة :ودليل هذه القاعدة هو حديث الظب  ( إظما األعمال بالظيات ،واظما لكل امرئ

ما ظوى ،من كاظت هجرته إلى اهلل ورسوله ،هجرته إلى اهلل ورسوله ،ومن كاظت هجرته لدظيا يصيبها

أو امرأة يظكحها ،هجرته إلى ما هاجر إليه)(.)2

أن الظب  قرن الظية بالعملَّ ،
دل عمى َّ
ووجو الداللة منوَّ :
أن الظية تؤثِّر
والبطالن ،والمظع والجواز ،كما َّ
الحكم وهكذا الظية القتراظها بالعمل كما
أن تغير شكل العمل يؤثِّر

العمل بالصحة

جاء

الحديث(.)3

ثالثاً :تطبيقات القاعدة المتعمقة بأحكام العضل
ٍ
بكفءُ ،يظظر إلى مقصده :إن كان الول قد عل
المجبر ابظته من الزواج
إذا مظع الول
ُ
ذلك لمصمحة مرجوة لمبظت ،مثل أن يظتظر الرجل األكثر كفاءة واألظسب لها ،أو َّأظه يظتظر ظضوج

تحمالً لتكاليف الزواج ،مثل اظتظاره راغها من دراستهاَّ ،إظه ال ُيعتبر عاضالً،
ابظته حتى تكون أكثر َّ
َّ
ألن مقصده من مظعها تحصيل المصمحة لها ،وقد سب أن بيظا

تعريف المالكية لمعضل أن األب

()4

ال يكون عاضالً إال إذا تحق مقصد اإلضرار من المظع من الظكاح .
ليضر بها أو ليحق
إذا مظعها
َّ

غرضاً له من أغراض الدظيا ،كأن يمظعها ليستأثر لظفسه

بمالهاَّ ،إظه ُيعد عاضالً ،ويتظاوله اإلثم عمى حسب ظيتهَّ ،
ألن األمور بمقاصدها ،واألعمال بالظيات.

) )1اظظر :السيوط  :األشباه والظظائر( ،ص.)8
) )2أخرجه البخاري

صحيحه ،كتاب بدء الوح  ،باب :كيف كان بدء الوح إلى رسول اهلل  ،)13/1( ،ح.1

) )3اظظر :العيظ  :عمدة القاري.)63/1( ،
) )4اظظر :ص 6من هذا البحث.
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المطمب الثاني :قاعدة الضرر يزال

أوالً :معنى القاعدة :يقصد بإزالة الضرر ،أي :ر عه ،وعميه إن المقصود بقاعدة ( :الضرر يزال)
د ع الضرر بعد وقوعه ،وهذا يعظ أن الضرر متى وقع وجب ر عه وازالته بالطر الشرعية المؤدية

إلى جمب المصالح ود ع المفاسد وحفظ كميات الشريعة ،بما ال يحدث ضر اًر آخر مثمه أو أكثر

مظه( ،)2وازالة الضرر تكون بخطوات ثالث ،ه :
األولى :د ع الضرر قبل وقوعه ،و الظه

ضرار)(.)3

قوله ( : ال ضرر وال

عن إيقاعه ،وهذا متمثل

الثاظية :وجوب إزالته إذا وقع ،وقد تمثل هذا بقاعدة البحث " :الضرر يزال".

الثالثة :بيان أن إزالة الضرر تكون إزالة تامة ،إن لم يمكن بقدر اإلمكان ،وهذا متمثل بقاعدة:

(الضرر يد ع بقدر اإلمكان)(.)4

) )1أورد ابن رجب رحمه اهلل أن الضرر قسمان :األول :اإلضرار بح  ،وهو اإلضرار القائم عمى تحصيل مظفعة
عظيمة ود ع مفسدة كبيرة ،ومثاله :القصاص من القاتل ،وقتال البغاة ،ود ع الصائل وغيرها .وحك ووم هذا الظ وووع من
اإلضرار الجواز ،واألصل

جوازه قول الظب  ( : أظصر أخاك ظالمًا أو مظوومومًا ،قال رجل :أظصره إذا كان

مظمومًا أ رأيت إن كان ظالمًا؟ قال :تحجزه ،أو تمظعه من الظمم إن ذلك ظصره) .أخرجو البخاري في صحيحو،
كتاب اإلكراه ،باب يمين الرجل لصاحبو أنو أخوه إذا خاؼ عميو القتل أو نحوه.)232/4( ،ح.2331

قد اعتبر

الظب  أن األخذ عمى يد الظالم ومظعه من الظمم ظصر له ،والظصر ال يسمى ضر ًار ،ألن الظب  قد أمر به،
وهو ال يأمر بضرر أو شر .انظر :ابن حجر :فتح الباري .)231/11( ،وهذا الظوع من الضرر غير داخل تحت
قاعدة الضرر يزال؛ ألظه ضرر مقصود لتحصيل مظفعة أعظم .أما القسم الثاظ

هو اإلضرار بغير ح  ،وهو

اإلضرار الذي يحمل معظى التعدي عمى حقو الغير قوالً أو عالً ،يدخل يه قتل الظفس المعصومة ،والغصب،
تحريمه قول اهلل تعالى ﭽ ﮐ ﮑ

والسرقة ،والغيبة ،وغيرها .وحكم هذا الظوع من اإلضرار التحريم ،واألصل

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ،سورة األحزاب :اآلية ( .)11وقد أ اد القرطب
رحمه اهلل أن أذية المؤمظين والمؤمظات كما تكون باأل عال القبيحة مثل القتل ،والغصب ،إظها تكون باألقوال والبهتان
والتكذيب الفاحش .انظر :القرطبي :الجامع ألحكام القرآن.)221/12 ( ،
) )2اظظر :المرداوي :التحبير شرح التحرير.)3846/3( ،
) ) 3أخرجه ابن ماجه

سظظه ،كتاب األحكام ،باب :من بظى بحقه ما يضر بجاره( ،ص ،)400ح ،2341قال

األلباظ  :صحيح ،اظظر :إرواء الغميل.)408/3( ،
) )4اظظر :الزرقا :شرح القواعد الفقهية( ،ص)166
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ثانياً:أصل القاعدة:
أما دليمها من القرآن الكريم قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭼ( .)1ووجه الداللة :أن الضرر المظه

عظه

اآلية هو التضيي

عميهن

المسكن

والظفقة( ،)2وقال بعضهم :ال تضاروهن :أي ال تؤذوهن( ،)3والتضيي وجه من وجوه األذى كالهما
ضرر ،والظه عظه يقتض التحريم ،وتحريم الضرر يقتض إزالته.

أما دليمها مون السوظة الظوبوية الومشور وة :قوولو وه ( : ال ض ورر وال ض ورار) ( .)4ق وال اإلمام

الوسبكو رحوم وه الم وه ( :والحديث دليل عمى ظف الضرر ال ظف وقوعه ،والظف هظا يدل عمى عدم
الجواز ،وان اظتفى الجواز ثبت التحريم وهو المطموب)(.)5
ثالثاً :تطبيقات القاعدة المتعمقة بأحكام العضل
يظدرج تحت القاعدة السابقة أكثر من تطبي عمى الظحو التال :
ٍ
بكفء رغبته لما معها من مال ،إ َّن هذا يمح بها ضر اًر
 .1إذا ُمظِعت اليتيمة من الظكاح
يستوجب اإلزالة ،ومن وجوه إزالته الحكم بحرمته ،ووجوب اإلظكار عمى اعمه ،وحرماظه من
الوالية ،وظقمها إلى من يظظر

بقاعدة الضرر يزال.

مصمحتها من األولياء الذين يموظه ،أو القاض  ،وذلك عمالً

ٍ
بكفء رغبتهَّ ،
إن هذا يوقعها
 .2إذا عضل الول مولّيته من الزواج

ضرر بغير ح مثل:

صيرورتها عاظساً ،وحرماظها من ظعمة الزواج ،وهذا الضرر يستوجب اإلزالة.
ٍ
كفء أو بأقل من مهر المثلَّ ،إظه يترتَّب عمى الول
 .3إذا رغبت المرأة الزواج من غير

ضرر ،وهو لحو العار به ،وهذا الضرر يستوجب اإلزالة بمظعها من الزواج بغير كفء،

وال يكون الول عاضالً

بغير كفء ضرر بح .

تمك الحالة ألن الضرر الواقع بالمرأة من خالل مظعها من الزواج

) )1سورة الطال  :اآلية (.)6
) )2اظظر :الشوكاظ  :تح القدير.)1502/28 ( :
) )3اظظر :الواحدي :الوجيز ( :ص.)1108
) )4أخرجه ابن ماجه

سظظه ،كتاب األحكام ،باب :من بظى بحقه ما يضر بجاره( ،ص ،)400ح ،2341قال

األلباظ  :صحيح ،اظظر :إرواء الغميل.)408/3( ،
) )5اظظر :السبك  :اإلبهاج.)166/3 ( :
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 .4إذا امتظع ول

اليتيمة من تزويجها من الكفء الذي رغبت يه رجاء أن يتزوجها ،أو

يزوجها البظه ،وه راغبة

أحد مظهما ،إن مظعها ضرر يستوجب اإلزالة.

المطمب الثالث :قاعدة :إذا ضاؽ األمر اتسع ،وتطبيقاتيا.
أوالً :معنى القاعدة :معظى هذه القاعدة أظه إذا ظزل بالمكمف أو الجماعة ضرورة أو ظرف استثظائ

ظتع عظه مشقة بحيث يصبح معه الحكم األصم لمحاالت العادية محرجاً لممكمفين ،مرهقاً لمجماعة،
ضي من التطبي َّ ،
إن الشريعة اإلسالمية قد تحت لهم باب الرخص تيسي اًر لهم إلزالة

ويجعمهم

المشقة ما دامت تمك الضرورة قائمة ،إذا زالت الضرورة رجع الحكم كما كان  .ومثال ذلك :أن
()1

المكمف يجب عميه أن يصم قائماً ،إذا ظزلت به ضرورة ألحقت به مشقة من الصالة وهو قائم،

رخص له

الصالة قاعداً ،وهكذا.

ثانياً :أصل القاعدة :أما أدلة هذه القاعدة كثيرة ومتعددة ،مظها ،قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ( ،)2ووجو الداللة منيا:
أن األصل

الصالة إيقاع أركاظها وشروطها كما ظقل عن الظب  ،لقوله  ( :صموا كما رأيتموظ

أصم )( .)3لكن إذا ضا األمر عمى المسممين بأن كاظوا
الصالة وتغيير كيفيتها ،وه صالة الخوف.

حال خوف إن اهلل رخص لهم بقصر

ثالثاً :تطبيقات القاعدة المتعمقة بأحكام العضل:
يظدرج تحت القاعدة السابقة أكثر من تطبي عمى الظحو اآلت :

ٍ
بكفء ،اتَّسع لها األمر بزوال واليته
 .1إذا ضا الحال عمى المرأة بعضل وليِّها عن تزويجها
مصمحتها ،واذا ضا

عمى الول

األمر باختيار موليته

عميها ،ويم أمرها من يظظر
ٍ
كفء قد يمحقه ضرر تعيير ،اتَّسع له األمر بجواز مظعها من الزواج مظه.
زوجاً غير

) )1اظظر :السبك  :األشباه والظظائر.)49/1 ( :
) )2سورة الظساء :اآلية (.)102
) )3أخرجه البخاري

صحيحه ،كتاب األذان ،باب :األذان لممسا رين إذا كاظوا جماعة واإلقامة ،وكذلك بعر ة

وجمع ،وقول المؤذن " الصالة

()911
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الميمة الباردة أو المطيرة ،)212/1( ،ح.631
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 .2إذا ضا األمر عمى الزوجة بالتضيي عميها ظمماً اتَّسع لها ُّ
بتدخل السمطان لفض الظزاع،
واذا ضا األمر عمى الزوج بإمساك زوجته الت عمت الفاحشة اتَّسع له بالتضيي عميها
لمخمُع ،لقوله تعالى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂  
         ﭼ(.)1
المطمب الرابع :قاعدة األصل بقاء ما كان عمى ما كان وتطبيقاتيا
أوالً :معنى القاعدةَّ :أظه ما ثبت حكمه

الزمن الماض بدون مز ٍ
يل له َّإظه يستمر

المستقبل

استصحاباًَّ ،
ألن األصل بقاءه ،إال إذا ورد دلي ٌل بخال ه ،يرجع عن األصل إلى ما ورد(.)2
طظِ ِه َش ْيًئاَ ،أَ ْش َك َل َعمَْي ِه
َح ُد ُك ْم ِ َب ْ
ثانياً :أصل القاعدة :أما دليل القاعدة وأصمها قوله ( :إِ َذا َو َج َد أ َ
ِ
ِ
أَ ِ
يحا) ( ،)3ووجو الداللة
ص ْوتًا ،أ َْو َي ِج َد ِر ً
َخ َرَج م ْظهُ َش ْ ٌء أ َْم َالَ َ ،ال َي ْخ ُر َج َّن م َن ا ْل َم ْس ِجد َحتَّى َي ْس َم َع َ
ِّ
منوَّ :
خروج الريح مظه ببقاء صفة الطهارة معه وال ُيمتفَت إلى الشك
لمشاك
أن الظب  حكم
()4
الطارئ ،وهو خروج الحدثَّ ،
ألظه خالف أصل اليقين ،وهو وجود الطهارة .
ثالثاً :تطبيقات القاعدة المتعمقة بأحكام العضل

عظد وقوع العضل َّ
إن الوالية تظتقل إلى الول
الترتيب

األبعد وليس إلى السمطان عظد بعض الفقهاءِ ،أل َّن

ثم إلى السمطان ،وعظد تطبي قاعدة (األصل بقاء ما
تصظيف الوالية يكون إلى الظسب َّ

بأن األصل بقاء والء الظسب َّ
كان عمى ما كان) ظخرج َّ
الترتيب يقع أوالً ،حتى يد ّل الدليل
ألظه
عمى إخراجه عن أصمه ،تظتقل إلى الول األبعد ،إذا ُع ِدم ول الظسب حيظها تظتقل الوالية إلى
السمطان.

) )1سورة الظساء :اآلية (.)19
) )2اظظر :السيوط  :األشباه والظظائر (ص.)51

َن من تَيقَّن َّ
الطهارةَ ثَُّم َش َّك ِ
الدِل ِ
صحيحه ،كتاب الحيض ،بابَّ :
) )3أخرجه مسمم
يل َعَمى أ َّ َ ْ َ َ
ََ
ط َه َارتِ ِه تِْم َك ،)276/1( ،ح.362
صمِّ َ بِ َ
ُي َ

ِ
َن
اْل َح َدث ََمهُ أ ْ

) )4اظظر :عياض :إكمال المعمم بفوائد مسمم.)207/2( ،
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تصرؼ اإلمام عمى الرعية منوط بالمصمحة وتطبيقاتيا
المطمب الخامس :قاعدة ُّ
أن من له والية عمى ٍ
أوالً :معنى القاعدةَّ :
عامة
أحد مهما كاظت الوالية خاصةً كوالية األب وغيره ،أو َّ

كوالية السمطانَّ ،إظه يجب أن يراع

مضرة(.)1

يها مصالح الرعية وما يه ظفعهم ،ويزيل عظهم أي مفسدة أو

ثانياً :أصل القاعدة ودليميا :ما ورد عن عمر بن الخطاب  حيث قال ( :إظ أظزلت ظفس من

مال اهلل بمظزلة وال

اليتيم ،إن احتجت أخذت مظه إذا أيسرت رددته إن استغظيت استعففت)(،)2

أن عمر  شبه واليته بالقائم عمى أمر اليتيم ،وكما َّ
ووجو الداللة منوَّ :
أن وال اليتيم يجب أن
مصمحة اليتيم

يظظر

تصرِه ،هكذا كل و ٍ
ال يجب أن يراع مصمحة من يتولى ،ويجب عميه
ُّ

أن ال يضعهم عظت ومشقة و ُكمفَةَّ ،
ألن هذا يظا
ثالثاً :تطبيقات القاعدة المتعمقة بأحكام العضل :يظدرج تحت القاعدة السابقة أكثر من تطبي
مصمحتهم.

مسائل العضل عمى الظحو اآلت :

إن الوالية تظتقل إلى السمطان وليس إلى الول األبعدَّ ،
 .1عظد تحق العضل َّ
ألن مصمحة المرأة

تتحصل بتدخل السمطان إلزالة الضرر عظها ،مسئولية ض الظزاعات والخصومات مهمة
َّ

أن المصمحة تتحق إذا َّ
السمطان لتعم والية المظالم به ،وبما َّ
تدخل السمطان ،واذا لم يفعل

ذلك ربَّما وقعت المشاجرة والخصومة بين األولياء ،لذلك كان واجباً أن تظتقل الوالية إليه وليس

إلى الول

األبعدَّ ،
ألن تصرَّف اإلمام عمى الرعية مظوط بالمصمحة ،وقد وجدت المصمحة،

وعدم تدخمه قد يترتب عميه مفسدة ،لذلك يجب تصر ه بإزالة ضرر العضل عظها.
غير مصمحة بل
 .2الول إذا عضل مولِّيته عن الزواج ،يكون بذلك تصرَّف عمى رعيته

يترتَّب عمى ذلك مفسدة ،والول ُيظزل مظزلة اإلمام من جهة كوظه راعياً وعميه مسؤولية سيسأل
عظها يوم القيامة ،يحرم عميه أن يعضمها َّ
تصر ه عمى رعيته مظوط بالمصمحة ،وال
ألن
َّ
مصمحة

عضمها.

) )1اظظر :الزرقا :شرح القواعد الفقهية( ،ص.)309
) )2أخرجه البيهق
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المبحث الثالث
القواعد األصولية المتعمقة بأحكام العضل وتطبيقاتيا
المطمب األول :قاعدة :العموم يشمل جميع أفراده وتطبيقاتيا

عاماً سواء كان بألفاظ خاصة (مثل :كل ،جميع) ،أو كان
أوالً :معنى القاعدةَّ :أظه إذا أتى الكالم َّ

سيا الظف )( ،)1إن الحكم والحالة تمك يتظاول جميع أ راد هذا

بصيغة تدل عمى العموم (كالظكرة

العام ،مالم يوجد أي مخصص(.)2

ثانياً :تطبيقات القاعدة المتعمقة بأحكام العضل.
لمقاعدة السابقة أكثر من تطبي

مسائل العضل عمى الظحو اآلت :

ويشرع لهم أن يعقدوا لممرأة زواجها لقوله  ( ال ظكاح إال
 .1لؤلولياء دور مهم
عقد الزواجُ ،
بول )( ،)3ووجو الداللة منوَّ :أظه وردت كممة "ظكاح" ظكرة وجاء قبمها ظف ٌ  ،أ اد عموم مشروعية
سمطة الول عقد زواج موليته ،كان ال ُب َّد من معر ة دوره
عدم جواز تعسفه استعمال حقه.

عقد الظكاح ،حتى ُيبيَّن بعدها حاالت

 .2حديث الظب  ( إن اشتجروا السمطان ول من ال ول له) ( ،)4ووجو الداللة منوَّ :
أن كممة
"ول "

الحديث قد جاءت ظكرة وجاء قبمها ظف  ،وهذه الصيغة تفيد العموم ،وه الظكرة

سيا

الظف  ،والعموم هظا يتعم بعموم اظعدام جميع أولياء الظسب ،معظى ذلك َّأظه ال يصح اظتقال الوالية
حالة العضل إلى السمطان إال بعد اظتفاء وجود ول الظسب ،وهذا هو قول من قالَّ :
بأظه

حالة

العضل تظتقل الوالية إلى الول األبعد وال تظتقل إلى السمطان إال باظتفاء أولياء الظسب ،أو عظد وجود

المشاجرة(.)5

المطمب الثاني :قاعدة :النيي لمتحريم إال إذا صرفو صارؼ من التحريم إلى الكراىة ،وتطبيقاتيا.

أوالً :معنى القاعدةَّ :أظه إذا جاء ظه
وجوب تركه ،ويترتب األثم عمى عمه.

من الشارع بأي صيغة من صيغه َّ
إن ظاهره التحريم أي

) )1اظظر :الطو  :شرح مختصر الروضة.)473/2( ،
) )2اظظر :المظياوي :الشرح الكبير( ،ص.)309
) )3أخرجه الدارقطظ

سظظه ،كتاب الظكاح ،)310/4( ،ح .3514وقد صححه األلباظ  :اظظر :إرواء الغميل

تخريع أحدايث مظار السبيل ،)235/6 ( ،ح.1839
) )4أخرجه الترمذي

سظظه ،كتاب الظكاح ،باب :ال ظكاح إال بول ( ،ص ،)259ح .1102وقد صححه األلباظ

تخريجه ألحاديث الكتاب.
) )5اظظر :ابن قدامة ،المغظ .)37/7( ،
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وأصل القاعدة :قوله تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﭼ ( ،)1ووجه الداللة مظها
َّ
أن اهلل أمر باجتظاب ما ُظه عظه ،وظاهر األمر الوجوب ،كان ترك اجتظاب الظه تحريماً لمخالفته
لؤلمر ،بذلك كان الظه لمتحريم إال إذا أتى دلي ٌل آخر يخرجه عن ظاهره إلى حكم الكراهة(.)2
ثانياً :تطبيقات القاعدة المتعمقة بأحكام العضل :لمقاعدة السابقة أكثر من تطبي

عمى الظحو اآلت :

مسائل العضل

قوله تعالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

.1

ﮑﮒ ﭼ

()3

 ،ووجو الداللة منياَّ :
أن اهلل تعالى ظهى عن العضل بأداة الظه

(ال) ،والقاعدة

أن الظه لمتحريم ،ظستظتع بذلك َّ
السابقة أ ادت َّ
أن حكم العضل هو التحريم ،لورود الظه عظه ولعدم

وجود دليل آخر يبيحه ،أو يصرف الحكم من التحريم إلى غيره.

 .2قول الظب  ( :تسو وتأمر اليتو ويمة

ظفسو وها إن سكتت هو إذظها وان أبت ال جواز عميها)

َّ
( ،)4ووجو الداللة منوَّ :
ألن "ال" ظا ية تفيد معظى
أن قول الظب  ( :ال جواز عميها) ،يقتض الظه
الظه  ،والظه لمتحريم كما

القاعدة ،وبذلك يحرم اجبار اليتيمة عمى الزواج بمن ال تريد ،وال يوجد

صارف يصرف الحكم إلى غيره.

المطمب الثالث :قاعدة :اعتبار مفيوم المخالفة حجَّة في إثبات األحكام الشرعية ،وتطبيقاتيا

أما
أوالً :معنى القاعدة :مفهوم المخالفة هو ( :أن يكون المسكوت عظه مخالفا لحكم المظطو به)َّ .
اعتباره حجة :يعظ َّ
مما ُيحتع به ترتّب األحكام الشرعية عميه(.)5
أن يكون َّ
ثانياً :تطبيقات القاعدة المتعمقة بأحكام العضل :لمقاعدة السابقة أكثر من تطبي

عمى الظحو اآلت :

مسائل العضل

 .1حديث معقل بن يسار عظدما مظع أخته من الزواج ،ظزلت آية :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﭼ( ،)6قرأها عميه رسول اهلل  ، قال معقل:

) )1سورة الحشر :اآلية (.)7
) )2اظظر :الرازي :المحصول.)281/2( ،
) )3سورة البقرة :اآلية (.)232
) ) 4أخرجه أبو داوود

سظظه ،كتاب الظكاح ،باب:

االستئمار( ،ص ،)363ح .2093وقد صححه األلباظ

تخريجه ألحاديث الكتاب.
) )5اآلمدي :اإلحكام

أصول األحكام.)69/3( ،

) )6سورة البقرة :اآلية (.)232
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أن قول معقل بن يسار  (:سمعاً لرب وطاعة)َّ ،
( سمعاً لرب وطاعة) ( ،)1ووجو الداللة منوَّ :
دل
بمفهوم المخالفةَّ ،أظه إذا مظع أخته من أن ترجع إلى زوجهاَّ ،إظه يكون بذلك لم يسمع ولم يطع ،أي
أن مظع المرأة من الزواج ب ٍ
يه داللة عمى َّ
كفء معصية و عل محرم استدالالً بمفهوم المخالفة.

 .2قول الظب  ( :تستأمر اليتيمة

ظفسها إن سك وتت هو إذظو وها وان أبو وت ال ج و وواز عميها)

( ،)2ووجو الداللة منو :أن اقدة األب ال يجوز اجبارها عمى الزواج ،وهذا المعظى َّ
دل عميه الحديث
ٍ
بمظطوقه ،يفهم مظه َّ
بكفء ،وهذا الحكم أثبتظاه بمفهوم
أن ذات األب يجوز اجبارها عمى الزواج
المخالفة من ظوع مفهوم الصفة.

ِ
 .3قول الظب ْ ( األَيِّم أَح ُّ بَِظ ْف ِسها ِمن ولِيِّها وا ْلبِ ْكر تُستَْأ َذن ِ
ص َماتُهَا)  ،ووجو
ُ َ
َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ
َظ ْفسهَا َوِا ْذُظهَا ُ
الداللة منوَّ :
أن الظب  جعل لؤليِّم األحقية بظفسها ال يزوجها وليُّها إال بإذظها ،ويفهم مظه مفهوم
()3

مخالفة(من ظوع مفهوم التقسيم) َّ
أن البكر ليست بأح ِّ بظفسها من وليِّها ،بل وليُّها أح ُّ بها من ظفسها،
يجبرها ويزوجها من غير إذظها.

المطمب الرابع :قاعدة :إذا تطرؽ االحتمال إلى الدليل بطل االستدالل بو ،وتطبيقاتيا.

أوالً :معنى القاعدة :أظه إذا كان

الثبوت أو

كان هذا االحتمال

حتع به عمى األحكام الشرعية ،سواء
الدليل احتمالَّ ،إظه ال ُي ّ
الداللة ،وضابط هذه القاعدة أن يكون االحتمال له وجه

حتع به ،وال يكون موطظاً لالستشهاد واالستدالل .
أما إذا كان َّ
واعتبارَّ ،
مما ال ُيمتفت إليه ال ُي ّ
مسائل العضل
ثانياً :تطبيقات القاعدة المتعمقة بأحكام العضل :لمقاعدة السابقة أكثر من تطبي
()4

عمى الظحو اآلت :

اب َّإال ِمن ْاألَ ْكفَ ِ
 .1األثر الوارد عن عمر بن الخطاب َ ( :ألَمَظع َّن ُروج َذو ِ
َح َس ِ
اء .قَا َل:
ات ْاأل ْ
ْ
ْ َ ُ َ َ
التطبي الثاظ :
اء ؟ قَا َل ِ ا ْل َح َس ِب)( ،)1وكما قيل
التطبي األول يقال أيضاً
قُ ْمتَ :و َما ْاألَ ْكفَ ُ
َّ
بأظه ورد احتمال السظد من ظاحية اتصاله واظقطاعه ،ال ُي ُّ
حتع به تطبيقاً لمقاعدة.
) )1أخرجه الترمذي

سظظه ،كتاب تفسير القرآن الكريم عن رسول اهلل  ،باب( :ومن سورة البقرة)( ،ص،)667

ح .2981وقد صححه األلباظ
) ) 2أخرجه أبو داوود

تخريجه ألحاديث الكتاب.

سظظه ،كتاب الظكاح ،باب:

االستئمار( ،ص ،)363ح .2093وقد صححه األلباظ

تخريجه ألحاديث الكتاب.
) )3أخرجه مسمم

ص حيحه ،كتاب الظكاح ،باب :استئذان الثيب

الظكاح بالظط والبكر بالسكوت،)641/1( ،

ح.1419
) )4اظظر :الزركش  :البحر المحيط ،)208/4 ( ،الحظبم  :القواعد والفوائد االصولية وما يتبعها من االحكام
الفرعية( ،ص.)311
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َس َوَد،
ض َل لِ َع َربِ ٍّ َعمَى َع َج ِم ٍّ َ ،وَال لِ َع َج ِم ٍّ َعمَى َع َربِ ٍّ َ ،وَال أ ْ
 .2حديث الظب َ ( :ال َ ْ
َح َم َر َعمَى أ ْ
()2
َح َم َر ،إِ َّال بِالتَّ ْق َوى)  ،ووجو الداللة منوَّ :
أن التفضيل قد يراد به التفضيل عظد اهلل
َس َوَد َعمَى أ ْ
َوَال أ ْ
اآلخرة ،والتفضيل

تعالى

اهلل

مقدار المحبة

الدظيا قط ،وال يتعم

بالتفضيل

صفات

الكفاءة المؤثرة بين الرجل والمرأة ،وقد يراد به أيضاً قطع أي تفضيل بين الظاس إال عمى أساس الدين
والتقوى ،حتى
ال ُي ُّ
حتع به

الصفات الت تتعم بالكفاءة

الكفاءة

الظكاح ،وما دام هظاك احتمال بين هذين المعظيين،

الظكاحَّ ،
ألظه إذا تطر إلى الدليل االحتمال بطل به االستدالل(.)3

المطمب الخامس :قاعدة :األصل في الكالم الحقيقة وال يصرؼ عن الحقيقة إال بقرينة ،وتطبيقاتيا.

أوالً :معنى القاعدةَّ :
أن الكالم يجب أن ُيحمل معظاه إلى أول ما يتبادر إلى الذهن وهو حقيقته،
ُيحكم به إال إذا َّ
مما ُيستعمل به
دل عميه دلي ُل آخر يخرجه عن كوظه حقيقة إلى معظى مجازي (أي َّ

المفظ عمى غير المعظى الحقيق )( ،)4وهذه القاعدة من القواعد الرئيسية عظد األصوليين قال الرازي:

(ورابعها إجماع الكل عمى أن األصل

الكالم الحقيقة) (.)5

ثانياً :تطبيقات القاعدة المتعمقة بأحكام العضل.
قوله تعالى  :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﭼ( ،)6ووجو الداللة منوَّ :
أن الظه الوارد

اآلية يفيد التحريمَّ ،
ألن حقيقة الظه ه طمب الترك

يتعدى المعظى الحقيق هذا إلى غيره إال بقريظة تخرجه عن حقيقته إلى
عمى وجه الحتم وااللزام ،وال ّ
إحدى المعاظ المجازية (كالكراهة مثالً) ،مذلك عظد تطبي القاعدة عمى هذا الدليل ظقولَّ :
بأن
األصل

التحريم.

الكالم الحقيقةُ ،يحمل المعظى

الظه الوارد عن العضل

اآلية عمى حقيقته وهو

) )1اظظر :مصظف عبد الر از (:ج ،)152/6ح(.)10324
) )2أخرجه أحمد

مسظده (ج  ،)474 /38ح (.)23489

) )3اظظر :الزركش  :البحر المحيط ،)208/4 ( ،الحظبم  :القواعد والفوائد االصولية وما يتبعها من االحكام
الفرعية( ،ص.)311
) )4اظظر :السيوط  :األشباه والظظائر( ،ص.)63
) )5الرازي :المحصول.)341/1( ،
) )6سورة البقرة :اآلية (.)232
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الخاتمة

بعد دراسة موضوع عضل المرأة من الظكاح من خالل القواعد الفقهية واألصولية ،قد خمص الباحث

إلى جممة من الظتائع والتوصيات عمى الظحو التال :
أوالً :النتائج.

 .1لم يتعرض قاظون األحوال الشخصية الفمسطيظ

لمعظى العضل صراحة ،ولكظه وضح

الحاالت الت يزوج يها القاض المرأة بسبب العضل.

 .2يظص قاظون األحوال الشخصية الفمسطيظ عمى أن القاض يزوج المرأة إذا كان العاضل هو
األب أو الجد ،شريطة أن يكون العضل لسبب غير مشروع ،وأن تكون قد أتمت ثماظية عشرة

عاماً.

 .3أما لو كان العاضل غير األب أو الجد ،ممقاض أن يزوج البكر من الكفء إذا طمبت ذلك،
شريطة أن يكون العضل لسبب غير مشروع ،وأن تكون قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها.

 .4يترتب عمى عضل الظساء من الظكاح آثار وخيمة ،مثل :اظتشار ظاهرة العظوسة
المسمم ،و تح أبواب الفتظة ،واظتشار الكراهية

ظفوس الظساء.

المجتمع

 .5ال يعتبر الول عاضالً لموليته إال إذا قصد اإلضرار بها ،إن مظعها الزواج لمصمحة شرعية
معتبرة ال يتظاوله التحريم.

 .6إذا ضي

الزوج عمى زوجته ظمماً اتسع لها األمر بر ع حالها إلى القاض

بيظهما ،واذا ضا

األمر عمى الزوج

اتسع له األمر بالتضيي لمخمع.

 .7إذا ثبت عضل الول
السمطان.

لفض الظزاع

إمساكها بالمعروف بسبب مباشرتها لفاحشة الزظا

لموليته بال مبرر شرع

اظتقمت الوالية إلى الول

األبعد ،ثم إلى

ثانيا :التوصيات:
ً
 .1العمل الجاد من خالل الو ازرات المختمفة مثل :مجمس القضاء األعمى ،وو ازرة األوقاف،
الثقا ة ،التعميم ،شئون المرأة ،إلظهار حقو الزوجين ،وحقو المرأة عمى زوجها عمى وجه
الخصوص ،وتبصير الظاس بالتصر ات الت تظطوي تحت العضل المحرم.
 .2يوص الباحث المجمس التشريع الفمسطيظ العمل عمى إقرار عقوبة توقع عمى العاضل من
الرجال،

حال ثبت العضل لدى القاض بطريقة من طر اإلثبات المعتبرة.
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
ابن الممقن ،سراج الدين أبو حفص عمر بن عم

األظصاري1431 ( .ه 2010 /م) .األشباه

والنظائر في قواعد الفقو .الرياض :دار ابن القيم لمظشر والتوزيع .ط.1
ابن المظذر ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المظذر الظيسابوري1425 ( .ه2004 /م) .اإلجماع .دار
المسمم لمظشر والتوزيع .ط .1تحقي  :ؤاد عبد المظعم أحمد.
ابن بطال ،أبو الحسن عم

بن خمف بن عبد الممك ( .د.ت) .شرح صحيح البخاري .الرياض:

مكتبة الرشد .د.ط.
ابن تيمية ،تق الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن تيمية الحراظ 1426 ( .ه 2005/م).
مجموع الفتاوى .دار الو اء .ط .3تحقي  :أظور الباز و عامر الجزار.
ابن قدامة ،أبو محمد مو

الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد الجماعيم

الحظبم 1388( .ه).

المغني .مكتبة القاهرة( .د.ط).
ابن مظظور ،محمد بن مكرم بن مظظور األ ريق المصري ( .د.ت) .لسان العرب .ط .1بيروت :دار
صادر.
أبو داوود ،سميمان بن األشعث السجستاظ 1424( .ه) .سنن أبي داوود .الرياض :مكتبة المعارف
لمظشر والتوزيع .ط .2حكم عمى أحاديثه :محمد ظاصر الدين األلباظ .
أحمد بن عم

بن حجر العسقالظ 1426 ( .ه 2005/م) .فتح الباري بشرح صحيح البخاري.

الرياض :دار طيبة .ط .1اعتظى به :أبو قتيبة ظظر بن محمد الفارياب .
األلباظ  ،محمد ظاصر الدين1399 ( .ه1979 -م) .إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل.
المكتب اإلسالم  .ط.1
اآلمدي ،أبو الحسن سيد الدين عم بن أب عم بن محمد بن سالم الثعمب  ( .د.ت) .اإلحكام في
أصول األحكام .د.ط.
األظصاري ،زكريا ( .د .ت ) .أسنى المطالب في شرح روض الطالب .بيروت :دار الكتب العممية.
ط.1
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البخاري ،أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل1403( .ه) .الجامع الصحيح .القاهرة :المطبعة السمفية
ومكتبتها .ط .1رقَّم كتبه :محمد ؤاد عبد الباق .
بو طالب ،عبد الهادي ( .د،ت ) .معجم تصحيح لغة اإلعالم العربي .د.ط.
التبريزي ،محمد بن عبد اهلل الخطيب1405 ( .ه1985 /م) .مشكاة المصابيح .د.ط .بيروت:
المكتب اإلسالم  .تحقي  :محمد ظاصر الدين األلباظ .
الترمذي ،محمد بن عيسى بن سورة( .د.ت) .سنن الترمذي .الرياض :مكتبة المعارف .ط .1عم
عميه وخرج أحاديثه :محمد ظاصر الدين األلباظ .
التميم  ،أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم
ِ ِ
ِ
المكرمة.
الم َرام .مكتَبة األسدي .م ّكة
البسام1423 ( .ه .)2003/توض ُ
يح األح َكام من ُب ُ
ّ
موغ َ
ط.5

الحميري ،ظشوان بن سعيد اليمظ 1420 ( .هو1999/م) .شمس العموم ودواء كالم العرب من
الكموم .دار الفكر المعاصر .بيروت.ط.1
الدراقطظ  ،عم بن عمر1424 ( .ه2004 /م) .سنن الدار قطني .مؤسسة الرسالة .ط .1تحقي :
شعيب األرظاؤوط وآخرون.
الدسوق  ،محمد بن أحمد بن عر ة المالك  ( .د.ت) .حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير .دار
الفكر( .د.ط).
الرازي ،أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيم 1418 ( .ه1997/م).
المحصول .مؤسسة الرسالة .ط.3
الرز الحسيظ  ،أبو الفيض ،الممقّب بمرتضى ( .د.ت ) .تاج
محمد بن عبد ّا
محمد بن ّ
الزبيديّ ،
العروس من جواىر القاموس .د.ط.

الزرقا ،أحمد بن محمد1409 ( .ه 1989 /م) .شرح القواعد الفقيية .دمش  :دار القمم .ط.2
راجعها :عبد الستار أبو غدة.
ساب  ،سيد1397 ( .ه1977/م) .فقو السنة .دار الكتاب العرب  ،بيروت – لبظان .ط.3
السبك  ،تاج الدين عبد الوهاب بن تق الدين1411 ( .ه 1990 /م) .األشباه والنظائر .دار الكتب
العممية .ط.1
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السبك  ،عم بن عبد الكا

السبك 1416 ( .ه 1995 /م) .اإلبياج في شرح المنياج .بيروت:

لبظان ،دار الكتب العممية .د.ط.
السرخس  ،محمد بن أحمد بن أب سهل1409 ( .ه1989 /م) .المبسوط .دار المعر ة .بيروت.
ط.1
السيوط  ،عبد الرحمن بن أب بكر ،جالل الدين1411 ( .ه 1990 /م) .األشباه والنظائر .دار
الكتب العممية .ط.1
الشربيظ  :شمس الدين محمد بن الخطيب ( .د.ت) .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ
المنياج .بيروت :لبظان.ط ،1دار احياء التراث العرب .
الشربيظ  ،شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشا ع 1421( .ه2000/م) .مغني المحتاج إلى
معرفة معاني ألفاظ المنياج .دار الكتب العممية( .د.ط) .تحقي  :عم محمد معوض وعادل
عبد الموجود.
الشوكاظ  ،محمد بن عم بن محمد1428 ( .ه 2007 /م) .فتح القدير الجامع بين فني الرواية
والدراية من عمم التفسير .بيروت :دار المعر ة .ط .4اعتظى به :يوسف الغوش.
الصاعدي ،عبد الر از بن راج1422 ( .ه 2002 /م) .تداخل األصول المغوية وأثره في بناء
المعجم العربي .الجامعة اإلسالمية بالمديظة المظورة .ط.1
الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ( .د.ت) .تيذيب اآلثار .د.ط.
الطو  ،سميمان بن عبد القوي بن الكريم1407( .ه1987 /م) .شرح مختصر الروضة .مؤسسة
الرسالة ،ط .1تحقي  :عبد اهلل بن عبد المحسن الترك .
عبد رب الرسول ،القاض عبد رب الظب بن عبد رب الرسول األحمد ظكري1421 ( .ه 2000/م).
دستور العمماء أو جامع العموم في اصطالحات الفنون .بيروت :دار الكتب العممية.ط.4
عمر ،كوثر محمد1997( .م) .عوامل استقرار األسرة في الكتاب والسنػة .د.ط .دار خضر
لمطباعة والظشر والتوزيع  ،بيروت .
العمراظ  ،أبو الحسين يحيى بن أب الخير بن سالم1421 ( .ه2000 /م) .البيان في مذىب اإلمام
الشافعي .جدة :دار المظهاج .ط.1

()941

24

مجمة جامعة األزىر -غزة ،سمسمة العموم اإلنسانية  ،9149المجمد  ،94العدد 4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol21/iss1/7

?????? ?? ?????? ??? ?????? ???????? ????????? ??????? ??????? ???:

القواعد الفقيية واألصولية المتعمقة بأحكام عضل المرأة عن النكاح

تيسير عمم
العظزي ،عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب1418 ( .ه 1997 /م).
ُ
أصول الفقو .بيروت :مؤسسة الريان لمطباعة والظشر والتوزيع .ط.1

العيظ  ،بدر الدين محمود بن أحمد( .د .ت) .عمدة القاري شرح صحيح البخاري .د.ط .دار إحياء
التراث العرب  .بيروت.
الغزال  ،أبو حامد محمد بن محمد الطوس 1417 ( .ه) .الوسيط في المذىب .القاهرة :دار
السالم .القاهرة .ط.1
الفيوم  ،أحمد بن محمد بن عم ( .د.ت) .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .بيروت:
المكتبة العممية( .د.ط).
القرطب  ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد1395( .ه1975/م) .بداية المجتيد
و نياية المقتصد .مطبعة مصطفى الباب الحمب وأوالده ،مصر .ط.4
الكاساظ  ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحظف 1406( .هو) .بدائع الصنائع في ترتيب
الشرائع .دار الكتب العممية .ط.2
الماوردي ،أبو الحسن عم بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي1419( .ه1999 /م).
الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي وىو شرح مختصر المزني .دار الكتب العممية.
د.ط .تحقي الشيخ عم محمد معوض و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
المباركفوري ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ( .د.ت) .تحفة األحوذي .د.ط .بيروت :دار الكتب
العممية.
المرداوي ،عالء الدين أبو الحسن عم بن سميمان الدمشق الصالح الحظبم  ( .د.ت) .اإلنصاؼ
في معرفة الراجح من الخالؼ .دار إحياء التراث العرب  ،ط.2
المرداوي ،عم بن سميمان1421 ( .ه 2000/م) .التحبير شرح التحرير .الرياض :مكتبة الرشد.
ط .2تحقي  :عبد الرحمن بن عبد اهلل الجبرين.
مسمم ،أبو الحسين بن الحجاج القشيري الظيسابوري1427 ( .ه2006 /م) .صحيح مسمم .دار
طيبة.ط .1عظ به :أبو قتيبة ظظر محمد الفارياب .
مصطفى وآخرون( ،د.ت) .المعجم الوسيط .دار الدعوة .د.ط .تحقي  :مجمع المغة العربية.
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المظاوي ،زين الدين محمد بن تاج العار ين بن عم

بن زين العابدين الحدادي( .

1410ه1990/م) .التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ .دار عالم الكتب ،القاهرة ،ط.1
ظويوات ،موسى بن محمد بن الممياظ األحمدي1979 ( .م) .معجم األفعال المتعدية بحرؼ .ط.1
دار العمم لمماليين.
الهيثم  ،أحمد بن محمد بن عم

بن حجر ( .د.ت) .تحفة المحتاج في شرح المنياج .المكتبة

التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد .د.ط.
الواحدي ،عم بن أحمد الواحدي ( .د.ت) .الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .د.ط .تحقي  :صفوان
عدظان داوودي.
اليحصب  ،أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض1419 ( .ه1998 /م) .إكمال المعمم بفوائد
مسمم .المظصورة :دار الو اء لمطباعة .ط .1تحقي  :يحيى إسماعيل.
اليحصب  ،عياض بن موسى بن عياض( .د.ت) .مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار .د.ط.
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