العرف وأثره يف األحوال الشخصية يف الفقه اإلسالمي
والقانون الكويتي
د .أحمد الصويعي شليبك

امللخص

أستاذ مساعد ،كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية ،جامعة الكويت

يتناول هذا البحث مسألة مهمة وهي :العرف وأثره في األحوال الشخصية في الفقه
اإلسالمي والقانون الكويتي ،وقد عمد الباحث إلى دراسة العرف وما يتعلق به من
مسائل ،ثم دراسة بعض املسائل الفقهية التطبيقية على العرف ،وهو األمر الذي استدعى
تقسيم البحث إلى متهيد مت فيه تعريف العرف والعادة في الفقه والقانون ،وأقسامه،
وإلى مبحث أول مت فيه عرض أركان العرف وشروطه في الفقه والقانون وحجيته ،فيما
تناول املبحث الثاني تطبيقات العرف في قانون األحوال َّ
الشخصية في الفقه والقانون.
وبالنظر لطبيعة املوضوع ،فقد استخدم الباحث املنهج الوصفي واالستقرائي
واالستنباطي والتحليلي الذي يحقق هدف البحث ،ويالئم محتواه.
ومتخض البحث عن استنتاجات عدة ،وكانت نتيجته اإلجمالية تؤكد مسألة العرف وأن
له أثرا ً في املسائل الفقهية.
كلمات دالة :العرف ،العادة ،الكفاءة ،الطالق ،املعتدة.
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املقدمة

إن الله عز وجل قد خص هذه األمة عن سائر األمم بخصائص عظيمة ،ومناقب جليلة،
خصها بخير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ،وختم بها وبدينها األمم واألديان،
فقد َّ
ً
ً
ً
ً
وجعل هذا الدين كامال ال يحتاج إلى زيادة ،وجعله شامال مستوعبا ملا كان موجودا ،وملا
سيستجد من أمور وقضايا ومسائل.
فجاء التشريع اإلسالمي شامالً لنواحي احلياة املختلفة ،وأوضاعها املتباينة ،فهو قد
أبان للناس أحكام عباداتهم ومعامالتهم ،وسائر ما يستجد عليهم من أمور احلياة ،وهو
في أثناء ذلك قد جعل العلماء من أعظم الناس مكانة ومنزلة ،وذلك ملا يقومون به من مهمة
عظيمة جليلة ،أال وهي وظيفة البيان والتبليغ ألحكام هذا الدين .قال الله تعالى{ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ}(.)1
والشريعة اإلسالمية تعتمد على مصادر عدة يستند إليها الفقهاء في استنباط األحكام
الشرعية منها العرف ملا له من أهمية كبرى ،إذ يرجع إليه في مسائل كثيرة من أبواب
الفقه املختلفة ،وفي ذلك رفع للحرج واملشقة ،ألن عدم مراعاة أعراف الناس وعاداتهم
التي اطمأنت إليها نفوسهم ،وقبلتها طباعهم السليمة يوقعهم في احلرج واملشقة ،وما
جاء اإلسالم إال ليرفع احلرج ويدفع املشقة ،قال تعالى{ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮱﮰ}(.)2
ولقد سبقت الشريعة اإلسالميَّة الشرائع الوضعية التي جتعل للعرف مكا ًنا كمصدر من
مصادر القانون إلى جانب النّصوص القانونيَّة املكتوبة؛ ذلك ألن الشريعة اإلسالمية
تقيم أحكامها على أساس العدالة والرفق بالناس ورفع احلرج عنهم ،وتستهدف حتقيق
املصالح ودرء املفاسد.
أهمية املوضوع
تتمثل أهمية املوضوع بالنقاط التالية:
أوال ً -كون مسائل العرف املتناولة من املسائل التي تعم بها البلوى ،وال يكاد يخلو منها
بيت.
ثانيا ً -تغير األعراف عبر الزمان ،احتيج معه لتغير األحكام ،وضوابطها في الوقت
احلاضر.
((( سورة آل عمران ،اآلية .187
((( سورة احلج ،اآلية .78
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مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البحث في تغير األعراف التي اعتمد عليها الشارع ،وجعلها مرجعا ً في
كثير من مسائل األحوال الشخصية ،مثل :النفقة والرضاع والعدة ،والطالق.

أسئلة البحث
 -1ما هي حقيقة العرف الشرعية واللغوية؟  -2ما هي أبرز القضايا املتعلقة باملرأة التي
تغيرت بالعرف على مر الزمان؟  -3ما هو موقف القانون الكويتي من العرف في قضايا
األحوال الشخصية املتعلقة باملرأة؟

الدراسات السابقة
لم أجد من خالل اطالعي من كتب في هذا املوضوع ،ولكن وجدت من كتب في موضوع
العرف بشكل عام ،ومن ذلك:
 أحمد فهمي أبو سنة ،العرف والعادة في رأي الفقهاء ،مطبعة األزهر ،القاهرة.1947 ، السيد صالح عوض ،أثر العرف في التَّشريع اإلسالمي ،دار الكتاب اجلامعي ،القاهرة. أحمد بن علي سير املباركي ،العرف وأثره في الشريعة والقانون ،مؤسسة فؤادبعينو ،بيروت1412 ،هـ1992 -م.
فهذه الكتب وغيرها تكلمت عن موضوع العرف من حيث التعريف واألركان
والشروط مقارنة بالقانون.

منهجية البحث
اعتمدت في كتابة هذا البحث على :املنهج االستقرائي ،وذلك بتتبع األقوال ،واألدلة،
واملسائل املتعلقة بالعرف في الشريعة اإلسالمية وقانون األحوال الشخصية الكويتي،
وقرنت ذلك باملنهج التحليلي لألقوال واألدلة ،وربط هذه األقوال بالعرف ،واالستدالل
االستنباطي حيث ذكرت األدلة التي اعتمد عليها العلماء ووجه االستدالل ،وحتليل
األسباب املؤدية إلى أخذ قانون األحوال َّ
الشخصيَّة الكويتي بها؛ إليجاد احللول املناسبة
للمشكالت التي تواجه املجتمع مبا يتناسب مع ظروفه احلاليَّة ،ومقارنتها مع املذاهب
الفقهية.
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خطة البحث
قسمت البحث إلى مطلب متهيدي ومبحثني ،وذلك على النحو اآلتي:
مطلب متهيدي :تعريف العرف في الشريعة والقانون
املبحث األول :أركان العرف وشروطه
املبحث الثاني :تطبيقات العرف في قانون األحوال َّ
الشخصية
اخلامتة :وبينت فيها أهم النتائج
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مطلب متهيدي
تعريف العرف في الشريعة والقانون
نبحث في هذا املطلب معنى العرف في الفقه والقانون ،ونبينه كما يلي:

الفرع األول
تعريف العرف في اللغة واالصطالح
أوالً -تعريف العرف في اللغة
العرف في اللغة :مصدر عرف يعرف عر ًفا ،وعرفا ًنا بكسر العني والراء ،وكلها تدل على
معنى العلم ،وإدراك الشيء( .)3وأصل مادة العرف يدل على أمرين:
الت ٍع ًرفْا}(،)4
األمر األول :تتابع الشيء متصالً بعضه ببعض ،ومنه قوله تعالىّ { :و مًال ًٍر ّس ٌ
أي متتابعات .واألمر الثاني :الطمأنينة والسكون إلى الشيء ،يقال :عرف فالن فال ًنا
عرفا ًنا ومعرفة ،وعرفه عرفا ًنا ،علمه ،فهو عارف ،وهذا يدل على سكونه إليه؛ ألن من
عرف شيئًا سكن إليه ،ومن أنكر شيئًا توحش منه ونبا عنه(.)5

ثانياً -تعريف العرف في االصطالح
ذكر الفقهاء للعرف تعريفات متعددة بعضها قريب من بعض نذكر منها اآلتي:
 .1ع َّرف اإلمام النسفي العرف بأنه« :ما استقر في النفوس من جهة العقول ،وتلقته
الطباع السليمة بالقبول»( .)6وهذا التعريف ساوى بني العادة والعرف ،فمدلولهما
عنده واحد ،فما يطلق عليه عرف يطلق عليه عادة ،والعكس بالعكس.
 .2ع َّرف اإلمام اجلرجاني العرف بأنه« :ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول،
وتلقته الطبائع بالقبول»( .)7وهذا التعريف قريب من تعريف النسفي.
 .3ع َّرفه الشيخ أبو سنة بأنه« :األمر الذي اطمأنت إليه النفوس ،وعرفته ،وحتقق في
((( ابن منظور ،لسان العرب 746/2؛ ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة 281/4؛ الفيروز آبادي ،القاموس
احمليط ،ص 173؛ إبراهيم أنيس ومجموعة من األساتذة ،املعجم الوسيط 601/2
((( سورة املرسالت ،اآلية .1
((( ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة .281/4
((( النسفي ،كشف األسرار .718/2
((( اجلرجاني ،التعريفات ،ص .130
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قرارتها ،وألفته مستندة في ذلك إلى استحسان العقل ،ولم ينكره أصحاب الذوق
السليم في اجلماعة»(.)8
 .4ع َّرفه الشيخ خالف بأنه« :ما يتعارفه الناس ويسيرون عليه غالباً ،من قول أو
فعل»(.)9
وميكن تعريف العرف بأنه« :ما تعارف عليه أكثر الناس ،وساروا عليه من قول أو فعل،
سواء أكان في جميع العصور أم في عصر معني ،مما ال يخالف الشريعة».

شرح التعريف

لفظ (ما) :عام يشمل ما تعارفه أكثر الناس ،سواء أكان صحيحا ً أم فاسداً ،وسواء أكان
قوليا ً أم فعلياً؛ ألن (ما) من صيغ العموم.
(أكثر الناس) :قيد يخرج العادة الفردية ،وما اعتادته القلة ،كما يخرج العرف املشترك.
(من قول أو فعل) :فيه إشارة إلى قسمي العرف القولي والعملي ،سواء أكان فعالً أم
تر ًكا؛ ألن الترك يع ّد فعالً ،كما في قوله تعالى{ :كّ ا ٍنوا ال ّي ّت ّن ّاه ًو ّن ّعن ٍَم ّ
نك ُر ّف ّعلٍو ٍه ّل ٌب ًئ ّس ّما
ٍون}( ،)10فقد س ّمى الله عز وجل تركهم التناهي عن املنكر فعالً ،وأنشأ لهم الذم
كّ ا ٍنوا ّي ًف ّعل ّ
على هذا الفعل.
(مما ال يخالف الشريعة) :قيد يخرج به العرف الفاسد؛ ألن ما يخالف الشرع ال يجوز العمل
مبقتضاه ،وال يحكم في شؤون الناس وحياتهم.
(الشريعة) :ولم أقل (نصا ً شرعياً)؛ ألن الشريعة أع ّم وأشمل ،فهي حتتوي جميع
النصوص الشرعية ،ولكن نصوص الشرع ليست كل الشريعة ،فقد يكون العرف مخالفا ً
ملقصد من مقاصد الشرع ،أو متعديا ً على مصلحة من مصالح املسلمني املعتبرة شرعا ً
ودون مخالفة لنص معني.

الفرع الثاني
تعريف العادة في اللغة واالصطالح

أوالً -تعريف العادة في اللغة

العادة في اللغة :مأخوذة من العود أو املعاودة وهي الديدن والدأب ،واالستمرار على
((( أبو سنة ،العرف والعادة ،ص .8
((( خالف ،مصادر التَّشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه ،ص .145
( ((1سورة املائدة ،اآلية .79
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الشيء مبعنى التكرار ،والعادة اسم لتكرير الفعل أو االنفعال حتى يصير سهالً تعاطيه
كالطبع .سميت بذلك ألن صاحبها يعاودها ،أي يرجع إليها مرة بعد أخرى(.)11

ثانياً -تعريف العادة في االصطالح
 .1ع َّرف ابن أمير احلاج العادة بأنها« :األمر املتكرر من غير عالقة عقلية»( .)12وهذا
التعريف شامل للقول والفعل م ًعا ،ولكل أمر يحصل مرة بعد مرة ،إن لم تكن
عالقته عقلية ،فكل ما تكرر ولم تكن عالقته عقلية ،هو عادة ،سواء أكان صاد ًرا
من الفرد أم من اجلماعة ،وسواء أكان مصدره أم ًرا طبيعيًا ،أم األهواء والشهوات،
أم حاد ًثا(.)13
 .2وع َّرفها اجلرجاني بأنها :ما استمر الناس عليه على حكم العقول ،وعادوا إليه مرة
بعد أخرى(.)14

ثالثاً -الفرق بني العرف والعادة
هناك من العلماء كابن عابدين( )15وخالف( )16من يستعمل العرف والعادة مبعنى واحد؛
ألن مؤداهما واحد ،فإذا عطف أحدهما على اآلخر ،يكون ذلك من باب التأكيد.
وهناك من العلماء من ف َّرق بني العرف والعادة ،وجعل العادة أعم من العرف؛ ألنها تشمل
العادة الناشئة عن عامل طبيعي ،والعادة الفردية ،وعادة اجلمهور التي هي العرف،
فبينهما عموم وخصوص مطلق؛ ألن العادة أعم مطلقا ً وأبداً ،والعرف أخص ،إذ هو عادة
مقيدة مبا تلقته الطبائع السليمة بالقبول ،ثم إن التكرار في العرف يجب أن يكون أكثر مما
في العادة ،حتى تستقر النفوس عليه .فكل عرف هو عادة ،وليست كل عادة عرفاً ،ألن
العادة قد تكون فردية ،أو مشتركة(.)17

(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1

ابن منظور ،لسان العرب 311/4؛ الفيومي ،املصباح املنير 521/2؛ ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة
.181/4
ابن أمير حاج ،التقرير والتحبير.350/1 ،
أبو سنة ،العرف والعادة ،ص 11؛ د .يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط ،2
1433هـ 2012 /م ،ص 27؛ محمد بن صدقي البورنو ،الوجيز ،ص .274
اجلرجاني ،التعريفات ،ص .194
ابن عابدين ،مجموعة رسائل ابن عابدين 144/2
خالف ،مصادر التشريع اإلسالمي ،ص .145
الزرقا ،املدخل الفقهي العام 843/2؛ بدران ،أصول الفقه اإلسالمي ،ص .225
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الفرع الثالث
تعريف العرف في القانون

اهتم رجال القانون مبعنى العرف باعتباره مصدرا ً من مصادر القانون ،وخصوه ببحث
منفصل عند دراستهم للمصادر األصلية واالحتياطية (التبعية) للقانون ،وذلك للدور
املهم الذي يلعبه العرف في تأسيس القاعدة القانونية ،ويتفاوت دوره بني فروع القانون
املختلفة ،وقد ذكروا له تعاريف متعددة نذكر منها ما يلي:
 .1مجموعة القواعد التي تنشأ من درج الناس عليها ،يتوارثونها جيالً عن جيل،
والتي تعتبر ملزمة لهم ،مبعنى أن يكون لها جزاء قانوني ،كالقانون املسنون
سواء بسواء(.)18
 .2مصدر ينشئ القاعدة القانونية عن طريق اعتياد الناس على متابعة سلوك معني،
واستقرار اإلميان في نفوسهم بأن هذا السلوك قد صار ملز ًما(.)19
فالعرف عند القانونيني يطلق ويراد به :االعتياد امللزم ،والقاعدة التي تولدت عن هذا
االعتياد .ويعني هذا أن العرف يطلق على السبب املؤدي إلى القاعدة ،كما يطلق على
القاعدة نفسها املتولدة من هذا السبب ،فاالعتياد على مسلك ما مع الشعور بااللتزام هو
السبب املؤدي إلى القاعدة العرفية(.)20

مقارنة بني الشريعة والقانون
أ .إذا نظرنا إلى ما ذكره علماء القانون في تعريفهم للعرف ،وجدنا أنه كي يطابق
التعريف القانوني التعريف الشرعي ،يجب أن ُيضاف إلى القانوني عبارة« :تلقي
الطباع السليمة له بالقبول ،وأال يخالف القواعد القانونية أو يقره القانون».
وهذا هو ما ذكروه في حديثهم عن العرف املعتبر لدى علماء القانون ،ومع ذلك
فإن القانون يق ّر من األعراف ،ما ال تقره الشريعة ،كالتعامل بالربا ،واعتبار العمل
في املالهي وغيرها عمالً يقره القانون ويحميه.
ب .العرف عند رجال القانون اخلاص يختلف عنه عند فقهاء الشريعة اإلسالمية،
الذين يرون أن العرف هو مجرد االعتياد على مسلك معني ،فعنصر اللزوم ال
تأثير له عند فقهاء الشريعة اإلسالمية في تكوين العرف ،حتى من يفرق منهم
( ((1السنهوري وأبوستيت ،أصول القانون ،ص 78؛ سلطان ،املبادئ القانونيَّة العامة ،ص .138
( ((1الوكيل ،املدخل لدراسة القانون ،ص 178؛ أسود ،القانون املدني (املدخل واألموال) ،ص .71
( ((2حسنني ،العرف والعادة ،ص .33
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بني العادة والعرف ال ينظر إلى هذا العنصر ،بل يجعل أحدهما أعم من اآلخر،
وكالهما له تأثير في األحكام ،وهذا أمر طبيعي إذ اإللزام أثر من آثار العرف؛ ألن
شأن القاعدة أن تكون ملزمة(.)21

الفرع الرابع
أقسام العرف
ينقسم العرف بحسب االعتبارات التي ينظر إليه فيها إلى أقسام متعددة ،نذكر منها ما
يلي:
التقسيم األول -باعتبار طبيعته ،فهو ينقسم إلى عرف قولي ،وعرف عملي
 .1العرف القولي
هو أن يتعارف قوم على إطالق لفظ معني ملعنى ،بحيث ال يتبادر عند سماعه إال
ذلك املعنى( ،)22كتعارفهم على إطالق لفظ الولد على الذكر دون األنثى ،مع أنه في
اللغة يشمل الذكر واألنثى(.)23
 .2العرف العملي
هو اعتياد الناس على شيء من األفعال العادية ،أو املعامالت املدنية( ،)24كداللة
سكوت البكر البالغة عند استئذانها في عقد الِنكاح على اإلذن فيه والرضا به؛
ألن داللة العرف في مثلها من اخلجل تفيد ذلك ،وتعارف الناس في بعض البالد
تعجيل جزء من مهور النساء كالنصف ،أو الثلثني ،وتأجيل الباقي إلى ما بعد
الوفاة أو الطالق ،ونفقة الزوجة الواجبة لها على زوجها يرجع في تقديرها إلى
املتعارف املعتاد بني أمثالهما ،وبحسب حالهما غنى وفق ًرا(.)25
(((2
(((2
(((2

(((2
(((2

عوض ،أثر العرف في التَّشريع اإلسالمي ،ص 55-54؛ حسنني ،العرف والعادة ،ص .34
ابن أمير حاج ،التقرير والتحبير 350/1؛ شلبي ،أصول الفقه اإلسالمي ،ص 313؛ اجليدي ،العرف
والعمل في املذهب املالكي ،ص .94
القرافي ،الفروق 172/1؛ ابن فرحون ،تبصرة احلكام 57/2؛ ابن تيمية ،كتب ورسائل وفتاوى ابن
تيمية في الفقه ،ص 97؛ الزرقا ،املدخل الفقهي العام 843/2؛ بدران ،أصول الفقه اإلسالمي ،ص 226؛
مكداش ،تغير األحكام ،ص 103؛ السوسوة ،التخصيص بالعرف وأثره في الفقه اإلسالمي ،مجلة
الشريعة والقانون ،العني ،اإلمارات العربيَّة املتحدة ،العدد  ،2007 ،32ص .365
الزرقا ،املدخل الفقهي العام 876/2؛ اجليدي ،العرف والعمل ،ص .97
الزرقا ،املدخل 876/2؛ مكداش ،تغير األحكام ،ص 104؛ املباركي ،العرف ،ص 76؛ اجليدي ،العرف
والعمل ،ص97؛ شلبي ،أصول الفقه ،ص 314؛ بدران ،أصول الفقه ،ص .226
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التقسيم الثاني -باعتبار صدوره ،فالعرف ينقسم إلى عرف عام وعرف خاص
 .1العرف العام
ميا وحديثًا ،وسواء أكان فعليًا أم قوليًا(،)26
هو ما تعارفه عامة أهل البالد قد ً
()27
كتعارفهم على بيع املعاطاة ،واالستصناع .
 .2العرف اخلاص
مخصوصا ببلد أو مكان دون آخر ،أو بفئة من الناس دون أخرى،
هو الذي يكون
ً
كتعارف منطقة أو بلد على تسجيل األثاث للزوج أو الزوجة ،وتعارف أهل
مصر على أن ما يقدمه اخلاطب إلى مخطوبته من احللي والهدايا املختلفة ال يعد
مه ًرا ،أو تعارف بعض البلدان على تعجيل أجرة البيوت ،أو تعارف أهل احلرف
خاصة أللفاظ معينة ال يستعملها غيرهم(.)28
والصناعات على معان
ّ
وهذا العرف متنوع متجدد ،كثيرة صوره ،ال تقف عند حد؛ ذلك ألن مصالح
الناس والطرق املوصلة إلى حتقيقها وحوائجهم وعالئقهم متجددة أب ًدا.
التقسيم الثالث -باعتبار حكمه ،فهو ينقسم إلى عرف صحيح ،وعرف فاسد
 .1العرف الصحيح
هو ما تعارفه الناس ولم يخالف النص الشرعي وال اإلجماع ،وال ُيف ّوت مصلحة
شرعية معتبرة ،وال يجلب مفسدة راجحة( ،)29مثل تقسيم املهر إلى مؤجل
ومعجل ،وتعارف الناس على أن ما يقدمه اخلاطب إلى مخطوبته من ثياب ونحوها
يعد هدية وال يدخل في املهر.
 .2العرف الفاسد
هو ما تعارفه الناس ،وكان مخال ًفا لنص من نصوص الشريعة ،أو مقصدا ً من
مقاصدها ،أو قاعدة من قواعدها؛ وهو العرف الذي ألغاه الشارع بأن بنى األحكام
(((2
(((2
(((2
(((2
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ابن عابدين ،رسائل ابن عابدين.125/2 ،
حسنني ،العرف والعادة ،ص 69؛ مفتي ،العرف ،ص 69؛ اجليدي ،العرف والعمل ،ص 99-98؛
الباحسني ،العرف والعادة ،ص 41؛ زيدان ،الوجيز في أصول الفقه ،ص .250
ابن جنيم ،األشباه والنظائر ،ص93؛ األشقر ،نظرات في أصول الفقه ،ص 186؛ الطنطاوي ،أصول
الفقه اإلسالمي ،ص 310؛ الزرقا ،املدخل الفقهي العام848/2 ،؛ زيدان ،الوجيز ،ص .251-250
املباركي ،العرف ،ص 65؛ الباحسني ،العادة محكمة ،ص 44؛ مكداش ،تغير األحكام ،ص 106؛ عوض،
أثر العرف ،ص 142؛ بدران ،أصول الفقه اإلسالمي ،ص 228؛ شلبي ،أصول الفقه ،ص .313
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والتشريعات على خالفه أو نهى عنه صراحة بالتحرمي أو بالكراهة ،كتعارف
الناس على شرب اخلمر ،والتعامل بالربا ،واختالط الرجال بالنساء املتبرجات
في عقد النكاح ،وسحب األموال بالفائدة من املصارف للتجارة ،أو الزراعة ،أو
البناء ،ومشي النساء وراء اجلنائز ،وحرمان املرأة من امليراث وعدم مطالبتها
بالطالق بأي وجه كان(.)30
التقسيم الرابع -باعتبار ثبوته واستقراره وعدمه ،فهو ينقسم إلى
 .1العرف الثابت
هو ما استقر عليه العمل في جميع األعصار من أقوال أو أفعال ،وال يختلف
باختالف األزمان واألشخاص واألحوال؛ ألنه يعود إلى طبيعة اإلنسان
وفطرته( .)31ومن العرف الثابت العرف الشرعي :وهو ما كلف به الشرع وأَمر به،
أَو نهى عنه ،أَو أَذن فيه فعالً أو تر ًكا( ،)32كستر العورة في الصالة ،وإباحة بيع
العرايا ،والقصاص في القتل العمد العدوان.
 .2العرف املتبدل

هو الذي يتبدل ويتغير ،ويكون سببا ً حلكم شرعي ،فيختلف احلكم ويتغير بتغيره
سواء أكان العرف قوالً أم فعالً( ،)33مثل :أن يعتاد في النكاح قبض الصداق قبل الدخول،
وفي بعض البيوع أن يكون بالنقد ال بالنسيئة ،واحلكم فيها يجري على ذلك.

الفرع اخلامس
اعتبار العرف
ينقسم العرف من حيث اعتباره في األحكام إلى ثالثة أقسام:
 .1ما قام الدليل الشرعي على اعتباره
وذلك كمراعاة الكفاءة في النِّكاح ،ووضع الد َّية على العاقلة ،فهذا يجب اعتباره
واألخذ به.
(((3
(((3
(((3
(((3

اجليدي ،العرف والعمل ،ص 221؛ النجار ،األدلة املختلف فيها عند األصوليني وتطبيقاتها املعاصرة،
ص 200؛ مفتي ،العرف ،ص 74-73؛ قوته ،العرف .264/1
السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص 90؛ الشاطبي ،املوافقات 283/2؛ أبوسنة ،العرف والعادة ،ص 48؛
البغا ،أثر األدلة املختلف فيها في الفقه اإلسالمي ،ص 242؛ حسنني ،العرف والعادة ،ص .72
الشاطبي ،املوافقات283/2 ،؛ أبوسنة ،العرف والعادة ،ص .46
السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص 88؛ الشاطبي ،املوافقات 285/2؛ الباحسني ،قاعدة العادة محكمة،
ص .48
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 .2ما قام الدليل الشرعي على نفيه
وذلك كعادة أهل اجلاهلية في التبرج ،وطوافهم في البيت عراة ،واجلمع بني
األختني ،وغير ذلك من األعراف التي نهى عنها الشارع ،فهذه األعراف ال
تعتبر.
 .3ما لم يقم الدليل الشرعي على اعتباره أو نفيه
وهذا موضع نظر الفقهاء( ،)34وقد ذهب الفقهاء إلى اعتباره ومراعاته ،وبنوا عليه
الكثير من األحكام ،ولم ينكروا ذلك العرف في األمور التي ال حتديد فيها من
قبل الشارع(.)35

( ((3ابن جنيم ،البحر الرائق190/3 ،؛ القليوبي ،حاشية القليوبي .329/3
( ((3ابن عابدين ،رسائل ابن عابدين .114/2
212
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املبحث األول
أركان العرف وشروطه
سنقوم في هذا املبحث ببيان أركان العرف وشروطه في الشريعة اإلسالمية وفي القانون
الوضعي ،وذلك كما يلي:

املطلب األول
أركان العرف وشروطه في الشريعة اإلسالمية
الركن هو ما البد منه لتصور العقد ووجوده ،سواء أكان جز ًءا منه أم متعل ًقا به( ،)36أو
هو :ما يقوم به ذلك الشيء ،من التقوم إذ قوام الشيء بركنه ،ال من القيام( .)37فما جعله
الشارع ركنًا لشيء يكون جز ًءا من ذلك الشيء ،وينعدم وجوده شر ًعا إذا انعدم الركن
فال حتقق له من دونه ،كاإليجاب والقبول فهما ركنان في عقد الزواج ،وجزء من حقيقته
شر ًعا ،ينعدم العقد بانعدام أحدهما ،وال وجود له من دونهما.

الفرع األول
أركان العرف
لم يتطرق الفقهاء إلى ذكر أركان العرف ،وإمنا ذكروا طائفة من شروط العمل بها ،لكن
بعض العلماء املعاصرين مثل الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني ،تكلموا عن ذلك،
أساسا لبيان ركنه ،وقد رتبوا على تعريفه أن للعرف ركنني،
وجعلوا تعريف العرف
ً
وهما:
 .1االستعمال املتكرر ،تضاف إليه املعقولية ،وفق وجهة من أدخل ذلك في معنى
العرف أو العادة.
 .2رضا وقبول أصحاب الطباع السليمة في املجتمع(.)38

( ((3الصاوي ،بلغة السالك ألقرب املسالك 89/1؛ بدران ،أصول الفقه اإلسالمي ،ص .290
( ((3اجلرجاني ،التعريفات ،ص .149
( ((3الباحسني ،قاعدة العادة محكمة ،ص .58-57
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الفرع الثاني
شروط العرف
الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم املشروط ،وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته(،)39
خارجا عن حقيقته،
أي ما يتوقف وجود احلكم وجو ًدا شرعيًا على وجوده ،ويكون
ً
ويلزم من عدمه عدم احلكم(.)40
فالشرط وصف يتوقف عليه وجود احلكم ،وال يتحقق احلكم الشرعي إال بوجود الشرط،
فحصول اخللل في الشرط يترتب عليه خلل في وصف العقد أو التصرف؛ ألنه أمر خارج
عن حقيقته ،وحقيقته أن عدمه يستلزم عدم احلكم ،كحضور الشاهدين شرط في صحة
عقد الزواج ،يلزم من عدم وجود الشاهدين عدم صحة عقد الزواج ،وال يلزم من وجود
الشاهدين وجود عقد الزواج ،والزوجية من شروط إيقاع الطالق ،فإن لم تتحقق ال يوجد
الطالق ،وال يلزم من وجود الزوجية وجود الطالق(.)41
وقد اشترط الفقهاء عدة شروط للعمل بالعرف ،ال يصح العرف إال بهذه الشروط،
وهي:

الشرط األول -أن يكون العرف مطردًا أو غالبًا
وذلك بأن يستمر العمل به في جميع احلوادث ،أو أغلبها بني الذين تعارفوه دون تخلف،
ويكون هذا العرف شائ ًعا ومشته ًرا بني أهله ،حتى إذا أطلق التصرف ذهبت أذهانهم إلى
املعنى العرفي ،وأن يكون العمل بالعرف كثي ًرا ،وال يتخلف إال قليالً ،بأن يكون جريان
أهل العرف عليها حاصالً في أكثر احلوادث( ،)42كما لو جرى العرف بني الناس في بلد ،أو
إقليم بتعجيل املهر قبل الدخول ،أو تقسيمه إلى معجل ومؤجل؛ فإنه يكون مطر ًدا في هذا
البلد ،أو اإلقليم إذا كان أهله يجرون على احلالة املتعارفة من التعجيل .وقد عبَّر بعضهم
عن هذا الشرط بالقول( :إمنا تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت)(.)43

(((3
(((4
(((4
(((4
(((4
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التفتازاني ،شرح التلويح .146-145/1
السرخسي ،أصول السرخسي 303/2؛ اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام 121/1؛ الفتوحي ،شرح
كوكب املنير 425/1؛ بدران ،أصول الفقه اإلسالمي ،ص 290؛ الزحيلي ،علم أصول الفقه ،ص .148
بدران ،أصول الفقه اإلسالمي ،ص 291؛ الزحيلي ،علم أصول الفقه ،ص .148
الزرقا ،املدخل الفقهي العام 870/2؛ أبو سنة ،العرف والعادة ،ص .56
السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص 92؛ ابن جنيم ،األشباه والنظائر ،ص .94
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الشرط الثاني -أن يكون العرف قائ ًما وموجودًا وقت إنشاء التصرف املراد
حتكيم العرف فيه
وذلك بأن يكون العرف ساب ًقا أو مقار ًنا للتصرف عند إنشائه؛ ألن كل من يقوم بتصرف
من التصرفات القولية أو العملية إمنا يتصرف بحسب ما جرى به العرف ،و ُيقصد من
كالمه ولفظه ما تعارف عليه الناس عند القيام بالتصرف ،ليصح احلمل على العرف
القائم(.)44
وبذلك ال يعتبر العرف املتأخر في التصرفات ،وال يقضى به على من سبق؛ ألن العرف
إمنا يؤثر فيما يوجد بعده ال فيما مضى قبله .ولكن ال يكفي تقدم العرف؛ ألنه البد من
استمراره ومقارنته للتصرف عند إنشائه ،فبذلك يخرج العرف السابق الذي تغيَّر قبل
إنشاء التصرف( ،)45كما لو عقد على امرأة دون التصريح بتعجيل بعض املهر وتأجيل
بعضه ،فإن الرجوع إلى العرف الشائع هو الفاصل في ذلك؛ فإن كان العرف يقضي
بعدم التأجيل وقت إنشاء العقد ،ثم حصل نزاع بني الزوجني بسبب تغير العرف في ذلك
إلى تعجيل بعض املهر وتأجيل بعضه ،فإنه يحكم بالعرف السابق الذي كان موجو ًدا
وقت إنشاء العقد وهو تعجيل املهر كله ،وال يلتفت إلى العرف اجلديد.
الشرط الثالث -أال يعارض العرف تصريحا ً بخالفه
إذا مت التعاقد بني شخصني مع سكوتهما عن العرف القائم في مثل هذه املعاملة ،حيث لم
يتعرضا له بنفي وال إثبات ،فإنه ُيطبَّق في حقهما ويلزم كل واحد منهما به؛ ألنه ال يرجع
إلى العرف وتفسيره إال في حال سكوت أطراف التصرف؛ فإذا صرح العاقدان بخالف
العرف فال اعتبار للعرف()46؛ ألن من القواعد الفقهيَّة املقررة (ال عبرة للداللة في مقابلة
التصريح)(.)47
فلو كان العرف اجلاري في بلد ما عند عقد الزواج أن يعجل نصف املهر ويؤخر النصف
اآلخر إلى أجل ،وسكت الزوج وولي الزوجة عن املهر ،فإنه يرجع إلى العرف الساري،
ولكن لو اشترطت الزوجة أو ولي أمرها تعجيل مهرها كله ،ووافق الزوج على هذا
الشرط ،فإنَّ العرف ال يعتبر وال ُي َح َّكم في هذه احلالة.
(((4
(((4
(((4
(((4

العالئي ،املجموع املذهب في قواعد املذهب 428/2؛ الزركشي ،املنثور في القواعد 364/2؛ أبو سنة،
العرف والعادة ،ص .65
الزركشي ،املنثور في القواعد 364/2؛ مفتي ،العرف عند األصوليني ،ص 62؛ عوض ،أثر العرف في
التَّشريع اإلسالمي ،ص 225؛ ميقا ،الرأي وأثره في مدرسة املدينة ،ص .528
السرخسي ،املبسوط 36/25؛ ابن عبد السالم ،قواعد األحكام في مصالح األنام .158/2
حيدر ،شرح املجلة 28/1؛ األتاسي ،شرح املجلة .38/1
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الشرط الرابع -أال يخالف العرف نصا ً شرعيا ً
ُيشترط في اعتبار العرف موافقة الشريعة ،وعدم تعارضه مع نص من نصوص الكتاب،
ً
تعارضا ينهي احلكم الشرعي ،أو يلغيه ،أو يكون فيه
أو السنة ،أو قاعدة من قواعده،
تعطيل لنص ثابت ،أو ألصل قطعي .فإذا كان كذلك فال اعتبار عندئذ للعرف؛ ألنه يكون
عرفا ً فاسدا ً فال يعتبر؛ ألن نص الشارع مقدم على العرف.
وإذا خالف العرف النص في بعض الوجوه دون بعض ،بأن كان النص عا ًما أو مطل ًقا،
خاصا فال
خاصا أو عا ًما؛ فإن كان
وخالفهما العرف ،فالعرف واحلالة هذه :إما أن يكون
ً
ً
تعتبر هذه املعارضة؛ ألن العرف اخلاص ال يخصص العام ،وال يقيد املطلق .أما إن كان
عا ًما فإنه يخصص العام و ُيقيّد املطلق ،بل املخصص واملقيد هو اإلجماع الذي استند عليه
العرف(.)48

املطلب الثاني
أركان العرف وشروطه في القانون الوضعي
نعرض ألركان العرف في القانون الوضعي أوالً ،ثم لشروطه ثانياً ،وذلك على النحو
التالي:

الفرع األول
أركان العرف
يرى رجال القانون الوضعي أن العرف هو عادة تواضع الناس على اتباعها معتقدين في
قوتها امللزمة لهم في التعامل ،وال تتحقق القاعدة العرفية ما لم يتوفر فيها ركنان هما:
أوالً -الركن املادي
ويسمى الركن الوضعي أو اخلارجي ،وهو اعتياد الناس على متابعة سلوك معني ،بحيث
مت تكراره؛ ألن حدوث أمر معني مرة واحدة ال يكون عادة ،فقوام الركن املادي للعرف هو
العادة التي تنشأ من اعتياد الناس وتوافقهم على اتباع سلوك معني ،واستمرارهم على
التعامل مبوجبه ،في بيئة معينة وناحية معينة من نواحي حياتهم االجتماعية ،زمنًا طويالً
وبصور مطردة .وهذه العادة تنشأ اختيار ًيا في ضمير اجلماعة مما يختطه األشخاص
ألنفسهم من واقع احلياة ،وفي ضوء الظروف احمليطة بهم واحلاجة إلى تنظيم الروابط
( ((4املباركي ،العرف وأثره في الشريعة والقانون ،ص99-98؛ مفتي ،العرف عند األصوليني ،ص 59-58؛
حسنني ،العرف والعادة ،ص.53-52
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االجتماعية بينهم(.)49
ثانياً -الركن املعنوي
ويسمى العنصر الداخلي أو النفسي ،وهو االعتقاد بأن ما ّ
اطرد عليه العمل أمر ملزم،
وواجب االتباع باعتباره قاعدة قانونية لها في أنفسهم ما لسائر القواعد القانونية من
حرمة ،ومن احترام ،ومن ترتب العقاب على مخالفتها.
وهذا الركن هو الذي يرتقي بالعادة إلى منزلة العرف باعتباره املصدر الثاني للقانون،
واالعتقاد بأن عادة معينة لها حرمة القاعدة القانونية ،ال ينشأ دفعة واحدة ،بل يتكون
تدريجيًا حتى يصل في وقت ما إلى أن يكون محق ًقا ال نزاع فيه .وإذا تكونت العادة
وتكررت ،فإن هذا ال يكفي لتكوين العرف ،واعتباره مصد ًرا رسميًا للقاعدة القانونية،
بل يلزم أن ينشأ اعتقاد لدى الناس بأن هذا املسلك الذي اعتادوا عليه مسلك ملزم ،وأن
مخالفته تستتبع جزاء ماد ًيا(.)50

الفرع الثاني
شروط العرف

ً
شروطا في العرف ،يجب توافرها فيه حتى يكون
اشترط رجال القانون الوضعي
معتب ًرا ،وهذه الشروط هي:

الشرط األول -أن يكون العرف عا ًما مجردًا
أي أن يكون العرف صاد ًرا عن األغلبية ،وال ينصرف حكمه إلى شخص ،أو أشخاص
خاصا بعائلة معينة بالذات ،أو قاص ًرا على فئة قليلة من الناس،
معينني بالذات كما لو كان
ً
وإمنا يتوجه إلى األشخاص بصفاتهم ال بذواتهم ،أي إلى صفاتهم املجردة عن ذواتهم.
وال ُيقصد بالعمومية أن يكون العرف شامالً كل البلد ،و ُيطبَّق على كافة األشخاص في
اجلماعة ،بل يكفي أن يكون عا ًما في املكان الذي ُيطبَّق فيه ،أو على كل األشخاص الذين
خاصا بإقليم معني ،أو مبدينة واحدة ،أو طائفة معينة
يشملهم حكمه ،فقد يكون العرف
ً
من األشخاص ،وهو ما يسمونه بالعرف احمللي ،أو بأهل حرفة أو مهنة ،وهو ما
يسمونه بالعرف املهني أو الطائفي ،ومع ذلك تتوافر فيه صفة العموم(.)51
( ((4زكي ،دروس في مقدمة الدراسات القانونية ،ص 112؛ الزعبي ،املدخل إلى علم القانون ،ص 196؛
منصور ،املدخل للعلوم القانونيَّة والفقه اإلسالمي ،ص 97؛ القاضي ،أصول القانون ،ص .193
( ((5حجازي ،املدخل لدراسة العلوم القانونية ،ص 447؛ منصور ،نظرية القانون ،ص .133
( ((5الفار ،املدخل لدراسة العلوم القانونية ،ص85؛ الزعبي ،املدخل إلى علم القانون ،ص 199؛ منصور،
املدخل للعلوم القانونية والفقه اإلسالمي؛ ص  ،97حسنني ،العرف والعادة ،ص .57
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الشرط الثاني -أن يكون العرف قدميًا
ميا ،مبعنى أن ميضي
ُيشترط أن يكون العرف الذي تتولد منه القاعدة العرفية امللزمة قد ً
على العرف زمن طويل ،يكفي للداللة على أن هذا العرف متأصل في النفوس ،ونابع
من حاجة املجتمع ،أي يدل على رسوخ أثره في النفوس واستقرار اجلماعة على اتباعه
ميا ،ولكن
وقيام عرف مستقر على أساسه .وليس هناك مدة محددة لكي يكون العرف قد ً
يكفي شعور الناس بذلك؛ ألنها تختلف من عرف إلى آخر ،فاملسألة تختلف باختالف
الظروف ،وباختالف نوع السلوك ،ومدى تكراره في حياة األشخاص(.)52

الشرط الثالث -أن يكون ثاب ًتا ومطردًا
ُيشترط أن يكون العرف مستقرا ً ثابتًا ومطر ًدا ،حتى تتولد منه قاعدة عرفية لها قوة
القانون ،ومعنى ذلك أن يكون العرف عند نشوئه متب ًعا باستمرار وانتظام دون انقطاع،
وبشكل واضح وظاهر للعيان ،فال تعتبر عادة يتولد عنها عرف ملزم له قوة القانون
مجرد اتباع الناس سلوكا ً معينًا مدة من الوقت ،وتركه أو انقطاعهم في أوقات أخرى.
وهذا االستمرار والثبوت إمنا يعتبر بجمهور الناس ،وال يؤثر في ثباته خروج قلة من
األشخاص عليه في فترات متباعدة؛ ألن العبرة في هذا الشأن بغلبة اتباعه في أكثر
احلاالت(.)53
ً
مخالفا للنظام العام واآلداب
الشرط الرابع -أال يكون العرف
ُيشترط في العرف أال يكون مخال ًفا للنظام العام وحسن األدب في املجتمع ،وأن يكون ناف ًعا
للجماعة ال ضا ًرا بها؛ فالعرف املخالف للنظام العام واآلداب عرف فاسد ال يجوز اتباع
حكمه ،وال يعتبر ،وال يكون مصد ًرا من مصادر القانون إذا لم يراع أخالق البالد وآدابها
االجتماعية ،كما ال يعتبر إذا خالفه فإنه ال يلتفت إليه ،ويكون احلكم والسلطة للقانون.
فالعادة التي تتولد منها قاعدة عرفية لها قوة القانون ،يجب أال تتنافى مع األسس
االجتماعية واألخالقية التي تقوم عليها املصالح العليا في اجلماعة؛ فإذا جرت عادة الناس
على أمر من األمور املخالفة للنظام العام فإنه ال ينشأ عن هذه العادة عرف ملزم(.)54
( ((5الفار ،املدخل لدراسة العلوم القانونية ،ص85؛ الزعبي ،املدخل إلى علم القانون ،ص 198؛ منصور،
املدخل للعلوم القانونية والفقه اإلسالمي ،ص97؛ حسنني ،العرف والعادة ،ص 57؛ املباركي ،العرف
وأثره في الشريعة والقانون ،ص .105
( ((5املصادر السابقة.
( ((5عبد الباقي ،نظرية القانون ،ص185؛ منصور ،نظرية القانون ،ص135؛ مرقس ،املدخل لدراسة العلوم
القانونية ،ص284؛ كيرة ،املدخل إلى القانون ،ص75؛ الزعبي ،املدخل إلى علم القانون ،ص.200
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ً
مخالفا للقانون
الشرط اخلامس -أال يكون العرف
ُيشترط في العرف أال يخالف قاعدة قانونية مستمدة من مصدر أعلى من العرف في
ترتيب املصادر الرسمية ،ومن ثم ال يجوز أن يكون العرف مخال ًفا لنص تشريعي ،وال
ألحكام الفقه اإلسالمي ،وال ملبادئ الشريعة اإلسالمية؛ فالعرف يعتبر مصد ًرا رسميًا
ً
احتياطا تلي منزلته التشريع وأحكام الفقه اإلسالمي ومبادئ الشريعة اإلسالمية .فإذا
كانت العادة مثالً مخالفة لنص تشريعي ،فال يكون لها أية قيمة قانونية؛ ألن قوة العرف
كمصدر للقانون ال تنهض إال عند انعدام النص التشريعي(.)55

املطلب الثالث
حج َّية العرف عند الفقهاء

صحيحا وال يخالف دليالً من األدلة َّ
الشرعيَّة ،وال قاعدة من قواعد الدين
العرف إذا كان
ً
األساسيَّة ،وتوافرت فيه سائر الشروط السابقة ،فإنه يجب االعتداد به ،واعتباره دليالً
من األدلة َّ
الشرعيَّة ،وواح ًدا من األصول التي يعتد بها في غير موضع النَّص ،في استنباط
()56
األحكام َّ
الشرعيَّة  .واألدلة على اعتبار العرف وحجيته القرآن والسنة واملعقول:
أوالً -قول الله تعالى{ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ}(.)57
وجه الداللة :أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محم ًدا صلى الله عليه وسلم باألخذ بالعرف،
وهو ما تعارفه النَّاس فيما بينهم قوالً أو عمالً ،واستطابته نفوسهم ،وتقبلته عقولهم،
وملا كان األمر مفي ًدا للوجوب ،إذ ال صارف له فوجب العمل بالعرف ،وإال لم يكن لألمر به
فائدة ،وهذا االستدالل مبني على أن املراد بالعرف في اآلية الكرمية عادات النَّاس وما جرى
تعاملهم به(.)58

ثانياً -قوله تعالى{:ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮯﮮ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯖﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯝﯜ}(.)59
وجه الداللة :أن اآلية بيَّنت وجوب النفقة والكسوة على الوالد ألم ولده بسبب الرضاعة،
(((5
(((5
(((5
(((5
(((5

الزعبي ،املدخل إلى علم القانون ،ص.201
الشاطبي ،املوافقات283/2؛ السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص103؛ أبو زهرة ،مالك ،ص421؛ شعبان،
أصول الفقه اإلسالمي ،ص.182
سورة األعراف ،اآلية .199
أبو سنة ،العرف والعادة ،ص 55؛ املباركي ،العرف ،ص 109؛ ميقا ،الرأي ،ص .519
سورة البقرة ،اآلية .233
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ولكنها أحالت تقدير النفقة والكسوة على ما كان بينهما من شرط إن وجد ،وإال اتبع في
ذلك العرف؛ إذ إن املعروف قد يكون محد ًدا بشرط ،وقد يكون غير محدد إال من جهة ما
تعارف عليه النَّاس( ،)60فاآلية نص صريح في إحالة املسلمني إلى العرف والقضاء به في
حتديد ما ذكر ،وهذا دليل على صحة العمل به ،وإال ملا أحالت اآلية الكرمية على العمل به.
ثالثاً -عن عائشة رضي الله عنها قالت :أ َ َّن ِه ْن َد ِب ْن َت عُ ْت َب َة َقا َلتْ يَا َر ُسو َل الل ِه إ َِّن أَبَا
َان َر ُج ٌل َ
ُس ْفي َ
س ُي ْع ِطي ِني َما َي ْك ِفي ِني َو َو َلدِي إِال َّ َما أ َ َخ ْذتُ ِم ْن ُه وَهْ َو ال َ ي َْعلَ ُم
يح َو َل ْي َ
ش ِح ٌ
ِ ()61
َف َقا َلُ »:خذِي َما َي ْك ِف ِ
يك َو َو َلد َِك ِبالمْ َ ْع ُروف» .
وجه الداللة :أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال تقدير النفقة على العرف ،وهو القدر
الذي عرف بالعادة أ َّنه الكفاية ،ويقوم بحاجة الزوجة حسب املألوف املعروف ،وهذا من
أقوى األدلة على اعتبار العرف في التَّشريع.
رابعاً -عن جابر رضي الله عنه قال ،قال َر ُس ُ
َسلَّ َم« :ا َّت ُقوا
ول الل ِه َ
صلَّى اللَّ ُه عَ لَ ْي ِه و َ
وجه َُّن ِب َكلِ َم ِة اللَّ ِه َو َل ُك ْم
اللَّ َه ِفي ال ِّن َسا ِء َفإ ِ َّن ُك ْم أ َ َخذْتمُ ُ وهُ َّن ِبأ َ َم ِ
َاس َت ْحلَلْ ُت ْم ُف ُر َ
ان اللَّ ِه و ْ
وط ْئ َن ُف ُر َ
اض ِر ُبوهُ َّن َ
ش ُك ْم أ َ َحدًا َت ْك َرهُ و َنهَُ ،فإِنْ َف َعلْ َن َذ ِل َك َف ْ
عَ لَ ْيه َِّن أَنْ ال َ ُي ِ
ض ْربًا َغ ْي َر
ُم َب ِّر ٍح َو َله َُّن عَ لَ ْي ُك ْم ِر ْز ُقه َُّن َو ِك ْس َو ُته َُّن ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف»(.)62
وجه الداللة :في احلديث داللة على أن حتديد الرزق والكسوة ونوعيتهما راجع إلى
العرف ،أي إلى عرف أهل البلد غنى وفق ًرا ،وهو القدر الذي علم بالعرف والعادة أ َّنه يكفي
الزوجة ،ويقوم بحاجتها حسب املألوف املعروف(.)63

املطلب الرابع
العالقة بني ال َّنص َّ
الشرعي والعرف
إنَّ املتتبع للنصوص َّ
الشرعيَّة يجد أن لها عالقة بالعرف تتمثل فيما يلي:

الفرع األول
العرف حُ
املال عليه
مبعنى أن يحيل النّص َّ
الشرعي إلى العرف في فهمه والعمل به صراحة أو ضمنًا.
(((6
(((6
(((6
(((6
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الرازي ،التفسير الكبير 120/6؛ اجلصاص ،أحكام القرآن 489/1؛ السعدي ،تفسير السعدي .198/1
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب النفقات ،باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ،ح (.)5049
مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ،ح (.)2137
ابن تيمية ،مجموع الفتاوى .83/34
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 .1أن يحيل إلى العرف صراحة
أي أن يوجد في النَّص َّ
الشرعي ،القرآن أو السنة ،لفظ العرف أو ما يشتق منه،
فيفهم منه أن النَّص قد أحال إلى العرف للعمل به ،وذلك مثل :قوله تعالى{ :ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮝﮜ}( .)64فلفظ (املعروف) الوارد في اآلية مشتق من
(العرف) ،وهو يدل على أن أساس تقدير احلقوق والواجبات بني الزوجني هو
ما تعارف عليه النَّاس ،أي :بأن لهم من حسن الصحبة والعشرة باملعروف على
أزواجهن ،مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى له عليها(.)65
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لهندُ :
«خذِي َما َي ْكفِي ِك َو َولَ َدكِ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف» .فقد
أحالها النبي صلى الله عليه وسلم على العرف ،فيما ليس فيه حتديد شرعي.
 .2أن يحيل إلى العرف ضم ًنا
أي أن يحيل النَّص على العمل بالعرف ،بلفظ غير صريح ،ولكن يفهم منه العمل
بالعرف .وذلك مثل قوله تعالى{ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮡﮠ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ }( .)66قال ابن العربي:

« َقا َل ُعل َ َما ُؤ َنا :في هذا دليل على العمل بالعرف والعادة ملا ذكر من أخذ القميص
مقبالً ومدب ًرا ،وما دل عليه اإلقبال من دعواها ،واإلدبار من صدق يوسفَ ،و َذلِ َك
ِيص َج َر ْت الْ َعا َد ُة فِي ِه أ َ َّن ُه إ َذا ُجذ َِب ِم ْن َخل ْ ِف ِه تمَ َزَّقَ ِم ْن ِتل ْ َك الجْ ِ َهةَِ ،وإ ِ َذا
أَنَّ الْ َقم َ
ِيص ِم ْن َخل ْ ِ
س إال إ َذا
ف الال ِب ِ
ُجذ َِب ِم ْن ُق َّدا َم تمَ َزَّقَ ِم ْن ِتل ْ َك الجْ ِ َهةَِ ،وال ُي ْج َذ ُب الْ َقم ُ
ِيص ِبالْ َقل ْ ِب ِم ْن َذلِ َك] إ َذا َكانَ
َكانَ ُم ْد ِب ًراَ ،و َه َذا فِي األَ ْغل َ ِبَ ،وإ ِال َف َق ْد َيتَ َمزَّقُ [الْ َقم ُ
ض ُع َ
المْ َ ْو ِ
ضعِي ًفا)(.)67
ومثال ذلك في احلديث أنه :عن ابن عمر رضي الله عنهما َع ِن النَّبِ ِّي صلى الله عليه
وسلم َقا َل« :الْ َوزْنُ َوزْنُ أ َ ْه ِل َم َّك َة َوالمْ ِ ْكيَا ُل ِم ْكيَا ُل أ َ ْه ِل المْ َدِينَةِ»( .)68ووجه الداللة
أن :النبي صلى الله عليه وسلم بينَّ مبدأ ً عا ًّما في االعتداد بالعرف اجلاري بني
(((6
(((6
(((6
(((6
(((6

سورة البقرة ،اآلية .228
الطبري ،تفسير الطبري 453/2؛ ابن القيم ،إعالم املوقعني .335-334/1
سورة يوسف ،اآلية .27-26
ابن العربي ،أحكام القرآن .1083 ،1085/3
أبو داود ،سنن أبي داود ،كتاب البيوع ،باب فِي َق ْو ِل النَّبِ ِّي صلى الله عليه وسلم »:المْ ِ ْكيَا ُل ِم ْكيَا ُل المْ َدِينَة»،
ح ()3340؛ النسائي ،سنن النسائي ،كتاب البيوع ،الرجحان في الوزن ،ح ( ،)4598صححه األلباني.
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النَّاس ،فأهل املدينة ملا كانوا أهل نخيل وزرع ،اعتبر عادتهم في مقدار الكيل،
وأهل مكة كانوا أهل متاجر فاعتبر عادتهم في الوزن ،واملراد بذلك فيما يتقدر
شر ًعا ،كنصاب الزكاة ،ومقدار الديات ،وزكاة الفطر ،والكفارات ونحو ذلك(.)69
ينص عليه َّ
الشارع أ َّنه كيلي ،أو وزني ،فيعتبر فيه عادة أهل كل
فكل شيء لم ّ
بلدة على ما بينهم من العرف فيه؛ ألن الرجوع إلى العرف جملة من القواعد
الفقهيَّة(.)70

الفرع الثاني
املفسر
العرف
ّ

و ُيقصد به ما جرى به التعامل بني النَّاس ،وبه يعرف املراد من النَّاس ،وما يقتضيه من
شروط في تطبيقه ،أي عبارة عن تفسير النّص في ضوء ما يقضي به العرف ،سواء أكان
ذلك العرف املفسر لفظيًا أم عمليًا( .)71وذلك مثل ما يلي:

 .1قوله تعالى{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭸﭷ}( .)72فقد نهى الله عز وجل
عن أكل األموال بالباطل ،سواء أكان بالغش ،أم االحتكار ،أم الربا ونحو ذلك،
واستثنى من ذلك التجارة املشروعة التي تكون عن تراض من البائع واملشتري،
ولم يشترط لف ًظا معينًا ،وال فعالً معينًا يدل على التراضي وعلى طيب النفس،
وإنمَّ ا ترك ذلك لعرف النَّاس وعاداتهم ،ومعلوم باالضطرار من عادات النَّاس في
أقوالهم وأفعالهم أ َّنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة(.)73
 .2عن ابن عمر رضي الله عنهما َع ْن َر ُسو ِل اللَّ ِه صلى الله عليه وسلم أ َ َّن ُه َقا َل إ ِ َذا
َتبَا َي َع ال َّر ُجلاَ نِ َف ُك ُّل َواحِ ٍد ِمنْ ُه َما ِبالخْ ِ يَا ِر َما لَ ْم َيتَ َف َّر َقا َو َكا َنا َجمِي ًعا أ َ ْو ُي َخيِّ ُر أ َ َح ُد ُه َما
الآْ َخ َر َفتَبَا َي َعا َعلَى َذلِ َك َف َق ْد َو َج َب الْبَيْ ُع َوإ ِنْ َت َف َّر َقا َب ْع َد أَنْ َيتَبَا َي َعا َولَ ْم َيتْ ُر ْك َواحِ ٌد
ِمنْ ُه َما الْبَيْ َع َف َق ْد َو َج َب الْبَيْ ُع»( ،)74وفي رواية »:الْبَيِّ َعانِ ِبالخْ ِ يَا ِر َما لَ ْم َيتَ َف َّر َقا أ َ ْو

(((6
(((7
(((7
(((7
(((7
(((7
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العالئي ،املجموع املذهب 404/2؛ العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري .102/16
العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري .102/16
حسنني ،العرف والعادة ،ص 115؛ احلسن ،دراسات في الشريعة اإلسالميَّة مع املقارنة بقوانني دولة
اإلمارات ،ص .155
سورة النساء ،اآلية .29
ابن تيمية ،مجموع الفتاوى .11/29
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع ،ح
()2006؛ مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب البيوع ،باب ثبوت خيار املجلس للمتبايعني ،ح (.)3934
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ِصاحِ بِ ِه ْ
اختَ ْر»(.)75
َي ُقو ُل أ َ َح ُد ُه َما ل َ
فالتفرق في احلديث لم ترد له صفة معينة ،ولكن يعود إلى أعراف النَّاس وعاداتهم،
وهذا يختلف من مكان إلى مكان ،ومن زمن إلى زمن ،فما ع َّده النَّاس تف ُّر ًقا فهو
تف ُّرق ينتهي به خيار املجلس ،ويلزم به البيع؛ ألنَّ َّ
الشارع علَّق عليه حك ًما ،ولم
يبيّنه ،فدل على أ َّنه أراد ما يعرفه النَّاس كالقبض واإلحراز(.)76

الفرع الثالث

ص
العرف املخالف لل َّن ِّ
ص هو عرف النَّاس ،أي ما تعارف عليه النَّاس من أقوال
واملراد بالعرف املخالف للنَّ ِّ
وأفعال ،واستق َّرت في نفوسهم من جهة العقل ،وألفوها وتلقتها طباعهم لها بالقبول،
ص أم طارئًا عليه .فهذه األعراف إذا كانت موافقة للنصوص َّ
الشرعيَّة
سواء أكان مقار ًنا للنَّ ِّ
نصا من النّصوص َّ
الشرعيَّة ،أو
غير معارضة لها ،كانت أعرا ًفا معتبرة ،وإذا صادمت ً
قاعدة عا َّمة ،كانت أعرا ًفا ملغيَّة فاسدة االعتبار ،كنكاح الشغار ،وشرب اخلمر ،وأكل
الربا ونحو ذلك من أحكام بنيت على عادات حرمها َّ
الشارع.

( ((7البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب كم يجوز اخليار ،ح (.)2003
( ((7النووي ،املجموع 187/9؛ الشربيني ،مغني احملتاج 45/2؛ ابن قدامة ،املغني .484/3
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املبحث الثاني
تطبيقات العرف في قانون األحوال الشخصية
سنتناول في هذا املبحث جتليات العرف في عدد من قضايا األحوال الشخصية ،كالكفاءة
في املطلب األول ،وجهاز البيت في املطلب الثاني ،وألفاظ الطالق في املطلب الثالث،
وخروج املعتدة في املطلب الرابع ،وذلك على النحو التالي:

املطلب األول
الكـفـاءة

سنعرض في هذا املطلب أوالً لتعريف الكفاءة في اللغة ،ثم ثانيا ً في االصطالح ،وثالثا ً
ألحكام اشتراطها ،ورابعا ً حلكمها ،ثم نعرض لها خامسا ً في القانون الكويتي ،وذلك على
النحو التالي:

الفرع األول
تعريف الكفاءة في اللغة

الكفاءة في اللغة :ال ُكفء بسكون الفاء ،وال ُكف ُؤ بضمها في اللغة ،النظير ،واملثيل ،واملساوي،
واملصدر كفاء َة بالفتح واملد ،واجلمع أكفا ُء ،وكفا ُء .وكل شيء ساوى شيئًا فهو مكافئ له،
ُيقال :فالن كفء لفالن ،أي مساو له ،وفالن كف ُء فالنة :إذا كان يصلح بعالً لها( ،)77ومنه
قوله صلى الله عليه وسلم« :المْ ُ ْسل ِ ُمونَ َتتَ َكا َفأ ُ ِد َما ُؤ ُه ْم»( ،)78أي تتساوى .الكفاءة :املماثلة
في القوة والشرف ،ومنه الكفاءة في الزواج :أن يكون الرجل مساو ًيا للمرأة في حسبها
ودينها وغير ذلك.

الفرع الثاني
تعريف الكفاءة في االصطالح
ع ّرفت الكفاءة بأ َّنها« :مساواة مخصوصة بني الرجل واملرأة»( ،)79أو بأ َّنها :املماثلة
واملقاربة واملساواة بني الزوجني في أمور اجتماعية ،بحيث يعتبر وجودها عامالً من
( ((7ابن منظور ،لسان العرب 3892/5؛ الرازي ،مختار الصحاح ،ص 239؛ الفيومي ،املصباح املنير 737 /2؛
أنيس ،املعجم الوسيط.791/ 2
( ((7أبو داود ،سنن أبي داود ،كتاب اجلهاد ،باب في السرية ترد على أهل العسكر ،ح ()2753؛ البيهقي ،سنن
البيهقي ،كتاب النفقات ،باب فيمن ال قصاص بينه باختالف الدينني ،ح ( ،)16334صححه األلباني.
( ((7بن عابدين ،حاشية ابن عابدين .84/3
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عوامل االستقرار الزوجي ،كما يعتبر اإلخالل بها معك ًرا ،أو مفس ًدا للحياة الزوجيَّة،
ويؤدي إلى الشقاق والضرر في غالب األحوال( ،)80أي :املساواة بني الزوجني في أمور
مخصوصة بحيث ال تعير الزوجة ،وال أولياؤها بالزواج منه على حسب العرف السائد،
أو مساواتها له بأن تصلح في العرف امرأة ملثله( .)81وهذه األمور هي الصفات املعتبرة
في الكفاءة ،وهي تختلف باختالف املذاهب.

الفرع الثالث
اشتراط الكفاءة
اختلف الفقهاء في اشتراط الكفاءة في الزواج على قولني:
أ .القول األول
ذهب جمهور الفقهاء ،احلنفية( ،)82واملالكية( ،)83والشافعية( ،)84ورواية عن اإلمام
أحمد إلى اشتراط الكفاءة( ،)85وحتديد عناصرها وصفاتها.
واستدلوا لقولهم بالسنة واملعقول:
صلَّى الله َعليْ ِه
 )1عن عبد الله بن بردة عن عائشة قالَ :جا َء ْت َفتَا ٌة إِلَى النَّبِ ِّي َ
يستَهَُ ،قا َلَ « :ف َج َع َل
وسلَّ َمَ ،ف َقالَ ْت :إ ِنَّ أ َ ِبي َز َّو َجنِي ا ْب َن أَخِ يهِ ،لِيَ ْر َف َع ِبي َخسِ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
س
األَ ْم َر إِليْ َهاَ ،ف َقال ْتَ :ق ْد أ َجز ُ
ْت َما َ
صنَ َع أ ِبيَ ،ول ِك ْن أ َر ْد ُت أنْ َت ْعل َم النِّ َسا ُء أنْ ليْ َ
إِلَى اآل َبا ِء ِم َن األَ ْم ِر َ
ش ْي ٌء(.)86
يستَهُ) يشعر بأ َّنه غير كفء لها ،ولو
وجه الداللة :قول املرأة (لِيَ ْر َف َع ِبي َخسِ َ
كانت الكفاءة غير معتبرة ما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم األمر بيدها
إن شاءت رضيت بغير الكفء ،وإن شاءت ردت النِّكاح.
( ((8الصابوني ،أحكام الزواج في الفقه اإلسالمي ،ص .249
( ((8حسب الله ،الزواج في الشريعة اإلسالميَّة ،ص 118؛ مطلوب ،الوجيز في أحكام األسرة اإلسالميَّة،
ص 139؛ الطنطاوي ،األحوال الشخصيَّة في الشريعة اإلسالميَّة ،ص .182
( ((8ابن جنيم ،البحر الرائق 317/2؛ ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين .84/3
( ((8الدسوقي ،حاشية الدسوقي 291/2؛ ابن رشد ،بداية املجتهد .16/2
( ((8الرملي ،نهاية احملتاج 248/6؛ الشربيني ،مغني احملتاج .166/3
( ((8ابن قدامة ،املغني 480/6؛ البهوتي ،كشاف القناع .83/3
( ((8ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب النكاح ،باب من زوج ابنته وهي كارهة ،ح ()1874؛ النسائي ،سنن
النسائي ،كتاب النكاح ،باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ،ح ( .)3282قال الشوكاني :رجاله رجال
الصحيح ،انظر :نيل األوطار .128/6
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صلَّى الل ُه َعلَيْ ِه
 )2عن أبي َحاتمِ ٍ امل ُ َزن ِِّي رضي الله عنه قال :قال َر ُسو ُل الل َّ ِه َ
سل َّ َم»:إ َذا َجا َء ُك ْم َم ْن َت ْر َ
ض ْونَ دِينَ ُه َو ُخل ُ َق ُه َفأ َ ْنك ُِح ُو ُه ،إال َت ْف َعلُوا َت ُك ْن ِفتْنَ ٌة في
َو َ
()87
ض َو َف َسادٌ» .
األ ْر ِ
سل َّ َمَ « :ت َخيَّ ُروا لِنُ َط ِف ُك ْم
َ )3ع ْن َعائ َِش َةَ ،قالَ ْتَ :قا َل َر ُسو ُل الل َّ ِه َ
صلَّى الل ُه َعلَيْ ِه َو َ
َوأ َ ْنك ُِحوا األَ ْك َفا َء َوأ َ ْنك ُِحوا إِلَيْ ِه ْم»( .)88فهذه األحاديث ُّ
تدل على أن األولياء
مطالبون بتزويج الكفء ،واختيار الرجل الصالح ملوليتهم دون غيره ،فتكون
الكفاءة معتبرة.
 )4إن املصالح الزوجيَّة ،ودوام العشرة واالستقرار بني الزوجني ،ال تنتظم عادة
إال بني املتكافئني ،فإذا لم يكن الزوج مساو ًيا لزوجته ،أو أعلى منها منزلة،
استنكفت أن يكون له عليها حق القوامة ،ولم يكن غالبًا محل تقديرها ،ويكون
سببًا للشقاق وسوء التفاهم .وألن أولياءها يعيّرون مبصاهرته ،وذلك يحول
دون التوافق بينهما ،مما يؤدي إلى انفصام ُعرى الزوجيَّة بني الزوجني.
ب .القول الثاني
ذهب اإلمام أحمد( )89في املشهور عنه ،وابن حزم( ،)90والثوري ،واحلسن
البصري ،والكرخي من احلنفيَّة( ،)91إلى عدم اشتراط الكفاءة ،أو هي غير معتبرة،
فاملسلمون واملسلمات أكفاء بعضهم لبعض .واستدلوا بأدلة منها:
سل َّ َم فِي
س ِم َع ُخ ْطبَ َة َر ُسو ِل الل ِه َ
صلَّى الل َّ ُه َعلَيْ ِه َو َ
 )1عن أبي نضرةَ ،ح َّد َثنِي َم ْن َ
اس ،أَالَ إ ِنَّ َر َّب ُك ْم َواحِ دٌَ ،وإ ِنَّ أ َ َبا ُك ْم َواحِ دٌ،
سطِ أ َ َّيا ِم التَّ ْشر ِ
َو َ
ِيق َف َقا َلَ « :يا أ َ ُّي َها النَّ ُ
أَالَ الَ َف ْ
ض َل لِ َع َر ِب ٍّي َعلَى َع َجم ٍِّيَ ،والَ لِ َع َجم ٍِّي َعلَى َع َر ِب ٍّيَ ،والَ أ َ ْح َم َر َعلَى أ َ ْس َو َد،
س َو َد َعلَى أ َ ْح َم َر ،إِالَّ ِبالتَّ ْق َوى»( ،)92وهو تأييد لقوله تعالى{ :ﮁ ﮂ
َوالَ أ َ ْ
ﮃ ﮄ ﮆﮅ}(.)93
(((8

(((8
(((8
(((9
(((9
(((9
(((9
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الترمذي ،سنن الترمذي ،كتاب النكاح ،باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ،ح ()1085؛
البيهقي ،سنن البيهقي ،كتاب النكاح ،باب الترغيب في التزويج من ذي الدين واخللق املرضي ،ح (.)13863
قال الترمذي :هذا حديث حسن غريب ،وحسنه األلباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي .85/3
ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب النكاح ،باب األكفاء ،ح ()1968؛ البيهقي ،سنن البيهقي ،كتاب النكاح،
باب اعتبار الكفاءة ،ح ( ،)14130وحسنه األلباني في صحيح ابن ماجه.333/1
ابن قدامة ،املغني .371/7
ابن حزم ،احمللى .24/10
ابن الهمام ،شرح فتح القدير 418/2؛ ابن رشد ،بداية املجتهد 13/2؛ ابن قدامة ،املغني .371/7
أحمد ،مسند اإلمام أحمد ،حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،ح ()23489؛ قال
األلباني :حديث صحيح على شرط مسلم .انظر :سلسلة األحاديث الصحيحة .450/6
سورة احلجرات ،اآلية .13
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)2

)3

)4

)5

وجه الداللة :نص احلديث على املساواة واملماثلة بني النَّاس ،وهذا يدل على
صحة الزواج ،ولزومه دون اشتراط الكفاءة .وتؤيده اآلية التي بينت أ َّنه ال
متييز وال تفاضل إال بالتقوى التي تقوم بها املعايير بني النَّاس.
بي صلى الله عليه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال« :أَنَّ أبا ِهنْ ٍد َح َج َم النَّ َّ
بي صلى الله عليه وسلمَ :يا َبنِي َب َ
ياض َة أ َ ْنك ُِحوا أبا
وسلم في الْيَا ُف ِ
وخ؛ َفقا َل النَّ ُّ
ِهنْ ٍد َوأ َ ْنك ُِحوا إلَيْهِ»(.)94
عن عائشة رضي الله عنها ،أن أبا ُحذيفة بن ُعتب َة بن ربيع َة بن عبد شمس،
ممن َ
بنت
ش ِه َد بد ًرا َم َع
النبي صلى الله عليه وسلم َتبنَّى ساملًا ،وأن َك َح ُه َ
وكان َّ
ِّ
بنت الولي ِد بن عتب َة بن ربيعة ،وهو َمولَى المرأ ٍة من األنصار(.)95
أخي ِه هن ًدا َ
عن حنظلة بن أبي سفيان اجلمحي عن أمه قالتَ :رأ َ ْي ُت أ ُ ْخ َت َعبْ ِد ال َّر ْح َم ِن ْب ِن
ْت ِبالَلٍ (.)96
َع ْو ٍف تحَ َ
فهذه اآلثار ُّ
تدل مبجموعها على عدم اشتراط الكفاءة في الزواج .فلو كانت
ً
شرطا في الزواج ،لمَ َا مت ذلك للفوارق بني الزوجني ،وملا أمر رسول
الكفاءة
صلى الله عليه وسلم بإمتام هذه الزيجات ،وال أشار بها ،وملا زوج الصحابة
ممن ال يكافئهم.
إ َّنه لو كانت الكفاءة معتبرة في َّ
الشرع ،لكان أولى اعتبارها في باب الدماء
واحلدود؛ أل َّنه يحتاط في ذلك ما ال يحتاط في غيره ،ومع هذا لم يعتبر ،فيقتل
الشريف بالوضيع ،وكما أ َّنها ال تعتبر في جانب املرأة ،فال تعتبر كذلك في
جانب الرجل بهذا املعنى الواسع(.)97

الترجيح
الراجح في هذه املسألة والله أعلم ،القول الثاني القائل بعدم اشتراط الكفاءة ،لقوة أدلته،
وألن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك ،وذلك مثل :زواج زينب من زيد رضي الله
عنهما ،وبالل من أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما .وقد أشار النبي صلى
(((9

(((9
(((9
(((9

أبوداود ،سنن أبي داود ،كتاب النكاح ،باب في األكفاء ،ح ()2104؛ البيهقي ،سنن البيهقي ،كتاب
الضحايا ،باب ما جاء في فضل احلجامة على طريق االختصار ،ح ( .)19525قال احلافظ ابن حجر:
حديث حسن ،انظر :تلخيص احلبير .163/3
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب األكفاء في الدين ،ح (.)5088
البيهقي ،سنن البيهقي ،كتاب النكاح ،باب ال يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة ،ح ()13564؛
الدارقطني ،سنن الدارقطني ،كتاب النكاح ،ح (.)3841
الكاساني ،بدائع الصنائع 317/2؛ السرخسي ،املبسوط .22/5
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الله عليه وسلم على فاطمة بنت قيس ملا استشارته بنكاح أسامة بن زيد مواله فنكحته،
وكان قد خطبها معاو َّية بن أبي سفيان وأبو جهم(.)98

الفرع الرابع
حكم الكفاءة

ً
شرطا في عقد الزواج ،اختلفوا هل الكفاءة شرط صحة
إن الفقهاء الذين اعتبروا الكفاءة
أم شرط لزوم ،على قولني:
أ .القول األول
ذهب أبو حنيفة في رواية احلسن بن زياد املختارة للفتوى ،وقول للشافعي في
اجلديد ،واحلنابلة في رواية إلى أن الكفاءة شرط صحة( .)99فاملرأة إذا تزوجت
برجل ال يكافئها ،فالزواج غير صحيح ويفرق بينهما .واستدلوا بأدلة كثيرة نذكر
منها ما يلي:
 )1قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنهَ «:ثال َث ٌة َيا َعل ُِّي ال ُت َؤ ِّخ ْر ُهنَّ:
الصال ُة إ ِ َذا أ َ َت ْتَ ،والجْ َ نَا َز ُة إ ِ َذا َح َ
ض َر ْتَ ،واألَيمِّ ُ إ ِ َذا َو َج َد ْت ُك ُف ًؤا»(.)100
َّ
وجه الداللة :في احلديث دليل على وجوب تزويج املرأة من الكفء إذا وجد،
ألن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا ً رضي الله عنه من تأخير زواج املرأة
من الكفء عند وجوده.
صلَّى الله َعليْهَِ «:ت َخيَّ ُروا
 )2عن عائشة رضي الله عنها قالتَ :قا َل َر ُسو ُل الل ِه َ
لِنُ َط ِف ُك ْم َوأ َ ْنك ُِحوا األَ ْك َفا َء َوأ َ ْنك ُِحوا إِلَيْ ِه ْم»(.)101
وجه الداللة :أن هذا احلديث جاء بصيغة األمر ،واألمر يفيد الوجوب ،فدل
على وجوب الكفاءة في النكاح ،وعدم صحتها عداها.
اب إِالَّ ِم َن األَ ْك َفاءِ)(.)102
وج َذ َواتِ األَ ْح َس ِ
 )3قال عمر رضي الله عنه( :ألَ ْمنَ َع َّن ُف ُر َ
( ((9مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب املطلقة ثالثا ً ال نفقة لها ،ح (.)1480
( ((9السرخسي ،املبسوط 26/6؛ الكاساني ،بدائع الصنائع 317/2؛ املاوردي ،احلاوي 99/9؛ الهيتمي،
حتفة احملتاج 278/7؛ ابن قدامة ،املغني371/7؛ ابن النجار ،منتهى اإلرادات .79/4
( ((10الترمذي ،سنن الترمذي ،كتاب الصالة ،باب الوقت األول من الفضل ،ح ()171؛ احلاكم ،املستدرك،
كتاب النكاح ،ح ( .)2686قال الترمذي :هذا حديث غريب حسن ،وقال احلاكم :هذا حديث صحيح ولم
يخرجاه ،ووافقه الذهبي.
( ((10سبق تخريجه ،ص .20
( ((10الدراقطني ،سنن الدارقطني ،كتاب النكاح ،باب املهر ،ح ()3831؛ عبد الرزاق ،مصنف عبد الرزاق،
كتاب النكاح ،باب األكفاء ،ح ( .)10324مرسل .انظر :ابن رجب ،شرح علل الترمذي .311/1
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وجه الداللة :دل عزم عمر رضي الله عنه على وجوب التقيد بالكفاءة ،وأن
منع الزواج من غير األكفاء يعني البطالن.
		 القول الثاني
ب.
ذهب جمهور الفقهاء ،احلنفيَّة في ظاهر الرواية ،واملالكيَّة ،واألظهر عند الشافعيَّة،
واحلنابلة في الرواية الثانية إلى أن الكفاءة شرط لزوم ال شرط صحة ،فالعقد
يلزم إذا وجدت الكفاءة ،ويصح إذا انعدمت ،ولكن يحق لصاحب احلق في الكفاءة
االعتراض على هذا العقد واملطالبة بفسخه ،وبه قال عمر ،وابن مسعود ،وعمر
بن عبد العزيز ،وعبيد بن عمير ،وحماد بن أبي سليمان ،وابن سيرين ،وابن
عون(.)103
واستدلوا بأدلة كثيرة نذكر منها ما يلي:
 )1عن عائشة رضي الله عنها ،أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس،
وكان ممن شهد بد ًرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى ساملًا ،وأنكحه ابنة
أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة ،وهو مولى امرأة من األنصار(.)104
 )2أشار النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت قيس ملا استشارته بنكاح أسامة
بن زيد مواله فنكحته ،وكان قد خطبها معاو َّية بن أبي سفيان وأبو جهم(.)105
فهذه األحاديث ُّ
تدل على جواز زواج القرشيات والعربيات باملوالي بإقرار
النبي صلى الله عليه وسلم ،أو أمره ،أو إشارته ،ومعلوم أن املوالي ليسوا
ً
شرطا في صحة النِّكاح ملا أق ّر النبي صلى
أكفاء للعربيات ،فلو كانت الكفاءة
()106
الله عليه وسلم هذه العقود ،أو أمر بها .

الترجيح
الراجح أن الكفاءة شرط لزوم ال شرط صحة؛ ذلك أن العقد مع انعدام الكفاءة مستكمل
كل أركانه وشروطه ،وما روي من اشتراط الكفاءة في األحاديث واآلثار ،إنمَّ ا ُّ
تدل على
اعتبارهـا في اجلمــلة ،وال يلــزم من جع ــلها شـ ً
ـرطا فـي النِّكاح ،بل هي حق للمرأة واألولياء
م ًعا ،ومن لم يرض فله حق الفسخ.
(((10
(((10
(((10
(((10

السرخسي ،املبسوط 26/6؛ الدسوقي ،حاشية الدسوقي 249/2؛ النووي ،روضة الطالبني 424/5؛
الرملي ،نهاية احملتاج 248/6؛ ابن قدامة ،املغني372/7؛ املرداوي ،اإلنصاف .108/8
سبق تخريجه ،ص .21
سبق تخريجه ،ص .22
القسطالني ،إرشاد الساري .189/2
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ودليل ذلك حديث املرأة التي ز َّوجها أبوها ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ،فجعل لها النبي
صلى الله عليه وسلم اخليار في أمرها( .)107وخبر بريرة ملا أعتقت وكانت حتت عبد خيَّرها
النبي صلى الله عليه وسلم بني أن تبقى مع زوجها العبد ،وبني أن تفارقه(.)108
ولو كانت الكفاءة شرطا ً لصحة العقد ،ملا خيَّرهن النبي صلى الله عليه وسلم ،فلما خيَّرهن
دل ذلك على أن الكفاءة ليست شرط صحة ،وحني جعل لهن حق الفسخ دل ذلك على عدم
لزوم العقد في حقهن ،وهذا معنى أن الكفاءة شرط لزوم ال شرط صحة.

الفرع اخلامس
حكم الكفاءة في قانون األحوال الشخصية الكويتي
سنتناول تعريف الكفاءة في القانون الكويتي ،ثم حكمها ،وذلك فيما يلي:
أوالً -تعريف الكفاءة
لم ُيع ّرف قانون األحوال الشخصية الكويتي الكفاءة ،ولكن املذكرة اإليضاحية ع َّرفت
الكفاءة في املادة ( )34فقالت« :يراد بالكفاءة في الزواج أال يكون الزوج دون الزوجة
بحيث تتعير به هي وأولياؤها ،...... ،وهي حق لكل من املرأة ووليها ،فلكل منهما أن
يطلب فسخ العقد عند فواتها ،وإذا أسقط أحدهما حقه لم يؤثر ذلك في حق اآلخر».
فهذا يعني أن القانون اعتبر العرف هو األساس في الكفاءة ،فما ُعرف عند الناس أنه غير
كفء ،وقد تعير املرأة أو وليها منه فهو ليس بكفء ،والعكس بالعكس.
ثانياً -حكم الكفاءة
اعتبر قانون األحوال الشخصية الكويتي الكفاءة في املادة ( )34حقا ً خاصا ً باملرأة
والولي ،فقد نص على أنه« :يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئا للمرأة وقت
العقد ،ويثبت حق الفسخ لكل من املرأة ووليها عند فوات الكفاءة».
وأخذ قانون األحوال بقول اجلمهور في أن الكفاءة شرط لزوم في العقد ال شرط صحة،
فقد نص في املادة (« :)38إذا ادعى الرجل الكفاءة ،ثم تبينَّ أنه غير كفء ،كان لكل من
الزوجة ووليها حق الفسخ» .فالقانون رد الكفاءة إلى العرف ،واعتبر شرط الكفاءة في
عقد الزواج ،وأعطى للمرأة ولو جاوزت سن اخلامسة والعشرين ،ولوليها حق فسخ
العقد عند فوات الكفاءة؛ وذلك حلماية األسرة ال حماية احلقوق املالية للمرأة ،فيثبت هذا
( ((10سبق تخريجه ،ص .20
( ((10البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب خيار األمة حتت العبد ،ح (.)4874
230

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة – العدد  – 4العدد التسلسلي  - 32ربيع الثاني – جمادى األول  1442هـ /ديسمبر 2020م

د .أحمد الصويعي شليبك

احلق لألولياء املذكورين(.)109
وتسقط الكفاءة في قانون األحوال الشخصية في ثالث حاالت نص عليها في املادة
(« :)39يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة ،أو بسبق الرضا ،أو بانقضاء سنة على العلم
بالزواج».

املطلب الثاني
جهاز البيت
سنعرض أوالً لتعريف جهاز البيت ،ثم ثانيا ً حلكم جتهيز الزوجة لبيت الزوجية ،وثالثا ً
للوضع في قانون األحوال الشخصية الكويتي ،ثم نتناول االختالف بني الزوجني في
متاع البيت ،وذلك على النحو التالي:

الفرع األول
تعريف اجلهاز
جهاز البيت :هو ما يحتاج إليه عند زفاف الزوجة إلى زوجها ،من األثاث واألدوات
املنزليَّة الالزمة إلعداد بيت الزوجيَّة ،أي :الذي يعده الزوج ،أو الزوجة هي وأهلها من
أثاث ،وأدوات منزليَّة ليكون معها في البيت إذا دخل بها الزوج(.)110

الفرع الثاني
حكم جتهيز الزوجة لبيت الزوجية
املهر حق خالص للزوجة ،وحق من حقوقها تتصرف فيه كيف تشاء ،من هبة ،أو شراء
جهاز ،أو حتتفظ به لنفسها ،فليس عليها إعداد البيت ،وال على أبيها ،ولو كانت مشمولة
بواليته سواء أكانت بك ًرا ،أم ثيبًا ،وليس للزوج أن يلزم الزوجة باجلهاز ،أو يلزم أباها،
فإذا قامت به ،وما يلزم من أثاث ،وأدوات فهي متبرعة ،وال يستعمله الزوج لنفسه أو
ألضيافه دون إذنها .وإعداد البيت واجب على الزوج ،فهو الذي يجب عليه أن يقوم
بكل ما يلزم إلعداد مسكن الزوجيَّة ،وكل ما حتتاج إليه الزوجة ،من :كسوة ،وفراش،
ومتاع ،وأدوات ضرور َّية؛ ألنَّ ذلك كله من النفقة الواجبة عليه شر ًعا ،فلو زفت املرأة إلى
( ((10مطبوعات وزارة العدل ،املذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية الكويتي ،املادة (.)37
( ((11بدران ،الفقه املقارن لألحوال الشخصيَّة ،ص 226؛ الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته311/7 ،؛
إحسان ،الرجل في األسرة ،ص .134
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زوجها من دون جهاز ،أو بجهاز قليل ،ال يتناسب مع املهر الذي دفعه الزوج ،فليس له
أن يطالبها ،أو يطالب وليها بجهاز؛ ألنَّ املهر الذي يدفعه ليس في مقابلة اجلهاز ،وإنمَّ ا
هو عطاء ونحلة بنص القرآن .قال تعالى{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮧﮦ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ}( .)111وهذا عند جمهور الفقهاء احلنفية والشافعية
واحلنابلة والظاهرية(.)112
وعند املالكيَّة أن اجلهاز واجب على الزوجة ،مبقدار ما تقبضه من املهر قبل الدخول على
العادة والعرف في جهاز مثلها ،فإن لم تقبض شيئًا من املهر قبل الزفاف ،فال تطالب
بشيء ،إال إذا اشترط الزوج ذلك عليها ،أو كان العرف يلزمها به؛ ألن العرف جرى في
جميع العصور ،على أن الزوجة هي التي تعد بيت الزوجيَّة ،وجتهزه مبا حتتاج إليه ،وأن
الزوج إنمَّ ا يدفع املهر لهذا الغرض ،فإذا لم تقبض شيئًا قبل الزفاف ،ال يكون هناك وجه
ملطالبة الزوجة باجلهاز ،كما ال يكون له مطالبتها بجهاز يزيد على مقدار ما قبضت من
املهر ،إال إذا كانت العادة جار َّية بإلزام الزوجة باجلهاز ،ولو لم تقبض املهر ،أو شرط
الزوج عليها ذلك؛ ألنَّ وجود الشرط أو جريان العرف يدل على الرضا به ،وللزوج أن
ينتفع بجهازها ،وليس لها أن تتصرف فيه إال بعد مضي مدة انتفاع الزوج( .)113وقد روى
«ج َّه َز َر ُسو ُل الل َّ ِه صلى الله عليه وسلم َفاطِ َم َة فِي َخمِي ٍل(،)114
علي رضي الله عنه إنه قالَ :
()115
ِسا َد ٍة َح ْش ُوهَا إ ْذخِ ٌر» .
َو ِق ْر َب ٍة َوو َ
وظاهر دليل املالكيَّة على وجوب إلزام الزوجة بتجهيز بيت الزوجيَّة؛ ألنَّ العرف يجري
على أن املرأة هي التي تعد بيت الزوجيَّة ،والزوج يدفع املهر من أجل ذلك ،ولكن إذا كان
العرف يجري على خالف ذلك ،كأن يكون الزوج هو امللزم باجلهاز ،أو يكون التجهيز
مشاركة بينهما ،فيجب اتباعه ،لذا قيد املالكيَّة وجوب إلزام الزوجة بتجهيز بيتها بعدم
وجود عرف ،أو شرط يقضي بخالف ذلك(.)116
(((11
(((11

سورة النساء ،اآلية .4
ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين 157/3؛ النووي ،روضة الطالبني 453/ 6؛ اجلمل ،حاشية اجلمل على
شرح املنهج 264/4؛ ابن قدامة ،املغني177/7؛ ابن حزم ،احمللى .507/9
الدسوقي ،حاشية الدسوقي 322/2؛ الزرقاني ،شرح الزرقاني على مختصر خليل 33/4؛ اآلبي،
جواهر اإلكليل .318/1
اخلميل :القطيفة ،وهي كل ثوب له خميل ووبر من أي شيء .انظر :الفيروز آبادي ،القاموس احمليط،
ص 1286؛ إبراهيم ،املعجم الوسيط .257/1
أحمد ،مسند اإلمام أحمد ،مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه ،ح ()634؛ احلاكم ،املستدرك،
كتاب النكاح ،ح ( .)2755قال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ،ووافقه الذهبي.
وفا ،أحكام الزواج في الشريعة اإلسالمية 604/2؛ عوض ،أثر العرف في التَّشريع اإلسالمي،
ص.536
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الفرع الثالث
جهاز البيت في قانون األحوال الكويتي
نص قانون األحوال الشخصية الكويتي في املادة ( )72على أنه« :أ -ال تلزم الزوجة
بشيء من جهاز منزل الزوجية ،فاذا أحضرت شيئا ً منه كان ملكا ً لها .ب -للزوج أن
ينتفع مبا حتضره الزوجة من جهاز ،ما دامت الزوجية قائمة ،وال يكون مسؤوالً عنه إال
في حالة التعدي».
بالنظر إلى هذه املادة ،جند أن قانون األحوال الشخصية الكويتي قد أخذ برأي جمهور
الفقهاء في عدم إلزام الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية ،ووافق مذهب املالكية في
انتفاع الزوج مبا حتضره من جهاز دون تقييد مبدة ،طبقا ً ملا تعارفه الناس ،استدامة
حلسن العشرة ،ولكن بغير مساس مبلكيتها ألعيان جهازها أو حقها في التصرف فيه
بالبيع أو غيره ،منعا ً لضررها من هذه القيود.

الفرع الرابع
االختالف بني الزوجني في متاع البيت
إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجيَّة ،أو بعد الفرقة في متاع البيت ،فادعى كل منهما أن
املتاع ملكه ،اعتبر كل منهما مدعيًا ،فأيهما أقام بيّنة حكم له مبوجبها؛ أل َّنه أثبت دعواه من
دون معارضة بيّنة أخرى ،وإن لم يكن هناك بيّنة ،فإنه يحكم بينهما مبقتضى العرف،
فمن شهد له العرف ُيقضى له مع ميينه؛ ألنَّ الظاهر يؤيده العرف ،وأضاف اجلمهور
األخذ بقرينة الصالحيَّة ،إذا لم يوجد عرف صحيح.
وذلك :إن ما يصلح للرجل من ثياب وكتب وأدوات حرفته وصنعته التي يعمل بها فله ،وما
يصلح للمرأة من ثياب وحلي وأدوات الزينة فلها اعتبا ًرا للعرف ،أو العادة .وصالحيَّة كل
نوع ألحدهما ،وهذا عند جمهور الفقهاء( ،)117خال ًفا للشافعيَّة(.)118
وقد أخذ قانون األحوال الشخصية الكويتي بقول اجلمهور في أنه ما كان صاحلا ً للرجل
أخذه ،وما كان صاحلا ً للنساء أخذته ،فقد جاء في املادة ( )73ما نصه« :إذا اختلف الزوجان
في متاع البيت وال بيّنة لهما ،فالقول للزوجة مع ميينها فيما يعرف للنساء ،وللرجل مع
( ((11السرخسي ،املبسوط 213/5؛ ابن الهمام ،شرح فتح القدير 236/8؛ ابن جزي ،القوانني الفقهيَّة ،ص
185؛ اآلبي ،جواهر اإلكليل325/1؛ ابن قدامة ،املغني272/ 10؛ ابن رجب ،القواعد في الفقه اإلسالمي،
ص 351؛ ابن عبد السالم ،قواعد األحكام في مصالح األنام .47/2
( ((11الشافعي ،األم103/5 ،؛ ابن عبد السالم ،قواعد األحكام .47/2
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ميينه فيما عدا ذلك .ويسري هذا احلكم عند االختالف بني أحد الزوجني وورثة اآلخر ،أو
بني ورثتهما» ،ولكنه خالف اجلمهور في عدم اعتبار العرف في ذلك ،بل اشترط احللف
من الزوجني.
أما إذا كان املتاع مما يصلح للرجال والنّساء ،كالدنانير والدراهم ،واألواني ،والسرر،
واألبسطة وغير ذلك ،فقد اختلف فيه الفقهاء:
أ .القول األول
ذهب احلنفية( )119واملالكية( )120والشافعية( )121إلى أن القول للزوج بيمينه؛ ألنَّ املسكن
مسكنه ،وكل ما فيه حتت يده املتصرفة ،وهذا يفيد قوله ويشهد له ،فيحكم له مبا يصلح
لهما ،أما يد املرأة فحافظة ،واليد املتصرفة أقوى من اليد احلافظة إال إذا وجدت بينة لآلخر.
ب .القول الثاني
ذهب أبو يوسف من احلنفية( )122وبعض املالكية( )123إلى أن القول للزوجة في مقدار ما
يجهز به مثلها في عادة من هذه األعيان الصاحلة لهما عمالً بالعرف والعادة؛ ألنَّ عرف
النَّاس جرى على أن الزوجة ال تزف إلى زوجها إال بجهاز يليق بها ،فيحكم لها منه بجهاز
مثلها ،وما زاد على ذلك يحكم به للزوج؛ ألنَّ البيت بيته ويده هي املتصرفة فيه.
ج .القول الثالث
ذهب نفر من احلنفية( )124والشافعية في قول( )125واحلنابلة( )126وابن القاسم من املالكية
إلى أ َّنه يجعل بالتسوية بينهما ،وال يقدم أحدهما على اآلخر إال بحجة ظاهرة؛ ألنَّ املدعى
به في أيديهما ،وال ترجيح ألحدهما على اآلخر ،واشتراكهما في اليد مينع الترجيح
بالصالحيَّة والعرف به ،ذلك أل َّنهما استويا في سبب االستحقاق؛ أل َّنهما يسكنان في البيت
م ًعا ،فكل ما فيه يكون في يدهما ،فيكون ملكهما بوضع اليد ،وال ينظر إلى ما يصلح لكل
واحد منهما؛ أل َّنه يحتمل أن ميلك كل منهما ما يصلح لآلخر.

()127

(((11
(((12
(((12
(((12
(((12
(((12
(((12
(((12
(((12
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السرخسي ،املبسوط213/5؛ الكاساني ،بدائع الصنائع .308/2
اآلبي ،جواهر اإلكليل 325/1؛ القرافي ،الفروق.148/3
الشافعي ،األم.103/5
السرخسي ،املبسوط 213/5؛ ابن الهمام ،شرح فتح القدير .236/8
الدسوقي ،حاشية الدسوقي.336/ 2
السرخسي ،املبسوط.216/ 5
األنصاري ،شرح روض الطالب 424/4؛ ابن عبد السالم ،قواعد األحكام .47/2
ابن قدامة ،املغني .272 /10
التسولي ،البهجة في شرح التحفة .326/1
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الترجيح
الراجح هو ما ذهب إليه أبو يوسف وبعض املالكية؛ أل َّنه أقرب للعدالة ،وأل َّنه تؤيده
العادات اجلارية بني الناس ،حيث إن الزوجة ال تزف إلى بيت الزوجية خالية عما جرت
العادة بتجهيز أمثالها به ،وما يخرج معها إلى بيت الزوجيَّة فهو ملك لها.
وما جرى به العرف في بلد ال يحكم به على أهل بلد آخر.
ولم ينص قانون األحوال الشخصية الكويتي على هذه املسألة ،وكان األولى بالقانون
النص على هذه املسألة ألهميتها ،خصوصا ً في زماننا احلاضر .فإذا وجد شرط في
العقد أُخذ به؛ ألن القانون أجاز للمرأة أن تشترط ما تشاء من الشروط عند العقد ،ما دام
ال يتنافى مع غايات الزواج ومقاصده ،فقد نص في املادة (/40ج) على أنه« :إذا اقترن
 عقد الزواج  -بشرط ال ينافي أصله وال مقتضاه ،وليس محرما ً شرعا ً صح الشرطووجب الوفاء به ،فإن لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ».
ونص في املادة ( )41على أنه« :يجب أن يكون الشرط مسجالً في وثيقة العقد» ،فإذا كان
شيء من أثاث البيت لها ،فإنه يسجل في العقد ،فما سجل في العقد كان لها ،وإال فال،
وهذا ما يفعله النَّاس في العصر احلاضر بتسجيل أشياء خاصة من أثاث البيت باسم
الزوجة واعتبارها أ َّنها بعض املهر.

املطلب الثالث
ألفاظ الطالق

يقع الطالق بكل ما يدل على حل عقدة الزواج ،مما يصدر من الزوج ،داالً على ذلك:
من لفظ ،أو كتابة ،أو إشارة .وفي هذا املطلب ،سنعرض أللفاظ الطالق وأحكامها لدى
الفقهاء ،ثم في قانون األحوال الشخصية الكويتي ،وذلك على الشكل التالي:

الفرع األول
ألفاظ الطالق وأحكامها
صريحا ،وإما كناية:
اللفظ الذي يستعمل في الطالق ،إما أن يكون
ً
أوالً -اللفظ الصريح
اللفظ الصريح :هو الذي ال يحتمل غير معنى الطالق ،وهو لفظ الطالق ،وما اشتق منه
لغة وعر ًفا ،أي مما ال يستعمل لغة وعر ًفا إال في حل عقدة الزواج ،ويشمل ذلك كل لفظ من
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مادة الطالق ومشتقاته ،مثل :أنت طالق ،وأنت مطلقة أو طلقتك ،أو يا مطلقة ،أو الطالق
علي ،أو الطالق مني ،أو امرأتي طالق(.)128
َ
وال يحتاج اللفظ الصريح إلى نيَّة أو قرينة؛ أل َّنه ظاهر الداللة على معناه ،ويدل على
املقصود مبجرد التلفظ به ،ومتعني لهذا املعنى الذي هو إزالة قيد الزوجيَّة؛ بسبب عدم
احتماله غيره ،وأل َّنه لم يتعارف بني النَّاس استعماله في غير هذا املعنى ،وألن املراد منه
واحد ال يتعدد ،والنيَّة تكون عند االحتمال لتعيني املراد.
وللعرف وغلبة االستعمال أثر بارز في صراحة الصيغ وكنايتها ،فقد يغلب على األلسنة
صيغة من الصيغ تعارف النَّاس على مراد خاص لها ،يتبادر إلى أذهانهم حني يتلفظون
بها ،من غير حاجة إلى نيَّة ،أو قرينة لبيان معناها واملراد منها ،سواء أكان معنى الصيغة
حقيقيَّة عرفيَّة ،أم لغو َّية جرى استعمالها بني النَّاس وأق َّرها عرفهم ،وكذلك املشترك الذي
جرى العرف باستعماله في معنى من معانيه ،واملجاز إذا غلب استعماله على احلقيقة،
صريحا(.)129
فإنه يكون
ً
ثانياً -اللفظ الكنائي
اللفظ الكنائي :هو ما لم يوضع اللفظ له ،واحتمله غيره ،فإذا لم يحتمله أصالً لم يكن
كناية ،وكان لغ ًوا لم يقع به شيء( ،)130أي ما يحتمل معنى الطالق وغيره ،بحسب وضع
اللغة ،ولم يخصصه عرف النَّاس للطالق ،فجرى بني النَّاس استعماله في معنى الطالق
تارة ،وفي معنى آخر تارة أخرى ،بحيث ال ميكن أن يفهم منه أحد املعنيني إال بداللة قرينة،
وهي ألفاظ كثيرة منها :أنت بائن ،أمرك بيدك ،احلقي بأهلك ،أنت علي حرام ،وأنت خليَّة،
فهذه األلفاظ حتتمل معنى الطالق وحتتمل معنى آخر(.)131
فقول الزوج :أنت بائن ،يحتمل معنى الطالق ،أي مقطوعة عن عصمته ،أو أنها بائن عن
الشر ،أي بعيدة منه .وقوله :أمرك بيدك :يحتمل معنى الطالق بتمليكها عصمتها ،أو أ َّنها
حرة التصرف في شؤون نفسها ،وكذلك كل لفظ لم يجر عرف النَّاس بقصر استعماله
في معنى الطالق .والكناية حتتاج إلى نيَّة لتحديد املراد ،فإذا قال شيئًا مما سبق ال يقصد
ٌ
ٌ
طالق.
طالق ،وإن قاله يقصد طال ًقا وقع
طال ًقا لم يقع
(((12

ابن الهمام ،شرح فتح القدير 443/3؛ ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين 247/3؛ الدسوقي ،حاشية
الدسوقي 378/2؛ الشربيني ،مغني احملتاج280/ 3؛ ابن قدامة ،املغني.322/7
الفليقة ،صيغ العقود في الفقه اإلسالمي ،ص .108
ابن أمير حاج ،التقرير والتحبير 238/1؛ ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين.296/3
املوصلي ،االختيار 133/3؛ ابن جزي ،القوانني الفقهيَّة ،ص 198؛ الشربيني ،مغني احملتاج 280/3؛
الفتوحي ،منتهى اإلرادات 240/4؛ بدران ،الفقه املقارن لألحوال الشخصيَّة ،ص327؛ عبد احلميد،
األحوال الشخصيَّة ،ص .255
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فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البنة اجلون« :احلقي بأهلك» ،يريد الطالق
فصار طال ًقا ،فعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة اجلون ملا أدخلت على رسول الله
صلى الله عليه وسلم ودنا منها ،قالت :أعوذ بالله منك ،قال« :لَ َق ْد ُع ْذتِ ِب َعظِي ٍم الحْ َ قِي
ِبأ َ ْهلِكِ»(.)132
وقال كعب بن مالك رضي الله عنه المرأته« :احلقي بأهلك» ،ولم يقصد الطالق ،فلم يعد
طال ًقا .فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قالَ :حتَّى إ ِ َذا َم َ
ض ْت أ َ ْر َب ُعونَ ِم ْن الخْ َ ْمسِ نيَ،
سلَّ َم َيأْتِينِي َف َقا َل« :إ ِنَّ َر ُسو َل
استَلْبَثَ الْ َو ْح ُي ،إ ِ َذا َر ُسو ُل َر ُسو ِل الل َّ ِه َ
صلَّى الل َّ ُه َعلَيْ ِه َو َ
َو ْ
سل َّ َم َيأ ْ ُم ُر َك أَنْ َت ْعتَ ِز َل ا ْم َرأ َ َت َك» َقا َل َف ُقل ْ ُت :أ ُ َطل ِّ ُق َها أ َ ْم َما َذا أ َ ْف َع ُلَ ،قا َل:
اللَّ ِه َ
صلَّى اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َ
لاَ َب ْل ا ْعتَ ِزلْ َها َفلاَ َت ْق َر َبنَّ َهاَ ،قا َل َف ُقل ْ ُت لاِ ْم َرأَتِي :الحْ َ قِي ِبأ َ ْهلِكَِ ،ف ُكونِي ِعنْ َد ُه ْم َحتَّى َي ْق ِ
ض َي
اللَّ ُه فِي َه َذا الأْ َ ْمر(.)133
وللعرف دور كبير في صراحة الكنايات ،فإذا غلب على األلسنة لفظ من ألفاظ الكنايات
تعارف النَّاس على معنى خاص له يسبق فهمه إلى أذهانهم مبجرد التلفظ به من غير
حاجة إلى نيَّة أو قرينة لبيان معناه واملراد منه ،فحينئذ يترتب على ذلك اللفظ أثره؛ ألن
ً
َّ
خاصة ال يجوز للمطلق جتاوزها ،فوجب الرجوع في
ألفاظا
الشارع لم يحدد للطالق
ّ
مثل هذا إلى العرف ،فكل ما تعارف عليه النَّاس من األلفاظ يقصدون بها حل عقد النِّكاح
جاز لهم استعمالها(.)134
علي حرام ،أو احلالل علي حرام ،أو حبلك
فقد كان العرف في قول الزوج لزوجته :أنت َّ
على غاربك ،أو أنت خليَّة وبر َّية ،في عهد اإلمام مالك أن املتلفظ بها يلزمه الطالق الثالث
في املدخول بها ،وال تقبل نيته ،الشتهار العرف في هذه األلفاظ في إزالة العصمة ،وفي
عدد الثالث ،وملا تغيَّر العرف بعده وأصبح النَّاس ال يستعملون هذه األلفاظ في طالق
الثالث ،وال في إزالة العصمة تغير احلكم(.)135
قسم املالكيَّة الكناية إلى كناية خفيَّة وكناية ظاهرة ،وقالوا إن الكناية الظاهرة :وهي
ولذا َّ
األلفاظ التي اشتهر استعمالها في الطالق عر ًفا وشر ًعا ،كأنت َبتة ،وحبلك على غاربك،
وأنت بائن ،يقع بها الطالق وال يحتاج إلى نيَّة(.)136
(((13
(((13
(((13
(((13
(((13

البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق ،ح (.)4955
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب حديث كعب بن مالك ،ح ()4418؛ مسلم ،صحيح
مسلم ،كتاب التوبة ،باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ،ح (.)4973
القرافي ،الفروق44/1؛ الشاطبي ،املوافقات /2؛ ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين.252/3
القرافي ،الفروق .44/1
الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،378/2ابن جزي ،القوانني الفقهيَّة ،ص ،198ابن رشد ،بداية املجتهد .67 /2
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وعند املتأخرين من احلنفية في قول الزوج لزوجته :أنت علي حرام ،الطالق يلزمني،
واحلرام يلزمني ،وعلي الطالق ،فإنه يقع الطالق بال نيَّة للعرف؛ أل َّنه صار فاشيًا في
العرف في استعماله في الطالق ،ال يعرفون من صيغ الطالق غيره ،مع أن املنصوص
عليه عند املتقدمني توقفه على النيَّة(.)137

الفرع الثاني
ألفاظ الطالق في قانون األحوال الشخصية الكويتي
ع َّرف قانون األحوال الشخصية الكويتي في املادة ) (97الطالق بأنه« :حل عقدة الزواج
الصحيح بإرادة الزوج ،أو من يقوم مقامه ،بلفظ مخصوص ،وفق املادة ).(104
وجاء في املادة (/104أ) ما نصه« :يقع الطالق باللفظ الصريح فيه عرفاً ،وال يقع بلفظ
الكتابة إال بالنية».
فقد نص قانون األحوال َّ
الشخصيَّة الكويتي على وقوع الطالق باللفظ الصريح ،الذي عرفه
الناس وألفوه ،وال يحتاج اللفظ الصريح إلى نية أو قرينة؛ ألنه ظاهر الداللة على معناه،
ويدل على املقصود مبجرد التلفظ به ،وال يفهم منه في عرف التخاطب إال معنى الطالق.
ونص القانون على عدم وقوع الطالق بألفاظ الكناية؛ ألنها حتتمل معنى الطالق وغيره،
إال بوجود النية من الزوج أنه قصد باللفظ الطالق ،وأنها ال تثبت إال باعترافه ،أنه قد نوى
الطالق ،وال يلتفت إلى أي قرينة في إثبات النية ،مهما كانت احلال.
وقررت املادة نفسها أن العرف هو الضابط الوحيد في مسألة صريح الطالق من الكناية،
فما اعتبره الناس طالقا ً صريحاً ،بحيث لو أطلق اللفظ ال يتبادر إلى الذهن إال الطالق،
فحينئذ يقع الطالق ،وإال فهو كناية مفتقر إلى النية والقصد ،وهو بهذا يقرر ما ورد عن
الفقهاء من اعتبار العرف في صيغ الطالق.

املطلب الرابع
خروج املعتدة
العدة في االصطالح :هي املدة التي تتربصها املرأة ملعرفة براءة رحمها ،أو للتعبد أو لتفجعها
على زوجها ،من طالق أو وفاة( .)138فسبب العدة قد يكون الستبراء الرحم إذا كانت مدخوالً
( ((13ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين.252/ 3
( ((13املوصلي ،االختيار  ،271/3الدردير ،الشرح الكبير  ،3،114النووي ،روضة الطالبني  ،693/3ابن
قدامة ،املغني .884/7
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بها سواء من طالق أو وفاة ،أو حكمة تعبدية إن كانت غير مدخول بها من وفاة.
وسنتناول في هذا املطلب ألحكام خروج املعتدة في الفقه اإلسالمي أوالً ،ثم في قانون
األحوال الشخصية الكويتي ثانياً.

الفرع األول
خروج املعتدة في الفقه اإلسالمي
خروج املعتدة من طالق أو من وفاة من بيتها ،هي من املسائل التي يحكم فيها العرف،
ويحدد أوقاتها .يجب على املعتدة من طالق رجعي أو بائن ،أو من وفاة قضاء فترة العدة
في بيت الزوجية ،وهو املنزل الذي كانت تسكنه إلى وقت الفرقة مع زوجها(.)139
واختلف أهل العلم في خروج املعتدة من طالق رجعي أو بائن بينونة كبرى أو صغرى،
أو من وفاة على قولني:
أ .القول األول
ذهب احلنفية( )140إلى أنه ال يجوز للمعتدة من طالق رجعي أو بائن اخلروج من بيت
الزوجية ليالً أو نهارا ً حتى تنقضي عدتها إال حلاجة ،أما املتوفى عنها زوجها ،فلها أن
تخرج بالنهار لقضاء حوائجها ،لكنها ال تبيت في غير منزلها.
وسبب التفريق بني املعتدة من طالق بائن والرجعية واملتوفى عنها زوجها ،أن عدة الوفاة
ال نفقة فيها على الزوج؛ لذلك كانت املعتدة بحاجة إلى اخلروج لقضاء حوائجها في النهار،
بخالف املطلقة فإنها مكفية املؤونة ،ونفقتها على زوجها .واستدلّوا مبا يلي:

 -1قوله تعالى{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭪﭩ}(.)141
وجه الداللة :أن الله تعالى نهى الزوج عن إخراج الزوجة من مسكن الزوجية ما دامت
في العدة ،وأضاف البيت للمرأة التي تسكنه ،ولهذا لو زارت املرأة أهلها وطلقها زوجها،
فإنها ترجع وتعت ّد في بيت الزوجية ،وال يجوز لها أيضا ً اخلروج ألنها معتقلة حلق
( ((13ابن جنيم ،البحر الرائق  ،166/4اخلرشي ،شرح اخلرشي  ،159/4املاوردي ،احلاوي الكبير
.272/11
( ((14العيني ،البناية شرح الهداية  ،626/5ابن جنيم ،البحر الرائق  ،166/4ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين
.536/3
( ((14سورة الطالق :آية .1
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الزوج(.)142
صلَّى الله َعليْ ِه
 -2عن ال ُفر ْيعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها ،أنها جاءت النَّبِ َّي َ
وسل َّ َمَ ،ف َقالَتَ :يا َر ُسو َل اللهِ ،إ ِ َّن ُه َجا َء َن ْع ُي َز ْوجِ ي َوأ َ َنا فِي َدا ٍر َ
ش ِ
اس َع ٍة َع ْن َدا ِر أ َ ْهل ِي،
َ
َو َدا ِر إ ِْخ َوتِيَ ،ولَ ْم َي َد ْع َماالً ُينْفِقُ َعل َ َّيَ ،والَ َماالً َو ِر ْثتُهَُ ،والَ َدا ًرا يمَ ْ ل ِ ُك َهاَ ،فإ ِنْ َرأ َ ْي َت أَنْ َتأْذنََ
ض أ َ ْمرِيَ ،ف َقا َل لها:
لِيَ ،فأَلحْ َ قَ ِب َدا ِر أ َ ْهل ِيَ ،و َدا ِر إ ِْخ َوتِيَ ،فإ ِ َّن ُه أ َ َح ُّب إِلَ َّيَ ،وأ َ ْج َم ُع لِي فِي َب ْع ِ
اب أ َ َجلَهُ»َ ،قالَ ْتَ :فا ْعتَ َد ْد ُت فِي ِه
«ا ْم ُكثِي فِي َبيْتِ ِك الَّذِي َجا َء فِي ِه َن ْع ُي َز ْوجِ ِك َحتَّى َيبْل ُ َغ الْ ِكتَ ُ
أ َ ْر َب َع َة أ َ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا»(.)143
وجه الداللة :لم ينكر النبي ﷺ خروجها إليه ،ولم مينعها منه ،حلاجتها إلى االستفتاء.

ِج ٌ
ال َي ْو َم أ ُ ُح ٍد قام ن َِسا ُؤ ُه ْم َو ُك َّن ُمتَ َجا ِو َراتٍ
استُ ْش ِه َد ر َ
 -3عن مجاهد رحمه الله تعالى قالْ :
َّ
َّ
َ
فِي َدا ٍر َفجِ ئْ َن النَّبِ َّي صلى الله عليه وسلم َف ُقلْنََ :يا َر ُسول الل ِه إ ِ َّنا َن ْستَ ْوحِ ُ
يت
ش ِبالليْ ِل َفنَبِ ُ
صبَ ْحنَا َتبَ َّد ْر َنا إِلَى ُبيُو ِتنَا َف َقا َل النَّبِ َّي صلى الله عليه وسلم« :تحَ َ َّد ْث َن ِعنْ َد
ِعنْ َد إ ِْح َدا َنا َفإ ِ َذا أ َ ْ
()144
وب ُك ُّل ا ْم َرأ َ ٍة ِمنْ ُك َّن إِلَى َبيْتِ َها» .
إ ِْح َدا ُك َّن َما َب َدا لَ ُك َّن َفإ ِ َذا أ َ َر ْد ُت َّن النَّ ْو َم َفلِتَ ُؤ َ
وجه الداللة :دل احلديث على جواز خروج الزوجة بعض النهار لقضاء حوائجها ،ويجب
عليها أن تعتد في منزل الزوج.
ب .القول الثاني
ذهب جمهور الفقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة( )145إلى أنه يجوز للمعتدة اخلروج
مطلقاً ،سواء كانت من وفاة ،أو طالق ،أو فسخ نهاراً ،أو ليالً بقدر العادة في قضاء
حوائجها ،لكن ال تبيت إال في بيتها.
واستدلّوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قالُ :طل ِّ َق ْت َخالَتِي َفأ َ َرا َد ْت أَنْ تجَ ُ َّد
بي صلى الله عليه وسلم َف َقالَ « :بلَى َف ُج ِّدى
َن ْخل َ َها َف َز َج َرهَاَ ،ر ُج ٌل أَنْ َت ْخ ُر َجَ ،فأَتَتِ النَّ َّ
ص َّدقِي أ َ ْو َت ْف َعل ِي َم ْع ُرو ًفا»(.)146
َن ْخلَكَِ ،فإ ِ َّن ِك َع َسى أَنْ َت َ
وجه الداللة :في احلديث دليل على جواز خروج املطلقة في عدتها لقضاء حوائجها،
(((14
(((14

املرغيناني ،الهداية  ،279/2القرطبي ،تفسير القرطبي  ،155/18ابن كثير ،تفسير ابن كثير .143/8
أبو داود ،سنن أبي داود ،كتاب الطالق ،باب :في املتوفى عنها تنتقل ،ح ( ،)2300ابن ماجه ،سنن ابن
ماجه ،كتاب الطالق ،باب أين تعتد املتوفى عنها زوجها ،ح ( .)2033صححه األلباني.
البيهقي ،سنن البيهقي ،كتاب العدد ،باب كيفية سكنى املطلقة واملتوفى عنها ،ح ( .)15914حديث
مرسل.
اخلرشي ،شرح اخلرشي 159/4؛ املاوردي ،احلاوي 272/11؛ ابن قدامة ،املغني .158/8
مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب :جواز خروج املعتدة البائن ،ح (.)1483
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ويقاس على املطلقة املتوفى عنها زوجها ،فإنه يجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها(.)147
قال اإلمام الشافعي« :نخل األنصار كان قريبا ً من منازلهم ،واجلِدا ُد إمنا يكون
نهاراً»(.)148
الترجيح
والراجح في هذه املسألة  -والله أعلم بالصواب  -أن للمعتدة اخلروج نهارا ً لقضاء
حوائجها وحوائج أبنائها الضرورية؛ ألنها أوقات مأمونة عادة ،ويجوز خروجها ليالً
حلاجة ضرورية ،ويق َّدر خروجها ليالً بالعرف والعادة؛ ألنها ال تأمن على نفسها ليالً؛
ولوجوب البيتوتة في منزل الزوجية ،وال تنتقل املعتدة من البيت الذي وجب فيه االعتداد
إال لضرورة ،كأن يكون بجوار بيتها فسقة مجاورون ،ولم يكن عندها من يصونها ،أو
خوف تهدم البيت إن كان قدمياً ،أو كانت تخشى على نفسها اللصوص ،فلها أن تنتقل
من بيت الزوجية إلى بيت آخر؛ ألن هذه أعذار ملحة ،وهو انتقال بعذر ،والعبادات تؤثر
فيها األعذار ،فصار كما إذا خافت على متاعها أو خافت سقوط املنزل أو كانت فيها بأجر
وال جتد ما تؤديه( .)149والضرورة مرجعها إلى عرف الناس الغالب ،وتختلف باختالف
الزمان واملكان ،فما يكون ضرورة عند قوم ال يكون ضرور ًة عند غيرهم.

الفرع الثاني
خروج املعتدة في قانون األحوال الشخصية الكويتي
نصت املادة ) (161من قانون األحوال الشخصية الكويتي على أنه على« :أ -املعتدة من
طالق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية ،إال عند الضرورة فتنتقل إلى البيت الذي
يعيّنه القاضي .ب -وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ».
املالحظ في هذه املادة أنها اتفقت مع ما ذكره الفقهاء في مكث املعتدة الرجعية في بيتها،
وبالنسبة للبائنة واملعتدة من وفاة فقد جاء في املذكرة اإليضاحية« :روعي ما تعارفه
اجلميع ،واقتضته املصلحة الزمنية ،فلم ُتلزم املُبانة ،وال املتوفى عنها زوجها باالعتداد
وجعل حكم الفقرة (أ ،ب)
في مسكن الزوجية ،بل رأى أن لك ٍل منهما أن تعت ّد حيث شاءتُ ،
مقصورة على معتدة الرجعي ال غير».
( ((14الهيثمي ،حتفة احملتاج 261/8؛ الشربيني ،مغني احملتاج .106/5
( ((14الشافعي ،األم .251/5
( ((14الكاساني ،بدائع الصنائع 205/3؛ البابرتي ،العناية 345/4؛ اخلرشي ،شرح اخلرشي 158/4؛
الهيثمي ،حتفة احملتاج 266/8؛ ابن قدامة ،املغني .158/8
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يتبينَّ مما جاء في املذكرة اإليضاحية أن القانون يرى بجواز انتقال املعتدة البائن ومن
وفاة من بيت الزوجية دون النظر إلى حالة الضرورة ،وخالف في ذلك أقوال الفقهاء الذين
قيَّدوا االنتقال في حالة االضطرار ،وقد اعتبر القانون العرف واملصلحة الزمنية؛ ألن
الناس تعارفوا في زماننا هذا على عدم مكث املبانة في بيت الزوجية أثناء العدة ،واملتوفى
عنها زوجها غالبا ً تنتقل إلى بيت أهلها لقضاء عدتها ،وهذه من األعراف الفاسدة ال يؤخذ
بها؛ ألنها مخالفة ملقتضى الكتاب والسنة في وجوب مكوث املرأة في بيت الزوجية.
أما اخلروج املؤقت للمعتدة فيفهم من الفقرة (ب) أنه يجوز لها اخلروج للحاجة ،وهذا
ما نصت عليه املذكرة اإليضاحية ،التي جاء فيها بأن« :العمل الدوري املشروع يعتبر
مس ّوغا ً خلروج املعتدة كما لو كانت تعمل مدرسة في مدارس اإلناث» .وهذا يتفق مع قول
اجلمهور في جواز اخلروج حلاجة أو ضرورة ،والوظيفة تعتبر حاجة ،فيجوز حينئذ
خروج املعتدة لوظيفتها إذا كانت مأمونة ،وال تخالط الرجال.
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اخلامتة
بعد أن أتيت إلى نهاية بحثي هذا الذي مهما بذلت فيه من جهد ،فلن ألم بجميع جوانبه نظ ًرا
لتشعبه ،أسجل في هذه اخلامتة النتائج التي وقفت عليها من خالل معاجلتي للمسائل
املختلفة ،وتتلخص فيما يلي:
 (1إن العرف في الفقه اإلسالمي يعتبر مصد ًرا مه ًما من مصادر الفقه اإلسالمي،
بالنظر ملا ميثله من ضرورة اجتماعيَّة تفي باحلاجات الطارئة واملستجدة ،التي
لم تتناولها النّصوص َّ
الشرعيَّة ،أو لم توضحها ،أو لم تفصلها ،فضالً عن أن
كثي ًرا من هذه النّصوص مبني في األساس على العرف.
 (2إن العرف في الفقه اإلسالمي  -كما هو احلال في القانون الوضعي  -يعتبر
مصد ًرا تبعيًا يلي النَّص َّ
الشرعي.
 (3يؤثر العرف في بعض أحكام األسرة ،من حيث كيفيَّة التطبيق وتفسير بعض
املفردات ،فيما أتاح لنا َّ
الشرع االجتهاد فيه ،كاالجتهاد في حتديد مقدار اإلنفاق
باملعروف على الزوجة ،وحتديد خصال الكفاءة بني الزوجني ونحو ذلك.
 (4إن كالً من الفقه اإلسالمي ،والقانون الوضعي ،يحيل في نصوصه على العرف
في كثير من املسائل ،مثل حتديد مقدار النفقة وجنسها ،واملهر ،والكفاءة ،وحتديد
ما يصلح للرجل واملرأة عند اخلالف في متاع البيت ،كما أن القانون يحيل على
العرف؛ ألنَّ كل إقليم له عرف خاص به ،والقانون ال يستطيع التنصيص على
عرف كل إقليم ،الختالف األقاليم في األعراف.
 (5إن العرف في الفقه اإلسالمي يعتمد في إقراره واإللزام به على شريعة الله عز
وجل العالم مبا يصلح للناس ،أما العرف في القانون الوضعي ،فإنه يعتمد في
إقراره واإللزام به على القانون الذي هو من وضع البشر ،الذي يعتريه القصور
والنقص.
 (6إن العادة في الفقه اإلسالمي أعم من العرف ،فكل عرف عادة وليس العكس ،أما
القانون فإنه يعتبر العادة مرحلة أوليَّة للعرف ،أي الركن املادي له ،فإذا ما توافر
فيها الركن املعنوي ارتقت إلى درجة العرف.
 (7قانون األحوال الشخصية الكويتي اعتبر العرف في كثير من األمور ،ومن أبرز
شروط العرف التي استخلصتها من القانون:
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أ .أال يوجد تصريح أو شرط بخالف العرف ،فإن ُوج َد الشرط أو التصريح
ُيق َدمان على العرف.
ب .يكون العرف معتبرا ً في القضايا ،والتصرفات التي سكت عنها الشارع.
ج .أن ُيراعي العرف التطور الزماني واملكان ،فإذا تغيَّر العرف في زمان أو مكان،
فإن احلكم يتغير مبوجبه.
 (8الكفاءة شرط لزوم ،وهو حق للمرأة وأوليائها ،لهم حق الفسخ عن انعدام الكفاءة،
ومن أبرز خصالها املطلوبة في الزوج :الكفاءة في الدين.
واجب على الزوج إن لم يوجد عرف بذلك ،فإن كان العرف
 (9جتهيز البيت ومتاعه
ٌ
أن الزوجة تشترك مع زوجها في جتهيز منزل الزوجية ،فيجري احلكم على ما
عليه عرف البلد.
ُ (10يباح للمعتدة من طالق بائن بينونة كبرى التزين ،بخالف املعتدة من وفاة،
ويعتبر في زينة األخيرة ما كان عرفا ً بحسب كل مجتمع وعاداته.
 (11للمعتدة من وفاة اخلروج نهارا ً أو ليالً حلاجة ضرورية ،والضرورة ُتق َّدر
بالعرف.
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املراجع
أوالً -القرآن الكرمي وعلومه
 أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي ،أحكام القرآن ،مطبعة عيسى البابي احللبي،القاهرة ،دون تاريخ نشر.
 أحمد بن علي اجلصاص ،أحكام القرآن ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،1405هـ1985/م.
 إسماعيل بن كثير ،تفسير القرآن الكرمي ،دار احلديث ،القاهرة1408 ،هـ1988 /م محمد أحمد األنصاري القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،دار إحياء التراث العربي،بيروت ،دون تاريخ نشر.
 محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري ،تفسير الطبري ،حتقيق :أحمد محمدشاكر ،مؤسسة الرسالة ،بيروت 1420 ،هـ 2000/م.
 محمد بن عمر التميمي الرازي ،تفسير الرازي ،دار الكتب العلمية ،بيروت،1421هـ2001 /م.
 عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ،تفسير السعدي ،مؤسسة الرسالة،بيروت1420 ،هـ2000/م.

ثانياً -احلديث الشريف وعلومه

 أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع اليماني عبد الرزاق ،مصنف عبد الرزاق،حتقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،املجلس العلمي1403 ،هـ.
 أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري احلاكم ،املستدرك على الصحيحني،دار الكتب العلمية ،بيروت1422 ،هـ2002 /م.
 أحمد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساني البيهقي ،سنن البيهقي ،حتقيق:محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت1424 ،هـ.
 أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشيباني ،مسند أحمد ،حتقيق :أحمد محمدشاكر ،دار احلديث ،القاهرة1416 ،هـ.
 أحمد بن محمد بن عبد امللكي القسطالني ،إرشاد الساري ،املطبعة الكبرى،القاهرة1323 ،هـ .
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 أحمد بن شعيب النسائي ،سنن النسائي ،دار السالم ،الرياض1420 ،هـ1999 /م. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري ،صحيح البخاري ،حتقيق :محمدالناصر ،دار طوق النجاة ،بيروت1422 ،هـ.
 محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،حتقيق :محمد فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،دون تاريخ نشر.
س ْورة الضحاك الترمذي ،سنن الترمذي ،حتقيق :أحمد محمد
 محمد بن عيسى بن َشاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة مصطفى البابي احللبي1395 ،هـ.
 محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ،نيل األوطار ،حتقيق :عصام الدينالصبابطي ،دار احلديث ،مصر1413 ،هـ.
 محمود بن أحمد بن موسى بن بدر الدين العيني ،عمدة القاري ،دار إحياء التراثالعربي ،بيروت ،دون تاريخ نشر.
 مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم ،حتقيق:محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت1412 ،هـ1991/م.
السجِ ْستاني أبو داود ،سنن أبي داود،
 سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي ِّحتقيق :ش َعيب األرنؤوط ،دار الرسالة العاملية 2009 ،م.
 عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب ،شرح علل الترمذي ،عالم الكتب ،بيروت،1405هـ.1985 -
 علي بن عمر الدارقطني ،سنن الدار قطني ،دار احملاسن للطباعة ،القاهرة ،دونتاريخ نشر.

ثالثاً -كتب الفقه اإلسالمي
أ .املذهب احلنفي
 ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،دار الفكر،بيروت1412 ،هـ. زين الدين بن إبراهيم ابن جنيم ،البحر الرائق ،دار املعرفة ،بيروت1413 ،هـ-1993م.
 محمد أمني بن عمر الدمشقي ابن عابدين ،رسائل ابن عابدين ،إحياء التراثالعربي ،دون تاريخ نشر..
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 محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ،املبسوط ،بيروت ،دار املعرفة،1418هـ1997-م.
 محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي ،العناية ،دار الفكر ،دون تاريخنشر.
 محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام ،شرح فتح القدير ،دار الفكر ،بيروت،دون تاريخ نشر.
 محمود بن أحمد العيني ،البناية شرح الهداية ،دار الكتب العلمية ،بيروت1420 ،هـ. عبد الله بن محمود بن مودود املوصلي ،االختيار لتعليل املختار ،ط ،3تعليقمحمود أبو دقيقة ،دار املعرفة ،بيروت1395 ،هـ1975-م.
 عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني ،بدائع الصنائع ،دار الفكر،بيروت2001،م.
 علي بن أبي بكر بن عبد اجلليل املرغيناني ،الهداية شرح بداية املبتدي ،املكتبةاإلسالميَّة1415 ،هـ1995 /م.
ب .املذهب املالكي
 أحمد بن محمد الدردير ،الشرح الكبير ،دار الفكر العربي ،بيروت ،دون تاريخنشر.
 أحمد بن محمد الصاوي ،بلغة السالك ألقرب املسالك ،دار الفكر ،بيروت ،دونتاريخ نشر.
 محمد اخلرشي ،شرح اخلرشي على مختصر سيدي خليل ،دار الفكر ،بيروت،دون تاريخ نشر.
 محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي ابن جزي ،القوانني الفقهيَّة ،دار الفكر ،بيروت،دون تاريخ نشر.
 محمد بن أحمد القرطبي ابن رشد ،بداية املجتهد ونهاية املقتصد ،دار املعرفة،بيروت1402 ،هـ1982/م.
 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،دار الفكر العربي ،بيروت،دون تاريخ نشر.
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 محمد بن عبد الباقي الزرقاني ،شرح الزرقاني على مختصر خليل ،دار الفكر،بيروت2001 ،م.
 علي بن عبد السالم التسولي ،البهجة في شرح التحفة ،دار املعرفة ،بيروت. صالح عبد السميع اآلبي األزهري ،جواهر اإلكليل شرح العالمة خليل ،دار الفكر،بيروت ،دون تاريخ نشر.
ج .املذهب الشافعي
 أبو يحيى زكريا األنصاري ،شرح روض الطالب ،املكتبة اإلسالميَّة ،دمشق ،دونتاريخ نشر.
 ابن حجر الهيثمي ،حتفة احملتاج شرح املنهاج ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،1357هـ1983 /م.
 أحمد بن أحمد بن سالمة القليوبي ،حاشية القليوبي ،ط ،1احملقق مكتب البحوثوالدراسات ،دار الفكر ،بيروت1419 ،هـ1998-م.
 النووي ،املجموع شرح املهذب ،دار الفكر ،بيروت1417 ،هـ1997-م. محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ،روضة الطالبني وعمدة املفتني،املكتب اإلسالمي ،بيروت1412 ،هـ 1991 /م.
 محمد بن أبي العباس بن شهاب الرملي ،الشهير بالشافعي الصغير ،نهاية احملتاجإلى شرح املنهاج ،دار الفكر ،بيروت1984 ،م.
 محمد بن إدريس بن العباس املطلبي الشافعي ،كتاب األم ،دار املعرفة ،بيروت،1410هـ1990-م.
 محمد بن أحمد اخلطيب الشربيني ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،دار الفكر،بيروت2010 ،م.
 سليمان اجلمل ،حاشية اجلمل على شرح املنهج ،مطبعة مصطفى محمد،القاهرة1313 ،م.
 علي بن محمد املاوردي ،احلاوي الكبير ،دار الكتب العلمية ،بيروت1999 ،م.د .املذهب احلنبلي
 أحمد بن عبد احلليم ابن تيمية ،رسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ،حتقيق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ،مكتبة ابن تيمية ،الرياض ،دون تاريخ نشر.
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 محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي ابن القيم ،إعالم املوقعني ،حتقيق طه عبدالرؤوف سعد ،دار اجليل ،بيروت1394 ،هـ1973-م.
 محمد بن أحمد ابن النجار ،منتهى اإلرادات ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،1419هـ 1999 -م.
 منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ،كشاف القناع على منت اإلقناع ،دار الفكر،بيروت1403 ،هـ1983 -م.
 عبد الله بن أحمد بن محمد املقدسي ابن قدامة ،املغني ،ضبط عبد السالم محمدشاهني ،دار الكتب العلمية ،بيروت1414 ،هـ1994-م.
 علي بن سليمان بن أحمد امل َ ْرداوي ،اإلنصاف ،هجر للطباعة 1415 ،هـ.هـ .املذهب الظاهري
 علي بن أحمد الظاهري ابن حزم ،احمللى ،حتقيق أحمد محمد شاكر ،دار التراث،القاهرة ،دون تاريخ نشر.

رابعاً -أصول الفقه
 أبو العينني بدران ،أصول الفقه اإلسالمي ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندر َّية،.1984-1405
 أبو بكر إسماعيل محمد ميقا ،الرأي وأثره في مدرسة املدينة ،مؤسسة الرسالة،بيروت1405 ،هـ1985-م.
 أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ،املستصفى ،دار املعرفة ،بيروت1413 ،هـ1993 /م. إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ،الشاطبي ،املوافقات ،دار املعرفة ،بيروت،دون تاريخ نشر.
 أحمد بن إدريس القرافي ،الفروق ،دار املعرفة ،بيروت1418 ،هـ1998 /م. أمير بادشاه ومحمد أمني ،تيسير التحرير ،دار الفكر ،بيروت1417،هـ1996 /م. زكي الدين شعبان ،أصول الفقه اإلسالمي ،دار الكتاب اجلامعي ،القاهرة1983 ،م. محمد بن أحمد السرخسي ،أصول السرخسي ،دار املؤبد ،الرياض،1418هـ1997/م.
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 محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ابن النجار ،شرح الكوكب املنير ،حتقيق د.محمد الزحيلي ود .نزيه حماد ،مركز البحث العلمي ،كلية الشريعة ،مكة املكرمة،
1400هـ1980/م.
 محمد بن محمد احللبي ابن أمير احلاج ،التقرير والتحبير شرح التحرير ،دارالكتب العلميَّة ،بيروت1403 ،هـ1983/م.
 محمد مصطفى شلبي ،أصول الفقه اإلسالمي ،دار النهضة العربيَّة ،بيروت،1398هـ1987/م.
 محمود محمد الطنطاوي ،أصول الفقه اإلسالمي ،مطابع البيان التجار َّية ،دبي،1410هـ1990/م.
 مصطفى ديب البغا ،أثر األدلة املختلف فيها في الفقه اإلسالمي ،دار القلم،دمشق2013 ،م.
 سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ،التلويح على التوضيح ،مطبعة دار الكتبالعربيَّة ،القاهرة ،دون تاريخ نشر.

 -عبد الوهاب خالف ،مصادر التَّشريع اإلسالمي ،دار القلم ،الكويت1398 ،هـ1978 /م.

 عبد الكرمي زيدان ،الوجيز في أصول الفقه ،دار التوزيع والنشر ،القاهرة،1414هـ1993/م.
 عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ،كشف األسرار ،دار الكتب العلمية،بيروت2015 ،م.
 عز الدين عبد العزيز ابن عبد السالم ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،دار الكتبالعلميَّة ،بيروت1414 ،هـ1991 /م.
 علي بن محمد اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام ،ط ،1حتقيق سيد اجلميلي،دار الكتاب العربي ،بيروت1404 ،هـ1984/م.
 عمر سليمان عبد الله األشقر ،نظرات في أصول الفقه ،دار النفائس ،عمان،األردن1419 ،هـ1999 /م.

خامساً -قواعد فقهية
 بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ،املنثور في القواعد ،ط ،2حتقيق تيسيرفائق ،دار الكويت للصحافة ،الكويت1405 ،هـ1985 /م.
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 جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ،األشباه والنظائر ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت،1399هـ1999/م.
 زين الدين بن إبراهيم ابن جنيم ،األشباه والنظائر ،دار الكتب العلميَّة ،بيروت،1400هـ2000 /م.
 محمد صدقي بن أحمد البورنو ،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليَّة ،مؤسسةالرسالة ،بيروت1416 ،هـ1996 /م.
 عبد الرحمن بن رجب احلنبلي ابن رجب ،القواعد في الفقه اإلسالمي ،دار اجليل،بيروت1988 ،م.
 علي حيدر ،درر احلكام في شرح مجلة األحكام ،دار اجليل ،بيروت ،ط،11411هـ1991 /م.
 خليل بن كيكلدي العالئي ،املجموع املذهب في قواعد املذهب ،وزارة األوقافوالشؤون اإلسالميَّة1414 ،هـ1994 /م.

سادساً -كتب العادة والعرف
 أحمد بن علي سير املباركي ،العرف وأثره في الشريعة والقانون ،مؤسسة فؤادبعينو ،بيروت1412 ،هـ1992 /م.
 أحمد فهمي أبو سنة ،العرف والعادة في رأي الفقهاء ،مطبعة األزهر ،القاهرة.1947 ، مصطفى محمد رشدي مفتي ،العرف عند األصوليني وأثره في األحكام الفقهيَّة،دار اإلميان ،اإلسكندرية2006 ،م.
 سها سليم مكداش ،تغير األحكام ،دار البشائر اإلسالميَّة ،بيروت1428 ،هـ2007 /م. عادل بن عبد القادر بن ولي قوته ،العرف حجيته ،وأثره في فقه املعامالت املاليَّةعند احلنابلة ،املكتبة املكيَّة ،مكة املكرمة1418 ،هـ1997/م.
 عمر بن عبد الكرمي اجليدي ،العرف والعمل في املذهب املالكي ،مطبعة فضالة،احملمدية ،املغرب1393 ،هـ1982 /م.
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سابعاً -األحوال الشخصية
 حسب الله ،علي ،الزواج في الشريعة اإلسالميَّة ،دار الفكر العربي ،بيروت1971 ،م. محمد محيي الدين عبد احلميد ،األحوال َّالشخصيَّة في الشريعة اإلسالميَّة ،دار
الكتاب العربي ،بيروت1404 ،هـ/1984م.
 محمد علي عبد الرحمن وفا ،أحكام الزواج في الشريعة اإلسالميَّة ،مطبوعاتجامعة اإلمارات العربيَّة املتَّحدة ،العني2003 ،م.
 مطلوب عبد املجيد مطلوب ،الوجيز في أحكام األسرة اإلسالميَّة ،مؤسسة املختارللنشر ،القاهرة1425 ،هـ 2004/م.
 عبد الرحمن الصابوني ،أحكام الزواج في الفقه اإلسالمي ،مكتبة الفالح ،الكويت،1408هـ1987/م.
 -سميرة هاشم إحسان ،الرجل في األسرة ،دار املجتمع ،جدة1410 ،هـ1989/م.

ثامناً -كتب القانون
 أنور سلطان ،املبادئ القانونيَّة العا َّمة ،دار النهضة العربيَّة ،القاهرة،1413هـ/1993م.
 حسن كيرة ،املدخل إلى القانون ،منشأة املعارف ،اإلسكندر َّية 2002 ،م. محمود جمال الدين زكي ،دروس في مقدمة الدراسات القانونيَّة ،دار التوزيعوالنشر اإلسالميَّة ،القاهرة1414 ،هـ1993 /م.
 نقوال أسود ،القانون املدني -املدخل واألموال ،اجلامعة اللبنانيَّة ،بيروت،1405هـ1985 /م.
 سليمان مرقس ،املدخل للعلوم القانونيَّة ،املطبعة العامليَّة1967 ،م. عبد الباقي ،نظر َّية القانون ،دار النهضة العربية ،القاهرة. عبد القادر الفار ،املدخل لدراسة العلوم القانونيَّة ،مكتبة دار الثقافة ،عمان،1414هـ1994 /م.
 عبد الرزاق السنهوري وأحمد حشمت أبوستيت ،أصول القانون ،مطبعة جلنةالتأليف والترجمة والنشر ،القاهرة1370 ،هـ1950/م.
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 عوض أحمد الزعبي ،املدخل إلى علم القانون ،دار وائل للنشر ،عمان،1421هـ2001/م.

تاسعاً -اللغة العربية
 إبراهيم أنيس ومجموعة من األساتذة ،املعجم الوسيط ،املكتبة اإلسالميَّة،إسطنبول ،دون تاريخ نشر.
 أحمد بن محمد بن علي املقري الفيومي ،املصباح املنير ،املكتبة العلميَّة ،بيروت،دون تاريخ نشر.
 أحمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،دار اجليل ،بيروت ،دون تاريخ نشر. جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت،ط 1414 ،3هـ.
 مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،القاموس احمليط ،مؤسسة الرسالة،بيروت1407 ،هـ1986 /م.
 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،عني بترتيبه محمدخاطر ،الهيئة املصر َّية العا َّمة للكتاب ،القاهرة1977 ،م.
 علي بن محمد بن علي اجلرجاني ،التعريفات ،حتقيق إبراهيم األبياري ،دارالكتاب العربي ،بيروت1405 ،م.
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العرف وأثره في األحوال الشخصية في الفقه اإلسالمي والقانون الكويتي

احملتوى
املوضوع

الصفحة

امللخص

201

املقدمة

202

مطلب متهيدي -تعريف العرف في الشريعة والقانون

205

الفرع األول -تعريف العرف في اللغة واالصطالح

205

الفرع الثاني -تعريف العادة في اللغة واالصطالح

206

الفرع الثالث -تعريف العرف في القانون

208

الفرع الرابع -أقسام العرف

209

الفرع اخلامس -اعتبار العرف

211

املبحث األول -أركان العرف وشروطه

213

املطلب األول -أركان العرف وشروطه في الشريعة اإلسالمية

213

الفرع األول -أركان العرف

213

الفرع الثاني -شروط العرف

214

املطلب الثاني -أركان العرف وشروطه في القانون الوضعي

216

الفرع األول -أركان العرف

216

الفرع الثاني -شروط العرف

217

املطلب الثالث -حجيَّة العرف عند الفقهاء

219

املطلب الرابع -العالقة بني النَّص َّ
الشرعي والعرف

220

الفرع األول -العرف املحُ ال عليه

220

املفسر
الفرع الثاني -العرف ّ

222

ص
الفرع الثالث -العرف املخالف للنَّ ِّ

223
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املوضوع

الصفحة

املبحث الثاني -تطبيقات العرف في قانون األحوال الشخصية

224

املطلب األول -الكـفـاءة

224

الفرع األول -تعريف الكفاءة في اللغة

224

الفرع الثاني -تعريف الكفاءة في االصطالح

224

الفرع الثالث -اشتراط الكفاءة

225

الفرع الرابع -حكم الكفاءة

228

الفرع اخلامس -حكم الكفاءة في قانون األحوال الشخصية الكويتي

230

املطلب الثاني -جهاز البيت

231

الفرع األول -تعريف اجلهاز

231

الفرع الثاني -حكم جتهيز الزوجة لبيت الزوجية

231

الفرع الثالث -جهاز البيت في قانون األحوال الكويتي

233

الفرع الرابع -االختالف بني الزوجني في متاع البيت

233

املطلب الثالث -ألفاظ الطالق

235

الفرع األول -ألفاظ الطالق وأحكامها

235

الفرع الثاني -ألفاظ الطالق في قانون األحوال الشخصية الكويتي

238

املطلب الرابع -خروج املعتدة

238

الفرع األول -خروج املعتدة في الفقه اإلسالمي

239

الفرع الثاني -خروج املعتدة في قانون األحوال الشخصية الكويتي

241

اخلامتة

243

املراجع

245
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