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ممخص:
تتشاول ىحه الجراسة اإلشياد عمى آثار فظ الخابصة الدوجية بػاسصة شيادة الذيػد ،لسا يتختب عمى عقج الدواج مغ
آثار كبيخة ججا ،يدتعرى عمى قزاة السػضػع أثباتيا بأي وسيمة أخخى مغ وسائل اإلثبات ،خاصة تمظ اآلثار الستعمقة
بحقػق الدوجيغ ،وما يتعمق مغ آثار ليا صمة بحقػق األوالد ،خاصة إذا عمسشا إن الفقو اإلسالمي قج أعصى مكانة رفيعة
لإلثبات بالذيادة ،فيي الجليل الدائج وبال مشازع في مدائل األحػال الذخرية .لسا ليا مغ الزػابط ما يجعميا تعدز
مكانتيا بيغ مختمف وسائل اإلثبات األخخى

.

الكممات المفتاحية :الذيادة ،اإلثبات ،حقػق الدوجيغ ،حقػق األوالد ،شؤون األسخة ،الذيػد.
Abstract:
This article examines the dimension of judge of family affairs in the appreciation of
evidences, Because it is deemed one of the most important proof on which the judge of the
family affairs works in issuing judgements. It is the first one in the field of family affairs
especially in the states where there is illitrateness. The role of the witness has changes
according to the era. The islamic law gives a great importance to the proof by witness, it
makes a set of rules and conditions on the person and the object of witness.
Keywords: Witness, proof, appreciation of proof, power of judge, family affairs.

مقجمة :لقج أعصى الفقو اإلسالمي لمذيادة مكانة عاليا في اإلثبات ،فقج أحاشيا بسجسػعة مغ القيػد
والذخوط ما يجعميا تدتحق تمظ السكانة ،حيث شجد الفقو في شخوط صحتيا مغ جية ،وفي شخوط الذاىج

مغ جية أخخى ،فيع ال يقبمػن شيادة األشفال ،كسا يقبمػن شيادة البالغ ناقز األىمية الندياقو وراء
عػاشفو.

1

 -1انطخ ،شيادة ىابيل البخ شاوي ،الذيادة الدور مغ الشاحيتيغ القانػنية والعمسية ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة  ،1982ص
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باإلضافة إلى ذلظ تطيخ أىسية الذيادة في أنيا ذكخت أكثخ مغ مخة في القخآن الكخيع كقػلو تعالى(:
ِ
َّ
الذي َاد َة ومغ َي ْكتُسيا َفِإَّن ُو ِآثع َقْمُب ُو و ّ ِ
يع) ،1وكسا قال الخسػل صمى هللا عميو
َْ
ّللاُ ب َسا تَ ْع َسُمػ َن َعم ٌ
ٌ
َ
َوالَ تَ ْكتُ ُسػْا َ َ َ
وسمع ":أال أخبخكع بخيخ الذيجاء ىػ الحي يأتي بالذيادة قبل أن يدأليا ".ويخى مػران  Morandفي ىحا
الذأن إن سبب ذلظ يخجع إلى أنيا ىي الػسيمة الػحيجة إلثبات 2.حيث أن كل القزايا والشداعات التي
تعخض عمى القزاء تتصمب إقامة الحجج عمى الػقائع التي يجعي بيا أصحابيا ،فعجم إقامة الجليل عمى
الحق السصالب بو يجعمو غيخ مػجػد أصال ودون أي قػة قانػنية 3.وفي ىحا الرجد أن الذيادة ال تخمػ
مغ اإلشكاالت الكثيخة والستعجدة ،إذ قج يكػن الذاىج صادقا أحيانا في شيادتو وأحيانا أخخى يجلي بأقػال
خاشئة؛ وذلظ يخجع لعجة عػامل ،فسا مجى حجية الذيادة كجليل مغ أدلة اإلثبات عمى آثار فظ الخابصة
الدوجية في قانػن شؤون األسخة ؟.
لإلجابة عمى ىحه اإلشكالية سشقدع ىحا السبحث إلى مصمبيغ نتشاول في السصمب األول الذيادة عمى

حقػق الدوجيغ ونبيغ في السصمب الثاني الذيادة عمى حقػق األوالد.
المطمب األول :الذهادة عمى حقهق الدوجين

سشتشاول في ىحا السصمب ثالثة فخوع حيث نػضح في الفخع األول الذيادة عمى الخمػة الرحيحة ،ثع
نعالج في الفخع الثاني الذيادة عمى استحقاق السيخ.
الفخع األول :الذهادة عمى الخمهة الرحيحة
تعارف الشاس في أغمب السجتسعات أنو ال يجػز لمخجل أن يختمي بدوجتو قبل الجخػل؛ رفعا لمحخج أو
اتيام الدوجيغ بالدنا ،إال أنو إذا حجث ذلظ ،أستحقو السيخ كامال ويثبت ندب السػلػد ،إذا حسمت مشو،
لكغ قج يرعب إثبات ىحه الخمػة ،حيث ال يسكغ لمدوجة إثباتيا إال بذيادة الذيػد ،وقبل أن نبخز دور
ىحه الذيادة في إثبات الخمػة الرحيحة ،ال بج أن نبيغ ما السقرػد مغ الخمػة وما حكسيا ؟.

 -1سػرة البقخة  ،اآلية رقع .283
2
- Marcel Morand, Etudes de droit Musulman Algérien. Alger Imprimeur. Librairie de
l’université, 1910, p 314.
 -3انطخ ،يقاش فخاس الذيادة الدور في القانػن الجدائخي ،رسالة ماجدتيخ ،جامعة وىخان كمية الحقػق ،سشة ،2004
ص.1
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أوال -المقرهد بالخمهة الرحيحة :يصمق عمييا أسع الجخػل الحكسي 1،ونعشي بيا اجتساع الدوجان بعج
عقج الدواج الرحيح في مكان يأمغ فيو الصخفان ،عجم دخػل أحج عمييسا؛ أو يأمشان عجم اشالع الشاس
عمييسا ،أو وقػف الشاس عمى أسخارىسا ،2كذقة أو مشدل مغمق الباب ،أو كان في صحخاء قاحمة يخمػان
فييا ألنفديع 3.كسا ال تتحقق الخمػة الرحيحة ،إذا لع يكغ بأي أحج مشيسا مانع مغ مػانع االترال
الجشدي 4.فعشج تػفخ شخوط الخمػة الرحيحة ،تُعتبخ كالجخػل الحكيقي ،فبيا يتأكج السيخ وكل ما يتختب
مغ آثار الدواج والصالق ،كالعجة والشدب..الخ.

ومغ آثارىا عشج الحشفية والحشابمة أنيا تؤكج السيخ ،أما الذافعية ،فيخون أن ال تأثي اخ ليا عمى السيخ
أو غيخه ،فالجخػل الحكيقي عشجىع ىػ السعػل عميو ،وقال السالكية" :إذا خال الدوج بدوجتو ،واستقخت لسجة

ِ
شػيمة ،تأكج السيخ وإن لع يجخل بيا" ،مرجاقا لقػلو تعالى( :وإِن َ َّ
ِ
ػى َّغ َوَق ْج
ػى َّغ مغ َقْبل أَن تَ َس ُّد ُ
شمْقتُ ُس ُ
َ
ِ
ضتُ ْع ) 5،وأما حكع تأكيج السيخ كامال لمدوجة بعج الصالق قبل الجخػل،
ف َما َف َخ ْ
َف َخ ْ
ضتُ ْع َل ُي َّغ َف ِخ َ
رُ
يز ًة َفش ْ
قػلو تعالى( :وإِن أَردتُّع ِ
ِ
اى َّغ ِقش َ
ون ُو ُب ْيتَاناً
ْخ ُح َ
ْخ ُحوْا م ْش ُو َش ْيئاً أَتَأ ُ
صا اًر َفالَ تَأ ُ
ال َزْو ٍج َّم َك َ
ان َزْو ٍج َوآتَ ْيتُ ْع ِإ ْح َج ُ
است ْب َج َ
َ ْ َ ُ ْ
ز ُكع ِإَلى َب ْع ٍ
شكع ِّميثَاقاً َغمِيطاً) 6،وفدخ اإلفزاء
َخ ْح َن ِم ُ
س َوأ َ
ْخ ُح َ
ف تَأ ُ
ون ُو َوَق ْج أَْف َ
َوإِ ْثساً ُّمِبيشاًََ ،ك ْي َ
زى َب ْع ُ ْ
باالختالط الجشدي ،الحي يتزسغ الجخػل الحكيقي السػجب لمسيخ .لكغ السالكييغ يقخون أن لمخمػة

الرحيحة ،حكسيغ:
أ -وجػب عجة السخأة ،حتى ولػ أتفق الدوج والدوجة عمى عجم حجوث الػطء فيسا بيشيسا؛ فيي ال تدقط
بسجخد اتفاق الدوجيغ عمى نكخان الجساع ،وفي نفذ الػقت يعتخفان بػقػع الخمػة؛ ألنيا حق مغ حقػق
هللا.

1
2

 أنطخ ،بمحاج العخبي ،السخجع الدابق ،ص .109 -أنطخ دمحم أحسج عابجيغ ،السخجع الدابق ،ص .81أنطخ أيزا ولبة الدحيمي ،الفقو اإلسالمي وأدلتو ،الجداء الدابع،

السخجع الدابق ،ص  .321أنطخ كحلظ دمحم أبػ زىخة  ،السخجع الدابق ،ص  . 220أنطخ كحلظ بجران أبػ العشيغ بجران،
السخجع الدابق ،ص .201

3
4

 أنطخ ،فزيل سعج السخجع الدابق.102 ، -ولسديج مغ التفريل راجع دمحم أبػ زىخة ،السخجع الدابق ،ص  .221 -220راجع أيزا ولبة الدحيمي ،الفقو

اإلسالمي وأدلتو ،الجداء الدابع ،السخجع الدابق ،ص  . 322 -321أنطخ كحلظ بجران أبػ العشيغ بجران ،السخجع الدابق،

ص .201

5
6

 سػرة البقخة  ،اآلية .237 -سػرة الشداء ،اآليتان .21-20
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ب -تربح الخمػة عشج السالكييغ ،قخيشة قاشعة عمى حجوث الجساع عشج اختالف الدوجيغ في وقػعو ،فإذا
اىتجى الدوج إلى زوجتو واختمى بيا أرخاء الدتػر .ثع شمقيا وأختمف في حجوث الػطء ،صجقت الدوجة
بيسيشيا فيسا تجعيو .فإذا رفزت اليسيغ وأدى الدوج اليسيغ استحقت نرف السيخ ،وإن نكل الدوج لدمو
كل الرجاق .وأما سكػت السذخع الجدائخي ،عمى اعتبار الخمػة الرحيحة بيغ الدوجيغ ،لدببا أو حالة مغ
حاالت استحقاق الرجاق ،راجع اقتراره الخمػة الرحيحة عمى الجخػل الحكيقي ،فإذا حجث نداع بيغ
الدوجيغ في الػطء أو عجمو ،فحلظ ال يؤثخ عمى الجخػل الحي صار متػف اخ بسجخد المسذ ليمة الدفاف
بذيادة الحاضخيغ ،حتى وإن لع يتسكغ مغ الدوجة؛ لدبب عجده؛ حيث يفدخ ىحا التسكيغ عمى أنو دخػل
حكيقي.

1

ثانيا -إثبات الخمهة الرحيحة بالذهادة :إذا حجث نداع بيغ الدوجيغ في حرػل الخمػة الرحيحة ،مغ
عجميا ،فإن اإلثبات بالذيادة يقع عمى عاتق الدوجة إلثبات ما تجعيو ،ذلظ بحدب أنيا تجعي خالف
األصل؛ ألن األصل العام عجم حجوث الخمػة إال بالجخػل الحكيقي؛ ألن ىحه الخمػة شارئة ،والسبجأ العام
في اإلثبات ىػ عمى مغ يجعي خالف األصل إثبات دعػاه .وبعج عجد الدوجة عغ إثبات الخمػة ،بذيادة
الذيػد فعمييا أن تصمب تػجيو اليسيغ إلى الدوج ،فإذا حمف اليسيغ قزي بعجم الخمػة ،وأن نكل اليسيغ
ولع يحمفو ،قزي بيا؛ ألن الخمػة بسشدلة شاىج ،والشكػل عغ اليسيغ بسشدلة شاىج آخخ.

2

يقجر بذيادة رجميغ ،أو رجل وامخأتيغ ،ويكفي أن يذيج عمى اختالء الدوجيغ ببعزيسا البعس ،في
مكان يأمشان فيو مغ دخػل أحج عمييسا ويصمع عمى أسخارىسا ،وال يجب عمى الذيػد أن يذيجا خمػ
الدوجيغ مغ مػانع الػطء الدابقة الحكخ ،التي تحػل دون وقػع االترال الجشدي؛ ألن األصل في
الصخفيغ خمػىسا مغ ىحه السػانع؛ ألن إذا أدعى الدوج عجم وقػع الػطء ،يقع عميو عبء اإلثبات ،والقػل
قػل الدوجة مع اليسيغ ،وعمى القاضي أن يخاعي الدمصة التقجيخية الكاممة في تقجيخ عادات وتقاليج وأعخاف
السجتسع ،عمى الخمػة بعج العقج قبل الدفاف.
نالحظ أن السذخع الجدائخي ،ال يسيد بيغ الجخػل الحكيقي والخمػة ،بل يعتبخىسا شيئا واحجا شالسا حجث
ذلظ بعج إبخم العقج ،وال يعتبخ دخػال ما يقع بيغ الدوجيغ قبل إبخام عقج الدواج 3.إذ لع يخصخ ببالو وقػعيا
بيغ الدوجيغ ،فػفقا ألحكام السادة  16مغ ق.أ " :تدتحق الدوجة الرجاق كامال بالجخػل ،أو بػفاة الدوج،
1

 -أنطخ فزيل سعج ،السخجع الدابق،ص  .104أنطخ كحلظ عبج العديد سعج ،السخجع الدابق.136 ،

3

 -م.ع ،غ.أ .ش ،1984/11/19،ممف رقع  34046أنطخ بمحاج العخبي ،قانػن األسخة مبادئ االجتياد القزائي وفقا

2

 -ولبة الدحيمي  ،الفقو اإلسالمي وأدلتو ،الجداء الدابع ،السخجع الدابق ،ص .323

لق اخرات السحكسة العميا ،ديػان السصبػعات الجامعية  ،سشة  ،2000ص .18
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وتدتحق نرفو عشج الصالق قبل الجخػل " .1الذيء الحي يبيغ أنو سػى بيشيسا وىحا ما يؤكجه القزاء
الجدائخي في بعس االجتيادات القزائية ،حيث اعتبخت أنو " :مغ السقخر شخعا أن انتقال الدوجة إلى
بيت الدوجية واختالء الدوج بيا في بيتو وغمق بابو عمييا وىػ ما يعبخ عشو شخعا -بإرخاء الدتػر أو
خمػة االىتجاء  -يعتبخ دخػال فعميا يختب عميو اآلثار الذخعية وتشال الدوجة كامل صجاقيا " ،ومغ السقخر
أيزا " :أن دخػل السدمع بيا يػجب العجة ،حتى ولػ أتفق الصخفان عمى عجم السذ ،ويػجب نفقتيا ونفقة
ما قبميا في غياب السدقط عمييا ومغ ثع فان الشعي عمى القخار السصعػن فيو بسخالفة القانػن في غيخ
محمو " 2.قخار رقع  55116السؤرخ بتاريخ .1989/10/02

3

الفخع الثاني :الذهادة عمى مهخ المثل.
لقج نطع السذخع الجدائخي شخط الرجاق في السػاد  14و 15و 16و 17مغ قانػن األسخة ،بعج أن
نز عميو في السادة  9مشو ،ضسغ شخوط عقج الدواج ،ولمسيخ في الشكاح نػعان ميخ مدسى وميخ غيخ
مدسى ،فاألول ال نحتاج إلى إثباتو ،أما الثاني فيػ ججيخ باإلثبات ،والػسيمة الػحيجة في إثباتو ىي شيادة
الذيػد .وقبل أن نبيغ دور الذيادة في إثبات صجاق السثل ،البج أن نتعخض مفيػم الرجاق.
أوال -مفههم المهخ :يعتبخ الرجاق في الفقو والقانػن مغ أىع آثار عقج الدواج ،ذلظ ألنو يحق لمدوجة
بسجخد وقػع الخمػة الرحيحة ،فيػ واجب عمى الخجل دون السخأة ،ويجب في العقج الرحيح سػاء سسى
فيو أم لع يدع وسػاء كانت التدسية صحيحة أو غيخ صحيحة 4.فسا ىػ الرجاق وما مقجاره؟.
 -1تعخيف المهخ :يصمق ىحا االسع عمى السال الحي تدتحقو الدوجة عمى زوجيا ،بسجخد العقج عمييا ،أو
بدبب الجخػل بيا دخػال حكيكيا .أو ىػ حق مالي أوجبو الذارع لمسخأة في عقج زواج صحيح أو دخػل
بذبية أو بعج عقج فاسج .ومغ ىشا ندتخمز ما يمي:
أ -أنو واجب :أي عمى الخجل دون السخأة بالعقج ،ويدتحق نرف السيخ بالصالق قبل الجخػل.

ب -الجخػل الحكيقي :فالسيخ كسا قجمشا يثبت بالجخػل في العقج الفاسج ،وىػ غيخ محتسل الدقػط ،إال
باألداء و اإلبخاء.
 -1قانػن رقع  11-84مؤرخ في  09جػان  ،1984يتزسغ قانػن األسخة الجدائخي ،السعجل والستسع باألمخ 02 -05
السؤرخ في .2005 -02 -27

2

 -أنطخ ،عسخ بغ سعيج ،االجتياد القزائي وفقا ألحكام قانػن األسخة ،دار اليجى عيغ مميمة ،الجدائخ ،سشة،2004

ص16

3
4

 السجمة القزائية ،لدشة ،1991العجد األول ،ص .34 -أنطخ عبج السجيج محسػد مصمػب ،الػجيد في أحكام األسخة اإلسالمية ،الصبعة األولى ،مؤسدة السختار لمشذخ

والتػزيع ،سشة  ،2004ص .151
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ىحا وقج عخفو السالكية :بأنو يجعل لمدوجة عػض االستستاع بيا .وقج عخفتو الذافعية :بأنو ما وجب
بشكاح أو وطء أو تفػيت بزع قيخا ،كخضاع ورجػع شيػد .وعخفو الحشابمة :بأنو العػض في الجساع،
والعػض في الػطء في الشكاح بذبية ووطء الكخالية.

1

أما السيخ السدسى في العقج ،ىػ ما يقجمو الخجل لمسخأة قبل الجخػل أو بعجه ،كيجية الدفاف أو ثياب
شمقت الدوج ُة قبل الجخػل،
الجخػل ،أو ما تعارف عميو الشاس كالسذخوط في العقج لفطا ،فعشج السالكية إذا ُ
يجب عمييا أن تخجع لمدوج نرف ما أىجاه ليا.

 -2مهخ المثل :وىػ ميخ مثيمتيا مغ الشداء ،مغ جية أبييا ،كأختيا ،أو بشت أخييا ،أو عستيا ،مع
مخاعاة تداوي السخأتيغ وقت العقج ،مغ حيث الثقافة ،والجسال ،ومغ حيث الدغ ،والثيػبة ،والبكارة ،ومغ
حيث السال والعقل ،ومغ حيث األخالق واألدب .وإذا لع تػجج مثيمتيا ،كقخيبتيا مغ أبييا ،انتقمت السساثمة
إلى ابعج مشيا تساثال ،وبعج االتفاق عمى قيسة ميخ السثل ،يجب أداؤه لمدوجة ،كسا يجب إتسام ما بقى مشو
عشج العقج ،وإذا لع يدع تدسية صحيحة ،أو تع الجخػل بيا في حالة شبية ،أو كان العقج فاسجا ،وفقا
ألحكام السادة  33مغ ق.أ.ج ،وجب ميخ السثل 2.وعشج اختالفيسا عمى ميخ مثيمتيا ،كان يجعي الدوج
أن ميخ مثميا يقجر بكيسة كحا ،والدوجة ىي األخخى تجعي بأن ميخ مثيمتيا ،يقجر بكيسة أعمى مغ تمظ
الكيسة ،فالقػل لسغ أثبت مداعسو بذيادة الذيػد.

3

 -3مقجار المهخ :لقج حاول عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو تحجيج السيػر ،لكغ امخأة عارضتو في

السدجج قائمة  :كيف يجػز لظ ذلظ ،وهللا يقػل( :وإِن أَردتُّع ِ
صا اًر
اى َّغ ِقش َ
ال َزْو ٍج َّم َك َ
ان َزْو ٍج َوآتَْيتُ ْع ِإ ْح َج ُ
است ْب َج َ
َ ْ َ ُ ْ
ْخ ُحوْا ِم ْش ُو َش ْيئاً ) 4،فقال عسخ ":أصابت امخأة وأخصأ عسخ".
َفالَ تَأ ُ
مغ ىشا اتفق الفقياء عمى أن الرجاق ليذ لو حج أدنى وال حج أعمى 5،وأنو يرمح عمى كل مغ

يصمق عمى اسسو مال ،جاز أن يكػن ميخا ،لقػلو تعالى...( :وأ ِ
ُح َّل َل ُكع َّما َوَراء َذلِ ُك ْع أَن تَ ْبتَ ُغػْا ِبأ َْم َػالِ ُكع
َ
ِِ
ِِ
يغ ،)...ولقػلو عميو الدالم ":أن أعطع الشكاح بخكة أيدخه مئػنة "  ،رواه اإلمام أحسج
يغ َغ ْي َخ ُم َدافح َ
ُّم ْحرش َ

أبغ حشبل

1

 -أنطخ ذلظ ولبة الدحيمي  ،الفقو اإلسالمي وأدلتو ،الجداء الدابع ،السخجع الدابق ،ص .250

3

 -دمحم أحسج عابجيغ ،السخجع الدابق ،ص .80

2

 -بمحاج العخبي ،الػجيد في شخح قانػن األسخة الجدائخي ،السخجع الدابق ،ص .104-103

4

 -سػرة الشداء ،اآلية .20

5

 -أنطخ ،عبج العديد سعج ،الدواج والصالق في قانػن األسخة الجدائخي ،السخجع الدابق ،ص .134
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أما فيسا يتعمق بقانػن األسخة الجدائخي ،جاء في نز السادة  14ما يمي ":الرجاق ىػ ما يجفع
نحمة" ،لمدوجة مغ نقػد أو غيخىا ومغ كل ما ىػ مباح شخعا وىػ ممظ ليا تترخف فيو كسا تذاء.
ندتخمز مغ الشز أن السيخ غيخ محجد بكيسة معيشة ،واألكثخ مغ ذلظ أن مغ يرح امتالكو شخعا،
جاز أن يكػن ميخا ،بغس الشطخ عمى شبيعة السال كػنو عقا ار أو مشقػال أو نقػدا أو حتى مشفعة .أما إذا
كان خالف ذلظ ،كأن يكػن السيخ ماال غيخ مذخوع ،أو أن يكػن الرجاق عسال محخما ،أو شيئا محخما،
كآلة ليػ أو شخب ،فال يجػز أن يكػن مي اخ في الفقو اإلسالمي.1
ثانيا -نراب الذهادة في إثبات مهخ المثل :في حالة وجػد نداع بيغ الدوجيغ ،عمى استالم الرجاق مغ
عجمو ،يجب عمى السجعي أن يثبت ذلظ ،وبسا انو يجػز لو إثبات مثل ىحه الػقائع بذيادة الذيػد فسا
عميو إال إحزار شاىجيغ اثشيغ أمام القزاء .ويذتخط عشج الحشفية لثبػت ميخ السثل إخبار رجميغ،
وامخأتيغ  -شيػد عجول ،-والفظ الذيادة ،وعشج عجم وجػد بيشة فالقػل ىػ قػل الدوج مع يسيشو؛ ألنو
رافس لديادة قيسة السيخ أو أنو قج أدعى تدجيج مقجار السيخ 2.أما في حالة ما إذا قجم كل مغ الدوج
والدوجة ،ادعائيسا وأقام كل واحج مشيسا البيشة عمى ما يجعيو مغ أجل اإلثبات ،فإن القػل قػل الدوجة؛
ألنو يفتخض فييا أنيا تجعي الديادة ،والدوج يشكخ ذلظ وشخعت األدلة إلثبات الجعاوى ال لشفييا ودفعيا.
وفقا لمسبجأ القائل البيشة عمى مغ أدعى واليسيغ عمى مغ أنكخ.

3

لع يشز السذخع الجدائخي صخاحة ،عمى ضخورة الذيادة عمى استحقاق الرجاق ،لكغ مغ خالل
السادة  09مغ قانػن األسخة الجدائخي ندتذف أن شخط الذاىجيغ في عقج الدواج دورىسا الحكيقي ىػ
التأكج أوال عمى رضا الدوجيغ ثع اإلشياد عمى االتفاق عمى الذخوط التي يخيانيا مشاسبة في العقج ،إضافة
إلى التأكج مغ قبس السيخ مغ عجمو ،والتأكج أيزا مغ أن السيخ مدسى أو غيخ مدسى أو ىػ صجاق
مؤجل أو معجل ...فذخط الذاىجيغ إنسا ىػ في الحكيقة إشياد عمى شخوط العقج ألجل صحتو ،ومغ أجل
اإلثبات إذا اقتزت الزخورة ،في حالة نكخانو .ونراب الذيادة حدب ما جخى عشو العخف القزائي
لق اخرات السحكسة العميا في مدائل شؤون األسخة شيادة رجميغ.

4

1

 -أنطخ ،بمحاج العخبي ،الػجيد في شخح قانػن األسخة الجدائخي ،السخجع الدابق ،ص .106 -105

3

 -أنطخ دمحم مرصفى الذمبي ،السخجع الدابق ،ص .371

2

4

 أنطخ ،ولبة الدحيمي ،السخجع الدابق ،ص  .266أنطخ كحلظ دمحم أحسج عابجيغ ،السخجع الدابق ،ص.80 -أنطخ ،ممف رقع  43889قخار بتاريخ  .1986/12/15السجمة القزائية ،سشة  ، 1993العجد  ،02ص .37

المجمة األفخيقية لمجراسات القانهنية والدياسية ،جامعة أحمج دراية ،ادرار– الجدائخ

المجمج ، 05:العجد ،01 :الدنة :جهان 2021

NSSI : 2552-0002

2510: NNSSI -804x

216

الذهادة عمى آثار فك الخابطة الدوجية في قانهن شؤون األسخة الجدائخي ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .د /منرهري المبخوك

الفخع الثالث :الذهادة عمى النفقة.
في الػاقع ىشاك حاالت كثيخة ،في الحياة الدوجية ،يحجث فييا تخمي الدوج عغ التداماتو السالية ،نحػ
الدىا ترارع الحياة ،فال أحج ييتع بيا ويشفق عمييا .فقج تمجا الدوجة إلى
الدوجة واألبشاء ،فيتخكيا وأو َ
القزاء لمسصالبة بحق الشفقة ،وال يسكشيا ذلظ ،إال بػسصة إثبات ما تجعيو بذيادة الذيػد أو غيخىا مغ
الػسائل األخخى ،وما ييسشا ىشا اإلثبات بالذيادة فقط .1وقبل الجخػل إلى مػضػع الذيادة ،ال بج مغ
معخفة الشفقة الذخعية.
أوال -النفقة الذخعية :تعج الشفقة أحج أىع حقػق الدوجة عمى زوجيا ،إذ تجب عميو جخاء احتباسيا في
البيت ،وقرخ نفديا عمى بعميا ،بحكع العقج الرحيح الحي يخبصيسا ،احتباسا يؤدي إلى استيفاء السقرػد
بالدواج 2.بحيث

نتشاول في ىحه الشقصة مفيػم الشفقة ودليل مذخوعيتيا ثع أتعخض أخي اخ إلى شخوط

استحقاق الشفقة الدوجية.
 -1مفههم النفقة :لمشفقة معشيان معشى لغػي ومعشى اصصالحي.
أ -النفقة لغة :مذتقة مغ الشفػق؛ أي اليالك كقػلظ نفق الحران أي ىمظ ،أو مذتقة مغ الشفاق؛ أي
الخواج ،كقػلظ نفقت الدمعة أي راجت 3.والشفقة لغة قج تعشي اإلخخاج والحىاب ،يقال نفقت الجابة؛ أي
خخجت مغ ممظ صاحبيا بالبيع .والشفقة اسع مرجر وجسعيا نفقات.

4

ب -النفقة اصطالحا :وىي في الذخع ما يرخفو الخجل عمى زوجتو ،وأبشائو ،وأقاربو ،أو أصػلو ،دون
إسخاف .مغ شعام ،وكدػة ،ومدكغ ،كسا عخفو التدػلي.

5

مغ ىشا فخض السذخع الجدائخي الشفقة الذخعية عمى الدوج ،لمدوجة واألوالد ،حدب قجرتو
واستصاعتو وفقا ألحكام السػاد  ،79 ،78 ،77 ،74 ،1/37والسادة  80مغ ق.أ ،وفي حالة عجم
استصاعة الدوج عمى األنفاق تجب عمى األبشاء وعمى األم إذا كانت قادرة عمييا ،وىحا ما تزسشتو السادة

1
2
3

 أنطخ ،عبج الفتاح تكية ،السخجع الدابق ،ص .165 -164 أنطخ ،دمحم أحسج عابجيغ ،السخجع الدابق ،ص .83 -أنطخ ،أبغ مشطػر ،لدان العخب ،الجداء الدادس ،ص  .4507أنطخ كحلظ  ،عبج السؤمغ بمباقي ،التفخيق القزائي

بيغ الدوجيغ في الفقو اإلسالمي ،دار اليجى عيغ مميمة ،الجدائخ ،سشة  ،2000ص .11-10

4
5

 -أنطخ ،بمحاج العخبي ،الػجيد في شخح قانػن األسخة الجدائخي ،السخجع الدابق ،ص.169

 -التدػلي :ىػ أبػ الحدغ عمي أبػ عبج الدالم التدػلي قاضي فأس وتيصػان ،حافظ وجامع لمعمػم ،لو إلى جانب شخح

التحفة ،شخح الذامل لبيخام ،وحاشية عمى الدقاقية وفتاوى في سفخيغ وغيخىا ،ىامر عبج السؤمغ بمباقي ،السخجع
نفدو،ص.11
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 76مغ نفذ القانػن.كسا تجب نفقة الفخوع عمى األصػل ،والعكذ حدب القجرة ودرجة قخابة السي اخث،
وفقا لشز السادة  77مغ ق.أ.
تجب الشفقة الدوجية عمى الدوج ،بغس الشطخ عغ ديانة زوجتو ،فيي تحق لمدوجة السدمسة وغيخ
السدمسة؛ أي تجػز لمدوجة الكتابية؛ الييػدية والشرخانية ،مشح إنذاء العقج الرحيح ،كسا تجػز أيزا
لمدوجة الغشية حتى ولػ كان زوجيا فقيخا ،حدب م  74مغ ق.أ.

1

 -2دليل وجهبها :اتفق فقياء الذخيعة اإلسالمية عمى أن نفقة الدوجة واجبة عمى زوجيا ،ودليميع في
ذلظ ،ما جاء بو الكتاب والدشة الشبػية ،و ما أجسع عميو فقياء اإلسالم ،وما يتقبمو العقل البذخي.
مغ الكتاب فقج أمخ هللا سبحانو وتعالى األزواج باإلنفاق عمى السصمقات مقابل الخضاعة ،دليال لػجػب
الشفقة لمدوجة ،فإذا كان مغ حق السصمقات ،فحق الدوجات مغ باب أولى ،لقػلو تعالىَ ...( :وعَمى

ػد َلو ِرْزُقي َّغ و ِكدػتُي َّغ ِباْلسعخ ِ
وف ،2)...ولقج جاء في حق الدوجات حال قيام الدوجية ،وفي حق
اْل َس ْػُل ِ ُ
َ ُْ
ُ َ َْ ُ
ّللاُ َال
السصمقات أثشاء العجة ،قػلو تعالى( :لُِي ِشف ْق ُذو َس َع ٍة ِّمغ َس َعِت ِو َو َمغ ُقِج َر َعَم ْي ِو ِرْزُق ُو َفْمُي ِشف ْق ِم َّسا آتَاهُ َّ
3
ِ
َّ
ّللاُ َب ْع َج ُع ْد ٍخ ُي ْد اًخ).
اىا َس َي ْج َع ُل َّ
ف َّ
ّللاُ َنْفداً ِإال َما آتَ َ
ُي َكّم ُ
مغ الدشة روي أن ىشجا بشت عتبة زوج أبي سفيان قالت :يا رسػل هللا ،أن أبا سفيان رجل شحيح ال

يعصيشي مغ الشفقة ما يكفيشي ويكفي أبشي ،فقال رسػل هللا " :خحي ما يفيظ وولجك بالسعخوف " ،رواه
البخاري ومدمع 4،في حجة الػداع قال عميو الرالة والدالم ":وليغ عميكع رزقيغ وكدػتيغ بالسعخوف "
رواه مدمع وأبػ داود.
ومغ اإلجساع لقج أجسع فقياء الذخيعة اإلسالمية ،عمى أن الشفقة تجب عمى الدوج البالغ لدوجتو
بالجخػل ،إال الشاشد مشيغ ،قياسا عمى القػاعج العامة ،مغ حبذ لحق غيخه فشفقتيا واجبة عميو ،واستثشى
الحشفية الدوج الرغيخ؛ ألنو ال يدتصيع أن يدتستع بيا.

5

فيي بيحا ال يسكشيا الخخوج لصمب الخزق ،فعمى ىحا األساس استحقت الشفقة ،جداءا لخجمة زوجيا
ورعاية مرالح أبشائيا في البيت ،مثميا مثل مغ يعسل لرالح الجولة ،أو مغ يعسل لجية أخخى ،وىػ ما
أقختو القػاعج االجتساعية ،والذخيعة اإلسالمية الذئ الحي يتقبمو العقل اإلنداني.

1
2

 أنطخ ،نبيل صقخ ،قانػن األسخة نرا وفقيا وتصبيقا ،دار اليجى لمصباعة والشذخ والتػزيع ،سشة ،2006ص .270 -سػرة البقخة ،اآلية .231

3

 -سػرة الصالق  ،اآلية .7

5

 -لسديج مغ التفريل أنطخ بجران أبػ العيشيغ بجران ،السخجع الدابق ،ص  .236أنطخ كحلظ ولبة الدحيمي  ،الفقو

4

 -أنطخ ،عبج السؤمغ بمباقي ،السخجع الدابق ،ص .12

اإلسالمي وأدلتو ،الجداء الدابع ،السخجع الدابق ،ص .787
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 -3استحقاق النفقة الدوجية :يتزح لشا مغ خالل دراسة السادة  74مغ ق.أ ،الذخوط التي يجب تػافخىا
الستحقاق الشفقة الدوجية و ىي كالتالي:
أ -الخمهة الرحيحة:أي بسعشى الجخػل بالدوجة ،بغس الشطخ عغ حجوث االترال الجشدي فعال ،أو
لع يحجث

ألن العجد عغ السخالصة الجشدية في ىحه الحالة ،يعػد إلى ضعف الدوج وعجم قجرتو عمى

ذلظ ،لكغ إذا كانت مقاومة الدوجة ىي الدبب ،فػفقا ألحكام السادة 1/37مغ ق.أ تعتبخ ناش اد وعميو ال
تدتحق الدوجة الشفقة ،وال يثبت الشذػز في القانػن الجدائخي إال بحكع قزائي ((محزخ عجم الخجػع)).
ب -العقج الرحيح :يجب أن يكػن عقج الدواج صحيحا شبقا لشز السادة  09مغ ق.أ مدتػفيا
ألركانو وشخوشو ،مع تػفخ شخط االحتباس مغ قبل الدوجة ،واستعجادىا لو وعميو إذا كان العقج فاسجا وفقا
ألحكام السادة  32مغ نفذ القانػن ،فال تجب ليا الشفقة الدوجية ،وال حتى في عجتيا أيزا الذيء الحي
أقختو السحكسة العميا في قخار ليا لع تشذخه.

1

ج -أن تكهن الدوجة صالحة لممعاشخة :أي أن تكػن الدوجة قادرة عمى الػطء أو لالئتشاس وخجمة
زوجيا ،فإن كانت صغيخة ال ترمح لمسجاعبة و الخجمة فال تدتحق الشفقة وال يشصبق عمييا االحتباس.
لحا يذتخط القانػن الجدائخي في السخأة تدعة عذخ سشة كاممة حدب نز السادة  07مغ ق.أ ،وال
يسكغ ألي امخأة كانت أن تبخم عقج زواجيا وىي أقل مغ ىحا الدغ إال بتخخيز مغ القاضي ،حخصا عمى
مرمحة الدوجيغ؛ وحتى تتسكغ الدوجة مغ الكيام بػاجباتيا اتجاه زوجيا وتتسكغ مغ استحقاق الشفقة ،ذلظ
أن الشفقة مختبصة بحق التستع بيا ولػ حكسا حدب السحكسة العميا.
ثانيا -إثبات النفقة بذهادة الذههد :قج يحجث نداع بيغ الدوج وزوجتو عمى الشفقة ،وتقػم ىحه األخيخة
بخفع دعػى قزائية ضج بعميا مصالبة مشو دفع قيسة الشفقة الذخعية ليا ،وتسكشت مغ إقامة البيشة عمى
يداره ،وقبل قاضي شؤون األسخة بيشتيا ،وأقام الدوج بجوره البيشة عمى إعداره ،ىشا تكػن البيشة بيشة
الدوجة؛ ألن بيشة الدوج ال تثبت شيئا .وتكفي في ىحا السقام شيادة االستكذاف ،التي ىي شيادة اإلخبار
بػاقعة لسجخد االستعالم واستصالع الخأي ،مثل أخبار أىل الخبخة والستخجع وال يذتخط فييا لفظ – أشيج-
وىي تأخح مسغ تتػفخ فييع الثقة وتقجيخىا متخوك لمقاضي .فذيادة االستكذاف تكفي في القزاء بالشفقات،
بجسيع أنػاعيا ،نفقة األوالد ونفقة الدوجة ،وحتى نفقة األقارب ،كسا تجػز أيزا في الذيادة عمى أجخة
الخضاع والدكغ والحزانة؛ بدبب شبيعة الجعاوى السعخوضة عمى القزاء .2وىحه الذيادة ال تتصمب

1

 -إن نفقة العجة تطل واجبة شخعا وقانػنا لمدوجة عمى زوجيا سػاء كانت ضالسة أو مطمػمة والقزاء بسا يخالف أحكام

ىحا السبجأ يعج خخقا ألحكام الذخيعة اإلسالمية .نقال ىامر بمحاج العخبي السخجع الدابق ،ص .172

 -2أنطخ ،عبج الحسيج ألذػاربي ،السخجع نفدو ،ص .290
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تػافخ ما يذتخشو الفقو اإلسالمي مغ شخوط الخاصة بالذيادة ،ومشو ال يجبخ الذاىج بالحزػر إلى
الجمدة؛ ليجلي بسا رآه وما شاىجه لقاضي السػضػع ،وأمام الصخفيغ الستخاصسيغ.1
يمجأ القاضي في أغمب األحيان إلى تعييغ أحج اإلفخاد؛ لالشالع عمى تقجيع الشفقة الدوجية في
الفقو اإلسالمي ،لكي يسكشو مغ تقجيخ قيستيا ،إال أن تقجيخ الشفقة يخجع إلى ىيئة السحكسة السخترة ،فمو
أن يصسئغ ليا ،أو يصخحيا ،وما يثبت ذلظ تحخيات أميخ السؤمشيغ ،ورجال إدارتو عغ أحػال الشاس
واألزواج .أما فيسا يخز تقجيخ الشفقة السدتعجمة التي شخعت لدج حاجيات األسخة الدوجة واألبشاء في
حالة الزخورة ،بأمخ مغ رئيذ السحكسة ،ريثسا يفرل في أصل الجعػى ،أن ىحه الشفقة تكػن لرالح
زوجة السعدخ ،وىي تسثل رحسة ليا بعج شػل انتطار؛ وترجر الشفقة السؤقتة مغ

لجن القاضي

االستعجالي ،حيث ال تتصمب اإلثبات بذيادة الذيػد؛ ألن األمخ الرادر فييا غيخ قابل لمسعارضة وال
لالعتخاض عمى التشفيح السعجل 2.ودعػى الشفقة يجػز إقامتيا أمام قاضي األمػر السدتعجمة في كل وقت،
حتى ولػ كانت دعػى الصالق و دعػى الخجػع مصخوحة أمام القزاء.

3

المطمب الثاني :الذهادة عمى حقهق األوالد.
إن الذخيعة الغخاء مشحت لألوالد حقػقا مختمفة تزسغ ليع الحياة الكخيسة والسعيذة الخغجة وتكسغ
ىحه الحقػق في ثبػت الشدب وحق السيخاث .والسقرػد بالذيادة عمى حقػق األوالد ،اإلشياد عمى اآلثار
الستختبة عمى عقج الدواج ،كإثبات الشدب بذيادة الذيػد ،وإثبات اإلرث بالذيادة ،لحا يجب عميشا أن نقدع
السصمب إلى فخعيغ حيث نتشاول في الفخع األول إثبات الشدب بالذيادة ،ونبيغ في الفخع الثاني دور شيادة
الذيػد في إثبات اإلرث.
الفخع األول :الذهادة عمى الندب.
بالبيشة أو بشكاح
تشز السادة  40مغ قانػن األسخة " :يثبت الشدب بالدواج الرحيح أو باإلقخار أو ّ
الذبية أو بكل زواج تع فدخو بعج الجخػل شبقا لمسػاد  32و  33و  34مغ ىحا القانػن .يجػز لمقاضي
البيشة في
المجػء إلى الصخق العمسية إلثبات الشدب " .ولجراسة ىحا السػضػع سشتعخض أوال إلى مفيػم ّ
مادة الشدب ثع نتشاول بعج ذلظ إثبات ندب ولج السعتجة.

1
2
3

 أنطخ ،دمحم أحسج عابجيغ ،السخجع الدابق ،ص .84 أنطخ ،عبج العديد سعج ،الدواج والصالق ،السخجع الدابق ،ص .363-أنطخ ،عبج الفتاح تكية ،السخجع الدابق ،ص .166
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بالبيشة في ىحا السقام شيادة الذيػد دون غيخىا مغ األدلة
أوال -مفههم ّ
البينة في مادة الندب :نقرج ّ
1
البيشة وفي الشز
األخخى  ،إال أن السذخع الجدائخي في السادة الدابقة استعسل في الشز العخبي مرصمح ّ
البيشة بسفيػم عام؛ أي ىي الجالئل أو
الفخندي مرصمح  la preuveمسا يفيع أن السقرػد مشو ىػ ّ
الحجج التي تؤكج وجػد واقعة مادية وجػدا حكيكيا بػاسصة الدسع ،وغيخىا مغ وسائل اإلثبات في ق.إ.ج.
والذيادة في مػاد الشدب أقػى إثباتا مغ اإلقخار.2
الزال الغسػض يكتشف السذخع الجدائخي في استعسالو لمكثيخ مغ السرصمحات ،وقج أكجت السحكسة
العميا ىحا في القخار الرادر في  ،1999 / 06 /15ممف رقع  3.222674التي رفزت السحكسة الحكع
لتجاوز الدمصة مغ شخف قزاة السجمذ ،الحي جاء فيو " :أن القخار السشتقج القاضي بتعيغ خبخة شبية
قرج تحميل الجم لمػصػل إلى تحجيج ندب الػلجيغ بأن يشدبا لمصعغ أم ال .حيث أن إثبات الشدب قج
حجدتو السادة  40وما بعجىا مغ قانػن األسخة الحي جعل لو قػاعج إثبات مدصخة وضػابط محجدة تفي بكل
الحاالت التي يسكغ أن تحجث ولع يكغ مغ بيغ ىحه القػاعج تحميل الجم الحي ذىب إليو قزاة السػضػع
فجل ذلظ أنو قج تجاوزوا سمصتيع الحاكسة إلى الدمصة التذخيعية األمخ الحي يتعيغ معو نقس القخار
السصعػن فيو وإحالتو لشفذ السجمذ " .حيث يالحظ أن البرسة الػراثية جعمت مغ نز السادة  40مغ
قانػن األسخة بيغ التغيخ والجسػد.

4

أن رفس السحكسة العميا لمصخق العمسية الحجيثة إلثبات الشدب آنحاك في ىحا القخار يخجع إلى
السفيػم العام لمبيشة ،وإنسا كان يقرج مغ لفظ البيشة في نز السادة ىػ اإلثبات بذيادة الذيػد 5.مادام
السفيػم العام يذسل كل وسائل وشخق اإلثبات.
 -1أنهاع البينة :بعج أن تصخقشا إلى تعخيف البيشة سابقا ،سشبيغ في ىحا السػضع أنػاع البيشة في مادة
الشدب نط اخ لقاعجة إحياء الػلج ،التي جعمت إمكانية إثباتو بكل أنػاع الذيادة ،فيسكغ إثباتو بالذيادة
السباشخة ،وبالذيادة عمى الذيادة ،وبالذيادة الدساعية ،وحتى بالخبخ السحسػل وبالذيادة بالذيخة العامة

1
2
3

 أنطخ ،عبج الخزاق الدشيػري ،السخجع الدابق ،ص .310أنطخ ،بمحاج العخبي ،السخجع الدابق .199 ،عبج العديد سعج ،الدواج والصالق ،السخجع نفدو ،ص .217-أنطخ ،االجتياد القزائي لغخفة األحػال الذخرية ،عجد خاص ،ص .88

4

 -محافطي محسػد ،دور البرسة الػراثية  ،D.N.Aفي تحجيج الشدب ،دراسات قانػنية ،العجد  ، 08دار الشذخ والتػزيع

5

 -لكغ بعج التعجيل األخيخ لقانػن األسخة  ،حدب قانػن رقع  09 -05السؤرخ في  4مايػ سشة  ،2005قج أجاز السذخع

الجدائخ ،سشة  ،2003ص .71-70

الجدائخي ،إثبات الشدب بالصخق العمسية الحجيثة مغ خالل أحكام السادة  ، 40أعاله.
المجمة األفخيقية لمجراسات القانهنية والدياسية ،جامعة أحمج دراية ،ادرار– الجدائخ

المجمج ، 05:العجد ،01 :الدنة :جهان 2021

NSSI : 2552-0002

2510: NNSSI -804x

221

الذهادة عمى آثار فك الخابطة الدوجية في قانهن شؤون األسخة الجدائخي ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .د /منرهري المبخوك

التي ىي ورقة مكتػبة تحخر أمام جية رسسية ،تجون فييا وقائع معيشة ،يذيج بيا شيػد يعخفػن تمظ
الػقائع عغ شخيق الذيخة العامة .1كسا يسكغ إثبات الشدب بالخبخ السحسػل.
وبسا أن السادة  45مكخر مغ ق.أ ،كخست حق المجػء إلى التمكيح االصصشاعي ،باعتباره أحجث
الػسائل العمسية لإلنجاب 2،فإنو يسكغ لمفخيق الصبي الحي أجخى عسمية تمكيح بػيزة الدوجة بساء زوجيا،
أن يكػن شاىجا عمى إثبات ندب الصفل الحي نتج عغ ىحه العسمية ،وبالتالي يمحق ندبو لمدوج.
 -2كيفية ثبهت الندب بالبينة :يثبت الشدب بالبيشة الكاممة؛ أي بذيادة رجميغ عجليغ ،أو رجل وامخأتيغ
عجول ،3وشيادة الفخيق الصبي الحي أجخى عسمية التمكيح ،حتى ولػ كانػا نداء .فإذا حجث نداع بيغ أكثخ
مغ شخز عمى ندب شفل واحج ،فأدعى كل واحج مشيسا أنو أبشو ،فيشدب ىحا الػلج لسغ أقام بيشتو عميو
وأثبت ذلظ بذيادة الذيػد .وإذا أدعى رجل عمى آخخ أنو بشػة ،أو أبػة ،أو أخػة ،أو عسػمة ،أو أي
قخابة ،وأنكخ السجعي عميو دعػاه ،فعمى السجعي إثبات دعػاه بالذيادة ،ومتى صحت دعػاه وكانت البيشة
كافية إلثباتيا وحكع لو بثبػت ندبو ،صارت لو كل الحقػق واألحكام السقخرة شخعا بدبب البشػة أو األبػة.
ولكغ يجب اإلشارة ىشا إلى أنو متى كان السجعي عميو ميتا ،وجب سساع الجعػى مرحػبة بحق آخخ
كالسيخاث والجيغ والشفقة ،والتالي تكػن ىحه الحقػق ىي مػضػع الخرػمة الحكيقي؛ ألن الجعػى عمى
السيت مثميا مثل الجعػى عمى الغائب وبالتالي فال تدسع ،وفقا لسزسػن السادة  85مغ ق.أ.م.

4

نالحظ أن السذخع الجدائخي ال يجيد إثبات ندب بالبيشة ،إال في حالة وجػد زواج صحيح ،أو فاسج.
فإذا كانت عالقتيسا عالقة غيخ قانػنية ،وغيخ شخعية ،ونتج عشيا ابغ و تع في شأنو نداع ،فال يسكغ
إثباتو بذيادة الذيػد ،كسا ال يسكغ تدجيمو في سجالت الحالة السجنية باسع أبيو ،وإنسا يدجل عمى اسع
أمو؛ ألنو أبغ شبيعي شبقا لشز السادة  41مغ ق.أ.

5

1

 -أنطخ ،عبج الخزاق الدشيػري ،السخجع الدابق ،ص  -311 -310و – .317

3

 -أنطخ ،كسال صالح ألبشا ،السذكالت العمسية في دعاوى الشدب وإلرث ،الصبعة األولى ،عالع الكتب ،سشة  ،2002ص

2

 -أنطخ ،بغ داود عبج القادر ،السخجع الدابق ،ص .111

.15 -14
 أن البيشة القاشعة حدب السحكسة العميا ىي شيادة السعايشة أو الدساع الفاشي والذيادة السعتبخة ىي شيادة عجليغذكخيغ ،وردت شيادة امخأتيغ ،قخار السحكسة العميا ممف رقع  43889قخار بتاريخ .1986/12/15يػسف دالنج ،الػجيد في

شيادة الذيػد ،السخجع الدابق ،ص .150

4
5

 أنطخ ،بمحاج العخبي ،السخجع الدابق.199 ، -أنطخ ،عبج العديد سعج ،الدواج والصالق ،السخجع الدابق ،ص .218
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ثانيا -ثبهت ندب المعتجة :فإذا جاءت السخأة بػلج ألقل مغ ستة أشيخ مغ تاريخ الدواج ،لع يثبت ندبو
مغ الدوج ،وىحا ما تزسشتو السادة  42مغ ق.أ؛ ألنو يحتسل أن يكػن ىحا الػلج عالقا قبل الشكاح ،أما إذا
أتت بو بعج ىحه السجة؛ أي لدتة أشيخ فأكثخ ،فيثبت ندبو إلى الدوج؛ بدبب الفخاش مالع يشفيو بالصخق
السذخوعة ( المعان) .ما دام ثبتت والدتو بذيادة القابمة ،أو بذيادة الفخيق الصبي.
 -1إثبات ندب ولج المعتجة من طالق :ذىب أحسج أبغ حشبل ،أن السعتجة مغ شالق إذا ولجت وأنكخ
الدوج ولجىا  ،لع يشدب لو إال أن يذيج بػالدتيا رجالن أو رجل وامخأتان ،معمال بقػلو بأن العجة ليدت
قائسة ،وقج صارت امخأة أجشبية .أما إذا كانت السخأة حامال ،وكان قج أعتخف الدوج بالػالدة فيثبت الشدب
بجون شيادة؛ ألن ىحا األخيخ ثابت في البصغ قبل الػالدة ،لكغ البج مغ إثبات الػالدة بذيادة القابمة
وحجىا؛ ألن شيادتيا وحجىا في ىحا السجال مقبػلة شخعا؛ ألن ىحه األمػر ال يصمع عمييا الخجال.

1

وقج ذىب دمحم وأبػ يػسف أن ندب ابغ السعتجة مغ شالق ،يثبت بذيادة امخأة واحجة في كل
الحاالت ،وىحا ما ذىب لو جسيػر الفقياء؛ ألن سبب ذلظ الفخاش قائع بكيام العجة .2فإذا أدعت السعتجة
مغ الصالق الخجعي الػالدة ،ألكثخ مغ سشتيغ فإن الشدب يكػن ثابتا بالفخاش القائع و الػالدة أو التعييغ
يثبتان بذيادة السخأة الػاحجة.3
 -2إثبات ندب المعتجة من وفاة :إذا ولجت السعتجة مغ وفاة ،ولع يذيج والدتيا أي أحج ،ولكغ صجقيا
الػرثة ،فيثبت ندب السػلػد لمستػفى اتفاقا ،ىحا الترجيق يقبل في حق الػرثة؛ ألن ثبػت الشدب ىشا في
حق اإلرث .أما في حالة ثبػت الشدب مغ الستػفى مغ حيث الطاىخ؛ أي ليطيخ لمشاس كافة ،فيو عجة
تفاصيل
قخون بالػالدة عجوال في شيادتيع  ،فإن الشدب يثبت في حق الجسيع ،فيذارك
الس ُّ
أ -إذا كان الػرثة ُ

السػلػد السقخيغ مغ الػرثة و السشكخيغ ،و ال تحتاج ىحه الذيادة أن تكػن في مجمذ القزاء.

ب -أما إذا كان الػرثة السقخون بالػالدة ليدػا مغ أىل الذيادة ،فال يثبت ندب الػلج في حقيع بل يثبت
في حق السقخيغ فقط.
ج -فإذا كان مع الػرثة السقخيغ بالػالدة شيػد أجانب ،فيشا يجب أن تكػن خرػمة قزائية ،و بالتالي
تكػن الذيادة في مجمذ القزاء؛ ألن الذيػد في ىحه الحالة يؤدون شيادة محزة؛ بالشطخ إلى قاعجة
الحشفية ،مفادىا إذا تعارض ضاىخان في إثبات الشدب قجم السثبت لو لػجػب االحتياط في إثباتو ،ومغ

1
2
3

 أنطخ ،كسال صالح ألبشا ،السخجع الدابق ،ص .14أنطخ ،عبج الحسيج ألذػاربي ،السخجع نفدو ،ص .404-أنطخ ،كسال صالح ألبشا ،السخجع نفدو ،ص .14
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ىحه القاعجة يثبت الشدب باإليساء .والذبية عشجىع تعسل عسل الحكيقة ،وأمخ الشدب مبشي عمى االحتياط.
لحلظ إذا أثبت الشدب بالذبية ،ال يسكغ نفيو بالمعان.

1

إن إثبات الشدب بػاسصة شيادة السيالد وحجىا ليدت حجة كافية لحلظ ،وإن كانت تعج قخيشة عميو؛
الن القيج في الجفاتخ وفي سجالت السدتذفى و الحالة السجنية ،ال يذتخط فيو أن يكػن بشاء عمى شمب
األب ووكيمو ،بل يكػن بإمالء مغ القابمة أو األم.
وإن ما يسكغ قػلو ف ي السعتجة مغ شالق أو السعتجة مغ وفاة ،إذا أدعت الػالدة ألقل مغ سشة مغ يػم
الفخاق ،وأنكخىا الدوج أو الػرثة فال يثبت بذيادة القابمة؛ ألن نراب الذيادة في الشدب رجالن أو رجل
وامخأتان ،فذيادتيا ترح فقط عمى واقعة الػالدة.

2

نالحظ أن السذخع الج ادئخي ،قج حدع ىحا الشداع بالشدبة لمسعتجة مغ شالق أومغ وفاة ،في ميجيو
مغ خالل أحكام السادة  43مغ ق.أ ،في نريا التالي " :يشدب الػلج ألبيو إذا وضع الحسل خالل عذخة
أشيخ مغ تاريخ االنفرال أو الػفاة " .وفي نطخي ال يشصبق نفذ الحكع عمى التمكيح االصصشاعي بشػعيو
الجاخ مي عغ شخيق اإلدخال والخارجي عغ شخيق أشفال األنابيب؛ ألن صاحب ماء البػيزة معمػم وىػ
الدوج شبقا لمذخوط الػاردة في السادة  45مكخر مغ قانػن األسخة الججيج.
الفخع الثاني :الذهادة عمى الميخاث.
إن نطام التػريث الحي وضعتو الذخيعة اإلسالمية ،يعتبخ أحدغ الشطع السالية وأحكسيا وأعجليا عمى
إلشالق ،فقخر الجيغ اإلسالمي ،ممكية اإلندان لمسال ،سػاء كان رحال أو امخأة ،بالصخق الذخعية ،وقبل
الخػض في مػضػع الذيادة عمى اإلرث سشتشاول في الشقصة األولى مفيػم السيخاث.

3

أوال -مفههم الميخاث :وىػ أسع لسا يدتحقو الػارث بدبب مغ أسباب اإلرث وعمع السيخاث يتػصل بو إلى
معخفة التخكة ونريب كل وارث ،وىػ مغ الحقػق التي ال تقبل اإلسقاط ،وسشجرس في ىحا السػضع ثالث
نقاط ،تعخيف السيخاث ،ومشدلتو وأىسية دراستو ،وأخي اخ نػضح الحكسة مغ مذخوعيتو.
-1تعخيف الميخاث :ولمسيخاث معشيان معشى لغػي ومعشى اصصالحي

1

 -إن نفي الشدب في الدواج الرحيح ،ال يكػن إال بالمعان ،وىحا األخيخ ال يجخي في الشكاح الفاسج والػطء بذبية ،أنطخ

2

 -أنطخ ،كسال صالح ألبشا  ،السخجع نفدو ،ص .14

عبج الحسيج ألذػاربي ،السخجع نفدو ،ص .405

3

 -أنطخ عجلي أميخ خالج  ،السخجع الدابق ،ص  437و .465
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أ -الميخاث لغة :ىػ مرجر لفعل ورث يخث إرثا و ميخاثا ،يقال عشج العخب ورث فالن قخيبو ،وورث أباه،
1
ِ
يت َوَن ْح ُغ اْل َػ ِارثُػ َن) 2.ومعشى
تعالى:
وقػلو
ود )،
(وإنَّا َل َش ْح ُغ ُن ْحِيي َوُنس ُ
ان َد ُاو َ
قال تعالىَ ( :وَوِر َث ُسَم ْي َس ُ
َ
السيخاث في المغة أيزا :انتقال الذيء مغ شخز آلخخ ،أو مغ قػم إلى قػم آخخيغ ،سػاء كان بالسال أو

بالعمع لقػلو صمى هللا عميو وسمع" :العمساء ورثة األنبياء وإن األنبياء لع يػرثػا درىسا وال ديشارا ،وإنسا ورثػا
العمع ،فسغ أخحه أخح بحظ وافخ ".

3

ب-الميخاث اصطالحا :السقرػد بو في االصصالح الفقيي ىػ انتقال السمكية مغ السيت إلى ورثتو
األحياء ،أو ىػ اسع لسا يدتحقو الػارث مغ مػرثو بدبب مغ أسباب اإلرث.
والسقرػد بعمع السيخاث ،ىػ مجسػعة القػاعج الفقيية وتمظ العسميات الحدابية التي يعخف بيا حق
أو فخض ونريب كل وراث شخعي مغ التخكة ،وقج عخفو السالكية بأنو عمع مغ العمػم الذخعية ،يحجد مغ
يخث ومغ ال يخث ويعخف بو مقجار ما لكل وارث.

4

واستسج عمع السيخاث مغ الكتاب والدشة واإلجساع ،كسا يصمق عميو أسع آخخ يجعى عمع الفخائس،

ِ
وىػ جسع فخيزة بسعشى التقجيخ ،مرجاقا لقػلو تعالى( :وإِن َ َّ
ِ
ضتُ ْع
ػى َّغ َوَق ْج َف َخ ْ
ػى َّغ مغ َقْبل أَن تَ َس ُّد ُ
شمْقتُ ُس ُ
َ
6
َلي َّغ َف ِخيز ًة َفِشرف ما َفخضتع ) 5،وقػلو أيزاَ ( :ف ِخيز ًة ِمغ ِ
ان َعمِيسا َح ِكيساً) .ومعشى ىحا
ّللاَ َك َ
َ
ّللا ِإ َّن ّ
َ َّ ّ
ُ
ْ ُ َ َ ْ ُْ
التقجيخ؛ ألن أنربة الػرثة مقجرة مغ عشج هللا.

لع يعخف السذخع الجدائخي السيخاث في قانػن األسخة ،بل تخك ذلظ لمفقو والقزاء ،خالفا لمسذخع
السغخبي ،فقج عخفو في نز السادة  219مغ مجونة قانػن األحػال الذخرية السغخبية.
-2همية عمم الميخاث :تكسغ أىسية عمع السيخاث ،مغ خالل مكانتو العالية التي يحتميا ،في أبػاب الفقو
اإلسالمي ،التي لع يحظ بيا غيخه مغ األبػاب الفقيية األخخى ،إضافة إلى االىتسام الكبيخ الحي أواله بو
الخمفاء ،وإلى العشاية الكبيخة مغ شخف الفقياء ،حيث أفخده بالتأليف .وقج أعتبخ ىحا العمع بأنو ثمث عمع
الجيغ ،وىشاك مغ يعتبخه نرف العمع لقػلو عميو الرالة والدالم " :تعمسػا الفخائس وعمسػىا الشاس ،فإنيا

1
2
3

 سػرة الشسل ،اآلية .16 -سػرة الحجخ ،اآلية .23

 -أنطخ ،دمحم عمي الرابػني ،السػاريث في الذخيعة اإلسالمية في ضػء الكتاب و الدشة ،بجون شبعة ،دار رحاب

لمصباعة والشذخ والتػزيع ،الجدائخ ،ص .34 -33

4

 -أنطخ ،بمحاج العخبي ،الػجيد في شخح قانػن اآلسخة الجدائخي (، ،السػاريث والػصية ) الجداء الثاني ،بجون شبعة،

5

 -سػرة البقخة ،اآلية .237

ديػان السصبػعات الجامعية ،بغ عكشػن الجدائخ ،سشة  ،1999ص .10

6

 -سػرة الشداء ،اآلية .11
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نرف العمع ،وىػ يشدى ،وىػ أول شيء يشدع مغ أمتي " 1.ومغ العمساء مغ أعتبخ عمع الفخائس عمسا
قائسا بحاتو.
وتطيخ أىسية دراستو في السياديغ التصبيكية و العسمية لمقانػن ،خاصة في مجال التػثيق الحي يكمف
بأعجاد الفخيزة لمػرثة في حالة الشداع ،كسا أنو البج لمقاضي والسحامي مغ فيع أسذ ومبادئ السيخاث،
حتى يديل عمييسا حل السدائل في السجال القزائي.
- 3الحكمة من مذخوعية الميخاث :لقج قجر الذارع الحكيع نريب كل وارث بكل عجل وإنراف ،عمى
أساس رابصة الدوجية والبشػة واألبػة واألخػة ،والقخابة ،لسا ليا مغ عصف وحب وتكافل اجتساعي ،وتحكيقا
لمسرالح االجتساعية األخخى ،شخع السيخاث وجعل تخكة الستػفى ممكا ألفخاد عائمتو وورثتو ،احتخاما لسمكية
اإلندان.
أن مغ الجوافع التي تجعل اإلندان يكج ويجتيج في جسع السال ىػ عمسو السدبق بأنيا بعج مساتو تعػد
إلى أوالده وذويو ،ولػال ىحا الجافع لسا أكتدب الفخد أمػاال شائمة تفػق حاجتو .لحا مغ السشصق الدميع أن
تتحػل أمػال الستػفى إلى ورثتو ،2لحلظ قال هللا تعالىّ( :لِ ِمخج ِ
ال َنرِي ٌب ِّم َّسا تَ َخ َك اْلػالِ َج ِ
ان َواألَْق َخُبػ َن
َّ
َ
3
ِ
ان واألَْقخبػن ِم َّسا َق َّل ِم ْشو أَو َكثُخ ن ِ
ِ
ِ
ريباً َّمْف ُخوضاً) .كسا يجب مخاعاة
يب ّم َّسا تَ َخ َك اْل َػالِ َج ِ َ َ ُ َ
ُ ْ َ َ
َولِ ّمش َداء َنر ٌ

أحداس اليتامى والسداكيغ مسغ حزخوا القدسة .ومشو فقج أبصل اإلسالم نطام اإلرث الحي كان سائجا في
الجاىمية ،واعتخف بحق الربي والبشات في السيخاث ،وألحق الدوجة بالقخابة تقجيدا لمرمة بيغ الدوجيغ

وإضيا ار لمػفاء 4.ومغ تخصى حجود ىحه القدسة الخبانية فمو عقاب شجيج ،لقػلو تعالى( :ومغ َي ْع ِ
ز ّ
ّللاَ
ََ
ِ ِ
ِ
يغ).5
اب ُّم ِي ٌ
َوَرُسػَل ُو َوَيتَ َعَّج ُحُج َ
ييا َوَل ُو َع َح ٌ
ودهُ ُي ْجخْم ُو َنا اًر َخالجاً ف َ

ثانيا -إثبات اإلرث بالذهادة :بعج وفاة الذخز يتخك أمػاال وحقػقا مالية وغيخ مالية ،لكغ ىحه األمػال
تحتاج في حج ذاتيا إلى إثبات بالبيشة عمى أنيا ممظ لميالظ ويمدم لرحة الذيادة باإلرث ما يأتي:
 -1إثبات اإلرث بتقجيم البينة :أي أن يقجم البيشة الكاممة عمى أن التخكة ممظ الستػفى ،وكانت لمسػرث
قبل وفاتو ،ويبيغ أنو مات وتخكيا ميخاثا ألقاربو ،وىحا يدسى عشج الفقياء بجخ السيخاث مغ الػارث إلى
الػرثة ،واألصل فيو إنو شخط لرحة دعػى اإلرث .ونعشي بالجخ ىػ انتقال السال مغ السػرث إلى الػارث

1

 -رواه ابغ ماجة والجر قصشي عغ أبي ىخيخة.

2

 -ألن األقارب قج يشترخ بيع في حياتو ،إضافة إلى أنيع يكػنػن قج ساىسػا في تشسية مالو ،وإذا كان عميو ديػن فالػرثة

3

 -سػرة الشداء ،اآلية .7

5

 -سػرة الشداء ،اآلية .14

وحجىع ىع الحيغ يتحسمػن مدائمة رد ديػنو ،حدب األقخب فاألقخب.

4

 -بمحاج العخبي ،الػجيد في شخح قانػن اآلسخة الجدائخي السػاريث والػصية ،السخجع الدابق ،ص .13 -12
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أو إلى الػرثة .وقال أبػ يػسف في ىحا الذأن ،إن الجخ ليذ شخشا؛ ألن الػارث يسمظ السال خالفة عغ
مػرثو ،ولحلظ تكػن الذيادة بالسمظ لمسػرث شيادة بو لمػارث.
وفي ىحه الحالة يجب عمى الذاىج أن يقػل برخيح العبارة أن السػرث مات وتخك – كحا -ميخاثا
لسػرثتو ،أو ما يقػم مقام الرخيح كأن يقػل الذاىج أن السمظ لمسػرث أو لفظ أخخ يفيج نفذ السعشى .ومشو
يجب أن يثبت أن لمستػفى ماال تخكو لػرثتو شخعا ،وتخزع إجخاءات ثبػت السمكية لمسػرث ألحكام القانػن
السجني الجدائخي ،أما أحكام ثبػت اإلرث فتخزع لقانػن األسخة الجدائخي ،وفقا ألحكام السػاريث.

1

يمتقي الستػفى مع الػارث في جج واحج يجسع بيشيسا ،فإذا شيج الذيػد أن
 -2بيان سبب اإلرث :وىػ أن
َّ
السجعي أخػ اليالظ أو عسو أو غيخ ذلظ .ال تقبل شيادتيع حتى يثبتػا األسباب لسػرثو السيت ،فأىسية

التعخيف تكسغ في التعخف عمى الػارث مغ غيخه مغ الػرثة؛ ألن جيات اإلرث كثيخة بعزيا يحجب
بعزا.

2

يجب التأكج مغ حياة الػارث ،حياة حكيكية ،أو تقجيخية كسا ىػ الذأن لمجشيغ في بصغ أمو ،بعج وفاة
السػرث سػاء كانت وفاة حكيكية أو مػتا حكسيا ،كسا ىػ الذأن بالشدبة لمسفقػد؛ ألن اإلرث يقتزي وفاة
السػرث وحياة الػارث.
وىحا ما ذىب إليو السذخع الجدائخي في
أو باعتباره ميتا بحكع القاضي ".

قانػن األسخة ":يدتحق السيخاث بسػت السػرث حكيكية

3

 -3تأكج الذههد من الهارث :وىػ أن يرخح الذاىجان بالقػل ،بأال وارث لميالظ غيخ السجعي ،مع التأكج
عمى عجم وج ػد وارث آخخ لمستػفى؛ ألن الغخض مغ ىحا الذخط ىػ إسقاط التمػم عغ القاضي ،فإذا لع
يتسكغ الذاىجان مغ قػل عبارة ( ال نعمع لو وارثا غيخه) ،يجب عمى القاضي أن يتمػم لسج معيشة ،أي أن
يتحخى احتسال وجػد عاصب يحجب السجعي حجب حخمان ،وبعج انقزاء السيمة السحجدة ،في ىحه الحالة
عمى القاضي أن يحكع بالسيخاث لمسجعي 4.أما في حال ما إذا شيج الذيػد عمى أن اليالظ تخك تخكة
لسػرثو ،ولع يثبتػا إن لمستػفى وارثا غيخ السجعي ،ففي ىحه الحالة تفاصيل عجة:
أ -إذا كان السجعي مسغ يحخمػن مغ السيخاث ،أو مغ الحيغ يحجبػن حجب حخمان ال يحكع لو
القاضي باستحقاقو لإلرث؛ ألنو في ىحه الحالة ،ال يخث السجعي وإن كان في الفخيزة مغ ضسغ الػرثة.
1

 -أنطخ ،عبج الحسيج ألذػاربي ،السخجع الدابق ،ص .396

2

 -أنطخ ،معػض عبج التػاب ،مػسػعة األحػال الذخرية ،الجداء األول ،الصبعة الدابعة ،تػزيع مشذأ السعارف

3

 -أنطخ ،السادة  127مغ فانػن األسخة.

باإلسكشجرية ،سشة  ،1997ص .188

4

 -معػض عبج التػاب  ،السخجع الدابق ،ص .189

المجمة األفخيقية لمجراسات القانهنية والدياسية ،جامعة أحمج دراية ،ادرار– الجدائخ

المجمج ، 05:العجد ،01 :الدنة :جهان 2021

NSSI : 2552-0002

2510: NNSSI -804x

227

الذهادة عمى آثار فك الخابطة الدوجية في قانهن شؤون األسخة الجدائخي ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .د /منرهري المبخوك

ب -أما إذا كان السجعي مسغ يحجبػن حجب نقران ،فعمى القاضي أن يشتطخ مجة معيشة ،حتى
يتبيغ لو وارث أخخ ،فإذا لع يطيخ أي وارث يجب عمى القاضي أن يحكع بالتخكة.
ج -في حالة إذا كان ميخاث السجعي ،يتغيخ بتغيخ األحػال يحكع لو القاضي بأقل مقجار مثل
ميخاث األم الثمث في حالة عجم وجػد الفخع الػارث و عجم وجػد عجد اإلخػة أكثخ مغ أخػيغ ،أو الدجس
في حالة عجم وجػد الفخع الػارث مصمقا ،وعجم وجػد التعجد مغ اإلخػة ،فيشا يحكع القاضي بالدجس؛
باعتباره أقل السقجاريغ .شأنو شأن الخبع لمدوج والثسغ لمدوجة.

1

ونالحظ أن السذخع الجدائخي ،لع يشز عمى الذظ في أسبكية الػفاة ،كسانع مغ مػانع السيخاث،
وإنسا أحالشا إلى الذخيعة اإلسالمية بسػجب السادة  222مغ ق.أ ،وعميو إذا جيل تاريخ وفاة السػرث
والػارث ولع يعخف أييسا مات قبل اآلخخ ،فال تػارث بيشيسا ،وتطيخ ىحه الحالة جمية في السػت غخقا ،أو
السػت في حالة الكػارث الصبيعية كالدالزل و البخاكيغ و الحػادث ،لكغ مع تصػر الصب الذخعي ،حيث
يسكغ لمصبيب السختز معخفة أسبكية وفاة فالن عغ فالن ،نخى أال مجال لالحتجاج بالذظ قي أسبكية
الػفاة كسانع مغ مػانع السيخاث.
 -4أن يذهج الذاهجان بأن المال كان في يج الهالك :السقرػد بيحا عمى الذيػد أن يعايشا السال -
التخكة  -في يج اليالظ قبل وفاتو ،فإذا شيج الذيػد أن فالنا ابغ فالن ،تػفى وتخك مشدال ولع يجركا ،حياة
اليالظ ،فذيادتيسا في ىحه الحالة تكػن شيادة باشمة؛ أي أنيسا َشيجا عمى ممظ لع يعايشاه في حياة

السػرث.

ومغ فقياء األحشاف ،مغ أجاز شيادة الذاىجيغ ،إذا عايشا السمظ دون السالظ كسعايشة ممظ جج
الػارث ،ويثبت أن ىحا السمظ لفالن ابغ فالن حتى ولػ لع يعايغ الذاىجان ىحا السال ،وال يعخفان مقجاره؛
ألن الشدب مسغ يثبت بالتدامع والذيخة ،فيريخ السمظ معخوفا بيغ الشاس بالتدامع ،ومشو تخفع الجيالة
عشو.
واشتخط الحشفية سساع بيشة اإلرث بحزػر الخرػم ،سػاء كان وارثا ،أو غخيسا لميالظ أو كان لو ديغ
عمى السيت ،أو لو لبة أو وصية.
ثالثا -الذك في ديانة الهالك :إذا تػفي الخجل ولو أبػان غيخ مدمسيغ؛ أي ذميان ولو ولج مدمع ،واختمف
في الجيانة التي مات عمييا ،وقال أبشو أنو مات عمى ديغ اإلسالم ،و شيج أنو قج نصق بالذيادة 2،بيشسا
قال أبػاه غيخ ذلظ فالقػل قػل االبغ ،ويحكع لو بالسيخاث؛ لقاعجة ال تػارث بيغ أىل ممتيغ ،شأنو شأن
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السخأة التي أثبتت أن زوجيا تػفى عمى ديغ اإلسالم ،وأدعى أوالده الكفار أن والجىسا قج مات كافخا ،عمى
غيخ ديغ السدمسيغ.

1

ميخاث الحمي :إذا تػفى ذمي وأسمست زوجتو بعج وفاتو ،تدتحق السيخاث؛ ألن سبب اإلرث الػفاة ،أما
إذا كانت الدوجة عمى غيخ ديشو؛ بسعشى أسمست قبل وفاتو وثبت ذلظ بالبيشة وصجقػا الذيػد في قػليع،
فال تخث الدوجة مشو شيئا.
ولق بػل الذيادة عمى اإلرث في الفقو الحشفي ،ال بج مغ ذكخ سبب وشخيقة السيخاث ،فإذا شيجوا أن
اليالظ ىػ مغ أخػة أو أبغ عسػمة أو أحج أقارب السيت مسغ يخثػنو ،ال تقبل شيادتيع حتى يثبتػا سبب
ذلظ.

2

خاتمة:

لقج كان ىجفشا مغ ىحه الجراسة إبخاز وإضيار إمكانية اإلثبات بالذيادة في مادة شؤون األسخة

الجدائخي مغ ناحية ،ومغ ناحية أخخى الػقػف عمى مجى مدايخة القانػن الجدائخي لمفقو اإلسالمي في ىحه
السدائل.
ومغ خالل دراسة ىحا السػضػع ،يالحظ أن غالء السيػر يذجع الذباب عمى األعخاض عغ الدواج،
ويؤدي إلى ضيػر الفداد ولسا يشذأ عغ ذلظ مغ مخاشخ اجتساعية تحج مغ انتذار ندبة الدواج ،وليذ
ذلظ مغ مرمحة السجتسع.
كسا اتزح ايزا أن لذيادة الذيػد حجية بالغة ومكانة عالية في اإلثبات في قانػن شؤون األسخة،
رغع التقجم العمسي في مختمف السجاالت ،الحي أدى إلى ضيػر تقشيات عمسية حجيثة ،كتحميل الجم،
والبرسة الػراثية ،إال أنشا نجج تقجم الذيادة عمى الكتابة وعمى باقي الػسائل األخخى الدالفة الحكخ،
خاصة في إثبات اثار فظ العرسة الدوجية وما يتختب عميو مغ آثار.
ومغ خالل ىحه السالحطات نقتخح عمى السذخع الجدائخي ما يمي:
 إعادة تشطيع أحكام الذيادة في كل القػانيغ الجدائخية برفة عامة وبرفة خاصة في قانػن شؤوناألسخة بسا ُيدايخ التصػر العمسي بذكل واضح ،كعمع الشفذ إلجالء األمخاض الشفدية وعمع
االجتساع وغيخىا مغ العمػم األخخى التي ليا تأثيخ مباشخ عمى شخرية الذاىج.

1
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 إضافة نز في قانػن األسخة يقخر الدمصة التقجيخية السصمقة لمقاضي ،لألخح أو عجم األخح بأقػالالذيػد يتزسغ مبجأ االقتشاع الذخري لمقاضي في قانػن شؤون األسخة ،كسا ىػ الذأن بالشدبة
لمقاضي الجدائي.
عقج دورات تكػيشية وتجريبية ،تخرز لمقزاة السيسا مشيع قزاة شؤون األسخة تحت إشخاف عمساء

الشفذ الستخرريغ في أصػل نقج شيادة الذيػد حتى يدتصيعػا بأنفديع فحز شيادة الذيػد فحرا
عمسيا دقيقا.
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 القانػن رقع  09-08السؤرخ في  18صفخ عام  1429السػافق  25فبخايخ سشة  2008يتزسغ قانػن اإلجخاءاتالسجنية واإلدارية.
- Marcel Morand, Etudes de droit Musulman Algérien, Alger Imprimerie, Librairie de
l’université, 1910.
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