مجهت االجتهاد انمضائً; انمجهذ  - 23انعذد ( 12انعذد انتسهسهً  )32مارس  ( - 3131ص ص; )389 – 374
مخبر أثر االجتهاد انمضائً عهى حركت انتشرٌع  -جامعت محمذ خٍضر بسكرة

أحكاو شروط انتىارث بٍه انزوجٍه فً ضىء انفمه اإلسالمً ولاوىن األسرة انجزائري
The provisions of conditions of inheritance between spouses in the light of
Islamic Fiqh & Algerian Family Law.

د .محمذ تىفٍك لذٌري

()2

أستار محاضر
كهٍت انحمىق وانعهىو انسٍاسٍت
جامعت ابه خهذون  -تٍارث (انجزائر)
medtoufik.kadiri@univ-tiaret.dz

تارٌخ االرسال;

تارٌخ انمبىل;

تارٌخ انىشر

 3:أوث 312:

 37فٍفري 3131

 36مارس 3131

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انمهخض;
َشزوؽ يف اٌيواط ؽىت َىىْ ٍججب يف ادلَتاس أْ َىىْ اٌؼمل طؾُؾب وأْ رجمً اٌواثـخ
اٌيوعُخ لبئّخ ػٕل وفبح أؽل اٌيوعُت .و٘ناْ اٌشوؿبْ َضَتاْ ػلح ئشىبالد ِٓ ،ؽُش شووؽ طؾخ
اٌيواط وَِأٌخ اٌزىاهس يف اٌيواط غَت اٌظؾُؼ ،ئػبفخ ئىل ؽبالد ثمبء اٌيوعُخ لبئّخ ثظفخ ؽىُّخ
ػٕل فه اٌواثـخ اٌيوعُخ وِب َورجؾ ذلب ِٓ َِبئً ِضً اٌؼلح واٌـالق يف ِوع ادلىد .ورظهو ٘نٖ
اإلشىبالد ثمىح يف لبٔىْ األٍوح اجليائوٌ اٌنٌ مل َؼبًف اٌؼلَل ِٓ ٘نٖ ادلَبئً ِىزفُب ثٕظىص ػبِخ
وغبِؼخ وال رفٍ ثبٌغوع ،واذللف ِٓ ٘نا اٌجؾش ٘ى رٍَُؾ اٌؼىء ػًٍ ٘نٖ اإلشىبالد ِغ ثُبْ
ِىاػغ إٌمض يف أؽىبَ ادلَتاس يف لبٔىْ األٍوح ؽىي ٘نٖ ادلَبئً.
انكهماث انمفتاحٍت; ئشىبالد -شووؽ -ىواطَِ -تاس – ؿالق.
Abstract:
It is required in marriage to be a cause of inheritance , to be a righteous marriage,
and the relation is still being between spouses when one passed away. These two
conditions raise many issues; in the conditions of true marriage, and of inheritage in the
untrue marriage, in addition to cases of keeping up the marriage verbally after the split,
and what'd go around such as legal retirement( the Idda) and divorce.
These issues appear strongly in the Algerian Family Law, that hasn't improve so
many cases, stating only general and mysterious laws that don't fit in, and the aim of this
research is to shed light on these issues, and to show the lack aspects in the inheritage
laws around these points.
key words: issues - conditions - marriage - inheritage - divorce.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()2

انمؤنف انمرسم; د .محمذ تىفٍك لذٌري ـــــــــــ Email: medtoufik.kadiri@univ-tiaret.dz

أحكاو شروط انتىارث بٍه انزوجٍه فً ضىء انفمه اإلسالمً ولاوىن األسرة انجزائري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقذمة:

ٔظُ ادلشوع اجليائوٌ أؽىبَ ادلَتاس يف اٌىزبة اٌضبٌش ِٓ لبٔىْ األٍوح (اٌمبٔىْ 22-95
ادلؼلي وادلزُّ ثبألِو  )13-16يف ادلىاك ( ،ِٕٗ )294-237ثلءا ثبألؽىبَ اٌؼبِخ ٌٍَّتاس اٌيت
رجُت أٍجبة اٌزىاهس وشووؿٗ وِىأؼٗ .وأٍجبة ادلَتاس ٔظذ ػٍُهب ادلبكح  ِٓ 237لبٔىْ األٍوح
ثمىذلب(:أٍجبة اإلهس :اٌمواثخ واٌيوعُخ) ،وثُت يف ادلىاك (ٔ ِٓ )243-241فٌ اٌمبٔىْ ِب
َزؼٍك ثأؽىبَ اٌزىاهس ثُت اٌيوعُت ِجُٕب أْ اٌيواط ِضجذ ٌٍزىاهس دبغوك اٌؼمل ثغغ إٌظو ػٓ
اٌجٕبء ثبٌيوعخ ،وّب أول أٔٗ ال رىاهس يف ؽبي اٌيواط اٌجبؿً ،ثُّٕب ديىٓ أْ َمغ رىاهس ثُت
ا ٌيوعُت وٌى ولغ ؿالق ِب كاِذ اٌىفبح لل ؽظٍذ وادلوأح يف ػلح اٌـالق اٌوعؼٍ أو ؽلصذ
اٌىفبح لجً طلوه ؽىُ اٌـالق.
ؽُش أْ ٘نٖ إٌظىص رجمً ِمزؼجخ وغبِؼخ وغَت َِٕغّخ ِغ أؽىبَ ماد طٍخ هبب
يف ِىاػغ أفوي ِٓ لبٔىْ األٍوح وثبألفض ِب رؼٍك ثؼلح اٌـالق اٌوعؼٍٔ ،بُ٘ه ػٓ غُبة
إٌض ػٓ َِبئً ماد أمهُخ رزؼٍك ثبٌشووؽ اخلبطخ اٌيت ربىُ اٌزىاهس ثُت اٌيوعُت ،و٘ى ِب
َؼبػف ِٓ كوه اٌمؼبح يف اٌجؾش ػٓ ؽٍىي ٌٍمؼبَب اٌيت رؼوع ػٍُهُ دبٕبٍجخ اًٌتاع ؽىي
اٌزىاهس ثَجت اٌواثـخ اٌيوعُخ ،أَٓ صلل اجملبي أِبَ اٌمؼبح ِفزىؽب ٌٍوعىع ئىل أؽىبَ
اٌشوَؼخ ا إلٍالُِخ فُّب ال ٔض فُٗ ؿجمب ٌإلؽبٌخ اٌىاهكح يف ادلبكح  ِٓ 333لبٔىْ األٍوح
وَظهو ٕ٘ب كوه احملىّخ اٌؼٍُب ثبػزجبه٘ب اذلُئخ ادلمىِخ ٌؼًّ لؼبح اٌلهعخ األوىل واٌيت رَهو
ػًٍ رىؽُل االعزهبك اٌمؼبئٍ.
فّب ٍ٘ اإلشىبالد اٌيت رضَت٘ب اٌشووؽ اٌزىاهس ثُت اٌيوعُت يف ظً لبٔىْ األٍوح
اجليائوٌ؟ ويف غُبة إٌض اٌمبٔىين ِب ٘ى ؽىُ اٌفمٗ اإلٍالٍِ يف ادلَبئً اٌيت مل َٕض ػٍُهب
ادلشوع يف شووؽ اٌزىاهس ثُت اٌيوعُت وِب ٍ٘ االفزُبهاد اٌفمهُخ ٌٍّؾىّخ اٌؼٍُب هبنا
اخلظىص ِٓ فالي ٔظو٘ب يف اٌـؼىْ ثبٌٕمغ ادلوفىػخ ئٌُهب.
وٌإلعبثخ ػًٍ ٘نٖ اٌزَبؤالد مت اػزّبك وً ِٓ ادلٕهظ اٌىطفٍ وادلٕهظ اٌزؾٍٍٍُ
ثبػزجبهمهب األَٔت ذلنا إٌىع ِٓ اٌجؾىس اٌيت رووي ػًٍ إٌض اٌمبٔىين واٍزقواط ِؼّىٔٗ
ئػبفخ ئىل ػوع األلىاي اٌفمهُخ واٌمواهاد اٌمؼبئُخ.
ورظهو أمهُخ اخلىع يف ٘نا ادلىػىع ِٓ ػلح ٔىاػ ،أوذلب أْ ادلىػىع َزظً ثؼٍُ
ادلىاهَش يف أؽىبِٗ اٌؼبِخ ؽىي ٔمـخ مل ربؼً ثجؾىس وضَتح وئمنب مت اٌزـوق ئٌُهب ػوػب يف
ثؼغ اٌجؾىس أو ادلواعغ اٌؼبِخ ٌٍَّتاس ،وّب أْ غُبة إٌض اٌمبٔىين اٌفبطً يف ٘نٖ ادلَبئً
جيؼً ادلىػىع فظجب ٌٍجؾش فبطخ وأْ ادلشوع اجليائوٌ مل حيَُ ِوعؼُزٗ اٌفمهُخ يف ٘نٖ
ادلَبئً ورون ٌٍمؼبح رلبي االعزهبك وٌٍّؾىّخ اٌؼٍُب اٌولبثخ ػٍُٗ.
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ولل سبذ ِؼبجلخ ٘نا ادلىػىع ثبٌزـوق ئىل اٌشووؽ اخلبطخ ٌٍزىاهس ثُت اٌيوعُت
واٌزؼوف ػًٍ ادلَبئً اٌيت ِٓ شأهنب ئصبهح ئشىبالد لبٔىُٔخ ٍىاء فُّب ٔض ػٍُٗ ادلشوع أو ِب
أغفً إٌض ػٍُٗ ،ؽُش أْ صجىد اٌزىاهس ثُت اٌيوعُت َزـٍت  -ئػبفخ ٌٍشووؽ اٌؼبِخ
ٌٍزىاهس -1أْ َىىْ ػمل اٌيواط طؾُؾب وأْ رجمً اٌؼاللخ اٌيوعُخ لبئّخ ػٕل وفبح أؽل
اٌيوعُت ،وػٍُٗ مت رمَُُ ادلىػىع ئىل لَُّت ػًٍ شىً ِجؾضُت؛ ٔزٕبوي يف ادلجؾش األوي شوؽ
ػمل اٌيواط اٌظؾُؼ واإلشىبالد اٌيت َضَت٘ب أَٓ ٔـوػ َِأٌخ اٌزىاهس يف اٌيواط اٌجبؿً
واٌفبٍل واالفزالف ؽىي ادلَتاس ثبٌيواط يف ِوع ادلىد ،أِب ادلجؾش اٌضبين فٕزـوق فُٗ ئىل
اٌشوؽ اٌضبين أٌ ثمبء اٌيوعُخ لبئّخ حلظخ ؽلوس اٌىفبح واإلشىبالد اٌيت َضَت٘ب ،أَٓ
ٔزٕبوي َِأٌخ اٌزىاهس يف اٌـالق اٌوعؼٍ وئصجبرٗ وَِأٌخ اٌـالق يف ِوع ادلىد أو ؿالق اٌفبه،
و٘ى ِب ٍُزُ اٌىفك اخلـخ اٌزبٌُخ:
ادلجؾش األوي :اشزواؽ وعىك ػمل ىواط طؾُؼ
ادلـٍت األوي :ػمل اٌيواط اٌظؾُؼ ادلىعت ٌٍزىاهس
ادلـٍت اٌضبين :اٌزىاهس يف ؽبٌخ ػمل اٌيواط غَت اٌظؾُؼ
ادلجؾش اٌضبين :شوؽ ثمبء اٌواثـخ اٌيوعُخ لبئّخ ػٕل ؽلوس اٌىفبح
ادلـٍت األوي :يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ
ادلـٍت اٌضبين :يف لبٔىْ األٍوح اجليائوٌ ولؼبء احملىّخ اٌؼٍُب
ِغ فبسبخ ٔؼوع فُهب إٌزبئظ ادلزىطً ئٌُهب وااللزواؽبد ادلـٍىثخ.
وً مٌه ػًٍ ػىء لبٔىْ األٍوح اجليائوٌ ِغ اٌوعىع ئىل اٌفمٗ اإلٍالٍِ ثبػزجبهٖ
ادلظله ادلبكٌ ٌٕظىص لبٔىْ األٍوح واٌَجًُ األِضً ٌفهّٗ ئػبفخ ئىل ٌيوَ اٌوعىع ئٌُٗ ٌٍجؾش
ػٓ ادلَبئً غَت ادلٕظىص ػٍُهبِ ،غ ػوع ٌجؼغ لواهاد احملىّخ اٌؼٍُب اجليائوَخ ؽىي ادلَبئً
ماد اٌظٍخ دبىػىع اٌجؾش.
املبخح األول :اشرتاط ودود عقذ زواج صخيح
أوي شوؽ فبص ثبٌزىاهس ثُت ا ٌيوعُت ٘ى أْ جيّؼهّب ػمل ىواط طؾُؼ ،وِٓ فالي ٘نا ادلجؾش
ٔزـوق ئىل اإلشىبالد اٌيت َضَت٘ب ٘نا اٌشوؽ ِٓ فالي رٕبوي ِفهىَ اٌؼمل اٌظؾُؼ ادلىعت
ٌٍَّتاس وِٓ مث اٌزـوق ئىل َِأٌخ اٌزىاهس يف ػمل اٌيواط غَت اٌظؾُؼ اٌجبؿً ِٕٗ واٌفبٍل.
املطلب األول :عقذ السواج الصخيح املودب للتوارخ
ػمل اٌيواط اٌظؾُؼ ٘ى اٌؼمل اٌنٌ اٍزىىف أهوبٔٗ وشووؽ طؾزٗ مجُؼب ،و٘ى َىعت اٌزىاهس
ثُت اٌيوعُت وٌى مل َمغ ثٕبء ،و٘ى أِو ال فالف فُٗ ثُت اٌفمهبء.
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ولل ٔض ادلشوع اجليائوٌ يف ادلبكح  ِٓ 241لبٔىْ األٍوح ػًٍ أَٔٗ(:ىعت إٌىبػ اٌزىاهس ثُت
اٌيوعُت وٌى مل َمغ ثٕبء) ،وهغُ أْ ٘نا إٌض وّب َظهو عبء ػبِب ومل َشزوؽ طؾخ إٌىبػ
طواؽخ ئال أْ ٘نا اٌشوؽ ََزٕزظ دبفهىَ ادلقبٌفخ ِٓ ٔض ادلبكح  ِٓ 242لبٔىْ األٍوح اٌيت
ٔظذ(:ئما صجذ ثـالْ إٌىبػ فال رىاهس ثُت اٌيوعُت).
وخيؼغ ئصجبد طؾخ اٌيواط ئىل اٌمىاػل ادلٕظىص ػٍُهب يف وِب لبٔىْ األٍوح
اجليائوٌ ،ؽُش َؼزرب ىواعب طؾُؾب ِب رىافو ػًٍ هوٓ اٌوػب ؿجمب ٌٍّبكح  :واعزّؼذ شووؽ
طؾزٗ اٌىاهكح يف ادلبكح ِ :ىوه ِغ فٍىٖ ِٓ ادلىأغ اٌشوػُخ أو اٌشووؽ اٌيت رٕبيف ِمزؼُبد
اٌؼمل وفك ٔض ادلبكح  ِٓ 43لبٔىْ األٍوح.

3

ولل طله ػٓ احملىّخ اٌؼٍُب ثؼغ اٌمواهاد يف ٘نا اٌشأْ ٔنوو ِٕهب ػًٍ ٍجًُ ادلضبي
اٌمواه هلُ  :2775ثزبهَـ  2::4/15/38ػٓ غوفخ األؽىاي اٌشقظُخ وادلىاهَش واٌنٌ أول
فُٗ ػًٍ أؽمُخ ادلوأح أْ روس ِٓ ىوعُهب األفىَٓ ِب كاِذ لل ريوعذ اٌضبين ثؼل وفبح األوي
ثظفخ طؾُؾخ ؽُش عبء يف ِجلأ اٌمواه أِٔٗ( :ىت صجذ أْ اٌـبػٕخ ثؼل وفبح ىوعهب األوي
ٍٕخ  2:68ووفبح ىوعهب اٌضبين -أؿ ىوعهب األويٍٕ -خ  ،2:6:فاهنب رَزؾك ادلـبٌجخ ثزؾلَل
ِٕبهبب ِٓ رووخ ىوعُهب األفىَٓ وال رؼل كػىا٘ب رؼَفُخ ،وّب أْ رملديهب ٌؼملٌ اٌيواط ٌٌُ
ؿٍجب علَلا -وّب فهّٗ فـأ لؼبح ادلىػىع -وئمنب أكٌخ ئصجبرُخ ٌزلػُُ اٌلػىي).

4

املطلب الجاىي :التوارخ يف حالة عقذ السواج غري الصخيح
ٔزٕبوي ربذ ٘نا اٌؼٕىاْ ٔمـزُت اصٕزُت ،األوىل ٍ٘ اٌزُُّي ثُت اٌيواط اٌجبؿً واٌفبٍل
وؽىُ اٌزىاهس فُهّب ٌلي اٌفمهبء واٌمبٔىْ اجليائوٌ ،وإٌمـخ اٌضبُٔخ ٍ٘ ؽىُ اٌزىاهس يف ٔىبػ
ادلوَغ ِوع ادلىد ثبػزجبهٖ ؽبٌخ فبطخ افزٍف ؽىذلب اٌفمهبء ومل َجُت ِىلفهب ادلشوع
وؽلكد احملىّخ اٌؼٍُب افزُبها فمهُب فُٗ.
الفرع األول :التنييس بني السواج الباطل والفاشذ يف أحكاو املرياخ
ٔزـوق ٌٍَّأٌخ يف ٔمـخ أوىل وفك أؽىبَ اٌفمٗ اإلٍالٍِ مث ٔزـوق حلىُ لبٔىْ
األٍوح اجليائوٌ.
أوال  -يف الفقه اإلشالمي:
اٌيواط غَت اٌظؾُؼ ٘ى اٌيواط اٌنٌ افزً فُٗ هوٓ أو زبٍف شوؽ ِٓ شووؽ اٌظؾخ
فُٗ ،ولل افزٍف اٌفمهبء يف اٌزؼجَت ػٓ ِفهىَ اٌؼمل غَت اٌظؾُؼ ،فبألؽٕبف اٍزقلِىا ٌفظ
اٌفَبك واٌجـالْ وٌىٓ ٌٍلالٌخ ػًٍ ِؼٌت واؽل و٘ى اٌؼمل ادلربَ ػًٍ ضلى خيبٌف أهوبْ اٌيواط
وشووؿٗ ،وِغ مٌه فهُ َفولىْ ؽُت احللَش ػٓ أصو زبٍف هوٓ اٌيواط وشووؽ طؾزٗ
فبٔؼلاَ اٌوػب أو اٌيواط ِٓ احملوِبد َإكٌ ذللَ اٌيواط واٌزفولخ ثُت اٌيوعُت لجً اٌلفىي
- 266 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .محمذ تىفٍك لذٌري – جامعت تٍارث (انجزائر)

وثؼلٖ وال رىاهس فُٗ وال ػلح وال ِهو وال ٔفمخ وال َضجذ ثٗ َٔت ،أِب اٌيواط اٌفبٍل فهى ِب
افزً فُٗ شوؽ ِٓ شووؽ اٌظؾخ ػٕلُ٘ ِضً اٌشهىك واٌىيل وادلهو فهنا خيزٍف ؽىّٗ لجً
اٌلفىي وثؼلٖ ،فمجً اٌلفىي َفوق ثُت اٌيوعُت وال أصو ٌٗ ئؿاللب ؽبٌٗ ؽبي اٌجبؿً ،أِب ثؼل
والؼخ اٌلفىي فُفوق ثُت اٌيوعُت وٌىٓ ذبت اٌؼلح وادلهو وصجىد إٌَت وٌىٓ ال رىاهس ،و٘ى
ماد لىي اٌشبفؼُخ ِغ افزالف ثُت ادلن٘جُت يف فَبك اٌيواط ثزقٍف اٌظلاق ؽُش ال َؼزرب
اٌشبفؼُخ اٌظلاق هوٕب أو شوؽ طؾخ.

5

أِب ادلبٌىُخ فَتوْ اٌفَبك واٌجـالْ ِزواكفُت وََزقلِىْ ِظـٍؼ اٌفَبك ،وٌىٓ ؽُت
رمَُّهُ ٌألٔىؾخ اٌفبٍلح لَّى٘ب ئىل لَُّت؛ أٔىؾخ ِزفك ػًٍ فَبك٘ب وأٔىؾخ سلزٍف يف
طؾزهب أو فَبك٘ب ،أِب األصو ادلزورت ػًٍ اٌفَبك فاِب أْ َىىْ فَـ إٌىبػ لجً اٌلفىي وثؼلٖ
ِب مل رـً ادللح (وٕىبػ اٌَو) ،وئِب أْ َىىْ فَـ إٌىبػ لجً اٌلفىي وثؼلٖ ِـٍمب(ِضً ىواط
ادلزؼخ وافزالي هوٓ ِٓ أهوبْ اٌيواط أو اٌيواط يف ِوع ادلىد) ،وئِب أْ َفَـ اٌيواط لجً
اٌلفىي فمؾ وَضجذ ثؼل اٌلفىي(وعىك شوؽ َٕبيف ِمظىك اٌيواط ،إٌىبػ ِغ اخلُبه ،وعٗ
اٌشغبه واخلًٍ يف اٌظلاق).

6

ولل اػزّل احلٕبثٍخ رمَُُ ؽىُ ػمل اٌيواط ئىل ثبؿً وفبٍل وِؼُبه مٌه أْ اٌجبؿً ِب
أمجؼىا ػًٍ فَبكٖ واٌفبٍل ِب افزٍف يف فَبكٖ.

7

وثبٌَٕجخ ٌٍزىاهس ثُت اٌيوعُت يف األٔىؾخ اٌجبؿٍخ أو اٌفبٍلح ،فبجلّهىه ِٓ ؽٕفُخ
وشبفؼُخ وؽٕبثٍخ َووْ أٔٗ ال رىاهس ثُت اٌيوعُت يف إٌىبػ اٌفبٍل أو اٌجبؿً ،أِب ئما مت رضجُذ
اٌيواط اٌفبٍل يف ثؼغ احلبالد ثؼل اٌلفىي فهى ٕ٘ب ٍجت ٌٍزىاهس وٌىٕٗ َؼل يف ٘نٖ احلبٌخ
ػملا طؾُؾب غَت األوي.

8

أِب ادلبٌىُخ فَتوْ أْ اٌيواط اجملّغ ػًٍ فَبكٖ ال ئهس فُٗ ،أِب ِب افزٍف يف فَبكٖ ففُٗ
رىاهس ِب مل َفَـ لجً وفبح أؽل اٌيوعُت.

9

ثاىيا  -يف قاىوٌ األشرة اجلسائري:
ؽُت إٌظو يف رمَُُ ادلشوع اجليائوٌ ٌؼمىك اٌيواط غَت اٌظؾُؾخ صللٖ ديُي ثُت
طىهرُت؛ اٌيواط اٌجبؿً واٌيواط اٌفبٍل (ادلىاك  ِٓ 46-43لبٔىْ األٍوح) وثٌت ادلشوع
اجليائوٌ ٘نا اٌزمَُُ ػًٍ أٍبً كهعخ سلبٌفخ أؽىبَ ئثواَ اٌيواط ،فبٌجـالْ عياء افزالي
هوٓ اٌوػب أو وعىك ِبٔغ شوػٍ ٌٍيواط وبٌيواط ِٓ ئؽلي احملوِبد و٘ى َفَـ لجً اٌلفىي
وثؼلٖ وال َورت أٌ أصو ،أِب اٌفَبك فهى عياء ػًٍ زبٍف شوؽ ِٓ شووؽ اٌظؾخ ادلٕظىص
ػٍُهب يف ادلبكح ِ :ىوه ِٓ لبٔىْ األٍوح وعياؤٖ اٌفَـ لجً اٌلفىي وَضجذ ثؼل اٌلفىي دبهو
ادلضً.

10
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وفُّب رؼٍك ثبٌزىاهس يف اٌيواط غَت اٌظؾُؼ فاْ ادلشوع ٔض طواؽخ يف ادلبكح ِٓ 242
لبٔىْ األٍوح ثأٔٗ ال رىاهس ثُت اٌيوعُت ئما صجذ ثـالْ إٌىبػ ،و٘ى ِب عبء يف ئؽلي لواهاد
احملىّخ اٌؼٍُب ،اٌمواه هلُ  64:89ثزبهَـ  2:9:/17/16غوفخ األؽىاي اٌشقظُخ وادلىاهَش
واٌنٌ ٔمغ لواها جملٌٍ لؼبء اٌجٍُلح وبْ أصجذ أؽمُخ اِوأح دبَتاصهب ِٓ ىوعهب اٌضبين ػًٍ
اٌوغُ ِٓ وىْ ٘نا اٌيواط ثبؿال شوػب ثَجت ئثواِٗ وٍ٘ ال رياي يف ػظّخ ىوعهب األوي ،ؽُش
مل َزؾمك لؼبح اجملٌٍ ِٓ طؾخ اكػبئهب ثزـٍُمهب ِٓ ىوعهب األوي ادلإٌٍ ػًٍ ئعواءاد غَت
لبٔىُٔخ ،وعبء يف ٔض اٌمواه ...(:وِب وبْ صبثزب يف لؼُخ احلبي أْ اجملٌٍ اٌمؼبئٍ دلب لؼً
ثزىهَش اٌيوعخ ثٕبء ػًٍ احلىُ اٌمبػٍ ثزـٍُمهب غُبثُب ِٓ اٌيوط األوي ثبٌوغُ ِٓ ِٓ أْ
ئعواءاد اٌزجٍُغ غَت لبٔىُٔخ ٍىاء لجً طلوه احلىُ أو ثؼلٖ ،فجمؼبئهُ وّب فؼٍىا فبٌفىا
اٌشوع وأزهىىا اٌمىاػل اٌمبٔىُٔخ ادلَزىعت ئصجبهتب).

11

أِب اٌيواط اٌفبٍل فٍُ َجُت ادلشوع اجليائوٌ طواؽخ ؽىُ اٌزىاهس ثَججٗ ،وٌىٓ ثبٌٕظو
ئىل ٔض ادلبكح  ِٓ 242لبٔىْ األٍوح ادلنوىهح أػالَٖ ،ظهو أْ ادلشوع اجليائوٌ َوي أْ اٌيواط
اٌجبؿً وؽلٖ ٘ى اٌنٌ ديٕغ ِٓ اٌزىاهس لجً اٌجٕبء وثؼلٖ ،أِب اٌيواط اٌفبٍل فٕغل ٌٗ صالس
اؽزّبالد:
 ئما فَـ لجً اٌلفىي،ال رضبه َِأٌخ ادلَتاس، ئما مت اٌلفىي ومل َـٍت أؽل اٌيوعُت اٌفَـ وصجذ اٌيواط دبهو ادلضًَ ،ظجؼ اٌيواط ِضًاٌيواط اٌظؾُؼ ،وَورت آصبهٖ وٍهب،
 ئما ولؼذ اٌىفبح لجً اٌفَـ ولجً رضجُذ اٌيواط ٍىاء ولغ كفىي أَ الٕ٘ ،ب َضبه اإلشىبي ً٘ديىٓ اٌزىاهس ؿجمب ٌٍمبٔىْ اجليائوٌ أَ ال؟
يف ٘نٖ ادلَأٌخ َوي اٌلوزىه زلّل زللح همحٗ اهلل أْ ادلشوع اجليائوٌ ِب كاَ مل َٕض
ػًٍ ػلَ اٌزىاهس ؽبي اٌيواط اٌفبٍل فهى َموٖ وَوي اٌزىاهس فُٗ.

12

و٘نا اٌوأٌ ال خيفً

طىاثٗ وٍلاكٖ ألٔٗ َفَو اٌمبػلح اٌمبٔىُٔخ رفََتا طبئجب.
ؤٕزمً فُّب ٍٍَ ئىل رٕبوي َِأٌخ اٌزىاهس يف ىواط ادلوَغ ِوع ادلىد ثبػزجبهٖ ٔمـخ
افزالف ثُت اٌفمهبء ومل َوك فُٗ ٔض يف لبٔىْ األٍوح اجليائوٌ وٌىٓ احملىّخ اٌؼٍُب لؼذ يف
شأٔٗ.
الفرع الجاىي :التوارخ بصبب السواج يف مرض املوت
ِوع ادلىد ػٕل اٌفمهبء ٘ى ادلوع ادلقىف اٌنٌ َزظً ثبدلىد وٌى مل َىٓ ٍججب فُٗ،
وَمظل ثبدلوع ادلقىف ادلوع اٌنٌ َغٍت ِٕٗ اذلالن أو َىضو ،واالرظبي ثبدلىد أْ ديىد و٘ى
ِوَغ ؽىت وٌى وبٔذ اٌىفبح ثَجت آفو ،وٍَؾك دبوع ادلىد ٌلي اٌفمهبء ؽبالد ػلَلح ِٕهب
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احملبهة ،واحملىىَ ػٍُٗ ثبإلػلاَ ،هاوت اٌجؾو اذلبئظ ،األٍَت ٌلي لىَ اػزبكوا لزً األٍوي
وادلوأح احلبًِ ئما أرب٘ب اٌـٍك ،وخبظىص األِواع ادليِٕخ ِضً ػغؾ اٌلَ أو اٌَىوٌ أو ؽىت
اٌَوؿبْ ،فهٍ ال رؼل ِٓ ِوع ادلىد ئال ئما اشزل ثبدلوَغ احلبي وفُف ٘الوٗ وارظً
ثبدلىد.

13

وػًٍ غواه اٌؼٕظو اٌَبثك ٔزـوق حلىُ اٌزىاهس يف اٌيواط يف ِوع ادلىد يف اٌفمٗ
اإلٍالٍِ مث لبٔىْ األٍوح اجليائوٌ ؤجُت ِىلف احملىّخ اٌؼٍُب ِٓ ادلَأٌخ.
أوال  -يف الفقه اإلشالمي:
افزٍف اٌفمهبء ؽىي اٌيواط يف ِوع ادلىد ِٓ ؽُش طؾزٗ وفَبكٖ ،و٘ى ِب رورت ػٕٗ
االفزالف ؽىي اػزجبهٖ ٍججب ٌٍزىاهس ،ؽُش َوي مجهىه اٌفمهبء ِٓ احلٕفُخ واٌشبفؼُخ
واحلٕبثٍخ أْ اٌيواط يف ِوع ادلىد طؾُؼ ٔبفن ،أِب ادلبٌىُخ فَتوْ أْ اٌيواط يف ِوع ادلىد
ىواط فبٍل ،وعياؤٖ اٌفَـ لجً اٌجٕبء وثؼلٖ ئال أْ َظؼ ِٓ ِوػٗ ،وؽغخ ادلبٌىُخ رىّٓ يف
اػزجبه ادلوَغ ِوع ادلىد زلغىه ػٍُٗ ئال يف صٍش ِبٌٗ حلك اٌىهصخ واٌيواط َزؼّٓ ئفواط
ادلبي ثبدلهو وإٌفمخ ،ئػبفخ ئىل أْ اٌيواط يف ِوع ادلىد فُٗ لوَٕخ ػًٍ هغجخ ادلوَغ اإلػواه
ثىهصزٗ ثاػبفخ واهس َٕمض ِٓ ؽمىلهُ ،فُؼبًِ ػًٍ ٔمُغ ِمظىكٖ ،وػٍُٗ فاْ اجلّهىه َوي
ثأْ ِوع ادلىد ال َإصو ػًٍ أؽىبَ ادلَتاس ،أِب ادلبٌىُخ فُمزؼٍ فَبك ٘نا إٌىبػ ػٕلُ٘ أؼلاَ
اٌزىاهس ٍىاء ؽلصذ اٌىفبح لجً اٌفَـ أو ثؼلٖ ،و٘ى اٍزضٕبء ػٓ ِن٘جهُ يف إٌىبػ ادلقزٍف يف
فَبكٖ.

14

ثاىيا  -يف قاىوٌ األشرة اجلسائري وقضاء احملكنة العليا:
ٍجك اٌمىي ثأْ لبٔىْ األٍوح اجليائوٌ مل َزؼّٓ ؽىُ اٌزىاهس ثبٌيواط اٌفبٍل ،وّب
ثُٕب أْ األطً ٘ى لجىي اٌزىاهس فُٗ ِب كاَ سلزٍفب يف فَبكٖ ،ئال أْ احملىّخ اٌؼٍُب اجليائوَخ يف
لواه٘ب هلُ  362767ادلإهؿ يف  3112/16/34ػٓ غوفخ األؽىاي اٌشقظُخ وادلىاهَش رجٕذ
لىي ادلبٌىُخ يف شأْ ىواط ادلوَغ ِوع ادلىد ،ؽُش ٔمؼذ احملىّخ اٌؼٍُب يف لواه٘ب ادلنوىه
أػالٖ لواه رلٌٍ لؼبء اٌجٍُلح اٌنٌ أَّل ؽىُ زلىّخ اٌمٍُؼخ اٌنٌ هفغ كػىي اٌـبػٕخ
اٌيت وبٔ ذ رـٍت احلىُ ثؼلَ أؽمُخ واٌل٘ب يف اإلهس ِٓ أِهب ألٔٗ أػبك اٌيواط ِٓ أِهب يف
 2:88/18/36وٍ٘ يف ؽبٌخ غُجىثخ ربِخ ثَجت ِوػهب اٌنٌ ِبرذ فُٗ ،ثؼل أْ وبْ لل ؿٍمهب
حبىُ ٍٕخ  ،2:78فمؾ ألعً أْ َوس ِٕهب ،وؽُش أْ أِهب رىفُذ يف  2:88/22/26فّوػهب
َؼزرب ِوع ِىد ال َظؼ وال ئهس فُٗ ،وٌىٓ لؼبح ادلىػىع يف اٌلهعزُت األوىل واٌضبُٔخ مل
جيُجى٘ب ٌـٍجهب ثلػىي أٔٗ ال َىعل يف اٌشوَؼخ اإلٍالُِخ ِب َجـً اٌيواط يف ِوع ادلىد وأْ
اٌزىاهس صبثذ .ئال أْ احملىّخ اٌؼٍُب هأد أْ لؼبح اٌلهعُت األوىل واٌضبُٔخ ػًٍ فـأ وأْ اٌيواط
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يف ِوع ادلىد ال ئه س فُٗ َِزٕلح يف مٌه ػًٍ ِب عبء يف سلزظو فًٍُ يف ثبة أؽىبَ إٌىبػ
ػٕل احللَش ػٓ األٔىؾخ اٌفبٍلح اٌيت َضجذ فُهب اإلهس فمبي(ئال ٔىبػ ادلوَغ ِوع ادلىد
ىوعب وبْ أو ىوعخ فال ئهس فُٗ).

15

ولواه احملىّخ اٌؼٍُب ٕ٘ب َؼزرب دبضبثخ رزُُّ ألؽىبَ لبٔىْ األٍوح يف َِأٌخ ال ٔض فُهب
وئهشبكا ٌمؼبح ادلىػىع ػًٍ َِزىي احملبوُ واجملبٌٌ اٌمؼبئُخ وربلَلا ٌالفزُبه اٌفمهٍ يف
٘نا إٌىع ِٓ ادلَبئً ،و٘ى ال َزؼبهع ِغ ِب ٍجك أْ لوهٔبٖ ِٓ أْ ادلشوع رجٌت لىي ادلبٌىُخ يف
اٌزىاهس يف اٌيواط ادلقزٍف يف فَبكٖ ثً ٘ى رأَُل ٌٗ وصجبد ػًٍ االفزُبه اٌفمهٍ ٌمىي ادلبٌىُخ
يف ادلَأٌخ.
وهبنا ٕٔهٍ ِب رؼٍك ثبإلشىبالد ادلضبهح ثشأْ شوؽ ػمل اٌيواط اٌظؾُؼ ؤٕزمً فُّب ٍٍَ
يف احملىه اٌضبين ئىل ِب رؼٍك ثبإلشىبالد اٌيت َضَت٘ب اٌشوؽ اخلبص اٌضبين و٘ى ثمبء اٌيوعُخ
َِزّوح ئىل ؽُت ِىد أؽل اٌيوعُت.
املبخح الجاىي :اشرتاط بقاء الرابطة السودية قائنة عيذ حذوخ الوفاة
ئػبفخ ئىل اٌشوؽ األوي ادلزؼٍك ثىعىك ػمل ىواط طؾُؼ ال ثل أْ رىىْ اٌواثـخ
اٌيوعُخ لبئّخ ػٕل وفبح أؽل اٌيوعُت ،وِٓ فالي ٘نا ادلجؾش ٔزـوق ئىل اإلشىبالد اٌيت
َضَت٘ب ٘نا اٌشوؽ يف اٌفمٗ اإلٍالٍِ مث يف لبٔىْ األٍوح اجليائوٌ ولؼبء احملىّخ اٌؼٍُب.
املطلب األول :يف الفقه اإلشالمي
ئػبفخ ئىل اشزواؽ وعىك ػمل ىواط طؾُؼ فاْ اٌزىاهس ثُت اٌيوعُت َزـٍت أْ رىىْ
طفخ اٌيوعُخ لبئّخ ٍبػخ وفبح أؽل اٌيوعُت ،وَؼزرب احلبي ونٌه يف ؽبي اٌـالق اٌوعؼٍ
ألٔٗ ال َيًَ طفخ اٌيوعُخ ثظفخ هنبئُخ حبُش ٌى رىيف أؽل اٌيوعُت أصٕبء ػلح اٌـالق
اٌوعؼٍ وهصٗ اِفو ،فاما أزهذ ػلهتب أو وبْ ؿاللب ثبئٕب ؽبي طؾخ اٌيوط فال رىهاس ثُٕهّب،
وً مٌه ثال فالف ثُت اٌفمهبء.

16

وئمنب صبه اخلالف ثُت اٌفمهبء يف َِأٌخ اٌـالق اٌجبئٓ يف ِوع ادلىد وشجهخ ؽوِبْ
ادلوأح ِٓ ؽمهب يف ادلَتاس وفك ِب ًََّ فمهب ثبٌفواه أو ؿالق اٌفبه.
وٕ٘ب صلل اجلّهىه ػًٍ لىٌُت:
الفرع األول :قول اجلنهور
ِٓ احلٕفُخ وادلبٌىُخ واحلٕبثٍخ لبٌىا ثزىهَش ادلوأح اٌيت ؿٍمهب ىوعهب يف ادلوع اٌنٌ
ِبد فُٗ ؽُش َؼبًِ ٔمُغ ِمظىكٖ ِٓ ؽوِبْ ىوعزٗ ِٓ ادلَتاس ،وٌىٕهُ افزٍفىا ؽىي ادللح
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اٌيت روس فُهب ادلوأح ادلـٍمخ وً٘ روس ئما ؿٍجذ ٍ٘ اٌفولخ يف ِوع ِىرٗ أو وبٔذ ٍججب يف
مٌه ػًٍ إٌؾى اٌزبيل:
أوال -احليفية :لبٌىا ثأهنب روس ئما وبٔذ يف ػلح مٌه اٌـالق لُبٍب ػًٍ ادلـٍمخ هعؼُب،
أِب ئما وبٔذ اٌفولخ ثـٍت ِٕهب أو ثَججهب فال ئهس ذلب.

17

ثاىيا -املالكية :لبٌىا ثأهنب روس ِـٍمب ولؼذ اٌىفبح أصٕبء ػلح اٌـالق أَ ثؼل٘ب ريوعذ
أَ مل رزيوط ،ومٌه ألْ رىهَضهب ٘ى عياء أولغ ػًٍ ىوعهب اٌنٌ لظل ؽوِبهنب يف ادلَتاس و٘نا
اجلياء ال َٕغيب أْ َإصو فُٗ ئػبكح اٌيواط.

18

ثالجا -احليابلة :فمبٌىا روصٗ ِب مل رزيوط ألهنب ئمنب روصٗ ثَجت اٌيوعُخ وئما ريوعذ
ِٓ آفو جيزّغ ذلب ئهصبْ ثَجت واؽل يف ٔفٌ اٌىلذ ،وّب أهنب ال روس ئما وبْ اٌـالق ثبفزُبه٘ب
أو ثَججهب فاْ اٌيوط ٕ٘ب ال َؼزرب ِزهّب حبوِبهنب ِٓ ادلَتاس.

19

الفرع الجاىي :قول الشافعية
َوي فمهبء اٌشبفؼُخ أْ ادلـٍمخ يف ِوع ادلىد ال روس ىوعهب ِـٍمب ،ألهنب فولخ رمـغ
َِتاصٗ ِٕهب فمـؼذ َِتاصهب ِٕٗ و٘ى اٌمىي اجللَل ٌٍشبفؼٍ وادلفىت ثٗ ػٕل اٌشبفؼُخ.

20

املطلب الجاىي :يف قاىوٌ األشرة اجلسائري وقضاء احملكنة العليا
ٔزـوق يف ٔمـخ أوىل ئىل اإلشىبالد اٌيت َضَت٘ب إٌمض واٌغّىع يف لبٔىْ األٍوح
خبظىص اإلهس يف ؽبٌخ اٌـالق ويف ٔمـخ صبُٔخ ٔؼوع ثغغ لواهاد احملىّخ اٌؼٍُب ؽىي
اإلهس ػٕل اٌـالق.
الفرع األول :اإلشكاالت املجارة يف ىصوص قاىوٌ األشرة حول املرياخ يف الطالق
يف لبٔىْ األٍوح اجليائوٌ رىعل ِبكح واؽلح فمؾ ؽىي اٌشوؽ اخلبص ثجمبء
اٌيوعُخ لبئّخ حلظخ وفبح أؽل اٌيوعُت ٍ٘ ،ادلبكح  243اٌيت رٕض أٔٗ(:ئما رىيف أؽل
اٌيوعُت لجً طلوه احلىُ ثبٌـالق أو وبٔذ اٌىفبح يف ػلح اٌـالق اٍزؾك احلٍ ِٕهّب اإلهس).
٘نٖ ادلبكح اٌيت رورجؾ اهرجبؿب وصُمب ثأؽىبَ اضلالي اٌواثـخ اٌيوعُخ ثبٌـالق ال
ٍُّب ِب رؼٍك ِٕهب ثزبهَـ ثلء ٍوَبْ اٌؼلح ،ورضَت ئشىبالد ػلَلح ٔظوا ٌؼلَ كلخ ٔظهب ،ؽُش
أْ ظب٘و إٌض َىؽٍ ثأْ ادلمظىك ِٓ ادلبكح ٘ى اٌـالق ثاهاكح اٌيوط فمؾ وأْ اٌيوعُت َجمُبْ
ىوعُت ؿبدلب مل َظله ؽىُ اٌـالق وأْ اٌؼلح اٌيت َمغ فُهب ادلَتاس رجلأ ِٕن احلىُ ألْ ٘نا
ِمزؼً ظب٘و ٔض ادلبكح ،و٘ى ِب ال َزفك ِغ اٌمىاػل اٌشوػُخ ألْ اٌؼلح رجلأ ِٓ ربهَـ اٌزٍفظ
ثبٌـالق واٌؼلح لل رٕمؼٍ واٌمبػٍ مل َفظً ثؼل يف اٌمؼُخ.

21

ؽُش أْ ادلشوع مل َواػٍ اٌمىاػل اٌشوػُخ ادلزؼٍمخ ثؼلح اٌـالق اٌوعؼٍ وِب َورجؾ
هبب ِٓ َِبئً وػًٍ هأٍهب َِأٌخ اٌزىاهس فالي ػلح اٌـالق اٌوعؼٍ.
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ؽُش صلل ِب وهك يف ادلبكرُت  61و ِٓ 69لبٔىْ األٍوح خيبٌف ِؼّىْ ادلبكح 243
وَإول أْ احلىُ ثفه اٌواثـخ اٌيوعُخ َإكٌ ئىل اٌجُٕىٔخ وٌى وبْ اٌـالق ألوي ِوح ،ووأْ
ادلشوع َؼزرب أْ ادلوأح ادلـٍمخ روس ِٓ ىوعهب وىوعهب َوصهب وٌى وبْ اٌـالق ثبئٕب ِب كاِذ اٌىفبح
ولؼذ يف اٌؼلح يف احلب الد اٌيت رجلأ فُهب اٌؼلح ِٓ ربهَـ ؽىُ اٌمبػٍ ثفه اٌواثـخ اٌيوعُخ
وَؼزرب فُهب اٌـالق ثبئٕب هغُ اٌؼلح.

22

ولل الزوػ اٌلوزىه ٔىه اٌلَٓ دلـبػٍ ؽال ذلنا االػـواة احلبطً يف ادلبكح ِٓ 243
لبٔىْ األٍوح ومٌه ثاػبكح طُبغزهب حبُش رظجؼ وّب ٍٍَ:
(ئما رىيف أؽل اٌيوعُت لجً طلوه احلىُ ثبٌـالق ووبٔذ اٌىفبح يف ػلح اٌـالق اٌوعؼٍ
اٍزؾك احلٍ ِٕهّب اإلهس.
وونٌه احلبي ئما رىيف أؽلمهب ثؼل طلوه احلىُ ثبٌـالق ووبٔذ اٌىفبح يف ػلح اٌـالق
اٌوعؼٍ).
وَوي اٌلوزىه دلـبػٍ ٔىه اٌلَٓ أْ اٌظُبغخ اجللَلح ٌٍّبكح ٍ 243زإكٌ ئىل ػّبْ
ؽك اٌىاهس يف فز وح ػلح اٌـالق اٌوعؼٍ ،ؽُش َىاعٗ يف اٌفموح األوىل اؽزّبي أمؼبء ػلح
اٌـالق اٌوعؼٍ لجً طلوه احلىُ ثبٌـالق ،وِٓ فالي اٌفموح اٌضبُٔخ َىاعٗ اؽزّبي طلوه
احلىُ ثبٌـالق لجً أمؼبء ػلح اٌـالق اٌوعؼٍ.

23

و٘نا االلزواػ ال خيٍى ِٓ وعب٘خ وكلخ ،وِغ مٌه ديىٓ ٌٕب أْ ٔىعي ٘برُت اٌفمورُت يف
فموح واؽلح وبِيت ( :ئما رىيف أؽل اٌيوعُت يف ػلح اٌـالق اٌوعؼٍ اٍزؾك احلٍ ِٕهّب اإلهس
ثغغ إٌظو ػٓ ربهَـ احلىُ ثبٌـالق).
وئػبفخ ئىل مٌه صلل أْ ادلشوع اجليائوٌ مل َجُت ؽىُ اٌزىاهس ػٕل اٌـالق يف ِوع
ادلىد فبٍؾب اجملبي أِبَ اٌمؼبء ٌٍوعىع ئىل أؽىبَ اٌشوَؼخ اإلٍالُِخ ؿجمب ٌإلؽبٌخ اٌىاهكح يف
ادلبكح  ِٓ 333لبٔىْ األٍوح كوْ رمُُلُ٘ دبن٘ت زللك ،و٘ى ِب جيت رلاهوٗ ثىػغ ٔض
حيٍّ ِظٍؾخ اٌيوعُت ِؼب ؽبي فواه أؽلمهب ِٓ رىهَش اِفو ِغ افزُبه لىي ادلبٌىُخ ثبػزجبهٖ
أوضو سببشُب ِغ ِمزؼُبد اٌؼلي واإلٔظبف يف ِىاعهخ اٌمظل اٌٍَء اٌوغجخ يف ؽوِبْ واهس ِٓ
ؽمٗ .ؤزمً اِْ ئىل اٌؼٕظو ادلىايل اخلبص ثمؼبء احملىّخ اٌؼٍُب يف َِأٌخ اإلهس ثؼل اٌـالق.
الفرع الجاىي :قضاء احملكنة العليا يف مصألة املرياخ بعذ الطالق
ؽُت اٌجؾش يف لواهد احملىّخ اٌؼٍُب ادلٕشىهح يف اجملٍخ اٌمؼبئُخ ال صلل لواهاد وضَتح
ؽىي ٘نٖ ادلَأٌخ ،وؽىت اٌمواهاد ادلزظٍخ للديخ َٔجُب ؤؼوع ٕ٘ب ِضبٌُت ػٓ لؼبء احملىّخ
اٌؼٍُب وٍ٘:
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أوال :القرار رقه  212555املؤرخ يف  2::4/23/42الصادر عً غرفة األحوال الشخصية واملواريح
يتعلق باإلرخ يف عذة الطالق الردعي:
واٌنٌ ألو حبك ادلوأح ادلـٍمخ اٌيت رىيف ىوعهب أصٕبء ػلهتب ِٓ اٌـالق اٌوعؼٍ يف
ادلَتاس ِٕٗ ،وأْ ؽك اإلهس ال َزأصو ثظؾخ اٌـالق اٌنٌ ولغ لجً وفبح اٌيوط ،فبٌيوعخ اٌيت
ِبد ىوعهب أصٕبء ػلهتب ِٓ اٌـالق اٌوعؼٍ رؼزل ثأثؼل األعٍُت ورَزؾك ِٕبهبب يف ادلَتاس
ورؼزرب وأهنب ِب ىاٌذ ىوعخ ؽىت وٌى وبْ اٌـالق طؾُؾب.

24

ثاىيا :القرار رقه  28:7:7املؤرخ يف  2::9/14/28عً غرفة األحوال الشخصية واملواريح يتعلق
مبصألة طالق الفار:
و٘ى اٌمواه اٌنٌ أولد فُٗ احملىّخ اٌؼٍُب أْ ادلوع ِهّب ثٍغذ فـىهرٗ ال ديٕغ اٌيوط
ِٓ ئَمبع اٌـالق ،فبٌـالق احملىىَ ثٗ طؾُؼ شوػب ولبٔىٔب خبالف ادلَتاس فاْ ؽك اٌـبػٕخ فُٗ
صبثذ شوػب ئما ؿٍمذ يف ِوع ادلىد ،ألٔٗ يف ٘نٖ احلبٌخ ال َىعل رالىَ ثُت اٌؼلح وادلَتاس
ؽىت وٌى ولؼذ اٌىفبح ثؼل ِلح ؿىٍَخ ِٓ أمؼبء ػلهتب الؽزّبي أْ ؿاللٗ ذلب وبْ ثُٕخ
ؽوِبهنب ِٓ ادلَتاس ػّال ثمبػلح ادلؼبٍِخ ثٕمُغ ادلمظىك.

25

واٌظب٘و ِٓ ٘نا اٌمواه األفَت أْ لؼبء احملىّخ اٌؼٍُب لل رجٌت ِب م٘ت ئٌُٗ ادلن٘ت
ادلبٌىٍ ِٓ أْ ادلوأح ادلـٍمخ يف ِوع ِىد ىوعهب روصٗ وٌى ريوعذ ،ألْ احملىّخ اٌؼٍُب ٌى أهاكد
رجٍت ِىلف احلٕفُخ أو احلٕبثٍخ ٌنوود يف طٍت لواه٘ب َِأٌخ اٌؼلح أو ػًٍ األلً شوؽ (ِب
مل رزيوط).
ولل وبْ جيله ثبدلشوع اجليائوٌ أْ َؼّل ئىل رمُٕت ٘نا اٌؼًّ اٌمؼبئٍ ٌٍّؾىّخ اٌؼٍُب
يف ٘نٖ ادلَأٌخ وادلَأٌخ اٌيت ػبجلٕب٘ب يف ادلجؾش األوي ادلزؼٍمخ ثبإلهس يف اٌيواط يف ِوع ادلىد
ألْ يف مٌه ربمُمب ٌألِٓ اٌمبٔىين ٌألفواك ثؼّبْ ؽمىلهُ ِٓ اٌؼُبع.
خامتة:
رـولٕب ِٓ فالي ٘نا اٌجؾش ئىل األؽىبَ اخلبطخ ثشووؽ اٌزىاهس ثُت اٌيوعُت هبلف
اٌىشف ػٓ اإلشىبالد اٌيت رضَت٘ب ٘نٖ اٌشووؽ ػًٍ ػىء اٌفمٗ اإلٍالٍِ ولبٔىْ األٍوح
اجليائوٌ ؽُش رجُت ٌٕب أْ ٘نٖ اإلشىبالد رلوه أٍبٍب ؽىي رمظَت ادلشوع اجليائوٌ يف ثُبْ
األؽىبَ ادلزؼٍمخ ثبٌزىاهس ثُت اٌيوعُت يف اٌىزبة اخلبص ثبدلَتاس وونا إٌظىص ادلورجـخ هبب
يف اجليء اخلبص ثبٌيواط واضلالٌٗ يف لبٔىْ األٍوح وِظب٘و ٘نا اٌزمظَت رزغًٍ يف ػلح ٔىاػ:
 أؼلاَ إٌض ،وّب ٘ى اٌىػغ يف َِأٌخ ادلَتاس يف ربلَل ادلمظىك ثبٌيواط اٌجبؿً واٌفبٍلوؽىُ وً ِٕهّب يف ادلَتاس ،وَِأٌخ اٌيواط يف ِوع ادلىد ثبػزجبه٘ب ؽبٌخ فبطخ ،وِب رؼٍك
ثأٔىاع اٌـالق وؽىُ اإلهس يف وً طىهح ِٓ طىهٖ وؽبٌخ اٌـالق يف ِوع ادلىد ثظفخ فبطخ.
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 اٌغّىع واٌزؼبهة ثُت إٌظىص وّب موو يف ِنت اٌجؾش ،ال ٍُّب ِب رؼٍك ثزبهَـ ٍوَبْ اٌؼلحيف طىه اٌـالق ادلقزٍفخ وأصو مٌه ػًٍ ادلَتاس.
 ػلَ ربلَل ِوعؼُخ فمهُخ ٌٍمبػٍ ٌٍوعىع ئٌُهب واالوزفبء ثبإلؽبٌخ ػًٍ أؽىبَ اٌشوَؼخاإلٍالُِخ.
وػٍُٗ رربى أمهُخ وػووهح رلاهن ٘نا إٌمض ثزؼلًَ ورزُُّ لبٔىْ األٍوح ػًٍ إٌؾى
اٌزبيل:
 ػجؾ ادلظـٍؾبد ادلَزقلِخ يف ِىاك لبٔىْ األٍوح ،ثزىؽُل ادلظـٍؼ (ىواطٔ /ىبػ) ِب كاَادلشوع ال َفوق ثُٕهّب وفك ٔظىص لبٔىْ األٍوح.
 وػغ رؼوَف واػؼ ٌٍيواط اٌجبؿً واٌيواط اٌفبٍل لجً ثُبْ ؽبالهتّب وربلَل ِب َورجبٔٗ ِٓآصبه وؽمىق وِب ال َورجبٔٗ وأمههب ادلَتاس.
 إٌض ػًٍ ؽىُ ىواط وؿالق ادلوَغ ِوع ادلىد وأصومهب ػًٍ أؽىبَ ادلَتاس. ػجؾ إٌظىص ادلزؼٍمخ ثفه اٌواثـخ اٌيوعُخ ثجُبْ أٔىاع اٌـالق وٍوَبْ اٌؼلح وعؼٍهبِزىافمخ ِغ األؽىبَ اٌشوػُخ وأصو مٌه ػًٍ أؽىبَ ادلَتاس.
 ربلَل ادلوعؼُخ اٌفمهُخ ؽُت ػلَ وعىك إٌض وػجـهب ػًٍ ادلن٘ت ادلبٌىٍ فظىطب وأْاحملىّخ اٌؼٍُب يف اٌمواهاد اٌيت ػوػٕبٖ زبزبه لىي ادلبٌىُخ.
قائنة املصادر واملرادع:
أوال  /قائنة املصادر:
أ  -القواىني:

 -2اٌمبٔىْ هلُ  22-95ادلإهؿ يف  :عىاْ  2:95ادلزؼّٓ لبٔىْ األٍوح ،اجلوَلح اٌومسُخ اٌؼلك  ،35إٌَخ
اٌىاؽلح واٌؼشووْ ،ادلؼلي وادلزُّ ثبألِو  13-16ادلإهؿ يف  38فرباَو  ،3116اجلوَلح اٌومسُخ اٌؼلك  ،26إٌَخ
اٌضبُٔخ واألهثؼىْ.
ثاىيا  /قائنة املرادع:
أ -الكتب:

 -2ثو٘بْ اٌلَٓ اثٓ ِبىح اٌجقبهٌ احلٕفٍ ،احملُؾ اٌرب٘بين يف اٌفمٗ إٌؼّبين ،ؽ ،2كاه اٌىزت اٌؼٍُّخ ،ثَتود،
ٌجٕبْ.3115 ،
 - 3احلجُت ثٓ ؿب٘و ،اٌفمٗ ادلبٌىٍ وأكٌزٗ ،ؽِ ،4إٍَخ ادلؼبهف ،ثَتودٌ ،جٕبْ3116 ،
 -4وىاهح األولبف واٌشإوْ اإلٍالُِخ ٌلوٌخ اٌىىَذ ،ادلىٍىػخ اٌفمهُخط :4ئهاكح -اٍزظهبه ،ؽِ ،3ـجؼخ ماد
اٌَالًٍ ،اٌظفبح ،اٌىىَذ.2:94 ،
 ، -5ادلىٍىػخ اٌفمهُخ طِ :48وع ادلىدِ -ظب٘وح ،ؽِ ، 2ـبثغ كاه اٌظفىح ٌٍـجبػخ وإٌشو واٌزىىَغ ،اٌىىَذ،
.2::8
 -6زلّل اٌيؽٍٍُ ،اٌفوائغ وادلىاهَش واٌىطبَب ،ؽ ،2كاه اٌىٍُ اٌـُت ٌٍـجبػخ وإٌشو واٌزىىَغ ،كِشكٍ ،ىهَب،
.3112
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 -7زلّل زللح ،اٌزووبد وادلىاهَش كهاٍخ ِلػّخ ثبٌمواهاد واألؽىبَ اٌمؼبئُخ ،ؽ ،2كاه اٌفغو ٌٍٕشو واٌزىىَغ،
اٌمب٘وحِ ،ظو.3115 ،
ٔ -8ىه اٌلَٓ دلـبػٍ ،ػلح اٌـالق اٌوعؼٍ وأصو٘ب ػًٍ األؽىبَ اٌمؼبئُخ ،ؽ ،3كاه فٍَُخ ٌٍـجبػخ وإٌشو
واٌزىىَغ ،اجليائو ،ك.د
 -9زلّل ثٓ طبٌف اٌؼضُُّت ،اٌشوػ ادلّزغ ػًٍ ىاك ادلَزمٕغ ،ؽ ، 2كاه اثٓ اجلىىهٌ ٌٍٕشو واٌزىىَغ ،اٌَؼىكَخ،
 ،3118اجملٍل،23
 -:اٌؼويب ثٍؾبط ،اٌىعُي يف شوػ لبٔىْ األٍوح اجليائوٌ ،ط :2أؽىبَ اٌيواط ،ؽ ،7كَىاْ ادلـجىػبد
اجلبِؼُخ،اجليائو3121 ،
 -21ػجل اٌى٘بة اٌجغلاكٌ ،اإلشواف ػًٍ ٔىذ َِبئً اخلالف ،ؽ ، 2كاه اثٓ اٌمُُ ٌٍٕشو واٌزىىَغ ،اٌَؼىكَخ ،وكاه
اثٓ ػفبْ ٌٍٕشو واٌزىىَغ ،اٌمب٘وحِ ،ظو.3119 ،
 -22ػجل اٌى٘بة فالف ،أؽىبَ األؽىاي اٌشقظُخ يف اٌشوَؼخ اإلٍالُِخ ػًٍ وفك ِن٘ت أيب ؽُٕفخ وِب ػٍُٗ
اٌؼًّ ثبحملبوُ ،ؽ ،3كاه اٌمٍُ ٌٍٕشو واٌزىىَغ ،اٌىىَذ.2::1 ،
 -23ػجل ادلٍه ثٓ ػجل اهلل ثٓ َىٍف اجلىٍَت ،هنبَخ ادلـٍت يف كهاَخ ادلن٘ت ،ربمُك ػجل اٌؼظُُ زلّىك اٌلَت،
ؽ ،2كاه ادلٕهبط ٌٍٕشو واٌزىىَغ ،علح ،اٌَؼىكَخ.3118 ،
 -24ػجل اٌمبكه كاوكٌ ،األؽىبَ اٌشوػُخ يف األؽىاي اٌشقظُخ كهاٍخ شوػُخ لبٔىُٔخ ِمبهٔخ ،ؽ ،2كاه اٌجظبئو
ٌٍزىىَغ وإٌشو ،اجليائو3118 ،
 -25اٌؼويب ثٍؾبط ،اٌىعُي يف اٌزووبد وادلىاهَش وفك لبٔىْ األٍوح اجليائوٌ اجللَل ،ك.ؽ ،كاه ٘ىِخ ٌٍـجبػخ
وإٌشو واٌزىىَغ ،اجليائو.3124 ،
 ، -26اٌىعُي يف شوػ لبٔىْ األٍوح اجليائوٌ ،ط :2أؽىبَ اٌيواط ،ؽ ،7كَىاْ ادلـجىػبد اجلبِؼُخ،اجليائو،
.3121
ب -الرشائل اجلامعية:

 -2رىفُك شٕلهيل ،فَـ ػمل اٌيواط كهاٍخ ِمبهٔخ ثُت اٌشوَؼخ اإلٍالُِخ ولىأُت األؽىاي اٌشقظُخ يف اٌجالك
اٌؼوثُخ  ،أؿووؽخ كوزىهاٖ يف احلمىق فوع اٌمبٔىْ اخلبص ،وٍُخ احلمىق ،عبِؼخ اجليائو ،2اجليائو.3123،
ج -املقاالت يف اجملالت:

 -2ػّوو فًٍَُِ "،تاس ادلوأح ادلـٍمخ وفمب ٌمبٔىْ األٍوح " ،رلٍخ اٌجؾىس واٌلهاٍبد اٌمبٔىُٔخ واٌَُبٍُخ ،وٍُخ
احلمىق واٌؼٍىَ اٌَُبٍُخ عبِؼخ اٌجٍُلح  3ػٍٍ ٌىٍَُٔ ،اجليائو ،اجملٍل ،4اٌؼلك ،3124 ،2ص 312ص.324
د -اجملالت القضائية:

 -2اجملٍخ اٌمؼبئُخ ٌٍّؾىّخ اٌؼٍُب،2::3 ،اٌؼلك .2
 -3اجملٍخ اٌمؼبئُخ ٌٍّؾىّخ اٌؼٍُب ،2::7 ،اٌؼلك.3
 -4اجملٍخ اٌمؼبئُخ ٌٍّؾىّخ اٌؼٍُب ، 3112 ،ػلك فبص ثبالعزهبك اٌمؼبئٍ ثغوفخ األؽىاي اٌشقظُخ.
 -4اجملٍخ اٌمؼبئُخ ٌٍّؾىّخ اٌؼٍُب ،3113 ،اٌؼلك.2

اهلوامش:
 -1اٌشووؽ اٌؼبِخ ٌضجىد احلك يف اإلهس ثؼل صجىد ٍججٗ ٍ٘ ِىد ادلىهس ؽمُمخ أو ؽىّب؛ ربمك ؽُبح اٌىاهس
حلظخ وفبح ادلىهس ؽمُمخ أو ؽىّب؛ اٌؼٍُ ثبٌلهعخ اٌيت اعزّغ فُهب اٌىاهس ِغ ادلىهس؛ زلّل زللح ،اٌزووبد
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وادلىاهَش كهاٍخ ِلػّخ ثبٌمواهاد واألؽىبَ اٌمؼبئُخ ،ؽ ،2كاه اٌفغو ٌٍٕشو واٌزىىَغ ،اٌمب٘وحِ ،ظو ،3115 ،ص
.76
 -2زلّل اٌيؽٍٍُ ،اٌفوائغ وادلىاهَش واٌىطبَب ،ؽ ، 2كاه اٌىٍُ اٌـُت ٌٍـجبػخ وإٌشو واٌزىىَغ ،كِشكٍ ،ىهَب،
 ،3112ص .87

 -3اٌؼويب ثٍؾبط ،اٌىعُي يف شوػ لبٔىْ األٍوح اجليائوٌ ،ط :2أؽىبَ اٌيواط ،ؽ ،7كَىاْ ادلـجىػبد
اجلبِؼُخ،اجليائو ،3121 ،ص .399
 -4اجملٍخ اٌمؼبئُخ ٌٍّؾىّخ اٌؼٍُب ،2::5 ،اٌؼلك ،2ص .79
 -5رىفُك شٕلهيل ،فَـ ػمل اٌيواط كهاٍخ ِمبهٔخ ثُت اٌشوَؼخ اإلٍالُِخ ولىأُت األؽىاي اٌشقظُخ يف اٌجالك
اٌؼوثُخ ،أؿووؽخ كوزىهاٖ يف احلمىق فوع اٌمبٔىْ اخلبص ،وٍُخ احلمىق ،عبِؼخ اجليائو  ،2اجليائو ،3123 ،ص

56؛ ػجل اٌى٘بة فالف ،أؽىبَ األؽىاي اٌشقظُخ يف اٌشوَؼخ اإلٍالُِخ ػًٍ وفك ِن٘ت أيب ؽُٕفخ وِب ػٍُٗ
اٌؼًّ ثبحملبوُ ،ؽ ،3كاه اٌمٍُ ٌٍٕشو واٌزىىَغ ،اٌىىَذ ،2::1 ،ص 4:؛ ػجل ادلٍه ثٓ ػجل اهلل ثٓ َىٍف اجلىٍَت،
هنبَخ ادلـٍت يف كهاَخ ادلن٘ت ،ربمُك ػجل اٌؼظُُ زلّىك اٌلَت ،ؽ  ،2كاه ادلٕهبط ٌٍٕشو واٌزىىَغ ،علح،
اٌَؼىكَخ ،3118 ،ط  ،24ص .7
 -6احلجُت ثٓ ؿب٘و ،اٌفمٗ ادلبٌىٍ وأكٌزٗ ،ؽِ ،4إٍَخ ادلؼبهف ،ثَتودٌ ،جٕبْ ،3116 ،ط  ،4ص 345؛ ػجل اٌمبكه
كاوكٌ ،األؽىبَ اٌشوػُخ يف األؽىاي اٌشقظُخ كهاٍخ شوػُخ لبٔىُٔخ ِمبهٔخ ،ؽ ،2كاه اٌجظبئو ٌٍزىىَغ وإٌشو،
اجليائو ،3118 ،ص  278وص .287
 -7زلّل ثٓ طبٌف اٌؼضُُّت ،اٌشوػ ادلّزغ ػًٍ ىاك ادلَزمٕغ ،ؽ ، 2كاه اثٓ اجلىىهٌ ٌٍٕشو واٌزىىَغ ،اٌَؼىكَخ،
 ،3118اجملٍل  ،23ص .421
 -8وىاهح األولبف واٌشإوْ اإلٍالُِخ ٌلوٌخ اٌىىَذ ،ادلىٍىػخ اٌفمهُخط :4ئهاكح -اٍزظهبه ،ؽِ ،3ـجؼخ ماد
اٌَالًٍ ،اٌظفبح ،اٌىىَذ ،2:94 ،ص  48؛ ػجل اٌى٘بة فالف ،ادلوعغ اٌَبثك ،ص 4:؛ زلّل ثٓ طبٌف ػضُُّت،
ادلوعغ اٌَبثك ،ط ،22ص .315
 -9احلجُت ثٓ ؿب٘و ،ادلوعغ اٌَبثك ،ص .353

 -10اٌؼويب ثٍؾبط ،ادلوعغ اٌَبثك ،ص .39:

 -11اجملٍخ اٌمؼبئُخ ٌٍّؾىّخ اٌؼٍُب،2::3 ،اٌؼلك  ،2ص .51
 -12زلّل زللح ،ادلوعغ اٌَبثك ،ص  ،81ؽُش َمىي ...( :ولل عبء لبٔىْ األٍوح ماووا ٌٍيوعُخ ِـٍمخ كوْ
رفولخ ثُت طؾُؼ وسلزٍف فُٗ شلب عؼٍٕب ٔمىي أْ اٌيواط جبُّغ أٔىاػٗ وطىهٖ ٍجت ٌٍَّتاس ِب مل َىٓ
ثبؿال ،)...وفبٌفٗ يف مٌه اٌؼويب ثٍؾبط ،اٌىعُي يف اٌزووبد وادلىاهَش وفك لبٔىْ األٍوح اجليائوٌ اجللَل ،ك.ؽ،
كاه ٘ىِخ ٌٍـجبػخ وإٌشو واٌزىىَغ ،اجليائو ،3124 ،ص .237

 -13وىاهح األولبف واٌشإوْ اإلٍالُِخ ،ادلوعغ اٌَبثك ،ط ِ :48وع ادلىدِ -ظب٘وح ،ؽ ِ ،2ـبثغ كاه اٌظفىح
ٌٍـجبػخ وإٌشو واٌزىىَغ ،اٌىىَذ ،2::8 ،ص .6
 -14ػجل اٌى٘بة اٌجغلاكٌ ،اإلشواف ػًٍ ٔىذ َِبئً اخلالف ،ؽ  ،2كاه اثٓ اٌمُُ ٌٍٕشو واٌزىىَغ ،اٌَؼىكَخ ،وكاه
اثٓ ػفبْ ٌٍٕشو واٌزىىَغ ،اٌمب٘وحِ ،ظو ،3119 ،اجملٍل اٌضبٌش ،ص .547

 -15اجملٍخ اٌمؼبئُخ ٌٍّؾىّخ اٌؼٍُب ،3113 ،اٌؼلك  ،2ص .415
 -16زلّل اٌيؽٍٍُ ،ادلوعغ اٌَبثك ،ص .87
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 -17ثو٘بْ اٌلَٓ اثٓ ِبىح اٌجقبهٌ احلٕفٍ ،احملُؾ اٌرب٘بين يف اٌفمٗ إٌؼّبين ،ؽ ،2كاه اٌىزت اٌؼٍُّخ ،ثَتود،
ٌجٕبْ ،3115 ،ط  ،4ص .522
 -18ػجل اٌى٘بة اٌجغلاكٌ ،ادلوعغ اٌَبثك ،ص .549
 -19زلّل طبٌف اٌؼضُُّت ،ادلوعغ اٌَبثك ،ص .425

 -20ػجل اهلل ثٓ ػجل ادلٍه ثٓ َىٍف اجلىٍَت ،ادلوعغ اٌَبثك ،ط  ،25ص .342
 -21ػّوو فًٍَُِ "،تاس ادلوأح ادلـٍمخ وفمب ٌمبٔىْ األٍوح " ،رلٍخ اٌجؾىس واٌلهاٍبد اٌمبٔىُٔخ واٌَُبٍُخ ،وٍُخ
احلمىق واٌؼٍىَ اٌَُبٍُخ عبِؼخ اٌجٍُلح  3ػٍٍ ٌىٍَُٔ ،اجليائو ،اجملٍل ،4اٌؼلك ،3124 ،2ص 312ص .324
 -22زلّل زللح ،ادلوعغ اٌَبثك ،ص .82

ٔ -23ىه اٌلَٓ دلـبػٍ ،ػلح اٌـالق اٌوعؼٍ وأصو٘ب ػًٍ األؽىبَ اٌمؼبئُخ ،ؽ ، 3كاه فٍَُخ ٌٍـجبػخ وإٌشو
واٌزىىَغ ،اجليائو ،ك.د ،ص 326
 -24اجملٍخ اٌمؼبئُخ ٌٍّؾىّخ اٌؼٍُب ،2::7 ،اٌؼلك ،3ص .84

 -25اجملٍخ اٌمؼبئُخ ٌٍّؾىّخ اٌؼٍُب ،3112 ،ػلك فبص االعزهبك اٌمؼبئٍ ٌغوفخ األؽىاي اٌشقظُخ ،ص .:9
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