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آثار التفريل بني الزودني للعيوب
يف قانوى األحوال الشخصية األردني ومشتهداتٌ الفكًية
د .أمحد مصطفى الكضاة*
تاريخ قبول البحث0108/0/00 :م

تاريخ وصول البحث0107/01/01 :م

ملخص

تتناوؿ ىذه الدراسة اآلثار المترتبة على التفريؽ بػيف الػزوييف للييػوب ػو

ػون نػانوف ا اػواؿ ال

ػية

ا ردنػػو رنػػـ  )63لسػػنة 0202ـ ،وااولػػت الد ارسػػة عف تيػػرض ا امػػاـ المويػػودة ػػو الم ػواد ال انونيػػة مدعمػػة
بالمسػػتندات الف ييػػة ،وم ارنػػة بػػاآلران الف ييػػة ،وتػػتل ص الد ارسػػة ببيػػاف عثػػر التفريػػؽ للييػػوب علػػى اليػػدة ،والميػػر،

والنف ة ،وعدد الطل ات ،والر اع ،والا انة ،والميراث ،والو ية ،والنسب ،وا ىلية ،وتيديد الي د.

Abstract
The study examined concerned with the separation between spouses for reasons of
defects in the light of Jordanian Personal Status Law number (36) for year 2010. It
attempted to present the provisions included in the legal articles, supported by
jurisprudential documentations and compared to the jurisprudential opinions. Briefly, the
study showed the impact of separation for defects on iddah (period of waiting), dowry,
alimony, number of divorce verbal acts, breast feeding, custody, inheritance, will,
kinship, eligibility and renewal of marriage contract.

املكدمة.

وويدت الت رييات و بياف ويو اليالنة
يانت ا اماـ ال رعية املة ماملة و رعايتيا لألسر والميتمياتُ ،
بيف الزوييف االة االتفاؽ عو اال تراؽ ،مما ُويدت اآلثار المترتبة على ا تراؽ الزوييف؛ وذلؾ بسبب الييوب  ،)0ولما مانت
الماامـ ال رعية ىو الم ت ة و مسائؿ ا اواؿ ال
بيف الزوييف للييوب و ؽ مواد نانوف ا اواؿ ال
المواد مف الؿ آران الف يان وعدلتيـ.

ية بيف المسلميف ،ماف ال بد مف دراسة اآلثار الناتية عف التفريؽ

ية ا ردنو رنـ  )63لسنة 0202ـ ،مف مير ة المستند الف يو لتلؾ

أينية الدراسة ومشوغاتًا.

تتل ص عىمية الدراسة و يملة مف ا مور اآلتية:

 -0عرض اآلثار المتيل ة بالتفريؽ بيف الزوييف للييوب و
لسنة 0202ـ.

ون نانوف ا اواؿ ال

ية ا ردنو اليديد رنـ )63

 -0بياف المستندات الف يية وعدلة المذاىب الف يية و مسائؿ آثار التفريؽ بيف الزوييف للييوب و ؽ نانوف ا اواؿ ال

ية

اليدي ػ ػد.
* عستاذ م ارؾ ،ملية الف و الانفو ،يامية اليلوـ اإلسالمية اليالمية.
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 -6مير ة اآلثار المترتبة على التفريؽ بيف الزوييف للييوب نانوناً و يًا مف ايث :اليدة ،والمير ،والنف ة ،وعدد الطل ات،
والر اع ،والا انة ،والميراث ،والو ية ،وا ىلية ،والنسب ،وتيديد الي د.

مشكلة الدراسة.

تممف م ملة الدراسة ومو وعيا و اإليابة عف ا سئلة اآلتية:

 -0ما اآلثار المترتبة على التفريؽ بيف الزوييف للييوب و نانوف ا اواؿ ال
 -0ما المستندات الف يية التو ع ذت بيا مواد نانوف ا اواؿ ال

ية ا ردنو اليديد رنـ  )63لسنة 0202ـ؟

ية ا ردنو و آثار التفريؽ بيف الزوييف للييوب؟

أيداف الدراسة.

تسيى الدراسة إلى تا يؽ ا ىداؼ اآلتية:

 -0مير ة ا اماـ ال رعية المترتبة على التفريؽ بيف الزوييف للييوب و ؽ نانوف ا اواؿ ال

ية اليديد.

 -0االطالع على المستندات الف يية لمواد نانوف ا اواؿ و ما يتيلؽ بالتفريؽ بيف الزوييف للييوب.
 -6تافيز البااثيف والم ت يف إليران المزيد مف الدراسات و نانوف ا اواؿ ال

ية م ارنة بالمستندات الف يية.

مهًج الدراسة.

ت وـ الدراسة على المنيج االست رائو والمنيج التاليلو والمنيج الم ارف ،وذلؾ باست ران المواد ال انونية واآلران الف يية،

ال وا ياً ،مع عرض ا دلة ما عممف بما يتناسب مع ايـ
والنظر و تف يالت ا اماـ والمسائؿ ويزئياتيا ،ثـ تاليليا تالي ً
الدراسة ،ثـ الم ارنة بيف اآلران الف يية و المذاىب ا ربية وم ارنتيا بالرعي ال انونو.

الدراسات الشابكة.

امتألت الممتبة اإلسالمية بالمتب والدراسات ال انونية والف يية و مسائؿ ا اواؿ ال

ية ،وتناولت التفريؽ بيف

الزوييف للييوب مف ايث اآلثار ،ومنيا:
" -0التفريؽ ال

ائو بيف الزوييف للييوب وما يترتب عليو مف آثار و ؽ الف و اإلسالمو ونانوف ا اواؿ ال

ية ا ردنو"،

للماامية المتدربة ميا مامود اسيف عبو الفوارس ،تناولت الدراسة الزواج وعامامو ،ومينى التفريؽ والييوب ،وعاماميا

و روطيا وعاواليا و ؽ الف و ونانوف ا اواؿ ال

ية ،واآلثار المترتبة على التفريؽ ماليدة والمير والنف ة ،ولـ تستوعب

يميع اآلثار.
" -0التفريؽ بيف الزوييف للييوب الينسية" ،للدمتور عامد م طفى ال

اة ،باث مامـ من ور و ميلة ملية الدراسات

اإلسالمية واليربية بدبو ،اليدد الثالثوف ،ديسمبر 0222ـ ،تناوؿ يو البااث مفيوـ الييوب وعنساميا ،ويملة مف عاماميا،
ورّمز على الييوب الينسية ،ولـ يتطرؽ إلى رعي ال انوف و ذلؾ ،وعما دراستنا ترميزىا عوالً على المواد ال انونية ثـ الريوع إلى
اآلران الف يية التو اعتمد علييا ال انوف ،إ ا ة إلى عنو لـ يستوعب يميع اآلثار.

" -6التفريؽ بالييب بيف الزوييف واآلثار المترتبة عليو" ،دراسة يية م ارنة ،للبااثة و ان بنت علو بف سليماف امداف،
وىو رسالة علمية ،النا ر :منوز المير ة ،يدة0666 ،ـ.
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وت تلؼ ىذه الدراسة عف الدراسات الساب ة و عنيا تناولت اآلثار الواردة و نانوف ا اواؿ ال
رنـ  )63لسنة 0202ـ مف التفريؽ بيف الزوييف للييوب ،و

ية ا ردنو اليديد

لت ذلؾ بدراسة مست لة ،وبينت المستندات الف يية واآلران

المذىبية الميتمدة و ال انوف و ما ذىب إليو؛ لتموف الدراسة م ارنة نانونية يية لمو وع وااد مست ؿ ،وىو اآلثار
المتيل ة بالتفريؽ بيف الزوييف للييوب.

ية ا ردنو سوان عماف ال ديـ

وعما الدراسات الساب ة منيا ال انونية ،ومنيا ال روح اليامة لمواد نانوف ا اواؿ ال

عـ اليديد ،ومنيا المسيبة و مفردات المو وع ،ومنيا الم ارنة بيف الف و ونوانيف ع رى غير ا ردنية ،وعوسييا دراسة
الدمتور عامد ال

اة ،لمنيا الية مف اآلران ال انونية ،إ ا ة إلى عف ىذه الدراسة تتميز بإيراد يميع اآلثار المترتبة على

التفريؽ ،بينما الدراسات الساب ة رمزت على نسـ مف تلؾ اآلثار ولـ تستوعبيا.
خطة البحح.

بيد النظر و المواد ال انونية المتيل ة بآثار التفريؽ بيف الزوييف للييوب انت ت الدراسة بأف تموف ال ط ػ ػة و ؽ

الت سيـ اآلتو:
المبحث األوؿ :عثر التفريؽ للييوب على اليدة.

المبحث الثاني :عثر التفريؽ للييوب على المير.

المبحث الثالث :عثر التفريؽ للييوب على النف ة.

المبحث الرابع :عثر التفريؽ للييوب على عدد الطل ات.

المبحث الخامس :عثر التفريؽ للييوب على الر اع والا انة.

المبحث السادس :عثر التفريؽ للييوب على الميراث والو ية.
المبحث السابع :عثر التفريؽ للييوب على النسب.

المبحث الثامف :عثر التفريؽ للييوب على ا ىلية.

المبحث التاسع :عثر التفريؽ للييوب على تيديد الي د.
املبحح األول:

أثر التفريل للعيوب على العدة.
العدة :ىو المدة الزمنية الم درة رعاً التو تنتظرىا المرعة المفارنة لزوييا مف و اة ،عو طالؽ ،عو سخ ،عو وطن ب بية .)0

وي تلؼ عثر التفريؽ للييوب على اليدة تبياً إلى موف التفريؽ نبؿ الد وؿ عو بيده ،وال ؾ عف اليدة ت تلؼ عي اً

تبياً لااؿ المرعة و عدد مف ا اماـ ،وتبياً لاالة الفراؽ ،وتف يالتيا مويودة و مظانيا مف المتب الف يية وال انونية.
الرأي القانوني :تناوؿ نانوف ا اواؿ ال

ية اليدة وعاماميا و عدد مف مواده ،وعما ما ي ص مسألتنا د ورد و

المادة  )042و الف رات ع ،ب ،يػ) ون يا:
ع.

اليدة مدة تربص تلزـ المرعة إثر الفرنة مف سخ ،عو طالؽ ،عو و اة ،عو وطن ب بية.

ب .تبتدئ اليدة منذ ونوع الفرنة.
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إذا ونع الطالؽ عو الفسخ بيد الي د ال ايح ال تلزـ اليدة إال بالد وؿ عو ال لوة ال اياة ،وعما إذا ونع الفسخ بيد
الي د الفاسد ال تلزـ اليدة إال بالد وؿ".

وعرؼ ال انوف اليدة بالف رة "ع" ،وبيف عنيا مدة زمنية تنتظرىا المرعة المفارنة لزوييا ،مما ّبيف ااالت الفرنة ،وىو
ّ
ادد ال انوف و المادة  )065نوع الفرنة الوانية بالييوب بأنيا سخ.
وند
بية.
ب
الوطن
عو
،
اة
الو
عو
،
الطالؽ
الفسخ ،عو
ّ

بنان على طلب مف يثبت لو اؽ التفريؽ،
وتبتدئ اليدة منذ ونوع الفرنة ،وال ؾ عف الفرنة للييوب يونييا ال ا و ً
و ؽ عاماـ رعية عوردىا ال انوف ،و مف ع وؿ المااممات ال رعية ،وايرانات الت ا و.
و ّرؽ ال انوف بيف االتيف مف الفرنة للزوـ اليدة مف عدميا ،فو االة الد وؿ عو ال لوة ال اياة علزـ المرعة المفارنة
باليدة ،وعما المرعة غير المد وؿ بيا وغير الم تلى بيا لوة اياة ال عدة علييا.
مما ّرؽ ال انوف بيف نوعيف مف الي د ،وىما :الي د ال ايح والي د الفاسد ،وا ترط للزوـ اليدة على المرعة المفارنة بونوع

طالؽ عو سخ عف يموف بيد الي د ال ايح وتـ الد وؿ عو ال لوة ال اياة ،و و االة موف الي د اسداً ا ترط للزوـ اليدة
ٍ
واينئذ ال عدة ،سوان عتـ الد وؿ عـ لـ يتـ،
على المرعة عف يموف ند ّتـ الد وؿ ،وعما بالنسبة للي د الباطؿ إنو ال يرتب امماً
عثر مف نف ة،
ال وال يرتب اً
د ن ت المادة  )66على عنو" :إذا ونع الي د باطالً سوان عتـ بو د وؿ عـ لـ يتـ ال يفيد امماً ع ً

عو نسب ،عو عدة ،عو إرث".

المستند الفقهي :عيمع الف يان مف الانفية  ،)6والمالمية  ،)4وال ا يية  ،)2والانابلة  )3على م روعية اليدة على المرعة المفارنة
لزوييا ،واستدلوا بالمتاب والسنة واإليماع ،و لوا عاماميا ويزئياتيا تف يالً مامالً و متبيـ ،وعذمر آية واديثاً مف عدلتيـ:
َّص َف ِبأَ ْنفُ ِس ِه َّف ثَََل ثَ َة قُُروٍء[الب رة.]005 :
 .0ناؿ تيالىَ  :وا ْل ُمطَمَّقَ ُ
ات َيتََرب ْ
 .0اديث" :ال ياؿ المرعة تؤمف باهلل واليوـ اآل ر عف تاد على ميت وؽ ثالث لياؿ إال على زوج عربية ع ير وع اًر" .)4

وبذلؾ المرعة المفارنة لزوييا بسبب الييوب تلزميا اليدة ال رعية ،وتبتدئ منذ ونوع الفرنة ،ومف ال روط الوايب توا رىا

لتا ؽ التفريؽ عف ُير ع عمر التفريؽ ممف يثبت لو إلى ال ا و ،وبنان على طلبو وامـ ال ا و و ؽ إيرانات رعية ون ائية
بالتفريؽ يفرؽ بيف الزوييف ،وىذا رعي يميور الف يان مف الانفية  ،)5والمالمية  ،)6وال ا يية  ،)02والانابلة  .)00ويموف التفريؽ
مف تاريخ نرار ال ا و ،وتبتدئ اليدة مف تاريخ التفريؽ الذي ىو مرتبط ب رار ال ا و واممو.

وعيمع الف يان مف الانفية  ،)00والمالمية  ،)06وال ا يية  ،)04والانابلة  )02على عف المرعة المفارنة لزوييا مف طالؽ عو
يف آم ُنوا إِ َذا َن َك ْحتُـ ا ْلم ْؤ ِم َن ِ
سخ نبؿ الد وؿ وال لوة ال اياة ال عدة ليا ،ل ولو تيالى :يا أَي َِّ
وه َّف ِم ْف
ات ثَُّـ َ
طمَّ ْقتُ ُم ُ
َ َ
ُ ُ
ُّها الذ َ َ
وه َّف فَما لَ ُكـ عمَ ْي ِه َّف ِم ْف ِعد ٍ
َّة تَ ْعتَدُّوَن َها[ا ازاب ،]46 :وبذلؾ المرعة المفارنة نبؿ الد وؿ وال لوة بسبب
َف تَ َم ُّ
قَْب ِؿ أ ْ
س ُ َ ْ َ
الييوب ال عدة علييا.

وعيمع الف يان مذلؾ على عف المرعة المفارنة لزوييا بيد الد وؿ مف طالؽ عو سخ عو وطن ب بية تلزـ اليدة ،وا تلفوا
و االة المفارنة بيد ال لوة ال اياة ونبؿ الد وؿ ،ذىب الف يان مف المالمية

المفارنة مف طالؽ عو سخ بيد الد وؿ ال بيد ال لوة ،وذىب الانفية  )05والانابلة
ولو لـ ُيد ؿ بيا.
وع ذ نانوف ا اواؿ ال

)03

)06

وال ا يية

)04

إلى عف اليدة تلزـ المرعة

إلى عف لزوـ اليدة بيد ال لوة ال اياة

ية برعي الانفية والانابلة وعلزـ المرعة المفارنة بيد ال لوة ال اياة باليدة ال رعية،

مما ع ذ برعي الانفية و التفريؽ بيف الي د ال ايح والي د الفاسد.
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املبحح الجاني:

أثر التفريل للعيوب على املًر.
المير ،اسـ للماؿ الوايب للزوية على زوييا؛ بسبب ع د النماح ،وىو عثر مف آثاره ال رعية ،وييب بميرد الي د ،وىو
مسمى ومثؿ ،وثبتت م روعيتو بالمتاب والسنة واإليماع ،و ؿ اليلمان عامامو و متبيـ الف يية وال انونية ،وعما
نوعاف ّ
المير و مسألتنا التفريؽ بيف الزوييف للييوب وبيد ع د النماح لو عامامو تبياً لااالت التفريؽ.
الرأي القانوني :عورد نانوف ا اواؿ ال

 ،)46إ ا ة إلى إيراده عاماـ المير ا

ية اليديد عاماـ المير المتيل ة بمسألتنا و عربع مواد وىو ،45 ،44 ،42

رى و مواده ا

رى.

ورد و المادة  ) 42ما ن و" :الفرنة التو ييب ن ؼ المير المسمى بونوعيا نبؿ الد وؿ عو ال لوة ىو الفرنة

التو يانت مف نبؿ الزوج سوان عمانت طالناً عـ س اً مالفرنة باإليالن ،واللياف ،والردة ،وابان الزوج اإلسالـ إذا عسلمت

زويتو ،وبفيلو ما يويب ارمة الم اىرة".

وتفيد المادة ال انونية عف الفرنة التو يامـ ال ا و بيا تويب للمرعة ن ؼ المير المسمى إذا ونيت نبؿ الد وؿ
عو ال لوة ال اياة ويانت مف نبؿ الزوج ،ويفيـ مؿ ىذا مف المادة ال انونية ،مع إ مالية إيراد ااالت الفرنة التو يانت
مف نبؿ الزوج بأنيا ما ورة ب مسة ،والااالت ىو :اإليالن ،واللياف ،والردة ،وابان الزوج اإلسالـ إذا عسلمت زويتو،
وبفيلو ما يويب ارمة الم اىرة.
ون ت المادة " :)44يس ط اؽ الزوية و المير إذا سخ الي د بطلب مف الزوج لييب عو علة و الزوية نبؿ الوطن

وللزوج عف يريع علييا بما د ع مف المير".
وايث

وتدؿ المادة ال انونية على س وط اؽ الزوية مف المير ملو بسبب علة ييا ريطة عف ال يموف الزوج ند وطئيا،
رات المادة ب الوطن يذا يينو س وط ا يا مف مامؿ المير نبؿ الد وؿ الا ي و ،مما يينو ثبوت ا يا بالمير

مامالً ،إذا تـ الد وؿ الا ي و ،ولو ماف الييب ييا.
مما ن ت المادة  )45على ما يأتو" :يس ط المير ملو إذا يانت الفرنة بسبب مف الزوية مردتيا عو بفيليا ما يويب

ارمة الم اىرة واف نب ت يئاً مف المير ترده".

وتبيف المادة ال انونية عف مير المرعة المفارنة لزوييا يس ط ملو ،دوف النظر إلى ما بيد الد وؿ عو نبلو ،إذا يانت

الفرنة بسبب منيا ،وذمرت المادة

ورتيف لااؿ المفارنة ،وىما ردة الزوية عو يليا ما يويب ارمة الم اىرة ،ويرد على

المادة ما ورد على المادة  )42مف إ مالية إيراد ال ورتيف على سبيؿ الا ر ال الت بيو ،والذي عرياو بأف المادتيف لـ
ي

د منيما الا ر وانما التمثيؿ نياساً على ما ورد و المادة  )005عف عيوب الزوج ماليب

وعيوب الزوية مالرتؽ

)00

وال رف

)06

.

)02

والينة

)00

وال

ا،

ويؤيد ىذا الرعي ما عورده ابف ندامة" :مؿ رنة يانت مف نبليا نبؿ الد وؿ مإسالميا وردتيا وار اعيا مف ينفسخ بو

نماايا ،و س يا؛ لييبو عو إعساره ،عو س و لييبيا يس ط بو ميرىا ومتيتيا" .)04

وورد و المادة  )46ما ن و" :إذا ونع اال تراؽ بطلب مف الزوية؛ بسبب ويود عيب عو علة و الزوج ،عو طلب الولو
التفريؽ بسبب عدـ المفانة وماف ذلؾ نبؿ الد وؿ وال لوة ال اياة يس ط المير ملو".
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آثار التفريل بني الزودني للعيوب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتبيف المادة ال انونية االة ع رى يس ط بيا المير ملو ،وال اؽ للزوية يو ،إذا طلبت الزوية التفريؽ بينيا وبيف زوييا؛
لويود عيب عو علة و الزوج ،و ريطة عف ي ع اال تراؽ نبؿ الد وؿ وال لوة ال اياة ،وعف يموف الييب عو اليلة ينسياً ماني ًا
للد وؿ عو منف اًر عو مزمناً ال يممف الم اـ بو مع الزوج ،ولـ تيلـ الزوية بو ،عو علمت لـ ترض.

ويفيـ مف المادة عف المير ال يس ط إذا ونع اال تراؽ بيد الد وؿ عو ال لوة ال اياة ،ريطة عف يموف الييب مويبًا

للتفريؽ نانوناً ،وعف الزوية لـ تيلـ ولـ ترض إذا علمت؛ وذلؾ ع ذًا با اماـ ال رعية الواردة و ثنايا مواد ال انوف ا

رى،

و و االة س وط المير ملو للزوج استرداد ما د يو.

المستند الفقهي :نظ اًر نواؿ الف يان وآرائيـ الم تلفة و يزئيات ىذه المسألة وتف يالتيا اسب االة اال تراؽ مف ايث

الد وؿ عو عدمو ،ومف ايث موف الييب و الزوج عو الزوية ،وناو ذلؾ مف اليزئيات ،لذلؾ ععرض آران الف يان و ؽ
المذاىب الف يية ا ربية ،ثـ عل ص ميمؿ اآلران على

ورة رعييف ما عممف.

يند الانفية  :)02إف ماف الزوج الينيف لى بالزوية ليا المير مامالً ،واف لـ ي ؿ بيا ليا ن ؼ المير إف ماف

مسمى ،والمتية إف لـ يمف مسمى ،واف ماف الزوج ميبوباً ليا المير مامالً إف ماف ند لى بيا و نوؿ عبو انيفة ون ؼ
المير و نوؿ عبو يوسؼ ومامد ،واية عبو يوسؼ ومامد عف التي ف بيدـ الو وؿ إلييا مويود ىنا وعذر اليب و الزوج
عبيف مف عذر المرض ،إذا ماف مر و يمنع

اة ال لوة مونو ميبوباً عولى ب الؼ الينيف إف ذلؾ باطف ال يونؼ على

ا ي تو وىذا ظاىر ي اىد ييب اعتباره و الامـ ،واية عبو انيفة عنيا عتت بالتسليـ المستاؽ علييا بالي د ،وا يا و
البدؿ يت رر بذلؾ.
وعند المالمية

)03

 :عف المرعة إذا ردىا زوييا بييب ويده مييا ال

داؽ ليا مطل اً ردت نبؿ البنان عو بيده ،عما

نبؿ البنان ظاىر ،وعما بيده ألنيا غارة و ادعة ،وعما زوية الميترض الذي ال ينت ر ذمره ليا ال داؽ مامالً بيد ا يؿ؛

نيا ممنت نفسيا وطاؿ م اميا ميو وتلذذ بيا .وعف المرعة إذا ردت زوييا بيد الد وؿ بسبب عيبو ييب ليا المسمى إذا

ماف يت ور وطؤه ممينوف ،إف ماف ال يت ور وطؤه مالميبوب إنو ال مير ليا.

وعند ال ا يية  :)04إف ماف سخ نبؿ الد وؿ س ط المير؛ نو إف مانت المرعة س ت مانت الفرنة مف ييتيا س ط

ميرىا ،واف ماف الريؿ ىو الذي سخ لمينى مف يية المرعة وىو التدليس بالييب

ار مأنيا ا تارت الفسخ ،واف ماف

الفسخ بيد الد وؿ س ط المسمى وويب مير المثؿ ،وامى المسيودي نوالً آ ر :إنو ييب المسمى ،واف ماف الفسخ بييب
ادث بيد الي د بالزوج عو بالزوية على ال وؿ اليديد يو ثالثة عويو .عادىما :ييب ليا المسمى ،والثانو :ليا مير المثؿ،

والثالث :إف ادث بيد الوطن ويب ليا المسمى.

وعند الانابلة  :)05إذا ويد الفسخ نبؿ الد وؿ ال مير ليا ،سوان عماف مف الزوج عـ المرعة؛ ف الفسخ إف ماف منيا

الفرنة مف ييتيا س ط ميرىا ،واف ماف منو إنما سخ لييب بيا دلستو باإل فان،

ار الفسخ مأنو منيا .واذا ماف الفسخ

بيد الد وؿ ليا المير المسمى؛ ف المير ييب بالي د ويست ر بالد وؿ ،وذمر ال ا و روايتيف :إاداىما :ييب المسمى،
وا

رى :مير المثؿ ،وا

النماح

ح عنيا رنة بيد الد وؿ و نماح

ايح يو مسمى

ايح ويب المسمى ،والدليؿ على عف

ايح عنو ويد بأرمانو و روطو.

وبيد عرض آران المذاىب الف يية ا ربية مف لة ،يممف إيماليا برعييف:

الػرأي األوؿ :ذىب يميور الف يان مف المالمية  ،)06وال ا يية  ،)62والانابلة  )60إلى عف س وط مير الزوية المفارنة لزوييا
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للييوب يموف نبؿ الد وؿ ،وعما بيد الد وؿ ليا ميرىا المسمى عند الانابلة ومير المثؿ عند ال ا يية ،و ال اً للمالمية الذيف

علا وا االة بيد البنان بما نبلو إذا ردىا زوييا لييب ييا ،واف ردتو بيد الد وؿ بسبب عيبو ليا المسمى إذا ماف يت ور
وطؤه ،ولف يان ىذه المذاىب تف يالت مثيرة.
الرأي الثاني :ذىب الانفية

)60

إلى عف المفارنة لزوييا بسبب الييوب ليا ا يا و المير ،إف ماف التفريؽ نبؿ الد وؿ

عو ال لوة ال اياة ليا ن ؼ المير المسمى ،والمتية إف لـ يمف مسمى ،وليا المير مامالً إذا ماف التفريؽ بيد الد وؿ عو

ال لوة ال اياة.

وبالم ارنة بيف المواد ال انونية الم ت رة واآلران الف يية المف لة ،نرى عف الف و وال انوف يتفؽ على س وط مير المفارنة

لزوييا للييوب نبؿ الد وؿ وال لوة ال اياة ،سوان عماف الطلب مف الزوج عـ مف الزوية لويود عيب و الطرؼ اآل ر،
واذا يانت الفرنة بيد الد وؿ ليا ميرىا ،سوان عمانت الفرنة مف الزوج عـ الزوية ،ما لـ تمف الفرنة بسببيا.
والرعي الرايح الذي نميؿ إليو عف الفرنة الوانية بسبب عيب و الزوية مس طة للمير نبؿ الد وؿ وبيده ،إف مانت

غارة ومدّلسة ،واف ونيت الفرنة
الفرنة نبؿ الد وؿ ا مر ظاىر؛ إذ لـ يا ؿ مسيس ،والييب ييا ،واف مانت بيده ألنيا ّ
بسبب عيب و الزوج ليا المير المسمى مامالً إف د ؿ بيا؛ وذلؾ لمسيسيا ،واف لـ يد ؿ ليا ن ؼ المسمى ،والمتية إف
لـ يمف مسمى.

املبحح الجالح:

أثر التفريل للعيوب على الهفكة.
النف ة عثر مف آثار ع د النماح ،وىو املة للطياـ وال راب والمسوة والسمف ،وثبتت م روعيتيا بالمتاب والسنة

واإليماع ،وامميا :ويوبيا للزوية على زوييا ،ولو مانت موسرة  ،)66ونيرض و المباث عثر التفريؽ بيف الزوييف
للييوب على نف ة الزوية نانوناً و ياً.
الرأي القانوني :ذمر نانوف ا اواؿ ال

ية عاماـ النف ة الزويية و ميموعة مف مواده ،وعما نف ة الميتدة د عوردىا

و المادة  )020ون يا" :تيب على الزوج نف ة ميتدتو مف طالؽ عو سخ مع مراعاة عاماـ الف ؿ الثانو مف الباب

الثانو مف ىذا ال انوف" .والمادة  )020رة "ع" ون يا" :نف ة اليدة مالنف ة الزويية ويامـ بيا مف تاريخ ويوب اليدة
إذا لـ يمف للمطل ة نف ة زويية مفرو ة ،إذا ماف ليا نف ة إنيا تمتد إلى انتيان اليدة على عف ال تزيد مدة اليدة على
سنة" .و رة "ب" ون يا" :ال تسمع دعوى نف ة اليدة بيد مرور سنة على تبليغ الزوية الطالؽ".
ويفيـ مف المادتيف عف الزوية المفارنة لزوييا للييوب؛ ليا نف تيا الوايبة على زوييا ما دامت ىو و اليدة ،وعدتيا

مف الفرنة للييوب التو عدىا ال انوف س اً وليس طالناً ،مما بينت المادة  ،)065ونف ة الزوية ت مؿ الطياـ والمسوة والسمف
والتطبيب بال در الميروؼ و دمة الزوية التو يموف مثاليا دـ مما ن ت المادة .)26

وبمرايية ال انوف لمير ة عاماـ الف ؿ الثانو مف الباب الثانو الذي يتادث عف عنواع ع د الزواج واآلثار المترتبة
على مؿ نوع و المواد  ،)64 ،66 ،60نيد عف النف ة عاد آثار الي د ال ايح ،وعما الي د الباطؿ والفاسد ال عثر ليما و
إيياب النف ة.

ونص المادة " :)60إذا ونع الي د

ال
ايااً ترتبت عليو آثاره منذ اني اده" .ونص المادة " :)66إذا ونع الي د باط ً
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سوان عتـ بو د وؿ عـ لـ يتـ ال يفيد امماً ع الً وال يرتب عث اًر مف نف ة عو نسب عو عدة عو إرث" .ونص المادة :)64
"إذا ونع الي د اسداً ولـ يتـ بو د وؿ ال يفيد امماً ع الً وال يرتب عث اًر ،عما إذا تـ بو د وؿ يلزـ بو المير واليدة ويثبت
بو النسب وارمة الم اىرة وال تلزـ بو ب ية ا اماـ ماإلرث والنف ة".

ايااً ،عما

وبنان على ذلؾ ،إف ال انوف ععطى للميتدة مف طالؽ عو سخ نف ة عدة ريطة عف يموف ع د الزواج
ً
الي د الباطؿ عو الي د الفاسد عو الوطن ب بية ال نف ة للميتدة و ىذه الااالت الثالث إذا تـ الد وؿ ،على اعتبار عف الي د
غير

ايح وال يترتب عليو نف ة.
ونلاظ عف المادة  )020ا ترطت مراعاة عاماـ الف ؿ الثانو مف الباب الثانو مف نانوف ا اواؿ ال

ية ،الذي

يتناوؿ عنواع ع د الزواج الثالثة ،مما سبؽ بيانو ،وذلؾ ال ايح والباطؿ والفاسد ،رتب يميع اآلثار على الي د ال ايح

منذ اني اده ،ومف تلؾ اآلثار النف ة ،واليدة إذا ونع د وؿ عو ا لت لوة

اياة ،ولـ يرتب عث اًر على الي د الباطؿ ،وعما

الي د الفاسد رتب المير واليدة والنسب وارمة الم اىرة إذا تـ بو د وؿ ولـ يرتب النف ة.
وبيذا ،يموف ال انوف ند

رح بأف الميتدة مف طالؽ عو سخ ليا نف ة عدة ،وىو مالنف ة الزويية ،والسمنى إادى

مفرداتيا ،وتيب على الزوج ،ولـ يفرؽ بيف اامؿ واائؿ ،يو املة للميتدة مف طالؽ رييو عو بائف ،وسوان عمانت
اامالً عـ اائالً ،و املة للميتدة مف سخ مما ىو مسألتنا.

)64

المستند الفقهي :ذىب الف يان مف الانفية  ،)64والمالمية  ،)62وال ا يية  ،)63والانابلة
ض ْع َف َح ْممَ ُه َّف[الطالؽ ،]3 :وعللوا بأنيا مفارنة مف نماح ايح و
ل ولو تيالىَ  :وِا ْف ُك َّف أُوََل ِت َح ْم ٍؿ َفأَْن ِفقُوا َعَم ْي ِه َّف َحتَّ ٰى َي َ
ااؿ امليا؛ إذ إف النماح ال ايح يرتب نف ة ،وىو اامؿ مف ااب الفراش ،و ف الامؿ ولده يلزمو اإلنفاؽ عليو ،وال
وه َّف ِل ِعد ِ
يممنو اإلنفاؽ عليو إال باإلنفاؽ علييا  .)65ول ولو تيالىَ  :يا أَي َ َّ ِ ِ
طمَّ ْقتُـ ِّ
صوا
اء َف َ
طمِّقُ ُ
َّت ِه َّف َوأ ْ
َح ُ
س َ
الن َ
ُّها النب ُّي إ َذا َ ُ
يف ِبفَ ِ
ش ٍة ُم َب ِّي َن ٍة[الطالؽ .]0 :وويو الداللة
اح َ
وه َّف ِم ْف ُب ُيوِت ِه َّف َوََل َي ْخ ُر ْج َف إََِّل أ ْ
ا ْل ِع َّدةَ ۖ َواتَّقُوا المَّ َه َرَّب ُك ْـ ۖ ََل تُ ْخ ِر ُج ُ
َف َيأ ِْت َ
إلى عف الميتدة الاامؿ ليا نف تيا؛

عف اآلية عمرت بيدـ إ راج المطل ات مف بيوتيف إال عف يأتيف بفاا ة مبينة ،وىو عامة و المطل ات ،و املة للميتدات

الاوامؿ ،وعدـ اإل راج مف بيوتيف يستلزـ اإلنفاؽ علييف .)66

واف مانت المفارنة لزوييا بسبب الييب اائالً عي غير اامؿ إف مانت المفارنة نبؿ الد وؿ ال نف ة وال سمنى،

إذ ال عدة علييا ،واينئذ ال نف ة ليا ،واف مانت بيد الد وؿ م تلؼ ييا ،ايث ذىب يميور الف يان مف المالمية

)42

وال ا يية  ،)40والانابلة  )40إلى عنو ال نف ة ليا ،وذىبت الانفية  )46إلى عف الميتدة مف طالؽ بائف عو بانت بفسخ ليا النف ة.

،

وبذلؾ ،توا ؽ الف و وال انوف و إعطان الميتدة المفارنة لزوييا بسبب الييب نف ة إف مانت مد والً بيا ،بما و ذلؾ
ٍ
اينئذ ،وعما المفارنة بيد ال لوة ال اياة ونبؿ
الاامؿ ،وعدـ إعطائيا نف ة و االة عدـ الد وؿ؛ إذ ال عدة ،وال نف ة
الد وؿ د ععطاىا نف ة ع ذاً برعي الانفية  ،)44ال اً للمالمية

)42

وال ا يية .)43

املبحح الرابع:

أثر التفريل للعيوب على عدد الطلكات.
مف المسائؿ المتيل ة بآثار التفريؽ للييوب نانوناً و ياً مسألة عثر التفريؽ على عدد الطل ات التو بنيت على مسألة

نوع الفرنة الوانية بيف الزوييف بسبب الييوب ،ىؿ ىو سخ عـ طالؽ؟
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الرأي القانوني:

ية بأف الفرنة الوانية بيف الزوييف بسبب الييوب ىو سخ وليست طالناً،

رح نانوف ا اواؿ ال

د ورد و المادة  )065ما ن و" :تموف الفرنة للييوب س اً" .ويانت ملمة الفسخ و عمثر مف مو ع مف المواد
ال انونية ،ايث يانت و المادة " :)060للزوج اؽ طلب سخ ع د الزواج إذا ويد و زويتو عيباً ينسياً مانياً مف
الو وؿ إلييا مالرتؽ وال رف عو مر اً منف اًر بايث ال يممف الم اـ مييا عليو بال
الي د عو ر و بو بيده

رااة عو

ييا دعوى طلب الفسخ مف الزوج".

رر ،ولـ يمف الزوج ند علـ بو نبؿ

مناً" .مما يان و المادة " :)066اليلؿ الطارئة على الزوية بيد الد وؿ ال تُسمع

عد ال انوف الفرنة س ًا تـ تيديد الي د و ؽ عاماـ ال انوف إف المي ود علييا تموف مع عاندىا بالطل ات الم روعة
واذا ّ

دوف عف ين ص التفريؽ منيف يئاً ،واف مانت مفارنة لو مف نبؿ ،ولو تمرر تيديد الي د و ؽ عاماـ ال انوف ،إف المفارنة
لزوييا بسبب الييب ال ين ص مف عدد طل اتيا ون.
المستند الفقهي :ا تلؼ الف يان و الفرنة الوانية بيف الزوييف للييوب على رعييف:
الرأي األوؿ :ذىب الانفية

)44

والمالمية

)45

إلى عف الفرنة الوانية بيف الزوييف للييوب ىو طالؽ ،وويية نظرىـ عف يؿ

ال ا و ع يؼ إلى الزوج الذي ينبغو عف يطلؽ بنفسو ،مأنو طل يا بنفسو؛ ف الزوج يملؾ الطالؽ بما ملمو ال رع إياه،
ولو عف يطلؽ متى ان ،واذا امتنع الزوج و االة الييب إف ا مر ير ع إلى ال ا و لر ع ا ذى وال رر والظلـ،
وبذلؾ تموف الفرنة طالناً ال س اً است ااباً لااليا ا وؿ ،وىو بيية بمسألة الينيف ،والامـ إذا ماف الزوج عنيناً إف
ال ا و يميلو سنة ،إف لـ ي ؿ إلييا ويب التسريح باإلاساف بيد تيذر اإلمساؾ بالميروؼ؛ ف الزوية مت ررة وال
بد مف ر ع الظلـ وال رر عنيا ،بر ع ا مر إلى ال ا و الذي ينوب عف الزوج و الطالؽ ،ويموف طالناً بائناً ال
رييياً؛ إذ لو ماف رييياً لب و الااؿ مما ىو وب يت الزوية مت ررة ،وال يا ؽ التفريؽ بالييب ائدتو.
ويانت ا

بار عف عمر بأف ييليا طل ة بائنة ،يف عمر  عف امرعة عتتو أ برتو عف زوييا ال ي ؿ إلييا

أيلو اوالً ،لما ان

ى الاوؿ ولـ ي ؿ إلييا يرىا ،ا تارت نفسيا ،فرؽ بينيما عمر وييليا تطلي ة بائنة .)46

الرأي الثاني :ذىب ال ا يية

)22

والانابلة

)20

إلى عف الفرنة الوانية بيف الزوييف للييوب ىو سخ؛ ف الفرنة للييب بيية

بالفرنة للر اع ،وعنيا رنة ال بإي اع الزوج وال مف ينوب عنو ،وانما بتفريؽ ال ا و ويانت لييب عو علة عو ناوىما ،و ائدة
موف الفرنة س اً ال طالناً عف الزوج يملؾ علييا ثالث تطلي ات إف تزوييا بيد سخ نماايا.
وبيف البييوري

)20

وعد منيا عف الفسخ ال ين ص عدد الطالؽ ،لو سخ مرة
مف ال ا يية بأف وائد الفسخ عربيةّ ،

ثـ يدد الي د ثـ سخ ثانياً وىمذا لـ تارـ عليو الارمة المبرى ،ولو بلغ الثالث عو عمثر.

وبذلؾ ،إف عثر التفريؽ للييوب على عدد الطل ات عنو ال ين ص مف عددىف يئاً ،واذا تـ تيديد الي د بينيما و ؽ
عامامو الف يية وال انونية إنيا تيود إليو بما بينيما مف طالؽ ،دوف عف ين ص الفسخ منيف يئاً ،ويموف ال انوف ع ذ برعي
ال ا يية والانابلة.
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املبحح اخلامص:

أثر التفريل للعيوب على الرضاع واحلضانة.
املطلب األول :أثر التفريل للعيوب على الرضاع.
الرأي القانوني :تادث ال انوف عف الر اع وعامامو و عربع مواد منو ،وبيف عف ا ـ تتييف إلر اع ولدىا ،وتيبر على
ذلؾ و ؽ عاماـ ا ة.

ون ت المادة  )035على عنو" :ال تستاؽ عـ ال غير ااؿ نياـ الزويية عو و عدة الطالؽ الرييو عيرة على إر اع

ولدىا ،وتستا يا و عدة الطالؽ البائف وبيدىا".
ونالاظ عف ال انوف رتب استا اؽ عـ ال غير عيرة إر اع ولدىا ااؿ عدـ نياـ الزويية ا ي ة عو امماً ميدة

الطالؽ الرييو ،وذلؾ بأف تموف ميتدة مف طالؽ بائف.

عد الفرنة الاا لة بسبب
وبالريوع إلى المواد المتيل ة بالتفريؽ بيف الزوييف للييوب ،إف ال انوف و المادة ّ )065
الييوب س اً ،وبنان عليو إف اليدة اينئذ عدة سخ ال عدة طالؽ بائف ،وبالريوع عي اً إلى المواد المتيل ة باليدة ،إف

عرؼ اليدة و المادة  )042رة "ع"" :اليدة مدة تربص تلزـ المرعة إثر الفرنة مف سخ عو طالؽ عو و ػ ػ ػاة عو
ال انوف ّ
وطن ب بية".
وبذلؾ ،إف المفارنة لزوييا بسبب الييوب ميتدة مف سخ ،وايث ليا ولد

غير مف مفارنيا د تـ الد وؿ بينيما مف

نبؿ ،وند ييؿ ليا ال انوف نف ة عدة مما ىو مبينة و المواد المتيل ة بنف ة اليدة  ،)020 ،020وعرى بأف المفارنة لزوييا

بسبب الييوب التو ييؿ ليا ال انوف نف ة عدة ،واف مانت عدة سخ ،ليا عيرة إر اع ولدىا ال غير عثنان عدة الفسخ
وما بيدىا.
ولئف لـ ي رح ال انوف و ا يرة على إر اع الولد إال على عدة الطالؽ البائف ،لمف يفيـ مف روح ال انوف عف الميتدة
مف سخ ىو و امـ الميتدة مف طالؽ بائف ،مما عنيا ليست و االة نياـ الزويية مما

رات المادة  ،)035ال ا ي ة

وال امماً؛ ولذلؾ تستاؽ المفارنة لزوييا بسبب الييوب نف ة عدة مف سخ ،مما تستاؽ عيرة إر اع ولدىا ال غير عثنان
عدتيا وما بيدىا.

وىذا الرعي ال انونو و ما يتيلؽ بأيرة إر اع ال غير مف عمو عثنان عدتيا مف مفارنتيا لزوييا بسبب الييوب ،مما
دلت عليو مواد ال انوف ،وعما و ما يتيلؽ ب فة المر ية وديانتيا وع النيا وا ابتيا بأمراض وناو ذلؾ لـ يتطرؽ
ال انوف إلى ذلؾ ،إذ باستيراض المواد ال انونية و ىذا ال أف لـ نيد يواباً ،لمف يفيـ مف المواد ال انونية المتيل ة بالر اع

والا انة عنيا مبنية على

يانة ال غير ورعايتو بما يافظو ويرعاه ،وياا ظ على

اتو و يانة ويوده.

المستند الفقهي :دلت الن وص ال رعية على عف اإلر اع اؽ مف ا وؽ المولود؛ افاظاً على اياتو ،و يانة لم الاو،

ورعاية ل ؤونو ،مما دلت الن وص ال رعية على عف ا ـ النسبية ال لبية ىو اابة الاؽ و إر اع المولود وىو
ضع َف أَوََل َد ُه َّف حولَ ْي ِف َك ِ
ا ولى ،وال مانع مف إر اع غيرىا لطفليا ،ناؿ تيالى :وا ْلوالِ َد ُ ِ
اممَ ْي ِف[الب رة ،]066 :وناؿ
َْ
ات ُي ْر ْ ْ
َ َ
تيالى :وِا ْف تَعاسرتُـ فَستُر ِ
ُخ َر ٰى[الطالؽ ،]3 :وآران الف يان و امـ إيبار ا ـ على إر اع ولدىا ،وىؿ تيطى
ضعُ َل ُه أ ْ
َ
َ َْ ْ َ ْ
عيرة على ذلؾ؟ ىو:
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ذىب الانفية  )26إلى عف نف ة ال غير مف مالو ،إف ماف ال ماؿ لو يو على ا ب إال إذا تيينت على عمو بأف لـ ييد
غيرىا ،عو ال يأ ذ مف لبف غيرىا ،ييب علييا اينئذ يانة لل غير عف اليالؾ ،واف استأير زويتو عو ميتدة لتر ع
ات ير ِ
ِ
ض ْع َف أ َْوََل َد ُه َّف[الب رة ،]066 :وىو عمر
ولدىا لـ ييز؛ ف اإلر اع مستاؽ علييا با ؿ ،ل ولو تيالىَ  :وا ْل َوال َد ُ ُ ْ
ب يغة ال بر ،وا مر يفيد الويوب ،وظاىره ي ت و عف يموف اإلر اع وايباً علييا رعاً ،واالستئيار على مثؿ ىذا
اليمؿ ال ييوز ،ثـ ناؿ اهلل تيالى :وعمَى ا ْلمولُوِد لَ ُه ِرْزقُه َّف و ِكسوتُه َّف ِبا ْلمعر ِ
وؼ[الب رة ،]066 :والمراد ما يموف بم ابؿ
ََ
َْ
ُ َ َْ ُ
َ ُْ
ٰ
اإلر اع ،وند دؿ عليو نولو تيالىَ  :و َعمَى ا ْل َو ِار ِث ِمثْ ُؿ َذلِ َؾ[الب رة.]066 :
واذا لـ يمف لل بو وال بيو ماؿ عيبرت ا ـ على اإلر اع؛ نيا ذات يسار و اللبف ،إف طلبت مف ال ا و عف
و ليا بنف ة اإلر اع اتى تريع بيا على ا ب إذا عيسر يؿ ون ى ،وا ـ عاؽ بإر اع ولدىا مف ا ينبية بيد

ي
ان

ان اليدة؛ نيا ع فؽ على ال غير إال عف تطلب عيرة زائدة؛ لما يو مف
وذىب المالمية

)24

رر على ا ب.

إلى عف ا ـ المتزوية بأب الر يع ،والمطل ة الرييية تلزـ بر اع ولدىا مف الزوج الذي ىو

و ع متو عو المطلؽ بال عير؛ عي عوض مالو تأ ذه لذلؾ إال عف تموف ا ـ ذات رؼ وعلو ندر ،وذات يسار مثير،
واف ماف ليا لبف ،إال عف الولد ال ي بؿ غيرىا ،و يؼ عليو مف ال رر واليالؾ ،ولألـ التو ال يلزميا اإلر اع مف ريفة
ندر عو بائف ،عيرة المثؿ ،وليا عف تريع با يرة على ا ب ،عو مف ماؿ الولد إف لـ يمف لألب ماؿ.
وبنيت ىذه المسألة على اال تالؼ و الر اع ىؿ ىو اؽ لألـ عو اؽ للمولود؟ وذمر الفاميانو بأف ال ايح عنو
اؽ لألـ ،ويترتب على عنو اؽ ليا ع ذ ا يرة ،وعلى عنو اؽ علييا ال عيرة ليا ،وند ت رر عف ليا ا يرة و مسائؿ ،وال عيرة
ليا و ع رى ،إذا ماف الااؿ مذلؾ ،ال ينبغو عف يؤ ذ ال الؼ على إطالنو ،بؿ ي اؿ :اؽ علييا و ااؿ الزويية ،إذا لـ
تمف ذات ندر ،واؽ علييا إف لـ ي بؿ غيرىا ،عو إذا عدـ ا ب.

وعما ال ا يية د ناؿ اإلماـ ال ا يو  :)22وال يلزـ المرعة ر اع ولدىا ،مانت عند زوييا ،عو لـ تمف إال إف انت.

وذىب الانابلة  )23إلى عف ا ـ م يرة باإلر اع ،واف امتنيت عف إر اع ولدىا لـ تيبر ،ولو مانت و اباؿ الزوج؛
ات ير ِ
ِ
ل وؿ اهلل تيالى :وِا ْف تَعاسرتُـ فَستُر ِ
ض ْع َف أ َْوََل َد ُه َّف[الب رة،]066 :
ض ُع لَ ُه أ ْ
َ
ُخَر ٰى[الطالؽ ،]3 :وعما نولو تيالىَ  :وا ْلَوال َد ُ ُ ْ
َ َْ ْ َ ْ
ماموؿ على ااؿ اإلنفاؽ وعدـ التياسر واال تالؼ ،واف عرادت ا ـ عف تر ع ولدىا بأير مثليا يو عاؽ بو مف غيرىا،
وذمر بي يـ سوان عمانت و اباؿ الزوج عـ مطل ة؛ ف مؿ ع د ي ح عف تي ده مع غير الزوج ي ح عف تي ده ميو
مالبيع ،و ف منا ييا و الر اع والا انة غير مستا ة للزوج ،بدليؿ عنو ال يملؾ إيبارىا على ا انة ولدىا.

ات ير ِ
ِ
ض ْع َف
والرأي المختار :عف ا ـ ملزمة بإر اع ولدىا بال عيرة ااؿ نياـ الزويية؛ ع ذاً بظاىر نولو تيالىَ :وا ْلَوال َد ُ ُ ْ
أ َْوََل َد ُه َّف[الب رة ،]066 :و ف اإلر اع اؽ علييا مما عنو اؽ ليا ،وىو اؽ متيلؽ بال غير وبنفس ب رية بريئة افاظاً علييا
و يانة ليا ،مما عيرة إر اعيا دا لة و نف تيا ما لـ ت ـ

رورة تمنع مف اإللزاـ مأف تموف ا ـ ريفة عو غير نادرة على

اإلر اع ،اينئذ يموف ا مر للوالدات ندباً ،عما إذا يؼ على الطفؿ عو ت رر مف غير لبف عمو ،عو لـ ي بؿ غير لبف ا ـ،
إف اإلر اع يموف وايباً على ا ـ .)24

وعما إف مانت ا ـ ميتدة مف طالؽ بائف عو سخ عو ما بيد اليدة ليا عيرة إر اع ولدىا ال غير ،وبأير المثؿ،
ٍ
اينئذ يتييف اإلر اع علييا افاظاً على اياة ال غير.
ما لـ ييدـ ماؿ ال غير وا ب،
وعما صفة المرضعة مف ايث ديانتيا عو ع النيا د باث الف يان ر اع الما رة ور اع الفايرة ،وىـ متف وف  )25على
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آثار التفريل بني الزودني للعيوب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عف ر اع الما رة والذمية والفايرة يثبت بو التاريـ ،لو عر يت ذمية طفالً مسلماً مع ابنة ليا لـ ياؿ لو نماح ع تو ولو لـ
تسلـ ،واذا ر ع طفؿ مسلـ مف ما رة ثـ عسلمت إف اإلسالـ ال ير ع ارمة الر اع ،ومذلؾ المرعة الفايرة.

ولذلؾ يند الانفية  :)26وال بأس بأف يستأير الظئر الما رة عو التو ند ولدت مف الفيور؛ ف بث المفر و اعت ادىا

دوف لبنيا ،وا نبيان والرسؿ ييـ مف عر ع بلبف الموا ر ،ومذلؾ يورىا ال يؤثر و لبنيا.
ىذا مف ايث الامـ ال رعو و ادوث اإلر اع و و يوازه ،عما مف ايث الم

مف غير المسلمات ومف الفايرات ،وممف ال يت فف بموا فات ال لؽ والديف.

د والمينى المأموؿ ،إنو يمره اإلر اع

د ورد و البار الرائؽ ن الً عف المايط مف متب الانفية :وال ينبغو للريؿ عف يد ؿ ولده إلى الام ان لتر يو .)32

وند ماف اإلماـ مالؾ يمره الظئرة مف الييوديات والن رانيات والميوسيات مف غير عف يرى ذلؾ اراماً ،ومذلؾ ماف

يمره عف يستر ع بلبف الفايرة مف غير عف يراه اراماً .)30

وعند الانابلة  :)30يمره استر اع الفايرة والما رة ،وسيئة ال لؽ ،واليذمان ،والبر ان؛ لئال ي بو الولد المر ية

و الامؽ ،إنو ي اؿ :الر اع يغير الطباع.
وماف عمر يرى عف اللبف لو تأثير و

فات اإلنساف؛ ولذلؾ إنو ماف ين ح بأف ي تار الولو البنو المر ع

التو يميت ال لؽ والديف ،ماف ي وؿ" :اللبف ي تبو"

)36

.

وبذلؾ ،إف الف يان لـ يارموا إر اع الطفؿ مف عمو إف مانت ما رة عو ايرة عو ام ان عو يذمان عو ناو ذلؾ،

إال عنيـ استابوا عف ال تموف المر ية مذلؾ ،اتى ال تغير طباع ال غير عو يتأذى بدينو و اتو.

واذا تـ التفريؽ بيف الزوييف للييوب ،إنو ينظر إف ماف الييب مر اً ميدياً عو منف اًر عو ناو ذلؾ ،إنيا تمنع مف

اإلر اع افاظاً على

اة ال غير وسالمتو ،واف ماف ال يؤثر الييب ال بأس بإر اع ا ـ ،وىو عولى مف غيرىا،

وليا عيرة إر اعيا ،ااؿ عدـ نياـ الاياة الزويية ،ع ذاً بآران الف يان و مراىة إر اع المري ة با مراض الميدية عو
المنفرة  ، )34ومع عف ال انوف لـ ينص على سالمة المر ية مف ا مراض ،إال عنو ميلوـ مف غاية اإلر اع وم

ده،

إ ا ة إلى د وؿ رط السالمة مع روط الاا نة التو غالباً تموف ىو المر ية.
املطلب الجاني :أثر التفريل للعيوب على احلضانة.

الرأي القانوني :تادث ال انوف عف الا انة وعاماميا و المواد ال انونية مف  ،)053-042وع اؼ إلييا االستزارة
وال ـ والم اىدة ،ويممف ا ر ما لو عالنة بباثنا و المواد  040و 040و 044و 045و.046

د ن ت المادة  )040رة "ع"" :ي ترط و مستاؽ الا انة عف يموف بالغاً عانالً ،سليماً مف ا مراض الميدية

ال طيرة ،عميناً على الما وف ،ناد اًر على تربيتو و يانتو ديناً و ل اً و اة ،وعف ال ي يع الما وف عنده؛ الن غالو عنو،
وعف ال يسمنو و بيت مبغ يو عو مف يؤذيو ،وعف ال يموف مرتداً".

ون ت المادة " :)040يس ط اؽ الا انة و الااالت اآلتية:

ع-

إذا ا تؿ عاد ال روط المطلوب توا رىا و مستاؽ الا انة.

ب -إذا تياوز الما وف سف السابية مف عمره ومانت الاا نة غير مسلمة.
ج-

إذا سمف الاا ف اليديد مع مف س طت ا انتو؛ بسبب سلومو عو ردتو عو إ ابتو بمرض ميد طير".
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ون ت المادة " :)044ييود اؽ الا انة إذا زاؿ سبب س وطو".
وند ن ت المادة " :)042ا ـ النسبية عاؽ با انة ولدىا وتربيتو ااؿ نياـ الزويية وبيد الفرنة."...
ون ت المادة  )045على عف" :ع -عيرة الا انة على المملؼ بنف ة الما وف وت در بأيرة مثؿ الاا نة على
عف ال تزيد على ندرة المنفؽ ويامـ بيا مف تاريخ الطلب وتستمر إلى إتماـ الما وف سف الثانية ع رة مف عمره .ب-
تستاؽ الاا نة عيرة مسمف لا انة الما وف على المملؼ بنف تو ما لـ يمف ليا عو لل غير مسمف يممنيا عف

تا نو يو .ج -ال تستاؽ ا ـ عيرة للا انة ااؿ نياـ الزويية عو و عدة الطالؽ الرييو".
ون ت المادة " :)046تفرض عيرة مسمف الاا نة اسب ندرة المنفؽ يس اًر وعس اًر مف تاريخ الطلب".

والذي يفيـ مف ىذه المواد عف ا ـ النسبية ىو الاا نة ا ولى لولدىا ال غير ،ريطة عف تموف مستو ية لل روط

الوايب توا رىا و الاا ف؛ تا ي اً لم لاة الما وف ورعاية ل ؤونو ،وعف عيرة الا انة ومسمف الاا نة على
المملؼ بنف ة الما وف.

وبالنظر و المواد ال انونية المتيل ة بالتفريؽ بيف الزوييف للييوب مف المادة  ،)065-005إنيا عيازت التفريؽ
بيف الزوييف بسبب الييوب واليلؿ و ؽ عاماـ ا ة ،التو منيا ويود مرض منفر عو ميد ،مما تادث عف علة الينوف

وعمثاليا ،التو تنيمس سلباً على الما وف.

ومف تلؾ المواد المادة رنـ  )060ون يا" :للزوج اؽ طلب سخ ع د الزواج إذا ويد و زويتو عيباً ينسياً مانياً

مف الو وؿ إلييا مالرتؽ وال رف عو مر اً منف اًر ،بايث ال يممف الم اـ مييا عليو بال
نبؿ الي د عو ر و بو بيده

رااة عو

رر ،ولـ يمف الزوج ند علـ بو

مناً".

ومذلؾ المادة رنـ  )062ون يا" :إذا يف الزوج بيد ع د الزواج وطلبت الزوية مف ال ا و التفريؽ ،إف ماف

ىناؾ ت رير طبو بأف ىذا الينوف ال يزوؿ ّرؽ ال ا و بينيما بالااؿ ،واذا ماف مف المممف زوالو يؤيؿ التفريؽ لمدة سنة،
إذا لـ تزؿ الينة و ىذه المدة وع رت الزوية على طلبيا يامـ ال ا و بالتفريؽ".
وال ؾ عف الييوب التو عياز ال انوف التفريؽ بيا بيف الزوييف على

ربيف :عادىما :ينيمس سلباً على الما وف

ما مراض الميدية ،واآل ر :ال عالنة لو بم الح الما وف و ؤونو مالينة والرتؽ ،واذا ّرؽ ال انوف بيف الزوييف بسبب
عيوب متيدية إف الا انة تس ط وال يستا يا مف ثبت بو ىذا الييب ،واذا ماف ال انوف عس ط اؽ طلب التفريؽ باليلـ بالييب
والر ى بو ،إف اؽ الما وف برعاية م الاو باؽ ال يس ط؛ لذلؾ ا ترطت المادة  )040و مستاؽ الا انة عف
يموف بالغاً عانالً سليماً مف ا مراض الميدية ال طيرة.
المستند الفقهي :تادث الف يان عف الا انة مفيوماً ،وعاماماً ،وآثا اًر و متبيـ الف يية ،ولما ماف ال غير عاي اًز عف

النظر و م الح نفسو ييؿ اهلل تيالى ذلؾ إلى مف يلو عليو ،فوض الوالية و الماؿ والي ود إلى الرياؿ؛ نيـ بذلؾ

عنوـ وعليو عندر ،و وض التربية إلى النسان؛ نيف ع فؽ وعاف وعندر على التربية مف الرياؿ وعنوى .)32

وىو تربية مف ال يست ؿ بأموره بما ي لاو وي يو عما ي ره ولو ماف مبي اًر مينون ًا مأف يتييده بغسؿ يسده وثيابو

ودىنو ومالو ،وربط ال غير و الميد وتاريمو ليناـ .)33

وعما امـ الا انة ،د ذىب الف يان مف الانفية  ،)34والمالمية  ،)35وال ا يية  ،)36والانابلة

)42

إلى عنيا مف روض

المفاية؛ نو ال ياؿ عف يترؾ الطفؿ بغير مفالة؛ نو ييلؾ بترمو ،ولذلؾ ويب افظو عف اليالؾ مما ويب اإلنفاؽ عليو
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وانياؤه مف الميالؾ ،وىذا اليمؿ إذا ناـ بو نائـ س ط عف البانيف ،والا انة اؽ مف ا وؽ الطفؿ ،وىو متيل ة بال رابة؛
ف ييا والية.

َ وُق ْؿ َر ِّب ْار َح ْم ُه َما َك َما َربََّي ِاني
اع َة[الب رة،]066 :
َف ُيِت َّـ َّ
أْ
الر َ
ض َ

وا ؿ و الا انة وم روعيتيا ال رآف والسنة واإليماع ،فو ال رآف نولو تيالى:
ضع َف أَوََل َد ُه َّف حوَل ْي ِف َك ِ
ير[اإلسران ،]04 :ونولو تيالى :وا ْلو ِال َد ُ ِ
اممَ ْي ِف ۖ ِل َم ْف أََر َاد
ص ِغ ًا
َْ
ات ُيْر ْ ْ
َ َ
َ
)40
ا ـ ت وـ بر اعة ولدىا ومفالتو إلى عف يستغنو عنيا.وعما السنة اديث" :عنت عاؽ بو ما لـ تنماو" .
واتفؽ الف يان مف الانفية  ،)40والمالمية  ،)46وال ا يية  ،)44والانابلة

)42

على عف ا ـ ىو المستاؽ ا وؿ للا انة

)43

إذا طلبتيا وتوا رت ييا ال روط المطلوبة ،وترتيب المستا يف للا انة عند عدـ ويود ا ـ ا تلفت يو آران المذاىب.
وعما روط الا انة المتيل ة بباثنا التو ليا عالنة بالتفريؽ للييوب  -يو الي ؿ والمفاية والسالمة ،وبانو ال روط

ال داعو لباثيا ،مثالً البلوغ ال داعو لباثو؛ ف ال انوف ال يييز زواج ال غار ،ولذلؾ ن ت ر على ىذه الثالثة لمير ة

مدى عثر التفريؽ للييوب على الا انة عند عدـ توا رىا؛ إذ الييوب مدار الباث الينوف واليتو وع باىيا ،والييز وعدـ
ال درة ،وا مراض و داف السالمة.
ذىب الف يان مف الانفية  ،)44والمالمية  ،)45وال ا يية  ،)46والانابلة

)52

إلى ا تراط الي ؿ ،ال اؽ و الا انة

لمينوف واف ماف ينونو مت طياً ،وال لميتوه؛ ف الا انة والية ،والمينوف ومف يلاؽ بو ليس مف عىؿ الوالية ،و نو ال يتأتى

منو الافظ والتييد ،بؿ ىو و نفسو ياتاج إلى مف يا نو ،مما ا ترطوا المفاية عف يموف و الاا ف مفاية لل ياـ بالطفؿ

وبأموره ،اليايز ال يموف اا ناً.

وعما السالمة بأف يموف الاا ف سالماً مف ا مراض واليلؿ المؤثرة على الما وف ،ماليذاـ والبرص؛ ف ا مراض

الميدية عو المنفرة ت ر بالما وف وم الاو ،مما عف ا مراض الدائمة التو ال تموف ميدية عو منفرة ربما تاوؿ دوف افظ
ال غير و يانتو ،مالفالج واليمى ،د ع تى عبد الملؾ بف إبراىيـ الم دسو مف عئمة ال ا يية
وذمر علمان الانفية عف الاا نة إف مانت اس ة س اً يلزـ منو

)50

بيدـ ا انتو.

ياع الولد عندىا س ط ا يا ،واال يو عاؽ بو

إلى عف يي ؿ ينزع منيا ،وذمر بي يـ :عف الفاس ة بترؾ ال الة ال ا انة ليا ،وناؿ آ روف :ا ـ عاؽ بالولد ولو سيئة

السيرة ميرو ة الفيور ما لـ يي ؿ ذلؾ .)50

وعما عيرة الا انة التو ىو مف مسائؿ دراستنا مما ليا عالنة باآلثار د ذىب الف يان إلى عنو ييب على ا ب عيرة

الا انة ،وىو ما تد ع الاا نة لل ياـ بم الح الما وف ،وعيرة ليا م ابؿ ا انتيا ،لمنيـ ا تلفوا و الاا نة التو تأ ذ
ا يرة ،و و عيرة المسمف الذي يموف يو الاا ف والما وف.
يند الانفية  :)56عف الاا نة تستاؽ عيرة الا انة إذا لـ تمف منمواة عو ميتدة بيو ،وىو غير عيرة إر اعو

ونف تو ،وذمر بي يـ عف عيرة المسمف ال تيب و الا انة ،وناؿ آ روف :تيب إف ماف لل بو ماؿ ،واال يلى مف تيب
عليو نف تو.

وعند المالمية  :)54الاا نة عماً مانت ىو عو غيرىا ليا عف ت بض نف ة الما وف ويميع ما ياتاج إليو مف

ابتدان.
عبيو ،وىو الم اطب بذلؾ
ً

وع ار ابف ر د إلى عف اال تالؼ و ا يرة والسمنى انبنى على اال تالؼ و اؽ الا انة .)52

وعما عيرة المسمف رعي المدونة عنيا على عبو الما وف ،وعند سانوف عنيا على الاا ف وعبو الما وف بايتياد
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الاامـ ،بمينى عنو يوزعيا علييما ،يييؿ ن ؼ عيرة المسمف مثالً على عبو الما وف ون فيا على الاا ف ،عو

ثلثيا مثالً على عبو الما وف وثلثييا على الاا ف عو باليمس.

وع ار ال ا يية  ،)53وبيض الانابلة  :)54إلى عف الاا نة المستأيرة ت مو إلييا وتر يو.
وتادث الف يان عف مس طات الا انة ،إذا انتفى رط مف روطيا س طت الا انة ،إذا ويد د زاؿ المانع

وعاد الممنوع.

يند الانفية  :)55عف الا انة تس ط بيدـ توا ر عاد ال روط المبينة و مذىبيـ ،إذا ارتدت المسلمة بطؿ ا يا؛

ف المرتدة تابس يت رر بو الما وف ،إف تابت وعسلمت ييود ا يا لزواؿ المانع ،واذا مانت الاا نة اس ة س اً

يلزـ منو

ياع الولد يندىا يس ط ا يا.

وذىبت المالمية

)56

إلى عف المرعة إذا عس طت ا يا با انة ولدىا مف غير مانع ناـ بيا ،ثـ عرادت ع ذه بيد ذلؾ،

ليس ليا ذلؾ على الم يور ،إال عف يموف الس وط ليذر ممرض ال ت در ميو على ال ياـ بالما وف.
مما ناؿ ابف يزين

)62

مف المالمية :إف الا انة تس ط بأربية ع يان:

األوؿ :سفر الاا ف إلى مماف بييد.

الثاني:

رر و بدف الاا ف مالينوف واليذاـ والبرص.

الثالث :نلة دينو و ونو.

الرابع :تزوج الاا نة ود وليا.

ويتل ص المستند الف يو و عف الا انة افظ ال غير و يانتو ،وعف ا ـ عاؽ بالا انة مف غيرىا ما لـ تنمح،

وي ترط و مستاؽ الا انة روط منيمسة إيياباً على الما وف ،إف انتفى عادىا س ط ا و بالا انة ،إف ويد

زاؿ المانع وعاد الممنوع ،وعف عيرة الا انة بما ييا السمف ونف ة الما وف مف مالو ،واال مف ماؿ عبيو ،وتتل ص روط
الا انة مما لو عالنة بالتفريؽ للييوب و الي ؿ وال درة والسالمة.
وبالنظر و الرعي ال انونو والمستند الف يو نيد عف ال انوف والف و؛ نظ ار و م لاة الما وف ورعاية ؤونو بما
يافظو وي لاو ،وا ترطا سالمة الاا ف مف ا مراض الميدية عو المنفرة عو ناوىما ،إ ا ة إلى بلوغو وع لو وغيرىا؛
تا ي اً لم الح الما وف ،وبذلؾ إف الفرنة بيف الزوييف للييوب المؤثرة على الما وف مس طة للا انة.
املبحح الشادض:

أثر التفريل للعيوب على املرياخ والوصية.
املطلب األول :أثر التفريل للعيوب على املرياخ.

الرأي القانوني :رتب ال انوف الميراث بيف الزوييف مف تاريخ الي د ال ايح ،ولو لـ ي ع الد وؿ عو ال لوة ال اياة ،وذلؾ

مف مواده ال انونية المتيل ة بالتوارث بيف الزوييف ذوات ا رناـ  ،)056 ،055 ،64 ،66 ،60وعما و االة التفريؽ

بيف الزوييف بسبب الييوب الذي عد ال انوف المفارنة ييا س اً ،إنو ال توارث بيف الزوييف مف تاريخ المفارنة؛ ف مؿ
وااد منيما عينبو عف اآل ر.

د ن ت المادة  )60على عنو" :إذا ونع الي د

ايااً ترتبت عليو آثاره منذ اني اده" .ونص المادة " :)66إذا ونع
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الي د باطالً سوان عتـ بو د وؿ عـ لـ يتـ ال يفيد امماً ع الً وال يرتب عث اًر مف نف ة عو نسب عو عدة عو إرث" .ون ت المادة
 )64على عنو" :إذا ونع الي د اسداً ولـ يتـ بو د وؿ ال يفيد امماً ع الً وال يرتب عث اًر ،عما إذا تـ بو د وؿ يلزـ بو المير

واليدة ،ويثبت بو النسب وارمة الم اىرة وال تلزـ بو ب ية ا اماـ ماإلرث والنف ة".

المستند الفقهي :اتفؽ الف يان مف الانفية  ،)60والمالمية  ،)60وال ا يية  ،)66والانابلة

)64

على توارث الزوييف ااؿ نياـ

الزويية بينيما ا ي ة عو امماً ،وذلؾ مف تاريخ ع د النماح ال ايح ،ولو لـ ي ع د وؿ بينيما ،وثبتت م روعيتو و
ِ
الرُب ُع
اف لَ ُه َّف َولَ ٌد َفمَ ُك ُـ ُّ
صُ
اج ُك ْـ إِ ْف لَ ْـ َي ُك ْف لَ ُه َّف َولَ ٌد ۖ فَِإ ْف َك َ
ؼ َما تََر َؾ أ َْزَو ُ
المتاب والسنة واإليماع ،ناؿ تيالىَ  :ولَ ُك ْـ ن ْ
َّة ي ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
اف لَ ُك ْـ َولَ ٌد َفمَ ُه َّف
يف ِب َها أ َْو َد ْي ٍف ۖ َولَ ُه َّف ُّ
الرُبعُ ِم َّما تََرْكتُ ْـ إِ ْف لَ ْـ َي ُك ْف لَ ُك ْـ َولَ ٌد ۖ فَِإ ْف َك َ
وص َ
م َّما تََرْك َف ۖ م ْف َب ْعد َوصي ُ
ِ ِ ٍ
ِ
ُّ ِ
وف ِب َها أ َْو َد ْي ٍف[النسان .]00 :إذ ييؿ النص ال رآنو الزويية سبباً للميراث بيف
وص َ
الث ُم ُف م َّما تََرْكتُ ْـ ۖ م ْف َب ْعد َوصيَّة تُ ُ
الزوييف ،وىو نص

منذ لاظة اني اد الي د

ريح وا ح الداللة على التوارث بيف الزوييف ،وال ؾ عف الزويية بيف المتيانديف و ع د الزواج
ايااً بويود عرمانو وتوا ر روط

امماً ميدة الطالؽ الرييو ورثو اآل ر.

اتو ،واذا تو و عاد الزوييف ااؿ نياـ الزويية ا ي ة عو

وعما و االة التفريؽ بيف الزوييف للييوب إف مؿ وااد منيما عينبو عف اآل ر ،وا تلؼ الف يان و نوع الفرنة

الاا لة بسبب الييوب طالناً بائناً عـ س اً ،لمنيـ متف وف بأينبية مؿ وااد منيما عف اآل ر ،ولذلؾ ال توارث بينيما بيد
المفارنة؛ ف سبب الميراث الذي ىو الزويية ند زاؿ.

وبذلؾ ،ال انوف والف و متف اف على توارث الزوييف ااؿ نياـ الزويية ا ي ة عو امماً ،وعدـ توارثيما ااؿ مفارنتيما

لبي يما بسبب الييوب ،وذلؾ مف تاريخ الامـ بالتفريؽ.

املطلب الجاني :أثر التفريل للعيوب على الوصية.
الرأي القانوني :تناوؿ ال انوف الو ية وعاماميا و الباب الثامف

مف مواده مف  ،)046-024ايث ورد و المادة

" :)024الو ية ت رؼ بالترمة م اؼ إلى ما بيد موت المو و" .وورد و المادة " :)033الو ية ال ت ح إال م ا ة

لما بيد الموت ،وي ح تيلي يا على رط".

مما ورد و المادة " :)044ع -ت ح الو ية مع ا تالؼ الديف عو الينسية .ب -تنفذ الو ية و ادود ثلث
الترمة لغير الوارث ،عما ما زاد على ذلؾ ال تنفذ يو الو ية إال إذا عيازىا الورثة بيد و اة المو و .ج -ال تنفذ
الو ية للوارث إال إذا عيازىا الورثة بيد و اة المو و".
والملاوظ و المواد ال انونية عنيا نسمت الو ية مف ايث الوارث إلى نسميف ،عادىما و ية لوارث ،واآل ر و ية

لغير وارث ،وبينت عاماـ الو ية و ال سميف وغيرىما ،وبنان على ذلؾ إف عاد الزوييف مو و واآل ر مو ى لو ااؿ
ويود و ية ،إف مانت الاياة الزويية بينيما نائمة تأ ذ عاماـ و ية الوارث ،واال تأ ذ الاالة ا
لغير وارث ،وعليو إف الزوييف المفارنيف لبي يما بسبب الييوب زوياف نبؿ تاريخ

رى ،وتموف الو ية

دور امـ المفارنة وعينبياف بيده.

وزيادة و التو يح ،إف الزوج المو ى لو المفارؽ لزويو المو و يأ ذ الو ية وتنفذ إذا عيازىا الورثة بيد و اة

المو و ،وىذه الاالة تت ور الو اة ييا بيد ر ع طلب التفريؽ لل ا و ونبؿ تاريخ

دور امـ التفريؽ ،وعما إذا

در

الامـ بالتفريؽ للييوب ،إف الزوج المو ى لو يأ ذ و ية غير وارث ،وتنفذ الو ية و ادود ثلث الترمة ،وما زاد على
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ذلؾ ال تنفذ يو الو ية إال إذا عيازىا الورثة بيد و اة الزوج المو و.
المستند الفقهي :اتفؽ الف يان مف الانفية  ،)62والمالمية  ،)63وال ا يية  ،)64والانابلة  )65على م روعية الو ية ،وعنيا ثابتة
صي ِ
يف ا ْلو ِ
ضر أَح َد ُكـ ا ْلمو ُ ِ
شه َ ِ
َّة اثَْن ِ
اف َذ َوا
ُّها الَِّذ َ
ادةُ َب ْين ُك ْـ إِ َذا َح َ َ َ ُ َ ْ
آم ُنوا َ َ
بالمتاب والسنة واإليماع ،ناؿ تيالىَ  :يا أَي َ
تح َ َ
يف َ
ِ ِ ٍ
ِ
ض َرْبتُ ْـ ِفي ْاأل َْر ِ
َع ْد ٍؿ ِم ْن ُك ْـ أ َْو آ َخ َر ِ
وص ٰى ِب َها أ َْو
اف ِم ْف َغ ْي ِرُك ْـ إِ ْف أَ ْنتُ ْـ َ
ض[المائدة .]023 :وناؿ تيالى :م ْف َب ْعد َوصيَّة ُي َ
َد ْي ٍف[النسان .]00 :وعف عامر بف سيد ،عف عبيو -ر و اهلل عنيما ،-ناؿ :عادنو رسوؿ اهلل  ،و اية الوداع ،مف
ويع ع فيت منو على الموت ،لت :يا رسوؿ اهلل! بلغنو ما ترى مف الويع ،وعنا ذو ماؿ ،وال يرثنو إال ابنة لو واادة،
ع أت دؽ بثلثو مالو؟ ناؿ :ال ،ناؿ :نلت :ع أت دؽ ب طره؟ ناؿ :ال ،الثلث ،والثلث مثير ،إنؾ إف تذر ورثتؾ عغنيان ير

مف عف تذرىـ عالة يتمففوف الناس ،ولست تنفؽ نف ة تبتغو بيا ويو اهلل إال عُيرت بيا ،اتى الل مة تييليا و ّو امرعتؾ" .)66

وىو تمليؾ م اؼ إلى ما بيد الموت بطريؽ التبرع ،مما عر يا الانفية  ،)022وت ح لوارث ولغير وارث ب روطيا

وعاماميا ،وىو م روعة بيف الزوييف ب روطيا وعاماميا عي اً.
و

ؿ الف يان ا اماـ المتيل ة بالو ية مف ايث ا رماف وال روط وناوىا ،لمف نتادث و ىذا المباث عف ما

لو عالنة بالدراسة؛ ولذلؾ ن ت ر عف ما لو عالنة بالزوييف ،ايث تادث الف يان عف روط المو و والمو ى ل ػ ػو
والمو ى بو ،ومما لو عالنة بمو وعنا ما ا ترطو الف يان و المو ى لو عف ال يموف وارثاً للمو و ،وما ا ترطوه و
المو ى بو عف يموف و ادود ثلث الترمة.

ا تلؼ الف يان و الو ية للوارث على آران:

الرأي األوؿ :ذىب الانفية

)020

)020

والمالمية

)023

و الرايح عندىـ ،وال ا يية

و نوؿ ،وال ا يية

)026

و ا ظير ،والانابلة

)024

و الرايح إلى يواز

الو ية للوارث واني ادىا لمنيا مونو ة على إيازة الورثة ،لاديث" :ال و ية لوارث إال عف ي ان الورثة"
الرأي الثاني :ذىب المالمية

)024

و نوؿ ،والانابلة

)025

باطلة ،واف عيازىا الورثة ،لاديث" :إف اهلل ند ععطى مؿ ذي اؽ ا و ال و ية لوارث"

)022

.

و رواية إلى عف الو ية للوارث

)026

.

وعما رعي الف يان و ا تراطيـ و المو ى بو عف يموف و ادود ثلث الترمة ،يـ متف وف على ذلؾ ،لمف ا تلفوا و
ما زاد عف الثلث على آران:
الرأي األوؿ :ذىب الانفية

)002

إيازة الورثة.

الرأي الثاني :ذىب المالمية

والمالمية

)004

)000

و نوؿ ،وال ا يية

)000

والانابلة

)006

إلى يواز الو ية ،لمنيا مونو ة على

إلى بطالف الو ية بما زاد عف الثلث ،واذا عيازىا الورثة يو عطية مبتدعة.

والرعي الم تار ما ذىب إليو المالمية مف اعتبار الزيادة على الثلث باطلة ع ذاً باديث سيد  ،واذا عيازىا الورثة

تيد عطية مبتدعة.

ونود عف ن يؼ إلى ما ذمرناه مف مسائؿ الو ية مما لو عالنة بدراستنا ما ذىب إليو الانفية

)002

مف عف ينوف

المو و بيد الو ية مبطؿ ليا ريطة عف يموف الينوف مطب اً ومستم اًر ،ومذا موت المو ى لو نبؿ و اة المو و.

والرعي الف يو و المسألة التو ناف ب ددىا عف الو ية تأ ذ امـ الو ية لوارث إف مانت الاياة الزويية نائمة بيف

الزوييف المتفارنيف للييوب ،وليا عاماميا ال ا ة ،واف مانت الاياة الزويية بينيما منتيية ،يما عينبياف ،وتأ ذ الو ية امـ
الو ية لغير وارث ،وليا عاماميا ال ا ة بيا عي اً ،ممتفيف بذلؾ اتى ال نستطرد و الدراسة.
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وبذلؾ إف ال انوف والف و متف اف و عف الو ية بيف الزوييف المتفارنيف مونو ة على إيازة الورثة ااؿ نياـ الزويية
ونبؿ

دور نرار ا ترانيما للييوب ويائزة بيد اال تراؽ و ادود الثلث.
املبحح الشابع:

أثر التفريل للعيوب على الهشب.
الرأي القانوني :تادث ال انوف عف النسب وعامامو و مواده ال انونية ذوات ا رناـ  ،)032-023ورتب عثر النسب على
الي د ال ايح والي د الفاسد إذا تـ بو د وؿ ،وييلو مف آثاره ال رعية ال انونية مما و المواد ذوات ا رناـ .)64 ،66 ،60

وتظير المسألة و ورىا و والدة امرعة عنيف مفارنة لزوييا بسبب الينة ،عو والدة امرعة ع يـ مفارنة لزوييا

بسبب الي ـ ،عو والدة امرعة بيد مفارنة زوييا لييوب ينسية م تلفة ،عو والدة امرعة و عدتيا عو بيد عدتيا ،ما الامـ
و ىذه الااالت وعمثاليا؟ ولمف ينسب المولود؟ و ا ة إذا

در امـ ن ائو بالتفريؽ لييوب مانية للامؿ عو مستبيدة

لا وؿ الامؿ.
ونالاظ عف ال انوف سلؾ مسلؾ المدة و إثبات النسب ،مما سلؾ مسلؾ الوسائؿ التو يثبت بيا النسب لألب،
وو ع روطاً وعاماماً متيل ة و إثبات النسب ،وبيف عف نسب المولود مو يثبت بالوالدة ،وعف نسبو بيو يثبت بفراش

الزويية عو باإلنرار عو بالبينة عو بالوسائؿ اليلمية ال طيية مع انترانيا بفراش الزويية ،وبذلؾ المرعة المفارنة لزوييا بسبب
الييوب إذا ما عنيبت لستة ع ير مف تاريخ الي د عو الؿ سنة مف تاريخ الفراؽ إف المولود ينسب بيو

ااب الفراش

وينسب مو بالوالدة.
ورد و المادة " :)023عنؿ مدة الامؿ ستة ع ير وعمثرىا سنة".

وورد و المادة  )026ما ن و" :يثبت نسب المولود بيو إذا يانت بو الزوية الؿ سنة مف تاريخ الفراؽ بطالؽ
عو سخ عو و اة".
مما ورد و المادة  )025رة "ع" ون يا" :الولد ل ااب الفراش إف م ى على ع د الزواج ال ايح عنؿ مدة الامؿ".
وااالت والدة المرعة المفارنة لزوييا بسبب الييوب متيددة ،ومنيا الوالدة مف زو ٍج ع يـ ثبت ع مو وعدـ إنيابو

بالوسائؿ اليلمية ال طيية ،وتـ التفريؽ بينو وبيف زويتو

اابة الوالدة ب رار ن ائو بسبب عيب الي ـ ،ومذلؾ الوالدة

مف زوية ال يممف الد وؿ بيا والوطن بسبب عيب مانع ييا ،وتـ التفريؽ بينيا وبيف زوييا ب رار ن ائو بسبب الييب
المانع منيا.
بيو

وينظر للمسألة مف نااية المدة عوالً ،إف ولدت لستة ع ير مف تاريخ الي د عو الؿ سنة مف تاريخ الفراؽ ،إنو ينسب

ااب الفراش ،واف ولدت بو نؿ مف ستة ع ير مف تاريخ الي د عو بيد سنة مف تاريخ الفراؽ ،إنو ال ينسب بيو

ااب الفراش ما لـ يثبت بالوسائؿ اليلمية ال طيية عف الولد لو.

والذي يفيـ مف ال انوف عف المفارنة لزوييا بسبب الييوب إذا عنيبت عثنان المدة التو عوردىا ال انوف ،عو ثبت النسب
بالطرؽ التو اددىا ال انوف ،إنو ينسب المولود بيو

ااب الفراش ،عي الزوج المفارؽ ،دوف النظر و نوع الييب الذي

تسبب بالفراؽ ،وانيماساتو على اإلنياب ،وعرى عنو ا

ال
وب وا سلـ؛ ع ذاً بالظاىر ،وافاظاً على ا نساب وا سر ،وسد ً

بواب ر متونية.
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المستند الفقهي :اىتـ اإلسالـ بالنسب ،و رع لو عاماماً ا ة بو؛ افاظًا على ا نساب مف اال تالط والفساد ،وييؿ
ثبوت النسب بالفراش عو اإلنرار عو البينة ،والم

ود بالفراش الزويية ال ائمة بيف الريؿ والمرعة ،المبنية على ع د نماح

ايح وما علاؽ بو لدى مف ناؿ بو مف الف يان؛ ل ولو -عليو ال الة والسالـ" :-الولد للفراش وللياىر الاير"  ،)003وند

باث الف يان عاماـ ثبوت النسب بالفراش

مف ثالثة عمور وىو :إمماف امؿ المرعة مف زوييا

للامؿ وعمثره ،مما و يوا عامام ًا ا ة لثبوت النسب باإلنرار عو بالبينة.
عما ا مر ا وؿ :وىو إمماف امؿ المرعة مف زوييا

ااب الفراش ،د عثار الدمتور ا

ر

ااب الفراش وعنؿ مدة
)004

ا تالؼ الف يان و

إممانية التالنو بيف الزوييف عادة بيد الي د ،ايث ذىبت الانفية إلى عف ميرد الي د يييؿ المرعة ار اً؛ ع ذاً بظاىر الاديث،

و نو مظنة االت اؿ الذي ال يطلع عليو ب الؼ الي د ،وذىب اليميور إلى ا تراط إممانية التالنو بيف المتيانديف.
)005

وعما ا مر الثانو :وىو عنؿ مدة للامؿ ،د ذىب اليلمان
اْل ْنس َ ِ ِ
ش ْهًار[ا ا اؼ ،]02 :ونولو
َ وَو َّ
وف َ
صالُ ُه ثَََل ثُ َ
ساًنا ۖ َح َممَتْ ُه أ ُُّم ُه ُكْرًها َوَو َ
ض َعتْ ُه ُكْرًها ۖ َو َح ْممُ ُه َوِف َ
اف ِب َوال َد ْيه إِ ْح َ
ص ْي َنا ِْ َ
ِ
ص ْي َنا ِْ
ات
تيالىَ  :و َو َّ
اف ِب َوالِ َد ْي ِه َح َممَتْ ُه أ ُّ
ام ْي ِف[ل ماف ،]04 :ونولو تيالىَ  :وا ْل َوالِ َد ُ
س َ
ُم ُه َو ْه ًنا َعمَ ٰى َو ْه ٍف َوِف َ
اْل ْن َ
صالُ ُه في َع َ
ضع َف أَوََل َد ُه َّف حوَل ْي ِف َك ِ
ِ
امَم ْي ِف[الب رة ،]066 :إذ دلت اآليات على عف مدة الر اع اوالف مامالف وىما عربية وع روف ي اًر،
َْ
ُيْر ْ ْ
وبنان عليو لو عف الزوية ولدت نؿ مف
وعف مدة الامؿ والر اع ثالثوف ي اًر ،دؿ على عف مدة الامؿ وادىا ستة ع يرً ،
ستة ع ير مف تاريخ الي د ال يثبت نسب ولدىا لمف ع د علييا.

وعما ا مر الثالث :وىو عمثر مدة للامؿ د ا تلؼ اليلمان

إلى عنيا ستة ع ير ،ميتمديف بذلؾ على نولو تيالى:

)006

و تاديدىا ،اؿ بي يـ :تسية ع ير .وناؿ

بي يـ :سنة نمرية .وناؿ بي يـ :سنتيف .وناؿ بي يـ :عربع سنوات .وناؿ بي يـ :مس سنوات .ون أ ىذا اال تالؼ
عف عدـ ورود نص و متاب عو سنة يادد المدة.

والرعي الرايح و عنؿ مدة الامؿ ستة ع ير ،مما ذىب إليو الف يان ،وعمثره تسية ع ير مما ذمره ا طبان  ،)002واف

ا تلؼ يو الف يان ،وعاوطو سنة مما عورده ال انوف ،وبيف ا نؿ وا مثر ،وبنان على تاريخ ع د النماح ،يممف ياً ونانوناً
تاديد النسب إثباتاً عو نفياً ،مع مراعاة ا اماـ ا

رى مف إنرار عو بينة ،وما ع ا و ال انوف مف الوسيلة اليلمية ال طيية

الم ترنة بفراش الزويية.

املبحح الجامو:

أثر التفريل للعيوب على األيلية.
الرأي القانوني :ع رد ال انوف مواداً ا ة با ىلية و الباب السابع مف المادة  ،)000-026د ورد و المادة  )026رة

"ع"" :مؿ

ص يبلغ سف الر د متمتياً ب واه الي لية ولـ ياير عليو يموف مامؿ ا ىلية لمبا رة ا ونو المدنية".

وورد و المادة  )024رة "ع"" :ال يموف عىالً لمبا رة ا ونو المدنية مف ماف اند التمييز ل غر و السف عو عتو

عو ينوف".

مما ورد و المادة " :)022مؿ مف بلغ سف التمييز ولـ يبلغ سف الر د ومؿ مف بلغ سف الر د وماف سفيياً عو ذا

غفلة يموف نانص ا ىلية و اً لما ي رره ال انوف".

ثـ عرؼ ال انوف الميتوه والسفيو وذا الغفلة و المادة  )023ون يا" :ع -الميتوه ىو الذي ا تؿ يوره بايث يموف
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يمو نليالُ ومالمو م تلطاً وتدبيره اسداً .ب -السفيو ىو الذي ينفؽ مالو و غير مو يو ،ويبذر و نف اتو ،وي يع

عموالو ويتلفيا باإلسراؼ ،ال اً لما ي ت يو ال رع والي ؿ .ج -ذو الغفلة ىو الذي ال ييتدي إلى الت ر ات النا ية يغبف
و الميامالت لبلو يو".

مما تادث ال انوف عف المينوف و المادة  )000رة "ع" -0" :الميتوه ىو و امـ ال غير المميز -0 .المينوف

المطبؽ ىو و امـ ال غير غير المميز ،عما المينوف غير المطبؽ ت ر اتو و ااؿ إ انتو مت رؼ اليانؿ".
وبالريوع إلى المواد ال انونية المتيل ة بالتفريؽ للييوب ،نيد مادة واادة

رياة وا اة و مسألتنا ،وىو مادة

 )062ون يا" :إذا يف الزوج بيد ع د الزواج وطلبت الزوية مف ال ا و التفريؽ ،إف ماف ىناؾ ت رير طبو بأف ىذا
الينوف ال يزوؿ ّرؽ ال ا و بينيما بالااؿ ،واذا ماف مف المممف زوالو يؤيؿ التفريؽ لمدة سنة ،إذا لـ تزؿ الينة و
ىذه المدة وع رت الزوية على طلبيا يامـ ال ا و بالتفريؽ".
وبذلؾ ،إذا رؽ بيف زوييف بسبب عيب الينوف ،وناف ىنا و الرعي ال انونو ،االة ينوف الزوج ،إف نرار التفريؽ
للينوف ينيمس سلباً على الزوج ،ويف د عىليتو تياه عوالده ال غار مف زويتو المفارنة لو عو مف غيرىا ،ويموف عثر للتفريؽ بيف
الزوييف للييوب على ا ىلية التو ىو

الاية ال

وعما عيوب اليتو والسفو والغفلة التو لـ ترد

ص و ما لو وعليو مف ا وؽ ووايبات.

رااة و المواد المتيل ة بالتفريؽ بيف الزوييف للييوب ،إنيا دا لة و

عد ال انوف الييوب غير
مفيوـ اليلؿ عو الييوب المييزة للتفريؽ نانوناً عو ياً عند ال ائليف بيدـ ا رية الييوب؛ إذ ّ
ما ورة بيدد مادد عو نوع مييف ،واف عورد بي يا بأداة الماؼ ،يو للتمثيؿ ال للا ر ،وبذلؾ إف الزوج المفارؽ بسبب
عيب الينوف عو اليتو عو السفو عو الغفلة ،يموف اند ا ىلية لليتو عو الينوف ،مما ن ت المادة  ،)024ويموف نانص
ٍ
واينئذ يؤثر نرار ال ا و بالتفريؽ ليذه الييوب وعمثاليا على ا ىلية،
ا ىلية للسفو عو الغفلة ،مما ن ت المادة ،)022
داً عو ن

اً.

المستند الفقهي :تناوؿ الف يان مو وع ا ىلية و متب الف و وع ولو ،وتادثوا عف عنساميا وعدوارىا وعوار يا ،وليؿ مف

تيريفاتيا

الاية اإلنساف؛ لثبوت ما لو وما عليو ،وىو ت سـ إلى عىلية ويوب ،وعىلية عدان ،وتثبت ىذه ا ىلية باإلنساف

بنان على ثبوت الذمة لو ،مما ذمر عبد المريـ زيداف ،والذمة تثبت لمؿ إنساف او ،ما مف مولود يولد إال ولو ذمة،

وبالتالو تموف لو عىلية ويوب ،وعما عىلية ا دان يو

الاية اإلنساف ف يطالب بما لو مف ا وؽ وعف يطالَب بما عليو

مف اؽ غيره ،وعف تيتبر عبارتو و إن ان الي ود وتترتب علييا آثارىا ال رعية ،وعساس ىذه ا ىلية ىو الي ؿ والتمييز ال

الاياة .)000

ونسـ الف يان اليوارض إلى سماوية وممتسبة  ،)000ونتادث عما لو عالنة بالدراسة ،وىو عارض الينوف واليتو

والسفو والغفلة ،على اعتبار عف مالً مف الينوف واليتو عيب يييز التفريؽ بيف الزوييف ،وبأامامو ال ا ة ،وعما المرض
يتادثوف عف مرض الموت بو فو عار اً وليس عي مرض؛ ولذلؾ ال عالنة لباث عارض مرض الموت و آثار التفريؽ

بيف الزوييف للييب ،ولو ماف المرض عيبًا ،وعما السفو والغفلة يالنتيما بالت رؼ المالو ،ولـ ُيذم ار و عيوب التفريؽ
رااة و ال انوف ،واف ماف يدرج مف الييوب ،و ا ة عف ال انوف لـ يييؿ الييوب ما ورة بيدد مييف.
وييرؼ الينوف بأنو :ا تالؿ و الي ؿ يمنع مف يرياف ا ياؿ وا نواؿ على نييو  .)006وييرؼ اليتو بأنو :ا تالؿ

و الي ؿ بايث ي تلط مالمو ي بو مرة مالـ الي الن ،ومرة مالـ الميانيف  .)004وييرؼ السفو بأنو :فة و اإلنساف تبيثو
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على اليمؿ و مالو ب الؼ م ت ى الي ؿ مع عدـ ا تالؿ الي ؿ .)002
واذا ريينا إلى متب الف يان وآرائيـ و ا ىلية التو تناولوىا ب سمييا الويوب وا دان  ،)003إنيـ يتادثوف عف عىلية

ا دان على اعتبار عف عىلية الويوب ىو عساس الاياة ،وعما عىلية ا دان يو ما يترتب علييا الت ر ات ال رعية؛ ولذلؾ
يذمروف ا ىلية ،وي

دوف بيا الي ؿ والبلوغ ،ولذلؾ نتادث و المستند الف يو عف الينوف واليتو ،وعثر التفريؽ بيف

الزوييف لييب الينوف عو اليتو على ا ىلية ،بمينى مدى تأثير ال رار ال

ائو ال ادر بالتفريؽ بسبب الينوف واليتو على

عىلية مف بو ىذا الييب ،وذلؾ على ت ر اتو ال رعية ،إ ا ة إلى السفو والغفلة.
وذىب الف يان

)004

إلى عف المينوف ينوناً مطب اً ال ت ح ت ر اتو وعنوالو وع يالو ،ويأ ذ امـ ال غير غير المميز؛

ولذلؾ مف د ع لو بينوف وناوه بطلت ت ر اتو ،وعما الينوف المت طع عو غير المطبؽ ال يؤا ذ

اابو ونت ينونو،

وعما الميتوه يو الم تؿ ع لياً نليؿ الفيـ م تلط المالـ ،وعما السفيو يو المت رؼ و الماؿ على الؼ م ت ى ال رع
والي ؿ ،وال ؾ عف عي ت رؼ نولو عو يلو لـ ي در عف ع ؿ مامؿ تاـ ال ي ح ،وبذلؾ المينوف والميتوه اند

ا ىلية ،والسفيو والمغفؿ نان يا.
املبحح التاسع:

أثر التفريل للعيوب على جتديد العكد.
مف المسائؿ المتيل ة بآثار التفريؽ بيف الزوييف للييوب عف يي د المتفارناف ع د نماايما عثنان اليدة عو بيدىا ،ثـ يطلب
عادىما التفريؽ بينو وبيف زويو للسبب نفسو عو لغيره ،ثـ ييددا الي د ،وىمذا مثر مف مرة.
الرأي القانوني :عورد ال انوف اإليابة على ىذه المسألة ،ولـ يف ليا

رااة ،يان و المادة  )064ما ن و" :إذا يدد

الطر اف الي د بيد التفريؽ بسبب الييب عو اليلة ،ليس ي منيما طلب التفريؽ للسبب نفسو".

ويفيـ مف المادة ال انونية يواز عف يي د المتفارناف ع د نماايما عثنان اليدة ال رعية عو بيدىا ما لـ يظير مويب

للتاريـ ،و ا ة عف الفرنة بينيما سخ ،وال تن ص مف عدد الطل ات ،مما يفيـ منيا يواز طلب عاد الزوييف المتيانديف

التفريؽ بينيما بسبب الييب عو اليلة ،وبيد عف يددا ع دىما ،ريطة عف ال يموف طلب التفريؽ بينيما للسبب نفسو الذي تـ
مف عيلو التفريؽ ،وال مانع مف عف يموف مويب التفريؽ بينيما سبباً آ ر ،ولو تمرر التفريؽ والي د.
المستند الفقهي :ا تلفت عبارات الف يان وعنواليـ وآراؤىـ و المسألة ،وىو مبنية على آرائيـ و مسائؿ ع رى ،ال ائلوف

بم روعية التفريؽ للييوب نائلوف بتيديد ع د المتفارنيف وم ترطوف روطيـ إذا ما عراد المتيانداف التفريؽ مرة ع رى ،ومف
عىميا عدـ زواليا ومياليتيا ،وعف ال ييلـ بيا طالب التفريؽ عو ييلـ ولـ يرض بيا ،ولمف آراؤىـ ال ت رج عف رعييف ،بيف
مييز وىـ ا مثرية ،ومانع ،و ا ة إذا ماف سبب التفريؽ اليديد ىو سبب التفريؽ ال ديـ نفسو.
)005
عف فارنتو ،ثـ تزويت بيد ذلؾ لـ ي ؿ إلييا ليا
يند الانفية  :إف تزويت وىو ال تيلـ ،و ؿ إلييا مرة ثـ ّ
ال يار؛ ف الييز لـ يتا ؽ لـ تمف ار ية بالييب ،والو وؿ و عاد الي ديف ال يبطؿ ا يا و الي د الثانو ،إف عيلو

ال ا و لـ ي ؿ فرؽ بينيما ثـ تزوييا ال يار ليا؛ ف الييب ند ت رر بيدـ الو وؿ و المدة ،ت رر الييز ،ماف
التزوج بيد است رار الييب واليلـ بو دليؿ الر ا بالييب ،ولو تزوج امرعة و ؿ إلييا ،ثـ ارنيا ،ثـ تزوييا بنماح يديد ولـ
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ي ؿ إلييا يؤيؿ مما يؤيؿ الينيف؛ ف النماح الثانو غير النماح ا وؿ ،ال ييتبر الو وؿ و النماح ا وؿ يما يستاؽ
و النماح الثانو.

وعند المالمية  :)006إف تزوييا بيد ذلؾ مانت عنده اثنتاف وليا ال يار و النماح الثانو ب الؼ الميبوب.

وعند ال ا يية  :)062إف تزوج ريؿ امرعة مع علميا عنو عنيف بأف ع برىا عنو عنيف ،عو تزوييا أ ابتو عنيناً ،س ت

النماح ثـ تزوييا ثانياً فيو نوالف.

وبالم ارنة بيف الرعي ال انونو والف يو نلاظ عف ال انوف راعى م لاة الزوييف وم لاة ا سرة و يواز تيديد الي د

بينيما ،وىو رعي ا مثرية مف الف يان ،لمنو ا ترط عف ال يموف السبب نفسو للتفريؽ؛ اتى ال يموف الزواج والتفريؽ ليواً وليباً،
وااتراماً للي ود وعاماميا ،وىو رعي وييو.
اخلامتة.

بيد االطالع والنظر و المواد ال انونية واآلران الف يية المتيل ة بآثار التفريؽ بيف الزوييف للييوب ،ن ل ػ ػص إلى

النتائج اآلتية:

 -0ع ذ ال انوف برعي الانفية والانابلة باليدة ال رعية للمرعة المفارنة لزوييا بسبب الييوب بيد ال لوة ال اياة.
 -0الفرنة الوانية بسبب عيب و الزوية مس طة لميرىا نبؿ الد وؿ وبيده ،واف مانت بسبب عيب و الزوج ،ليا المير
المسمى إف د ؿ بيا ،ون فو إف لـ يد ؿ ،والمتية إف لـ يمف مسمى.
 -6الميتدة مف التفريؽ ليا نف ة عدة سوان عمانت اامالً عـ اائالً ،وميما ماف الييب ،وسوان عماف منيا عـ مف مفارنيا.
 -4الييوب المييزة للتفريؽ والمؤثرة سلباً على اإلر اع والا انة تس ط اؽ مف بو ييما.
 -2ال توارث بيف الزوييف المتفارنيف ،وت ح الو ية بينيما بأاماميا ال ا ة.

 -3ثبوت نسب المولود للزوج المفارؽ إف يانت بو لستة ع ير مف تاريخ الي د ،و نؿ مف سنة مف تاريخ الفراؽ.
 -4يؤثر نرار التفريؽ لييب الينوف عو اليتو يف د

اابو ا ىلية ،عما لييب السفو عو الغفلة ين

 -5يواز تيديد ع د المتفارنيف للييب مثر مف مرة ،دوف عف ين ص مف عدد الطل ات.

يا.

اهلوامش.
السوية التو ل و اهلل علييا .المفوي ،عبو
 )0الييب :لؿ عو ن ص يموف و بدف اإلنساف عو ع لو ي رج بو عف ع ؿ الفطرة
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 )0الوطن ب بية :ىو وطن امرعة ظنيا امرعتو عو عمتو بانت غير ذلؾ .ابف ندامة ،المغني .205/6
 )6الماسانو ،عبو بمر ،عالن الديف ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،مطبية اإلماـ ،ال اىرة.060/6 ،

 )4الدردير ،عامد بف مامد بف عامد ،الشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ ،دار الميارؼ ،م ر ،وبيام و اا ية ال اوي،
.340/6
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 )3ابف ندامة ،مو ؽ الديف ،عبو مامد عبد اهلل بف عامد بف مامد ،المغني ،دار المتاب اليربو.063/00 ،
 )4الب اري ،صحيح البخاري ،متاب الطالؽ ،باب تاد المتو ى عنيا زوييا عربية ع ير وع اًر.
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 )04ال ربينو ،مغني المحتاج.654/6 ،
 )02ابف ندامة ،المغني.063/00 ،

 )03ابف ر د ،عبو الوليد ،مامد بف عامد بف مامد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد.00/0 ،

 )04الماوردي ،عبو الاسف ،علو بف مامد بف ابيب ،الحاوي الكبير في فقه مذهب اْلماـ الشافعي ،دار المتب اليلمية ،بيروت،
.046/00

 )05ابف نييـ ،زيف الديف ،البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،وبيام و مناة ال الؽ :مامد عميف ال يير بابف عابديف ،والطوري،
تكممة البحر الرائؽ ،دار الفمر ،بيروت ،ط.026/6 ،)6

 )06ابف ندامة ،المغني.024/02 ،

 (02اليب :مف استؤ لت مذاميره .ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.464/6 ،

 (00الينة :عيز ي يب الريؿ ال ي در على اليماع .ابف منظور ،لساف العرب.062/06 ،

 (00الرتؽ :انسداد مسلؾ الذمر بايث ال يممف اليماع ميو .الدردير ،الشرح الصغير .442/0 ،والم ناوي ،أسهؿ المدارؾ.63/0 ،
 (06ال رف :عظـ ييترض الراـ مف اإل ابة .الماوردي ،الحاوي الكبير .642/6 ،وال ربينو ،مغني المحتاج.020/6 ،

 )04ابف ندامة ،مو ؽ الديف ،عبو مامد عبد اهلل بف عامد بف مامد ،المقنع في فقه إماـ السنة أحمد بف حنبؿ الشيباني ،ممتبة
الرياض الاديثة ،الرياض.53/6 ،

 )02الماسانو ،بدائع الصنائع .603/0 ،والسر سو ،مس الديف ،المبسوط ،دار المير ة ،بيروت ،ط .020/2 ،)6والمرغينانو،

برىاف الديف ،علو بف عبو بمر ،الهداية شرح بداية المبتدئ ،دار الفمر ،بيروت ،ط .032/6 ،)0والبابرتو ،عممؿ الديف

مامد بف مامود ،شرح العناية عمى الهداية ،دار الفمر ،بيروت ،ط .032/6 ،)0وابف عابديف ،مامد عميف بف عمر،
حاشية ابف عابديف ،رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار .462/6 ،وابف اليماـ ،مماؿ الديف مامد بف عبد

الوااد السيواسو ،فتح القدير ،دار الفمر ،بيروت ،ط.032/6 ،)0

 )03الم ناوي ،عبو بمر ،أسهؿ المدارؾ شرح إرشاد السالؾ في فقه إماـ األئمة مالؾ ،دار الفمر .63/0 ،والدردير ،مس الديف
عبو الفرج عبد الرامف بف عبو عمر ،الشرح الكبير ،دار المتاب اليربو ،بيروت .052/0 ،والدردير ،الشرح الصغير .442/0

وال اوي ،عامد بف مامد ،حاشية الصاوي بهامش الشرح الصغير ،دار الميارؼ ،م ر .442/0 ،والدسونو ،مامد

عر ة ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير .052/0 ،واليدوي ،عبو الاسف ،علو بف عامد بف ممرـ ،حاشية العدوي عمى

كفاية الطالب الرباني ،دار الفمر ،بيروت .60/0 ،ومالؾ بف عنس بف مالؾ بف عامر ،المدونة الكبرى ،دار الفمر ،بيروت،

 .052/0وابف عبد البر ،عبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف مامد ،الكافي في فقه أهؿ المدينة ،ممتبة الرياض الاديثة،
الرياض ،ص.025

 )04الماوردي ،الحاوي .642/6 ،وال ربينو ،مغني المحتاج .024/6 ،وال ربينو ،مس الديف مامد بف عامد ،اْلقناع في حؿ ألفاظ
أبي شجاع ،وبيام و ت رير ال يخ عوض ،واا ية البايوري ،مطبية م طفى الالبو ،م ر .54/0 ،وال يرازي ،عبو إسااؽ
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إبراىيـ بف علو بف يوسؼ الفيروز آبادي ،المهذب ،دار المير ة ،بيروت .45/0 ،والمطييو ،مامد نييب ،تكممة المجموع ،دار

الفمر للطباعة والن ر والتوزيع .046/03 ،وال ا يو ،عبو عبد اهلل مامد بف إدريس ،األـ ،دار المير ة ،بيروت ،ط.52/2 ،)0

وابف الن يب ،ياب الديف عبو اليباس ،عمدة السالؾ وعدة الناسؾ ،طبع على نف ة ال ؤوف الدينية ،نطر ،وعنو بطبيو عبد اهلل

ابف إبراىيـ ا ن اري ،ط ،)0ص .023والغزالو ،مامد بف مامد ،الوجيز في فقه مذهب اْلماـ الشافعي ،دار المتب اليلمية،

بيروت .05/0 ،والرملو ،مس الديف مامد بف عبو اليباس ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،وميو اا ية عبو ال يان نور
الديف علو بف علو ال براملسو ،وحاشية أحمد بف عبد الرزاؽ بف محمد الرشيدي ،دار الفمر ،بيروت .623/3 ،وال ف،

م طفى ،ور انو ،الفقه المنهجي عمى مذهب اْلماـ الشافعي ،دار ال لـ ،دم ؽ.002/4 ،

 )05المرداوي ،عالن الديف عبو الاسف علو بف سليماف ،اْلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخَلؼ عمى مذهب اْلماـ أحمد بف

حنبؿ ،دار إايان التراث اليربو .020/5 ،والمرداوي ،عالن الديف عبو الاسف علو بف سليماف ،تصحيح الفروع ،مؤسسة
الرسالة .066/2 ،وابف

وياف ،إبراىيـ بف مامد بف سالـ ،منار السبيؿ في شرح الدليؿ ،الممتب اإلسالمو.052/0 ،

وابف ندامة ،المغني  .30/02وابف ندامة ،مو ؽ الديف ،عبو مامد عبد اهلل بف عامد بف مامد ،الكافي في فقه اْلماـ أحمد

بف حنبؿ ،الممتب اإلسالمو ،بيروت ،ط .46/6 ،)0وابف مفلح،

مس الديف مامد ،الفروع ،بيت ا مار الدولية،

 .066/2والبيوتو ،من ور بف يونس ،كشاؼ القناع عف متف اْلقناع ،مطبعة الحكومة ،ممة .006/2 ،وعبو ال ير،

علو ،الواضح في فقه اْلماـ أحمد ،دار ال مييو ،الرياض ،ص.420

 )06الدردير ،الشرح الكبير .052/0 ،والدردير ،الشرح الصغير .442/0 ،والدسونو ،حاشية الدسوقي .052/0 ،ومالؾ،
المدونة الكبرى .052/0 ،والم ناوي ،أسهؿ المدارؾ .63/0 ،وال اوي ،حاشية الصاوي .442/0 ،واليدوي ،حاشية

العدوي .60/0 ،وابف عبد البر ،الكافي ،ص.025

 )62ال ربينو ،مغني المحتاج .024/6 ،وال ربينو ،اْلقناع  .54/0والمطييو ،تكممة المجموع .046/03 ،والغزالو ،الوجيز
 .05/0وال براملسو ،علو بف علو ،حاشية الشبراممسي .623/3 ،والماوردي ،الحاوي .642/6 ،وال يرازي ،المهذب

 .45/0وال ا يو ،األـ .52/2 ،والرملو ،نهاية المحتاج .623/3 ،وال ف ور اه ،الفقه المنهجي .002/4 ،وابف الن يب،
عمدة السالؾ ،ص.023

 )60ابف ندامة ،المغني .30/02 ،وابف ندامة ،الكافي .46/6 ،والبيوتو ،كشاؼ القناع .006/2 ،والمرداوي ،اْلنصاؼ .020/5
والمرداوي ،تصحيح الفروع .066/2 ،وابف
الواضح ،ص.420

وياف ،منار السبيؿ .052/0 ،وابف مفلح ،الفروع .066/2 ،وعبو ال ير،

 )60السر سو ،المبسوط .020/2 ،والبابرتو ،العناية .032/6 ،وابف اليماـ ،فتح القدير .032/6 ،والماسانو ،بدائع الصنائع
 .603/0والمرغينانو ،الهداية .032/6 ،وابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.462/6 ،

 )66الماسانو ،بدائع الصنائع .02/4 ،والدردير ،الشرح الصغير .406/0 ،والماوردي ،الحاوي الكبير .204/02 ،وابف ندامة،
المغني ،644/00 ،ىير للطباعة.

 )64الماسانو ،بدائع الصنائع .065/0 ،والمو لو ،عبو الف ؿ عبد اهلل بف مامود بف مودود ،اَلختيار لتعميؿ المختار ،دار
المير ة ،بيروت ،ط.5/4 ،)6

 )62ابف يزين ،مامد بف عامد الغرناطو ،قوانيف األحكاـ الشرعية ومسائؿ الفروع الفقهية ص .020وابف اليربو ،ال ا و
مامد بف عبد اهلل عبو بمر ،أحكاـ القرآف ،دار المتب اليلمية ،بيروت .426/6 ،والمواؽ ،عبو عبد اهلل مامد بف يوسؼ،

التاج واْلكميؿ لمختصر خميؿ ،دار الفمر .030/4 ،والاطاب ،مس الديف عبو عبد اهلل مامد بف مامد ،مواهب الجميؿ

في شرح مختصر خميؿ ،دار الفمر.030/4 ،
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 )63ال ربينو ،مغني المحتاج .420/6 ،والرملو ،نهاية المحتاج .002/4 ،وا ن اري ،عبو يايى زمريا ،منيج الطالب ،دار إايان
المتب اليربية ،ص .063والمطييو ،تكممة المجموع .043/05 ،وال ف ور اه ،الفقه المنهجي.022/0 ،

 )64ابف ندامة ،المغني .622/00 ،والبيوتو ،كشاؼ القناع .422/4 ،والبيوتو ،من ور بف يونس بف

ابف إدريس ،شرح منتهى اْلرادات ،دقائؽ أولي النهى لشرح المنتهى ،عالـ المتب ،ط.325/2 ،)0

 )65ينظر :اآلبو،

الح الديف ابف اسف

الح عبد السميع ،جواهر اْلكميؿ شرح مختصر العَلمة الشيخ خميؿ في مذهب اْلماـ مالؾ إماـ دار

التنزيؿ ،دار الفمر ،بيروت .424/0 ،والغزالو ،الوجيز .05/0 ،والماوردي ،الحاوي .643/6 ،وابف ندامة ،المغني.33/0 ،
والبيوتو ،كشاؼ القناع.006/2 ،

 )66ينظر :الماسانو ،بدائع الصنائع .03/4 ،وابف ندامة ،المغني ،622/00 ،دار ىير للطباعة.

 (42اآلبو ،جواهر اْلكميؿ .424/0 ،وال ر و ،مامد بف عبد اهلل ،حاشية الخرشي عمى مختصر سيدي خميؿ ،وبيام و اا ية
اليدوي ،دار

ادر ،بيروت.060/4 ،

 )40الماوردي ،الحاوي .643/6 ،والغزالو ،الوجيز .05/0 ،وال يرازي ،المهذب.034/0 ،
 )40ابف ندامة ،المغني .33/0 ،والبيوتو ،كشاؼ القناع .006/2

 )46ابف اليماـ ،فتح القدير .066/6 ،والماسانو ،بدائع الصنائع .024/4
 )44ابف اليماـ ،فتح القدير.066/6 ،
 )42اآلبو ،جواهر اْلكميؿ.424/0 ،

 )43الماوردي ،الحاوي .643/6 ،والغزالو ،الوجيز.05/0 ،

 )44الماسانو ،بدائع الصنائع .602/0 ،والمو لو ،اَلختيار .002/6 ،وابف عابديف ،حاشية ابف عابديف .462/6 ،والسمرنندي،
عالن الديف ،تحفة الفقهاء ،دار المتب اليلمية ،بيروت .002/0 ،والسر سو ،المبسوط .020/2 ،والالبو ،إبراىيـ بف مامد
ابف إبراىيـ ،ممتقى األبحر ،دار المتب اليلمية ،بيروت ،ط.056/0 ،)0

 )45الدردير ،الشرح الكبير .050/0 ،والدردير ،الشرح الصغير .444/0 ،وال اوي ،حاشية الصاوي .444/0 ،وابف عبد البر،

عبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف مامد ،االستذمار ،دار المتب اليلمية ،بيروت ،ط .226/3 ،)0وابف عبد البر ،الكافي

ص .025والم ناوي ،أسهؿ المدارؾ .63/0 ،والدسونو ،حاشية الدسوقي .050/0 ،واليدوي ،حاشية العدوي.66/0 ،

 )46البيي و ،عبو بمر عامد بف الاسيف بف علو ،السنف الكبرى ،مطبية دائرة الميارؼ اليثمانية.002/4 ،

 )22الماوردي ،الحاوي .645/6 ،والرملو ،نهاية المحتاج .623/3 ،والييتمو ،عامد ياب الديف بف مامد بدر الديف مامد مس
الديف بف علو نور الديف ،الفتاوى الكبرى الفقهية ،الممتبة اإلسالمية ل اابيا الااج رياض ال يخ .000/4 ،والبييوري،

إبراىيـ ،حاشية البيجوري عمى شرح ابف قاسـ الغزي عمى متف أبي شجاع ،دار المتب اليلمية ،بيروت .002/0 ،وال ف

ور اه ،الفقه المنهجي .006/4 ،وال يرازي ،المهذب .45/0 ،وال ربينو ،مغني المحتاج .020/6 ،وال ربينو ،اْلقناع،

 .56/0وال براملسو ،حاشية الشبراممسي .623/3 ،والسبمو ،ت و الديف ،تكممة المجموع ،دار الفمر .035/03 ،والغزالو،

الوجيز .02/0 ،والدم و ،عبو عبد اهلل مامد بف عبد الرامف ،رحمة األمة في اختَلؼ األئمة ،طبع على نف ة ال يخ ليفة

ابف امد آؿ ثانو ،نطر ،ص.044

 )20ابف ندامة ،المغني .23/02 ،وابف ندامة ،الكافي .46/6 ،وابف ندامة ،المقنع .24/6 ،وابف
والبيوتو ،كشاؼ القناع .026/2 ،والبيوتو ،من ور بف يونس بف

وياف ،منار السبيؿ .046/0

الح الديف بف اسف بف إدريس ،دقائؽ أولي النهى

لشرح المنتهى المعروؼ بشرح منتهى اْلرادات ،عالـ المتب ،ط .54/6 ،)0والمرداوي ،تصحيح الفروع  .065/2وابف

مفلح ،الفروع  .065/2وعبو ال ير ،الواضح ص.420
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 )20البييوري ،حاشية البيجوري.002/0 ،

 )26المو لو ،اَلختيار .02/4 ،والسر سو ،المبسوط.004/2 ،

 )24اآلبو ،جواهر اْلكميؿ .425/0 ،والم ناوي ،أسهؿ المدارؾ .056/0 ،وابف يزين ،القوانيف الفقهية ،ص .066وعليش،

مامد ،شرح منح الجميؿ عمى مختصر العَلمة خميؿ ،ممتبة النياح ،ليبيا .420/0 ،والدردير ،الشرح الصغير.424/0 ،

وال اوي ،حاشية الصاوي .424/0 ،والاطاب ،مواهب الجميؿ .040/6 ،وال ر و ،حاشية الخرشي .023/4 ،واليدوي،

حاشية العدوي .023/4 ،ومالؾ ،المدونة الكبرى .064/0 ،والمنو و ،علو بف لؼ ،كفاية الطالب الرباني عمى رسالة
ابف أبي زيد القيرواني ،باليامش اا ية اليدوي ،مطبية المدنو ،ال اىرة ،ط.036/6 ،)0

 )22ال ا يو ،يمية عبو بمر عامد بف الاسيف بف علو بف عبد اهلل البيي و النيسابوري ،أحكاـ القرآف ،دار إايان اليلوـ ،بيروت،
ط ،)0ص.056

 )23ابف ندامة ،المغني .43/3 ،والبيوتو ،كشاؼ القناع.232/2 ،

 )24ال ابونو ،مامد ،روائع البياف تفسير آيات األحكاـ ،مؤسسة مناىؿ الير اف وممتبة الغزالو .020/0 ،والسايس ،مامد
علو ،تفسير آيات األحكاـ ،مطبية مامد علو

بيح.044/4 ،

 )25السر سو ،المبسوط .004/02 ،وال ر و ،حاشية الخرشي .043/4 ،واآلبو ،جواهر اْلكميؿ.420/0 ،

 )26السر سو ،المبسوط  .004/02ونظاـ ،عبو المظفر ماو الديف مامد عوزاؾ بيادر عالممير ،ور انو ،الفتاوى الهندية ،وتيرؼ
بالفتاوى اليالمميرية ،الممتبة اإلسالمية ،ترميا ،ط.464/4 ،)6

 )32ابف نييـ ،البحر الرائؽ.065/6 ،
 )30مالؾ ،المدونة الكبرى.064/0 ،
 )30ابف

وياف ،منار السبيؿ  .060/0والبيوتو ،من ور بف يونس بف

 .056/0والبيوتو ،من ور بف يونس بف
الرسالة.600/0 ،

الح الديف بف اسف ،عمدة الطالب لنيؿ المآرب،

الح الديف بف اسف ،الروض المربع شرح زاد المستقنع ،دار المؤيد ،مؤسسة

 )36نلية يو ،مامد رواس ،موسوعة فقه عمر بف الخطاب ،دار النفائس ،ط ،4ص .664وابف
 (34ينظر :ابف نييـ ،البحر الرائؽ .065/6 ،ومالؾ ،المدونة الكبرى .064/0 ،وابف
من ور بف يونس بف

وياف ،منار السبيؿ .060/0

وياف ،منار السبيؿ .060/0 ،والبيوتو،

الح الديف بف اسف ،عمدة الطالب لنيؿ المآرب .056/0 ،والبيوتو ،من ور بف يونس بف

الديف بف اسف ،الروض المربع شرح زاد المستقنع ،دار المؤيد ،مؤسسة الرسالة.600/0 ،

الح

 )32المو لو ،اَلختيار .04/4 ،وابف نييـ ،البحر الرائؽ.046/4 ،

 )33ال ربينو ،اْلقناع .045/0 ،وابف بطاؿ ،بطاؿ بف عامد بف سليماف ،النظـ المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب ،الممتبة

التيارية ،ممة الممرمة .042/0 ،والبييرمو ،حاشية البجيرمي .000/4 ،وا ردبيلو ،يوسؼ ،األ نوار ألعماؿ األبرار ،ومعه

حاشية الكمثرى ،وحاشية الحاج إبراهيـ ،مؤسسة الالبو ،ال اىرة .026/0 ،والبمري ،عبو بمر بف مامد طا الدمياطو ،إعانة
الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف ،دار إايان التراث اليربو ،بيروت .020/4 ،والغمراوي ،مامد الزىري ،السراج الوهاج

عمى متف المنهاج ،دار الفمر ،ص .446والنووي ،عبو زمريا يايى بف رؼ ،منهاج الطالبيف وعمدة المفتيف ،دار إايان

المتب اليربية ،ص .002وا ن اري ،زمريا بف مامد بف عامد بف زمريا ،فتح الوهاب بشرح منهج الطَلب ،دار المتب

اليلمية .000/0 ،والموىيو ،عبد اهلل بف ال يخ اسف الاسف ،زاد المحتاج بشرح المنهاج ،ال ؤوف الدينية ،نطر.326/6 ،
والبايوري ،إبراىيـ بف مامد بف عامد ،حاشية الباجوري عمى شرح العَلمة ابف قاسـ عمى متف أبي شجاع ،دار المنياج،

 .022/0والنووي ،عبو زمريا يايى بف رؼ ،المجموع شرح المهذب ،مع تمملتو ليلو بف عبد الما و السبمو ،وتمملتو لمامد
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نييب المطييو ،وتمملتو مامد اسيف الي بو ،دار الفمر ،وميو تح اليزيز لل ار يو والتل يص الابير لليس النو،600/05 ،

الرملو ،نهاية المحتاج .004/4 ،وال ربينو ،مغني المحتاج.642/0 ،

 )34المو لو ،اَلختيار  .04/4وابف نييـ ،البحر الرائؽ.046/4 ،

 )35المنو و ،كفاية الطالب .040/6 ،واإلاسائو ،تبييف المسالؾ .020/6 ،وعليش ،شرح منح الجميؿ.420/0 ،

 )36ال ربينو ،اْلقناع .045/0 ،وابف بطاؿ ،النظـ المستعذب .042/0 ،والبييرمو ،حاشية البجيرمي .000/4 ،وا ردبيلو ،األنوار
ألعماؿ األبرار .026/0 ،والبمري ،إعانة الطالبيف .020/4 ،والغمراوي ،السراج الوهاج ،ص .446والنووي ،منهاج الطالبيف،

ص .002وا ن اري ،فتح الوهاب .000/0 ،والموىيو ،زاد المحتاج .326/6 ،والبايوري ،حاشية الباجوري.022/0 ،
والنووي ،المجموع .600/05 ،والرملو ،نهاية المحتاج .004/4 ،وال ربينو ،مغني المحتاج.642/0 ،

 )42البيوتو ،كشاؼ القناع .243/2 ،وال يبانو ،نيؿ المآرب .624/0 ،وابف
 )40سنف أبي داود ،متاب :الطالؽ ،باب :مف عاؽ بالولد  .056/0إسناده
 )40المو لو ،اَلختيار .04/4 ،وابف نييـ ،البحر الرائؽ.046/4 ،

وياف ،منار السبيؿ.602/0 ،

ايح.

 )46المنو و ،كفاية الطالب .040/6 ،اإلاسائو ،تبييف المسالؾ .020/6 ،وعليش ،شرح منح الجميؿ.420/0 ،

 )44ال ربينو ،اْلقناع  .045/0وابف بطاؿ ،النظـ المستعذب .042/0 ،والبييرمو ،حاشية البجيرمي .000/4 ،وا ردبيلو،

األنوار عماؿ ا برار .026/0 ،والبمري ،إعانة الطالبيف .020/4 ،والغمراوي ،السراج الوهاج ،ص .446والنووي ،منهاج

الطالبيف ،ص .002وا ن اري ،فتح الوهاب .000/0 ،والموىيو ،زاد المحتاج .326/6 ،والبايوري ،حاشية الباجوري،

 .022/0والنووي ،المجموع .600/05 ،والرملو ،نهاية المحتاج .004/4 ،وال ربينو ،مغني المحتاج .642/0

 )42البيوتو ،كشاؼ القناع .243/2 ،وال يبانو ،نيؿ المآرب .624/0 ،وابف

وياف ،منار السبيؿ.602/0 ،

 )43ال ومانو ،مامد ،السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزهار ،تا يؽ :مامد إبراىيـ زايد .463/0 ،وسيد سابؽ ،فقه السنة،

دار المتاب اليربو ،بيروت ،ط .666/0 ،)0وال نويو ،عبو ال ير نور الاسف بف مامد ،فتح العَلـ لشرح بموغ المراـ ،دار
المتب اليلمية ،بيروت.053/0 ،

 )44ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف .223/6 ،وابف نييـ ،البحر الرائؽ.050/4 ،
 )45اآلبو ،جواهر اْلكميؿ .402/0 ،وعليش ،شرح منح الجميؿ .426/0 ،واإلاسائو ،تبييف المسالؾ .036/6 ،والاطاب،
مواهب الجميؿ.044/6 ،

 )46ال ربينو ،اْلقناع .022/0 ،والييتمو ،ياب الديف عامد بف اير ،تحفة المحتاج بشرح المنهاج ،دار
حاشية الشرواني وحاشية العبادي.032/3 ،

ادر ،وميو

 )52البيوتو ،كشاؼ القناع.426/2 ،
 )50ال ربينو ،اْلقناع.022/0 ،

 )50ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف .223/6 ،وابف نييـ ،البحر الرائؽ.050/4 ،

 )56ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف .232/6 ،والطاطاوي ،عامد بف مامد بف إسماعيؿ ،حاشية الطحطاوي عمى مراقي الفَلح
شرح نور اْليضاح ،دار المتب اليلمية ،بيروت ،ط .044/0 ،)0ونظاـ وآ روف ،الفتاوى الهندية .246/0 ،وال ار يو ،عبد

ال ادر ،تقريرات الرافعي عمى حاشية ابف عابديف ويسمى تحرير المختار لرد المحتار عمى الدر المختار ،مفتو الديار
الم رية ،دار المتب اليلمية ،بيروت.044/0 ،

 )54ال ر و ،حاشية الخرشي .005/4 ،واآلبو ،جواهر اْلكميؿ .402/0 ،وعليش ،شرح منح الجميؿ .426/0 ،واإلاسائو ،تبييف
المسالؾ .036/6 ،والاطاب ،مواهب الجميؿ.044/6 ،
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 )52ابف ر د ،مامد بف عامد ،المقدمات الممهدات المعروفة بمقدمات ابف رشد ،ط .030/0 ،)0وابف ر د ،مامد بف عامد،
فتاوى ابف رشد ،دار الغرب اإلسالمو.0244/6 ،

 )53الييتمو ،تحفة المحتاج.032/3 ،
 )54البيوتو ،كشاؼ القناع.426/2 ،

 )55ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف  ،223/6الزيليو،

ر الديف عثماف بف علو ،تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ،وبيام و

اا ية ال لبو .46/6 ،وابف نييـ ،البحر الرائؽ.050/4 ،

 )56ال ر و ،حاشية الخرشي .005/4 ،وعليش ،شرح منح الجميؿ .425/0 ،واآلبو ،جواهر اْلكميؿ .402/0 ،واإلاسائو ،تبييف
المسالؾ .026/6 ،والدردير ،الشرح الصغير.436/0 ،

 )62ابف يزين ،القوانيف الفقهية ،ص.062

 )60ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.653/6 ،
 )60اآلبو ،جواهر اْلكميؿ.666/0 ،
 )66الرملو ،نهاية المحتاج.5/3 ،
 )64ابف ندامة ،المغني.004/4 ،

 )62الماسانو ،بدائع الصنائع .662/4 ،والمو لو ،اَلختيار .56/2 ،والزيليو ،تبييف الحقائؽ.050/3 ،

 )63ابف يزين ،القوانيف الفقهية ص .033والي اص ،عبو بمر عامد الرازي ،أحكاـ القرآف ،دار الفمر.036/0 ،
 )64ال ربينو ،مغني المحتاج .66/6 ،والرملو ،نهاية المحتاج.42/3 ،
 )65ابف ندامة ،المغني .402/3 ،والبيوتو ،كشاؼ القناع.640/4 ،

 )66مسلـ ،صحيح مسمـ ،متاب :الو ية ،باب :الو ية بالثلث رنـ .0305

 )022ابف اليماـ ،فتح القدير .040/6 ،والماسانو ،بدائع الصنائع.062/4 ،
 )020المو لو ،اَلختيار.36/2 ،

 )020الدسونو ،حاشية الدسوقي.404/4 ،
 )026ال ربينو ،مغني المحتاج .46/6 ،والرملو ،نهاية المحتاج.46/3 ،
 )024ابف ندامة ،المغني.406/3 ،

 )022الدارنطنو ،سنف الدارقطني ،الو ايا ،رنـ  ،6ص ،640دار ابف ازـ ،وععلّو باالن طاع ،مف طريؽ ابف عباس -ر و اهلل
عنيما .-رواه عطان ال رسانو ،وناؿ عبو داود :عطان لـ يدرؾ ابف عباس -ر و اهلل عنيما ،-ولـ يره .المراسيؿ ص.630
و يفو ا لبانو ،إرواء الغميؿ.63/3 ،

 )023اآلبو ،جواهر اْلكميؿ .605/0 ،وال ر و ،حاشية الخرشي.040/5 ،
 )024ال ربينو ،مغني المحتاج.46/6 ،
 )025ابف ندامة ،المغني.406/3 ،

 )026عبو داود ،سنف عبو داود ،متاب :الو ايا ،باب :ما يان و الو ية للوارث .الترمذي ،سنف الترمذي ،متاب :الو ايا عف
رسوؿ اهلل  ،باب :ما يان ال و ية لوارث .وابف ماية ،سنف ابف ماجة ،متاب :الو ايا ،باب :ال و ية لوارث،
ا لبانو ،إرواء الغميؿ.54/3 ،

ااو

 )002ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.322/3 ،
 )000الدسونو ،حاشية الدسوقي.404/4 ،
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 )000الرملو ،نهاية المحتاج.20/3 ،
 )006ابف ندامة ،المغني.403/3 ،

 )004الدسونو ،حاشية الدسوقي.404/4 ،

 )002ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.366/3 ،

 )003مسلـ ،صحيح مسمـ ،متاب :الر اع ،باب :الولد للفراش وتونو ال بيات.0250/0 ،
ر ،عمر سليماف ،الواضح في شرح قانوف األحواؿ الشخصية األردني ،دار النفائس ،عماف ،ط ،)6ص.660

 )004ا

 )005ينظر :ا

ر ،الواضح ،ص.660

 (006ابف ندامة ،المغني .444/4 ،الا نو ،ت و الديف عبو بمر بف مامد الاسينى ،كفاية األخيار في حؿ غاية اْلختصار،

دار الب ائر ،ط .045/0 ،)6وابف نيـ اليوزية ،برىاف الديف إبراىيـ بف ال يخ مس الديف مامد ،التبياف في أقساـ

القرآف ،دار المتب اليلمية ،لبناف ،ص.000

 )002البار ،مامد علو ،خمؽ اْلنساف ،الدار السيودية ،ط ،)2ص.420

 )000زيداف ،عبد المريـ ،المدخؿ لدراسة الشريعة اْلسَلمية ،دار عمر بف ال طاب ،ص.030

 )000ال

ري ،مامد ،أصوؿ الفقه ،الممتبة التيارية المبرى ،م ر ،ط ،)3ص.66

 )006المرجع السابؽ ،ص.66
 (004المرجع السابؽ ،ص.64

 (002المرجع السابؽ ،ص.020
 )003المرجع السابؽ ،ص.62
 )004ينظر :ال

ري ،أصوؿ الفقه ،ص.66

 )005السر سو ،المبسوط .024/2 ،والماسانو ،بدائع الصنائع .602/0 ،وابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.220/6 ،
 )006ابف عبد البر ،الكافي ،ص.025

 )062ال ربينو ،مغني المحتاج .024/6 ،والمطييو ،تكممة المجموع .056/03 ،والغزالو ،الوجيز.02/0 ،
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