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  اإلهداء
 

...... ربنا عند وشفيعنا قدوتنا إلى  

                                                                                                           

والسالم الصالة أفضل عليه محمد اسيدن                                              
 

..... ألجلي حياتهما وأفنيا القويم الخلق على ربياني من إلى  
 

      

العزيزين والدي                                                                      

   ..... ودعموني بجانبي وقفوا من إلى

            

وأخوتي زوجتي                                                                         

        

 

....... الحق لواء حاملي إلى  
 

            وقضاة محامون
 

.... ساعدني من كل إلى  

 

   المتواضع تعبي أهدي                                                                   

      

شرف أويس محمد المحامي  

مالرحي الرحمن هللا بسم  
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: وعرفان شكر كلمة  

 آله وعلى محمد سيدنا على هللا وصلى العالمين رب هلل الحمد-

.أجمعين وأصحابه  

  

 رئيس األساتذة السادة إلى واالمتنان الكبير بالشكر أتوجه بداية

 جهد من يبذلونه بما بدمشق المحامين نقابة فرع مجلس وأعضاء

  .والعروبة الحق كلمة وإعالء الوطن سبيل في

 

 فراس المحامي االستاذ إلى واالمتنان الشكر بعميق أتوجه كما

 لي فكان  المحاماة مهنة تعليميو تدريبي على أشرف الذي ريحاوي

.مرشد أفضل و معلم رخي  

  

 كرمني الذي العلبي حمدي المحامي االستاذ إلى الجزيل والشكر

هذا. المتواضع بحثي على اإلشراف بقبول  

التقدير.و المحبة  كل جميعا مني  فلكم  

                  

 

                                                                                   شرف أويس دمحم المحامي                                         
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                                                    مخطط البحث

                                                                    
األول:الباب   

ف الغائب وأقسامه في الفقه اإلسالمي الفصل األول :تعري

  والقانون

الفصل الثاني: تعريف المفقود وأقسامه في الفقه اإلسالمي 

 والقانون

 

 الباب الثاني :أحكام الغائب في الفقه اإلسالمي والقانون

 الفصل األول :أحكام القضاء المتعلقة بالغائب

يةألحوال الشخصلثاني: أحكام الغائب المتعلقة باالفصل ا  

 الفصل الثالث: األحكام المالية المتعلقة بالغائب

 

 الباب الثالث : أحكام المفقود في الفقه االسالمي والقانون

 بموتهمفقود متى يحكم بحياته ومتى يحكم الفصل األول: ال

 الفصل الثاني: األحكام المتعلقة بزوجة المفقود

 األحكام المتعلقة بأموال المفقود  الفصل الثالث:

   وأمواله  ل الرابع: ظهور المفقود وأثر ذلك على زوجتهالفص

 الخاتمة : أثر االتصاالت الحديثة في أحكام الغائب والمفقود
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 الباب األول                         

الفصل األول :تعريف الغائب وأقسامه في الفقه االسالمي _

 والقانون

 تعريف الغائب في الفقه : -أوالا 

 عمممن وبعمممد :بمممان بمعنمممى يغيمممب غممماب ممممن فاعمممل اسمممم: ةاللغببب فبببي الغائبببب-أ

 .وغائبون وغياب غيب الغائب: عجم و ,غيب والمصدر, المكان

 " االسالمي الفقه في  " االصطالح في الغائب-ب

   ,  اللغوية المعاني حدىإ وهو ,النظر عن غاب من كل هو الفقهاء عند الغائب

                                      . اءالفقه بين فيه خالف ال التعريف في القدر وهذا

 : عليه بناء غائبا االنسان يعد الذي الضابط اختلفوا أنهم إال

 سممواء ,النظممر عممن غمماب مممن يشمممل الغائممب أن إلممى الفقهمماء جمهممور فممذهب

 يعلممممم ولممممم خبممممر  وانقطممممع فقممممد أم, كتابممممه وأتممممى, وخبممممر  موضممممعه أعلممممم

 فممممي اختلفمممموا معينممممة افةلمسمممم بعيممممد يكممممون أن أكثممممرهم واشممممترط, ضممممعهمو

 . تقديرها

 علم من "هو  الفقهاء اصطالح في الغائب إن :فقالوا المالكية وخالف-

 مع فأكثر أيام عشرة مسيرة بلد  عن الغائب يبعد أن واشترطوا " موضعه

                                                                                        الحاضر. حكم في فهو وإال ,غائبا   يعد كي الخوف مع فأكثر يومين أو, األمن

 .موضعه يعلم لم الذي الشخص هو عندهم المفقود أما

 ويحكمممم بينتمممه تسممممع المممذي الغائمممب أن أقممموالهم بعممم  فمممي الشمممافعية ورأى -

 بعمم  فممي المسممافة هممذ  وحممدد , بعيممدة بمسممافة الكممائن هممو بموجبهمما عليممه

 الحنابلة. هإلي ذهب ما هذاو ,القصر بمسافة األقوال

 بالبلممممد الحاضممممر نإ بممممالقول: ورالجمهمممم عممممن والظاهريممممة الحنفيممممة وينفممممرد

 يسممممري ال ولالقمممم وهممممذا , عنممممدهم غائبمممما   د  ع ممممي   الحكممممم مجلممممس عممممن الغائممممب

 ممممثال المممولي غيبمممة مسمممألة ففمممي الفقهيمممة المسمممائل بقيمممة علمممى طردمضممم بشمممكل

 الغائممممب األقممممرب وليالمممم مممممن الواليممممة النتقممممال يشممممترطون الحنفيممممة أن نجممممد
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 وهممذا ,القصممر مسممافة األقممرب الممولي يغيممب أن الحاضممر األبعممد الممولي إلممى

                                                             . عندهم البعيدة الغيبة حد هو

 تعريف الغائب في القانون: -ج

 موطنمممه عمممن غممماب المممذي الشمممخص " بأنمممه الغائمممب القمممانونيين بعممم  عمممرف

 " الشك حولها يقوم ال محققة حياته لكنو

 ألحممق فقممد ,آخممر رأي لممه كممان السمموري الشخصممية األحمموال قممانون أن غيممر

 يممأتي ممما علممى تممنص والتممي منممه /203/ المممادة فممي وذلممك بممالمفقود الغائممب

:  

 إلمممى الرجممموع ممممن قممماهرة ظمممروف منعتمممه المممذي كمممالمفقود الغائمممب "يعتبمممر

 ,سمممممنة ممممممن أكثمممممر ممممممدة عنمممممه كيممممملبو أو بنفسمممممه شممممم ونه إدارة أو ,مقاممممممه

 " غير  مصالح أو مصالحه بذلك وتعطلت

 حياتمممه كانمممت ممممن أن علمممى نصمممت فقمممد القمممانون همممذا ممممن /202 / الممممادة أمممما

 همممذ  أن ممممع, المفقمممود أنمممواع ممممن نممموع همممو, مكمممان لمممه يعمممرف وال محققمممة

 فمممي القمممانون اضمممطراب علمممى يمممدل ممممما, عينمممه الغائمممب علمممى تنطبمممق الحالمممة

 . المسألة هذ 

ا ث  : اإلسالمي الفقه في الغائب أقسام -انيا

 فمممي الفقهيمممة األحكمممام عليمممه تسمممري للغائمممب محمممددا   تقسممميما   الفقهممماء يعتممممد لمممم

 لفقهيممممةا ئلاالمسمممم خممممالل مممممن األقسممممام هممممذ  تظهممممر إنممممما, الفممممروع مختلممممف

 وأخمممرى مسمممألة بمممين مممما فيهممما واختلفممموا, التقسممميما  تعمممدد  فقمممد ,المتنممماثرة

 . الواحدة المسألة في ةكثير أحيانا   اختلفوا بل

 قسمان: عندهم فالغائب الحنابلة دعن يظهر ما الغائب تقسيما  ومن-

 ويممأتي خبممر  يعممرف الممذي الشممخص وهممو : منقطعببة غيببر غيبتببه غائببب -أ

 . كتابه

 وال خبمممر  وينقطمممع يفقمممد المممذي الشمممخص وهمممو: منقطعبببة غيبتبببه غائبببب -ب

 . موضع له يعلم
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 فممي يشممترطوا لممم أنهممم إال أيضمما   يمهمتقسمم فممي الشممافعية عليممه سممار ممما وهممذا

 . موته يتوهم حتى حاله بجهل اكتفوا إنما الموضع جهل الثاني القسم

 وإلممممى, الحيمممماة معلمممموم غائممممب إلممممى يقسممممم الغائممممب أن نممممرى التقسمممميم وبهممممذا

                                                                                                                                                                                                              المفقود. وهو الخبر مقطوع الحياة مجهول غائب

 المسمممائل خمممتالفال تبعممما   تختلمممف للغائمممب أخمممرى تقسممميما  هنممما و-

  اآلتية المسائل منها أذكر

     : الغائب على القضاء مسألة(1

 المسالة: هذ  في الفقهاء أقوال تعدد 

    و الحكممممم  مجلممممس عممممن الغائممممب: إلممممى يقسممممم :والظاهريببببة الحنفيببببة عنببببد-أ

 مطلقا   البلد عن ئبالغا

                                                                                 : المالكية عند-ب

 إلمممى يممموم مسمممافة موطنمممه عمممن عمممديب المممذي وهمممو: الغيببببة قريبببب غائبببب-1

 األمن مع مأيا ثالثة

 ايمممام عشمممرة مسمممافة موطنمممه عمممن البعيمممد وهمممو: الغيببببة متوسبببط غائبببب-2

  الخوف. مع يومان أو األمن مع ونحوها

 كمممالقيروان  جمممدا   بعيمممدة بلمممدة فمممي الغائمممب وهمممو: الغيببببة منقطببب  غائبببب-3

 فةبمسمممما المالكيممممة  بعمممم  وقممممدرها ونحوهمممما المدينممممة فممممي الحكممممم وموضممممع

 . أشهر أربعة

 الحنابلمممة وبعممم  الشمممافعية, جمهمممور ذهمممب : والحنابلبببة الشبببافعية  عنبببد -ج

 الغائممب علممى الحكممم يجيممزوا لممم الشممافعية أن إال, واحممد قسممم الغائممب أن إلممى

 ليممهإ العممودة مممن يممتمكن ولممم ,مبكممرا امتممهإق مكممان مممن خممر  قممد كممان إذا إال

 .الليل أول في

 يبعمممد أن اشمممترطوا فقمممد المعتممممد قمممولهم يفممم والحنابلمممة, الشمممافعية بعممم  أمممما-

  . القصر مسافة الغائب
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 : الزوج بتغيب للضرر الزوجين بين التفريق مسألة(2

 بنممماء اخمممتالفهم كمممان إنمممما, للمسمممافة المسمممألة همممذ  فمممي الفقهممماء يتعمممر  لمممم

 : ومدتها الغيبة سبب على

 بسممممبب التفريممممق جممممواز عممممدم إلممممى ظاهريممممةوال والشممممافعية الحنفيممممة فممممذهب

 أم ممممدتها أطالمممت سمممواء, خمممرىوأ غيبمممة بمممين يفرقممموا ولمممم, مطلقممما غيمممابال

  قصر 

 بغيممماب الممممرأة تضمممرر  إذا التفريمممق بجمممواز القمممول إلمممى المالكيمممة وذهمممب

 والغيممماب القصمممير الغيممماب ينبممم يفرقمممون أنهمممم يفيمممد وهمممذا, الطويمممل زوجهممما

  . الطويل

 : حالتين بين فرقوا فقد الحنابلة أما

 . الغياب مدة طالت ولو لعذر الزو  غيبة تكون أن ـ1

 بممممين يفممممر  أن القاضممممي فيملممممك ,عممممذر لغيممممر الممممزو  غيبممممة تكممممون أن ـمممم2

 األولى. دون الثانية حالةال في وزوجته الغائب

 : بسببها التزويج لألبعد يجوز التي الولي غيبة مسألة (3

 حمممد فمممي الخمممتالفهم اتبعممم وذلمممك ,هنممما للغائمممب تقسممميمهم فمممي الفقهممماء اختلمممف

 : اآلتية قوالاأل على الغيبة

 قسمممم المسمممألة همممذ  فمممي عنمممدهم الغائمممب : والحنابلبببة والشبببافعية الحنفيبببة -1

 : الغيبة حد بيان في اختلفوا أنهم إال, واحد

 حمممد أن إلمممى, والحنابلمممة فعيةوالشممما عنمممدهم بمممه المفتمممى فمممي الحنفيمممة فمممذهب

 . القصر تفو  مسافة الولي يغيب أن الغيبة

 حضمممور  انتظمممر لمممو, مسمممافة المممولي يغيمممب بمممأن المبسممموط صممماحب وحمممددها

 ." االصح هو :"هذا وقال حضر الذي الكفء ا لف رأيه استطالع أو
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 المممممولي يكمممممون أن: منقطعبببببةال الغيببببببة حبببببد أن الحنفيبببببة بعببببب  ورأى-2

 مفقممودا يكممون أن أو أثممر  علممى يوقممف فممال ,موضممع إلممى موضممع مممن جممواال  

 . خبر  يعرف ال

 نهفإ القصر مسافة دون كان إن أنه إلى :أقوالهم أحد في الشافعية وذهب-3

بعيد. سفر في المسافر حكم فحكمه متعذر استئذانه ألن ,غائبا يعد
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 الثانيالفصل                         

 تعريف المفقود وأقسامه في الفقه اإلسالمي والقانون 

 : أوالا : تعريف المفقود

  غيابوال عوالضيا :العدم الفقد من المفقود: اللغة في المفقود -أ

ا  المفقبببود تعريبببف -ب  فمممذهب للمفقمممود تعمممريفهم فمممي الفقهممماء اختلمممف: شبببرعا

: 

 همممو )) :المفقمممود عمممن حديثمممه دنمممع المبسممموط صممماحب يقمممول : الحنفيبببة-1

 باعتبمممار األثمممر خفمممى   ولكنمممه, حالمممه أول باعتبمممار حمممي همممو لموجمممود اسمممم

 قمممد , هيجدونممم ال  مسمممتقر   أثمممر ولخفممماء ,يجمممدون طلبمممه فمممي وأهلمممه , مآلمممه

 إلمممى يصممملون ربمممما بالجمممد و, أثمممر  علممميهم واسمممتتر ,خبمممر  علممميهم انقطمممع

 .(( التناد يوم إلى اللقاء خريتأ وربما ,المراد

 بلمممد  عمممن غممماب المممذي همممو المفقمممود )) الفقهممماء تحفمممة صممماحب ويقمممول -

 يظهمممر ولمممم زممممان ذلمممك علمممى مضمممىو رجممماء لعودتمممه يعمممرف ال بحيمممث

 .(( رجاء

 : الحالتين هاتين عن تخر  ال الحنفية عند التعاريف ىم د أن أي-

  موته أو بحياته الجهل جانب  إلى المكان جهل اشتراط : األولى الحالة

  . فقط المو  أو الحياة جهل بشرط :االكتفاء الثانية الحالة

 ويمكمممن خبمممر  انقطمممع ممممن " بأنمممه المفقمممود المالكيمممة عمممرف : المالكيبببة-2

  خبر . علم الذي األسير : خبر  انقطع بقولهم يخر  " عنه لكشفا

 يمكمممممن ال المممممذي المحبممممموس عنمممممه : الكشمممممف يمكمممممن بقمممممولهم ويخمممممر       

 كمممنأم وإذا ,مفقمممودا   كمممان األسمممير خبمممر انقطمممع اذا وبالتمممالي ,عنمممه الكشمممف

 مفقودا . كان المحبوس عن الكشف
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 يعمممد ال العمممدو أر  فمممي يفقمممد المممذي األسمممير أن مالمممك اإلممممام عمممن والمنقمممول

 . أسر بعدما موقفه وال عهموض يعرف لم وإن ,مفقودا  

 خبمممر انقطمممع فمممإذا حالمممه وجهمممل خبمممر  انقطمممع ممممن المفقمممود : الشبببافعية-3

 يممدخل فممال السممجين أممما الشممافعية عنممد مفقممودا   يعممد حالممه يعلممم ولممم األسممير

 .المفقود تعريف في

 الخبممممر انقطمممماع وهمممم المفقممممود فممممي األساسممممي الشممممرط: الحنابلببببة-4

 النقطمممماع مممممو  وال حيمممماة هلمممم تعلممممم ال مممممن هممممو)) : عنممممدهم فمممالمفقود

 يخممممر ,و خبممممر  انقطممممع إذا عنممممدهم مفقممممودا   يعممممد فاألسممممير (( خبممممر 

 .  لمفقودل الحنابلة تعريف من السجين

 : المفقود تعريف في الفقهاء آراء خالصة إن

 جهلممممت مممممن وهممممو للمفقممممود شممممتر م وصممممف علممممى الفقهمممماء آراء اجتمعممممت

 األسير عدا وموته حياته

  قولين في وذلك والسجين األسير في هو قهاءالف بين النزاع موضع إن 

 االمممام قممول وهممو يعلممم لممم أم, موضممعه أعلممم سممواء مفقممودا   األسممير يعممد ال -أ

 .مالك

 بممممأن المفقممممود فممممي اشممممترط ممممما يحقممممق أن بشممممرط مفقممممودا   األسممممير يعممممد -ب

 والحنابلمممة والشمممافعية الحنفيمممة عنمممد وذلمممك حالمممه يعلمممم ال وأن ,خبمممر  ينقطمممع

 . المالكية وبع , يةوالزيد والظاهرية

 ظممماهر كمممان إذا مفقمممودا   يعمممد ال أنمممه الفقهممماء جمهمممور رأى فقمممد السمممجين أمممما-

 وتعممممذر, مصممممير  وجهممممل ,حالممممه خفممممي فممممإن ,عنممممه الكشممممف وأمكممممن الحممممال

 إذا السممممجين أن رأوا ينالممممذ للمالكيممممة خالفمممما   , مفقممممودا   كممممان عنممممه الكشممممف

 يعممممد فممممال عنممممه الكشممممف يمكممممن لممممم وإن ,مفقممممود فهممممو عنممممه الكشممممف أمكممممن

 مفقودا .
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ا  المفقود تعريف -ج   : قانونا

 األحممموال قمممانون ممممن/202/ الممممادة فمممي المفقمممود السممموري القمممانون فعمممر  

 كانممت أو موتممه مممن حياتممه تعلممم فلممم غمماب مممن)) : بأنممه السمموري الشخصممية

 .(( مكان له يعرف ال ولكن ,محققه حياته

 ,أخبمممار  توانقطعممم غممماب المممذي الشمممخص : بأنمممه القمممانونيين بعممم  وعرفمممه

 . ميت  أم هو أحي يعرف وال

 فقمممد ,للمفقمممود تعريفمممه فمممي الفقهممماء خمممالف قمممد السممموري القمممانون أن ويالحممم 

 عنممد مفقممودا   يعممد ال وهممذا ,مكممان لممه يعممرف ولممم حياتممه علمممت مممن فيممه أدخممل

 . اإلقامة جهولم حي إنسان هو إنما الفقهاء من أحد
 

ا   أقسام المفقود : -ثانيا

 : ي الفقه اإلسالميأقسام المفقود ف _1

 إلمممى النظمممر دون ,واحمممد نممموع المفقمممودين أن إلمممى والشمممافعية الحنفيمممة ذهمممب

 المممذي المكمممان أو ,ذلمممك رافقمممت التمممي األحممموال أو فيمممه فقمممدوا التمممي الظمممروف

 . الفقد حاال  بيان الفريق هذا يتناول ولم ,فيه فقدوا

 ظممروف ببحسمم أقسممام عممدة إلممى المفقممود قسممموا فقممد والحنابلممة المالكيممة أممما

 التممممممي واألحممممموال الظممممممروف أو, فيهممممما فقممممممدوا التمممممي األر  أو ,غيبمممممتهم

                                                                                        : اآلتي وفق الفقدان حالة أحاطت

 : أقسام عدة له المالكية عند المفقود: المالكية-1   

 االسمممالم بمممالد فمممي المفقمممود تحتمممه ويمممدخل ماالسمممال بمممالد فمممي المفقمممود -أ

 . خبر  وانقطع البحر في سافر ومن, الطبيعية الظروف في

  الحرب( )أر  االعداء بالد في المفقود -ب

 ,( الفممممتن )زمممممن بعمممم  مممممع بعضممممهم المسمممملمين اقتتممممال فممممي المفقممممود - 

 كالطمممماعون الوبمممماء زمممممن فممممي المفقممممود القسممممم هممممذا فممممي بعضممممهم وأدخممممل

 . مستقال   جعله من ومنهم,
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 . الكفار مع القتال في المفقود-د

 : إلى المفقود يقسم : الحنابلة عند-2

 حيممما بقممما   الظمممن علمممى يغلمممب بمممأن السمممالمة ظاهرهممما غيبمممة فمممي المفقمممود -أ

 . خبر  يعلم ولم ,للسياحة أو للعلم طلبا   كالمسافر

 كممممن ,موتمممه ظممنال علمممى يغلمممب بممأن الهمممال  ظاهرهممما غيبممة فمممي المفقممود-ب

 بممين بفقممد وكالجنممدي خبممر  يعلممم وال ,يعممود فممال ةقريبمم حاجممة قضمماءل يخممر 

 .القتال في الصفين
 

 _ أقسام المفقود في القانون :2

 : قسمين إلى المفقود السوري القانون قسم

 . مماته أو حياته فيها تعرف ال التي الحالة -أ

 معروف غير مكانه ولكن فيها محققة حياته تكون التي الحالة -ب

 الغيممماب حالمممة فمممي أدخمممل قمممد السممموري القمممانون أن لنممما يظهمممر تقسممميمال وهمممذا

 المفقمممود حممماال  ممممن حالمممة وجعلهممما محققمممة حياتمممه تكمممون المممذي لشمممخصل

 .  الفقهاء آراء بذلك مخالفا

 خلمممط قمممد السممموري الشخصمممية األحممموال قمممانون أن نسمممتنت  ذلمممك خمممالل ممممن

 مكانمممهو محققمممه حياتمممه كانمممت  ممممن أدخمممل هأنمممب ذلمممك  والمفقمممود الغائمممب بمممين

 علممممى /203/ المممممادة فممممي صممممراحة نممممص بممممل الفقممممدان زحي  مممم فممممي مجهمممموال

 منعتممممه الممممذي كممممالمفقود الغائممممب يعتبممممر" فقممممال بممممالمفقود الغائممممب إلحمممما 

 أو ,بنفسمممممه هشممممم ون دارةإ أو ,مقاممممممه إلمممممى الرجممممموع ممممممن قممممماهرة ظمممممروف

 مصمممالح وأ ,مصمممالحه بمممذلك وتعطلمممت ,سمممنة ممممن أكثمممر ممممدة عنمممه بوكيمممل

 ال أنممممه إال عنممممه قضممممائي وكيممممل إقامممممة يجممممازف إن اإللحمممما  وهممممذا " غيممممر 

 أو لممم ر  اسمممتحقاقه فمممي كمممالحق, األخمممرى األحكمممام نمممم العديمممد فمممي يجممموز

 .بذلك يخصه لم والقانون تركته توزيع
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 الباب الثاني                    

 أحكام الغائب في الفقه اإلسالمي والقانون

 الفصل األول :أحكام القضاء المتعلقة بالغائب 

 قضمممية أي فمممي النمممزاع طرفمممي أحمممد همممو القضممماء مسمممألة فمممي بالغائمممب يقصمممد

 . القضاء مجلس في تطرح بها الفصل يراد

 يكون عندما عليه المدعى الخصم به يقصد الغائب على القضاء حالة ففي

 القضاء. مجلس عن غائب

 سيفصممل الممذي الغائممب الشممخص بممه فيقصممد للغائممب  القضمماء حالممة فممي أممما

 حممال فممي وذلممك عنممه مممدعى هبوصممف بممل مممدعيا   كونممه جهممة مممن ال لممه الحكممم

 .فالغائمممب منمممه يممملتوك دونمممما عنمممه باالدعممماء حاضمممر وقيمممام مالمممه عمممن بمممهغيا

   .حكما   المدعي بمقام هنا
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 الغائب على القضاء : األول المبحث
 

 غائب في الفقه اإلسالمي :حكم القضاء على ال -1

  : مذهبان هنا 

 :الغائب على القضاء جواز: األول المذهب-

 الغائمممب علمممى بالقضممماء للقاضمممي السمممماح إلمممى الممممذهب همممذا أصمممحاب ذهمممب

 ممممما وهممممذا, للحكممممم المطلوبممممة الشممممروط وتمممموافر , ذلممممك المممممدعي طلممممب إذا

 ذلممممك جممممواز إلممممى ذهممممب وكممممذلك, الماجشممممون ابممممن إال المالكيممممة إليممممه ذهممممب

 والظاهريمممة أحممممد األممممام عمممن المممروايتين إحمممدى فمممي والحنابلمممة, لشمممافعيةا

 . والزيدية

 : الغائب على القضاء من : الثاني المذهب-

 الغائممب علممى يحكممم أن للقاضممي لمميس إنممه إلممى المممذهب هممذا أصممحاب ذهممب

 واإلممممام ,الحنفيمممة إليمممه ذهمممب مممما وهمممذا ,عنمممه وكممميال   يقممميم أو يحضمممر حتمممى

 الماجشمممون وابمممن باضممميةواإل ,عنمممه المنقمممولتين نالمممروايتي حمممدىإ فمممي أحممممد

 .المالكية من

  

 _ حكم القضاء على الغائب في القانون :2

 : المدنية الحاكمات أصول قانون في -أوالا 

 السمممموري المدنيممممة المحاكممممما  أصممممول قممممانون مممممن /113/ المممممادة نصممممت

 أو وجاهيمممممة بصمممممورة إال المحاكممممممة جمممممريت أن يجممممموز ال)) : أنمممممه علمممممى

 .(( جاهي لوا بمثابة

 تصمممدر فاألحكمممام ,الغيابيمممة األصمممول ألغمممى القمممانون أن يتبمممين المممنص همممذاوب

 إلغمممماء إال لمممميس التعممممديل وهممممذا, الوجمممماهي بمثابممممة أو, وجاهيممممة إممممما دائممممما

 أن البممممد ادعمممماء أي فممممي الحكممممم ألن, حقيقتممممه فممممي الغائممممب علممممى للقضمممماء

 ,وموعممممدها الممممدعوى بموضمممموع عليممممه المممممدعى إبممممال  بعممممد ولكممممن يصممممدر
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 يعممممد ال غيابممممه فممممإن تهممممرب أو ,الحضممممور عممممن عليممممه المممممدعى امتنممممع ذافممممإ

 . بحقه حكم اصدار لعدم مسوغا  

 جلسممممما  عليمممممه والممممممدعى الممممممدعى حضمممممر إذا وجاهيممممما   الحكمممممم دويعممممم ـممممم

 قمممانون ممممن /114/ الممممادة فمممي ورد مممما وهمممذا بعضمممها أو كلهممما المحكممممة

 : يأتي ما على نصت التي المحاكما  أصول

 الخصمممومة اعتبمممر  جلسمممة أيمممة فمممي عليمممه لممممدعىوا الممممدعى حضمممر إذا"

 ". ذلك بعد تخلف ولو حقه في وجاهية

 حضمممور يكمممون أن  القضمممايا ممممن العديمممد فمممي اشمممترط القمممانون همممذا وأيضممما  

 از أجمم مممن عممدا فيممما وذلممك ,يمثلممونهم محممامين بواسممطة الممدعوى أطممراف

 وفمممي ,ألقاربمممه أو لزوجتمممه أو لمممه دعممموى فمممي بنفسمممه المرافعمممة المحكممممة لمممه

 عمممممدا, الشمممممرعية والقضمممممايا الصممممملح محكممممممة فيهممممما تنظمممممر التمممممي لقضممممماياا

 أصمممول قمممانون ممممن /104/ الممممادة فمممي ورد مممما همممذا واإلر  النسمممب دعممماوى

  . المحاكما 

 ترفممع محممام توكيممل عممن وامتنممع الخصممم حضممر ولممو أنممه المممادة هممذ  وأكممد 

 وجاهيا   لحكما ويعتبر بحقه غيابيا   الدعوى

ـا  : الجزائية حاكماتالم أصول قانون في ثانيا

 أنمممه غيمممر الغائمممب علمممى الحكمممم الجزائيمممة المحاكمممما  أصمممول قمممانون أجممماز

 المحممماكم أممممام الخصممموم إبمممال  أوجمممب حيمممث ,عليمممه الممممدعى إبمممال  اشمممترط

 أو الجنائيمممة المحممماكم فمممي أمممما ,المحاكممممة لحضمممور الصممملح ومحممماكم البدائيمممة

 المحكممممة إلمممى يحضمممر لمممم أو الممممتهم علمممى القمممب  يمكمممن لمممم فمممإذا الجنايممما 

 رئممميس فمممإن ,بمممالفرار الذ أو ,االتهمممام قمممرار تبليغمممه ممممن أيمممام عشمممرة خمممالل

 لممممم فممممإن ,للحضممممور  أيممممام عشممممرة مممممدة يعطيممممه بممممهائن أو الجنايمممما  محكمممممة

             العدالة وجه من فارا   د  ع   يحضر

 تحكممممم أن فممممي السمممملطة مطلممممق الجنايمممما  لمحكمممممة يحممممق الحالممممة  هممممذ فممممي

 وتقريمممر  باإلدانمممة إمممما قناعتهممما حسمممب (الغائمممب) ارالفممم الممممتهم علمممى غيابيممما  

 . المس ولية وعدم بالبراءة أو العقوبة
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  الغائب على بالقضاء المتعلقة األحكام: الثاني بحثمال

 ألةسبببببم فبببببي ببببببه يعتبببببد البببببذ  الغيببببباب :ضبببببابط األول المطلبببببب

 الغائب على القضاء

 : على الفقهاء اتفق 

 لغيمممر وتغيمممب القضممماء مجلمممس ممممن قريبممما   كمممان إذا عليمممه الممممدعى أن (علمممىأ

 عنه جبرا   القاضي أحضر  عذر

 مممن أكثممر كمسممافة جممدا   بعيممدة غيبممة المحكمممة بلممد عممن بعيممدا   كممان لممو ب(وأنممه

 غائبا   يعد األمن مع أيام عشرة

 نقطتين: في واختلفوا

 عممممن وتغيممممب ,بالبلممممد حاضممممرا   عليممممه المممممدعي كممممان إن: األولببببى النقطببببة- 

 دعوته؟ وتسمع غائبا   بذلك يعد فهل الحكم لمجلس الحضور

 مجلمممس عمممن غائبممما   يعمممد ال أنمممه ,والشمممافعية ,المالكيمممة وهمممم :الجمهبببور ذهبببب

 يعتبمممر أنمممه إلمممى الظاهريمممة ذهمممب بينمممما حضمممور  دون عليمممه ويحكمممم الحكمممم

  غائبا  

  أيام عشرة من أقل لمسافة البلد خار  البعيد حالة هي: الثانية النقطة-

  :أقوال على ااختلفو

 الليممل أوائممل إلممى الفجممر طلمموع مممن يمموم مسممافة مسمميرة الغائممب ديبعمم: األول

 الشافعية عند المعتمد هذا

 ,الشممممممافعية بعممممم  رأي وهممممممذا القصمممممر مسممممممافة الغائمممممب يبعممممممد: الثببببباني

  .والزيدية ,والحنابلة

 أو ,األممممن ممممع أيمممام عشمممرة مسمممافة المجلمممس عمممن يبعمممد الغائمممب إن: الثالبببث

  .ةالمالكي رأي وهو ,الخوف مع فأكثر يومين

 .الشافعية عند قول وهو القاضي والية خار  كان من الغائب: الراب 
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:الحقبببببوي التبببببي يجبببببر  فيهبببببا القضببببباء علبببببى  المطلبببببب الثببببباني

 الغائب 

 اتجاهين: هنا 

 فممممي الغائممممب علممممى بالقضمممماء القممممول إلممممى أصممممحابه ذهممممب: األول االتجببببا -

 يفمممر  ولمممم, الحقمممو  كافمممة فمممي الحاضمممر علمممى يقضمممي كمممما الحقمممو  كافمممة

 الظاهريمممة قمممول وهمممذا العبممماد وحقمممو  هللا حقمممو  بمممين القمممول همممذا بأصمممحا

 الشافعية عند وقول

 فمممي الغائمممب علمممى بالقضممماء القمممول إلمممى أصمممحابه ذهمممب: الثببباني االتجبببا -

 أم, والعممممرو  كالممممديون ,ماليممممة أكانممممت سممممواء ,بالعبمممماد المتعلقممممة الحقممممو 

 قضمممايا وفمممي العبممماد بحقمممو  المتعلقمممة  والتعزيمممرا  كالعقوبممما  ماليمممة غيمممر

                                                                                  والطممممممممممممممال  والرضمممممممممممممماع كالنسممممممممممممممب ,الشخصممممممممممممممية األحمممممممممممممموال

 أم حمممدا   أكانمممت سمممواء الغائمممب علمممى فيهممما يقضمممى فمممال تعمممالى هللا حقمممو  أمممما

 أممممر فمممي العبمممد وحمممق هللا حمممق فيهممما يجتممممع التمممي الحممماال  فمممي أمممما ,تعزيمممرا  

 المالكيممة قممول وهممذا  ,القطممع دون بالمممال فيقضممى مممثال   ,السممرقة كحممد واحممد

 قممممول همممموو _المتوسممممطة الغيبممممة فممممي العقممممار اسممممتحقا  دعمممموى فممممي إال_

 .والزيدية ,والحنابلة ,األظهر في الشافعية
 

 :اليمين في مسألة الدعوى على الغائب  المطلب الثالث-

 علمممى لمممه حقممما   القاضمممي أممممام النممماس ممممن أحمممد   يمممدعي :أن المسمممألة صمممورة

 لمممه يحكمممم فهمممل ,العادلمممة بالبينمممة دعممموا  صمممد  الممممدعي أثبمممت فمممإذا, الغائمممب

 يحلممممف أن للحكممممم يشممممترط  أم ,البينممممة هممممذ  علممممى اعتمممممادا   الغائممممب علممممى

 به؟ للمحكوم واستحقاقه دعوا  صحة على المدعي

 فمممذهب ,ذلمممك فمممي الغائمممب علمممى القضممماء بجمممواز القمممائلون الفقهممماء اختلمممف

 ,الوجمممموب عممممدم إلممممى آخممممرون ذهممممب حممممين فممممي ,الوجمممموب إلممممى بعضممممهم

 ذلك: تفصيل يأتي وفيما ,االستحباب إلى آخرون وصرفها
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 الغائمممب علمممى الممممدعي تحليمممف وجممموب إلمممى أصمممحابه ذهمممب: األول القبببول-

 ,المالكيمممة عنمممد المعتممممد همممو القمممول وهمممذا ,العادلمممة بالبينمممة دعممموا  إثبممما  بعمممد

 .الحنابلة عند وحةالمرج الراوية وهو ,الشافعية عند واألصح

 قيممام بعممد المممدعي تحليممف وجمموب عممدم إلممى أصممحابه ذهممب الثبباني: القببول-

 ,عنممممدهم المرجوحممممة الروايممممة فممممي المالكيممممة قممممول وهممممذا, العادلممممة البينممممة

 .المشهورة الرواية في والحنابلة ,والشافعية

 إلممى الوجمموب عممدم رفصمم إلممى عنممدهم المرجمموح القممول فممي الشممافعية وذهممب

                                                                                         صمراحة ذلمك علمى نصموا وقمد ,الممدعي يحلمف أن يستحب لوافقا ,االستحباب

 إال المالكيمة يمذكر ولمم باالسمتحباب القمول عمنهم يرد فلم: والحنابلة المالكية أما

 .فقط للحكم مقوية :أي ,استظهار يمين أنها

 

 :تنصيب الوكيل عن الغائب في القضاء  المطلب الراب  -

 ,متعمممزرا   أو, غائبممما   عليمممه الممممدعى وكمممان آخمممر علمممى حقممما   إنسمممان ادعمممى إذا

 ,الخصممممومة فممممي يمثلممممه عنممممه وكمممميال   القاضممممي ينصممممب فهممممل ,متواريمممما   أو

 منكر؟ إنكار بعد البينة لتكون ,به المدعي إنكار في عنه وينوب
 

 : ذلك في الفقهاء اختلف

 أن فللقاضممممي ,بممممالجواز القممممول إلممممى الحنفيممممة ذهممممب الحنفيببببة: :مببببذهب والا أ

 ,القضمماء لمجلممس يحضممر ولممم بيتممه فممي اختفممى إذا الخصممم عممن وكمميال   يقمميم

 ,يحضممر لممم إن ليممهع سمميحكم بأنممه وإفادتممه هإعالممم يممتم أن لممذلك ااشممترطوو

 . عندهم المذهب هو وهذا

 إلمممى ذهبمموا الممذين رهممموالجم عنممد األقمموال تعمممدد : الجمهببور مببذهب ثانيببا:

 اثنين: اتجاهين تحت أقوالهم إدرا  ويمكن ,الغائب على القضاء جواز

 إلممممى ,لحنابلمممةوا ,األصمممح فمممي والشممممافعية, المالكيمممة ذهمممب: األول االتجبببا -

 الغائمممب أن ذلمممك ,الغائمممب عمممن ينكمممر وكيمممل ببتنصمممي يلمممزم ال القاضمممي أن
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 عمممدم همممذا قتضمممىوم ,كمممذبا   الوكيمممل إنكمممار فيكمممون بمممالحق مقمممرا   يكمممون ربمممما

   الوكيل تنصيب جواز

 القاسممم وابممن, الضممعيفة األقمموال أحممد فممي الشممافعية ذهممب: الثبباني االتجببا - 

 .الغائب عن الوكيل بتنصيب ملزم القاضي أن إلى المالكية من
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  له القضاء بقصد الغائب عن االدعاء :ثالثال المبحث  
 

 عن الغائب بقصد القضاء له  دعاءاالحكم  : المطلب األول 

 التالية: األقوال على المسألة في الفقهاء اختلف

 ال :وقمممالوا ,لمممدعوىا همممذ  سمممماع عمممدم إلمممى أصمممحابه ذهمممب: األول القبببول-

 منمممع المممذي حنيفمممة أبمممي ل ممممام القمممول وهمممذا ,مطلقممما   لغائمممبل القضممماء يجممموز

 ,كيممةالمال بعمم  قممول وهممو سممواء حممد علممى ولممه الغائممب علممى القضمماء مممن

 . أيضا   والشافعية

 للغائمممب القضممماء جمممواز إلمممى القمممول همممذا أصمممحاب ذهمممب الثببباني: القبببول-

 عنمممه يخاصمممم أن لمممه حقممما   يطلمممب غائمممب عمممن قمممام ممممن يسمممتطيع حيمممث ا  مطلقممم

 .يكن لم أم للغائب قريبا   أكان سواء توكيل, ثمة يكن لم وإن ذلك في

 قممممول وهممممو, الغائممممب بحممممق يطالممممب مممممن يوكممممل أن للقاضممممي أن رأوا كممممما 

 عنممممد قممممول وهممممو ,المالكيممممة مممممن القاسممممم وابممممن ,الحنفيممممة مممممن الصمممماحبين

 .الشافعية

 الحنابلممممة عنممممد وذلممممك تبعمممما   إال للغائممممب القضمممماء يجمممموز ال الثالببببث: القببببول-

 .والشافعية

 

 :القضاء للغائب في القانون  المطلب الثاني

 ذلمممك أن غيمممر ,صمممراحة   للغائمممب القضممماء عمممن للحمممديث القمممانون يتعمممر  لمممم

 ,حاضممر غيممر المممدعي لكممون نظممرا   عمماءاالد لحممق بحثممه خممالل مممن ديسممتفا

 ,مدعيممممة جهممممة هنمممما  تكممممون أن قضممممية أي فممممي حكممممم لصممممدور يشممممترط ذإ

 ,غائبمممةاالدعاء لهممما يحمممق التمممي الجهمممة كانمممت فمممإذا عليهممما ممممدعى وأخمممرى

 االدعممماء حمممق غيرهمممما يملمممك فهمممل ,عنهممما باالدعممماء يقممموم وكيمممل ثممممة ولممميس

 الغائب؟ عن
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 :المدنية لمحاكماتا أصول في(أ

 أي يقبمممل ال أنمممه علمممى المدنيمممة المحاكمممما  أصمممول فمممي /11 الممممادة نصمممت

 القمممممانون يقرهمممما قائمممممة مصممممملحة  فيممممه لصمممماحبه يكمممممون ال دفممممع أو طلممممب

 مباشممممرة مصمممملحة هنمممما  تكممممون بممممأن الممممدعوى لصممممحة القممممانون فيشممممترط

 لممممه عالقممممة ال الممممذي للشممممخص ولممميس ,بهمممما يتقممممدم دعمممموى أي فممممي للممممدعي

 .الدعوى إلقامة التصدي قائمال الفبالخ

 تقمممممدم إذا إال يمممممتم ال القمممممانون فمممممي للغائمممممب القضممممماء إن القمممممول وخالصمممممة

 أو ,المممدعوى شمممطب عليممه الممممدعى يطلممب ولمممم غيابمممه قبممل بإدعائمممه المممدعي

 ,القمممانون يقرهممما قائممممة مصممملحة لمممه آخمممر شمممخص عنمممه نيابمممة بالمممدعوى تقمممدم

 الممممذي كممممالقيم نممممزاعال فممممي صممممفة ذا كممممان مممممن باالدعمممماء تقممممدم أو كالممممدائنين

 . القاضي نصبه
 

 : الجزائية المحاكمات أصول قانون ب(في

 أحمممد ممممن الغائمممب عمممن نيابمممة يقبمممل ال لعممماما الحمممق دعممماوى فمممي االدعممماء إن-

 فيقبمممل ,متضمممررا   الممممدعي كمممون ذلمممك ممممن ويسمممتثنى ,العاممممة النيابمممة سممموى

 عليه. المعتدى الغائب عن نيابة منه االدعاء

 أحد من الغائب عن نيابة يقبل ال االدعاء فإن ,شخصيال الحق دعاوى في أما-

 على االعتداء نتيجة شخصي أو مباشر بشكل متضررا   المدعي كان إذا إال

    .الغائب
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 الفصل الثاني                             

 أحام الغائب المتعلقة باألحوال الشخصية            

  النكاحب المتعلقة الغائب امكأح: األول المبحث

  

 الغائب نكاح

 السمممبيل فكيمممف العقمممد مجلمممس عمممن النكممماح عقمممد فمممي العاقمممدين أحمممد غممماب إذا

 العاقمممدين ممممن أي حضمممور نعممم الكتابمممة تنممموب همممل العقمممد؟ همممذا إجمممراء إلمممى

 الزوا ؟ عقد في الغائب عن التوكيل يصح وهل ؟غيابه حال

 :التاليتين المسألتين في - تعالى هبعون - لهسأتناو ما هذا

 :الغائب بكتاب لنكاحا عقد

  قولين على الغائب على بالكتابة  الزوا  عقد صحة في الفقهاء اختلف

 ,قمممول فمممي والحنابلمممة ,وجمممه فمممي والشمممافعية ,الحنفيمممة ذهمممب: األول القبببول-

 عديممدة صممور الغائممب ةولكتابمم الغائممب مممن بالكتابممة لنكمماحا عقممد جممواز إلممى

 :منها أذكر

 الشممممهود أحضممممر  الكتمممماب بلغهمممما فممممإذا ,يخطبهمممما إليهمممما الغائممممب يكتممممب أن

 :كتمممب قمممد فالنممما   إن :تقمممول أو ,منمممه نفسمممي زوجمممت :وقالمممت ,علممميهم وقرأتمممه

 فمممي تقمممل لمممم إن أمممما, منمممه نفسمممي زوجمممت أنمممي فأشمممهدوا ,نفسمممك زوجينمممي

 كممممالم الشممممهود سممممماع ألن ينعقممممد فممممال ,نفسممممي زوجممممت :سمممموى حضممممرتهم

 ائمممبالغ كتممماب إسمممماعهم ممممن لمممذلك بمممد فمممال النكممماح لصمممحة شمممرط العاقمممدين

 .الحاضر وقبول
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 ,المممممممذهب فممممممي والشممممممافعية, المالكيممممممة جمهممممممور ذهممممممب:الثبببببباني القببببببول-

 بالكتابمممة المممزوا  عقمممد صمممحة لعمممدم ,الممممذهب فمممي الصمممحيح علمممى والحنابلمممة

 .حضور أو غيبة في

 

 مممممن بالكتابممممة النكمممماح عقممممد صممممحة إلممممى ذهممممب فقممممد:السمممموري القممممانون أممممما

 الشخصمممية الاألحمممو قمممانون ممممن/7/ الممممادة فمممي ذلمممك علمممى ونمممص الغائمممب

 : وهي السوري

 غائبممما   الطمممرفين أحمممد كمممان إذا بالكتابمممة والقبمممول اإليجممماب يكمممون أن يجممموز))

 .الحنفي  المذهب ذلك في ومرجعه (( المجلس عن

 الزواج: عقد في الغائب كالةو

 مجلمممس لحضمممور غيمممر  يوكمممل أن اممممرأة أو كمممان رجمممال   للغائمممب يجممموز همممل

 تزويجه؟ في عنه لينوب العقد

 الممممزوا  ألن ,ليزوجممممه غيممممر  الرجممممل توكيممممل صممممحة علممممى قهمممماءالف اتفممممق-

   معاوضة عقد

                                                                                                                                                  

 نكاحهممما فمممي هممماغير توكيلهممما صمممحة فمممي الفقهممماء اختلمممف فقمممد الممممرأة أمممما-

 فممممي اخممممتالفهم عممممن فممممرع   هممممو هنمممما واخممممتالفهم ,غائبممممة أم كانممممت حاضممممرة

 الكيمممةالم عنمممد للممممرأة فلممميس ,بنفسمممها النكممماح عقمممد الممممرأة مباشمممرة صمممحة

 المممذين للحنفيمممة خالفممما ,بنفسمممها المممزوا  عقمممد يتلممم أن والحنابلمممة والشمممافعية

 وبنممماء ,نفسمممهاب ذلمممك تباشمممر أن لهممما عاقلمممةال البالغمممة الحمممرة الممممرأة بمممأن اقمممالو

 عقممممد فممممي وليهمممما غيممممر توكممممل أن للمممممرأة :لمممميس الجمهممممور قممممال ذلممممك علممممى

 المممولي أعطممموا أنهمممم إال ,بنفسمممها العقمممد همممذا مباشمممرة تملمممك ال هممماألن المممزوا 

 ولمممي كمممل ووكيمممل ,العقمممد همممذا يباشمممر ممممن عنمممه يوكمممل أن فلمممه ,التوكيمممل حمممق

 .حاضر أم كان غائبا مقامه يقوم
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 وأي صممحة التوكيممل بالنكمماح بممين الرجممل أممما الحنفيممة فلمميس ثمممة فممر    فمم

أن توكمممل فيمممه الممممرأة ألن الممممرأة تملمممك مباشمممرة همممذا العقمممد بنفسمممها فلهممما 

 غائبة كانت أم حاضرة.

ولمممم  ,وقمممد ذهمممب القمممانون السممموري إلمممى جمممواز التوكيمممل فمممي عقمممد النكممماح-

يفممر  بممين حاضممرا أو غائممب كممما أنممه لممم يفممر  أيضمما  فممي جممواز ذلممك بممين 

 .ستمدا  ذلك من المذهب الحنفيامرأة م وأرجلا 

                                                                                                                   التي نصت على :/8وهذا ما جاء في المادة /  

                                                                    النكاح عقد في التوكيل يجوز(1

 الوكالة. في ذلك على نصت إذا إال نفسه من  موكلته  يزو  أن للوكيل ليس(2
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 طالي الغائب الثاني: المبحث

 الحق؟ هذا يملك فهل حله أو العقد هذا رفع وأراد غائبا   الزو  كان إذا

 , الممممزو حضممممور الطممممال  إليقمممماع المسمممملمين فقهمممماء مممممن اي   يشممممترط لممممم

 ,سمممواء حمممدا  علمممى غيابمممه و حضمممور  حمممال زوجتمممه يطلمممق أن المممزو  فيملمممك

 الحممماال  ممممن واحمممدة فمممي يكمممون أن يخلمممو ال زوجتمممه يطلمممق حمممين والغائمممب

      : اآلتية

 ,معهممما هاتفيممة محادثممة خممالل عنهمما غائمممب وهممو زوجتممه يطلممق أن : األولببى

 الطممممال  بألفمممماظ تلفظممممه فممممور يقممممع ,صممممريحا   طالقمممما   يعممممد الطممممال  وهممممذا

 .الطال  هذا  إيقاع عزمه مع عنه بكنايته أو, لصريحا

 أن أو ,بمممالطال  يخبرهممما رسمممول ممممع طالقهممما لزوجتمممه يرسمممل أن : الثانيبببة

 بممه الممزو  تلفمم  فممور الطممال  يقممع وهنمما زوجتممه بطممال  الرسممول هممذا يوكممل

 الخبمممر بلوغهممما حمممال بوقوعمممه قمممالوا المممذين للظاهريمممة خالفممما   ,الجمهمممور عنمممد

 عنمممد إال يقمممع ال الطمممال  فمممإن التوكيمممل حمممال فمممي لك,وكمممذ إيممما  وتصمممديقها

 بعمممدم قمممالوا المممذين الظاهريمممة سممموى بمممذلك يخمممالف ولمممم ,لمممه الوكيمممل نفممماذإ

   .الطال  في الوكالة جواز

 بوقممموع قيمممل فمممإن ,إليهممما موجمممه بكتممماب زوجتمممه طمممال  يكتمممب أن : الثالثبببة

 . طالقه يقع لم بعدمه قيل وإن ,الغائب طال  وقع بالكتابة الطال 

 بين يفر  ولم ,الطال  في والكتابة ف لال بين ساوى فقد السوري القانون ماأ

 الغائب طال  فيقع ,وغائب حاضرا  بين يفر  لم كما ,وغير  ف لال على قادرا 

 المادة في ذلك على نص وقد بطالقها فيه يخبرها كتابا   لزوجته كتب إن

                                                                                                                                                    : فيها جاء والتي/87/

 .(( المعلومة بإشارته عنها العاجز نم ويقع والكتابة ف لبال الطال  يقع)) 1ف
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 غيببببباب بسببببببب البببببزوجين ببببببين التفريبببببق: الثالبببببث المبحبببببث-

 الزوج
 

 وحبسببببه الببببزوج ابيبببببغ للضببببرر التفريببببق حكببببم: ولاأل المطلببببب

        والقانون: اإلسالمي الفقه في

 :والقانون اإلسالمي الفقه في الزوج لغياب التفريق أوالا:

 :اإلسالمي الفقه في للغيبة التفريق(أ

 تضمممرر  أنهممما إال ,تكفيهممما نفقمممة لهممما وتمممر  ,زوجتمممه عمممن المممزو  غممماب إذا

 وطلبممت ,الفاحشممة فممي الوقمموع أو ,نفسممها علممى الفتنممة وخشمميت الغيمماب بهممذا

 غيبممممة علممممى بالصممممبر ملزمممممة أنهمممما أم ,طلبهمممما إلممممى يجمممماب فهممممل ,التفريممممق

 المممزو  يطلقهممما أن إال بحمممال الفرقمممة طلمممب فمممي حمممق أي لهممما ولممميس المممزو 

 نفسه؟

                                                                                                                                                    :الفقهاء اختلف

 سواء ,مطلقا   الغياب بسبب وزوجها المرأة بين التفريق عدم : األول القول-

 ما لها تر  قد مادام ,عذر بغير أم بعذر أكانت وسواء ,قصر  أم المدة أطالت

                                                                                                                                                  .قول في والحنابلة ,افعيةوالش ,الحنفية ليهإ ذهب ما وهذا نفسها على منه تنفق

 ذهب     :تفصيال   فيه أن إال الغيبة سببب ضررلل التفريق جواز: الثاني القول-

 مدة زوجها بغياب المرأة تضرر  إذا التفريق بجواز القول إلى كيةلالما

 ,عذر بغير أم بعذر غيبته أكانت سواء ,الزنا في الوقوع وخشيت ,طويلة

 على الصبر تستطيع ال ألنها الزوجة عن الضرر رفع هو التفريق من فالقصد

 الضرر يقصد لم ولو عليه وي ط ل ق هنا الزو  لقصد أثر فال ,زوجها بعد

 ,عليمممه بنممماء   الحكمممم فمممي اوفرقمممو الغيبمممة سمممبب إلمممى نظمممروا فقمممد الحنابلمممة أمممما

 ممممدة طالمممت وإن ,بينهمممما ي فمممر  لمممم حاجمممة و لعمممذر المممزو  غيبمممة كانمممت فمممإذا

 طلمممب فمممي بمممهغيا ذلمممك أمثلمممة وممممن ,نفقمممة لزوجتمممه تمممر  قمممد ممممادام ,الغيممماب

  وغير  ح ال أو ,الضروري الرز  طلب في أو ,العلم
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 القاضممممي وطالبممممت ,المممممرأة وتضممممرر , عممممذر لغيممممر غيبتممممه كانممممت إن ممممماأ

 ,الغيمماب علممى الممزو  إلصممرار كممان هنمما التفريممق و بينهممما ف ممر   ,بممالتفريق

 التفريمممق فكمممان وجيمممه سمممببا  دون غممماب ألنمممه ,بالزوجمممة اإلضمممرار قاصمممدا  

  . قصد  مقابل له عقوبة  

 :القانون في للغيبة ب(التفريق 

 والسمممجن للغيبمممة قالتفريممم علمممى السممموري الشخصمممية األحممموال قمممانون نمممص

                                                                                                                                          : علمممممممممممى نصمممممممممممت التمممممممممممي / 109/ الممممممممممممادة فمممممممممممي واحمممممممممممد بمممممممممممآن

كمممم أو ,مقبمممول عمممذرا  بمممال المممزو  غممماب إذا (1  ثمممال  ممممن أكثمممر بالسمممجن ح 

 إلمممى تطلمممب أن السمممجن أو  الغيممماب ممممن سمممنة بعمممد لزوجتمممه جممماز ,نوا سممم

   منه اإلنفا  تستطيع مال له كان ولو ,التفريق القاضي

 جينسممممال أطلممممق أو ,الغائممممب رجممممع فممممإذا رجعممممي طممممال  التفريممممق هممممذا (2

 . مراجعتها له حق العدة في والمرأة

 لغيمممابل قيمممالتفر بجمممواز القمممول اختمممار القمممانون أن علمممى الممممادة همممذ  وتمممدل 

 التالية: الشروط بذلك للحكم واشترطوا

 لهمممما لمممميس ولمقبمممم لعممممذرا  كممممان فممممإن ,مقبممممول عممممذرا  دون الغيمممماب يكممممون أن-

 .  التفريق بطل في الحق

 تتقمممممدم وأن ,حبسمممممه أو المممممزو  غيممممماب علمممممى فمممممأكثر سمممممنة تمضمممممي أن-

                                                                                                                                                      المممممممممممممدة تلممممممممممممك مضممممممممممممي بعممممممممممممد التفريممممممممممممق بطلممممممممممممب الزوجممممممممممممة

 يمممممممتم وأن, الغائمممممممب يعمممممممود أن الزوجمممممممة لمراجعمممممممة القمممممممانون اشمممممممترط-

  .عدتها في والمرأة السجين عن اإلفرا 

 الممذي لسممجينوا عممذر لغيممر الغائممب بممين المممادة هممذ  فممي القممانون سمماوى وقممد

م   ك   .واحدا   حكمهما وجعل سنوا  الثال  تتجاوز لمدة ح 
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ا:  و اإلسببببالمي الفقببببه فببببي الببببزوج لحبببببس التفريببببق ثانيببببا

  القانون

 : اإلسالمي الفقه في للحبس أ(التفريق

  : قوالن وفيه

 بمممين التفريمممق جمممواز عمممدم إلمممى ذهبممموا المممذين الجمهمممور قمممول : األول القبببول

 مكممممان يتبمممين لمممم وإن ,حبسمممه ممممدة طالممممت هممممام مطلقممما   وزوجتمممه السمممجين

 الشمممافعية عنمممد للغيبمممة التفريمممق جمممواز بعمممدم القمممول مقتضمممى همممذا و ,سمممجنه

 أو سمممجن بسمممبب ,بعيمممد أو قريمممبا  غيممماب بمممين عنمممدهم فمممر  وال ,والحنفيمممة

 الغياب ماهية يحقق أنه طالما ,غير 

 الحمممبس بسمممبب الغيبمممة ألن ,للحمممبس الفسممم  بعمممدم صمممرحوا فقمممد الحنابلمممة أمممما 

 لمموو الحالممة هممذ  فممي واجممب غيممر يجعلممه مممما, الجممماع تممر  فممي عممذرا   ت عممد  

 ذلمممك خمممال ومممما ,اهمممعلي إنفاقمممه تعمممذ ر إذا إال السمممجين زوا  بفسممم  يقولممموا لمممم

  الفس  جواز عدم اإلنصاف صاحب نقل دفق

 ذهبممموا فقمممد المالكيمممة نصمممو  ومقتضمممى ,الحنابلمممة لمممبع  وهمممو : الثببباني

  حبسه من زوجته تضرر  إذا سالمحبو على التفريق جواز إلى

 القانون: في للحبس ب(التفريق

 المحكممموم أعطمممى فقمممد ,والحمممبس الغيممماب بمممين السممموري القمممانون  فمممر   ي   لمممم

 ,عمممذر دون الغائمممب المممزو  كحكمممم ,سمممنوا  المممثال  تتجممماوز ممممدة بالسمممجن

 ,الغيممماب ممممن سمممنة مضمممي بعمممد التفريمممق طلمممب فمممي الحمممق زوجتمممه وأعطمممى

 فمممي وامرأتمممه السمممجين عمممن أ فمممر  فمممإذا ,رجعيممما   طالقممما   ي عمممد   التفريمممق وهمممذا

 للحمممبس التفريمممق مسمممألة  فمممي القمممانون اعتممممد وقمممد مراجعتهممما هلممم كمممان العمممدة

 هممممذا أجمممماز الممممذي ,المممممالكي المممممذهب فممممي للغيمممماب التفريممممق مسممممألة علممممى

 بمممالقول القمممانون أخمممذ وقمممد ,طويلمممة الغيبمممة ممممدة تكمممون أن واشمممترط التفريمممق

 بمممالقول وأخمممذ   للتفريمممق سمممنة مضمممي اطاشمممتر فمممي المالكيمممة عنمممد المعتممممد

 بعقوبممممة الممممزو  يحكممممم أن اشممممترط عنممممدما المممممذهب هممممذا فممممي المرجمممموح
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 أن القممممول هممممذا أصممممحاب وتعليممممل سممممنوا  الممممثال  تتجمممماوز مممممدة السممممجن

 .عليها الزيادة من بد ال بل ,طويلة بمدة ليست والثال  السنتين
 

 بسببببببب اإلنفببببباي لعبببببدم التفريبببببق :حكبببببم الثببببباني المطلبببببب

  والقانون اإلسالمي الفقه في الغياب
 

 فبببي الغيببباب بسببببب اإلنفببباي لعبببدم التفريبببق :حكبببم األولبببى النقطبببة

 :اإلسالمي الفقه

 سممواء مممال علممى لممه ي قممد ر ولممم ,نفقممة لزوجتممه يتممر  ولممم ,الممزو  غمماب إذا 

 يفممممر  فهممممل ,نفقممممة لهمممما يرسممممل ولممممم ,اإلنفمممما  عممممن المتناعممممه أم  إلعسممممار 

 بعمممدم لتضمممررها ذلمممك الممممرأة طلبمممت إذا العمممذر لهمممذا المممزوجين بمممين القاضمممي

 ؟ عليها اإلنفا 

 : قولين تحت النقطة هذ  في الفقهاء أقوال إجمال يمكن

 وهممممو ,اإلنفمممما  لعممممدم التفريممممق عممممدم إلممممى أصممممحابه ذهممممب : األول القببببول   

 ,القاضمممممي قمممممول فمممممي والحنابلمممممة , األصمممممح فمممممي والشمممممافعية الحنفيمممممة قمممممول

 يكمممون أن همممذا قمممولهم فمممي اشمممترطوا الشمممافعية أن إال والزيديمممة, والظاهريمممة

 .عسارا  إ وأ يسارا   الحال مجهول أو المكان ومعلوم معسرا   الزو 

 الكيمممةالم قمممول وهمممو ,التفريمممق جمممواز إلمممى أصمممحابه ذهمممب: الثببباني القبببول

 الممممذهب وهمممو ,الخرقمممي قمممول يفممم والحنابلمممة ,الثممماني قمممولهم فمممي ,والشمممافعية

 مممال علممى لممه الحمماكم يقممدر ال أن القممول هممذا فممي الحنابلممة ويشممترط , عنممدهم

         الغائب لزوجة منه النفقة يأخذ  - عقار أو عرو  أو نقود من -

 : الغياب بسبب اإلنفا  لعدم التفريق في الحق _صاحب

 والفرقمممة ,حقهممما اإلنفممما  ألن ,الفرقمممة همممذ  فمممي الحمممق صممماحبة همممي الزوجمممة

 يسمممتوفي ال ولمممذلك ,لهممما فيهممما الحمممق فكمممان ,عنهممما للضمممرر دفعممما   تثبمممت إنمممما

 الزوجمممممة تطالمممممب لمممممم وإذا, طلبهممممما علمممممى بنممممماء   إال  بمممممالتفريق يحكمممممم وال
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 ,باطممممل فقضمممما   فعممممل وإن ,نكاحهمممما يفسمممم  أن للقاضممممي يكممممن لممممم بممممالتفريق

 زوجهممما ممممع البقممماء تمممرى قمممد وألنهممما ,بطلبهممما إال يسمممتوفى وال حقهممما ألنمممه

 . الفرقة على جبري فال إنفاقه عدم من بالرغم
 

 القانون: في اإلنفاي لعدم التفريق م:حك الثانية النقطة
 

 لعمممدم المممزوجين بمممين القضمممائي التفريمممق جمممواز علمممى السممموري القمممانون نممص

 إذا التفريمممق جمممواز علمممى أيضممما   ونمممص الجمهمممور بممممذهب عممممال   ,اإلنفممما 

 قمممانون مممن / 110/ المممادة فممي وذلممك ,أ عسممر أو اإلنفمما  عممن الممزو  امتنممع

 : فيها جاء والتي الشخصية ألحوالا

 اإلنفمممما  عممممن الممممزو  امتنممممع إذا التفريممممق طلممممب للزوجممممة ))يجمممموز : 1ف  

    (( النفقة عن عجز  يثبت ولم ,ظاهر مال له يكن ولم زوجته على

 ال مناسممممبة مممممدة القاضممممي أمهلممممه غائبمممما   كممممان أو عجممممز  أثبممممت إذا )): 2ف 

      (( بينهما القاضي فر   ينفق لم فإن ,أشهر ثالثة تتجاوز

 إليقممماع للمممزو  ظممماهر ممممال وجمممود عمممدم يشمممترط الممممادة همممذ  فمممي والقمممانون 

 هممذا مممن ,الزوجممة علممى باإلنفمما  القاضممي حكممم مممال لممه كممان فممإن ,التفريممق

 ,عليمممه واجمممب   زوجتمممه علمممى اإلنفممما  ألن, غائمممب أم كمممان حاضمممرا   ,الممممال

 ممممال لمممه يكمممن لمممم إن أمممما, موجبمممه لمممزوال الطمممال  إليقممماع عنمممدها حاجمممة وال

 وإن ,حمماال   بينهممما ف ممر     عجممز  يثبممت ولممم حاضممرا   الممزو  كممان فممإن ظمماهر

 ينفمممق لمممم فمممإن , أشمممهر ثالثمممة تتعمممدى ال ممممدة القاضمممي أمهلمممه, عجمممز  أثبمممت

 يكمممن لمممم وإن غائبممما   المممزو  كمممان إن وكمممذلك , بينهمممما القاضمممي ف مممر , خاللهممما

 وقممد بينهممما ف ممر    وإال ,أنفممق فممإن ,أيضمما   أشممهر ثالثممة فيمهممل ,ظمماهر مممال لممه

  المالكي. المذهب في عتمدالم القول اهذ القانون استمد

 شمممهران :وقيمممل ,شمممهر :فقيمممل , فيهممما المالكيمممة أقممموال تعمممدد  فقمممد الممممدة أمممما  

 حممددها وقممد , الحمماكم يممرا  ممما وفممق علممى تكممون إنممما, تحديممد غيممر مممن :وقيممل

                                                      .أشهر بثالثة السوري القانون
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 /111/ الممممادة فمممي الفرقمممة همممذ  نممموع علمممى  السممموري القمممانون صنممم وقمممد  

 : فيها جاء  والتي الشخصية األحوال قانون من

 زوجتمممه يراجمممع أن وللمممزو  ,رجعيممما   يقمممع اإلنفممما  لعمممدم القاضمممي تفريمممق ))  

 حكمممم فمممإذا (( ل نفممما  ويسمممتعد يسمممار  يثبمممت أن بشمممرط, بالعمممدة داممممت مممما

 غائبمممما   أم حاضممممرا   الممممزو  أكممممان ءسمممموا ,االنفمممما  لعممممدم بممممالتفريق القاضممممي

  : التالية الشروط توافر  حال زوجته يراجع أن فيمكنه

 بعمممد لبينونتهممما ذلمممك لمممه فلممميس وإال, العمممدة ممممدة مضمممي قبمممل يراجعهممما أن (1 

   العدة انقضاء

 للممممذهب موافمممق وهمممذا, ل نفممما  اسمممتعداد  يبمممدي أنو, يسمممار  يثبمممت أن (2  

    .المالكي
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 الثالث الفصل                               

 بالغائب المتعلقة المالية األحكام

 

 أمواله وإدارة الغائب مال في :التصرف األول المبحث
 

 الغائب أموال استيفاء : األول المطلب

 الناتجمممة والثممممار الغمممال   قمممب  : وأموالمممه الغائمممب حقمممو  باسمممتيفاء ي قصمممد

 مكسممب مممن عنهمما ينممت  وممما ,وأربمماح دخممل مممن تممدر  ممما وكممذا أموالممه مممن

 أجممل وحممل   غرممما   بهمما أقممر التممي الغائممب ديممون قممب  إلممى إضممافة ونممماء

  بها. الوفاء

 أو القاضمممي إلمممى الموكلمممة الحفممم  مهممممة فمممي يمممدخل الحقمممو  همممذ  واسمممتيفاء 

 باسممممتيفاء لقيممممامل بممممد وال الغائممممب مقممممام بممممذلك القاضممممي يقمممموم حيممممث وكيلممممه

 همممذا يشمممرف وأن ,عتمممهمراج وتتعمممذر غيبتمممه تطمممول أن ممممن الغائمممب حقمممو 

   . الضياع أو الهال  على المال

 حمممال حقوقمممه واسمممتيفاء شممم ونه بمممإدارة مكلمممف وكيمممل للغائمممب كمممان إن أمممما 

 ذلك في مقامه يقوم الذي هو وكيله فإن غيابه

 الغائب من وحقوقهم الغير أموال استيفاء : الثاني المطلب

 ديممن مممن الغائممب علممى ممما قضمماء : الغائممب مممن الغيممر أممموال باسممتيفاء ي قصممد

                     لآلخمممرين حقمممو  ممممن عليممه يثبمممت بمممما واإليفممماء ,عممين ممممن عليمممه مممما وتسممليم

 ثابتمممة غيمممر أو ,ثابتمممة تكمممون أن إمممما الغائمممب علمممى وحقممموقهم الغيمممر وأمممموال

 ممما بإيفمماء سمملطة القاضممي مممنح فممي الفقهمماء بممين خممالف فممال ثابتممة كانممت فممإن

 وطالممب بهمما الوفمماء أجممل حممل إذا عممين وأ ديممن مممن الغائممب علممى ثابتمما   كممان

                             بذلك صاحبها
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ممم إذا أنمممه علمممى والشمممافعية والمالكيمممة الحنفيمممة نمممص   وقمممد     إلمممى الحاجمممة تمس 

 للقاضممممي كممممان عليممممه تثبممممت حقممممو ا  السممممتيفاء الغائممممب مممممال فممممي التصممممرف

  عند  ثابتا   كان إن دينه إليفاء ماله بيع مثال   فله ,بذلك السلطة

 الغائمممب ممممال واليمممة للحممماكم أعطممموا المممذين الحنابلمممة ممممذهب مقتضمممى وهمممذا

 نصمموا ممما لممذلك دهويشمم ,الغائممب علممى الثابتممة الحقممو  أداء مممن يمكنممه وهممذا

 : قالوا حيث الهارب المشتري مسألة في عليه

 كماالحممم قضممما  المممثمن دفمممع قبمممل وهمممرب موسمممرا   كمممان إن المشمممتري إن )) 

 ((البممماقي وحفممم  ثمنمممه وقضمممى المبيمممع بممماع وإال ,مممماال   لمممه وجمممد إن مالمممه ممممن

 فإنهمممما  ,الغائممممب علممممى ثابتممممة غيممممر وأممممموالهم الغيممممر حقممممو  كانممممت إذا ,أممممما

 هممذا إلثبمما  بينممة مممن بممد وال وكيلممه أو الحممق صمماحب مممن ادعمماء إلممى تحتمما 

  . به والحكم الحق

 فببببي فيهببببا والتصببببرف الغائببببب أمببببوال :إدارة الثالببببث المطلببببب  

  القانون

 فقد ,أمواله إدارة مسألة في والمفقود الغائب بين السوري القانون  يفر مل

 أمواله وإدارة العودة من قاهرة ظروف منعته غائب كل القانون هذا حقأل

 أو مصالحه تعطيل ذلك على بوترت  ,سنة من أكثر غاب إذا بوكيل أو سهبنف

 حكم يأخذ الغائب مال في التصرف :إن ذلك على وبناء   غير  حمصال

 إلى المال هذا وحاجة, منهما كل غيبة بجامع المفقود مال في رفالتص

 ,وكيل للغائب يكن لم فإذا ,والضياع الهال  من له وحفظا   ,واإلدارة الرعاية

 قبل عي نه عام وكيل له كان إن أما, قضائيا   وكيال   يعين  أن القاضي فعلى

 كوذل الوكيل هذا صالحية من التأكد بعد بتثبيته يحكم أن القاضي فعلى ,غيابه

 من /178/ المادة حددتها والتي , الوصي في  المطلوبة الشروط تتوافر بأن

 الواجب الشروط يفيد المادة هذ  وم دى  ,السوري ةالشخصي األحوال قانون

                                             وهي:  الغائب وكيل  في توافرها
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 باألهلية يتمتع وأن الوكالة مهامب القيام على قادرا  و عدال   الوكيل يكون  أن 

                                                                    الكاملة.

                                                         : من كالا  وكيالا  يكون أن زيجو وال  -  

 أو ,تزويممممممر أو, ائتمممممممان اءةإسمممممم أو, سممممممرقة بجريمممممممة  عليممممممه أ(المحكمممممموم

   العامة. واألخال , دابباآل المخل ة الجرائم من جريمة

 زوجتمممممه أو فروعمممممه أو أصممممموله ممممممن أحمممممد بمممممين أو بينمممممه كمممممان ب(ممممممن 

 علمممممى منمممممه يخشمممممى عمممممائلي خمممممالف أو قضمممممائي نمممممزاع الغائمممممب وبمممممين

 .الغائب مصلحة

   .اعتبار   إليه ي عاد أن إلى بإفالسه محكوم (ال 

  .حرمانه أو عزله لغائبا قرر د(من  

 المممنقص أكمممان سمممواء , الشمممروط تلمممك الغائمممب وكيمممل فمممي تتممموافر لمممم فمممإن-    

 وغيمماب تعيينممه بعممد بهمما يخممل   ممما عليممه رأطمم أم ,الغائممب ق بممل مممن توكيلممه عنممد

 وكالتمممممه يلغمممممي – الغائمممممب لمصممممملحة ومراعممممماة – القاضمممممي فمممممإن   الموكمممممل

 . قضائيا   وكيال   ويعين
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  الغائب مال من اإلنفاي : الثالث حثالمب  

 

 : الغائب على الواجبة النفقة : األول المطلب

 

 الغائب زوجة نفقة : األول الفرع_

 سمممواء, زوجهممما علمممى للزوجمممة الواجبمممة الحقمممو  إحمممدى همممي الزوجمممة نفقمممة

 نكمماح فممي عليممه ثابتممة وهممي  ,مسمملمة غيممر أم مسمملمة , فقيممرة أم غنيممة أكانممت

 الفقهمممماء جمهممممور عنممممد وذلممممك , معسممممرا   أم موسممممرا   أكممممان سممممواء , صممممحيح

 حاضمممرا   المعسمممر عمممن النفقمممة يسمممقطون المممذين والظاهريمممة للمالكيمممة خالفممما  

  غائب أم كان

 : الزوجة نفقة وجوب سبب

 : قولين على الزوجة نفقة وجوب سبب في الفقهاء اختلف

 ,والحنابلمممة والشمممافعية المالكيمممة ممممن الفقهممماء لجمهمممور وهمممو : األول القبببول

 النفقة. وجوب سبب هي الزوجية أن ىإل فيه ذهبوا والظاهرية

 همممي النفقمممة وجممموب سممبب  إلمممى ذهبممموا حيمممث, للحنفيممة وهمممو : الثببباني القببول

 النكاح. في عليها للزو  الثابت بسالح استحقا 

 

 القانون: في الزوجة نفقة-

 ي فيممممد السمممموري الشخصممممية األحمممموال قممممانون مممممن /72/ المممممادة مفهمممموم إن

 ممممن المممزو  علمممى النفقمممة وجممموب علمممى نمممص   القمممانون ألن, للنفقمممة اسمممتحقاقها

 طالبهممما إذا إال  ,أهلهممما بيمممت فمممي مقيممممة كانمممت ولمممو  ,الصمممحيح العقمممد حيمممث

 ممممن ذلمممك القمممانون اسمممتمد وقمممد حمممق بغيمممر وامتنعمممت معمممه باالنتقمممال زوجهممما

  .  القديم في والشافعية الحنفية مذهب
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 القائمممل الفقهمممي المممرأي ممممع السممموري  الشخصمممية األحممموال قمممانون ويتفمممق  

 لممذكر يتعممر  لممم القممانون أن مممع ,الغائممب مممال مممن للزوجممة النفقممة بإيجمماب

 األحمممموال قممممانون مممممن /110/ المممممادة مممممن المفهمممموم أن إال صممممراحة   ذلممممك

 ممممال ممممن للزوجمممة النفقمممة إيجممماب القمممانون قمممرر حيمممث السممموري  الشخصمممية

 الشخصممممية والاألحمممم قممممانون مممممن /72المممممادة/ نممممص عممممن فضممممال   الغائممممب

 .الصحيح العقد حيث من الزو  على النفقة أوجب الذي السوري

  الغائب أقارب نفقة : الثاني _الفرع

  : قولين على حكمها في الفقهاء اختلف

 : األحناف السادة عند األقارب نفقة حكم: أوالا 

 بمممين فرقممموا كمممما  ,القرابممما  ممممن وسمممواها الممموالدة قرابمممة بمممين  حنفيمممةال فمممر  

 ذلمممك وسمممأبين  ,يكمممون ال أو حاضمممر ممممال   للغائمممب فيهممما يكمممون التمممي ةالحالممم

 : التاليتين الحالتين في

 : حاضر مال   للغائب يكون :أن األولى الحالة

 فممإن ,النفقممة جممنس مممن حاضممر مممال   للغائممب كممان إن أن ممه علممى الحنفيممة نممص  

 الفقيممممرا  واإلنمممما  ,الفقممممراء الزمنممممى الممممذكور والكبممممار ,الصممممغار ألوالد 

 فمممي كمممان إن الغائمممب ممممال ممممن النفقمممة يأخمممذوا أن لهمممم ,المحتممماجين لديمممهووا

 أن القاضمممي ممممن هممم الء طلمممب فمممإذا  ,حقهمممم بجمممنس ظفمممروا ألنهمممم أيمممديهم

 ال إعانممة منممه الفممر  ألن ,لهممم فرضممها المممال ذلممك مممن النفقممة لهممم يفممر 

 بالنسب القاضي يعلم أن بشرط قضاء

 : حاضر مال   للغائب يكن لم إذا : الثانية الحالة 

 فمممممر  الزمنمممممى الكبمممممار أو الصمممممغار أوالد  أو الغائمممممب والمممممد  طالمممممب إذا

 لهمممم القاضمممي يفمممر  فهمممل ,حاضمممر ممممال   لمممه يكمممن ولمممم الغائمممب علمممى النفقمممة

 ؟ عليه النفقة

 حاجممة ال ألنممه , النفقممة لهممم القاضممي فممر  بالنسممب عالممما   القاضممي كممان إذا

 أممما عليممه قضمماء   ال حممقلل إيفمماء   ي ع ممد   القاضممي وفممر  ذلممك تثبممت بينممة لتقممديم
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 بهمما والقضمماء الزوجممة نفقممة مممن ورد فممما, عنممد  ثابممت غيممر النسممب كممان إذا

د     هنا. ي ر 

 

ا   الجمهور: عند األقارب نفقة حكم : ثانيا

 بمممين أقمممارب أم زوجمممة لمسمممتحقيها النفقمممة وجممموب فمممي الجمهمممور ي ف مممر    لمممم

 علمممى تجمممب الحاضمممر علمممى فيمممه النفقمممة تجمممب ممممال وكمممل وغائمممب حاضمممرا 

 الغائب
 

  : للغائب الواجبة النفقة : الثاني المطلب 

                                                                     : للغائب الواجبة بالنفقة ي قصد

                                                                                                                                                                       منه قريبا   أم موطنه عن بعيدا   أكان سواء المنفق عن النفقة مستحق يغيب أن

 غصبها أو, حبسها بسبب تغيب فقد أسباب عدة زوجها عن الزوجة ولغياب

 ؟ التالية الحاال  في الغائبة وجةللز النفقة حكم فما ,سفرها أو,
 

 : الحبس بسبب الغائبة الزوجة نفقة حكم أوالا:

 : أقوال على الفقهاء اختلف

 الروايممممة ظمممماهر فممممي الحنفيممممة مممممن الفقهمممماء جمهممممور ذهممممب: األول القببببول

 الحمممبس بسمممبب زوجهممما عمممن الزوجمممة غيممماب أن   إلمممى ,والحنابلمممة ,والشمممافعية

  ظلمممما   ,أو إيفممما    علمممى تقمممدر كمممدين حمممق فمممي أحبسمممت سمممواء ,نفقتهممما يسمممقط

ب س ممت إذا هممذا, بممه الوفمماء علممى تقممدر ال ديممن فممي ت حممبس نكممأ  غيممر ق ب ممل   مممن ح 

 األصمممح علمممى النفقمممة فلهممما, عليهممما لمممه بمممدين زوجهممما حبسمممها إذا أمممما  المممزو 

 تكمممون أن لهممما النفقمممة لوجممموب اشمممترطوا فقمممد ,الشمممافعية أمممما, حنفيمممةال عنمممد

  هال نفقة فال عنادا   الدين منعته فإن بذلك الزو  يعلم وأن ,معسرة

 عممممدم إلممممى, األحنمممماف مممممن يوسممممف وأبممممو, المالكيممممة ذهممممب: الثبببباني القببببول

 الحمممبس سمممبب يكمممون أن إال نديممم فمممي حبسمممها بسمممبب الزوجمممة نفقمممة إسمممقاط

 طتسممممق مماطلممممة كانممممت فممممإذا, مماطلممممة تكممممون ال أن لممممذلك وي شممممترط منهمممما
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ممممر  ألنهمممما, المرجمممموح القممممول فممممي المالكيممممة عنممممد نفقتهمممما  و ,األداء فممممي قص 

ب سمممت المممذي المممدين أداء علمممى قمممادرة غيمممر تكمممون نأ أيضممما   يشمممترط  أو, فيمممه ح 

 سمممقطت بحمممق محبوسمممة أو األداء علمممى قمممادرة كانمممت فمممإن بظلمممم محبوسمممة

 .يوسف أبي عند نفقتها

 : التفصيل إلى فيه وذهبا الحنفية من للكرخي وهو : الثالث القول

 فممممإن ,الممممزو  منممممزل إلممممى انتقالهمممما قبممممل بممممدين حممممبس فممممي غيابهمممما كممممان إن 

 ألن التخليمممة تسمممتطع لمممم وإن ,النفقمممة فلهممما وبينمممه يبنهممما ت خلمممي أن عتاسمممتطا

 لها نفقة فال يسمح ال المكان

ا:  : الغصب بسبب الغائبة الزوجة نفقة حكم ثانيا

 الزوجيممة بيممت مغممادرة علممى وأجبرهمما كرهمما   آخممر زوجممة رجممل غصممب إذا

 تسممتمر هممل الممزو  علممى الواجبممة النفقممة حكممم هممو فممما زوجهمما تممر  علممى أو

 ؟ تسقط مأ

 : قولين على الفقهاء اختلف

فت ممى فممي الحنفيممة ذهممب : األول القببول  سممقوط إلممى والشممافعية ,عنممدهم بممه الم 

  الغصب بسبب لغيابها الزوجة نفقة

 نفقممممة سممممقوط عممممدم إلممممى الحنفيممممة مممممن يوسممممف أبممممو ذهممممب : الثبببباني القببببول 

 الغصب بسبب زوجها عن لغيابها الزوجة

 قواعد أن إال ,المسألة لهذ  فيه بحثت فيما ةوالحنابل ,المالكية يتعر  ولم 

 لسبب كان االستمتاع من منعه ألن ,نفقتها سقوط عدم تفيد المالكي المذهب

 بسبب الغائبة الزوجة نفقة طسقو عدم تعليلهم من ي ستفاد وهذا ,جهتها من ليس

                                                                                                     الحبس

 ظلما   ولو حبسها في غيابها بسبب نفقتها بسقوط قولهم فإن الحنابلة عند أما

    . للنفقة المقابل التمكين لفوا  ,الغصب بسبب لغيابها نفقتها سقوط ي فيد
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 الثالث الباب                              

 والقانون اإلسالمي هالفق في المفقود أحكام              

 

 بموته يُحكم ومتى بحياته يُحكم متى المفقود األول الفصل   
 

 اإلسبببالمي الفقبببه فبببي المفقبببود بحيببباة يحكبببم متبببى : األول المبحبببث

 والقانون

 

  اإلسالمي الفقه في المفقود بحياة :الحكم األول المطلب

 

 أقمممموال عممممدة علممممى المفقممممود حيمممماة حكممممم فممممي الفقهيممممة المممممذاهب اختلفممممت

  مذهب كل في حياته حكم وأعر 

 : التالي النحو على

 باالستصممممحاب نفسممممه حممممق فممممي حممممي   المفقممممود أن إلممممى ذهبمممموا ( الحنفيببببة )-

 ال وهممذا ,غيممر  حممق فممي وميممت  , كممان ممما علممى كممان ممما إلبقمماء يصمملح وهممو

 حيمما   ي ع ممد   إنممما ,ذلممك السممتحالة نفسممه الوقممت فممي حقيقممة وميممت   حممي   أنممه يعنممي

ممر   لممما تجنبمما   األحيمماء أحكممام عليممه وتجممري  المتوقفممة األمممور فممي وذلممك ي ض 

ر   فمممال ,موتمممه  ثبمممو  علمممى  كأنمممه زوجتمممه وبمممين بينمممه ي ف مممر   وال, مالمممه ي مممو 

 وتجمممري ميتممما   وي ع مممد   ,بالشمممك زولتممم فمممال ثابتمممة كانمممت حياتمممه ألن يقمممةحق حمممي  

 ممما  أحممدا  مممن يممر  فممال ,بعممد اكتسممبه قممد يكممن لممم فيممما األممموا  أحكممام عليممه

 . أقاربه نم

 أسمممماس علممممى المفقممممود حكممممم فممممي المممممالكي المممممذهب جممممرى ( المالكيببببة )-

مممد فمممإذا الهمممال  ظاهرهممما وأ خمممرى, السمممالمة ظاهرهممما غيبمممة بمممين التفريمممق  ف ق 

 ممممدة الحمممي حكمممم فمممي المفقمممود فيعمممد   السمممالمة ظاهرهممما ظمممروف فمممي اإلنسمممان
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مممم وال ,التعميمممر ممممدة وهمممي فيهممما حمممي   أنمممه الظمممن علمممى يغلمممب  إال بموتمممه ي حك 

  .انتهائها بعد

 حمممق فمممي حيممما   ي ع مممد   المفقمممود أن   الممممذهب فمممي األظهمممر الجديمممد ( )الشبببافعية-

 .التعمير مدة تمضي أو, موته يثبت حتى فقد  مدة وزوجته ماله

 انقطممماع وقمممت ممممن سمممنين أربمممع ممممدة يحمممال بحكمممم المفقمممود فيعمممد القمممديم أمممما 

 مممممدة ضمممماءقنا لحممممين حيمممما   يعممممد أنممممهف إالو , فقممممط زوجتممممه حممممق فممممي خبممممر 

  .التعمير

قوا ( الحنابلة )-  : الغيبة من نوعين بين فر 

 وال, امرأتمممه تتمممزو  فمممال فقمممد  ممممدة حيممما   ي ع مممد   : السبببالمة ظاهرهبببا غيببببة-1  

 .التعمير مدة انقضاء لحين وينتظر, ماله ي قسم

 فمممإن سمممنين أربمممع لممممدة حيممما   ي ع مممد   : الهبببال  ظاهرهبببا غيببببة فبببي المفقبببود-2  

ممم  , خبممر  ي عل ممم ولممم دةالممم مضممت  عممدة زوجتممه واعتممد , ورثتممه بممين مالممه ق س  

 .الوفاة

  القانون في المفقود بحياة الحكم : الثاني المطلب

 وال حيممما   د  ي ع ممم المفقمممود أن   علمممى السممموري الشخصمممية األحممموال قمممانون نمممص  

 علمممممى همممممذا يحممممممل أن وينبغمممممي, سمممممنة ثممممممانين وغمممممهبلب إال بموتمممممه ي حكمممممم

 فقمممد فيهممما الهمممال  عليمممه يغلمممب التمممي الظمممروف فمممي أمممما, الطبيعيمممة الظمممروف

 المممالكي المممذهب إلممى ذلممك فممي القممانون واسممتند ,سممنوا  أربممع مممدة لممه حممدد

 : يأتي ما منه /205/ المادة في جاء فقد والحنبلي

 ميتممما   باعتبمممار  الحكمممم أو ,بموتمممه أو ,المفقمممود بعمممودة الفقمممدان ينتهمممي -1

 العمر من الثمانين بلوغه عند

 ال االحممممم أو ,الحربيمممممة العمليممممما  بسمممممبب المفقمممممود  بممممممو يحكمممممم -2

 النافممممذة يةالعسممممكر القمممموانين فممممي عليهمممما المنصممممو  لهمممما المماثلممممة

 تمماري  مممن سممنوا  أربممع بعممد وذلممك الهممال  فيهمما عليممه يغلممب والتممي

 .فقد 
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 الفقبببببه فبببببي المفقبببببود بمبببببوت يحكبببببم متبببببى : الثببببباني المبحبببببث

 والقانون اإلسالمي

 

  فقودالم عن البحث : األول المطلب

  : اإلسالمي  الفقه في المفقود عن البحث-1

 الحكمممم قبمممل المفقمممود عمممن البحمممث الشمممتراط الفقهممماء جمهمممور يتعمممر  لمممم 

 العلمممم عمممدم همممو الفقمممد ماهيمممة فيمممه حمممددوا المممذي الضمممابط أن غيمممر, بموتمممه

 عنمممه البحمممث بعمممد إال مفقمممودا   الغائمممب يعمممد ال أن يقتضمممي بموتمممه أو بحياتمممه

 جد يممة جعلمموا قممد األحنمماف السممادة أن فنممرى, حالممه عممن للكشممف الجهممد وبممذل

 اءوخفممم خبمممر  بانقطممماع يحكمممم فمممال ,التعريمممف عناصمممر أحمممد  عنمممه البحمممث

  . عنه البحث في الجهد وبذل طلبه في الخرو  بعد إال أثر 

 البحمممث وجممموب علمممى ونصممموا صمممراحة   ذلمممك اشمممترطوا فقمممد المالكيمممة أمممما

 إصممممدار قبممممل ةالمتاحمممم الوسممممائل بمختلممممف عنممممه التحممممري و المفقممممود عممممن

  بموته الحكم

 : القانون في المفقود عن البحث-2

 أحكممام إلممى فيهمما الرجمموع مممن بممد فممال المسممألة لهممذ  القممانون إلغفممال نظممرا     

 القممممانون مممممن /34/ المممممادة فممممي جمممماء ممممما علممممى بنمممماء   اإلسممممالمية الشممممريعة

 المفقممود شممأن فممي ))يسممري : يممأتي ممما علممى نصممت والتممي السمموري المممدني

 الشمممريعة فأحكمممام توجمممد لمممم فمممإن خاصمممة بقممموانين المقمممررة ألحكممماما والغائمممب

 .(( اإلسالمية
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 المفقود بموت الحكم سلطة : الثاني المطلب

 إصممدار سمملطة يملممك فمممن تصممدر  جهممة مممن لممه بممد ال المفقممود بمممو  الحكممم

 ؟ الحكم هذا

 ممممن إلمممى أمرهممما ترفمممع أن تملمممك المفقمممود زوجمممة أن علمممى المالكيمممة نمممص 

 ذلممك تطلممب أن لهمماو , زوجهمما عصمممة فممي البقمماء تممر  لممم إذا بموتممه يحكممم

  : من

 القاضي -1

  ( )الوالي فيها الشرطة قائد أو البلد في السياسي الحاكم -2

  الزكاة والي -3

                                                                                                                                                                       العدول جيرانها صالحي من المسلمين جماعة -4

 تملمممك التمممي الجهمممة علمممى ينصممموا فلمممم واألحنممماف, والحنابلمممة, الشمممافعية أمممما

 ممممن إال يمممتم ال ذلمممك أن تفيمممد عبممماراتهم أن إال المفقمممود بممممو  الحكمممم سممملطة

  القاضي أو الحاكم قبل

 : القانون في دالمفقو بموت الحكم سلطة

 الشممممرعية المحكمممممة أن علممممى لسمممموريا المحاكممممما  أصممممول قممممانون نممممص

 الحصممممص وتعيممممين, الوفمممماة اثبمممما  قضممممايا فممممي المختصممممة المحكمممممة هممممي

 همممو القاضمممي أن يفيمممد ممممما الشمممرعية والوصممماية, والواليمممة للورثمممة الشمممرعية

 أحممممد فممممي الممممنق  مممممةمحك أكدتممممه ممممما وهممممذا, المفقممممود بمممممو  يحكممممم الممممذي

  : فيها جاء والذي اجتهاداتها

 المفقممممود واعتبممممار ,الوفمممماة بإثبمممما  المختصممممة هممممي الشممممرعية المحكمممممة (( 

 فممممي مخاصمممممته مممممن منمممما  ال الممممذي القضممممائي الوكيممممل ونصممممب, ميتمممما  

 ميتا (( المفقود اعتبار دعوى
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 المفقود بموت بعدها يحكم التي المدة : الثالث المطلب

                                                                                : المفقود بمو  هابعد يحكم التي المذاهب أقوال في تفصيل هنا 

  :)الحنفية(-أ

 أنهمممم عنمممدهم واألصمممح, أقرانمممه جميمممع و مممم بعمممد المفقمممود بممممو  يحكمممم-1 

   البالد جميع في أقرانه مو  بذلك المراد بل :وقيل, بلد  في أقرانه

 القممممول وهممممو سممممنة تسممممعين العمممممر مممممن بلمممم  إذا المفقممممود بمممممو  يحكممممم-2 

 عندهم به المفتى
 

 :)المالكية(-ب

  : أقسام عدة على المدة تحديد في أقوال للمالكية

 معتمممممدال فممممالقول العاديممممة الظممممروف فممممي االسممممالم أر  فممممي المفقممممود -1

 وسمممبعين بخمممس التعميممر مممدة وتقممدر , سممنة بسممبعين يقممدر أنممه عنممدهم

  الوالدة وقت من سنة

 انتهممماء فمممور بموتمممه يحكمممم أنمممه علمممى المجاعمممة أو الوبممماء بمممزمن دالمفقمممو -2

   الوباء زوال أو المجاعة

 : قولين على الفتن زمن المسلمين بين االقتتال في المفقود  -3

 فتعتمممد والزوجمممة بالممممال يتعلمممق فيمممما قتمممل أو, مممما  ممممن بحكمممم :يعمممد األول  

  أمواله وتقسم زوجته

 بموتمممه حكمممم أثمممر لمممه يظهمممر لمممم إنفممم عمممام ممممدة المفقمممود يمهمممل : الثممماني   ,

 .ماله وقسم زوجته واعتد 
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 :الشافعية() -ج

  المفقود: بمو  بعدها يحكم التي المدة تحديد في قوالن للشافعية

 فقممط زوجتممه حممق فممي المفقممود بمممو  الحكممم إلممى القممديم فممي الشممافعية ذهممب  

 لممذيا اليمموم مممن وقيممل ,خبممر  انقطمماع يمموم مممن تبممدأ سممنوا  أربممع مضممي بعممد

  .التربص في لزوجته القاضي ضربه

 يحكمممم وال, ومالمممه المفقمممود زوجمممة بمممين الشمممافعي يفمممر  فلمممم الجديمممد فمممي أمممما 

 علممى يغلممب بحيممث مممدة عليممه تمضممي أو موتممه تثبممت بينممة تقمموم حتممى بموتممه

 .عادة إليها يعيش ال مثله أن الظن
 

 : ( )الحنابلة-د

 : حالتين بين فرقوا

 بممممو  يحكمممم ال إنمممه فقمممالوا : السمممالمة اهرهممماظ غيبمممة فمممي المفقمممود األولبببى: 

 يعمممميش ال الغالممممب ألن والدتممممه يمممموم مممممن سممممنة تسممممعين أتممممم إذا إال المفقممممود

 منها. أكثر اإلنسان

 بعمممد المفقمممود بممممو  :يحكمممم الهمممال  ظاهرهممما غيبمممة فمممي المفقمممود الثانيبببة:  

 ,الحمممممل مممممدة أكثممممر ألنهمممما ,خبممممر لممممه يظهممممر أن دون سممممنين أربممممع انقضمممماء

 علمممى خبمممر  فانقطممماع والتجمممار المسمممافرين تمممردد فيهممما يتكمممرر ممممدة وألنهممما

    .الهال  ظن يرجح الصورة هذ 
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   الثاني الفصل                           
 

 المفقود بزوجة المتعلقة األحكام                     

 

 الحكبببم قببببل المفقبببود بزوجبببة الخاصبببة األحكبببام : األول المبحبببث

  بموته

 فبببي البببزوج فقبببد بسببببب البببزوجين ببببين التفريبببق : ولاأل المطلبببب

  اإلسالمي الفقه

 أي فمممي فقمممد وأ ,ميمممت أم أحمممي   يمممدر ولمممم , خبمممر  وانقطمممع المممزو  غممماب إذا

 فسممم  القاضمممي ممممن تطلمممب أن الزوجمممة تملمممك فهمممل ,الظمممروف ممممن ظمممرف

 علمممى بالصمممبر ملزممممة نهممماأ أم ؟ غيمممر  ممممن المممزوا  تسمممتطيع كمممي نكاحهممما

 إال بحمممال منمممه الفرقمممة طلمممب فمممي الحمممق لهممما يسولممم المنقطعمممة زوجهممما غيبمممة

 ؟ الشرعي بالدليل وفاته تثبت أو يمو  أن

 علممممى الفقممممدان بسممممبب للزوجممممة التفريممممق حممممق ثبممممو  فممممي الفقهمممماء اختلممممف

  : قولين

 الممممزوا  عقممممد ينحممممل وال وزوجتممممه المفقممممود بممممين يفممممر  ال : األول القببببول

 مضمممي بعمممد بموتمممه القاضمممي يحكمممم أو, بيقمممين موتمممه أو طالقمممه يثبمممت حتمممى

 الجديمممممد فمممممي والشمممممافعية ,للحنفيمممممة القمممممول وهمممممذا ,لمممممذلك المحمممممددة الممممممدة

 والزيدية ,والظاهرية, السالمة ظاهرها غيبة في المفقود في والحنابلة
 

 الوفممماة عمممدة تعتمممد ثمممم  سمممنين أربمممع المفقمممود زوجمممة تتمممربص : الثببباني القبببول

 فظمممرو فممي االسممالم أر  فمممي المفقممود فممي المالكيمممة قممول وهممذا, وتتممزو 

 الحمممرب أو السمملم زمممن العممدو أر  فممي فقممد فمميمن أقمموالهم وأحممد, السممالمة

 وقممول الهممال  ظاهرهمما ظممروف فممي فقممد فمميمن والحنابلممة ,القممديم فممي وقممول

 االمامية. أقوال وأحد, االباضية
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   : القانون في الزوج فقد بسبب الزوجين بين التفريق

 التفريممق طلممب فممي الزوجممة حممق علممى صممراحة السمموري القممانون يممنص لممم

 عممممدم علممممى يممممدل /205/ المممممادة مممممن المفهمممموم أن إال الممممزو  فقممممدان بسممممبب

 همممذا عمممن عمممدل ثمممم, الثممممانين سمممن بلوغمممه قبمممل دالمفقمممو بممممو  الحكمممم جمممواز

 العمليمممما  فممممي فقممممد مممممن بمممممو  الحكممممم علممممى ونممممص 1975 عممممام القممممانون

 أربمممع بعمممد فيهممما الهمممال  عليمممه يغلمممب التمممي المماثلمممة الحممماال  أو الحربيمممة

  .فقد  تاري  نم سنوا 
 

 : المدة هذ  تبدأ ومتى التربص مدة : الثاني المطلب

 

 : أوالا :مقدار مدة التربص

 وتحصمممل بموتمممه يحكمممم أن قبمممل أعممموام أربعمممة المفقمممود زوجمممة تتمممربص-1

 االسمممالم أر  فمممي  فقمممد فممميمن المالكيمممة قمممول وهمممذا, الفرقمممة علمممى الزوجمممة

 زمممممن العممممدو أر  فممممي فقممممد فمممميمن أقمممموالهم وأحممممد, السممممالمة ظممممروف فممممي

 . القديم في والشافعية, الحرب زمن أو مسلال

 وأحمممد الفتنمممة زممممن المفقمممود فمممي المالكيمممة عنمممد وذلمممك واحمممد عمممام تتمممربص-2

 العدو مع المسلمين باقتتال فقد فيمن أقوالهم

ا   : التربص مدة بداية : ثانيا

 : قولين على الفقهاء اختلف

 وهمممو, الخبمممر وانقطممماع الغيبمممة يممموم ممممن التمممربص ممممدة تبمممدأ : األول القبببول

  .واإلباضية, المذهب في والحنابلة, الصحيح في الشافعية قول

 القاضمممي فيمممه يمممأمر المممذي اليممموم ممممن التمممربص ممممدة تبمممدأ : الثببباني القبببول

 األصمممح فمممي والشمممافعية, المالكيمممة قمممول وهمممو, التمممربص فمممي المفقمممود زوجمممة

  .رواية في والحنابلة
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 القانون: في التربص مدة بداية

 التممممربص مممممدة أن عممممل 1957 عممممام تعديلممممه بعممممد السمممموري ونالقممممان نممممص

 فمممي فقمممد إذا وذلمممك فقدانمممه تممماري  ممممن تبمممدأ المفقمممود بممممو  بعمممدها حكمممم التمممي

 فمممي فقمممد فمممإذا ,فيهممما الهمممال  عليمممه يغلمممب ظمممروف فمممي أو, الحربيمممة ليممما مالع

  .العمر من  الثمانين بلوغه بعد إال بموته يحكم فال السالمة ظروف
 

 مببببببدة خببببببالل المفقببببببود امببببببرأة زواج حكببببببم : الثالببببببث المطلببببببب

    التربص

 يحكممممم أن أو لهمممما طالقممممه أو موتممممه يثبممممت حتممممى امرأتممممه المفقممممود امممممرأة إن

 – فيهمما الفقهمماء بممين خممالف - علممى معينممة مممدة انقضمماء بعممد بموتممه القاضممي

 بالفرقممممة للزوجمممة يحكمممم ممممالم األجمممل ممممدة خمممالل مسمممتمر الزوجيمممة فحكمممم

 المفقممود بوفمماة وحكممم التممربص مممدة انقضممت فممإذا, مممثال   كالغيبممة آخممر لسممبب

 للمممزوا  حلمممت العمممدة انتهمممت فمممإذا ,الوفممماة عمممدة تعتمممد  أن الزوجمممة علمممى كمممان

 أثنممماء تتمممزو  أن المفقمممود لزوجمممة يبممماح همممل ولكمممن, بمممذلك رغبمممت إن فتمممنكح

    ؟ العدة مدة خالل ولكن انتهائها بعد أو لها ضربت التي التربص مدة

 عليممه نمماء  وب  , منممه المعتممدة أو الغيممر زوجممة نكمماح بطممالن علممى الفقهمماء اتفممق

 تتممزو  أن لهمما يبمماح التممي لمممدةا انتهمماء قبممل تزوجممت إن المفقممود زوجممة فممإن

 أن ثبمممممت أو, زوجهممممما أممممممر انكشمممممف إذا ولكمممممن ,باطمممممل فناكحهممممما  بعمممممدها

 لهمما طالقممه بعممد أو, منممه العممدة مممدة وانتهمماء المفقممود مممو  بعممد كممان زواجهمما

 ؟ صحيحا   زواجها ديع فهل أيضا   العدة وانتهاء

  : قولين على الفقهاء اختلف

 تمممم قمممد المممزوا  وعقمممد الممممانع عمممن خمممال ألنمممه صمممحيح نكاحهممما : األول القبببول

 و, المالكيمممة قمممول وهمممذا, عمممدة أو بنكممماح مشمممغولة فيمممه تكمممن لمممم وقمممت فمممي

  .وجه من والحنابلة األصح في الشافعية
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 تعتقممممد يوهمممم تزوجممممت ألنهمممما, صممممحيحا   لمممميس نكاحهمممما إن : الثبببباني القببببول

 قمممول وهمممذا, العقمممد حمممال بالصمممحة العلمممم ولعمممدم, وبطالنمممه نكاحهممما ةحرمممم

 .المذهب في الصحيح في والحنابلة, األصح مقابل في الشافعية
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 الحكبببم بعبببد المفقبببود بزوجبببة الخاصبببة األحكبببام : الثببباني المبحبببث

  بموته

  

 لمهرا في على المفقود بموت الحكم :اثر األول المطلب

 همممل ذلمممك علمممى المترتمممب األثمممر همممو فمممما المفقمممود بممممو  القاضمممي حكمممم إذا

 ؟ ذلك في بموته للحكم أثر ال أم المهر يتأكد

 خمممالف فمممال بزوجتمممه المممدخول بعمممد المفقمممود بممممو  القاضمممي حكمممم :إذا أوال  

 أم بالعقممد سمممي أكممان سممواء كممامال   للزوجممة المهممر وجمموب فممي الفقهمماء بممين

 ي كمممد ذاتمممه بحمممد المممدخول ألن بالتراضمممي أو القاضمممي بقضممماء بعمممد  فمممر 

  المهر

 حكمممم فمممإن, بزوجتمممه المممدخول قبمممل المفقمممود بممممو  القاضمممي حكمممم :إذا ثانيممما  

 الفقهممماء اتفمممق فقمممد ,بالعقمممد المهمممر سممممي فمممإذا ,للتسممممية تبعممما   يختلمممف المهمممر

 بالعقممممد يوجممممب الممممدخول قبممممل الممممزوجين ألحممممد الحقيقممممي المممممو  أن علممممى

                                                    بمممه ينتهمممي وإنمممما العقمممد يفسممم  ال الممممو  نأل للزوجمممة المهمممر جميمممع وحمممد 

 المممزوجين أحمممد ا ومممم التفممموي  كنكممماح مسممممى غيمممر المهمممر كمممان إذا أمممما

 الحنفيمممممة عنمممممد المثمممممل مهمممممر للزوجمممممة فيتأكمممممد ,الفمممممر  أو المممممدخول قبمممممل

 مقابمممل فمممي فعيةوالشممما للمالكيمممة خالفممما  , والحنابلمممة ,األظهمممر فمممي والشمممافعية

  .بالدخول إال الحالة هذ  في المهر وجوب بعدم قالوا الذين األظهر
 

 المفقود زوجة عدة حكم : الثاني المطلب

 مممممدة أو التممممربص مممممدة انقضمممماء بعممممد المفقممممود بمممممو  القاضممممي حكممممم إذا

 المفقمممود زوجمممة علمممى العمممدة وجممموب فمممي الفقهممماء بمممين خمممالف فمممال, التعميمممر

 كانممت فممإذا, وفمماة عممدة فهممي العممدة نمموع أممما, ال أم بهمما مممدخوال   أكانممت واءسمم

 مممن أيممام وعشممرة أشممهر أربعممة باالتفمما  عممدتها كانممت حممائال   المفقممود زوجممة

 الحمل. بوضع تنتهي فعدتها ال  محا كانت إذا أما الحكم تاري 
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 : القانون في المفقود زوجة عدة-

 إال خاصمممة بممممادة المفقمممود زوجمممة عمممدة  الشخصمممية األحممموال قمممانون يفمممرد لمممم

 بممممو  الحكمممم علممى نمممص ألنممه زوجهممما عنهممما المتمموفى عمممدة فممي تمممدخل أنهمما

 ثممممانين بلوغمممه وبعمممد الهمممال  ظمممروف فمممي سمممنين أربمممع مضمممي بعمممد المفقمممود

 القمممانون فمممي زوجهممما عنهممما المتممموفى وعمممدة, األخمممرى ال االحممم فمممي عامممما  

 أو حملهمممما لوضممممع تسممممتمر الحامممممل وعممممدة ,أيممممام وعشممممرة أشممممهر أربعممممة

 األعضاء.  بع مستبينا   اسقاطه

 زوجته ميراث في المفقود بموت الحكم أثر : الثالث المطلب

 ذلممك علممى زوجهمما بمممو  الحكممم وأثممر المفقممود زوجممة ميممرا  حكممم لمعرفممة

   حالتين: بين التمييز من بد ال

 ميممرا  علممى التعميممر مممدة اءانقضمم بعممد المفقممود بمممو  الحكممم أثممر: األولببى

  زوجته

 زوجهممما تركمممة ممممن نصممميبها تسمممتحق قمممودالمف زوجمممة أن علمممى الفقهممماء اتفمممق

 وكمممذلك, عصممممته علمممى فيمممه تمممزال ال وقمممت فمممي ببينمممة زوجهممما وفممماة ثبمممت إذا

 بانقضممماء وذلمممك البينمممة مقمممام تقممموم بقرينمممة بموتمممه حكمممم إذا منمممه تمممر  فإنهممما

 أن شممممريطة هممممافوق يعمممميش ال أنممممه الظممممن علممممى يغلممممب التممممي التعميممممر مممممدة

  المدة تلك انتهاء حتى عصمته في البقاء ترضى
 

 

 علممممى األربممممع السممممنين انقضمممماء بعممممد المفقممممود بمممممو  الحكممممم أثممممر : الثانيببببة

  زوجته ميرا 

 فمممي الحكمممم لهمممذا أثمممر فمممال سمممنين أربمممع بعمممد المممزو  بممممو  القاضمممي حكمممم إذا

 فمممي حيممما   يعمممد ألنمممه الفقهممماء جمهمممور  عنمممد منمممه الغيمممر وتوريمممث مالمممه قسممممة

 آنمممذا  هورثتممم علمممى الممممال يقسمممم وعنمممدها ,التعميمممر سمممن يبلممم  حتمممى مالمممه

 توريمممث إلمممى ذهبممموا فقمممد ,الهمممال  ظمممروف فمممي المفقمممود فمممي للحنبليمممة خالفممما  

 سنين. أربع بعد موتهب الحكم عند زوجته
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 : القانون في المفقود زوجة ميراث-

 الزوجممممة ميممممرا  حكممممم السمممموري الشخصممممية األحمممموال قممممانون يتنمممماول لممممم

 ظممروف فممي المفقممود بممين القممانون مي ممز لممما ولكممن ,مممواد  ثنايمما فممي صممراحة

 /205/ ةالمممماد ممممن المفهممموم فمممإن الهمممال  ظمممروف فمممي والمفقمممود السمممالمة

 بلوغممممه بعممممد إال تممممر  ال السممممالمة ظممممروف فممممي المفقممممود زوجممممة أن يفيممممد

 بعمممد ترثمممه فإنهممما ال الهممم ظمممروف فمممي المفقمممود أمممما ,العممممر ممممن الثممممانين

 جممماء مممما ذلمممك وي كمممد ,فقدانمممه علمممى سمممنوا  أربمممع ممممرور بعمممد بموتمممه الحكمممم

 بممممممالحكم أو المممممممور  بمممممممو  يسممممممتحق االر  بممممممأن /260/ المممممممادة فممممممي

 حيمممث/1446/ رقمممم المممنق  محكممممة اجتهممماد لمممذلك ويشمممهد بموتمممه القضمممائي

 لممممال بالنسمممبة وحيممما   غيمممر  لممممال بالنسمممبة ميتممما   المفقمممود يعتبمممر(( فيهممما جممماء

 باعتبمممار  أو, عممممر  ممممن الثممممانين ببلمممو  بموتمممه الحكمممم صمممدور حتمممى نفسمممه

 الهمممال  فيهممما يغلمممب حالمممة فمممي فقدانمممه علمممى سمممنوا  أربمممع ممممرور بعمممد ميتممما

   .كالحرب((
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  الثالث الفصل                           
 

 المفقود بأموال المتعلقة األحكام               

 

 المفقود مال في التصرف : األول المبحث

                                                                                         

                           ورعايتها وإدارتها المفقود بأموال :التصرف األول المطلب

 وإدارة  ايمممةورع حفممم  إلمممى بلمممد  فمممي المفقمممود تركمممه المممذي الممممال يحتممما  

 القيمممام عممن عممماجز قممود,والمف ال للهمم وتعرضمممه ضممياعه عمممدم علممى حرصمما  

 القيمممام هنممما بالتصمممرف قصمممودموال, الممممال همممذا عمممن النقطاعمممه نظمممرا   بمممذلك

 الغيمممر لمممدى وإيمممداع, وإقمممرا , وإجمممارة, بيمممع ممممن الممممال إليمممه يحتممما  بمممما

 تلمممك ممممن ا  أيممم كيلمممهو أو القاضمممي ومباشمممرة الماليمممة التصمممرفا  ممممن وغيرهممما

 الضممممياع وأ الهممممال  مممممن المممممال هممممذا  يحفمممم  ممممما ودبحممممد مقيممممد التصممممرفا 

 التصممممرفا  تلممممك  مممممن يختممممار أن عليممممه ويجممممب, الفممممرد لحةمصمممم ويحقممممق,

 أو باإليممممداع يحفمممم  أن اسممممتطاع فممممإن ,المممممال لصمممماحب واألنسممممب األصمممملح

 ممما األممموال تلممك مممن يبيممع أن يملممك إنممما, بممالبيع يقمموم أن لممه فلمميس اإلجممارة

 لممممال واألصممملح بممماألحف  يقممموم أن يعنمممي أي ,والفسممماد الهمممال  إليمممه يتسمممارع

 . المفقود

 : القانون في المفقود بأموال التصرف

 أعطممممى حيممممث المفقممممود بمممممال التصممممرف كيفيممممة السمممموري القممممانون حممممدد

 دون المفقممود غمماب فممإن, عموممما   ذلممك علممى اإلشممراف فممي السمملطة القاضممي

 بالوكيممل يممدعى عنممه نيابممة وكيممل بتعيممين يقمموم القاضممي فممإن وكمميال   يتممر  أن
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 وإرادتمممه المفقمممود رغبمممة فمممإن فقمممد  قبمممل امممما  ع وكممميال   تمممر  إذا أمممما ,القضمممائي

 المفقمممود اختمممار  ممممن بتثبيمممت يحكمممم أن القاضمممي وعلمممى , تحتمممرم أن يجمممب

 يكمممون أن مشمممروط األممممر همممذا أن إال ,آخمممر وكممميال   عنمممه يقممميم أن دون وكممميال  

 فممممي توافرهمممما الواجممممب للشممممروط  ا  مسممممتوفي المفقممممود أقامممممه الممممذي الوكيممممل

 الشخصممممية األحمممموال قممممانون مممممن /178/ المممممادة حممممددتها والتممممي الوصممممي

 أكممان سممواء أحممدها فقممد أو, الشممروط تلممك الوكيممل يسممتوف لممم فممإذا السمموري,

 القاضممي فممإن ,غيبتممه بعممد ذلممك عليممه طممرأ أم, لممه المفقممود اختيممار عنممد ذلممك

 شمممروط فيمممه تجتممممع المفقمممود عمممن آخمممر يال  وكممم ويقممميم وكالتمممه بإلغممماء يقممموم

 وممتلكاتمممممه أموالمممممه علمممممى وحفاظممممما   ,المفقمممممود لمصممممملحة تحقيقممممما   الوصمممممي

 الممممادة عليمممه نصمممت مممما وهمممذا عليهممما واإلشمممراف إدارتهممما نسممملح وضممممانا  ,

 المحكممممة تحكمممم عامممما   وكممميال   المفقمممود تمممر  إذا )) فيهممما جممماء والتمممي /204/

 وإال الوصممممي فممممي توافرهمممما الواجممممب الشممممروط فيممممه تمممموافر  متممممى بتثبيتممممه

   .قضائيا (( وكيال   له تعين

 

 الماليببببة عقببببود  علببببى المفقببببود غيبببباب أثببببر : الثبببباني المطلببببب

  وتصرفاته

 التصممممرفا  بعمممم  عنممممه صممممدر  أو العقممممود مممممن عقممممدا   المفقممممود أبممممرم إذا

 العقمممممود  تلمممممك علمممممى الفقمممممدان طمممممار  يممممم ثر فهمممممل ,فقمممممد  قبمممممل الماليمممممة

 ؟ والتصرفا 

 يحةصح انعقد  إذا والتصرفا  العقود بع  استمرارية على الفقهاء اتفق

                                                                                 المفقود غياب قبل

 العقد ثبو  حال في القاضي أو المفقود لوكيل وليس أ خرى في واختلفوا

 األصيل يملك ال الذي  التصرف نق  أو العقد لفس  يتدخل أن مرار واست

 نقضه.
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                      : العقود تلك أهم ذكر على وسآتي 

 منقممموال   ممتلكاتمممه ممممن شممميئا    -غيابمممه قبمممل -غيمممر  المفقمممود أجمممر إذا : اإلجبببارة

 يبتممممهبغ تنفسمممم  وال, حالهمممما علممممى تبقممممى إجارتممممه فممممإن منقممممول غيممممر أم كممممان

 حالممممة علممممى أيضمممما   ينطبممممق وهممممذا , دتهاممممم نهايممممة حتممممى وتسممممتمر المنقطعمممة

                                                   فقمممد  بممملق وثابتمممة قائممممة كانمممت ألنهممما إجارتمممه تسمممتمر حيمممث مسمممتأجرا   كونمممه

 يتعمممممر  ولمممممم, إجارتمممممه اسمممممتمرار علمممممى نصممممموا والمالكيمممممة الحنفيمممممة وإن

 وعمممممدم اإلجمممممارة عقمممممد لمممممزوم أن إال, النقطمممممة لهمممممذ  والحنابلمممممة الشمممممافعية

 بممماب ممممن المفقمممود إجمممارة تمراراسممم علمممى يمممدل المتعاقمممدين بممممو  انفسممماخه

 أولى

 علمممى أمالكمممه ممممن شممميئا   غيبتمممه قبمممل وقمممف  قمممد المفقمممود انكممم إذا : الوقبببف 

 فمممي لفقدانمممه أثمممر فمممال الغيمممر علمممى نفعمممه يعمممود ممممما الخيمممر وجمممو  ممممن وجمممه

 لوكيمممل ولممميس حبسمممه يسمممتمر بمممل, التصمممرف همممذا نقممم  أو وقفمممه انقطممماع

 لمممه لممميس تمممهذا  الواقمممف ألن الوقمممف همممذا عمممن يرجمممع أن القاضمممي أو المفقمممود

 أركانممه سممائر وتحققممت ,عنممه صممدر إذا اءالفقهمم جمهممور عنممد فيممه يرجممع أن

   وشروط

 ويسمممتمر مدتمممه انهممماء أو قرضمممه إبطمممال فمممي المفقمممود لغيبمممة أثمممر ال : القبببر 

 غيممر المممدين ألن عليممه المتفممق األجممل انقضمماء  حتممى سمماريا   التصممرف هممذا

 خمممالف المممدين صممماحب يشمممترط أن إال الممممدة انتهممماء قبمممل المممدين بمممرد ملمممزم

  ذلك

 المفقود عارية استمرار على نالفقدا تأثير عدم على ةالمالكي نص : العارية

 العارية يسترد أن القاضي أو للوكيل فليس فقد  قبل شيئا   غير  أعار كان فإذا

                                                                   عليها المتفق المدة مضي قبل منه

 جائز عقد ألنها شاء متى العارية عن عيرج أن فللمعير الفقهاء جمهور عند أما

  . الزم غير
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  المفقود مال من االنفاي : الثاني المبحث

  

 الدخول بعد المفقود زوجة نفقة : األول المطلب

 النفقممة وجمموب شممروط تمموافر  إذا نفقتهمما وجمموب فممي الفقهمماء بممين خممالف ال

 إال, أممر  بمينيت حتمى والصمبر معمه المقام زوجته واختار  مسقطاتها وانتفت

 القاضممي يحكممم ال وأن ,بموتممه قضممائي حكممم يصممدر ال أن لممذلك يشممترط أنممه

  نفقتهما انقطعمت بموته حكم فإذا, بها يقول من عند وزوجته المفقود بين بالفرقة

 بزواجهمما ألنهمما غيممر  تزوجممت إذا نفقتهمما تسممقط كممما,  حكممما   نكاحهمما لممزوال

 . الزو  لحق محتبسة كونها عن خرجت
 

 : القانون في الغائب وجةز نفقة

 معمممين نمممص المسمممألة لهمممذ  يفمممرد لمممم السممموري الشخصمممية األحممموال قمممانون إن

 تنممممدر  الحالممممة هممممذ  أن رأ  السمممموري القممممانون صممممياغة لجنممممة أن ويبممممدو

 العقممد حممين مممن الزوجممة نفقممة إيجمماب قممرر  التممي كتلممك أخممرى مممواد تحممت

 االنتقمممال عمممن تمتنمممع ال أن اشمممترطت إنمممما ,دخممموال   تشمممترط ولمممم الصمممحيح

  نفقتها سقطت امتنعت فإن حق وجه دون أهلها بيت من معه

  الدخول قبل المفقود زوجة نفقة : الثاني المطلب

 ؟ المفقود الزو  على النفقة تجب فهل بزوجته دخوله قبل الزو  فقد إذا

 أن قبمممممل فقمممممد إذا المفقمممممود زوجمممممة أن المسمممممألة همممممذ  فمممممي القمممممول خالصمممممة

 فيممممممما منقطعمممممة غيمممممر غيبمممممة غائمممممبال زوجمممممة حكمممممم تأخمممممذ بهممممما يمممممدخل

 طريقمممممة فمممممي يتعلمممممق فيمممممما إال ,يمممممذكر فمممممر  ثممممممة ولممممميس النفقمممممة يخمممممص

 المفقمممممود زوجمممممة فتسمممممتحق , إليمممممه نفسمممممها الممممممرأة بتسمممممليم المممممزو  إعمممممالم

 نفسممممممها تسممممممليم عممممممن تمتنممممممع ال أن شممممممرط بموتممممممه يحكممممممم مممممممالم  النفقممممممة
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 بعقمممممممد زوجهممممممما علمممممممى محبوسمممممممة وألنهممممممما, الزوجيمممممممة لمكمممممممان وذلمممممممك

 فمممممي والشمممممافعية ,عنمممممدهم بمممممه المفتمممممى فمممممي الحنفيمممممة عنمممممد وهمممممذا, النكممممماح

 النفقممممممة لوجمممممموب الممممممدخول يشممممممترطوا لممممممم أنهممممممم غيممممممر األظهممممممر مقابممممممل

                                                                                                                                                   العقمممممممممممممممد حمممممممممممممممين ممممممممممممممممن تجمممممممممممممممب إنمممممممممممممممما المممممممممممممممزو  علمممممممممممممممى

 المممممممرأة تمكممممممن أن النفقممممممة لوجمممممموب  يشممممممترطون الممممممذين الجمهممممممور ممممممماأ

 المممممزو  علمممممى بوجوبهممممما يقولمممممون فمممممإنهم بهممممما االسمممممتمتاع ممممممن زوجهممممما

 التمكممممممين مقممممممام يقمممممموم ممممممما أظهممممممر  إذا بهمممممما يممممممدخل لممممممم وإن المفقممممممود

 وجبممممت بممممذلك المفقممممود زوجممممة قامممممت فممممإن التسممممليم تعممممر  بممممأن وذلممممك

 .نفقتها

 العدة في وسكناها المفقود زوجة نفقة : الثالث المطلب

 أو عودته لعدم المفقود بمو  القاضي وحكم التربص مدة انقضت إذا 

 الزوجة نفقة حكم فما الحكم هذا على بناء   زوجته واعتد  خبر  ظهور

 ؟ المدة هذ  في وسكناها

 : العدة في المفقود زوجة نفقة-أ

 : قولين لىع المفقود معتدة نفقة في الفقهاء اختلف

 القمممديم فمممي والشمممافعية المالكيمممة قمممول وهمممو العمممدة ممممدة لهممما نفقمممة ال : األول

  رواية في والحنابلة

 ذهمممب بمممل الحنابلمممة قمممول وهمممو العمممدة ممممدة فمممي لهممما النفقمممة تجمممب : الثببباني

 إذا إال تسممممقط وال أيضمممما   العممممدة بعممممد تجممممب النفقممممة أن إلممممى المغنممممي صمممماحب

  بينهما فر  أو تزوجت

  : السكنى -ب

 : العدة مدة خالل المفقود لزوجة السكنى حق في الفقهاء اختلف

 إذا إال عممممدتها مممممدة السممممكنى فممممي لهمممما حممممق ال أنممممه إلممممى المالكيممممة فممممذهب -1

  :شرطان توافر

  بها دخل قد الزو  يكون أن : األول
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 بملمممك لزوجهممما عائمممدا   موتمممه وقمممت تسمممكنه المممذي المسمممكن يكمممون أن : الثممماني

   موته قبل أجرته دفع وقد اجارة أو م قتة منفعة أو

 المفقممممود لمعتممممدة السممممكنى وجمممموب فممممي األقمممموال اختلفممممت الشممممافعية عنممممد-2

 روايتين على

 فمممإن والحاممممل الحائمممل بمممين السمممكنى حكمممم فمممي فرقممموا فقمممد الحنابلمممة أمممما -3

 وإن الممممذهب فمممي العمممدة فمممي لهممما سمممكنى فمممال حمممائال   المفقمممود زوجمممة كانمممت

 : روايتين في اختلفوا فقد حامال   كانت

  المطلقة على قياسا   لها السكنى تجب : األولى

 لها سكنى ال : الثانية

 فمممي يالسمممور الشخصمممية األحممموال قمممانون نمممص :فقمممد القمممانون فمممي أمممما-4

 أو تفريمممق أو طمممال  ممممن معتدتمممه نفقمممة  الرجمممل علمممى ))تجمممب /83/ الممممادة

 عمممام لبشمممك الوفممماة عمممدة فمممي للممممرأة النفقمممة وجممموب عمممدم يمممديف وهمممذا ((فسممم 

 .المعتدة المفقود زوجة لكبذ ويدخل
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  والوصية بالميراث المتعلقة المفقود أحكام : الثالث المبحث

 

 ونفاذ أمواله قسمة على المفقود بموت الحكم أثر : األول المطلب

 وصايا 

 وحيمممماة المممممور  مممممو  تحقممممق اإلر  شممممروط مممممن أن علممممى الفقهمممماء اتفممممق

 ثبمممو  بعمممد إال انسمممان أي أمممموال تقسمممم ال أن يقتضمممي الشمممرط وهمممذا الممموار 

 فمممإذا ,سمممواء حمممد علمممى أموالمممه بجميمممع والغائمممب الحاضمممر يعمممم وهمممذا موتمممه

 يعممد فإنممه بممذلك تشممهد بينممة قامممت بممأن معممين وقممت فممي المفقممود مممو  ثبممت

 بينمممة تقمممم لمممم فمممإذا, بالفعمممل فيهممما موتمممه البينمممة أثبتمممت التمممي اللحظمممة ممممن ميتممما  

 الفقهممماء لجمممأ فقمممد لمصمممير  مالبسممما   الجهمممل واسمممتمر المفقمممود بممممو   تشمممهد

 علممى بموتممه للحكممم اعتمممدوا وقممد المفقممود بمممو  فيممه يحكممم وقممت تحديممد إلممى

 فقدانمممه علمممى الزممممان ممممن ممممدة مضمممي همممي اعتممممدوها التمممي والقرينمممة قرينمممة

  . أثر  على الوقوع أو خبر  على العثور دون

 : المدة هذ  تحديد في الفقهاء اختلف وقد

 التممي الظممروف إلممى المممدة لهممذ  تحديممدهم فممي وانظممر : والحنابلببة المالكيببة 

 ةبسمممن الحممماال  بمممبع  تحديمممدها إلمممى كيمممةالمال فمممذهب الفقمممدان حالمممة رافقمممت

 فممي وذلممك الحكممم هممذا علممى بنمماء   مالممه ويقسممم المفقممود بمممو  بعممدها يحكممم ثممم

 بعيمممدا   المعركمممة موقمممع كمممان إذا بيمممنهم فيمممما المسممملمين لاقتتممما  فمممي المفقمممود

 فمممي وذلمممك معمممين بمممزمن األخمممرى الحممماال  فمممي دهاتحديممم عمممدم إلمممى وذهبممموا

  وباء أو كمجاعة اإلهال  شأنه من سبب بعد فقد من حق

 ممممدة الهمممال   عليمممه يغلمممب ظمممروف فمممي للمفقمممود احمممددو فقمممد : الحنابلبببة أمبببا

 بموتمممه القاضمممي حكممم رأثممم لمممه يممبن ولمممم خبمممر لممه يظهمممر لمممم فممإن سمممنين أربممع

 أمواله. وقسمت
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 بمممين قمممونيفر ال: والحنابلبببة األظهبببر ديبببدالج فبببي والشبببافعية الحنفيبببة مببباأ

 يحكمممم التمممي والممممدة لمالمممه بالنسمممبة المفقمممود بممممو  بعمممدها يحكمممم التمممي الممممدة

 ظمممروف فمممي المفقمممود فمممي للمالكيمممة خالفممما  ,  زوجتمممه حمممق فمممي بموتمممه بعمممدها

 الزوجمممممة بممممين يفرقممممون الممممذين األظهمممممر مقابممممل فممممي والشممممافعية السممممالمة

 محمممددة المممهلم بالنسمممبة المفقمممود بممممو  بعمممدها يحكمممم التمممي فالممممدة ,والممممال

 زوجتممه حممق فممي أممما غالبمما   منممه أكثممر يعمميش ال  الممذي التعميممر سممن ببلوغممه

 . سنين بأربع محددة فهي

 : القانون في المفقود أموال قسمة-

 التركمممة ممممن نصممميبه الممموار  اسمممتحقا  يفيمممد /260الممممادة/ ممممن المفهممموم إن

 وي كمممد المفقمممود حالمممة يشممممل وهمممذا بموتمممه الحكمممم أو الممممور  ممممو  عنمممد

 بالنسمممبة ميتممما   يعمممد المفقمممود إن: فيمممه جممماء المممذي المممنق  محكممممة اجتهممماد ذلمممك

 ببلوغمممه بموتمممه الحكمممم صمممدور حتمممى نفسمممه لممممال بالنسمممبة وحيممما   غيمممر  لممممال

 يغلمممب حمممال فمممي فقدانمممه علمممى سمممنين أربمممع بمضمممي أو العممممر ممممن الثممممانين

 .بموته الحكم عند أمواله قسمة يفيد وهذا فيها الهال  عليه

 المفقود ورثة هم من : الثاني المطلب

            ممن األحياء هم ورثته فإن معين وقت في حقيقة المفقود مو  ثبت إذا 

 حياة تحقق وهو ,الميرا  شرط ألنه ,اليوم ذلك في منه الميرا  يستحق

 الميرا  موانع انتفت إذا وهذا ,دج  و   وقد, المور  ومو  ,الوار 

 محيطة الجهالة استمر و بينة المفقود مو  على تقم لم فإذا ,األخرى

 عند التربص مدة أو الجمهور عند التعمير مدة انقضت حتى بحياته

 أم فقد  يوم ورثته  من حيا   كان من يرثه هلف بموته القضاء وحكم الحنابلة

 ؟بموته الحكم يوم ورثته من األحياء على ألمرا يقتصر

 الموجمممممودين ورثتمممممه علمممممى قسممممممي المفقمممممود ممممممال أن  علمممممى الفقهممممماء اتفمممممق

 لمممممم بلحظمممممة ولمممممو الحكمممممم قبمممممل ممممممنهم مممممما  فممممممن ,بموتمممممه الحكمممممم وقمممممت

 مممممممو  تحقممممممق وهممممممو ,اإلر  شممممممرط النتفمممممماء وذلممممممك شمممممميئا   منممممممه يممممممر 

 وال ,همممممم الء حيمممممماة وقممممممت محققمممممما   يكممممممن لممممممم المفقممممممود فمممممممو  المممممممور 
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 بمنزلممممة بموتممممه الحكممممم قبممممل مممممنهم ممممما  مممممن ويعممممد الشممممك مممممع ميممممرا 

                                                                                               األصمممممممممممممممممممل األنهممممممممممممممممممم حياتمممممممممممممممممممه فمممممممممممممممممممي مممممممممممممممممممما  ممممممممممممممممممممن

 ينطبمممممق الميمممممرا  شمممممرط فمممممإن الحكمممممم وقمممممت ممممممنهم حيممممما   كمممممان ممممممن أمممممما

 حكمممممما   ميتممممما   المفقمممممود يجعمممممل المفقمممممود بممممممو  القاضمممممي حكمممممم ألن عليمممممه

 . آثار  يهعل وتترتب الحقيقي بالمو  ملحق الحكمي والمو 
 

 : القانون في المفقود ورثة-

 الفقهمممماء جمهممممور قمممول علممممى السمممموري الشخصمممية األحمممموال قممممانون اعتممممد

 الحيمممماة قيممممد علممممى هممممم بمممممن ينحصممممر المفقممممود مممممن اإلر  أن علممممى ونممممص

 ذلممممك المممنق  محكممممة اجتهممماد وقيمممد ,بموتممممه الحكمممم وقمممت أو, موتمممه وقمممت

 بعممد ممما إلممى لحكممما هممذا صممدور تممأخر لممو حتممى بموتممه الحكممم صممدور بتمماري 

 ممما إلممى أو الهممال  ظممروف فممي الفقممدان علممى سممنوا  أربممع مممن أكثممر مممرور

 العمر. من الثمانين سن بلوغه بعد
 

   وصايا  نفاذ على المفقود بموت الحكم أثر : الثالث المطلب

 فقدانه مدة طوال تنفذ ال الوصية هذ  فإن ,غيابه قبل أوصى قد المفقود كان إذا

 ؟ بموته الحكم بعد المفقود وصايا حكم هو ما ولكن موته ثبو  لعدم

 قسممممة ممممن عليمممه نصممموا مممما لكمممن ,ذلمممك لبيمممان الفقهممماء جمهمممور يتعمممر  لمممم

 أحمممد الصمممحيحة الوصمممايا نفممماذإ وكمممان بموتمممه الحكمممم عنمممد المفقمممود أمممموال

 فقمممد ,الممممال قسممممة قبمممل إخراجهممما يتوجمممب والتمممي بالتركمممة المتعلقمممة الحقمممو 

 عنمممه يثبمممت ممممالم بموتمممه الحكمممم بعمممد لمفقمممودا وصمممايا تنفمممذ أن ذلمممك اقتضمممى

 ألن بموتممممه الحكممممم عنممممد تنفممممذ المفقممممود فوصممممايا, الوصممممية عممممن رجوعممممه

 الحتمممال تنفيممذها بعممدم القممول إلممى يصممار وال ,الميممرا  أخممت هممي الوصممية

 دليمممل إلمممى يسمممتند وال مرجممموح االحتممممال همممذا ألن ,عنهممما الموصمممي رجممموع

 عنممممه صممممدر  وأنهمممما سمممميما الوصممممية لبقمممماء يشممممهد االستصممممحاب إن بممممل

                                        فقمممممممممممممممد أن إلمممممممممممممممى ذلمممممممممممممممك واسمممممممممممممممتمر واختيمممممممممممممممار  بإرادتمممممممممممممممه

 ألن, الموصمممي بممممو  الحكمممم عنمممد حيممما   لمممه الموصمممى يكمممون أن ويشمممترط
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 الموصمممى يمممتمكن أن يتصمممور فمممال الممممو  بعمممد لمممما مضممماف تمليمممك الوصمممية

  فمممي -لموصممميا -المفقمممود وصمممية تبطمممل ولمممذلك موتمممه عمممدب التملمممك ممممن لمممه

   . الوصي بمو  الحكم قبل له الموصى وفاة حال
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 :الراب  الفصل

 وأوالد  زوجته على ذلك وأثر المفقود ظهور

 

ا  ظهور  أو المفقود عودة : األول المبحث  على ذلك وأثر حيا

  زوجته

 أجال   له القاضي يضرب أن قبل عاد إذا المفقود  زوجية بقاء على الفقهاء اتفق

 وينق  ,بموته الحكم بعد العدة مدة أثناء أو, األجل مدة خالل أو ,بموته للحكم

 نكاحه بفس  حكم قد القاضي يكن مالم عصمته في الزوجة وتبقى بموته الحكم

 آخر. لسبب

ا  المفقود :ظهور األول المطلب  وقبل والعدة األجل انقضاء بعد حيا

  غير  من زوجته نكاح

 إذا إليممه زوجتممه إعممادة فممي وحقممه المفقممود زوجيممة حكممم فممي الفقهمماء اختلممف

 ممممن بغيمممر  تتمممزو  أن وقبمممل العمممدة وانقضممماء بموتمممه الحكمممم بعمممد حيممما   ظهمممر

 : قولين على غير 

 الزوجيممممة ألن ,بامرأتممممه الممممزو  أحقيممممة إلممممى الفقهمممماء جمهممممور ذهممممب: األول

  جديدين مهر أو عقد إلى الحاجة دون إليه زوجته وتعود قائمة تزال ما

 األقمممموال أحممممد فممممي والشممممافعية ضمممعيف قممممول فممممي المالكيممممة ذهممممب : الثببباني

 حكممم إمضمماء إلممى عنممدهم الممروايتين أشممهر فممي واالماميممة القممديم فممي البعيممدة

 وال نكاحمممه بطمممل بموتمممه القاضمممي وحكمممم الممممدة لهممما ضمممربت فمممإذا التفريمممق

 . عودته حال في إليها له سبيل
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ا  المفقود :ظهور الثاني المطلب  زوجته على يالثان عقد بعد حيا

 الدخول وقبل

 عقمممد  قمممد زوجتمممه وكانمممت والعمممدة األجمممل ممممدة انتهممماء بعمممد المفقمممود عممماد إذا

 أن المفقممود يملممك فهممل بهمما  األخيممر يممدخل أن قبممل ولكممن  غيممر علممى نكاحهمما

 ؟ ذلك دون يحول الثاني العقد أن أم عصمته إلى يعيدها

 : أقوال ثالثة على بذلك الفقهاء اختلف

 نكمممماح وينقطممممع بهمممما أحممممق األول أن إلممممى الفقهمممماء ورجمهمممم ذهممممب : األول

  الثاني

 تكممون الزوجممة أن إلممى ,القممديم قولممه فممي ومالممك ,قممول فممي الحنفيممة : الثبباني

 إليها لمفقود سبيل وال للثاني

 تخييمممر إلمممى يمممةروا فمممي والحنابلمممة, بعيمممد قمممول فمممي المالكيمممة ذهمممب : الثالبببث

 كممالم عممموم مممن ذلممك ةالحنابلمم أخممذ وقممد الصممدا  وبممين زوجتممه بممين المفقممود

 .للتخيير أحمد
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ا  المفقود ظهور : الثالث المطلب  ودخول زوجته نكاح بعد حيا

  بها الثاني

 وكانت والعدة االنتظار مدة انقضاء بعد عاد أو المفقود حياة ظهر  إذا

 بزوجته المطالبة المفقود يملك فهل بها األخير ودخل غير  نكحت قد زوجته

 ؟ عليه تفو  أم إليه فتعود

 : أقوال على الفقهاء اختلف

 علمممممه مممممع بهمممما الثمممماني دخممممول لحمممما والمالكيممممة, قممممول فممممي الحنفيمممة : األول

 األول وفمممماة زمممممن ,عممممدتها فممممي عليهمممما عقممممد  أو, وحياتممممه المفقممممود بمجمممميء

 الحكممممم بنفمممماذ القممممول علممممى القممممديم وفممممي ,األظهممممر الجديممممد فممممي والشممممافعية

 مممممن بزوجتممممه أحممممق المفقممممود أن إلممممى روايممممة فممممي والحنابلممممة فقممممط بالظمممماهر

   الثاني الزو 

 بعممد عليهمما الثمماني عقممد حالممة فممي ,والمالكيممة قممول فممي الحنفيممة ذهممب : الثبباني

 والشمممافعية حياتمممهو المفقمممود بمجممميء عمممالم غيمممر بهممما ودخولمممه اعمممدته انتهممماء

 المفقممممود علممممى تفممممو  الزوجممممة أن إلممممى روايممممة فممممي والحنابلممممة ,القممممديم فممممي

  صحيحا   لثانيا من نكاحها ويستمر

 فمممي والحنابلمممة, القمممديم فمممي عنمممه روايمممة فمممي الشمممافعي االممممام ذهمممب : الثالبببث

 فمممإن صمممداقها وبمممين زوجتمممه بمممين المفقمممود تخييمممر إلمممى واالباضمممية, الممممذهب

 زوجممممة كانممممت صممممداقها اختممممار وإن األول بالعقممممد زوجتممممه كانممممت اختارهمممما

 . الثاني
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ا  ظهور  أو المفقود عودة : الثاني المبحث  على ذلك وأثر حيا

  أمواله

                                                 

 في أمواله على عودته أو المفقود حياة ظهور أثر : األول المطلب

  االسالمي الفقه

 بموتمممه الحكمممم قبمممل حياتمممه ظهمممر  أو عممماد إذا المفقمممود أن إلمممى الفقهممماء اتفمممق

 عودتممه ألن ,ملكممه فممي دخلوتمم إليممه تمم ول  لممه الموقوفممة األممموال جميممع فممإن

 يقضمممممي المممممذي والوصمممممية الميمممممرا  شمممممرط أن أثبتمممممت حياتمممممه ظهمممممور أو

        عليمممممه ينطبمممممق ,الموصممممي أو الممممممور  اةوفمممم وقمممممت حيمممما   كونمممممه بوجمممموب

 باتفمما  ملكممه عممن تخممر  لممم فإنهمما ,بموتممه الحكممم قبممل بأموالممه يتعلممق فيممما ممماأ

  حياته استصحاب بداللة جميعا   الفقهاء

 بموتمممه الحكمممم بعمممد عممماد أو حيممما   ظهمممر إذا المفقمممود أن علمممى الفقهممماء واتفمممق

 تظمممل فإنهممما ,بعمممد ورثتمممه علمممى تقسمممم لمممم بحيمممث حالهممما علمممى أموالمممه وكانمممت

  .منها شيئا   يأخذ أن ألحد يحق وال ملكه لىع

 استهلك وقد عودته أو ,المفقود حياة ظهور حالة في ينحصر الخالف موضع

 على بناء أمواله قسمة نتيجة إليهم آلت التي  اإلرثية حصصهم من شيئا   ورثته

 بقي ما أخذ على المفقود حق يقتصر فهل بها تصرفوا أن بعد أو ,بموته الحكم

 الرجوع الحق يملك أنه أم وحسب الورثة أيدي من له وقف مما أو أمواله من

  ؟ فيه تصرفوا أو مال من استهلكوا بما الورثة على

 : أقوال على الفقهاء اختلف

 حممممق أن إلممممى روايممممة فممممي والحنابلممممة, والشممممافعية, الحنفيممممة ذهممممب : األول

 أو أموالممممه مممممن الورثممممة  يممممد فممممي بقممممى ممممما اسممممترداد علممممى يقتصممممر المفقممممود

 تلمممك  ممممن أتلفممموا  أو اسمممتهلكوا مممما الورثمممة يضممممن الو  لمممه الموقوفمممة الحصممة

 . بموته الحكم بعد إليهم انتقلت التي األموال
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 مممما يأخمممذ المفقمممود أن إلمممى الممممذهب فمممي والحنابلمممة, المالكيمممة ذهمممب : الثببباني

 أموالمممممه ممممممن اسمممممتهلكو  مممممما الورثمممممة ويضممممممن ,بعينمممممه مالمممممه ممممممن وجمممممد 

  .فيه وتصرفوا
 

 في أمواله على عودته أو المفقود حياة ظهور أثر : الثاني المطلب

  القانون

 في أمواله على المفقود عودة أثر على السوري الشخصية األحوال قانون نص

 : فيها جاء والتي /302/ المادة من الثانية الفقرة

 أيدي في نصيبه من بقي ما أخذ بموته الحكم بعد حيا   المفقود ظهر إذا ))

 (( الورثة

 بيانممه فممي اقتصممر أنممه  السممابقة المممادة خممالل مممن قممانونال هممذا علممى ويالحمم 

 مورثمممه تركمممة ممممن للمفقمممود الموقوفمممة الحصمممة علمممى المفقمممود عمممودة ألثمممر

  ذاتهممما  أموالمممه إلمممى ل شمممارة يتعمممر  ولمممم ,قدانمممهف ممممدة خمممالل تممموفي المممذي

 فممإذا ذاتممه الحكممم المفقممود أممموال اعطمماء يفيممد /302/ المممادة مفهمموم أن غيممر

 علمممى جمممعير أن لمممه فلممميس أموالمممه وقسممممة بموتمممه الحكمممم بعمممد حياتمممه ظهمممر 

 , األمممموال تلمممك ممممن أيمممديهم فمممي بقمممي بمممما إال تركتمممه اقتسمممموا المممذين  ورثتمممه

 ضممممان فمممال ,نحمممو  أو ببيمممع فيمممه تصمممرفوا أو, سمممتهلكو ا أو ,أتلفمممو  مممما أمممما

 علممى بنمماء   لممه ملكيممتهم علممى المممال بممذلك تصممرفهم فممي سممتندواا ألنهممم علمميهم

 .لهم ميراثا   أمواله صير الذي بموته الحكم
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 الخاتمة
 

 :والمفقود الغائب أحكام في الحديثة االتصاالت أثر
 

 األزمددددان بتغيددددر غيددددرتت األحكددددام أن إلدددد  أشددددير أن النهايددددة فددددي البددددد -

  العصر هذا في والمفقود الغائب أحكام يخص وفيما

 فدددي الزوجدددة حددد  علددد  يدددنص لدددم السدددور  األحدددوا  قدددانون أن نالحددد 

 المددددداد  مدددددن المفهدددددوم أن إال ,الدددددزو  فقددددددان بسدددددبب التفريددددد  طلدددددب

 سدددن بلوغددد  قبددد  المفقدددود بمدددو  الحكدددم جدددواز عددددم علددد  يدددد \205\

 بمدددو  الحكددم علدد  ونددص, 1975 امعدد القدددانون هددذا عددد  ثددم الثمددانين

 عليددد  يغلدددب التدددي المماثلدددة الحددداال  أو الحربيدددة العمليدددا  فدددي فقدددد مدددن

 بددد  معمدددوال ومدددازا  ,فقدددد  تددداري  مدددن سدددنوا  أربددد  بعدددد فيهدددا الهدددال 

 تكدددددن لدددددم التددددي الحديثدددددة االتصددددداال  وجددددود مدددددن بدددددالرغم اآلن حتدددد 

 . األقوا  بهذ  أخذوا الذين الفقهاء زمن موجود 

 ممدددا الحيدددا  تطدددور فدددي أسدددهم  الحديثدددة والتقنيدددة االتصدددا   وسدددائ إن

 شددددابة زوجددددة تنت ددددر أن الصددددعب فمددددن ,المددددد  هددددذ  تقلدددديص يسددددتوجب

 كانددد  إذا وبددداألخص ,المدددد  هدددذ  طدددوا  المفقدددود زوجهدددا الدددزوا  حديثدددة

 . الفتنة من نفسها عل  تخش 

 مدا عكد  علد  الحيدا  فدي كثيدر  أمدور غيدر  الحديثة االتصا  فوسائ  -

 آثدار مدن ذكدر ما وأن بعدهم كانوا الذين واألئمة الصحابة زمن علي  ن كا

 العصدر هدذا عاشدوا لدو أ دنهم ,العلمداء عدن اختالفدا  ومن ,الصحابة عن

 مددوراأل ألن والتغيددر التطددور هددذا  مدد تتوافدد  حتدد  األحكددام بعدد  لغيددروا

 مدا ألن, كثيدر  أمدورا   غير  والمواصال  االتصا  وسائ  في جد  التي

 المفقدود زوجدة انت دار مدد  أن عند  هللا رضدي الخطداب بن عمر إلي  رأشا

 بحامد  ليسد  أو حدامال   المدرأ  كدون من التأكد أوال   ب  المراد سنوا  أرب 

 هدذا تكشد  مخبريدة تحاليد  اآلن هندا  ألن, واجبا   اآلن يعد لم الذ  األمر
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 بلدد مدن خصشد ومراسدلة والسدفر بلدد إل  بلد من االنتقا  ألن وثانيا   األمر

 والسدفر فاالنتقدا  اآلن الحدا  علي  ما عك  عل , طوي  لوق  يحتا  آخر

 الماضددي الددزمن فددي أمددا  نترندداال أو بالهددات  والمراسددلة بالطددائر  اآلن

                                                                                    األقددددددددام علددددددد  مشددددددديا   أو ,الحصدددددددان علددددددد  إمدددددددا ينتقلدددددددون كدددددددانوا

 أو الغائددب زوجهددا انت ددار الزوجددة علدد  أوجددب مددن أن القددو  وخالصددة

 مدالم غيدر  تتدزو  أن فدي الحد  لهدا ولدي  الغياب مد  طال  مهما المفقود

 ويرعاها عليها ينف  زو  من إلي  تحتا  لما لها ضرر في  وفات  من قنيتت

 .من  وتنجب

 قصددددوا قدددد سدددنين بدددأرب  بالغائددد انت دددار مدددد  حددددد مدددن الفقهددداء ومدددن -

 رحمهددددا بددددراء  مددددن والتأكددددد الزوجددددة عددددن الضددددرر تخفيدددد  ذلدددد  مددددن

 غيدددر فيددد  االتصددداال  كانددد  زمدددن فدددي هدددذا ولعددد , المدددد  هدددذ  خدددال 

 فقدددد االتصدددا  وسدددائ  تطدددور بحكدددم البلددددان تقاربددد  وقدددد أمدددا ميسدددر 

 أن كمدددا الوسدددائ  هدددذ  خدددال  مدددن الغائدددب حدددا  معرفدددة اليسدددير مدددن بدددا 

 الددرحم بددراء  معرفددة اليسددر مددن جعدد  الحاضددر العصددر فددي الطددب تقدددم

 . عدمها من

 انت دددار مدددد  التطدددورا  هدددذ   ددد  فدددي تكدددون أن المشدددر  علددد  فدددأقتر 

 هددددذ   دددد  فددددي وخاصددددة ,بسددددنة الغائددددب أو المفقددددود لزوجهددددا الزوجددددة

ددد فُ  مدددن علددد  الحكدددم بتُغل  ددد  والتدددي الدددبالد تشدددهدها لتددديا األوضدددا   فيهدددا دق 

 .بالهال 

 إلددد  يدددنهلني لمدددا البحددد  هدددذا خدددال  مدددن قددد ُ ف  وُ  قدددد أكدددون أن أتمنددد 

 حدددوائ  وقضددداء الحددد  رايدددة رفددد  سدددبي  فدددي المحامدددا  مهندددة مزاولدددة

  .المتواض  جهد  القانون أه  يد  بين أض  و النا 
 

         شر  أوي  محمد المحامي                                                  

 



70 
 

 

 : البحث مراج 

 جوخدار لحسن الجزائية اتالمحاكم أصول-

 السباعي مصطفى السور  الشخصية األحوال قانون شرح -

  للقاسم القانون علم إلى المدخل -

 حسن قصاب لنجاة له  قانوني شرح م  السور  الشخصية األحوال قانون -

  عابدين ابن حاشية -

  قدامة البن المغني -

  حزم البن المحلى -

 الدسوقي حاشية -

  للداغستاني الشخصية األحوال يف المرج  -

 لالستانبولي السور  الشخصية األحوال قانون -

  للكاساني الصنائ  بدائ  -

 همام البن القدير فتح -

 

 


