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ادلستخلص
ايسابط ١ايصٚد ٖٞ ١ٝايًبٓ ١األضاض ١ٝيف ته ٜٔٛاجملتُع .يريو ؾكد اٖتُت قٛاْني
ايد ٍٚبٗر ٙايعالقْٚ ،١عُت ايهجري َٔ اؾٛاْب املتعًك ١بٗا يف َت ٕٛايكٛاْنيٜ ٚ .ؿرتض يف
تًو ايعالق ١إٔ تهَٝ ٕٛجاقا غًٝعا ٜطتُس َد ٣اؿٝا .٠يريو ؾعً ٢املكبًني عً ٢ايصٚاز
ايتؿهري يف عٛاٌَ لاح تًو ايعًُ ١ٝاييت تسبطِٗ يف املطتكبٌ قبٌ اختٝاز ايػسٜو ،ألٕ
االْؿؿاٍ ي٘ عٛاقب ٚخ ١ُٝيٝظ عً ٢ايصٚدني ؾكط بٌ ٚعً ٢األٚالد  ٚاألقسباٚ ،٤اجملتُع
بسَت٘ أٜكا .نُا ٚإٔ املػسع عٓد ضٓ٘ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝزاع ٢عٛاٌَ تطاِٖ يف
اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚدٖ ،١ٝرا ايبشح حيا ٍٚابساش تًو اؾٛاْب ايكاْ ١ْٝٛيف قاْ ٕٛاألسٛاٍ
ايػدؿ ١ٝايعساق ٞايٓاؾر ٚ ،ايتعدٜالت اييت دست عً ٘ٝيف إقً ِٝنٛزدضتإ -ايعسام،
ٚقاٚي ١اقرتاح سًَ ٚ ٍٛعاؾات تطاِٖ بػهٌ اجياب ٞيف ٖرا اؾاْب ٜٚطسح َٔ خالي٘
فُٛع َٔ ١ايتطاؤالت يف قاٚي ١يإلداب ١عًٗٝا ٚذيو يف ثالثَ ١باسح زٝ٥ط ،١ٝتبدأ
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ات اييت قد تعصشٝؾٛايتٚ ر٥ َٔ ايٓتا١عُٛٗا فٝ تعسض ؾ١ غامتٞٗتٓتٚ ،١َباملكد
.١ٝدٚ ايص٠اٝاضتُساز اؿ
١ٝاٍ ايػدؿٕٛ االسْٛ قا،ازٚاٌَ اضتُساز ايصٛ ع،١ٝدٚ ايص٠اٝ اؿ:١ٝايهًُات املؿتاس
. املعدٍ يف نسدضتإ ايعسام١ٝاٍ ايػدؿٕٛ األسْٛ قا،ٞايعساق
Abstract
Marriage is still the most important social institution
as it constitutes the core of the society. Thus, supporting and
promoting the marital relationship is one of the main public
policy concerns. As such, the law as a public policy
instrument plays a prominent role in addressing and
regulating marital contract. Marriage is supposed to be a
firm covenant which is intended to be unbreakable. This
paper examines what factors that contribute to marital
success and how the law addresses the issue . The study
looks at the aspects of the Iraqi Personal Status Law that
constitute factors in the continuity of married life, and to
identify the deficiencies in the law that might affect the
marriage continuity. The study utilizes the comparative
legal research method of the Iraqi personal status Law and
the amended law of the Kurdistan Region – Iraq.
Keywords: marital life, factors contributing to marital
success, Iraqi personal status law, amended Personal Status
Law of Kurdistan Iraq.
ادلقذمـة
١ ايسابطٖٞ  اييت تسبط اإلْطإ باؾٓظ اآلخس١ُٗ امل١َْٝٔ ايعالقات اإلْطا
ْعُتٚ ،ٍٚ يريو ؾكد اٖتُت بٗا ايد.ٔ اجملتُعٜٛ يف ته١ٝ األضاض١ٓ إذ تعد ايًب،١ٝدٚايص
ؿرتضٜ ٠د املؤبدٛ باعتبازٖا َٔ ايعكٚ .اْنيٕٛ ايكٛ بٗا يف َت١اْب املتعًكٛايهجري َٔ اؾ
ٌَاٛ مبهإ ايتؿهري يف ع١ُٖٝ يريو َٔ األ.٠اٝ اؿ٣طتُس َدٜ عاًٝجاقا غَٝ ٕٛٗا إٔ تهٝؾ
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اضتُساز تًو ايعالقٚ ،١اؿسف عً ٢احملاؾع ١عًٗٝا ،خؿٛؾا عٓد ٚقع ايتػسٜعات
املتعًك ١بٗا .عً ٘ٝؾكد ازتأٜٓا يف ٖرا ايبشح دزاض ١ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف اضتُساز اؿٝا٠
ايصٚد ١ٝسٝح ْك ّٛبتشً ٌٝايعٛاٌَ ايكاْٚ ١ْٝٛايٛاقع ٚ ١ٝتأثرياتٗا يف تسضٝذ ايسابط١
ايصٚد ٚ ١ٝاضتُسازٜتٗا يف ق ٤ٛقاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٚ ٞايتعدٜالت اييت دست
عً ٘ٝيف إقً ِٝنٛزدضتإ -ايعسام ؼت عٓٛإ( :ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد١ٝ
يف ق ٤ٛقاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق- ٞدزاضَ ١كازْ.-١
أٚالَ :ػهً ١ايبشح
زغِ إٔ عكد ايصٚاز َٔ ايعكٛد املؤبد ٠إال إٔ ايطالم يف ايٛقت اؿاقس أؾبح َٔ
املػانٌ ايهبري ٠اييت تٛاد٘ اجملتُعات يٝظ يف ايعسام  ٚال يف إقً ِٝنٛزدضتإ ؾشطب بٌ
عً ٢املطت ٣ٛاإلقً ٚ ُٞٝايعامل ٞأٜكا .سٝح إٔ اإلسؿاٝ٥ات املتعًك ١بٗرا املٛقٛع
تػري اىل ازتؿاع ْطب ايطالم أ ٚايتؿسٜل ضٓ ١بعد أخسٖٚ )1(٣را َا ٜطُح بايك ٍٛأْٗا
أؾبشت ظاٖس ٠خطري .٠عً ٘ٝؾكد اٖتِ بٗا ايهجري َٔ ايباسجني يف اؾٛاْب االدتُاعٚ ١ٝ
املٝداْ ١ٝباالطالع عً ٢األضباب اييت تؤد ٟاىل ذيوٚ ،يهٔ قًُا ػد َٔ ايٓاس ١ٝايكاْ١ْٝٛ
َٔ ٜٗتِ بايعٛاٌَ املؤثس ٠يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝقُٔ ايٓؿٛف املتعًك ١بتٓعِٝ
ايسابط ١ايصٚد ١ٝيف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ.١ٝ
ثاْٝا :أٖداف ايبشح
بٓا ٤عًَ ٢ا ضبل ؾإٕ ايبشح ٜٗدف اىل إبساش اؾٛاْب ايكاْ ١ْٝٛاييت تعد عٛاٌَ
َؤثس ٠يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ٚ ،١ٝؼدٜد َهأَ اـًٌ يف تًو ايٓؿٛف يف ضبٌٝ
إؾالسٗا ٚ ،إجياد اؿً ٍٛاملٓاضب ١اييت تطاعد يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ،١ٝنُا ٜ ٚػري
(ٔ) يشطخ :اإلحراء الذيخي لعقػد الدواج وحاالت الصالق ،في السػقع اإللكتخوني الخسسي
لسجمذ القزاء األعمى -العخاق االتحادي .متاح في الخابط اآلتي (تاريخ آخخ زيارة

 /https://www.hjc.iq/view.67766 :)ٕٕٓٔ/ٕ/ٕٛو د .اسامة ميجي ،كذف
أسباب ارتفاع حاالت الصالق في العخاق ،تاريخ الشذخ ،األحج ٘ مايػ  :ٕٜٓٔمتاح
عمى الخابط اآلتي (تاريخ آخخ زيارة (:)ٕٕٓٔ/ٕ/ٕٛ
https://elaph.com/Web/News/2019/05/1248811.html
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ايبشح اىل اؾٛاْب املػسق ١يف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساقٚ ،ٞعسض ايٓتا٥ر
ٚايتٛؾٝات اييت تؤد ٟاىل دمي ١َٛايسابط ١ايصٚد.١ٝ
ثايجا :أُٖ ١ٝايبشح
تأت ٞأُٖٖ ١ٝرا ايبشح يف أْ٘ حيا ٍٚاإلداب ١عً ٢فُٛع َٔ ١ايتطاؤالت املتعًك١
مبٛقٛع ايبشح ٚأُٖٗا ٌٖ :زاع ٢قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞيف ْؿٛؾ٘ عٛاٌَ
اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد١ٝ؟ َٚا ٖ ٞتًو ايعٛاٌَ إٕ ٚددت؟ ٌٖ إٔ ازتؿاع ْطب ايطالم ٚ
ايتؿسٜل يف اجملتُع ايعساقٚ ٞيف إقً ِٝنٛزدضتإ زادع اىل ٚدٛد خًٌ يف ايٓؿٛف ايكاْ١ْٝٛ
اييت تٓعِ تًو ايعالق ،١أّ إٔ املُازضات ايٛاقع ٖٞ ١ٝاييت أثست يف ذيو؟ اإلداب ١عٔ ٖرٙ
ايتطاؤالت  ٚغريٖا ته ٕٛقال هلر ٙايدزاض.١
زابعاَٗٓ :ذ ١ٝايبشح
يف ق ٤ٛدزاض ١ايٓؿٛف ايكاْ ١ْٝٛيف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞزقِ
 188يطٓ 1959 ١املعدٍ ايٓاؾر يف ايعسام ٚايرْ ٟطًل عً" ٘ٝقاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ١ٝ
ايعساق "ٞؾُٝا بعد يػسض االختؿاز  ٚايتعدٜالت اييت دست عً ٘ٝيف إقً ِٝنٛزدضتإ-
ايعسام ٚاييت ْطًل عًٗٝا "تعد ٌٜاإلقً )1(ِٝيالختؿاز أٜكا .ايتُطٓا َٛقٛعات َُٗ١
ددٜس ٠بايدزاضٚ ١اييت تػهٌ عٛاٌَ َؤثس ٠يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚدٚ ،١ٝقد اتبعٓا يف ذيو
املٓٗر ايتشً ًٞٝعٓد تٓا ٍٚايٓؿٛف ايكاْ ١ْٝٛذات ايعالق ،١باإلقاؾ ١اىل اتباع املٓٗر
املكازٕ يف دزاض ١ايٓٛاس ٞاييت خيتًـ ؾٗٝا َٛقـ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساقَ ٞع َا
ٚزد يف تعدٜالت اإلقً ،ِٝباإلقاؾ ١اىل اإلغاز ٠اىل ايتأؾ ٌٝايػسع ٞيبعض اؾٛاْب املتعًك١
باملٛقٛع نًُا تطًب ايبشح ذيو.

(ٔ) قانػن رقع (٘ٔ) لدشة  ٕٓٓٛقانػن تعجيل تصبيق قانػن األحػال الذخرية رقع ()ٔٛٛ
لدشة  ٜٜٔ٘السعجل في اقميع كػردستان – العخاق ،وقائع كخدستان ،العجد،ٜ٘:
تاريخ ،ٕٓٓٛ/ٕٔ/ٖٓ:الرفحة.ٔ٘:
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خاَطا :خط ١ايبشح
خط ١ايبشح تكِ ثالثَ ١باسح زٝ٥ط ،١ٝتبدأ باملكدَ ٚ ،١تٓتٗ ٞغامت ١تعسض
ؾٗٝا فُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر  ٚايتٛؾٝات اييت قد تعصش اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚدٚ ١ٝؾل اآلت:ٞ
املبشح األ :ٍٚعٛاٌَ َٔ ؾرت ٠اـطٛب ١تؤثس عً ٢اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝاملستكب١
املبشح ايجاْ :ٞايعٛاٌَ املؤثس ٠يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝبعد ايصٚاز
املبشح ايجايح :ايتدابري ايكاْ ١ْٝٛاملؤثس ٠يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝيف َساسٌ ايطالم
ادلحبث

األول

عىامل مه فرتة اخلطىبة تؤثز على استمزار احلياة الشوجية ادلزتقحبة
اـطب ٖٞ ١طًب ايسدٌ ايصٚاز باَسأَ ٠ع ،١ٓٝضٛا ٤تٛد٘ بايطًب ايٗٝا أ ٚاىل

أًٖٗا( ٖٞٚ .)1ال تعترب عكدا( )2بٌ تعد َطأي ١ممٗد ٠يعكد ايصٚاز .ؾؿٖ ٞر ٙايؿرت ٠اييت
ٜطع ٢ؾٗٝا ايػدـ اىل ايصٚازٜٓ ،بػ ٞايتأنٝد عًَ ٢طأيتني تطُٗإ يف ايتأثري عً٢
اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد :١ٝاالٚىل :اؿسٚ ١ٜسطٔ االختٝاز يًػسٜو االخسٚ .ايجاْ :١ٝايتأند َٔ
خً ٛايطسؾني َٔ املٛاْع ايػسعٚ ١ٝايطب .١ٝعًْ ٘ٝتٓاٖ ٍٚاتني املطأيتني يف َطًبني ٚؾل
اآلت:ٞ

(ٔ) د .فاروق عبجهللا كخيع ،الػسيط في شخح قانػن األحػال الذخرية العخاقي( ،الدميسانية:
شبع عمى نفقة جامعة الدميسانية ،)ٕٓٓٗ ،صٖٕ.

(ٕ) السادة (ٖ )ٖ/مغ قانػن األحػال الذخرية العخاقي السعجل الشافح.
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ادلطلب األول

احلزية و حسه االتختيار و أثز ما يف استمزار احلياة الشوجية
ٜكطِ ٖرا املطًب اىل أزبع ١ؾسٚع ٚعً ٢ايٛد٘ اآلت:ٞ
ايؿسع األ :ٍٚأًٖ ١ٝايصٚاز  ٚأثسٖا يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد١ٝ
االزتباط يف اطاز عكد ايصٚاز ٜعترب قسازا غدؿٝا ٜعتُد بايدزد ١األضاع عً٢
زقا ايػدـ ايرٜ ٟستبط بتًو ايعالقَ ،١ع ٚدٛد ساالت اضتجٓا ١ٝ٥تتعًل بصٚاز َٔ ِٖ
د ٕٚضٔ ايبًٛؽ ٚؾل ايكاْ ٖٛٚ ،ٕٛيف اإلقً ِٝقدد بطت ١عػس ٠ضٓ ١سٝح ٜه ٕٛاألَس
َرتٚنا يًٛي ٚ ٞاحملهَُ ١ع َساعا ٠غسط ايكابً ١ٝايبدْ ،١ٝأَا يف بك ١ٝقاؾعات ايعسام ؾإْ٘
قدد مبا ال ٜكٌ عٔ مخط ١عػس ٠ضٓٚ ١ؾكا يًُاد َٔ )8( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ١ٝ
ايعساقٚ ٞقد َٝص بني سايتني:
اؿاي ١األٚىل :اييت ٜتِ ؾٗٝا ايػدـ اـاَط ١عػس َٔ ٠ايعُس َ ٖٛٚكٝد بإذٕ ايكاقٚ ٞ
ايكابً ١ٝايبدْ ١ٝيًػدـ َع َٛاؾك ١ايٛي ٞعً ٢ذيو.
أَا اؿاي ١ايجاْ :١ٝؾٗ ٞيًػدـ ايرٜ ٟبًؼ اـاَط ١عػس َٔ ٠ايعُس أ ٟأْ٘ مل ٜهٌُ تًو
ايطٔ ؾٗ ٛأقٌ َٔ اـاَط ١عػس َٔ ٠ايعُس سٝح ٜكاف اىل ٖر ٙاؿاي ١غسط آخس اقاؾ١
اىل ايػسٚط املرنٛز ٠يف اؿاي ١األٚىلٚ ٖٛٚ ،دٛد قسٚز ٠قؿ ٣ٛتدع ٛاىل ذيو ٖٞٚ ،تهٕٛ
قُٔ ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًكاق ٞؾكد ٜه ٕٛايصٚاز سال َٓاضبا ملعاؾ ١بعض اؿاالت ٚست٢
ال ٜه ٕٛعدّ انُاٍ اسدُٖا أ ٚنالُٖا اـاَط ١عػس ٠سا٥ال د ٕٚذيو زغِ ؼكل ايبًٛؽ
ايػسع ٚ ،ٞايكابً ١ٝايبدْ ١ٝؾ ٘ٝعً ٢ايصٚاز تكسز ٖرا ايتعد ٌٜيف ضٖٓ )1( 1987 ١را َا ٖٛ
َعُ ٍٛب٘ يف احملاؾعات ايعساق ١ٝناؾَ ١ا عدا إقً ِٝنٛزدضتإ -ايعسام سٝح ازتأت
تعدٜالت اإلقً ِٝزؾع ايطٔ ايكاْ ْٞٛيًصٚاز َٔ إنُاٍ اـاَط ١عػس َٔ ٠ايعُس اىل إنُاٍ
ايطادض ١عػس َٔ ٠ايعُس بٓؿظ ايػسٚط ايٛازد ٠يف املاد َٔ )1/8( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ
(ٔ) يشطخ :االسباب السػجبة لقانػن رقع ٓ ٜلدشة  ٜٔٛٚقانػن تعجيل قانػن األحػال
الذخرية رقع ( )ٔٛٛلدشة  ،ٜٜٔ٘الػقائع العخاقية العجد  ،ٖٔٙٚ،تاريخ ٗٔ-ٜ-
.ٜٔٛٚ
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ايػدؿ ١ٝايعساق ،ٞيف ايٛقت اير ٟأٚقـ ايعٌُ بايؿكس ٠ايجاْ ١ٝاييت تطُح بايصٚاز يًػدـ
اير ٟبًؼ اـاَط ١عػس ٠إقاؾ ١اىل غسط ٚدٛد ايكسٚز ٠ايكؿ .٣ٛزغِ أْ٘ قد ٜطاعد عً٢
سٌ بعض املػانٌ االدتُاع ١ٝاييت ٜعترب ؾٗٝا ايصٚاز عالدا .نُا ٚإٔ زؾع ايطٔ اىل
ايطادض ١عػس ٠قد ٜؤد ٟاىل شٜاد ٠عدد ايصجيات غري املطذً ١اييت تتِ خازز احملهُ١
خؿٛؾا يف ايكس ٚ ٣األزٜاف اييت اعتاد ايٓاع ؾٗٝا عً ٢تصٜٚر أٚالدِٖ يف ضٔ َبهس.٠
َٔ ٖٓا ْتطاٜ ٌٖ ٍ٤عترب ايصٚاز املبهس عاَال يؿػٌ ايصٚاز؟ ٌٖ إٔ ايصٚاز يف ضٔ
َتأخس ٠ميهٔ إٔ ٜه ٕٛشٚادا ْادشا؟ يإلداب ١عًٖ ٢را ايتطاؤٍ ْٛد إٔ ْػري اىل إٔ ٖٓاى

آزا )1(٤تسبط ايؿػٌ يف ايصٚاز بعاٌَ ايصٚاز املبهسٖٓٚ .اى َٔ ٜعترب ايصٚاز املبهس ضببا
زٝ٥طٝا ؿاالت ايطالم ايهجري ٠يف اجملتُعات املعاؾس .٠غري إٔ ايبعض اآلخس َٔ األغداف

ٜس ٣بإٔ املطأي ١يٝطت َستبط ١بؿػس ايطٔ بكدز َا تستبط بطسع ١اؽاذ ايكساز بػإٔ
ايصٚاز .طبعا نالَٓا ٜٓؿب عً ٢ايصٚاز يف اطاز ايكاْ ٚ ٕٛبايػسٚط ايٛازد ٠يف املاد)8( ٠
أعال ٙيف عُ ّٛايعسام  ٚبكُٓ٘ اإلقً ِٝسٝح إٔ ايصٚاز يف أقٌ َٔ ضٔ اـاَط ١عػس ٠قد
ٜهَ ٕٛكسا بايصٚدنيٚ ،عً ٢اـؿٛف ايصٚد ١يف بعض األسٝإٚ ،يهٔ قد تؤثس ايعٛاٌَ
اؾػساؾٚ ١ٝايب ١ٝ٦ٝيف َطت ٣ٛايٓكر يد ٣ايبعض اآلخس َٔ األغداف ٚ ،عً ٢قابًٝتِٗ
يًصٚاز يف ضٔ أقٌ َٔ اـاَط ١عػس ٠ضٓ.)2(١

عً ٢أ ١ٜساٍ ؾإٕ املػسع ايعساقٜ ٞكسز اـاَط ١عػس ٠يف احملاؾعات ايعساقٚ ١ٝ
تعد ٌٜاالقًٜ ِٝكسز ايطادض ١عػس ٠يف إقً ِٝنٛزدضتإٚ .املعً ّٛإٔ تكدٜسات املػسعني قد
ته ٕٛاغاز ٠اىل إٔ ايصٚاز يف ٖرا ايطٔ ال بأع ب٘ ٚ ،أْ٘ قد ٜه ٕٛقسازا ْادشا ٚخؿٛؾا
إٔ ايكاق ٞاملدتـ ٜأذٕ بٜ٘ ٚ ،تشكل َٔ ايكدز ٠ايبدْ .١ٝيرا ؾإٕ ايكاْ ٕٛال ٜعترب ايصٚاز
(ٔ) يشطخ لمتفريل :م .ىشاء جاسع الدبعاوي ،الصالق و أسبابو في مجيشة السػصل -دراسة
تحميمية ،-مجمة (إضاءات مػصمية -العجد (ٗ /)ٚرمزان ٖٗٗٔىـ /آبٖٕٔٓم) ،ص

 .ٙمتاح عمى الخابط اآلتي (تاريخ آخخ زيارة ٗٔ:)ٕٕٓٔ/ٕ/
http://uomosul.edu.iq/pages/ar/mosulStudiesCenter/40602
(ٕ) يشطخ :مرصفى القزاة ،التبكيخ في الدواج و اآلثار الستختبة عميو ،دراسة فقيية قانػنية
مقارنة) ،مجمة جامعة دمذق لمعمػم االقترادية والقانػنية -السجمج  -ٕٙالعجد األول-
ٕٓٔٓ( ،ص ص (ٖٗٗ )ٗٚٛ-باإلشارة الى ص.ٗٗٙ
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املبهس ضببا عد ذات٘ يف ؾػٌ ايصٚازٚ ،يهٔ اذا اقرتٕ ذيو بايتطسع ،أ ٚعدّ ايتؿهري يف
عٛاٌَ لاس٘ قد ٜه ٖٛ ٕٛايطبب ايسٝ٥ط ٞيًؿػٌ يف تًو اؿاي .١ؾكد ػد ايهجري َٔ
ساالت ايصٚاز اييت متت يف ضٔ َبهسْ ٖٞ ٚ ٠ادشَ ٚ ١طتُسٖٓ ٚ .٠اى ساالت يف ْؿظ ايطٔ
ته ٕٛؾاغً ٚ ،١تٓتٗ ٞبايطالم أ ٚايتؿسٜلٜٚ .السغ ايباسج ٕٛإٔ ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايعٛاٌَ
األخس ٣املؤثس ٠اييت قد تؿاسب ساي ١ايصٚاز املبهسَٗٓ ،ا:
 .1عدّ اـرب. ٠
 .2امل ٍٛٝايعاطؿ ١ٝايهاذب ١يف ضٔ املساٖك.١
 .3عدّ اَهاْ ١ٝتكدٜس األَٛز بػهٌ ؾشٝح بطبب تدْ ٞاملطت ٣ٛايجكايف عً ٢األغًب يف
تًو املسسً ١ايعُس.١ٜ
 .4ايتطسع يف ايصٚاز يف ضب ٌٝتػٝري اؿاي ١ايسآٖ ١يًػدـ بطبب ايعسٚف احملٝط. ١
 .5ضٗٛي ١ايتٛاؾٌ َع اؾٓظ اآلخس َٔ خالٍ ٚضا ٌ٥ايتٛاؾٌ االدتُاع ٚ ٞاالقرتإ
بأغداف غري َٓطذُني ثكاؾٝا  ٚادتُاعٝا أ ٚايرٜ ٜٔعٗس ٕٚغالف سكٝكتِٗ.
ٚ .6يف بعض األسٝإ ايكػٛط اييت ٜتعسض هلا ايػدـ عٓد اؽاذ قساز ايصٚاز.
ؾٗر ٙايعٛاٌَ َت ٢تكاؾست قد تؤد ٟغايبا اىل ؾػٌ ايصٚاز ٚاييت قد تبد ٚعً٢
أْٗا بطبب ايصٚاز املبهسٚ .يهٔ املعً ٖٛ ّٛإٔ ايكاْ ٕٛعٓدَا ٜٛقع ،عً ٘ٝإٔ ٜساعٞ
كتًـ ايؿ٦ات ايعُس ٚ ،١ٜكتًـ ايب٦ٝات االدتُاع ٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝعً ٘ٝؾإٕ زؾع ايطٔ
ايكاْ ْٞٛيًصٚاز قد ٜؤد ٟاىل تكٝٝد سس ١ٜايصٚاز َٔ داْب َٔ ٚ ،داْب آخس قد ٜؿطدّ
ببعض ايعادات  ٚايتكايٝد االدتُاع ١ٝيف ب٦ٝات َع ٚ ،١ٓٝاييت تؿسض عً ٢أؾسادٖا ايصٚاز يف
ضٔ َبهس .٠عً ٘ٝؾإٕ َٛقـ املػسع ايعساقٜ ٞعترب أنجس ٚاقع ،١ٝألْ٘ ظاْب ؼدٜد ٙيًطٔ
ايكاْ ْٞٛبإنُاٍ اـاَط ١عػس َٔ ٠ايعُس ؾكد عدٍّ َٔ َٛقؿ٘ اىل أقٌ َٔ ذيو  ٖٛ ٚفسد
ايبًٛؽ بدٍ إنُاٍ تًو ايطٔ ألدٌ َعاؾ ١ساالت ٜعد ايصٚاز ؾٗٝا قسٚز ٠قؿٚ ،٣ٛيهٔ
تعد ٌٜاإلقً ِٝزؾع تًو ايطٔ اىل إنُاٍ ايطادض ١عػسٖٚ ،٠را قد ٜٛيد َكاعؿات ادتُاع١ٝ
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يف بعض األسٝإ ،نُا ٚقد ٜؤد ٟاىل ازتؿاع ْطب ١ايصٚاز خازز احملهُ ١نُا أغسْا اي٘ٝ
آْؿا.
ٖٓٚاى أَس آخس َستبط بٗر ٙاملطأي ١أ ٚقسٜب َٓٗا  ٖٛٚساي ١شٚاز َٔ َٖ ٛؿاب
مبسض عكً ٞسٝح ْؿت املاد َٔ )2/7( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞأْ٘:
"يًكاق ٞإٔ ٜأذٕ بصٚاز أسد ايصٚدني املسٜض عكًٝا إذا ثبت بتكسٜس عً ٢إٔ شٚاد٘ ال
ٜكس باجملتُع  ٚأْ٘ يف َؿًشت٘ ايػدؿ ١ٝإذا قبٌ ايصٚز اآلخس بايصٚاز قبٛال ؾسحيا"ٚ .
ٜالسغ إٔ تعد ٌٜاإلقً ِٝأٚقـ ايعٌُ بٗر ٙايؿكس ٠أٜكا  ٚدا ٤بٓـ َطابل َع إقاؾ١
عباز َٔ" ٠ؾٓ ١طب ١ٝكتؿ "١بعد عباز" ٠ثبت بتكسٜس"  ٚنريو إقاؾ ١عباز" ٠نتاب ١يف
عكد ايصٚاز" يف عذص املاد ٠سٝح ْؿت املادٜٛ" )2/4( ٠قـ ايعٌُ عهِ ايؿكسَٔ )2( ٠
املاد ٠ايطابع َٔ ١ايكاْ ٚ ٕٛحيٌ قًٗا َا  -2 -:ًٜٞيًكاق ٞإٔ ٜأذٕ بصٚاز أسد
ايصٚدني املسٜض عكًٝا اذا ثبت بتكسٜس َٔ ؾٓ ١طب ١ٝكتؿ ١إٔ شٚاد٘ ال ٜكس باجملتُع
 ٚأْ٘ يف َؿًشت٘ ايػدؿ ٚ ١ٝقبٌ ايصٚز اآلخس بٗرا ايصٚاز قبٛال ؾسحيا نتاب ١يف عكد
ايصٚاز" .سٝح أْ٘ اغرتط يف ايكب ٍٛايؿسٜح إٔ ٜه" ٕٛنتاب ١يف عكد ايصٚاز" ٖ ٚر ٙشٜاد٠
يالطُٓ٦إ عً ٢إزاد ٠ايطسف اآلخس .عَُٛا األسهاّ ايٛازد ٠يف املادتني قد ته ٕٛعاَال
َؤثسا يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝيف املطتكبٌ ،ألٕ ايعًِ املطبل عاي ١ايطسف املكابٌ ٜبعد
عٓؿس املؿادأ ٠عٓد ذيو ايطسف ٚ ،زمبا ٜه ٖٛ ٕٛعً ٢اضتعداد إٔ ٜػازى ايعٝؼ َع ذيو
ايػدـ باؿاي ١اييت عً .٘ٝنُا ٚإٔ ايتؿسٜح بريو يف ايعكد نتاب ١قد ٜؤد ٟاىل ؼكل ايعًِ،
غالف األَس ي ٛنإ ايػدـ غري عامل بتًو اؿاي ١سٝح َٔ املتٛقع أْ٘ نإ ٜتؿادأ بريو
ٜ ٚسؾض ايعٝؼ َع ذيو ايػدـٖ ٚ ،را ٜعين بإٔ إخؿا ٤اؿاي ١يف ٖرا اؾاْب ٜهَ ٕٛؤثسا
يف قطع تًو ايعالق ١ايٓاغ ١٦ألْٗا ناْت د ٕٚتبؿري(.)1

(ٔ) يشطخ :سعج الجيغ مال عبجهللا بمبيتاني ،مػقف الفقو االسالمي مغ التعجيالت التي أجخيت
عمى قانػن األحػال الذخرية في إقميع كػردستان -العخاق (دراسة مقارنة) ،أشخوحة

مقجمة الى مجمذ (كمية العمػم االسالمية -جامعة صالح الجيغ -أربيل و ىي جدء مغ
متصمبات درجة الجكتػراه في الجراسات االسالمية ،نيدان ٕٔٔٓ) ،ص ٕٕٔ.
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ايؿسع ايجاْ :ٞامل ٍٛٝايعاطؿٚ ١ٝأثسٖا يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد.١ٝ
امل ٍٛٝايعاطؿ ١ٝاؿكٝك ١ٝػا ٙايصٚز املستكب َٔ األَٛز املُٗ ١اييت جيب إٔ
حيسف عًٗٝا املكبٌ عً ٢ايصٚاز .ؾكد حيدخ إٔ ٜكسز ايػدـ االزتباط بػدـ ال
ٜطتطٝػ٘ ٜ ٚسؾك٘ يف قسازْ ٠ؿط٘ٚ ،يهٓ٘ ٜكسز ايصٚاز َع٘ بطبب ْؿاذ اـٝازات ،أ ٚبطبب
ايكػٛط املعٓ َٔ ١ٜٛقبٌ األٌٖ  ٚاالقازبٖ .را األَس قد حيدخ َٔ قبٌ نال اؾٓطني ٚ
ايصٚاز بٗر ٙاؿايٜ ١ؿتكس اىل ايعاطؿ ١اييت ٜه ٕٛهلا أثس ق ٟٛيف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚدَٔ ١ٝ
عدَ٘ يف املطتكبٌٖٚ .را األَس َطًٛب يف ايصٚاز ،ألٕ تعد ٌٜاالقً ِٝيف املاد/1( ٠أٚال)
عٓدَا ٜعسف ايصٚاز ٜعسؾ٘ عً ٢أْ٘" :عكد تساضٍ بني زدٌ ٚاَسأ ٠حيٌ ب٘ نٌ َُٓٗا يآلخس
غسعاً غاٜت٘ ته ٜٔٛاالضس ٠عً ٢اضظ املٛدٚ ٠ايسمحٚ ١املطؤٚي ١ٝاملػرتن ١طبكاً ألسهاّ

ٖرا ايكاْ .)1("ٕٛؾال ميهٔ إٔ تتشكل املٛدٚ ٠ايسمح ١اييت تتشدخ عٓٗا املاد ٠املرنٛز ٠إال
اذا قُٔ ايػدؿإ اؾٛاْب ايعاطؿ ١ٝيف ايؿرت ٠ايطابك ١عً ٢ايصٚاز .ؾٗرا األَس جيب إٔ
ٜأخر ٙاملكبٌ عً ٢ايصٚاز مبشٌُ اؾد .ؾكد حيدخ إٔ ٜكسز غدـ ايصٚاز َٔ غدـ آخس
ؾكط بٓا ٤عً ٢زغب ١األٌٖ د ٕٚإٔ ٜتشكل َٔ ٚدٛد ٖرا امل ٌٝايعاطؿ ٞاملطًٛب عٓد
ايصٚاز ،خطٛزٖ ٠را األَس تعٗس ،بٓعسْا ،ؾُٝا بعد ايصٚاز سٝح إٔ ايػدـ قد ال ٜطتطٝع
ايتػًب عًٖ ٢را األَسٜ ٚ ،دخٌ يف ايصٚاز د ٕٚتٛؾس عاٌَ احملبٚ ،١امل ٌٝايعاطؿٚ ٞ
ٜؿطدّ يف اؿٝا ٠ايصٚدَ ١ٝع ساالت ايؿتٛز ايعاطؿ ٚ ٞتتعسض تًو ايعالق ١اىل خطس
االمالٍ بايطالم أ ٚايتؿسٜل .عً ٘ٝؾٝذب أخر ٖرا األَس باؿطبإ قبٌ اْعكاد ايعكد ٚ ،عدّ
تأد ٌٝذيو اىل َا بعد ايصٚاز.
ايؿسع ايجايح :اإلنسا ٙعً ٢ايصٚاز  ٚأثس ٙيف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد:١ٝ
يف بعض اؿاالت قد ًٜذأ األٌٖ  ٚاألقسبا ٤اىل اضتدداّ ٚضا ٌ٥اإلنسا ٙعً ٢ايصٚاز
أ ٚعً ٢ايعهظ َٔ ذيو سٝح ميٓع َٔ ٕٛذيو َ ٖٛٚا ٜطُ ٢ايعكٌ ٚ .يف نال اؿايتني

(ٔ) يعخف السادة (ٖ) مغ قانػن األحػال الذخرية العخاقي السعجل الشافح الدواج بأنو" :عقج
امخة تحل لو شخعا غايتو انذاء رابصة لمحياة السذتخكة والشدل".
بيغ رجل و أ
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ٜتشكل اإلنسا .)1(ٙؾٗ ٛقبٌ ايدخٜ ٍٛؤد ٟاىل ابطاٍ عكد ايصٚاز ٚؾل املادَٔ )1/9( ٠
قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞسٝح ْؿت" :ال حيل أل َٔ ٟاألقازب ا ٚاألغٝاز انساٙ
ا ٟغدـ ذنسا نإ اّ اْج ٢عً ٢ايصٚاز د ٕٚزقاٜٚ ٙعترب عكد ايصٚاز باإلنسا ٙباطال اذا مل
ٜتِ ايدخ ٍٛنُا ال حيل أل َٔ ٟاألقازب ا ٚاألغٝاز َٓع َٔ نإ اٖال يًصٚاز مبٛدب اسهاّ
ٖرا ايكاْ َٔ ٕٛايصٚاز".
ٜٚبد ٚإٔ تعد ٌٜاإلقً ِٝازتأ ٣اسداخ بعض ايتعدٜالت ايطؿٝؿ ١عً ٢ايؿكس)1( ٠
َٔ املاد ٠اعال ٙسٝح ْـ يف املاد )6( ٠عً ٢أْٜ٘ٛ" :قـ ايعٌُ بايؿكستني (َٔ )1,2
املاد ٠ايتاضع َٔ ١ايكاْٚ ٕٛحيٌ قًٗا َا  -1:-ًٜٞال حيل أل َٔ ٟاالقازب ا ٚاالغٝاز
انسا ٙا ٟغدـ ،ذنسا نإ اّ اْج ٢عً ٢ايصٚاز د ٕٚزقاٜٚ ،ٙعترب عكد ايصٚاز باإلنساٙ
باطالً اذا مل ٜتِ ايدخٚ ٍٛاذا مت ايدخ ٍٛؾٝعترب َٛقٛؾاً ،نُا ال حيل أل َٔ ٟاالقازب اٚ
االغٝاز َٓع َٔ نإ اٖال يًصٚاز ،مبٛدب أسهاّ ٖرا ايكاْ َٔ ٕٛايصٚاز "ٜ ٚ .السغ إٔ ٖرا
ايتعد ٌٜدعٌ ايصٚاز عٔ طسٜل اإلنسا ٙبعد ايدخَٛ ٍٛقٛؾا ٖٚرا يٝظ يف ؾاحل اضتُساز
اؿٝا ٠ايصٚدٚ ١ٝيهٔ مبا إٔ ايعكد نإ باإلنساْ ٚ ٙػأ عٔ ازتهاب دسمي ١سطب َا دا ٤يف
املاد َٔ )2/9( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساقٚ ٞاملاد َٔ )2/6( ٠تعد ٌٜاإلقً ِٝؾإٕ
ٖرا اؿهِ ٜهْ ٕٛتٝذَٓ ١طك ١ٝيف ضب ٌٝعدّ اضتُساز ساي ١اإلنسا ٙعً ٢ايػدـ ٚ ،ايعٝؼ
ؼت قػٛط٘ َد ٣اؿٝا ٚ .٠املعً ّٛإٔ األَس ٜتٛقـ عً ٢زقا املهس ٙؾإٕ غا ٤اضتُس

باؿٝا ٠ايصٚد ،١ٝأ ٚؼًٌ َٔ ايصٚاز ؾٗرا يف ايٓٗا ١ٜاختٝاز .)2(ٙعً ٘ٝؾإٕ عكد ايصٚاز املربّ
ؼت قػط اإلنساَٗ ٙدد باالمالٍٚ ،عًٖ ٢را األضاع ؾإٕ املػسعني يف ايعسام ٚإقًِٝ

(ٔ) يشطخ لمتفريل :بمعخبي خالجية دليمة ،آثار عيػب الخضا عمى عقج الدواج ،محكخة لشيل

شيادة الساجدتيخ في الحقػق ،تخرز :قانػن األسخة( ،جامعة الجدائخ ،كمية الحقػق-

سعيج حسجيغ ،(ٕٓٔ٘-ٕٓٔٗ ،-ص ص ٓ.ٙٛ-ٙ
(ٕ) يشطخ لمتفريل :سعج الجيغ مال عبجهللا بمبيتاني ،مػقف الفقو االسالمي مغ التعجيالت

التي أجخيت عمى قانػن األحػال الذخرية في إقميع كػردستان -العخاق (دراسة مقارنة)،
السرجر الدابق ،ص ص .ٛٛ-ٛٙوقارن مع ما جاء في صٓ٘ٔ .اسامة ذيب

مدعػد ،اإلكخاه في عقج الشكاح( ،عسان :دار الثقافة لمشذخ و التػزيع ،طٕٔٓٔٔ ،م،
ٕٖٗٔ ىـ) ،ص ص٘.ٔٙٙ-ٔٙ
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نٛزدضتإ ساٚال ػسٖ ِٜرا ايؿعٌ نُا ٜعٗس َٔ املٛاد املرنٛز ٠آْؿاٖٚ ،را االدسا ٤زمبا
ٜؤد ٟاىل اؿد َٔ ٖر ٙايعاٖسٚ ٠تكًْ ٌٝطب ١ايعكٛد املربَ ١ؼت قػط اإلنسا ٚ ،ٙبايتايٞ
ؼاغ ٞساالت ايتؿسٜل أ ٚايطالم اييت تٓتر عٔ ٖر ٙاملطأي.١
ايؿسع ايسابع :ايهؿا ٚ ٠٤أثسٖا يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد١ٝ
ايٓعِريُٚ ،نريو ايهُـُْ٤
ايهؿا ٠٤تعين يف ايًػ ١املُاثً ٚ ١املطاٚاٚ .٠ايهَؿَِّ :ُ٤ٞ

ٚايهُؿُ ،ُ٤ٛعً ٢ؾُعٌٍْ ٚؾُعُٚ .ٍٍٛاملؿدز ايهَؿَاٚ .)1(ُ٠٤قد ثبتت َػسٚع ١ٝايهؿا ٠٤يف ايؿك٘
اإلضالَ ٚ .)2(ٞعسؾٗا ايؿكٗا ٤بتعسٜؿات عدٜدَٗٓ ٚ ٠ا تعسٜـ اؿٓابً ١سٝح تك ٍٛإٔ ايهؿا٠٤
ٖ" :ٞاملُاثً ٚ ١املطاٚا ٠يف مخط ١أغٝا ،٤ايد ٚ ،ٜٔايٓطبٚ ،اؿس ٚ ،١ٜاؿسؾٚ ،١ايٝطاز
باملاٍ"( )3بُٓٝا تعسؾٗا ايػاؾع ١ٝبأْٗا" :أَس ٜٛدب عدَ٘ عازا"( .)4أَا املايه ١ٝؾتعسؾٗا

(ٔ) يشطخ :دمحم بغ مكخم بغ عمى ،أبػ الفزل ،جسال الجيغ ابغ مشطػر األنراري الخويفعى
اإلفخيقى (الستػفىٚٔٔ :ىـ) ،لدان العخب ،الحػاشي :لميازجي وجساعة مغ المغػييغ،

جٔ( ،بيخوت :دار صادر ،طٖ ٔٗٔٗ ،ىـ) ،ص.ٖٜٔ

(ٕ) يشطخ لمتفريل :د .مرصفى الدباعي ،شخح قانػن األحػال الذخرية ،السجمج األول،
الدواج و انحاللو( ،بمج الشذخ ،بال ،دار الشذخ ،بال ،ط ،)ٕٓٓٓ ،ٛص ص -ٔٗٚ
 .ٔٗٛتحديغ بيخقجار ،األنكحة السشيي عشيا في الذخيعة اإلسالمية( ،دمذق :دار ابغ

حجخ ،طٕٔٔٗٛ ،ىـٕٓٓٚ-م) ،ص .ٗ٘ٙو دمحم زيج األبياني ،شخح األحكام الذخعية
في األحػال الذخرية ،جٔ ،تحقيق ،دمحم خالج جسال رستع( ،بيخوت ،لبشان :مشذػرات
الحمبي الحقػقية ،طٔ ،)ٕٓٓٙ ،ص صٔٔٔ.ٔٔٛ-
(ٖ) مشرػر بغ يػنذ بغ صالح الجيغ ابغ حدغ بغ إدريذ البيػتى الحشبمى (الستػفى:
ٔ٘ٓٔىـ) ،كذاف القشاع عغ متغ اإلقشاع ،ج٘( ،بمج الشذخ :بال ،دار الكتب العمسية،

تاريخ الصبع ،بال) ،ص.ٙٛ

(ٗ) شسذ الجيغ ،دمحم بغ أحسج الخصيب الذخبيشي الذافعي (الستػفىٜٚٚ :ىـ) ،مغشي
السحتاج إلى معخفة معاني ألفاظ السشياج ،جٗ( ،بمج الشذخ :بال ،دار الكتب العمسية،
طٔٔٗٔ٘ ،ىـ ٜٜٔٗ -م) ،صٕ.ٕٚ
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بأْٗا :املُاثً ٚ ١املكازب ١يف ايتدٚ ٜٔاؿاٍ ،أ :ٟايطالَ َٔ ١ايعٛٝب املٛدب ١يًدٝاز"(.)1
ٖر ٙايتعسٜؿات مبذُٛعٗا تعطٓٝا َؿَٗٛا عٔ ايهؿاٚ ،٠٤اييت تتُجٌ يف :ايتكازب ايدٜين،
ٚاالخالق ٚ ،ٞاالدتُاع ٚ ،ٞايجكايف  ٚاملاي ٞبني املكبًَِني عً ٢ايصٚاز عٝح ٜؤَٔ هلُا
اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ٚ ١ٝاضتكسازٖا .ؾاؿهُ َٔ ١اعتباز ايهؿا ٠٤بني املكبًني عً ٢ايصٚاز
اضاضا ٖ ٛيػسض تأَني عٓاؾس االضتكساز َٓر ايبدا ١ٜيٝتشكل االْطذاّ  ٚاالتؿام بني
ايصٚدني َٔ خالٍ َساعا ٠عٛاٌَ ايتكازب بُٗٓٝا َٔ تًو ايٓٛاس ٞاييت أغسْا ايٗٝا آْؿا مما

ٜطاعد عً ٢إٔ ٜه ٕٛذيو ايصٚاز قسٜبا َٔ ايٓذاح  ٚاالضتُساز( .)2ؾايهؿاَ ٠٤عتربٚ ٠قت
إْػا ٤ايعكد ،ؾإذا نإ ايصٚز نؿؤا ثِ تػري ساي٘ بعد ايعكد ،نإٔ تػريت سسؾت٘ أ ٚم ٛذيو

ؾإٕ ذيو ال ٜؤثس يف ايعكد(ٚ .)3قد اختًـ ايؿكٗا ٤املطًُ ٕٛس ٍٛسهِ ايهؿا ٠٤يف ايٓهاح اىل
أقٛاٍ( )4ؾُِٓٗ َٔ ٜعتربٖا غسط يص.)5(ّٚ

(ٔ) دمحم بغ عبج هللا الخخشي السالكي أبػ عبج هللا (الستػفىٔٔٓٔ :ىـ) ،شخح مخترخ خميل
لمخخشي ،جٖ( ،بيخوت :دار الفكخ لمصباعة ،تاريخ الصبع ،بال) ،صٕ٘ٓ.

(ٕ) يشطخ :تحديغ بيخقجار ،السرجر الدابق ،ص .ٗ٘ٚ

(ٖ) يشطخ :د .فاروق عبجهللا كخيع ،السرجر الدابق ،ص .ٜٛدمحم زيج األبياني ،السرجر
الدابق ،صٔٔٔ.

(ٗ) يشطخ لمتفريل :د .مرصفى الدباعي ،شخح قانػن األحػال الذخرية ،السجمج األول،
الدواج و انحاللو ،السرجر الدابق ،ص ص .ٜٔٗ-ٔٗٛو د .عبجالشاصخ دمحم صالح

جابخ ،دعػى فدخ عقج الدواج لعجم الكفاءة :دراسة فقيية مقارنة بقانػن األحػال

الذخرية األردني السؤقت رقع ( )ٖٙلدشة ٕٓٔٓم( ،مجمة السيدان لمجراسات االسالمية
و القانػنية ،السجمج الخابع ،العجد األول ،ربيع اآلخخ ٖٔٗٛىـ /كانػن الثاني ٕٓٔٚم)،

ص ٕٓ.

(٘) يحىب الذافعية والحشفية في ضاىخ الخواية (اي القػل الخاجح عشج أبػ حشيفة و وأبي
يػسف و دمحم) و السعتسج عشج السالكية و السحىب عشج متأخخي الحشابمة الحيغ ىع ابغ

قج امة والبيػتي و ابغ تيسية و ابغ الكيع .يشطخ لمتفريل تحديغ بيخقجار ،السرجر
الدابق ،ص.ٜٗ٘
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ٜ َٔ َِٗٓٚعتربٖا غسط ؾشٜ َٔ َِٗٓ ٚ ،)1(١رٖب اىل عدّ اعتباز ايهؿا ٠٤يف

ايٓهاح(ٜٚ .)2بد ٚإٔ األسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٚ ٞنريو تعد ٌٜاإلقً ِٝأخر يف ٖر ٙاملطأي١
بايسأ ٟاألخري ،ألُْٗا مل ٜتطسقا اىل َٛقٛع ايهؿا ٠٤بػهٌ ؾسٜح قُٔ ْؿٛف ايكإْٛ
غالف بعض ايكٛاْني األخس ٣املكازْ ١اييت ؾؿًت يف أسهاّ ايهؿاٖ .٠٤را املٛقـ ايكاْْٞٛ
َٔ املػسع ايعساق ٞقد ٜٛس ٞبأْ٘ ٜؿكٌ سس ١ٜايتعاقد عً ٢تكٝٝد ٙألْ٘ أٚنٌ ٖرا األَس
بايػدـ ْؿط٘ يٝكسز ايصٚاز َٔ ايػدـ َٔ عدَ٘ ٚ .ميهٔ ايك ٍٛبإٔ قاْ ٕٛاألسٛاٍ
ايػدؿ ١ٝايعساق ٞدعٌ ايهؿا ٠٤سكا يًصٚدٚ ١سدٖا ،ؾسمبا نإ سرزا َٔ تدخٌ األٌٖ ٚ
األقسبا ٤يف أَٛز ايصٚاز مما ٜعط ِٗٝاؿل ايكاْ ْٞٛبايتدخٌ ،ألٕ ايهؿا ٠٤سطب زأ ٟمجٗٛز
ايؿكٗا ٤يف ايؿك٘ اإلضالَ ٞسل يًُسأ ٚ ٠األٚيٝا.)3(٤

(ٔ) عشج الحدغ بغ زياد مغ الحشفية وبعس السالكية مشيع المخسي عمي بغ دمحم الخبعي وابغ
بذيخ عبجالرسج ،ابغ فخحػن ابخاليع بغ عمي و ابغ سمسػن .يشطخ :تحديغ بيخقجار،
السرجر الدابق ،ص.ٜٗ٘

(ٕ) مشيع الكخخي و الجراص و سفيان الثػري والحدغ البرخي .يشطخ :تحديغ بيخقجار،
السرجر الدابق ،صٓ.ٗٙ

(ٖ) يشطخ :إسحاق بغ مشرػر بغ بيخام ،أبػ يعقػب السخوزي ،السعخوف بالكػسج (الستػفى:
ٕٔ٘ىـ) ،مدائل اإلمام أحسج بغ حشبل وإسحاق بغ راىػيو ،جٗ ،السسمكة العخبية
الدعػدية :عسادة البحث العمسي ،الجامعة اإلسالمية بالسجيشة السشػرة ،طٕٔٔٗ٘ ،ىـ -

ٕٕٓٓم ،صٖٗ .ٜٔأبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ دمحم بغ حبيب البرخي البغجادي،
الذييخ بالساوردي (تٗ٘ٓ:ىـ) ،الحاوي الكبيخ في فقو محىب اإلمام الذافعي وىػ شخح

مخترخ السدني ،تحقيق :الذيخ عمي دمحم معػض والذيخ عادل أحسج عبج السػجػد،ج،ٜ
(بيخوت – لبشان ،دار الكتب العمسية ،طٔ ٜٔٗٔ ،ىـ ٜٜٜٔ-م) ،ص .ٔٓٚو د.
مرصفى الدباعي ،شخح قانػن األحػال الذخرية ،السجمج األول ،الدواج و انحاللو،
السرجر الدابق ،ص٘٘ٔ .تحديغ بيخقجار ،السرجر الدابق ،ص ،ٜٗ٘و د .فاروق

عبجهللا كخيع ،السرجر الدابق ،ص .ٜٚو دمحم زيج األبياني ،السرجر الدابق ،صٔٔٔ.
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ٜبد ٚأْ٘ َٔ املؿٝد يف ٖر ٙاألٜاّ اييت نجست ؾٗٝا استُاالت اـداعٚ ،ايتػسٜس(،)1
إٔ ٜتكُٔ ايكاْ ٕٛايعساقْ ٞؿا ؾسحيا س ٍٛغسط ايهؿا ،٠٤عً ٢أقٌ تكدٜس ؾُٝا ٜتعًل
عُا ١ٜايطسف املكابٌ َٔ ساالت ايػؼ ٚايتػسٜس ،سٝح إٔ ٚدٛد َجٌ ٖرا ايػسط يف عكٛد
ايصٚاز قد ٜؤد ٟاىل ايتكً َٔ ٌٝساالت ايػؼ  ٚاـداع ٚايتػسٜس .ؾكد ٜه ٕٛاالقرتإ بػدـ
غري نؿؤ ضببا يػعٛز ايػدـ بايعاز يف اجملتُع أ ٚايتكسز َٔ ذيو ٖٛٚ ،يف ٖر ٙاؿاي ١إَا
إ ٜكسز االضتُساز يف اؿٝا ٠ايصٚدَ ١ٝع َؿشابٖ ١را ايػعٛز ط ٍٛسٝات٘ .أًٜ ٚذأ اىل
امالٍ ايعكد بايطسم ايكاْ ١ْٝٛاملٛدٛدٚ ،٠ال خيؿَ ٢ا يًشايتني َٔ ْتا٥ر غري َسق١ٝ
بايٓطب ١يًػدـ املددٚع.
ادلطلب الثاوي

ادلىاوع الشزعية والطحبية وأثز ما يف استمزار احلياة الشوجية
ٖرا املطًب حيت ٟٛعً ٢ؾسعني عً ٢ايٛد٘ اآلت:ٞ
ايؿسع األ :ٍٚاملٛاْع ايػسع ٚ ١ٝأثسٖا يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد:١ٝ
تٓـ املاد َٔ )1/10( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞعً ٢أْٜ٘" :طذٌ عكد
ايصٚاز يف احملهُ ١املدتؿ ١بد ٕٚزضِ يف ضذٌ خاف ٚؾكا يًػسٚط اآلت -1 :١ٝتكد ِٜبٝإ
بال طابع ٜتكُٔ ٖ ١ٜٛايعاقدٚ ٜٔعُسُٖا َٚكداز املٗس ٚعدّ ٚدٛد َاْع غسع َٔ ٞايصٚاز
عً ٢إ ٜٛقع ٖرا ايبٝإ َٔ ايعاقدٜٛٚ ٜٔثل َٔ كتاز احملً ١ا ٚايكس ١ٜا ٚغدؿني َعتربٜٔ
َٔ ضهاْٗا"ٚ .قد أغازت املادْ َٔ )12( ٠ؿظ ايكاْ ٕٛعً ٢أْٜ٘" :ػرتط يؿش ١ايصٚاز
إٔ ته ٕٛاملسأ ٠غري قسَ ١غسعاً عًٜ َٔ ٢سٜد ايتصٚز بٗاٚ ".قد ذنست املٛاد َٔ(-13
 )18األؾٓاف املتعدد َٔ ٠احملازّ املؤبدٚ ٠املؤقت .)2(١سٝح إٔ االزتباط بٗؤال ٤احملازّ
(ٔ) يشطخ :د .مرصفى الدباعي ،شخح قانػن األحػال الذخرية ،السجمج األول ،الدواج
وانحاللو ،السرجر الدابق ،ص.ٔ٘ٚ

(ٕ) يشطخ لمتفريل :د .فاروق عبجهللا كخيع ،السرجر الدابق ،ص صٖٕ .ٕٗ-ودمحم حدغ
كذكػل ،و عباس الدعجي ،السرجر الدابق ،ص ص .ٗٚ-ٖٜد .مرصفى الدباعي،
السرجر الدابق ،ص صٕ٘ .٘٘-و د .أحسج الغشجور ،السرجر الدابق ،ص
ص٘ٓٔ .ٖٔٛ-و دمحم زيج األبياني ،السرجر الدابق ،ص ص ٖ.ٚٚ-ٙ
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ٜعترب َاْعا غسعٝا َٔ ايصٚازٚ ،تأت ٞأُٖٖ ١ٝرا املٛقٛع يف إٔ ٚدٛد املاْع ايػسعٞ
ٜعسض َؿري ٖرا ايصٚاز اىل اـطس بعد اْهػاف املاْع ايػسع ٞقد ٜه ٕٛاالمالٍ ا ٚايؿطذ
أ ٟعدّ اَهاْ ١ٝاضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝبني االثٓنيَٚ ،ا ٜطتتبع ذيو َٔ ساالت ايتؿهو
ايعا ،ًٞ٥عً ٘ٝؾكد أسطٔ املػسع ايعساق ٞعٓدَا ْـ عًٖ ٢را َٔ ٖٛٚ ،ايكُاْات اييت
تؤد ٟاىل اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ٚ ١ٝاضتكسازٖا.
ايؿسع ايجاْ :ٞاملٛاْع ايطب ٚ ١ٝأثسٖا يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد:١ٝ
تٓـ املاد َٔ )2/10( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞاملعدٍ عً ٢أْ٘:
((ٜطذٌ عكد ايصٚاز يف احملهُ ١املدتؿ ١بد ٕٚزضِ يف ضذٌ خاف ٚؾكا يًػسٚط
االتٜ -2...:١ٝسؾل ايبٝإ بتكسٜس طيب ٜؤٜد ضالَ ١ايصٚدني َٔ االَساض ايطازٚ ١ٜاملٛاْع
ايؿشٚ ١ٝبايٛثا٥ل االخس ٣اييت ٜػرتطٗا ايكاْٖ .))...ٕٛرا ايٓـ ٜتطًب َٔ املكبًني عً٢
ايصٚاز اـكٛع يًؿشـ ايطيب قبٌ ايصٚاز ٖٛٚ .عباز ٠عٔ ؾشـ جيس ٟقبٌ ايعكدٜٚ ،هٕٛ
ذيو يف َسانص قدد ٠هلر ٙايػا ،١ٜسٝح ٜتِ ايهػـ عٔ استُاي ١ٝمحًُٗا يألَساض ايٛزاث١ٝ
أ ٚايطاز ١ٜاملعد ١ٜأَ ٚكسٜ ٠رتتب عًٗٝا عدّ اضتكساز اؿٝا ٠ايصٚد ٚ ،١ٝتكد ِٜاملػٛز٠
املٓاضب ١ؿايتُٗٝا(ٜ ٚ .)1السغ إٔ ايؿكسٖ ٠ر ٙدا٤ت بػهٌ َطًل د ٕٚؼدٜد ٙمبسض
َعني  ٚيهٔ ازتأ ٣تعد ٌٜاالقً ِٝتعدٖ ٌٜر ٙايؿكسٚ ٠ؾل اآلت :ٞسٝح ٚزد يف املاد)7( ٠
َٜٓ٘ٛ" :قـ ايعٌُ عهِ ايؿكستني ( َٔ )2،5املاد ٠ايعاغس َٔ ٠ايكاْٚ ٕٛحيٌ قًُٗا َا
ٜ -2 ...:-ًٜٞسؾل ايبٝإ بتكسٜس َٔ ؾٓ ١طب ١ٝكتؿٜ ١ؤٜد ضالَ ١ايصٚدني َٔ َسض
ْكـ املٓاع ١املهتطبٚ ١املٛاْع ايؿشٚ ١ٝبايٛثا٥ل األخس ٣اييت ٜػرتطٗا ايكاْ."...ٕٛ

(ٔ) ابتدام بغ خميفة ،الفحز الصبي قبل الدواج دراسة تأصيمية ،محكخة تخخج تجخل ضسغ
متصمبات الحرػل عمى شيادة الساستخ في العمػم اإلسالمية –تخرز الفقو و أصػلو،
الى (جامعة الذييج حسو لخزخ -الػادي ،معيج العمػم االسالمية ،قدع الذخيعة ،الدشة
الجامعية ٖٔٗٙ-ٖٔٗ٘ :ىـ  ٕٓٔ٘-ٕٓٔٗ /م) ،صٕٓ.
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24

17

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )87السنة ()22

ٜٚالسغ إٔ ايتعد ٌٜاٖتِ باملسض املعسٚف مبسض ْكـ املٓاع ١املهتطب ١املعسٚف

بـ"األٜدش"(.)1

ٚيهٔ ايٓـ ايطابل نإ أمشٌ  ٖٛ ٚال شاٍ ْاؾرا يف بك ١ٝاحملاؾعات ايعساق،١ٝ
ألْٗا ذنست "ضالَ ١ايصٚدني َٔ األَساض ايطاز ٚ ١ٜاملٛاْع ايؿش ٚ ،"١ٝاملعً ّٛإٔ َسض
ْكـ املٓاع ١املهتطبٜ ١كع قُٓا داخٌ َؿٖٗ ّٛرا املؿطًحٚ ،يهٔ زمبا أزاد تعدٌٜ
اإلقً ِٝإٔ ٜرنس ٙعًٚ ٢د٘ اـؿٛف ألُٖٝت٘ ٚ .يهٔ ٜبد ٚإٔ االبكا ٤عً ٢ايعباز ٠اآلْؿ١
نإ أَسا َؿٝدا ألٕ ٖٓاى أَساض أخس ٣غري َرنٛز ٠يف ٖر ٙاملاد ٠تػهٌ خطسا عً٢
األشٚاز  ٚاؿٝا ٠ايصٚد ١ٝعً ٢سد ضٛاَٗٓ ،٤ا أَساض ايصٖسٚ ٟايطٝالٕ ٚايتٗاب ايهبد
ايؿاٜسٚض ٚ ،ٞاهلسبظ ايتٓاضًٚ )2(ٞغريٖا( .)3نُا ٚإٔ ٖٓاى أَساض عدٜد ٠أخس ٣يٝطت
(ٔ) يشطخ لمتفريل :عاشف دمحم أبػ ىخبيج ،أثخ مخض اإليجز عمى الدوجية و ما يتعمق بو
مغ أحكام( ،الجامعة اإلسالمية بغدة كمية الذخيعة والقانػن ،ورقة عسل مقجمة الى

مؤتسخ كمية الذخيعة والقانػن الجولي األول" التذخيع اإلسالمي ومتصمبات الػاقع" السشعقج
فئٖ ٔٗ -صفخ  ٕٔٗٚ/ىـ ٖٔ ٔٗ-مارس  ٕٓٓٙ/م) ،صٗ و ما بعجىا.
(ٕ) مخض اليخبذ التشاسمي )ٍ (Genital herpes
معج ججا ،ويشتقل عغ شخيق مسارسة
الجشذ ،ومغ أعخاضو :األلع ،الصفح ،الح ّكة ،والحداسية الدائجة في مشصقة األعزاء

التشاسمية .مدبب السخض ىػ فيخوس اليخبذ البديط

)HSV

-

Simplex Virus

،(Herpes

الحي يجخل إلى الجدع مغ خالل شقػق صغيخة مػجػدة في الجمج أو في األندجة التي

السخاط .مسارسة الجشذ ىي الصخيقة األكثخ انتذا ار لشقل عجوى السخض .وىػ
تفخز ُ
مشتذخ بيغ الخجال والشداء ،عمى حج سػاء .و اإلصابة بو تعج إصابة متكخرة وليذ ليا
ٍ
شاف تساما ،وقج تدبب إحخاجا ومعاناة نفدية لمسرابيغ بيا .ومع ذلظ ،فإن
عالج
إصابة شخز ما باليخبذ التشاسمي ال تعشي أن عميو االمتشاع عغ مسارسة الجشذ .ذلظ

أن الدوجيغ يسكشيسا مشع العجوى فيسا بيشيسا ومشع انتقال فيخوس اليخبذ مغ الدوج

السراب إلى الدوج السعافى ،مغ خالل اتباع الحيصة واستعسال أنػاع معيشة مغ وسائل

الػقاية .يشطخ لمتفريل :مقال اليخبذ التشاسمي ،عمى الخابط اآلتي:
https://bit.ly/3ntrfDy
(ٖ) يشطخ لمتفريل :ىذام خزخي ،آثار الفحز الصبي عمى انعقاد الدواج ،محكخة مكسمة
مغ متصمبات نيل شيادة الساستخ في الحقػق تخرز :قانػن األحػال الذخرية=،
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ضاز ١ٜأَ ٚعدٚ ١ٜيهٓٗا تعترب عٛٝب دٓط ١ٝؼ ٍٛد ٕٚاالضتُتاعٚ ،ممازض ١اؿٝا٠
اؾٓط ١ٝبػهٌ عاد ،ٟؾُٝتٓع ايدخ ٍٛاؿكٝك ٚ ٞبايتايٜ ٞتعرز اإللاب بايػهٌ ايطبٝع.ٞ
ٖٚر ٙايعٛٝب بعكٗا ؽـ ايسداٍ َجٌ اؾب ٚاـؿاٚ ٤ايعٓٚ ،١بعكٗا اآلخس تؿاب بٗا
املسأَ ٠جٌ ايستل ٚايكسٕ ٚايعؿٌ(ٖٓٚ .)1اى عٛٝب دطد ١ٜغري دٓط ،١ٝال ؼ ٍٛدٕٚ
االضتُتاع  ٚال متٓع ايدخ ٍٛاؿكٝكٚ ،ٞيهٓٗا عٛٝب َٓؿس ٠قاز ٠تكس املؿاب ٚقد تكس
ايػري أٜكاٖٚ ،ر ٙايعًٌ ٜػرتى ؾٗٝا ايسدٌ  ٚاملسأَ ٠جٌ اؾٓ ٚ ٕٛاؾراّ ٚايربف( .)2نُا
ٖٓ ٚاى األَساض غري املعد ١ٜاملؤثس ٠نُسض ايكًب  ٚايطهس ٚ ٟغريٖا ،إقاؾ ١اىل األَساض

=مقجمة الى (جامعة دمحم خيزخ بدكخة ،كمية الحقػق والعمػم الدياسية ،قدع الحقػق
لمدشة الجراسية ٕٗٔٓ ،)ٕٓٔ٘-ص صٔٔ.ٜٔ-

العَف ُل؛ وىػ
(ٔ) َّ
"الخْت ُق؛ وىػ كػن الفخج مدجودا ممترقا ،ال مدمظ لمحكخ فيو .وكحلظ الَق ْخَن و َ
آخ ُخ...وقال أبػ َحْف ٍ
ز:
َلحع يحجث فيو يدجه...فيسا في معشى َّ
الخْت ِق َّإال أنيسا نػع َ
ِ
الس ْخداوي
َ
العَف ُل؛ رغػة تسشع لحة الػطء" .عالء الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ سميسان بغ أحسج َ
(ت ٛٛ٘:ىـ) ،اإلنراف في معخفة الخاجح مغ الخالف ،تحقيق :الجكتػر عبج هللا بغ
عبج السحدغ التخكي و الجكتػر عبج الفتاح دمحم الحمػ ،جٕٓ( ،القاىخة ،جسيػرية مرخ
العخبية :ىجخ لمصباعة والشذخ والتػزيع واإلعالن ،طٔ ٔٗٔ٘ ،ىـ ٜٜٔ٘ -م)،
صٔٓ٘.

(ٕ) د .دمحم الحدغ مرصفى البغا ،الفدخ القزائي بعيػب الدوجيغ في الفقو االسالمي و

قانػن األحػال الذخرية الدػري( ،مجمة جامعة دمذق لمعمػم االقترادية و القانػنية-
السجمج ٕٗ -العجد األول ،)ٕٓٓٛ-ص صٖٔ٘ .٘ٚٛ-باإلشارة الى ص ص-ٖ٘ٙ

ٕٗ٘ .و عبجالباري دمحم خمة ،التفخيق بيغ الدوجيغ بدبب االضصخابات الشفدية( ،مجمة

الجامعة االسالمية لمجراسات الذخعية و القانػنية ،مجمج  ،ٕٛعجدٕ ،ص صٕ٘ٔ-

 ،)ٕٕٓٓ ،ٔٚٙباإلشارة الى صٓ .ٔٙٔ-ٔٙوعائذة دمحم صجقي مػسى ،أثخ

األمخاض السدمشة عمى الحياة الدوجية في الفقو االسالمي ،رسالة مقجمة استكساال
لستصمبات الحرػل عمى درجة الساجدتيخ في الفقو و التذخيع بكمية الجراسات العميا في
(جامعة الشجاح الػششية في نابمذ ،فمدصيغ ،)ٕٓٔٗ ،ص ص.ٕٜٔ-ٚٛ
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ايٛزاث ١ٝاييت تستبط باؾٓٝات ايٛزاث ١ٝاييت قد تًشل ايكسز ؾتؤد ٟاىل إسداخ إعاقات

بايٓطٌ ؾتًشل ايكسز باجملتُع(.)1

عً ٢أ ١ٜساٍ ؾإٕ ايؿشـ ايطيب ،ي٘ ايهجري َٔ اؾٛاْب اإلجياب ١ٝعً ٢املؿًش١
ايعاَ ٚ ١عً ٢املطت ٣ٛايؿسد ٟقد ٜؤد ٟاىل اؿًٛٝي ١د ٕٚته ٜٔٛعا ١ً٥ضعٝد ٠بطبب تًو
األَساض اييت قد تتؿاقِ  ٚتٓتكٌ اىل ايرز ١ٜاملتٛيد َٔ ٠ايصٚدني ،ألٕ ايؿشـ املرنٛز قد
ٜطاِٖ يف تكً ٌٝتًو األَساض ٜ ٚؤد ٟاىل اجياد د ٌٝددٜد خاٍٍ َٔ األَساض ايٛزاث ١ٝأٚ
عً ٢األقٌ حيد َٓٗا .نُا  ٚأْ٘ ٜؤد ٟاىل ػٓب املػانٌ االدتُاعٚ ١ٝاملاي ٚ ١ٝايٓؿط١ٝ
يًصٚدني ،ألٕ دٚاّ اؿٝاَ ٠ع املسض يٝظ ضٗالٖ .را  ٚإٔ ايصٚدني بعد ٖرا ايؿشـ
ٜهْٛإ عً ٢ب َٔ ١ٓٝسايتُٗا َ ٚد ٣تٛاؾكُٗا اؾطد ٚ ٟايٓؿط ٚ ٞاؾٓط ٚ ،ٞاـطٛز٠
اييت حيُالْٗا ألدٝاٍ املطتكبٌ ،ؾايصٚدني ٜهْٛإ يف ساي َٔ ١ايٛقٛح يف ساٍ إ اقدَا
عً ٢ايصٚازٚ ،ال ٜتعسض أَُٗٓ ٟا بايٓتٝذ ١اىل ساالت ايػؼ أ ٚاـداع.
أَا يف ساٍ االَتٓاع عٔ ادساٖ ٤را ايؿشـ ؾكد ٜؤد ٟاىل تًو املػانٌ اييت
ذنسْاٖا آْؿا ٚ ،قد ٜصٜد َٔ ْطب ١ايطالم  ٚايتؿسٜل ايككا ٞ٥خاؾٚ ١إ املػسع ايعساق ٞقد
ْـ عً ٢اعتباز إ ٚدٛد اسد املٛاْع ايؿشٜ ١ٝعد ضببا َٔ اضباب ايتؿسٜل ايككاَ ٞ٥ت٢
اضتطاعت ايصٚد ١اثبات ذيو ،مما ٜعين إٔ ايؿشـ ايطيب قبٌ ايصٚاز قد ٜه ٕٛعاَال َؤثسا
يف ؽؿٝض ْطب ايطالم أ ٚايتؿسٜلٚ ،اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝايطعٝدٚ ٠املطتكس ٠ايبعٝد٠
عٔ ايعًٌ  ٚاألَساض املصَٓ ١اييت تعهس سٝا ٠األشٚاز( .)2ؾٗ ٛإدساٜ ٤كُٔ إعالّ نٌ طسف
(ٔ) ابتدام بغ خميفة ،ص صٖٔ .ٖ٘-وعخبي الشاصخ وقخقيط دمحم ،العيػب السػجبة لفدخ
الشكاح دراسة فقيية مقارنة في ضػء السدتججات السعاصخة ،محكخة مقجمة الستكسال
متصمبات شيادة الساستخ تخرز :فقو و أصػل( ،الجدائخ :جامعة العقيج أحسج دراية-
أدرار-كمية العمػم االندانية واالجتساعية والعمػم االسالمية ،قدع العمػم االسالمية،
السػسع الجامعي ٕٜٓٔ-ٕٓٔٛمٔٗٗٓ-ٖٜٔٗ /ىـ) ،ص ص٘ٔ.ٖٕ-

(ٕ) ششاوي غشيسة ،وبمعباس صافية ،الفحز الصبي قبل الدواج في الفقو اإلسالمي والتذخيع
الجدائخي ،محكخة لشيل شيادة الساستخ في القانػن الخاص تخرز :القانػن الخاص
الجاخمي ،مقجمة الى (جامعة مػلػد معسخي تيدي وزو ،كمية الحقػق والعمػم الدياسية،

قدع الحقػق ،)ٕٓٔٙ ،ص.ٕٚ
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يآلخس عايت٘ ايؿش ٚ ١ٝذيو ٜه ٕٛي٘ آثاز اجياب ١ٝعً ٢ؾش ١ايصٚدني يف املطتكبٌ  ٚعً٢

ؾش ١ايرزٖٚ .١ٜرا ٜه ٕٛعاَال َؤثسا يف ؼكٝل االضتكساز  ٚاالضتُساز يف اؿٝا ٠ايصٚد.)1(١ٝ
نُا  ٚال تٓهس اآلثاز ايطًب ١ٝعًَ ٢طت ٣ٛاألؾساد ٚاييت َٔ قُٓٗا ايعد ٍٚعٔ اـطب )2(١إال
إٔ اآلثاز اإلجياب ١ٝاملتعًك ١باضتكساز اؿٝا ٠ايصٚد ٚ ١ٝدميَٛتٗا يف املطتكبٌ تطػ ٢عً٢
تًو اآلثاز ايطًب .١ٝؾٜٗٛ ٛؾس عً ٢ايصٚدني ايهجري َٔ اآلالّ اييت تٓتر عٔ ايؿسق ١بعد ايصٚاز.
نُا  ٚأْ٘ ٜطاعد ايصٚدني يف بعض األسٝإ اىل تدازى ايٛقع ايؿشَٚ ٞعاؾ ١آثاز ٙايكاز٠
قبٌ ؾٛات األٚإْ .اٖٝو عٔ إٔ ايصٚاز َع ٚدٛد املسض املعد ٟقد ٜعسض اسد ايصٚدني
اىل املطؤٚي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايٓاػ ١عٔ ْكٌ ايعد ٣ٚيًطسف اآلخس(ٖٚ ،)3را ايؿشـ قد حي ٍٛدٕٚ
ذيو ؾٓٝعِ ساٌَ املسض باؿس ٚ ١ٜعدّ ؼٌُ املطؤٚيٜٓ ٚ ١ٝعِ ايطسف املكابٌ بايؿشٚ ١
عدّ اْتكاٍ املسض اي.)4(٘ٝ
ٖر ٙاملطا ٌ٥ايؿش ١ٝخؿٛؾا َا ٜتعًل بعدّ ايكدز ٠عً ٢املعاغس ٠اؾٓط ١ٝأٚ
األَساض املصَٓ ١غري املعد ١ٜإٕ ناْت َٛدٛد ٠يف أسد ايصٚدني قبٌ ايصٚاز َٔ املُهٔ إٔ
ال ؼ ٍٛد ٕٚاضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝيف املطتكبٌ إذا اختاز املكبًني عً ٢ايصٚاز نػـ َا
ؾ َٔ ِٗٝعٛٝب أ ٚأَساض دطد ١ٜيًطسف املكابٌ قبٌ عكد ايصٚاز .ؾسمبا تؤد ٟتًو
املهاغؿ ١اىل تكبٌ ايطسف املكابٌ مما ٜؤد ٟاىل شٜاد ٠ؾسف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝيف
املطتكبٌ زغِ ٚدٛد تًو ايعٛٝب ،ألُٖ ١ٝايؿدم ٚايؿساس ١يف ٖرا ايؿدد .عًٚ ٘ٝيف
ضب ٌٝشٜاد ٠ؾسف االضتُساز باؿٝا ٠ايصٚد ١ٝيف املطتكبٌ ْكرتح عً ٢املػسع ايعساقٞ
ؾسض ايتصاّ عً ٢املكبًني عً ٢ايصٚاز يف َسسً ١اـطٛب ١بايهػـ عٔ األَساض  ٚايعٛٝب
اؾطد ١ٜغري ايعاٖس ٠املؤثس ٠يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ٚ ١ٝبٝاْٗا يًطسف املكابٌ يف ضبٌٝ
(ٔ) ششاوي غشيسة ،و بمعباس صافية ،السرجر الدابق ،ص صٕ.ٜٕ-ٚ
(ٕ) يشطخ لمتفريل :د .أحسج الغشجور ،األحػال الذخرية في التذخيع اإلسالمي( ،الكػيت،
االمارات ،مرخ االردن :مكتبة الفالح لمشذخ و التػزيع ،طٗ ،)ٕٓٔٓ ،ص صٕ٘-

 .٘ٚو د .عثسان التكخوري ،شخح قانػن األحػال الذخرية( ،عسان :دار الثقافة لمشذخ
و التػزيع ،طٔ ،االصجار الثاني ،)ٕٓٓٗ ،صٕٗ.ٖٓ-

(ٖ) تشطخ السادة ( )ٖٜٙ-ٖٙٛمغ قانػن العقػبات العخاقي رقع ٔٔٔ لدشة  ٜٜٔٙالسعجل.
(ٗ) ابتدام بغ خميفة ،السرجر الدابق ،صٕٗ.
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ايتكً َٔ ٌٝساالت ايطالم  ٚايتؿسٜل بطبب تًو األَساضٚ ،املرنٛز ٠يف املاد /43( ٠أٚال)

َٔ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق .)1(ٞنُا  ٚإٔ زأ ٟمجٗٛز ايؿكٗا ٤يف ْطام ايػسٜع١
اإلضالَٜ ١ٝعترب اخؿا ٤ايعٛٝب املؤثس ٠عً ٢ايطسف املكابٌ ضٛا ٤أنإ خاطبا أ ٚكطٛبا
تػسٜسا ٜعط ٞاؿل يًػدـ املػرت بإٔ ٜطايب بؿطذ ايعكد املربّ عًٖ ٢را االضاع .نُا
ٚإ ايؿكٗا َٔ ٤اؿٓؿ ٚ ١ٝاملايه ٚ ١ٝايػاؾعٚ ١ٝاؿٓابًَ ١تؿك ٕٛعً ٢إٔ ايعًِ بايعٝب ٚقت
ايعكد أ ٚقبً٘ ٚايسقا ب٘ بعدٜ ٙطكط اـٝاز يدخ ٍٛؾاسب٘ عً ٢بؿري ٠بايعٝب أَا عدّ

ايعًِ بايعٝب ٚعدّ ايسقا ب٘ ؾإٕ ذيو ٜجبت يؿاسب٘ سل اـٝاز(.)2

ٚػدز اإلغاز ٠اىل إٔ ٖٓاى ايهجري َٔ االستُاالت اييت قد ًٜذأ ؾٗٝا املكبٌ عً٢
ايصٚاز اىل ايتػسٜس عً ٢ايطسف اآلخسَٗٓ ،ا ايًذ ٤ٛاىل ؾٓ ٕٛايتصٜني  ٚعًُٝات ايتذُ ،ٌٝأٚ
إخؿا ٤األَساض بأْٛاعٗا املدتًؿ ،١أ ٚإخؿا ٤عدّ ايكدز ٠عً ٢املُازض ١اؾٓط ،١ٝأ ٚإخؿا٤
ايعكٝد ٠ايؿاضد ٠أ ٚاالْتُا ٤ايتٓع ٚ ُٞٝايعادات ايرَ ،١ُٝأ ٚادعا ٤املهاْ ١ايعًُ ١ٝأٚ
االدتُاعٚ ١ٝاملاي ١ٝغالف ايٛاقع(.)3

(ٔ) يشطخ الحقا السبحث الثاني.
(ٕ) يشطخ لمتفريل :الساوردي ،السرجر الدابق،ج ،ٜص .ٖٖٜأبػ دمحم عبج هللا بغ أحسج
بغ دمحم بغ قجامة (ت ٕٙٓ:ه) ،السغشي البغ قجامة عمى مخترخ :أبي القاسع عسخ بغ
حديغ بغ عبج هللا بغ أحسج الخخقي (الستػفى ٖٖٗ ىـ) ،تحقيق :شو الديشي وآخخون،

(القاىخة :مكتبة القاىخة ،طٜٔٔٙٛ ،مٜٜٔٙ -م) ،ص .ٜٔٛأبػ دمحم عبج الػىاب بغ
عمي بغ نرخ الثعمبي البغجادي السالكي (الستػفىٕٕٗ :ىـ) ،السعػنة عمى محىب عالع
الحق( ،مكة السكخمة :السكتبة
السجيشة «اإلمام مالظ بغ أنذ» تحقيق :حسير عبج
ّ
التجارية ،مرصفى أحسج الباز ،بجون سشة شبع) ،صٓ .ٚٚأحسج بغ دمحم بغ أحسج بغ
جعفخ بغ حسجان أبػ الحديغ القجوري (الستػفى ٕٗٛ :ىـ) ،التجخيج لمقجوري ،ج،ٜ

تحقيق :مخكد الجراسات الفقيية واالقترادية ،أ .د دمحم أحسج سخاج و أ .د عمي جسعة

دمحم( ،القاىخة :دار الدالم ،طٕ ٕٔٗٚ ،ىـ ٕٓٓٙ -م) ،ص.ٖٜٗٗ
(ٖ) يشطخ لمتفريل :بدام مػسى الشدلي ،أحكام صػر التجليذ السعاصخة في عقػد الدواج
دراسة فقيية مقارنة ،رسالة قجمت استكساال لستصمبات الحرػل عمى درجة الساجدتيخ=
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الثاوي

العىامل ادلؤثزة يف استمزار احلياة الشوجية بعذ الشواج
متتد ؾرت ٠ايصٚاز َٔ ؿع ١عكد ايصٚاز اىل إٔ ٜٓتٗ ٞبأقسب األدًني ايطالم أٚ
ايٛؾا ،٠يف ٖر ٙايؿرتٖٓ ٠اى ايتصاَات َتبادي َٔ ١قبٌ ايصٚدني جيب ايٛؾا ٤بٗا  ٖٞٚاييت
تؤد ٟاىل ؼكٝل اهلدف املٓػٛد َٔ ايصٚاز املتُجٌ بإْػا" ٤زابط ١يًشٝا ٠املػرتن١
ٚايٓطٌ"  َٔٚأُٖٗا سطٔ املعاغسَ ٚ ٠كَٛات املٛدٚ ٠ايسمح ١يف ضًٛنُٗا  ٚتؿسؾات نال
ايػسٜهني ػا ٙاآلخسُٜٓٗ ٚ .ا يف ٖرا ايؿدد إٔ ْتطسم اىل اؿاالت اييت ٜتعرز َعٗا
اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚدٚ ١ٝساالت أخس ٣ته ٕٛاؿٝا ٠ايصٚد ١ٝؾٗٝا َٗدد ٠باالمالٍ ٖٞٚ
اآلت:ٞ
ادلطلب األول

العىامل التي يتعذر معها استمزار احلياة الشوجية
 ٖٛٚحيت ٟٛعً ٢ؾسعني عً ٢ايٛد٘ اآلت:ٞ
ايؿسع األ :ٍٚاإلقساز  ٚأثس ٙيف تعرز اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد١ٝ
ٖٓاى عٛاٌَ ادتُاع ١ٝنجري ٠هلا تأثريات نبري ٠عً ٢عدّ اَهاْ ١ٝاضتُساز اؿٝا٠
ايصٚد ١ٝؾكد ْؿت املاد َٔ )1/40( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞعً ٢أْ٘" :يهٌ َٔ
ايصٚدني طًب ايتؿسٜل عٓد تٛاؾس اسد األضباب االت " :١ٝاذا أقس اسد ايصٚدني باآلخس قسزا
ٜتعرز َع٘ اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ."...١ٝؾكد حيدخ إٔ ٜأت ٞأسد ايصٚدني بطًٛى ٜؤد ٟاىل
اإلقساز بايصٚز اآلخس عٝح ٜؿعب اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝبني ايصٚدنيٜ ٚ .السغ إٔ
املاد ٠اآلْؿ ١اضتددَت يف ٚؾـ ايكسز أْ٘ قسز "ٜتعرز َع٘ اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد"١ٝ
ٚعٓد ايٓعس يف ايتطبٝكات ايككا ١ٝ٥سٖ ٍٛر ٙاملاد ٠لد أْٗا تعٗس يف ؾٛز َتعددٖٞٚ ٠
نُا ٜأت:ٞ

=في الفقو السقارن مغ كمية الذخيعة و القانػن في (الجامعة اإلسالمية -بغدة،
سشةٖٔٗٔىـ ٕٓٔٓ -م) ،ص. ٛٚ
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أٚال :ؾٛز اإلقساز املؤثس ٠يف تعرز اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد١ٝ
ؾٛز اإلقساز املؤثس ٠يف تعرز اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚدَ ١ٝتؿاٚت ١بني ايطب
ٚايػتِ( ٚ ،)1ايكسب املربح ٚ ،اإلدَإ عً ٢املطهسات أ ٚاملددزات ٚ ،انسا ٙايصٚز املكابٌ
عً ٢ممازض ١ؾعٌ ايًٛاط َع٘( )2أ ٚعً ٢ممازضات ال اخالق ٚ ،)3(١ٝممازض ١ايكُاز يف ايبٝت
ايصٚدٚ .)4(ٞقد ٜؤد ٟايؿتٛز ايعاطؿ ٞبني ايصٚدني  ٚعدّ االٖتُاّ بٗرا اؾاْب اىل اـٝاْ١

ايصٚدٜٚ ،١ٝه َٔ ٕٛقب ٌٝاـٝاْ ١ايصٚد ١ٝممازض ١ايصٚز ؾعٌ ايًٛاط بأٚ ٟد٘ َٔ
ايٛد .)5(ٙٛسٝح إٔ ؾكدإ ايعطـ  ٚاؿٓإ أَ ٚػاعس اؿب بني ايصٚدني قد تؤد ٟاىل إٔ
حيا ٍٚاسد ايصٚدني اجياد بد ٌٜيًصٚز اآلخس َٔٚ ،سٝح ال ٜػعس ٜكع ؾسٜط ١يعالق ١غساَ١ٝ
َع غدـ آخس أ ٚحيا ٍٚتؿسٜؼ عٛاطؿ٘ َٔ خالٍ ايًذ ٤ٛاىل ته ٜٔٛعالقات غري غسع.١ٝ
ٜٚبد ٚيًباسح إٔ ٖرا األَس حيتاز اىل َعاؾت٘ بطسٜكتني ،أٚال تٛثٝل ايعالق١
ايعاطؿَ ١ٝع ايصٚز املكابٌ  ٚاجياد ْكاط َػرتن ١تٛيد أ ٚتعصش عاطؿ ١اؿب ػا ٙغسٜو
اؿٝا َٔٚ .٠داْب آخس عً ٢ايصٚدني يف ايٛقت اؿاقس غًل املٓاؾر اييت تؤد ٟاىل االعذاب
بػدـ آخس أ ٚتؿك ً٘ٝعً ٢شٚد٘ .عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ؼدٜد ْطام االختالط َع غري
احملازّ َٔ اؾٓظ اآلخس ٚ ،غض ايبؿس عٔ قازّ اآلخسٚ ،ٜٔاؿد َٔ اضتدداّ ٚضاٌ٥
ايتٛاؾٌ االدتُاعٚ ،ٞاالبتعاد عٔ احملطات اييت تدخٌ َٓٗا زٚا٥ح اـٝاْ ١ايصٚد.١ٝ

(ٔ) رقع الحكع /ٖٜ٘٘ :ىيئة األحػال الذخرية ،تاريخ الحكع ،ٕٕٓٔ-ٓٚ-ٛ :محكسة
التسييد االتحادية -العخاق .مشذػر الكتخونيا ،رابط الحكع( :آخخ زيارة :)ٕٕٓٔ/ٕ/ٙ
http://iraqld.hjc.iq:8080/VerdictsTextResults.aspx
(ٕ) رقع الحكع  /ٜٛٚ:تفخيق لمزخر ،ٕٓٓٛ/تاريخ الحكع  ،ٕٓٓٛ/٘/ٗ:محكسة التسييد
االتحادية -العخاق .مشذػر الكتخونيا ،رابط الحكع( :آخخ زيارة ٕٕ:)ٕٕٓٔ/ٕ/
https://www.hjc.iq/qview.406/
(ٖ) رقع الحكع/ٜٖٔٙ :ىيئة األحػال لذخرية تاريخ الحكع ،ٕٕٓٔ-ٓٙ-ٓ٘ :محكسة
التسييد االتحادية -العخاق .مشذػر الكتخونيا ،رابط الحكع( :آخخ زيارة :)ٕٕٓٔ/ٕ/ٙ
http://iraqld.hjc.iq:8080/VerdictsTextResults.aspx
(ٗ) يشطخ :دمحم حدغ كذكػل و عباس الدعجي ،السرجر الدابق ،صٖ٘ٔ.
(٘) يشطخ :دمحم حدغ كذكػل و عباس الدعجي ،السرجر نفدو ،صٕ٘ٔ.
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مما ال غو ؾ ٘ٝإٔ ايتهٓٛيٛدٝا يف سد ذاتٗا تعترب تطٛزا اْطاْٝا نبريا ،يهٔ َع
األضـ ؾإٕ ايبعض َٔ األشٚاز َٔ نال اؾٓطني ٜطٝؤ ٕٚاضتدداَٗا ،ؾكد أؾبشت ضببا
المالٍ عدد نبري َٔ عكٛد ايصٚاز( .)1ؾعً ٢ايصٚدني االبتعاد عٔ َٛاقع ايػبٗاتٚ .إعطا٤
ٖرا األَس أُٖٝت٘ ،ألٕ فسد ظٗٛز ايػبٗ ١قد ٜؤد ٟاىل تعرز اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝدٕٚ
إٔ ٜؿٌ األَس اىل دزد ١إثبات ٚدٛد خٝاْ ١سكٝكٜٚ .١ٝعٗس ذيو َٔ املبادئ ايكاْ ١ْٝٛاييت
عًُت مبٛدبٗا قهُ ١ايتُٝٝص االؼاد ١ٜسٝح دا ٤يف َبدأ إسد ٣قسازاتٗا أْ٘" :يًصٚد١
طًب ايتؿسٜل إذا اتُٗٗا شٚدٗا باـٝاْ ١ايصٚدٚ ١ٝإ نإ قد تٓاشٍ عٔ غهٛاٚ ٙقسز قاقٞ
ايتشكٝل اْككا ٤ايدع ٣ٛاؾصاٚ .)2("١ٝ٥قد دا ٤يف سٝجٝات ايكساز إٔ..." :االتٗاّ باـٝاْ١
ايصٚد ١ٝيًُُٝصٚ ٠اير ٟميظ عسقٗا ٚغسؾٗا ٜعترب قسزاً ال ٜطتطاع َع٘ دٚاّ ايعػس٠
بُٗٓٝا ٚي ٛإٔ املُٝص عً ٘ٝقد تٓاشٍ عٔ غهٛاٚ ٙقسز قاق ٞايتشكٝل اْككا ٤ايدع٣ٛ
اؾصاٚ ١ٝ٥سٝح إٔ ايكسز ثابت يرا نإ عً ٢احملهُ ١إٔ ؼهِ بايتؿسٜل بني ايصٚدني "...
املعً ّٛإٔ تعدد ايصٚدات أٜكا َٔ املطا ٌ٥اييت ؼدخ غسخا بني ايصٚدني،
عٝح إٔ ايبعض َٔ ايصٚدات يطٔ عً ٢اضتعداد يف االضتُساز باؿٝاَ ٠ع شٚز خيتاز شٚد١
أخس ٣غسٜها ي٘ٚ .عًٖ ٢را األضاع ؾإٕ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٚ ٞنريو تعدٌٜ
اإلقًٜ ِٝعط ٞاؿل يًصٚد ١بطًب ايتؿسٜل ايككا ٞ٥هلرا ايطبب(ٚ . )3الغو إٔ َٓح ٖرا اؿل

(ٔ) يشطخ لمتفريل :د .اسامة ميجي ،مقال سابق .عمي لفتة ،ضاىخة الصالق و أزمة العائمة
العخاقية ،السخكد اإلسالمي لمجراسات االستخاتيجية( ،شباط  .)ٕٓٔٚعمى الخابط اآلتي
(آخخ زيارة ٕ https://www.iicss.iq/?id=40&sid=123 :)ٕٜٓٔ/ٔٔ/عباس
عمي العمي ،ضاىخة الصالق في السجتسع العخاقي اسباب وحمػل ،جٔ ،الحػار الستسجن-
العجد( ،ٕٓٔٚ/ٚ/ٕ٘ ،ٜ٘٘ٔ :تاريخ آخخ زيارة ٕ٘:)ٕٕٓٔ/ٕ/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=566559&r=0
(ٕ) رقع الحكع /ٚٚ٘:تفخيق بدبب الزخر ،ٜٔٛٔ/تاريخ الحكع ،ٜٔٛٔ/٘/ٖٔ:محكسة
التسييد االتحادية -العخاق .مشذػر الكتخونيا .رابط الحكع( :آخخ زيارة :)ٕٕٓٔ/ٕ/ٙ
https://www.hjc.iq/qview.41/
(ٖ) السادة ٓٗ ٘ /مغ قانػن األحػال الذخرية السعجل الشافح ،و السادة  ٔٛمغ قانػن تعجيل

تصبيق قانػن األحػال الذخرية في إقميع كػردستان -العخاق .يشطخ لمتفريل :د .احسج=
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اؿل يًصٚدٜ ١ؤد ٟاىل ازتؿاع ْطب ١ايتؿسٜل ٜٚؤد ٟاىل ٖدّ ايسابط ١ايصٚدٜ ٚ .١ٝبد ٚإٔ
املػسع عٓد ٚقع ايكاْ ٕٛنإ بني سايتني ادتُاعٝتني ،أٚالُٖا زغب ١ايصٚز بايصٚاز ايجاْ،ٞ
 ٚغعٛز ٙباؿاد ١ايٚ .٘ٝاؿاي ١ايجاْ ٖٞ ١ٝايكسز ايرًٜ ٟشل بايصٚدْ ١تٝذ ١ايتعددٜ .بدٚ
إٔ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞأخر َٛقؿا ٚضطا  ٖٛ ٚاعطا ٤ايؿالس ١ٝيًكاق ٞإٔ
ٜأذٕ يًصٚز بػسٚط َٓٗا تٛؾس نؿاَ ١ٜاي َٔ ١ٝقبٌ ايصٚز إلعاي ١انجس َٔ شٚدٚ ١اسد ٚ ،٠إ
تهٖٓ ٕٛاى َؿًشَ ١ػسٚع ٚ ،١اذا خٝـ عدّ ايعدٍ بني ايصٚدات ؾال جيٛش ايتعدد اضتٓادا
اىل املاد /3( ٠ؾكس َٔ )5ٚ 4 ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞسٝح تٓـ عً ٢أْ٘:
" -4ال جيٛش ايصٚاز بأنجس َٔ ٚاسد ٠اال بإذٕ ايكاقٜٚ ٞػرتط إلعطا ٤االذٕ ؼكل
ايػسطني ايتايٝني :ا -إ ته ٕٛيًصٚز نؿاَ ١ٜاي ١ٝإلعاي ١انجس َٔ شٚدٚ ١اسد .٠ب -إ
تهٖٓ ٕٛاى َؿًشَ ١ػسٚع -5 .١اذا خٝـ عدّ ايعدٍ بني ايصٚدات ؾال جيٛش ايتعدد
ٜٚرتى تكدٜس ذيو يًكاق."ٞ
ٖرا  ٚإٔ تعد ٌٜاإلقً ِٝقٝل نجريا َٔ ساالت ايتعدد سٝح دعًٗا قؿٛز ٠يف
ساالت قدد ٠ال جيٛش كايؿتٗا ٚذيو ؼت طا ١ً٥ايعكاب ايكاْ ْٞٛسٝح ٚزد يف املاد)1( ٠

َٔ قاْ ٕٛتعد ٌٜتطبٝل قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝيف االقً" :)1(ِٝأٚالًٜٛ( :قـ ايعٌُ
بايؿكس َٔ )1(٠املاد ٠ايجايج َٔ ١ايكاْ ٕٛزقِ  188يطٓ 1959 ١املعدٍ يف اقً ِٝنٛزدضتإ–
ايعسام) ٚحيٌ قًٗا َا ... :ًٜٞثاْٝاًٜٛ :قـ ايعٌُ بايؿكسات (َٗٓ )7،6،5،4ا ٚحيٌ َا
 :ًٜٞال جيٛش ايصٚاز بأنجس َٔ ٚاسد ٠اال بإذٕ ايكاقٜٚ ،ٞػرتط إلعطا ٤االذٕ ؼكل
ايػسٚط ايتاي :١ٝأَٛ .اؾك ١ايصٚد ١االٚىل عً ٢شٚاز شٚدٗا اَاّ احملهُ .١ب .املسض املصَٔ
ايجابت املاْع َٔ املعاغس ٠ايصٚدٚ ١ٝاير ٟال ٜسد َ٘ٓ ٢ايػؿا ٤ا ٚعكِ ايصٚد ١ايجابت بتكسٜس
َٔ ؾٓ ١طب ١ٝكتؿ .١ز .إ ٜه ٕٛيطايب ايصٚاز ايجاْ ٞاَهاَْ ١ٝاي ١ٝتهؿ ٞإلعاي ١انجس
َٔ شٚدٚ ١اسد ٠عً ٢إ ٜجبت ذيو مبطتُطهات زمسٜ ١ٝكدَٗا يًُشهُ ١عٓد ادسا ٤عكد
=الكبيدي ،الػجيد في شخح األحػال الذخرية و تعجيالتو ،جٔ( ،بغجاد :السكتبة
القانػنية ،شخكة العاتظ لرشاعة الكتاب ،بيخوت ،)ٜٜٔٓ ،صٕ٘ٔ.

(ٔ) عشػان التذخيع قانػن رقع (٘ٔ) لدشة  ٕٓٓٛقانػن تعجيل تصبيق قانػن األحػال
الذخرية رقع ( )ٔٛٛلدشة  ٜٜٔ٘السعجل في اقميع كػردستان– العخاق ،وقائع
كػردستان ،العجد ،ٜ٘:تاريخ ، ٕٓٓٛ/ٕٔ/ٖٓ :الرفحة.ٔ٘:
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ايصٚاز .د .إ ٜكدّ ايصٚز تعٗداً خطٝاً اَاّ احملهُ ١قبٌ ادسا ٤عكد ايصٚاز بتشكٝل ايعدٍ
بني ايصٚدني يف ايكَطِ ٚغري َٔ ٙااليتصاَات ايصٚد( ١ٝاملادٚ ١ٜاملعٖٓ .)١ٜٛـ .إ ال تهٕٛ
ايصٚد ١قد اغرتطت عدّ ايتصٚز عًٗٝا يف عكد ايصٚاز .ٚ .نٌ َٔ ادس ٣عكداً بايصٚاز بأنجس
َٔ ٚاسد ٠خالؾاً ملا ذنس يف ا َٔ ٟايؿكسات (أ ،ب ،ز ،دٖ ،ـ) َٔ /ثاْٝاً َٔ ٖر ٙاملاد٠
ٜعاقب باؿبظٜ ."..السغ إٔ املاد ٠اآلْؿ ١سؿست ساالت ايصٚاز ايجاْ ٞباملسض املصَٔ
ايجابت املاْع َٔ املعاغس ٠ايصٚدٚ ١ٝاير ٟال ٜسد َ٘ٓ ٢ايػؿا ٤ا ٚعكِ ايصٚد ١ايجابت بتكسٜس
َٔ ؾٓ ١طب ١ٝكتؿٜ ١عترب تكٝٝكا قد ال ٜهَٛ ٕٛؾكا ،ألْ٘ ٜصٜد َٔ ْطب ايصٚاز غري
املطذً َٔ ١داْب  َٔ ٚداْب آخس قد ٜؤد ٟاىل تؿػ ٞساالت ايصٚاز بايطس .عًْ ٘ٝس ٣بإٔ
َٛقـ املػسع ايعساق ٞأقسب اىل ايٛاقع  ٚأْؿع يًُذتُع .خؿٛؾا إٔ اختالف َٛقـ
تعد ٌٜاإلقًَ ِٝع َٛقـ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞأسدخ ساي َٔ ١املؿازق ١ايٓاتر
عٔ ػاٚش قٛاْني اإلقً َٔ ِٝقبٌ ايرٜ ٜٔسٜد ٕٚايصٚاز بجاْ .١ٝسٝح حياٚي ٕٛيف ٖرا ايطبٌٝ
ايًذ ٤ٛاىل قانِ احملاؾعات األخس ٣خازز االختؿاف ايككا ٞ٥حملانِ اإلقً .ِٝسٝح إٔ
ٖؤالٜ ٤تدًؿ َٔ ٕٛايعكاب بُٓٝا ايػدـ ايرًٜ ٟذأ اىل قانِ االقًٜ ِٝتعسض يًذصا،٤
ألْ٘ مل حيا ٍٚايًذ ٤ٛاىل احملانِ يف احملاؾعات األخس.٣
ثاْٝا :غسٚط ايكسز املدع ٢ب٘  ٚايرٜ ٟؤد ٟاىل تعرز اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد١ٝ
ٜػرتط ايكاْ ٕٛيتٛؾس ايكسز املدع ٢ب٘ إٔ ٜجبت املدع ٞسؿ ٍٛتًو األقساز
بايب ١ٓٝايػدؿٚ ١ٝقد ٚزد يف اسد ٣قسازات قهُ ١ايتُٝٝص االؼاد ١ٜيف ٖرا ايؿدد قٛي٘:
"ٚ...سٝح تبني َٔ ايتكسٜس ايطيب ...ايؿادز َٔ َطتػؿ ... ٢إ املُٝص عًٗٝا قد
تعسقت اىل اؾابات دط ١ُٝيف اما ٤كتًؿ َٔ ١دطُٗا ْتٝذ ١العتدا ٤شٚدٗا املُٝص عً٘ٝ
بايكسب ٚسٝح إ ايب ١ٓٝايػدؿ ١ٝاملكدَ َٔ ١املُٝص عًٗٝا اٜدت اعتدا ٤شٚدٗا ٚتعسقٗا
يًكسز ٚسٝح إ ايصٚد ١طًبت ايتؿسٜل اذ اقس بٗا شٚدٗا قسزاً ٜتعرز َع٘ اضتُساز اؿٝا٠
ايصٚد ١ٝعُالً عهِ املاد َٔ )1/40( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝزقِ  188يطٓ1959 ١
املعدٍ ٚسٝح إ اعتدا ٤املُٝص املدع ٢عً ٘ٝبايكسب عً ٢شٚدت٘ املُٝص عًٗٝا املدع١ٝ
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ٜػهٌ هلا قسزاً دطُٝاً ٜتعرز َع٘ اضتُساز سٝاتٗا ايصٚد . ١ٝيرا قسز تؿدٜل اؿهِ

املُٝص"(.)1

ؾإذا مل ٜتُهٔ ايطسف املدع َٔ ٞاثبات دعٛا ٙتسد احملهُ ١دعٛا ٙيعدّ ؼكل
ايكسز املٛدب يًتؿسٜل يف ايدع ٣ٛنُا قؿدت٘ املاد َٔ )40( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ١ٝ
ايعساق ٚ .)2(ٞقد ٚزد يف إسد ٣ايكسازات األخس ٣حملهُ ١ايتُٝٝص االؼاد ١ٜقٛي٘" :سٝح مل
ٜجبت يًُشهُٚ ١دٛد ايكسز ايرٜ ٟطتٛدب سٌ ايسابط ١ايصٚدٚ ١ٝاير ٟقؿدت٘ املاد٠
( َٔ )1/40قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝؾٝه ٕٛاؿهِ املُٝص ايككا ٞ٥بسد دع ٣ٛاملدع/١ٝ
املُٝص ٠املتكُٓ ١طًبٗا اؿهِ بايتؿسٜل يًكسز ؾشٝشاً"( ٚ .)3تكسز احملهُ ١اضتُساز
اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝبدال عٔ ايتؿسٜل يًكسز .أ ٚاالضتعاْ ١بايًذإ ايطب ١ٝاملدتؿ ١يف ؼدٜد

اؿاي ١املدع ٢بٗا سٝح ٚزد يف اسد ٣قسازات قهُ ١ايتُٝٝص االؼادَ ،١ٜا ْؿ٘ ..." :سٝح
نإ عً ٢احملهُ ١ايتأنٝد عً ٢زبط تكسٜس ايًذٓ ١ايطب ١ٝاـاف باملدع ٢عً ٘ٝسٝح جيب
إ تجبت ساي ١االدَإ عً ٢تٓا ٍٚاملطهسات أ ٚاملددزات بتكسٜس َٔ ؾٓ ١طب ١ٝزمس١ٝ
كتؿ ١يُٝهٔ االضتٓاد ؿاي ١ايكسز اييت ٜطتٛدب ايتؿسٜل .)4(...

(ٔ) رقع الحكع /ٕٗٗ٘:تفخيق ،ٕٓٓٛ/تاريخ الحكع  ،ٕٓٓٛ/ٛ/ٔٛ:محكسة التسييد
االتحادية -العخاق .مشذػر الكتخونيا ،رابط الحكع (آخخ زيارة :)ٕٕٓٔ/ٕ/ٙ
https://www.hjc.iq/qview.617/
(ٕ) رقع الحكع ٗٗٛ٘ :ليأة األحػال الذخرية ،تاريخ الحكع ،ٕٕٓٔ-ٓٚ-ٔ٘ :محكسة
التسييد االتحادية -العخاق .مشذػر الكتخونيا ،رابط الحكع( :آخخ زيارة :)ٕٕٓٔ/ٕ/ٙ
http://iraqld.hjc.iq:8080/VerdictsTextResults.aspx
(ٖ) رقع الحكع /ٖٜ٘٘ :ىيئة األحػال الذخرية ،تاريخ الحكع ،ٕٕٓٔ-ٓٚ-ٛ :محكسة
التسييد االتحادية -العخاق .مشذػر الكتخونيا ،رابط الحكع( :آخخ زيارة :)ٕٕٓٔ/ٕ/ٙ
http://iraqld.hjc.iq:8080/VerdictsTextResults.aspx
(ٗ) رقع الحكع ٗٗٛ٘ :ليأة األحػال الذخرية تاريخ الحكع ،ٕٕٓٔ-ٓٚ-ٔ٘ :محكسة
التسييد االتحادية -العخاق .مشذػر الكتخونيا ،رابط الحكع( :آخخ زيارة :)ٕٕٓٔ/ٕ/ٙ
http://iraqld.hjc.iq:8080/VerdictsTextResults.aspx
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ؾإذا مل ٜتُهٔ املدع َٔ ٞاثبات دعٛا ٙؾعً ٢احملهُ ١إٔ متٓش٘ سل تٛد٘ٝ
ايُٝني اؿامس ١اضتٓادا اىل َا دا ٤يف املاد َٔ )118( ٠قاْ ٕٛاإلثبات ايعساق ٞزقِ ()107
يطٓ 1979 ١ايٓاؾرٖٚ .را َا ٜعٗس َٔ تطبٝكات قهُ ١ايتُٝٝص االؼاد ١ٜأٜكا(.)1
ايؿسع ايجاْ :ٞاـالف  ٚأثس ٙيف تعرز اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد.١ٝ
تٓـ املاد َٔ )41( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞعً ٢أْ٘ -1" :يهٌ َٔ
ايصٚدني طًب ايتؿسٜل عٓد قٝاّ خالف بُٗٓٝا ضٛا ٤انإ ذيو قبٌ ايدخ ٍٛا ٚبعد-2 .ٙ
عً ٢احملهُ ١ادسا ٤ايتشكٝل يف اضباب اـالف ؾاذا ثبت هلا ٚدٛد ٙتعني سهُا َٔ اٌٖ
ايصٚدٚ ١سهُا َٔ اٌٖ ايصٚز – إ ٚددا – يًٓعس يف اؾالح ذات ايبني ؾإ تعرز ٚدٛدُٖا
نًؿت احملهُ ١ايصٚدني باْتداب سهُني ؾإ مل ٜتؿكا اْتدبتُٗا احملهُ -3 .١عً٢
اؿهُني إ جيتٗدا يف االؾالح ؾإ تعرز عًُٗٝا ذيو زؾعا االَس اىل احملهَُٛ ١قشني هلا
ايطسف اير ٟثبت تكؿري ٙؾإ اختًؿا قُت احملهُ ١هلُا سهُا ثايجا -4 .ا -اذا ثبت
يًُشهُ ١اضتُساز اـالف بني ايصٚدني ٚعذصت عٔ االؾالح بُٗٓٝا ٚاَتٓع ايصٚز عٔ
ايتطًٝل ؾسقت احملهُ ١بُٗٓٝا" َٔ .خالٍ ٖر ٙاملادٜ ٠تبني إٔ اـالف قد ٜه ٕٛضببا
يًتؿسٜل ٚيهٔ ْتطا ٌٖ ٍ٤إٔ اـالف يف مجٝع األسٛاٍ ٜعترب ضببا يًتؿسٜل؟ َٔ خالٍ
ايتطبٝكات ايككا ١ٝ٥سْ ٍٛـ املادٜ )41( ٠تبني يٓا بإٔ اـالف املرنٛز يف ٖر ٙاملاد٠
ٜػرتط إٔ ٜه ٕٛخالؾا َطتشهُا ألٕ اـالؾات اييت ال تسق ٢اىل ذيو ال تؿح ضببا
يًتؿسٜلٜ .تبني ذيو َٔ خالٍ ايتدابري  ٚاالدسا٤ات ايكاْ ١ْٝٛاملرنٛزَ ٖٛٚ ،٠ا ٜتُجٌ
بايتشه ِٝبني ايصٚدني ٚقاٚي ١إؾالح ذات ايبني نُا َٖٛ ٛقح يف ايؿكس َٔ 4 ٚ ،3 ٠املاد٠

أعالٚ .)2(ٙقد ٚزد يف اسد ٣قسازات قهُ ١ايتُٝٝص االؼادَ ١ٜا ْؿ٘ٚ... " :سٝح إ
املدع ١ٝمل تتُهٔ َٔ اثبات ٚدٛد اـالف املطتشهِ مبا ٜٛدب ايتؿسٜل عًٚ ٢ؾل املاد٠
( َٔ )41قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝاملعدٍ ٚإ َا تتُطو ب٘ ٖ َٔ ٛاـالؾات ايبطٝط ١اييت
ميهٔ سًٗا ٚػاٚشٖا بايتؿاِٖ ٚايتطاَح بني ايصٚدني ٚسٝح إ َٛقٛع ايدع ٣ٛؾاحل

(ٔ) رقع الحكعٖٜٗٙ :ىيئة األحػال الذخرية ،تاريخ الحكع  ،ٕٕٓٔ-ٓٚ-ٓٛ :محكسة
التسييد االتحادية -العخاق .مشذػر الكتخونيا ،رابط الحكع( :آخخ زيارة :)ٕٕٓٔ/ٕ/ٙ
http://iraqld.hjc.iq:8080/VerdictsTextResults.aspx
(ٕ) يشطخ لمتفريل :د .احسج الكبيدي ،السرجر الدابق ،ص ص.ٜٔ٘-ٔ٘ٙ
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يًؿؿٌ ؾ ٘ٝاضتٓادا ألسهاّ املاد َٔ )214( ٠قاْ ٕٛاملساؾعات عً ٘ٝقسز زد دع٣ٛ

املدع .)1("...١ٝنُا ٚإٔ ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًتُٝٝص بني اـالف املطتشهِ  ٚاـالف ايبطٝط
ايبطٝط تعٛد يًُشهُ ١سٝح ٚزد يف اسد ٣قسازات قهُ ١ايتُٝٝص االؼاد ١ٜأْ٘ٚ... :يد٣
عطـ ايٓعس عً ٢اؿهِ املُٝص ٚدد اْ٘ ؾشٝح َٛٚاؾل ألسهاّ ايػسع ٚايكاْٚ ٕٛذيو الٕ
ايجابت َٔ ٚقا٥ع ايدع ٣ٛإ اـالف املدع ٢ب٘ ٖ ٛيٝظ خالؾا ً َطتشهُا ً ٜتعرز َع٘
اضتُساز سٝا ٠املتداعٝني ايصٚدٚ ١ٝؾل َؿٗ ّٛاـالف ايٛازد ٠يف املاد َٔ )41( ٠قإْٛ
األسٛاٍ ايػدؿ ١ٝزقِ  188يطٓ 1959 ١املعدٍ عً ٢إ تالسغ احملهَُ ١طتكبال ً أْٗا إذا
ٚددت َٔ ؼكٝكاتٗا يف ايدع ٣ٛإ اـالف املدع ٢ب٘ ٖ ٛخالف بطٝط ٚال ٜطتٛدب
ايتؿسٜل ؾال ػٓح إىل تطبٝل املاد َٔ )118( ٠قاْ ٕٛاإلثبات ٚتعترب املدع ٢بٗرا اـالف
عادصا ً عٔ اإلثبات ٚمتٓش٘ سل تٛد ٘ٝايُٝني اؿامس ١إىل خؿُ٘ الٕ تكدٜس اـالف
املدع ٢ب٘ ن ْ٘ٛخالؾا َطتشهُا ٜٛدب ايتؿسٜل أّ ال ٜه َٔ ٕٛاختؿاف احملهُٚ ١ال
عالق ١يًدؿ ّٛبٗرا ايػإٔ .يرا قسز تؿدٜل اؿهِ املُٝص.)2("...
ٚعً ٢املدع ٞاثبات دعٛا ٙبايب ١ٓٝايػدؿ ١ٝأ ٚاثباتٗا ظُٝع طسم اإلثبات
املكسز ٠قاْْٛا ٚ .اذا عذص املدع ٞعٔ اإلثبات تتعني عً ٢احملهُ ١إٔ متٓش٘ سل تٛد٘ٝ

ايُٝني اىل املدع ٢عً ٘ٝعهِ املاد َٔ )118( ٠قاْ ٕٛاإلثبات( .)3نُا  ٚإٔ اقساز ايصٚد١
بايتكؿري أَاّ احملهُني ال ٜؿًح إٔ ٜه ٕٛاقسازا باـالف بٌ عً ٢احملهُ ١إٔ تهًـ

(ٔ) رقع الحكع ،2102/3939:تاريخ الحكع  ،2102/02/06:،محكمة التمييز

االتحادية -العراق .مشذػر الكتخونيا ،رابط الحكع( :تاريخ آخر زيارة :)2120/2/09
https://www.hjc.iq/qview.1894/
(ٕ) رقع الحكع/ٕٜٚٔ:التفخيق ،ٕٓٓٛ/تاريخ الحكع ،ٕٓٓٛ/ٛ/ٜٔ :محكسة التسييد
االتحادية -العخاق .مشذػر الكتخونيا ،رابط الحكع( :آخخ زيارة ٖٔ:)ٕٕٓٔ/ٕ/
https://www.hjc.iq/qview.603/
(ٖ) يشطخ :نػع الحكع  :احػال شخرية ،رقع الحكع /ٕٗ٘ٚ:تفخيــق  ،ٕٓٓٛ/تاريخ الحكع:
 ،ٕٓٓٛ/ٛ/ٔٛمحكسة التسييد األتحادية -العخاق .مشذػر الكتخونيا ،رابط الحكع (آخخ
زيارة ٖٔhttps://www.hjc.iq/qview.615 :)ٕٕٓٔ/ٕ/
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املدع ٞبإثبات اـالف املطتشهِ(ٚ .)1عٓدَا ٜه ٕٛاـالف بطٝطا  ٚال ٜطتطٝع ايطسف
املدع ٞإثبات٘ ال جيٛش يًُشهُ ١إٔ متٓح ايطسف املكابٌ سل تٛد ٘ٝايُٝني اؿامس ١اىل
خؿُ٘ مبٛدب املاد َٔ )118( ٠قاْ ٕٛاإلثبات ايعساق ٞايٓاؾر ،ألٕ ؼدٜد ن ٕٛاـالف
َطتشهُا ٜتكسز بتكدٜس ايكاق ٞقبٌ تٛد ٘ٝايُٝني اؿامس ١نُا َٖ ٛبني يف قساز قهُ١
ايتُٝٝص أعالٖ َٔ .ٙرا ٜتبني إٔ اـالف ٜعترب عاَال َؤثسا يف عدّ اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد١ٝ
خؿٛؾا اـالؾات املطتشهُ ١اييت ٜتعرز َعٗا اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝيريو عً ٢ايصٚدني
قاٚي ١ػٓب أ ٚإشاي ١أضباب اـالف املطتشهِ َٓر ايبدا ،١ٜإذا ازادٚا االضتُساز يف اؿٝا٠
ايصٚد .١ٝنُا ٚال ٜٓهس دٚز ايتشه ِٝيف إؾالح ذات ايبني ٚؼدٜد أضباب اـالف بعد
سدٚث٘.
ادلطلب الثاوي

العىامل التي تهذد استمزار احلياة الشوجية
 ٖٛٚحيت ٟٛعً ٢ثالث ١ؾسٚع عً ٢ايٛد٘ اآلت:ٞ
ايؿسع األ :ٍٚايكابً ١ٝايبدْ ٚ ١ٝأثسٖا يف تٗدٜد اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد١ٝ
ايكابً ١ٝايبدْ ١ٝتتعًل بايكدز َٔ ٠سٝح اَهاْ ١ٝممازض ١ايعالق ١اؾٓطٚ ،١ٝايكدز٠
عً ٢االلابٚ ،االَساض املعد ١ٜأ ٚاملصَٖٓ .١ر ٙايعٛاٌَ تؤثس يف بعض األسٝإ عً٢
اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد .١ٝسٝح إ عدّ ايكدز ٠عً ٢ممازض ١اؿٝا ٠اؾٓطٚ ١ٝاألَساض
املعد ١ٜأ ٚاملصَٓ ١اييت تعهس اؿٝا ٠قد ته ٕٛضببا يًطالم أ ٚيًتؿسٜل ايككا ٞ٥سٝح ٚزد
يف املاد /43( ٠أٚال) َٔ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ":ٞاٚال -يًصٚد ١طًب ايتؿسٜل
عٓد تٛؾس اسد االضباب االت -4...: ١ٝاذا ٚددت شٚدٗا عٓٓٝا اَ ٚبتً ٢مبا ال ٜطتطٝع َع٘
ايكٝاّ بايٛادبات ايصٚد ١ٝضٛا ٤نإ ذيو ألضباب عك ١ٜٛاْ ٚؿط ١ٝا ٚاذا اؾٝب بريو بعد
ايدخ ٍٛبٗا ٚثبت عدّ اَهإ غؿاَٗٓ ٘٥ا بتكسٜس ؾادز عٔ ؾٓ ١طب ١ٝزمس ١ٝكتؿ ١عً٢
اْ٘ اذا ٚددت احملهُ ١إ ضبب ذيو ْؿط ٞؾتؤدٌ ايتؿسٜل ملد ٠ضٓٚ ١اسد ٠غسٜط ١إ
(ٔ) يشطخ :رقع الحكع/ٕٔٗ:االقخار ،ٕٓٓٛ/تاريخ الحكع  ،ٕٓٓٛ/ٖ/ٕ٘::محكسة التسييد
االتحادية -العخاق .مشذػر الكتخونيا ،رابط الحكع (آخخ زيارة ٖٔ:)ٕٕٓٔ/ٕ/
https://www.hjc.iq/qview.615
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متهٔ شٚدٗا َٔ ْؿطٗا خالهلا -5 .اذا نإ ايصٚز عكُٝا ا ٚابتً ٞبايعكِ بعد ايصٚاز ٚمل ٜهٔ
هلا ٚيد َٓ٘ عً ٢قٝد اؿٝا -6 .٠اذا ٚددت بعد ايعكد إ شٚدٗا َبتً ٢بعً ١ال ميهٔ َعٗا
َعاغست٘ بال قسز ناؾراّ ا ٚايربف ا ٚايطٌ ا ٚايصٖس ٟا ٚاؾٓ ٕٛا ٚاْ٘ قد اؾٝب بعد
ذيو بعًٖ َٔ ١ر ٙايعًٌ اَ ٚا مياثًٗا عً ٢اْ٘ اذا ٚددت احملهُ ١بعد ايهػـ ايطيب إ
ايعًٜ ١ؤٌَ شٚاهلا ؾتؤدٌ ايتؿسٜل ست ٢شٚاٍ تًو ايعًٚ ١يًصٚد ١إ متتٓع عٔ االدتُاع
بايصٚز طَ ١ًٝد ٠ايتأد .ٌٝاَا اذا ٚددت احملهُ ١إ ايعً ١ال ٜؤٌَ شٚاهلا خالٍ َدَٓ ٠اضب١
ٚاَتٓع ايصٚز عٔ ايطالم ٚاؾست ايصٚد ١عً ٢طًبٗا ؾٝشهِ ايكاق ٞبايتؿسٜل"(.)1

حيدخ يف بعض األسٝإ إٔ ٜؿكد ايػدـ بطبب َسض أ ٚسادخ َا قدزات٘
اؾٓط ١ٝأ ٚقابًٝت٘ عً ٢اإللاب أ ٚأْ٘ نإ قبٌ ايصٚاز َبتً ٢بٗر ٙاؿالت  ٚيهٓٗا مل
تٓهػـ اال بعد ايصٚاز  ٚايدخ ٍٛايػسعٖ ،ٞؤال ٤األغداف عً ِٗٝعٓد انتػاف املسض
قاٚي ١ايبشح عٔ ايعالز املٓاضب ؿايتِٗ ،عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ اـكٛع يًهػـ ٚايعالز
ايطيب يف ضب ٌٝايتدًـ َٔ ٖر ٙاملػانٌ ايؿشٚ .١ٝاملالسغ يف ايؿكستني (َٔ )6ٚ 4
املاد ٠اآلْؿ ١أْٗا يف بعض اؿاالت تعطَٓ ١ًَٗ ٞاضب ١يًصٚز إٔ ٜعاجل سايت٘ املسق ،١ٝأٚ
اذا مل ٜتُهٔ َٔ املعاغس ٠اؾٓط ١ٝألضباب ْؿط ١ٝقد تعط ٞاحملهُ ١ًَٗ ١ضٓ ١يٝتػًب
ايػدـ عً ٢سايت٘ ٜ ٚتعاؾ َٔ ٢ايعً ١اييت َٓعت٘ َٔ املعاغس .٠ؾإذا مل ٜتُهٔ ايػدـ
َٔ ايتػًب عً ٢تًو اؿاي ١يف املد ٠املكسز ٠يد ٣احملهُ ١زمبا تؤدٖ ٟر ٙاؿاي ١اىل تٗدٜد
اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝبايطالم أ ٚبايتؿسٜل ايككا .ٞ٥خؿٛؾا إذا نإ املعًٖٛ ٍٛ
ايصٚز ،ألٕ ايصٚدٜ ١ه ٕٛهلا مبٛدب املاد )43( ٠أعال ٙإ تطايب بايتؿسٜل ايككا .ٞ٥اَا
اذا ناْت ايصٚد ٖٞ ١املؿاب ١بتًو ايعًٌ ؾإٕ ايصٚز زمبا ال ٜكسز ايطالم بٌ بدال عٔ ذيو
ٜطًب اإلذٕ بتعدد ايصٚدات بايػسٚط ايكاْ ١ْٝٛاييت ذنسْاٖا يف املطًب ايطابلٚ ،اييت َٔ
قُٓٗا َٛاؾك ١ايصٚد ١األٚىل ؾإذا أبت ٖ ٞعً ٢قٝاّ ايصٚز بايتصٚز عًٗٝا ؾًٗا اؿل يف
املطايب ١بايتؿسٜل ايككا ٞ٥بٓا ٤عًَ ٢ا ٚزد يف املاد َٔ )41( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ١ٝ
ايعساق ٚ ،ٞاملاد َٔ )18( ٠تعد ٌٜاالقً.ِٝ

(ٔ) يشطخ لمتفريل :د .احسج الكبيدي ،السرجر الدابق ،ص صٖ.ٔٙٙ-ٔٙ
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 ٚال جيٛش حملهُ ١األسٛاٍ ايػدؿ ١ٝاؿهِ بايتؿسٜل يًعّٓ ١د ٕٚاالضتٓاد اىل زأٟ

ايًذإ ايطبٚ .١ٝنريو اؿاٍ يف ساالت ايعكِ( ٚ ،)1عطب ايكسازات ايؿادز ٠عٔ قهُ١
ايتُٝٝص االؼاد )2(١ٜؾإٕ اَهاْ ١ٝاالضتعاْ ١بتكٓ ١ٝأطؿاٍ األْابٝب ال حيدخ ؾسقا يف سل
ايصٚد ١بطًب ايتؿسٜل ايككا ٞ٥سٝح دا ٤ؾٚ ..." :٘ٝسٝح ثبت َٔ ايتكسٜس ايطيب ...بإٔ
املسٜض املُٝص عً ٘ٝسايٝاً يٝظ ي٘ ايكابً ١ٝعً ٢االلاب يريو ؾإ َٔ سل ايصٚد ١طًب
ايتؿسٜل َٔ شٚدٗا املُٝص عً ٘ٝهلرا ايطبب اَا َطأي ١اَهإ إ حيؿٌ االلاب عٔ طسٜل
تكٓٝات طؿٌ االْابٝب ؾإ ذيو ال حي ٍٛد ٕٚتطبٝل سهِ املاد ٠املرنٛز."...٠
عً ٘ٝؾإٕ ايعكِ  ٚاملػانٌ اؾٓط ١ٝاييت متٓع َٔ املعاغس ٠ايصٚد ١ٝتعترب َٔ
األَٛز اؾٖٛس ١ٜيف اؿٝا ٠ايصٚد ،١ٝؾٛدٛد األطؿاٍ بني ايصٚدني ٜعترب عاَال َُٗا يف
اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ٚ ١ٝاضتكسازٖا  ٚاؿًٛٝي ١د ٕٚاْٗٝازٖا ،ألٕ ٚدٛدِٖ ٜصٜد َٔ ْكاط
ايرتابط بني ايصٚدني َٔ ْاسٜ ٚ ١ٝػعسُٖا مبطؤٚيٝتُٗا ػا ٙاألطؿاٍ َٔ ْاس ١ٝأخس.٣
نُا جيعٌ نال ايطسؾني أنجس َس ١ْٚيف َعاؾ ١املػانٌ ايصٚد ١ٝاييت تعرتقُٗا د ٕٚايًذ٤ٛ

اىل ايطالم(ٚ .)3بايتأنٝد ؾإٕ ايكدز ٠اؾٓط ١ٝعً ٢املعاغس ٠ال تكٌ أُٖ ١ٝخؿٛؾا إذا نإ
ايػدـ َؿابا بايعًٌ اييت متٓع ذيو قبٌ ايصٚاز ٚمل ٜتُهٔ َٔ ايتػًب عًٗٝا بعد ايصٚاز،
ؾاؿٝا ٠ايصٚد ١ٝبدٖ ٕٚر ٙايكدزَٗ ٠دد ٠بايصٚاٍ ،خؿٛؾا إٔ االضتُتاع بني ايصٚدني َٔ
اؿكٛم ايصٚد ١ٝاملػرتن ٖٛٚ ،١ايطب ٌٝاىل عؿاف ايصٚدني ٚاالبتعاد عٔ اؿساّ(.)4

(ٔ) رقع الحكع /804 :تفريق ،2100/تاريخ الحكع  ،2100/2/22:محكمة التمييز

االتحادية -العراق .منشور الكترونيا ،رابط الحكع( :آخخ زيارة :)ٕٕٓٔ/ٕ/ٙ
https://www.hjc.iq/qview.1624/
(ٕ) رقع الحكع /993:تفريق  ،2118/تاريخ الحكع  ،2118/4/20:محكمة التمييز
االتحادية -العراق .منشور الكترونيا ،رابط الحكع( :آخر زيارة :)2120/2/09
https://www.hjc.iq/qview.407/
(ٖ) يشطخ :م .ىشاء جاسع الدبعاوي ،السرجر الدابق ،ص.ٚ
(ٗ) يشطخ لمتفريل :د .عثسان التكخوري ،السرجر الدابق ،ص ص.ٔٚٓ-ٔٙٚ
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ايؿسع ايجاْ :ٞبعد ايصٚز عٔ شٚدت٘ ٚأثس ٙيف تٗدٜد اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد١ٝ
تٓـ املاد /43( ٠اٚال) َٔ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق" :ٞيًصٚد ١طًب
ايتؿسٜل عٓد تٛؾس اسد االضباب االت -1 :١ٝاذا سهِ عً ٢شٚدٗا بعكٛبَ ١كٝد ٠يًشسَ ١ٜد٠
ثالخ ضٓٛات ؾانجسٚ ،ي ٛنإ ي٘ َاٍ تطتطٝع االْؿام َٓ٘ -2 .اذا ٖذس ايصٚز شٚدت٘ َد٠
ضٓتني ؾانجس بال عرز َػسٚع ٚإ نإ ايصٚز َعسٚف االقاَٚ ١ي٘ َاٍ تطتطٝع االْؿام َٓ٘ .
 -3اذا مل ٜطًب ايصٚز شٚدت٘ غري املدخ ٍٛبٗا يًصؾاف خالٍ ضٓتني َٔ تازٜذ ايعكد ٚال
ٜعتد بطًب ايصٚز شؾاف شٚدت٘ اذا مل ٜهٔ قد اٚؾ ٢عكٛقٗا ايصٚد.)1("١ٝ
ٚقد أٚقـ تعد ٌٜاالقً ِٝايعٌُ بـايٓكط َٔ )1،2( ١ايؿكس( ٠أٚال) َٔ املاد ٠ايجايج١
ٚاالزبعني َٔ ايكاْ ٕٛمبٛدب املاد َ٘ٓ )19( ٠سٝح تك ":ٍٛاٚالًٜٛ :قـ ايعٌُ بـ (َٔ )1،2
ايؿكس( ٠أٚالً) َٔ املاد ٠ايجايجٚ ١االزبعني َٔ ايكاْٚ ٕٛحيٌ قًُٗا َا  -1 :ًٜٞاذا سهِ عً٢
شٚدٗا بعكٛبَ ١كٝد ٠يًشسَ ١ٜد ٠ثالخ ضٓٛات ؾانجس بعد َك ٞضٓ ١عً ٢ايتٓؿٝر ٚي ٛنإ ي٘
َاٍ تطتطٝع االْؿام َٓ٘ -2 .اذا ٖذس ايصٚز شٚدت٘ َد ٠ضٓ ١ؾانجس بال عرز َػسٚعٚ ،يٛ
نإ ايصٚز َعسٚف االقاَٚ ١ي٘ َاٍ تطتطٝع االْؿام َٓ٘ .ثاْٝاًٜٛ :قـ ايعٌُ عهِ ايؿكس٠
(ثايجاً) َٔ املاد ٠ايجايجٚ ١االزبعني َٔ ايكاْ ٕٛيف اقً ِٝنٛزدضتإ – ايعسام".
ال غو إٔ ايصٚد ١تتكسز َٔ سبظ ايصٚز يف املد ٠املكسز ٠يػعٛزٖا بايٛسػ،١
ٚقد تتعسض يًؿتٓ ٚ ١ايكًل ٚايٛسدٚ ،٠ايكسز س٦ٓٝر ٜهَ ٕٛؤندا ضٛا ٤أنإ يًصٚز َاٍ
ٜٓؿل َٓ٘ أّ ال(ٜ ٚ .)2السغ إٔ تعد ٌٜاإلقً ِٝأزاد إٔ حيد َٔ ساالت ايتؿسٜل بٗرا ايطبب
سٝح أٚقـ ايعٌُ بايؿكس ٠ثايجا َٔ املاد )43( ٠ؾُٝا ٜتعًل بعدّ طًب ايصٚز شٚدت٘ غري
املدخ ٍٛبٗا يًصؾاف ،نُا  ٚأْ٘ قؿس َٔ ايٛقت احملدد إلَهاْ ١ٝاملطايب ١بايتؿسٜل ٚذيو يف
ايؿكس )2( ٠ؾُٝا ٜتعًل بٗذس ايصٚز شٚدت٘ سٝح قؿس املد ٠اىل ضٓ ١بعد إٔ ناْت ضٓتني.
ٚؾُٝا ٜتعًل عاي ١اؿهِ عً ٢شٚدٗا بعكٛبَ ١كٝد ٠يًشس ١ٜؾكد ازتأ ٣اقاؾ ١عبازٖٞٚ ٠
"بعد َك ٞضٓ ١عً ٢ايتٓؿٝر" ٚذيو يف ضب ٌٝعدّ ايًذ ٤ٛاىل ايتؿسٜل ؾٛز ؾدٚز اؿهِ،
(ٔ) يشطخ لمتفريل :د .احسج الكبيدي ،السرجر الدابق ،ص صٓ.ٖٔٙ-ٔٙ
(ٕ) يشطخ :دمحم حدغ كذكػل و عباس الدعجي ،السرجر الدابق ،صٗ٘ٔ.
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بٌ قاٚي ١ايرتٜح َٔ قبٌ ايصٚد ١اىل تًو املد ،٠غالف َا ٚزد َٔ ْـ يف قاْ ٕٛاألسٛاٍ
ايػدؿ ١ٝايعساق ٞاير ٟمل ٜػرتط َكَ ٞد ٠عً ٢بد ٤تٓؿٝر ايعكٛبٖ .)1(١ر ٙاؿاالت
سكٝك ٖٞ ١يعدّ تكسز ايصٚد ١بطبب ط ٍٛاالْتعاز َٔ ٖٞٚ ،اؿاالت اييت تكع سدا
يتكسز ايصٚد ١يف ٖرا اؾاْب .عً ٘ٝؾإٕ ساالت بعد ايصٚز تعترب َٔ ايعٛاٌَ املؤثس ٠اييت
ميهٔ إٔ تؤد ٟاىل قطع ايسابط ١ايصٚد.١ٝ
األَس اآلخس اير ٟتتشدخ عٓ٘ املٛاد املرنٛز ٠آْؿا ٖ ٛاهلذسٚ ،املكؿٛد ب٘ اهلذس
يف ايؿساؽ  ٚاهلذس بعدّ تؿكد ايصٚز يصٚدت٘ أَ ٚعاغستٗا َعاغس ٠األشٚاز أ ٚاالبتعاد عٓٗا

د ٕٚعرز َػسٚع(ٜٚ .)2أتٖ ٞرا ايٓـ يف ضب ٌٝمحا ١ٜسل املسأ ٠يف إٔ ٜه ٕٛشٚدٗا
بكسبٗاٚ ،ال ٜؤثس يف سل ايصٚد ١إْؿام ايصٚز عًٗٝا خالٍ َد ٠اهلذس  ٚاضتعداد ،ٙإلؿاقٗا ب٘
أثٓاْ ٤عس دع ٣ٛايتؿسٜل .نُا ال ٜػرتط إٔ ٜه ٕٛايصٚز فٗ ٍٛاالقاَ .)3(١سٝح َٔ
ايطبٝع ٞاضتُساز ايصٚز عًٖ ٢ذس شٚدت٘ يف املد ٠املٓؿٛف عًٗٝا يف ايكاْٜ ٕٛعط ٞاؿل
يًصٚد ١بطًب ايتؿسٜل ،ألٕ ايكاْ ٕٛال ٜطُح بإٔ تبك ٢ايصٚد ١يف ٖر ٙاؿاي ١اييت تهٕٛ
ؾٗٝا ناملعًك ١ال ٖ ٞشٚدٚ ١هلا اؿكٛم ايصٚدٚ ،١ٝال َٖ ٞطًك ١تطتطٝع إٔ ؽتاز يٓؿطٗا
شٚدا آخسٖٚ .را بايتأنٝد يٝظ يف ؾاحل االضتُساز بايعالق ١ايصٚدٚ .١ٝيهٔ ايكاْٜ ٕٛسدح يف
ٖر ٙاؿايَ ١ؿًش ١ايصٚد ١يف اختٝاز طسٜكٗا ضٛا ٤أنإ بطًب ايتؿسٜل عٔ شٚدٗا اّ
باْتعازٖا يصٚدٗا ستٜ ٢عٛد.
ايؿسع ايجايح :عدّ اإلْؿام  ٚأثس ٙيف تٗدٜد اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد١ٝ
ملا نإ اهلدف األضاض ٞيًصٚاز ٖ ٛايعٝؼ املػرتى بني ايصٚدني نإ َٔ
ايكسٚز ٟيف ضب ٌٝاالضتُساز باؿٝا ٠ايصٚد ١ٝإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى َٔ ٜٓؿل املاٍ يف ٖرا
ايطبٚ .ٌٝاملطًع عًْ ٢ؿٛف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞجيد بإٔ املػسع ٚقع

االيتصاّ باإلْؿام عً ٢ايصٚز د ٕٚايصٚدٚ .)4(١ايٓؿكَ ٖٞ ١ا ٜؿسؾ٘ االْطإ عًٜ َٔ ٢عٛي٘
(ٔ) يشطخ :دمحم حدغ كذكػل و عباس الدعجي ،السرجر نفدو ،صٗ٘ٔ.
(ٕ) دمحم حدغ كذكػل و عباس الدعجي ،السرجر نفدو ،ص٘٘ٔ.
(ٖ) يشطخ :دمحم حدغ كذكػل و عباس الدعجي ،السرجر نفدو ،ص٘٘ٔ.
(ٗ) تشطخ :السادة ٖٕ مغ قانػن األحػال الذخرية العخاقي.
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َٔ شٚدت٘ ٚأٚالدٚ ٙأقازب٘(َٚ .)1ا ُٜٓٗا يف ٖرا ايبشح ْٖ ٛؿك ١ايصٚدٚ ،١اييت تبدأ َٔ سني
ايعكد ايؿشٝحٚ ،تػٌُ ايطعاّ  ٚايػسابٚ ،ايهطٚ ،٠ٛاملطهٔٚ ،ادس ٠ايتطبٝبٚ ،أدس٠
اـادّ ،بايٓطب ١يًصٚد ١اييت ٜه ٕٛألَجاهلا خادّ ٚنٌ َا ب٘ َكَٛات اؿٝا ٠عطب
ايعسف(ٚ .)2تطتشل ايصٚد ١ايٓؿك ١ضٛا ٤أناْت غٓ ١ٝأّ ؾكري ٖٞٚ ٠تدَ ّٚا داَت ايصٚد١ٝ

قا.)3(١ُ٥

ٜٚعد اإلْؿام َٔ ايعٛاٌَ املؤثس ٠يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚدٚ ١ٝؾل ايكاْ ٕٛايعساق،ٞ
ألٕ االَتٓاع عٔ اإلْؿام أ ٚعدّ ايٛؾا ٤بااليتصاَات املاي ١ٝاألخس ٣ناملٗس املعذٌ ٜعطٞ

اؿل يًصٚد ١بطًب ايتؿسٜل(ٚ ،)4يهٔ ٜالسغ إٔ تعد ٌٜاإلقً ِٝأٚقـ ايعٌُ بٗر ٙاملادٚ ٠
أٚزد ايٓـ اآلت ٞيف املاد َ٘ٓ )8( ٠سٝح ٜكٜٛ" :ٍٛقـ ايعٌُ باملاد ٠ايجايجٚ ١ايعػسَٔ ٜٔ
ايكاْٚ ٕٛحيٌ قًٗا َا (( -:ًٜٞػب ْؿك ١ايصٚد ١عً ٢ايصٚز ٚيف سايٜ ١طاز ايصٚد ١تهٕٛ
املطؤٚيَ ١ٝػرتن ١إ زقٝت بٗا))ٜٚ .بد ٚإٔ ٖرا ايٓـ دعٌ ايصٚز ًَتصَا بايٓؿك ١عً٢
شٚدت٘ٚ .يهٔ ٜكسز يف ايػطس اآلخس َٔ املاد ٠ايكاْ ١ْٝٛإ ايصٚدني يف سايٜ ١طاز ايصٚد١
هلُا االتؿام عً ٢إٔ ته ٕٛاملطؤٚيَ ١ٝػرتن ١بني ايصٚدني َٔٚ .األَٛز املُٗ ١اييت تدخٌ
قُٔ ايٓؿك ١ايصٚدَ ٖٛ ١ٝا ٜطُ ٢بايبٝت ايػسعٜ ٚ .ٞػرتط ؾ ٘ٝإٔ ٜتٓاضب َع ساي١

ايصٚدني االدتُاعٚ ١ٝاالقتؿاد.)5(١ٜ

ٜٚالسغ إٔ تعد ٌٜاإلقً ِٝاٚقـ ايعٌُ باملاد ٚ 25 ٠أٚزد ؾٝاغ ١ددٜد ٠سٝح
اعاد تعسٜـ ايٓػٛش عٝح ال ٜكتؿس عً ٢ايصٚد ،١بٌ ٜػٌُ نال ايصٚدني عً ٢سد ضٛا.)6(٤
(ٔ) يشطخ لمتفريل :د .فاروق عبجهللا كخيع ،السرجر الدابق ،ص صٜٔٗ-ٖٜٔو ٔ-ٕٛ
ٕ.ٕٜ
(ٕ) يشطخ لمتفريل :د .احسج الكبيدي ،السرجر الدابق ،ص صٓٓٔ .ٖٔٓ-ود.مرصفى
الدباعي ،السرجر الدابق ،ص صٕٔٓ.ٕٕٓ-
(ٖ) يشطخ :دمحم حدغ كذكػل و عباس الدعجي ،السرجر الدابق ،ص.ٔٓٙ

(ٗ) يشطخ لمتفريل :د .أحسج الغشجور ،السرجر الدابق ،ص صٖ.ٕٗٔ-ٜٔ
(٘) السادة ٕ٘ مغ قانػن احػال الذخرية العخاقي السعجل الشافح.

( )ٙيشطخ لمتفريل :اوات كسال حسجاميغ ،نذػز الدوجيغ في قانػن األحػال الذخرية
العخاقي ،دراسة مقارنة مع الذخيعة االسالمية ،رسالة مقجمة الى مجمذ كمية القانػن=
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سٝح تٓـ املاد َٔ )10( ٠تعد ٌٜاإلقًٜٛ" :ِٝقـ ايعٌُ بأسهاّ املاد ٠اـاَطٚ ١ايعػسٜٔ
َٔ ايكاْٚ ٕٛحيٌ قًٗا َا  -:ًٜٞاٚالً ايٓػٛش ٖ ٛتعاي ٞاسد ايصٚدني عً ٢اآلخس نُا يف
اؿاالت اآلتٖ -1 :١ٝذس ايصٚز ا ٚتسى ايصٚد ١بٝت ايصٚد ١ٝبال اذٕ ٚبػري ٚد٘ غسع-2 .ٞ
تعطـ ا َٔ ٟايصٚدني يف ادا ٤ايٛادبات ايصٚدٚ ١ٝاالخالٍ بٗا قاؾداً االقساز بايصٚز اآلخس.
 -3عدّ تٗ ١٦ٝايصٚز يصٚدت٘ ايبٝت ايػسع ٞاملٓاضب ؿايتُٗا االدتُاعٚ ١ٝاالقتؿاد.١ٜ
َٓ -4ع ايصٚز ا ٚايصٚد َٔ ١ايدخ ٍٛاىل ايبٝت د ٕٚعرز غسع َٔ ٚ ."...ٞايٛاقح إ
ايتعد ٌٜايٛازد يف االقً ِٝعً ٢املاد )25( ٠أٜكا ٜؤند عً ٢تٗ ١٦ٝايبٝت ايػسع ٞاملٓاضب
ؿايتُٗا االدتُاعٚ ١ٝاالقتؿادٚ .١ٜأقاف ايٗٝا َٓع ايصٚز ا ٚايصٚد َٔ ١ايدخ ٍٛاىل ايبٝت
د ٕٚعرز غسع .ٞعً ٘ٝؾإٕ ايكاْ ٕٛنُا ٜبد ٚحيسف عً ٢تٛؾري َكَٛات اؿٝا ٠اهلاد ١٥يف
ضب ٌٝاضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ،١ٝسٝح اعترب ايكاْ ٕٛعدّ تٛؾري ذيو تعطؿا َٔ قبٌ ايصٚز
ؾدٖ ٕٚر ٙاملكَٛات قد ٜؿبح ايصٚز أَاّ ضبب َٔ اضباب ايتؿسٜل بني ايصٚدني بعد َكٞ
َد ٠قددَٓ ٠ؿٛف عًٗٝا يف املادتني  َٔ 25قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساقٚ ،)1(ٞ
املاد َٔ )10( ٠تعد ٌٜاالقً.ِٝ
نُا  ٚإٔ ايبٝت ايػسع ٞال ٜتشكل اذا ازاد ايصٚز إٔ ٜطهٔ يف ذيو ايبٝت قستٗا
اضتٓادا اىل َا دا ٤يف املاد َٔ )1/26( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساقٚ ٞدس ٣عً٘ٝ
ايعٌُ يف ايككا ٤سٝح ٚزد يف َبدأ اسد قسازات قهُ ١ايتُٝٝص االؼاد ١ٜإٔ" :ايصٚد ١غري
ًَصَ ١مبطاٚع ١شٚدٗا يف ايداز املٗٝأ ٚ ٠اييت تطهٔ ؾٗٝا قستٗا بد ٕٚزقاٖا"(َٔٚ .)2
املعً ّٛإ اْؿساد ايصٚد ١بايبٝت ايػسعٜ ٞؤد ٟاىل تكً ٌٝؾسف املٓاشعٚ ١تعهري املصاز

ضٛا ٤أنإ ذيو َع ايكس ٠أَ ٚع االقسبا ٤ناإلخٚ ٠ٛاألخٛات ،نُا ٚأْٗا ته ٕٛانجس سعا َٔ
سٝح ؾسف االضتُتاعٚ .ي ٛسدخ خالف بٗٓٝا  ٚبني شٚدٗا ؾال تهٖٓ ٕٛاى ؾسؾ ١يتدخٌ
ايػري ؾُٝا ب ،ِٗٓٝؾٝشاٚالٕ سٌ َػانًُٗا بعٝدا عٔ أعني اآلخس ،ٜٔألٕ اـالف عكٛز
=والدياسة( ،جامعة صالح الجيغ -أربيل .وىي جدء مغ متصمبات نيل درجة الساجدتيخ
في القانػن الخاص ،)ٕٕٓٔ،ص ص.ٔٛ-ٔٚ

(ٔ) يشطخ لمتفريل :د .احسج الكبيدي ،السرجر الدابق ،ص ص ٗٓٔ.ٔٔٔ-
(ٕ) رقع الحكع /394:مطاوعة ،2118/تاريخ الحكع  ،2118/9/29:محكمة التمييز

االتحادية -العراق .منشور الكترونيا ،رابط الحكع( :آخر زيارة :)2120/2/3
https://www.hjc.iq/qview.391/
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اآلخس ٜٔقد ٜؤد ٟبأسدُٖا إٔ تأخر ٙايعص ٚ ٠ايػري ٚ ٠ايعؿب ٚ ١ٝزؾض ايتٓاشٍ ٚ ،زمبا
ٜؤد ٟيف ايٓٗا ١ٜاىل تؿاقِ اـالف ايبطٝط ٚ ،بايتاي ٞؼٛي٘ اىل خالف َطتشهِ بطبب
تدخٌ األٌٖ ٚاألقسبا.)1(٤
عً ٢أ ١ٜساٍ ؾإٕ املػانٌ املاي َٔ ١ٝايعٛاٌَ املُٗ ١يف ؼدٜد َؿري اؿٝا٠
ايصٚدٚ ١ٝبكُٓٗا تٛؾري ايبٝت ايػسع ،ٞسٝح تػري االسؿاٝ٥ات ايسمس ١ٝيف ايعسام عَُٛا،
ٚيف اقً ِٝنٛزدضتإ خؿٛؾا اىل إٔ ايعٛش ٚايؿاقٚ ١املػانٌ املاي ١ٝتػهٌ ْطب ١نبرئَ ٠
ساالت ايطالم  ٚايتؿسٜل بني ايصٚدنيٜٚ .السغ إٔ ْطب ١أخس َٔ ٣تًو املػانٌ املاي١ٝ
ْامج ١عٔ ؾؿات ايبدٌ عٝح إٔ ايبدٌ يف بعض اجملتُعات قد ٜتكدّ عً ٢ايعٛش  ٚايؿاق١
َٔ سٝح ايتأثري يف ازتؿاع ْطب ايطالم  ٚايتؿسٜل(.)2
ادلحبث

الثال

التذابري القاوىوية ادلؤثزة يف استمزار احلياة الشوجية
يف مزاحل الطالق

ٜٓكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني سٝح خيؿـ املطًب األ ٍٚملؿٗ ّٛايطالم ٚ
ؾٝػت٘ بُٓٝا ٜه ٕٛاملطًب ايجاْ ٞس ٍٛساالت عدّ ٚقٛع ايطالم  ٚأثسٖا يف اضتُساز
اؿٝا ٠ايصٚد.١ٝ

(ٔ) يشطخ لمتفريل :دمحم جسال ابػ سشيشة ،الصاعة الدوجية في الفقو اإلسالمي و قانػن
األحػال الذخرية( ،عسان :دار الثقافة لمشذخ و التػزيع ،ٕٓٓ٘ ،ص ص٘.)ٔٓٓ-ٛ
و م .ىشاء جاسع الدبعاوي ،السرجر الدابق ،ص.ٚ
(ٕ) يشطخ :د .اسامة ميجي ،مقال سابق.
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ادلطلب األول

مفهىم الطالق و صيغته
ايؿسع األَ :ٍٚؿٗ ّٛايطالم
تٓـ املاد َٔ )34( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞعً ٢أْ٘" :اٚال – ايطالم
زؾع قٝد ايصٚاز بإٜكاع َٔ ايصٚز ا َٔ ٚايصٚد ١إ ٚنًت ب٘ ا ٚؾٛقت ا َٔ ٚايكاقٚ .ٞال
ٜكع ايطالم اال بايؿٝػ ١املدؿٛؾ ١ي٘ غسعاًٜٚ .)1("...السغ إٔ املاد َٔ )13( ٠تعدٌٜ
االقًْ ِٝـ عً ٢اْٜ٘ٛ" :قـ ايعٌُ عهِ املاد ٠ايسابعٚ ١ايجالثني َٔ ايكاْٚ ٕٛحيٌ قًٗا
َا  :ًٜٞاٚالً :ايطالم زؾع قٝد ايصٚاز بؿٝػ ١ؾسحي ١تدٍ عً ٘ٝغسعاً ٚقاْْٛاً د ٕٚايتكٝد
بؿٝػ ١قدد ٠ا ٚيػَ ١ع ١ٓٝبإٜكاع َٔ ايصٚز ا ٚايصٚد ١إ ٚنًت ا ٚؾٛقت ب٘ أَ ٚ
ايكاق ...ٞثايجاً :ال ٜعتد بايطالم اال عكٛز غاٖد ٜٔعديني سني االٜكاع ا ٚاالقساز ب٘

اَاَُٗا ا ٚاَاّ ايكاق."ٞ

ٜالسغ إٔ تعد ٌٜاالقً ِٝيف ايؿكس ٠األخري ٠أٚزد قٝدا عً ٢ايطالم  ٖٛ ٚإٔ ٜهٕٛ
عكٛز غاٖد ٜٔعديني سني اٜكاع ايطالم ،ا ٚاالقساز ب٘ أَاَُٗا أ ٚاَاّ ايكاقَ ٞا مل ٜهٔ
ٖٓاى َاْع َٔ سكٛز أسد ايصٚدني َٔ ٖٛٚ .ايكٛٝد اييت قد ؼد َٔ ساالت ايطالم
املصاد ٖٛٚ ١ٝيف ؾاحل االضتُساز باؿٝا ٠ايصٚد ،١ٝؾؿ ٞاؿاالت اييت ٜه ٕٛايطالم بإزاد٠
ايصٚز املٓؿسد ،٠قد ٜه ٕٛايطالم ْاغ٦ا عٔ تعهس املصاز ،أ ٚاالْؿعاالت اآلْ .١ٝؾٛدٛد ٖرا
ايكٝد ٜعترب عاَال َؤثسا يف تس ٟٚايصٚز يف َطأي ١ايطالم عٓدَا ٜتطًب ايكاْ ٕٛسكٛز
غاٖد ٜٔعدينيٚ .يهٔ ٜبد ٚإٔ االَس ال ٜتذاٚش َطأي ١تٛثٝل ايطالم بعد اٜكاع٘ أ ٚعٓد
االقساز ب٘ أَاَُٗا أ ٚاَاّ ايكاق ،ٞألٕ ايتعد ٌٜايٛازد أخر باملٛقـ ايرٜ ٟتطًب االغٗاد
يف ايػطس األٚ ،ٍٚيهٓ٘ ٜرتادع عٓ٘ يف ايػطس ايجاْٜ ٚ ٞأخر بسأ ٟاملراٖب األزبع ١اييت ال

(ٔ) يشطخ لمتفريل :د .احسج الكبيدي ،السرجر الدابق ،ص ص .ٖٕٔ-ٕٔٚود .فاروق
عبجهللا كخيع ،السرجر الدابق ،ص ص٘.ٔٙٚ-ٔٙ
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تتطًب اإلغٗاد يف ايطالم( .)1ؾاغرتاط االغٗاد يف ايطالم زمبا ٜؤد ٟاىل ؽؿٝض ْطب١
ايطالم اال إٔ تعد ٌٜاإلقً ِٝمل ٜهٔ سامسا يف ذيو ٚ .يعٌ األَس ٜعٛد اىل عدّ تٛاؾك٘ َع
اآلزا ٤ايؿكٗ ١ٝيف املراٖب األزبع.١
ايؿسع ايجاْ :ٞؾٝػ ١ايطالم  ٚأثسٖا يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد١ٝ
ايؿٝػ ١زنٔ ال ٜتشكل ايطالم بدْٗٚا  ٖٞٚقد ته ٕٛيؿعا ،أ ٚنتاب ،١أ ٚاغاز.٠

ٖٓٚاى اػاٖات َتعدد َٔ ٠سٝح تكٝٝل ْطام دا٥ستٗا أ ٚتٛضٝعٗا َ ٚد ٣سدٚدٖا(ٚ .)2قد
ْـ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞيف املاد /34( ٠أٚال) عً ٢إٔ "ايطالم زؾع قٝد
ايصٚاز بإٜكاع َٔ ايصٚز ا َٔ ٚايصٚد ١إ ٚنًت ب٘ ا ٚؾٛقت ا َٔ ٚايكاقٚ .ٞال ٜكع ايطالم
اال بايؿٝػ ١املدؿٛؾ ١ي٘ غسعاً"َٚ .ا ُٜٓٗا يف ٖرا اؾاْب َٖ ٛا ٜتعًل بؿٝػ ١ايطالم
املكرتٕ بايعددٚ ،ايطالم املعًل ٚ ،اؿًـ بايطالمٚ ،اييت ضٓتشدخ عٓٗا ؾُٝا ٜأت ٞيف
ْكطتني تباعا:
أٚال :ؾٝػ ١ايطالم املكرتٕ بايعدد  ٚطالم املعتد٠
ميًو ايصٚز يف األؾٌ ثالخ ؾسف يًطالم ؾُا اؿهِ ي ٛاضتعذٌ ايصٚز ؾطًل
شٚدت٘ ثالثا َسٚ ٠اسد ٠يف فًظ ٚاسد؟ ٖر ٙاؿاي ١تطُ ٢بايطالم املكرتٕ بايعددٖٛ ٚ .
إٔ ٜطًل ايصٚز شٚدت٘ بكٛي٘ هلا :أْت طايل ثالثا يؿعا أ ٚاغاز ٚ ،٠إَا إٔ ٜهسز قٛي٘ طايل
طايل طايل أ ٚغريٖا َٔ األضايٝبٜ .بد ٚإٔ اآلزا ٤ايؿكَٗ ١ٝتعدد ٠يف ايؿك٘ اإلضالَ ٚ ٞال

(ٔ) يشطخ لمتفريل :دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا الذػكاني اليسشي (تٕٔ٘ٓ:ىـ) ،نيل
األوشار،ج ،ٙتحقيق :عرام الجيغ الربابصي( ،مرخ :دار الحجيث ،طٔ ٖٔٗٔ ،ىـ
 ٖٜٜٔم) ،صٖٓٓ .د .عبج هللا خزخ حسج ،الكفاية في التفديخ بالسأثػر والجراية،ج٘( ،بيخوت ،لبشان :دار القمع ،طٔ ٖٔٗٛ ،ىـٕٓٔٚ -م) ،ص .ٖٜسعجالجيغ مال
عبجهللا بمبيتاني ،السرجر الدابق ،ص ص .ٕٔٓ-ٕٓٙ

(ٕ) يشطخ لمتفريل :د .مرصفى ابخاليع الدلسي ،مجى سمصان اإلرادة في الصالق ،جٔ،
(بغجاد :مصبعة العاني ،طٔ ،)ٜٔٛٗ ،ص صٕٔٔ .ٖٜٓ-ود .دمحم الحدغ مرصفى
البغا ،السرجر الدابق ،ص٘ٔٗ.ٖٗٔ-
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فاٍ ٖٓا يإلضٗاب ؾٗٝا( .)1غري إٔ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞسطِ اـالف مبا
ٜؤد ٟاىل اَهاْ ١ٝاضتٓ٦اف ايسابط ١ايصٚدٚ ١ٝاضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝسٝح ْؿت املاد٠
( )37عً ٢أْ٘ -1" :ميًو ايصٚز عً ٢شٚدت٘ ثالخ طًكات -2 .ايطالم املكرتٕ بعدد يؿعا
ا ٚاغاز ٠ال ٜكع اال ٚاسدٚ "...٠نريو اؿاٍ يف املاد َٔ )15( ٠تعد ٌٜاالقً ِٝسٝح تٓـ:
"ٜٛقـ ايعٌُ بايؿكس َٔ )2( ٠املاد ٠ايطابعٚ ١ايجالثني َٔ ايكاْٚ ٕٛحيٌ قًٗا َا  :ًٜٞال
ٜكع ايطالم املكرتٕ بعدد يؿعاً ا ٚاغاز ٠اال ٚاسدٚ ٠ال ٜكع طالم املعتدٜٚ ."٠بد ٚأْ٘ اقاف
عبازٚ" ٠ال ٜكع طالم املعتد ٖٞٚ "٠اقاؾ ١تؿٝد ايتأنٝد عً ٢عدّ ٚقٛع ايطالم ايجاْ ٞيف
ؾرت ٠ايعدٖٚ ،٠را بايتأنٝد ؾ ٘ٝعاٌَ َؤثس َٔ سٝح تٛؾري عدد َٔ ايؿسف يًصٚز  ٚايصٚد١
يف اضتٓ٦اف ايسابطٚ ،١االضتُساز باؿٝا ٠ايصٚدٖٚ .١ٝرا َا ٜعٗس يف عد ٠أٚد٘ سٝح حيد َٔ
ٚقٛع ايطالم اير ٟال زدع ١ؾ ،٘ٝألٕ ايصٚز ميهٓ٘ إٔ ٜسادع شٚدت٘ اذا َا غعس بايٓدّ عً٢
ٚقٛع طًكٚ ١اسد ،َ٘ٓ ٠غالف َا ي ٛباْت َٓ٘ ب ١ْٛٓٝنرب ،٣ؾإْٗا س٦ٓٝر ال تعٛد اي ٘ٝاال
بعد إٔ تٓهح شٚدا غريٖٚ ،ٙرا مما جيس َع٘ َطا ٌ٥أخس ٣تتعًل بصٚاز احملًٌ(َٔ )2
(ٔ) يشطخ :أبػ الفزل بكخ بغ دمحم بغ العالء القذيخي البرخي السالكي (ت ٖٗٗ:ىـ) رواية:

أبي بكخ دمحم بغ عبج هللا األدفػي عشو ،أحكام القخآن،جٕ ،تحقيق :سمسان الرسجي،
(دبي ،اإلمارات العخبية الستحجة :جائدة دبي الجولية لمقخآن الكخيع ،طٔ  ٖٔٗٚ ،ىـ -

2106م) ،صٔ .٘ٙأبػ سميسان حسج بغ دمحم بغ إبخاليع بغ الخصاب البدتي السعخوف

بالخصابي (تٖٛٛ:ىـ) معالع الدشغ ،وىػ شخح سشغ أبي داود ،جٖ( ،حمب :السصبعة
العمسية ،طٔ ٖٔ٘ٔ ،ىـ ٜٖٕٔ -م) ،ص .ٕٖٛالساوردي (تٗ٘ٓ :ىـ) ،الحاوي

الكبيخ،جٓٔ ،السرجر الدابق ،ص .ٔٔٛد .مرصفى ابخاليع الدلسي ،أحكام الدواج

والصالق في الفقو اإلسالمي السقارن( ،أربيل :مصبعة روزىةالت ،طٗ،)ٕٓٔٔ ،

ص .ٖٔٚ-ٔٙٙو د .دمحم الحدغ مرصفى البغا ،السرجر الدابق ،ص صٗٓٗ-
ٕٔٗ.
(ٕ) يشطخ لمتفريل :السحمل "ىػ مغ يتدوج السصمقة ثالثا بذخط أنو متى أحميا لألول شمقيا،

أو متى أحميا لألول فال نكاح بيشيسا" وىػ مغ انػاع الدواج التي فييا أقػال لمفقياء .يشطخ

لمتفريل :الذافعي أبػ عبج هللا دمحم بغ إدريذ بغ العباس بغ عثسان بغ شافع بغ عبج
السصمب بغ عبج مشاف السصمبي القخشي السكي (تٕٓٗ:ىـ) ،األم،ج٘( ،بيخوت :دار
السعخفةٔٗٔٓ،هٜٜٔٓ-م) ،ص .ٛٙأبػ دمحم عبج الخحسغ بغ دمحم بغ إدريذ بغ=
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داْب َٔ ٚ .داْب آخس ؾإٕ ٖرا اؿهِ ٜٝطس ؾسف بكا ٤ايسابط ١ايصٚد ٚ ١ٝاضتُسازٖا ٚ

ٜكٝل َٔ ؾسف قٝاعٗا(ٚ .)1املالسغ إٔ تػسٜع ايعد ٖٛ ٠مبجاب ١ؾرت ٠ايرت ٚ ٟٚايرتادع
عٔ ايكساز املتدر ؾايػسع اؿٓٝـٚ ،نرا ايكاْ ٕٛال ٜطُشإ باْتٗا ٤ايسابط ١ايصٚد ١ٝؾٛزا
خؿٛؾا يف ايطالم ايسدعٚ ،ٞايطالم ايبا ٔ٥ب ١ْٛٓٝؾػس .٣ؾسمبا ٜكسز ايصٚز أ ٚايصٚدإ
َعا اضتٓ٦اف اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝقبٌ َك ٞتًو املد ٠ضٛا ٤مبذسد ايسدع ١نُا ٖ ٛاؿاٍ يف
ايطالم ايسدع ،ٞأ ٚبعكد ددٜد يف ايطالم ايبا ٔ٥ب ١ْٛٓٝؾػس ٚ ٣تطتُس اؿٝا ٠ايصٚدٚ ١ٝ

ًٜت ِ٦مشٌ األضس َٔ ٠ددٜد(.)2

ثاْٝا :ايطالم املعًل  ٚاؿًـ بايطالم
ٜعسف ايطالم املعًل بأْ٘ تستٝب اٜكاع ايطالم عً ٢غ ٤ٞقتٌُ ايٛدٛد
باضتدداّ إٕ  ٚأخٛاتٗا َٔ أدٚات ايػسط ،ضٛا ٤تكدّ ايػسط أ ٚتأخس ،بػسط اتؿاي٘
=السشحر التسيسي ،الحشطمي ،الخازي ابغ أبي حاتع (تٖٕٚ:ىـ) العمل البغ أبي حاتع،
جٗ  ،تحقيق :فخيق مغ الباحثيغ بإشخاف وعشاية د .سعج بغ عبج هللا الحسيج ود .خالج بغ
عبج الخحسغ الجخيدي( ،بمج الشذخ ،بال :مصابع الحسيزي ،طٔ ٕٔٗٚ ،ىـ -

ٕٓٓٙم) ،ص ٖ٘ .أحسج بغ دمحم بغ أحسج بغ القاسع الزبي ،أبػ الحدغ ابغ السحاممي

الذافعي (تٗٔ٘:ىـ) ،المباب في الفقو الذافعي ،تحقيق :عبج الكخيع بغ صشيتان
ّ
العسخي( ،السسمكة العخبية الدعػدية :دار البخارى ،السجيشة السشػرة ،طٔٔٗٔٙ ،ىـ)،
ص .ٖٜٓأبػ الػليج سميسان بغ خمف بغ سعج بغ أيػب بغ وارث التجيبي القخشبي
الباجي األنجلدي (تٗٚٗ:ىـ) ،السشتقى شخح السػشإ،جٖ( ،بجػار محافطة مرخ:

مصبعة الدعادة ،طٖٖٕٔٔ ،ىـ) ،صٖٓٓ.
(ٔ) يشطخ لمتفريل :فتح هللا تفاحة ،التجابيخ الذخعية لمحج مغ وقػع الصالق في الػاقع
األردني -دراسة فقيية مقارنة( ،مجمة جامعة الشجاح لألبحاث (العمػم االندانية) ،مجمج
ٕٗ ،ٕٓٔٓ ،)٘( ،ص صٕٖٔٔ ،)ٖٔٙٙ-باإلشارة الى ص صٖ٘٘ٔ.ٖٔ٘ٙ-

(ٕ) يشطخ لمتفريل :سعجالجيغ مال عبج هللا بمبيتاني ،السرجر الدابق ،ص ص -ٕٓٙ
ٕٓٔ .ود .إياد فػزي تػفيق حسجان ،الزػابط التي تحج مغ الصالق في اإلسالم،
(دراسات اسالمية ،مجمة عمسية سشػية محكسة ،العجد الثالثٖٕٔٗ ،ىـٕٔٔٓم) ،ص
ص ٓٔٔ ٖٔٗ-باالشارة الى ص.ٕٔٙ
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ْٝٚت٘(ٚ .)1زد يف املاد َٔ )36( ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞأْ٘" :ال ٜكع ايطالم غري
املٓذص أ ٚاملػسٚط أ ٚاملطتعٌُ بؿٝػ ١ايُٝني" ٖٚرا اؿهِ ٜعترب عاَال َؤثسا يف إْكاذ
ايعدٜد َٔ ايسٚابط ايصٚد ١ٝاييت أبتً ٞؾٗٝا ايصٚز بايطالم املػسٚط  ٚباؿًـ بايطالم أٚ
ايطالم املطتعٌُ بؿٝػ ١ايُٝني ٚ .اييت ٖ ٞنُا ٜبد ٚيبعض ايباسجني بأْٗا ؾٝػ١
َطتشدث ١مل تسد يف ايكسإ ايهس ٚ ،ِٜال يف ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛايؿشٝش ٚ ،١ال يف أقك ١ٝايؿشاب١
 ٚايتابعني( .)2عً ٘ٝؾإٕ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞيف املاد ٠اآلْؿ ١ايرنس اختاز
االػا ٙاآلخس ايرٜ ٟدعِ اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚدٚ ،١ٝعدّ ٚقعِٗ ؼت زمحٖ ١ر ٙايعاد٠
املتؿػ ١ٝيف بعض املٓاطل ٚاييت قد تٗدّ ايبٛٝت ٚ ،تكك ٞعً ٢ايعدٜد َٔ ايعالقات
ايصٚد ١ٝاييت زمبا ته ٕٛبطبب شي ١يطإ ،أ ٚتكدٜسات خاط.١٦
ادلطلب الثاوي

حاالت عذم وقىع الطالق و أثز ا يف استمزار احلياة الشوجية

ْؿت املاد َٔ (1/35) ٠قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٚ ٞاملادَٔ (1/14) ٠
تعد ٌٜاإلقً ِٝعً ٢أْ٘" :ال ٜكع طالم األغداف اآلت ٞبٝاِْٗ :ايطهسإ ٚاجملٓٚ ٕٛاملعتٙٛ
 ٚاملهس َٔ ٚ ٙنإ ؾاقد ايتُٝٝص َٔ غكب أَ ٚؿٝبَ ١ؿاد ١٦أ ٚنرب أَ ٚسض"ُٜٓٗ ٚ .ا
يف ٖرا ايبشح إٔ ْػري اىل ساي ١ايطهسإ  َٔ ٚنإ ؾاقد ايتُٝٝص َٔ غكب أَ ٚؿٝب١
َؿاد ،١٦سٝح ْطتػـ َُٓٗا عٛاٌَ تؤثس يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد:١ٝ
ايؿسع األ :ٍٚطالم ايطهسإ
 َٔ ٖٛٚحيدخ اـًٌ يف تٛاشٕ عكً٘ بطبب َا ٜتعاطا َٔ ٙاملطهسات أٚ
املددزات ،عٝح ال ٜكدز ْتا٥ر َا ٜؿدز عٓ٘ َٔ ق ٍٛأ ٚؾعٌٜ .بد ٚإٔ ايكاْ ٕٛيف املاد٠
املرنٛز ٠آْؿا ٜكك ٞبعدّ ٚقٛع طالم ايطهسإ ،تسدٝشا يالػا ٙايؿكٗ ٞيف ايػسٜع١

(ٔ) يشطخ :د .دمحم الحدغ مرصفى البغا ،السرجر الدابق ،ص ٕٗٗ.
(ٕ) يشطخ لمتفريل :د .مرصفى ابخاليع الدلسي ،أحكام الدواج والصالق في الفقو اإلسالمي
السقارن ،السرجر الدابق ،ص٘ .ٔٚود .أحسج الغشجور ،السرجر الدابق ،ص

ص.ٕٗٗ-ٗٔٚ
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اإلضالَ ١ٝايرٜ ٟس ٣عدّ دٛاش طالق٘( )1سسؾا عً ٢عدّ إشاي ١ايسابط ١ايصٚد ١ٝيف ٖرٙ
اؿاي ،١ألٕ ايطهسإ  ٚإٕ نإ عاؾٝا ٜطتشل ايعكٛب ١يف ايػسٜع ١اإلضالَ ١ٝاال إٔ ٖرٙ
ايعكٛب ١ال جيٛش إٔ متتد اىل ايصٚد ١ايربٚ ١٦ٜاألٚالد( َٔ ٖٛٚ ،)2ايعٛاٌَ اييت تؤد ٟاىل
اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝزغِ ٖر ٙايعسٚف.

(ٔ) يشطخ لمتفريل اآلراء السختمفة في الفقو االسالمي حيث يخى االمام الذافعي و االمام

مالظ جػاز شالق الدكخان ولدومو ،بيشسا يشفي آخخون ذلظ وىػ قػل عثسان  -رضي هللا
عشو  ،-ومحىب عسخ بغ عبج العديد والقاسع وشاووس وربيعة ويحيى األنراري والميث

والعشبخي وإسحاق وأبػ ثػر والسدني وأحج قػلي أحسج .يشطخ لمتفريل :الذافعي ،األم،
ج٘ ،السرجر الدابق ،صٓ .ٕٚمالظ بغ أنذ ،السػشأ ،جٗ ،تحقيق :دمحم مرصفى
األعطسي( ،أبػ ضبي ،اإلمارات :مؤسدة زايج بغ سمصان آل نييان لألعسال الخيخية
واإلندانية ،طٔ  ٕٔٗ٘ ،ىـ ٕٓٓٗ -م) ،ص ،ٛٗٚالخقع٘ .ٕٔٛأبػ دمحم عبج الػىاب
بغ عمي بغ نرخ الثعمبي البغجادي السالكي (تٕٕٗ:ىـ) ،السعػنة عمى محىب عالع

السجيشة «اإلمام مالظ بغ أنذ» ،السرجر الدابق ،صٓٗ .ٛإسساعيل بغ يحيى بغ
إسساعيل ،أبػ إبخاليع السدني (تٕٙٗ:ىـ) ،مخترخ السدني (مصبػع ممحقا باألم
لمذافعي)،ج( ،ٛبيخوت :دار السعخفةٔٗٔٓ ،ىـٜٜٔٓ-م) ،ص .ٖٙٚإسحاق بغ
مشرػر بغ بيخام ،أبػ يعقػب السخوزي ،السعخوف بالكػسج (تٕ٘ٔ:ىـ) ،مدائل اإلمام
أحسج بغ حشبل وإسحاق بغ راىػيو ،ج( ،ٜالسسمكة العخبية الدعػدية :عسادة البحث
العمسي ،الجامعة اإلسالمية بالسجيشة السشػرة،طٔ ٕٔٗ٘،ىـ ٕٕٓٓ -م) ،ص.ٗٙٗٚ

(ٕ) يشطخ :د .مرصفى ابخاليع الدلسي ،أحكام الدواج والصالق في الفقو اإلسالمي السقارن،
السرجر الدابق ،صٕ٘ٔ.
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ايؿسع ايجاْ :ٞطالم ايػكبإ
ايػكب نٝؿْ ١ٝؿطاْ ٖٛٚ ١ٝبد ٜٞٗايتؿٛز(ٚ .)1يًؿكٗا ٤املطًُني س ٍٛطالم ايػكبإ
أقٛاٍ :ؾُِٓٗ َٔ ٜسٚ ٣قٛع طالق٘(ٜ َٔ َِٗٓٚ ،)2ؿٓـ ايػكب اىل ؾٛز كتًؿ ،)3(١ؾٗٓاى
غكب ٜؤد ٟاىل اختالٍ ايتٛاشٕ  ٚؾكدإ ايطٝطس ٠عً ٢اإلزاد ٠ؾايػكبإ بٗر ٙاؿاي ١ال
حيهِ بٛقٛع طالق٘( ،)4ألْ٘ أغًل عً ٘ٝباب ايكؿد ناملهسٖٓٚ .)5(ٙاى ايؿٛز ٠اييت ٜبك٢
ايصٚز ؾٗٝا َطٝطسا عً ٢تؿهري ٚ ٙإزادت٘ ٜ ٚعسف َا ٜرتتب عً ٢قٛي٘ ٚ .ايػكبإ بٗرٙ
ايدزد ١جيب إٔ ٜكاٍ بٛقٛع طالق٘ ،ألٕ اإلْطإ ال ٜطًل شٚدت٘ يف ساي ١اعتٝاد ١ٜبعٝد ٠عٔ
ايػكب  ٚتٛتس االعؿاب اال ْادزا(ٚ .)6قد ٚزد يف اسد قسازات قهُ ١ايتُٝٝص بٗرا ايؿدد

(ٔ) زيغ الجيغ دمحم السجعػ بعبج الخؤوف بغ تاج العارفيغ بغ عمي بغ زيغ العابجيغ الحجادي
ثع السشاوي القاىخي (تٖٔٓٔ :ىـ) ،فيس القجيخ شخح الجامع الرغيخ ،ج( ،ٙمرخ:
السكتبة التجارية الكبخى ،طٔ  ،)ٖٔ٘ٙ ،صٓ.ٛ

(ٕ) دمحم بغ عبج الباقي بغ يػسف الدرقاني السرخي األزىخي ،شخح الدرقاني عمى مػشأ
اإلمام مالظ ،جٖ ،تحقيق :شو عبج الخؤوف سعج ،القاىخة :مكتبة الثقافة الجيشية ،طٔ

ٕٔٗٗ،ىـ ٕٖٓٓ -م ،صٖٖٓ .أحسج بغ دمحم بغ أبى بكخ بغ عبج السمظ القدصالني
القتيبي السرخي ،أبػ العباس ،شياب الجيغ (تٜٕٖ:ىـ) ،إرشاد الداري لذخح صحيح

البخاري ،ج( ،ٛمرخ :السصبعة الكبخى األميخية ،ط ٖٕٖٔ ، ٚه)ـ ،صٖٗٔ.

(ٖ) يشطخ لمتفريل :أبػ عبج هللا دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب ابغ قيع الجػزية (تٚ٘ٔ:ه)،
إغاثة الميفان في حكع شالق الغزبان (ضسغ مجسػع الخسائل) ،جٔ ،تحقيق :عبج

الخحسغ بغ حدغ بغ قائج( ،مكة السكخمة :دار عالع الفػائج ،طٔ  ٕٔٗ٘،ىـ) ،ص
صٗٗ.ٗٙ-
(ٗ) يشطخ :رقع الحكع/ٜٖٙٓ :ىيئة األحػال الذخرية ،تاريخ الحكع،ٕٓٔٗ-ٜٓ-ٕٗ :
محكسة التسييد االتحادية .مشذػر الكتخونيا ،رابط الحكع( :آخخ زيارةٔ:)ٕٕٓٔ/ٕ/
http://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx
(٘) يشطخ :ابغ قيع الجػزية (تٚ٘ٔ:ه) ،السرجر الدابق ،ص صٗٗ .ٗٙ-د .مرصفى
ابخاليع الدلسي ،أحكام الدواج والصالق في الفقو اإلسالمي السقارن ،السرجر الدابق،

صٖ٘ٔ.
( )ٙيشطخ لمتفريل :ابغ قيع الجػزية (ت٘ٚٔ:ه) ،السرجر نفدو ،ص صٗٗ.ٗٙ-
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قٛي٘ٚ..." :يد ٣عطـ ايٓعس عً ٢اؿهِ املُٝص ٚدد اْ٘ ؾشٝح َٛٚاؾل يًػسع ٚايكإْٛ
الٕ قهُ ١املٛقٛع ادست ؼكٝكاتٗا ٚاضتدًؿت إىل تٛاؾس ايػسٚط ايػسعٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيف
ايطالم ايٛاقع خازدٗا نُا إ ايػكب اير ٟمتطو ب٘ مل ٜؿكد ٙايتُٝٝص اير ٟاغرتطت٘ املاد٠
اـاَطٚ ١ايجالثني  َٔ 1/قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝزقِ  188يطٓ 1959 ١املعدٍ.)1("...
ٖٓٚاى دزد ١أخس ٣بني األٚىل ٚايجاْ ،١ٝؾاؿهِ ٜرتى يطًط ١ايكاق ٞايتكدٜسَ ١ٜع أخر
ظسٚف املطًَِّل بٓعس االعتباز(.)2
يف اؿايتني ايطابكتني أزاد املػسع إٔ ال جيعٌ ايسابط ١ايصٚدَ ١ٝسٖ ١ْٛعاي ١ايطهس أٚ
االْؿعاالت اآلَْ ١ٝجٌ ايػكب أ ٚاملؿٝب ١املؿادأ ٠اييت تؿكد ايتُٝٝص ،سٝح قسز احملاؾع١
عً ٢ايسابط ١ايصٚد ١ٝزغِ االيؿاظ اييت ؾدزت َٔ ايصٚز ٚاييت تؿٝد ايطالم ٚ ،بريو تعترب
ٖر ٙاألسهاّ ،عاَال َؤثسا يف اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد.١ٝ
اخلامتـة
يف ختاّ ٖرا ايبشح ْعسض فُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر  ٚايتٛؾٝات يف ْكطتني ٚؾل اآلت:ٞ
أٚال :ايٓتا٥ر
 -1ؾُٝا ٜتعًل بأًٖ ١ٝايصٚاز لد إٔ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞؾسض عًَٔ ٢
ٜتصٚز باملسٜض عكًٝا إٔ ٜؿدز َٓ٘ قب ٍٛؾسٜح  ٚيهٔ أقاف تعد ٌٜاإلقً ِٝاىل ذيو
إٔ ٜرنس ذيو نتاب ١يف عكد ايصٚاز ،إقاؾ ١اىل ايػسٚط األخسٖٚ .٣را ٜؤد ٟاىل تأنٝد
عًِ ايطسف املكابٌ باؿاي ١ايعكً ١ٝيًػدـ ايرٜ ٟتصٚز بَ٘ ٖٛٚ ،ا قد ٜػهٌ عاَال
ٜؤد ٟاىل اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝيف املطتكبٌ  ٚعدّ طًب ايتؿسٜل هلرا ايطبب.

(ٔ) رقع الحكع/ٖٕٛٛ :احػال شخرية ،تاريخ الحكع  ،ٕٓٔٙ-ٕٔ-ٕٕ :محكسة التسييد
االتحادية -العخاق .مشذػر الكتخونيا ،رابط الحكع( :آخخ زيارة ٔ:)ٕٕٓٔ/ٕ/
http://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx
(ٕ) يشطخ :د .مرصفى ابخاليع الدلسي ،أحكام الدواج والصالق في الفقو اإلسالمي السقارن،
السرجر الدابق ،صٖ٘ٔ.
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 -2تٓع ِٝقاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝؿاالت اإلنساٚ ،ٙػسميٗا ٜؤد ٟاىل تكًْ ٌٝطب ١ايعكٛد
املربَ ١ؼت قػط اإلنسا ٚ ،ٙبايتاي ٞقُإ ٚدٛد ايرتاق ٞبني ايصٚدنيٖٚ ،را َا
ٜػهٌ عاَال ٜؤد ٟاىل ؼاغ ٞساالت ايتؿسٜل أ ٚايطالم اييت تٓتر عٔ ٖر ٙاملطأيٚ ،١
االضتُساز باؿٝا ٠ايصٚد.١ٝ
 -3زغِ إٔ َساعا ٠أسهاّ ايهؿا ٠٤عٓد ايصٚاز قد تؤد ٟاىل االْطذاّ  ٚايتٛاؾل بني ايصٚدني
أنجس ،اال إٔ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٚ ٞتعد ٌٜاإلقً ِٝمل ٜٗتُا ب٘.
ْ -4ـ ايكاْ ٕٛعً ٢ايتشكل َٔ عدّ ٚدٛد املٛاْع ايػسعٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيف عكد ايصٚازٖٛٚ ،
َا ٜػهٌ عاَال الضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد.١ٝ
 -5اغرتط ايكاْ ٕٛإخكاع املكبًني عً ٢ايصٚاز يًؿشـ ايطيب قبٌ ايصٚاز ،سٝح أْ٘
ٜؤد ٟاىل ايهػـ عٔ األَساض  ٚايعًٌ املؤثس ٠يف قسازِٖ باالزتباط ٚ ،ايصٚدني ٜهْٛإ
عً ٢بؿري َٔ ٠أَسِٖٜٓٚ ،عهظ ذيو عً ٢اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد.١ٝ
ْ -6عِ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝساالت اإلقساز  ٚاـالف بني ايصٚدني  ٚأعط ٢اؿل
يًصٚد ١بطًب ايتؿسٜلٖٚ ،را قد ٜه ٕٛعاَال يف قطع عس ٣ايسابط ١ايصٚدٚ ،١ٝيهٔ
ايًذ ٤ٛايٜ ٘ٝه ٕٛبطبب تعرز اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ،١ٝأ ٚإ اـالف أؾبح َطتشهُا
ال ٜطتطاع َع٘ دٚاّ ايعػس ٠بني ايصٚدني.
 -7اغرتاط االغٗاد يف ايطالم زمبا ٜؤد ٟاىل ؽؿٝض ْطب ايطالم ٚ ،مل ٜأخر ب٘ قإْٛ
األسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساقٚ ٞذنس ٙتعد ٌٜاإلقً ِٝاال أْ٘ مل ٜهٔ سامسا يف ذيو.
 -8قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساقْ ٞـ عً ٢أْ٘ ال ٜكع ايطالم املكرتٕ بعدد يؿعاً اٚ
اغاز ٠اال ٚاسد ٚ ٠اقاف تعد ٌٜاإلقً ِٝعبازٚ" ٠ال ٜكع طالم املعتد ٖٞٚ "٠اقاؾ١
تؿٝد ايتأنٝد عً ٢عدّ ٚقٛع ايطالم ايجاْ ٞيف ؾرت ٠ايعدٖٚ ،٠را بايتأنٝد ؾ ٘ٝعاٌَ
َؤثس َٔ سٝح تٛؾري عدد َٔ ايؿسف يًصٚز ٚ ،ايصٚد ،١يف اضتٓ٦اف ايسابطٚ ١االضتُساز
باؿٝا ٠ايصٚد.١ٝ
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 -9ؾُٝا ٜتعًل بايطالم املعًل  ٚاؿًـ بايطالم اختاز قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساقٞ
االػا ٙايرٜ ٟدعِ اضتُساز اؿٝا ٠ايصٚد ٚ ،١ٝأزاد عدّ ٚقع ايعالق ١ايصٚد ١ٝؼت
زمحٖ ١ر ٙايعاد ٠املتؿػ ١ٝيف بعض املٓاطل  ٚاييت قد تكك ٞعً ٢ايعدٜد َٔ
ايعالقات ايصٚد ١ٝاييت زمبا ته ٕٛبطبب شي ١يطإ ،أ ٚتكدٜسات خاط.١٦
 -10تعترب األسهاّ املتعًك ١بطالم ايطهسإ ٚايػكبإ عاَال َؤثسا يف اضتُساز اؿٝا٠
ايصٚد .١ٝألٕ املػسع زؾض إٔ جيعٌ ايسابط ١ايصٚدَ ١ٝسٖ ١ْٛعاي ١ايطهس أٚ
االْؿعاالت اآلَْ ١ٝجٌ ايػكب أ ٚاملؿٝب ١املؿادأ ٠اييت تؿكد ايتُٝٝص.
ثاْٝا :ايتٛؾٝات
ْ -1كرتح عً ٢املػسع ايعساق ٞإٜساد ْـ يف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝس ٍٛغسط ايهؿا٠٤
ٚؾل اآلت" :ٞإذا اغرتطت ايهؿا ٠٤سني ايعكد ،أ ٚأخرب ايصٚز أْ٘ نؿؤ ثِ تبني أْ٘ غري
نؿؤ نإ يهٌ َٔ ايٛي ٞأ ٚايصٚد ١طًب ؾطذ ايٓهاح".
ْ -2كرتح عً ٢املػسع ايعساق ٞؾسض ايتصاّ عً ٢املكبًني عً ٢ايصٚاز يف َسسً ١اـطٛب١
بايهػـ عٔ األَساض  ٚايعٛٝب اؾطد ١ٜغري ايعاٖس ٠املؤثس ٠عً ٢اضتُساز اؿٝا٠
ايصٚد ١ٝيًطسف املكابٌ ٚ ،تٓع ِٝساي ١ايػؼ ٚايتػسٜس يف عكٛد ايصٚازٚ .ذيو يف ضبٌٝ
شٜاد ٠ؾسف االضتُساز باؿٝا ٠ايصٚد ١ٝيف املطتكبٌ.
The Author declare That there is no conflict of interest
ادلصـادر
أٚال :ايهتب
أ -نتب ايؿك٘ اإلضالَٞ
 -1أب ٛاؿطٔ عً ٞبٔ قُد بٔ قُد بٔ سبٝب ايبؿس ٟايبػداد ،ٟايػٗري باملاٚزدٟ
(تٖ٠٥٤:ـ) ،اؿا ٟٚايهبري يف ؾك٘ َرٖب اإلَاّ ايػاؾع ٖٛٚ ٞغسح كتؿس
املصْ ،ٞؼكٝل :ايػٝذ عً ٞقُد َعٛض ٚايػٝذ عادٍ أمحد عبد املٛدٛد،ز،9
(بريٚت – يبٓإ ،داز ايهتب ايعًُ ،١ٝطٖ ٤٠٤١ ،1ـ .)ّ٤١١١-
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 -2أب ٛايؿكٌ بهس بٔ قُد بٔ ايعال ٤ايكػري ٟايبؿس ٟاملايه( ٞتٖ ٤٠٠:ـ) زٚا:١ٜ
أب ٞبهس قُد بٔ عبد اهلل األدؾ ٟٛعٓ٘ ،أسهاّ ايكسإٓ،ز ،2ؼكٝل :ضًُإ
ايؿُد( ،ٟدب ،ٞاإلَازات ايعسب ١ٝاملتشد :٠دا٥ص ٠دب ٞايدٚي ١ٝيًكسإٓ ايهس ،ِٜط، 1
ٖ ٤٠٤١ـ .)ّ ٦٤٤٢ -
 -3أب ٛايٛيٝد ضًُٝإ بٔ خًـ بٔ ضعد بٔ أٜٛب بٔ ٚازخ ايتذٝيب ايكسطيب ايبادٞ
األْديط( ٞتٖ٠١٠:ـ) ،املٓتك ٢غسح املٛطإ،ز( ،3ظٛاز قاؾعَ ١ؿسَ :طبع١
ايطعاد ،٠طٖ٤٤٤٦ ،1ـ).
 -4أب ٛضًُٝإ محد بٔ قُد بٔ إبساٖ ِٝبٔ اـطاب ايبطيت املعسٚف باـطابٞ
(تٖ٤٣٣:ـ) َعامل ايطٓٔ ٖٛٚ ،غسح ضٓٔ أب ٞداٚد ،ز( ،3سًب :املطبع ١ايعًُ،١ٝ
طٖ ٤٤٥٤ ، 1ـ .)ّ٤١٤٦ -
 -5أب ٛعبد اهلل قُد بٔ أب ٞبهس بٔ أٜٛب ابٔ ق ِٝاؾٛش( ١ٜت ،)١٥٤:إغاث ١ايًٗؿإ يف
سهِ طالم ايػكبإ (قُٔ فُٛع ايسضا ،)ٌ٥ز ،1ؼكٝل :عبد ايسمحٔ بٔ سطٔ
بٔ قا٥دَ( ،ه ١املهسَ :١داز عامل ايؿٛا٥د ،طٖ ٤٠٦٥، 1ـ).
 -6أب ٛعبداهلل قُد بٔ أمحد بٔ أب ٞبهس بٔ ؾسح األْؿاز ٟاـصزد ٞمشظ ايدٜٔ
ايكسطيب (تٖ671:ـ) اؾاَع ألسهاّ ايكسإٓ ،ز ،14ؼكٝل :أمحد ايربدٚ ْٞٚإبساِٖٝ
أطؿٝؼ( ،ايكاٖس :٠داز ايهتب املؿس ،١ٜطٖ1384 ،2ـ.)ّ1964 -
 -7أب ٛقُد عبد ايسمحٔ بٔ قُد بٔ إدزٜظ بٔ املٓرز ايتُ ،ُٞٝاؿٓعً ،ٞايساش ٟابٔ
أب ٞسامت (تٖ٤٦١ :ـ) ايعًٌ البٔ أب ٞسامت،ز ،4ؼكٝل :ؾسٜل َٔ ايباسجني
بإغساف ٚعٓا ١ٜد .ضعد بٔ عبد اهلل اؿُٝد  ٚد .خايد بٔ عبد ايسمحٔ اؾسٜط،ٞ
(بًد ايٓػس ،بالَ :طابع اؿُٝك ،ٞطٖ ٤٠٦١ ،1ـ .)ّ٦٤٤٢ -
 -8أب ٛقُد عبد اهلل بٔ أمحد بٔ قُد بٔ قداَ( ١ت ،)ٙ٢٦٤:املػين البٔ قداَ ١عً٢
كتؿس :أب ٞايكاضِ عُس بٔ سطني بٔ عبد اهلل بٔ أمحد اـسق( ٞتٖ٤٤٠:ـ)،
ؼكٝل :ط٘ ايصٜين ٚآخس( ،ٕٚايكاٖسَ :٠هتب ١ايكاٖس ،٠ط.)ّ ٤١٢١- ٤١٢٣( ،1
 -9أب ٛقُد عبد ايٖٛاب بٔ عً ٞبٔ ْؿس ايجعًيب ايبػداد ٟاملايه( ٞتٖ٠٦٦ :ـ)،
املع ١ْٛعًَ ٢رٖب عامل املد« ١ٜٓاإلَاّ َايو بٔ أْظ» ؼكٝل :محٝؼ عبد اؿلّ،
َه ١املهسَ :١املهتب ١ايتذازَ ،١ٜؿطؿ ٢أمحد ايباش ،بد ٕٚضٓ ١طبع.
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 -10أمحد بٔ قُد بٔ أب ٢بهس بٔ عبد املًو ايكططالْ ٞايكتٝيب املؿس ،ٟأب ٛايعباع،
غٗاب ايد( ٜٔتٖ١٦٤ :ـ) ،إزغاد ايطاز ٟيػسح ؾشٝح ايبداز ،ٟزَ( ،8ؿس:
املطبع ١ايهرب ٣األَري ،١ٜطٖ ٤٤٦٤ ، 7ـ).
 -11أمحد بٔ قُد بٔ أمحد بٔ ايكاضِ ايكيب ،أب ٛاؿطٔ ابٔ احملاًَ ٞايػاؾعّٞ
(تٖ٠٤٥:ـ) ،ايًباب يف ايؿك٘ ايػاؾع ،ٞؼكٝل :عبد ايهس ِٜبٔ ؾٓٝتإ ايعُس،ٟ
(املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد :١ٜداز ايبداز ،٣املد ١ٜٓاملٓٛز ،٠طٖ٤٠٤٢ ،1ـ).
 -12أمحد بٔ قُد بٔ أمحد بٔ دعؿس بٔ محدإ أب ٛاؿطني ايكدٚز( ٟتٖ٠٦٣ :ـ)،
ايتذسٜد يًكدٚز ،ٟز ،9ؼكٝلَ :سنص ايدزاضات ايؿكٗٚ ١ٝاالقتؿاد ،١ٜأ .د قُد
أمحد ضساز  ٚأ .د عً ٞمجع ١قُد( ،ايكاٖس :٠داز ايطالّ ،طٖ ٤٠٦١ ،2ـ -
.)ّ٦٤٤٢
 -13إضشام بٔ َٓؿٛز بٔ بٗساّ ،أبٜ ٛعكٛب املسٚش ،ٟاملعسٚف بايهٛضر (تٖ٦٥٤ :ـ)،
َطا ٌ٥اإلَاّ أمحد بٔ سٓبٌ ٚإضشام بٔ زاٖ ،ٜ٘ٛز( ،4املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد:١ٜ
عُاد ٠ايبشح ايعًُ ،ٞاؾاَع ١اإلضالَ ١ٝباملد ١ٜٓاملٓٛز ،٠طٖ٤٠٦٥ ،1ـ -
.)ّ٦٤٤٦
 -14إمساع ٌٝبٔ حي ٢ٝبٔ إمساع ،ٌٝأب ٛإبساٖ ِٝاملصْ( ٞتٖ٦٢٠ :ـ) ،كتؿس
املصْ،ٞز( ،8بريٚت :داز املعسؾٖ٤٠٤٤ ،١ـ.)ّ٤١١٤/
 -15ؼطني بريقداز ،األْهش ١املٓٗ ٞعٓٗا يف ايػسٜع ١اإلضالَ( ،١ٝدَػل :داز ابٔ سذس،
طٖ1428 ،1ـ.)ّ2007-
 -16د .عبد اهلل خكس محد ،ايهؿا ١ٜيف ايتؿطري باملأثٛز ٚايدزا ،١ٜز( ،5بريٚت ،يبٓإ:
داز ايكًِ ،طٖ ٤٠٤٣ ، 1ـ .)ّ ٦٤٤١ -
 -17ش ٜٔايد ٜٔقُد املدع ٛبعبد ايسؤٚف بٔ تاز ايعازؾني بٔ عً ٞبٔ ش ٜٔايعابدٜٔ
اؿداد ٟثِ املٓا ٟٚايكاٖس( ٟتٖ٤٤٤٤ :ـ) ،ؾٝض ايكدٜس غسح اؾاَع ايؿػري،
زَ( ،6ؿس :املهتب ١ايتذاز ١ٜايهرب ،٣ط.)ٙ٤٤٥٢ ، 1
 -18ايػاؾع ٞأب ٛعبد اهلل قُد بٔ إدزٜظ بٔ ايعباع بٔ عجُإ بٔ غاؾع بٔ عبد
املطًب بٔ عبد َٓاف املطًيب ايكسغ ٞامله( ٞتٖ٦٤٠:ـ) ،األّ،ز( ،5بريٚت :داز
املعسؾٖ٤٠٤٤،١ـ.)ّ٤١١٤/
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 -19مشظ ايد ،ٜٔقُد بٔ أمحد اـطٝب ايػسبٝين ايػاؾع( ٞتٖ١١١:ـ)َ ،ػين
احملتاز إىل َعسؾَ ١عاْ ٞأيؿاظ املٓٗاز ،ز( ،4بًد ايٓػس :بال ،داز ايهتب ايعًُ،١ٝ
طٖ٤٠٤٥ ،1ـ .)ّ٤١١٠ -
 -20عال ٤ايد ٜٔأب ٛاؿطٔ عً ٞبٔ ضًُٝإ بٔ أمحد املَسْدا( ٟٚتٖ ٣٣٥:ـ) ،اإلْؿاف
يف َعسؾ ١ايسادح َٔ اـالف ،ز ،20ؼكٝل :ايدنتٛز عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ ايرتنٞ
 ٚايدنتٛز عبد ايؿتاح قُد اؿً( ،ٛايكاٖس ،٠مجٗٛزَ ١ٜؿس ايعسبٖ :١ٝذس يًطباع١
ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ٚاإلعالٕ ،طٖ ٤٠٤٥ ،1ـ .)ّ٤١١٥ -
َ -21ايو بٔ أْظ ،املٛطأ ،ز ،4ؼكٝل :قُد َؿطؿ ٢األععُ( ،ٞأب ٛظيب ،اإلَازات:
َؤضط ١شاٜد بٔ ضًطإ آٍ ْٗٝإ يألعُاٍ اـريٚ ١ٜاإلْطاْ ،١ٝطٖ ٤٠٦٥ ، 1ـ -
.)ّ٦٤٤٠
 -22قُد بٔ عبد ايباق ٞبٔ ٜٛضـ ايصزقاْ ٞاملؿس ٟاألشٖس ،ٟغسح ايصزقاْ ٞعًَٛ ٢طأ
اإلَاّ َايو ،ز ،3ؼكٝل :ط٘ عبد ايسؤٚف ضعد( ،ايكاٖسَ :٠هتب ١ايجكاؾ ١ايد،١ٜٝٓ
طٖ٤٠٦٠،1ـ .)ّ٦٤٤٤ -
 -23قُد بٔ عبد اهلل اـسغ ٞاملايه ٞأب ٛعبد اهلل (تٖ٤٤٤٤:ـ) ،غسح كتؿس خًٌٝ
يًدسغ ،ٞز( ،3بريٚت :داز ايؿهس يًطباع ،١تازٜذ ايطبع ،بال).
 -24قُد بٔ عً ٞبٔ قُد بٔ عبد اهلل ايػٛناْ ٞايُٝين (تٖ٤٦٥٤:ـ) ٌْٝ ،األٚطاز،
ز ،6ؼكٝل :عؿاّ ايد ٜٔايؿبابطَ( ،ٞؿس :داز اؿدٜح ،طٖ٤٠٤٤ ، 1ـ -
.)ّ٤١١٤
 -25قُد بٔ َهسّ بٔ عً ،٢أب ٛايؿكٌ ،مجاٍ ايد ٜٔابٔ َٓعٛز األْؿاز ٟايسٜٚؿع٢
اإلؾسٜك( ٢تٖ١٤٤ :ـ) ،يطإ ايعسب ،اؿٛاغ :ٞيًٝاشدٚ ٞمجاع َٔ ١ايًػٜٛني،
ز( ،1بريٚت :داز ؾادز ،طٖ ٤٠٤٠ ،3ـ).
َٓ -26ؿٛز بٔ ْٜٛظ بٔ ؾالح ايد ٜٔابٔ سطٔ بٔ إدزٜظ ايبٗٛت ٢اؿٓبً٢
(تٖ٤٤٥٤:ـ) ،نػاف ايكٓاع عٔ َنت اإلقٓاع ،ز( ،5بال بًد ايٓػس :داز ايهتب
ايعًُ ،١ٝتازٜذ ايطبع ،بال).
ب -ايهتب ايكاْ١ْٝٛ
 -1أمحد ايػٓدٚز ،األسٛاٍ ايػدؿ ١ٝيف ايتػسٜع اإلضالَ( ،ٞايهٜٛت ،االَازاتَ ،ؿس
االزدَٕ :هتب ١ايؿالح يًٓػس  ٚايتٛشٜع ،ط.)2010 ،4
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 -2امحد ايهبٝط ،ٞايٛدٝص يف غسح األسٛاٍ ايػدؿ ٚ ١ٝتعدٜالت٘ ،ز( ،1بػداد :املهتب١
ايكاْ ،١ْٝٛغسن ١ايعاتو يؿٓاع ١ايهتاب ،بريٚت.)1990 ،
 -3اضاَ ١ذٜب َطعٛد ،اإلنسا ٙيف عكد ايٓهاح( ،عُإ :داز ايجكاؾ ١يًٓػس  ٚايتٛشٜع،ط،1
ٖ1432 ،ّ2011ـ).
 -4عجُإ ايتهسٚز ،ٟغسح قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ( ،١ٝعُإ :داز ايجكاؾ ١يًٓػس  ٚايتٛشٜع،
ط ،1االؾداز ايجاْ.)2004 ،ٞ
 -5ؾازٚم عبداهلل نس ،ِٜايٛضٝط يف غسح قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق( ،ٞايطًُٝاْ:١ٝ
طبع عًْ ٢ؿك ١داَع ١ايطًُٝاْ.)2004 ،١ٝ
 -6قُد مجاٍ اب ٛضٓ ،١ٓٝايطاع ١ايصٚد ١ٝيف ايؿك٘ اإلضالَٚ ٞقاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ،١ٝ
(عُإ :داز ايجكاؾ ١يًٓػس  ٚايتٛشٜع.)2005 ،
 -7قُد سطٔ نػهٚ ،ٍٛعباع ايطعد ،ٟغسح قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝزقِ 188
يطٓٚ 1959 ١تعدٜالت٘( ،بػداد :املهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛط.)2011 ،2
 -8قُد شٜد األبٝاْ ،ٞغسح األسهاّ ايػسع ١ٝيف األسٛاٍ ايػدؿ ،١ٝز ،1ؼكٝل ،قُد
خايد مجاٍ زضتِ( ،بريٚت ،يبٓإَٓ :ػٛزات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝط.)2006 ،1
َ -9ؿطؿ ٢ابساٖ ِٝايصمل ،ٞأسهاّ ايصٚاز ٚايطالم يف ايؿك٘ اإلضالَ ٞاملكازٕ( ،أزب:ٌٝ
َطبع ١زٚشٖ١الت ،ط.)2011 ،4
َ -10ؿطؿ ٢ابساٖ ِٝايصملَ ،ٞد ٣ضًطإ اإلزاد ٠يف ايطالم ،ز( ،1بػدادَ :طبع ١ايعاْ،ٞ
ط.)1984 ،1
َ -11ؿطؿ ٢ايطباع ،ٞغسح قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ،١ٝاجملًد األ ،ٍٚايصٚاز  ٚامالي٘،
(بًد ايٓػس :بال ،داز ايٓػس ،بال ،ط.)2000 ،8
ثاْٝا :ايسضاٚ ٌ٥األطازٜح ٚايدٚزٜات.
 -1ابتطاّ بٔ خًٝؿ ،١ايؿشـ ايطيب قبٌ ايصٚاز دزاض ١تأؾَ ،١ًٝٝرنس ٠ؽسز تدخٌ
قُٔ َتطًبات اؿؿ ٍٛعً ٢غٗاد ٠املاضرت يف ايعً ّٛاإلضالَ– ١ٝؽؿـ ايؿك٘ ٚ
أؾٛي٘ ،اىل (داَع ١ايػٗٝد مح٘ ـكس -ايٛادَ ،ٟعٗد ايعً ّٛاالضالَ ،١ٝقطِ
ايػسٜع ،١ايطٓ ١اؾاَعٖ 1436-1435 :١ٝـ .)ّ2015-2014 /
 -2د .اضاََٗ ١د ،ٟنػـ أضباب ازتؿاع ساالت ايطالم يف ايعسام( ،تازٜذ ايٓػس ،األسد 5
َا :)2019 ٜٛعً ٢ايسابط اآلت( ٞآخس شٜاز:)2021/2/28( ٠
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 -3اٚات نُاٍ محداَنيْ ،ػٛش ايصٚدني يف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ،ٞدزاض١
َكازَْ ١ع ايػسٜع ١االضالَ ،١ٝزضايَ ١كدَ ١اىل فًظ نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايطٝاض،١
(داَع ١ؾالح ايد -ٜٔأزب ٖٞٚ .ٌٝدصَ َٔ ٤تطًبات ْ ٌٝدزد ١املادطتري يف
ايكاْ ٕٛاـاف.)2012،
 -4إٜاد ؾٛش ٟتٛؾٝل محدإ ،ايكٛابط اييت ؼد َٔ ايطالم يف اإلضالّ( ،دزاضات
اضالَ ،١ٝفً ١عًُ ١ٝضٓ ١ٜٛقهُ ،١ايعدد ايجايحٖ1432 ،ـ.)ّ2011
 -5بطاّ َٛض ٢ايٓصي ،ٞأسهاّ ؾٛز ايتديٝظ املعاؾس ٠يف عكٛد ايصٚاز دزاض ١ؾكٗ١ٝ
َكازْ ،١زضاي ١قدَت اضتهُاال ملتطًبات اؿؿ ٍٛعً ٢دزد ١املادطتري يف ايؿك٘
املكازٕ َٔ نً ١ٝايػسٜع ٚ ١ايكاْ ٕٛيف (اؾاَع ١اإلضالَ -١ٝبػص ،٠ضٖٓ1431١ـ-
.)ّ2010
 -6بًعسب ٞخايد ١ٜدي ،١ًٝآثاز عٛٝب ايسقا عً ٢عكد ايصٚازَ ،رنس ٠يٓ ٌٝغٗاد٠
املادطتري يف اؿكٛم ،ؽؿـ :قاْ ٕٛاألضس( ،٠داَع ١اؾصا٥س ،نً ١ٝاؿكٛم-ضعٝد
محد.(2015-2014 ،-ٜٔ
 -7ضعد ايدَ ٜٔال عبداهلل بًبٝتاَْٛ ،ٞقـ ايؿك٘ االضالَ َٔ ٞايتعدٜالت اييت أدسٜت عً٢
قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝيف إقً ِٝنٛزدضتإ -ايعسام (دزاضَ ١كازْ ،)١أطسٚس١
َكدَ ١اىل فًظ نً ١ٝايعً ّٛاالضالَ( -١ٝداَع ١ؾالح ايد -ٜٔأزب ٖٞ ٚ ٌٝدصَٔ ٤
َتطًبات دزد ١ايدنتٛزا ٙيف ايدزاضات االضالَْٝ ،١ٝطإ.)2011
 -8غٓا ٟٚغٓ ٚ ،١ُٝبًعباع ؾاؾ ،١ٝايؿشـ ايطيب قبٌ ايصٚاز يف ايؿك٘ اإلضالَٞ
ٚايتػسٜع اؾصا٥سَ ،ٟرنس ٠يٓ ٌٝغٗاد ٠املاضرت يف ايكاْ ٕٛاـاف ؽؿـ :ايكإْٛ
اـاف ايداخًَ ،ٞكدَ ١اىل (داَعَٛ ١يٛد َعُس ٟتٝصٚ ٟش ،ٚنً ١ٝاؿكٛم ٚايعًّٛ
ايطٝاض ،١ٝقطِ اؿكٛم.)2016 ،
 -9عاطـ قُد أبٖ ٛسبٝد ،أثس َسض اإلٜدش عً ٢ايصٚدَ ٚ ١ٝا ٜتعًل ب٘ َٔ أسهاّ،
(اؾاَع ١اإلضالَ ١ٝبػص ٠نً ١ٝايػسٜعٚ ١ايكاْٚ ،ٕٛزق ١عٌُ َٓكدَ ١اىل َؤمتس نً١ٝ
ايػسٜعٚ ١ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاأل "ٍٚايتػسٜع اإلضالََٚ ٞتطًبات ايٛاقع" املٓعكد يف-13
 14ؾؿس ٖ 1427/ـ َ 14-13ازع .)ّ ٦٤٤٢/
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 -10عا٥ػ ١قُد ؾدقَٛ ٞض ،٢أثس األَساض املصَٓ ١عً ٢اؿٝا ٠ايصٚد ١ٝيف ايؿك٘
االضالَ ،ٞزضايَ ١كدَ ١اضتهُاال ملتطًبات اؿؿ ٍٛعً ٢دزد ١املادطتري يف ايؿك٘
 ٚايتػسٜع بهً ١ٝايدزاضات ايعًٝا يف (داَع ١ايٓذاح ايٛطٓ ١ٝيف ْابًظ ،ؾًططني،
.)2014
 -11عباع عً ٞايعً ،ٞظاٖس ٠ايطالم يف اجملتُع ايعساق ٞاضباب ٚسً ،ٍٛز( ،1اؿٛاز
املتُدٕ -ايعدد .)2017/7/25-5591:عً ٢ايسابط اآلت( ٞآخس شٜاز:)2019/11/5 ٠
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=566559&r=0
 -12عبدايباز ٟقُد خً ،١ايتؿسٜل بني ايصٚدني بطبب االقطسابات ايٓؿط( ،١ٝفً١
اؾاَع ١االضالَ ١ٝيًدزاضات ايػسع ٚ ١ٝايكاْ ،١ْٝٛفًد  ،28عدد ،2ف ف-152
.)2020 ،176
 -13عبدايٓاؾس قُد ؾاحل دابس ،دع ٣ٛؾطذ عكد ايصٚاز يعدّ ايهؿا :٠٤دزاض ١ؾكٗ١ٝ
َكازْ ١بكاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝاألزدْ ٞاملؤقت زقِ ( )36يطٓ( ،ّ2010 ١فً١
املٝصإ يًدزاضات االضالَ ٚ ١ٝايكاْ ،١ْٝٛاجملًد ايسابع ،ايعدد األ ،ٍٚزبٝع اآلخس1438
ٖـ /ناْ ٕٛايجاْ.)ّ2017 ٞ
 -14عسب ٞايٓاؾس  ٚقسقٝط قُد ،ايعٛٝب املٛدب ١يؿطذ ايٓهاح دزاض ١ؾكَٗ ١ٝكازْ ١يف
ق ٤ٛاملطتذدات املعاؾسَ ،٠رنسَ ٠كدَ ١الضتهُاٍ َتطًبات غٗاد ٠املاضرت
ؽؿـ :ؾك٘  ٚأؾ( ،ٍٛاؾصا٥س :داَع ١ايعكٝد أمحد دزا -١ٜأدزاز-نً ١ٝايعًّٛ
االْطاْٚ ١ٝاالدتُاع ٚ ١ٝايعً ّٛاالضالَ ،١ٝقطِ ايعً ّٛاالضالَ ،١ٝاملٛضِ اؾاَعٞ
ٖ1440-1439 /ّ2019-2018ـ).
 -15عً ٞيؿت ،١ظاٖس ٠ايطالم  ٚأشَ ١ايعا ١ً٥ايعساق ،١ٝاملسنص اإلضالَ ٞيًدزاضات
االضرتاتٝذ( ،١ٝغباط  .)2017عً ٢ايسابط اآلت( ٞآخس شٜاز:)2019/11/2 ٠
https://www.iicss.iq/?id=40&sid=123
 -16ؾتح اهلل تؿاس ،١ايتدابري ايػسع ١ٝيًشد َٔ ٚقٛع ايطالم يف ايٛاقع األزدْ -ٞدزاض١
ؾكَٗ ١ٝكازْ( ،١فً ١داَع ١ايٓذاح يألعاخ (ايعً ّٛاالْطاْ ،)١ٝفًد ،)5( ،24
.)2010
 -17يعسٜيب إميإ ،ايػسٚط املكرتْ ١بعكد ايصٚازَ ،رنسَ ٠كدَ ١اىل (داَع ١اؾصا٥س،-1-
نً ١ٝاؿكٛم ،يٓ ٌٝغٗاد ٠املادطتري يف ايكاْ ٕٛاـاف ،ؾسع قاْ ٕٛاألضس-2013،٠
.)2014
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 -18قُد اؿطٔ َؿطؿ ٢ايبػا ،ايؿطذ ايككا ٞ٥بعٛٝب ايصٚدني يف ايؿك٘ االضالَٚ ٞ
قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايطٛز( ،ٟفً ١داَع ١دَػل يًعً ّٛاالقتؿادٚ ١ٜ
ايكاْ -١ْٝٛاجملًد  -24ايعدد األ ،)2008-ٍٚف ف.578-531
َ -19ؿطؿ ٢ايككا ،٠ايتبهري يف ايصٚاز  ٚاآلثاز املرتتب ١عً ،٘ٝدزاض ١ؾكٗ ١ٝقاْ١ْٝٛ
َكازْ( ،١فً ١داَع ١دَػل يًعً ّٛاالقتؿادٚ ١ٜايكاْ -١ْٝٛاجملًد  -26ايعدد
األ ،)2010-ٍٚف ف (.)478-443
ٖ -20ػاّ خكس ،ٟآثاز ايؿشـ ايطيب عً ٢اْعكاد ايصٚازَ ،رنسَ ٠هًَُ َٔ ١تطًبات ٌْٝ
غٗاد ٠املاضرت يف اؿكٛم ؽؿـ :قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿَ ،١ٝكدَ ١اىل (داَع١
قُد خٝكس بطهس ،٠نً ١ٝاؿكٛم  ٚايعً ّٛايطٝاض ،١ٝقطِ اؿكٛم يًطٓ ١ايدزاض١ٝ
.)2015-2014
ٖٓ -21ا ٤داضِ ايطبعا ،ٟٚايطالم ٚأضباب٘ يف َد ١ٜٓاملٛؾٌ -دزاض ١ؼً( ،-١ًٝٝفً١
إقا٤ات َٛؾً -١ٝايعدد ( /)74زَكإ ٖ1434ـ /آب .)ّ2013عً ٢ايسابط اآلتٞ
(تازٜذ آخس شٜاز:)2021/2/14 ٠
http://uomosul.edu.iq/pages/ar/mosulStudiesCenter/40602
ثايجا /ايتػسٜعات
 -1قاْ ٕٛاإلثبات ايعساق ٞزقِ ( )107يطٓ 1979 ١ايٓاؾر.
 -2قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝايعساق ٞزقِ  88يطٓ 1959 ١املعدٍ ايٓاؾر.
 -3قاْ ٕٛزقِ ( )15يطٓ 2008 ١قاْ ٕٛتعد ٌٜتطبٝل قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدؿ ١ٝزقِ
( )188يطٓ 1959 ١املعدٍ يف اقً ِٝنٛزدضتإ – ايعسامٚ ،قا٥ع نسدضتإ ،ايعدد،95:
تازٜذ ،2008/12/30 :ايؿؿش15.:١
 -4قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ ( )111يطٓ 1969 ١املعدٍ ايٓاؾر.
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