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املستخهص
ْعِ قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدص ١ٝايعساق ٞايطالم بأٚصاف٘ املدتًف ،١فكسز ي٘ أسهاَاّ
ٚآثازاّ يف ْصٛص ٚاضشٚ ١دقٝك ،١ضٛاَ ٤ا نإ َُٛقَعاّ َٔ ايصٚز مبا ي٘ َٔ ضًطَ ١طًك١
ف ،٘ٝأّ َٔ ايكاض ٞمبا ي٘ َٔ ٚال ١ٜعاَ ١متهّٓ٘ َٔ ايتفسٜل بني ايصٚدني ،غري إْٓ٘ٚ ،إٕ عَ ٖد
ايتفٜٛض  -نُا ايتٛنَٔ – ٌٝهٓ ّ١قآَْٝٗ ّ١ْٝٛأ ّ٠يًصٚد ١يتطًٝل ْفطٗا ،مل ٜطع ي٘ تٓعُٝاّ
ٜب ٔٓٝأسهاَ٘ ،غري إْ٘ ُْعِ فكٗاّ غسعٝاّ زغِ االختالف ،فُٝا أٌُُٖ يدٜٓا قاْْٛاّ زغِ اإلقساز،
ٚإ نإ ايكاْ ٕٛقد فتح باباّ يف املاد )3ٚ2/1( ٠عً ٢ايفك٘ اإلضالَٜ ٞطتك َ٘ٓ ٞأسهاّ
ايتفٜٛض ،غري أْ٘ تٛدْ٘ فَ ٘ٝا فٚ ،٘ٝال ٜسفع ارتالف بػأْ٘؛ إدسا٤اتٕ ٚأسهاَاَّ ٖٛٚ .ا
ُُٜجٌ خًالّ ٚقصٛزاّ تػسٜعٝاّ البد َٔ تالفَ ٖٛٚ ،٘ٝا نإ َٓا بٝاْ٘ ٚاقرتاح ٚضاٌ٥
إصالس٘.
ايهًُات املفتاس :١ٝايطالم املفٛض ،قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝايعساق ،ٞايكاْ ٕٛنسدضتإ
ايعسام ،اذتل يف ايطالم.
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Abstract
The Iraqi Personal Status Law regulates divorce which
can take a variety of forms, some initiated by the husband,
and some initiated by the wife. This includes divorce by
authorization according to it a husband can delegate the right
of repudiation to his wife. However, the law does not
regulate this type of divorce, and Article 1, 2 and 3 of the
personal status which refer to the Islamic jurisprudence, are
not sufficient to address the issue with all the differences.
Keywords: divorce by authorization, Iraqi personal status
law, the right of repudiation, personal status law in
Kurdistan region.
املقذيـة
اٚالّ :متٗٝد
ٜأت ٞايصٚاز ضهٓاّ ئبَين اإلْطإ َُؤٓضَطَاّ عً ٢املٛدٚ ٔ٠ايسمحَُٚ ،ٔ١ؤضٔطٔاّ يًٓعاّ
األُضس ٟايرٜ ٟطِ ايصٚدني بٛصفُٗا قاعد ّ٠ي٘ٚ ،األبٓاْ ٤تاداّ ،باْٝاّ يًُذتُع يَبٔٓات٘ٔ
األَضاع .يهٔ نٌ ذيو قد ال ُٜهتب ي٘ االْتعاّ ،فَٝعٔٔٗ ي٘ َٔ َٓػصاتٔ اذتٝاٚ ٠تعكٝداتٗا َا
ُٜٛقف اضتُسازٜٚ ،ٙتٛفس ي٘ َٔ املػهالتٔ َا ال ٜٛقفٗا إال ايطالمٚ .سٝح إٔ ذيو َتٛقعْ،
حتتاط ايصٚد ُ١فتػرتط تفٜٛطٗا بطالمِ ْفطٗا أ ٚتٛنًٗٝا ب٘ ،يتتذاٚش تعٓت ايصٚزِ
احملصٛز ٔ٠ب٘ ضًُط ١ايطالمِ.
ثاْٝاٖ :دف ايبشح
ْٗدف َٔ خالٍ عجٓا يف ايطالم املفٛض ايتعسف عً ٢تفٜٛض ايطالم ايرْ ٟص
عً ٘ٝقآْْٛا يألسٛاٍ ايػدص ١ٝيف ْص املاد )1/۳4( ٠اييت تٛيت تعسٜف ايكاْ ٕٛيًطالم،
َفٗٚ َ٘ٛمتٝٝص ٙعٔ ايطالم بايٛنايَٛٚ ،١قف ٞايفك٘ اإلضالَٚ ٞايكاْ ،َ٘ٓ ٕٛيٓكف عً٢
سهُُٗا بػأْ٘.
ثايجاَّ :ػهً ١ايبشح
اختًٔف ظٛاش ٚاسهاّ تفٜٛض ايصٚد ١بطالم ْفطٗا بني املراٖب ايفكٗ ١ٝاالضالَ،١ٝ
فُٝا أُقس قاْْٛاّ ،إال أْ٘ ُْعِ فكٗاّ زغِ االختالفٚ ،أٌُُٖ يدٜٓا قاْْٛاّ زغِ اإلقسازَ ٖٛٚ ،ا
ُْػهٌ ف ٘ٝعً ٢املػسعٚ ،إ نإ ايكاْ ٕٛقد فتح باباّ يف املاد )3ٚ2/1( ٠عً ٢ايفك٘
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اإلضالَٜ ٞطتك َ٘ٓ ٞأسهاّ ايتفٜٛض ،غري أْ٘ تٛدْ٘ فَ ٘ٝا فٚ ،٘ٝضٓس ٣ف ٘ٝزأٜٓا يف
ثٓاٜا ايبشح عٔ أنجس َٔ داْب ف. ٘ٝ
زابعاَّٗٓ :ذ ١ٝايبشح
ضٓبشح يف ايطالم املفّٛض  -بدٚاع ٞارتٛض ف ٘ٝاملتكدّ ذنسٖا – مبٓٗر حتًًٞٝ
يف ْصٛص قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝايعساق ٞزقِ  188يطٓ 1959 ١املعدٍَ ،طتعٓٝني
بايفك٘ االضالَ ٞيف سدٚد أسهاّ ٖرا ايٓٛع َٔ ايطالم َٚا ٜتعًل ب٘ َٓٗا.
خاَطاّ :خط ١ايبشح
ٜطتدعَٛ ٞضٛع ايبشح تبٓٓٝا رتط ١قٛاَٗا َباسح ثالثْ ،١فسد األَٗٓ ٍٚا ملفّٗٛ
ايطالم املفٛض مبطًبني يًتعسٜف ب٘ ٚيتُٝٝص ٙعٔ ايطالم بايٛنايٚ ،١طتصص ايجاْٞ
يعسض َٛقف ٞايفك٘ اإلضالَٚ ٞايكاْ َٔ ٕٛايطالم املفّٛض َٔ خالٍ َطًبني ،أَا ايجايح
فطٓرتن٘ ذتهُُٗا بػأْ٘ مبطًبني َٓفصًني ،يٓدتِ برنس أِٖ َا تسغح يدٜٓا َٔ ْتا٥ر
عجْ ١ٝهًُٗا مبكرتسات ْساٖا تعاجل َا أغسْا ي٘ َٔ خًٌ يف تٓا ٍٚقآْْٛا ملا ضتٔ ف،٘ٝ
ساَد ٜٔاملٛىل عًَ ٢ا ٚفل.
املبحث األول

يفهـىو انطالق املفىض
إٕ ٚقٛفٓا عًَ ٢فٗ ّٛايطالم املفٛض ٜطتًصّ َٓا ايتعسٜف بايتفٜٛض نٛض١ًٝ
غسعٚ ١ٝقاْ ١ْٝٛإلٜكاع ايطالمٚ ،بأ ٟايتٛقٝتات ميهٔ يًصٚدني إْػاؤٖا ٚاضتدداَٗاَٚ ،ا
اير ٟميٓٝص ٙعٔ ايتٛن ٌٝعٝح أداشُٖا املػسع َعاّ يف قاْ ْ٘ٛزغِ تػابُٗٗا يف ايػسض.
نٌ ذيو ٚمبا ٜتطًب َٔ تفص ٌٝضٓتعسض ي٘ يف املطًبني اآلتٝني.
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املطهب األول

انتعريف بانتفىيط يف انطالق
ايتفٜٛض يػ َٔ :ّ١ايتفاٚض؛  ٖٛٚاملطاٚا ٠يف األَس ،فٝكاٍ :فٛض إي ٘ٝاألَس تفٜٛطاّ؛ أٟ
زد ٙإيٚ ،1٘ٝفٛض ايطالم إىل ايصٚد ١زد ٙإيٗٝاٚ ،دعٌ هلا ايتصسف ف ٘ٝأ ٟدعٌ هلا اذتل
يف إٔ تطًل ْفطٗا إذا غا٤ت .2فُٝا ٜدٍ يفغ ايطالم عً ٢ايتدًٚ ١ٝاإلزضاٍ ،فٝكاٍ طًُكت
املسأ َٔ ٠شٚدٗا أ ٟباْت َٓ٘ ،فٗ ٞطايل.3
أَا اصطالسا ،فكد اْكطِ ايفك٘ اإلضالَ ٞيف ايتفٜٛض ف ُٔٝال ظتٝصٙ؛  ِٖٚاالَاَ١ٝ
ٚايعاٖس ،١ٜفال ٜطع ٕٛي٘ تعسٜفاّ َٔٚ ،ظتٝصٙ؛  ِٖٚباق ٞاملراٖبٖٚ ،ؤال ٤عسف.ٙٛ
فاالَاَٜ ١ٝكٛي ٕٛإٕ ايصٚز" :إذا أزاد تفٜٛض ايطالم إيٗٝا فعٓدْا ال ظتٛش عً ٢ايصشَٔ ١

املرٖب"ٜٚ ،4س ٣ايعاٖس ١ٜإٔ َٔ" :دعٌ إىل اَسأت٘ إ تطًل ْفطٗا مل ًٜصّ ٚال تهٕٛ
طايكاّ طًكت ْفطٗا أ ٚمل تطًل إمنا ايطالم دعً٘ اهلل يًسداٍ ال يًٓطا.5"٤
أَا َٔ ٜس ٣دٛاش ايطالم املفّٛض َٔ ايفك٘ ،فكد أدزز ي٘ تعسٜفاّ ،غري اِْٗ َتفكٕٛ
عً ٢إ ٜك ّٛعً ٢تسى ايصٚز يصٚدت٘ أَس طالقٗا َٓ٘ .فعسٓف٘ اذتٓف ١ٝبأْ٘" :دعٌُ ايطالم
بٝد ايصٚد ١بك ٍٛايسدٌ الَسأت٘ طًكْ ٞفطؤ أ ٚأَسى بٝدىٚ ،قٛي٘ أْت طايل إٕ غ٦تٔ َٚا

( )5مجج الجيؽ دمحم بؽ يعقؾب الفيخوز ابادي ،القامؾس السحيط ،مؤسدة الخسالة ،بيخوت،
د.ت ،مادة فؾض ،ص .141

( )2مجج الجيؽ الفيخوز آبادي ،القامؾس السحيط ،السظبعة السرخية ،بال مكان طبع،
5511م ،ص.415
( ) 1دمحم بؽ عبج الخزاق الحديشي الدبيجي ،تاج العخوس مؽ جؾاىخ القامؾس ،دار اليجاية،
د.ت ،باب القاف فرل الظاء ،ج ،5ص .414

( )4ابؾ جعفخ دمحم بؽ الحدؽ بؽ عمي الظؾسي ،السبدؾط في فقو االمامية ،ج ،2السكتبة
السختزؾية إلحياء االثار الجعفخية ،بال مكان طبع ،بال سشة طبع ،ص. 25
( )1ابؾ دمحم عمي بؽ سعيج بؽ حدم ،السحمى ،ج ،52دار الفكخ ،بيخوت ،بال سشة طبع،
ص.252
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ظتس ٟزتساٚ ،1"ٙعرب عٓ٘ املايه ١ٝبكٛهلِ اْ٘ ٜه" ٕٛإٕ فٛض ايصٚز ايطالم  -أٟ
إٜكاع٘ -هلا"ٚ ،2زآ ٙايػافعٚ ١ٝاقعاّ "ي ٛقاٍ الَسأت٘ اختاز ٟأ ٚأَسى بٝدى" ٚ ،3عٓد
اذتٓابً " ١اْ٘ اذا قاٍ الَسأت٘ أَسى بٝدى هلا إ تطًل ثالثاّ" .4فُٝا عَسٖف ايفك٘ االضالَٞ

– بػب٘ اتفام -ايطالم بأْ٘" :زفع قٝد ايٓهاح يف اذتاٍ أ ٚاملآٍ بًفغٕ شتصٛصٍ" .5
فُٝا اعرتف َػسع األسٛاٍ ايػدص ١ٝايعساق ٞبايتفٜٛض نأسد ٚضا ٌ٥إٜكاع ايطالم،
غري اْ٘ مل ٜعسف٘ ،يف سني عسٓف ايطالم به" :ْ٘ٛزفع قٝد ايصٚاز بإٜكاع َٔ ايصٚز أَٔ ٚ
ايصٚد ١إٕ ٚنًت ب٘ أ ٚفُٛضت أ َٔ ٚايكاضٚ ،ٞال ٜكع ايطالم إال بايصٝػ ١املدصٛص ١ي٘
غسعاّ".6
ٚمث ١ضؤاٍ ُٜجاز يف أثس ايتٛقٝت عً ٢سهِ تفٜٛض ايصٚز يصٚدت٘ تطًٝل ْفطٗا ،عٓد
إْػا ٤عكد ايصٚازٚ ،قبً٘ ٚبعد ،ٙنطًبٗا َٓ٘ إدزاز ٖرا ايتفٜٛض ،نػسط َكرتٍٕ بعكد
ايصٚاز ،أ ٚاتفاقُٗا عً ٘ٝقبٌ أ ٚبعد ايصٚاز ،أَ ٚبادزت٘ بتفٜٛطٗا ابتدا.ّ٤
َ ٖٛٚا صتد ي٘ إدابتني :غسعٚ ، ّ١ٝقاْ . ّ١ْٝٛفكد صشح فكٗا ٤اذتٓف ١ٝايتفٜٛض ٚعكد
ايصٚاز ايرٜ ٟطُ٘ غسطاّ ،بًص ّٚإٔ تبدأ املسأ ٠بإظتاب يٝصح َٓٗا غسطاّ يف ايعكد ،نإٔ
تك ٍٛاملسأ ٠يًسدٌ :ش ِٓ ٚدتُو ْفط ٞعً ٢إٔ ٜه ٕٛطالم ْفط ٞبٝد ،ٟفٝذٝبٗا ايسدٌ
( )5عالء الجيؽ بؽ مدعؾد الكاساني ،بجائع الرشائع في تختيب الذخائع ،ج ،1ط ،2السكتبة
الحبيبية ،باكدتان ،5545 ،ص.551
( )2شسذ الجيؽ الذيخ دمحم عخفة الجسؾقي ،حاشية الجسؾقي عمى الذخح الكبيخ ،ج ،2دار
احياء الكتب العخبية ،عيدى البابي وشخكاؤه ،بال مكان طبع ،بال سشة طبع ،ص.422

( )1ابؾ ابخاهيؼ اسساعيل بؽ يحيى السدني ،مخترخ السدني ،ج ،5دار السعخفة لمظباعة
والشذخ ،بيخوت ،بال سشة طبع ،ص.551
( )4عبج الخحسؽ بؽ دمحم بؽ احسج بؽ قجامة السقجسي ،الذخح الكبيخ ،ج ،4دار الكتاب العخبي
لمشذخ والتؾزيع ،القاىخة ،بال سشة طبع ،ص.122

( )1دمحم اميؽ عابجيؽ بؽ عبج العديد ،حاشية رد السحتار عمى الجر السختار ،دار الفكخ،
بيخوت5425،ه ،ج ،1ص222

( )2وىؾ نص الفقخة ( )5مؽ السادة ( )14مؽ قانؾن األحؾال الذخرية العخاقي رقؼ 544
لدشة  ۹۱1۱السعجل.
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بايكب ،1ٍٛال إٔ ٜبدأ ب٘ ايصٚز نكٛي٘ هلا :تصٚدتُو عً ٢إٔ ٜه ٕٛأَسى بٝدى ،أ ٚعً ٢إٔ
تطًك ٞأْت ْفطو ،ألٕ ب٘ ٜبطٌ ايتفٜٛض ٚإٕ صح ايعكد ،فايصٚز ملّا ميًو ايطالم
يًُُٝهٗاٚ ،فاقد ايػ ٤ٞال ٜعط٘ٝ؛ فًُو ايطالم أثسْ ملًو ايصٚاز .2بُٓٝا ظتٛش ي٘ ايتفٜٛض
قبٌ إْػا ٤ايعكد ضت ٛقٛي٘ ّٜٛ :أتصٚدو اختازْ ٟفطو ،فًٗا ذيو يف زتًظ عكد ايصٚاز،
يتَطُٗٔ ذاى ايتعًٝل ٖرا ايتفٜٛضٚ ،تعًٝل ايطالم عٓد اذتٓف ١ٝأَس دا٥ص؛ ألٕ املُعًََل
بػسط ناملُٓذَصٚ .3عًٖ ٢را ،ظتٛش ي٘ ايتفٜٛض بعد ايعكد ألْ٘ سٗٓٝا ًَو ايطالم فً٘
متًط٘.4
أَا ايكاْ ٕٛفًِ ٜٓعِ تٛقٝت ايتفٜٛض ،يرا فإ ايتدازى ايكاْ ْٞٛهلر ٙايعدَٜ ١ٝتِ
بًذ ٤ٛاحملهُ - ١بٓا ٤عً ٢اسهاّ املاد َٔ )1( ٠ايكاْ - ٕٛاىل "َبادئ ايػسٜع ١االضالَ١ٝ
االنجس َال "١ُ٥يٓصٛصَ٘ ،طرتغد ٠بـ "االسهاّ اييت اقسٖا ايكطاٚ ٤ايفك٘ االضالَ ٞيف
ايعسام ٚيف ايبالد االضالَ ١ٝاالخس ٣اييت تتكازب قٛاْٗٓٝا َٔ ايكٛاْني ايعساق."١ٝ
املطهب انثاَي

متييز انتفىيط عٍ انتىكيم
أتاح املػسع ايعساق ٞيف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدص ١ٝيًصٚدَ ١هٓ ١طالم ْفطٗا
بايتفٜٛض أ ٚبايتٛن ،ٌٝبٓص املاد )1/۳4( ٠عً ٢إٔ ايطالم ٜه ٕٛإٜكاع٘ َٔ" :ايصٚز أٚ
َٔ ايصٚد ١إٕ ٚنًت ب٘ أ ٚفٛضت".
ٚإٕ نإ ايتفٜٛض ٚايتٛنٜ ٌٝتفكإ يف َٓح ايصٚز فُٗٝا سك٘ يف ايتطًٝل يصٚدت٘
بتًُٝهٗا ا ٚإْابتٗا ،يهُٓٗا ٜفرتقإ يف ايطعٚ ١ايكبٚ ٍٛايسدٛع ٚايبًٛغ؛ فف ٞايتفٜٛض ضع١
أنرب يًصٚد ١يًعٌُ مبػ٦ٝتٗا ال عدٚد ايٛنايٚ ١زأ ٟايصٚزٜٚ ،هف ٞيٛدٛد ٙإظتاب ايصٚز؛
( )5ايؽ عابجيؽ ،رد السحتار عمى الجر السختار ،مرجر سابق ،ج ،4ص .1۳۷
( )2دمحم مرظفي شمبي ،أحكام األسخة في اإلسالم ،دراسة مقارنة بيؽ فقو السحاىب الدشية
والسحىب الجعفخي والقانؾن ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،د.ت ،ص .124

( )1الدخخدي ،السبدؾط ،مرجر سابق ،ج  ،۲ص .۲۹۳
( )4عبج الكخيؼ زيجان ،السفرل في احكام السخأة والبيت السدمؼ في الذخيعة اإلسالمية،
مؤسدة الخسالة لمشذخ ،بيخوت ،2222 ،ص .۹۱۱
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24

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

16

فال ٜفتكس ملٛافك ١ايصٚد ١نايتٛنٚ ،1ٌٝال زدٛع ف ٘ٝنُا ايتٛن ٌٝادتا٥صُ ف ٘ٝعصٍ ايصٚد،2 ١
ٜٚه ٕٛيًصٚدٚ ١ي ٛناْت صػري ،٠فُٝا ُٜػرتط بًٛغٗا يًتٛن.3ٌٝ
ٚاتها ّ٤عًَ ٢ا تكدَّٓٝ ،ص املػسع ايعساق ٞيف قاْ ْ٘ٛيألسٛاٍ ايػدص ١ٝبني ايتٛنٌٝ
ٚايتفٜٛض ،إال أْٓا ْس ٣أْ٘ ي ٛانتف ٢مبِهِٓ ١ايتٛن ٌٝيٓكٌ ضًط ١ايتطًٝل يًصٚد ١يهإ
أٚفل؛ فال ضسٚز ٠يًتفٜٛض ٚال فا٥د ٠تُسد ٢هلا مما ميتاش ب٘ عٔ ايتٛن ،ٌٝإذ ال ساد١
يًصٚد ١بايطع ١املتاس ١يف ايتفٜٛض َا داّ َا ُْكٌ يطًطتٗا َكصٛزاّ عً ٢ايتطًٝل ٖٛٚ
َتٛفس يف ايتٛن ،ٌٝبٌ إٕ االتفام بني ايصٚدني عً ٢ايتٛن ٌٝأفطٌ؛ السرتاّ إزادتُٗٝا َٔ
اغرتاط ايصٚد ١يًتفٜٛض .نُا إٔ َٓع زدٛع ايصٚز فُٝا فٛض ميهٔ إٔ ٜه ٕٛفُٝا َٚنٌَّ،
إِٕ أَثبتا ايتٛن ٌٝبُٗٓٝا يف عكد شٚادُٗا ،أ ٚإٕ قسز ايكاْ ٕٛعدّ قابً ١ٝايتٛن ٌٝيًعصٍ،
فطالّ عٔ إٔ قٝد ايبًٛغ يف ايتٛن ٌٝأضُٔ ذتطٔ االضتدداّ َٔ ،عدَ٘ يف ايتفٜٛض.
ٚصتد إٔ املػسع ايعساق ٞقٓٝد ايٛناي ١مبٛنٌٍ ٚاسدٕ  ٖٛٚ ،ايصٚد١؛ فًِ َٜكبٌ تٛنٌٝ
ايصٚز يػريٖا يف طالقٗا ،مبا ْصت املاد )2/34( ٠عً ٢أْ٘" :ال ُٜعتد بايٛناي ١يف ٚ ...يف
إٜكاع ايطالم" .فإٜكاع ايطالم بايٛناي ١دا٥ص َٔ ايصٚد ١عًْ ٢فطٗا بايفكس َٔ )1( ٠املاد٠
(ٚ ،)34غري دا٥ص َٔ غريٖا  -بٛنايت٘ عٔ ايصٚز – عًٗٝا بايفكس َٔ )2( ٠املاد ٠ذاتٗا .4
ٚال ْؤٜد ٖرا ايتُٝٝص بني ايصٚدٚ ١غريٖا يف ايتٛن ٌٝبايطالم ،فتٛن ٌٝغريٖا قد تتٛفس ي٘
ضسٚزات سٝاتَٚ ١ٝربزات قاْ ١ْٝٛنُا يتٛن ٌٝايصٚد ،١نتٛن ٌٝايصٚز ايػا٥ب ألب٘ٝ
اذتاضسٚ .5إٕ ُبسِزَ ذيو باذتسص عً ٢ايتكدٜس ايطً ِٝذتاي ١ايصٚدني قبٌ اضتعُاٍ ايسخص١
( )5بجران أبؾ العيشيؽ ،الفقو السقارن لألحؾال الذخرية ،ج ،5دار الشيزة العخبية لمشذخ،
بيخوت ،د.ت ،ص .۷۱۳
( )2زيؽ الجيؽ بؽ نجيؼ الحشفي ،البحخ الخائق شخح كشد الجقائق ،ج ،4دار السعخفة ،بيخوت،
د.ت ،ص .111
( )1الكاساني ،بجائع الرشائع ،مرجر سابق ،ج  ،4ص .۲4۳

( )4تشص الفقخة ( )۲مؽ السادة ( )14مؽ قانؾن األحؾال الذخرية العخاقي عمى إنو" :ال
يعتج بالؾكالة في اجخاءات البحث االجتساعي والتحكيؼ وفي إيقاع الظالق".
( )1عبج الدتار حامج ،أحكام األسخة في الفقو اإلسالمي ،ط ،5مظبعة جامعة بغجاد،
 ،۹۱۱2ص12
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ٚاملفرتض يف ايصٚد ١ال يف غريٖا ،فإْ٘ قد ال ٜتٛفس يًصٚد ١سطٔ تكدٜس ايعٛاقب يف ذتع١
ايتطًٝل .األَس اير ٟاستاط ي٘ غري َٔ ٙاملػسعنيَ ،1جٌ املػسب.2ٞ
املبحث انثاَي

املىقف يٍ انطالق املفىض
يعٌ تفص ٌٝاالسهاّ ايفكٗ ١ٝيف ايطالم املفٛضٚ ،ايٓص عً ٘ٝيف ايكاُْٜ ٕٛعطٞ
اْطباع ّا َطَُٛ ْ٘ٛافك ١ايفك٘ اإلضالَٚ ٞايكاْ ٕٛعً ٢تفٜٛض ايصٚز يصٚدت٘ تطًٝل
ْفطٗا ،يهٓ٘ اْطباع َتعذٌ مل ٜطتٛعب خفاٜا نال املٛقفني اييت ال تكف عٓد اإلداش٠
ٚايتٛقٝت ،بٌ تتعداٖا َسٚزا عً ٢نٌ أسٛاٍ ايطالم املفٛض ،األَس اير ٟضٓب ٘ٓٝبايالشّ
َٔ اإلفاض ١يف املطًبني اآلتٝني:
املطهب األول

يىقف انفقه اإلساليي يٍ انطالق املفىض
تبآٜت َٛاقف فكٗا ٤اإلضالّ َٔ ايتفٜٛض يف ايطالم ،3بني َٔ مل ٜعادت٘
ناإلَاَ١ٝ؛ يعدّ دٛاش تفٜٛض ايطالم عٓدِٖ إىل ايصٚد َٔٚ ،1١أداش ٙفكسز ي٘ أسهاَاّ

( )5أحسج نرخ الجشجي ،شخح مجونة األسخة السغخبية ،دار الكتب القانؾنية ،القاىخة،۲۲۹۲ ،
ص .524

( )2تشص السادة ( )45مؽ مجونة االسخة السغخبي لدشة  ،2224عمى انو " :اذا َمّمػ الدوج
زوجتو حق ايقاع الظالق كان ليا ان تدتعسل ىحا الحق عؽ طخيق تقجيؼ طمب إلى
السحكسة طبقاً ألحكام السادتيؽ ( 35و )42تتأكج السحكسة مؽ تؾفخ شخوط التسميػ
الستفق عمييا بيؽ الدوجيؽ وتحاول االصالح بيشيسا طبقاً ألحكام السادتيؽ ( 45و)42

اذا تعحر االصالح تأذن السحكسة لمدوجة باإلشياد عمى الظالق وتبت في مدتحقات

الدوجة واألطفال عشج االقتزاء تظبيقاً ألحكام السادتيؽ ( 44و )41وال يسكؽ لمدوج ان
يعدل زوجتو مؽ مسارسة حقيا في التسميػ الحي ممكيا اياه"

( ) 1ولدشا باحثيؽ في ىحه العجالة في ادلة الفخيقيؽ؛ لعجم التخرص اوال ،ولعجم تؾجو بحثشا
ناحية الفقو االسالمي قجر تؾجيو ناحية القانؾن ،لكؽ البحث في الثاني يدتمدم مشا=
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ناذتٓف١ٝ؛ ألٕ ايتفٜٛض عٓدِٖ متًٝو ايصٚد ١طالقٗا َٔ شٚدٗاٚ .2نٌْ َٔ املٛقفني
ايػسعٝني قد اضتٓد يدي َٔ ٌٝايكسإٓ ايهسٚ ِٜأدي َٔ ١ايطٓ ١ايٓب ،١ٜٛيهٔ املفازق ١إٔ
نًُٗٝا استر برات اآل ١ٜايكسآْ ١ٝاييت قاٍ فٗٝا تعاىلَٜ " :ا أََٜٗٗا اي ٖٓبٔ ٗٞقٌُ يِّأَ ِشَٚادٔوَ إِٕ نُٓ ُتٖٔ
ُتسِ ِدَٕ ايِشََٝا َ٠ايدَِْٗٝا َٚشَِٜٓتََٗا فَتَعَايَ ِ َٔٝأََُتِّ ِع ُهٖٔ َٚأُضَسِّ ِس ُهٖٔ ضَسَاساّ دَُٔٝالّ" ،3يري ٣فٗٝا
اجملٝص ٕٚيًتفٜٛض ختٝرياّ يًصٚدات بايطالم ،بديٌٝ؛ (إِٕ نُٓ ُتٖٔ ُتسِ ِدَٕ)(ٚ ،أََُتِّ ِعهُٖٔ) ايداي١
عًَ ٢تع ١ايطالمَٚ( ،أُضَسِّ ِس ُهٖٔ) اييت عٓت اإلخساز َٔ ايبٝت بايطالم  ،4فُٝا ٜس ٣فٗٝا
املعسض ٕٛعٔ ايتفٜٛض ،أْٗا َٔ شتتصات ايٓيب ارتامت (صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ)ٚ ،ايتدٝري
فٗٝا بني "ايِشََٝا َ٠ايدٗ َِْٝا" " ٚايدٖازَ ايِآخٔسَ "َ٠ال بني ايبكاٚ ٤ايطالم ،نُا ٖ ٛبنيْٚ ،ارتٝاز ٖٛ
(صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) صاسب٘ ال َُٖٔ .5
ٚضتٔ ْس – ٣فطال عُا قٔ – ٌٝأْ٘ ال ميهٔ قب ٍٛعباز( ٠ايِشََٝا َ٠ايدَِْٗٝا َٚشَِٜٓتََٗا) نٓاّ١ٜ
عٔ ايطالم ،فايكسا ٔ٥تدعِ خٔالفٗا باعتباز إٔ ش ١ٜٓاذتٝا ٠ايدْٝا ال ته ٕٛيًُسأَ ٠ع ايطالم،
ٚإمنا َع ايصٚازٚ ،ال ضُٝا إٔ ايصٚز ناٌَ األٚصاف  ،عع ِٝارتًل  ،خري بين آدّ،
املصطف ٢األَني (صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ)ٚ .صساس ١اآل ١ٜتُػين عٔ نٓاٜتٗاٚ ،غٔٓاٖا َؤن ْد
ايًَ٘ أَعَدٖ
ايًَ٘ َٚزَضُٛيَُ٘ َٚايدٖازَ ايِآخٔسَ َ٠فَإِٕٖ َّ
باآل ١ٜاييت تبعتٗا ٚاملُسدفَٚ" :ُ١إِٕ نُٓ ُتٖٔ ُتسِ ِدَٕ َّ

=االشارة لألول ولؾ بإيجاز لالرتباط بيشيسا ،وىؾ ما نحاول فعمو ىشا ،ولسؽ اراد التفريل
طمبو في مزانو.

( )5ابؾ جعفخ دمحم بؽ الحدؽ بؽ عمي الظؾسي ،مرجر سابق ذكخه ،ص.25
( )2زيؽ الجيؽ بؽ نجيؼ الحشفي ،البحخ الخائق شخح كشد الجقائق ،ج ،4ط ،2دار الكتب
العمسية ،بيخوت،5553 ،ص.525
( )1اآلية ( ،)24سؾرة األحداب.

( )4ابؾ بكخ دمحم بؽ عمي الخازي الجراص ،احكام القخآن ،ج ،1حققو واخخجو عبج الدالم
دمحم عمي شاىيؽ ،ط ،5دار الكتب العمسية ،بيخوت ،5554 ،ص .124

( )1ابؾ عمي الفزل بؽ الحدؽ الظبخسي ،مجسع البيان في تفديخ القخآن ،ج ،4ط،5
مؤسدة األعمسي لمسظبؾعات ،بيخوت5451 ،ه ،ص .111وانغخ كحلػ :ابؾ بكخ احسج
بؽ عمي الخازي الجراص ،ج ،1مرجر سابق ذكخه ،ص.424
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ئًُُِشِطَٔٓاتٔ َٔٓ ُهٖٔ أَدِساّ عَعُٔٝاّ"ٚ ،1األضس ٠ايٓب ١ٜٛال َٜصح إٔ حتُ َٔ ٟٛنٔٓ ُٜكدَٓٔ تٛدٗ ّا
ملَٓص( ٙصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ) إٔ ظتتُع بٗهرا
دْٜٛٝاّ عً ٢آخس آخسٜٚاّٚ ،ال ميهٔ يًٓيب ا ُ
ْط .٠ٛفتشُ ٌٝاآلَ ١ٜعٓ ٢ايتفٜٛض ،حتُ ٌٝهلا أنجس مما حتتٌُ ،باإلضاف ١عً ٢إٔ سهُ ّا
َُٗاّ نٗرا ال ميهٔ إ ُٜهتف ٢ف ٘ٝبهٓا ١ٜغري ٚاضشَ ١جري ٠يًدالفٚ ،ال ضُٝا إٔ األسهاّ
املتعًك ١بايصٚاز ٚايطالم ٚآثازُٖا ستٌ عٓا ١ٜاملػسع عص ٚدٌ .2
إال إٔ ايفكٗا ٤املُذٝص ٕٚيتفٜٛض ايصٚز شٚدت٘ طالم ْفطٗا مل ٜتفكٛا عًٚ ٢صفٕ ي٘؛
َٔ متًٝوٕ ٚتٛنٚ ٌٍٝختٝريٍ .فُِٓٗ َٔ َٜعدُ ايتفٜٛض متًٝهاّ ٚيٝظ تٛنٝالّ ،ناذتٓف،3 ١ٝ
ٜ َٔ َِٗٓٚس ٣ايعهظ ،ناذتٓابً ،١ألٕ ايطالم َٔ شتتصات ايصٚز بايكٛاَ ٔ١ال ٜصح متًٝه٘
غري إٔ ي٘ إْاب ١غري ٙف ،4٘ٝيف سني ذٖب املايه ١ٝإىل أْ٘ قد ٜسد تٛنٝالّ أ ٚمتًٝهاّ أ ٚختٝرياّ
ختٝرياّ عًٚ ٢فل داليَ ١ا أْػأت٘ َٔ صٝػ.5 ٕ١
املطهب انثاَي

يىقف انقاَىٌ يٍ انطالق املفىض
اْطالقاّ َٔ َصدز ١ٜايػسٜع ١اإلضالَ ١ٝيكاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدص ،١ٝتأثس َٛقف األخري
َٔ ايتفٜٛض مبٛقف األٚ - ٍٚاملرٖب اذتٓف َ٘ٓ ٞبايرات – ٚاعرتف قآْْٛا زقِ 188
يطٓ 1959 ١املعدٍ بايتفٜٛض نٛضَ ٕ١ًٝكبٛي ٕ١يد ٜ٘إلٜكاع ايطالم ،فكسز ٙيف املاد)1/34( ٠
َٓ٘ بٓصٗا عً ٢إٔ" :ايطالم زفع قٝد ايصٚاز بإٜكاع َٔ ايصٚز أ َٔ ٚايصٚد ١إٕ ِٚنًت ب٘ أٚ
فٛضت أ َٔ ٚايكاضٚ ،ٞال ٜكع ايطالم اال بايصٝػ ١املدصٛص ١ي٘ غسعاّ".

( )5اآلية ( ،)25سؾرة األحداب.
( )2انغخ اآليات التفريمية الكثخ فييسا ،كاآليات في سؾرتي البقخة والظالق.

( )1جابخ عبج الؾىاب سالؼ الذافعي ،احكام االسخة الخاصة بالدواج والفخقة وحقؾق األوالد،
مشذؾرات الحمبي الحقؾقية ،2222 ،ص. 24

( )4ابؾ دمحم عبج هللا بؽ احسج بؽ دمحم بؽ قجامة السقجسي ،السغشي ،ج ،4دار الكتاب العخبي
لمشذخ والتؾزيع والظبع ،بال مكان طبع ،بال سشة طبع ،ص. 244
( )1مالػ بؽ انذ ،السجونة الكبخً ،ج  ،1دار صادر ،بيخوت ،ص 421
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بٝد إٔ ايكاْ ٕٛايعساق ٞبإفساد ٙايتفٜٛض عٔ ايٛناي ١يف ايطالم املَُُهَٖٓني يًصٚد ،١فكد
قسز ي٘ طبٝع َٔ ّ١متًٝوٕ ال تٛن ،ٌٍٝنُا قسز فكٗا ٤اذتٓف ١ٝاملدايف ٕٛب٘ يًشٓابً ،١سامساّ
طبٝعت٘ ٖر ،ٙال َُسدداّ هلا عًٚ ٢فل صٝػ ١إْػا ٘٥نُا ٜس ٣املايه.١ٝ
فباتباع قآْْٛا يألسٛاٍ ايػدص ١ٝيسأ ٟايفك٘ اذتٓف ،ٞضٝطبل أسهاّ ايتًُٝو بػإٔ
ايتفٜٛض اييت ٜساٖا فكٗاٖ ٤را املرٖب اإلضالَ ٞطاملا مل ٜٓعُ٘ ايكاْٚ .ٕٛس٦ٓٝر ٜهٕٛ
تفٜٛض ايصٚز يصٚدت٘ ًَصَاّ ي٘ ،ال زدٛع ي٘ عٓ٘ ٚال عصٍ يًصٚد ،َ٘ٓ ١فكد ًَََّهٗا ايطالم
ًَََّ َٔٚو غري ٙغ٦ٝاّ شايت ٚالٜتُ٘ عٓ٘.1
ٚال ْتفل َع زأ ٟاملػسع يف إداش ٠ايتفٜٛض يف ايطالم َٚع َٔ ٚافك٘2؛ يكٛاَ١ٝ
ايسدٌٚ ،ضًط ١ايطالم اييت دعًٗا اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل بٝد ،ٙفإذا أُعترٔز بطسٚزاتٕ تُذرب
ايصٚز عً ٢إْاب ١غري ٙيف ايطالمٚ ،دٛاش ذيو يه ٕٛايطالم سلٚ ،اذتكٛم ظتٛش فٗٝا
ايتفٜٛض ،فإٕ يف ايتٛن ٌٝنفا ١ٜهلر ٙايطسٚزات ٖٛٚ ،نايتفٜٛض ُُٜهٔ ايصٚد َٔ ١تطًٝل
ْفطٗا إذا اغرتطت٘ ٚال ٜٓف ٞسل ايصٚز بايطالم.
فايٛناي ١ميهٔ إٔ ُٜطًل بٗاٜٚ ،ه ٕٛيًٛن ٌٝإٔ ُٜطًل َت ٢غا ،٤عً ٢ايرتاخ ٞإذ إٕ
األصٌ يف ايتٛن ٌٝإٔ ٜأتَ ٞطًكاّ ،نإٔ ٜك ٍٛايصٚز يًٛن ٌٝأَس شٚديت بٝدى أ ٚاختازٟ
طالقوٚ ،3ال ٜتصٛز إٔ ٜهَ ٕٛكٝداّ ،بصَٔ أ ٚضتٙٛ؛ إذا نإ َبٓٝاّ عً ٢اتفامٍ بني ايصٚدني
أ ٚغسطٕ َٔ ايصٚد ١عً ٢ايصٚز املٛافل ،فف ٞايكٝد ْكض يًػسض.

( )5احسج نرخ الجشجي ،الظالق والتظميق وآثارىسا ،دار الكتب القانؾنية ،القاىخة،2224 ،
ص.441
( )2اسساء عبج هللا طباسي ،أحكام التفؾيض في الظالق في الفقو اإلسالمي ،رسالة ماجدتيخ
مقجمة إلى الجامعة اإلسالمية ،زدة ،2225 ،ص .41

( ) 1مشرؾر ابؽ يؾنذ بؽ ادريذ البيؾتي الحشبمي ،كذاف القشاع عؽ متؽ األقشاع ،ج،1
تحقيق ىالل مرمحي ومرظفي ىالل ،دار الشذخ لمفكخ ،بيخوت۹42۲ ،ه ،ص
.۲۷۱
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املبحث انثانث

حكى انطالق املفىض
ُٜشهِ عً ٢ايطالم املفٛض باختالف بني املراٖب اإلضالَ ١ٝبٓا ٤عًَ ٢ا تتبٓ ٢نٌ
َٓٗا َٔ َٛقف بػأْ٘ َٔ َٓع أ ٚإداش ٠ابتدا ،٤فُٝا نإ يًكاْ ٕٛايعساق ٞأضًٛب آخس يف
اذتهِ عًٚ ٘ٝضٓٛدص َا ُٜٓٗا َٔ ٖر ٙاألسهاّ يف املطًب األٚ ،ٍٚضٓفصٌ يف سهِ
ايكإْٛ؛ ألْ٘ َا ُٜٓٗا يف عجٓا ٖرا ،يف املطًب ايجاْٚ ،ٞنُا ضريد يف اآلت:ٞ
املطهب األول

حكى انطالق املفىض يف انفقه اإلساليي
ٜرٖب فكٗا ٤ايػسٜع ١اإلضالَ ١ٝيف سهِ ايطالم ايٛاقع بايتفٜٛض َراٖب غت.٢
فتفٜٛض ايصٚز شٚدت٘ بايطالم ال ظتٛش عٓد فكٗا ٤اإلَاَ ،١ٝفً ٛقصد ختٝريٖا ٚاختازت
ْفطٗا مل ٜكع ب٘ ايطالم.1
ٚال ُٜعد طالقاّ عٓد فكٗا ٤آخس َِٗٓٚ ،ٜٔاذتٓف ،١ٝإذا اختازت ب٘ ايصٚد ١شٚدٗا أ ٚزدت
ايتفٜٛض ،ألْ٘ ميجٌ إعساضاّ عٔ تسى ايٓهاح  ،2بُٓٝا ٜه ٕٛطالمْ إذا اختازت ْفطٗا باتفام
مجٗٛز ايفكٗا .٤غري أِْٗ عادٚا ٚاختًفٛا يف ٚصف ايطالم ايٛاقع؛ فٗ ٛزدع ،ْٞألٕ
ايتفٜٛض َُطًَِلْ ،فالبد إٔ َِٜٓفر يف أقٌ َا َٜصدُم عً ٖٛٚ ،٘ٝطًكٚ ١اسد ٖٞٚ ،٠يٝطت با١ٓ٥
ألْٗا بػري عٛضٖٚ ،3را سهِ ايػافعٚ ١ٝاذتٓابً ١يف ايطالم املفٛضٚ ،4ايرَٜ ٟشهِ عً٘ٝ
اذتٓف ١ٝبأْ٘ طالم بأ٥؛ ألْ٘ ب٘ شاٍ ًَُوُ ايصٚز عٓٗا ٚصازت َايه َ١أَسِ ْفطٗا ٚذيو
( )5ابؾ القاسؼ الخؾئي ،مشياج الرالحيؽ ،ج ،2مدألة الخقؼ ( ،)5412ص .254مشذؾر
عمى مخكد االمام الخؾئي في نيؾيؾرك الستاح عمى الخابط،www.al-khoei.us :
تاريخ الديارة .2222/52/2
( )2عالء الجيؽ بؽ عمي بؽ بميان الفارسي ،صحيح ابؽ حبانة ،ج ،5ط ،5حققو شعيب
األرنؾوط ،بال مكان طبع ،5551،ص .44

( )1جسيل فخخي دمحم ،التجابيخ الذخعية لمحج مؽ الظالق التعدفي في الفقو والقانؾن ،ط،5
دار السكتبة الؾطشية ،االردن ،2224 ،ص،212
( )4ابؾ دمحم عبج هللا بؽ احسج بؽ دمحم بؽ قجامة السقجسي ،مرجر سابق ذكخه ،ص .245
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24

15

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

بايٛاسد ٠ايبا .1١ٓ٥فُٝا عدٖدَ سهَُ٘ املايه ُ١ٝيًُدخ ٍٛبٗاٚ ،عًٚ ٢فل َا ختتاز غري
املدخ ٍٛبٗاٚ َٔ ،اسد ٠أ ٚاثٓتني.2
ٚال ْتفل َع َٔ ٜس ٣إٔ ايصٚد ١املفٛض ١بايطالم ال تطتفٝد َٔ ايتفٜٛض إٕ نإ َا
تٛقع٘ َٔ طالم ب٘ ٜه ٕٛسهُ٘ زدعٝاّ يٝعٛد بإَهإ ايصٚز َسادعتٗا  ،3إذ إٕ األصٌ يف
ايصٚاز ايبكاٚ ٤ستاٚي ١اإلبكا َٔ ٤طسفٚ ٘ٝايكاْٚ ٕٛاحملهُٚ ،4 ١إٕ سهُ( ١ايتصاعد )١ٜيف
األثس املرتتب عً ٢تهساز ايطالم  -املٓبٗ ١رتطٛزتٔ٘ٔ عًَ ٢ؤضط ١ايصٚاز ظصاَ ٤تصاعد
ايػد - ٠ترٖب ضد ّ٣إٕ جتاٚشْا أ ٍٚدزداتٗا ( ٖٞٚايسدعٚ .)١ٝال ضُٝا إٔ خٝاز ايصٚد١
بني حتٌُ ضسز ايصٚزٚ ،تسن٘ بتشسٜس ْفطٗا ضٝهَ ٕٛا ٜصاٍ َتاساّ هلا؛ فايتفٜٛض غري
قابٌ يإليػا ٤أ ٚايسدٛع عٓ٘ َٔ قبٌ ايصٚز ،يهٓٗا ضته ٕٛتٓبٗٝاّ يًصٚز رتطس فكدإ شٚدت٘
إٕ مل عتطٔ هلا ٜٚطتبكٗاٚ ،يعً٘ ٜٓذح فٝفٛش ايطسفإ نٌْ مبا زغٔب.
ٚتأضٝطاّ عً ٢دخ ٍٛفهس ٠تكٝٝد صالس ١ٝاالشٚاز بايطالم حتت ضٝاضٚ ١ي ٞاالَس يف
5

حتذري املباح تٛطٝداّ يًُصًش ١ايعاَ- 6١فٝه ٕٛي٘ تكٝٝد تصسف ايصٚز بصٚاد٘ إْٗا-ّ٤
باعتباز إ ايتفٜٛض ٚايتٛن َٔ ٌٝاملباسات ،فكد قٝد املػسع ٖرا املباح ٚدعٌ ايطالم
( )5دمحم قجري باشا ،االحكام الذخعية في االحؾال الذخرية عمى محىب االمام ابؾ حشفية
الشعسان ،دار الكتب العمسية ،بيخوت ،5544 ،ص. 14

( )2مالػ بؽ انذ ،السجونة الكبخً ،مرجر سابق ذكخه ،ص .142

( )1احسج الكبيدي ،الؾجيد في شخح قانؾن األحؾال الذخرية وتعجيالتو ،ج ،5بغجاد،
 ،2252ص.515

( )4أنغخ :السؾاد ( 2/45و 1و -4أ 4/41 ،و )2مؽ قانؾن االحؾال الذخرية العخاقي.

( )1نرت السادة ( )1مؽ القانؾن السرخي الخاص ببعض احكام االحؾال الذخرية السخقؼ
 21لدشة  5525السعجل بقانؾن رقؼ  52لدشة  ،5541عمى ما يمي " :كل طالق يعج

رجعياً اال السكسل بالثالث والظالق قبل الجخؾل والظالق عمى مال وما نص عمى كؾنو
بائشاً في ىحا القانؾن والقانؾن رقؼ  21لدشة  ،"5525وبشفذ السعشى نرت السادة ()54
مؽ قانؾن االحؾال الذخرية الدؾري رقؼ  15لدشة .5511

اساءة ،بل ىي في تقييج وسائل الظالق
( )2قياسا عمى سمظتو في تقييج الترخف بالسال
ً
أولى ،لعمؾ حخمة الشفذ عمى حخمة السال .ولمسديج انغخ :البذيخ السكي عبج الالوي،
سمظة ولي االمخ في تقييج السباح ،ط ،5دار السعارف ،بيخوت ،2255 ،ص.153
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بايرتتٝب اير ٟظتعً٘ زدعٝاّ يًُس ٠األٚىل ٚايجاْ ١ٝبعد ايدخٚ ٍٛيتطكط ٖٓا صالس ١ٝايصٚد١

بايطالم ٚال ٜه ٕٛيًصٚد ١اٜكاع٘ بآ٥اّ ابتدا.1ّ٤
عً ٘ٝفإْٓا ال ْؤٜد ايسأ ٟايكا ٌ٥بإٔ ٚصف ايطالم ايرُ ٟت ُٛقٔعُُ٘ ايصٚد ١املٛنًََ ١عً٢
ْفطٗا عتدد ٙايتٛن ٌٝايصادز هلا2؛ ألٕ ايتٛن – ٌٝعًٚ ٢فل ايسأ -ٟإذا تطُٔ ٚناي١
بايطالم ثالثا باْت َٓ٘ ب ١ْٛٓٝنربٚ ،٣تًو ْتٝذ ١غري َسضٚ ٕ١ٝغري ضًٕ١ُٝ؛ فٗ ٞغري
َسض ١ٝألْٗا ختايف سهُ ١تػسٜع ايطالم ايتدزظت ٞاألثس اير ٟضُٖٓ٘ ايػازع املكدع
فطشَ َٔ ّ١سادع ١ايٓفظ ٚايرتادع عٓ٘ سفاظاّ عً ٢ايهٝإ األضسٟ؛ بإٔ دعً٘ َساتب ٚزَتبَ
عً ٘ٝآثازاّ َتدزد ّ١ستٜ ٢صٌ بايصٚاز إىل اإلشاي ١ايتاَ ،3١نُا بَٓٓٝا آْفاّ ٖٞٚ .غري ضً ١ُٝألٕ
ايٛناي ١ال تٓكٌ يًٛن ٌٝأنجس مما يًُٛنٌ َٔ سلٚ ،يف ايسأ ٟستٌ ايٓعس خالف هلرا ،إذ إْ٘
ٜدع ٞصشْ ١كٌ ايٛناي ١يًطالم بايجالخ طًكات يًصٚد ،١بُٓٝا ال ميًو ايصٚز إباْ ١شٚدت٘
ٚقت غا ،٤إمنا ٜه ٕٛي٘ ايطالم بٛاسد( ٠ايسدع )ٞبعد ايصٚازٚ ،ال ٜه ٕٛي٘ اإلباْ ١ايصػس٣
إال بعد (ايسدعٚ ،)ٞيٝظ ي٘ اإلباْ ١ايهرب ٣إال بعد اإلباْ ١ايصػس" ٣نُا قسزٚ ٙي ٞاالَس يف

تػسٜع٘ٚ "4يهٌٍ َٓٗا تٛقٝت ٚسهِ ٚأثسٚ ،ال ميًهٗا نًٗا يف إٓ ٚاسد يُٝهٓ٘ ْكًٗا
بايتٛن ٌٝإىل شٚدت٘ٚ ،يطٓا َع ق ٍٛبعض ايفكٗا ٤اير ٜٔافتٛا بإَهاْ ١ٝايصٚز بإٜكاع ايطالم
ايبا ٔ٥ب ١ْٛٓٝصػس ٣ا ٚنرب ٣بصٝػ ١داي٘ عً ٢ذيو.

( )5فقج نرت السادة ( )13مؽ قانؾن االحؾال الذخرية عمى ان -1 " :يسمػ الدوج عمى

زوجتو ثالث طمقات -2 .الظالق السقتخن بعجد لفغاً أو إشارة ال يقع إال واحجة-3 .

السظمقة ثالث ًا متفخقات تبيؽ مؽ زوجيا بيشؾنة كبخى".
( )2أحسج نرخ الجشجي ،شخح قانؾن األسخة البحخيشي ،دار الكتب القانؾنية ،القاىخة۹ ،
 ،۲۲۹ص .51۳
( )1انغخ :اآليات ( 225و 212و )215مؽ سؾرة البقخة.

( )4كسا يحكؼ نص السادة ( )13مؽ قانؾن االحؾال الذخرية السذار اليو في اعاله.
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املطهب انثاَي

حكى انطالق املفىض يف انقاَىٌ
مل ٜٓعِ املػسع ايعساق ٞايطالم بايتفٜٛض ٚال بايٛنايٚ ،١قد ٜعٛد ضبب ذيو إىل
االتها ٤عً ٢ايتدازى ايعاّ – إذا خال ايكاْ َٔ ٕٛسهِ أَس َٔ األَٛز اييت تٓاٚهلا أ ٚأغفًٗا
– املٓصٛص عً ٘ٝيف املاد َٔ )1( ٠ايكاْ ٕٛايرٜ ٟكسز دت ٤ٛاحملهُ ١ملبادئ ايػسٜع١
اإلضالَ ١ٝاملتٛافكَ ١ع تٛدٗات ايكاْ ٕٛاملبجٛث ١يف ْصٛص٘ٚ ،اضرتغادٖا بأسهاّ ايكطا٤
ٚايفك٘ اإلضالَٝني يف ايعسام ٚيف ايبًدإ اإلضالَ ١ٝاملتطك ١قٛاْٗٓٝا َع قٛآْٝا .1
األَس ايرْ ٟؤغس رتطْٛ َٔ ٘٦احٍ عد:٠
 -5إٕ ايطالم أَس ٚتٓع َِٗ ِٝيتعًك٘ بٓعاّ غسعٚ ٞادتُاعٜٚ ِٜٗ ٞؤثس عً ٢سٝا ٠أفساد
اجملتُع ناف ٖٛٚ ،١ايصٚاز .فًٝظ َٔ ايطً ِٝتسن٘ بال تٓع ،ِٝضُٝا ٚقد ْعِ ايكإْٛ
بتفص ٌٝباق ٞأْٛاع ايطالم ،ضٛاَ ٤ا نإ َٓٗا ٚاقعا َٔ ايصٚز أّ َٔ ايصٚدني اتفاقا
أّ َٔ ايكطا ،٤فُا باٍ َا نإ ٚاقعا َٔ ايصٚد ١مل عتغَ مبا سع ٞب٘ أَجاي٘

2

 -2إٕ اضتعُاٍ ٚضا ٌ٥ايتدازى تًو يٝظ ضٗال عً ٢ايكاض ٞذتادت٘ يٛقت ٚدٗد نبرئٜ
يتشص ٌٝايعًِ باذتهِ املٓاضب ،اذتاٍ اير ٟال ٜتٓاضب َع َا َٖ ٛتاح يًكاضَٔ ٞ
( )5تشص السادة ( )5مؽ قانؾن االحؾال الذخرية العخاقي رقؼ  544لدشة  5515السعجل
عمى ان - 2" :اذا لؼ يؾجج نص تذخيعي يسكؽ تظبيقو فيحكؼ بسقتزى مبادئ الذخيعة

االسالمية االكثخ مالئسة لشرؾص ىحا القانؾن -1 .تدتخشج السحاكؼ في كل ذلػ

باألحكام التي اقخىا القزاء والفقو االسالمي في العخاق وفي البالد االسالمية االخخى
التي تتقارب قؾانيشيا مؽ القؾانيؽ العخاقية".

( )2كسا فعمت بعض القؾانيؽ بحكؼ عمى الظالق السفؾض بؾقؾعو طالقاً بائشاً ومشيا؛ قانؾن
االحؾال الذخرية االردني رقؼ  51لدشة  2255حيث نرت السادة (/41ب) عمى ما

يمي " :اذ طمقت الدوجة نفديا بتفؾيض مؽ زوجيا وفق احكام ىحه السادة وقع الظالق
بائشاً" .ومجونة االسخة السغخبية الرادرة عام  2224في السادة ( )521بشريا عمى ان

"كل طالق اوقعو الدوج فيؾ رجعي اال السكسل الثالث والظالق قبل البشاء والظالق
الس َسمػ" ،بالقانؾنيؽ السرخي والدؾري السذار الييا سابقا.
باالتفاق والخمع و ُ
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ٚقت يف ايدعٚ ٣ٛإَهاْات غدصٚ ١ٝعًُٚٚ ١ٝفسَ ٠صادز ،يتٓاثس األسهاّ ايػسع ١ٝيف
بط ٕٛايهتب ٚاختالف ايفكٗا ٤يف األسهاّ اختالفا غدٜدا ست ٢يف أتباع املرٖب
ايٛاسدٚ ،صعٛب ١املٓاضب ١بني االجتاٖني :ايػسعٚ ٞايكاْ ْٞٛاملطًٛب يف ايٓص نػسط
يألخر باذتهِ ايػسع ٞاملطتشصٌ بٗرا ادتٗد يتطبٝك٘ عًَ ٢طأي ١ايتفٜٛض
املعسٚض ايٓصاع بػأْٗا عً ٢ايكاض ٞاملعين.
 -1إضاف ١إىل أْ٘ ال سهِ يف ايفك٘ اإلضالَ ٞذتاي( ١تٓاشع ايكٛاْني املرٖب ،)١ٝفُا اذتهِ
يف طالم ايصٚد( ١اإلَاَ )١ٝيٓفطٗا بتفٜٛض شٚدٗا (اذتٓف)ٞ؛ أل ٟاملرٖبني ٜتذ٘
ايكاض ٞعهُ٘ ،أملرٖب ايصٚز اجملٝص يًتفٜٛض أّ ملرٖب ايصٚد ١املاْع َٔ
ايتفٜٛض
 -4نُا مل ٜهٔ املػسع َٛفكاّ يف إقساز ايطالم بايتفٜٛض يف تعسٜف٘ يًطالم يف املاد٠
( )1/34ألْ٘ ٖٓا سهِ ي٘ بايصش ١ايكاْ ١ْٝٛعً ٢ايسغِ َٔ عدّ صشت٘ يد ٣ف ١٦غايب١
َٔ َٛاطين ايبًد (اإلَاَ )١ٝيسؤَ ١ٜرٖبِٗ ايسافط ١يًتفٜٛضٚ .املٓتعس َٔ ايكإْٛ
زتازا ٠األسهاّ ايػسع ١ٝألسٛاٍ املهًفني ايػدص ،١ٝال ضُٝا ٚإ ايدضتٛز ايعساقٞ
ايدا ِ٥يعاّ  ٥٠٠٢قد أغاز يف املاد َ٘ٓ )41(٠عً ٢إ" :ايعساق ٕٛٝأسساز يف
االيتصاّ بأسٛاهلِ ايػدص ١ٝسطب دٜاْاتِٗ أَ ٚراٖبِٗ أَ ٚعتكداتِٗ أ ٚاختٝازاتِٗ
ٜٓٚعِ ذيو بكاْ."ٕٛ
ٚ -1نإ ميهٔ يًُػسع االنتفا ٤باالعرتاف بتٛن ٌٝايصٚز يصٚدت٘ بطالم ْفطٗا ،بال ساد١
دتُع٘ َع ايتفٜٛض  ،1ألٕ ايتٛنَ ٌٝتفل عً ٢اعتباز ٙبني ايٓطب ١ايععُ َٔ ٢ضهإ

( ) 5ال تعتخف بعض قؾانيؽ األحؾال الذخرية بتفؾيض الظالق لمسخأة فال تسمػ الدوجة في
عميا تظميق نفديا وان فؾضت بو ،ومشيا قانؾن االحؾال الذخرية الكؾيتي رقؼ 15

لدشة  5544وقانؾن االحؾال الذخرية اليسشي رقؼ  22لدشة .5552
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ايبًد املطًُني يتٛشعِٗ عً ٢املرٖبني؛ اذتٓفٚ ،ٞاإلَاَٚ ،ٞنالُٖا ٜكسإ ايٛناي١
باختالف َكب.ٍٛ
 -2إٕ احملرٚز املُهٔ إٔ ٜدفع ايكاْ ٕٛيتٛفري َهٓيت ايتفٜٛض ٚايتٛن ٖٛ ٌٝعدّ قابًٝـ١
ايتفــٜٛض يسدــٛع ايــصٚز فٝــ٘ يٝػــهٌ َهٓــ ١سكٝكٝــ ١يًصٚدــ ١يًطــٝطس ٠عًــ ٢سٝاتٗــا
ايصٚد ١ٝمبا ال ٜٓتر هلا ضسزا .يهٔ ايٛناي ١بايطالم اييت تتاح يًصٚدـَ ١ـٔ شٚدٗـا ٖـٞ
األخس ٣تػهٌ ضُاْ ١سكٝك١ٝ؛ بعدّ قابًٝتٗا ايػسع- ١ٝبسأ ٟاإلَاَٝـ ١عًـ ٢األقـٌ-1
يًعصٍ أ ٚاإليػاٚ ،٤اييت ميهـٔ يًكـاْ ٕٛإ ٜـٛفس فٗٝـا َـٔ دٗتـ٘ صـف( ١عـدّ ايكابًٝـ١
يًعصٍ)؛ أَـا العتبـاز ايصٚدـَ ١ـٔ ايػـري عـٔ ايـصٚز ،نُـا ٜـس ٣ايـبعضٚ ،تعًـل سكٗـا
بايٛناي ،2١ا ٚبإزفام تًو ايصف ١بايٛناي ١املٓصٛص عًٗٝـا قاْْٛـا يف تعسٜـف ٚاسهـاّ
ايطالم.3
( )5متى ما كانت شخطا في عقج الدواج ،انغخ :جؾاب الديج عمي الديدتاني عمى استفتاء
رغبة الدوج بإلغاء وكالتو لدوجتو بالظالق ،والسشذؾر في مؾقع مكتب السخجع عمي

الحديشي الديدتاني ،والستاح عمى الخابط ،www.sistani.org :تاريخ الديارة

.2222/52/4

( )2تشص السادة ( )543مؽ القانؾن السجني العخاقي رقؼ  42لدشة  5515السعجل عمى ان:
" –5لمسؾكل ان يعدل الؾكيل او ان يقيج مؽ وكالتو ولمؾكيل ان يعدل نفدو ،وال عبخة
بأي اتفاق يخالف ذلػ ،لكؽ اذا تعمق بالؾكالة حق الغيخ ،فال يجؾز العدل او التقيج دون
رضاء ىحا الغيخ ".
( ) 1وحيث ان الؾكالة عقج ،فان اتفاق إرادة طخفيو؛ الؾكيل والسؾكل ،ىؾ مؽ أنذأ التدامات
الؾكالة القانؾنية ،فسؽ السدتغخب أن ال ُيعظى الحق في أن َيفخض قيجاً عمى أي مؽ
طخفيو ،طالسا وججت ُحخية االختيار والخمؾ مؽ العيؾب ،في الؾقت الحي تسكؽ القؾاعج
العامة مثال مؽ االتفاق التذجيج مؽ السدؤولية العقجية كحكؼ السادة ( )215مؽ القانؾن
السجني العخاقي.

فزال عؽ ان كثي اًخ مؽ القؾانيؽ السجنية العخبية ،كالسرخي والمبشاني واألردني والسغخبي

والدؾري ،كانت قج قخرت تقييج حق السؾكل في عدل وكيمو إذا انعقجت الؾكالة لرالح=
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24

المفوض في قانون األحوال الشخصية العراقي -دراسة تحليلية-
الطالق
َّ

06

اخلامتـة
زغح يٓا سٝح طتتِ عجٓا يف ايطالم املفّٛض يف قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدص ١ٝايعساقٞ
املكازٕ بايفك٘ االضالَ ٞمجً َٔ ١ايٓتا٥ر ،قابًٓاٖا مبذُٛع َٔ ١املكرتسات ْطتصٛب
ايعٌُ ايكاْٚ ْٞٛفكٗاْ ،عسض يألِٖ َٓٗا يف اآلت:ٞ
اٚالّ /ايٓتا٥ر:
ٜ .1عَسٖف ايفك٘ اإلضالَ ٞايتفٜٛض بأْ٘ :دعٌُ ايطالم بٝد ايصٚد ١بك َٔ ٍٛايسدٌٚ ،نإ
قد عَسٖف ايطالم بأْ٘ :زفع قٝد ايٓهاح يف اذتاٍ أ ٚاملآٍ بًفغٕ شتصٛصٍ.
 .2صشح فكٗا ٤اذتٓف ١ٝايتفٜٛض ٚعكد ايصٚاز ايرٜ ٟطُ٘ عٓد اْػا ٘٥غسطاّ ،بًص ّٚإٔ
تبدأ املسأ ٠باإلظتاب يٝصح َٓٗا غسطاّ يف ايعكد ،ألْ٘ بإظتاب ايسدٌ ٜبطٌ ايتفٜٛض
ٜٚبك ٢ايعكد صشٝشا.
 .3بُٓٝا ظتٛش يًسدٌ ايتفٜٛض قبٌ إْػا ٤ايعكد ،يتَطُٓٔ ذاى ايتعًٝل ٖرا ايتفٜٛض،
ٚتعًٝل ايطالم عٓد اذتٓف ١ٝأَس دا٥ص؛ ألٕ املُعًََل بػسط ناملُٓذَص.
ٜ .4تفل ايتفٜٛض ٚايتٛن ٌٝيف َٓح ايصٚز فُٗٝا سك٘ يف ايتطًٝل يصٚدت٘ بتًُٝهٗا اٚ
إْابتٗا ،يهُٓٗا ٜفرتقإ يف ايطعٚ ١ايكبٚ ٍٛايسدٛع ٚايبًٛغ.
 .5قٓٝد املػسع ايعساق ٞايٛناي ١يف ايطالم مبٛنٌٍ ٚاسدٕ ٖٛٚ ،ايصٚد١؛ فًِ َٜكبٌ تٛنٌٝ
ايصٚز يػريٖا يف طالقٗا.
 .6تبآٜت َٛاقف فكٗا ٤اإلضالّ َٔ ايتفٜٛض يف ايطالم ،بني َٔ مل ٜعادت٘ ناإلَاَ١ٝ؛
يعدّ دٛاش تفٜٛض ايطالم عٓدِٖ إىل ايصٚد َٔٚ ،١أداش ٙفكسز ي٘ أسهاَاّ ناذتٓف.١ٝ

=الؾكيل  -فزالً عؽ انعقادىا لسرمحة الغيخ والسقخرة في القانؾن العخاقي -ومؽ ثؼ فال
يسكؽ لمسؾكل عدل وكيمو حيشيا .أنغخ السؾاد )2- 351( :مؽ القانؾن السجني السرخي،

والسادة ( ) 452و ( )452مؽ قانؾن السؾجبات والعقؾد المبشاني )421( ،و( )421مجني
أردني )511( ،و ( )514مجني إماراتي ،والفرل ( )515مؽ قانؾن االلتدامات والعقؾد
السغخبي ،والسادة ( )245مؽ القانؾن السجني الدؾري ،وزيخىا.
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 .7مل صتد يف عجٓا ايكاصس جملٝص ٟٓايتفٜٛض ديٝال ْاٖطا ٜعً ٛعً ٢خالف٘ ،بٌ صتدِٖ
محًٛا االدي ١اييت ضاقٖٛا أنجس مما حتتٌُ ،باإلضاف ١عً ٢إٔ سهُاّ َُٗاّ نٗرا ال
ميهٔ إ ُٜهتف ٢ف ٘ٝيف ايكسإٓ بهٓا ١ٜغري ٚاضشَ ١جري ٠يًدالفٚ ،ال ضُٝا إٔ األسهاّ
املتعًك ١بايصٚاز ٚايطالم ٚآثازُٖا ناْت ستٌ عٓا ١ٜاملػسع عص ٚدٌ يف ايهتاب ايهس.ِٜ
 .8إال إٔ ايفكٗا ٤اجملٝص ٜٔيتفٜٛض ايصٚز شٚدت٘ طالم ْفطٗا مل ٜتفكٛا عًٚ ٢صفٕ ي٘؛
بٝد إٔ ايكاْ ٕٛايعساق ٞقد قسز ي٘ طبٝع َٔ ّ١متًٝوٕ ال تٛن ،ٌٍٝنُا قسز فكٗا ٤اذتٓف.١ٝ
 .9سهِ ايطالم ايٛاقع بايتفٜٛض نإ ستٌ اختالف بني زتٝص َٔ ٜ٘فكٗا ٤ايػسٜع١
اإلضالَ١ٝ؛ فٗ ٛزدع ْٞعٓد ايػافعٚ ١ٝاذتٓابًٚ ،١با ٔ٥عٓد اذتٓف.١ٝ
ثاْٝاّ  /املكرتسات:
ْ .1كرتح عًَ ٢ػسعٓا ايهس ِٜتعد ٌٜايفكس َٔ )1( ٠املاد َٔ )34( ٠قآْْٛا يألسٛاٍ
ايػدص ١ٝبسفع َهٓ ١تفٜٛض ايصٚد ١بإٜكاع ايطالم َٔ ايٓص ٚاالنتفا ٤بايٛناي ١يف
ٖرا ارتصٛص ،باعتباز االخري – ٠يف ايكدز املتٝكٔ -ستٌ اتفام بني َععِ َطًُٞ
ايعسام .فطال إ االنتفا ٤مبِهِٓ ١ايتٛن ٌٝيٓكٌ ضًط ١ايتطًٝل يًصٚد ١أٚفل يًكإْٛ
َٚتطل َع َٓعَٛتٓا ايكاْ١ْٝٛ؛ فال ضسٚز ٠يًتفٜٛض بتٛفس ايتٛنٚ ،ٌٝال فا٥د ٠تُسد٢
يًصٚد ١مما ميتاش ب٘ ايتفٜٛض عٔ ايتٛن ،ٌٝنُا بٓٝا فُٝا تكدّ َٔ ايبشح.
ْ .2كرتح عًَ ٢ػسعٓا ايهس ِٜتعد ٌٜايفكس َٔ )2( ٠ذات املاد ٠اعال ،ٙبسفع َا ميٓع
االعتداد بايٛناي ١يف إٜكاع ايطالم ،يًطُاح ب٘ يػري ايصٚد ١يطسٚزات سٝات ١ٝقد تتٛفس
َ ٖٛٚا تدعُ٘ َربزات قاْ.١ْٝٛ
ْ .3كرتح تٓع ِٝطالم ايصٚد ١يٓفطٗا يف ْصٛص خاص٘ ب٘ يف قآْْٛا يألسٛاٍ ايػدص١ٝ
تُبني غسٚط٘ ٚضٛابط٘ ايكاْ ،١ْٝٛيريفع ارتالف ٚاالزتباى يف َعادتت٘ ٚاسهاَ٘،
ٚتالفٝاّ ملا تجري ٙايعٛد ٠ايكطا ١ٝ٥يًفك٘ االضالَ َٔ ٞصعٛبات ٚاسهاّ َتعازض.١
The Author declare there is no conflict of interest
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املصـادر
اٚال :ايهتب بعد ايكسإٓ ايهسِٜ
 .1اب ٛبهس ستُد بٔ عً ٞايساش ٟادتصاص ،اسهاّ ايكسإٓ ،ز ،3سكك٘ ٚاخسد٘ عبد
ايطالّ ستُد عً ٞغاٖني ،ط ،1داز ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت.1994 ،
 .2اب ٛدعفس ستُد بٔ اذتطٔ بٔ عً ٞايطٛض ،ٞاملبطٛط يف فك٘ االَاَ ،١ٝز ،2املهتب١
املستط ١ٜٛإلسٝا ٤االثاز ادتعفس ،١ٜدَ ٕٚهإ طبع ،د .ع.
 .3اب ٛعً ٞايفطٌ بٔ اذتطٔ ايطربض ،ٞزتُع ايبٝإ يف تفطري ايكسإٓ ،ز ،8ط،1
َؤضط ١األعًُ ٞيًُطبٛعات ،بريٚت. ٙ1415 ،
 .4اب ٛستُد عبد اهلل بٔ امحد بٔ ستُد بٔ قداَ ١املكدض ،ٞاملػين ،ز ،8داز ايهتاب
ايعسب ٞيًٓػس ٚايتٛشٜع ٚايطبع ،دَ ٕٚهإ طبع ،د.ع .
 .5امحد ايهبٝط ،ٞايٛدٝص يف غسح قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدصٚ ١ٝتعدٜالت٘ ،ز ،1املهتب١
ايكاْ ،١ْٝٛبػداد.2012 ،
 .6امحد ْصس ادتٓد ،ٟايطالم ٚايتطًٝل ٚآثازُٖا ،داز ايهتب ايكاْ ،١ْٝٛايكاٖس.2004 ،٠
 .7أمحد ْصس ادتٓد ،ٟغسح قاْ ٕٛاألضس ٠ايبشسٜين ،داز ايهتب ايكاْ ،١ْٝٛايكاٖس،٠
.2011
 .8أمحد ْصس ادتٓد ،ٟغسح َد ١ْٚاألضس ٠املػسب ،١ٝداز ايهتب ايكاْ ،١ْٝٛايكاٖس،٠
.٥٠۰٠
 .9امسا ٤عبد اهلل طباض ،ٞأسهاّ ايتفٜٛض يف ايطالم يف ايفك٘ اإلضالَ ،ٞزضاي١
َادطتري َكدَ ١إىل ادتاَع ١اإلضالَ ،١ٝغص.2009 ،٠
 .10بدزإ أب ٛايعٓٝني ،ايفك٘ املكازٕ يألسٛاٍ ايػدص ،١ٝز ،1داز ايٓٗط ١ايعسب ١ٝيًٓػس،
بريٚت ،د.ع.
 .11دابس عبد ايٖٛاب ضامل ايػافع ،ٞاسهاّ االضس ٠ارتاص ١بايصٚاز ٚايفسقٚ ١سكٛم
األٚالدَٓ ،ػٛزات اذتًيب اذتكٛق ،١ٝبريٚت .2006 ،
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 .12مج ٌٝفدس ٟستُد  ،ايتدابري ايػسع ١ٝيًشد َٔ ايطالم ايتعطف ٞيف ايفك٘ ٚايكاْ،ٕٛ
ط ،1داز املهتب ١ايٛطٓ ،١ٝعُإ. 2008 ،
 .13ش ٜٔايد ٜٔبٔ صت ِٝاذتٓف ،ٞايبشس ايسا٥ل غسح نٓص ايدقا٥ل ،ز ،4ط ،2داز ايهتب
ايعًُ ، ١ٝبريٚت.1997 ،
 .14ش ٜٔايد ٜٔبٔ صت ِٝاذتٓف ،ٞايبشس ايسا٥ل غسح نٓص ايدقا٥ل ،ز ،4داز املعسف ،١بريٚت،
د.ع.
 .15عبد ايطتاز ساَد ،أسهاّ األضس ٠يف ايفك٘ اإلضالَ ،ٞطَ ،1طبع ١داَع ١بػداد،
.۰۹۱6
 .16عبد ايهس ِٜشٜدإ ،املفصٌ يف اسهاّ املسأٚ ٠ايبٝت املطًِ يف ايػسٜع ١اإلضالَ،١ٝ
َؤضط ١ايسضاي ١يًٓػس ،بريٚت.2000 ،
 .17عال ٤ايد ٜٔبٔ عً ٞبٔ بًٝإ ايفازض ، ٞصشٝح ابٔ سباْ ، ١ز ،1ط ،1سكك٘ غعٝب
األزْٚٛط ،دَ ٕٚهإ طبع .1993،
 .18عال ٤ايد ٜٔبٔ َطعٛد ايهاضاْ ،ٞبدا٥ع ايصٓا٥ع يف تستٝب ايػسا٥ع ،ز ،3ط،2
املهتب ١اذتبٝب ،١ٝبانطتإ.1989 ،
َ .19ايو بٔ اْظ ،املد ١ْٚايهربی ،ز  ،3داز صادز  ،بريٚت ،د.ع.
 .20زتد ايد ٜٔايفريٚش آباد ،ٟايكاَٛع احملٝط ،املطبع ١املصس ،١ٜايكاٖس.1933 ،٠
 .21زتد ايد ٜٔستُد بٔ ٜعكٛب ايفريٚش اباد ،ٟايكاَٛع احملٝطَ ،ؤضط ١ايسضاي،١
بريٚتَ ،اد ٠فٛض ،د.ع.
 .22ستُد ابٔ عابد ٜٔبٔ عبد ايعصٜص ،ساغ ١ٝزد احملتاز عً ٢ايدز املدتاز ،ز ،3داز
ايفهس ،بريٚت.ٙ14٥۰،
 .23ستُد بٔ اب ٞبهس بٔ عبد ايكادز ايساش ،ٟشتتاز ايصشاح ،ز ،1ط ،1املهتب ١ايعًُ،١ٝ
بريٚت.1994 ،
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 .24ستُد بٔ عبد ايسشام اذتطٝين ايصبٝد ،ٟتاز ايعسٚع َٔ دٛاٖس ايكاَٛع ،ز ، 1باب
ايكاف فصٌ ايطا ،٤داز اهلدا ،١ٜبريٚت ،د.ع.
 .25ستُد قدز ٟباغا ،االسهاّ ايػسع ١ٝيف االسٛاٍ ايػدص ١ٝعًَ ٢رٖب االَاّ ابٛ
سٓف ١ٝايٓعُإ  ،داز ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت.1988 ،
 .26ستُد َصطف ٞغًيب ،أسهاّ األضس ٠يف اإلضالّ ،دزاضَ ١كازْ ١بني فك٘ املراٖب
ايطٓٚ ١ٝاملرٖب ادتعفسٚ ٟايكاْ ،ٕٛداز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس ،٠د.ع.
َٓ .27صٛز ابٔ ْٜٛظ بٔ ادزٜظ ايبٗٛت ٞاذتٓبً ،ٞنػاف ايكٓاع عٔ َنت األقٓاع ،ز،5
حتكٝل ٖالٍ َصًشَٚ ٞصطفٖ ٞالٍ ،داز ايٓػس يًفهس ،بريٚتٖ۰40٥ ،ـ.
ثاْٝاّ :ايكٛاْني:
 -1ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞزقِ  40يطٓ 1951 ١املعدٍ.
 -2قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝاالزدْ ٞزقِ  15يطٓ.2019 ١
 -3قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝايطٛز ٟزقِ  59يطٓ.1953 ١
 -4قاْ ٕٛاألسٛاٍ ايػدص ١ٝايعساق ٞزقِ  188يطٓ ۰۹5۹ ١املعدٍ.
 -5قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝايهٜٛيت زقِ  51يطٓ.1984 ١
 -6قاْ ٕٛاالسٛاٍ ايػدص ١ٝايُٝين زقِ  20يطٓ.1992 ١
 -7قاْ ٕٛااليتصاَات ٚايعكٛد املػسب ٞيطٓ 1913 ١املعدٍ.
 -8ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاألزدْ ٞزقِ ( )43يطٓ 1976 ١املعدٍ.
 -9قاْ ٕٛاملعاَالت املدْ ١ٝاإلَازات ٞزقِ ( )5يطٓ 1985 ١املعدٍ.
 -10ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايطٛز ٟزقِ ( )84يطٓ 1949 ١املعدٍ.
 -11ايكاْ ٕٛاملدْ ٞاملصس ٟزقِ ( )131يطٓ 1948 ١املعدٍ.
-12ايكاْ ٕٛاملصس ٟارتاص ببعض اسهاّ االسٛاٍ ايػدص ١ٝاملسقِ  25يطٓ1929 ١
املعدٍ بكاْ ٕٛزقِ  10يطٓ.1985 ١
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 -13قاْ ٕٛاملٛدبات ٚايعكٛد ايًبٓاْ ٞيطٓ.1932 ١
َ -14د ١ْٚاالضس ٠ايػسب ١ٝيطٓ.2004 ١
ثايجاّ :ايػبه ١ايعٓهبٛت:١ٝ
1- www.al-khoei.us
2- www.sistani.org
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