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و  باإلرادة المنفردة للزوج الطالق

 ة الجزائريإشكاالته في قانون األسر



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :شكر و عرفـان
 

مف لـ يشكر الناس لـ يشكر ا " :ا عميو ك سمـ صمى قػاؿ رسكؿ ا
صدؽ رسكؿ ا صمى ا عميو ك سمـ  "

ا سبحانو ك تعالى عمى تكفيقو لنا إلتماـ ىذا البحث المتكاضع أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى بعد شكر 
 الذيف أعانكني ك شجعكني عمى اإلستمرار في مسيرة العمـ ك النجاح، الكريميف ك زكجي العزيز الكالديف

عمى مذكرة  اني بإشرافوتالبحث؛ كما أتكجو بالشكر الجزيؿ إلى مف شرؼ ك إكماؿ الدراسة الجامعية ك
، إتجاىيالكبير  ابصبره احقو الف تكفي حركؼ ىذه المذكرة إليفػائو ة بف عزكز سارة التيبحثي األستاذ

إلى  ساىمت بشكؿ كبير في إتماـ ك إستكماؿ ىذا العمؿ؛ حيث العممية التي ال تقدر بثمف اكلتكجيياتو
؛ كما أتكجو بخالص شكرم ك تقديرم إلى كؿ مف -قسـ القانكف الخاص  –الحقكؽ  كميةكؿ أساتذة 

 . إتماـ ىذا العمؿنجاز ك إل لتزكيدنا  بالمعمكمات الالزمةساعدني مف قريب أك مف بعيد 
 .نخمص بالشكر أيضا أساتذة المجنة المناقشة 

 
ك أدخمني     رب أكزعني أف أشكر نعمتؾ التي أنعمت عمي ك عمى كالدم ك أف أعمؿ صالحان ترضاه  "

 "برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف
 
 

 بكشارب كريمة: الطالبة 



 
 

داء ــــــــــــــإه
 .تماـ ىذا البحثأحمد ا عز كجؿ عمى منو ك عكنو إل

إلى الذم كىبني كؿ ما يممؾ حتى أحقؽ لو آمالو، إلى مف كاف يدفعني قدما نحك األماـ لنيؿ المبتغى، 
إلى اإلنساف الذم إمتمؾ اإلنسانية بكؿ قكة، إلى الذم سير عمى تعميمي بتضحيات جساـ مترجمة في 

 قػمبي أطاؿ ا في عمرهتقديسو لمعمـ، إلى مدرستي األكلى في الحياة، أبي الغالي عمى 
بكشارب عبد القادر؛  

إلى التي كىبت فػمذة كبدىا كؿ العطاء ك الحناف، إلى التي صبرت عمى كؿ شيء، التي رعتني حؽ 
الٌرعاية ك كانت سندم في الشدائد، ك كانت دعكاىا لي بالتكفيؽ، تتبعتني خطكة خطكة في عممي، إلى 

ىي نبع الحناف أمي أعز مالؾ عمى القػمب ك العيف أطاؿ ا مف إرتحت كمما تذكرت إبتسامتيا في كج
عمرىا بكشارب الحاجة؛ 

إلييما أىدم ىذا العمؿ المتكاضع لكٌي أيدخؿ عمى قػمبيما شيئا مف السعادة كالدم كنجمي الحبيب ك 
كالدتي كنجمي الزىرة 

 م زكجي العزيزإلى مالكي في الحياة، إلى معنى الحب ك الحناف،إلى مف كاف دعاؤه سر نجاح
كنجمي عبد القادر، جزاه ا عني خير الجزاء في الداريف  

أبنائي األعزاء محمد عبد الرؤكؼ ك أحمد عبد الرحيـ  فرحتي في الحياة إلى
إلى إخكتي ك أخكاتي الذيف تقػاسمكا معي عبء الحياة ؛حكرية،عائشة،مميكة،كسيمة،ك تكأمي 

دكف أف ننسى  ،محمد األميف،عبد القتاح،سفيافأحمد،محفكظحبيب،أمير،مراد،سيد سميرة،حفصة،جميمة،
،فتيحة،سميمة،فاطمة،نسيمة،فايزة ،محمد،ميمكدأزكاجيـ العيد،معمر،كماؿ،بكعبد ا،عسرم

إلى كؿ أحفاد عائمتي بكشارب ك كنجمي 
: إلى األخكات المكاتي لـ تمدىف أمي، إلى مف عرفت كيؼ أجدىـ ك عممكني أف ال أضيعيـ صديقاتي

 كزية،ىكارية،امينة،نبيمة،كحيدة،أماؿ،فضيمةؼ
 

 بكشارب كريمة: الطالبة 
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لغاية اه ذىؽ لتحقيرع شكنثى ر كأكذبس لناكد اجكتعالى  ك  سبحانودأ ابتارض ألر اإلعما
ـٍ ًمٍف ذىؾى ":  لو تعالىكلقرات لحضات ابنيكية رلبشابو رت فانتشزكاج، لا مىٍقنىاكي رو يىا أىيُّييىا النَّناسي ًإنَّنا خى

فيكا  قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي تيا رمعاشكباألنثى ر كذلء القارد مجزكاج لس افمي،  1ۚ  "كىأيٍنثىٰى كىجى
اتصاؿ الرجؿ بالمرأة إتصاال  فجعؿ لمجتمعرد كالفح اصالؿ يمة تشمظعـ لحكزكاج لرع اشيؿ بط فق

حماية لممرأة ك صكنا لمنسؿ مف الضياع كريما مبنيا عمى اإليجاب ك القبكؿ ك اإلشياد ك في ذلؾ 
ك اليالؾ ك ىك النظاـ الذم إرتضاه ا سبحانو ك تعالى ك أبقى عميو اإلسالـ ك قد أكد الرسكؿ 

يا أييا " ما جاء مف ربو في أحاديث عديدة عمى أىمية ىذه العالقة فنادل  صمى ا عميو ك سمـ
. "ـ يستطع فعميو بالصـك فإف لو كجاء الشباب مف إستطاع منكـ الباءة فميتزكج ك مف ؿ  

في رار الستماعمى ف جيزكلدرة اقدـ لى عؤدم اتؿ قيراع فشؿ أكزكاج لذا اىدؼ يصاد قك
لذلؾ فقد رخص ا تعالى في كتابو الكريـ الطالؽ الذم  ؿالنفصاالى كف إيمجأكجية زكلة الحياا

ء عة إلنياركلمشاسيمة كلا نوأال ، إالى ؿ إلحالض ابغأنو ف أمـ غربالر خيؿ أكحيعتبر ى 
. رارالستماليا در يقـ لتي لاجية زكلت العالقاا  

كمييما ف أك جيزكلد احأليا رض لتي يتعة المعاناؼ اتخفيؿ جف أمؽ الطلـ اإلسالرع اشك
قىا مي " : لو تعالىكعنيما لقررلضافع رلة كمحاك ٍف يىتىفىرَّن ـ اظنك ىك ، 2"ۚ  ٍغًف المَّنوي كيالا ًمٍف سىعىًتًو كىاًِإ
ما بينيء لبغضاكالضغينة دت اشتإذ ا ففيطرلف اال تنتيي بيت عازانت كلمشكالج كعالكف ليي يكإ

    ذف كما نص عميو الشارع الكريـ ك شرحتو السنة النبكية الشريفة يعد البديؿ العادؿإك الطالؽ 
راعتو الشريعة اإلسالمية بشركط ك آثار عمى النحك الذم  ك المنصؼ إلنياء أية رابطة زكجية ك

. يحفظ لكال الزكجيف كرامتو ك شرفو  
رة ألسكف افي قانزكج لمردة لمنفرادة اباإلؽ الطلكع اضكمك ستنا ىدرالو في كما سنتناك

ر أف باعتباؾ لذإلسالمية في ايعة رلشر اسايكف لقانزكج، كالمؿ صيؽ أحؽ الطفال، رمئزالجا
عمييا ت لتي نصاجية زكلاة طبرالؾ افكر صف مكرة صك ىك - زكجلا –ر ألخيذا اىد لعصمة بيا
لخمع ب الى جان، إ27/02/2005المؤرخ في 05-02ر ألمف امرة ألسكف اقانف م 48دة لماا
 .جيةزكلة الحيارار استمف اجة مزكلررت اتضؽ إذا ميطلتكا

 

  13.آلية رات، الحجكرة  اس .1
 130.آلية ء، النساكرة اس .2
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ع الطالانا في غبترلى زكج إلمردة لمنفرادة اباإلؽ الطلا نا لمكضكعرختياب اسباكد أتعك

ىا رلتي يثيؽ االطلت اشكاالد إيدتحؿ جف أم، كماتناكمعمراء ثك إ ؽالطلكع اضكعمى مر كثأ
ت إلشكاالاه ذىف مؿ لمتقميكؿ حمت كحاراقتاضع كلة كمحاكبيقو طتء ثنارم ائزالجرة األسكف اقان
ـ مالكا ِإةطحادل إعمى مرؼ لتعؿ كالمجتمع ككاة عمى ظلمحافابالتالي رة، كألساة عمى ظلمحافكا
. كصلنصافي كد جكلماني كلقانراغ الفامناقشة ؽ كالطلكع اضكبمرم ئزالجرع المشا

التزايد المستمر لنسبة في كع ضكلماىمية ر أيظالجتماعي تد الصعياعمى رل خأجية ف مك
ه في دكربرع لمشـك ايقؽ كأف الطلمتعمقة بالالمنصكص عي تفعيال دمما يست مجتمعنافي ؽ الطلا

إلسالمي ف ايدلر ااإطفي ؾ لكف ذيكأف عمى ؾ لتفكف امرة ألساى يحمي حترة اىظلاه ذىرة محاص
إىتماـ مف طرؼ الباحثيف الجزائرييف حكؿ مكضكع ىناؾ قمة  كما أنو كفلمقاندر مصك ىذم لا

 . الطالؽ رغـ خطكرتو عمى األسر ك المجتمع
  

 رةألسكف احيا قانطرلتي يت اإلشكاالـ اىؽ كأالطلاماىية راز بإلى إستنا دؼ دراتيك
ه ذال ليكحمؿ تشكد لتي قت احاراالقتـ ايدلة تقكمحا، كنيةكلقانكص النصؽ ابيطتء ثنارم أئزالجا
. نيةكلقانكص النصكاإلسالمية ايعة رلشـ احكاف أبيؽ فيكلتالة كمحاذا كت، كإلشكاالا

  
 :لتاليؿ اإلشكاطرح النا ف يمكؽ ما سبؿ خالف مك       

 
 ؟ بيعتياطماىي ؽ كالطلكع اضكفي مرة ألسكف اىا قانرلتي يثيت اإلشكاالاما ىي  -
 ؟ غامضةكر ألمض ابعرؾ تؽ أـ الطبالؽ ما يتعمؿ كرم ئزالجرع المشكؿ اتناؿ ى -
 رم؟ئزالجرة األسكف احيا قانطرلتي يت اإلشكاالامعالجة ف يمكؿ ى -
 دد؟لصذا افي ىدـ تقف أف لتي يمككؿ الحماما ىي  -
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ؼ صكقمنا بث حي رف،لمقاكالتحميمي كاصفي كلالمنيج اتبعنا االشكالية اه ذىف لإلجابة عك
ت إلشكاالراج انية الستخكلقانكص النصض ابعؿ تحميكماىيتو ر كؿ ذخالف مؽ الطلكع اضكم
       .إلسالميةايعة رلشـ ابأحكاؾ لذنة رمقا، كبيقياطتء ثنااحيا طرلتي تا

كؿ لتي تتنااجع رالمالمتمثمة في قمة ت اباكلصعض اسة بعدرالاه ذقيامنا بيء ثناأجينا د كاقك
. تلمجالت اعمى صفحا رةلمتناثت المقاالض افي بعكرد ال ما ؽ إالطلت اشكاالإ
  

مكانية دـ إلى عإباإلضافة ، قةر دكثؿ أبشكث لبحامعو ؿ ستحاامما ت قكلؽ الضيظرا نك
رم لتي تثالصمح ت االكمحاؿ فشح أك نجادل مؽ كالطلخاصة بالت اإلحصائياالى كؿ إصكلا
. حساسيتوكع كضكلمذا اصية ىكلخصؾ لكذبحثنا كع ضكم

  
كم يحتؽ كالطلاماىية كؿ، ألؿ الفصالنا في كتناث حيف لى فصميإبحثنا ـ تقسيـ تك قد 
ذا ككعا رشك يفو لغة رتعث حيف مؽ الطلـك الى مفيكؿ إألث المبحاقنا في طرتف، عمى مبحثي

. ؽالطلـ اقساألى ر إألخيافي كعيتو ركمشؿ ليكدلى حكمو إباإلضافة رم، ئزالجرة األسكف افي قان
 

ذا ك، كمقةطلمؽ كامطلمالمتمثمة في كاؽ الطلف اكاأرلى إقنا فيو طرتد لثاني فقث المبحاما أ
. ؽالطلع ايقاإعمى كاردة لكد القير اكذلصيغة مع ا

 
عمى ؾ لذككم يحتكشكاالتو ؽ ِإكاالطلراءات اجإ فقد تناكلنا فيولثاني ؿ اما بالنسبة لمفصأ

فع ركيفية ف لبياؽ الطلكل اعدلتقاضي في راءات اإلجكؿ ألث المبحاخصصنا ث حيف، مبحثي
. ؽالطبالـ لحكا دكرغاية ص لىإىا رسيكل كعدلا

 
لمتعمقة رم ائزالجكف القاناىا رثاألتي ؽ االطلت اشكاالـ إىألنا فيو كلثاني فتناث المبحاما أ

. فيرلعؽ االطلذا اكراث، كلميدة كابالع
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ق الطلاماهیة ........................ .........:..............ولألل الفصا  
 
 قالطلاماهیة : ولألل الفصا

ـ معالت سزكاج كأرلاعمى ـك لتي تقرة األسامكانة راز بإإلسالمية عمى ايعة رلشت اصرح
أىدافو  فمكية رألست العالقااعمى ظ لمحفات لضماناف اتو بسمسمة مطحازكاج كألذا اىداؼ ىكأ

ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىٰى  :"ل النكع البشرم مف خالؿ التناسؿ لقكلو تعالىالحفاظ عؿ مىٍقنىاكي يىا أىيُّييىا النَّناسي ًإنَّنا خى
فيكا  قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي مىكيـٍ  ًإفَّن  ۚ  كىجى ًميـه  المَّنوى  ًإفَّن  ۚ   قىاكيـٍ أىتٍ  المَّنوً  ًعٍندى  أىٍكرى ًبيره  عى .  1"خى

 

: تعالىلقكلو باإلضافة إلى تحقيؽ الراحة ك الطمأنينة ك المحبة ك التراحـ بيف أفراد األسرة       
ـٍ أىٍزكىاجن " ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي مىؽى لىكي ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى دَّنةن كىرىٍحمىةن كى ـٍ مىكى عىؿى بىٍينىكي ًلؾى  ًفي ًإفَّن  ۚ  ا ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كىجى  ذٰى

يىاتو  كفى  ًلقىٍكـو  آلى  2"يىتىفىكَّنري

 

نيا اف تعكر صفكىا ك ما عمى أك بينت أف الحياة الزكجية قد تتخمميا بعض العكارض مف ش 
 .الزكجيف إال الصبر ك التسامح لتجاكزىا

  
ح إلصالطرؽ اجميع ذ ستنفاد ابعذا ىركرة، ال لمضإباحتو أما ت أف بينؽ كالطلت ابغضـ اث

 :"ل لقكلو تعاؿ رحلمبر اغيرب بالضء نتياكالمضجع افي ر ليجالى إة ظعكلمف اية مدابؽ، فيكلتكا
افيكفى نيشيكزىىيفَّن فىًعظيكىيفَّن كى  ًتي تىخى اًجًع كىاٍضًربيكىيفَّن كىالالَّن كىيفَّن ًفي اٍلمىضى فإف لـ تنفع ىذه ، 3"ۖ  اٍىجيري
ٍيره " : دخاؿ طرؼ ثالث لقكلو تعالىإالطرؽ نمجأ إلى اإلصالح بينيـ ك  ٍمحي خى ك قاؿ  4"ۗ  كىالصُّي

ٍف ًخٍفتيـٍ ًشقىاؽى بىٍيًنًيمىا ؼى " :ايضا فًِّؽ المَّنوي كىاًِإ ا ييكى حن ا ًمٍف أىٍىًميىا ًإٍف ييًريدىا ًإٍصالى كىمن ا ًمٍف أىٍىًمًو كىحى كىمن اٍبعىثيكا حى
ا  ًبيرنا ۗ  بىٍينىييمى ًميمنا خى  .5"ًإفَّن المَّنوى كىافى عى

 
ت عدمتى ردة لمنفاتو رادبإؽ الطلع ايقاإفي ؽ لحزكج الم االسالمية يعةرلشطت اعذا أليك

 .جيةزكلانو مالكا لمعصمة كلكؾ لك ذجة زكلإرادة الى إلحاجة كدكف اليو ركرة إلضا
 
 
 

 

  13.آلية رات، الحجكرة اس     1
، الكرة اس    2  21.آلية رـك
  34.آلية ء، النساكرة اس    3
 128.آلية ء، النساكرة اس   4
 35.آلية ء، النساكرة اس   5
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ق الطلاماهیة .......... .........:............................ولألل الفصا  
 

لى ماىية ؿ إلفصذا افي ىطرؽ سنتك لمزكج رادة المنفردةباإلؽ الطلك ابحثنا ىؿ مجاك
. عميوكاردة لكد القيكاكانو ؽ كأرالطلا
 :و اقسام الطالقوم مفه: ولألث المبحا

 
ؿ خالف قسامو مذا أككحكمو ؽ كالطلـك الى مفيث إلمبحذا افي ىطرؽ لتكؿ اسنحا

: تاليةلب االطلما  
  :ماهیة و حكم الطالق: ولألب الطلما

كؿ سنتناؾ لد ذبعؽ أ ج ك كيفو في رتعـ عا ثرشكلغة ؽ الطلافي ىذا المطمب رؼ سنع
. عيتوركمشؿ ليؽ كدالطلـ احك  

ق الطلف ایرتع: ولألرع الفا  
(: المفهوم اللغوي للطالق) لغًةق الطلا -الأو  

 ؽمؽ ج طُّي اًلطكتو فيي رتكيا جف زكعت بان: جياف زكمرأة لمت ا -القانط -ؽٌمط" -
ـ كيرت: موكقؽ مد، طتباع: مقات، طمقط: عقالياف مت نحما: لناقةت ا-ؽ كلج طكاالقة كط
خال ر ألسيكاحيا رشي سكالمكامقيا رأة طي لمؽ امزكاج، أطلد اقيف خالىا ع: جيارأة زكلمـ كاقيرفاك

 1".سبيمو
ر لٌشعـ كاقيرفاـ ككيرت: موكقك -زكاجلد اىا عمى قيَّنخال، تورأمؿ اجرلاميقا طتؽ مَّنط" -

 2."تخمى عنو، هرىج
ؽ الطًمؽ كميطٍ ًمؿ قيء ميقو لمنساطتر كثف فإؽ، ٌمطمك ميقان فيطتو ترأمؿ اجرلؽ امط" -

، ىاربغيؽ الطفيي رب قب في لغة باؿ كقتب باف مؽ مطلتي تاىي ت مقؽ كطالطلؿ األصكا
ؿ لحاعمى دؿ يب كيرا فالتىدحكعى رتة كمخالت كان، إذا ىاربغيؽ الطبي نعجة ارلفاؿ اقاك
ًت ًمقىكأيطٍ في سبيمو ب ىؽ أم ذمطعنو فانت خميكه رسات إحممر إذا ألسيت امقؿ أطيقاؿ، النحالكا
 3".ءتشاث عى حيرسمة تريضا مؽ أالطناقة د كبال قيف بضمتيؽ مطه ناقة كعقاليا ف لناقة ما

 

 470.، ص1973ت،ركبيرؽ، لمش، دار ا21ـ ، طالعالكالمغة افي د لمنجا،عي كلمسكؼ امأل 1
 18.، ص1973دا، كنركس، مكتبة الركس ، الث يدلحابي رلعـ المعجا ،رلجيؿ اخمي 2
 224.ر، ص مصرة، لقاىث، ايدلح، دار ا رلمنيح المصباا ،رملمقامي كلفيا عميف بد محمف بد حمأ 3
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ق الطلاماهیة ... ........:...................................ولألل الفصا  
 

الطالؽ مشتؽ مف أطمؽ بمعنى ترؾ ك بعد ك ىك في األصؿ إسـ مصدر لطمؽ يقاؿ طمؽ "-
الرجؿ إمرأتو بالتشديد ك اصؿ معناه رفع الكثائؽ ك الترؾ مطمؽ سكاء اكاف حسيا كقيد الفرس أك 

 1"قيد الزكاج ك ىك مأخكذ مف اإلطالؽمعنكيا ؾ
: عارشق الطلا -ثانیا  

 2."معنىد قيك ىذم لح النكاالة إزا: "لحنفيةافو رع   -

  3."كصمخصؽ يطربف جيزكلف ابيدة لمنعقالعصمة ؿ اح: "لمالكيةافو رع -
 4."هكنحؽ كالطلظ ابمفح لنكاد اعقؿ ح: "لشافعيةافو رع -
  5."وبعضح اك لنكاد اقيؿ ح: "لحنابمةافو رع -

 لمطالؽؿ شامؼ يربتعركج لخالنا ف يمكب ىذمؿ كد عنؽ الطلؼ ايرلى تعطرؽ إلتد ابع
حة راصؽ الطلد اتفيظ لفارة كأبعباؿ الستقباؿ كالحاافي ح لنكاد افع قير: "كىكإلسالمي الفقو افي 
 6".معنىأك 

اك حؿ عقد النكاح بمفظ الطالؽ ك نحكه أك رفع قيد النكاح في الحاؿ " كما عرؼ عمى أنو 
الماؿ بمفظ مخصكص فحؿ رابطة الزكاج في الحاؿ يككف بالطالؽ البائف ك في الماؿ يككف 

 7"بالطالؽ الرجعي

   
 

 
 
 

 
 
 
 .27، ص  2013الطالؽ في المجتمع الجزائرم ، دار ىكمة ،  ،ناجي بمقاسـ عاللي 1
كض معد لشيخ عمي محمؽ اتحقي، ئع رالشب اتيرلصنائع في تائع داب، لحنفيالكساني كد امسعف بر بي بكف أيدلء اعال 2
  182.، ص1997ركت، بي،لعممية ب الكت، دار الىكألابعة طلف، اإليماب اكتا، بعرالزء الجكد، اجكلمد اعبد حمدؿ ألشيخ عاكا
  81.، ص2001دكة، لنراث ، دار الميت كالمعامالدات كالعباافي جميع ؾ مالـ إلماب اىذلمؾ لسالؿ اليد، د سعد محمد محم 3
ؽ تحقير، لكبيرح ابالشركؼ لمعز اجيكلرح افي شز يزلعا ،يني زكلقافعي رالـ ايرلكد اعبف بد محمف بـ يرلكد اعبـ لقاسابي أ 4
ؽ، الطل، الخمعذكر، النـ، القسداؽ، الصح، النكااتتمة  -فلثامزء الجكد، اجكلمد اعبد حمدؿ ألشيخ عاكض ، امعد لشيخ محما
  479.، ص1997ركت، بي، لعمميةب الكت، دار الىكألابعة طلا
بعة طل، ابعرالزء الجكم، الضناف اميد أمحمؽ تحقيع ، القناف افي متع لقناؼ اكشا ،نيكلبيس ايف إدربس نكيف بكر منص 5
  205.، ص 1997ركت، بيب، لكتـ اعال، لىكألا
 194.، ص 1997ر، ئزالجب، الكتر اقص، كف لقانكاة يعرلشافي رأة لمكؽ احق،دادم ممياني بغم الكم 6
   28، ص  2013الطالؽ في المجتمع الجزائرم ، دار ىكمة ،  ،الليلقاسـ عبناجي  7
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ق الطلاماهیة ..... .......:.................................ولألل الفصا
 
 

: ونقانلافي ق الطلا -ثالثا  
كر صف مكرة كصؽ الطلر اكذبط كتفى فقؽ كاالطلؼ ايرلتعرم ئزالجرع المشرض ايتعـ ل

د عقؿ يح" 02/05رالمف ؽ أ ام 48دة لماص انراء ستقؿ اخالف مؾ لكذجية زكلاة طبرالؾ اف
كرد ما دكد جة في حزكلف امب مطبف أك جيزكلاضي رابتزكج أك لرادة ابإـ يتذم لؽ االطبالزكاج لا

 1".كفلقانذا اىف م 53-54ف تيدلماافي 

ف طرؽ كتفى ببياؽ كاالطني لمكقانؼ يرتبني تعف عزؼ عد قرع لمشظ أف امنو نالحك
لة كمحاؾ لذفي كو طبكاضككانو ف أربياكيفو رلى تعإحقيقة طرؽ يتـ لكجية زكلاة طبرالؿ انحالا

. لفقييةؼ ايرلتعادل احإيقع عميو لتبنيو زاـ لتف أم امص منو لتمم  
ؾ أف لذلفقو ء اسع عمماككما تؽ، الطلمتعمقة بالكر األماسع في كيتـ لأ  ف ؽفإذا بيك

 2.مفصالء ما جات جممرة أألسكف اقانف م 48دة لماا

عیته رومشل لیودحكمه : لثانيرع الفا  
: حكمه -الأو  

في ء لفقياؼ اختالف اال عـ أكنتكمؽ الطلرم التي تعتالخمسة ـ األحكاالى طرؽ إنتؿ أف قب      
ف يذفال. لسنةرآف كالقف امف ىيرالبكالحجج ف ايدإلباحة مستمظر أك الحك اىؽ أالطألصمي لمـ الحكا
يىا أىيُّييىا النَّنًبيُّي ًإذىا طىمَّنٍقتيـي النِّسىاءى ":لو تعالىكلقدكا ستناإلباحة ؽ االطلافي ؿ ألصف ابأكف لكيق

ـٍ تىمىسُّيكىيفَّن أى :" لوكقك 3"ًتًيفٌ قيكىيفَّن ًلًعدَّن فىطىؿِّ  ا لى ـٍ ًإٍف طىمَّنٍقتيـي النِّسىاءى مى مىٍيكي نىاحى عى ٍك تىٍفًرضيكا لىييفَّن الى جي
ةن  ع يقاإلعصمة في اه دبيذم لزكج الاعمى ح ال جناؽ كالطلاباحة د إىنا تفيت فاآليا ،4"ۚ  فىًريضى

لو كؿ حي يقكلزؿ اجتو حتى نؽ زكمَّنـ طسمك عميو اصمى كؿ سرلأف السنة ف الة مدالؽ كاالطلا
 .ظكرلمحؿ النبي ال يفعكامة كامة قكاجعيا فإنيا صرا
                                                               

ف لمتضما 1984ك نيكي 9في ؤرخ لما 84-11 ـقكف رلقانـ ايتمدؿ كيع 2005ر يرافب 27في ؤرخ لما 05-02ـ قر رألما 1
 2005.ر يرافب 27يخ ربتا 15دد لع، اسميةرلدة ايرلجرة، األسكف اقان
، لىكألابعة طلا -رمئزالجرة األسكف انة في قانرسة مقادرا-إلسالميالفقو افي د الكألكؽ احقؽ كالطلـ احكا، أبي بختيرلعا 2
  10.، ص 2013ر، ئزالج، الحكمةكز اكن
 1. آليةؽ، االطلكرة اس 3
 236.آلية رة، البقكرة اس 4
    

 
 

                                                                                         7              

https://equran.me/tafseer-5218-65.html
https://equran.me/tafseer-5218-65.html
https://equran.me/tafseer-5218-65.html
https://equran.me/tafseer-243-2.html
https://equran.me/tafseer-243-2.html


 
 

ق الطلاماهیة ..... ........:.................................ولألل الفصا
 
 

 

ـٍ فىالى " :لو تعالىكلى قدكا إاستنفظر لحؽ االطلافي ؿ ألصكف أف الكيقف يذلاما أ فىًإٍف أىطىٍعنىكي
مىٍيًيفَّن سىًبيالن   كعممنذا ػػػػػػىـ كػػػػػػػػمكظي ػػػػػػػػػػة بغػػػػحاجدكف ػبؽ الطلد أف اآلية تفياه ذى، ك 1" ۗ  تىٍبغيكا عى

 2"أبغض الحالؿ إلى ا الطالؽ: "ـسمك عميو اصمى لو كلسنة قف امـ، كإلسالافي ظكر محك

 

ح إلصالالة كمحاد بعكبالحاجة دة باحتو مقيظر كأف إلحؽ االطلافي ؿ ألصف امنو فإ ك    
  3.الأك

 

 فحيركرة لمضت عرخصة شربأنو ر  يشعالى كض إمبغؿ بأنو حالر بالتالي بالتعبيك       
د قكجية زكلكؽ احقك دكد ايقيما حأف عمييما ذر عيتف كجيزكلف ابيرة لنفـ اتستحكرة كلعشكء اتس
 4.راؽففؽ فاف كيكـ لؿ إف قي

 
ال لحاجتو ح إألنو ال يباظر كلحؽ االطلافي ؿ ألصأف السابقة كاؿ األقف اجحو مرنذم لكا

ـ فإنيؽ الطألصمي لمـ الحكاإلباحة في ظر كالحكؿ احء لفقياؼ اختالافي ر ألمف ايان ما كاكأ
: ىيكلخمسة ـ األحكاايو رتعتؽ الطلأف اعمى كف يتفق  
 فمؿ ال سبيص كلتي ال منااجية زكلاة طبرالؾ افك في، هرتعبيف لو مكلدمد يستمك: وبجولا 1-
جبا ؽ كاالطلف اكاح إلصالف اعف لحكماز اعجذا عيو فإديستكم قب سبؾ ىناف كا، إذا ىارغي

 5.فلتحصيدؼ اىؽ تحقيدـ لعؽ الطلدث ايحأف لى كلكمي فاألالجنسي ز العجاكحالة 
 
 أكلييا كمية ؿ الميدـ اعأك جتو كؽ زكبحقـ لقياف اعزكج لز اعجؾ إذا لذككف يكك: دبلنا 2-
 6.كؽ احقف مؽ يا في حطيرتفد عنف أك لمساايئة ذبكؾ كلسماسيئة ت كان
 
ذم لا مسيا فيور يطفي ض أك لحيافي ف كاإذا عي دلبؽ االطلافي ؿ لحاك اكما ى: مةرلحا 3-
. دةلعؿ اجؿ أيطكعميو تب تريت   
 

 
  

 34.آلية ء، النساكرة اس 1
دم شاكه بممي رقؿ كامد محمؤكط كنرألب اشعي: ؽتحقيداككد ، بي ف أسن ،لسجستانيزدم األث اشعف أبف سميماداككد بي أ 2

 505.، ص 2009ؽ، مش، دلعالميةاسالة رلؽ، دار االطلاىية راكب باؽ، الطلب اكتا، 3ب، جلشياف امحس
، ص، 1997ر، مص، لجامعيةت اعاكبطلم، دار انيةكقانكسة فقيية درا -فلمسمميد اعنؽ الطلـ، اماؿ إكماد محم 3

  15.،14ص
  200.، ص 1985ء، لبيضادار ال، افةرلمع، دار اـ إلسالافي راـ لحؿ كالحالا، كمضارلقؼ اسكي 4
 ،2012ر، ئزالج، ايعكزلتر كالنشكاباعة طلمدل ليرة، دار األسكف اجية في قانزكلاة طبرالؾ افر ثاكر كآص، يابيس ديدبا 5

  14ص
 62.، ص 2013ر، ئزالج، امةكىرم، دار ئزالجالمجتمع افي ؽ الطل، اعالليـ بمقاس ناجي 6
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ق الطلاماهیة .............. .........:........................ولألل الفصا
 
  

ف نافع عف عكرد لما ؾ لـ ،ك ذثآفاعمو كأف ما رايقع حؽ الطلذا اىأف عمى ء لفقياؽ اتفكا       
 عميو اصمى كؿ سرلد اعمى عيض ىي حائكجتو ؽ زكمطنو أ عنو اضي ر رعمف  بد اعب
 اصمى ؿ اػػػػػػػػػفقؾ، ػػػػػػػػػلف ذػػػػػػػػػػػػػػعـ سمك عميو اصمى كؿ ػػػػػػػسرلب ااطلخف ابر عمؿ فسأـ، سمك

د بعؾ مسأء شاـ إف ثر، يطتـ ثض تحيـ ثر، يطليمسكيا حتى تـ جعيا ثرافمي مره:" ـ سمكعميو 
 1."ءلنسااليا ؽ مطتأف  ر امألتي دة العؾ افتمس يمؿ أف قبؽ مء طشاف ك إ ؾلذ

 
 ؽالطلف اكاذا إذا كو عمى فعمو ىرجح ترفيتؽ، الطلا الى ؿ إلحالض ابغف األ: هةرالكا 4-

 2.ليوك إعدال حاجة تؾ كلذعي ديستدم جب ال سبرر كمبدكف ب
 
 إذاجية زكلة الحياف امص لخالر التيسي ًرعشيؽ الطلف الحاجة ألح مباكف يك: إلباحةا 5-

كء ليو لسإلحاجة د اعنكف فيك، فو بناطلك احمة ف رمؾ لد كذمحال لألحقاف كلمفتر منات صبحأ
 3.منيارض لغكؿ احصر غيف بيا مرر لتضكاتيا رعشكء سرأة كلمؽ اخم
 

: عیتهرولة مشأد -ثانیا
. ؿلعقذا اكع كماالجكالسنة ب كابالكتاؽ الطلاعية ركفي مشء لفقياف ابيؼ ال خال

األصؿ أف تككف الحياة الزكجية مستقرة ك ناجحة لكؿ فكائدىا التي كجد مف : من القرآن الكریم-1
 ك ىي تككيف األسرة ك تنشئة األكالد تنشئة صالحة مف أجؿ ذلؾ أطمؽ ا سبحانو أجميا الزكاج 

ك اخذف منكـ ميثاقا : "زكج بزكجتو بالميثاؽ الغميظ فقاؿ ك تعالى تسمية العيد الذم يربط اؿ
صمى  ذه العالقة بغيض كما ذكر الرسكؿفالعالقة الزكجية مقدسة ك مف يعمؿ عمى فؾ ق" غميضا

 4.ابغض الحالؿ إلى ا عز ك جؿ الطالؽ" في حديث عف عمر عندما قاؿ  ا عميو ك سمـ
ميا سكرة جاء القرآف الكريـ منكىا عف الطالؽ ك مبيحا لو في مكاطف عدة منو ك لعؿ اه

يىا أىيُّييىا النَّنًبيُّي ًإذىا طىمَّنٍقتيـي النِّسىاءى فىطىمِّقيكىيفَّن " ك التي يذكر ا سبحانو ك تعالى في بدايتيا  الطالؽ
. فاآلية جاءت مبيحة لمطالؽ" ًلًعدَّنًتًيفٌ 

 
 
 
 
 
 

  

باعة طفة لمرلمعدة، دار العب اباؽ، الطلب اكتا، 9رم جلبخااصحيح  بشرحرم لباافتح ، عسقالنيلر احجف عمي بف بد حمأ 1
 345.ف، ص لبنار، لنشكا
 44.، ص 1985، ياكرس، سالةرلاسسة ؤم، 4ؿ ، طلحالض ابغأ، ر عتف يدلكر ان 3  34.ؽ، ص لساباجع رلمـ، اماؿ إكماد محم 2
    13-12،ص،ص،2012،عيف مميمة الجزائر،دار اليدل ،م قانكف االسرةصكر ك آثار فؾ الرابطة الزكجية ؼ، باديس ديابي  4
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ق الطلاماهیة ................. .........:.....................ولألل الفصا  
 

تىاًف  :"قاؿ ا تعالى    ؽي مىرَّن كؼو أىٍك تىٍسًريحه ًبًإٍحسىافو  ۖ  الطَّنالى ىذه اآلية فييا  1"فىًإٍمسىاؾه ًبمىٍعري
بياف لعدد الطمقات ك تقديره ثالث طمقات ، ك يجكز الرجعة في اثنيف ك ال تجكز في الثالثة لقكلو 

ا غىٍيرىهي :"تعالى  ٍكجن تَّنٰى تىٍنًكحى زى قىا ييٍغًف المَّنوي :"ك قكلو تعالى 2"فىًإٍف طىمَّنقىيىا فىالى تىًحؿُّي لىوي ًمٍف بىٍعدي حى ٍف يىتىفىرَّن كىاًِإ
كىافى  ًكيمناكيالا ًمٍف سىعىًتًو كى يىا أىيُّييىا النَّنًبيُّي ًإذىا طىمَّنٍقتيـي النِّسىاءى فىطىمِّقيكىيفَّن :" ك قكلو ايضا 3"المَّنوي كىاًسعنا حى
 4"ًلًعدَّنًتًيفَّن كىأىٍحصيكا اٍلًعدَّنةى 

 

جية زكلرم اعؿ في فصكا عرفال يتسكا يتميمك في ىذا التكجيو اإلالىي دعكة لمرجاؿ اف       
رة، لألسدـ ألنو ىؽ الطلابيح أية لما رلقسركرة الضاال كلك  الى إ ؿلحالض ابغؽ أالطلف افإ

أف ال رج إال تخدة لعرة امقيا فتطمت بيك ىكفي بيتيا ء لبقااجبيا ؿ ككامقة بطلممؽ مقيا يحكأف ط
  .تأتي بفاحشة مبينة

نىاحى عى  :"ك قكلو جؿ ك عال      ـٍ تىمىسُّيكىيفَّن أىٍك تىٍفًرضيكا لىييفَّن الى جي ا لى ـٍ ًإٍف طىمَّنٍقتيـي النِّسىاءى مى      لىٍيكي
ةن  ك ( الجماع)ك داللة اآلية أف ال إثـ عميكـ أييا الرجاؿ عف طمقتـ النساء قبؿ المسيس  5"ۚ  فىًريضى

 6.ركرةضأك  لمصمحةف قبؿ اف تفرضكا ليف ميرا ، فالطالؽ في ىذه الحالة غير محضكر، إذا كا
  

ض حائ ىيكجتو ؽ زكمر طعمف بكأف اجعيا ـ راحفصة ثؽ مكؿ طسرلت أف اثب :لسنةن ام 2-
ـ إف ثر يطتـ ثض تحيـ ثر يطليمسكيا حتى تـ جعيا ثرافمي مره: "رلعمؿ فقاؾ لذفي ر عمؿ فسأ
ؿ اق، ك7"ءلنسااليا ؽ مطتأف  ر امألتي دة العؾ افتمس، يمؿ أف قبؽ مء طشاؾ ِإكاف مسء أشا
ؿ قا، ك8" جعةرلؽ كاالطلح كالنكاد اجف ليزىد كجف ىدجث ثال:" ـ سمك عميو النبي صمى ا
    9."ؽبالساذ خف ألمؽ الطلانما إ:" ـسمك عميو النبي صمى ا

 

  229.آلية رة، البقكرة اس 1
  230.آلية رة، البقكرة اس 2
  130.آلية ء، النساكرة اس 3
 1.آلية ؽ، االطلكرة اس 4

  236.آلية رة، البقكرة اس 5
  128.، ص2010ركت، بي، يةرلعصا لمكتبة، ا1ر ، جلتفاسيكة اصف ،نيكلصاباعمي د محم 6
  194.، ص 1980ركت، بيس، لنفائ، دار ا4، ط  سنف أبؾ  مالد اعبك بـ ألإلماش، المكطأ كمرعب تد راحمأ 7
، بيةرلعب الكتء احياار إ، د1، جلباقيد اعبؤاد فد محمؽ تحقي، ماجةف بف اسن، ينيزكلقد ايزيف بد محمف  بد اعب كبا 8
  658.رة، ص لقاىا
، حف ب، دار ا1دم، طباـ آيظلعؽ الحس اشمد محمب يطلابي ؽ اتعمي، نيطقدار لف اسن، ،نيطقدار لر اعمف عمي ب 9 ـز
 885 .، ص 2011ركت بي
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ق الطلاماهیة .............................. .........:........ولألل الفصا  
  
 ا صمى كؿ اسد رعيدف لف مؽ الطلاعية ركعمى مشـ السالء اجمع فقياأ: عالجمان ام 3-

  1.جماعاف إفكاذا ىد حر أينكـ لكجتو ؽ زكمطيؿ أف جرلمكز نو يجـ، ك أسمكعميو 
 رعجميا شف ألتي مالغاية ف كأف اجيزكلف ابيدـك ال تد قركؼ بالمعرة شلعف األ: للعقن ام 4-

أك ربما فسدت الحاؿ قا ريتفأف لى بيما كألف افكاكدة، لمف كالسكث احيف تنتفي منو مد قزكاج لا
. 2بيف الزكجيف فيصير بقاء الزكاج مفسدة محضة ك ضرار مجرد 

 

: عیتهرومشن لحكمة ما -ثالثا  
ًمٍف آيىاًتًو : " لو تعالىكحمة لقرلكدة كالماعمى ـك تقف جيزكلف ابيدة بؤم ةطبك راىزكاج لإف ا   كى

دَّنةن كىرىٍحمىةن  ـٍ مىكى عىؿى بىٍينىكي ا ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي مىؽى لىكي يىاتو ًلقىٍكـو ًإفَّن ًفي ذٰىؿً  ۚ  أىٍف خى ؾى آلى
كفى   3"يىتىفىكَّنري

مع ء لبقاف اال مدبف فيطرألصمح لمؿ الحك اىؽ الطلف افإـ لخصاد اشتكس كالنفرت اتنافذا إؼ     
: رعمث يدفي حـ سمك عميو الو صمى كىتو لقراكـ غرلحاجة ح مباك في، 4لضغينةرة كالنفا
 ."ؽالطلا الى ؿ إلحالض ابغا"

 
رض لتي يتعت االحتماالظركؼ كالؿ احسابا لكؿ قعيا يعمكانا يـ دإلسالف األؽ الطلرع اشك

ؽ لضيرج كالحالى ؤدم إما يؿ كف لمجتمع مرة كاالسرد كالفاقاية كعمى رص حف كإلنسااليا 
ـز لك ال": "ئعرالشكؿ اصأ"في كتابو ؿ فقاـ بينتازم النجميكؼ الفيمساليو طف إما فذا ىرر، كلضكا
ر، كال منيا لآلخد كاكبيا كلضغينة قمت األكمء جفاف ا معمى ما بينيمء لبقاف اجيزكلكف القانا
د عنة لحياس ايمتم، كىما صاحبودحؿ أييمد ق، كسيمة تمكنوكمنو بأية ص لخالالى إسعى ك

 5.هرغي

 

 

، دار 1كف، طنة بالقانرسة مقا، درالشافعيةكالحنفية ف ابيؽ الطلزكاج كالا –رة ألسـ احكا، أنيكلباماعمي ر با بكؿ أسماعيإ 1
 230 .، ص 2008ردف، أل، ايعكزلتر كالمنشد لحاما
 57ص ، 2013،دار ىكمة ،الطالؽ في المجتمع الجزائرم  ،ناجي بمقاسـ عاللي 2
، الكرة اس 3  21.آلية رـك
ر مص، نيةكلقانب الكت، دار ا1ف، ججيزكلف ابيؽ يرلتفؽ، االطلزكاج، الا–لشخصية كاؿ األحاعة كسكمدم، لجنر انصد حمأ 4

   126.، ص 2006
    211 .ؽ، صلساباجع رلم، ابيرلعج ابمحا 5
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ق الطلاماهیة ....................... ........:...............ولألل الفصا  
 
 قالطلم اقساأ: لثانيب الطلما 1-

 

 .ساسوأعمى د يعتمذم لر المعيااب بحسـ قسادة ألى عؽ إالطلكع ايتن
  
ابقته للسنة طمث حین م: ولألرع الفا

 .عيدبؽ الكط سنيؽ الطلى إابقتو لمسنة طمث حيف مؽ الطلـ اينقس
  

: لسنيق االطلا -الأو  
يمسيا ـ لر يطفي دة كحكامقة كف طيكك أف ىرع كلشاليو دب إنذم لاجو كلاقع عمى كالك اى"

 1."عيرشؽ الك طفيو في
 
 2"وركطشـ سمك  عميو اصمى كؿ سرلاسمتو سنة ذم رلؽ االطلك اى"لسني ؽ االطلا     
: ىيك
ؽي  :"لو تعالىكقؿ ليدلكاعة دبدة حكاعمى زاد فما ر، أم كثأال دة حكامقة كف طيكأف  -1               الطَّنالى

تىاًف  ك ۖ  مىرَّن ، 3"ۗ  ؼو أىٍك تىٍسًريحه ًبًإٍحسىافو فىًإٍمسىاؾه ًبمىٍعري  
، مقةؼ طكنص، مقةض طمقة كاممة ال بعكف طيكأف  2-
س، نفاض أك ال في حير يطقعا في كف كايكأف  3-
، فيوؽ مذم طلر ايطلامقتو في طمؽ مطلماأ طال يأف  4-
ؽ، الطلذا اىؿ جعي قبؽ رالف طتيا مدقعا في عكف كاال يكأف  5-  
، ال عمى بعضيارأة لماجممة  عمىؽ الطلؽ امطلماقع كيأف  6-  
 4.عيدبؽ الك طفي، بعضياركط أك لشاه ذىت نتفف افإ    

 
 
 
 
 

 

 

، العمدار ا 1   45.، ص 2001ر، ئزالج، ايع كزلتر كالمنشـك لعمكف، دار القانكايعة رلشافي ؽ الطلزكاج كالـك
، 2005ر، مص، نيةكلقانب الكتدار ا، عيتياركمشدة، لعؼ ايرتع –ؽ الطلراؽ أك الفب اعقء لنسادة اعدم، لجنر انصد حمأ 2

 97.ص 
  229.آلية رة، البقكرة اس 3
 27,26.، ص،2005ف، لبنار، لنشكاباعة طلمرؼ لمعااسسة ؤم، 2، ط4، جلتو كأدلمالكي الفقو ا ،راىف طبب محبيا 4
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ق الطلاماهیة ..... ........:.................................ولألل الفصا  
 

: عيدلبق االطلا -ثانیا  
ـ حك، كمةدلمتقركط الشف امر كثرط أك أنتفى منو شاما رع أم لمشؼ لمخالؽ االطلك اىك

. راـحأك ه ركما مكإعي دلبؽ االطلا  
، جعي سبقوؽ رالف طمدة ع في عقكال، كامسيا فيور يطقع في كالك اه ىركلمكاعي دفالب

ركء بالقد تعتؿ ىدرم تيا فال تدفي عرأة لماعمى س لتمبياىة رالكاعمة ، كمقةطلض اقع في بعكالكا
 1.كطءلؾ الف ذمت حممد قكف تكؿ أف الحتماؿ، لحماضع كبأك 
 

عمة رأة كلمزء اقع عمى جكالكاقع ثالثة كالس كالنفاض أك الحياقع في كالك اىراـ لحاعي دلبكا
جتو ؽ زكمؽ إذا طمطلمف امقة ألطلماعمى دة لعؿ ايطكتك ىس لنفاض كالحيافي ؽ الطلـ ايرتح

 2.مقيا فيياطلتي ض الحيـ ايادة ألعاىا في د زادقكف يكض لحيافي 
 

ـ حكاألى ؾ إلذجع في ريك عي دلبكالسني ؽ االطلاعمى ص ينـ لظ أف ؽ أ ج لمالحكا
 05-02.ر المف ؽ أ ام 222ص ـ نؽ فكإلسالمية ايعة رلشا

 

جعة رالمامكانیة ث إحین م: لثانيرع الفا  
ف بائؽ الكطجعي ؽ رالطلى إجعة رالمامكانية ث إحيف مؽ الطلـ اينقس  
: جعيرلق االطلا -الأو  

ر غيف تيا مدفي عت لزاىي ال كجتو ع زكجاؽ إرالطيقاعو لمد إبعزكج لؾ ايممذم لك اىك
 3.فيديدجر ميد كلى عقإحاجة 

لثانية ما كالى كألامقة طلافي ذا ىكجعيا كف ريككج أف زلاقعو كيذم لؽ االطلافي ؿ ألصكا
تىاًف  ﴿: لو تعالىكتيا لقدمقة في عطلماجة زكلت امدا ؽي مىرَّن كؼو  فىًإٍمسىاؾه  ۖ  الطَّنالى  تىٍسًريحه  أىكٍ  ًبمىٍعري

 فتكـ لك لكحتى رط شد أك قيدكف ة ظية لحأجعيا في رايزكج أف لايع طيست، إذ 4﴾ ًبًإٍحسىافو 
جعيا أك راجعيا رايـ لدة كلعت انتيإذا اما ، أجية قائمةزكلاجعة تبقى رلؿ اباستعماضية فراجة زكلا

 5.فلبائالى إجعي رلؽ االطلف امرج نتيائيا فإنيا تخد ابع
   

 
 28ص المرجع السابؽ، ،راىف طبب محبيا 1
 29ص ،نفسوالمرجع  2

  177.، ص 2008ر، ئزالجا ،نيةدكلخم، دار ا1دؿ، ط لمعرم ائزالجرة األسكف اقانرح شد، شيرلايخ كشف ب 3
  229 .آلية رة، البقكرة اس 4
  50.، ص 2007ر، ئزالج، امةكىؽ، دار الطلزكاج كالا-رة ألسؤكف المتقاضي في قضايا شؿ اليدة، دالنؼ دسكي 5
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  قالطلاماهیة ............ ...........................:.......ولألل الفصا
 

ـ قؼ رمم 1986/2/10 يخربتادر لصارار القؿ اخالف مء لقضاابو ذ خأما ذا ىك
ف يقع مذم لؽ االطلإف اإلسالمية ايعة رلشـ احكاأفي ء قضاكعميو فقيا ؽ لمتفف ام" 39463

ب مطعمى زؿ نما نإعيتو ألنو جف رمر لقاضي بو ال يغيـ احككاف  ِإجعيرلؽ االطلك اىزكج لا
جة زكلافعو دتكض عمى عء بناكؿ أك خدلؿ ايقع ما قبذم لك اىف لبائؽ االطلاما ؽ، أالطلا
ب مطعمى ء لقاضي بنااقعو كيذم لؽ االطلؾ الذك، كجيةزكلاة طبرالف امص جيا لمتخمزكل
. ررلضافع دجة لزكلا  

ؾ لذلكإلسالمية ايعة رلشدئ امباكـ قا ألحكارخد يعدأ لمبذا اىؼ بما يخالء لقضاإف ا        
 1."بائناؽ الزكج طلرادة ابإؽ الطلر اعتبذم الرار القض انقب جكيست

 

: نلبائق االطلا -ثانیا
 :فعاكنك ىد كيدجد ال بعقإمقتو طجعة مرامؽ مطلمافيو ؾ ال يممذم لك اىك
 

 ءانقضد اجتو بعزكجع رايأف فيو زكج لايع طيستذم لك اىك :رىنة صغوبینن لبائق االطلا 1-
 2.لثانيةكالى كألامقة طلافي ؽ الطلف امكع لنذا اىكف يكد كيدجد عقر كبميدة لعا

  
 تمقاطلافيو جميع ذ ستنفد اقزكج لكف ايكذم لؽ االطلك اىك :رىنة كبوبینن لبائق االطلا 2-

ر بميد يدجف جيا مزكيتأف لو ىنا ف مقيا فيمكـ طثر خؿ أجت رجزكتإذا ال إجعيا رافال يث لثالا
ا غىٍيرىهي " :لو تعالىكلقؾ ل، ذ 3فيديدجد عقك ٍكجن تَّنٰى تىٍنًكحى زى ،  4"فىًإٍف طىمَّنقىيىا فىالى تىًحؿُّي لىوي ًمٍف بىٍعدي حى
در لصاا رارلقا ؿخالف مء لقضاابو ذ خ، كأ05-02ؽ أ  51ؿ ـ خالف مؽ أ ليو ب إىذما ذا ىك
جع رايف أف ال يمك: "نوأنا كقانك عا رشرر لمقف ام 551176ـ قؼ رمم 1998/2/17يخ ربتا
. "ءلبناد اعنيا بعكت يمأك منو ؽ مطتكه رغيزكج تتد أف ال بعإمتتالية رات مث مقيا ثالف طم

   
 

  
 48.، ص 2007ر، ئزالجدل، اليرة، دار اني لألسكلقانؿ اليدلر، اصقؿ نبيكر كلعد حمأ   1
  37.، ص 2007ر، ئزالجـ، ايرلكرآف القب كالمكتاد شرل، دار ا1س ، طركلعاتحفة  ،ميكبيد محمػ   2
. جع نفسورلما 3  
 230.آلية رة ،البقكرة اس 4
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ق الطلایة ماه............................ ........:..........ولألل الفصا  
 
عمى ء بناف لبائؽ االطبالكا لما قضس لمجمة اقضاأف فيو كف عطلمرار القف امت لثابا

كا بقكط 05-02ؽ أ  57ـ ـ حكاكا أقريخـ لـ فإني، جتو ثالثازكالقو لطبـ ماميزكج ألايح رتص
  1. 171، ص 2000، 1دد لعـ ؽ، ا" فعطلض افريح برلتصف ابيقا سميما مما يتعيطتكف لقانا

رات أك مث ثالرر لمتكظ اقع بالمفؽ إذا كالطلف امكع لنذا اىف في شأء لفقياؼ اختماد قك
؟ جعيف أـ ريقع بائؿ فيرة شاإ  

ألنو ؾ لدة كذحكامقة ر طنو عمميا يعتبأال إضح ر كاغيص لنرم ائزالجرة األسكف افي قانك   
ؽ  49ص ـ نب خاللو حسف ال مت إال يثبكقضائي ـ ة حكطسكاال بإنية ال يقع كلقانالناحية ف ام
 2 02-05أ 
 
: جعيرلق االطلن اتبة عرلمتم األحكاا-أ  
: منياـ حكادة أجعي عرلؽ االطلاعمى ب تريت  

، 05-02ؽ أ  50ص ـ فقا لنزكج كلالتي يممكيا ت امقاطلدد اعص نق 1-
، 05-02ف ؽ أ م 60ك  58دة ـ لعاجعة في رالمف امكاإ 2-
زؿ تبقى في منأف فعمييا دة، لعاة في جزكلت امداال حال ما كممكا ؿ يزجعي ال يرلؽ االطلا 3-

، 05-02ؽ أ  61ـ جية زكلا
، 05-02ؽ أ  132ر ـ آلخاىما دحرث أي 4-
جعة رلافي زكج لؽ احط يسق 05-02ؽ أ  49ـ لصمح الة كمحار ثؽ أالطلـ احكدكر بص 5-

 053-02 .ف ؽ أم 50ؽ ـ فف كبائؽ الطلايصبح د كيدجد ال بعقإ
    
 

 
 

ت عاكبطلمكاف اي، د2005ت يالدتعر خآلعميا مع المحكمة ء اقضادات باجتياـ عدم -رةألسكف اقانش، لعيؿ افضي 1
 50.، ص 2007ر، ئزالج، ا2، طلجامعيةا
 178,177.ؽ، صلساباجع رلمد ، اشيرلايخ كشف ب 2
، ص، ص 2007ر، ئزالج، الجامعيةت اعاكبطلمكاف اي، د1، ط1رم، جئزالجرة األسكف اقانرح في شز جيكل، ابيرلعج ابمحا 3

316 ،.317  
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ق الطلاماهیة .............................. .........:........ولألل الفصا  
 

 
: رى نة صغوبینن لبائق االطلن اتبة عرلمتم األحكاا -ب  

ف، يديدجر ميد كضاىا بعقرال بإمقة طلماجع رال تؿ كلحاال ؾ لممؿ ايزنو يأ1-  
  ،( رلفاا ؽالط) كتلمرض اي مفؽ الطلف اكاإذا ال إبينيما كارث ال ت2-
 .زكجلالتي يممكيا ت امقاطلدد اعص ينقؿ كجؤلمداؽ الصؿ ايح3-

 

  :رىنة كبوبینن لبائق االطلن اتبة عرلمتم األحكاا -ج
 دة، لعكل اسر ثأال يبقى كمعا ؿ لحؾ كالممالة إزا1-
ؿ، جؤلمداؽ الصؿ ايح2-  
 ر، لفاؽ االؽ طالطلف اكاإذا ال كارث إلتايمنع 3-
ـ ال حقيقيا ثكخدبيا ؿ خدير كخزكج آبزكج حتى تتدا بؤيما مرتحزكج لامقة عمى طلمابو ـر تح -4
 1.تيادتنقضي عكعنيا كت يمأك مقيا طي

 

: نلبائق االطلواجعي رلق االطلن اكة بیرلمشتم األحكاا -د
، مقةطلممدة لعانفقة كب جك1-  
، بيوف أمد لكلب انسكت ثب2-  
 .لثانيزكاج الف امث لثالت امقاطلدـ اى3-

 
 
 
 
 
 
، دار يعرلتشرة كاألسا 05-02-ر باالمدؿ لمعرم ائزالجرة األسكف اقانكلفقي د االجتياافي ؽ الطلاقضايا ر، صغيف بكظ محف -1
 65,64.، ص، ص2012، يعكزلتر كاعي لمنشكلا
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علیه واردة لود القیق واالطلن اكاأر: لثانيث احلمبا
ؿ خالف عميو مكاردة لكد القيؽ كاالطلف اكاأرلى ث إلمبحذا افي ىطرؽ لتكؿ اسنحا

: لتاليةب االطلما
ق الطلن اكاأر: ولألب الطلما

يقع منو ف لى مإجع ربعضيا ي، ىا جميعارفكاتب يجركط شف كؿ رلكف ككاؽ أرالطلم
مقة طلمأك اجة زكلاىي ؽ كالطلايقع عميو ف لى مإجع ربعضيا يؽ كمطلمزكج أك الك اىؽ كالطلا
رع في فف كؿ رككؿ سنتنا، كلصيغةاىي ؽ كالطلالى ما يقع بو إجع ربعضيا يك
 (الزوج) قلطلمن اكر: ولألرع الفا

ف مزكج أك لف امؽ الطلف اكاكاء س، لصحيحزكاج الد اعقرد بمجزكج لمؽ الطلؽ احت يثب        
ف مد ا البركطشء لعممارط اشتالمجتمع رة كاألساعمى ؽ الطلطكرة الخظرا نككيمو ف كمأك لو كسر
: ىي ؽ كالطلع ايقااحتى يمكنو ؽ مطلماىا في رفكات

فإنو ال ء الؤىف مدا حؽ كامطلمف ايكـ لك فم، كيال عنوأك كال منو كسأك رجا كف زكيكأف  :الأو
ذىا " :لو تعالىكق كىؽ الطلحقيقي لمؿ الفاعك اىزكج لأف اعمى ؿ ليدلؽ، كاالطلع ايقاؾ ايمم كىاًِإ

كؼو  كؼو أىٍك سىرِّحيكىيفَّن ًبمىٍعري مىييفَّن فىأىٍمًسكيكىيفَّن ًبمىٍعري طىمَّنقىيىا فىًإٍف ":يضاألو كقك 1"ۚ  طىمَّنٍقتيـي النِّسىاءى فىبىمىٍغفى أىجى
ا غىٍيرىهي  ٍكجن تَّنٰى تىٍنًكحى زى ۗ  فىالى تىًحؿُّي لىوي ًمٍف بىٍعدي حى

ال يممكو زكج كلمردة لمنفرادة اباإلكف يكؽ الطفال،  2
 :ما يمي ؾ لذعمى ب ترلتي تتاعية رلشالنتائج كاه رغيد حأ
ؽ، مطيزكج أف لر الغيكز ال يج-أ

، جتو زكعميو ؽ مطير أف لصغيالي كلكز ال يج-ب
ف مكاأم في ت كقأم كفي ؽ الطبالظ فإنو متى تمفؽ، الطلافي ؽ لحب اصاحزكج لا فأل -ج
 3.و ركطشككانو رفيا ألكمستداـ ه ما رثأعميو ب تريت

 
 

  231.آلية رة، البقكرة اس 1
  230.آلية رة، البقكرة اس 2
 50.،49ؽ، ص، ص لساباجع رلمـ ،اماؿ إكماد محم 3
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  قالطلاماهیة .................. ............:................ولألل الفصا
 

 فأل، ليكلاه زجاك ألكالقو طال يقع زا مميف كاكاف  ِإفالصبي، بالغا عاقالكف يكأف : ثانیا
. محضاررا ضر ضارؼ تصؽ الطلا  

دل في مكا ختمفء الفقياف افإت، مازااللتض اعميو بعب ترتترا يطخرا مؽ أالطلف الما كاك
: ؾ لف ذفي ما يمي بياكه كنحكلسفيو راف كالسكف امؿ كؽ الكع طقك  

 كىكش ىدلمكالمغمى عميو امثمو كف، كلمجنؽ االطال يصح ك :وشهدلمون والمجنق االط 1-
جة درلى ؿ االنفعاابو ؿ يصؿ أك يفعكؿ أك فييا ما يقدرم ال يؿ النفعاف اتو حالة مرعتذم الا

 او صمى لكلقب، لغضزف أك الحكؼ أك الخرط افب بسب، فعالوكألو كاقأفي ؿ لخمامعيا ب يغم
كف أك عي لجنكلد كالقصدراؾ كاالب اباد ما يسؿ كؽ إلغال، كا1"ؽغالإفي ؽ الطال " ـسمكعميو 

 2.ىاكنحزف كحدة شب أك غضدة ش
 
 لىؿ اصف كبأب لغضد اشتاذا اال يقع ف لغضباؽ االر أف طكذمما ـ يفي: نلغضباق االط 2-
عميو فييا ب جة يغمدرلى ب الغضابو ؿ صأك كه دال يقصؿ كيفعكؿ كفييا ما يقدرم جة ال يدر
لما كادراؾ عي كفي حالة ص لشخف ظؿ افإدرة ه حالة ناذى، كفعالوكألو كاقأفي طراب الضؿ كالخما
في ؼ مكمف لغضباف األؿ، جرلف امدر يصؽ الؿ طفي كب لغالك اىذا ى، كالقوطفيقع كؿ يق
 3.ىارغيؽ كالؽ كطحر بغيؿ ماذ خؿ كاقتر ككفف منو مدر غضبو بما يصؿ حا
 
عمى  ؼقكمت، حكمو كبيعوف فا، نور إذه بغيرغيف عؽ الطلاقع كيف مك ى :ليولفضق االط 3-

، كلزكج لاه زجاف أفإ  زةإلجاا ؾ، لمالزة اجاإمنيما عمى ؿ كؼ قكناحية تف لتشبيو بالبيع مذا اىـز
ؽ الطلالي عمى كلفضدـك اقكاز جدـ عمى عؽ تفافإنو رؼ، لتصذا اعمى ىدـك لقؿ اصأال في 

زكج لزة اجاـك إيف لي مكلفضؽ االطفي دة لعكف اتككاز كبالجؿ قيكمة ربالحؿ فقي، لبيعؼ ابخال
 4.ليكلفضع ايقاـك ايف ال م

 
 
 
 

 

  884.ؽ، ص لساباجع رلما ،ني طقدار لر اعمف عمي ب 1
ؿ يدتعر خب آحسرم ئزالجرة األسكف اقانكإلسالمي الفقو افي  -ؽالطلزكاج كالـ احكاألخالصة في ، ارز احف بدر لقاد اعب 2
  218.، ص 2007ر،ئزالج، انيةدكلخمر ا، دا1، طلو
  .جع نفسورلما 3
 43.ؽ، ص لساباجع رلم، التو كأدلمالكي الفقو ا،ر اىف طبب محبيا 4
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ق الطلاماهیة .............................. ........:........ولألل الفصا  
 
 ـزجعة فإنيا تمرلح كاكالنكاذا ى، كالزىاص لشخف اقع مك كلؽ كالطلـز ايم: زللهاق االط 4-
 كؿ اسأف ر عنو اضي رة ريربي ىف اعركل لما ، يقاعياد إيقصـ لزاح، ِإكاف لما زؿ كبالي

 1."جعةرلؽ كاالطلح كالنكاا: دجف ليزىد كجف ىدجث ثال:" ؿقاـ سمك عميو اصمى 
 

ك ىزؿ لياؽ االكع طقكبكؿ فالق، عميوب ترلمتر األثد اال يقصظ كلمفد ايقصزؿ فاليا
 2.كؿلمعقايح رصكؿ كلمنقالصحيح ؽ فكالما

 في قصةء ما جاؿ ليدلكافإنو يقع ، عنياب غائك ىكجتو زكج زكلؽ امإذا ط: بلغائق االط 5-
بي ف ابس االقيا مع عباطلييا بؿ إسف كأرباليميب غائك ىكمقيا طجيا س أف زكقيت مة بنطفا
عميو ر ينكـ فمـ سمك  عميوا صمى كؿ اسرعًمميا د قعة قكالاه ذىؿ أف الدالستاجو ، ككبيعةر
 3.بلغائؽ االكاز طعمى جؾ لدؿ ذف، القورد طال ك

 
 فاقتو ماد اال يعي بعـ كلكالط اخمف كياذلياجة درلى ؿ اصذم كلراف السكا :رانلسكق االط 6-
لو را جزالقو طيقع در مخر أك بو كخمرلشر مختاـر محؽ يطربراف فالسك، هرسكؿ منو حادر ص

حية فال يقع ارلجت العممياابحجة أك ه ركالمكراـ لحر اغيؽ يطربف كاف فإ، لمعصيةب اتكاارعمى 
 4.ـعي كالنائكلدراؾ كاإلدـ العذر يعكالقو ط

 
 ؿلعقامقتضى ؼ في مالو عمى خالرؼ يتصذم لؿ العقؼ اخفيك لسفيو ىا: لسفیهق االط 7-

ضع كمف أل، ليور إذف كبغيك لب، كىذالمؽ ابالغا باتفاف كاكر إذا لمحجؽ االذ طفينفـ، لسميا
 5.ؽالطلكع اقكا لرطشس ليد شرلكالمالية ت افارلتصك اىر حجلا

 
 لو صمىكلق، 6دلقصء الحنفية النتفار اغيكر لجميد اه ال يقع عنرلمكؽ االط: هرلمكق االط 8-

 7."عميوكا ىرستكاما ف كلنسياكاأ طلخامتي ف أعكز  تجاإف ا:" ـسمك عميو ا

 

 
 

 

جع رلم، اجع العباأك رانكح ؽ أك مف طمب باؽ، الطلب اكتا -ماجة  فبف إسن،يني زكلقد ايزيف بد محمف  بد اعب كبأ 1
  658.ؽ، ص لسابا
  55.ؽ، ص لساباجع رلمـ، اماؿ إكماد محم 2
  44.ؽ، ص لساباجع رلما، ر اىف طبب محبيا 3

 220.ؽ، ص جع سابرلم، ارز احف بدر لقاد اعب 4
  .جع نفسورلما 5
  49.ؽ، ص لساباجع رلمر، اصغيف بكظ محف 6
 659.ؽ، ص لساباجع رلم، اهرلمكؽ االطلب اباؽ، الطلب اكتا-ماجة ف بف إسن،يني زكلقد ايزيف بد محمف ب د اعب كبأ 7
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رض عا كتلمرض ام، كتفاقااكالصحيح ذ نافض يرلمؽ االط: وتلمرض امض یرلمق االط 9-
في ر عا تغييرعميو شب تريت، كنيةدلباه كافي قر ثؤحياتو فيؿ حرافي مف إلنساب ايصيكم سما
بو د فا يقصرتصرؼ يتصد فإنو قرض لعاذا اليرض تعف مر، أم أف حماية لمغيـ ألحكاض ابع
 1.رلفاؽ االطيسمى كجتو زكة خاصكه ربغيرار ألضا

 
ض عميو بنقيـ فيحكراث، لميف اجة مزكلف امارحد قصكت لمرض امض يرلمؽ االك طىك

ـ نيأال ، الشافعيةر اغيء لفقياكر اجميك رأم ىكالقيا ـ طغراث رلميؽ اجة حزكيبقى لمكه دقص
: كتلمدث اما حرث إذا ستحقاقيا لإلت اقكفي كا ختمفا  
، تيادفي عت لزاامت كانرث إذا ت: لحنفیةا -أ

، تيادعت نتيك الرث كت: لملكیةا-ب
. ثانيةزكج تتـ مالرث ت: لحنابلةا-ج
: ما يمير لفاؽ االطفي رأة لمراث اميكت لثبرطكا شتكا
رض، لمؾ الف ذمزكج لاال يصح ف أ -
، فيوكة بالخمد ال يعتكلحقيقي كؿ اخدلد ابعؽ الطلـ ايتأف  -  
ر، لفاؽ االر طيعتبال ال كا ِإجةزكلاضا ؽ دكف رالطلكف ايكأف  -  
ف، يدلافي ؼ  ختالد اجكال يؽ أم الطلت اقراث كىال لمميأجة زكلكف اتكأف  -  
ؽ، باالتفارث فإنيا تدة لعء اثناكت ألمت اثدحكجعي ؽ رالف طمؽ الطلف اكاإذا  -  
فإنيا دة لعء انقضاد ابعكت لمت اثدحكلصحة ؿ احاف بائأك جعي ؽ رالف طمؽ الطلف اكاإذا  -

  2.ؽباالتفارث ال ت
زكج أك لف امض يكال بتفإجة زكلاال تممكو ؿ، كلعاق، البالغزكج المؾ ممؽ الطلذف اإ

 .خاصةكاؿ حأال في إلقاضي امنو كما ال يممكو ؿ كيكبت
 
 

 
 

                                                                                       
 
 
  76.ؽ، ص لساباجع رلم، ابيرلعابختي  1
ف، لبناف، لمماليـ لعم، دار ا لفقييةركع الفؿ امسائكعية رلشـ األحكااف نيكاق، لمالكي اي طنارلغزم اجف بد حمف أبد امحم 2

 253.، ص 1968
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فقيو ؽ الطه فال يقع كينـ لك لكبو ظ لتمفزكج الك ارادة اىؽ كالطلدا اقاصكف يكأف : ثالثا

ال كلحكاية ـ كالتعميد اقصؿ ب، معناهد يقصـ ه ألنو لرغيأك نفسو ف عؾ حاؽ الطال كه رريك
ف زاؿ مـ، كنائف ابمسر سؽ الطال يقع ، كمنو لمعناهـ بال فيؽ، الطلظ الفف عجمي لقؽ االط

. بوص يعـ لب عقمو بسب
ؿ فقاب الأك ط راىكؿ طيقف أراد أف بأ، لسانوؽ سبف مأك ئ طلمخؽ االطال يقع ؾ لذكك

ف ثالثة عف عـ لقمافع ر: "ـسمك عميو الو صمى كلقؾ لذالقو عمى طفال يقع ؽ الت طناأ طخ
 1".ؿحتى يعقكف لمجنف اعـ كلصبي حتى يحتمف اعظ كحتى يستيقـ لنائا

  2.معناهرد يـ لكاف  ِإحتىؽ الطلظ ابمفظ لتمفد اقع ألنو قاصكافإنو زؿ لياؽ االؼ طالبخ
: هروطشق ولطلمن اكن رمري ئزالجون القانف اقوم

رادة بإـ يتذم لؽ االطبالزكاج لد اعقؿ يح" 05-02ؽ أ  48ـ في رم ئزالجرع المشص ان
ذا ىف م 54ك 53 مادتيفاؿفي كرد ما دكد جة بحزكلف امب مطبف أك جيزكلاضي رابتزكج أك لا
. رلألخؿ التفاصير اكؽ دكف ذالطلكر اصرع لمشر اكذبالتالي ك" كفلقانا

ؽ ـ بطلمالكي ب اىذبالمذ ألخب اجكمما يؽ مطلمركط ابشؽ يتعمص نكرد ؽ أ أم يـ لك
ؽ  85ـ في ص ند فقزكج لؽ االع طمة إليقازلالركط الشف اتو عكسكـ غ، كر02/05ؽ أ  222

كف لجنافي حالة درت صذة إذا نافر لسفيو غيكاه كلمعتكف كالمجنت افارتصر تعتب"بأنو  05-02أ 
ر غيكلعقمية اه كامتمتعا بقؽ مطلمزكج الكف ايكأف بة ىنا ىي كمطلماألىمية كا" لسفيوأك العتو أك ا
 3.عميوكر محج

ـ لحكدكر اصؿ قبف جيزكلد احأفى كتإذا "نو أعمى  05-02ف ؽ أ م 132ت ـ كما نص
ب بسبة فاكلكف اتكد ىنا ق، "رثإلالحي منيما ؽ استحؽ االطلدة افي عة فاكلت اكانؽ أك الطبال
. دةلماص انف ستنتاجو مف اما يمكذا ىكت كلمرض امقيا في مد طقكف فيككت لمرض ام                                                         

 

  1343.، ص 2002ؽ، مشر، دكثي فب، دار ا1رم ، طلبخااصحيح ث يدح، رم لبخاؿ اسماعيف إبد محم 1
  221.ؽ، ص لساباجع رلم، ارز احف بدر لقاد اعب 2
 230.ؽ، ص لساباجع رلم، ابيرلعج ابمحا 3
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ق الطلاماهیة ...... .............................:............ولألل الفصا  
 

ف مد لقصف اكادا إذا ماعؽ، الطلع ايقاف امزكج لاتو ال يمنع طكرخت ميما كانرض لمإف ا
 1.راثلميف اجة مزكلف امارحكت لمرض افي مؽ الطلا

 
 

  (الزوجة) لقةطلمن اكر: لثانيرع الفا
ؽ الطلؿ اعي فيي محرصحيح شح جة في نكازكلامقة ىي طلمء أف الفقياف ابيؼ خالال 

، مقةطمكف ال تكؽ الطلاقع عمييا ؿ إذا أكجرلف األجنبية عرأة الماما ؽ، أالطلايقع عمييا ف مك
     ينتجال  كؿلقف امك لغك قع منو عمييا ىكالؽ االطل، كاالقوطمحال لت نيا ليسك أىؾ لب ذسبك
: عمييا ما يميؽ الطلكع اقكلرط يشتك 2.عيا بالنسبة ليارش ارثأ  

: قالطلت اقوجیة زولم اقیا -الأو  
رأة ماال يقع عمى ، كهدبعكؿ أك خدلؿ الصحيحة قباجية زكلـ اقياؿ حاؽ الطلافيقع عمييا 

. يمسيا فيوـ لر يطجة في زكلكف اتككأف جة زكمتر غي  
: دبالعقزواج لاصحة  -ثانیا

. صحيحر جا غيزكاجة زكمترأة مف افال يقع ع  
: ولخدلل القة قبطمون ال تكأ -ثالثا  

ؽ الطال يمحقيا كؿ كخدلؿ اقبت مقـ طجا صحيحا ثزكات جزكتف عمى مؽ الطلافال يقع 
 .ددلعف ذكات امف تكـ ألنيا لر، خآ

 
 3.لقة ثالثاطمدة أو لعامنتهیة ون ال تكأ: بعارا
 
 

 
 
 
 
 
 

 
، 2015ر، ئزالج، انيةدكلخم، دار ابةطلخ، انحاللوزكاج كالا -لعمياالمحكمة د اجتياظؿ افي رة ألسكف اقانرم، اىف طحسي 1

  32.ص
  165.ؽ،ص لساباجع رلمدم، اجنلر انصد حمأ 2
 55.ؽ، ص لساباجع رلمر، اصغيف بكظ محف 3
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ق الطلاماهیة ........................... ........:...........ولألل الفصا  
 
: هروطشولقة طلمن اكن رمي رئزالجرة األسون اقانف قوم  

لقاضي اعمى ب جكمما يؽ، كالطلابمحمية ؽ يتعمص نرم أم ئزالجرع المشكرد ايـ ل
  ضح فيكنو ر أغي، 05-02ف ؽ أ م 222ص ـ نؽ فكالسالمية ايعة رلشـ احكاألى كع إجرلا

جعة في رلـ احكاظـ أنو نأكما . لصحيحزكاج الد اعقؿ حك ىؽ الطلف ابأ 05-02ؽ أ  48ـ 
 05-02.ف ؽ أ م 51ك  50ف تيدلماا

 

لصیغة ن اكر: ثلثالرع الفا  
دد ثانيا عؽ، الطلظ الفااال أكىي كىامة ط نقاث في ثالف كرلذا اىركط شف عث نبح

 ؽالطلاثالثا صيغة ت، مقاطلا
  

: قالطلظ الفاا -الأو  
أك كتابة أك ا ظلفكاء ىا سربغيأك بية ربالعؽ الطينتيي بالزكج لأف اعمى ء لفقياؽ اتفا

 .كنايةأك يح رصظ لمفف اكاكاء سك رةشاإ
  

ظ كاأللفاؽ الطلافا في رستعمالو عب اغم، كمنوراد لمر ايذم ظلظ المفك اى: یحرلصظ اللفا 1-  
 .مقةطمت نؾ، امقتؽ، طالت طنا: ؿمثؽ الطلف المشتقة ما
 

كؿ كقؽ الطلرادة ابإس لناافو ريتعاـ لكه رغيؽ كالطلؿ ايحتمظ لفؿ كك ىك: لكنایةظ اللفا 2-
رؾ مؾ، احمرئي رستب، ابتةت نف، ابائت ن، اىبيكاذجي رخؾ كالحقي باىماجتو زكلؿ جرلا
. دؾبي  

يح رلتسظ ايح كمفرلصـ اليا حكرة اىظلالكناية كاخفية رة كاىف ظعاكلكناية نالمالكية د اعنك
ف مر كثكل أنإذا ال دة إحكامقة طفيقع بيا دم عتالو كلخفية كقاما أبتة ف كبائت نالو كقراؽ أك لفكا
 1.ؾلذ

 
يح كما رلصؽ االطلـ احكمو حككؿ كسؿ رساربإكبالكتابة ؽ الطلكع اقكعمى ء لفقياؽ اتفكا
رة باإلشاؽ الطلاال يصح رس، ككاألخركرة لضد اعند أك رأس لمفيمة بيرة اباإلشاؽ الطلايقع 
 2.لنيةالى ج إكالكناية تحتاـ لكالاعمى در لقارة اشاإلمالكية د اعن، كلكتابةـ كالكالاعمى در لمقا

 

 
  

  222.ؽ، ص لساباجع رلم، ارز احف بدر لقاد اعب 1
  .جع نفسورلما 2
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ق الطلاماهیة ........................... .........:...........ولألل الفصا  
 
  :قالطلظ الفان أمري ئزالجون القانف اقوم

كما يقع بالكتابة ، يحةرلصظ اباأللفازكاج أم لابو د ينعقذم لكب اباألسمؽ الطلايقع 
ظ بالمفكف يكذم لا 05-02ؽ أ  48ؽ ـ فرادة كإلف اعر تعبيك ىؽ الطلأف ابما ، كلمفيمةا
اللتو عمى دفي ؾ شدع أم ال يؼ قكمذ باتخاكف كما يك، فارلة عداكلمترة اإلشاأك ابالكتابة ك

في ؤرخ لماىا رارفي قع  ت ـىبد ذق، ك 05-02ف ؽ أ م 60ب ـ صاحبو حسد كمقص
ذم لزكج الرادة ابإـ يتزكاج، كلد اعقؿ حك ىؽ الطلأف اعا رشرر لمقف ام" بأنو 14/05/1984
ال ؾ إلـ ذال يت، كهرمـ أليكض فف ال مؾ إلذعنو في كب ال ينح كلنكااعصمة ؾ ه فدحؾ كيمم

 1."ضحةككايحة ربصيغة ص

: ت لقاطلد ادع -ثانیا
لو كلق ،لثانيةكالى كألد اجعتيا بعرامكز يجث كثالف كمقتاكطمقة طجتو زكعمى ؿ جرلؾ ايمم

رح صف أك معيدد بكالمو عكل ن، إف "2الطالؽ مرتاف فامساؾ بمعركؼ اك تسريح باحساف:" تعالى
ث لثالظ ابمف دقيأك منو رر تكإذا فيقع ثالثا دد لعف ابو مرح صأك ه كاقع ما نؽ كالطنو بالرقدد بع
ثالثا ؽ الت طناليا ؿ قاف فإدة حكالثالثة في كممة اجمع دة أـ حد كابعدة حرأة كالمؽ امكاء طس
. ال أـ بيا ؿ خث دقع ثالك

ف لجممتيف ابيؿ فصؿ يتخمـ لإذا ال إيقع ثالثا ؽ الت طنؽ أالت طنؽ أالت طنأليا ؿ قاكاذا 
. دا حكاالقا طلسابقة فيقع امقة طلد ابو تأكيد قصك

بيا ظ لفك لك... كلس، الء إالستثناد أدكات ابأحؽ الطلافي ء الستثنااكية صحة لمالرل ايك
ال كلمستثنى بالمستثنى منو ؿ اتصارط ابشف ثناامو زفيمدة حكاال ث إثالؽ الت طنألو كقؿ مثرا، س

دة حكاال إ"راج إلخء اباالستثناد يقصكأف ال يصح رم الختياؿ الفاصاما ؿ ألسعاس أك ااطلعر ايض
مو زفمث ال ثالث إثالؽ الت طنأ"لو كلمستثنى لقالمستثنى منو رؽ ايستغ الكأف "ف ثنااال أك إ

 3. "ثلثالا
 

 

 

 

 
 251 .ؽ ،ص لساباجع رلم،ابي رلعج ابمحا 1

  229 .آلية رة، البقكرة اس 2
  26,25.ؽ ، ص، صلساباجع رلم، ارز احف بدر لقاداعب 3
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ق الطلاماهیة .............................. .........:........ولألل الفصا  
 :تلقاطلدد اعن مري ئزالجرة األسون اقانف قوم
ت لباؽ االطلا 1 02-05ؽ أ  51ـ في ر عتبانو ر أغيف لشأذا افي ىص نرع أم لمشكرد ايـ ل
رأة لمد اتعتت، قارمتتالية متفت مقاث طثالد بعف ما كاك جيا بتاتا ىزكجة عمى زكلًرـ ايحذم لا

ؽ الطلأف امع ، 2إلسالميايع رلتشايتماشى مع حكمة ر مذا أىؽ كالطلدة امقة بعؿ طكع يقاد إبع
 .قضائي ـ ال بحكإنية كلقانالناحية ف اال يقع م

: قالطلاصیغة واع نأ -ثالثا-  
. صيغة مضافة كمعمقة زة كصيغة منج: كاعنأثالثة  لىؽ إالطلاصيغة كع تتن
 تنأ"لو كىا كقدكرصرد ىا بمجرثاب اترتؿ كلحاافي كف لتي تكاىي ك :زةلمنجالصیغة ا -1
 3.ؽالطلافي ؿ ألصك اىذا ىف كال يميد كتقير غيف م"ؾ مقتط" أك "ؽ الط

 
 ريظيقع متى دـ، لقار اكالشيؿ لمستقبت اقكلو لكحصؼ ضيأما ك ى: لمضافةالصیغة ا 2-

. ليوؼ إيضذم ألا فمزلا  
 ف أدكاتمداة بأؿ لمستقبافي ر مكؿ أحص لؿعو عكقب كترما تك ىك: لمعلقةالصیغة ا 3-

: ما يمي ؽ لتعميالصحة رط يشتؽ، كالت طفأنف فالت دار خمف إذا دكإرط لشا  
، جيةزكلالعالقة ـ اقياؿ حاكف يكأف  -أ 
 4.الؿ أكستقبلمافي ؿ يحصد قذم لؿ الحااما في دكعميو معؽ لمعمرط الشكف ايكأف  -ب
 
: قالطلاصیغة واع نن أمج . ون أقانف قوم  

لفقو دئ المباكر ألماه ذكا ىرتاؽ الطبالف ليميؽ كاالطلاصيغة كاع ألنرع لمشرض ايتعـ ل
عمى كلة دالعر اسيؼ قكال يعني ترع لمشكت اسكر أف غي، 05-02ؽ أ  222ـ إلسالمي ا
ؼ لحمف ابأرة لمعاصابية رلعاف نيكالقابو ذت خأبما ؿ لعمث كالبحد كاالجتياركرة القاضي ضا

ك ما في معناه ى،ككو رتء أك شيؿ عمى فعؽ لمعمؽ االطلكأف االقا طال يقع بو راـ لحف كاباليمي
 5.غ الؽ الط

 
 
 
 
عنيا كت يماك منو ؽ مطتك ه رغيزكج تتد اف البعامتتالية رات مث مقيا ثالف طمؿ جرلاجع رايف اف ال يمك" ؽ أ  51دة لماا 1
  ".ءلبناد ابع
 252.ؽ ، ص لساباجع رلم، ابيرعلج ابمحا 2

  161.، ص 2010ر ،ئزالج،امة كى، دار نةرسة فقيية مقادرا -ية رئزالجرة األسكف اقانف ه مرثاؽ كاالطلركؾ، امبرم لمصا 3
  254.ؽ، ص لساباجع رلم، ابيرلعج ابمحا 4
 256.، ص جع نفسورلما 5
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ق الطلاماهیة .............................. .........:........ولألل الفصا  
 

ق الطلع ایقااعلى واردة لود القیا: لثانيب الطلما
دكف لو يستعممو ؿ صيؽ أحك ىؿ جرلد ابيؽ الطلأف انا كقانكفقيا رر مقك القا مما ىطنا

ع يقاإفي زكج لؽ ابيعة حد طيدتحف مد نو البر أغير ألثذا اىداث حإفي رأة لمإرادة اعمى د عتماا
في زكج لؽ ايعة حرلشء افقياط ضبد فقف بإحساركؼ أك ستعمالو بمعكف ايكب أف فيجؽ، الطلا
: لتاليةكد القيؿ اخالف مؽ الطلع ايقاا
 لحاجةق الطلون ایكأن : ولألرع الفا

 لىت إعدلتي ابقتو لمحكمة اطمكب جكبؽ الطلع ايقاؽ الحزكج لؿ استعماد ايتقيث حي
 فمص الػلخاة في ػػػػػلمتمثمالحاجة اي ػػػػػػىؽ الطلاعية ركلى مشت إعدلتي الحكمة كايعو رتش
ث  تعالى بحيدكد اقامة حدـ إجبة عكلمء البغضاركض اعك ؽألخالف اتبايد جية عنزكلاة طبرالا
 1.رة لى مضب إينقمح كلنكاف امكد لمقصكت ايف

  
ـ ثؽ كأالطلاقع كحاجة ر غيف قع مف كفإؽ، الطلع اإليقاكاردة لكد القياف مد لحاجة قيإذف ا

ف، نيكالقض اليو بعإتعسفا كما تجنح ؽ الطلكف اكب بسبدم لماض ايكال حاجة لمتعؽ كمطلما
ـ لناجرر الضف اعض يكلتي ىي تعالمتعة دة كالعانفقة داؽ كلصر اخؤبمؿ جرلزاـ ابإلء الكتفاكا
. ؽ الطلف اع

ر غيف مب أك سبدكف بؽ الطلرت أف اعتبالتي ف انيكالقف ابيف مرم ئزالجكف القانف اكاك
في زكج لؼ المقاضي تعسف تبيإذا  05-02ؽ أ  52ـ في كرد ما ذا ىكتعسفي ؽ الطحاجة 

ـ يحكأف لمقاضي ز جارر ضؾ لذجة سيصيبيا بزكلكؿ ِإكاف امقبب نما سبدكمقة طلماعمى ؽ الطلا
 2.دؿعاض يكعجة تعسفو بتكدرحالة ب مقيا بحسطليا عمى م

 
یجامعها فیه م لر هطفي ون یكأن : لثانيرع الفا  
جامعيا  ريطفي س أك لنفاض أك الحيؿ احاؽ الطلزكج الاقع ف أكفإء لفقياف افيو بيؽ متفذا ىك

نو كمرلمالكية يح، كاعيدلبؽ االطيسمى بالذم لك اىء كلفقياكر اجميد ما عنراالقا حف طفيو كا
ؾ لذ حمميا منو فيؿ مسيا فيو الحتماذم لر ايطلؿ احاـ ىده عنريكس كلنفاض كالحيؿ احا
يىا أىيُّييىا النَّنًبيُّي ًإذىا ": تعالىؿ تيا قادمستقبمة عرأة لمكف اما تكدعنؽ الطبالر مرع ألشاف األكطء لا

 3"طىمَّنٍقتيـي النِّسىاءى فىطىمِّقيكىيفَّن ًلًعدَّنًتًيفَّن كىأىٍحصيكا اٍلًعدَّنةى 
 

  106 .ؽ، ص بلسااجع رلمر، اصغيف بكظ محف 1
  226 .ؽ، ص لساباجع رلم،ا رز احف بدر لقاد اعب 2
 1 .آلية ؽ، االطلكرة اس 3

 
   
 

                                                                                      26 



 
 

ق الطلاماهیة ............................. ........:.........ولألل الفصا  
 

 
ؽ مطلما ـ سمك عميو ايثو صمى دحؿ ليدتفاقا باالقو طقع د كلقيذا اىؿ جرلؼ اخال اذا ك

ـ ثض تحيـ ثر يطليمسكيا حتى تـ جعيا تراه فميرم" رلعمؿ فقاض ىي حائكتو رامر اعمف با
ليا ؽ مطتأف  ر امألتي دة العؾ افتمس يمؿ أف قبؽ مء طشاد ِإكاف بعؾ مسء اشاـ إف ثر يطت
 .ؽ الطلكع اقد كال بعكف إة ال تكجعرافالم، "ء لنساا

 

ؽ الطلف اصال عدث أيتحـ ألنو لد لقيذا الى ىطرؽ إيتـ لرم ئزالجرة األسكف اقاند أف نجك
 05-02 .ؽ أ  222دة فقا لمماكيعة رلشـ احكاألى كع إجرلابالتالي كعي دلبكالسني ا

 

 رخق أالطال یتبعها دة حوالقة ون طیكأن : ثلثالرع الفا
  

قا رقع مفكاػػػػػػلك السني ىؽ االطفالء، لفقياف اعميو بيؽ متفذا ىكا تيدمتى تنقضي عؾ لكذ  
عي دبؽ الف طكاد حر كايطقة في رمتفظ بألفادة أك حكابكممة ث لثالت امقاطلؿ اجرلاجمع ف فإ

: ؿقاد لبيف بكد محمف لنسائي عاجو رخألما كتيمية ف بكالحنفية كالمالكية د اعنـر محظكر، مح
ف، غضباـ فقا، جميعات ميقاطتث تو ثالرأمؽ امؿ طجف رعـ سمكيو  عما صمى كؿ اسر رخبأ
 ".ـكريف أظنا بيكأ ب ابكتاب يمعأ:"ؿ قاـ ث
 

دد لعب االقو يقع بحسف طلكب، كيدلتأاثما مستحقا ف أكاد لقيذا اىؿ جرلؼ اخالاف  ك
ف بكاتيمية ف بكؿ اما قكر، ألجميد اعنت مقاث طقع بو ثالدة كحكاثالثا بكممة ؽ مف طقع فإكالا
 1.فيو ظ لمفر ال تأثيدة كحكايقع بو ـ لقيا

 
 

 

 

 

 
 
 

  229,228.ؽ، ص، صلساباجع رلم، ارز احف بدر لقاد اعب 1
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ق الطلاماهیة ............................. ........:.........ولألل الفصا  
 

 
تيمية ف بب رام احسدة حكامقة طيقع ث لثالؽ االف طبأرم ئزالجرع المشابو ذ خأما ذا ىك

ف أف ال يمك 05-02 "ؽ أ  51ص ـ نؿ خالف ما نستنتجو مذا ىء ، كلفقياكر اخالفا لجمي
عنيا كت يمأك منو ؽ مطت، كهرغيزكج تتد أف ال بعإمتتالية رات مث مقيا ثالف طمؿ جرلاجع راي

معنى ؽ، كمطيـ جع ثرايـ ثؽ مطيـ جع ثرايـ ثؿ جرلؽ امطيد أف نو يقصر أاىظفال، "ء لبناد ابع
 1.دحظ كابمفث لثالؽ االطلالى قضية إحة راصر يشـ نو لذا أى

 

 وتلما رضته في مرامل اجرلق الإذا ط: بعرالرع الفا
  

ـ جتو يتيؽ زكمطيذم لض ايرلمأف اىي ؾ لذلعمة في كاثو رالقا بائنا فإنيا تطمقيا ذا طفإ
ع يقاكف التيمة كاه ذىـ قياظ أف يالح، كهدعميو قصرد فيراث لميف امانيا مرالقيا حطبد بأنو قص

ىي حاصمة كقة رلفؽ االطبالكد لمقصف ايعو ألرلتشت عدلتي الحكمة امع ؽ متفر غيؽ الطلا
د قصد قؽ مطلمكف ايكؾ لذبكفيو ؽ مذم طلاضو رفي مكت يمؽ مطلمرض أف الفكت، إذ امبال
 2.ؽالطلالو رع ما شر القو غيطب

 
 

ف كاإذا ال إيقع كت لمرض امض يرلمؽ االف طبأرم ئزالجرة األسكف اقانذا بيذ خد أقك
   صنؿ خالف ما يستنتج مذا ىكه دقصض بنقيؿ فيعامراث لميف امانيا مرجتو حؽ زكالطبكم ين
 05-02 .ؽ أ  132ـ 
 
 
 
 

 159 .ؽ، ص لساباجع رلمركؾ، امبرم لمصا 1
 

الطالؽ باالرادة المنفردة لمزكج، اطركحة لنيا اجازة المدرسة العميا لمقضاء،كزارة العدؿ،المدرسة العميا لمقضاء،الدفعة ، مميكة ك حر 2
 38.،ص  ، 23،2012-2013
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  إجراءات الطالق و إشكاالته..............:....................الثانيل لفصا
 
 شكاالتهق ٕواالطلوى اعراءات دجإ: لثانيل الفصا
 

 
ث لمبحؿ اخالف م، قساموؽ كأالطلؼ ايرلى تعكؿ إألؿ الفصاقنا في طرتد أف بع

طرؽ نت، لثانيث المبحافي ؽ الطلع ايقاإعمى كاردة لكد القيكاو ركطشؽ كالطلف اكاأرلى كؿ ِإكاألا
ـ حكؽ لتي تسبؽ كاالطلكل اعراءات دجكؿ إألث المبحافي كؿ سنتناث اني حيلثؿ الفصالى ف إآلا
دة لعس اىامة تمت شكاالكؿ إتناؿ خالف م، حياطرلتي يت اإلشكاالالى طرؽ إنتـ ثؽ، الطلا
 .فيرلعؽ االطلذا اكراث كلميكا

  
ب تيربتذ يأخـ لرة ألسكف اقانأف ناحية ف مت شكاالر إيضا تثيألنفقة كالحضانة أف امع 

ىا رفكتب جكالركط الشاعمى ص ينـ ل، كإلماميةب اىذبمذ خؿ أبعة برألب اىذافقا لممكف لحاضا
 .ؼلضعيب الجانس اىميتيا ألنيا تمف أمـ غربالف لحاضافي 

  
ؽ الطلرة ااىد ظياازدفي رز بار ثألو كف يكد قكف لقاناسو ركذم لالنفقة دكؽ اصنأف كما 

 .صبح مشكمة ا بوذا لنفقة فإالمشكمة ؿ بو كحء جاكف لقانث أف احي
  
ؽ الطلذا اكراث كلميدة كانة بالعرىميتيا مقاألنفقة لقمة كالحضانة كؿ اتتناف ستنا لأف دراال إ

    .بنكاجدة عف مرة ككثيت شكاالر إضيع تثيكالماه ذفي فيرلعا
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  االتهإجراءات الطالق و إشك..............:....................الثانيل لفصا
 
ق الطلوى اعراءات دجإ: ولألث المبحا

ـ حكاف أببياؾ لرم، كذئزالجرة األسؿ اىيكء ألساسية لبناد اعكالقف اتضمد ق  ـ أف ؽ أ جغر
راءات إلجف ايتضمـ نو لأال ف، إيدلكالد كاالكألكؽ احقف كجيزكلت اجباكؽ ككاحقؽ كالطلزكاج كالا
ث لبحب ايجذا لت جباكالاه ذبيـ لقيااف ضماكؽ، كلحقاه ذىؿ لى مثكؿ إصكلؽ ايدد طرلتي تحا

ع تباب إيا يجركطفية لشكمستكصحيحة ؽ الطلكل اعكف دلكي تكف ؽ إ ـ إ، كضمؾ لذعمى 
كل عدفع راءات رجإلى كؿ إألب امطلمافي طرؽ سنتث حيكل، عدلافع رساسية لراءات أجد ِإكاعكاق
فيو كؿ لثاني سنتناب امطلماما ص أالختصاد اعكاقكل كعدلكؿ اقبركط شر كؿ ذخالف مؽ الطلا

. ؽالطلكل اعر دكيفية سي  
ق الطلوى اعدفع ر: ولألب الطلما  

ف بياؿ خالف مؾ لؽ، كذالطلكل اعدفع رلى كيفية طرؽ إسنتب مطلمذا اىؿ خالف م
ذم لص االختصاد اعكاقذا ككؿ، كألرع الفامصمحة في كصفة ف مكل عدلكؿ امة لقبزلالركط الشا

. لثانيرع الفاإلقميمي في ص االختصاكاعي كلنص االختصاافي ؿ يتمث  
ق ال طلوى اعول دقبروط ش: ولألرع الفا

ؽ إ ـ مف  13 دةلمااعمييا ت نصركط فيو شر فكتتب أف قضائية يجكل عص دشخأم فع د رعن
ث ثالر فكمنو عمى ت 459دة لماافي ص نـ يدلقف أف ؽ إ ـ المصمحة في حيكالصفة اىي ، ك1إ

 .ألىميةكالمصمحة كالصفة اىي ركط كش
 

: لصفةا -الأو  
 2".لتقاضيالشخصية في رة كالمباشالمصمحة اعمى ـك تقء، كلقضاا ـماأالبة طلمافي ؽ لحاىي "
د ضكل عدفع ريذم لف اجيزكلد احكف أيكأف جية فيي زكلاة طبرالؾ افؿ لصفة في مجااما أ
رط لشذا اىؽ نو لتحقألمحكمة بمعنى الى إيميا دتقكل كعدلاه ذقامة ىإلو صفة في ر آلخزكج الا

 رطشد ػػػػػػػقػػػفف عميو فإ، كناكممثمييما قاند ػػػػػػػػػػػػػػػػػحأك أجة زكلزكج أك الك اعي ىدلمكف ايكب أف يج
 

 
 
 

 
ر يثيكف، لقاناىا رمحتممة يقأك لو مصمحة قائمة ، كلو صفة ف تكـ لتقاضي ما لص اشخم ألكز ال يج" ؽ إ ـ إ  13ـ  1
  ".كفلقاناو رطشتاما ذف إذا إلداـ انعاتمقائيا ر كما يثي، عى عميودلمافي أك عي دلمالصفة في داـ انعالقاضي تمقائيا ا
 34.، ص 2009ر، ئزالجدادم، ابغكرات منش، 2رح ؽ إ ـ إ، طشرة، باربف حمارلد اعب 2

 
 

     30  



 
 

شكاالته ق ٕواالطلراءات اجإ.... ..............................لثاني ل الفصا
 

 

ف لصفة نسخة مب الصاحكف يكف ب أكما يجكل، عدلكؿ اقبدـ بعـ لحكالى إحتما ؤدم لصفة سيا
 .كل عدلح افتتاايضة رفقة عرلمحكمة الى إميا ديقزكاج كأف لد اعق
 

: لمصلحةا -ثانیا  
فع دالالمصمحة ر اتعتب، ك"ءلقضاالى كء إلمجف كراء اعي مدلمالتي يحققيا المنفعة اىي "

ف مكل عدال فء، لقضاالى ء إاللتجااية دجف لمصمحة ضماراط اشتف امدؼ ليكل، كاعدلافع رل
 1.كفلقاناىا رمحتممة يقأك قائمة ت كانكاء لمصمحة ساك ىنا ، مصمحةدكف 
 

كف تكب أف كما يج، يحميوكف كلقانابو رؼ يعتؽ عي بحديأف عي دلماعمى ب نو يجأبمعنى 
ما ض يكتعأك ني كقانز كرمؽ أك حماية حرض بغزاع لنكف ايكأم أف حالة كلمصمحة قائمة ا

ؿ، محتمرر ضكع قكئيا منع ف كرامدؼ ليكف المحتممة يكامصمحة لاما رر، أضف بو مؽ لح
لتي الصفة افي ؿ لحااعميو ك كما ىؾ لذلمقاضي س ليكلمصمحة كد اجدـ كفع بعدلـ لمخصؽ لحكا
. نفسوء تمقاف لقاضي ماىا ريثي  

د ضزكج لف امكل عدلاقامة ف إمدؼ ليكف ايكك أف ىؽ الطلالمصمحة في ف امكد لمقصاما أ
ف أل، ىارارقؽ ِإكاالطلف اعية مرحماية مصمحة شف يضمـ عمى حككؿ لمحصس لعكاأك جة زكلا
. كلعدلكؿ اقبدـ لى عإحتما ؤدم لمصمحة يرط اشر فكتدـ ع  
لقضائي ص االختصاا: لثانيرع الفا
لقضايا ا لةدكجـ تترة كألساقضايا كية رلبحكاية رلتجاكانية دلمالقضايا المحكمة في جميع ظر اتن
ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػى، ك2منو 32دة لماب احسؽ إ ـ إ بو ء اػػػػػػػما جذا ىزاع كلنابيعة ب طحسـ اػػػػػػػألقسـ ااػػػػػػمأ

 
 
 
 
 

 

 
ر، ئزالجر، المنشـ فكم، 9، طلةدلعااجمة لممحاكمة رت -د ، يدلجاية دارالكانية دلمراءات االجكف اقانب، يـ ذلسالد اعب 1

  67,66.، ص، ص 2012
ف مؿ تتشكأف يضا ف أيمكـ، قساف أمؿ تتشكـ كلعاص االختصاذات القضائية الجية اة ىي لمحكما" ؽ إ ـ إ  32دة لماا 2
ؤكف قضايا شكية رلعقاكاالجتماعية كاية رلبحاية رلتجاكانية دلماال سيما ، لقضاياالمحكمة في جميع ؿ اتفص، متخصصةب اطقا
تنشأ فييا ـ لتي لـ المحاكانو في ر أغيزاع، لنابيعة ب طحسـ ألقساـ اماألقضايا الة دكجـ تت، قميماابيا ص لتي تخترة كاألسا
 ".الجتماعيةالقضايا ء استثنات اعازالنافي جميع ظر ينذم لك اني ىدلمـ القسايبقى ـ، ألقساا
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شكاالته ق ٕواالطلراءات اجإ.... ..............................لثاني ل الفصا
 

 

، ك عميو سنتناكؿ 1منو 37قد تناكلتو ـ اإلختصاص النكعي أما اإلختصاص اإلقميمي ؼ
. اإلختصاص النكعي ك اإلقميمي في ما يخص قضايا شؤكف األسرة ك بالضبط قضايا الطالؽ

  
: عيولنص االختصاا -الأو  

كع في نظر جتيا بالنؼ درختالالقضائية عمى الجية االية كعي كلنص اباالختصاد يقص"
لمختمفة عمى القضائية ت الجياف اقضايا بيلايع كزعي ىي تكلنص افاالختصاكل، عادلف امدد مح

فيو جية قضائية معينة ر تباشف أف لتي يمكالقضايا ؽ ااطنك ىرل خرة أبعباكل، عدلكع انس ساأ
 2."كلعدلكع افقا لنكاليتيا ك

 

إ ؽ  423دة لمارت اكد ذقكف ؽ أ كلى مضمرة إألسؤكف اشـ بالنسبة لقسص الختصاد ايستن
ؤكف شـ بيا قسص لتي يختكل اعادلؿ اكؿ لكنيا ال تمثء، لقضاافيا رلتي يعكل اعادلـ اىـ إ أ

بة طلخكل اعادىا ىي ركـ ذلتي تت اعازلمنا، كاىاركت ذيأـ لرل خت أعازمناكد جكلرة ألسا
ؽ حكلحضانة كالنفقة كل اعا، دبعياكاتكجية زكلاة طبرالؿ انحالكل اعاذا دككع كجرلزكاج كالكا
الية كلمتعمقة بالكل اعادلكالكفالة را اخيب كألنساج كازكلت اثباكل إعادلى إباإلضافة دة يازلا
 3.ـيدلتقداف كالفقب كالغيار كالحجكايا كطسقك

  
دم لعاء الى لمقضاكألاجة درلاعمى رة ألسؤكف اشـ قسـ ماأفع رتؽ الطلكل اعدفإذف 

دة لماب انفسو حسء تمقاف تو مرثاإلمقاضي كز يجـ لعاـ ااظلنف اعي مكلنص االختصاابيعة كط
ف فإؾ لذكف لما كاكعمى خالفو ؽ التفااال كمخالفتو كز نو ال يجألتي نستنتج منيا ـ إ ا ؽ إ 36

ؿ حرامف حمة مرية مأفي ، لو مصمحةف أم طرؼ تو مرثاف إعي يمككلنص االختصادـ افع بعدلا
. بمقتضاهـ لحككانفسيا ء تمقاف تو مرثاإلممحكمة كز لتقاضي كما يجا                                                         

 
 

 
، عى عميودلمكطف اختصاصيا مرة ائدالتي يقع في القضائية االقميمي لمجية ص االختصاؤكؿ اي" ف ؽ إ ـ إ م 37دة لماا 1

ؤكؿ يكطف مر ختياافي حالة ،كلو كطف مر خالتي يقع فييا القضائية المجية ص الختصاكد افيعركؼ، معكطف لو مف يكـ لكاف 
 "ؾ لؼ ذعمى خالكف لقانص اينـ ما لر ،لمختاكطف المالتي يقع فييا القضائية اية إلقميمي لمجص االختصاا

  74.ؽ ، صلساباجع رلمرة، اباربف حمارلد اعب 2
  329,328.، ص، صجع نفسورلما 3
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: إلقلیميص االختصاا -ثانیا  

ر لى معيادا إستنا، امامياأعة كفرلمكل اعادلافي ظر لقضائية بالنالجية االية ك كى"
 ."لقضائيـ افي يخضع لمتقسيراجغ

ؽ إ ـ إ  37ـ عى عميو دلمر امقد عامة تعتمدة إلقميمي قاعص االختصاكع اضكمؿ يشمك
. ؽ إ ـ إ 39دة لمااحالة ؿ كب بحسءات ستثنااعة كمجمك  

 زاع،نؿ بيعة كطتبعا لرة ألسؤكف اشـ إلقميمي لقسص اختصاالؽ إ ـ إ ا 426دة لمادد اتح
لقضايا اما ف، أفيطرلاه ريختاذم لكطف المأك اعى عميو دلمكطف افي مأك عي دلمكطف اما في مإ
. صلعامة لالختصاد اعكافييا لمقكع جرلـ اختصاصيا فيتر اكرد ذيـ لتي لا  

ب جية حسزكلف اسكمكد جف كمكاك ىؽ الطلكع اضكإلقميمي في مص االختصاث احيف فم
 1.ؽ إ ـ إ  426دة لماص ان

 
ف مـ كلعاـ ااظلنف امس إلقميمي ليص االختصاإف ا 2ف ؽ إ ـ إ م 46دة لماف انستنتج مك

ف ؽ م 47دة لماص انب حسـك لخصد احف أمب مطبؿ ب، نفسوء تمقاف لقاضي ماه رثمة ال يثي  
لتي رب أك األقالمحكمة ـ اماأخالفيما ؿ يحأف عمى ؽ التفاف اجيزكلمكز بالتالي يج، ك3ـ إإ 

ص الختصادـ اىما لعكاعض دفريص أف لمختالمقاضي ؽ لحالة ال يحاه ذفي ىكنيا رايختا
 .إلقميميا
 
 
 
 :قميماالمحكمة مختصة كف اتك" ؽ إ ـ إ  426دة لماا 1

. عى عميودلمكطف امكد جف كبة بمكاطلخف اعدكؿ لعكع اضكفي م 1-             
. عى عميودلمكطف امكد جف كبمكازكاج لت اثباكع اضكفي م 2-             
. فجيزكلد احأقامة ف اضي بمكارابالتؽ الطلافي كجي زكلف المسككد اجف كبمكاكع جرلؽ أك االطلكع اضكفي م 3-             

  .قميماامختصا ف يكـ لكلكحتى ، لقاضي ـ اماـ أىرباختياكر لحضـك المخصكز يج" ف ؽ إ ـ إ م 46دة لماا 2

 .ؾلذلى ر اقيع يشاكلتذر اتع، كاذا لتقاضيب امطيح برعمى تصـ كلخصاقع كي -
 ".لتابع لو القضائي س المجمالى ؼ االستئناافي حالة ص الختصاد ايمت، كمةكلخصايمة طلقاضي مختصا كف ايك -

 ".كؿلقبدـ افع بعكع أك دضكلمافع في ؿ أم دقب، القميمي ص االختصادـ افع بعدلرة اثاب ايج" ف ؽ إ ـ إ م 47دة لماا 3
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ق الطلوى اعر دسی: لثانيب الطلما  
ذا ك، كلمصمحةكالصفة المتمثمة في ؽ االطلكل اعدفع رمة لزلالركط الشالى إقنا طرما تدبع

ـ يدتقف بياؿ خالف مؽ الطلاكل عر دلى كيفية سيطرؽ إنت، عيكلنكاإلقميمي ص االختصاد اعكاق
في ـ تحكيكصمح ف مؾ لذلتي تمي راءات اإلجكؿ كاألرع الفافي ؽ الطلكل اعح دفتتاايضة رع
. ثلثالرع الفافيو فتأتي في ف عطلدر كالصاـ الحكابيعة طما ألثاني رع الفا
ق الطلوى اعح دفتتاایضة رعم یدتق: ولألرع الفا  

ذم ل، كاجو لمقاضيكلمكب المكتب امطلابو د يقص، نياكالحا قانطصايضة رلعر اتعتب
كل، عدلافي ـ عمى حككؿ لحصب امؿ طجف أعو مكفكدمباتو كطتو ءاعارض ادلعااخاللو رض يع
داع ير إيعتبض، كيكلتعؽ ايف طرما عرر ضر جبأك ني كقانز كرحماية مؽ أك حر يربتقكاء س
كل عدلكع اضكمب بحسض ئرالعؼ اكما تختمكل، عدلانية تفتح بيا كقانطكة خأكؿ يضة رلعا

ف فإض ئرالعؼ اختالامع ف لكك... فعطيضة رعؼ كستئناايضة رمثال عد فنجب، مطلابيعة كط
 1.ؼ ألساسية ال تختمت البياناا

 
ؿ قبف مط لضبابأمانة كدع خة تؤرمكقعة كم، بةكيضة مكترلمحكمة بعـ اماكل أعدلافع رت

ـ  رتكذ ف ؽ إ ـ إ كم 14طراؼ ـ ألدد اعكم لنسخ يساف امدد محاميو بعأك كيمو أك كعي دلما
ليا كقبدـ ائمة عت طتحكل عدلح افتتاايضة رفي عت عة بياناكمجمر فكتكب جف ؽ إ ـ إ كم 15

ـ سـ انو ثكطمكعي دلمب القـ كسكل ،اعدلاماميا أفع رلتي تالقضائية الجية ر اكذىي كشكال 
مييا عس سؤلتي تؿ اسائكلت كامباطلكاقائع كلمز جكمرض عكعى عميو دلمكطف امب كلقك
د تقيكل كعدلمدة يؤلمؽ اثائكلدات كالمستنالى ء إالقتضاد اعنرة إلشاف ايمكرا خيأ كل،عدلا
ف ميؿ أيسجكنا كقانددة لمحـك اسرلافع د دىا بعب كركدتيرتبعا لتص خاؿ يضة حاال في سجرلعا
. ف ؽ إ ـ إم 17ك 16ص ـ نب حس، 2لجمسة ايخ رتاكلقضية ـ اقط رلضبا  

رة ألسؤكف اشـ قسـ مازكج ألف افع مرتؽ الطلكل اعـ إ أف د ؽ إ 436 ـ صنف نستنتج مك
. ؽ إ ـ إ 15ـ في كرة كذلمكل اعدلافع رنا لكقانررة لمقؿ افقا لألشكاكيضة رعـ يدبتق  

 

 

 

 

 53,52.ن ، ص، صمٌورات أمنشد، ٌدلجاٌة دارالوانٌة دلمراءات االجون اقانرح شش، لعٌل افضٌ 1
 

 48.، 47ص، ص  ق ،لساباجع رلمرة ، اباربن حمارلد اعب 2
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شكاالته ق ٕواالطلراءات اجإ......... .........................لثاني ل الفصا   
م لتحكیوالصلح راءات اجا: لثانيرع الفا  

لتي تنشأ ت اعازالنت كاماكلخصكالشخصية كاؿ األحؿ افي مسائـ لتحكيا كلصمح راءات اجإف إ
ؿ لييا قبكء إلمجالقاضي اعمى رة ألسكف اقان بجأكلتي الية كألراءات اإلجاىي ف جيزكلف ابي
 ؽالػػػػػػػػػػػطبالر ػػػػػػػػػػػػػػألمؽ اػػػػػػػػػػػػتعمإذا ا ػػػػػػػػالسيم، بشأنوـ حكدار صزاع ِإكالنكع اضكمث في بحركع لشا
ٍمحي  ":لو تعالىكإلسالمية لقايعة رلشف امد مستمـ لتحكيكالصمح راءات اجكا ٍيره  كىالصُّي   1" ۗ   خى

فٍ " :لوكقك ا ًشقىاؽى  ًخٍفتيـٍ  كىاًِإ ا فىاٍبعىثيكا بىٍيًنًيمى كىمن ا أىٍىًموً  ًمفٍ  حى كىمن ا ييًريدىا ًإفٍ  أىٍىًميىا ًمفٍ  كىحى حن فِّؽً  ًإٍصالى  المَّنوي  ييكى
ا ا كىافى  المَّنوى  ًإفَّن  ۗ   بىٍينىييمى ًميمن ًبيرنا عى ٍيرى  الى  ":يضاألو كقك 2" خى  أىمىرى  مىفٍ  ًإالَّن  نىٍجكىاىيـٍ  ًمفٍ  كىًثيرو  ًفي خى

دىقىةو  كؼو  أىكٍ  ًبصى حو  أىكٍ  مىٍعري  3 . " ۚ   النَّناسً  بىٍيفى  ًإٍصالى

 
: لصلحراء اجإ -الأو  

ييا رصمح يجت الكمحادة عد بعـ ال بحكؽ إالطلت اال يثب" ف ؽ إ ـ إم 49ـ ص تن
. كلعدلافع ريخ رتاف مداء بتر اشيأ 3تو ثالثة دمكز تتجادكف أف لقاضي ا

ب قعو مع كاتكلصمح يت االكنتائج محاكمساعي ف يبير محضر يرلقاضي تحاعمى ف يتعي
". لعامةالنيابة ف انية بسعي مدلمالحالة ابا في كجؽ كالطلـ احكاؿ أتسجف ،فيطرلط كالضبا  

ص نب بية حسكجكىي كية رست في جمساكلقاضي اقبة رامت لصمح تحالة كمحاـ تتث حي
بي لمكافة كجص كفالن، "يةرفي جمسة سـ تت، كبيةكجكلصمح ت االكمحا" ؽ إ ـ إ  439دة لماا

: فئيتيزجف يتضمك ى، كمتقاضيف أك قاضيا كا  
ر يأمأف لقاضي افعمى ؾ لذكر ألمالما كية رجباإصمح لت االكمحاكف بكؽ لى فتتعمكألافأما 

ت أـ يجابية كانانتائج ف مؽ ما يتحقف عظر لنض ابغكاؿ، ألحاتيانيا في جميع إلى إيسعى كبيا 
. سمبية  
 4.يةربصفة سكرة كلمشافي قاعة ـ يتف أف يتعيراء إلجذا اىكف بكؽ لثانية فتتعماما أ     

 
 
 
 
 
 

  128.آلية ء، النساكرة  اس 1
  35.آلية  ء، النسارة اكس 2
  114.آلية  ء، النساكرة اس 3
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شكاالته ق ٕواالطلراءات اجإ......... .........................لثاني ل الفصا    
ـ ثراد نفاعمى ؿ زكج لى كإلقاضي ايستمع دد، كيخ محرلصمح في تات االكمحاكف تككأف 

لة ككة في محارلمشاكالعائمة راد افد أحكر أحضف يمكؽ إ ـ إ ك 440ص ـ عمى نء معا بنا
. لصمحا

أ في طخر صمح يعتبراء جدكف إبؽ الطلـ احكدار صأف إلنا ف يتبيؽ ما سبؿ خالف مك
ص نب حسف عطلمؿ قابر غير مب أجكقتة بمؤمر بيدابتر يأم أفلمقاضي إف كما كف، لقانؽ ابيطت

ف عميو مؽ التفاـ اما تر العتباف ابعيذ يأخ،  05-02ف ؽ أ م 2ررمك 57ك ـ 1ؽ إ ـ إ 440ـ 
ؿ أك يدتعكع ضكلمافي ـ لحكدكر اصف لى حيكاحمة رلماه ذلمقاضي في ىف يمكف كجيزكلطرؼ ا

ؽ إ ـ  445ـ صنب حسف، عطلمؿ قابر غير بأم دةيدقعة جكر كايظفي حالة ر بيدالتاه ذىء لغاإ
لقاضي اقعو مع كير محضر يربتحط لضبف اميـك ألصمح يقالى إلقاضي ؿ اصكتذا فإإ، 
. ؽ إ ـ إ 443ـ ص نب حس، 3ذمتنفيد سنر يعتبر لمحضذا اىط، كلضبابأمانة كدع يف كجيزكلكا  

ـ غكرشخصيا زكج لامع تبميغ ذر عدكف بف جيزكلد احؼ أتخمأك لصمح دـ افي حالة عك
رع يشؽ إ ـ إ،  441ص ـ نب حسؾ لذبر لقاضي محضرر ايح، حة ليماكلممنر التفكياميمة 

. ف ؽ إ ـ إم 443كل ـ عدلكع اضكلقاضي في مناقشة ما  
فممقاضي ذر، عب بسبكر لحضالصمح الستحالة اجمسة ف مف جيزكلد احب أما حالة غياأ

. نابة قضائيةر إاإطلسماعو في ر خأقاضي دب نر أك خد آعكلى مإمكانية تأجيميا إ  
فع ريخ رتاف مر شيأ 3لصمح ثالثة ت االكمحاكز ال تتجاب أف يجت لحاالافي جميع ك

ؽ بيطأ في تطخد يعراء إلجذا ابيـ لقيادـ اعإف  4ؽ إ ـ إ 442ص ـ عماال لنؽ إالطلكل اعد
ال ؽ إالطلا تنو ال يثبأنا كقانرر لمقف ام" رار لقص انؿ خالف مـ ع بو ذت خأما ذا ىكف كلقانا

د يعدأ لمبذا اىؼ بما يخالء لقضاف افإـ ثف م، كلقاضي ف طرؼ الصمح مالة كمحاد بعـ بحك
. كفلقانؽ ابيطأ في تطخ
 
 
 
 
ما زه الراما يذ تخاكز اكما يجدة يدلة صمح جكمحاراء إلجر ميمة تفكيف جيزكلالمقاضي منح ف يمك" ف ؽ إ ـ إم 440دة لماا 1
  .فعم طألؿ قابر غي رمب أجكقتة بمؤلمر ابيدالتف ام

". ؽالطلكل اعدفع ريخ رتاف مر شيأ (3)لصمح ثالثة ت االكمحاكز ال تتجاب ايجت لحاالافي جميع ك  
ر بيدالتايضة في جميع رعمى عر مب أجكبمؿ الستعجااجو كعمى ؿ لفصالمقاضي كز يج" ف ؽ أ مرر مك 57دة لماا 2
  ".فلمسكرة كايازلكالحضانة كا بالنفقةمنيا ؽ ال سيما ما تعمكقتة ؤلما
، مةكى، دار 3ؿ، طيدلتعد ابعؽ الطلزكاج كالـ احكارح أش -ديدلجابو كفي ثرم ئزالجرة االسكف اقاند، سعز يزلعد اعب 3
  120.، ص 2007ر، ئزالجا
 154.، ص 2011ر، ئزالج، اثالةكرات منشء، لقضاكايع رلتشكالفقو ظكر امنف مرة ألسؤكف اقضايا ش، تقيةح لفتاد اعب 4
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شكاالته ق ٕواالطلراءات اجإ......... .........................اني لثل الفصا    
ف بيؽ الطبالكا قضف يذلكع اضكلمة اقضاأف  –ؿ لحاافي قضية ت لثابف امف لما كاك

. كفلقانؽ ابيطفي تكا أطخد اقكا نكيكف، فيطرلف الصمح بيالة كمحاراء بإجـ لقياف دكف اجيزكلا  
 1." فيوكف عطلمرار القض اقنب جكستؾ الف ذمتى كاك      

: ملتحكیراء اجإ -ثانیا  
ذ ستنفاد اال بعإلمحكمة افييا ت ال تبكف لقاناعمييا في كص لمنصؽ االطلكل اعادجميع 

ر ألمافع ؾ رلذكر كلمغير ألمض ايكتفك فيـ لتحكيابينما ، لقاضيابو ـك يقذم لالصمح ت االكمحا
ف ال مدبينيما بـ حاكما يحكف لخصميالية كتك فيف، لمتخاصميف ابيت عازلمناافي ؿ لمفصـ لمحاك

بينيما ـ لقائزاع النافي ؿ ضييما لمفصرابتف كلمتخاصميف افيطرلر اباختياث ثالطرؼ لقاضي كا
. إلسالميةايعة رلشـ ابقا ألحكاط  

لقاضي ايعينيما ، بينيماـ لخصاداد اشتافي حالة ف جيزكلف ابالصمح بيف ماكيقف فالحكمي
: تعالى لوكإلسالمية لقايعة رلشف امد مستمـ لتحكيراء اجكا ِإ2أ ؽ  فم 56ـ عميو ت ما نصذا ىك

ا ًمٍف أىٍىًميىا  كىمن ا ًمٍف أىٍىًمًو كىحى كىمن ب مة نتيجة غياكلخصا ءثنارر أضت أم يثبـ لذا فإ، 3فىاٍبعىثيكا حى
تو دكأما ذا ىف كجيزكلف الصمح بيالة كلمحاف حكميف يعيأف لمقاضي ز جاؽ الطلمرر لمباأ طلخا

ف لحكماامع طيف كيرشيؿ جأميمتيما في ف عر يرتقـ يدتقف لحكمياعمى ف ؽ إ ـ إ ، م 446ـ 
. ؽ إ ـ إ 447ـ لميمة ذ اتنفيء ثنات أشكاالف إضيما مرلقاضي بما يعتا  

ه ذفي ى، كلميمةذ ابة تنفيكلو صعت تبينإذا تمقائيا ف لحكميـ امياء نياإلمقاضي كز يجك
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػنجإذا ما ؽ إ ـ إ، أ 449ص ـ نب مة حسكلخصر اتمتسكلجمسة الى إلقضية د الحالة يعيا

 
 
         

  56، ص 1993، 1دد لعخ، ـ ؽ، ا. د جضؿ . عقضية ، 1991/6/18يخ ربتا، 475141ـ قؼ رممرار ـ ع، غ ا ش، ق 1
لقاضي ف ايعي، بينيما ؽفيكلتف احكميف تعييب جرر كلضت ايثبـ لف كجيزكلف ابيـ لخصاد اشتإذا ا" ف ؽ أ م 56دة لماا 2
". فيرشيؿ جأميمتيما في ف عرا يرما تقديقف أف لحكميف ايذعمى ىكجة زكلؿ اىف أحكما مزكج كلؿ اىف أحكما مف، لحكميا  
  35.آلية ء ،النساكرة اس 3
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شكاالته ق ٕواالطلراءات اجإ......... .........................لثاني ل الفصا    
ؿ قابر غير مب أجكلقاضي بماعميو دؽ يصار في محضؾ لت ذمح يثبلصافي عممية ف لحكميا
 1.ؽ إ ـ إ  448ص ـ عمى نء بناف عطلم

ؽ الطلت انو ال يثبأنا كقانرر لمقف ام"ص ينذم لرار القؿ اخالف مـ ع بو ذت خأما ذا ىك
لقاضي ـ ايحكف جيزكلد احكز أنشد عن، كلقاضيف طرؼ الصمح مالة كمحاد بعـ ال بحكإ

ء لقضاف افاـ ثف مكبينيما ؽ فيكلمتف حكمييف تعييب جف كجيزكلف ابيـ لخصاد اشتاؽ ِإكاف الطبال
. كفلقانؽ ابيطأ في تطخد يعدأ لمبذا اىؼ بخال

ة عارامؽ دكف الطلقضائي لما قضى بالس المجمؿ أف الحاافي قضية  –ت ثابف لما كاك
كز تجاكف كنلقاؼ اخالؿ بقضائو كما فعكف يك 05 -02ف ؽ أ م 56، 55، 49كادلمـ احكاأ
 2." فيوكف عطلمرار القض انقب جكستؾ الذكف متى كاكختصاصو ا

 
فیه ن عطلق واالطلوى اعدفي در لصام الحكا: ثلثالرع الفا  

 رمرار أك أقأك قضائي ـ في شأنيا حكدر يصد أف ال بء لقضاـ اماأفع رتكل عؿ دكف أل
دـ لما قدا ستنااا حكمو لقاضي فييدر ايصف إف مد ال بكل، عادلف اىا مركغيؽ الطلكل اعف دألك
بيعة د طيدلتحطرؽ لتكؿ اسنحاكىا كاعدعيو في دتنفي ما تد أك كؤتت ثباتادات ِإكامستنف يو مدل
: لتاليةط النقاؿ اخالف مؾ لكذفيو ف عطلكاز اجدل مؽ، كالطلكل اعدفي در لصاـ الحكا

: قالطلوى اعدفي در لصام الحكابیعة ط -الأو  
ه ذىكاع نأعمى رؼ نتعب أف يجؽ الطلكل اعدفي درة الصـ األحكاابيعة طلى طرؽ إلتؿ اقب

: رباختصاـ ألحكاا
 ؽ أكلحكد اجكبط لتي تقضي فقالقضائية ـ األحكااىي ك" : یةریرلتقا أولكاشفة ام ألحكاا 1-
". نيكلقانز اكرلمؽ أك الحكد اجدـ كع  

ف م كدجكني مكقانز كرمأك لحالة دا كؤمررا كمقدر يصذم لك اىرر لمقؼ أك الكاشـ افالحك
مي رال يرر لمقـ الحكف افاؾ لذلف ، معيداء بأف لخصميد اػػػػػػػػػػحزاـ أػػػػػػػػػػػػػػلف إػػػػػػػػػػيتضمؿ كدكف إف قب    

 
 338.ؽ، ص لساباجع رلمرة، اباربف حمارلد اعب 1
 1991، 3دد لعؽ، ا. ع، ـ. ـ. د أضؽ . بقضية ، 1989/12/25يخ ربتا، 57812ـ قؼ رممرار ـ ع ، غ ا ش، ق 2
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شكاالته ق ٕواالطلراءات اجإ......... .........................لثاني ل الفصا  
 
         ؾلشؿ ايزيك في، نية كاممةكلقانالحماية ؽ اتتحقكرة بصكنية معينة كة قانطبد رالى تأكيإال إ

 1.ني كلقانز اكرلمؽ أك الحذا اىكؿ حدكر يذم لؿ التجييأك ا
 
         يمو دتعد أك يدني جكقانز كرمء نشارر إلتي تقالقضائية ـ األحكااىي ك" :منشئةم حكاأ 2-
ؿ ه كامدكربصؽ فتتحقدة يدلجاة طبرالء انشاـ إيتـ لحكدكر ابصـ، كني قائكقانز كرمء نياإ أك
  "2. نيةكلقانالحماية ا

زاـ لتا يقابموؽ ح عمىزاـ، أم بالتؽ عمى حد لتأكيافييا رد لتي يـ األحكااىي ك" : زامإللم احكاأ 3-
تو ذابـ لحكذا اىؽ ال يحقؿ، كلماف افع مبمغ مكؿ أك دمنقـ كتسميف معيداء بأر آلخطرؼ الا
 3."هذلى تنفيج إيحتاؿ بة بكمطلمانية كلقانالحماية ا

 
ك ىؽ الطلاة طسكاجية بزكلالعالقة ء ابإنيادر لصاء القضاؽ أف اما سبؿ كف مص نستخمك

ىنا ـ فالحكزكاج لد اعقف لناشئ عاني كلقانز اكرلمء انياإ عنوب تريتث بحيؼ كاشـ حكء أكقضا
عمى ء بناذا ىردة كلمنفزكج الرادة ابإدر صذم لؽ االطلـ احكف عؼ نما كشد ِإكايدجء يأتي بشيـ ل
في در يصذم لـ الحكف ابأف يتبي، ..."ـ ال بحكؽ إالطلت اال يثب 05-02 "أ . ف ؽم 49ص ـ ن
س نفف عؼ ال كاشـ إلحكاما كجية زكلاة طبرالؾ اي ففزكج لاغبة د ركؤيأتي ليؽ الطلكل اعد
. غبةرلأك النية ا  

: قالطلم احكاأفي ن عطلا -ثانیا  
ية دلعاف اعطلطرؽ اعمى رؼ لتعالى إال طرؽ أكنتؽ الطلـ احكاأفي ف عطلالى طرؽ إلتؿ اقب

ف مرع لمشح اتاألتي انية كلقانؿ اسائكلف اعرة ىي عبا" :ىيف عطلث أف طرؽ اية حيدلعار اغيك
في ظر لندة اعاب إمف طعميو مـك لممحكـ لعاـ ااظلنف امددة كمنية محؿ زجاف أخالليا ضم

جية قضائية  ـ ماـ أك ألحكدرت اصألتي المحكمة ـ اماب أمطلا ـيدبتقكاء س، هدضدر لصاـ الحكا       
 

  154.ؽ، ص  لساباجع رلمد، ايدلجاية دارإلكانية دلمراءات اإلجكف اقانرح شش، لعيؿ افضي 1
 176.ؽ، ص  لساباجع رلم، اتقية ح لفتاد اعب  2
   المرجع نفسوش، لعيؿ افضي 3
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ي طيخد فق، عميوـك لمحككؽ اىي حماية حقـ ألحكاافي ف عطلر ايرتقلعمة في ، كاعمىأجة ف درم
 1."ؽجو حدكف كعميو ـك بالمحكرر ضؽ لحاإلى ؤدم إفي حكميا مما يلمحكمة اىيئة أك لقاضي ا

ث حيف مكف أكلقانث احيف فيو مكف عطلمـ الحكاجعة رالى مف إعطلدؼ ابالتالي ييك
. ضارلدـ اعف عر نية لمتعبيكسيمة قانر ككما يعتب، معاكف لقانا كع كضكلما  

دد طرؽ حك 397لى إ 313ف ـ لقضائية مـ األحكاافي ف عطلؽ إ ـ إ طرؽ اعالج د قك
ف عطلاىي كية دلعار اغيف عطلؼ كطرؽ االستئناكاضة رلمعااىي ك 313ـ ية في دلعاف اعطلا

. ظرلندة اعاس إلتما، امةكلخصف اعرج لخار الغيراض اعتض كابالنق
 .ؼالستئناكاضة رلمعاا: یةدلعان اعطلطرق ا 1-

 رارلقـ أك الحكس اتمب متغيلـ الخصاسيا رية يمادلعاف اعطلدل طرؽ احإىي " :ضةرلمعاا -أ
درت صألتي الجية س انفـ ماكف ألقانكاقائع كلث احيف مد يدجف لقضية مافي ظر لغيابي لمنا
ـ  ؽ إ 327ص ـعمى نء قضائي بناس مجمأك محكمة ف ما عدر إلصاالغيابي رار القـ أك الحكا

 "2.ؽ إ ـ إ  379ـ ص نب ضة حسرلمعاافييا ؿ لتي ال تقبالعميا ا كمةلمحرارات اقء باستثناإ، 
". فيو ظرلندة اعاؿ إجف ألثانية ماجة درلاعمى محكمة ددا مجزاع لنرض اعك ى" :فالستئناا-ب  

جة درلـ احكراء جف مف بالغبر يشعذم لطرؼ الاتو طسكابـك يقذم لف اعطلك اى"          
أك  جعةراعمى مكؿ لحصرض األعمى بغالتقاضي الى جية إمنيا ب نكاجكلقضية ؿ الى بنقكألا
 3." ؽ إ ـ إ 332ف، ـ جتيدرلتقاضي عمى دة اقاعرس يكؼ الستئنا، كافيوكف عطلمـ الحكء الغاإ
 

 مةكلخصف اعرج لخار الغيراض اعتض كابالنقف عطلاىي ك: یةدلعار اغین عطلطرق ا 2-
. ظرلندة اعاس إلتماكا  
قبة رامكلسميمة انية كلقاندئ المبار ايرتقؿ جف ألعميا مالمحكمة ـ اماكف أيكك :ضبالنقن عطلا -أ
 557ف مكاد لمكا 379لى إ 348ف مكاد لمض ابالنقف عطلاعمى ص نك 4كف،لقانؽ ابيطتدل م
. ؽ إ ـ إ 583لى إ    
  159.، صفضيؿ العيش،المرجع السابؽ  1
  246.ؽ ، ص لساباجع رلمرة، اباربف حمارلد اعب 2
  165.ؽ، ص لساباجع رلمد، ايدلجاية دارإلكانية دلمراءات اإلجكف اقانرح شش، لعيؿ افضي 3
  172.، صجع نفسورلما 4
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ر ألما رار أكلقـ أك الحكء الغاأك إجعة رالى مدؼ إيي :مةولخصن اعرج لخار الغیراض اعتا-ب
 1.ف ؽ إ ـ إم 380ـ عميو ت ما نصذا ىزاع كلنؿ اصأفي ؿ فصذم لؿ االستعجاا

 
ر غيف عطلذا اىذ مة باتخاكلخصف اعرج لخار الغيـك ايقكف أف فقا لمقانف كعميو يمكك

عمى ء بنا 2ءلقضااعمى زاع لنرض اعء ثناأال ممثال كفا ف طريكـ لف بو مـك بالتالي يقدم كلعاا
 3.ؽ إ ـ إ  381ص ـ ن

 
في  ؿلفاصرار القـ أك الحكأك ا الستعجالير األماجعة رالى مدؼ إيي :ظرلندة اعاس إلتماا -ج
     كف، لقانكاقائع كلث احيف مد يدجف فيو مؿ لفصكالمقضي فيو ء الشيكة القز لحائكع اضكلما

درت صألتي الجية س النفس بااللتماف عطلافي ظر لنص اختصاامنح ف ؽ إ ـ إ كم 390ـ 
دؼ ييال  كفيف، عطلا اذعمييا ىـك لتي يقاألساسية رة الفكالى ؾ إلذجع ريكفيو كف عطلمد السنا
ال دة، إذ يدجكء ظركؼ في ضد يدجر يرتقؿ ألجظر لندة اعاإلى إنما إئ طخار يدتقح صالإلى إ

رة لمثار العناصاىا بقيمة رغيف مـ عمأفيو ىي كف عطلمد السندرت اصألتي الجية أف افي ؾ ش
  4.كتشافياد ابعرة مكؿ أل

فا ف طركاف ال ممظر، إلندة اعاإس لتماـ ايدتقكز نو ال يجأ"عمى ؽ إ ـ إ  391ت ـ نصك
". ناكه قانؤعادستـ اتر أكألمرار أك القـ أك الحكافي 

 313ـ عمييا في كص لمنصكاية دلعار اغيطرؽ اؿف ية عدلعاف اعطلز طرؽ اما يميـ ىكأ
كف لقانص اينـ ما لؼ قكمر ثأستو رمماؿ آلجاكية دلعار اغيف عطلطرؽ الس نو ليؽ إ ـ إ أفي 

. ؽ إ ـ إ 348دة لماعمال باؾ لؼ ذعمى خال            
 

ر ألمرار أك القـ أك الحكء الغاأك اجعة رالى مامة كلخصف اعرج لخار الغيراض اعتدؼ ايي" ف ؽ إ ـ إم 380دة لماا 1
". كفلقانكاقائع كلث احيف مد يدجف لقضية مافي ؿ يفصزاع، لنؿ اصأفي ؿ فصذم لاالستعجالي ا  
  283.ؽ، ص لساباجع رلمرة، اباربف حمارلد اعب 2
كف عطلمر األمرار أك القـ أك الحكاال ممثال في ك فاف طريكـ لكلو مصمحة ص شخؿ لككز يج" ف ؽ إ ـ إ م 381دة، لماا 3

". مةكلخصف امرج لخار الغيراض اعتـ ايدتق، فيو   
  130.، ص 2009ر، ئزالجامة كىرح ؽ إ ـ إ،  في شز جيكلكدم، ا مسعد اعب 4
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ألنيا ؼ قابمة لالستئنار غيؽ الطلـ احكاكؿ أف ألقف ايمكف عطلطرؽ اعمى رؼ لتعد ابعك

ف بالتالي يمكط كئيا فقدابتدر التي تصاية دلماانبيا كافي جدا نيائيا ما عكئيا دابتدر اتصـ حكاأ
 05-02. 1ف ؽ أ م 57ص ـ فقا نف كعطلطرؽ افييا بجميع ف عطلا

  
ف ألؾ لذلو بـ لحكؿ اجف أمؽ الطلب امطفي زكج لف إرادة امد لتأكالقاضي اعمى أف كما 

 2.ؽ إ ـ إ  450ص ـ نؽ فؼ كلالستئناؿ قابر غيؼ ككاشـ حكك ىؽ الطلقاضي بالـ احك

 
 

د بعـ ال بحكت إال يثبؽ الطلإف ا" رار لقص انؿ خالف مؾ لكذسابقا ء بما جاذت ـ ع خكأ
ـ بقا ألحكاطنيائية در تصؽ الطلـ احكا، إف أ05-02ؽ أ 49ص ـ بقا لنطلصمح الة كمحا

 "3.ف ؽ أ م 57دة لماا
                            

نبيا كاجدا فيما عؼ الستئنااقابمة ر لخمع غيؽ كاميطلتؽ كاالطلكل اعادفي درة لصاـ األحكاكف اتك" ف ؽ أ م 57دة لماا 1
". ؼحضانة قابمة لالستئنالمتعمقة بالـ األحكاكف اتك، يةدلماا  
مة في زىا الرالتي ير ابيدالتؿ اكذ باتخار بأمر يأمؽ كالطلب امطفي زكج لف ارادة القاضي مد ايتأك" ؽ إ ـ إ 450دة لماا 2
". ؾلذ  
، 48دد لعخ، ـ ؽ، ا. ز. د أضع . غقضية ، 1992/05/12يخ ربتا، يخ ربتا، 82143ـ قؼ رممرار ـ ع ،غ أ ش، ق 3

  165.، ص 1992
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ري ئزالجرة األسون اقانل خالن مق الطلت اشكاالإ: لثانيث المبحا

 
لتي ت اإلشكاالالى طرؽ إنتكؿ ألث المبحافي ؽ الطلراءات اجإلى إقنا طرتد أف بع

سي دارلت باكصعطرح تـ كبمياميـ قياميء ثناة ألقضاؿ اقرلتي تعكالثاني ث المبحاحيا في طري
ت شكاال، إلثانيب امطلمافي راث كلميدة كالعت اشكاالكؿ إألب امطلمافي كؿ سنتناث حيكف، لقانا
. فيرلعؽ االطلا  
راث لمیدة والعا: ولألب الطلما  

رم ئزالجرة األسكف افي قانؽ الطلاحيا طرلتي يت اإلشكاالـ اىف أمراث لميدة كالعإف ا
. شكاالتياإلى طرؽ إلتؿ اقبراث لميدة كالعف امؿ ة لكطبسيـ مفاىيء اطعكؿ إبالتالي سنحاك  
راث لمیدة والعوم امفه: ولألرع الفا

: دةلعا -الاو  
عمييا  جبةكالدة المابصيا رتؿ قيب، كلحساد كالعف امكذة ئيا مأخراقـ إياؿ أقبرأة لمدة اع: لغة1-
 بمعنىـ لال، ا1"﴾ا طىمَّنٍقتيـي النِّسىاءى فىطىمِّقيكىيفَّن ًلًعدَّنًتًيٌف يىا أىيُّييىا النَّنًبيُّي ًإذى  ﴿:لو تعالىكلقدد ، لجمع عكا
 3."جيازكىا عمى دادحكا ِإئياراقـ إيارأة ألمدة اع" 2"فتيدفي عأم " في"

 4"ثانيةزكاج لاجيا زكفى عنيا كلمتكامقة طلمالتي تمنع فييا امنية زلرة الفتاىي ": االحطصا2-
 

أك جيا زكة طسكابت مقطلتي اجة زكلاعمى رع لشااو جبذم أكلؿ األجاىي "           
يىا أىيُّييىا  "﴿: لو تعالىكعية لقرلشدة العة اعاراعمييا مب جكيت، إذ بكفاة الزكجأك لقاضي اة طسكاب

كا اٍلًعدَّنةى النَّنًبيُّي ًإذىا طىمَّنٍقتيـي النِّسىاءى فىطىمِّقيكىيفَّن ًلًعدَّن  ف منعا مـ حرلراءة ابف مد لتأكؿ اجف أم، 5﴾ ًتًيفَّن كىأىٍحصي
فى كتف لمداد ميمة لمحؾ لذىي ككجعة نفسييما رالمف جيزكصة لمرفء اطعب ِإكاألنساط اختالا

 6".جيازك
     

  1.آلية ؽ، االطلكرة اس 1
 236.ؽ،صلساباجع رلم، ار لمنيح المصباا،رم لمقامي كلفياعمي ف بد محمف بد حمأ 2
 818.ؽ، ص لساباجع رلمكر ، اكتدلمركس الث يدلحابي رلعـ المعجا ،رلجؿ اخمي 3
 142.، ص 2011ر، ئزالجف ا1كف، طلقانرع كالشف انة بيرسة مقادؿ، درالمعرة األسكف اقانرح شرم، غنية ق    4
 1.آلية ؽ، االطلكرة اس     5
   224.ؽ، ص لساباجع رلمد ، اشيرلايخ كشف ب    6
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راث لمیف ایرتع: ثانیا
 1.ضئرالفـ اعم، "ثيكارلمـ اعم"ث يكارجمع مت، لمياكة رت: لغة1-

ـ لعمؿ أك ابالماكف يكد قف كيرخآلى ـك إقف مر، أكخآلى ص إشخف مء لشيؿ انتقاا 
ـ لء ياالنبء ِإكاف األنبيااثة ء كرلعمماإف ا: "ـسمك عميو النبي صمى كؿ امنو قرؼ، كلشد أك المجكا
 2."رفظ كابحذ خاه ذخف افمـ ، لعمك اثكرنما را ،كاينادال كىما كا درثكري

 
ـ سيار يدتقف لما فييا مر، يدلتقابمعنى رض لفف امكذة يضة مأخرلغة جمع فض ئرالفكا

. عارشدرة لمقـ انصبتيكاثة كرلا  
فإنو ىا كعممض كئرالفكا اتعممرة يربا ىأيا : "ـسمك عميو اصمى ؿ قارة يربي ىف أع

 3"متيف أمزع ينء شيك أكؿ ىكينسى ك ىـ، كلعمؼ انص

 كلما س، كثالثةـ لعما: "ؿقاـ سمك عميو ا صمى كؿ اسص أف رلعاف ابر عمف عك       
 4".لةديضة عارفأك سنة قائمة أكية محكمة ؿ، آفضك فيؾ لذ

 
أك ماال ؾ ركلمتف اكاكاء سء كألحيااثتو كرلى ت إلميف الممكية مؿ انتقاك اى": الحاطصا -2

 5.راثلميؿ التي قباعية رلشكؽ الحقف احقا مأك  را،عقا
 

ف مب فة نصيرلمتعمقة بمعالعممية اعية رلشـ اباألحكاـ لعما" كىض ئرالفراث أك الميـ اعمك
". كرثلمكت امد كة بعرلتا  

 6".فيياؿ كارث كب نصيككة رلتايع كزبيما ترض حسابية يعكفقيية د عكابقـ عم" كىأك         

راث لمیدة والعت اشكاالإ: لثانيرع الفا  
: لتاليةكاد الماعمى ؽ لتعميؿ اخالف مراث لميدة كالعت اشكاالكؿ إسنتنا   
 
 1177.ؽ، ص لساباجع رلمركس، ابي الرلعـ المعجاخميؿ الجر ،  1-
. صحيحك ىف كلسنب اصحاد كأحمأه ركا 2-
ث لحب اباض، ئرالفب اكتا، 2، جلباقيد اعبؤاد فد محم ؽتحقي،ماجة ف بف اسن، ينيزكلقد ايزيف بد محمف  بد ابي عبأ 3-

  908.ض، ص ئرالفـ اعمى تعمي
ف بض، دار ئرالفب اكتادم، باـ أيظلعؽ الحس اشمد محمب يطلابي ؽ أتعمي، ني طقف دار سن،  بيطقدار لر اعمف عمي ب 4-
، ح  908.، ص 2011ركت، بيـز
، العما كف، دارلقانكايعة رلشافي ث يكارلم، الكافيكر امنص 5   28.، ص 2008ر، ئزالجـك
. جع نفسورلما 6   
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ـ لحكافي ؽ الطلت اثباإسيمة ر كحصدة لمااه ذىف مـ يفي 50ك 49ف تيدلماا: الأو

قيمة ؿ كف مزكج لابو ظ يمفد قذم لؽ االطلد ايرمنو تجـ مما يفي، لقضائيةالجية ف امدر لصاا
ؽ الطلر اعتباامنو ـ يفي" جعرا"ظ فمف 05-02ف ؽ أ م 50دة لماص انض ما يناقذا ىكنية كقان
. جعيارالقا ـ طلحكدكر اصؿ قبزكج لابو ظ تمفذم لا  

ظ يخ تمفرتاف مدأ عية تبرشدة عدة لعاجية رة إزدكااىركز ظبف تيدلماؽ ابيطتف ينتج عك
دة لى عؤدم ايذا ىؽ ،كالطبالـ لحكدكر ايخ صرتاف مدأ نية تبكنقادة عؽ كالطبالزكج لا
. تشكاالإ  

قضائية كل عدفع ـ رتك 1/1/2019يخ ربتازكج لؿ اقبف مؽ الطلكع اقكضنا رفذا فإ
يتيح كف فالقان" عيةرلشدة المكات افد بعأم " 30/04/2019يخ ربتاؽ الطلـ احكدار الستص

ـك لصمح يالقاضي جمسة د اعقذا فإكل ،عدلا فعد ربعر شيأقصاه ثالثة ؿ أجأمجاال لمصمح في 
 05-ؽ أ  50دة بقا لمماد طيدجد عقدكف بـ جعة تترلف الصمح بينيما فإـ اتك 30/05/2019
ج فيحتا، عيةرلشدة العء انقضاد ابعؽ الطلانة كإلسالمية لبينايعة رلشؽ كاما ال يتفذا ىك 02

ب حسرل خت أتناقضاكر تصف كما يمكد، يدعي جرشد عقراـ بإلى إلحالة اه ذفي ىزكج لا
: منياؽ لسابراض االفتا  

. ناكقانؾ لكز ذال يجكعية رلشاتيا دعكات فد مقة بعطلمابة  طخكز يج .1
جيا زكلكز يجؿ جية بزكلالعالقة ـ انا لقياكقانؾ لكز ذال يجكعا رشؾ لد ذجيا بعكز زكايج .2

. ئيازامتابعتيا ج
. ناكعا ال قانرقيا شداصر خؤمؿ يح .3  
بالتالي كمنشئ س ليؼ ككاشـ حكزكج لردة لمنفرادة اباإلؽ الطلاكل عدفي ؽ الطبالـ لحكا .4

. لقاضيايفة ف كظمص لتقميا  
نا كثو قانرلكنيا تكعا رمقتو شطلمراث عية فال ميرلشدة العكات افد بعؽ مطلماجيا زكفى كتإذا  .5

ـ لكنية كلقاندة العكات افد جيا بعزكفى كتس إذا لعك، كا1جية قضائيازكلاة طبرالؾ انفكادـ الع    
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شكاالته ق ٕواالطلراءات اجإ........ ..........................لثاني ل الفصا   
دة لعار اعية كتأخرلشدة العافي ت لزاما كنا كقانؽ الطلـ احكدر صكلصمح ت اجعيا في جمساراي
. ناكقانراث لميؽ اح لياس ليك عا رشراث لميؽ اية فميا حرلشيا

دكف جتو زكج زكلاجع ـ راثت نقضد اعية قرلشدة العف اتكـ لكقضائي ـ بحكؽ الطلؿ احصإذا  .6
ب تيرتث حيف مر لغياتجاه انا كال يحتج بو قانزكاج لذا اىف فإد، يدجف مزكاج لد اعقؽ ثيكت
ر آلثاب ايترتث حيف إلسالمية مايعة رلشافي رر مقك لما ىؼ مخالذا ىكنية عميو كلقانر اآلثاا
. عيةرلشا

د قأك 05-02ؽ أ  49دة بقا لمماطبو ـ لحكراءات اجطكؿ إتؽ، كالطبالظ يتمفزكج أف لف يمك .7
ذا فإؽ الطبالزكج لظ اتمفت قف كحسابيا مدأ لتي يباعية رلشدة العانياية د لصمح بعاجمسة د تنعق
  05-02.ؽ أ  50دة بقا لمماد طيدجد مقتو بال عقطمؽ مطلماجع كرالجمسة اه ذىت نجح

ر ألشيدة اىي عكعا رشدة لمعكاع نؾ أنا بينما ىناكقانر شيأ 3ثالثة ػلصمح بت االكمحاد يدتح .8
ف بائؽ الطىنا ؽ الطلف الصمح ألف امدكل ىا فال جرمأنتيى انة كبالنسبة لمبينؿ كلحمركء كالقكا
 .رلنة كبكبين

         كلعدلافي ؿ يفصذم لك الصمح فالقاضي ىرم ايجذم لالمينة بالنسبة لمقاضي اجية ازدكا .9
     لقاضيأف امع كؿ لحمرح ايقتت كقكلس افي نفـ محككقاضي كف يكد أف حص كالشخف يمكؼ فكي
                                          فلقاضي مابيا ـك يقذم لالصمح ت اجمساؿ فشت إلحصائيات اثبتد أقكيا دحياكف يكب أف يج

         ؽالكل طعادفي  1749لقضايا دد اعث أف حي 2016لقضائي سنة س المجمت احصائياؿ إخال
  .لة صمحكمحا% 97.3 تفشمك 2.7%ػ لصمح نجح بط أم أف اقضية فق 45لصمح في ـ ات
دة لمات اجيا فنصزكفى عنيا كلتي يتامقة طلمراث افي ميرع لشؼ اخالد قرم ئزالجرع المشإف ا10.

دة في عة فاكلت اكانؽ أك الطالبـ لحكدكر اصؿ قبف جيزكلد احأفي كتإذا "نو ف ؽ أ أم 132
رة لفتاىي ؽ كالطبالـ لحكا دكرصؿ قبزكج لة افاث أف كحي، "رثإلالحي منيما ؽ استحؽ االطلا
لحي ؽ ايستحف جيزكلف افإ 05-02ف ؽ أ م 50ـ جعة رلمرة افترم ئزالجرع المشاىا رعتبالتي ا

ؽ الك طىؽ كالطلـ احكدكر صد بعؽ الطلدة افي عزكج لة افاؿ كفي حاؾ لذكرث، إلامنيما 
ـ حكاأمع رض يتعارم ئزالجكف القانؿ اما يجعذا ىرث كإلالحي منيما ؽ ابالتالي ال يستحف كبائ
لسني ؽ االطلف كالبائكاجعي رلؽ االطلف ابيرع لمشاقة رتفدـ لعظرا ن،  إلسالميةايعة رلشا
 .عنيماب ترما يتك عي دلبكا
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نية كلقاندة العاتنقضي ـ لكعية رلشدة العت انقض، إذا اعارنا ال شكجية قانزكلت امقة لبيطلمزـك ال .11

 1 05/02ؽ أ  61ص ـ بقا لنط
  52-58:ن تیدلماا -ثانیا

ر رلضف امض يكمقة بالتعطلممـ حكؽ الطلافي زكج لؼ المقاضي تعسف تبياذا  52دة لماا
د يدمح جطلكنو مصكلتعسفي ؽ االطلظ امى لفدالقء الفقياب افي كترد يـ نو لر أغي، بياؽ لالحا

فيما كا ختمفـ الكني، كلشخصيةكاؿ األحب التعسفي في كتؽ االطلف اعث يدلمحء لفقياطرؽ اتث حي
ظر أك لحك اىؿ ىؽ الطلؿ اصـ أفي حكؼ الختالاعمى ؟ الؽ أـ الطلاتعسفا في ؾ ىناؿ ىـ بيني

: فىبيذلى مإإلباحة ا  
 ؽالطلافي ؼ تعسؾ ىناس نو ليألى ف إثيدلمحء الفقياض ابعب ىذ: كؿألب اىذلما-أ

رادة باإلؽ الطلؽ احزكج لؾ ا تعالى مٌم، كأف اإلباحةؽ االطلافي ؿ ألصأف اعمى ء بناؾ لكذ
 2.فيورؼ لتصر احك فيردة لمنفا

 
 زكجلؽ امطؽ إذا الطلاتعسفا في ؾ ىناف أف ثيدلمحء اعمماب ىذ: لثانيب اىذلما-ب

. رلحضؽ االطلافي ؿ ألصف ابأؾ لذعمى ف ليدعي مسترشكغ مسر جتو بغيزك  
ف مكف ال يكض يكلتع، كاعارفيو تعسفا شس ليزكج لرادة ابإؽ الطلف افإؽ ما سبؿ خالف مك
      بحسكف لقانا بينما فيزكج لمركع مشؽ حؽ الطلف المتعة ألانفقة ؿ يمثؿ لتعسفي بؽ االطلا

ؾ لذك، نفقة متعةؿ كىماإنفقة دة كالقا تعسفيا نفقة عطمقة طلماجة كزلمف فإ 05-02ؽ أ  52ـ 
لمبالغ د ايدينبغي تحـ لحكد انو عنكألتعسفي ؽ االطلراء اجف بو مـ يحكد قذم لض ايكلتعا
ؼ تعسف عض يكلتعاعي في رايب أف يجؿ، كخدتر اأم إطفي كمقة طلمابيا لصالح ـك لمحكا
ىي كتفاعيا كارىا رتغيير كألسعاذا اككمقة طلما بصاذم ألرر الضاجسامة ؽ الطلافي زكج لا
د مجحفا بأحف كاإذا ال ، إفيياـ ع قابة رال يخضع لكع كضكلماة قاضي طتخضع لسمكر مأ
 3.فجيزكلا
     
 

ال في إجيا ة زكفاككالقيا دة إطفي عت مدالعائمي ما ف السكف اجيا مزكفى عنيا كلمتاال كمقة طلمرج اال تخ 61 "دة لماا 1
". ؽالطلدة النفقة في عافي ؽ لحاليا كلمبينة اة لفاحشاحالة   

 160، 156 ، ص،  ؽ، صلساباجع رلمؿ ، الحالض ابغا ،رعتف يدلكر ان 2
 363بمحاج العربي، المرجع السابؽ ، ص  3
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ف ارطفيو شر فكايتب أف يجذم لكالتعسفي ؽ االطلف اعض يكلتعب اجرم أكئزالجرع افالمش

: ىماف كميزمتالف كمجتمعيف ساسياأ  
كؿ اك إذا معقب سبر جتو لغيؽ زكمطيف كأؽ الطلافي زكج لؼ المقاضي تعسف يتبيأف  .أ

ض يكلتعاحقيا في ف جة عزكلت الزتناف جية بأزكلت الى بيكع إجرلامقة طلماجة زكلت امبط
. ؽالطلب امطبؾ في تمسزكج لدل اتماكجية زكلا ةلحياالى كدة إبالعت تشبك  
 توكمرض جتو في مزكج زكلؽ امطيف مقة كأطبالمرر لضكؽ الحف لقاضي مؽ ايتحقأف  . ب
 1.راثلميف امانيا مرلح
 

ه في كرصؼ كلتعسؼ اعية في تكييرلشظرة النف ابأكؿ لقف ابيانو يمكؽ عمى ما سبء بناك
لمخالفة دل الى مإجع رنما يـ إإلسالظر افي نؼ لتعسار فمعياكف، لقانظرة انف عؼ تختمؽ الطلا
أم ىنا ؽ الطلب اتريعو كما ال يرلحكمة في تشاجو د كفيو يفقؽ، كالطلع ايقاإعية في رلشا

ؽ الطلاينتجو ذم لرر الضدر ابقكف ني فيككلقانظر اه بالنرما معيازكج كألؽ األنو حض يكتع
. ضيكعميو تعب تريتك  

عمى ص كما نر باألشيدة عرء كباألقدة عدة لعا فمف عيكنرت ك، ذ05-02أ  ؽ 58ـ 
ف كاإذا صا كخصؽ كالطلدكر اصف ألكؿ معقر غيذا ىؽ، كالطيح بالرلتصايخ رتاف حسابيا م

لى إ جلقاضي فال يحتااقعو إذا أكما ، أيح بورلتصاعمى ؽ سابت قكفي كف لمحكمة يكرة ائرج داخا
ب فحسا لمحكمةـ امازكج ألاقعو كي ـلـ ِإكاذا لحكدكر ايخ صرتاف مدة لعب انما تحس، ِإكايحرتص

رم ئزالجرع المشأف الى اباإلضافة ء لفقياكر اجميؽ باتفاذا ى، ك2بوظ لتمفايخ رتاف مكف يكدة لعا
في كع قكلالى ؤدم ايد أ في حسابيا قطلخدة كالعب افي حسار مما يأثرء بالقكد لمقصف ايبيـ ل
. ظكرلمحا
    

  
 103.، 102ص  ؽ، ص،لساباجع رلمر، الصغيف ابكظ محف 1
 224.ؽ، ص لساباجع رلمد، اشيرلايخ كشف ب 2
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في رلعق االطلا: لثانيب الطلما  

رار قدل إفة مرمعـ مو ثكلى مفياال طرؽ أكفي نترلعؽ االطلت اشكاالإلى طرؽ إلتؿ اقب
. لوكف لقانكاة السالميايعة رلشا  
  لهون لقانرع والشرار اقدى إموفي رلعق االطلوم امفه: ولالرع الفا

: فيرلعق االطلف ایرتع-ال أو
 1".ثيقةدكف كلو كحصرد جتو بمجزكعمى زكج لف ايقع مذم لؽ االطلك اىك"       

 
ال يحتج بو كنا كبو قاند ال يعتكالسالمي الفقو د اعكاقف يقع شفييا ضمذم لؽ االطلك اى"

 2."رلغيا تجاها

و ركطشككانو أرفي كلمستكم الشفؽ االطلك افي ىرلعؽ االطلا" كؿ أفلقالنا ف يمكك
ر ستقاما ك ىؽ، كالطلالة عمى دالاعية رلشظ اباأللفاكعية كارادة كا ِإىميةف أعزكج لف امدر لصاكا

ذا ىف كاكاء سؽ ثيكتد اك شياراط إشتـ دكف اسمك عميو اصمى كؿ سرلد اعيذ منكف لمسمماعميو 
 3".سمياك رفي رعف زكاج ناتج عؽ الطلا

 
ما اك سمي يثبتو د رعمى مستنكؿ لحصدكف ايقع ؽ الؿ طكك في ىرلعؽ االطفالإذف 

. فيرعأك سمي ف زكاج رناجما عف كاكاء سؽ الطثيقة كبرؼ يع  
: فيرلعق االطبالون لقانرع والشرار اقدى إم-ثانیا  

، لمحكمةافي ؿ يسجـ لذم لك اى،ك في رلعزكاج الافي ؿ لحاك اكما ىرع لشاه رفي يقرلعؽ االطلا
ـ مظلافع كر بلنسكت اثبف ك جيزكلالكال كؽ لحقالمحكمة لصيانة افي ؿ يسجك صحيح ك ىك
ف بعو مكاتك ه رثاد ايفقـ ثف م، كثقاكمف يكـ ه مالرال يقكبو رؼ ال يعتكف لقانف الكت ، كلإلثباك

 4.ت جباكؽ ككاحق

     
ر مصر، لمنشدة يدلجالجامعة د، دار االكألكؽ احقف كجيزكلف اقة بيرلخاصة بالفارة ألسـ احكاـ، أماإ الديف ؿكماد محم 1
  70.، ص2007،
  119.ؽ، ص لساباجع رلمد ،اسعز يزلعد اعب 2
3 Fatwa islam web.net/fatwa/index.php%  10/06/2019بتاريخ مع عميو اط 
 100.، ص2004 ركت،بي، لعمميةب الكت، دار ا1،طفي رلعزكاج الكد ،امحمف بد محمف بؿ جما 4
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ـ دكف تر ِإكاف ثاف آعمييما مب ترما يتكفي رلعؽ االطلزكاج كابالر يق رع لشف ابالتالي فإك

ف زكاج مقة مطلممكؽ نية ال حقكلقانالناحية ف افمؽ، ثيكلتر ابغيرؼ ال يعتكف لقانأف اال ؽ، إثيكت
كما ال يسمح ؾ ،لذسمية بدة رعمى شياكؿ لحصؽ كاالطلؽ اثيكتـ يتـ مقيا ما لطسمي عمى مر

ف مء شيف تتخمى ع، أك أف نور دكف إذتسافزكج أك تتف بأؽ ثكمر القا بائنا غيطمقة طلمرأة المم
، مقةطنيا مأت سمية تثبدة رعمى شياؿ تحصـ ما ل، جتوزكعمى زكج لمكف لقانالتي كفميا كؽ الحقا
رؼ ال يعتكثقة كلمكراؽ األك اسمية رلد اعكاال بالقر إال يقكف في فالقانرلعزكاج الف امقة مطلماما ا

 1.صالأفي رلعزكاج ابال
 

. في رلعق االطلت اشكاالإ:لثاني رع الفا  
: جعير رفي بأثرلعق االطلت اثبازواج ٕوالد اعقل تسجیدم حالة ع -الاو  

نية دلمالحالة ؿ اسجف مرج بمستخزكاج لت ايثب"نو أعمى  05 -02ف ؽ أ م 22ص ـ تن
". قضائيـ بحكت تسجيمو يثبدـ في حالة عك  

ف يتضح لنا م "فجيزكلاضا دؿ ربتبازكاج لد اينعق " 05-02ف ؽ أ م 9ت ـ نصد قك
في رلعؽ االطلافي حالة كه رثاب آتريكفي رلعزكاج الكد اجكبرؼ يعترع لمشف أف اتيدلماؿ اخال

. كلعدتسجيمو بـ تد في قرلعزكاج الف ايكـ ما ل كلعدثباتو بف إال يمك  
ت بيقاطلتأف اال إجعي ر رفي بأثرلعؽ االطلت اني يسمح بإثباكقانص نكد جدـ كعـ غكر

ف م:"لتالية رارات القاتو ديأما ذا ىكجعي ر رثباتو بأثالى كاؿ إألحافي جميع ب ىذلقضائية تا
ؿ لحاافي قضية –ف متى تبيء كلقضاـ اماكد ألشيدة افي بشيارلعؽ االطلت انو يثبأعا رشرر لمقا
كد لشياسمع كتحقيقا رل جس ألمجمف كأف المسمميف اجماعة مـ ماف أفيطرلف اقع بيؽ كالطلأف ا–
أف لو ؽ فال يح بالتاليف، كلمسممياجماعة ـ ماأىا دضكف عطلمافعال ؽ مزكج طلف ابأدكا كف أيذلا
صحيح كا بقطفي رلعؽ االطلت اابإثبـ بقضائية لقضاف اعميو فإؽ، كالطلذا اىف جع عرايت
       2"كفلقانا

 
 199.ؽ، صلساباجع رلمركؾ، المبرم المصا 1
، 2001ص، خادد عم، ـ ؽ، . د أضخ . حقضية ، 1999/02/12يخ ربتا، 216850ـقؼ رممرار ـ ع، غ ا ش، ق 2
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ته شكاالق ٕواالطلراءات اجإ........ ..........................لثاني ل الفصا   
إف :"فيو ء، إذ كرد في قضارلعؽ االطلت اثباإيضا أضح كيذم لر كاخرار آفي قء جاك

  "1.ية دلمااقيا كحقف جة مزكلـر اقضائيا ال يحت لمثبزكج كالف اقع مكلمافي رلعؽ االطلا
س في في نفرلعؽ االطلزكاج كالت اثباكل إعدفع ك رلقضائي ىؿ المجاابو في كؿ لمعمكا

نيائيا كف يكؽ الطبالـ لحكاما كأئيا دابتكف ايكزكاج لت ابإثباـ لحكأف امى عد حـ كابحكت كقكلا
حالة ـ ماكف أىنا نكس كلمجمف اه مؤلغاـ إيتد قزكاج كلت ابإثباـ لحكؼ استئناف اثمة يمكف مك
! كد زكاججؽ دكف كالكد طجك

في رلعؽ االطلزكاج كالت اثباكل إعد 1995/10/24يخ ربتادر لصارار القف اتضمد قك
كا يقضكع أف ضكلمة القضاكز يجزكاج، عية لمرلشف اكارألرت افكتإذا " فيو ء جاث حيد حـ كابحك
ـ لحكافي في رلعزكاج الر أف اباعتباؽ، الطبالـ لحكس افي نفكا يقضكأف في رلعزكاج الت ابتثبي

 2."قضائيـ حكب جكعمى تثبيتو بمء بناؾ لكف، كذلقانكة انية بقدلمابالحالة ؿ لمسجا
 

: زواجلن اجیزولد احدة أعاإة حال-ثانیا   
: زواجلزوج الدة اعاإحالة  1-  
ت قتة كأخؤمة مرحت مارلمحدل ابإحزكج لزكج اال في حالة تإشكاال طرح إلحالة ال تاه ذىك
فقا ـ كالما تطقع كاالقو ف طعية فإرلشالناحية ف افينا م، بعةف أرمر بأكثزكاج لأك اجة مثال زكلا

لى إىبنا ذا ذفإرا، شكاال كبيطرح إنية يكلقانالناحية ف انو مأال ، إيةكلنبالسنة افي كاردة لركط المش
دا، جا فاسزكا كفيكد فيما بعـ تذم لزكاج الف اجعي فإر رفي بأثرلعؽ االطلت اثباف إمكادـ إع
جعي ر رفي بأثرلعؽ االطلت اثباف إكاؾ لذلراء الستبكب اجكؿ ككخدلؿ الفسخ قباعميو ب تريت

 3.منود الكد أكجكبر كثألمسألة د اتتعقكا لثاني صحيحزكاج الاحتى يبقى 

        
  

، 2003، 1ددلعت، ـ ؽ ، ا. د دضع . بقضية ، 2002/09/25يخ ربتا، 288322ـ قؼ رممرار ـ ع، غ ا ش، ق 1
  375.ص
، 1996، 53دد لعد ح، أ، ف ؽ ، اضع، ك قضية ، 1995/10/24يخ ربتا، 22317ـقؼ رممرار ـ ع، غ ا ش، ق 2

 56.ص
3 Http/www.ahram.org.eg/newsQ/380094SPX 11/06/2019يخ رمع عميو بتااط.   
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شكاالته ق ٕواالطلراءات اجإ........ ..........................لثاني ل الفصا    
: زواجلاجة زولدة اعاإحالة  2-  

أف ىنا ينبغي عمينا كعي رلشكالقضائي ف ايدلصعياعمى رة كثيت شكاالطرح إلحالة تاه ذىك
: فحالتيف بيرؽ نف  
 ؿشكاأم إفي رعف زكاج في مرلعؽ االطلؿ اال يشك :فيرعن زواج فیا مرلقة عطلماحالة -أ

ف لكؽ، الطلكع اقت كالبة بإثباطلمـ اثزكاج لد اعقؿ تسجيف فيطرلامصمحة ف مس نو ليأالما ط
كل عدفع رمعو ف مما يتعيكؿ، ألزكج المـ نسبيؽ لحاإينبغي د إذ الكألكد اجد كعنؿ شكار إتثي

ر، خزكج آمة ذجة عمى زكلأف الى رة إإلشاامع ، 1دالكألب انسؽ لحاكؿ ِإكاألزكاج الد اعقؿ يتسج
ف في فإرلعؽ االطبالرؼ ال يعتكف لقانف اكاكاف  ِإىنا حتىكفي رلعؽ االطلت اثباكل إعدفع ـ رث
. بوراؼ العتاالجتماعية تقتضي المصمحة ا  

زكاج لا مقةطلمد اما تعيدعن لحالةاه ذىدد بصكف نكك :لمسجن زواج فیا مرلقة عطلماحالة -ب
زاؿ فيي ال تكف لقاناناحية ف مكثانية زكاج لدة اعاكا ِإمقةطمرع لشـ افي حكر تعتبث حي، فيارع
متابعة رم، ئزالجكف القانب الحالة حساه ذفي ىف نو يمكأة ظلمالحدر اتج، ك2كؿألؿ اجرجة لمزك
ف مء كلقضااساحة رج خاؽ الطلكع اقكبرؼ ال يعترع لمشكف أف الكؾ ل، كذنازلايمة رجة بجزكلا

ية كرلجميؿ اكيد كلسيالى كل إشكـ يدتقزكج لمؽ بالتالي يحد كع بعطتنقـ لزكاج لاعالقة ف ثمة فإ
 3.ؾلف ذع

 
: دةلعب احتساا-ثالثا  

في دة لمستمالعامة د اعكالقؾ أف الذفي رلعؽ االطلت اثباد إعندة لعب احتسااشكالية ر إتثا
 ؽ ألى كدة إػػػػػػػػػػبالعف ػػػػػػػػػػلكؽ، كالطلكع اقكيخ رتاف مقة مطلمد اتعتأف إلسالمية تقتضي ايعة رلشا

     
جامعة حمة ر، ماجستيرة كذمرم، ئزالجا رةألسكف اقانكء جية عمى ضزكلاة طبرالؾ افي فزكج ني لمكلقانز اكرلم،ابيح ـ ذىشا 2  117.رة ، صلقاى، ايع كزلتر ك اضة لمنشركلؿ ، دار الحك المشكمة افي رلعزكاج ال، احي رلجاالنبي د رب اعب      1

  90.، ص2014-2015كؽ، لحقـ اقس، لسياسية ـك العمكؽ كالحقاكمية كادم، لر الخض
3 www.olshanrq.net.sa/2013/4/22/811926 11/06/2019يخ رمع عميو بتااط      
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الته شكاق ٕواالطلراءات اجإ........ ..........................لثاني ل الفصا   
رادة باإلؽ الطلابو كد لمقصص النذا اىأف ال ؽ إالطيح بالرلتصايخ رعمى تاص ه يندنج 05-02

ف مدأ تبدة لعر أف اعتباف اثمة ال يمكف مكفي رلعؽ االطلامسألة س ليء، كلقضاـ اماردة ألمنفا
 قعةكايخ رتاف بيا مـ يحكأف لقاضي اينبغي عمى رة ألخيالحالة اه ذفي ىؽ الطبالـ لحكايخ رتا
 .لمثبتةؽ االطلا

  
ف مزكاج إف أرادت كلاليا كز عية يجرلشالناحية ف افم، تيادعت نقضرأة اذا الماف اكما 

ض ستيانة بعف اعؾ ناىي، ثقاكمؽ الطلف اكاإذا ال زكاج إبالكف لقانانية ال يسمح ليا كلقانالناحية ا
رة لعشت اكانإذا ما كدة بالعت كمقاطلدد اال يعبأ بعكجع رايؽ كمطيكجع رايؽ كمطفير باألمزكاج ألا

 1.راـحؿ أك جتو حالف زكبيكبينو 

 
 

عمى منح رم ئزالجء القضاد درج اقدة، كلعابصفة خاصة في نفقة كر يثؿ إلشكاد أف انجك
 .ثباتياف إمككأبيا ت البطما دة إذا لعاجة نفقة زكلا

  
نو ال ألنا ف يتبي 05-02كص ؽ أ نصؿ خالف مرم كئزالجرع المشكؿ أف القاخالصة ك

ؿ ما جعذا ىكلمسألة اه ذىظـ ينـ لؾ كلذحة عمى راصص ينـ نو لأال إفي رلعؽ االطبال رؼيعت
لى دا إستنااجعي ر ربأثة لحياركرة اضتو ضرفذم ل، كافيرلعؽ االطلت اثباإلى ب إىذيء لقضاا
ؽ  222ب ـ فيو حسص ند جكيـ ما لؿ باإلحالة عمييا في كص لنكرد التي كاإلسالمية ايعة رلشا
                     05-02.أ 
    90.ؽ، صلساباجع رلم، ابيحـ ذىشا 1
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............................................................ ةــــــــــــــــــــــــــخاتم   
: ةــــــــــمـــــــــــخات  

رم ئزالجرة األسكف افي قانؽ الطلكع اضكلنا فيو مكتناذم لث البحذا اىـ في ختا
: آلتيةالنتائج ص استخالف ايمك، إلسالميةايعة رنة بالشرلمقاؿ اخالف ىا مرلتي يثيت االإلشكاكا  

رة كدكف مختصكاد جية بمزكلاة طبرالؾ افكر في مسألة صض خارم ئزالجرة األسكف اقانأف  -
ؾ لر ذكذإلسالمية كما ايعة رلشـ احكاأعمى ؿ لتفصيؿ احاـ أثكر، لصاه ذليدد محؼ يرتبني تع

. منو 222دة لماافي   
جية زكلالعصمة ف االقا مطنردة المنفرادة اباإلؽ الطلافي زكج لؽ ابقى عمى حرع ألمشا -

ع يقاإفي زكج لمؽ لحاي طلتي تع، اإلسالميةايعة رلشاىا درمصكف لتي تك، كاعا لورلة شكلمكفا
ؽ الطلف اكاؽ إذا لحذا اىؿ ستعماامتعسفا في زكج لر اعتباامع ، لوؿ صيؽ أحك ىؽ كالطلا
رم ئزالجرع المشكؿ ايتناـ ل، كجةزكلمض يكلتعاعميو ب جكمما يست، عيرشرر مبب أك سبدكف ب
. زكجلرادة اجية بإزكلاة طبرالؾ افكر صف نيا مأمع ف لمعار كاياظلء كاإليالا  

ؿ خالف نية مكلقانالحماية الى س إلنااتمبية حاجة ف عدا بعيزاؿ ما رم ئزالجرة األسكف اقانأف  -  
ؿ خالف مرد، كلشخصية لمفالصمة بالحالة ؿ ذات المسائف امر لكثيف اعث يدلحاغفالو إ
د يدبتحرا مختصف كادة لعف اعث يدفالحرم، ئزالجرة األسكف اقانكاد حيا مطرلتي تت اإلشكاالا
ـ ما قارار عمى غدة لعا يعرؼـ لذم لت اقكلافي ك 58-59-60ددة محكاد في مدة عؿ كف مز

منسجما مع ف يكـ لذم لالمفقو ؾ لؿ ذكرؾ تدة ك لعف ايارسدء بدد يحـ لكلحضانة كص ابو بخص
ف ال يمكـ ك كال بحككف انية ال يككلقانالناحية ف امؽ الطلأف اة سيما طلنقاه ذفي ىكف لقانا
. هدكرال بصدة إلعف اعث يدلحا  

دة عكاح نف مت شكاالف إمذا ه ىرما يثيكف كلقانرع كالشف ابيدة لعافي ؿ لحاصرض التعاا -
ب تريث حي، فيرعؽ الطبو ـ حكدكر صزكج دكف لابو ظ يتمفذم لؽ االطلر اعتباابينيا ف م
. ؽالطلـ احكدكر ال بصإنية كلقاناه رثاب آترال يكعية رلشاه رثاآ  

بينما ؽ، الطبالزكج لظ اتمفـك يف مدأ عية تبرلشدة العث أف احيدة لعب افي حسارض لتعاا -
ف مؽ الطلابيعة ؼ طختالاعميو ب ترمما يتؽ الطبالـ لحكدكر اصـك يف مدأ نية تبكلقاندة العا

زكج لاجع كرانية كلقاندة العض اتنقـ لكعية رلشدة العت انتيذا افإف، بائأك جعي ك رىث حي
كع قكلى ؤدم إمما يكف لقاناجعي في ؽ رالـ طمارع، كألشافي ف بائؽ الـ طماأىنا كف جتو نكزك
. ظكرلمحافي ر ألسف امر لكثيا
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............................................ ...............ة ــــــــــــــــــــــــــخاتم   
دة لعاتنتو ـ لكعية رلشدة العت انتيذا افإراث لميافي طرح لتي تت اإلشكاالالى إباإلضافة  -

. صحيحس لعككاعا رنا ال شكقانرث ترأة لمانية ىنا كلقانا
ة دعمى عدة عطركء ما يسمى فقيا بدة كلعكؿ اتحكع ضكلى مطرؽ إيتـ لرع لمشأف اكما  -
. كؽلحقاتضيع معيا د قت عازاعيو لنراعمى مصب لباايفتح ؾ لكذ

ذم لء القضاؿ اييمف كجيزكلاعمى ب لسبؽ اييعمكاؿ ألحؿ افي ككلصمح ت االكمحاؿ فش -
. دكدة معؽ قائدفي ـ يتك فيؽ الطلالى رع إيس  
: لمتمثمة في، كاهذستنا ىدرابيا كج نتت حاراباقتركج لنا بالخف فيمكؽ عمى ما سبء بنا  

كص عية ثابتة بنصرشـ حكاأعمى كت حتالتي كاد ابالمس لمسادـ اعراء ؽ إ ج كثركرة إض -
. صلنامع د جتيااعية فال طق  

ف، لحكميف اتعييراءات جف إببياؾ ل، كذلمصمحت لتي منحاتيا ذاألىمية ـ التحكيامنح  -
. ىا فيورفكتب جكالركط الشكا  

. لشخصيةكاؿ األحؿ ابمسائكف تصميف يذلرة الخبؿ ايعية بأىرلتشالبيئة استقامة ركرة اض -
. خاصةراءات جكف إضع قانككلشخصية كاؿ األحؿ ابمسائف متخصصية قضاداد عركرة إض -  
ه ال دحكف كلقانف اكيانيا ألظ عمى حفر لسيرة كالمجتمع باألسكالة دكلت اسساؤمـ ىتماا -

. ؿكتماميما دكة لقرة األسايصنع 
. لعائمةس امجمؿ تفعيكيا دلقاضي حياكف ايكأف  -  
. نيةكلقانؿ االجتماعية قباعية كلتا -
. نيكقانراء جس إليؽ كالطلرة ااىظبة رلقضائي ليصبح حال لمحاالصمح ؿ اتفعي -  
. ؽالطلرة ااىف ظمد قضائية لمحكنية كلية قانداث آستحا -
. عيةرلشكانية كلقانالناحية ف امرة ألسؤكف اشة تخصصي لقضاف يكتك -  
كل فتف لى لجاإجو كبالتؽ الطلدكث احؿ معا حاف جيزكلف في يستحسرلعؽ االطلاحالة  -
ؽ الك طىؿ قع ى؟ ِإكاذا كالؽ أـ الطلاقع ؿ كىكعي رلشاقفيما كمف لبياء، الفتادار اسمية كر
لفقيي لحالتيما ـ ابالحكدة معتمكرة صف جيزكلء ااطعكل ِإكالفتؽ اثيكتـ يتأف عمى ؟ جعيف أـ ربائ

. ـبينيؼ لخالرر اتككليو إلحاجة ؿ افي حاء لقضاـ اماد أبو كمستنؿ لعمف اليمك  
. رجلحافع ريكؽ كلحقظ ايحفؽ الطلزكاج كالافي كف بالقانزاـ اللتكؿ أف القف ايمكرا خيكأ  
 د ابحمـ ت    
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 ـيرلكرآف القا -1
    2010كتبة العصريةنبيركت،، الـ 1الصابكني محمد عمي، صفكة التفاسير ، ج  -2

ركت، بيس، لنفائ، دار ا4كش، طمرعب تد راحمداد أع، إالمكطأؾ،  مالد اعبك بس أنف ابا 3-
.1980  

 2002.ؽ، مشر، دكثيف ب، دار ا1رم، طلبخااصحيح ؿ، سماعيف إبد محمرم لبخاا 4-
ـ يظلعؽ الحس اشمد محمب يطلابى ؽ أتعمي، نيطقدار لف اسنر عمف ني عمي بطقدار لا 5-

، حف ب، دار ا1دل، طباآ  2011.ركت، بيـز
ؤكط نرألب اشعيؽ تحقيداككد بي ف أسنزدم، ألث األشعف ابف سميماداكد بي ألسجستاني ا 6-
  2009.ؽ، مش، دلعالميةاسالة رل، دار ا3ب، جلشياف امحسدم شاكه بممى رقؿ كامد محمك

، 9ؽ، جالطلب اكتارم، لبخااح صحيرح في شرم لباافتح ر حجف عمي بف بد حمألعسقالني ا 7-
. فلبنار، لنشكاباعة طفة لمرلمعدار ا  

، لباقيد اعبؤاد فد محمؽ تحقي، ماجةف بف أسند، يزيف بد محمف  بد ابي عبأيني زكلقا 8-
. رةلقاى، ابيةرلعب الكتء احياؽ، دار إالطلب اكتا، 1ج   

ركع لفؿ امسائكعية رشلـ األحكاف انيكاقد، حمف أبد لمالكي محماي طنارلغكزم اجف با 9-
. تيكلفأك اسائع كال أـ بقيامو ، 1967ركت، بيف، لممالييـ لعم، دار الفقييةا  

ف ميد أمحمؽ تحقيع، إلقناف اعمى متع لقناؼ اكشاس، يف إدربس نكيف بكر ني منصكلبيا10-
  1997.ركت، بيب، لكتـ اعال، 1، ط4كم، جلضناا

ء ، لبيضادار ال، افةرلمعار اـ، دإلسالافي راـ لحؿ كالحالؼ، اسكيكم ضارلقا11-
.1985         
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ز جيكلرح افي شز يزلع، افعيرالـ ايرلكد اعبف بد محمف بـ يرلكد اعبـ لقاسابي أيني زكلقا-12
، 1، ط8كد ججكلمد اعبد حمدؿ ألشيخ عا، اكضمعد لشيخ محمؽ اتحقير، لكبيرح ابالشركؼ لمعا

  1997.ركت، بي، لعمميةب الكتدار ا
لشيخ عمي ؽ اتحقي، ئعرالشب اتيرلصنائع في تائع دابكد، مسعر بى بكف أيدلء الكساني عالا13-
ب لكت، دار ا1ؽ، طالطلا–ف إليماب اكتا، 4كد، ججكلمد اعبد حمدؿ ألشيخ عاكض كامعد محم

  1997.ركت، بي، لعمميةا
ر، ئزالجب ، الكتار اقص، ك القانكفيعة رلشافي رأة لمكؽ احق، مميانيم الكمدادم بغ14-  

.1997 
ر، لنشكاباعة طلمرؼ لمعااسسة ؤم، 2، ط 4، جلتوكأدلمالكي الفقو ب، الحبير ااىطلف اب15-

 2005.ف، لبنا
  2007.ر، ئزالجد، اشيرل، دار ا1ركس، طلعاتحفة د، مي محمكبي16-
ت لمعامالدات كالعباافي جميع ؾ مالـ إلماب اىذلمؾ لسالؿ اليد، دمحمد محمد سع17-

 2001.دكة، لنراث، دار الميكا
: سادسا 1973.ركت، بيرؽ، لمشـ، دار اإلعالكالمغة افي د لمنج، اعيكلمسكؼ امأل -18

ت خالدالما   
كف إلسالمي قانالفقو افي  –ؽ الطلزكاج كالـ احكاألخالصة في در، القاد ا عبرز احف با 19-

 2007.ر،ئزالج، انية دكلخم، دار ا1رم، طئزالجرة اسألا
دؿ لمعرم ائزالجرة األسكف اقانكلفقيي د االجتياافي ؽ الطلاقضايا كظ، محفر لصغيف ابا 20-
 2012.ر ئزالج، ايعكزلتر كاعي لمنشكل، دار ا05-02ر باألم
ت يعارلتشض انة ببعرسة مقادرا –دؿ لمعرم ائزالجرة األسكف اقانرح شد، شيرلايخ كشف با 21-

 2008.ر، ئزالج، انيةدكلخم، دار ا1، طبيةرلعا
ركت، بي، لعمميةب الكت، دار ا1، طفيرلعزكاج الد، امحمف بؿ جماكد محمف با 22-

.2004     
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سة درا-لشافعيةكا الحنفيةف بيؽ الطلزكاج، الرة، األساـ حكار، أبا بكؿ أسماعيإني كلباما 23-
 . 2008ردف،أل، ايع كزلتر كالمنشد لحام، دار ا1كف، طنة بالقانرمقا

، يعكزلتر كاضة لمنشركلؿ، دار الحكالمشكمة افي رلعزكاج ال، النبيد رب احي عبرلجاا 24-
. رةلقاىا

ف، جيزكلف ابيؽ يرلتفؽ، االطلزكاج، الا -لشخصيةكاؿ األحاعة كسكمر، نصد حمدم ألجنا 25-
 2006.ر، مص، نيةكلقانب الكتدار ا
، دار ..عيتيارمشدة كلعؼ ايرتع -ؽالطلراؽ أك الفب اعقء لنساا دةعر، نصد حمدم ألجنا 26-

 2005.ر، مص، نيةكلقانب الكتا
، 2005ت يالدلعميا مع تعالمحكمة ء اقضادات باجتياـ عدمرة ألسكف اقانؿ، فضيش لعيا 27-

 2007.ر، ئزالج، الجامعيةت اعاكبطلما كافي، د2ط
. فميكرات أمنشد، يدلجاية دارإلكانية دلمراءات اإلجكف اقانرح شؿ، فضيش لعيا 28-  
، دار نةرسة فقيية مقادرا -يةرئزالجرة األسكف اقانف م ك آثارهؽ ِإالطلركؾ، امبرم لمصا 29-

  2010.ر، ئزالج، امةكى
ؽ، الطلـ احكا، أنيةكقانكسة فقيية درا –ف ميلمسمد اعنؽ الطلف ايدلؿ اكماد محمـ ماإ 30-

  1997.ر، مص، لجامعيةت اعاكبطلمرب، دار األقاانفقة د، الكألكؽ احق
في د الكألكؽ احقف كجيزكلف اقة بيرلخاصة بالفرة األسـ احكاف، أيدلؿ اكماد محمـ ماإ 31-

ر، لمنشدة يدلجالجامعة ، دار الشخصيةكاؿ األحف انيكاسة لقدرا –ء لقضاكف كالقانكاإلسالمي الفقو ا
  2007.ر، مص
كف نة بقانرسة مقادرا –إلسالمي الفقو افي  األكالدكؽ حقؽ كالطلـ احكا، أبيرلعابختي  32-

 2013.ر، ئزالج، الحكمةكز اسسة كنؤم، 1رم، طئزالجرة األسا
،  2، ط 08-09ـ قكف رقان، يةدارإلكانية دلمراءات اإلجكف اقانرح شف، حمارلد اعبرة بارب 33-
 2009.ر، ئزالجدادم ، ابغكرات منش
ؽ، الطلزكاج، ال، ابةطلخامة دمق –رم ئزالجرة األسكف اقانرح في شز جيكل، ابيرلعج ابمحا 34-

      2007.ر، ئزالج، الجامعيةت اعاكبطلمكاف اي، د5ؽ، طالطلزكاج كال، ا1، جصيةكلراث، الميا
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، ثالةكرات منشء، لقضاكايع رلتشكالفقو ظكر امنف مرة ألسؤكف اقضايا شح، لفتاد اتقية عب 35-
 2011.ر، ئزالجر، االبياا

، العمدار ا 36- ر، ئزالج، ايعكزلتر كالمنشـك لعمكف، دار القانكايعة رلشافي ؽ الطلزكاج كالـك
.2001 

، مةكىؽ، دار الطلزكاج كالا -رةألسؤكف ايا شلمتقاضي في قضاؿ اليؼ، دسكيدة الند 37-
 2007.ر، ئزالجا

ر، ئزالجدل، اليرة، دار األسكف اجية في قانزكلاة طبرالؾ افر ثاكر كأصس، يديابي باد 38-
.2012 

، لةدلعااجمة لممحاكمة رت -ديدلجاية دارإلكانية دلمراءات اإلجكف اقانـ، لسالد اعبب يذ 39-
 2012.ر، ئزالجر، المنشر فكم، 3ط

د بعؽ الطلزكاج كالـ احكارح أشد، يدلجابو كفي ثرم ئزالجرة األسكف اقانز، يزلعد اعبد سع 40-
 2011.ر، ئزالج، امةكى، دار 3ؿ، طيدلتعا

، دار 1، جعميوؽ لتعميكاحو رشكبنصو ، يةدارإلكانية دلمراءات اإلجكف اقان، قة سائحكسنق 41-
 2011.ر، ئزالجدل، اليا

ر، ئزالج، انيةدكلخم، دار العمياالمحكمة د اجتياظؿ افي ة رألسكف اقانف، حسيرم اىط 42-  
.2015 

  2013.ر، ئزالج، امةكىرم، دار ئزالجالمجتمع افي ؽ الطلـ، اعاللي ناجي بمقاس 43-
، ةطمي، دار ط1كف، طلقانرع كالشف انة بيرسة مقادرا–دؿ لمعرة األسكف اقانرح ش، غنيةرم ق 44-

  2011.ر، ئزالجا
ر لمنشـك لعمدؿ، دار المعرة األسكف اقان –كف لقانكايعة رلشافي ث يكارلمكر، اكافي منص 45-

  2008.ر، ئزالج، ايعكزلتكا
 2007.ر، ئزالجدل، اليرة، دار اني لألسكلقانؿ اليدلؿ، انبير صقد، حمكر ألع 46-
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ر، ئزالج، امةكى، دار يةدارإلكانية دلمراءات اإلجكف اقانرح في شز جيكل، اد اعبكدم مسع 47-
.2009  

 1973.دا، كنركس، مكتبة الركس، الث يدلحابي رلعـ المعجؿ، اخمير لجا48-
 2003،رمصث، يدلحر، دار المنيح المصبا، اميكلفياعمي ف بد محمف بد حمرم ألمقا49-
    

: و االطروحات المذكــــــــــــــــــــرات
 

رة ألسكف اقانكء جية عمى ضزكلاة طبرالؾ افي فزكج ني لمكلقانز اكرلمـ، ابيح ىشاذ 50-
ـ قس، لسياسيةـك العمكؽ كالحقاكمية كادم، لر اجامعة حمة لخضر، ماجستيرة كذمرم، ئزالجا
   2014-2015.كؽ، لحقا

ء، لعميا لمقضااسة درلمزة اجاؿ إحة لنيزكج، أطركلمردة لمنفرادة اباإلؽ الطل، امميكة رحك -51
 2012-2015.، 23فعة دلء، العميا لمقضااسة درلمدؿ، العكزارة ا

   
 نیةولقانوص النصا
  

 66-154ـ قكف رلقانـ ايتمدؿ كيع 2008رم فيف 23في ؤرخ م 08-09ـ قكف رلقانا-52
دد لعاسمية رلدة ايرلج، ايةدارإلكانية دلمراءات اإلجكف انقاف لمتضمكا 1966كاف ج 8في ؤرخ لما

  2008.رم فيف 23، 21
ؤرخ لم، ا84-11ـ قكف رلقانـ ايتمدؿ كيع، 2005ر يرافب 27في ؤرخ م 05-02ـ قر رماال-53
 2005.ر يرافب 27، 15دد لع، اسميةرلدة ايرلجرة، األسكف اقانف لمتضم، كا1984ك نيكي 9في 
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 نیةرواللكتاقع والما
 
 
 

67.Http/www.ahram.org.eg/newsQ/380094SPX 
68.www.olshanrq.net.sa/2013/4/22/811926 
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لصفحة ات ٌاولمحتا

 داء إلها

 ن فارعر وشك

 رات لمختصاقائمة 

 3-1مة دمق
 4ق الطلاماهٌة : ولألل الفصا

 5 م الطالققساأو وم مفه: ولألث المبحا
 5ق  الطلا محكو ماهٌة: ولألب الطلما
 5ق الطلف اٌرتع: ولألرع الفا
 7عٌته رومشل لٌودحكمه : لثانًرع افلا
 12ق الطلم اقساأ: لثانًب الطلما
 12 البدعً-السنً: ابقته للسنةطمث حٌن م: ولألرع الفا
 13 البائن-الرجعً:جعةرالمامكانٌة ث إحٌن م: لثانًرع الفا
 17 على اٌقاعهواردة لود القٌق واالطلن اكاأر: لثانًث المبحا
 17ق الطلن اكاأر: ولألب الطلما
 17ق لطلما: ولألرع  الفا
 22لقة طلما: لثانًرع الفا
 23. لصٌغةا: ثلثالرع الفا
 26ق الطلع اٌقااعلى واردة لود القٌا: لثانًب الطلما
 26لحاجة ق الطلون اٌكأن : ولألرع الفا
 26ٌجامعها فٌه م لر هطفً  ٌكونأن : لثانًرع الفا
 27ر خق أالطال ٌتبعها دة حوالقة ون طٌكأن : ثلثالرع الفا
 28وت لمرض اته فً مرامل اجرلق الإذا ط: بعرالرع الفا
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 29 اجراءات دعوى الطالق و اشكاالته: الثانًل لفصا

 30ق الطلوى اعراءات دجإ: ولألث المبحا
 30ق الطلوى اعدفع ر: ولألب الطلما
 30ق الطلوى اعول دقبروط ش: ولألرع الفا
 31لقضائً ص االختصاا: لثانًرع الفا
 34 قالطلوى اعر دسٌ: لثانًب الطلما
 34ق الطلوى اعح دفتتااٌضة رع: ولألرع الفا
 35 ملتحكٌوالصلح ا: لثانًرع الفا
 38فٌه ن عطلق واالطلوى اعدفً در لصام الحكا: ثلثالرع الفا
 43 ريئزالجرة األسون اقانل خالن مق الطلت اشكاالإ: ثانًلث المبحا
 43راث لمٌدة والعا: ولألب الطلما
 43راث لمٌدة والعوم امفه: ولألرع الفا
 44راث لمٌدة والعت اشكاالإ: لثانًرع الفا
 49 الطالق العرفً: لثانًب الطلما
 49 مفهوم الطالق العرفً و مدى اقرار الشرع و القانون له: ولألرع الفا
 50 اشكاالت الطالق العرفً: لثانًرع الفا

 54  خاتمة
 56قائمة المصادر و المراجع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         

 

 

 

 

 
 

 

المذكرة  مــلخص

 

ن، یدلس اساأعلى ن جیزولر اختیااعلى ث حزواج ولافي م إلسالب اغر
د عنوحمة بینهما رلودة والمود ابها تسزام اللتد اعنت، جباوواقا ومنهما حقل لكل جعو
ول لحلل افشد بعر ألخیل الحو اهق الطلون افیكء، لعناوالمشقة ود افیها تسر لتقصیا
. رىألخا

ل صیق أحر یعتبث حی، جیةزولاة طبرالك افور صن مورة صق الطلد ایعو
الرسول الكریم       ذكره م ولحكیرع الشااعلیه ص ند قردة ،ولمنفاته رادقعه بإویزوج لل

وص نصط وبوابضدت ُقیل لقة بطمرك تتم لرادة إلاه ذه، ريئزالجرة األسون اه قانرقأو 
 .قالطلاحقه في ل ستعمازوج الالكي ال یسئ ، معینة

 
دم عر هظتت، شكاالدة إعر لعملي تثااقع والافي وص لنصاه ذهط سقاد إعنو

.  رعلشم احكاأمع ون لقانم احكام أنسجاا
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