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  תרגולים    מבוא למשפט מוסלמי 
 Lina Kamal    לינא כמאל 

  3.11.08            משפט מוסלמימבוא 

   1' מס תרגול 

  

  ).مدير المحاكم الشرعية في الب�د. (زحالقة إياد, ה 'איאד זחאלק: מתרגל

 iyadz@justice.gov.il: ל"דוא

  ).الشرعية في الب�د ا2ستئنافرئيس محكمة (קאדי אחמד נאטור : מרצה

  المرشد في القضاء الشرعي: מלצתספרות מו

ندرس مادة القانون  أنلماذا يجب علينا و, في الب�د ماذا تدرس مادة القانون ا�س�ميل

  ؟ا�س�مي

  

  . الشخصية الدرزي ا@حوال  أوالقانون الكنسي  ,بحد ذاته ھو مثل القانون العبري القانون ا5س�مي

ماد عِ من مراحل البشرية شكلت في مرحلة وقد ,  مفاھيم ومبادئ مادة القانون ا5س�مي ھي مادة قضائية لھا

على النظام العقائدي الديني ومنھا  قوانين أِسَستإذ القوانين ا@ولى التي عرفناھا ھي  .المجتمع ونقطة انط�قه

   .انطلقت وتطورت القوانين ا@خرى

القضائية التي فھم المبادئ وا@سس  إلىتؤدي  ,يةوفي ھذه الحالة ا5س�م ,الدينيةوا@حكام  فدراسة مادة القوانين

ولكن ليس ھذا  .ام ھي مدخل لفھم ا@سس القضائيةإذ ھذه ا@حك. أسس عليھا النظام القضائي الموجود اTن

  .السبب وحسب

ن عدة ھيئات فالقضاء يتكون مِ  .رائيلالقانون ا5س�مي ھو جزء من القضاء العام في إسفالسبب الثاني ھو أن 

محاكم المركزية , محاكم الصلح( القضاء العامجھاز : مث�ً  فلدينا. خاص بھا تطبــّق قانونائية كل ھيئة قض

يعني ھذا الجھاز . משפט טריטוריאלי -بمفھوم أل, النظام القضائي ا5سرائيلي الذي يطبق ) العلياحكمة والم
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محاكم لھا ال فھذه.משפט טריטוריאליى الدولة ويسمقانون القضائي يطبق في ھذه المحاكم قانون المنطقة و

  .הטריטוריה, فالكنيست تسن القوانين الملزمة لھذه المنطقة التي نعيش بھا, انون ھو القانون العامق

 مركزية, المكون من محاكم صلح القضائي العامحيث قلنا انه لدينا الجھاز ( خاصةمحاكم في المقابل لدينا 

 .المحاكم العسكرية وغيرھا, لدينيةلدينا المحاكم ا: مث�. القانون الخاص بھا وھذه المحاكم تطبق ) ومحكمة عليا

  .وتطبق ا@حكام الدينية الخاصة بھا ,المحاكم الدينية ھي محاكم خاصة حددت ص�حياتھا بموجب قانونف

ر جزء من نظام ھذا يعتبو, خاصة التي ھي محاكم  محاكم دينية يوجد لدينا  لدينا جھاز قضائي عام مقابلھا ,إذاً 

في نفس  إذ ,من نظام قضائي أكثرفي الدولة الواحدة يوجد انه بمعنى  ,שיפוטי פלורליז�, الليبرالية القضائية

  .ھنالك القضاء العام والقضاء الخاص الدولة

 أي في فرنسا في كل مجال من مجا2ت القضاء,ظام قضائي واحد ھو  نظام الدولةنفي فرنسا لدينا  :مث�

 ھو , شكله ما ھو وأ و2 من في أي منطقة يقطن,2 يھم ما ھو دينيه ,وعلى أي مواطن فرنسي كان  ن والقانو

لدينا ليبرالية  إسرائيلبينما في  .القانون أحاديةلذا فرنسا تسمى دولة  .يطبق قانون واحد ھو القانون الفرنسي

  .ثر من قانون يطبق في كل نظام ونظامھا أكلومن نظام قضائي  أكثر الواحدة لديھا ةن الدولأ أي, قضائية

  :قضائيةال لليبراليةأساسيـّن  سببانھنالك 

ُ ت إسرائيلدولة  .1 ويھودية الدولة  من  فالنظام الديمقراطي من جھة,ديمقراطية ف نفسھا كدولة يھوديةرّ ـعـ

تكون محاكم عامة تقضي في كافة ا@حوال على كل مواطني  أنأمام المجال  حتفسجھة أخرى 

وجزء من مقومات الدولة اليھودية أن تكون  يھوديةال وھي أخرىللدولة صفة أن  ولكن بما ,ولةالد

ھنالك  أنبما ولكن  ,طائفة اليھوديةربانية التي تخدم اليھودية وھي المحاكم المحاكم دينية ھنالك 

لديانة فل, أخرىوأديان أخرى غير اليھودية كانت ھنالك حاجة بمحاكم دينية  أخرىدينية طوائف 

وللطوائف المسيحية المحاكم الطوائف الدينية المسحية المختلفة وللدروز , ا5س�مية المحاكم الشرعية 

 .المحاكم الدينية الدرزية  

  

  

  

وحفاظا على احد مقومات الدولة اليھودية أسست  ديمقراطية واليھوديةللموازاة بين ال إذاً 

ولكن كانت ھنالك حاجة لتأسيس محاكم دينية أخرى @بناء الطوائف ا@خرى , محاكم ربانية

  .في الب�د
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 أن: السبب التاريخي ھو  إسرائيللوجود دوالية للنظام القضائي في ا@صلي و يالحقيق,السبب ا@ھم  .2

المحاكم  على نظام  والذي اعتمدالذي كان قائماً قبل قيامھا  ضائي النظام الق نتعندما قامت تبالدولة 

 .النظام القضائي العام وفي موازاة  الدينية في مقابل

ّ ھنالك نظامي أنھو السبب التاريخي إذاً  ھو الذي  , قبل قيام الدولة في الب�د كانا قائمين نقضائييّ ن ـ

الليبرالية : وھذا يسمى في القانون  ,المتقابليـّن  القضائيين نوجود النظاميّ في  كان سببا مباشراً 

@نه ھنالك نظاما قضائيا ليبراليا  ً يعتمد  إص�حيالغير  الك�سيكي أي  بالمفھوم الك�سيكيةالقضائية 

 أي. רב תרבותיות,الثقافات  واحدة من وجھة نظر تعددقضائية في الدولة ال أنظمةعلى وجود عدة 

تكون  أنفھومھا الجديد بأن الدولة تعتمد تعدد المذاھب والثقافات فلكل ثقافة يجب نظام الليبرالية بم في

     .لھا خصوصيتھا وحفاظا على ھذه الخصوصية تقام محاكم خاصة لكل ثقافة ولكل المجتمعات الخاصة

 لدولةا لھالكي تمكن  ثقافة ھذه القبائل حفاظاً على كانت ھنالك محاكم للقبائل الھندية أمريكافي  :مث�

  .البقاء كثقافة خاصة وعدم محو ھذه الثقافة

د في ا@نظمة نتيجة لھذا التعد. الي يعتمد تعدد ا@نظمة القضائيةليبر نظام ھوسرائيل إفي  النظام القضائي �

سنتھا  التي قوانيناليحكم بموجب وھو جھاز يمثل الدولة و جھاز قضائي عامالقضائية نرى انه ھنالك 

وكل محكمة دينية تحكم بموجب قانونھا الديني  ;للطوائف المختلفة محاكم دينيةالك وكذلك ھن, الدولة

 .الخاص

  :يسألھنا السؤال الذي 

مختلفة في  المختلفة ولدينا أراء فقھية مذھبيةمختلفة في ا@ديان  ذاھب؟ إذ لدينا مما ھو القانون الديني .1

 .دينيلذا ھنالك أھمية لتعريف القانون ال, الديانات المختلفة

ھل  أي ,لديني وألزمت به المحاكم الدينيةتختلف عن الحكم ا أحكاموثانيا ً ھل تدخلت الدولة في تحديد  .2

ترك المجال مفتوح أمام المحاكم الدينية أن تحكم فقط بموجب أحكامھا الدينية أو النظام القضائي العام 

تتعارض ھذه ا@حكام مع ا@حكام  تدخل وألزم ھذه المحاكم بان تحكم بموجب أحكام غير دينية أو قد

 ,في الب�د السلطة التشريعية, الكنيست إذ, تجدر ا5شارة أن ا5جابة على ھذا السؤال ھي نعم الدينية ؟

تحكم  أنبالمحاكم الدينية  وألزمت )המשפט המהותי( تدخلت في ا@حكام الجوھرية سنت قوانين 

  .الدينية أحكامھاجب ا@حوال وليس بموبعض في  القوانين ھذه بموجب 

  



4 

 

  תרגולים    מבוא למשפט מוסלמי 
 Lina Kamal    לינא כמאל 

الحل , قانون مساواة الرجل بالمرأة: مث�, لنفرض أن المحكمة الدينية لم ترد أن تلتزم بقانون سنته الكنيست

חוק בתי ( @ن قانون المحاكم )ץ"בג(الموجود أمام نظام القضاء العام ھو التوجه إلى محكمة العدل العليا 

 كان ھذا قرار إذاالدينية  كماتلغي قرار صادر عن المح أنيا ص�حية لمحكمة العدل العل أعطى )המשפט

  :الحكم 

  دون ص�حية أصدر . أ

  أو

 .)כללי הצדק הטבעי(لقواعد العدل الطبيعي اً مخالف  . ب

حاكم الدينية عندھا يعتبر ھذا القرار الصادر من الم, إليھالم تطبق المحاكم الدينية قانونا ً وّجه  إذاأو  . ت

 . صادرا ً دون ص�حية

  

  

  

  

  

 جھاز القضاء القضاء العام فيمن جھاز نالك تدخل انه ھ إ2 ينمن ھنا رأينا انه بالرغم من وجود نظامين قضائي

  .الخاص في حا2ت مذكورة في قانون المحاكم

, المعروف بھا لتقاضيمراحل اتمر القضية في جميع  أنيحدث بعد  محكمة العدل العليا  تدخل أنيجدر بالذكر  

  .ץ"בג إلىالشرعي وبعدھا نصل  ا2ستئناففي محكمة  ا2ستئنافمحكمة دينية ثم في البدايًة  أي

التي بموجبھا تدخل في ا@حكام الدينية الجوھرية وبدلھا بأحكام مدنية أخرى قوانين الالمشرع ا5سرائيلي شرع 

  .المحاكم الدينية بتطبيق ھذه ا@حكام المدنية وألزم

ة أخرى من جھو, إذا المشرع ا5سرائيلي تدخل عبر إلزام المحاكم الدينية بقوانين وجھھا مباشرة للمحاكم الدينية 

إن أصدرت قرار دون (تالية ة الدينية في الحا2ت اللعدل العليا لھا ص�حية أن تتدخل في قرارات المحكممحكمة ا

أي محكمة العدل ,  )ص�حية أو قرارا مخالفا لقواعد العدل الطبيعي أو ان لم تطبق المحاكم الدينية قانونا وجه إليھا

  .دينيةالعليا ھي سلطة مراقبة لعمل المحاكم ال

رغم الدوالية وازدواجية في النظام القضائي في الب�د إ2 أن النظام القضائي الخاص غير مستقل بشكل تام لذا 

  .خاضع للقوانين المشرعة من قبل الكنيست ولمراقبة محكمة العدل العلياو
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تطبق دينھا وحكمھا  أنالمحكمة الشرعية عادةّ بشكل عملي , حكم الديني والمدني كان ھنالك تناقض بين ال إذا

من بعض  ولذا لدينا التماسات,  انونيفرض تطبيق حكمھا الذي سنته في الق ا5سرائيليالشرعي ولكن المشرع 

  .في ھذا الشأن محكمة العدل العليا إلى الناس

  

  

  المحاكم الدينية

المحاكم : ومن ھذه المحاكم. دينية خاصة بھذه الطائفة محاكماھا في الب�د توجد ب معترفةلكل طائفة دينية 

المحاكم الشرعية يعود . الشرعية التي لھا ص�حية للنظر في قضايا ا@حوال الشخصية للمسلمين في الب�د

ية كان خليفة دينية وعلى رأس الدولة العثمان إس�ميةكانت دولة  التي لى عھد الدولة العثمانيةإ تاريخھا

على رأسھا  إس�ميةدولة دينية  كانتإنما  إ2قومية  أوالدولة العثمانية لم تكن دولة علمانية  أنيعني , المسلمين

  .خليفة المسلمين

فإن , وعليه . على النظام الديني أسستكافة نواحي السلطة والقانون  إس�ميةدينية  من خ�ل كونھا دولة

لنظر لوكانت لھا الص�حية   بالمحاكم الشرعيةسميت  إس�ميةانية كانت محاكم دينية المحاكم في الدولة العثم

ر بغض النظ وعلى كافة رعايا الدولة العثمانية .. المالي وغيرھا, الحقوقي ,الجنائي ;في كافة مجا2ت القضاء

  .عن ا2خت�ف في الدين والقومية

  

  

  

السلطة وفي كافة نواحي الحكم  إص�ححدثت عملية  م1850 سنةحوالي , 19في فترة منتصف القرن , ولكن

  .تنظيم الھيكلة والقضاء للدولة إعادة - التنظيمات بعھد ھذه الفترة سميت, والقضاء

صياغة للمؤسسة القضائية من حيث ھيكلة المحاكم ومن حيث صياغة  إعادةالعھد جرى عملية ھذا وفي 

   .القوانين

ويوجد لدينا محاكم , الدولةمحاكم  - كجزء من النظام القضائي المعمول به في الب�د يوجد لدينا المحاكم العامة 

  منھا المحاكم الدينية التي تحكم بموجب الحكم الديني الخاص بكل محكمة ,خاصة 

بموجب ا@حكام الشرعية  تحكم الدولة محاكمحيث كانت , محاكم الشرعية كانت محاكم الدولةالأي أن 

ھذا لذا فأن . ء القومي أو الدينيالرعايا باخت�ف ا2نتماكافة مجا2ت القضاء وعلى كافة  فيا5س�مية 

  .قانون واحدو محاكم واحدة, واحدة دولة -أحادينظام قضائي النظام كان 
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  :نتائج عھد التنظيماتأھم 

وھذه القوانين  ,المختلفةالعثماني سّن قوانين بالشكل الذي نعرفه اليوم في مجا2ت القانون  المشرع .1

إذ , قبل المحاكم كانت تعتمد على ا@حكام الشرعية بشكل عام إذ. تعتمد على ا@حكام الشرعية فقط

ألة ما في ويبحث عن الحكم في مس, القاضي إن أراد البحث على مادة كان يتوجه إلى الكتب الفقھية

تعتمد على ا@حكام في جميع مجا2ت القانون سنـت قوانين أما في عھد التنظيمات . الكتب الفقھية

 .فقط الشرعية ا5س�مية

 

ت المحاكم النظامية ـّـبينما خول, فقط تم اقتصار ص�حيات المحاكم الشرعية على ا@حوال الشخصية  .2

ا@حوال بصومات 2 تتعلق لشرعية من النظر في خبكافة مجا2ت القضاء ا@خرى ومنعت المحاكم ا

المسألة  أنبالرغم من  المحاكم الشرعية أماميتخاصما  أنعلى جميع ا@طراف  وافق إذا إ2,الشخصية 

  .خصومات شخصية2 تنتسب لموضوع ال

  

 والمواطنين في وص�حيتھا على كافة الرعايا أحكامھاتسري  ةالمحكمة الشرعية بقيت محكمة للدول �

  . ولكن اختصرت ص�حيتھا على ا3حوال الشخصية فقط ,الدولة

دخلت حيث  1914ھذه الب�د حتى نشوء الحرب العالمية ا@ولى سنة  فيسارياً  وبقي النظام القضائي العثماني

على منطقة تركيا  سلطتھا انتھت بھزيمة الدولة العثمانية وانحصارھا 1917وفي عام , الدولة العثمانية الحرب

  .البريطاني ا2حت�لوخضعت الب�د لسلطة  ,ليوما

  :فترة ا4نتداب البريطاني

ّ تس 1920سنة  في خضعت من خ�لھا  ,جديدة في الب�د حـُقــبــةوبدأت  ا2نتدابالبريطاني سلطة  ا2حت�للم ـ

  . يالبريطان ا2نتدابسلطة جديدة وھي  لسلطةالب�د 

  :خيارين  إمامهالبريطاني كان  ا2نتداب

 .ويطبقھا على الب�د التي تحت حكمةحضار القوانين البريطانية ما إإ  .1

التغيرات  ا2عتباربعين مع ا@خذ  ,ا2نتدابيأخذ ويعتمد النظام القضائي الموجود في الب�د قبل  أنأو  .2

 .ال�زمة لتغير السلطة

  .تم صياغة قوانين في المجا2ت المختلفة تعتمد ا@حكام الشرعية ا5س�مية
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   :وذلك بطريقتين نتدابا2النظام القائم في الب�د قبل  ويعتمد يبقي ا2نتداب البريطاني اختار أن

ُ كل القضاء والقانون الذي أسس وش .1 ساري المفعول في الب�د نافذاً و يكون 1914سنة  قبلرع ـ

  .أي كل القوانين التي كانت قبل الحرب تبقى سارية المفعول في فترة ا2نتداب .ا2نتدابفي فترة 

صدر قانون انتدابي يعطيه  ذاإيكون نافذا فقط  1914 بعدكل قانون صدر عن السلطة العثمانية  .2

 .النفاذ القانوني

بعد نشوب ( 1917الذي صدر عام  ,حقوق العائلةقرار  انون عثماني يدعىكان ھنالك ق :مث�

قانون قرار واليوم يسمى  .سّن قانون يعطي نفاذ قانوني لھذا القرار ا2نتدابيالمشرع  ,)الحرب

  . حقوق العائلة

 إجراءمع  ولكن, ا2نتدابينظام القضاء إلى داخل الالعثماني نظام القضائي عاب اليالطريقتين تم است بھذه

  .التعدي�ت ال�زمة

بواسطة  ا2ستيعابوتم  ا2نتداباستوعبت الحكم والقضاء الذي كان ساريا في الب�د قبل  ا2نتدابسلطة 

وكذلك بواسطة  ,1914سنة قبلوقضاء النفاذ القانوني لكل ما صدر من قانون وتشريع  أعطاءا@ولى ,نيتليآ

ولكن جرت بعض التعدي�ت على , 1914 سنة سن قوانين تعطي النفاذ القانوني لقوانين عثمانية صدرت بعد

ھذا ( 1947 -1922مرسوم دستور فلسطين لسنة تشريع تم إذ  .لتغيير السلطة في الب�د لت�ءمالقوانين 

 أحكام ھذا المرسوم :) 1939قة  وخاصة التعديل لعام النص المدمج والنھائي  الذي يشمل التعدي�ت ال�ح

ھو بمثابة ف,وا@حكام التي تطبقھا كل ھيئة قضائية وحددت ص�حية كل منھا  في الب�د جھزة الحكمأنظمت 

  .العثماني والھيئات القضائية وانين والقضاءھا عملية استيعاب القومن;حدد الھيئات القضائية وص�حياتھادستور 

  .52و 51المحاكم الشرعية وھم البند  بالنسبة مھمين بنديــّندستور ھنالك  في مرسوم

أي ما ھي المواضيع , المحاكم الدينية وما ھي ص�حيتھاھي  حددت ماھذه : المحاكم الدينية -51المادة   •

 .التي تقع ضمن ص�حية المحاكم الدينية

لمحاكم الشرعية من حيث دت ص�حية احدھذه المادة , المحاكم الشرعيةعنوانھا  52ادة أما الم   •

ضمن ص�حية المحاكم  قع منالمواضيع التي تأي ما ھي , بأي مواضيع تختص ھذه المحاكم -ا2ختصاص

  . الشرعية وحددت من ھم ا@شخاص الخاضعين لسلطة المحاكم الشرعية
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ما أ, لدينية وما ھي ص�حيتھاوتعرف ما ھي المحاكم ا عنوانھا المحاكم الدينية بشكل عام 51المادة بما  :سؤال

ما ھو , ادتين تختلفان من ناحية الص�حيةالم أننفرض  ,الشرعيةتعرف ما ھي ص�حية المحاكم  52المادة 

  ؟لملزمالبند ا

الحكم , إذا كان لدينا حكم عام في مسألة ولدينا حكم خاص في مسألة.الحكم الخاص يغلب الحكم العام: الجواب

  .امالخاص يغلب الحكم الع

قانونية يغلب استعمالھا في قرارات المحكمة العليا وھو الحكم الجديد يغلب الحكم ھنالك قاعدة يجدر بالذكر أن 

  .القديم

  

  

من المواد  اقل 51بند ال فيالمواد المدرجة ضمن ص�حية المحاكم الدينية كبرى @نه  أھميةالنتيجة لھا ذه ھ

غير موجودة  وا@بوة قضايا إلحاق النسب: مث�. 52البند  حسبرجة ضمن ص�حية المحاكم الشرعية المد

وجد لھا ص�حية للنظر في قضايا ت 4المحاكم الكنسية والمحاكم الدرزية , لذلك المحاكم الربانية 51ضمن مادة 

لذلك أصبح للمحاكم الشرعية الص�حية للنظر في قضايا ,قضايا إلحاق النسب تشمل 52بينما المادة , ا@بوة

للمحاكم الشرعية عن باقي  ا2متيازھنالك نوع من  أي, اق النسب باخت�ف عن المحاكم الدينية ا@خرىإلح

  :1922في سنة  أنهإلى ويعود السبب  ةالمحاكم الديني

 كانوا مسلمين  في الب�د غالبية السكان  . أ

 ,إس�مينظام قضائي  ا2نتداب كان النظام القضائي الذي سبقو . ب

النظام القضائي السابق الذي كانت به للمحاكم الشرعية ا2متياز في  اعتمد المشرع ا2نتدابيو  . ت

  .الص�حيات

, 52و 51يھمنا منه المادتين الذي أصدر المشرع ا2نتدابي مرسوم دستور فلسطين وإذا كما ذكرنا سابقاً 

  . التي تخص المحاكم الشرعية 52المادة  وبا@خص

  . الخاص يغلب العام, القاعدة القانونية تقول انه إن كان لدينا حكم عام وأخر خاص

 .فقط من مرسوم دستور فلسطين 52على المحاكم الشرعية فقط المادة  ينتج انه يسري من ھنا �
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ھو انه ,  1947 - 1922ع�ه باسم مرسوم دستور فلسطين لسنة ن سبب تسمية المرسوم أأن ننوه أيجب 

يلصق بالمرسوم ,  أي سنة التشريع, باخت�ف عن القانون العادي الذي عادة يلصق به السنة التي سـّن به فقط

يشمل كافة التعدي�ت  عليه مرسوم دستور فلسطين @ن ھذا النص المسجل 1947-1922أع�ه الفترة ما بين 

ھذا  يأ .52وبا@خص في المادة  1939وخاصة التعديل المھم الذي جرى عام ,1922لتي جرت بعد ال�حقة ا

ُ ھو النص الم  -1922وھذا ھو سبب التسمية مرسوم دستور فلسطين لسنة  مل والذي يشمل كافة التعدي�تـشـ

1947.  

دث عن ص�حية المحاكم الدينية فتتح 51أما المادة , عن المحاكم الشرعية ا5س�مية تتحدث 52المادة : م�حظة

  .ا@خرى غير ا5س�مية

المحاكم  بينما كانت, فقط من ص�حيات المحاكم الشرعية وحددتھا على المسلمين أخرىاقتصرت مرة  52مادة 

  .في الدولة لطوائف ا@خرىاوكافة الرعايا لا@حوال الشخصية  الشرعية لھا الص�حية في النظر في قضايا

وللطوائف  .الشرعية على قضايا ا@حوال الشخصية للمسلمين فقط المحاكمسلطة  اقتصرت 52بموجب المادة 

  .ليسرائإندما قامت دولة ع, 1948وھذا الحال القضائي استمر حتى . أخرىمحاكم ا@خرى أقيمت 

  :بعد إقامة دولة إسرائيل

   :إمكانيتين أمامھاكان  إسرائيلدولة 

 ,ا كان سابقاً متشرع قوانين خاصة بھا وتغلي  أن .1

 .قبل قيام الدولة  تعتمد القانون الذي كان ساريا في الب�د أن أو  .2

بمعنى أنھا استوعبت النظام القضائي الذي كان , تبقي نفاذ القوانين التي كانت قائمة قبل قيام الدولة  أنواختارت 

ثم ا2نتداب ومن ثم بعد قيام دولة ,مانيينأي لدينا استمرارية قضائية بدأت منذ العث.واعتمدتهقائما قبل قيام الدولة 

  .إسرائيل

إذ القوانين التي ,العثماني با@ساس القضائي  نظاممؤسس على  إسرائيلالنظام القضائي الذي اعتمدته دولت 

كانت قائمة في بداية الدولة اعتمدت في ا@ساس على نظام القضاء العثماني با@ساس مع التعدي�ت التي أدخلتھا 

  .2نتدابسلطة ا
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كثير من السوابق , ا5سرائيليعلى القضاء  واضحاً  بقي تأثير القضاء العثماني اTنإلى يجدر بالذكر انه 

 , والكثير من المفاھيم والمبادئ القضائية العثمانية ما زالت سارية حتى يومنا ھذا, القضائية لمحكمة العدل العليا

  .ما زال قائما في ب�دنا ثمانيھذا مبدأ ع, ازدواجية النظام القضائي: مث�ً 

 التعدي�ت إجراء إمكانيةمع  ولكن, في القضاء ا5سرائيلي ما زلنا نستطيع أن نرى تأثير القضاء العثماني

ً  ال�زمة من نظام السلطة والقانون في الب�د  11في المادة ھذا نراه . لتغير النظام والسلطة )بسبب (= تبعا

  .)פקודת סדרי שלטו� ומשפט(

ا2نتدابي وإعطاءه الص�حية  تم استيعاب القضاء الذي بموجبه ا5سرائيلي ئيھي ا@ساس للبناء القضا 11ادة م

  .ھوم القانونيعلى المف

ذ إ ,المناحي اخت�فللمحكمة الشرعية على المشرع ا5سرائيلي أجرى التعدي�ت للص�حيات  أننرى 2حقاً 

ھذا التدخل  .)המשפט המהותי( التدخل في ا@حكام الجوھرية وكذلك من حيث ,للص�حيات أوجهھنالك عدة 

تقضي في ا@حوال الشخصية  إس�ميةمحاكم شرعية  بقيت أنھا إ2ثر على خصوصية المحاكم الشرعية أ

  .يومنا ھذا إلىللمسلمين في الب�د 

  :في المحاكم الشرعية) وا3خذ بموجبھا مراعاتھا(القوانين المرعية 

بموجب ا@حكام  إمامھاتحكم في القضايا المنظورة  أنويجب عليھا  إس�ميةھي محاكم دينية  المحاكم الشرعية

العالم  إذ ا5س�ميالدين  :فمث�ً  .ھنالك مذاھب وأراء تختلف, ليست موحدة ا@حكام الدينية ,ولكن. الشرعية

  :قسم إلى قسمّينا5س�مي م

يعني قالوا أن خ�فة , بيت بخ�فة الرسول محمدھم المسلمين الذين امنوا بأحقية أل ال :الشيعة  . أ

 .أي  علي بن أبي طالب وس�لته من بعده, الرسول يجب أن تكون من أل البيت

ومن , تكون لkفضل من بين المسلمين  أنامنوا أن الخ�فة يجب الذين  جمھور المسلمين  ھم  :السنة  . ب

أطيعوا l وأطيعوا الرسول وأولي ": م يقول@ن القران الكري, الجميع يطيعه أنيتولى الخ�فة يجب 

  ."ا@مر منكم

 ھو سلطان المسلمين ولي ا@مر ومن ھو يدور حول من يكون إذ, ھذا الخ�ف كان في البداية خ�ف سياسة

 وھذا الخ�ف. ياً عقائددينيا  يكون خ�ف أن إلىتطور السياسي  ولكن ھذا الخ�ف .في المسلمين خليفة الرسولو
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تختلف في  أحكاموإلى وجود مذاھب شيعية لھا  والدينية في ا@حكام الشرعية خت�فا إلى أدى العقائديالديني 

   .عن ا@حكام الشرعية لدى السنة) ليس دائما( بعض ا@حيان

 l 2إ l 2 وأن القران وأن رغم ذلك الشيعة والسنة ھم مسلمين @نھم جميعھم يؤمنون أنه l محمد رسول

حول من ما الخ�ف ھو إنخت�ف في ا@صول ا2 و, واحد ن أساس الدينأي أ. رب العالمين من عند lمرسل 

  .ھو ا@حق في الخ�فة وفي البنية الشرعية وا@حكام الدينية التابعة لكل مذھب

  .ونتيجته نتج خ�ف في بعض ا@حكام الشرعية عقائديا خ�فاالخ�ف السياسي نتج عنه 

  ھنالك مذاھب مختلفة, الشيعة أوكانت السنة  أن, العقائد في كل واحد من

  :السنة .1

وكل ھذه  أحكامهالمذاھب اختلفت عن بعضھا البعض وكل مذھب له  وھذه ,مذاھب 4في السنة لدينا 

أي ا2خت�ف قد ( ولكن ليس في العقيدة ا@حكام تلتقي في ا@صول وقد تختلف في الفروع والتفاصيل

  ):و حديثأ آيةفي تفسير يكون 

 .المذھب الحنفي .1

 .المذھب الشافعي .2

 .المذھب المالكي .3

 .المذھب الحنبلي .4

  :سبب ا4خت�فات بين المذاھب

 المذھب الحنبليحين نرى أن ف .ا2خت�ف بين المذاھب نبع بسبب طريقة اشتقاق ا@حكام الشرعية

يلتزم  ول ھذا المذھبأي حا, اخذ بسنة الرسول في اشتقاق ا@حكام الشرعية كما ھي )جزيرة العرب(

 أنحاول المذھب الحنبلي . نة الرسول وان يجد الحكم الشرعي في ھذه السـُنــّةـُـفي عملية التشريع بس

يـٌعمل العقل في استخراج الحكم الشرعي وإنما يبحث في سنة 2  يجتھد الحكم في سنة الرسول ولكنه

  .تجدةالحكم الشرعي في كل مسألة مسيستخرج و يصدرلكي الرسول 
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واحد من الناس  أواحد الصحابة عمله يقر الرسول شيء  أن(= فعل أو تقرير ,سنة الرسول ھي كل قول •

لم يذكر في : أو فعل , ھذا قول –" فقليله حرام ما كثيره مسكر":  )صلعم(مث� قال الرسول.)ولم ينھي عنه

, الطريقة التي اتخذت للص�ةھي  )فعل( القران كيف تتم الص�ة ولكن الطريقة التي صّل بھا الرسول

كيف : (فقال له,عندما بعث الرسول معاذ بن جبل إلى اليمن ليكون واليا على اليمن: وبالنسبة للتقرير فمث�ً 

فبسنة رسول : ، قال)فإن لم تجد في كتاب l: (قال. أقضـي بكتاب l: ، قــال)تقضي إذا عرض لك قضاء

 l)فإن لم تجد في سنة ر: (، قال l ؟( سولl و2 في كتاب (قال : l اجتھد رأيي، فضرب رسول )

أي الرسول أقر ا2جتھاد ولذا , )الحمد q الذي وفق رسول رسول l لما يرضي رسول l: (صدره، وقال

يجدر بالذكر أن الرسول منع تسجيل سنته في حياته وذلك لكي 2 تكون سنته بموازاة القران  .ھذا تقرير

 . للقران الذي ھو قول l تعالى وا2متياز كريم ولكي تبقى المكانة الواحدةال

 أي, نةـُــمن الحنابلة بالتشدد للس اقلكانوا في ا2تجاه المحافظ في الشريعة ا5س�مية ولكن  المذھب المالكيأما 

  )شمال إفريقيا ما عدا مصر(  .أعطى المجال في بعض ا@حيان @عمال الرأي

, ظھرت الحركة الوھابية ومنهمن أھل السنة  المذاھب تشددا  أكثريعتبر  المذھب الحنبلي أن ,لذكريجدر با •

   .ومن الحركة الوھابية ظھر تنظيم القاعدة الذي من ناحية أيدلوجية يتبع المذھب الحنبلي

وھو  .سائلنة ويعطي المجال @عمال الرأي في بعض المـُـھو مذھب وسطي يأخذ بالس المذھب الشافعي أما

  .)منطقة الشام( أصله في غزة

ھو مذھب يجري ويعمل العقل في  )يفةحنأبو مذھب تأخذ بالدول ا5س�مية الغير العربية ( المذھب الحنفيأما 

أي انك تستنبط وتستخرج حكما شرعيا لتحقيق أھداف من وراء ,)השכל הישר(استخراج الحكم الشرعي

  .اسطة ا@حكام الشرعية ا@ھداف للتشريع ا5س�ميأي تحقق بو. ا5س�ميالتشريع مصادر 

. الخمر وتحري نرى ما ھو ھدف منع. واتت مسألة ما ھو حكم مستعمل المخدرات, القران حّرم الخمر: مث�

لذا في مسألة استعمال . لكي 2 يفقد عقله وإمكانيته على اتخاذ القرارات, ھو منع إذھاب العقل والھدف

  . ھو المنع حكمه حكمھا كحكم الخمر الذي ,لذا .تذھب العقل :ا5نسانأثيرھا على المخدرات نرى ما ھو ت

ونحاول أن تستنبط , النبوية السنةفي  أونفحص ماذا يقف من وراء الحكم الشرعي في القران الكريم : أو4

  .ونحققه يت�ءم مع ھذا الھدف حكما شرعيا
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الشيعة اخذوا بالسنة النبوية المنقولة عن إذ ,كام الخاصة بھمھذا يفسر أيضا ا2خت�ف بين السنة والشيعة وا@ح

اخت�ف  وھذا ما أدى إلى وجود السنة لم يأخذوا بھا أھلالتي نقلت عن  ا@حاديثبعض  لكلذ ,الشيعة فقط أھل

  .حكام الشرعية بين السنة والشيعةا@ في

العمل بعثماني كافة الرعايا بالدولة العثمانية من مجلة ا@حكام العدلية الزم سلطان المسلمين ال 1801في المادة 

أي أن ,فةيحنأبو  مذھب أحكامه في الدولة العثمانية ھو أي المذھب الذي اخذ ب, المذھب الحنفي أحكامبموجب 

ھو  ھذا المذھب  لذا,بو حنيفةأالمحاكم في الدولة العثمانية كانت تحكم بموجب ا@حكام الشرعية على مذھب 

ويجدر بالذكر أن . وفي ب�دنا إلى يومنا ھذاالدولة العثمانية  أنحاءفي كل  للرعايا العثمانيينالمذھب الملزم 

لذا في ب�دنا  .الرغم من أن سكان ھذه الب�د ھم من الشافعيينعلى  سكان ھذه الب�د ملزمين بالمذھب الحنفي 

ھذا الوضع 2 يولد , ب المذھب الحنفيلدينية تحكم بموجالمسلمين يسيرون على مذھب الشافعية ولكن المحاكم ا

  .جميع مذاھب أھل السنة تلتقي في ا@صول وتختلف في الفروع مشكلة @ن

نجد في بعض القوانين العثمانية  أننا إ2حنيفة  أبوبالرغم من أن سلطان المسلمين أمر بإتباع مذھب , ولكن

أن بعض المواد في نجد  العائلة العثمانيةحقوق ن فتحنا قانوإذا  :فمث� .أخرىلمذاھب  وأحكام أراءعتماد على ا

عند سن ھذا القانون  @نھمتم اختيار ھذه ا@حكام  وقد.المالكي أو الشافعي, المذھب الحنبليتبع ھذا القانون ت

ذه المسائل من ا@حكام في ھ أكثرن ھذه ا@حكام ھي قريبة من الناس وتسھل على الناس وت�ئم حالھم أوجدوا 

  .أخرىتتبع مذاھب  أنھابالرغم  في القوانين العثمانية  ا@حكاماخذوا بھذه  لكبو حنيفة لذأفي مذھب 

صف وفي منت, رعية والتي ھي على المذھب الحنفيملزمين با@حكام الشفي ھذه الب�د  المسلمينمن ھنا ينتج أن 

ومجا2ت قضائية  ختلفةولذا المذھب الحنفي تم صياغته في قوانين م, جرت عملية سن قوانين 19القرن 

, مجلة ا@حكام العدلية , قانون حقوق العائلة , أصول المحاكمات الشرعيةقانون : مث� من ھذه القوانين.مختلفة

  .وغيرھا المحاكمات الحقوقية أصولقانون ,قانون ا@راضي 

 عھد التنظيمات ولكن بعد, بو حنيفةأداية يجب البحث عن الحل في مذھب كان في البمسألة في حالة وجود 

 في: مث�. ومسألة الحكم في كل مسألة إيجادمنھا يمكن والتي  مبينة على المذھب الحنفي قوانينأصبح لدينا 

ووضح  أعطىنجد أن قانون ا@صول المحاكمات الشرعية الشرعية في المحاكم المحاكمات  أصول مسائل 

كل ما يختص في ا@حكام الشرعية و,الشرعيةكم في المحاالمعام�ت والمحاكمات  جراءإوفّسر وحّدد كيفية 

أيا إذا أردنا فحص مسألة الزواج والط�ق نتوجه إلى قانون حقوق , الجوھرية موجودة في قانون حقوق العائلة
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وكذلك  דיני ראיותوقوانين البّينات  احتكاممجلة ا@حكام العدلية تعطينا . العائلة للبحث عن ا5جابة على المسألة

  .ھرية وغيرھااحكام جو

 أننجد  الشرعية  المحاكمات أصولفي قانون  )במקרה של לקונה( غير موضحةاذا كانت لدينا مسألة 

ّ وجقد القانون    . المحاكمات الحقوقية أصولقانون  إلىه ـ

ھا في قانون حقوق العائلة و2 مجلة ا@حكام لنرى لھا جواب و2 حكم  و2 جوھرية  أحكاملدينا مسالة في  إذا

مسألة نفقة الصغير ھذه مسألة غير مذكورة في قانون  :مث�.لعدلية نذھب إلى المذھب الحنفي وھو ا@صلا

في  المذھب الحنفي الذي ھو ا@صل لنجد الحكم إلىلك لكي نجد الحكم في ھذه المسألة نتوجه لذ, حقوق العائلة 

   .ھذه المسألة

ھذه . بو حنيفةأشخصية على مذھب  أحوالقانون  تراح2قشكلت لجنة كومة المصرية في سنوات الث�ثين الح

الحكم الراجح في قضايا ا@حوال الشخصية وجھزت   حضرتأولكن بعد ما اللجنة , قدري باشا  اللجنة يرأسھا

  . الحكومة سن القانون ألغت حنيفة أبوعلى مذھب 

الرجوع إلى مذھب أبو حنيفة لكي  ولكن المسلمين استفادوا 2ن اقتراح القانون أصبح مرجعاً قضائياً بدل من

كتاب ا3حكام الشرعية في ھذا المرجع سمي .جواباً في القوانين أع�ه أونجد الحل في كل مسألة 2 نجد لھا ح�ً 

في لدينا ھذه ا@حكام لقدري المذھب الحن أيا@صل  إلىولذا بدل ما من العودة ا3حوال الشخصية لقدري باشا 

  .باشا
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  10.11.08                וסלמי מבוא למשפט מ

   2' תרגול מס

  تذكير وتلخيص الدرس السابق

تحدثنا ما ھي القوانين التي ھي , في الدرس السابق تحدثنا عن ا@حكام والقوانين المرعية في المحاكم الشرعية 

بعدھا في عھد , بدأنا من انه لدينا ا@حكام على مذھب أبو حنيفة, سارية المفعول في المحاكم الشرعية في الب�د

 حنيفة والقوانين التي أبوالتنظيمات شرعت عدة قوانين التي صيغت استناداً إلى ا@حكام الشرعية على مذھب 

التي ھو  قانون أصول المحاكمات الحقوقية, قانون أصول المحاكمات الشرعية ,تھمنا بالذات ھي قانون العائلة 

  .مجلة ا@حكام العدلية وكذلك, يستمد من قانون أصول المحاكمات الشرعية

ھنالك بعض القضايا والمواضيع التي تقع ضمن ص�حية المحاكم الشرعية إ2 أنھا لم تنظم في أطار ھذه 

أي إلى  , وكما ذكرنا سابقاً في حالة وجود أمر  غير منظم وليس له حكم ھذه القوانين نرجع إلى ا@صل, القوانين

لكن في سنوات الث�ثين وا@ربعين الحكومة المصرية شكلت لجنة و, ا@حكام الشرعية على المذھب الحنفي

وھذه اللجنة ,بإدارة قدري باشاكانت  اللجنة, لتقديم اقتراح قانون أحوال شخصية يستند على المذھب الحنفي

وضعت اقتراح قانون أحوال شخصية لكن الحكومة المصرية بعدھا تنازلت عن ھذا ا2قتراح ولم تعطيه الصبغة 

اب ا3حكام الشرعية في ا3حوال الشخصية لكترغم ذلك كان , نونية ال�زمة لكي يكون قانون ساري المفعولالقا

فائدة حيث أصبح لدينا مادة قانونية توضح لنا ما ھو الحكم الشرعي على مذھب أبو حنيفة في كل   لقدري باشا

ولكن على كل ھذا  , في المحاكم الشرعية ھذا ھو تنظيم ا@حكام السارية .  واحد من قضايا ا@حوال الشخصية

  .المحاكم الدينية  إلىالموجھة مباشرًة  ا5سرائيليةالقوانين  ولدينا تأثير خارجي وھ

  .في كل موضوع من مواضيع ا@حوال الشخصية سيكون توضيح وتفصيل لkحكام الشرعية   •
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  حيات المحاكم الشرعية في إسرائيلص�

 ا@حكام الشرعيةالمحاكم الشرعية و استيعابتم  أنمرحلة فھمنا من خ�لھا  إلىا وصلنأع�ه في المقدمة 

פקודת סדרי (من قانون تنظيم السلطة والقضاء 11حسب المادة  ا5سرائيلي ضاءداخل النظام الق إلى ا5س�مية

  .)משפטהשלטו� וה

  

  

ال�زمة التغيرات  با4عتبارا مع ا3خذ يبقى القانون الذي كان قائما قبل قيام الدولة نافذ":  11نص المادة 

 Eر السلطة وال�حقة بسبب تغيـ".  

قيام قبل التي كانت سارية في الب�د ضائية النفاذ القانوني لكافة القوانين والھيئات الق أعطتھذه المادة  إذا ً

أي القانون  ,لمحاكمالساري في ھذه االقانون تم استيعاب  وھكذا تم استيعاب المحاكم الشرعية وكذلك.الدولة

  .ا5سرائيليداخل القضاء  إلى ,ا5س�ميالشرعي 

إذ قرر انه يحل مندوب السامي لنفسه ص�حية ال أعطى إسرائيلوزير ا@ديان ا@ول لدولة يجدر بالذكر أن 

و فلذا ھ المحاكم الشرعيةفي قضاة التعيين ل اتكان للمندوب السامي ص�حي هوبما ان .مكان المندوب السامي

   .يملك الص�حية لتعيين قضاة شرعيين

 1948الب�د في حرب  غادرواقد معظم القضاة السابقين والقدم  2ن, تم تعيين قضاة شرعيين جدد أساسهوعلى 

وبما انه ھنالك محاكم شرعية التي بدورھا تحتاج إلى قضاة فقد قام الوزير بتعيين , ولم يبقى إ2 قاضي واحد

وكان ھنالك اعتراض لبعض المسلمين على ھذه , بموجب ص�حية منحھا لنفسهالقضاة من تلقاء نفسه 

المصادقة على ( قانون المحاكم الشرعية ت سيسنت الكنوبما أن ا2عتراض كان صحيحا قانونيا ف, الص�حية

  .1952 �)אישור מנויי�( חוק בתי הדי� השרעי� –) التعيينات

  

ام الشرعية والمحاكم استيعاب ا3حك لقانون تنظيم السلطة والقضاء تم   11بموجب المادة 

  .الشرعية في نظام القضائي لدولة إسرائيل
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  :أمريــّنالھدف من ھذا القانون ھو 

إعطاء صفة قانونية للقضاة الذين عينوا بشكل .أي ادقة على تعيينات القضاة الذين عينھم وزير ا@ديان لمصا 

  .غير قانوني على يد وزير ا@ديان

ُ  عندللمحاكم الشرعية التي كانت قائمة  أيضاص�حية  إعطاء .1 في ھذه ينوا قيام الدولة والقضاة الذين عــ

والقضاة ھم قد  مــُعـينة بموجب قانون إسرائيلي  لمحاكم الشرعيةا لكي تكون, الدولة قبل قيامالمحاكم 

قانون ا5سرائيلي أي ھذه المحاكم أسستھا دولة إسرائيل والقضاة في ھذه المحاكم نوا من قبل العــُي

بمعنى الدولة السيادية احد  السيادة أبواب@ن القضاء ھو باب من  ,وا على يد القانون في ھذه الدولةعين

  .زاتھا أنھا تقيم  المحاكم وتعيين القضاةممي

 تم) التعييناتالمصادقة على ( وقانون المحاكم الشرعية قانون تنظيم السلطة والقضاءل 11إذا بموجب المادة 

  .القضاء ا5سرائيلي النظامداخل إلى  استيعاب النظام الشرعي والقضاء الشرعي

  :إسرائيلالمحاكم الشرعية في دولة 

  : الص�حيات .1

لمرسوم دستور ) السائدة ھي  52والمادة  ( 52, 51ص�حيات المحاكم الشرعية نظمت في المادة 

  .فلسطين

  : 52المادة 

للمحاكم الشرعية ا�س�مية ص�حية مستقلة للقضاء في الدعاوى المتعلقة بأحوال المسلمين "

ا3ول سنة  تشرين 25الشخصية بمقتضى أحكام قرار أصول المحاكمات الشرعية المؤرخ في 

ولھا وحدھا ص�حية القضاء أيضا في القضايا , ھجرية بصيغته المعدلة بأي قانون أو نظام 1933

المختصة بإنشاء ا3وقاف المنشأة لمنفعة المسلمين لدى أي محكمة من المحاكم الشرعية وفي 

كانون سنة  20ي ا�دارة الداخلية لتلك ا3وقاف مع مراعاة أحكام أي قانون وأحكام ا3مر الصادر ف

  "الذي يقضي بتشكيل المجلس الشرعي ا�س�مي ا3على أو أي أمر آخر يعدله 1921
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الشخصية المفصلة في  ا@حوالفي قضايا  للنظر ص�حية مستقلة للمحاكم الشرعية في الب�د, أي

 للمسلمين في الب�د أو من يخضع لسلطة المحاكم ,المحاكمات الشرعية وا@وقاف أصولقانون 

  .الشرعية بمقتضى قانون مواطنته

وھي ا@ساس الذي يبنى عليه , ص�حيات المحاكم الشرعية مناحي وجوانبالمادة تدخل في كافة  ھذه 

  . كل شيء

التي ھي ا@ساس القانوني ) المشار إليھا في الخط أع�ه(قطع مھمة  4يمكن تقطيع ھذه المادة إلى 

  . والدستوري للمحاكم الشرعية في الب�د

 ":للمحاكم الشرعية في الب�د" .1

في دول  أخرىھنالك محاكم شرعية نحن نتحدث عن المحاكم الشرعية في الب�د @نه 

للمحاكم الشرعية في الب�د ھنالك قانون ينظم ص�حياتھا وتختلف , لذا. أخرى إس�مية

س�مية ص�حيات المحاكم الشرعية في الب�د عن ص�حيات المحكمة الشرعية في الدول ا5

  . ا@خرى

ظام الخاص في الدولة الذي يقرر مدى ص�حية المحكمة كل محكمة شرعية تخضع للن

  .الشرعية في كل دولة وأخرى

أي نعني الص�حية المطلقة أي أنھا المحكمة  )סמכות ייחודית( -"ص�حية مستقلة" .2

 ً نه في دولة ھذا ا@مر مھم @ .الوحيدة ذات اختصاص للنظر في القضايا المذكورة 2حقا

إذ ھو نظام , زداوجية في ا@نظمة والھيئات القضائيةإسرائيل يوجد نظام قضائي يجيز ا2

التي تمكن وجود أكثر من ھيئة قضائية في ) פלורליז� שיפוטי(يدعم الليبرالية القضائية 

ا لذ, حيث لدينا العام والخاص, ولذا بما انه يوجد أكثر من ھيئة قضائية في الب�د.الدولة

أي القضاء العام ليست له , المحاكم الشرعية في القضايا المذكورة 2حقا ً لھا ص�حية مستقلة

 . 52المادة ص�حية أن ينظر أو يتدخل في القضايا المذكورة 2حقا في 
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الشرعية ص�حية مطلقة في النظر لوحدھا في القضايا ا3حوال  للمحاكم ,بكلمات أخرى

و4 توجد 3ي ھيئة قضائية أخرى غير المحاكم ,ي الب�دف الشخصية وا3وقاف للمسلمين

   .الشرعية الص�حية للنظر في قضايا ا3حوال الشخصية للمسلمين في الب�د

وھذه , ولكن ھنالك قوانين إسرائيلية سنت ووجھت مباشرة للمحاكم الشرعية ا5س�مية

ن طريق سن قوانين القوانين انتقصت تدريجيا من ص�حيات المحاكم الشرعية وذلك ع

المحاكم في  إلىمن المحاكم الدينية بمواضيع مختلفة وجبھا الص�حية للنظر محولت ب

  .القضاء العام

الص�حية مطلقة للمحاكم  أصبحتالذي بموجبه  قانون الوراثةتم سن  1965العام  في :مث�

 المحاكم الدينيةفي  تنظر الخصومة في مسألة الوراثة أنوافق جميع الورثة  إذا إ2ّ النظامية 

أي تم انتزاع مسألة الوراثة من المحاكم الدينية والشرعية ونقلھا إلى المحاكم ). 155مادة (

النظامية ولكن ابقوا فسحة التي خ�لھا يمكن النظر في ھذه المسألة في المحاكم الدينية أو 

  .الشرعية في حالة وافق جميع الورثة على ذلك

 أوللمحاكم الشرعية  انتزاع الص�حيات الكاملةبموجبھا إما تم  أخرىوھكذا تم سن قوانين 

لمحكمتين دى اتكون الص�حية ل أن أي, بين المحاكم الدينية والنظامية ةتم موازاة الص�حي

  .لدى المحاكم النظامية والقضائية والشرعيةأي أن تكون الص�حية  ,القضائيتينوللجھتين 

وھذا  لقانون محاكم العائلة 5تعديل رقم حيث تم سن , 2001ھذا ا@مر استمر حتى سنة 

ا@حزاب العربية وخصوصا بعض تم بمبادرة من العرب والجمعيات العربية والتعديل 

في قضايا  �حية النظرصللالجمعيات النسائية الذين أرادوا كسر احتكار المحاكم الشرعية 

يتدخل في  نأاء النظامي المجال للقض أعطىوبموجب ھذا التعديل  ,ا@حوال الشخصية

كانت ھذه ,لذا .التي ھي أساس حياتينا إذ أساس الحياة ھي العائلة ,ا@حوال الشخصية 

ھي عبارة عن لتعديل قانون محاكم العائلة وكسر الص�حية المطلقة للمحاكم الدينية  المبادرة

قضايا الزواج  النظام القضائي ما عدا أمامفتح مجال التقاضي @بناء الديانات المختلفة 

  .الص�حية مطلقة للمحاكم الدينية المختلفةضمن ما زالت إذ ھذه القضايا  الط�ق
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في كافة قضايا ا@حوال الشخصية للمحاكم  ازدواجية في الص�حية أصبحت من ھنا ينتج انه

 في ما عدا لكن.ص�حية موازية أي ,أخرىالدينية من جھة وللمحاكم النظامية من جھة 

  .الص�حية المطلقة للمحاكم الدينيةتقع ضمن واج والط�ق بقيت قضايا الز

يقدم  أنمن يريد  أي – ص�حية موازيةھنالك  أصبحتا@حوال الشخصية في قضايا  

ما عدا الط�ق أو الزواج التي ما زالت ضمن ( الشخصية ا@حوالدعوى في قضايا ب

أو محكمة شؤون شرعية محكمة الله الخيار بين ال )الص�حية المطلقة للمحاكم الدينية 

  )محكمة يريد يقدم دعواه أي إلىمــُقدم الدعوى ھو الذي يقرر (.العائلة

إما  يقدمھا أنر خيايتقدم في دعوى لديه حرية ال أنمن يريد ھو  الص�حية الموازيةمعنى 

  .شؤون العائلة محكمةأمام  أوالمحكمة الشرعية  أمام

ٌ عية كللمحاكم الشر الص�حية المستقلة ما عدا قضايا  رت في كل قضايا ا@حوال الشخصيةسِ ـ

  .طلقةالزواج والط�ق بقيت الص�حية م

  :م�حظة

إذا كل  إ2 , للنظر في ھذه القضايا حسب قانون الوراثة أصبحت الص�حية للمحاكم النظامية

  .أن تنظر المحكمة الشرعية في ھذه القضية موافقة خطية الورثة وافقوا

  

  

  

  

  

  

  

 .المحكمة الدينية >-في قضايا الط�ق والزواج  �

   المحاكم النظامية مع وجود حق ا4ختيار> - في قضايا ا3حوال الشخصية   �
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  )סמכות נמשכת (ص�حية المستمرةال

تبقى ھذه الص�حية لديھا في ھذه  ,الجھة القضائية التي حازت على الص�حية في قضية ما أن أي

  . المسألة أوالقضية 

ُ ق :العلى سبيل المث ً  الشرعية  وحكمت المحكمة ,الشرعيةفي المحكمة  دعوى نفقةت دمــ , اكبير مبلغا

في  مدعى عليه أن يقدم الدعوى مرة أخرى في محكمة شؤون العائلة؟ ھل يستطيع مقدم الدعوى أو ال

مثل ھذه الحالة 2 يستطيع احد ا@طراف النزوح عن المحكمة الشرعية وتقديم دعوى أو استئناف في 

 محكمة شؤون العائلة @ن الص�حية أعطيت في البداية للمحكمة الشرعية لذا فالص�حية تبقى مستمرة

ف� بد من تقديمھا , مث�ً ,أي بما معناه انه إذا أراد مقدم الدعوى تقديم استئناف ,في ھذه القضية 

  .أي إلى نفس الجھاز القضائي الذي نظر في القضية أو2ً , للمحكمة الشرعية 

   :سؤال

وفي , زوجھا, سليمفغضب  .محكمة العائلةدمت فاطمة دعوى حضانة ونفقة زوجية لدى ق )1

ُ ة دعوى بأنھا 2 تالمقابل قدم للمحكمة الشرعي عد زوجة شرعية وقدم لدى محكمة العائلة ــ

  . دعوى لتقدير نفقة الصغير

 . قدمت في محكمة العائلة دعوى حضانة ونفقة فاطمة �

  . قدم نفي الزواج في المحكمة الشرعية وفي محكمة العائلة نفقة الصغير: سليم  �

  2؟  أمھل ھذه الدعاوى صحيحة 

  .ضمن ص�حية محكمة العائلة @نھاأمام محكمة العائلة  ضيتينتقدم الق أنتستطيع  فاطمة

ا تعد من ص�حية المحكمة يقدم لدى المحكمة الشرعية بقضية نفي الزواج @نھ أنيستطيع  سليم

  .وكذلك بالنسبة لقضية نفقة الصغير ,الشرعية

o ونفقة ة نفي زواج سليم قدم قضيوبعدھا  ,قدمت فاطمة نفقة زوجية ونفقة صغير إذا أما

 نفقة الصغير دعوى يقدم أن2 يستطيع سليم في ھذه الحالة  .لدى المحكمة الشرعية صغير

دعوى في نفس  وقدمتسبقته  فاطمةأذا المحكمة الشرعية في  )أي في موضوع معين(

 .في محكمة العائلة الموضوع

o واحد , لفةولكن كل واحد يقدم دعوى في محكمة مخت, اذا اخوين قدموا دعوى نفقة ضد الوالد

 .ھذه الحالة 2 يوجد أي مانعفي . في المحكمة الشرعية وا@خر في محكمو العائلة
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فقدم  )2(سليم   أما, )1(المحكمة الشرعيةقدمت فاطمة دعوى حضانة ونفقة صغير لدى  )2

وقدم دعوى وصاية   محكمة العائلة أمامدعوى لقرار تصريحي بأنه ھو الحاضن للصغير 

 .محكمة العائلة الصغير في أم�كعلى 

  .لذا فالترتيب بتقديم الدعاوي مھم جداً  ,ھو الذي يسبق ة ا3ول لفي ھذه الحا

 اوي@نھا ا@ولى التي تقدمت في الدع تستطيع تقديم الدعاوي لدى المحكمة الشرعية فاطمة

حيث يوجد ص�حية موازية في ,  5وفق تعديل رقم  وذلك,@ن لھا حق ا2ختيار وكذلك 

  .لمحكمة العائلة والمحكمة الشرعية في المسألتيـّن) ما عدا الزواج والط�ق (ائلة قضايا الع

@ن يوجد دعوى  يقدم دعوى قرار تصريحي بالحضانة أنيستطيع  ف� لسليم بالنسبة أما 

لدى المحكمة الشرعية في نفس المسألة ولذلك 2 يمكن أن نقدم دعوى في نفس المسألة لدى 

  .كمة الشرعيةمحكمة العائلة والمح

لدى المحكمة الشرعية  تقديمھا يستطيع, وصاية على أم�ك الصغير ,ا@خرىالقضية  أما

  .ضمن ص�حيات محكمة العائلةوھذه المسألة ھي , الذي يقدم الدعوى ا@ول نه@

 .ھو الذي يحل المسائل أع�ه ص�حياتسباق الإذا مصطلح 

  מרוץ הסמכויות-سباق الص�حيات

ا@نواع من  ھذه ا لھم حق  النظر في مختلفتينقضائيتين   جھتينا انه توجد بمبمعنى انه 

لكل  ا2ختياروبما انه يوجد حق , دعوىن يريد أن يتقدم بلم ا2ختيارالدعاوي لذا يوجد حق 

في  أو2من يتقدم  ه@ن بين جميع ا@طراف في الص�حيات باقينتج لدينا س ,طرف للخصومة

  . الص�حية في النظر في ھذه الخصومةة ذات لجھة القضائيعوى ھو الذي يحدد االد

من ھي  ھو الذي يقرر ا@ول ولكنالقضائية في الھيئات  ا2ختيارحق  لديناانه أي رغم 

  .الجھة التي يحق لھا النظر في القضية

 . قضائية موجودة يد جھة أيفي و قرر الص�حيةتالذي  ھييم الدعوى تقد �
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  2؟ أمھل ھنالك ص�حية استمرارية  إسقاطھادعوى وثم تم  في حال تم تقديم: سؤال )3

جھة واحدة تقديم الدعوى يحدد مكان الص�حية ولكن إسقاط الدعوى دون قرار محكمة من 

معناه أن المحكمة لم تكمل النظر في الدعوى أي في حالة إسقاط الدعوى فقدت المحكمة 

لذلك إذا تم تقديم دعوى أخرى لدى , ص�حيتھا @نه لم ينتج عنھا قرار في ھذه القضية

  .محكمة أخرى تكون للمحكمة ا@خرى ص�حية في للنظر في ھذه المسألة

  

  الص�حية الموضوعية

ّ لدينا مستويي   :الص�حياتن من ـ

 .الموازيةالص�حية المستقلة والص�حية  :ا@ولالمستوى  .1

 :المستوى الثاني .2

סמכות ) ا4ختصاص(اً يتھا موضوعص�حيللمحكمة نفسھا ما ھي : الص�حية الموضوعية . أ

موضوع . (يعني ما ھي المجا2ت القضائية التي تقع ضمن ص�حية المحكمةעניינית 

  )ھل ھو من ضمن ص�حية ھذه المحكمة ويتبع ھذه المحكمة -الدعوى

ھل ھذه المحكمة لھا ص�حية دولية في النظر بھذه  ,الدوليةالص�حية : والنوع الثاني . ب

 ).ص�حية دولية على ا@شخاص وا@طراف في القضية( ھؤ2ء ا@شخاص القضية بين

 الص�حية في النظر في ھذه القضية ھذا المكانھل لھذه المحكمة في  :الص�حية المكانية . ت

 ).مكان المحكمة(

  )ا4ختصاص(الص�حية الموضوعية 

اكمات قانون أصول المح في قضايا ا@حوال الشخصية المفصلة في"تقول  52المادة  .3

تشرح ما  من مرسوم دستور فلسطين 51المادة وكما ذكرنا سابقاً فأن ". الشرعية وا3وقاف

تقول انه للمحاكم الشرعية ص�حية للنظر في  52ولكن مادة , ھي قضايا ا@حوال الشخصية

من المرسوم إنما المفصلة في قانون  51المفصلة في المادة  ليستقضايا ا@حوال الشخصية 
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للنظر في  ص�حية موضوعيةإذا للمحاكم الشرعية . حاكمات الشرعية وا@وقافأصول الم

أي ص�حيات . قضايا ا@حوال الشخصية المفصلة في قانون أصول المحاكمات الشرعية

المحاكمات  أصولالقضايا الشخصية المفصلة في قانون  أنواعالمحاكم الشرعية ھي بجميع 

المحاكم الشرعية ترى : " المحاكمات الشرعية لقانون أصول 7المادة وفق   .الشرعية

تحويل المسقفات والمستغ�ت إلى : او4 ً: ل المسائل المتعلقة بالشؤون ا4تيةوتفص

اجارتين وربطھما بمقاطعة والتولية والحقوق التي اسست بعرف خاص وفي ا3وقاف 

من ذلك الصحيحة كالرقبة وشروط الوقف ومشد المسكة والقيمة والف�حة ويستثنى 

ثانياً مداينات أموال ا4وقاف وا4يتام التي جرت . دعاوى التصرف با4جارتين والمقاطعة

. وفكه واثبات الرشد الحجر: رابعاً . ية والوصية وا4رثالو4: ثالثا ً. بحجة شرعية

 ً ً . المفقود: سادساً . عزل الوصي ونصبه:خامسا الدعاوى المتعلقة بالنكاح وا4فتراق : سابعا

ر والنفقة والنسب والحضانة وتحرير التركات الموجبة للتحرير وتقسيمھا بين والمھ

 ."الورثة وتعيين حصص الورثة الشرعية

  :المحاكم الشرعية وص�حيتھا ھي التالية ھذه المادة تفصل لنا ص�حيات

التي  52تظھر في المادة  ويجدر بالذكر أن ھذه القضايا أيضا ً .  قضايا ا@وقاف )1

 . للنظر في ھذه القضايا للمحاكم الشرعية أيضاحية تعطي الص�

إذ حتى اليوم 2 يوجد  للمحاكم الشرعية مستقلةص�حية  ھذه الص�حية بقيت 

  .قانون الذي يقول أن ھذه الص�حية أصبحت موازية أو نقلت إلى محكمة أخرى 

  .ا@وقافمحكمة الشرعية لديھا حق النظر في قضايا ھذه المادة توضح أن لل

  : أع�ه 7تفسير التعابير المذكورة في المادة 

 . البنايات الموقوفة -المسقفات �

 .ا@راضي المزروعة -المستغ�ت �

) حكر(חכירה  –ا@جرة طويلة ا@مد (نوعين من ا@جرة  -أجارتين �

 .ا@جرة قصيرة ا@مد

نقرر  أن أي.المسؤولية عن ھذه ا@وقاف وإدارتھا -وربطھما بمقاطعة والتولية �

 .ھذه ا@وقاف والو2ية عليھا إدارةفي 
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نحن  -والحقوق التي أسست بعرف خاص وفي ا3وقاف الصحيحة �

 : نعرف انه لدينا نوعيــّن من ا@وقاف

. من مال بملكية خاصة وخالصة التي أوقفت: ا3وقاف الصحيحة �

 )التأكيد على الملكية الخاصة(

  .لةومن ملك غير خاص يتبع للد إيقاف: والوقف الغير صحيح �

 

الوقف ھو نقل ملكية شيء من الملكية الخاصة لملكية l تعالى على ان  �

  ). وقف ذري=(او الذرية )  وقف خيري=(يستفيد من ھذا الملك الناس 

 .تضيف على قيمة الملك  أن أيالحراثة  – ومشد المسكة �

القاضي يعتبر صاحب  - مداينات أموال ا3وقاف وا3يتام التي جرت بحجة شرعية )2

�حية العامة على المسلمين ولذلك ھو المسئول عن التقرير في أموال ا@وقاف الص

 .وأموال ا@يتام التي جرت أمام المحكمة الشرعية

צוואה والوصية بمعنى , الو2ية بمعنى الوصاية -الو4ية والوصية وا4رث )3

 .وا@رث

بمرض  ا5نسان مريض ه عندما يكونالحجر بمعنى أن -وفكه واثبات الرشد الحجر )4

ولكن الحجر معناه أن ا5نسان , الغيرصيب بالعدوى معدي يحجرون عليه لكي 2 ي

أي المحكمة الشرعية لھا الص�حية في . 2 يستطيع أن يتصرف تصرفا طبيعيا

أو فك , الحجر على الناس أي ا5قرار بأنھم غير مؤھلين بالتصرف القضائي

ي إ2 ّ إذا أثبتنا انه غير مؤھل ا5نسان في ا@صل مؤھل للتصرف القانون. الحجر

 .إذا عندھا يمكن أن نقر الحجر عليه

 .بمعنى تعيين وصي او عزله  :عزل الوصي ونصبه )5

 ھل يرث المفقود أم 2 ؟ المحكمة الشرعية ھي التي تقرر: مث� :وأحكامهالمفقود  )6

ل إذا فقد رجل ھل تطلق المرأة أم 2 ھذا سؤا. إذ الص�حية ھي للمحكمة الشرعية

 .يعتبر ضمن ص�حية المحكمة الشرعية
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طاعة , اي تسجيل واثبات زواج  –) الزواج(=  –لدعاوى المتعلقة بالنكاح ا )7

للمحاكم  الص�حية المستقلةوبقيت ھذه ضمن . زوجية كل ھذه تعتبر قضايا الزواج

 .الشرعية

الط�ق ھي حالة من حا2ت إذ ,الط�ق ھو نوع من أنواع ا2فتراق - وا4فتراق )8

 التفريق أي المحكمة تفرق الزوجينوھي ولكن ھنالك حا2ت أخرى  ,ا2فتراق

ن ضم يھكل أحكام التفريق والط�ق . @سباب مختلفة) النتيجة ھي الط�ق(

 .مستقلةال ص�حيةال تقع ضمنص�حية المحاكم الشرعية وھي 

حكام @نھا من أ ص�حية مستقلة. (النكاح والزواج ھو جزء من أحكام –والمھر   )9

 ).الزواج

 : أنواع 3لھا  -النفقة: والنفقة )10

 ) الزوجة تطلب النفقة لنفسھا (نفقة زوجة  �

 .وأو2د أبناءنفقة  �

 أنمن يستطيع  نا@م والقريب له الحق أن يطلب م ,ا@ب(نفقة أقارب   �

 )ينفق عليه

 .للمحاكم الشرعية الص�حيات الموازيةھذه من ضمن 

ھي جزء من ص�حية المحاكم الشرعية وھي ) ا@بوةאבהות (النسب  :والنسب  )11

 أحكام@نھا ليست من  ص�حية موازيةوھي , بخ�ف المحاكم الدينية ا@خرى فقط

ھي ص�حية  وأتباعھاكل ا@حكام الزواج والط�ق  أنالزواج والط�ق وقد قلنا 

 مستقلة

 .@نھا ليست من أحكام الزواج الص�حيات الموازيةھي من : والحضانة  )12

رير التركات الموجبة للتحرير وتقسيمھا بين الورثة وتعيين حصص الورثة وتح  )13

 ان نقسم الميراث بين الورثة ونحرر كل قسط منھا: الشرعية

 

 



27 

 

  תרגולים    מבוא למשפט מוסלמי 
 Lina Kamal    לינא כמאל 

قانون منع العنف  :مث�ً  ,252حقة على المادة  أخرىھنالك ص�حيات للمحاكم الشرعية التي إضافتھا قوانين 

منح المحاكم ,بين الزوجين والمالية  ا2قتصاديةقانون الع�قات , فإصدار أوامر ضد منه عني  -في العائلة

قانون , قانون الوراثة  , الشرعية الفصل بين ا@موال المشتركة بين الزوجين إذا وافق الجميع على الص�حية

  .ئفھذه الطوا إلىلتقرير من ينتمي  ص�حية  ا@خرىالطوائف الدينية التي منح المحاكم الشرعية والدنية 

الحجج الوقفية وا@ذون , وصايةلتسجيل ال )סמכות רושמת( تسجليهص�حية للمحاكم الشرعية ھنالك 

  .وتسجيل الوكالة وأيضا تسجيل الزواج, لkوصياء وا@ولياء

  

  الص�حية المكانية للمحاكم الشرعية

ترى وتفصل في  كل دعوى : "المحاكمات الشرعية أصوللقانون  9المادة رقم حددت في ھذه الص�حية 

الدعاوى المتعلقة با3وقاف  -أو4: محكمة المحل الذي يقيم به المدعى عليه ويستثني من ذلك الدعاوي اZتية

فإنھا تجوز أقامتھا في محكمة المحل  7غير المنقولة الداخلة في وظائف المحاكم الشرعية بموجب المادة 

اوى المتعلقة بمداينات أموال ا3يتام وا3وقاف فأن رؤيتھا الدع - ثانيا ً . الموجود به ذلك الوقف غير المنقول

رابعاً . دعاوى الوصية فأنھا تقام في محكمة محل المتوفى فقط –ثالثا ً . تكون في المحل الذي جرى به العقد

في خصوص تحرير التركة لحاكم محل إقامة الميت ومحل وفاته ومحل وجود المتروكات ص�حية مشتركة  –

لجميع المحاكم الشرعية ص�حية  - خامسا ً. ى أن تجمع نتيجة المعاملة في محكمة محل ا�قامةوإنما يقتض

 -سادسا. تعيين الحصص ا3رثية وتقدير النفقة ل]صول والفروع والزوجات وإعطاء ا3ذن ل]ولياء وا3وصياء

يجوز رؤيتھا في المحاكم ودعاوى ا4فتراق . تجوز رؤية دعاوي النكاح في محكمة المحل الذي جرى به العقد

  ".المذكورة أو في محكمة المحل الذي وقعت له الحادثة التي ھي سبب الدعوى

بئر السبع وفوق , القدس, يافا, الطيبة , الناصرة, باقة الغربية , حيفا , عكا: محاكم شرعية 9في الب�د لدينا 

والتي ھي   محاكم منطقيةأو التي تسمى ة محاكم بداي 8أي لدينا  .الجميع لدينا محكمة ا2ستئناف في القدس

  .إذ تبدأ ا5جراءات القضائية في ھذه المحكمة,من الدرجة ا@ولى محاكم 

فمث� ً , كل محكمة لھا ص�حيتھا في منطقتھاو محاكم بداية مقسمة على المناطق المختلفة في الب�د 8لدينا 

. الطيبة - المثلث الجنوبي, المحكمة في حيفا –ة حيقا منطق, المحكمة في عكا –منطقة الجليل والساحل الشمالي 
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حسب , لھا الص�حية ضمن منطقتھاالتي وفي كل واحدة ھنالك محكمة بداية أولية  8إذا الب�د مقسمة إلى 

كل دعوى ترعى وتفصل في محكمة المحل  – الشرعيةالمحاكمات  أصوللقانون  9المادة ا@حكام الواردة في 

  :ھنالك استثناءات التالية. مكان إقامة المدعى عليهأي أن ا@ساس ھو , يقيم به المدعى عليهالذي ) أي المكان(

الص�حية  في ھذه الحالة ا@راضي تخص التي  وقافا@ أي  با@وقاف غير المنقولةالدعاوى المتعلقة  .1

 .مكان وجود ھذه ا@راضيللمحكمة الشرعية 

 .تكون في مكان الذي جرى فيه عقد ا@يتام وا@وقاف -ف@يتام وا@وقاأموال االدعاوى المتعلقة ب .2

 ).الموصي( المتوفى إقامةدعاوى الوصية تقام في مكان  .3

 .محل وفاته أو محل وجود التركة أوالميت  إقامةقضايا تحرير التركة تكون ص�حية لمحل في  .4

ا@ذن لkولياء  إعطاءو ,تقدير النفقةو المحاكم الشرعية الص�حية تعيين حصص ا@رثية لجميع .5

 .وا@وصياء

 .عقد الزواج إقامةأو في مكان  المدعى عليه إقامةفي قضايا النكاح تكون الص�حية للمحكمة في مكان  .6

أو . تكون الص�حية لمحكمة المكان الذي وقعت به الحادثة سبب الدعوى وا2فتراقفي قضايا الط�ق  .7

 .مكان العقد أوالمدعى عليه  إقامةمكان 

  

  

بإذن رئيس محكمة  إ2ّ 2 يمكن التغيير  أي, الص�حية مطلقةتصبح محكمة مكانية معينة  ديم الدعوى فيعند تق

  .من قانون القضاة) ج(6ا2ستئناف حسب المادة 

من ) ج(6وفق المادة , يستطيع كل طرف أن يطلب نقل دعوى من المحكمة ذات الص�حية المكانية إلى أخرى

, وإذا كانت المحكمة قد بدأت نظر الدعوى.رئيس محكمة ا2ستئناف يشمل علة مقنعةبتقديم طلب ل, قانون القضاة

يجوز للمدعى عليه أن يعترض على الص�حية المكانية . فيجب استط�ع رأي القاضي الذي بدأ نظر الدعوى

  .شريطة أن يثار ا2عتراض في أول فرصة وإ2 يسقط حقه 2عتباره قد وافق ضمنا ً عليھا

  ).كما ذكرنا أع�ه(في استثناءات  معينة  إ2المدعى عليه  إقامةالمكانية ھي مكان الص�حية  �

أقيمت فيھا الدعوى تكون الص�حية للمحكمة التي , اذا كانت الص�حية المكانية 3كثر من محكمة

  .أو4
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قدمت دعوى في مكان يخالف قواعد الص�حية المكانية والمدعى عليه لم يعترض على الص�حية المكانية  إذا

   .الضمنية بموافقة ا3طراف  الص�حيةتكون ھذه المحكمة قد حصلت على ھذه ف, وتمت إجراءات الدعوى 

القضاة  في ھذه الحالة أن يرفعوا  دون ص�حية فعلى  في حالة قدمت دعوى أمام قاضي  :رأي ا@ستاذ إياد

أمام قاضي دون أن تكون له  قدمت دعوىإذا  أي  الملف لمحكمة ا2ستئناف لنقلھا إلى المحكمة المختصة

ولكن اقتراح ا@ستاذ , دم وجود ص�حية مكانيةاليوم في ھذه الحالة يسقط القاضي الدعوى  لع, ص�حية مكانية

حية المكانية واعترض دون الص� إي في حالة قدمت دعوى إلى محكمة  , إياد ھو انه في مثل ھذه الحالة

لى إ ينقلھا لكي  ا2ستئنافرئيس محكمة  إلىيرفعوا الدعوى  أنعلى القضاة , ى الص�حية المكانيةالمدعى عل

  .المختصة مكاناً  أي, المكانيةالمحكمة ذات الص�حية 

  :تلخيص

  .ا2ستثنائية التي ذكرناھا أع�هالحا2ت  إ2 فيكان إقامة المدعى عليه ما@صل ھو  الص�حية المكانية �

 .إذا كانت الص�حية لعدة محاكم فأنھا تنظر في المحكمة التي قدمت لھا أو2ً  �

فيعتبر أن المحكمة قد حصلت على  إذا قدمت الدعوى بغير الص�حية ولم يعترض المدعى عليه �

 .الص�حية الضمنية من ا@طراف

تحول إلى رئيس محكمة ا2ستئناف لنقلھا إلى المدعى عليه  وأعترضإذا قدمت دعوى بغير الص�حية  �

  .المحكمة المختصة مكاناً 

  الص�حية الدولية 

: حيث نصـّت على أن, تور فلسطينمن مرسوم دس 52في المادة لقد حددت الص�حية الدولية للمحاكم الشرعية 

للمحاكم الدينية ا�س�مية ص�حية مطلقة للنظر في ا3حوال الشخصية للمسلمين مواطني إسرائيل أو "

ھذه ھي , "ا3جانب الذين يخضعون في ھذه ا3حوال حسب قانون مواطنتھم لص�حية المحاكم الشرعية

  .الص�حية الدولية
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أن يكون الطرفيين  على, للمسلمينحية للنظر في قضايا ا@حوال الشخصية للمحاكم الشرعية في الب�د ص�

حسب قانون مواطنتھم لسلطة المحاكم الشرعية في والمسلمين الذين يخضعون , مواطني الب�د وسكانھا, مسلمين

  :أي الشروط ھي, قضايا ا@حوال الشخصية

 .مسلمانالطرفان  .1

 .الدولةأو سكان  مواطنون .2

 .نتھم خاضعين لسلطة محاكم شرعية في قضايا ا@حوال الشخصيةحسب قانون مواط .3

  :مثال

 أتوا, من ھناك مسلمين أتواقسم من المواطنين الذين , من جنوب لبنان إسرائيلانسحبت  2000في سنة   •

قامت بفحص ھل حسب القانون اللبناني ھم  لذا فالمحاكمإلى المحكمة الشرعية لكي يتحاكموا لديھا 

وتبين انه حتى لو كانوا من المسلمين . محاكم شرعية في قضايا ا@حوال الشخصية؟ نعمخاضعين لسلطة 

التي 2 تميز بالمذاھب إذ كونك مسلم فأنت خاضع لسلطة المحاكم  إس�مية@نھا محاكم شرعية  ,الشيعة

ي قوانين إذا أنت مواطن أو ساكن في الب�د أو مواطن في دولة تلزمك في المحاكم الشرعية ف, الشرعية 

  .الشخصية ا@حوال

أو2 نفحص أن كان الطرفان مسلمان وفي ھذه , يريدون الط�ق مسلمينمن السلطة الفلسطينية  مواطنين  •

بعدھا نفحص  ھل قانون السلطة , بعدھا نفحص أن كانوا مواطنين السلطة, الحالة نعم ھم مسلمون

خاضعين لسلطة  أنھمنرى الشرعية الفلسطينية و الفلسطينية يلزم المواطنين في الخضوع إلى سلطة المحاكم

 .لذا يوجد ص�حية للمحاكم الشرعية في الب�د, ةلسطينية في قضايا ا@حوال الشخصيالمحاكم الشرعية الف

 حسبالشرطيـّن ا@وليـّن يتحققان ولذا بقى أن نفحص ھل , يريدون الط�ق مسلمين ينيردنأمواطنيــّن  •

ذا ل. ؟ نعمفي قضايا ا@حوال الشخصية ا@ردنيةن لسلطة المحاكم الشرعية القانون ا@ردني ھم خاضعي

 .ھنالك ص�حية للمحاكم الشرعية ا5سرائيلية

نفحص أن كان ا@ردني مواطن أردني وھي , نفحص أن كانوا مسلميـّن, أردني وفلسطينية يريدون الط�ق  •

, حاكم شرعية في قضايا ا@حوال الشخصيةلسلطة مكل واحد منھم يخضع   إذاونفحص , مواطنة فلسطينية 

 .وفي ھذه الحالة كليھما يخضعان لذا ھنالك ص�حية للمحاكم الشرعية ا5سرائيلية

كل  يكونوا خاضعين أن2 يوجد ص�حية للمحاكم الشرعية ا5سرائيلية @ن كليھما يجب  – وأردني ةسويدي •

 .هلسلطة المحاكم الشرعية في ب�د واحد لوحده
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عاشوا في استراليا وبعد فترة عادت إلى ب�د وقدمت , استراليا تزوج مسلمة فلسطينية من القدس مسلم من •

ھذا . دعوى نفقة ضده وذھبت إلى التأمين الوطني ونفذت القرار في التأمين الوطني لكي يدفع النفقات

عليه لدى المحكمة  الرجل وصل إلى إسرائيل وعندھا أوقفوا في الب�د لتنفيذ الحكم الذي اتخذته زوجته

وحسب القانون ا2سترالي ھو 2 يخضع إلى سلطة , بأنه على الرغم من انه مسلم فأنه أسترالي أدعى

أي ھو يملك جنسية أردنية , ولكن في ھذه الحالة كان الزوج أيضا يملك جنسية أردنية, المحاكم الشرعية

ة للمحاكم الشرعية ا5سرائيلية @نه في ا@ردن ووفق القانون أع�ه يوجد ص�حي, با@ضافة إلى ا@سترالية 

 .الجنسيات تخضع لسلطة المحاكم الشرعية إحدىيكفي ان تكون لذا , يخضع إلى سلطة المحاكم الشرعية

محاكم شؤون  وأقامالمحاكم الشرعية الدينية  ألغىجمال عبد الناصر  –يوجد محاكم شرعية  2 في مصر •

 إنماه تحكم بموجب ا@حكام الشرعية ا5س�مية ولكن الھيئة غير دينية وبالرغم من ا@حكام ھذ, العائلة

في الب�د @ن مصر 2 تلزم مواطنيھا بالمحاكم الدينية  ولذا 2 توجد ص�حية للمحاكم الشرعية,ةيمدن

 .ا5س�مية

ساواة فرضية م: ھنالك قاعدة في قانون الدولي الخاص , مسلم من جزر المرشل التي 2 نعرف قانونھا  •

ولذا , وفي كل العالم  ا@حكام متساوية في كل الب�د أنالتي تفترض  )חזקת שוויו� הדיני�(ا@حكام 

تخضع لسلطة المحاكم  أنھاولذا نفترض , تشبه احكام ب�دنا جزر المرشل ا@حكام في  أننفترض 

 .الشرعية

  من ھو المسلم؟

ّ من ولد @بوي ھوالمسلم  إسرائيلفي   الو2دة قبلالطرف الثاني كان الولد لزواج مختلط واسلم  اإذ. مسلمانن ــ

أي لحظة و2دة الصغير ھي التي تقرر إن كان الطرفين ھما . بوين مسلمينيعتبر ا@ ,أي قبل و2دة الصغير

  . في حالة كانا مسلمين عند و2دة الصغير فيعتبر ھو طفل لوالدين مسلمين, مسلمين أم 2

ّ مسلمي ولكن اذا لم يكن ا@بوين  وا@بويـّن  بموافقة ا@ھل ا5س�م إلىتم تغير ديانته  إذان فيكون الولد مسلماً ـ

وتم تسجيل تغير الديانة في المحكمة الشرعية ومن بعدھا المصادقة على قرار المحكمة الشرعية  ,وھو صغير

في سجل  تسجيلهر تم على تغيير الديانة لدى وزارة القضاء وتم تسجيل ھذا التغيي ولئالمسلدى الموظف 

  .السكان
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المصادقة  تقاضي المحكمة الشرعية وبعدھا تم أمام إس�مهوأعلن  ا5س�ميعتنق  أناختار الكبير البالغ  إذاأو 

تم تسجيل تغيير الديانة في بعد ذلك و ,عن تغيير الديانة في وزارة القضاء المسئولمن قبل موظف  إس�مهعلى 

  .سجل السكان

  :�ع�ن ا�س�ممراحل  3ھنالك 

 .يولد @بوين مسلمين )1

 )تغيير الديانة(الطائفة الدينية قانون وإذا لم يولد @بوين مسلمين فيستطيع ان يكون مسلما ً بموجب  )2

 :1927لسنة 

  :لكي يصبح مسلما ا�نسانيمر بھا  أنالمراحل التي يجب 

 .قاضي في المحكمة الشرعية أماما5س�م  إع�ن .1

 .عن تغيير الديانة في وزارة القضاء المسئول�م من قبل الموظف إع�ن ا5سالمصادقة على قرار  .2

 .تسجيل تغير الديانة لدى سجل السكان .3

 .أھمية معرفة من ھو المسلم تعود إلى ص�حية المحاكم الشرعية 2ن الص�حية ھي على المسلمين
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 15.12.08                מבוא למשפט מוסלמי 

   3' תרגול מס

  

  الزواج

إذ عقد . لذا فليس من المصادفة أن l عز وجل سمى ذلك ميثاقاً غليظاً , الزواج ھو أھم العقود وأخطرھاأن عقد 

انه في صورة الزواج ھي ا5يجاب  حيث, الزواج من ناحية ھز عقد عادي ولكن من جھة أخرى ھو عقد غليظ

كبير جدا ً حيث انه به يستحل  ولكن معنى ھذا العقد. أي ھنالك عرض وھنالك قبول )הצעה וקיבול(والقبول 

وكذلك وتبعا ً لھذا العقد يكون ھنالك أو2د , ا5نسان المحرمات ويستحل الزوج زوجته وتستحل الزوجة زوجھا

  .إذ بموجب ھذا العقد يتم نسب ا@و2د

ل والمرأة حيث يوجد تقديس للزواج بين الرج, اليھودية والمسيحيةمن الديانة  باخت�ف(ھذا العقد ھو عقد عادي 

  ).حيث تحل على ھذا العقد صفة التقديس 

  :شروط التي يجب أن تتوفر في الزواج لكي يكون صحيحاً 

ويجب , يجب أن تتوفر شروط ا@ھلية في كل من الرجل والمرأة: أھلية المتعاقدين والع�قة بينھما )1

 :شروط ا@ھلية ھي. أيضا أن تكون الع�قة بينھما 2 تمنع الزوجية

i. الجيل 

ii. ديانةال 

iii. العقل 

  .في حالة لم يتوفر أحد ھذه الشروط فأن الزواج غير صحيح

  :الجيل .1

: تقول من قانون قرار حقوق العائلة  المناكحات والمفارقات  الكتاب ا@ول في المناكحات 4المادة 

يشترط في أھلية النكاح أن يكون الخاطب في سن الثامنة عشرة فأكثر والمخطوبة في سن السابعة "
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تجدر ا5شارة أنه في .17وشرط الجيل للمرأة ھو  18أي أن شرط الجيل للرجل ھو  -"أكثرعشرة ف

  .17القانون ا5سرائيلي قانون سن الزواج قد حدد سن الزواج للمرأة والرجل ليكون 

لكن , وما فوق 17وما فوق للرجل وللمرأة  18أع�ه القاعدة ھي أن سن الزواج ھو  4وفق المادة 

عشرة بالزواج إذا كانت ھيئته محتمله لذلك  18حا2ت للخاطب الذي ھو دون  تثنىاسھذا القانون 

 من قانون 5المادة وھذا ما جاء في , شريطة أن يحصل على إذن من القاضي الشرعي, البلوغ وأدعى

إذا ادعى المراھق الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره البلوغ فللحاكم أن يأذن  " قرار حقوق العائلة

. أي أن القاضي ھو الذي يقرر إذا كانت ھيئة الخاطب محتملة "له بالزواج إذا كانت ھيئته محتمله

تجدر ا5شارة انه في السابق كان القاضي يقرر في الموضوع أع�ه حسب الھيئة الخارجية وأيضا بعد 

) ضوج أيضاً من حيث الن(أما اليوم فعلى القاضي أيضا أن يبحث بلوغه , ا2ستع�م من الشاب نفسه

ويستطيع القاضي أن يستعين بعامل اجتماعي أو عامل نفسي ليحدد أن كانت , ومن حيث البنية الجسدية

  .ھيئته محتملة أو 2 

من  الثانية عشرة أن يكون الخاطب قد أتم ّ , من القانون أع�ه المادة السابعةالمشرع اشترط في لكن ّ 

أن يزوج الصغير الذي لم يتم الثانية عشرة و4 الصغيرة 4 يجوز 3حد " 7المادة العمر حيث تقول 

  ."التي لم تتم التاسعة من عمرھا

  :سن الزواج للشاب

وما فوق إ2 ّ أن  18أع�ه فأن سن الزواج للشاب ھو  من قانون قرار حقوق العائلة 4المادة وفق 

  :شريطة انه 18قد أتاحت زواج الشاب دون سن  من القانون 5المادة 

 .سنة 12ن فوق سن أن يكو �

وقادر على الزواج وأھل , فإذا كانت ھيئته محتملة, أن يكون أھ� ً من حيث ھيئته للزواج �

 ).ھذا ا@مر في تقدير القاضي(للزواج يستطيع الحصول على إذن من القاضي للزواج 
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  :سن الزواج للشابة

 7+6المادة لكن وفق , سنة 17و من قانون قرار حقوق العائلة فان سن الزواج للفتاة ھ 4وفق المادة 

إذا اكتملت  من القانون فأن ھنالك حا2ت خاصة تقضي با5ذن بالزواج للصغيرة بإذن من القاضي

  :الشروط التالية

 .سنوات 9سن  فوقأن يكون سن الفتاة  �

ا@ب أو الشخص القريب لھا والمسؤول عن عصبتھا من  -الولي.(أن يأذن لھا وليھا بالزواج �

 )طرف والدھا

 أن تكون ھيئتھا محتملة  �

  .وأن تحصل على إذن من الحاكم الشرعي �

تحتاج أيضا ً إلى موافقة وليھا 17الفتاة سن فبعد أن تبلغ  من قانون قرار حقوق العائلة 8لمادة وفق ا

وإذا كان  ا2عتراضالولي على ھذا الزواج فعلى القاضي أن يستفسر سبب  أعترضوفي حال ,للزواج

وإذا كان ا2عتراض غير مقبول يأذن القاضي في ,ف� يأذن القاضي بالزواجً◌  مقبو2 ا2عتراض

إذا طلبت الكبيرة التي أتمت السنة السابعة عشرة من العمر أن : "ھو كالتالي 8المادة نص . الزواج

تتزوج بشخص فالحاكم يبلغ ذلك لوليھا وإذا لم يعترض الولي أو رؤي أن اعتراضه غير وارد يأذن 

كان اعتراض  إذاسنة فليس ھنالك اخت�ف  17كانت الفتاة دون  إذاتجدر ا5شارة انه  ."بزواجھا

  .2 أوالولي مقبو2 

  

  

أھمية وجود الولي وموافقته في زواج الفتاة ھو ليس فقط من اجل تمثيلھا في ا5يجاب والقبول وإنما 

لذا , اط على الزوجين في العقدا2شتر با5ضافة إلى ذلك يمكن, للحفاظ على حقوق المرأة في الزواج

ھذه ھي ا@سباب التي من اجلھا أعطى . المرأة بحاجة إلى شخص يكون مؤھل للخوض في شروطھا

  .17الشرع القاضي با5ذن بالزواج حتى لو اعترض الولي وذلك بشرط أن تكون الفتاة فوق سن 

  من ھو الولي؟

. ھو الرجل ا@قرب إلى المرأة من طرف أبيھافأن الولي  لقانون قرار حقوق العائلة 10لمادة حسب ا

فإذا كان , وفي حالة لم يتواجد ا@ب أو أب ا@ب, أب الجد,الجد, من ھنا فأن الولي ا@ول ھو ا@ب

في ھذه الحالة يجب أن تحصل , وفي حالة عدم وجود أب أو ابن,فھو الولي  لديھا ولد من زواج سابق

ھو  10نص المادة  .وإذا لم يكن لديھا أخوة فالعم ھو الولي, ھاعلى ا5ذن من أخيھا الذي ھو أبن والد

إذ ھو يستطيع الزواج , سنة ليس ھنالك حاجة @ذن الولي فحسب 18شاب فوق سن 

  .فھنالك حاجة إلى أذن وليھا دائماً  17 -فتاة فوق ألأما . مباشرة
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ويمكن ترتيب العصبات على النحو , "الولي في النكاح ھو العصبة بنفسه على الترتيب: "كالتالي

  :التالي

  .ا2بن وأبن ا2بن وإن نزل -

 .ا@ب والجد وإن ع� -

 .@ب ثم ابن ا@خ, ثم أبن ا@خ الشقيق, ثم ا@خ @ب, ا@خ الشقيق -

عم , ثم عم ا@ب الشقيق, ثم ابن العم @ب, ثم ابن العم الشقيق,ثم العم @ب, العم الشقيق -

  .ثم ابن عم ا@ب الشقيق ثم أبناؤھم, ا@ب @ب

يشترط في أھلية الولي للو4ية أن يكون مكلفا ً ف� و4ية للصبي "للقانون أع�ه تقول  11المادة 

بمعنى انه 2كتمال شروط الو2ية في الرجل يجب أن يكون  ."والمجنون والمعتوه على احد أص�

 ً   ).أي با@مور الدينية(عاق�ً مكلفاً ,بالغا

  : سؤال

وا@ب مسافر (الجد موافق على الزواج , والدھا معارض للزواج, سنة 17لدينا فتاة عمرھا فوق 

  ھل يستطيع الجد الموافقة مكان ا@ب؟, )وغير موجود

  :الجواب

تعريف الغياب . ووجد من يليه في الو2ية @ن العقد صحيح جرد عدم وجود المعترضحيث بم, نعم

  .)נסיבות(يتعلق بالوضع وظروف المكان والزمان 

  :العقل .2

4 " لقانون قرار العائلة 9المادة وذلك وفق , يشترط على كل من الطرفان لعقد الزواج أن يكونا عاقلين

كن مبينا على ضرورة وإذا وجدت ضرورة يعقد الولي النكاح يجوز نكاح المجنون والمجنونة إذا لم ي

أو , جنون مطلق; إذ ھنالك مستويات للجنون,مجنونة أويتزوج مجنون  أنأي 2 يمكن  "بإذن الحاكم

   .في مثل ھذه الحا2ت 2 يمكن الزواج, إنسان فقد عقله أو دخل في غيبوبة 

إذ الشرط ھو أن عقد الزواج على , لوحدھا ھنالك جنون مؤقت متعلق بمرض معين وكل حالة تدرس

أع�ه تنص على  9وفي حالة لم يتوفر ھذا الشرط في احد الطرفين فالمادة , الطرفين أن يكونوا عاقلين

وبموافقة الولي والحصول على إذن , انه يجوز نكاح المجنون والمجنونة إذا كان ھنالك ضرورة لذلك

  .القاضي

وقد قال ا@طباء انه في حالة تزويجه وتأسيسه لعائلة , مرض نفسيإنسان لديه جنون بسبب : مثال

  .وموافقة القاضي يتم الزواج, في ھذه الحالة عند موافقة الولي. سوف يتوقف جنونه



37 

 

  תרגולים    מבוא למשפט מוסלמי 
 Lina Kamal    לינא כמאל 

 :الديانة .3

يھودية أو (يشترط في صحة الزواج أن يكون الزوج مسلما وأن تكون المرأة مسلمة أو كتابية 

, للمرأة المسلمة. ا5س�م للديانة المسيحية واليھودية وا2عتراف بھماھذا ينبع من احترام , )مسيحية

  .المسيحية أو اليھودية نفس الحقوق من قبل الزوج

السبب الذي بموجبه 2 تستطيع المسلمة الزواج من شخص غير مسلم ھو انه في الدين ا5س�مي الولد 

  .د يتبع لديانة ا2مأما في الديانة المسيحية واليھودية فأن الول, يتبع ا@ب

, سنة 22أحمد عمره : فمث� ً, 2 يكفي أن يكون للشخص أھلية من أجل الزواج: شرط إضافي .4

ھذا كله 2 يكفي . الولي لليلى وافق, وك�ھما مسلمين, أحمد وليلى عاق�ن. سنة 19ليلى عمرھا 

أي ھل ,قة بينھماإذ ينبغي فحص الع�, لكي يكون أحمد وليلى حائزان على كل شروط ا@ھلية 

 يجوز لھما أن يرتبطا بعقد زواج؟ 

أي يجب أن 2 يكون أي مانع يمنع , الشرط ھو أن تكون إمكانية 2رتباط الطرفين بعقد زواج

  . الزواج

  ما ھي موانع الزوجية؟

حا2ت قرابة دم تمنع بھا الزوجية  4ھنالك  لقانون قرار حقوق العائلة 17المادة حسب  -قرابة ا@م

 :وھم

كذلك ا@مر بالنسبة , الفتاة 2 تستطيع الزواج من أباھا أو جدھا –ا@ب وا@م وما على  .1

 .للشاب حيث 2 يستطيع الزواج من أمه

 ...أي 2 تستطيع ا@م الزواج من أبنھا  - ا2بن أو البنت وما دنا .2

وة كذلك يمنع زواج بنات ا@خوة وا@خوات أو بنات ا@خ, يمنع زواج ا@خوة وا@خوات  .3

 ).الشخص 2 يستطيع الزواج من ابنة أخيه(وا@خوات 

بنات ا@عمام وا@خوال /يسمح زواج أبناء(ا@عمام وا@خوال أو العمات والخا2ت  .4

 ).والخا2ت والعمات

أع�ه تقول أنه نفس نوع القرابة في الحا2ت ا@ربعة المذكورة سابقا ً ممنوعة من الزوج إذا  للقانون 18المادة 

رضعات مشبعات من امرأة إذا ھي أصبحت بعداد والدته وعليه  3إذا رضع الطفل .لقرابة قرابة رضاعةكانت ا

  .فھي أم محرمة ومن تربطھا به صلة قرابة الدم

تمنع الزواج بسبب قرابة النسب إذ الشرع ا5س�مي يسمح بتعدد الزوجات ولكن ھنالك  للقانون 19المادة 

جاته بنفس مستوى المعيشة وا@نفاق الذي يحيياه مع زوجته ا@ولى يجب شروط على الرجل أن ينفق على زو

  .أيضا ً أن يعدل بين زوجاته
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  .حا4ت 4صلة النسب ھي , إذا يمنع الزواج بسبب صلة  النسب

 .يمنع الرجل من الزواج بأم زوجته وما على  .1

 .)ربائبه(يمنع الزواج من بنات الزوجة أو بنات أبناءھا أو بنات بناتھا  .2

 .وبنات ا@خوات وبنات ا@خوان) ممنوع(الزواج من أخوات الزوجة  .3

 .ممنوع الزواج من عمات الزوجة وخا2تھا .4

أو توفيت زوجته فھو , حتى لو طلق الرجل زوجته, منع مطلقالمنع من الزواج من أم أو جدة الزوجة ھو  �

  . 2 يستطيع الزواج منھما

  .منع مؤقتالعمات والخا2ت فھو , بنات ا5خوان, ا@خوات بنات, أما المنع من الزواج من أخوات الزوجة �

  .المنع من الزواج من بنات الزوجة وبنات بناتھا إذا دخل الرجل بزوجته �

طلقات فيمنع الزواج منھا ما لم تتزوج رج� ً أخر ويدخل  3مث� من طلق زوجته ,ھنالك موانع أخرى للزواج

مرات مختلفة حتى يكون الط�ق نھائي و2 تحل المرأة  3ط�ق يجب أن يكون ال, وتوفى عنھا أو طلقھابھا 

  .طلقھا أو مات عنھا, المطلقة لزوجھا أبدا ً إ2 إذا تزوجت من رجل أخر ودخل بھا

أي امرأة طلقھا زوجھا أو مات زوجھا فعليھا ( امرأة معتدةيمنع من امرأة متزوجة أو : مانع أخر للزواج ھو

أما ,أشھر 3ھذه الفترة للمطلقة ھي , نفحص إن كانت حام� َ أم 2 من زوجھاا2نتظار مدة من الزمن لكي 

   ).أما عدة المرأة الحامل فھي حتى تضع مولودھا, أيام 5أشھر و  4المرأة التي توفي زوجھا فعدتھا ھي 

  .نساء 4مانع أخر للزواج ھو انه 2 يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من 

 :جاب والقبولا4ي )2

لكي يتم العقد , قد بين رجل وامرأة توفرت بھما الشروط ا@ھلية وعدم وجود موانع شرعيةالزواج ھو ع

يجدر بالذكر أن العرض يمكن أن يقدمه أي طرف للزواج على الطرف , يجب أن يكون إيجاب وقبول

  .ا@حر

  . "ينعقد النكاح با�يجاب والقبول في مجلس النكاح من الطرفين أو وكيليھما" 35مادة 

  :العرض ان يكونعلى 

 .واضحاً بألفاظ صرحية تعني الزواج �

وھذا 5فادة اليقين " زوجتـــُك نفسي"في العقد يقال , يجب على العرض أن يكون بلفظ الماضي �

لذا فالفعل الماضي , عند حصول القبول يكون الزواج منتھي ومقطوع.بالزواج )גמירת דעת(

  .يفيد القطع
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 .المجلسأن يكون ا5يجاب والقبول في نفس  �

إذا اختلف . ھذا يعني أن الموافقة يجب أن تكون على العرض نفسه -أن يكون القبول مطابقا لwيجاب �

رد الشاب , "$ألف  150زوجتك ابنتي بمھر قدره  : "مث� . فان العرض ھو عرض جديد, العرض

ول من جملة الشاب ھي عرض جديد يحتاج إلى قب" $ألف 50اقبل الزواج من ابنتك بمھر قدره "

 .جديد

  :ا4شتراط في الزواج

الزواج عبارة عن عقد بين الرجل والمرأة ويستطيع كل منھما أن يشترط على ا@خر في عقد الزوجية 

فتاة : مثال. وبشرط آخر 2 يحل حراما أو يحرم ح�2 ,الزوجيةبشرطه شرط أن 2 يفقد ھذا الشرط معنى 

ھذا الشرط غير صحيح حيث , مة ع�قة جنسية معهرغبت أن تتزوج من شاب واشترطت عليه عدم إقا

  .يفقد الزوجية معناھا

لذا ھنا . ھذا الشرط حرام, أتزوجك بشرط أن استطيع شرب الخمر: مث�,شرط يحل حراما , شرط أخر

  .أي صحيح على الرغم من أن الشرط باطل, الشرط باطل لكن العقد بقي سليما

  .باط� والعقد صحيحفي ھذه الحالة الشرط  –شرط يحرم ح�2 

إذا اشترطت المخطوبة على خاطبھا أن 4 يتزوج عليھا وإذا تزوج " من قانون قرار العائلة  38المادة 

  .ھذا الشرط يمنع ح�2ً  –" إذا اشترطت ذلك صح العقد  وكان الشرط معتبراً  –كانت ھي أو ضرتھا طالقا 

فشرطھا باطل ) ت عدم زواج زوجھا من امرأة أخرىالمرأة طلب(الزوجة حرمت ح�2ً : في الحالة ا@ولى 

  .وعقدھا صحيح

, أي ان زواجه صحيح, للزوج الحق في الزواج وھي لم تمنع ح�2ً  أنالمخطوبة تقول : في الحالة الثانية

  . الشرط صحيح ومعتبرھذا 

  ).لل حراماً حيث 2 يحرم خ�2 و2 يح(ھذا الشرط معتبر , إذا اشترطت المرأة على الزوج ان تتعلم  �

) حيث 2 يحرم خ�2 و2 يحلل حراماً (إذا اشترطت المرأة على الزوج ان تعمل ھذا الشرط معتبر  �

 .والشرط صحيح والعقد صحيح

  

 : الشھود )3

لكي يكون العقد صحيحاً يجب ان يتوفر با5ضافة إلى أھلية المتعاقدين وا5يجاب والقبول ان يكون حاضرا 

  .مسلمين بالغين عاقلينشاھدين وشاھدا على العقد 

  .وھذه الشھادة مقبولة –يجوز في حا2ت معينة امرأتين ورجل 

 يجوز ا4شتراط في الزواج شرط ان 4 يكون الشرط يحرم ح�4 أو يحلل حراماً 
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l وفي ھذه الحالة يجوز أن تشھد امرأتين مكان رجل وذلك لكي تذكر إحداھما , الزواج ھو حق من حقوق

  .ا@خرى 

ية مثل الزواج فيجب ولكن في ا@حوال الشخص, في ا5س�م بشكل عام شھادة الرجل مساوية لشھادة المرأة

  .أن تكون امرأتين

كذلك ا@مر بالنسبة , يجوز أن يكون احد الشھود من أبناء دينھا) يھودية(إذا كانت الزوجة كتابية 

  .أع�ه للقانون 34مادة وذلك حسب ال.للمسيحية

ا جائز ھذ) ا@بناء وا@حفاد(والجذور ) ا@ب والجد(الشھادة على عقد الزواج تجوز لkقارب وا@صول 

. )עצם קיום(أي ھم يشھدون على وجود العقد , حيث أن شھادتھم على قيام العقد ليس على فحوى العقد

  .أي أن الشھادة على العقد ذاته 2 على فحوى العقد
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   22.12.08                מבוא למשפט מוסלמי

  4' תרגול מס

  

  تكملة  –الزواج 

  :ملخص الدرس السابق

  :لصحة الزواج أساسيةشروط  3

ان 2 يكون مانعا بين الرجل والمرأة من الزواج وقد يكون  خلو الموانع أي, وعدم وجود المنع ا@ھلية .1

 .المانع ھو القرابة

   :قرابة أنواع 3وھنالك 

 ,قرابة الدم •

 ,قرابة الرضاعة  •

 .قرابة النسب  •

رأة التي تنتظر المدة المحددة اي الم(ھنالك موانع اخرى وھي موانع خاصة مث� زوجة الرجل او معتدته 

  . بين الزواج او الط�ق

  : عدتان  نالك لعدة ھوبالنسبة ل

 .اشھر 3وھي  المطلقة: ا@ولى •

 . ايام 10اشھر و 4وھي  عدة الوفاه •

 .وعدة الحامل حتى تضع مولدوھا •

 :عوامل 3ا@ھلية للزواج تتعلق في 

 .الجيل –سن  . أ
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 يكون عاق� 2 مجنونا  أن أي -العقل . ب

 .ان تكون الزوجة من اي ديانة كانت تؤمن باq يانة ان يكون مسلما والد . ت

يعرض احد الطرفين الزواج على ا@خر وان يقبل الطرف  أن :)הצעה וקיבול(والقبول  ا�يجاب .2

 :والقبول اي يفيد امرين ا5يجابلمخلص  أمريــّنھنالك . ا@خر الزواج

o موافقة من الطرفينحيث عندما ھنالك عرض وقبول ھنالك : الموافقة . 

o ھذا .والفعل ھو في الماضي" لقد زوجتك نفسي" ان العرض نھائي ولذا يقولون  أي: النھائية

 .يدل على ان الموافقة نھائية

, بالغين,رجليـّن مسلمين (والقبول شاھديــّن  ا5يجابيكون على العرض وعلى  أنيجب  : الشھود .3

ل تساوي شھادة المرأة ولكن في ا@حوال الشخصية @ن ولكن في المعام�ت شھادة الرج). عاقليـّن

  .شھادة امرأتيـّن لكي تذكر الواحدة ا@خرى= ا@مر يتعلق في حقوق l لذا شھادة الرجل

  : ا2ستثناءات

 . يمكن ان يكون رجل وأمرأتيـّن . أ

 .اذا المرأة غير مسلمة يجوز ان يكون احد الشھادين من ديانة المرأة . ب

اج ھي ليست على فحوى العقد انما على انعقاد العقد نفسه اي ليس على الفحوى انما الشھادة في الزو

  . الفروع وا@صول يعني ا@و2د وا@جداد, لذا يجوز شھادة ا@قرباء, على ا@جراء نفسه 

  : مثال

اذا اختلت . الزواج زواجاً صحيحاً يكون . الشروط اع�ه 3اذا محمد وليلى تزوجا وھم توفرت فيھم 

ام في السن او , اي يمكن ان يكون ھنالك مشكلة في العقل, من الشروط اع�ه أيااحد الشروط 2 يھم 

قاب�  )voidable(الزواج فاسدا اذا اختل احد الشروط يكون , والقبول ا5يجابفي الموانع او في 

 . للفسخ

وره ھو من قرر ان  والقاضي بد, للقاضيحالة تقدمت دعوى  وھذا يكون في اذا اختل احد الشروط 

  . ھنالك خلل في احد الشروط



43 

 

  תרגולים    מבוא למשפט מוסלמי 
 Lina Kamal    לינא כמאל 

لقانون حقوق  77اذا ثبت امام القاضي فساد الزواج فعلى القاضي التفريق بينھم فوراً وفق المادة 

  .اي اذا تبين للقاضي فساد الزواج على القاضي ان يفرق بين الزوج والزوجة فوراً . العائلة

  :مثال

دى الصحف المصرية وينتقد المتشددين ا@س�ميين من وجھة ھنالك فيلسوف مصري وھو ناقد في أح

فاتت بعض الجھات ا@س�مية في مصر وادعت ان ابو زيد ارتد عن الدين ا@س�مي , نظر اجتماعية

اذا الزواج  .الزواج فاسداً والمرتد لم يعد مسلما لذا اصبح , اي كفر عن ا@س�م وخرج عن ا@س�م

فلذا قدموا محكمة لدى محكمة شؤون العائلة . ة اع�ه ان يفرق بينھمافسد على القاضي وفقد الماد

دعوة . @ن فساد الزواج يؤدي الى الزام القاضي بالتفريق بين الزوجين, ليفرقوا بين ابو زيد وزوجته

 q لذا يستطيع , التفريق يمكن ان يقدمھا احد من الطرفين او واحد من الناس @ن الزوجية فيھا حقوق

  .حد من العامة ليتقدم للمحكمة بخصوصھااي وا

  . يجب التنويه ان الشروط اع�ه يجب ان تتوفر وقت العقد ويجب ان تستمر في التوفر بعدھا ايضا •

وان كان ھنالك خل� يمكن ان يعاودوا , على القاضي ان يفرق بين الزوجين في حالة كان الزواج فاسداً  �

  . عقدا جديداً  الزواج مرة اخرى ولكن العقد الثاني يكون

الفساد ھو انتقاص او خلل يصيب احد شروط الزوجية ويسمى الزواج فاسدا وعلى القاضي ان يفرق بين  �

  .لقانون حقوق العائلة 77الزوجين وفق المادة 

والزواج يكون باط� فقط في حالة واحدة وھو زواج المسلمة  باط� من اصلهھنالك حالة يكون الزواج 

  .لقانون حقوق العائلة  58وفقا للمادة  .ذلك وفقا لقانون حقوق العائلةمن الغير المسلمة و

الزواج باط�ً @ن ادعوا ان ا@دعاء كان ف, فاسداً   ليسفي حالة ابو زيد المذكورة اع�ه زواجه باط�ً 

  .ان ابو زيد لم يعد مسلما وفي حالة تزوجت مسلمة من غير مسلمة فھذا الزواج باط� من اصله

 . مواد تتعلق في الط�ق والفسخ واحدى المواد تتعلق في حالة جن الزوجھنالك  •

  : م�حظات تتعلق بصحة شروط الزواج

2 يشترط تسجيل ! ھل يشترط في الزوجية ان يكون تسجيل كتابي للعقد؟ 2: بالنسبة للتسجيل . أ

نسعى للحفاظ على للقانون بما اننا  37ولكن وفق المادة , العقد وعدم التسجيل 2 يؤثر على العقد

 37لذا المادة , حقوق الناس وبما ان الدولة تتعتمد سج�ت رسمية على ا@حوال الشخصية للناس 
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@نه  –المؤذون (ألزمت القاضي تسجيل اللزواج ھو او من يعين نائبا عنه لتسجيل الزواج 

وجية اذا تسجيل الزواج ليس شرطا لصحة الز) حاصل على اذن من القاضي بتسجيل الزواج

 .ولكن لحفظ حقوق الناس طلب من القاضي تسجيل الزواج ھو ان من عينه نائبا عنه

  . الزواج العرفيفي حالة الزواج الصحيح الغير مسج� يسمى  •

  .القانون يعترف بالزواج الثاني او الثالث ولكن ھو يعاقب على الفاعل

ن الرجل والمرأة 2ن الذي يعقد ھم يجب التنويه ان المؤذون يأتي فقط للتسجيل ولكن العقد يعقد بي

 . فقط ولكن ليس المؤذون

يشترط في  45تقول المادة . يشترط في الزوج الكفاءة في الزواج: مسألة الكفاءة في الزواج . ب

ليس شرط الذي ينفي , ھذا شرط دفاعي وليس شرط إلزامي . لزوم النكاح أن تكون كفاءة الزوج

الزواج ھو غالى ا@بد أي  أنن المرأة 2ن المفروض صحة الزوجية وإنما شرط جاء ليدافع ع

الزواج مطلقا 2 يتعرض  أنھو مطلق ولkبد ولكي نظمن  إنمابزمن  أوغير متعلق بأمر 

الشرط . والكفاءة من الرجل للمرأة. المرأة تتزوج برجل كفأ لھا أن5شكاليات لذا من المفروض 

وافقت الزوجة ووليھا  إذا تقول 48@ن المادة  قاليس مطلھذا المنع . للمرأةفؤ أن يكون الرجل ك

ھذا   عندھا . الزواج صحيح و2 يستطيعان أن يعترضا 2حقاؤ على الزوج حتى ولو لم يكن كف

 . ؤالزواج ملزم وصحيح و2 يمكن للمرأة ان تدعي ھو او وليھا ان الزوج ليسا كف

يمكن  48حسب المادة ,ليس له  في حالة ان الزوج خدع الزوجة بإمكانياته وأوھمھا في وضع

  .للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق بينھما بسبب عدم الكفاءة بين الزوجين

واذا ھي اشترطت الكفاءة وتبين 2حقا عدم الكفاءة لھا الحق 2حقا بطلب التفريق 2حقا لعدم 

  . انما شرطاً دفاعيا, @ن ھذا ليس شرطا 2زما .  الكفاءة

 17فوق (اذا الزوجة وافقت وكانت كبيرة , يھا عارض على عدم الكفءاذا ھي وافقت  وول

اذا كان . وتزوجت منه, 2نھا اذا كانت صغيرة يجب الحصول  على الموافقة  من ا@ھل) عاما

وفي  فھذا الزواج يلزمھا @ن الھدف من ھذه المادة ھو المحافظة على حقوقھابمھر المثل الزواج 

ولكن اذا تزوجت ھذه الكبيرة من غير , فاذا حافظت على حقوقھا حالة انھا طلبت مھر المثل

الولي يستطيع ان يذھب الى القاضي ويطلب , الكفء بغير موافقة الولي بمھر اقل من مھر المثل

  . موافقة الولي في حالة الزواج بغير الكفء  إلىاي موافقتھا ليس لھا معنى وتحتاج , فسخ الزواج
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  :كفاءة لھا شرطان

 .المرأة أھليكون الزوج بمھنة تتساوى مع مھنة  أن: المھنة . أ

 . أھلھاقدرة مالية تتساوى مع قدرة :المقدرة المالية  . ب

 :وتفحص المقدرة بأمرين

 . المقدرة على دفع المھر .1

اي نفقة اليسار , النفقة ترتفع مع قدرة الرجل المالية . (المقدرة على دفع النفقة للزوجة .2

 ا ).ھي نفية الرجل العاديونفقة الكفاية و. اي الغني 

وساءت حالة بعد الزواج 2 يمكنھا ان تطعن لعدم وضعه اليوم ممتاز  إذا أي. لكفاءة تفحص حين العقد •

 . الكفاءة

  : تلخيص الكفاءة

  . الكفاءة ھي ان يكون الرجل كفؤا للمرأة التي يتزوجھا والكفاءة تكون حين العقد

  . ماليةالمھنة والمقدرة ال: والكفاءة ھي شرطان

الكفاءة ليست شرطا من صحة العقد @ن الزوجة ووليھا يستطيعان أن يوافقا على الزوجية بالرغم من عدم 

أما إذا اشترطت الزوجة . الكفاءة ويكون الزواج صحيحا و2 يمكن للزوجة أو وليھا ا2عتراض عليه 2حقاً 

. للزوج ووليھا الحق في طلب التفريق لعدم الكفاءة  ,ووليھا الكفاءة وتبين 2حقا أن الزوج لم يكن كفؤا حين العقد

وإذا ادعى الزوج الكفاءة وتبين 2حقا أن ادعاءه كان غشا وخدعا فيحق للزوجة ووليھا طلب التفريق لعدم 

أما إذا وافقت المرأة الكبيرة على الزواج بغير الكفء وتزوجت دون إذن وليھا فللولي الحق بطلب بفسخ . الكفاءة

 .  سبب عدم الكفاءةالزواج ب

  ما ھو الفرق بين الزواج الصحيح والزواج الفاسد والزواج الباطل؟

فاسد من +الزواج الباطل  دخول+الزواج الفاسد   الزواج الصحيح   الحال /النتيجة

  غير دخول

 V V X  المھر 

 V  X X  النفقة الزوجية
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  V  X X   ا5رث

  V  V  X  حرمة المصاھرة

  V  V  X  العـُدة 

  V  V  X  ا@بوة

  

  : نتائج على الزوجين 6فله  الزواج صحيحااذا توفرت الشروط الث�ث يكون الزواج صحيحاً واذا كان 

 .استحقاق الزوجة للمھر .1

 .استحقاق الزوجة للنفقة .2

والزوج يرث الزوجة اذا ماتت , الزوجة ترث الزوج اذا مات خ�ل الزوجية. يتوارث الزوج والزوجة .3

 .خ�ل الزوجية

يمنع الزواج خ�ل .  (اذا تزوج رجل من امراة تثبت المصاھرة مع قريباتھا: ھرة حرمة المصا .4

 ).حرمة المصاھرة= الزوجية ان يتزوج من اختھا وأقربائھا

 .تجب عليھا العدة اذا طلقھا او مات عنھا .5

 .والفراش تعني الزوجية" الولد للفراش). "اي من الزوج(يثبت نسب او2دھا منه  .6

اي كل من (او كان فاسدا ولم يقع الدخول ) اي المسلمة التي تتزوج بغير المسلم(ج باط�ً اما اذا كان الزوا

  ): الدخول او عدمه ھو امر يطرأ بعد الزواج, الزوجين يعيش على انفراد ولم يعيشوا مع بعض

ه كحكم 2ن الزواج الفاسد الذي لم يكن به دخول حكم, في الزواج الفاسد مھم جدا ان كان ھنالك فيه دخول

2 يوجد , ولذلك في الزواج الباطل والفاسد الذي لم يقع به الدخول . و2 اثر له  75الزواج الباطل حسب المادة 

  .كل النتائج أع�ه

  )76وفقا للمادة : (اذا كان الزواج فاسادا مع دخول اي وقع دخول عندھا يلزم اما

 المھر  .1

 .ا@بوة  .2

 العدة  .3
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 .وحرمة المصاھرة .4

 قة و2 يلزم النف .5

  .و2 يلزم ا@رث .6

  :تلخيص

صحة الزواج ينتج عنھا حقوق وواجبات وإلتزامات وموانع اتجاه الزوجين وھي حق الزوجة بالمھر وإلزام 

. والعدة وا@بوة, حرمة المصاھرة تثبت, حق الزوجة بالنفقة والتوارث بين الزوجين, الزوج بدفع المھر للزوجة

ولكن اذا كان الزواج . ن غير دخول ف� اثر لھذه الزوجية وكأنھا لم تكناما اذا كان الزواج باط� او فاسدا م

فاسدا ووقع الدخول فليزم المھر والعدة وا@بوة وحرمة المصاھرة ولكن 2 تستحق الزوجة النفقة و2 يحصل 

  .التوارث بين الزوجين

زوجته او بقرار من  في ا@س�م ممكن ان يكون ان الزوج يطلق)התרת הנישואין حل الرابطة الزوجية  •

وھنالك حالة اخرى المحكمة ھي التي تفرق بين . ط�قاذا طلق الزوج زوجته يسمى ھذا . المحكمة

اذا حدث طارئ   الفسخ وھنالك حالة اخرى تسمى .وھو مساوي للط�ق لتفريقوھذا يدعى ا, الزوجين

 .ى الفسخ او اذا تبين الجنون  مث�على الزوجية ادى ان يكون الزواج باط� او فاسدا مث� الردة تجبر عل

 

  

 

 

  

   

  

  

  

 حل الرابطة الزوجية 

فسخ على يد 
 المحكمة

تفريق من قبل 
 المحكمة 

   ط�ق

 خلع



48 

 

  תרגולים    מבוא למשפט מוסלמי 
 Lina Kamal    לינא כמאל 

  : شرح النتائج

  :المھر .1

وھنالك شرط ثاني ! الزوجة تستحق النفقة من زوجھا اذا كان الزواج صحيحا فقط  :النفقة الزوجية .2

 .ھو وجود الزوجة في بيت الزوجية –ا2حتباس 5ستحقاق النفقة ھو 

يختلف النصيب اذا كان ھنالك او2د . ا البعض بمجرد الزوجيةالرجل والمرأة يرثان بعضھم :ا5رث .3

 .او بدون او2د

 حرمة مؤقتة وھنالك حرمةانظري الدرس السابق وقد قلنا اذا الزوجة توفيت ھنالك  :حرمة المصاھرة .4

اما اذا ماتت الزوجة 2 يستطيع الزواج من . حرمة مؤقتةاخت الزوجة وعمتھا او خالتھا ھي .دائمة 

 .حرمة دائمةاو امھا او جدتھا اذا ھذه ) في حالة الزواج با@م كان مع دخول ( ابنتھا

اذا كان الزواج صحيحا وكان دخول او خلوة فيجب على . عدة الوفاة والط�ق -ھنالك عدتين :العدة  .5

اما اذا كان الزواج صحيحا ولم يكن دخول و2 خلوة 2 يلزم . الزوجة على العدة سواء تطلقا او مات

 .اي 2 عدة عليھا, ى الزوجة العدةعل

o الخلوة او الدخول غير مربوط في الزفاف اذ قد يقع الدخول او الخلوة دون الزفاف. 

ا@و2د اذا ا@و2د تثبت  أنجبواا@بوة تثبت فقط اذا كان زواج صحيحا او فاسداً  ونتيجة الزواج  :ا@بوة .6

 .الزوجية ھي التي تنتج فقط ا@بوة.ابوھتھم

   :المھر

. الذي يدفعه الرجل للزوجة مقابل موافقتھا الزواج منه )שווי כסף(المھر ھو المال أو الشيء المقوم بمال 

مقابل موافقة المرأة على الزواج يدفع الرجل المھر وقد يكون ما2 . ويجب ان يكون الشيء المقوم بالمال ح�2ً 

 . )לוטו או טוטוبل المال الذي حصل عليه من القمار مث� مقا(ھو مھر ليس ح�2ً  مھر فاسد. او مقوما بما2ً 

وفي , الفقھاء حددوا قيمة معينة 2 يجوز المھر ان يكون اقل منھا. المھر يجب أن يكون أعلى من قيمة معينة

. اذا كان المھر اقل من الحد ا@دنى يكون المھر فاسداً . حالة كان المھر اقل من المھر المحدد يكون المھر فاسداً 

  . حد ا@دنى ھو امر غير متفق عليه وليس ثابتا في كل الب�دال

  :المھر مھران, لقانون حقوق العائلة 80حسب المادة 
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 ). 2 يھم ان كان شفھيا ام كتابياً (الذي سمي في عقد الزواج  : مھر مسمى .1

بنات ,اتھا عم, اخواتھا (ھو المھر الذي دفع لمثي�ت الزوجة من قريباتھا من جھة ا@ب  : مھر المثل .2

مھر المثل ھو المھر الذي دفع @خواتھا او عقود زواج عماتھا او بنات  . او مثي�تھا من بلدھا) العم

السبب الذي نبحث عن مھر المثل @نه في بعض . عمھا او نرى مثي�تھا في بلدھا نفحص كم دفع لھن

لمھر ليس شرطا من شروط عدم ذكر المھر 2 يخل في صحة الزواج 2ن ا, الحا2ت 2 يسمى المھر

المھر ليس شرطا من شروط صحة الزواج انما نتيجة صحة الزواج وقد 2 يذكر المھر . صحة الزواج

وفي حالة لم يذكر في الزواج يجب على الزوج دفع مھر المثل للزوجة وھو مھر الذي دفع , بالزواج

 .@خواتھا وعماتھا او لمثي�تھا من بنات بلدھا

  

  

المؤخر او وللتأجيل اي  تأجيل بدفع بعضا منه اي   )المھر المعجـّل –مكانية للتعجيل بدفع المھر ھنالك ايضا ا

  .المؤجل

 .يجب ان يدفع قسم من المھر المعجل عند انعقاد الزوجية و2 يجول تأجيل كافة المھر المسمى •

 :واحد من ث�ثة مواعيدوالتأجيل يمكن ان يكون ل. المھر يمكن دفعه كله عاج� ويمكن تأجيل قسما منه  •

 .لموعد آخر متفق عليه .1

 .يدفع المھر المؤجل عند الط�ق.عند الط�ق .2

 . عند الوفاة .3

  .اي اول واحد من الحا2ت الث�ثة يصير ھو يلزم بدفع المھر المؤجل. م وا3قربحسب ا3قد

حسب (قبض المھر  المھر ھو حق للزوجة لوحدھا ف� يجوز و2 يحق @حد من أقاربھا او من اھلھا غيرھا

  ) .90المادة 

ولذا اذا توفيت 2 احد , اذا توفيت الزوجة 2 يستطيع احد ان يطالب احدا بمھرھا @ن المھر حق الزوجة 

  .يستطيع ان يقبض المھر بدلھا

   .كما أن أقارب الزوجة غير مستحقين @ي جزء من المھر كذلك الزوج غير مستحق @ي جزء من المھر

يذكر المھر �نھم نسوا عمدا او عن غير عمد او اذا كان المھر المسمى فاسداً اي ليس مھرا  اذا لم

  .ح+* او دون الحد ا�دنى عندھا يلزم الزوج بمھر المثل
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  .الزوجة ان تشتري جھاز البيت من مھرھا فھي حرة @ن ھذا من حقھا وھذا مالھا  اما اذا اختارت

  19.1.09                מבוא למשפט מוסלמי 

   5' תרגול מס 

  

  :النفقات

  :أنواع نفقات 3نعرف في ا@حكام الشرعية 

ة و2 @ن الزواج الفاسد 2 تجب به نفق, ھي جزء من نتائج الزواج الكامل الصحيح  :  نفقة الزوجة .1

لكي تكون الزوجة مستحقة للنفقة يجب ان يتوفر . نفقة الزوج ھي نتيجة مترتبة على عقد الزواج. ارث

 )مع دخول \النفقة 4 تلزم 4 في العقد الفاسد بدون (شرطان  معاً 

  –صحة عقد الزواج  . أ

بمعنى ان المرأة حينما تزوج إلى رجل , ھو مكوث المرأة في بيت الزوجية  : ا4حتباس . ب

اي ان تكون حياتھا على ھذا الرجل , فأن عليھا ا@حتباس وا5قتصار على ھذا الرجل

دون سواه ولذلك فھي ملزمة بالمكوث في بيت الزوجية 2نھا مقتصرة على زوجھا دون 

 .غيره

في حالة خروج المراة إلى العمل أو لزيارة اھلھا ولكن  ا3حتباس ناقصاقد يجوز 

موافقة قد تكون الموافقة  .ا ان كان برضا وموافقة الزوجا@حتباس الناقص يكون صحيح

  .موافقة ضمنيةوقد تكون  فعلية

اي تشترط المراة على زوجھا ان تخرج , في عقد الزواج  الموافقة مشروطةوقد تكون 

بمعنى ان الزوج وافق مسبقا على , للعمل بعد الزوجية ويكون ھذا الشرط صحيحاً 

بمعنى ان رجل تزوج مث� محامية :حتباس ناقصا ضمنياا2وقد يكون . ا@حتباس ناقصا

فلذلك ھنا شرط ضمني بمجرد انه علمه بانھا تدرس في كلية حقوق او تدرس @ي مھنة 

اخرى فھو يعلم ان الدراسة ھي لغرض العمل وان وافق على زواجھا وھي تدرس او 

مل و2 يحق حاصلة على رخصة عمل فھو فھم ضمنيا على ان انھا سوف تخرج الى الع
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له ا@عتراض على الشرط الضمني انه بمجرد الزوجية سوف تستمر في دراستھا او 

  . ھذا يكون ھذا احتباس ناقصا ولكن برضا @نه كان شرطا ضمنياً . مھنتھا

المراة > -اذا كان عقدا صحيحا او احتباس كام� او ناقصا برضا او برضا مشروط

  .تستحق النفقة

ا او حكما بمعنى ان يحكم بأنھا محتبسة في حين انھا غير ا@حتباس قد يكون فعلي

فالمراة التي طردت من بيت الزوجية ھي محتبسة ولكن زوجھا يرفض , محتسبة

عدم ا@مان على النفس , او المراة التي تھرب من بيتھا خوفا على نفسھا . احتباسھا فع�ً 

  . محتبسة حكماً  تعتبر= ان كان يرافقه النية لkحتباس في بيت الزوجية + 

احتباس حكمي ان كان ھنالك نية لkحتباس في بيت = عدم ا@مان او الطرد 

  .ا@حتباس فد يكون فع� وقد يكون حكما.الزوجية

  .وفقط الشرطان اع�ه ھم الشرطان @ستحقاق المراة للنفقة 

الط�ق 2 في حالة .(الحكم الشرعي 2 يميز بين مرأة خائنة او مخلصة @ستحقاقھا للنفقة

  ).يوجد نفقة للزوجة

  :ھنالك نوعين من النفقة للزوجة

ان كان الزوج غير غني يحق للزوجة  بنفقة الحد الذي يكفي للزوجة  : حد الكفاية  .1

 .حياة عادية كريمة 

 :نفقة حد الكفاية تشمل 

 .المأكل . أ

 .الملبس . ب

 .الدواء . ت

السكنة الشرعية ان يكون المسكن حائزا على (المسكن الشرعي  . ث

فيه كافة اجھزة ومعادة الحياة , له ابواب مغلقة. لشروط الشرعية ا

ان يكون مسكناً خاصا بھا تستطيع ان تكون على , العادية

, وان 2 يكون مسكنا بعيدا عن الناس, خصوصيتھا في ھذا المسكن
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واذا اشترطت مكان سكنا يجب ان يكون المسكن وفق المكان التي 

 .اخترته

  

  :اليسار .2

  . المراة اذا كانت في بيت غني يجب ان يكون الزوج غني, بالمال او بالمھنة  الكفاءة ھي

اذا الزوجة من بيت غني يشترط على الزوج ان يكون غني وفي ھذه الحالة يكون للمراة 

  .الحق في نفقة اليسار

  .نفقة اليسار  >=زوج غني> =======بيت غني 

  

  

ان كان غنيا . جته تستحق دائما نفقة اليسارنفقة اليسار تتعلق بالزوج فاذا كان غنيا فزو

  .فھي دائما تستحق نفقة اليسار, ف� يھم ان كانت زوجته غنية ام 2 

النفقة . حتى لو كانت الزوجة غنية جدا فھي تستحق النفقة من زوجھا وفق مقدرة زوجھا

  .ھي واجب على الزوج دون النظر الى حالة الزوجة ا5قتصادية

  .زوجة  يجب على الزوج ا2نفاق عليھا حتى لو كانت غنية مقابل ا@حتباس لل

ان كان الزوج غنيا واصبح فقيرا بعد الزواج ف� يمكن له ان يطلب , النفقة تتبع الحالة

  .منه نفقة اليسار

  

  

  :في حالة الزوج المزمن العسر

, اذا كان الزوج  معسرا زمن اي اعساره دائما اذا ھو بحكم الميت . زمن تعني دائم 

والميت 2 الزام و2 واجب عليه لذا ھو معفى من ا2نفاق ويحق للزوجة ان تستدين على 

ان عاد الى قدرة ا2نفاق يجب عليھا ان . اي ان تاخذ قرضا على حساب زوجھا, حسابه 

الزوجة تأخذ القرض من الشخص الذي كان يجب عليه ان ينفق عليھا لو . تعيد القرض

 الكفاءة 
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لى والدھا لكي ينفق عليھا وتأخذ القرض منھا لكي 2 تستعين اي تعود ا, لم تكن متزوجة

  . الزوجة من رجل غريب

اذا الزوج المعسر الزمن ھو الزوج الذي 2 يستطيع اعالة نفسة او غيره وھذا ا@عسار 

يكون دائما عندھا تستطيع الزوجة ان تستدين على حسابه ممن يجب عليھم نفقتھا لو لم 

  .جھا ويستطيع ان ينفق عليھاتكن متزوجة حتى يعود زو

اذا المراة تركھا زوجھا دون نفقة فلھا ان تستدين باذن القاضي :  وان كان الزوج غائبا

  .على ان تعود على زوجھا عند عودته من غيبته

  

 :نفقة ا3بناء .2

  :نفقة الولد تجوز بشرطيـّن

 ا@بوة الشرعية  . أ

اما نفقة الولد , النفقة ان كانت غنية او فقيرة  على عكس ما قلنا للنسبة  المرأة التي  تستحق -الفقر . ب

 . يستحقھا ان كان فقيرا

  .ا3نفاق على الولد لحد الكفاية فقط 

  :تشمل نفقة الولد

 .المأكل .1

 .الملبس .2

 الدواء .3

 .المسكن الشرعي .4

 .يفسر اليوم ايضا كالدورات الغير منھجية -التعليم .5

اي مسؤولية ا2نفاق على ا2و2د حتى لو  نفقة ا@و2د مقتصرة على ا@ب ففط ف� تتحمل ا2م

  : ا4 اذا كان ا4ب عسرا مزمناكانت غنية او فقيرة 

وفي ھذه الحالة ان كانت الزوجة غنية تنفق على ا2ود على ان تعود الى زوجھا عندما   . أ

 .تنتھي فترة العسر
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) د ابوھموال(وفي حالة معسر المزمن تستطيع المراة ان تستدين نفقة ا2و2د من جدھم   . ب

اي 2 تكون حالة فيه صغير 2 , @ن الجد بمقام ا@ب ومن يليه من العصابات لkو2د 

 .احد ملزم با2نفاق عليه اذ دائما يجب ان نجد من ينفق عليه 

ا@نفاق على ا@و2د فقط باثبات ا@بوة الشرعية 2ن ا2نفاق على الولد ھو نفقة النفس والولد 

  .ياء الكل يضمن احياء جزء ايضايعتبر جزء من ابيه واح

, ان يولد الولد على فراش الزوجية بمعنى ان يولد الولد @بوين متزوجين : ا3بوة الشرعية

يجب ان . المھم ان يكون ھنالك عقد زواج, غير مھم ان كان عقد الزواج صحيحا او فاسداً 

  . يكون عقد الزواج بين ا@م وا2ب

ان يولد ضمن اطار حياة , لزوجية اي في حياة الزوجية الولد يجب ان يولد على فراش ا

  .دائما الولد الذي يولد في اطار الزوجية يلحق دائما بزوج المراة.زوجية للرجل وامراة 

ھذه المخاصمة نتيجتھا الرد @ن , نفرض ان شخصا غريب خاصم زوج المراة على الولد 

ان يخاصم على ا@بوية شرط ان  الولد للزوجية و2 يستطيع من ھو خارج اطار الزوجية

  .اشھر 6تكون الزوجية على ا2قل 

o م 2 يأخذ بالفحص الجيني @ثبات ابوية الطفل�ن الولد للفراش.ا2س@. 

  : يجب ان تتوفر في الفراش عدة شروط

i.  اشھر 6مدة الزوجية تزيد عن.  

ii. ً وحكما�قي فع�ان تثبت إمكانية الت. 

  . تطيع معاشرة زوجتهالت�قي حكما بمعنى ان الزوج يس

اذا ادعى . اذا لم تكن متزوجةاذا ادعى رج� ان ولدا ھو ابنه وصدقته المراة فأنه يلحق به 

رجل ان الولد ولده وصدقته المراة فانه يلحق به @ن الشرع يتشوف ويطلب بالحاق ا2و2د 

  .باھله
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ة وامكانية الت�قي بمعنى ان يت�عن الزوج مع الزوجة في حالة ثبوت الزوجي: الم�عنة 

 ولكن ادعاء الزوج ان ھذا الولد ليس من صلبه بشرط ان يكون ھذا ا2دعاء في فترة المي�د

  . علمه بالمي�د  او

ان ولدت الزوجة يستطيع الزوج نفي الولد عند و2دته او بعد و2دته على شرط الم�عنة اي 

مرات ولعنة l  4الولد ليس منه مرات ان يقسم باq العظيم ان  4ان يلعن الزوجة نفسه 

مرات ان ھذا الولد منه وان لعنة l عليھا  5وان تعرف المراة ,  عليه ان كان من الكاذبين

شھود رأوا حادثة الزنة  24ن الشريعة ا5س�مية تطلب 5ثبات الزنة , ان كانت من الكاذبين 

  . وعندھا ينتفي نسب الولد للوالد,  بأكملھا

عنة غير معمول بھا في المحاكم الشرعية في الب�د ل�دعاء ان الم�عنة جاءت مسألة الم�

ثانيا 2ن , لدرء الحدود في وھذه الب�د 2 تطبق الحدود الشرعية لذا 2 حاجة لمسالة الحدود 

  .و2 للنفي لgثبات مسألة فحص الوراثي يجوز إجراءه

  . 2 يجوز إلحاق ابن الزنة بالزاني 

شخصا ادعى ان ولد ابنه والمراة صادقت  عندھا القاضي يثبت الزوجية ويلحق في حالة ان 

  .النسب

  :ا@نجاب بشبھة العقد او شبھة المحل

ھذا . اذا رجل دخل على امراة ظنا منه انھا زوجته : ا2نجاب بشبھة العقد او شبھة المحل

ة المحل او انجاب اي لم يقصد ان يزني فھذا يسمى انجاب بشبھ, يسمى انجاب بشبھة المحل

لحق . تزوج با2نترنيت مث� واعتقد ان ھذه زوجته في حين 2 يوجد عقد بينھم. بشبھة العقد 

  با@ب

 

فا5نسان القادر على ا5نفاق الذي يستطيع من , الشخص يلد في بيت معروفين عائلته : نفقة ا3قارب .3

@قارب ھم أولى الناس بميراث ھذا ا. ناحية اقتصادية ومالية أن ينفق ملزم بالنفقة على أقاربه

الشخص القادر على ا@نفاق اقرب الناس في ميراثه لو انه متوفي واقرب الناس في ميراثھم . الشخص
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أي عملية الميراث . مث� إن توفي أب او ام ھذا الشخص ھو أولى  الناس في ميراث. إذا ھم توفوا 

لذلك أولى الناس با@نفاق على شخص . حقوق بالميراث  أي ا2لتزام بالنفقة مقابله. تقابل عملية النفقة

ھذا الشخص القادر . علي ا@نفاق عليه   >,-إذا أنا لدي حق في ميراث شخص. ھم ا@قرب بالميراث

على ا5نفاق عليه المسؤولية با5نفاق على أقاربه الذين له أولوية في ميراثھم اذا ھم لم تكن لديھم 

ميراث ا@قارب تسري على الشخص ) الجدين  , ا@نفاق على والدين. (مإمكانية ا@نفاق على نفسھ

القادر لkقارب الغير قادرين على إعالة نفسھم ودرجة ا5لزام بدرجة القرابة وا@ولية واستحقاقه في 

 .الميراث

  

  الحضانة

تھيئته إلى دينيه  بحفظ ماله وباعداد و, الحضانة ھي ان يقوم المسؤول عن رعاية الصغير بحفظ نفسه 

  .الحياة

الحضانة مسؤولية ا@مة اي 2 يمكن للمسلمين ان يقبلوا ان يكون ولدا دون حضانة اذ ھذه مسؤولية 

  . ا@مة لھذا ھي حقاً عاما q تعالى وبما انھا حقا عاما يجوز المخاصمة عليھا لم ليس حاضنا 

الزوجة ربت البنت . ابيه  رجل توفيت زوجته وكانت لديھا ابنة صغيرة واعطاھا لزوجة: مث�

سنين  9عندما اصبحت بنت . الصغيرة بعد فترة تزوج الرجل من امراة اخرى وانجب من ا@خرى 

طالب بارجاع البنت الى بيته فلذا خاصم زوجة والده في المحكمة بطلب نزع الحضانة من زوجة 

ه زوجة الجد للبنت وليس والده دون ان يكون قربة بين المرأة والطفلة وادعى في المحكمة ان ھذ

محكمة ا2ستئناف قالت . ولذا ليس لھا دور في الحضانة 2نھا 2 تقربھا وطالب بنزع الحضانة, جدتھا 

  . ان بالحضانة حق q وعليه يجوز من ليس مستحقا للحضانة ان يخاصم فيھا

  

  )חזקה(: فرضيات 3في مسألة الحضانة لدينا 

 .احق في الحضانة في سن الصغر ان ا@م النسبية: الفرضية ا@ولى .1

 . الحضانة تنتقل حسب ترتيب للمستحقين: الفرضية الثانية .2

 .ان ا@م التي تتزوج من رجل غريب عن الصغير تفقد حقھا بالحضانة .3
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اي فرضيات نفترضھا وھي قابلة , نحن نتحدث  عن فرضيات وليسوا مسلمات اي ليسوا احكام قاطعة 

يعني ھذه ا@حكام . ا اذا كانت مصلحة الصغير مخالفة لھذه الفرضيةللنقد اي يمكن ان نحكم بغيرھ

ولكن اذا اثبتنا ان مصلحة الصغير تخالف , الث�ث ھي  احكام مفترضة انھا توفر مصلحة الصغير

  . الفرضية فانھا تكون قابلة للنقد

 :أن ا3م النسبية أحق في الحضانة في سن الصغر .1

 :د إلى مرحلتينا@حكام الشرعية قسمت سن ا@و2 

 : مرحلة الصغر وھي مرحلة الحاجة إلى خدمة النساء . أ

يعني بمعنى نفترض أن ا@و2د في سن معين ھم صغار وھم بحاجة إلى خدمة النساء التي 

فھذه مرحلة يكون فيھا الولد بحاجة لنساء , يحتاجوھا من اجل النمو النفسي وا2جتماعي

وھذه الفترة قدرت في ا@حناف , لتطوره ونموه لخدمته وإعطاءه الحنان والعطف ل�زمين

يعتبر الصغير )  للبنت  9, للولد  7(في ھذه العمر . سنوات للبنت 9سنوات للولد و 7سن 

חזקת הגיל . (يحتاج إلى خدمة النساء ولذلك يلحق بأمه وتعطى لھا ا@حقية بالحضانة

  ).הרך 

 

 :ة النساءمرحلة ما بعد الصغر وھي في حالة ا4ستغناء عن خدم . ب

ھل . سنوات من المفروض أن ينتقل الصغير بنتا او ولدا إلى ا@ب 9سنوات و  7بعد سن 

دعوى طلب نزع حضانة من ا@م ونقل الحضانة إلى يجب تقديم ! ا2نتقال يكون مباشرا ؟ 2 

على القاضي أن يقرر أن كانت مصلحة الصغير انتقلت إلى ا@ب فقط عندھا . ا@ب للكبر

  .عوىيقبل الد

 :الحضانة تنتقل حسب ترتيب للمستحقين .2

i.  ب 9, 7قبل سنkم بعد ھذا العمر ھو لkسنوات الحضانة ل .  

إن أصبحت ا@م غير قادرة على الحضانة أو فقدت ا@ھلية للحضانة  تنتقل الحضانة إلى 

حق : "من كتاب ا@حكام الشرعية في ا@حوال الشخصية  384حسب المادة , امراة

اي ام " فيعتبر ا@قرب فا@قرب من جھتھا ) ام الولد(فاد من قبل ا@م الحضانة يست

ويقدم المدلي من "الصغير ھي ا@ولى وفي حالة لم تستطع فنذھب الى ا@قرب من جتھا 
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المادة تتحدث عن أحقية ا@م ..."  ا@م على المدلي با@ب عن اتحاد المرتبة قربا 

اليھا تأتي بالتالي وان لم تتوفر امرأة قريبة من  بالحضانة واذا ليست ھي فالمرأة ا@قرب

  .ا2م تنتقل الحضانة الى ا@قرب من جھة ا@ب

  :يعني إذا لم تتوفر الحضانة لدى ا2م تتنقل الحضانة إلى

 ) .الجدة من قبل ا@م(والدة ا@م   . أ

ا نفرض ان ا2م متوفاة  عندھا ينتقل إلى جدة من قبل ا@ب @نه اتحدت المرتبة عندھ  . ب

 .تنتقل الحضانة الى ا@ب

  :  ا@خت الشقيقةبعد الجدات ا@ولية تنتقل إلى  . ت

  انواع انواع خوات 3ھنالك 

 .نفس ا@م وا@ب )1

 )التي تفضل عن ا@خت من ا@ب(اخت من ا@م  )2

  .اخت من ا@ب )3

 ) الخالة(بعدھا تنتقل اخت ا@م  . ث

 .بعدھا العمات . ج

, ا@خت ا2م, ا@خت الشقيقة, الجدة من قبل ا@ب, الجدة من قبل ا@م, ا@م  :الترتيب باختصار 

  .العمات, )الخالة(ا@خت ا@م , ا@خت ا@ب

ii. 9و  7بعد سن ال : 

  : اذا ا@ب لم يستطع الحضانة او 2 يوجد لديه نساء لحضانته

 جد ا@ب  . أ

 ا@خ  . ب

 العم الشقيق  . ت

 

 .ان ا@م التي تتزوج من رجل غريب عن الصغير تفقد حقھا بالحضانة .3

الرجال ا@قرب للشخص من : العصبات
  جھة ا@ب
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. م ھي ا@ولى في الحضانة ولكن ان تزوجت المرأة رجل غريب اي رجل  غير محرم عليها@

نريد المحافظة ان يتربى الصغير في بيت ليس غريب . في ھذه الحالة تفقد ا2م حقھا بالحضانة

  .عنخ

  . مصلحة الصغير ھي فوق كل حكم. الشروط ھم فرائض قابلة للنقد ويمكن نقدھا بمصلحة الصغير 3ھذه 

العقل والقدرة على , البلوغ, كل من يحضن الصغير يجب ان تتوفر فيه شروط ا@ھلية للحضانة وھي الحرية

  . التربية

: " تقول 381مادة , @نه يجوز للمسلم ان يتزوج من كتابية  -ھنالك شرط غير موجود وھو شرط ا@س�م

تى يعقد دينا  أو يخشى عليه ان يألف دين الحاضنة الذمية اما كانت او غيرھا احق بحضانة الولد كالمسلمة ح

  .اي 2 نفرق بين ا@م او الجدة المسلمة والغير المسلمة "  غير دين ا3س�م

الولد يولد على دين والده ولذا إذا حدث خوف " حتى يعقد دينا  أو يخشى عليه ان يألف دين غير دين ا3س�م" 

  .@م الذميةعلى ضياع دين الولد يمكن ان نأخذ الحضانة من ا

  

  

  : بالنسبة لقانون ا3ھلية القانونية والوصاية

القانون أع�ه حدد احكام مدنية في مسألة الحضانة وألزم المحاكم الدنية بما فيھا المحاكم الشرعية بتنفيذ احكام 

 سنوات يحكم مباشرة بالحضانة ل�م بسبب فرضية 6القانون حتى ولو خالفت الحكم الديني وھناك حتى سن 

  . صغر السن 

اصبح تناقضا بين ما يجب ان تحكم به المحاكم الشرعية بموجب ا@حكام الدينية ا@س�مية وبين ما فرض عليھا 

بحكم القانون والحل كان ان المحاكم الشرعية تحكم بموجب محكمة الصغير ولكن التعليل يكون بمفھوم مصلحة 

  .لمفھوم المدني للمصلحة الصغيرالصغير حسب ا@حكام الشرعية ا5س�مية و2 حسب ا
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  26.1.09                מבוא למשפט מוסלמי 

   6' מס תרגול אחרון לסמסטר 

  : المادة ل�متحان

  :المواضيع التي تحدثنا عنھا في الدروس

 تعريف المحاكم الشرعية .1

 .القوانين المرعية في المحاكم .2

ونوع الص�حية مستقلة او  ,دوليةال ,الموضوعية ,المكانية: ص�حيات أنواع 4(ص�حيات المحاكم  .3

 ) .موازية

 .الزواج أحكام .4

 .وأقارب أو2د, نفقة زوجة -أنواع 3: النفقات .5

 .مسألة ا@بوة وإلحاق النسب .6

 .الحضانة .7

 .مصادر التشريع  .8

  التفريق والط�ق .9

  

  :التفريق والط�ق

  : طرق لحل الرابطة الزوجية 3في ا@حكام الشرعية ا5س�مية ھنالك 

 .ن يطلق رجل زوجتها -لط�قا .1

 .بين الرجل والمرأة من قبل المحكمة والقاضي التفريق .2

 .وھي ان ينحل رابط الزوجية من تلقاء نفسهالفسخ  .3

  :الط�ق
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الرجل يملك ان يطلق زوجته التي بينه . مطلقته المعتّدة من ط�ق رجعي او الط�ق ھو ان يطلق الرجل زوجته

الزوجة المعتدة من ط�ق رجعي يملك الزوج  –تده من ط�ق رجعي او مطلقته المع, وبينھا عقد زواج صحيح

وبما انه يملك , حق ارجاعھا @نه طالما ھي معتدة في ط�ق رجعي يستطيع الرجل ان يرجعھا الى عصمته

  . الحق @رجاعھا لذلك يملك إمكانية الط�ق منه في فترة العدة

. ي المقابل عليه التزامات اتجاه الزوجة منھا حق النفقة ھو حق اعطي للرجل @نه ف! الط�ق ملك للرجل فقّط 

وطالما ھي على عصمتك يجب ان تدفع لھا النفقة ولكن , المراة التي تخون زوجھا 2 تعفي الزوج من النفقة

الزوج يملك الحق في التوكيل . اذا الط�ق ھو ملك للرجل مقابل ا@لتزامات للزوجة. الحل للخيانة ھو الط�ق

  . يض في الط�قوالتفو

  ) .شخص او محامي(ان يوكل شخص ليطلقه من زوجته : توكبل في الط�ق

اي ان العصمة في يد .  نفسھا ان تطلق نفسھا متى شاءت للمرأةعادة التفويض يكون  – التفويض الط�ق لغيره

وضھا ان تطلق نفسھا الزوجة وھذا 2 يعني ان الزوج 2 يستطيع ط�قھا انما ھو يستطيع تطليقھا ولكنه ايضا ف

  .متى شاءت

  .الط�ق ھو ملك للرجل ولكن الرجل يستطيع ان يفوض غيره ان يوكل غيره في الط�ق �

  :الفرق بين التوكيل للتفويض انه في 

 , التوكيل يستطيع أن ارجع عنه واسحب التوكيل •

 . التفويض 2 أستطيع ان اتراجع @ن الص�حية انتقلت من الرجل إلى غيره •

ولكن ربنا عندما اعطى الناس , اي يستطيع ان يطلقھا متى شاء بدون او مع علة, ھو حق مطلق للرجل الط�ق

فاذا استخدم الرجل حق الط�ق دون مسوغ , الص�حية بامر ما يجب ان يقوم بھذا ا2مر ضمن اطار المشروع 

. جل تعسف في استخدام الحقفيكون ھذا الط�ق ط�قا تعسفيا شرعياً بمعنى ان الر) تبرير مشروع (مشروع 

في ھذه الحال نقول للرجل انه قد طلق زوجته فالط�ق يسجل ويكون ط�قا رسميا معتبرا ولكن بما ان الط�ق 

@نه استعمل الحق بشكل وذلك كان بدون مسوغ شرعي فالزوج يعاقب والعقاب انه يلزم الرجل بتعويض المرأة 

   .تعسف
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في . حية الحق بإلزام الرجل بالتعويض ولكن شرعاً يجب ان يعوض الزوجةالمحاكم الشرعية في ب�دنا الص�

لكن في ب�دنا 2 يدفع الزوج المھر عند المھر ھو نتيجة للزواج و, ب�دنا الزوج المطلق يجب ان يدفع المھر لھا 

ل يدفع عند الزواج اما يجدر بالذكر ان المھر  المعجـّ ,) لحد ا@جلين(الزواج وانما يؤجل المھر للط�ق او الوفاة 

   .المؤجل يدفع في اقرب ا@جلين الوفاة او الط�ق

يعني ان يقول الزوج لزوجته انت طالقة او طلقتك او بكلمات , الط�ق يكون بكلمات واضحة تفيد الط�ق 

  ). ط�ق الكناية=(كل كلمة تفيد حل الرابطة  يعتبر ط�ق . اخرى المعنى المباشر لھا الط�ق

  : لط�قانواع ا

  :لدينا نوعين من الط�ق

  -الط�ق البائن .1

 .الط�ق الرجعي .2

عندما . دون ان يقصد إنھاء الزوجية حا2 وفوراً , ھو الط�ق الذي يوقعه الرجل على زوجته بقصد الط�ق فقط

ق و2 يقول الزوج انت طالق او طلقتك ھو قصد فقط ان يطلقھا اي ان ينھي الزواج ولذلك ھذا الحدث يفيد الط�

 .يفيد نھاية الع�قة الزوجية النھائية بينھما

ھو قصد ان يطلقھا @ن الرجل 2 يتزوج اخته او امه " انت علي كأمي او كأختي"بينما اذا قال الرجل لزوجته  

لذا ھذا الط�ق ھو . والحياة الزوجية بشكل تاموقصد ان ينھي الع�قة الزوجية نھائية , ولكن ليس فقط طلقھا 

الذي  الط�ق البائنوھذا ھو ,نھائي دون رجعة 2ن الكلمات التي نطقھا تعني الط�ق ولكن دون رجعةط�ق 

 .يفيد نھاية الع�قة الزوجية بشكل تام بين الرجل والمراة

اي الحالة التي ھو موجود فيھا في تلك , الط�ق يفيد حالة في وقت معين  –ان يطلقھا مليون مرة : أخرمثال 

ان قال مليون مرة انت طالق ھو موجود في نفس الحالة وفي نفس الزمن لذا يعتبر . تطلقھا بھا التياللحظة 

@نه اكد على الط�ق ولذا يصبح ط�ق ,طالق واحد ولكن القصد ان يطلقھا وان ينھي الع�قة الزوجية بشكل تام 

  ). يفيد نھاية الع�قة الزوجية بشكل تام وبائن با@ضافة إلى الط�ق(= بائن 
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تكون المراة مطلقة من ط�ق رجعي اي يستطيع الرجل في فترة العدة , بعد الط�ق الذي يقصد به الط�ق فقط 

بمعنى انه طلقھا ولكن الزوجية ما زالت  قائمة وإلى عقد نكاحه  ان يرجع زوجته الى عصمته ) اشھور 3(

يعني حتى لو لم توافق الزوجة على ا@رجاع , بدون شرط ان توافق او 2 توافقبينھما لذا يستطيع ان يرجعھا  

  . يستطيع ان يرجعھا قو2ً او فع�ً . فھي ملزمة @ن الزوجية ما زالت قائمة على الرغم من الط�ق

ولكن اذا انتھت فترة العدة 2 يوجد ع�قة بين الرجل والمرأة ويصبح الط�ق ط�قا بائناً يعني ھو لديه امكانية 

اي الط�ق البائن . عندھا يتحول الط�ق الى ط�ق بائن, اي العدة, ة اذا انتھت الفترة ھذه ارجاعھا في فترة العد

او بعد انتھاء فترة العدة في  قاي بعد ان قال الزوج وقصد انھاء الزوجة با@ضافة للط�يمكن ان يكون حا2 

  . الط�ق الرجعي

يستطيع ان  يعيدھا دون عقد زواج في فترة العدة  في الط�ق الرجعي اذا ارجع الرجل الزوجة الى عقدة الزواج

  .2ن الزوجية ما زالت قائمة 

 حتى لو رجعھا -)مرات 3ليق زوجته حيث له حق تط(الرجل الذي طلق زوجته مرة واحدة سواء بائن او رجعه

ان قصد  ھو طلقھا بقي لديه حق تطليقھا مرتين وان طلقھا مرة اخرى يمكن ان يكون ط�ق الرجعي ان بائن اذ

البينونة فاذا يصبح الط�ق بائنا اما اذا قصد الط�ق الرجعي فيمكن ان يعيدھا في فترة العدة اما اذا انتھت فترة 

  . العدة يتحول الط�ق الى بائناَ 

اي في ط�ق بائن اذا اراد  – يسمى ط�ق بائنا بينونة صغرىاي الط�ق في المرة ا@ولى او المرة الثانية 

  . تزوج من زوجته التي طلقھا ط�قا بينونا يجب ان يتزوج منھا مرة اخرى بعقد جديد ومھر جديدالرجل ان ي

اشھر عاد  6بعد نفرض انه . اي اذا في المرة ا@ولى طلقھا ط�ق رجعي انتھت فترة العدة اصبح الط�ق بائن 

جھا مرة اخرى وبعدھا طلقھا ونفرض انه تم زوا. اراد ان يرجعھا عليه ان يعقد العقد من جديد ومھر جديد 

مرة اخرى ط�ق  رجعي ولكن انتھت فترة العدة يستطيع ان يعود ان يتزوج من مطلقته ولكن بعقد جديد ومھر 

ھذه تسمى ط�قا بائنا بينونة صغرى @نه يستطيع الرجل ارجاع زوجته ولكن بعقد زواج جديد ومھر (جديد 

  .2 حاجة لعقد أو مھر جديد 5رجاعھالزوجية ما زالت قائمة لذا اذا كان الط�ق رجعي معناھا ااما , ) جديد

الرجل الذي طلقھا او الزوج الذي سوف يتزوجھا  –لكي نعرف من ھو ا@ب , ھدف العدة ھو استبيان الحمل 

  .بعد الط�ق
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بقت لديه مرة اذا تم الط�ق الرجعي مرتين 2 يسمى ط�قا بائنا بينونة صغرى  انما ط�قا رجعيا ثانيا اي انه 

  .واحدة لتطليقھا

  . اي 2 يجوز له ان يتزوجھا ابداً  بائنا بينونة كبرى في حالة الط�ق الثالث تنتھي الزوجية ويكون الط�ق 

اذا طلق الزوج زوجته للمرة الثالثة فيكون فورا الط�ق بائنا بينونة كبرى اي ان الزوجة 2 تحل لھذا الرجل اي 

  .2 يستطيع ان يتزوجھا

كل واحدة من طلقات كل مرة اصبح فيھا الط�ق بائن ھو ط�ق بائن اي او  مجرد ما طلقھا الزوج اول مرة

يزيل الزوجية وعندھا اصبح محرم على الزوجة اي اصبح رجل عازب وھي امراة خالية من الموانع الشرعية 

البينونة في حالة الط�ق  ل الط�قلذا ممنوع ان ترفض وزارة الداخلية ان تسج) انتھت الع�قة الزوجية بينھم(

2نه بھذا تمنع الوزارة الداخلية ان تتزوج واذا لم يتم التسجيل الط�ق في سج�ت وزارة الداخلية الصغرى 

المراة الخالية او الزوج الخالي من الزواج مرة اخرى 2ن بعد الط�لق بائن بينونة صغرى اصبح الزوجان 

  .ة اخرى من شخص اخرحران ويستطيعان ان يتزوجوا مر

في الط�ق الثالث يكون الط�ق بائن بينونة كبرى و2 تحل المرأة عليه ولكن يستطيع ان يعيدھا اليه فقط اذا 

فقط بعد ان تزوجت من . وطلقھا او توفي, زواجا فعليا ان تقوم معه ع�قة زوجية كاملة, تزوجت من غيره 

 3الزوج ا2ول ان يتزوج من زوجته بعد العدة وعندھا تعود له رجل اخر توفي او طلقھا الزوج ا2خر يستطيع 

  .مرات امكانية تطليقھا مرة اخرى

  

ولذلك ط�ق السكران 2 يجوز @نه ليس , ولكن لكي يطلق الرجل زوجته يجب ان يكون واعيا لما يقوم به 

او واعي لما يحدث 2  ط�ق الغضبان اذا كان عضب مطبق بمعنى لم يستطع ان يفكر. بكامل قواه العقلية 

  ط�ق المكره 2 يصح ايضاً . يصح عندھا ط�ق الغضبان

اذا اقامت الشرط , اي يقول الرجل لزوجته ان خرجت من الباب فانت طالقة , يجوز ايضا الط�ق على شرط 

   .اصبح الط�ق واقعاً ورجعي

يستطيع ان يلغي .واقعا ورجعياذا اشترط الرجل حادث او زمن معين في حالة اقامة الشرط يصبح الط�ق 

  .الرجل يستطيع ان يلغي الط�ق قبل ان يحدث الط�ق. الشرط قبل وقوع الشرط

يعني ان تطلب الزوجة من زوجھا ان يطلقھا بعوض اي مقابل  –ط�ق المخالعة ھنالك ط�ق اخر يدعى 

  .ق مقابل المھرط�اي ال, عادة ما يكون التعويض المھر . ھي تدفع التعويض له, معين  تعويض



65 

 

  תרגולים    מבוא למשפט מוסלמי 
 Lina Kamal    לינא כמאל 

  ! المخالعة ھو ط�ق بائن 

  

  التفريق 

  

ولكن ھنالك حا2ت تستطيع المرأة ان تطلب من القاضي ان يفرق بينھا وبين . الط�ق ملك للرجل فقط

  . زوجھا بقرار قاضي ومسألة موافقة الزوج 2 تھم

  .اقتنع القاضي بوجود العلة او السبب للتفريق ھو يفرق بينھم إذا

ان ) من قانون حقوق العائلة 130مادة ( النزاع والشقاق ت التفريق بين ا@زواج ھو حا2 أكثر .1

عندھا , ا مالحياة الزوجية بينھ على  تأثير إلىيؤدي  والمرأةيحصل منازعة وشقاق بين الرجل 

  . قم الطلب للتفرييقدبتيقوم احد الزوجين 

@ن قانون العقوبات يمنع الط�ق الزوجة  في ب�دنا الزوج يقدم طلب التفريق بعلة النزاع والشقاق

مادة (سنين  5يعرض نفسه للعقوبة لمدة  امن يطلق زوجته دون موافقتھحيث . بدون موافقتھا 

176(.  

في ھذه الحالة يعين , لطلب التفريق من قبل الزوج او الزوجة ھو النزاع والشقاق ا@ولىا@مكانية 

من اھل الزوجية ومھمتھم ا@ولى ھو اص�ح ذات حكم من اھل الزوج واخر , القاضي حكمين 

   .البين وارجاع الماء لمجاريھا

اذا كان حيث , ويلقوا المسؤولية على المذنبفي حالة لم ينجحوا يوصوا القاضي للتفريق بينھم 

فيتم  الزوجة كانت المذنبة اجة اما اذوالرجل مذنب في التفريق يلزم بدفع كامل المھر المؤخر للز

مسؤولية لكل واحد فيدفع % 50اما اذا كان , مخالعة عن مھرھا اي دون يدفع لھا المھر  التفريق

  .من المھر فقط % 50لھا 

وفي ھذه  اذا جن الزوجتستطيع الزوجة ان تطلب التفريق من زوجھا  –اما الحالة الثانية للتفريق  .2

  .التفريق الحالة يمھل سنة الزوج من مرض الجنون اذا لم يشفى في ھذه السنة يتم

  اي تستطيع ان تطلب الزوجة للتفريق لجنون الزوج 
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اذا زوجھا مث� مرض . ان يكون في مقامھا مع زوجھا ضررا عليھا  – للضرران تطلب التفريق  .3

او زوج عنيف او اي سبب , معه تشكل خطر على حياتھا  وا5قامة , ا@يدز, في مرض السيدا 

 .اخر قد يؤدي الى ضرر على المرأة 

اما اذا سافر . يحق لھا طلب التفريق , غيبة بمعنى ان غاب الزوج مدة سنة ولم يترك لھا نفقة ال .4

 . وترك لھا نفقة فعليھا ان تنتظر حتى تنتھي النفقة او حتى يكون كمن مات اي حكمه كحكم الميت

 سنوات يعطي الزوجة الحق 3سجن الزوج لمدة تزيد عن , في محاكمنا الشرعية اعتمدنا السجن .5

 .في طلب التفريق بعد انتھاء السنة ا@ولى

الزوجة التي غاب زوجھا عنھا اذا فرق القاضي بين زوجھا وبينھا وتزوجت من رجل اخر وعاد   

اما الزوجة التي تزوجت من زوج اخر بسبب الحكم على , زوجھا ا@ول فھي زوجة للزوج الثاني 

  . ى ا2ول زوجھا بالوفاة  وعاد الزوج من الموت فانھا تعود ال

  .التفريق يعد طلقة بائنة بينونة صغرى

الرجل الذي 2 يستطيع ان يجامع زوجته فھي تستطيع طلب  – رجل عنينتزوجت المراة من   .6

 .التفريق من القاضي بسبب علة الزوج و2 يھم ان عرفت عن علة الزوج قبل الزواج ام 2 

مرض يمنعه من القدرة على مجامعتھا  اما اذا علمت الزوجة بعد الزواج أن زوجھا يعاني من  .7

ولكن اذا علمت الزوجة قبل الزواج ان زوجتھا 2 يستطيع , فلھا ايضا حق طلب التفريق

 . مجامعتھا وتزوجت منھا مع ذلك فأنھا 2 تستطيع طلب التفريق بعد الزواج

يع ان تطلب ھذا الرجل العنين زوجته تستط, ھو الرجل الذي 2 يستطيع مجامعة امراة  –العنين 

اما اذا كانت عدم قدرته على المجامعة ليس مرض . التفريق حتى لو علمت الزوجة قبل الزواج 

, عني انما سبب اخر وعلة اخرى فاذا علمت الزوجة قبل الزواج 2 تستطيع عندھا طلب التفريق 

لع�ج اذا وفي ھذا الحالة نمھل الزوج سنة ل, ولكن ان علمت بعد الزواج يحق لھا طلب التفريق

  .وان لم يعالج نفسه فيتم التفريق, خ�ل سنة عالج نفسه فالوضع يعود الى ما كان عليه 

ھذه الحا2ت التي بھا تستطيع الزوجة ان تطلب . ھذه العلل التي يجوز للزوجة التفريق بينھا وبين زوجھا �

  . من القاضي ان يفرق بينھما
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  :الفسخ

  . يؤدي الى خلل في اركان الزواج  ھو ان ينحل رباط الزوجية لحدوث طارئ

فاذا ھو كفر ھو خرج عن دين ا@س�م عندھا فقدنا . رجل مسلم متزوج من امراة مسلمة ولكن الرجل كفر: مثال

شرط من شروط الزوجية وعليه يستوجب الفسخ بين الزوج والزوجة @نه 2 يجوز لمسلمة من الزواج من غير 

الفسخ 2 يعد ط�قا انما فسخ لقعد .رسمي لكي يؤكد على فسخ الزواج ولكن نحتاج إلى قرار قاضي , مسلم

  . الزواج من تلقاء نفسه

اما اذا الزوجة كانت مسلمة وخرجت عن دين ا@س�م فانھا تعتبر مرتدة و2 يجوز @ي مسلم الزواج منھا @نھا 

بسبب  .2 يجوز الزواج منھامرتدة با@صل المسلم يستطيع ان يتزوج من مسيحية او يھودية ولكن المرتدة 

  .مرتدة عندھا يفسخ العقد أصبحتارتدادھا عن دين ا@س�م 

  

  3متحان ا

8.3.09.  

  ) فسر. 2 أمنعم ( أسئلة 5-3 ا2متحان

  : على سبيل المثال سؤال

بعد . خريستو  أثينا بلديةتزوجت ليلى من قيس بحضور خالھا احمد وعمر صديق قيس وفي مكتب رئيس 

غير  أوصحيح  .و@و2دھاتستحق النفقة لھا  أنھاالمحكمة  أمامطفلين ادعت ليلي  وإنجابالزواج سنتين من 

  . صحيح

حيث الخال 2 يجوز ولي في الزواج فقط . نقطة الو2ية في الزواج – "خالھا احمد"كلمة السر في ھذا السؤال 

  . الجد أوالعم  أوا@ب 

  .صحيحاا@و2د  2ستحقاق بالنسبة ,صحيحليلى غير  2ستحقاقبالنسبة 
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. قائم ا2حتباسلذا  ا2حتباس2 يوجد مشكلة في . احتباس+للزوجة للنفقة ھي زوجية صحيحة  ا2ستحقاقشروط 

, 17الكبيرة فوق (كانت ليلى صغيرة  إذايكون ولي عند الزواج  أنيجب  :الزوجيةنفحص صحة  أنلذا يجب 

و2 يوجد مشكلة من ناحية القدرة على الزواج , قبول الو 5يجابواأحمد وعمر  شاھدينلدينا  ).12- 9الصغيرة 

 أيضايكون  إنوالقبول والشروط موجودين ولكن يجب  وا5يجابللزواج   أھليةو2 يوجد موانع للزواج وفي 

للكبيرة حق الزواج ولكن للولي (يكون ولي حيث الولي ھو العصبات  أنالولي في الزواج والخال 2 يستطيع 

  .كانت صغيرة  إذايكون الولي من العصبات وخاصة  أنلذا صحة الزواج الخال الذي يجب ) عتراضا2حق 

 .الولد يستحق النفقة في كل حالة حتى لو كان الزواج فاسد


