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ملخص البحث
يهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان مــدى أحقّيــة المفقــود  -الــذي صــدر حكــم بوفاتــه؛ نظــراً لعــدم
وجــوده ماديـا ً لغيبتــه -فــي اســتعادة زوجتــه إلــى عصمتــه ،وكذلــك بيــان مــدى حقّــه فــي اســتعادة
مالــه ،وقــد تناولــت الموضــوع بالدراســة فــي ثالثــة مباحــث؛ حيــث وضحــت فــي المبحــث األول
مفهــوم المفقــود والحكــم بموتــه ،وفــي المبحــث الثانــي تناولــت أثــر عــودة المفقــود علــى حقــه فــي
زوجتــه ،وفــي المبحــث الثالــث بينــت أثــر عــودة المفقــود علــى حقــه فــي مالــه.
وقــد خلصــت هــذه الدراســة إلــى ّ
أن المفقــود أحــق بزوجتــه مادامــت لــم تنكــح مــن غيــره ،أو
مــا دامــت فــي فتــرة التربــص والعــدة ،وقبــل دخــول الثانــي بهــا ،فــإن عــاد فهــي زوجتــه بالعقــد
األول ،وأ ّمــا إذا ظهــر المفقــود حيـاً ،وكانــت قــد تزوجــت امرأتــه ،ودخــل بهــا الثانــي ،فعــاد زوجها
المفقــود يخيــر بيــن زوجتــه ،وصداقهــا؛ فأيهمــا اختــار فهــو لــه ،فــي حيــن يــرى قانــون األحــوال
الشــخصية األردنــي أحقيّــة المفقــود فــي زوجتــه ،مــا لــم تــزوج بآخــر ويدخــل بهــا ،ومــا لــم يكــن
قــد صــدر حكــم قضائــي بفســخ نــكاح المفقــود مــن زوجتــه بنــاء علــى طلبهــا.
وأ ّمــا فيمــا يتعلــق بحــق المفقــود فــي مالــه فــإن لــم تتــم قســمته فيأخــذه ،وأ ّمــا إن تمــت قســمته علــى
الورثــة فيعــود عليهــم بمــا بقــي مــن مالــه ال مــا تـ ّم اســتهالكه.
الكلمات المفتاحية :مفقود ،موت ،ميراث ،زواج ،تفريق ،مال.
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اآلثار املرتتبة عىل عودة املفقود بعد الحكم باعتباره ميت ًا يف الفقه اإلسالمي والقانون األردين ( ) 322-295
المقدمة:
الحمــد هلل رب العالميــن ،والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن ،ســيدنا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه الغــر المياميــن ،وعلــى التابعيــن وتابعيهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن ،وبعــد:
فقــد جــاءت الشــريعة اإلســامية لتنظيــم عالقــة اإلنســان مــع نفســه ،ومــع ربــه ،وعالقــة اإلنســان
مــع أخيــه اإلنســان ،ولهــذا كان مــن أساســيات التشــريع اإلســامي مراعــاة مصالــح العبــاد بتشــريع
مــا ينفعهــم وتحريــم مــا يضرهــم.
ومهمــا تغيــر الزمــان أو المــكان فهــذه الشــريعة الغــراء تســتطيع أن تتــاءم مــع تلــك المتغيــرات
بحســب الظــروف واألحــوال ،فــا تقــف عاجــزة عنــد حصــول واقعــة جديــدة ،بــل تحيطهــا بأعلــى
أســاليب المعالجــة بمــا يتفــق وأصــول الشــريعة اإلســامية ،فهــي بذلــك تتماشــى مــع نهضــة
األمــة ،بــل وتســعى إلــى تحقيــق نهضتهــا والســمو بهــا لتكــون مــن أرقــى األمــم وأســماها فــي
شــتى مجــاالت الحيــاة.
والناظــر فــي أحــكام الشــريعة اإلســامية يجــد حرصهــا علــى تحقيــق المصالــح ،ودرء المفاســد،
والمحافظــة علــى األنفــس ،والحقــوق ،واألمــوال فــي تــوازن دقيــق ،ينظــم أمــور النــاس ،وكل مــا
يعترضهــم فــي حياتهــم اليوميــة.
وتعــد األحــكام المتعلقــة بالمفقــود واحــدة مــن تلــك الجوانــب الحيويّــة التــي عالجهــا اإلســام،
وفصّــل فيهــا األحــكام ،إذ بيّنــت الشــريعة اإلســامية أحــكام المفقــود ،ونحــن فــي هــذا الزمــان
أكثــر حاجــة لمعرفــة تلــك األحــكام ،فــي ظــل الثــورات والتقلبــات السياســية فــي البــاد العربيــة،
فصرنــا نســمع ّ
أن شــخصا ّ غــادر بلــده إلــى بلــد آخــر فانقطــع خبــره ،ولــم تعلــم حياتــه مــن موتــه،
وقــد تطــول غيبــة هــؤالء ،فتنقطــع أخبارهــم ،وال تعلــم حياتهــم مــن موتهــم ،ممــا يؤثــر فــي كثيــر
مــن األحــكام المتعلقــة بزوجاتهــم وأموالهــم وغيــر ذلــك.

أهمية البحث:
ظهــرت حالــة المفقــود كظاهــرة بكثــرة نتيجــة لظــروف اســتثنائية تمـ ّر بهــا بعــض البــاد ،أضــف
إلــى ذلــك الكــوارث الطبيعيــة :مــن زالزل ،وفيضانــات ،وإحــراق وإغــراق ،وحــروب ،فكثــر
الفقــد وطالــت م ّدتــه ثــم تتبيّــن حيــاة بعــض أولئــك ،فجــاء هــذا البحــث ليعالــج هــذه المســألة ويبيّــن
رأي الفقــه اإلســامي والقانــون األردنــي فيمــا يخــص اآلثــار المترتبــة علــى عــودة المفقــود فيمــا
يخــصّ زوجتــه ومالــه.

296

يونيو 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 1

عبدالله محمد ربابعة ( ) 322-295
حدود البحث:
تتمثل حدود هذا البحث في تناوله لألحكام الفقهية اآلتية:
أوالً:مــدى حـ ّ
ق المفقــود فــي اســتعادة زوجتــه ،بعــد صــدور حكــم قضائــي بالتفريــق بيــن المفقــود
وزوجتــه بســبب اعتبــار المفقــود ميتـاً ،ثـ ّم تبيّنــت حياتــه.
ثانياً:مــدى حــق المفقــود فــي اســتعادة مــا كان لــه مــن أمــوال ،بعــد صــدور حكــم قضائــي بموتــه،
ثـ ّم تبيّنــت حياتــه ،فهــل يرجــع علــى الورثــة بعــد تقســيم التركــة عليهــم أو ال يرجــع.
وســتبحث هــذه األحــكام فــي ضــوء الفقــه اإلســامي وقانــون األحــوال الشــخصية األردنــي لســنة
2010م.
وليــس محـ ّل بحثــي تنــاول المســائل المتعلقــة بالتصـرّف فــي أموالــه فــي حالــة فقــده وغيابــه؛ ّ
ألن
هــذه المســائل أشــبعت بحثـا ً فــي الدراســات الســابقة المشــار إليهــا فيمــا تقـ ّدم.

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يأتي:
بيان مفهوم المفقود في اللغة واالصطالح الشرعي والقانوني.
بيان المدة الالزمة للحكم بموت المفقود ،وهل يحتاج ذلك إلى حكم قضائي؟
بيان أثر عودة المفقود الذي ثبتت حياته في حقه الستعادة زوجته إلى عصمته.
بيان أثر عودة المفقود الذي ثبتت حياته في حقه الستعادة ماله.

منهج البحث:
اعتمــدت فــي هــذا البحــث المنهــج الوصفــي القائــم علــى االســتقراء لجزئيــات البحــث فــي مظانّهــا،
والتحليــل ،والمقارنــة ،مــن خــال عــرض اآلراء الفقهيــة ،وذكــر األدلــة ومناقشــتها.

الدراسات السابقة:

لــم يكــن المفقــود وأحكامــه بمنــأى عــن جهــد القدامــى مــن الفقهــاء والمعاصريــن فقــد بحــث
موضــوع المفقــود ،واألحــكام الخاصــة بــه ،وأ ّمــا الباحثــون المعاصــرون فذكــروا أحــكام المفقــود
الشــرعية ،ولكــن لــم تعالــج دراســاتهم مســألةَ حقّــه فــي اســتعادة زوجتــه وتركتــه وفــق مــا يــراد
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اآلثار املرتتبة عىل عودة املفقود بعد الحكم باعتباره ميت ًا يف الفقه اإلسالمي والقانون األردين ( ) 322-295
فــي هــذه الدراســة ،كمــا أنّهــا لــم تتنــاول مــا جــاء فــي قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي الــذي
ت ـ ّم تعديلــه ســنة 2010م ،وأذكــر هنــا بعض ـا ً مــن تلــك الدراســات:
1 .1محمــد رجــاء عبــد العزيــز الطويــل ،أحــكام المفقــود فــي الشــريعة اإلســامية والقانــون
الوضعــي – دراســة مقارنــة ،أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة القاهــرة1986 ،م.
2 .2توفيــق محمــد العملــة ،أحــكام المفقــود فــي الفقــه اإلســامي ومــا عليــه العمــل فــي المحاكــم
الشــرعية فــي فلســطين ،رســالة ماجســتير ،جامعــة النجــاح الوطنيــة2003 ،م.
3 .3يوســف عطــا هللا حلــو ،أحــكام المفقــود فــي الشــريعة اإلســامية ،رســالة ماجســتير ،جامعــة
النجــاح الوطنيــة2003 ،م.
4 .4عبدالمنعــم فــارس ســقا ،أحــكام الغائــب والمفقــود فــي الفقــه اإلســامي ،رســالة ماجســتير،
جامعــة دمشــق2004 ،م.
إال أن تلــك الدراســات مــع أهميتهــا لــم تفصــل القــول -كمــا أسـ ُ
ـلفت  -فــي مــدى حــق المفقــود فــي
اســتعادة زوجتــه إلــى عصمتــه إن تبينــت حياتــه ،وكذلــك حقــه فــي مالــه؛ وإنمــا تناولــت جوانــب
أخــرى تتعلــق بالمفقــود ،مثــل :نفقــة زوجــة المفقــود وميراثهــا ،وحقهــا فــي النــكاح ،ونحوهــا
مــن المســائل ،كمــا أن الدراســات التــي ذكــرت اآلثــار المترتبــة علــى عــودة المفقــود فيمــا يخــص
زوجتــه ومالــه ،لــم تف ّ
صــل فــي األقــوال الفقهيــة وقانــون األحــوال الشــخصية األردنــي ،كمــا فــي
هــذه الدراســة.
خطة البحث :جاء البحث في ثالثة مباحث رئيسة ،على النحو اآلتي:
•المبحث األول :مفهوم المفقود والحكم بموته ،وفيه:
المطلب األول :مفهوم المفقود.
ً
المطلــب الثانــي :الحكــم باعتبــار المفقــود ميت ـا فــي الفقــه اإلســامي وقانــون األحــوال الشــخصية
األردنــي.
•المبحث الثاني :أثر عودة المفقود في حق استعادته زوجته في الفقه اإلسالمي والقانون
األردني ،وفيه:
المطلب األول :أثر عودة المفقود على حقه في استعادة زوجته قبل عقد غيره عليها.
المطلب الثاني :أثر عودة المفقود على حقه في استعادة زوجته بعد عقد غيره عليها.
•المبحث الثالث :أثر عودة المفقود في حق استعادته ماله في الفقه اإلسالمي والقانون
األردني ،وفيه:
المطلب األول :أثر عودة المفقود في حق استعادته ماله الثابت له قبل فقده.
المطلب الثاني :أثر عودة المفقود في حق استعادته ماله المستحق خالل فقده.
•الخاتمة:
وفيها خالصة أله ّم النتائج التي ت ّم التوصّل إليها ،والتوصيات.
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عبدالله محمد ربابعة ( ) 322-295
المبحث األول :مفهوم المفقود والحكم بموته:
يأتــي هــذا المبحــث ليبيّــن مفهــوم المفقــود فــي اللغــة وفــي االصطــاح ،ومــن ثـ ّم بيــان مــا يتعلــق
بالحكــم بموتــه ،وتوقــف ذلــك الحكــم علــى صــدوره عــن القضــاء مــن عدمــه ،وجــاء هــذا فــي
مطلبيــن ،علــى النحــو اآلتــي:
المطلب األول :مفهوم المفقود في اللغة والفقه والقانون:
أوالً :المفقــود لغــة :يأتــي المفقــود ،والفقيــد بمعنــى واحــد ،وفقــد الشــيء يفقــده فقــدا ،وفقدانــا،
ومفقــودا فهــو مفقــود ،وفقــدت الشــيء :إذا طلبتــه وبحثــت عنــه فلــم أجــده ،وقــال هللا تعالــى( :قَالُــوا
ـك َولِ َمـ ْ
ـر َوأَنَــا بِـ ِه َز ِعيـ ٌم) «يوســف »72 :أي :طلبنــاه فلــم
نَ ْفقِـ ُد ُ
صـ َوا َع ْال َملِـ ِ
ـن َجــا َء بِـ ِه ِح ْمـ ُل بَ ِعيـ ٍ
نجــده ،والفاقــد مــن النســاء التــي مــات زوجهــا ،أو ولدهــا ،لــذا يقــال :الثَّ ُكــو ُل المــرأَة الفاقــد(((.
ثانياً :المفقود في االصطالح الفقهيُ :عرّف المفقود بتعريفات متقاربة ،أه ّمها:
1.1عند الحنفية:
المفقــود هــو :الــذي غــاب عــن أهلــه ،وبلــده ،أو أســره العــدو ،ولــم يــدر أحــي هــو أم ميــت؟
وال يعلــم لــه مــكان ،ومضــى علــى ذلــك زمــان ،فهــو معــدوم بهــذا االعتبــار(((.
فعرّفــه السرخســي بقولــه« :اســم لموجــود ،هــو حــي باعتبــار أول حالــه ،ولكنــه خفــي األثــر
كالميــت باعتبــار مالــه ،وأهلــه فــي طلبــه يجــدون؛ ولخفــاء أثــر مســتقره ال يجــدون ،قــد
انقطــع عليهــم خبــره واســتتر عليهــم أثــره ،وبالجــد ربمــا يصلــون إلــى المــراد ،وربمــا يتأخــر
اللقــاء إلــى يــوم التنــاد»(((.
2.2وعنــد المالكيــة :المفقــود :هــو الغائــب غيــر معلــوم المــكان ،فذلــك الــذي يضــرب اإلمــام
المرأتــه األجــل ،فهــو مــن انقطــع خبــره ،وال يمكــن الكشــف عنــه ،فيخرج األســير والســجين؛
ألنــه معلــوم الحيــاة ،فيمكــن الكشــف عنــه(((.
3.3عنــد الشــافعية والحنابلــة :ال يختلــف تعريــف المفقــود عنــد الشــافعية ،والحنابلــة عــن تعريــف
(((ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر -بيروت ،ط )3/337(،1و( ،)11/88باب فقد؛ إبراهيم
مصطفى ورفاقه؛ المعجم الوسيط ،تحقيق :مجمع اللغة العربية ،دار الدعوة.)2/696(،
(((الموصلي ،عبد هللا بن محمود ،االختيار لتعليل المختار ،تحقيق :عبد اللطيف محمد عبد الرحمن ،دار الكتب
العلمية -بيروت /لبنان 1426هـ 2005م ،ط.)3/41(،3
((( السرخسي ،المبسوط.)6/153( ،
((( الموّاق ،أبو عبد هللا محمد بن يوسف العبدري ،التاج واإلكليل لمختصر خليل.)6/228(،
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ضــح ســابقاً ،فالمفقــود عندهــم َمـ ْ
المالكيــة المو ّ
ـن انقطــع خبــره ،وجهــل حالــه ســواء كان فقــد
(((
فــي ســفر ،أم حضــر ،فــي قتــال ،أم نحــوه .

ويمكــن مــن التعريفــات الســابقة ّ
أن نخلــص إلــى الضوابــط التــي تحــ ّدد الشــخص الــذي يمكــن
اعتبــاره مفقــوداً(((:
حيــث اتفــق الفقهــاء علــى تحديــد وصــف مشــترك للمفقــود ،وهــو مــن جهلــت حياتــه مــن موتــه،
وانقطعــت أخبــاره (عــدا األســير والســجين).
أن الفقهــاء قــد اختلفــوا فــي مــدى اعتبــار األســير مفقــوداً :فيــرى جمهــور الفقهــاء ّ
كمــا يظهــر ّ
أن
ً
األســير يع ـ ّد مفقــودا إذا انقطــع خبــره؛ لعــدم العلــم بحياتــه مــن موتــه ،وأ ّمــا اإلمــام مالــك فــا
يــرى اعتبــار األســير مفقــوداً ســواء أعلــم مكانــه أم لــم يعلــم؛ ألنــه معلــوم الحيــاة ،فيمكــن الكشــف
عنــه(((.
وأ ّمــا الســجين فيكــون مفقــوداً عنــد جمهــور الفقهــاء إن خفــي حالــه وتعــذر الكشــف عليــه ،فــي
حيــن يــرى المالكيــة ّ
أن الســجين الــذي ال يمكــن الكشــف عنــه ال يعـ ّد مفقــوداً؛ ألنــه معلــوم الحيــاة،
فيمكــن الكشــف عنــه.
ثالثاً :المفقود في القانون األردني:
يعــرّف قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي المفقــود بأنّــه :مــن ال تعــرف حياتــه مــن مماتــه،
وجــاء هــذا فــي الـــمادة ( »:)143لزوجــة المفقــود الــذي ال تعــرف حياتــه مــن مماتــه.».. .
التعريف المختار:
أرى أن يع ـرّف المفقــود بأنــه :هــو مــن انقطعــت أخبــاره ،وال يعــرف مكانــه ،وال تعلــم حياتــه،
وال موتــه.

(((النووي ،محي الدين ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،تحقيق :عادل احمد عبد الموجود ،علي محمد معوض ،دار
الكتب العلمية)5/35( ،؛ الجمل ،سليمان ،حاشية الجمل ،دار الفكر – بيروت)7/605( ،؛ المروزي ،إسحاق ابن
منصور ،مسائل اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق :عمادة البحث العلمي ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،المملكة
العربية السعودية ،ط2002 ،1م.)8/4212(،
(((الكاساني ،عالء الدين ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،دار الكتاب العربي1982 ،م ،بيروت)6/196( ،؛ ابن
الهمام ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد ،شرح فتح القدير ،دار الفكر ،بيروت ،)5/368( ،النووي ،محيي الدين،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ،تحقيق :عادل احمد عبد الموجود – علي محمد معوض ،دار الكتب العلمية( ،
 ،)8/400ابن قدامة ،عبد هللا بن أحمد ،المغني ،دار الفكر -بيروت ،ط1405 ،1ه.)8/30( ،
((( الموّاق ،أبو عبد هللا محمد بن يوسف العبدري ،التاج واإلكليل لمختصر خليل.)6/228(،
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فيخــرج األســير والســجين؛ إلمــكان الكشــف عــن حياتــه ،كمــا يخــرج الغائــب الــذي تعلــم حياتــه،
ســواء تم ّكــن أهلــه مــن االتصــال بــه أم لــم يتمكنــوا.
المطلــب الثانــي :الحكــم باعتبــار المفقــود ميتـا ً فــي الفقــه اإلســامي وقانــون األحــوال الشــخصية
األردنــي ،ويشــمل مســألتين ،همــا:
المسألة األولى :المدة الالزم انقضاؤها للحكم بموت المفقود.
المسألة الثانية :مدى احتياج اعتبار المفقود ميتا ً إلى حكم قضائي.
ـل؛ تجنبـا ً لإلســهاب ،حيــث اختلــف الفقهــاء
وفيمــا يخــصّ المســألة األولــى فســأجملها دون تفصيـ ٍ
فــي تحديــد المــدة الزمنيــة التــي يشــترط مضيّهــا للحكــم بمــوت المفقــود ،وباســتقراء النصــوص
الفقهيــة ،اســتطعت الوقــوف علــى األقــوال الفقهيــة اآلتيــة ،وســأذكرها تصاعديــا ً حســب المــدة
الزمنيــة(((:
القول األول :ستون سنة من يوم والدة المفقود ،وهو قول المتأخرين من الحنفية ،وقول للمالكية.
القــول الثانــي :ســبعون ســنة مــن يــوم والدة المفقــود ،وهــو اختيــار ابــن الهمــام مــن الحنفيــة،
والمعتمــد عنــد المالكيــة ،والشــافعية فــي قــول ،وهــو روايــة عنــد الحنابلــة فــي المفقــود فــي حــال
الغيبــة التــي ظاهرهــا الســامة وعــدم الهــاك.
القول الثالث :خمس وسبعون سنة من يوم والدة المفقود ،وهو قول عند المالكية.
القــول الرابــع :ثمانــون ســنة مــن يــوم والدة المفقــود ،وهــو قــول عنــد الحنفيــة ،وقــول عنــد
المالكيــة ،وقــول عنــد الشــافعية.
القــول الخامــس :تســعون ســنة مــن يــوم والدة المفقــود ،وهــو القــول المفتــى بــه فــي المذهــب
الحنفــي ،وأحــد أقــوال المالكيــة والشــافعية ،والمذهــب عنــد الحنابلــة فيمــن فقــد فــي حــال الغيبــة
التــي ظاهرهــا الســامة وعــدم الهــاك.
القــول الســادس :مئــة ســنة مــن يــوم والدة المفقــود ،وهــو قــول أبــي يوســف مــن الحنفيــة ،وقــول
عنــد المالكيــة والشــافعية.
(((انظر :ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،)5/178 ( ،ابن عابدين ،رد المحتار
على الدر المختار في شرح تنوير األبصار (  ،)4/296ابن الهمام ،فتح القدير (  ،)6/149الدسوقي ،حاشية
الدسوقي(  ،)2/482عليش ،منح الجليل (  ،)4/325الباجي ،المنتقى ( ،)6/166النووي ،روضة الطالبين(
 ،)5/35األنصاري ،أسنى المطالب (  ،)3/18الشربيني ،مغني المحتاج (  ،)4/48ابن مفلح ،الفروع (،)5/35
المرداوي ،اإلنصاف (  ،)9/288( )7/335البهوتي ،كشاف القناع ( .)4/465
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القــول الســابع :مئــة وعشــرون ســنة مــن يــوم والدة المفقــود ،وهــو قــول عنــد الحنفيــة والشــافعية،
والحنابلــة فــي المفقــود فــي الظــروف التــي ظاهرهــا الســامة وعــدم الهالك.
القــول الثامــن :يحكــم بمــوت المفقــود بعــد انقضــاء أربــع ســنين دون معرفــة خبــره؛ ألنهــا مــدة
يغلــب فيهــا هالكــه ،وهــذا فــي حــال الغيبــة التــي ظاهرهــا الهــاك ،وهــو قــول عنــد الحنابلــة.
القــول التاســع :يعلّــق الحكــم بموتــه بمــوت جميــع أقرانــه وأهــل زمانــه ،فلــم يحــدد أصحــاب هــذا
القــول مــدة زمنيــة محــددة ،وهــو قــول الحنفيــة فــي ظاهــر الروايــة ،وقــول عنــد المالكيــة.
ويالحــظ أنهــا مــدد زمنيــة بنيــت علــى االجتهــاد؛ لعــدم وجــود نــصّ شــرعي فيهــا ،والــذي أراه أن
يرجــع الجتهــاد القاضــي حســب رؤيتــه وغلبــة ظنــه ،والقرائــن المحيطــة بفقــد الشــخص ،وطبيعــة
الحــال التــي فقــد فيهــا الشــخص ،وهــذا بعــد البحــث والتحــري ،وهــذا مــا يأخــذ بــه بعــض الحنفيــة،
والشــافعية فــي الصحيــح عندهــم ،والمذهــب عنــد الحنابلــة((( .وقيــلّ :
إن المذهــب عنــد الحنابلــة
عــدم الحكــم بمــوت المفقــود حتــى يتــم التيقّــن مــن موتــه (((.
هــذا وال فــرق فــي هــذه المــدد عنــد القائليــن بهــا بيــن مســألة التفريــق بيــن المفقــود وزوجتــه ،وبيــن
مســألة قســمة تركتــه علــى ورثتــه(((.
وأ ّمــا قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي فن ّ
صــه فــي الـــمادة ( »:)143لزوجــة المفقــود الــذي ال
تعــرف حياتــه مــن مماتــه الطلــب مــن القاضــي فســخ عقــد زواجهمــا لتضررهــا مــن بعــده عنهــا
ولــو تــرك لهــا مــاال تنفــق علــى نفســها منــه فــإذا لــم تعــرف حياته مــن مماتــه بعــد البحــث والتحري
عنــه ففــي حالــة األمــن وعــدم الكــوارث يؤجــل األمــر أربــع ســنوات مــن تاريــخ فقــده ،فــإذا لــم
يمكــن أخــذ خبــر عــن الــزوج المفقــود وأصــرت الزوجــة علــى طلبهــا يفســخ عقــد زواجهمــا ،أمــا
إذا فقــد فــي حــال يغلــب علــى الظــن هالكــه فيهــا كفقــده فــي معركــة أو إثــر غــارة جويــة أو زلــزال
أو مــا شــابه ذلــك فللقاضــي فســخ عقــد زواجهمــا بعــد مضــي مــدة ال تقــل عــن ســنة مــن تاريــخ
فقــده بعــد البحــث والتحــري عنــه».
ويتبيّــن مــن هــذه المــادة ّ
أن القانــون األردنــي قــد بيّــن المــ ّدة الزمنيــة التــي يجــب انقضاؤهــا
لصــدور الحكــم القضائــي بمــوت المفقــود فــي حالــة األمــن تقــ ّدر بأربــع ســنوات ،وفــي حــال
الكــوارث وغلبــة الهــاك تقــ ّدر بســنة واحــدة (((.
(((الزيلعي ،تبيين الحقائق ( ،)3/312الشربيني ،مغني المحتاج (  ،)4/48البهوتي ،شرح منتهى اإلرادات ( .)2/542
((( المرداوي ،اإلنصاف (335/ 7ـ ،)336البهوتي ،كشاف القناع ( .)4/465
((( النووي ،روضة الطالبين( ،)5/35الشربيني ،مغني المحتاج ( .)8/98
(((األشقر ،عمر سليمان ،الواضح في شرح قانون األحوال الشخصية األردني ،دار النفائس ،ع ّمان ،ط1433 ،5هـ
2012م ،ص.396
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المســألة الثانيــة :مــدى احتيــاج اعتبــار المفقــود ميت ـا ً إلــى حكــم قضائــي :بعــد ّ
أن ت ـ ّم بيــان أقــوال
الفقهــاء فــي المــدة الزمنيــة المشــروطة للحكــم بمــوت المفقــود ،اختلــف الفقهــاء فــي توقّــف هــذا
الحكــم علــى قضــاء القاضــي ،أم أنّــه بمضــي المــدة يع ـ ّد المفقــود ميت ـا ً وال يتوقــف علــى قضــاء،
وجــاء هــذا االختــاف علــى قوليــن ،همــا:
القــول األول :يع ـ ّد المفقــود ميت ـا ً بمضــي المــدة التــي تشــترط العتبــار المفقــود ميت ـاً ،وال يحتــاج
ذلــك إلــى صــدور حكــم قضائــي بذلــك ،فتعتــد زوجتــه ويقســم مالــه علــى ورثتــه ،وهــذا قــول عنــد
الحنفيــة ،وقــول عنــد المالكيــة ،وقــول عنــد الشــافعية ،وقــول عنــد الحنابلــة ،وحجتهــم فــي هــذا
القــول ّ
أن المــدة يمكــن معرفتهــا والعلــم بهــا ،فمتــى علمــت فقــد صــار المفقــود ميت ـا ً(((.
القــول الثانــي :يجــب صــدور حكــم مــن القاضــي للحكــم بمــوت المفقــود ،وال يكفــي انقضــاء المــدة
للحكــم بمــوت المفقــود ،وهــذا قــول عنــد الحنفيــة ،وقــول عنــد المالكيــة ،وقــول عنــد الشــافعية،
وقــول عنــد الحنابلــة؛ اســتصحابا ً ألصــل الحيــاة الثابتــة بيقيــن ،ومضــي المــدة ال يكتســب درجــة
اليقيــن إال بصــدور الحكــم القضائــي(((.
وينــصّ قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي علــى صــدور الحكــم القضائــي العتبــار المفقــود
ميتـاً ،ويؤكــد ذلــك مــا جــاء فــي المــادة ( )251مــن قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي ،والتــي
تنــصّ علــى« :يع ـ ّد صــدور الحكــم بمــوت المفقــود تاريخ ـا ً لوفاتــه» .فهــذا صريــح فــي اشــتراط
صــدور الحكــم القضائــي بمــوت المفقــود وذلــك بعــد البحــث والتحــري.
كمــا جــاء ذلــك فــي الـــمادة ( « :)249يحكــم بمــوت المفقــود إذا كان فقــده فــي جهــة معلومــة،
ويغلــب علــى الظــن موتــه ،بعــد مــرور أربــع ســنين مــن تاريــخ فقــده ،أمــا إذا كان فقــده إثــر
كارثــة ،كزلــزال ،أو غــارة جويــة ،أو فــي حالــة اضطــراب األمــن ،وحــدوث الفوضــى ،ومــا شــابه
ذلــك فيحكــم بموتــه بعــد ســنة مــن فقــده «.
وأرى ترجيــح القــول الثانــي ،والــذي بــه يأخــذ القانــون األردنــي الــذي يشــترط صــدور حكــم
قضائــي العتبــار المفقــود ميت ـاً؛ لضبــط المــدة الزمنيــة التــي غابهــا الشــخص المفقــود ،وحتــى
ال يتعجــل النــاس فــي اعتبــاره ميت ـا ً لتحقيــق مصالــح خاصــة ،ونظــراً لمــا يترتــب علــى اعتبــار
المفقــود ميت ـا ً مــن أحــكام شــرعية.

(((ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين(  ،)4/297الدسوقي ،حاشية الدسوقي(479/ 2ـ ،)480الماوردي ،الحاوي الكبير
( ،)11/318البهوتي ،كشاف القناع (.)5/421
(((الزيلعي ،تبيين الحقائق ( ،)2/312الدسوقي ،حاشية الدسوقي( ،)4/487الشربيني ،مغني المحتاج (،)4/48
البهوتي ،كشاف القناع (.)4/465
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اآلثار املرتتبة عىل عودة املفقود بعد الحكم باعتباره ميت ًا يف الفقه اإلسالمي والقانون األردين ( ) 322-295
المبحــث الثانــي :أثــر عــودة المفقــود فــي حــق اســتعادة زوجتــه في الفقه اإلســامي
والقانــون األردني:
يأتــي هــذا المبحــث ليبيّــن أثــر عــودة المفقــود الــذي ُح ِكــم بموتــه فــي ح ـ ّ
ق إعــادة زوجتــه إلــى
عصمتــه ،وذلــك ببيــان أقــوال الفقهــاء ورأي قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي.
المطلب األول :أثر عودة المفقود في حق استعادة زوجته قبل عقد غيره عليها:
إن ح ـ ّ
ّ
ق المفقــود  -بعــد الحكــم بموتــه  -فــي اســتعادة زوجتــه قبــل أن يعقــد عليهــا غيــره قــد كان
مح ـ ّل اتفــاق بيــن الفقهــاء علــى النحــو اآلتــي:
1 .1اتفــق الفقهــاء القائلــون بالمــوت حكم ـاً ،علــى ّ
أن الحكــم بالمــوت ال يصــدر مــن القاضــي إال
بعــد التفتيــش ،والتحــري عــن المفقــود ،ومخاطبــة الجهــات المختصــة ،وال خــاف بينهــم
أن المفقــود ال يعــد ميتــا إال بحكــم القاضــي ،وال خــاف بينهــم أن زوجــة المفقــود تبقــى
علــى ذمتــه مــا دام أنهــا لــم تقتــرن بآخــر ،أو مــا زالــت فــي فتــرة التربــص ،أو قبــل مضــي
عدتــه؛ ألن التفريــق بينهمــا لــم يقــع ،وإنمــا الــذي وقــع بعــض مقدماتــه مــن مضــي األجــل،
أو بعضــه ،أو مضــي مــدة العــدة ،وكذلــك األمــر فــي حــال انتهــاء العــدة ،وقبــل الــزواج؛ ّ
ألن
الزوجــة لــم تنشــغل بعقــد الــزواج مــن شــخص آخــر ليتعلــق حقــه بهــا((( .
وقــد أثبــت قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي حــق القضــاء فــي إصــدار الحكــم بمــوت
المفقــود ،وجــاء هــذا فــي الـــمادة (« :)249يحكــم بمــوت المفقــود إذا كان فقــده فــي جهــة
معلومــة ،ويغلــب علــى الظــن موتــه ،بعــد مــرور أربــع ســنين مــن تاريــخ فقــده ،أمــا إذا
كان فقــده إثــر كارثــة ،كزلــزال ،أو غــارة جويــة ،أو فــي حالــة اضطــراب األمــن ،وحــدوث
الفوضــى ،ومــا شــابه ذلــك فيحكــم بموتــه بعــد ســنة مــن فقــده».
وكذلــك فــي الـــمادة ( « :)250إذا فقــد فــي جهــة غيــر معلومــة ،وال يغلــب علــى الظــن
هالكــه ،فيفــوض أمــر المــدة التــي يحكــم بموتــه فيهــا إلــى القاضــي ،علــى أن تكــون تلــك
المــدة كافيــة فــي أن يغلــب علــى الظــن موتــه ،والبــد مــن التحــري عنــه بالوســائل التــي يراهــا
القاضــي كافيــة للتوصــل إلــى معرفــة مــا إذا كان حيــا أو ميت ـا ً «.
كمــا بيّــن القانــون األردنــي ّ
أن تاريــخ وفــاة المفقــود مــن تاريــخ صــدور الحكــم بوفاتــه ،وهــذا
مــا يســمى بالمــوت الحكمــي ،وجــاء هــذا فــي الـــمادة (« :)251يعـ ُد صــدور الحكــم بمــوت
(((ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،)2/300(،الحطاب ،ومواهب الجليل،)4/157(،الباجي ،أبو الوليد سليمان ،شرح
الموطأ ،دار الكتاب العربي ،ط1331 ،1ه ،)4/94( ،الشيرازي ،المهذب ،)2/146(،ابن قدامة المغني،)8/133(،
البهوتي ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،تحقيق :هالل مصيلحي ،دار الفكر ،بيروت،
1402ه.)6/489(،
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المفقــود تاريخــا لوفاتــه».
و يرتّــب الحكــم بمــوت المفقــود علــى زوجــة المفقــود الع ـ ّدة الشــرعية مــن تاريــخ صــدور
الحكــم بالوفــاة ،وليــس مــن تاريــخ الفقــد ،وهــذا مــا جــاء فــي الفقــرة (ب) مــن المــادة (.)252
2 .2كمــا اتفــق الفقهــاء علــى ّ
أن للمفقــود الحــق أن يســتأنف حياتــه الزوجيــة مــع زوجتــه (إن لــم
تتــزوج) ،دون إبــرام عقــد زواج جديــد إن عــاد وظهــرت حياتــه؛ ألنــه لــم يوجــد مــا يزيــل
هــذا النــكاح ،ذلــك أن ظهــور المفقــود يــدل علــى أن حكــم الحاكــم كان نافــذا فــي الظاهــر دون
الحقيقــة والباطــن؛ لــذا يبطــل حكمــه(((.
3 .3وال خــاف بيــن الفقهــاء بـ ّ
ـأن المفقــود إذا ظهــرت حياتــه ،بعــد انتهــاء العــدة ،وقبــل أن تتــزوج
زوجتــه أن الزوجيــة قائمــة بينهمــا؛ ألن الرجــوع ينقــض حكــم القاضــي؛ لظهــور كونــه نافــذا
فــي الظاهــر دون الباطــن ،فهــي زوجتــه بنكاحهــا األول؛ ّ
ألن قــرار الحكــم الصــادر مــن
المحكمــة المختصــة يتضمــن معنــى الطــاق أو الفســخ ،والوفــاة معـاً؛ زيــادة فــي االحتيــاط،
فعــودة المفقــود أثنــاء العــدة بمنزلــة مراجعــة المطلقــة فــي عدتهــا((( .وقــد ورد مــا يؤكــد مــا
ســبق بيانــه مــن أقــوال الفقهــاء مــا يأتــي:
جــاء فــي الفتــاوي الهنديــة« :وإذا حكــم بموتــه اعتــدت امرأتــه عــدة الوفــاة مــن ذلــك الوقــت وقســم
مالــه بيــن ورثتــه الموجوديــن فــي ذلــك الوقــت ومــن مــات قبــل ذلــك لــم يــرث منــه ،كــذا فــي
الهدايــة ،فــإن عــاد زوجهــا بعــد مضــي المــدة فهــو أحــق بهــا»(((.
وجــاء فــي حاشــية الدســوقي« :فتكــون للمفقــود فيمــا إذا جــاء ،أو تبيــن حياتــه أو موتــه فــي العــدة
أو بعدهــا ،وقبــل عقــد الثانــي أو بعــده وقبــل تلــذذه بهــا.(((»...
وفــي المجمــوع ،والمغنــي مــا مفــاده :أنّــه إذا ظهــر زوجهــا األول قبــل أن تتــزوج بآخــر فهــي
امرأتــه؛ ّ
ألن الظاهــر موتــه ،فــإذا بــان حيـا ً انخــرم حكــم الظاهــر ،وبقــي النــكاح علــى حالــه مــن
اســتمرار الزوجيــة(((.
((( المراجع السابقة نفسها.
(((الكاساني ،بدائع الصنائع،)8/3800( ،ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،)2/300( ،الحطاب ،ومواهب الجليل،
( ،)4/157الدردير ،والشرح الكبير،)2/480( ،الشيرازي ،المهذب ،)2/146(،المرداوي ،علي ابن سليمان،
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،تحقيق :محمد حامد الفقي ،دار( ،إحياء التراث العربي ،بيروت،
( ،)9/291زيدان ،المفصل في أحكام المرأة.)8/457( ،
((( نظام وجماعة من علماء الهند ،الفتاوي الهندية.)2/300(،
((( الدسوقي ،حاشية الدسوقي.)10/131(،
((( النووي ،المجموع ،)18/160( ،ابن قدامة ،المغني.)9/137( ،
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رأي قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي فــي أثــر عــودة المفقــود فــي حـ ّ
ق اســتعادة زوجتــه قبــل
عقــد غيــره عليهــا:
نــصّ قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي علــى ثبــوت حــق المفقــود بزوجتــه مالــم تتــزوج بآخــر
ويدخــل بهــا ،وهــذا مــا جــاء فــي الفقــرة (ب) مــن الـــمادة ( «:)253إذا حكــم بوفــاة المفقــود ثــم
تحققــت حياتــه :ب .تعــود زوجتــه إلــى عصمتــه مــا لــم تتــزوج ويقــع الدخــول بهــا» .فقبــل عقــد
غيــره عليهــا يبقــى للمفقــود الحــق فــي اســتعادة زوجتــه إلــى عصمتــه.
المطلب الثاني :أثر عودة المفقود في حق استعادة زوجته بعد عقد غيره عليها:
يأتــي هــذا المطلــب ليبيّــن أثــر عــودة المفقــود الــذي حكــم بموتــه علــى حقــه فــي اســتعادة زوجتــه
فــي الفقــه اإلســامي بعــد أن يعقــد عليهــا رجــل غيــره ،وقــد اختلــف الفقهــاء فــي هــذه المســألة
علــى النحــو اآلتــي(((:
ثان ،ولم يدخل بها.
الحالة األولى :أن تنتهي مدة التربص والعدة ،ثم يعقد عليها زوج ٍ
ثان ،ويدخل بها.
الحالة الثاني :أن تنتهي مدة التربص والعدة ،ثم يعقد عليها زوج ٍ
وتاليا ً بيان ذلك:
ثان عليها ،ولم يدخل
الحالة األولى :أثر عودة المفقود في حق استعادة زوجته بعد عقد زوج ٍ
بها:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ،هما:
القـول األول :وبـه قـال الحنفية((( ،ومالك في الجديد((( ،والشـافعي في القديـم((( ،وبعض الحنابلة(((،
حيـث قالـواّ :
إن المفقـود أحـق بزوجتـه مـن الثاني ما لم يدخـل بها الثاني ،فتعود إلـى زوجها األول،
وينقطـع نـكاح الثانـي .واسـتدل أصحاب هذا القـول على ما ذهبوا إليـه بما يأتي:
(((المقصود هنا :ال يخرج عن إحدى حالتين من الحاالت المختلف فيها عند الفقهاء ،وأ ّما الحاالت المتفق عليها،
فقد سبق بيانها.
((( المبسوط ،السرخسي ،)11/37( ،ابن نجيم ،البحر الرائق (.)3/116
((( المواق ،التاج واإلكليل لمختصر خليل ،)6/230(،الحطاب ،مواهب الجليل.)4/158( ،
(((النووي ،روضة الطالبين)8/402(،؛ الشربيني ،محمد الخطيب ،مغني المحتاج ،دار الفكر ،بيروت/3( ،
397ـ )398الشيرازي ،المهذب.)146( ،
(((ابن مفلح ،إبراهيم بن محمد ،المبدع في شرح المقنع ،المكتب اإلسالمي1400 ،ه ،بيروت ،)8/130( ،ابن قدامة،
المغني.)9/137( ،
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عبدالله محمد ربابعة ( ) 322-295
1 .1ألنّــه إنّمــا أجيــز لــه الــزواج بهــا بنــاء علــى الظاهــر مــن انحــال الزوجيــة األولــى بفقــد
زوجهــا ،والحكــم بموتــه ،فــإذا ظهــر حي ـا ً فقــد ثبــت بطــان هــذا الحكــم الــذي بنــي علــى
الظاهــر ،فــكان النــكاح األول باقيـا ً علــى حالــه ،وألنّــه لــو رجــع فوجــد مالــه يقســم كان هــو
أحــق بــه( ،كمــا ســيظهر فــي المطلــب القــادم) ،فكانــت زوجتــه كذلــك؛ ألنهــا أحــد الملكيــن،
بــل هــي أولــى.
2 .2أن المفقــود لمــا ظهــر حي ـا ً تبيــن أن زوجتــه تزوجــت وهــي زوجتــه ،وزوجتــه ليســت مــن
صنَـ ُ
ـات
المحلــات ،بــل هــي مــن المحرمــات فــي حــق ســائر النــاس ،كمــا قــال تعالــىَ ( :و ْال ُمحْ َ
ِمــنَ النِّ َســا ِء) (النســاء ،)24 :فــا يتص ـوّر بقاؤهــا مــع الثانــي((( ،وبنــا ًء عليــه يع ـ ّد نكاحهــا
الثانــي باطـاً.
3 .3أن حكــم القاضــي بالتفريــق بيــن المفقــود وزوجتــه ينفــذ فــي الظاهــر دون الباطــل ،ومقتضــى
ذلــك ْ
أن نقــول :متــى جــاء المفقــود تبيــن أن الحكــم قــد قــام علــى أســاس غيــر صحيــح؛
(((
فيصبــح كاالجتهــاد الــذي بنــي علــى غيــر نــصّ  ،ثـ ّم تبيّــن النــصّ بخالفــه فيلغــى االجتهــاد ؛
ألنّــه ال مســاغ لالجتهــاد فــي معــرض النــصّ الصحيــح الصريــح.
وأذكر هنا لتأكيد ما سبق بعض ما نصّ عليه الفقهاء:
قــال مالــك« :األول أحــق بهــا مــا لــم يدخــل الثانــي رواه ابــن القاســم عنــه واختــاره وقــال محمــد:
األول أحــق بهــا مــا لــم يخــل الثانــي بهــا خلــوة توجــب العــدة فــا شــيء لــأول»(((.
وجــاء فــي حاشــية العــدوي« :فــإن جــاء المفقــود أو تبيــن أنــه حــي أو مــات ،وهــي فــي عدتهــا
أو بعدهــا ،وقبــل العقــد أو بعــد العقــد ،وقبــل الدخــول أو بعــد الدخــول ،ولكــن علــم المتــزوج بهــا
بــأن زوجهــا المفقــود جــاء أو لــم يعلــم ،كان عقــده مجمعــا علــى فســاده فــا تفــوت عليــه فــي هــذه
الصــور»((( .أي ال تفــوت علــى زوجهــا األول.
وقــال النــووي « :فأ ّمــا إن قــدم المفقــود بعــد أن تزوجــت نظرنــا ،فــإن كان قبــل الدخــول بالثانــي؛
فهــي زوجــة المفقــود تــرد إليــه»(((.
وجــاء فــي المغنــي« :والصحيــح أن عمــوم كالم أحمــد يحمــل علــى خاصــه فــي روايــة األثــرم،
((( المبسوط ،السرخسي.)6/153(،
((( النووي ،المجموع.)18/160( ،
((( الباجي ،شرح الموطأ.)3/296( ،
((( حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني.)5/275( ،
((( النووي ،المجموع.)18/160( ،
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وأنــه ال تخييــر إال بعــد الدخــول ،فتكــون زوجــة األول ،روايــة واحــدة؛ ألن النــكاح إنمــا صــح
فــي الظاهــر دون الباطــن ،فــإذا قــدم تبينــا أن النــكاح كان باطــا؛ ألنــه صــادف امــرأة ذات زوج،
فــكان باطــا»(((.
وعلــى هــذا القــول ،يعـ ّد نكاحهــا مــن الثانــي كأن لــم يكــن ،ومــن ثـ ّم ،يكــون نــكاح الــزوج الثانــي
باطــاً؛ ألنــه صــادف زوجــة غيــره ،وهــي ليســت مــن المحلــات ،بــل هــي مــن المحرمــات
صنَـ ُ
ـات ِمــنَ النِّ َســا ِء)
فــي حــق ســائر النــاس عــدا زوجهــا ،كمــا م ـ ّر بنــا ،قــال هللا تعالــىَ ( :و ْال ُمحْ َ
(النســاء .((()24 :ومــن حــق الــزوج األول اســتعادتها فــي هــذه الحالــة.
القــول الثانــي :وبــه قــال مالــك فــي القديــم((( ،وخالصتــهّ :
أن المفقــود ال يســتطيع ر ّد زوجتــه إلــى
عصمتــه ،إذا كان الــزوج الثانــي قــد عقــد عليهــا عقــداً صحيحـا ً بعــد انقضــاء ع ّدتهــا ،فــا ســبيل
لــأول إلرجاعهــا إلــى عصمتــه؛ ّ
ألن زواجهــا مــن الثانــي ت ـ ّم بعقــد صحيــح ،فهــذا العقــد ينهــي
العقــد األوّل.
واســتدل مالــك لهــذا القــول باألثــر اآلتــي :مــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب  -رضــي هللا عنــه -
أنّــه قــال فــي المــرأة التــي طلّقهــا زوجهــا وهــو غائــب عنهــا ،ثـ ّم راجعهــا ،فتزوجــت بعــد أن بلغهــا
طالقــه إياهــا ولــم تبلغهــا رجعتــه :أن زوجهــا األول ال يكــون لــه ســبيل إليهــا عنــد عودتــه ،يســتوي
أن يكــون الــزوج اآلخــر دخــل بهــا أم لــم يدخــل بهــا ،ذلــك أن حالــة المفقــود تماثــل الحالــة التــي
ورد بشــأنها هــذا األثــر ،فتقــاس الحالــة األولــى علــى الثانيــة وتعطــى الحكــم نفســه ،وقــال مالــك
بعــد أن ذكــر هــذا األثــر :وهــذا أحــب مــا ســمعت فــي هــذا وفــي المفقــود(((.
القــول الراجــح :بعــد بيــان الخــاف بيــن الفقهــاء فــي هــذه الحالــة أرى ترجيــح القــول األول الــذي
يجعــل مــن حـ ّ
ق زوجهــا المفقــود إرجاعهــا؛ لتبيّــن بطــان العقــد الثانــي الــذي بنــي علــى اجتهــاد،
فتبيّــن بطــان العقــد الثانــي ،ببطــان مــا بنــي عليــه؛ ألنّــه ال عبــرة بالظـ ّ
ـن البيّــن خطــؤه.
رأي قانون األحوال الشخصية األردني في أثر عودة المفقود على ح ّقه في استعادة زوجته بعد
ثان عليها ،ولم يدخل بها:
عقد زوج ٍ
نــصّ قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي علــى ثبــوت حــق المفقــود بزوجتــه مالــم تتــزوج بآخــر
ويدخــل بهــا ،وهــذا مــا جــاء فــي الفقــرة (ب) مــن الـــمادة ( »:)253إذا حكــم بوفــاة المفقــود ثــم
((( ابن قدامة ،المغني.)9/137( ،
((( السرخسي ،المبسوط.)6/153( ،
(((مالك بن أنس ،المدونة الكبرى ،تحقيق زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،د .ت(29 /2ـ،)30
وانظر :الموطأ ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي -مصر.)2/575( ،
((( مالك ،الموطأ.)2/575( ،
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تحققــت حياتــه :ب .تعــود زوجتــه إلــى عصمتــه مــا لــم تتــزوج ويقــع الدخــول بهــا».
فيتبيّــن ّ
أن قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي يأخــذ فــي هــذه الحالــة التــي تظهــر فيهــا حيــاة
المفقــود  -الــذي حكــم بموتــه  -بعــد زواجهــا مــن آخــر ،ولــم يدخــل بهــا اآلخــر بــرأي مــن قــال
زوجهــا األول أحــق بهــا ،ويبقــى هــذا الحــق مــا لــم يدخــل بهــا الثانــي.
ثان عليها ،ودخوله بها:
الحالة الثانية :أثر عودة المفقود في حق استعادة زوجته بعد عقد زوج ٍ
اختلف الفقهاء في هذه الحالة على أربعة أقوال:
القــول األول :وبــه قــال الحنفيــة((( ،والشــافعي فــي الجديــد((( ،والحنابلــة فــي روايــة((( ،حيــث
ذهبــوا إلــى ّ
أن المفقــود أحــق بزوجتــه إن لــم تتــزوج ،ويبقــى لــه هــذا الحــق ســواء دخــل بهــا
الــزوج الثانــي أم لــم يدخــل ،وعلــى ذلــك لــو انتظــرت أربــع ســنين ،إلــى حيــن صــدور الحكــم
بموتــه ،ثــم أربعــة أشــهر وعشــراً ،عـ ّدة الوفــاة ،ثـ ّم نكحــت ودخــل بهــا الــزوج الثانــي ،فتبقــى مــن
حــق زوجهــا األول.
أدلــة هــذا القــول :اســتدل أصحــاب هــذا القــول بمــا اســتدلوا بــه فــي الحالــة الســابقة؛ إذ لــم يفرقــوا
بيــن الحالتيــن فــي الحكــم.
القــول الثانــي :وبــه قــال المالكيــة((( ،والحنابلــة فــي روايــة أخــرى((( ،حيــث ذهبــوا إلــى ّ
أن الزوجــة
تكون للزوج الثاني ،فدخول الزوج الثاني بها يهدم العقد األول.
قــال مالــك « :فــإن انكشــف أن موتــه غيــر متحقــق بعــد مــا دخــل بهــا اآلخــر فهــي زوجــة اآلخــر
وال يفــرق بينهمــا؛ ألنــه اســتحل الفــرج بعــد اإلعــذار مــن الســلطان وضــرب المــدد»(((.
وينبغــي بيــان ّ
أن حــق الثانــي فــي هــذه الزوجــة يلغــي حــق األول ،إذا تزوجهــا الثانــي وهــو علــى
(((
غيــر علــم بحيــاة زوجهــا األول .
((( المبسوط ،السرخسي.)11/37( ،
((( النووي ،روضة الطالبين)8/402(،؛ الشربيني ،مغني المحتاج.)3/397-398( ،
((( ابن قدامة ،المغني ،)9/137( ،ابن المنذر ،اإلشراف.) 106 ،104 /4( ،
(((المواق ،محمد بن يوسف ،التاج واإلكليل في شرح مختصر خليل ،دار الفكر ،ط1992 ،3م)4/157( ،؛ حاشية
الدسوقي على الشرح الكبير.)10/134( ،
((( ابن قدامة ،المغني.)8/99(،
((( مالك بن أنس ،المدونة.)2/30(،
((( المواق ،التاج واإلكليل.)4/147( ،
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وحجة أصحاب هذا القول:
ق المفقــود بزوجتــه؛ ّ
أن دخــول الــزوج الثانــي بزوجــة المفقــود يفقــد ح ـ ّ
ّ
ألن الــزوج الثانــي قــد
ً
ً
تزوجهــا زواج ـا صحيح ـا بعــد انتهــاء حــق األول بهــا ،بحكــم الحاكــم.
القــول الثالــث :وبــه قــال مالــك فــي قــول((( ،والشــافعي فــي القديــم((( ،والحنابلــة فــي روايــة((( حيــث
قالــوا :يخيّــر المفقــود بيــن إعــادة زوجتــه إلــى عصمتــه وبيــن أن يأخــذ صداقهــا الــذي أعطاهــا
إيّــاه.
واستدلوا بما يأتي:
1 .1إجمــاع الصحابــة – رضــي هللا عنهــم  ،-فقــد روي عــن ســتة مــن كبــار الصحابــة ،هــم:
عمــر ،وعثمــان ،وعلــي ،وابــن عمــر ،وابــن عبــاس ،وابــن الزبيــر -رضــي هللا عنهــم ،-حيث
روى ســعيد بــن المســيب ّ
أن عمــر ،وعثمــان -رضــي هللا عنهمــا -قــاال :إن جــاء زوجهــا األول
(((
خيّــر بيــن المــرأة ،والصــداق الــذي ســاقه لهــا  ،وقــال أبــو يعلــى :أن عمــر ،وعليــا -رضــي
هللا عنهمــا -قــاال فــي امــرأة المفقــود :إذا قــدم زوجهــا خيّــر بيــن امرأتــه وبيــن الصــداق،
فــإن اختــار امرأتــه عزلــت عــن زوجهــا األخيــر ،ثــم تــرد إلــى زوجهــا األول ،وإن اختــار
الصــداق كانــت عنــد زوجهــا األخيــر ،وأعطــي الــزوج األول صداقــه(((.
2 .2روي عــن عمــر بــن الخطــاب  -رضــي هللا عنــه – أنّــه خيــر المفقــود العائــد :إن شــاء امرأتــه،
وإن شــاء الصــداق ،فاختــار الصــداق ،وقــال :قــد حبلــت ال حاجــة لــي فيهــا ،قــال أحمــد :ولــم
يعــرف لــه فــي الصحابــة مخالــف(((.
القــول الرابــع :وبــه قــال الحنابلــة فــي روايــة((( ،حيــث قالــوا :إن الخيــار يكــون لزوجــة المفقــود،
((( مالك بن انس ،المدونة.)2/449( ،
((( النووي ،روضة الطالبين.)8/106( ،
((( ابن قدامة ،المغني)8/106(،؛ ابن مفلح ،المبدع.)8/130( ،
(((ابن الملقن ،سراج الدين،البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير ،تحقيق:
مصطفى أبو الغيط وآخرون،تحقيق :مصطفى أبو الغيط وآخرون ،دار الهجرة ،الرياض ،ط1،1425هـ-
2004م )8/233-234(،وانظر:الدردير ،الشرح الكبير،)9/123(،ابن قدامة ،المغني.)9/137( ،
(((وهذه الرواية ضعيفة عن علي -رضي هللا عنه ،واألصح عنه أنّها ال تتزوج ،حيث قال »:امرأة ابتليت فلتصبر،
ال تنكح حتى يأتيها نعي موته» .ابن الملقن ،سراج الدين،البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في
الشرح الكبير.)8/233(،
((( ابن قدامة ،المغني.)9/131( ،
((( المرداوي ،اإلنصاف.)9/292( ،
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فتخيّــر بيــن زوجهــا األوّل وزوجهــا الثانــي ،فأيهمــا اختارتــه :ردت علــى اآلخــر مــا أخذتــه منــه،
وهــذه الروايــة لــم أجــد دليـاً عليهــا فــي المذهــب.
مناقشة األقوال:
القــول األول :يقــول هــذا الــرأي :إن الــزوج المفقــود أحــق بهــا مــن الثانــي ،فينبغــي اســتصحاب
حالــة األصــل ،واالســتصحاب يصلــح دليـاً إلبقــاء مــا كان علــى مــا كان حتــى يأتــي خــاف مــا
هــو عليــه ،وقولهــم هــذا مبنــي علــى مذهــب بعــض أصحــاب هــذا القــول أن امــرأة المفقــود تنتظــر
أبــدا ،وليــس لهــا أن تتربــص ،ونحوهــا مــن األقــوال التــي تقــ ّدر مــدة االنتظــار للحكــم بمــوت
المفقــود ،والتــي بيّنــت فــي المطلــب األول(((.
فهــذا القــول ينتــج عــن األخــذ بــه تضييــق وحــرج علــى زوجــة المفقــود ،وتعســف واضــح فــي
حقهــا ،فكيــف تتربــص ســبعين ،وثمانيــن ،ومائــة ســنة ،أو مائــة وعشــرين ســنة؛ إذ بمــرور هــذه
الم ـ ّدة مــن الزمــن تصبــح المــرأة فــي عــدم حاجــة إلــى الرجــال ،بــل ال يرغــب بهــا الرجــال،
فنف ـوّت عليهــا حقّهــا لتوهّــم حيــاة زوجهــا المفقــود.
أن دخــول الــزوج الثانــي بزوجــة المفقــود ،يفقــد حــ ّ
القــول الثانــي :والــذي مفــاده ّ
ق المفقــود
بزوجتــه؛ ّ
ألن الــزوج الثانــي قــد تزوجهــا زواجــا ً صحيحــا ً بعــد انتهــاء حــق األول بهــا.
أقــولّ :
إن المفقــود إذا ظهــر حيــا فهــو أحــق بملكــه ،وزوجتــه ال تخــرج عــن كونهــا ملكــه بعقــد
نكاحهــا مــن آخــر ،ويمكــن الــرد علــى أصحــاب هــذا القــول بمــا ســبق بيانــه عــن عمــر بــن
الخطــاب وعــن غيــره مــن الصحابــة  -رضــي هللا عنهــم  ،-مــن تخييــر زوجهــا األول.
القــول الثالــث :ومفــاده تخييــر المفقــود بيــن زوجتــه ،وصداقهــا ،فــإن اختارهــا فهــي زوجتــه ،وإال
فهــي زوجــة الثانــي.
نوقشت أدلة هذا الرأي باآلتي:
قــال اإلمــام مالــك « :وأدركــت النــاس ينكــرون الــذي قــال بعــض النــاس علــى عمــر بــن الخطــاب
أنــه قــال يخيــر زوجهــا األول إذا جــاء فــي صداقهــا أو فــي امرأتــه»(((.
ويجــاب عنــه بـ ّ
ـأن هــذا المــروي عــن مالــك مفــاده أنهــم ال ينكــرون هــذا القــول مــع صحتــه عــن
(((السرخسي ،المبسوط)6/153(،؛ الكاساني ،بدائع الصنائع ،)6/296(،النووي ،روضة الطالبين)6/34( ،؛
الشربيني ،مغني المحتاج.)3/27( ،
(((ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد ،االستذكار ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1421 ،1هـ
2000/م.)6/130( ،
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عمــر -رضــي هللا عنــه  ،-ولكنهــم ال يرونــه صحيحــاً ،وال يعملــون بــه ،وذلــك أن مــن بنــى
بامرأتــه ثــم طــرأ مــا يوجــب الفرقــة فــا ســبيل لــه إلــى المهــر ،غيــر أن هــذا ال يؤثــر فيمــا ذكــره
العلمــاء مــن اإلجمــاع؛ ألن اإلجمــاع حصــل فــي أن يضــرب لهــا أجــل ،وتعتــد ،ثــم تســتبيح
النــكاح ،ولــو لــم يصــح ذلــك كلــه لــم يخيــر الــزوج بعــد ثبــوت حياتــه(((.
وقــال السرخســي« :وأمــا تخييــره إيــاه بيــن أن يردهــا عليــه وبيــن المهــر فهــو بنــاء علــى مذهــب
عمــر  -رضــي هللا عنــه  -فــي المــرأة إذا نعــي إليهــا زوجهــا فاعتــدت وتزوجــت ،ثــم أتــى الــزوج
األول حيـاً ،فإنــه يخيــر بيــن أن تُــرد عليــه ،وبيــن المهــر .وقــد صــح رجوعــه عنــه إلــى قــول علــي
 رضــي هللا عنــه  -فإنــه كان يقــول تــرد إلــى زوجهــا األول ويفــرق بينهــا وبيــن اآلخــر ولهــاالمهــر بمــا اســتحل مــن فرجهــا وال يقربهــا األول حتــى تنقضــي عدتهــا مــن اآلخــر «(((.
القول الرابع :يقول هذا الرأي إن المرأة تخير بين زوجها المفقود وبين زوجها الثاني.
ويجــاب عنــه :يكــون هــذا التخييــر صحيحـا ً لــو كانــت زوجــة لكليهمــا ،وهــذا غيــر صحيــح فــإن
أحدهمــا زوج لهــا ،واآلخــر ليــس بــزوج لهــا؛ فلــم تخيــر بينهمــا ،واألولــى أن يقــال :إنهــا إذا
اختــارت أحدهمــا ف ـرّق بينهــا ،وبيــن اآلخــر ،ثــم عقــد عليهــا مــن اختارتــه(((.
القــول الراجــح :أرى ترجيــح القــول الثانــي ،الــذي قــال بــه المالكيــة ،والحنابلــة فــي روايــة ،حيــث
ذهبــوا إلــى ّ
أن الزوجــة تكــون للــزوج الثانــي ،فدخــول الــزوج الثانــي بهــا يهــدم العقــد األول،
شــريطة أن يتزوجهــا الثانــي وهــو علــى غيــر علــم بحيــاة زوجهــا األول.
كمــا يأتــي ترجيــح هــذا القــول لضعــف األقــوال األخــرى؛ إذ القــول بأحقيّــة زوجهــا األول مطلقـاً،
فيــه إضــرار بحــق الــزوج الثانــي ،وحــق الزوجــة ،كمــا ّ
أن القــول بإفقــاد الــزوج األول حقّــه فــي
زوجتــه مطلقـاً؛ لفقــده ،فيــه ظلــم لــه ،إذ كيــف نفقــده حقّــه فــي زوجتــه وفيمــا دفــع مــن مهــر ،وأ ّمــا
القــول بتخييرهــا هــي بيــن أحدهمــا ،فــا أرى وجاهتــه؛ ألنّهــا ال تملكهمــا حتــى تختــار ،فالزوجــة
يملكهــا الــزوج ،ال العكــس.
ولعلّــه يدخــل هنــا ارتــكاب أخــف الضرريــن لدفــع أعظمهمــا خطــراً وضــرراً ،ففــي الحاليــن هنــاك
ضــرر ،لكـ ّ
ـن أحدهمــا أدنــى مــن اآلخــر ،فالضــرر الواقــع علــى الــزوج الثانــي بإبقــاء حــق الــزوج
األول ال يكــون كبيــراً إال إذا دخــل بزوجــة المفقــود.

((( الباجي ،شرح الموطأ.)3/296( ،
((( السرخسي ،المبسوط.)6/153(،
((( ابن قدامة ،المغني.)7/404(،
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عبدالله محمد ربابعة ( ) 322-295
رأي قانون األحوال الشخصية األردني في أثر عودة المفقود في حقّ استعادة زوجته بعد عقد
ثان عليها ،ودخوله بها:
زوج ٍ
يتجــه قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي إلــى ســقوط حــق المفقــود  -الــذي حكــم بموتــه -فــي
ـان عليهــا ،ودخولــه بهــا:
اســتعادة زوجتــه بعــد عقــد زوج ثـ ٍ
حيــث نــصّ قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي علــى ّ
أن ثبــوت حــق المفقــود بزوجتــه يبقــى
مالــم تتــزوج بآخــر ويدخــل بهــا ،وهــذا مــا جــاء فــي الفقــرة (ب) مــن الـــمادة ( »:)253إذا حكــم
بوفــاة المفقــود ثــم تحققــت حياتــه :ب .تعــود زوجتــه إلــى عصمتــه مــا لــم تتــزوج ويقــع الدخــول
بهــا» .فــإن دخــل بهــا غيــره ســقط حقّــه فــي إعادتهــا إلــى عصمتــه .وهــذا القــول هــو مــا قــال بــه
المالكيــة ،والحنابلــة فــي روايــة ،والــذي ر ّجــح فقه ـاً.
وينبغــي أن يُبيَّــن هنــا ّ
أن نــصّ القانــون علــى حــق الــزوج فــي إعــادة زوجتــه مــا لــم يدخــل بهــا
آخــر ال يكــون فــي حــال ت ـ ّم التفريــق بيــن المفقــود وزوجتــه بســبب طلــب الزوجــة التفريــق لفقــد
زوجهــا؛ إذ أثبــت قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي لزوجــة المفقــود الحــق فــي طلــب فســخ
العقــد بســبب فقــد زوجهــا ،وجــاء هــذا فــي الـــمادة ( « :)143لزوجــة المفقــود الــذي ال تعــرف
حياتــه مــن مماتــه ،الطلــب مــن القاضــي فســخ عقــد زواجهمــا؛ لتضررهــا مــن بعــده عنهــا ،ولــو
تــرك لهــا مــاالً تنفــق علــى نفســها منــه ،فــإذا لــم تعــرف حياتــه مــن مماتــه ،بعــد البحــث والتحــري
عنــه ،ففــي حالــة األمــن وعــدم الكــوارث يؤجــل األمــر أربــع ســنوات مــن تاريــخ فقــده ،فــإذا لــم
يمكــن أخــذ خبــر عــن الــزوج المفقــود ،وأصــرت الزوجــة علــى طلبهــا يفســخ عقــد زواجهمــا ،أمــا
إذا فقــد فــي حــال يغلــب علــى الظــن هالكــه فيهــا ،كفقــده فــي معركــة ،أو إثــر غــارة جويــة ،أو
زلــزال ،أو مــا شــابه ذلــك ،فللقاضــي فســخ عقــد زواجهمــا بعــد مضــي مــدة ال تقــل عــن ســنة مــن
تاريــخ فقــده بعــد البحــث والتحــري عنــه».
فــإذا تـ ّم فســخ عقــد األول بنــاء علــى طلــب زوجتــه فــا حـ ّ
ق للمفقــود فــي إعادتهــا ،إال بعقــد زواج
جديــد ،حتــى ولــو لــم يعقــد عليهــا آخــر.
كمــا أشــير هنــا إلــى ّ
أن القاضــي ال يتدخــل فــي التفريــق بســبب فقــد الــزوج إال إذا طلبــت الزوجــة
(((
ذلــك ،كمــا لهــا تأخيــر الطلــب عــن المــدة التــي نصــت عليهــا المــادة ( )143ســالفة الذكــر .

المبحــث الثالــث :أثــر عــودة المفقــود فــي حــق اســتعادة مالــه فــي الفقــه اإلســامي
والقانــون األردنــي:
إذا صــدر حكــم قضائــي بمــوت شــخص قــد غــاب ،فلــم تعلــم حياتــه مــن موتــه ،فاألصــل تقســيم
تركتــه بنــا ًء علــى موتــه الحكمــي ،وكمــا ظهــرت لنــا إشــكالية فــي حــال تحقــق حياتــه فيمــا يخــص
((( األشقر ،الواضح في شرح قانون األحوال الشخصية األردني ،ص.297
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اآلثار املرتتبة عىل عودة املفقود بعد الحكم باعتباره ميت ًا يف الفقه اإلسالمي والقانون األردين ( ) 322-295
زوجتــه ،تظهــر لنــا إشــكالية أخــرى متعلقــة بمالــه ،ولكــن -كمــا ســيظهر -الخــاف فيهــا ليــس
بقوتــه فــي ســابقتها؛ ولع ـ ّل ذلــك راجــع إلــى أنّهــا فــي األولــى متعلقــة بالزوجــة (أي اإلنســان)،
ّ
وألن بقــاء المــال ســهل إعــادة تملّكــه ،وليــس كذلــك
فــي حيــن مســألتنا هــذه متعلقــة بالمــال؛
الزوجــة ،التــي لهــا إرادة ،وكذلــك وجــود زوج آخــر ،كمــا م ـ ّر فــي بعــض الحــاالت.
هذا ويقسم مال المفقود بين ورثته الموجودين في اليوم الذي اعتبر فيه ميتاً.
ويــراد بمالــه هنــا مــا ثبــت لــه حــال حياتــه قبــل فقــده ،ومــا ثبــت لــه أثنــاء فقــده مــن أقاربــه الذيــن
هــو مســتحق ألخــذ نصيبــه مــن تركاتهــم.
ويأتي هذا المبحث في مطلبين ،هما:
المطلب األول :أثر عودة المفقود في حق استعادة ماله الثابت له قبل فقده.
المطلب الثاني :أثر عودة المفقود في حق استعادة ماله المستحق خالل فقده.
وبيانه:
ق استعادة ماله الثابت له قبل فقده:
المطلب األول :أثر عودة المفقود في ح ّ
قبــل الحديــث عــن أثــر عــودة المفقــود فــي ح ـ ّ
ق اســتعادة مالــه الثابــت لــه قبــل فقــده فــي الفقــه
اإلســامي ،يُذكــر ّ
أن مــال المفقــود الثابــت لــه قبــل فقــده يشــمل مــا بقــي دون قســمة علــى الورثــة،
أو الــذي قســم عليهــم ،كمــا يشــمل مالــه الــذي كان قــد أوصــى بــه لغيــره؛ لــذا يشــمل هــذا المطلــب
مســألتين ،همــا:
المســألة األولــى :أثــر عــودة المفقــود فــي ح ـ ّ
ق اســتعادة مالــه الثابــت لــه قبــل فقــده ،ســواء قســم
علــى الورثــة أم لــم يقســم ،وال ب ـ ّد مــن تحريــر مح ـ ّل النــزاع فــي هــذه المســألة:
أوالً :محل ّ االتفاق بين الفقهاء:
اتفــق الفقهــاء علــى أنّــه إذا تحققــت حيــاة المفقــود وكان مالــه غيــر مقســوم علــى الورثــة ،فهــو
أح ـ ّ
ـاض أو حكــم حاكــم؛ ألنّــه مالــه.
ق بمالــه ،وال يحتــاج إلــى قضــاء قـ ٍ
كمــا اتفــق الفقهــاء علــى ّ
أن مالــه الــذي قســم علــى الورثــة إن كان موجــوداً ولــم يســتهلك أو يتلــف،
فهــو أحق بــه(((.
(((السرخسي ،المبسوط ،)11/42(،حاشية ابن عابدين ،)4/597(،الدردير ،الشرح الكبير( ،)2/482حاشية
الشرقاوي ،)2/328( ،البهوتي ،كشاف القناع ،)4/516( ،ابن مفلح ،الفروع.)5/37-38( ،
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عبدالله محمد ربابعة ( ) 322-295
ثانيـاً :محـ ّل الخــاف :اختلــف الفقهــاء فــي مــا إذا تـ ّم تقســيم المــال علــى الورثــة وتـ ّم اســتهالكه،
فهــل يضمنــه لــه الورثــة ،أو يعــود علــى الورثــة بمــا هــو موجــود دون مــا اســتهلك ،وجــاء
اختالفهــم علــى قوليــن ،علــى النحــو اآلتــي:
القــول األول :ذهــب الحنفيــة والحنابلــة فــي روايــة إلــى أن المفقــود إن عــاد حي ـاً ،فإنــه ال يرجــع
علــى الورثــة بمــا أنفقــوه أو تصرفــوا فيــه مــن تلــك األمــوال التــي انتقلــت إليهــم ميراثـا ً بعــد الحكــم
بمــوت المفقــود(((.
ويمكــن االســتدالل لهــذا القــول ،بـ ّ
ـأن مــا أنفقــوه ،أنفقــوه بنــاء علــى إذن القاضــي الــذي أصــدر
حكم ـا ً بوفــاة مورثهــم ،فهــم مســتحقون لــذاك المــال ،فــا عــودة لمورثهــم عليهــم بــه ،وأ ّمــا مــا
باعــوه وبقــي ثمنــه فيــر ّد لمورثهــم كبقيــة مالــه الموجــود.
القــول الثانــي :ذهــب المالكيــة والشــافعية و الحنابلــة فــي روايــة إلــى ّ
أن المفقــود يرجــع علــى
الورثــة بجميــع تركتــه ،ولــو بعــد تقســيمها علــى الورثــة ،ســواء مــا تـ ّم اســتهالكه أم مــا بقــي دون
اســتهالك(((.
ويمكــن االســتدالل لهــذا القــول بـ ّ
ـأن الورثــة أنفقــوا مــاالً ،وتصرفــوا فيــه ،بوجــه مشــروع ،ث ـ ّم
تبيّــن لهــم بثبــوت حيــاة مورثهــم ،فســاد تصرفهــم ،وعــدم أهليتهــم لــه ،فيضمنــوا مــا أتلفــوا وأنفقــوا.
وال شــك أنّــه يســتثنى مــا أنفقــوه مــن مــال كنفقــة واجبــة لهــم فتــرة غيــاب المفقــود ،إن كانــوا
مســتحقي النفقــة علــى مورثهــم وهــذا ال خــاف فيــه بيــن الفقهــاء.
الــرأي الراجــح :بعــد هــذا العــرض أرى ترجيــح القــول األول ،حيــث يرجــع المفقــود علــى
الورثــة بمــا بقــي مــن تركتــه ،وأ ّمــا مــا اســتهلك منهــا ،فــا يعــود علــى الورثــة بضمانــه؛ ّ
ألن
الورثــة تصرّفــوا فــي التركــة بنــاء علــى حكــم القاضــي بوفــاة مورثهــم ،وكمــا هــو معلــوم مــن
شــروط الميــراث مــوت المــورّث ،فثبــت لهــم االســتحقاق فــي التركــة ،فــإذا تبينــت حيــاة مورثهــم،
عــاد عليهــم بمــا بقــي؛ ّ
ألن تكليفهــم بإرجــاع مــا أنفقــوا فيــه حــرج عليهــم ،وكذلــك الحــال فــي مالــه
الــذي هــو مســتحق لــه مــن مورثيــه مــن أقاربــه الذيــن ماتــوا خــال فقــده.
أثر عودة المفقود في حقّ استعادة ماله الثابت له قبل فقده في قانون األحوال الشخصية األردني:
وفيمــا يخــصّ مــال المفقــود فقــد نــصّ قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي علــى أنّــه فــي حــال
صــدور حكــم قضائــي باعتبــار المفقــود ميتـا ً تقســم تركتــه بيــن ورثتــه الموجوديــن وقــت الحكــم،
((( السرخسي ،المبسوط)11/42( ،؛ ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين.)4/597( ،
(((الدسوقي ،حاشية الدسوقي( ،)2/482الدردير ،الشرح الكبير،)2/482(،حاشية الشرقاوي ( ،)2/328البهوتي،
كشاف القناع ،)4/516( ،ابن مفلح ،الفروع.)5/37-38( ،
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وجــاء هــذا فــي الفقــرة (ب) مــن المــادة ( ،)252ونصّهــا »:الحكــم بمــوت المفقــود يرتــب عليــه
مــا يلــي :ب :تقســم تركتــه بيــن ورثتــه الموجوديــن وقــت الحكــم ».
ق بمالــه ،كمــا ّ
فــإذا تحققــت حيــاة المفقــود وكان مالــه غيــر مقســوم علــى الورثــة ،فهــو أحـ ّ
أن مالــه
الــذي قســم علــى الورثــة إن كان موجــوداً ولــم يســتهلك أو يتلــف ،فهــو أحــق بــه ،وأ ّمــا فيمــا
يتعلــق بالمســألة التــي اختلــف فيهــا الفقهــاء وهــي إذا تـ ّم تقســيم المــال علــى الورثــة وتـ ّم اســتهالكه،
فهــل يضمنــه لــه الورثــة ،أو يعــود علــى الورثــة بمــا هــو موجــود دون مــا اســتهلك ،فقــد أخــذ
قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي فيهــا بمــا ذهــب إليــه الحنفيــة والحنابلــة فــي روايــة ،حيــث
نــصّ قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي فــي الفقــرة (أ) مــن المــادة ( )253علــى أنّــه إذا حكــم
بوفــاة المفقــود ثــم تحققــت حياتــه ،فإنّــه يرجــع علــى الورثــة بتركتــه مــا عــدا مــا اســتهلك منهــا.
المســألة الثانيــة :أثــر عــودة المفقــود فــي حـ ّ
ق اســتعادة مالــه الثابــت لــه قبــل فقــده ،والــذي كان قــد
أوصــى بــه لغيــره:
وأمــا فيمــا يخــصّ وصيــة المفقــود والتــي هــي تمليــك فــي التركــة مضــاف إلــى مــا بعــد المــوت
صــى لهــم ،فهــو
بطريــق التبــرع((( .فلــو تحققــت حيــاة المفقــود وكان مالــه غيــر مقســوم علــى المو َ
أحـ ّ
ـاض أو حكــم حاكــم الســتعادة مالــه؛ ألنّــه مالــه ،وال يثبــت
ق بمالــه ،وال يحتــاج إلــى قضــاء قـ ٍ
الموصــي ،وهــذا تخريــج علــى اتفــاق الفقهــاء علــى ّ
أن ثبــوت
وال يلــزم اإليصــاء إال بثبــوت مــوت
ِ
حيــاة الشــخص يثبــت لــه حــق الرجــوع فــي مالــه قبــل تقســيمه علــى الورثــة .
صــى لهــم ،علــى نحــو مــا تقــدم فــي رجــوع
ويجــري خالفهــم فــي حــال إخــراج الوصيــة للمو َ
المــورث علــى الورثــة.
وعليــه أرى أن يرجــع إلــى المفقــود مــن الموصــى لهــم مــا بقــي مــن المــال الموصــى بــه ،وأ ّمــا مــا
اســتهلك منــه ،فــا يعــود عليهــم بضمانــه؛ ّ
ألن الموصــى لهــم تصرّفــوا فــي المــال بنــاء علــى حكــم
الموصــي ،وكمــا هــو معلــوم مــن شــروط تنفيــذ الوصيــة بعــد مــوت الموصــي،
القاضــي بوفــاة
ِ
كمــا تبيّــن مــن تعريفهــا ،فثبــت لهــم االســتحقاق فــي الوصيــة ،فثبــوت حكــم الوصيــة بعــد مــوت
الموصــي؛ لتعلقهــا بــه ،وألنهــا عطيــة أو تبــرع لــم يتــم ،وينجــز بالمــوت ،فــإذا تبينــت حيــاة
الموصــي ،عــاد علــى الموصــى لهــم بمــا بقــي؛ ّ
ألن تكليــف الموصــى لهــم بإرجــاع مــا أنفقــوا فيــه
ِ
حــرج عليهــم(((.

((( ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار .648 / 6
(((ابن عابدين ،رد المحتار على الدر المختار  ،421 / 5والحطاب ،مواهب الجليل  ،367 / 6والشربيني ،مغني
المحتاج  ،53 / 3والنووي ،روضة الطالبين 142 / 6ـ ،143والبهوتي ،كشاف القناع  348 / 4وما بعدها.
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عبدالله محمد ربابعة ( ) 322-295
وأ ّمــا وصيــة المفقــود فــي القانــون األردنــي :فقــد نــصّ قانــون األحــوال الشــخصية األردنــي فــي
الـــمادة ( :)254علــى ّ
أن «الوصيــة تصــرف بالتركــة مضــاف إلــى مــا بعــد مــوت الموصــي».
وبمــا ّ
أن المــوت قــد انتفــى فتبطــل الوصيــة.
صــى لــه
وهــذا مــا أكدتــه الـــمادة ( )257حيــث نصــت علــى « :تلــزم الوصيــة بقبولهــا مــن المو َ
صراحــة أو داللــة بعــد وفــاة الموصــي ،وتــرد بردهــا صراحــة بعــد وفــاة الموصــي».
فيفهــم مــن هــذا ّ
أن المعتــد بــه للوصيــة قبــوال ورداً وتنفيــذا هــو مــوت الموصــي ،فــإذا ظهــرت
حياتــه فــا عبــرة بمــا جــرى علــى الوصيــة.
وأ ّمــا مــا يرجــع بــه مــن ظهــرت حياتــه مــن الوصيــة التــي تمــت قســمتها علــى الموصــى لهــم،
فلــم أجــد فيــه ن ّ
صـا ً للقانــون األردنــي ،ولعلّــه يطبــق فيــه مــا تــم مــن تقســيم للتركــة علــى الورثــة،
فيعــود علــى الموصــى لهــم بمــا بقــي مــن مالــه.
المطلب الثاني :أثر عودة المفقود في حق استعادة ماله المستحق خالل فقده:
يأتــي هــذا المطلــب ليســلط الضــوء علــى حــق المفقــود الــذي حكــم بموتــه فــي اســتعادة مــا كان
مســتحقا ً لــه مــن غيــره ميراث ـاً ،خــال م ـ ّدة فقــده؛ فالمطلــب األول بيّــن حقّــه فــي اســتعادة مالــه
بصفتــه ُمو ِّرث ـاً ،وهنــا حقّــه فــي اســتعادة مالــه بصفتــه وارث ـا ً مــن غيــره.
فــإذا كان المفقــود وارثـا ً لغيــره فإنــه يحجــز لــه نصيبــه مــن تركــة المــو ِّرث ،وبعــد الحكــم بموتــه
يــرد ذلــك المــال المحجــوز إلــى ورثــة مورثــه ،حســب حصصهــم فيمــا لــو كان المفقــود ميتـا ً وقــت
مــوت مورثهــم((( ،فــإن ظهــر المفقــود حيـا ً بعــد الحكــم بموتــه فقــد اختلــف الفقهــاء فــي مــدى حقّــه
فــي اســتعادته لمالــه الــذي ثبــت لــه حــال فقــده (((.
وتُخـرّج هــذه الحالــة علــى أقــوال الفقهــاء علــى ّ
أن ثبــوت حيــاة الشــخص يثبــت لــه حــق الرجــوع
فــي مالــه الثابــت لــه قبــل فقــده ،وفــق مــا يأتــي:
حيــث اتفــق الفقهــاء علــى أنّــه إذا تحققــت حيــاة المفقــود الــذي حكــم بموتــه ،وكان نصيبــه (حصّتــه)
ق بــه؛ ألنّــه مالــه ،كمــا اتفــق الفقهــاء علــى ّ
مــن مورثــه غيــر مقســوم علــى الورثــة ،فهــو أحـ ّ
أن
(((
ً
نصيبــه ذلــك إن قســم علــى ورثــة مورثــه وكان موجــودا ولــم يســتهلك أو يتلــف ،فهــو أحــق بــه .
(((لبيان كيفية ح ّل المسائل المتعلقة بميراث المفقود من غيره ،انظر :رحّال ،عالء الدين؛ أبو البصل ،عبدالناصر،
الواضح في الميراث ،مكتبة دار العلوم الهندسية ،إربد ،د.ط ،د.ت( ،ص.)163-165
(((انظر :السرخسي ،المبسوط ،)11/42( ،الدسوقي ،حاشية الدسوقي ( ،)2/482حاشية الشرقاوي (،)2/328
البهوتي ،كشاف القناع( ،)4/466بتصرّف.
(((انظر :السرخسي ،المبسوط ،)11/42(،حاشية ابن عابدين ،)4/597(،الدردير ،الشرح الكبير( ،)2/482حاشية
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واختلــف الفقهــاء فــي مــا إذا تـ ّم اســتهالك نصيبــه ،فهــل يضمنــه لــه الورثــة الذيــن أخــذوه ،أو يعــود
علــى الورثــة بمــا هــو موجــود دون مــا اســتهلك ،وجــاء اختالفهــم علــى قوليــن ،كمــا ســبق فــي
اختالفهــم فــي حــال كان المفقــود ُمو ِّرثـا ً((( ،علــى النحــو اآلتــي:
القــول األول :ذهــب الحنفيــة والحنابلــة فــي روايــة إلــى أن المفقــود إن عــاد حي ـاً ،فإنــه ال يرجــع
علــى ورثــة مورثــه بمــا أنفقــوه أو تصرفــوا فيــه مــن تلــك األمــوال التــي انتقلــت إليهــم ميراثـا ً بعــد
الحكــم بمــوت المفقــود(((.
ويمكــن االســتدالل لهــذا القــول ،بـ ّ
ـأن مــا أنفقــوه ،أنفقــوه بنــاء علــى إذن القاضــي الــذي أصــدر
حكم ـا ً بوفــاة مورثهــم ،فهــم مســتحقون لــذاك المــال ،فــا عــودة لمورثهــم عليهــم بــه ،وأ ّمــا مــا
باعــوه وبقــي ثمنــه فيــر ّد للمفقــود كبقيــة مالــه الموجــود.
القــول الثانــي :ذهــب المالكيــة والشــافعية و الحنابلــة فــي روايــة إلــى ّ
أن المفقــود يرجــع علــى ورثــة
مورثــه بجميــع حصتــه التــي أخذوهــا ،ولــو بعــد تقســيمها عليهــم ،ســواء مــا ت ـ ّم اســتهالكه أم مــا
بقــي دون اســتهالك (((.
ويمكــن االســتدالل لهــذا القــول بـ ّ
ـأن ورثــة مورثــه أنفقــوا مــاالً ،وتصرفــوا فيــه ،بوجــه مشــروع،
ث ـ ّم تبيّــن لهــم بثبــوت حيــاة المفقــود ،فســاد تصرفهــم ،وعــدم أهليتهــم لــه ،فيضمنــوا مــا أتلفــوا
وأنفقــوا.
الــرأي الراجــح :بعــد هــذا العــرض أرى ترجيــح القــول األول ،حيــث يرجــع المفقــود علــى ورثــة
مورثــه ،الذيــن أخــذوا حصتــه مــن مورثــه بمــا بقــي مــن حصّتــه ،وأ ّمــا مــا اســتهلك منهــا ،فــا
يعــود عليهــم بضمانــه؛ ألنّهــم تصرّفــوا فيــه بنــاء علــى حكــم القاضــي بوفــاة مــن شــاركهم فــي
ميــراث مورثهــم.
كمــا يفهــم مــن النــصّ القانونــي ّ
أن للمفقــود  -الــذي ظهــرت حياتــه بعــد صــدور الحكــم بموتــه -
اســتعادة مالــه الــذي ثبــت لــه أثنــاء فقــده ،والــذي هــو مســتحق لــه مــن مورثيــه مــن أقاربــه الذيــن
ماتــوا خــال فقــده ،فيعــود علــى الذيــن أخــذوا نصيبــه بمــا بقــي ال بمــا تــم اســتهالكه ،وذلــك مــن
خــال مــا جــاء فــي الفقــرة (أ) مــن المــادة ( )253المشــار إليهــا ســابقاً ،وهــذا مــا تـ ّم ترجيحــه فقهـاً.
الشرقاوي ،)2/328( ،البهوتي ،كشاف القناع ،)4/516( ،ابن مفلح ،الفروع ،)5/37-38( ،بتصرّف.
((( انظر( :المطلب األول ،المسألة األولى).
((( انظر :السرخسي ،المبسوط)11/42( ،؛ ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،)4/597(،بتصرّف.
(((انظر :الموّاق ،التاج واإلكليل( ،)8/609الدسوقي ،حاشية الدسوقي( ،)2/482حاشية الشرقاوي (،)2/328
البهوتي ،كشاف القناع ،)4/516( ،ابن مفلح ،الفروع ،)5/37-38( ،بتصرّف.
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الخاتمة :بعد هذه الدراسة يتبين لي جملة من النتائج والتوصيات:
أوالً :أه ّم النتائج:
1 .1المفقــود يشــمل كل مــن خــرج مــن بيتــه ولــم يعــد ،وانقطعــت أخبــاره ،فــا تعلــم حياتــه مــن
موتــه ،ويخــرج منــه األســير والســجين؛ ألنهمــا معلومــا الحيــاة.
2 .2يبقــى المفقــود حيــا ً حتــى يصــدر الحكــم القضائــي بوفاتــه بعــد البحــث والتحــري ،وبعــد
إجــراءات قانونيــة.
3 .3المفقــود أحــق بزوجتــه مادامــت لــم تنكــح ،أو مــا دامــت فــي فتــرة التربــص والعــدة ،وقبــل
دخــول الثانــي بهــا ،فــإن عــاد فهــي زوجتــه بالعقــد األول.
4 .4إذا ظهــر المفقــود حيـاً ،وكانــت قــد تزوجــت امرأتــه ،ودخــل بهــا الثانــي ،فيســقط حــق الــزوج
األول؛ موازنــة بيــن المصالــح وارتكابـا ً ألخــف الضرريــن.
 5 .5يرى قانون األحوال الشخصية األردني أحقيّة المفقود في زوجته ،ما لم تزوج بآخر ويدخل
بها ،وما لم يكن قد صدر حكم قضائي بفسخ نكاح المفقود من زوجته بناء على طلبها.
6 .6إذا حكــم بوفــاة المفقــود ثــم تحققــت حياتــه ،فإنّــه يرجــع علــى الورثــة بمــا بقــي مــن تركتــه ال
مــا تـ ّم اســتهالكه منهــا وكذلــك الحــال فيمــا يخــص وصيتــه.
7 .7يرجــع المفقــود الــذي حكــم بموتــه علــى الورثــة الذيــن أخــذوا حصتــه مــن مورثــه بمــا بقــي
مــن حصّتــه ،وأ ّمــا مــا اســتهلك منهــا ،فــا يعــود علــى الورثــة بالضمــان؛ ّ
ألن الورثــة تصرّفوا
فيهــا بنــاء علــى حكــم القاضــي بوفــاة مــن شــاركهم فــي ميــراث مورثهــم.
ثانياً :التوصيات:
لعلّي في نهاية بحثي هذا أضع توصيتين رأيتهما جديرتين باالهتمام ،هما:
1 .1أن تطلب الزوجة التي يطول فقد زوجها التفريق بسبب فقده وفق ما يعطيها القانون ذلك إن
رغبت بالزواج بغيره؛ حتى ال يبقى خالف في مدى حق الزوج المفقود في عودة زوجته له
إن ظهرت حياته؛ ألن التفريق بسبب الفقد ينهي الزواج األول وتبدأ الزوجة حياة جديدة .وجاء
هذا في الـمادة ( « :)143لزوجة المفقود الذي ال تعرف حياته من مماته ،الطلب من القاضي
فسخ عقد زواجهما؛ لتضررها من بعده عنها.»......
2 .2االســتفادة مــن وســائل التكنولوجيــا الحديثــة (الفيــس بــوك ،وتويتــر ،والمواقــع اإللكترونيــة،
ونحوهــا ) فــي البحــث والتحــري عــن المفقــود قبــل الحكــم باعتبــاره ميتـاً.
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The Implications of the Return of the Missing After
the Judgment as Dead in the Islamic Fiqh and
Jordanian Law
Abdullah M. Rababah
Faculty of Shariah and Islamic Studies - Yarmouk University
Irbid - Jordan

Abstract
This research aims to restore the rights of a missing person who was declared
dead in terms of restoration of his wife according to the marriage contract, and
the right to recover his money. This study has addressed these issues in three
sections, the first expounds the concept of missing and judgment with regard to
his death. The second part deals with the impact of the return missing on his
wife and the third section shows the impact of the missing person’s right to his
money.
The study came to the conclusion that the missing deserves his wife as long
as she is not married, or as long as she is during the period of watching and
waiting, and before the second husband has consummated the marriage, but if the
missing person comes back, and his wife had been married and the marriage was
consummated by the second, the first husband is given the choice between his
wife and her dowry. According to Jordanian law, the missing the eligibility to the
missing in his wife, unless she married another person and a judicial sentence has
been issued effectively to dissolve the marriage at the request of the wife.
With regard to the right of the missing person’s money , he has the right to it
unless it is divided among the inheritors. If it has divided, he takes what is left of
it, but not they had spent.
Key words: Missing, Death, Legacy, Marriage, Disperse, Money.
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