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 قرار المشرفا

 

 

 

القانون والشرٌعة  بٌن)احكام المفقود  الموسوم اشهد واقر ان هذا البحث

قد جرى تحت اشرافً فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة_  االسالمٌة(

 جامعة دٌالى  كجزء من متطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس فً القانون .
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   د. احمد علً برٌسم 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

ا الَِّذٌن   { ْتُهمْ  إِذ  اب  ة   أ ص  ا ق الُوا ُمِصٌب  ا لِِلَِّ  إِنَّ إِنَّ هِ  و  ٌْ اِجُعون   إِل   } ر 

 

 

 صدق هللا العظٌم

 ( 651سورة البقرة اآلٌة )
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 االهداء

 

الى والطٌب فٌهما  ةحمرهللا مرضاته برضاهما واودع اللى الذٌن اشترط ا   

 الذٌن كان لهما الفضل وكل الفضل فً تربٌتً وتعلٌمً والدّي الكرٌمٌن ،

 الى اجمل هدٌه قدماها لً :اخوتً االعزاء

 واألفكار والتسهٌالت المساعدات لنا وقدموا دربنا فً التفاؤل زرعوا منالى كل 

 الشكر كل منا فلهم بذلك بدورهم ٌشعرواان  دون ربما والمعلومات،

من ترك فً الفؤاد الى من عرفتنً بهم الحٌاة وجمعتنً بهم اجمل الذكرٌات الى 

 ذكراه 

  الى الذٌن جمعتنً بهم االٌام الى من تحلوا بالوفاء .اصدقائً

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث   
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 شكر وعرفان

 

د سٌدنا والمرسلٌن األنبٌاء أشرف على والسالم والصالة العالمٌن رب هلل الحمد  محمَّ

 .. وبعد الدٌن، ٌوم إلى بإحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعلى

 الحمد فله بفضله، العمل هذا إنجاز لً أتاح حٌث فضله على تعالى هللا أشكر فإنً

  وآخراا  أوالا 

هذا  (ألشرافه على برٌسم علً احمد)اتوجه بالشكر والتقدٌر لفضٌلة الدكتور  فإننً

ومنحنً من وقته وجهده وغمرنً بلطفه وكرم اخالقه، وامدنً بالتوجٌه  البحث

 واالرشاد حتى تم هذا البحث فجزاه هللا خٌر الجزاء 

( لكونه قد ساهم فً علً عباس بكركما اتوجه بالشكر والتقدٌر الى فضٌلة الدكتور )

 والنصائح فأدامهم هللا لكل خٌراعطائً االرشادات 

بجزٌل الشكر والعرفان الى اساتذتً فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة كما اتقدم 

فلوالهم لما وصلنا الى مانحن علٌه ؛كما اتقدم بجزٌل الشكر الى اعضاء لجنة 

 .المناقشة لتفضلهم باالطالع وقرأت هذا البحث 

وال ٌسعنً فً ختام هذا اال ان اتقدم بجزٌل الشكر الى كل موظفً مكتبة كلٌة 

نون والعلوم السٌاسٌة لما قدموا من تسهٌالت فً الحصول على بعض الكتب القا

 فجزاهم هللا خٌر جزاء .

 

 

 

 

 الباحث                                                                         
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 : المقدمة

 محمد سٌدنا المرسلٌن اشرف على والسالم ؛والصالة العالمٌن رب هلل الحمد    

 الدٌن ٌوم الى بهداه واهتدى دربه على سار من وعلى االمٌن الواعد الصادق

 

 ...أمابعد

 أي الظهور الحالتٌن هاتٌن فً ،والغالب الموت ثم الحٌاة بحالتٌن االنسان ٌمر       

 كون وهً نادرة حالة هناك والكن طبٌعً بشكل الحٌاة فارق قد االنسان كون

 وطغٌان قهر من االخٌرة اآلونة هذه فً العالم استهدف لما ونظرا مفقودا الشخص

 األبرٌاء من الكثٌر فقدان فً أثرها اإلرهابٌة والهجمات الحروب تركت حٌث

 بالموتى نتفاجأ حادثة كل اثر فعلى والطائرات السفن حوادث كثرت وكذألك

 الشؤن؟ من ذألك وغٌر وزوجاتهم ألموالهم بالنسبة هؤالء حكم فما والمفقودٌن

 به ٌتعلق ما وكل المفقود احكام على التعرف فً ملحه الضرورة باتت ذألك اجل من

 المفقود احوال على التعرف فً مهم دور للفقهاء كان ؛فقد وقانونٌة شرعٌة امور من

 مفقودا الشخص فٌها ٌكون التً الحالة اساسها على حدده زمنٌه مدد وضعوا فقد

 وبٌاناا  للمفقود تعرٌفا االسالمٌة المذاهب من مذهب لكل كان ذألك اساس ؛وعلى

 حسب كال انواع الى المفقود الفقهاء بعض قسموا ؛وقد بموته بها ٌحكم التً للمدة

 . بها فقد التً والحالة الظروف نوع

 المدنً القانون تناول فقد المفقود احوال تناول فً دورا للقانون كان ذألك الى اضافه

 وقد المفقود احوال الشخصٌة االحوال وقانون القاصرٌن رعاٌة وقانون العراقً

 وهذه  المعنى فً متشابهة الصٌاغة فً متفاوتة بتعارٌف المفقود منهم كل عرفوا

 الشخصٌة االحوال محكمة الى ذألك بعد امره واحالة المفقود احوال نظمت القوانٌن

 دعوى اقامة وهٌه شرط على واالثار االحوال هذه ترتٌب فً القانون اشترط وقد

 واجراءات الدعوى اقامة فً شروط واشترط االثار هذا ترتٌب ٌتم لكً الفقدان

 . اقامتها

 

 :البحث طبٌعة

 الشخص حٌاة على تحدث التً االستثنائٌة المسائل من مسألة البحث هذا ٌتناول     

 للتعرف البحث هذا فً قصدت ذألك اجل ومن فقدانه الى الحالة بطبٌعة تؤدي حٌث
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 اإلسالمٌة الشرٌعة على ذألك على معتمد المفقود بأحكام المتعلقة النظر وجهات على

 . ذألك من القانون وموقف(  هللا رحمهم) واجتهادهم الفقهاء قالوه وما الغراء

  

 :الدراسة مشكلة

 حاجة ومعالجتها المفقود قضٌة ان لسبب الموضوع هذا فً اكتب ان رأٌت     

 خلفته ولما ومفقودٌن، قتلى من الحروب خلفته لما حٌاتنا، فً وضرورٌة ملحة

 ٌعرف ال كما وفاته؟ من حٌاته معرفة ٌمكن ال المفقود ولكون مفقودٌن من الهجرة

 .المفقود أحكام بٌان الضروري فمن مكانه؟

 

 :البحث اهمٌة

 من ألكثر وذألك ، والقانون االسالمٌة الشرٌعة فً بالغة اهمٌة المفقود لبحث   

 : اعتبار

 وٌتم مماته او اتهٌح   تعرف واال أخباره انقطعت الذي الغائب هو المفقود -1

 المحكمة من بقرار المفقود وفاة عن االعالن

ٌبة وتنتها  -7  على قاطع دلٌل قام أذا بموتة تحكم أن وللمحكمة المفقود بموت الغ 

  وفاته

 النظر لفت مع الكثٌر بال تشغل التً المهمة المسائل من المفقود مسألة ان -4

 اجل ومن باهله حلة قد مصٌبه فقده مجرد الن اعزب او متزوجا المفقود كون عن

 .بخصوصه والقانونً الشرعً والحكم خبره على التعرف ٌجب ذألك

 زوجة المجتمع فً وله ٌكون وقد االمة هذا من جزء وهوه ، لبنه المفقود ان -3

  الفقدان بعد زوجته مصٌر معرفة من والبد

 التركة من جزء الٌة وتؤل امه او ابوه ،فٌموت المفقود غٌاب فترة تطول قد -5

 هذا خالل من معرفته سٌتم ما وهذا ال ام منها ٌرث هل التركة هذه مصٌر فما

   البحث

 االمد علٌها ٌطول وقد عمرها مقتبل فً تكون وقد زوجه للمفقود تكون قد -6

 ولم النفس سكون لها ٌتحقق ولم بكنفه تستظل لم كنها ال زوج عصمة فً فهً

 ذألك اثر على الزوجة حال بٌان الضروري من وجدة لذألك وفاته من تتحقق
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 :البحث صعوبة

 بعض الى الوصول صعوبة منها الصعوبات بعض واجهت هذا بحثً كتابة اثناء  

 والمدة المفقود بحق قٌلة التً اآلراء وكثرة  المكاتب فً اتاحتها ولعدم المصادر

 المفقود احكام تناول الذي بالقانون اإلحاطة وصعوبة بموته بها ٌحكم التً الزمنٌة

  مفصل بشكل

 

 فكان مطلبان على مبحث كل ٌحتوي حٌث مبحثان الى هذا بحثً قسمت ولقد

 تعرٌف االول المطلب فً تناولة حٌث مطلبان الى مقسم بدوره الذي االول المبحث

 انتهائه ومدة الفقد انواع به تناولة الثانً المطلب وفً وشرعا وقانونا لغة المفقود

 . الفقدان حالة بها تنتهً التً الحاالت وبٌنت

 ،حٌث وشرعا قانونا الشخص فقد على المترتبة االثار ٌشمل الثانً والمبحث      

 على المترتبة القانونٌة االثار االول بالمطلب تناولة مطلبٌن الى المبحث هذا قسمت

 االثار تناولة الثانً المطلب وفً أحكامه، تناولة التً القوانٌن وماهً الشخص فقدان

 .والزوجٌة والوصٌة المٌراث االثار هذه ومن شرعا الفقد على المترتبة

 

 

 

 الباحث                                                     

 

 

 المبحث االول

 علٌهثار المترتبة واآل انواعهو ماهٌة المفقود
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 : تعرٌف المفقود  المطلب  االول

 

 تعرٌف المفقود لغةا اوالُ: 

 ٌقال :  فقود وفقدانا و‘  اا المفقود مشتق من الفاقد؛ وفعله فقد ٌفقد فقد   

  فهو فقٌد ومفقود اذا عدمه  الشًء فقد

الذي ٌأتً المصدر االول ومنها القران الكرٌم  اللغوٌة الدالئل فًوقد وردة الكثٌر 

من مصادر الغه لكونه كالم هللا المنزل على الرسول الكرٌم والذي تحدى به هللا 

 التً تبٌن معنى وداللة المفقود تعالى العرب جمٌعا 

: رٌمالك العزٌز التنزٌل وفً
((

رَ  َوَتَفقَّدَ  ٌْ ًَ  َما َفَقالَ  الطَّ  ِمنَ  َكانَ  أَمْ  اْلُهْدُهدَ  أََرى اَل  لِ

ٱْلَغآِئِبٌنَ 
 ))1

  

وقوله تعالى 
((

قالوا واقبلوا علٌهم ماذا تفقدون 
))7

 

 : وقوله تعالى
((
 اْلَملِكِ  ُصَواعَ  َنْفِقدُ  

))4 

وكان للعرب نصٌبا فً الدالله على المفقود 
 

  ولدها او زوجها مات التً امرأة على( الفاقد) كلمة تطلق والعرب))

(( زوجها موت بعد للمتزوجة اٌضا وٌقال
3

 

 

 

 

 تعرٌف المفقود قانوناا ثانٌا: 

                                                           
1
 41سورة النمل االٌة - 
7
 21سورة ٌوسف اآلٌة  - 
4
 27 اآلٌةسورة ٌوسف  - 
3
  11ص ،احمد حسن الطه ،احكام المفقود واالسٌر فً الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون  - 
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ان اغلب التشرٌعات والقوانٌن العراقً والخاصة بالمفقود قد وضعت تعارٌف        

 21فً قانون رعاٌة القاصرٌن رقم  محددة للمفقود فقد ورد تعرٌف المفقود

 : بانه منه 16 المادةفقد ورد فً 1111لسنه

((
مماته أو حٌاته تعرف ال و اخباره انقطعت الذي الغائب 

 ))
وغالبا ما ٌكون للمفقود 

زوجه او زوجات واوالد والبد من معرفة ما ٌؤول الٌه امرها على اعتبار ان حٌاته 

والغالب ان للمفقود معلومة لنا فال نحكم بموته اال بٌقٌن فٌبقى ما كان على ما كان 

 عن ادارة اموال هذا المفقود المسؤولمال فالبد ان نعرف من 
1

 

 

 المفقود فً القانون المدنً العراقً وعرفكما ورد تعرٌف 

((
 كل طلب على بناء مفقوداا  بكونه  ٌحكم ، مٌت أم هو احً ٌعلم ال بحٌث غاب من

 شان ذي
))7

 

 1121لسنة  1من قانون الخدمة والتقاعد العسكري المرقم  71وعرفته المادة 

 الملغً بانه

(
بسببه او بالواجب، قٌامه اثناء مصٌره ٌعلم وال ٌفقد الذي الشرطة رجل

)
 

 

 كما ٌمكن تعرٌف المفقود:

((موته او حٌاته تعلم وال مكانه ٌعرف ولم اخباره انقطعت الذي الغائب هو))
4

 

 

 

 

 

 

 تعرٌف المفقود شرعاَ ثالثا : 

                                                           
1
 14ص،الطبعة االولى  ،ٌنظر  احكام المفقود واالسٌر فً الشرٌعة االسالمٌة والقانون احمد حسن الطه-
7
  (1/ 46) المادة 1151 لسنة 31 رقم  العراقً المدنً القانون -
4
 531ص  ، داود علً محمد احمد ،والقانون الفقه بٌن بالتركة المتعلقة الحقوق - 



17 
 

        ((
رحمهم هللا تعالى المفقود بتعارٌف متقاربه وان اختلفوا فً  لقد عرف فقهاؤنا

اقسام الفقد من حٌث الجهة والحال التً حصل الفقد فٌها
))1

  

لم ٌتفق الفقهاء على تعرٌف محدد للمفقود وانما ذهبت كل طائفه منهم الى تعرٌف و

د وهنا نستعرض اقوال بعضهم فً تعرٌفهم للمفقومغاٌر لما ذهب الٌه االخرون 

  ف مشترك بٌنهم وٌكون هذا التعرٌف هوه التعرٌف المختارٌلعلنا نصل الى تعر

 

 -تعرٌف الحنفٌة للمفقود :

((
مٌت أم هو أحً ٌعلم وال، مكانه ٌدرى ال غائب هو 

))(7)
 

 

 -:عند المالكٌة تعرٌف المفقود

((
عنه الكشف وممكن خبره انقطع من

))4
 

 

 -:تعرٌف المفقود عند الشافعٌة والحنابلة 

 اعتمد الشافعٌة والحنابلة التعرٌف اللغوي للمفقود

 

 فقد قال االمام الشافعً

ان المفقود هوه : 
((

من ال ٌسمع له بذكر
))3

 

 

 

 

 -وقال الحنابلة :

                                                           
1
  11ص،احمد حسن الطه  ،احكام المفقود واالسٌر فً الشرٌعة االسالمٌة والقانون -
7
 751ص؛1ج ،خالف الوهاب عبد اإلسالمٌة الشرٌعة فً الشخصٌة األحوال أحكام -
4
 المالكً الرحمن عبد بن محمد بن حمدم خلٌل الشٌخ ؛مختصر ومعه خلٌل الشٌخ مختصر شرح فً الجلٌل واهبم - 

 765ص،المغربً
3
  717ص؛ 6،ج لألمام محمد بن ادرٌس الشافعً،االم  -



14 
 

المفقود هوه من خفى خبره بأسر او سفر
(1) 

 

مضمون واحد وهوه ان الشخص  ومن التعارٌف االنفة الذكر نالحظ انها متفقه فً

 ٌعتبر مفقودا اذا ما توفرت به الشروط االتٌة 

 الجهل بمكانه -1

 الجهل بحٌاته او مماته -7

 مضً مده من الزمان محدده -4

 لذألك ٌمكن التوصل الى تعرٌف ٌوضح فٌه المفقود وٌمكن القول :

هوه الشخص الذي ٌجهل فٌه حٌاته ومماته ومكان وجوده فهوه شخص مجهول 

الحال فً كافة االحوال
7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفقد انتهاء ومدة الفقد انواع: الثانً المطلب
                                                           

1
 511ص ، منصور بن ٌونس البهوتً ،ٌنظر كشاف القناع عن متن االقناع - 
7
 451ص،المغربً المالكً الرحمن عبد بن محمد بن محمد خلٌل الشٌخ ٌنظر مواهب الجلٌل فً شرح مختصر خلٌل - 
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 :ومدة انتهاء الفقد انواع الفقد

 ال وقد الشرعٌة االثبات طرق بأحد موته ٌثبت وقد غٌبته بعد المفقود ٌظهر قد    

 اختلف وقدوٌعتبر بذألك مفقودا  غٌابه مدة وتطول مفقودا وٌبقى االمرٌن احد ٌتحقق

لذألك سوف نوضح التً ٌعتبر بها الشخص مفقودا  واالحوال المدة فً الفقهاء

 -: التالً التفصٌل علىحاالت التً ٌعتبر بها الشخص مفقودا 

 :الشافعٌة عند المفقود

     ((
 فعلى  مكانه ٌعلم وال خبره وٌنقطع ٌفقد بحٌث  منقطعة غٌبة المفقود غاب إذا

 :قسمٌن

 .مهلكة غٌر فً التجارة كسفر السالمة ظاهرها غٌبة - 1

 .الهالك ظاهرها غٌبة - 7

طالقه أو موته ٌثبت حتى سنٌن أربع تتربص الحالٌن كال وفً
))1

   

 به ٌسمع فلم فمات ٌعلم لم أو بمغٌبة علم بحرا أو برا غاب من كل عندهم فالمفقود

اخباره عن اهله وذوٌه  ونقطعة عنه خبر ال حٌث إلى فصٌره العدو أسره أو بخبر
((
 

 أو ذكر له ٌسمع فلم خروج أو عقل ذهاب من بهٌام أو مسلكه خفً ثم بخروج أو

 وال فٌه كان قد أنه ٌرون كأن غرق أن خبر جاء أو خبر له ٌأت فلم بحر فً بمركب

 فٌه انه ٌستٌقنون
))
 

7
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 151 - 151 ص،11 ج ،النووي شرف بن الدٌن محًٌ زكرٌا أبً لإلمام ،المهذب شرح المجموع - 
7
 62ص، 5ج ،الشافعً إدرٌس بن محمد لإلمام ،االم كتاب - 
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((
ذهب جمهور الحنفٌة والظاهرٌة الى عدم تقسٌم المفقود الى انواع ولم ٌفرقوا بٌن 

احوال الفقد كما فعل غٌرهم من الفقهاء بل قالوا ان كل من غاب عن اهلة وبلده 

زمان فهوه  ذألكواسره العدو ولم ٌدر احً هوه ام مٌت وال ٌعلم مكانه ومضى على 

فً دار الحرب او دار االسالم او فً صف  ذألكسواء كان  مفقود بهذا االعتبار

القتال فً المعركة او انكسرت سفٌنته ولم ٌعلم حاله فالحكم فً كل الكل سواء 

 وتنطبق علٌهم االحكام نفسها 
))1

 

 

من  وغٌرهم الى التفرٌق بٌن حالة واخرىوالشٌعة االمامٌة والمالكٌة الحنابلة ذهب 

 لمده الغٌبة التً ٌعتبر بها الشخص مفقوداوحددوا االحوال التً قال بها الفقهاء 

 ووجب على امراته ان تعتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 75ص ،ٌوسف عطا هللا  ،احكام المفقود فً الشرٌعة االسالمٌة  - 
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((
 : الى تقسٌم غٌبة المفقود الى نوعٌن الحنابلة ذهب 

غٌبة ظاهرها والغالب فٌها الهالك كالذي ٌفقد فً اثناء معركة وقد قتل فٌها  االول :

طائره وسقطت او ٌفقد بٌن وكالذي ٌغرق فً سفٌنة او ٌكون بٌن ركاب  كثٌر غٌره

 اهله وال ٌظهر او كالذي ٌخرج للصالة او لقضاء حاجته وال ٌعرف خبره

ففً هذه الحاالت ومثٌالتها ٌنتظر المفقود اربع سنٌن فان لم ٌظهر له خبر قسم ماله 

 واعتدت امراته عدة الوفاة وحلت للزواج

كالمفقود الذي سافر فً الثانً : غٌبة ظاهرها السالمة ولٌس الغالب فٌها الهالك 

 تجارة او طلب علم او سٌاحة وللحنبلٌة فً حكم هذه الحالة قوالن:

احدهما : انه ال ٌقسم مال المفقود وال تتزوج امراته حتى ٌقٌن موته او ٌمضً علٌه 

 ٌرد تقدٌرها الى اجتهاد القاضً مده ال ٌعٌش عاده مثلها وهذه المدة 

سنه من تارٌخ والدته ثم ٌحكم بوفاته وتوزع امواله ثانٌهما : انه ٌنتظر تمام تسعٌن 

وهذا التحدٌد ال دلٌل علٌه ذألكوقٌل ٌنتظر سبعٌن سنه وقٌل مائة وعشرٌن وغٌر 
))1

 

 

 

مذهب الشٌعة االمامٌة الراجح عندهم انه الشخص ٌعتبر غائبا وبالتالً ٌحكم بموته 

باعتباره مفقودا اذا مضت مدة ال ٌعٌش مثله الٌها
7

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
  174ص  ،الدكتور محمد سمارة ،احكام التركات والموارٌث فً االموال واالراضً  - 
7
 515ص ،احمد محمد علً  ،علقة بالتركة بٌن الفقه والقانونالحقوق المت ٌنظر - 
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ٌعتبر فٌها الشخص غائبا مذهب المالكٌة : ذهب االمام مالك الى ان المدة التً 

وٌحكم بوفاته هً اربع سنٌن
1

 

 عن سعٌد بن المسٌب عن عمر قال : الموطأفقد روى مالك فً 

تنتظر اربع سنٌن ثم تعتد اربعة اشهر  فأنهافقدت زوجها فلم تدر اٌن هو  امرأةاٌما  

 وعشرا ثم تحل
7

 

 

 ومن المالكٌة من فصل احكام المفقود 

((
 فابن القاسم منهم ٌقول المفقود على ثالث اوجه:

فهذا ٌكشف االمام عن امره ثم ٌضرب له االجل مفقود ال ٌدري موضعه  -1

 اربع سنٌن 

فهذا ال تنكح زوجته ابدا وتوقف  مفقود فً صف المسلمٌن فً قتال العدو -7

 هً وماله 

ٌضرب له اجل وٌتلوم لزوجته بقدر اجتهادهمفقود فً قتال المسلمٌن ال  -4
))4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 351ص، علً محمد احمد والقانون، الفقه بٌن بالتركة المتعلقة الحقوق ٌنظر - 
7
 511ص ،نفسهالمصدر ٌنظر  - 
4
  511ص ،احمد محمد علً داود ،والقانون الفقه بٌن بالتركة المتعلقة الحقوق -
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 انتهاء الفقد

ان حالة الفقدان هً حالة غٌر طبٌعٌة فً وجود االنسان وتقل فً المجتمعات 

التً ال تعانً من كثرة الحروب والكوارث وتزداد فً المجتمعات التً  المستقرة

تتعرض لهذه الوٌالت حٌث تؤدي فً مثل هذه البلدان الى فقدان الكثٌر من 

االشخاص وقد تستمر هذه الحالة أي حالة الفقدان الى سنٌن طوٌلة وتصبح من 

وهذه ا الفقدان حاالت ٌنتهً فٌههناك الضرورة الملحة فً انهاء هذه الحالة و

 -ثالث فاذا ثبت احدى هذه الحاالت انتهت حالة الفقدان وهً:الحاالت 

((
 اذا ظهر المفقود حٌاا -1

 ثبوت وفاته -7

الحكم باعتباره مٌتاا  – 4
 ))1

 

 

ت ترتب على الشخص المفقود نتائ  وهذه النتائ  ممتدة االثر بحق نفسه الاوهذه الح

فلو عاد المفقود بعد غٌبته التً ال ٌعرف منها حٌاته او ماله او زوجته او حق ورثته 

او موته انتهت حالة الفقد واصبح بذألك كسائر االشخاص الطبعٌٌن و تطبق علٌه 

وهذا امر واضح وبٌن لٌس فٌه االحكام الشرعٌة والقانونٌة  اسوة بأقرانه االحٌاء 

ه الحالة اذما عاد نقاش وعند عودته له الحق بأخذ كافة ماله والتصرف بأمالكه وهذ

 حٌا 

كما لو ثبت لقاضً المحكمة بموت المفقود وهذا  حكمااما اذا ثبت موت الشخص 

االثبات نات  عن الحج  الشرعٌة والمعتبرة كالبٌنة الشخصٌة وهً المتعارف علٌها 

من شهادة الشهود العدول بموت المفقود كأن ٌراه الشهود مقتوال فً ارض المعركة 

وان الحكم الصادر  ٌعتبر موت المفقود حقٌقه وتنتهً حالة الفقدانوعلى اساس هذا 

بموت المفقود هوه موتا حكمٌا كان قد قضت به المحكمة استنادا الى قرائن ترجح 

 موته على حٌاته وحٌث ان القرٌنة قابلة ألثبات العكس 

 

 

 

                                                           
1
 21ص، فاضل دوالن،احكام المفقود شرعاا وقانونا وقضاءا  - 
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 المبحث الثانً

 االثار المترتبة على الفقد الشخص قانوناا وشرعاا 

 

 قانونا الفقد علٌه المترتبة االثاراالول :  المطلب

 

ان االنسان مهما بقى فً الحٌاة البد ان ٌدركه القدر وٌرتحل الى جوار ربه       

القانون لٌبٌن  جاءلذألك كذألك الحال للمفقود حٌث ال ٌمكن القول باستمرار حٌاته 

سواء كانت هذه  االحوال التً ٌحكم بها بموت المفقود واالثار التً تترتب على ذألك

ولكً ٌتم ترتٌب هذه  االثار ممتدة االثر بحق نفسه اواي حق من الحقوق الحٌاتٌة

نوعٌا  المختصةاالثار قانونا ال بد من اقامة دعوى عن طرٌق القضاء الى المحكمة 

الكائنة فً اخر موطن للمفقود ال الشخصٌةهً محكمة االحوو
1
وٌجب ان تقدم   

تتضمن اسم المدعً والمدعً علٌه بصوره  بعرٌضة المختصةالدعوى الى المحكمة 

كاملة ومحل سكناهما وموضوع الدعوى وٌجب ان ٌرفق مع عرٌضة الدعوى 

االدلة والمستمسكات القانونٌة الثبوتٌة
7
 تتناوله وما ٌهمنا هنا هٌه القوانٌن التً 

قوانٌن نظمت احوال المفقود واحالة امره بعد وهذه الالٌه  واإلشارةدراسة المفقود 

ذألك الى محكمة االحوال الشخصٌة ومن الراجح ان هذا نقص واضح وصرٌح فً 

 القوانٌنسوف نبٌن  لذألكموقف القانون لمعالجته احوال الشخص واعتباره مفقودا 

 ت اثار علٌه ورتب احوال المفقود عالجةالتً 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 1121لسنة  112من قانون االثبات العراقً رقم  6ٌنظر المادة  -
7
 1161لسنة  41من قانون المرافعات المدنٌة رقم  36ٌنظر المادة  - 
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 اوالا: فً القانون المدنً العراقً    

 أحال قد كان العراقً المدنً القانون فان  العراقً التشرٌع فً المفقود عن أما     

 بقوله وذلك الشخصٌة االحوال قانون الى االحكام هذه

 كل طلب على بناءا  مفقوداا  بكونه ٌحكم مٌت أم هو أحً ٌعلم ال بحٌث غاب من))

(( الشخصٌة االحوال لقانون تخضع المفقود وأحكام؛ شأن ذي
1
  

 الشخص هو)  الغائب عرف العراقً المدنً القانون مشروع من 21 المادة فًو

 دون المدة لنفس غادره أو السنة على تزٌد لمدة العراق فً مقام له ٌعرف ال الذي

 وهنا(  غٌره مصالح أو مصالحه تعطٌل ذلك على وترتب..  أخباره تنقطع أن

 والمفقود الغائب المصطلح هذا وٌشمل الغائب مصطلح استعمل

 مماته من حٌاته تعرف ال الذي المفقود هو لٌس الغائب أصبح التشرٌع هذا بصدد

 القانونٌة الشروط بحقه وقامت  معروفة وأخباره محققة حٌاته تكون أٌضا بل فحسب

  المذكور النص فً المبٌنة

 غائب كل ٌعتبر أن بالضرورة لٌس ولكن بالضرورة غائب هو المفقود أن وتبٌن

المفقود لفظ من اعم الغائب لفظ لكون مفقود
7

 

وعند االطالع على نص المادة القانونٌة نجد ان القانون المدنً قد احال حالة المفقود 

 الى قانون اخر وهوه قانون االحوال الشخصٌة وذألك بقوله :

 حوال الشخصٌةواحكام المفقود تخضع لقانون اال

 ((
 م1151 لسنة 11 المرقم العراقً الشخصٌة االحوال قانون سكت فقد ، ذلك ومع

 انه اال واضح تشرٌعً نقص وهذا  المفقود احكام تنظٌم عن  به الالحقة والتعدٌالت

 الوالٌة فً صدر ، خاص   بقانون   وذلك ، التشرٌعً النقص هذا تدارك تم قد

م1111 لسنة( 21) المرقم القاصرٌن رعاٌة قانون وهو ، والوصاٌة
))4 

 

 

 

                                                           
1
 (1/ 46) المادة 1151 لسنة 31 رقم  العراقً المدنً القانون - 
7
 61ص،بكر المجٌد عبد عصمت ، القاصرٌن لرعاٌة القانونٌة األحكام ٌنظر - 
4
 http://www.almerja.com/reading.php?idm=37127 بالرابط متاح على شبكة االنترنٌت - 

 

http://www.almerja.com/reading.php?idm=37127
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  ثانٌا: قانون رعاٌة القاصرٌن

 

بعد الغاء قانون ادارة اموال  1111لسنة  21ر قانون رعاٌة القاصرٌن رقم لقد صد

لقد اعتبر القانون العراقً تارٌخ الحكم بوفاة و1161لسنة  32القاصرٌن رقم 

المفقود هوه ٌوم صدور ذألك الحكم وقد اكد هذا المفهوم القانونً قانون رعاٌة 

 القاصرٌن حٌث نص على 

((
موت المفقود تارٌخا لوفاتهبٌعتبر ٌوم صدور الحكم 

))1
 

 وشهادةوبالتالً فان المحكمة تستطٌع ان تحكم بوفاة المفقود تبعا لما لدٌها من وقائع 

من قانون رعاٌة القاصرٌن والتً اجازت  14اثبات وقد اٌد هذا االتجاه نص المادة 

 ان تحكم بموت المفقود فً احدى الحاالت التألٌه :

 اذا قام دلٌل قاطع على وفاته – 1

 ت على اعالن الفقداذا مرت اربع سنوا – 7

 اذا فقد فً ظرف ٌغلب معها افتراض هالكه ومرت سنتان على اعالن الفقد – 4

واضافه الى ذألك 
((

على المحكمة فً جمٌع االحوال ان تتحرى عن المفقود بكافة 

الطرق الممكنة للوصول الى معرفة ما اذا كان حٌا او مٌتا قبل الحكم بموته
))7

   

والقانون العراقً كان موفقا عندما اتجه الى هذا القول الن مسئلة تحدٌد الغٌبة 

والتحري عن الوقائع من المسائل الشائكة التً تطلب تحقٌقا معمقا تحتم ان ٌصل 

 بوفاة الحكم صدور على ٌترتب و القاضً الى قناعة تامة وٌحكم بموت المفقود

 القانونٌة شخصٌته انقضاء  المفقود

المحكمة قراراها  ما صدرةلحكم بموت المفقود له اثار فً اموال المفقود فمتى وان ا

بوفاة المفقود فان تارٌخ هذا الحكم ٌعتبر تارٌخا لوفاة المفقود وعلى اساس هذا الحكم 

 تقسٌم التركة  ٌتم 

 

 

 

                                                           
1
 15المادة  1111لسنة  21قانون رعاٌة القاصرٌن رقم  -
7
 13المادة  ،نفسهالمصدر ٌنظر  - 
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 : فً قانون االحوال الشخصٌةثالثا

 

 المفقود واحكامه االلم ٌبٌن قانون االحوال الشخصٌة العراقً احوال     

واشتراط فً هذا التفرٌق ان ٌكون الفقدان  بسببفٌما ٌخص طلب التفرٌق 

الزوج متغٌبا او مفقودا او محكوما علٌه
1
 ونفقة الزوجة من زوجها المفقود 

 اذا توفرت احدى االسباب االتٌةطلب التفرٌق بسبب الفقدان وللزوجة 

((
غٌبه او فقده او اختفائه او الحكم اذا تعذر تحصٌل النفقة من الزوج بسبب ت

علٌه بالحبس مدة تزٌد على السنه
))7

 

فللزوجة طلب التفرٌق اذا تعذر تحصٌل النفقة من الزوج بسبب تغٌبه او 

فقده اما اذا كان للزوج المفقود او الغائب الو المختفً مال ظاهر تستطٌع 

الزوجة ان تنفق منه فال ٌجوز لها ان تطلب التفرٌق 
4

 

((
 لها القاضً حكم فقد أو تغٌب أو وأختفى نفقة بال زوجته الزوج ترك إذا

 وتحلٌف الزوجٌة على البٌنة إقامة بعد الدعوى إقامة تارٌخ من بالنفقة

 انقضت مطلقة وال ناشزاا  لٌست وإنها نفقة لها ٌترك لم الزوج بأن الزوجة

الحاجة لدى الزوج باسم باالستدانة القاضً لها وٌأذن. عدتها
))3

 

ومن خالل هذه المادة ٌتبٌن ان هناك شروط للحكم بالنفقة على زوجة 

المفقود وان الزوجة ال تستحق النفقة اال من تارٌخ رفع الدعوى امام 

القضاء وعلى الزوجة ان تثبت الزوجٌة من الزوج المفقود بكافة طرق 

كم وذألك الن النفقة اثر من اثار عقد الزواج الصحٌح وحاالثبات القانونٌة 

من أحكامه وٌالحظ ان المحكمة التً تنظر الدعوى تكلف الزوجة بإبراز 

 وكافة الدالئل الثبوتٌة  ما ٌؤٌد قٌام الزوجٌة كعقد الزواج

 

 

                                                           
1
 1الفقرة34المادة  1151لسنة  111ٌنظر قانون االحوال الشخصٌة رقم  - 
7
 1الفقرة34 المادة 1151 لسنة 111 رقم الشخصٌة االحوال قانون - 
4
 677ص،المحامً جمعة سعدون الربٌعً  ،احكام النفقة شرعاا وقانوناا وقضاءا دراسة مقارنةٌنظر  - 
3
 71المادة  1151لسنة  111قانون االحوال الشخصٌة رقم  - 
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 المطلب الثانً : االثار المترتبة على الفقد شرعاا 

 

 

ان للمفقود حقوق له ولعائلته وهذه الحقوق مقره فً الجانبٌن الشرعً      

والقانونً وهذه الحقوق تترتب فً حالة انهاء حالة الفقد واصدار حكم 

وبعد ان بٌنت  وهذا الحكم ٌصدر وفق اسس شرعٌة وقانونٌا بوفاة المفقود

ابٌن فً هذا فً المطلب السابق االثار التً تترتب على الفقد قانونا فسوف 

 المطلب ما ٌترتب على فقدان من اثار شرعاا 

 ذألكعلى  وما ٌترتبوفً بعض االحٌان وبعد صدور الحكم بوفاة المفقود 

من امور كزواج زوجة المفقود بغٌره وتقسٌم امواله بٌن الورثة وهذه 

الوفاة تسمى وفاة حكمٌة ولٌست وفاة حسٌة مبنٌه على امر محسوس وهوه 

ح للجسد وتسمى اٌضا وفاة تقدٌرٌه أي ان القاضً وبعد مفارقة الرو

ناء على اجراءات معٌنة وانتظار مدة اجراء التحقٌقات قدر وفاة المفقود ب

كافٌة للتحري ومع ذألك ٌمكن ان ٌكون المفقود فً نفس الوقت حٌا وفً 

مثل هذا اإلجراءات توجد فً الفقه االسالمً فالفقهاء اضفوا على الجنٌن 

دٌرٌه فاعتبروه وارثا وحجزوا من التركة اكبر النصٌبٌنحٌاة تق
1
لذألك  

 نبٌنكانت للشرٌعة االسالمٌة نصٌبا فً ترتٌب االثار بحق المفقود وسوف 

 هذه االثار تباعا

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 52ص ،احمد علً الخطٌب ،ٌنظر شرح قانون االحوال الشخصٌة القسم االول  - 
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 اوالا: المٌراث

 

 تعرٌف المٌراث :

((
هوه التركة التً خلفها المٌت وورثها غٌره

))1 

 

قد ٌكون للمفقود اموال وعقارات وغٌرها من االشٌاء الداخلة فً حٌز التركات    

لذألك تحتاج هذه االشٌاء الى من ٌقوم بإدارتها فان كان للمفقود وكٌال عنه قبل فقده 

فان ذألك الوكٌل هو الذي ٌقوم بحفظها وادارتها لكون عقد التوكٌل باق الن الوكٌل 

اال انه هنا لم ٌتحقق وفاة الموكل فٌبقى الوكٌل وان كان ٌعزل بموت الموكل 

متصرفا حتى ٌتحقق موت الموكل 
7
اما اذا لم ٌكن للمفقود وكٌال قبل فقدانه ففً هذه  

وان الحكم بموت المفقود  الحالة فان القاضً هوه الذي ٌتولى امر المفقود شرعا

الوحٌد وقفت له فان كان المفقود هوه الوارث  ٌعتبر نقطه الفصل فً هذا الموضوع

التركة كلها اما اذا كان معه ورثه وارثون قسمت التركة على افتراضٌن افتراض 

انه حً وافتراض انه مٌت
4
عن ٌنحصر الكالم  وتجنبا للتوسع فً الكالم لذألك 

 مٌراث المفقود فً حالٌن:

 اوال: حكم امواله وارث غٌره منه

وثانٌا: ارثه من غٌره
3

 

 

 ث غٌره منهاوالا: حكم امواله وار

حكم المفقود فً هذه الحالة انه حً فً حق نفسه باالتفاق وٌوقف ماله على ملكه   

الى ان ٌتحقق موته او ان ٌحكم القاضً بموته وال ٌقسم بٌن ورثته الن من شروط 

المٌراث 
((
موت الموروث حقٌقه او حكماا  -أ

))5
والن فً تقسٌم مالة بمجرد فقده مع  

احتمال حٌاته ضررا به والضرر مدفوع مطلقا فٌدفع عنه هنا باعتباره حٌا فً حق 

 مال نفسه استصحابا للحال لذألك ال ٌمكن تقسٌم التركة اال بعد صدور الحكم بموته 
                                                           

1
 32ص ، دوالن فاضل ،حكام المفقود شرعا وقانونا وقضاءا - 
7
 45ص،محمد زٌد االبٌانً  ،ٌنظر شرح االحكام الشرعٌة فً االحوال الشخصٌة - 
4
 727ص،الجزء الثامن،وهبة الزحٌلً  ،ٌنظر الفقه االسالمً وادلته  - 
3
 555ص، احمد محمد علً داود،ٌنظر الحقوق المتعلقة بالتركة بٌن الفقه والقانون  - 
5
متاح على شبكة االنترنٌت بالرابط  - 

http://www.islamweb.net/inheritance/index.php?page=article&lang=A&id=151349 

 

http://www.islamweb.net/inheritance/index.php?page=article&lang=A&id=151349
http://www.islamweb.net/inheritance/index.php?page=article&lang=A&id=151349
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 ثانٌا: ارثه من غٌره

امره او ٌتبٌن موته حقٌقه  اذا مات احد االشخاص ممن ٌرثهم المفقود قبل ان ٌتبٌن  

 حاله وٌنكشف امره او حكما فهنا ٌوقف نصٌبه من المٌراث حتى ٌتبٌن 

هر المفقود حٌا اخذ هذا النصٌبظفاذا 
1
وان تحققت وفاته بالبٌنة القاطعة فً تارٌخ  

 الحق لتارٌخ وفاة الموروث استحق نصٌبه اٌضا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 62ص،احمد على الخطٌب ،ٌنظر شرح قانون االحوال الشخصٌة القسم االول فً احكام المٌراث  - 
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 ثانٌا: الوصٌة

 

 تعرٌف الوصٌة:

((
الموات مقتضاه التملك بال عوض ما بعدمضاف الى  التركةتصرف فً 

))1
 

ممن ٌدركهم الموت بصوره  سهله وممكنه الشك ان الوصٌة وكٌفٌة العمل بها

طبٌعٌة الكن الصعوبة ظهرت فً وصٌة المفقود لكون ان الفقهاء قد اختلفوا فً 

ف فً التركة مضاف احكام المفقود ومتى اعتباره مفقودا لكون الوصٌة هٌه تصر

 الى ما بعد الموت 

 حٌاا  ظهر فإن حاله، ٌتبٌن حتى موقوفة تكون المفقود وصٌة أن إلى الحنفٌة ذهبف

 ورثته إلى به الموصً المال رد بموته، حكم وإذا الوصٌة، نفذت أقرانه، موت قبل

 ومات بوصٌة، له أوصى قد المفقود أن على البٌنة أقام رجالا  أن لو: المالكٌة وقال

 الثلث، حدود فً وتنفذ البٌنة، تقبل مثلها، إلى ٌحتاج ال ما السنٌن من بلغ أو المفقود

والمفقود الغائب على القضاء جواز فً أصلهم على مبنً وهذا
7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 1151 لسنة  111 رقمقانون االحوال الشخصٌة العراقً  - 
7
 http://wefaqdev.net/st_ch445.htmlمتاح على شبكة االنترنٌت بالرابط  - 
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 ثالثا: الزوجٌة

 

الشك ان حادث فقد الشخص بحد ذاته مشكله تترك اثار كثٌرة وتحدث اضرار       

عدٌده مادٌه ومعنوٌه وتخلف هذه االثار األما فً نفوس ذوٌه وٌترتب علٌه الحزن 

قد تخف تلك االحزان بمرور الزمن عند بعض فاقدٌه وقد تزداد عند بعضهم الثانً 

ن من االثار المعنوٌة اشد خطرا وافدح وال رٌب ان ما تتركه مشكلة بعض المفقودٌ

ضررا من االثار المادٌة وذألك عندما ٌكون المفقود شابا ترك زوجته فً مقتبل 

 عمرها 

ٌفقد فً فهناك من  شًءوقد عرفنا ان المفقود شخص انقطع خبره ولم ٌعرف عنه 

ٌفقد بلدته وقد ٌفقد فً غٌرها وقد ٌفقد على اثر تحطم سفٌنه فً احدى البحار وقد 

فً بالد االسالم وقد بفقد فً بالد العدو
1
  

 وللزوجة لها حقان على زوجها المفقود فهً اما ان تطلب النفقة او تطلب التفرٌق 

 ولنفقة الزوجة من زوجها المفقود عدة اراء 

الراي االول: وجوب الحكم علٌه بالنفقة فً كافة االحوال سواء كا للزوج مال ظاهر 

الزوجة  نسها وان لم ٌكن له مال خول القاضًخالف لجمن جنس النفقة او م

 المالكٌة والشافعٌة باالستدانة وهذا الرأئ قال به 

الرائً الثانً : ال ٌجوز الحكم على الزوج الغائب بالنفقة لزوجته اال اذا كان فرض 

النفقة لٌس فٌه نزاع وال ٌتطلب االمر بٌنه او تحلٌف ٌمٌن كما لو ترك المفقود شٌئا 

وجته من جنس النفقة وهذا الرأب اخذ به اإلحناف لز
7
وفً جمٌع االحوال فان  

الزوجة اذا بقٌت فً بٌت زوجها ولم تطلب من القضاء بضرب مده نحوها فهً 

زوجة المفقود وتجب نفقتها فً ماله وكذألك نفقة اوالدها الكن اذا ظهر موته بٌقٌن 

   حٌنئذ تنقطع رابطة الزوجٌة

 

 

 

                                                           
1
 175ص،الجزء الخامس ،الشافعً إدرٌس بن محمد لإلمام ، االم كتاب ٌنظر - 
7
 64ص ،، فاضل دوالن شرعاَ وقانوناا وقضاءا  احكام المفقود ٌنظر - 
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 الخاتمة

 

سوف ابٌنها  وتوصٌات توصلت فً نهاٌة هذه الدراسة المتواضعة الى عدة نتائ 

 -كاالتً :

  أوالا النتائ  :

 وال أو موتة حٌاته تعرف فلم خبره، انقطع الذي الغائب الشخص هو: المفقود -1

 كان فلو  الممات أو الحٌاة مجهول كان إذا به الجهل أو المكان بمعرفة عبرة

 مفقود فهو مماته أو حٌاته تعرف ال ولكنه المكان معلوم

هنالك حاالت وظروف اذما تحققت عد الشخص مفقودا وهذه الحالت  -7

 االسالمٌة والظروف تختلف باختالف المذاهب 

هنالك مدد شرعٌه لضهور المفقود اذ لم ٌظهر فً هذه المدة عد الشخص  -4

 مفقودا ووجب على زوجته ان تعتد

فلو عاد المفقود او هنالك حاالت تنتهً بها حالة الفقدان وقد اخذ بها القانون  -3

 ثبتت احدى هذه الحاالت بحقه انتهت حالة الفقدان 

هناك حالة من الحاالت التً ٌحكم بها القاضً بموت المفقود استنادا الى  -5

ى اساس هذا ٌعتبر موت المفقود موتا حكمٌا ومثل هذه شهادة الشهود وعل

 الة قابله الثبات العكسالح

لقد اخذ القانون المدنً العراقً مسالة المفقود اال انه قد احال هذه المسالة  -6

فٌما بعد الى قانون االحوال الشخصٌة ومع ذألك فقد سكت قانون االحوال 

 الشخصٌة عن تنظٌم احكام المفقود

 ٌعتبر ٌوم صدور الحكم بموت المفقود تارٌخا لوفاته  -2

الحالة االولى ارث الغٌر من فً الشرٌعة االسالمٌة حالتان  لمٌراث المفقود -1

 ماله والحالة الثانٌة ارث المفقود من مال غٌره

المفقود فً الشرٌعة االسالمٌة حالتان فهً اما ان تطلب التفرٌق لزوجة  -1

وبذألك تنهً الحٌاة الزوجٌة او ان تصبر على االبتالء وان تطلب النفقة 

  وتبقى على عصمة زوجها  
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  التوصٌات -ثانٌاا:

وٌعتبر مرجعا لسائر ضرورة تشرٌع قانون خاص ٌعال  احوال المفقودٌن   -1

 القوانٌن 
ضرورة جعل احكام المفقود وما ٌترتب علٌه من اثار من اختصاص  -7

 محكمة مختصه واحده 
 عدم تقسٌم اموال المفقود اله بعد التأكد من موته  -4
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