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  انحالل الزواج في الفقه والقانون
  

ة دمشق سنة  ن جامع ي الشريعة اإلسالمية م ازة اللسانس ف ل اج الة لني د  1967- 1966 - ه6831رس دكتور عب . باشراف: ال
  الصابوني الرحمن

 اعداد: عبد هللا يوسف عزام
 

 ال إله إال هللا محمد رسول هللا
 
  ا رشداربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرن   (
  اللهم إفتح علينا فتوح العارفين  (
  اللهم إشرح صدورنا بفيض اإليمان بك وجميل التوكل عليك وأحينا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة في سبيلك  (
  اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من العالمين العاملين بكتابك  (
  ي كله وال تكلني إلى نفسي طرفة عينيا حي  يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأن  (

  اإلهداء

  .إلى الروح الطاهرة
  .إلى النفس المؤمنة
  .إلى الجسد الطيب

  .إلى من أشعل جذور اإليمان في فؤادي
  .إلى من أجج شعلة النور في نفسي

  .إلى من حمل مشعل النور ليضيء أمامي الجادة القويمة
  .واقعإلى المصحف الذي تمثل حيا  في عالم ال

  .إلى من علمني الزهد في الدنيا فخلص روحي من لوثة الطين ولطخة الدم ونعرة الجنس وقيود المادة
 .إلى من خلصني من حمأة الجاهلية وهوة البهيمية

  .إلى عالم النور واإلنطالق
  .إلى الجوهرة التي ثوت تحت رمال الصحراء إلى يوم الدين

ة إلى من أيقظ في ضميري وأحيا في نف سي أن روابط العقيدة فوق المصالح القريبة وأن وشائج اإليمان أسمى من األعراض الزائل
  .وأن صالت اإلخوة أزكى وأطهر وأقوى وأمتن

 .إلى األخ المرحوم شفيق أسعد عبد الهادي طيب هللا ثراه وجعل  الجنة مأواه
      عبد هللا يوسف مصطفى عزام

  مقدمه
ون بشيرا  والحمد  رب العالمين وا ين ليك روح األم ه ال زل ب ين، ن ور المب ه الن زل علي ين. أن ام المتق ه إم ى نبي لصالة والسالم عل

الى أن  ه تع ونذيرا  للناس أجمعين والرضوان على صحابة محمد ص وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونبتهل إلي
 :الون ظاهرين إلى يوم الدين وبعديجعلنا من عباده المخلصين ومن الطائفة الذين ال يز

تقينا اآلراء  د اس رحمن الصابوني. ق د ال دكتور الفاضل عب ي الشريعة باشراف ال ل إجازة الليسانس ف فهذه الرسالة التي نقدمها لني
وال ا ن آراء وأق أله م ي كل مس ه ف ا علي ا عثرن ع م الة جمي لصحابه الفقهية فيها من كتب المحدثين العظام وتوخينا أن نضمن الرس

ل  ي ك ات ف وال الراجحه والمشهورة واإلختالف ذاهب االسالميه واألق ع الم ى آراء جمي ة باالضافه إل ة األربع ه األئم والتابعين وفق
 .مذهب مع ذكر المفتى به في كل منها. وقد دعمنا كل رأي من اآلراء بحججه ودالئله

م أما القانون: فقد تعرضت بصورة رئيسية إلى القوانين المعمول  ي( رق ة (األردن الصادر  29بها اآلن في األردن وهوقانون العائل
ي األحوال الشخصية 1951سنة  م والمرجع األول بعد قانون العائلة (األردني( في المحاكم الشرعية هو  شرح األحكام الشرعية ف

                                   .  لمحمد زيد األبياني بك
ي ثم قانون األحوال الشخصي ت ف ي ألف ه الت ذي وضعته اللجن د صبيحي الصباغ و 26/12/1951ه السوري ال ن محم ة م م المؤلف

ا  17/9/1953مصطفى الزرقاء ومحمد علي الطنطاوي. وقد نشر هذا القانون بتاريخ  وتعرضت كذلك إلى القانونيين المعمول بهم
م  انون رق ا الق ر وهم ي مص نه  52اآلن ف ادر س م 0291الص انون رق نه  25م والق ادر س ى 1929الص تثنائيا  إل ت اس م وتعرض

 .المعمول به في المحاكم السودانيه
  .وهللا ولي التوفيق وهو نعم المولى ونعم النصير

  
  المؤلف            

  الباب األول
  

  :وفيه ثالثة فصول


