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ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة موضوع الطالق الرجعي وأحكامه في الفقه اإلسالمي دراسة فقهية مقارنة مع تطبيقات

من المحاكم الشرعية .وتكونت الدراسة من ثالثة فصول مقسمة إلى مباحث ،ومطالب ،وفروع.

حيث كان الفصل األول بعنوان الطالق وأحكامه وكان الكالم فيه في مبحثين ،المبحث األول كان في

معنى الطالق ،وتعريفه عند المذاهب األربعة والقانون الفلسطيني ،ثم تم بيان مشروعية الطالق ،والحكمة من
مشروعيته ،وتع ّرض المبحث الثاني لبيان حكم الطالق ،وأركانه ،وصيغه ،وشروط الطالق عند الفقهاء ،مع
بيان ما أخذ به القانون.
أما الفصل الثاني فكان بعنوان الطالق الرجعي وتم تقسيمه إلى مبحثين ،تناول المبحث األول تعريف

الطالق الرجعي ،وضابط هذا الطالق  ،ومتى يكون هذا الطالق رجعيا ،ثم تم بيان عدة الطالق الرجعي،
وتعريف العدة ،وأسبابها ،وأنواعها  ،وبيان كيفية إثبات الطالق الرجعي ،وحكم اإلشهاد على الطالق ،وتطرق

المبحث الثاني إلى بيان أحكام الرجعة في الطالق الرجعي ،حيث تم الحديث فيه عن تعريف الرجعة ،واألصل

في المشروعية ،والحكمة من الرجعة ،حيث تم الحديث فيه عن حكم الرجعة ،ولمن الحق في الرجعة ،وبم
تحصل إذا أراد الزوج المراجعة ،وشروط صحة هذه الرجعة  ،والحكم عند االختالف في الرجعة ،وكان الكالم

في هذا الفصل ببيان األحكام عند الفقهاء ،مع بيان ما يأخذ به قانون األحوال الشخصية.

أما الفصل الثالث واألخير فكان بعنوان :اآلثار المترتبة على الطالق الرجعي ،وما يتميز به ،ونماذجه في

المحاكم الشرعية ،وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين ،المبحث األول لبيان اآلثار المترتبة على الطالق الرجعي
من حيث نفقة المطلقة الرجعية ،وحكم نسب ولدها  ،والحق في الميراث لها ولزوجها  ،وحكم استمتاع الزوج
بالمطلقة الرجعية ،وحكم بقائها في بيت الزوجية ،وأثر العادة على خروجها من البيت ،وبيان حكم أجرة الرضاعة
والحضانة للصغير إن كانت ترضعه وفي حضانتها ،أما المبحث الثاني فتناول نماذج الطالق الرجعي في

المحاكم الشرعية ،حيث تم بيان النماذج الخاصة بالطالق الرجعي ،والنماذج الخاصة بالرجعة ،واجراءات دعوى

التفريق لعدم اإلنفاق.

ثم كانت خاتمة الدراسة ،التي توصلت فيها إلى الكثير من النتائج والتوصيات.

ت

Study summary
The study is about the revocable divorce and its rulings in the Islamic
Jurisprudence as a comparative study with the application of Sharia courts. This
study is divided into three sections (studies, demands and branches ). The first
chapters (Divorce and its provisions) has two sections, the first section was the
meaning of divorce as I defined the divorce according to the four doctrines and
Palestinian law, then the statement of the legality of divorceand the wisdom of the
legality of divorce. In the second topic I explained the ruling, pillars, formula of
divorce according to the with explaining what the law has took. The second chapter
(Revocable divorce) also has two sections. The first section defined the revocable
divorce and its standard. Then I showed the several of the revocable divorce and its
causes and types. Then how to prove the revocable divorce and the rule of
certification of the divorce. The second section is about the statement of the
provisions of irreversibility in revocable divorce. It is about the definition the
irreversibility and the origin of legality and wisdom of it. Then it talked about the
rule of irreversibility and to whom it right, what happens if the husband wants the
irreversibility, the conditions of validity of this irreversibility, and governance at the
difference in the irreversibility. This chapter also talks about the statement
provisions of the jurists with a statement of what it takes the personal status law. As
the third and the last section (The implications of the revocable divorce and its
characteristics and its models in the Sharia courts. This chapter has two sections, the
first section is about the statement of the revocable divorce reactionary in terms of
alimony payments reactionary, and sentenced her child ratios, and the right to inherit
her and her husband, sentenced the husband enjoyment right of the revocable
divorced woman, and sentenced the subsistence in the marital home and the impact
of leaving the house, and the statement of the rule of fare-feeding and nursery for
child that was fed in custody. The second section was about the revocable divorce
models in the Sharia courts. So I show revocable divorce models, the Irreversibility
models, and the action lawsuit for not differentiate spending ,Then came the
conclusion of the study, which found them to many of the findings and
recommendations.

ث

إهـــــــــداء
أهدي مثرة هذا البحث املتواضع
إىل من ال توفيه الكلمات والعبارات شيئاً من حقه ،إىل نبع العطاء ،إىل من كابد مشاق احلياة ،وذاق
ألوان الشقاء كي يربينا ،فزرعت البذور وها أنت جتين الثمار ،جيالً طيباً فيه اخلري والعطاء ،بإذن اهلل
تعاىل ،،،،،،أبي احلبيب.
إىل من ضحت ألجلنا ،وحتملت اآلالم حتى نشفى ،وكتمت اآلالم حتى نسعد ،ورقت عظامها حتى
نقوى ،و حتملت معي الكثري ،وكانت وراء ما وصلت إليه  ،،،أمي احلبيبة .
إىل زوجيت الغالية ،ووالديها الكرميني
إىل فلذتي كبدي ابينَّ العزيزين أنس ومحدان .أسأل اهلل أن حيفظهما من كل سوء ،وأن ينفع هبما اإلسالم
واملسلمني
إىل إخواني وأخواتي وأعمامي وعماتي ألبسهم اهلل ثوب الصحة والعافية
إىل الزمالء وأمناء املكتبات الذين ذللوا يل الصعاب يف سبيل احلصول على املادة العلمية هلذا البحث
إىل أساتذتي الكرام الذين تتلمذت على أيديهم

بفيض من احملبة والتقدير وعرفاناً باجلميل

أهدي إليهم مجيعاً مثرة هذا البحث
ج

شكر وتقـــدير
الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين – سيدنا محمد – وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد:

فقال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم« :-من َل َيشكر َّ
اس َل َيشكر اللَّ َه» ( .)1فالشكر والحمد هلل أوال ،كما أن
الن َ
َ
الكلمات لتقصر عن الوفاء بما أدين به من الوالء ،واالمتنان ،والعرفان بالجميل ألستاذي وشيخي فضيلة األستاذ
الدكتور  /مازن مصباح صباح الذي تتلمذت على يديه في مرحلة البكالوريوس ،والدراسات العليا ،حيث أفدت فيهما

كثي ار من علمه الوافر ،والذي شرفت به مشرفا على رسالتي هذه ،حيث أفدت فيها من علمه كل اإلفادة ،وكانت
توجيهاته ،وارشاداته ،وسعة صدره كل الفضل في إتمام هذا العمل ،وذلك بما يملك من بصيرة نافذة ،ورؤية شاملة،

فكان نبراسا للباحث وللدراسة ،فأدام اهلل عليه الصحة ،وزاده علما ورفعة في الدنيا واآلخرة.

واني ألتقدم بخالص شكري وامتناني لألستاذين الجليلين عضوي لجنة المناقشة ،فأقدم عظيم شكري إلى
األستاذ الدكتور /محمد مصطفى نجم -عميد كلية الشريعة-في جامعة األزهر –غزة.-
القاضي الدكتور/إب ارهيم خليل النجار – رئيس محكمة االستئناف الشرعية – غزة.-

وأشكر لهم جهدا موفو ار في قراءة هذه الرسالة ،فجزاهما اهلل عني وعن طلبة العلم خير الجزاء؛ لتفضلهما بالموافقة على

مناقشة هذه الرسالة انتفاعا بعلمهم وعملهم؛ لتقويم هذا العمل وتقييمه ،فجزاهما اهلل خير الجزاء ،وأدام اهلل عليهما
الصحة والعافية.

كما أتقدم بالشكر ألساتذتي في كلية الشريعة ك ٌل باسمه ولقبه ،فلهم مني خالص الشكر ،والتقدير ،والعرفان،

فأدامكم اهلل أساتذتي منارة علم ،وجزاكم اهلل عني وعن طلبة العلم خير الجزاء.

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكلية الشريعة ،وموظفيها ،وأخص بالذكر الجندي المجهول بالكلية أخي األستاذ

/ناصر جودة لما قدمه ويقدمه من خدمة لطالب كلية الشريعة ،فجزاه اهلل خير الجزاء.

كما أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور/عماد حمتو عميد المعاهد األزهرية في فلسطين ،ولصاحب الفضيلة

الشيخ الدكتور/سعيد أبو الجبين قاضي المحكمة العليا الشرعية؛ لما لهما من الفضل في إتمام هذا العمل ،وما قدماه
من نصائح شرعية وقانونية ،أفادتني في هذا البحث.
وأخي ار أقدم الشكر والعرفان لجامعتنا المعطاءة جامعة األزهر-غزة ،ولعمادة الدراسات العليا بالجامعة ،وكل من أسهم

في سبيل إتمام هذا العمل ،وخروجه على هذا الشكل.

واهلل املوفق
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الحمد هلل المتفرد بنعوت الكمال ،سبحانه هو أهل التقوى ،وجميل يحب الجمال ،أحمده على نعم خصت

الخلق بعموم االشتمال ،وأثني عليه بما أثنى به على نفسه بالتفصيل واإلجمال ،وأستعيذ به من كل قاطع عن
العلم أمال.

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،العالم بمواقع النجوم ،وأعداد الرمال.

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله -صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه -الذين بهم يقتدى في

األعمال ،صالة تنجي من األوزار إذا ثقلت منها األحمال ،القائل (:من يرد اهلل به خي ار يفقهه في الدين)(.)1
أما بعد:

فإن اهلل شرع لعباده الزواج ،وجعله آية من آياته ،حيث قال سبحانه وتعالى :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ

(. )2

واإلنسان خلقه اهلل -سبحانه وتعالى -مدنيا بطبعه ،فهو ال يستطيع أن يعيش منفردا وحيدا؛ ألن هذا ما

جبل عليه اإلنسان بفطرته لذلك شرع اهلل الزواج وجعله آية من آياته.

لكن قد يعترض الحياة الزوجية من المشكالت والمنغصات ما يجعل في دوامها معاناة ألحد الزوجين أو

كليهما؛ لذلك فإن اهلل -عز وجل -شرع الطالق ،وجعله كالدواء في معالجة القضايا الزوجية ،وجعله ثالث
طلقات وليست واحدة؛ ولم يجعله دفعة مفردا بل ثالث طلقات ؛ ليراجع كل من الزوجين حساباته ومسؤولياته،
ومن هنا كانت هذه الدراسة للطالق الرجعي في الفقه اإلسالمي ،وتطبيقاته في المحاكم؛ لعلها تخدم المجتمع،

وتوعي كال الزوجين ،وتبين لهما ما يترتب على كل منهما لآلخر من حقوق وواجبات ،وأسأل اهلل أن يــنفع بها

المسلمين ،والحمد هلل رب العالمين.

) (1صحيح مسلم  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،)913 /2( ،باب النهي عن المسألة ،حديث
رقم(.)1339

) (2الروم21 :
ذ

أولا-أهمية الدراسة:
تعد دراسة الطالق الرجعي ،وأحكامه ،وتطبيقاته من أهم الموضوعات التي عالجتها الشريعة اإلسالمية؛
ألنه يعالج األسرة التي هي نواة المجتمع لتكون المجتمع المسلم ،وفي دراسته بيان لألحكام التي تتعلق بكال

الزوجين في حال وقوعه وما يجب لكل منهما على اآلخر ،وسبل المحافظة على الرابطة الزوجية التي هي من
أقوى الروابط.
ثاني ا-أسباب اختيار الدراسة:
 -1بيان ما سبق ذكره من أهمية الدراسة.
 -2كثرة وقوع الطالق الرجعي في المجتمع.
 -3الجهل السائد بين الناس فيما يخص هذا النوع من الطالق.
 -4هذا الطالق مظهر من مظاهر اليسر ،والرحمة ،ورفع الحرج في الشريعة اإلسالمية.
 -4مساعدة طلبة العلم الشرعي باإللمام بهذا الموضوع بتيسير وتسهيل لعبارات الفقهاء.
 -6بيان ما يطبق في المحاكم الشرعية في موضوع الطالق الرجعي.
ثالث ا-أهداف الدراسة:
 -1خدمة لدين اهلل -عز وجل ،-حيث جاء هذا البحث في موضوع مهم ويخدم أفراد المجتمع المسلم.
 -2بيان أثر الطالق الرجعي على العالقة الزوجية.
 -3بيان مدى تطبيقات المحاكم الشرعية في غزة لألحكام المتعلقة بالطالق الرجعي.
. -4فتح آفاق جديدة أمام الباحثين والمختصين في المحاكم الشرعية.
 -4إثراء المكتبة اإلسالمية.
 -6ال يوجد دراسات أو كتب علمية تناولت هذا الموضوع بشكل خاص ،وانما كل ما جاء هو إما
بصورة عامة أو مختصرة ،مما دفعني إلى القيام بهذه الدراسة.

ر

رابع ا-منهج الدراسة:
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك من خالل عرض آراء علماء المذاهب الفقهية األربعة وأقوالهم
في المسألة ،وعرض أدلة كل مذهب ،ومن ثم دراسة األدلة ،واختيار الراجح منها في بعض مسائل البحث
والراجح حسب قوة دليله.

خامسا-أسلوب الدراسة:
تم اعتماد األسلوب العلمي المتبع في األبحاث ،ويثبت ذلك من خالل ما يلي:
أولا-الرجوع إلى أمهات الكتب الفقهية القديمة والحديثة لتوفير مادة الموضوع.
ثاني ا-اتباع األسلوب العلمي في كتابة األبحاث بما يتفق مع الخطة المتبعة في كتابة الرسائل واألبحاث
الجامعية بحيث تشتمل على:
 -1تقسيم الدراسة إلى فصول ،ومباحث ،ومطالب.
 -2توثيق المعلومات من مصادرها ،ونسبة األقوال إلى قائليها.
 -3عزو اآليات الكريمة إلى مواضعها في كتاب اهلل -عز وجل ،-وتخريج األحاديث النبوية الشريفة
حسب الطرق المعروفة في التخريج.
 -4الرجوع إلى المعاجم والكتب المتخصصة التي لها عالقة بالبحث.
 -4أ كتفي في الغالب بذكر اسم مرجع واحد لكل مذهب فقهي عند توثيق األحكام والمسائل الواردة في
البحث ،إال إذا اضطر الرجوع إلى أكثر من مرجع في المذهب الواحد.
 -6اكتفيت بذكر اسم المؤلف ،والكتاب ،ثم الجزء ،والصفحة في الحاشية في أول مرة يذكر فيها الكتاب،
ثم أكتفي بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة إن تكرر ،وقمت بعمل توثيق كامل في قائمة المراجع.
 -9الجمع بين األصالة والمعاصرة.
 -8قمت بالتوسع في بعض المسائل الفقهية ذات الصلة بالبحث ،وتكون موضع خالف بين العلماء،
ز

وفي بعض المسائل لم أقم بهذا التوسع؛ ألنه ال يوجد فيها خالف واسع بين العلماء ،أو لكون بعضها ليست
في صميم موضوع البحث وانما مقدمة لبعض مسائله.
 -3بعد ذكر آراء الفقهاء في مسائل البحث ،أورد نقول للفقهاء من كتبهم الفقهية إن احتاج األمر ،ثم تم
بيان ما أخذت به المحاكم الشرعية في قانون األحوال الشخصية مع شرح وجيز لبيان ما تقصده المادة ،وبأي
من آراء الفقهاء أخذ القانون.
سادس ا-خطة الدراسة:

يتكون البحث من مقدمة وثالثة فصول وخاتمة كما يلي:
الفصل األول
الطالق وأحكامه

ويشتمل على مبحثين- :
المبحث األول :تعريف الطالق ،ومشروعيته ،والحكمة من تشريع الطالق.
ويتكون من مطلبين- :
المطلب األول :تعريف الطالق لغة واصطالحا.
المطلب الثاني :مشروعية الطالق ،الحكمة من تشريع الطالق.
المبحث الثاني :حكم الطالق ،وأركانه ،وصيغه ،وشروطه
ويتكون من أربعة مطالب- :
المطلب األول :حكم الطالق عند الفقهاء.
المطلب الثاني :أركان الطالق عند الفقهاء.
المطلب الثالث :صيغ الطالق.
المطلب الرابع :شروط الطالق.
الفصل الثاني
الطالق الرجعي
ويشتمل على مبحثين:
المبحث األول :الطالق الرجعي ،واألصل فيه ،وحكمته ،وضابطه ،وعدته ،واثباته.
وتطرقت فيه إلى أربعة مطالب- :
المطلب األول :تعريف الطالق الرجعي ،واألصل في المشروعية ،والحكمة من المشروعية وحكمه.
س

المطلب الثاني :ضابط الطالق الرجعي.
المطلب الثالث :عدة الطالق الرجعي.
المطلب الرابع :إثبات الطالق الرجعي.
المبحث الثاني :أحكام الرجعة في الطالق الرجعي.
وفيه إلى أربعة مطالب-:
المطلب األول :تعريف الرجعة ،واألصل في مشروعيتها ،والحكمة من المشروعية.
المطلب الثاني :حكم الرجعة ،ولمن الحق في الرجعة ،وبم تحصل الرجعة.
المطلب الثالث :شروط صحة الرجعة.
المطلب الرابع :االختالف في الرجعة.
الفصل الثالث
أحكام الطالق الرجعي وبعض نماذجه في المحاكم الشرعية
ويتكون من مبحثين-:
المبحث األول :أحكام الطالق الرجعي.
وفيه ستة مطالب-:
المطلب األول :النفقة.
المطلب الثاني :النسب.
المطلب الثالث :التوارث.
المطلب الرابع :االستمتاع بالمطلقة رجعيا.
المطلب الخامس :وجوب بقاء المطلقة رجعيا في بيت الزوجية.
المطلب السادس :أجرة الرضاعة والحضانة
المبحث الثاني :نماذج الطالق الرجعي في المحاكم الشرعية.
وفيه أربعة مطالب-:
المطلب األول :النماذج الخاصة بالطالق الرجعي.

المطلب الثاني :النماذج الخاصة بالرجعة.

المطلب الثالث :إجراءات دعوى التفريق لعدم اإلنفاق.

المطلب الرابع :القوانين المتعلقة بعمل المحاكم الشرعية في قطاع غزة.

الخاتمة :وتشتمل على:

أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
ش

ص

الفصـــــــــــــــــــــل األول
الطالق وأحكامه
المبحث األول :تعريف الطالق ،ومشروعيته ،والحكمة من تشريعه.
المبحث الثاني :حكم الطالق ،وأركانه ،وصيغه ،وشروطه.

1

المبحث األول
تعريف الطالق ،ومشروعيته ،والحكمة من تشريعه
وفيه ثالثة مطالب-:
المطلب األول :تعريف الطالق لغة واصطالحا.
المطلب الثاني :مشروعية الطالق.

2

المطلب األول

الطالق لغ اة:

تعريف الطالق لغ اة واصطالح ا

يأتي الطالق لغة بعدة معان منها :الفك من العقدة ،وكذلك تخلية السبيل ،والفك من الحبس ،فتقول أطلقت

األسير إذا فككته ،ويقال :إبل طالق إذا فكت من عقالها ،فكما أن اإلبل موثقة بعقالها ،فكذلك المرأة موثقة مع

الرجل بعد زواجها ،ويأتي بمعنى الفراق والتسريح (.)1

قال القزويني ":الطالق :اإلطالق من العقدة المعقودة ،يقال :أطلقت الرجل من حبسه ،وانطلق الرجل،

وعدا طلقا أو طلقين ،كل ذلك من أصل واحد.

ويقال :هذا الشيء حالل طلق ،أي :ليس بمشدد وال مضيق"(.)2

والذي يتبين للباحث من خالل ما سبق أن الطالق يدور حول عدة معان منها الفك ،والحل ،والحرية بعد
الحبس ،ومنه طلق الرجل زوجته؛ أي أصبحت حرة بعدما كانت محبوسة على ذمته.

الطالق اصطالح ا:

عرف الفقهاء الطالق بتعريفات عدة منها ما يلي:

 -1عرفه الحنفية بقولهم " :رفع قيد النكاح بالحال ،أو بالمآل بلفظ مخصوص"(.)3

تكررها مرتين للحر ،ومرة
 -2وعرفه المالكية :بأنه ":صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبا ا
لذي رق حرمتها عليه"(.)4

 -3وعرفه الشافعية بأنه "حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه"(.)4
 -4وعرفه الحنابلة" :حل قيد النكاح"(.)6

) )1العين ،الخليل بن أحمد الفراهيدي ، )131 /4( ،غريب الحديث ،عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،)212 /1( ،جمهرة
اللغة ،محمد بن الحسن األزدي ،)322 /2( ،المحكم والمحيط األعظم ،علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، ، )283 /6( ،
مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر الرازي( ،ص، )132 :التعريفات (ص ، )141 :لسان العرب ،جمال الدين ابن منظور
األنصاري.)493 /2( ،

))2

حلية الفقهاء ،أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي( ،ص.)192 :

))3

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)  ،ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، )229 /3( ،

وانظر ،المبسوط ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي ، )2 /6( ،االختيار لتعليل المختار ،عبد اهلل بن محمود
بن مودود الموصلي البلدحي.)121 /3( ،

))4

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ،الحطاب الرعينين (.)1 /4

))4

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ، )444 /4( ،وانظر حاشية البجيرمي

على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ،سليمان بن محمد بن عمر البج ْيرم ّي المصري.)488 /3( ،
) )6المغني ،موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة ، )363 /9( ،اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،موسى بن
أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي.)2 /4( ،
3

ومن خالل تعريفات الفقهاء للطالق تبين لي أن جميع التعريفات تدور حول معنى واحد وهو رفع قيد
النكاح بلفظ مخصوص.

تعريف قانون األحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في قطاع غزة:

عرف قانون األحوال الشخصية الطالق أنه :رفع قيد النكاح .وقد نص القانون على ذلك في المادة 712

ونصها "للزوج دون المرأة أن يرفع قيد النكاح الصحيح بالطالق "....

()1

التعريف المختار:

يتبين للباحث من خالل عرض تعريف الفقهاء للطالق أن التعريف المختار ما ذهب إليه الحنفية من أن
الطالق هو رفع قيد النكاح بالحال أو بالمآل بلفظ مخصوص؛ وذلك لشموله لجميع أنواع الطالق ومضمونه.
شرح التعريف المختار:

رفع قيد النكاح :أي حل رابطة الزوجية التي هي قيد وميثاق يجمع الزوجين ،والمراد برفع العقد رفع

أحكامه.

بالحال :يكون بالطالق البائن.

بالمآل :أي بعد العدة يكون بالطالق الرجعي.

بلفظ مخصوص :سواء صريح أو غير صريح ،وهو قيد خرج به الفسخ ،فإنه يحل رابطة الزواج في

الحال ،لكن بغير لفظ الطالق والفسخ كخيار البلوغ ،وعدم الكفاءة ،ونقصان المهر ،والردة ،ويقوم مقام اللفظ
الكتابة واإلشارة المفهمة.

األلفاظ ذات الصلة بالطالق:

 -1الفسخ:

الفسخ لغ اة :من فسخ الشيء يفسخه فسخا فانفسخ؛ أي نقضه فانتقض ،وتفاسخت األقاويل تناقضت ،وفسخ
العقد إبطاله ونقضه والغاؤه ورفعه (.)7
الفسخ اصطالح ا:

والفسخ في عرف الفقهاء ال يخرج في مدلوله عن استعماله اللغوي ،لذلك نجد تعريفات الفقهاء له متقاربة

وسأذكر منها ما يلي:

قال الكاساني ":فسخ العقد رفعه من األصل وجعله كأن لم يكن"(.)3

وقال الشافعي ":كل ما حكم فيه بالفرقة ،وان لم ينطق بها الزوج ولم يردها ،وما لو أراد الزوج أال توقع

عليه الفرقة أوقعت فهذه فرقة ال تسمى طالقا؛ ألن الطالق ليس من الزوج ،وهو لم يقله ولم يرضه ،بل يريد

))1

قانون األحوال الشخصية المعمول به في قطاع غزة المادة .219

))2

لسان العرب ، )44 /3( ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون )1429 /2( ،وما بعدها.

))3

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي.)234 /2( ،
4

رده وال يرد"(.)1
والفسخ في الزواج يكون بحل الرابطة الزوجية لوجود طارئ يمنع بقاء النكاح كخيار البلوغ ،وعدم الكفاءة،

ونقصان المهر ،والردة.

الفرق بين الطالق والفسخ (:)7
يتفق كل من الطالق والفسخ في أن كال منهما يحل رابطة الزوجية ،إال أن هناك عدة فروق بين الفسخ

والطالق وتتلخص باآلتي:

 -1من حيث الحقيقة:
الفسخ :نقض للعقد من أساسه وازالة للحل الذي يترتب عليه أما الطالق :فهو إنهاء للعقد وال يزول الحل

إال بعد البينونة الكبرى (الثالث طلقات).
 -7من حيث سبب كل منهما:

الفسخ يكون إما بسبب حاالت طارئة على العقد تنافي الزواج.
ومن أمثلة الحاالت الطارئة :ردة الزوجة ،أو رفضها اإلسالم ،أو االتصال الجنسي بين الزوج وأم زوجته،

أو بنتها ،أو بين الزوجة وأبي زوجها ،أو ابنه مما يحرم المصاهرة ،وذلك ينافي الزواج.

 -أو حاالت مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من األصل مثل :أحوال خيار البلوغ ألحد الزوجين.

أما الطالق :فال يكون إال بناء على عقد صحيح الزم ،وهو من حقوق الزوج ،فليس فيه ما يتنافى مع

عقد الزواج ،أو يكون بسبب عدم لزومه.
 -3من حيث األثر المترتب:

الفسخ ال ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل ،أما الطالق فينقص به عدد الطلقات.
وكذلك فرقة الفسخ ال يقع في عدتها طالق ،إال إذا كانت بسبب الردة ،أو اإلباء عن اإلسالم ،فيقع فيهما

عند الحنفية طالق زجر وعقوبة .أما عدة الطالق فيقع فيها طالق آخر ،ويستمر فيها كثير من أحكام الزواج.
ثم إن الفسخ قبل الدخول ال يوجب للمرأة شيئا من المهر.

أما الطالق قبل الدخول فيوجب نصف المهر المسمى ،فإن لم يكن المهر مسمى استحقت المتعة (.)3
المواد التي أشارت إلى الفسخ في قانون األحوال الشخصية:

تحدثت أكثر من مادة في قانون األحوال الشخصية عن الحاالت التي ينفسخ بها عقد النكاح وهي كاآلتي:

 -1المادة (" :)2ل يصح عقد النكاح إل بحضور شاهدين حرين ،أو حر وحرتين عاقلين بالغين

مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة ،سامعين قول العاقدين معاا ،فاهمين أنه عقد نكاح ،ولو كانا أعميين ،أو
))1

األم ،للشافعي.)128 /4( ،

) (2انظربدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)144 /3( ،األحوال الشخصية ،أبو زهرة ،ص (.)298
) (3متعة الطالق :هي مال يجب على الزوج دفعه المرأته المفارقة في الحياة بطالق وما في معناه بشروط ،فتح الوهاب بشرح
منهج الطالب ،زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو يحيى السنيكي.)92 /2( ،
5

فاسقين ،أو ابني الزوجين ،أو ابني أحدهما .واألصم ل يصلح شاهدا في النكاح ،ول النائم ،ول السكران

الذي ل يعي ما يسمع ول يذكره فال ينعقد النكاح صحيحا".

ففي هذه الحالة ينفسخ النكاح إن لم تتوفر الشروط السابقة.

 -4المادة ( " :)13ل ينعقد النكاح الصحيح على المؤقت كنكاح المتعة"(.)1

 -4المادة ( " :)72يشترط لصحة النكاح أن تكون المرأة محالا له غير محرمة على من يريد التزوج

بها" (.)2
(.)3

 -6المادة ( ":)34الولي شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ،ومن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين"
 -2المادة ( " )46لو كان األب أو الجد مشهو ار قبل العقد بسوء الختيار مجنة وفسقا ،وزوج صغيره

أو صغيرته بغبن فاحش في المهر وبغير كفء ،فال يصح النكاح أصالا "

فيتبين للباحث أن النكاح إذا عقد منافيا ومخالفا لما جاء في مواد القانون من نصوص فإن عقد النكاح يفسخ

(.)4

 -7المتاركة:

 -1المتاركة لغ اة :تركت المنزل تركا رحلت عنه ،وتركت الرجل فارقته ،ثم استعير لإلسقاط في المعاني

فقيل :ترك حقه إذا أسقطه وترك ركعة من الصالة لم يأت بها ،فإنه إسقاط لما ثبت شرعا (.)4
 -2المتاركة واصطالح ا :تختص بالتفريق بالعقد الفاسد أو الوطء بشبهة (.)6
الفرق بين الطالق والمتاركة:

توافق المتاركة الطالق من وجه وتخالفه من وجه آخر ،توافقه في حق إنهاء آثار النكاح ،وفي أنها حق

الرجل وحده ،وتخالفه في أنها ال تحسب عليه واحدة ،وأنها تختص بالعقد الفاسد ،والوطء بشبهة ،أما الطالق

فمخصوص بالعقد الصحيح (.)9

وقد نص قانون األحوال الشخصية على أن المتاركة تكون بالعقد الفاسد .وهذا ما جاء في نص المادة

( )18من القانون " كل عقد نكاح لم يحضره شهود ،أو فقد شرطا من شروط الصحة فهو فاسد ال تترتب عليه

) )1عرفت المادة (" )14نكاح المتعة أن يعقد الرجل عقدا على امرأة بلفظ المتعة وهو باطل ال ينعقد أصال وان حضره الشهود وال
يتوارث به الزوجان".
) )2ذكر قانون األحوال الشخصية في المواد من المادة ( )21وحتى المادة ( )32عن المحرمات التي ينفسخ النكاح بالعقد عليهن؛
ألن النكاح ال ينعقد أصال.

))3

الكبار غير المكلفين هم فاقدو األهلية التي تمنعهم من مباشرة عقد الزواج بأنفسهم.

))4

انظر قانون األحوال الشخصية المواد (.)134\133\132\131\43\43\49\48

))4

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (، )94 /1مختار الصحاح (ص.)46 :

))6

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (، )184 /3الدر المختار (.)133 /3

))9

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (.)134 /3
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أحكام النكاح ويجب التفريق بين الزوجين إن لم يفترقا ،وال تثبت به حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق أو المتاركة
قبل الوطء أو ما يقوم مقامه ." ...

-3التفريق:

 -1التفريق لغ اة :مصدر فرق ،وفعله الثالثي فرق ،يقال :فرقت بين الحق والباطل ،أي فصلت بينهما،

وهو في المعاني بالتخفيف ،يقال :فرقت بين الكالمين ،وبالتشديد في األعيان ،يقال :فرقت بين العبدي (.)1

 -2التفريق اصطالح ا :إنهاء العالقة الزوجية بين الزوجين بإرادة القاضي بناء على رغبة منفردة أو حفظا

لحق الشرع (.)2

وضحت مواد هذا الفصل
تحدث قانون حقوق العائلة في الفصل الثالث منه في التفريق بحكم القاضي ،وقد ّ

الحاالت التي يقع بها التفريق بحكم القاضي ،ومنها التفريق للضرر من الشقاق والنزاع ،والغيبة ،والهجر

والتعليق ،والحبس ،وعدم اإلنفاق (.)3

ويتبين للباحث من خالل هذا المطلب ،أن الطالق يتوافق في المعنى عند علماء اللغة والفقهاء في أنه

بمعنى الفك والحل ،أن الفقهاء اتفقوا على أن الطالق يحل الرابطة الزوجية ،وأن قانون األحوال الشخصية جاء

موافقا لما قرره الفقهاء في تعريف الطالق.

))1

مختار الصحاح( ،ص، )263 :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي.)491 /2( ،

) )2انظرالدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، )229 /3( ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)424 /4( ،
المغني.)363 /9( ،

) )3انظر المواد في قانون حقوق العائلة (84الى .)39
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المطلب الثاني

مشروعية الطالق والحكمة من التشريع

الفرع األول -:نبذة عن الطالق في الشرائع القديمة قبل اإلسالم:

الطالق معروف لدى البشرية منذ القدم قبل اإلسالم ،فكان عند قدماء اليونان أن الزوجة مجرد سلعة

يشتريها الزوج من والد الزوجة وتكون ملكا للزوج يطلقها كيفما شاء ومتى شاء ،ويزوجها لمن يشاء حال حياته
أو يوصي بها أيضا.

واذا أرادت الزوجة الطالق قدمت طلبا إلي القاضي ،ويجاب عنه من القاضي إن كان يلحق الزوجة ضرر

كبير (.)1

وبالنظر إلى رؤية الرومان إلى للطالق ،فقد كانت في بادئ األمر هي حقا للزوج يطلق ودون أي مبرر،

ثم انتقلوا الى مرحلة جعلوا فيها الطالق مجرد رغبة للزوجين ،والطالق دون أي أسباب أو مقتضى لذلك

()2

واذا انتقلنا إلى الطالق عند اليهود فقد جعلوا فيه مطلق الحرية للرجل؛ فله أن يطلقها ألتفه األسباب ،وان

طلقها فهي ال تعود إليه مطلقا إال بعد أن تتزوج بزوج آخر ،ويطلقها أو يتوفى عنها وان مكثت عندهم الزوجة
عشر سنين ولم تنجب طلقها الزوج وجوبا ً (.)3

والطالق عند النصارى محرم بإرادة الزوج ،فقد اختلفت طوائف المسيحية في التطليق بحكم الرئيس الملي،

بناء على طلب أحد الزوجين فالطائفة الكاثوليكية ترى عدم جواز التطليق ألي سبب كان ،حيث يعدون الزواج
س ار من أسرار الكنيسة المقدسة ،فهم يرون أن الزوجين قد اتحدا اتحادا مقدسا بنعمة الروح القدس فال يفرق
بينهما إال الموت ،ففي إقرار نظام الطالق في نظرهم تغليب إلرادة البشر على اإلرادة اإللهية.

أما البروتستانت فقد أجازوا الطالق في حالتين هما :حالة الزنا بناء على طلب أحد الزوجين ،وحالة

تغيير الدين المسيحي إذا طلب الزوج اآلخر التطليق

(.)4

أما الطائفة األرثوذكسية فقد توسعوا أكثر من غيرهم في الحاالت التي يجوز فيها التطليق ،والطالق ال

يكون عندهم باإلرادة المنفردة من الزوج أو إرادة الزوجين ،فال بد من وجود مبرر لكي تحكم الكنيسة بالطالق،
ومن هذه المبررات الزنا من أحد الزوجين ،والردة عن الدين المسيحي ،واإلصابة بالجنون ،واالعتداء الجسمي،

وعنة الزوج إذا مضى عليها أكثر من ثالث سنوات ،واساءة العشرة.
ّ

))1

انظرشرح قانون األحوال الشخصية األردني ،السرطاوي ،ص (.)163

))2

المرجع السابق (.)163

))3

انظراألح ـوال الشخـصية لغير المسلمين ،محمد السعيد رشدي( ،ص )233وما بعدها ،شرح قانون األحوال الشخصية األردني

للسرطاوي ()163
))4

انظرالمرجع السابق ،نفس الصفحة.
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الطالق في الجاهلية:
كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ،وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة ،وان طلقها
مائة مرة أو أكثر ،حتى جاء اإلسالم ،وحدد الطالق بمرتين ،فإذا طلق الثالثة فال تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ،وهذا سبب نزول آية الطالق قال تعالى :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ

)(1

 ،حيث ذكر اإلمام العز بن عبد السالم في سبب

نزول اآلية أنه بيان لسنة الطالق أن يوقع في كل قرء طلقة ،أو بيان لعدد ما ثبت فيه الرجعة ،ولتقديره بالثالثة

كان أحدهم يطلق ما شاء ثم يراجع ،فأراد رجل المضارة بزوجته بطالقها ثم ارتجاعها كلما قرب انقضاء عدتها
وال يقربها فشكت إلى الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -فنزلت اآلية (.)2

الفرع الثاني -:مشروعية الطالق في اإلسالم:

وقد ثبتت مشروعية الطالق بالكتاب ،والسنة ،واإلجماع ،والمعقول:

أولا-القرآن الكريم:

قال تعالى :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ

)(3

وقال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ

)(4

وقوله

تعالى :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ). (4
وجه الدللة :دلت اآليات الكريمة على مشروعية الطالق في اإلسالم ،فالخطاب عام موجه من اهلل تعالى

إلى عامة المسلمين (.)6
ثانيا-السنة:

َّ
ض في ع ْهد رسول
ام أرته وهي حائ ٌ
 -1ما روي عن مالك ْبن أنس ،ع ْن نافع ،عن ْابن عمر« ،أَّنه طلق ْ
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-فسأل عمر ْبن اْلخطَّاب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -ع ْن ذلك ،فقال

( )1البقرة223 :
))2

تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي) ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم.)221 /1( ،

()3

البقرة223 :

( )4الطالق1 :
()4

البقرة236 :

)(6أحكام القرآن للطحاوي)322 /2( ،
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طهر ،ث َّم
طهر ،ث َّم تحيض ،ث َّم ت ْ
له رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم « : -م ْره فْليراج ْعها ،ث َّم ليتْرْكها حتَّى ت ْ
()1
إ ْن شاء أ ْمسك ب ْعد ،وا ْن شاء طلَّق قْبل أ ْن يم َّس ،فتْلك اْلع َّدة الَّتي أمر اهلل ع َّز وج َّل أ ْن يطلَّق لها النساء»
 -2عن ْابن عبَّاس -رضي اللَّه ع ْنهما ،-ع ْن عمر -رضي اللَّه ع ْنه« :-أ َّن رسول اللَّه -صلى اهلل عليه
وسلم -طلَّق ح ْفصة ث َّم راجعها» (.)2
وجه الدللة :دلت األحاديث النبوية بمنطوقها الصريح على مشروعية الطالق ،وأنه وارد ،وبينت الطالق
السني والبدعي فيه وبينت كيفية الرجعة منه (.)3
ثالث ا-اإلجماع:

فقد أجمع المسلمون على مشروعية جواز الطالق (.)4

رابعا-المعقول:

الحياة الزوجية تربطها عالقة رحمة ومودة ومحبة ،وقد يعترض هذه الحياة الزوجية ما يجعلها تفقد تلك

العالقة التي أرادها اهلل تعالى في قوله :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ). (4
فمن المعقول أنه ينبغي لكل عاقل في مثل هذه الحالة عند انعدام المودة والرحمة أن يختار الطالق درءا

للمفسدة التي تترتب عند عدم فك الرابطة الزوجية ،وهي حياة زوجية مليئة بالحقد والكراهية التي نهانا اإلسالم
عنها وعدم إبقاء الزوجة معلقة مما يلحق بها الضرر والفتنة.

ويتبين للباحث من خالل ما سبق في مشروعية الطالق في الشرائع القديمة والجاهلية مقارنة مع مشروعيته

في اإلسالم ،مدى عدل وشموليتة اإلسالم ،وخصوصا في جعل الطالق في يد الرجل من باب أن الزوج أحوط
وأدرى من الزوجة في ملك الطالق ،ألن نظرته أوسع من نظرة الزوجة في اآلثار المترتبة على الطالق من

حيث النظر إلى ما تؤول إليه األسرة ،وااللتزامات المالية الناشئة بعد الطالق.
الفرع الثالث -:الحكمة من تشريع الطالق:

شرع اهلل الزواج وجعله عقدا أبديا ،الغاية منه إنشاء أسرة مستقرة تعمها الرحمة ،والمودة ،والطمأنينة ،كما

أمرنا اهلل تعالى أن تكون ،فال بد أن يكون مؤبدا حتى يحقق عقد الزواج غايته ،ولهذا السبب لم تجز الشريعة
اإلسالمية الزواج المؤقت ،أو زواج المتعة ،لكن الزواج قد يعترضه ما يحوله عن غايته ،وهذه العوارض كثيرة،
) )1صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب ق ْول اللَّه تعالى{ :يا أيُّها َّ
النب ُّي إذا طلَّ ْقتم النساء فطلقوه َّن لع َّدته َّن وأ ْحصوا الع َّدة}/9( ،
 ،)41حديث رقم.)4241( ،
))2

المستدرك على الصحيحين للحاكم  ،كتاب الطالق ، )214 /2( ،حديث )2939( ،وقال الحاكم :حديث صحيح  ،وسنن

أبي داود ( )284 /2كتاب النكاح ،باب في المراجعة حديث.)2283( ،
)(3سبل السالم للصنعاني)248 /2(،
))4
()4

االختيار لتعليل المختار ، )121 /3( ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، )444 /4( ،المغني.)363 /9( ،

الروم21 :
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وليست من الخيال في شيء تفسد على البيت نظامه ،وتعكر عليه صفوه ،فينحرف الزوجان في البحث عن لذة
بديلة ،أو سكن غير ما يجدانه في نكاحهما ،وينحرف األوالد حيث ال كافل لهم وال ارع لشؤونهم ،وال قائم
بحقوقهم وينشأ األطفال نشأة يملؤها التشاؤم ،ويغلب عليها الحزن واالنطواء في مجتمع أسري كهذا.

لهذه األمور وغيرها كثير أباح اهلل الطالق؛ ليكون عالجا لهذا الوضع الرديء ،والحال المفجع ،والخطب

األليم ،الذي أصاب األسرة التي هي اللبنة األولى لبناء المجتمع.

ذكر ابن عابدين في الحاشية لفتة نفيسة من مقاصد الطالق قوله( :ومن محاسنه التخلص به من

المكاره) ( ،)1أي الدينية والدنيوية.

وعندما ننظر إلى أي مؤسسة صناعية عندما تقوم بصناعة آلة من اآلالت تقوم بتوفير كافة وسائل الحفظ

والحماية لها ،وتضع لها صمام األمان لكيال تنفجر من أي شيء قد يعترضها ،أو يسيء استخدامها ،ونستخدم
هذا الصمام الذي هو الطالق لحاالت نادرة؛ لئال تنفجر ،فتحرق من في البيت ،أي حينما تغدو عالقة الرجل

بامرأته عالقة مستحيلة وسيئة ،وحينما تغدو الحياة بينهما حياة شقية ،وحينما ال يستطيع ك ٌل منهما أن يعيش

التحول
مع اآلخر ،وحينما نخاف على الزوجين أن يفسدا ،وحينما نخشى عليهما الزنا ،وحينما نخشى عليهما
ُّ
عن طريق اإليمان ،عندئذ يأتي الطالق كصمام أمان لهذه األسرة من الضياع .

قال فخر الدين الزيلعي الحنفي" :ثم إن اهلل تعالى شرع النكاح لمصلحة العباد :ألنه ينتظم به مصالحهم

الدينية والدنيوية .ثم شرع الطالق :إكماال للمصلحة؛ ألنه قد ال يوافق النكاح فيطلب الخالص فمكنه من ذلك،
وجعله عددا ،وحكمه متأخ ار :ليجرب نفسه في الفراق كما جربها في النكاح .ثم حرمها عليه بعد فراغ العدد قبل

أن تتزوج بزوج آخر :ليتأدب بما فيه غيظه وهو الزوج الثاني على ما عليه جبلة الفحولة بحكمته ولطفه بعباده"
(.)2

وألن اإلسالم دين رب العالمين ودين الوسطية الذي هو أعلم بمصالح العباد من أنفسهم ،وألنه الدين

الصالح لكل زمان ومكان ،فقد حرص على وقاية المجتمعات من كل داهية تفتك به ،وكل فجيعة تلم به ،وكل
نكبة تصيبه ،فقد شرع الطالق ليتخلص به الزوجان من حياة مقلقة ،وصلة موجعة ،وارتباط مؤلم(.)3

وهذا ما أخذت به التشريعات الوضعية؛ ألنها علمت أن الطالق ليس حكما عبثيا ،وانما هو من حكمة

اهلل تعالى الذي قال في كتابه الحكيم :ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ).(4

))1

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار).)223 /3( ،

))2

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،عثمان بن علي  ،فخر الدين الزيلعي الحنفي.)188 /2( ،

) (3انظر المغني البن قدامة.)363 /7( ،
()4

النمل88 :
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المبحث الثاني:
حكم الطالق ،وأركانه ،وصيغه ،وشروطه.
ويتكون من أربعة مطالب-:
المطلب األول :حكم الطالق عند الفقهاء.
المطلب الثاني :أركان الطالق عند الفقهاء.
المطلب الثالث :صيغ الطالق.
المطلب الرابع :شروط الطالق.
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المطلب األول
حكم الطالق
الطالق جائز مشروع لألدلة التي سبق ذكرها من الكتاب ،والسنة ،واجماع األمة على مشروعيته من
وفاة الرسول -صلى اهلل عليه وسلم-حتى يومنا هذا ،لكن الطالق يختلف حكمه باختالف الحالة التي يقع بها
الطالق.
الفرع األول -:موقع الطالق من األحكام التكليفية الخمسة
تعتري الطالق األحكام التكليفية على النحو اآلتي (:)1

 -1واجب :هو طالق الحكمين عند شقاق الزوجين ،وكذلك طالق المؤلي إذا انقضت مدة اإليالء

()2

وامتنع من الفيء.

وقد نص القانون على وجوب طالق الحكمين في الشقاق والنزاع إن وافق األصول المشروعة.

وهذا هو نص المادة (" )127على الحكمين أن يرفعا ما يقررانه ،وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إن

وافق األصول المشروعة "(.)3

 -2مستحب :وهو عند تفريط الزوجة بحق من حقوق اهلل -عز وجل -وعدم االستماع للنصيحة كما

وجهنا القرآن الكريم قال تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ) ،(4هذا إن كان الضرر من جهة الزوجة،
وأما إن وقع الضرر من جهة الزوج فيكون مستحبا للزوجة لترفع الضرر عن نفسها بالمخالعة عن طريق رفع

أمرها إلى القاضي.

-3المكروه :إن كانت الحال بينهما مستقيمة ،وال يكره شيئا من خلقها وال دينها ،فيكره أن يطلقها وقال

القاضي من الحنابلة :يحرم في هذه الحالة؛ لما فيه من الضرر بالنفس واألهل ،ولقوله  -صلى اهلل عليه وسلم
 ع ْن عبادة ْبن الصَّامت« ،أ َّن رسول اللَّه  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-قضى أ ْن ال ضرر وال ضرار»(.)4-4المحرم :فهو طالق المرأة المدخول بها في الحيض أوفي الطهر الذي جامعها فيه.

يقول صاحب المغني" :أجمع العلماء في جميع األمصار وكل األعصار على تحريمه ،ويسمى طالق
البدعة؛ ألن المطلق خالف السنة ،وترك أمر اهلل تعالى ورسوله"
))1

()6

انظر حاشية ابن عابدين (رد المحتار) ( ، )228 /3شرح مختصر خليل ،محمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي،)29 /4( ،

حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ،)488 /3( ،المغني )363 /9( ،الكافي في فقه اإلمام
أحمد ،عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي .)136 /3(،
)(2

اإليالء :حلف الزوج على بعدم االستمتاع بها .والفيء :هو الرجوع عن اإليالء انظر ص 62من هذا البحث.

))3

قانون حقوق العائلة وذكرت هذه المادة بعدما ذكر القانون شروط المحكمين وما يجب عليهم.

( )4النساء34 :
))4

سنن ابن ماجه ،كتاب األحكام ،باب من بنى بحقه ما يضر بجاره ،حديث (،)984 /2( ،)2343والحديث حسن لغيره.

) (6المغني البن قدامة (.)364 /9
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 -4مباح :عند وجود حاجة داعية إليه من سوء معاملة ونقص أخالق

(.)1

الفرع الثاني -:األصل في الطالق الحظر أو اإلباحة:
قبل البدء في بحث هذه المسألة البد من معرفة ماهية الحظر واإلباحة:
أولا-الحظر:
الحظر لغ اة:

وهو الحجر خالف اإلباحة ،والمحظور :المحرم .حظر الشيء يحظره حظ ار وحظا ار وحظر عليه :منعه،

وكل ما حال بينك وبين شيء ،فقد حظره عليك ،وقول العرب :ال حظار على األسماء ،يعني أنه ال يمنع أحد

أن يسمي بما شاء أو يتسمى به .وحظر عليه حظ ار :حجر ومنع (.)2

والذي يتبين للباحث أن تعريفه اللغوي يدور حول معنى واحد هو المنع.

وعرفه األصوليون :هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له .فهو خطاب
الشارع بما فعله سبب للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعله ،ومن أسمائه أنه محرم ومعصية وذنب

(.)3

وعرفه الحصكفي في الدر المختار :ما منع من استعماله شرعا ،والمحظور ضد المباح (.)4

والذي يتبين للباحث أن التعريف األصولي يلتقي مع التعريف اللغوي والتعريف الفقهي مما يوحي بأن

الحظر يدور حول معنى واحد وهو المنع من ارتكاب أمر نهي عن فعله من قبل الشارع.
ثاني ا -:اإلباحة:

وهي في اللغة :أبحت الشيء ،إذا لم تحظره ،وهو مأخوذ من باحة الدار ،أي :متسعها ،فسميت اإلباحة

إباحة التساع األمر فيها (.)4

ويتبين أن المعنى اللغوي يدور على معنى واحد وهو السعة في الشيء ،أي يكون الشخص في سعة من

أمره.

وعرفها األصوليون :بأنها خطاب اهلل تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تخيي ار من غير بدل (.)6
وعرفها الفقهاء :ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بال استحقاق ثواب وعقاب (.)9

) (1الكافي في فقه اإلمام أحمد (.)136 /3
))2

لسان العرب ، )232 /4( ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، )141 /1( ،القاموس المحيط ،محمد بن يعقوب

الفيروز آبادى( ،ص.)399 :
))3

اإلحكام في أصول األحكام ،سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي.)113 /1( ،

))4

رد المحتار على الدر المختار ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين.)336 /6( ،

))4

لسان العرب ( ، )416 /2وانظر ،حلية الفقهاء( ،ص ،)29 :تهذيب اللغة (.)284 /3

))6

انظر ،المستصفى ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي( ،ص ،)63 :البحر المحيط في أصول الفقه ،بدر الدين محمد بن عبد

اهلل بن بهادر الزركشي.)364 /1( ،
))9

الدر المختار.)336 /6( ،
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ففي اإلباحة كما الحظر يلتقي المعنى اللغوي مع تعريف األصوليين ومع التعريف الفقهي ،وهي السعة،
والمعنى أن المكلف يكون في سعة إذا ما كلف بشيء فيستوي جانب الفعل وجانب الترك؛ أي ال يثاب فاعله،

وال يعاقب تاركه.

صورة المسألة:

ذكرنا سابقا موقع الطالق من األحكام التكليفية؛ لكن قد يوقع الزوج الطالق بزوجه بغير مبرر شرعي،

بمعنى أن الزوج يريد أن يطلق زوجته لمجرد الخالص منها ،فهل يبقى هنا حق الزوج مطلقا على اإلباحة؟

أوأنه يقيد ويصبح محظو ار بغير حاجة؟ هذا ما سنبحثه خالل هذه المسألة:
تحرير محل النزاع:

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على (:)1
 -1إن الطالق جائز مشروع لألدلة التي سبق ذكرها من الكتاب ،والسنة ،واجماع األمة على مشروعيته
من زمن الرسول -صلى اهلل عليه وسلم-حتى يومنا هذا.

 -2إن الطالق تعتريه األحكام التكليفية الخمسة من :واجب ،ومستحب ،وحرام ،ومكروه ،ومباح.
 -3إن األولى عدم الطالق من غير حاجة؛ لما فيه من هدم لألسرة ،وقطع لأللفة.

واختلفوا في الحكم األصلي للطالق عند عدم وجود حاجة تدعو إليه هل هو على الحظر أو اإلباحة؟
آراء الفقهاء في الطالق بغير مسوغ شرعي:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين:

المذهب األول :أن األصل في الطالق اإلباحة ،وهو أصل المذهب عند الحنفية (.)2
يقول السرخسي" إيقاع الطالق مباح"(.)3

المذهب الثاني :أن أصل الطالق هو الحظر ،وقال به الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ،وهو
قول عند الحنفية ،وقال به الكمال بن الهمام ،وهو ما رجحه ابن عابدين في حاشيته ،ومن المعاصرين اإلمام

) (1مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده ،)383 /1( ،مواهب الجليل

في شرح مختصر خليل ،)13 /4( ،الحاوي الكبير ،علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي،

( ،)111 /13حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ،)431 /3( ،المغني.)364 /9( ،
) ))2انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،)188 /2( ،فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي
المعروف بابن الهمام ،)464 /3( ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،)383 /1( ، ،المغني ،)363 /9( ،البحر الرائق شرح
كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،المعروف بابن نجيم المصري.)244 /3( ،

) (3المبسوط للسرخسي ،محمد بن أحمد السرخسي.)2 /6( ،
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أبو زهرة ( .)1يقول الكمال بن الهمام" :األصح حظره إال لحاجة أما إذا لم تكن حاجة فمحض كفران نعمة وسوء

أدب فيكره" (.)2

سبب اختالف الفقهاء:
بالرجوع إلى الكتب الفقهية التي تذكر سبب اختالف الفقهاء ،تبين أنها لم تورد سبب اختالف الفقهاء في
المسألة ،والذي يتبين للباحث أن سبب الخالف بين الفقهاء ينصب على فهم اآليات واألحاديث ،فمن فهم

األدلة على إطالقها بغير قيد يقيد األدلة بالحظر جعله مباحا ،ومن فهم األدلة أنها مقيدة جعله على الحظر.
أدلة المذاهب

أدلة المذهب األول:

استدل الحنفية في أصل المذهب بأن األصل في الطالق اإلباحة باألدلة اآلتية.

أولا-القرآن الكريم:

أ -قال تعالى :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ (.)3
وجه الدللة :أن نفي الجناح يعني نفي اإلثم ،والحظر يقتضي اإلثم لفاعله؛ فكان الطالق مباحا

(.)4

ب -قال تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ (.)4
وجه الدللة :أن لفظ طلقوهن مطلق غير مقيد بسبب أو حاجة

(.)6

) )1انظر الدر المختار ،)229 /3( ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،)383 /1( ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،
( ،)13 /4الحاوي الكبير ،)111 /13( ، ،حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب،)431 /3( ،
المغني ،)364 /9( ،األحوال الشخصية ،أبو زهرة ص (.)283
))2

فتح القدير ،الكمال بن الهمام.)464 /3( ،

))3

البقرة236 :

))4

المبسوط ،السرخسي ،)3 /6( ،العناية شرح الهداية ،محمد بن محمد بن محمود ،جمال الدين الرومي البابرتي ()464 /3

شرح مختصر خليل للخرشي ،)29 /4( ،الحاوي الكبير.)111 /13( ،
))4

الطالق1:

))6

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،)183 /2( ،الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)،)228 /3( ،

الحاوي الكبير )111 /13( ،المغني.)363 /9( ،

16

ثاني ا-السنة:

أَ -عن ق ْيس ْبن زْيد :أ َّن النَّب َّي -صلى اهلل عليه وسلم -طلَّق ح ْفصة ب ْنت عمر ،فدخل عل ْيها خاالها قدامة
ت :واللَّه ما طلَّقني ع ْن شبع ،وجاء َّ
النب ُّي صلى اهلل عليه وسلم ،فقال " :قال
وعثْمان ْابنا م ْ
ت وقال ْ
ظعون ،فبك ْ
لي ج ْبريل عل ْيه السَّالم :راج ْع ح ْفصة ،فإَّنها ص َّوامةٌ ق َّوامةٌ ،واَّنها زْوجتك في اْلجَّنة "(.)1
وجه الدللة :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم طلقها من غير حاجة فأمره اهلل سبحانه وتعالى بمراجعتها (.)2
ب -عن ع ْبد اللَّه ْبن عمر ،قال :قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم« :أ ْبغض اْلحالل إلى اللَّه الطَّالق»(.)3
وجه الدللة :أن لفظ الحل في الحديث يدل على اإلباحة (.)4

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني المالكية ،والشافعية ،والحنابلة ،وبعض الحنفية القائلون إن األصل في

الطالق الحظر بالكتاب والسنة والمعقول:
أوال-القرآن الكريم:

أ -قال تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (.)4
وجه الدللة :أن الطالق من غير سبب بغي وعدوان فكان محظو ار (.)6
ت -قال تعالى :ﭽ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﭼ (.)9

))1

المستدرك على الصحيحين للحاكم ،كتاب معرفة الصحابة -رضي اهلل عنهم ،-باب ذكر أم لمؤمنين حفصة بنت عمر بن

))2

المبسوط ،السرخسي ( ،)3 /6تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي.)183 /2( ،

))3

سنن ابن ماجة ،كتاب الطالق ،باب الطالق ،حديث.)183/3( ،)2318( ،

))4

المبسوط ،السرخسي ،)3 /6( ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،)183 /2( ،الدر المختار وحاشية ابن

))4

النساء34 :

))6

انظر الدر المختار ،)229 /3( ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ،)244 /3( ،الحاوي الكبير،

الخطاب ،حديث (.)16 /4( ،)6943

عابدين (رد المحتار).)228 /3( ،

( ،)111 /13المغني ،)364 /9( ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري،)244 /3( ،األحوال الشخصية،
أبو زهرة ص ()283
))9

النساء13 :
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وجه الدللة :يحث اهلل تعالى الزوج الصبر على زوجته إذا أري منها ما يكرهه ،ولم يحث الزوج على

الطالق (.)1

ثانيا-السنة:

أ -ع ْن ع ْبد اللَّه ْبن عمر ،قال :قال رسول اللَّه -صلى اهلل عليه وسلم« :-أ ْبغض اْلحالل إلى اللَّه
()2
الطَّالق»

وجه الدللة :إن من الحالل ما يكون مباحا ،ويكون مندوبا ،ويكون مكروها .ويتناول الحديث هنا القسم

المكروه من الحالل بقرينة إضافة البغض إليه

(.)3

ت زْوجها الطَّالق م ْن غ ْير بأْس فحرٌام عل ْيها
ام أرة سأل ْ
ب -قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم " :-أيُّما ْ
()4
رائحة اْلجَّنة "
وجه الداللة :يدل الحديث بمنطوقه الصريح على أنه يحرم على الزوجة طلب الطالق من زوجها من دون
أي سبب يبرر طلبها للطالق.
ثالث ا-المعقول:

إن الطالق من غير حاجة تدعو إليه كفران للنعمة ،وهدم للمصلحة التي أقامها الشرع ،وضرر كبير

لألسرة ،وهذا ما يتنافى مع رحمة اإلسالم ،وحكم تشريع الزواج والطالق (.)4
المناقشة:

مناقشة أدلة القول األول :القائلين بأن األصل في الطالق اإلباحة حيث سأوضحها من خالل ما يلي:

 -1نوقشت اآلية األولى بأنها تدل على نفي الجناح في تطليق حدث قبل الدخول ال في كل طالق (.)6

 -2أما اآلية الثانية أن الطالق فيها قيد بأدلة كثيرة من القرآن وتفيد بأن الطالق مع طاعة الزوجة بغي
وعدوان ( ،)7قال تعالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (.)8
) )1انظر الدر المختار ، )229 /3( ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،)383 /1( ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،
( ،)13 /4الحاوي الكبير ،)111 /13( ،حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب)431 /3( ،
،المغني ،)364 /9( ،األحوال الشخصية ،أبو زهرة ص (.)283

))2

انظر ،الدر المختار.)229 /3( ،

))3

المرجع السابق.

))4

سنن ابن ماجة ،كتاب الطالق ،باب كراهية الخلع للمرأة ،حديث .)662/1( ، )2344( ،والحديث صحيح.

) )4انظر ،المبسوط ،السرخسي ،)3 /6( ،الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ،)228 /3( ،تبيين الحقائق شرح كنز
الدقائق وحاشية الشلبي ،)183 /2( ،المغني.)363 /9( ،
) )6انظر ،المبسوط ،السرخسي ،)3 /6( ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،)183 /2( ،المغني.)363 /9( ،
))9

انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ، )244 /3( ،الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد

المحتار).)228 /3( ،
))8
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 -3إن ما ورد من طالق النبي لحفصة حديث ضعيف

()1

.

 -4أن المقصود بالحل في حديث أبغض الحالل إلى اهلل الطالق هو الحل الذي يقابل الحرمة ،فيشمل

الواجب ،والمندوب ،والمكروه ،فيحمل لفظ الحل بالحديث على الكراهة لوجود قرينة وهي لفظ البغض من اهلل
تعالى وأن الواجب والمندوب ال يوصفان بالكراهة ،وال يحمالن على اإلباحة ،ألنهما يفيدان استواء الفعل ،أو

الترك ،والحديث يدل على ترجيح جانب الفعل على الترك فتعين حمله على الحظر بمعنى الكراهة

(.)2

مناقشة أدلة المذهب الثاني القائلين بالحظر:

يتضح من خالل االطالع في المراجع الفقهية أن أدلة من قالوا بالحظر لم تناقش مثل أدلة أصحاب القول
األول القائلين باإلباحة؛ والسبب في ذلك أن جمهور الفقهاء القدامى وحتى المعاصرين يقولون أن األصل في
الطالق إن لم تكن حاجة تدعو إليه هو الحظر ،وممكن أن تناقش أدلة الجمهور القائلين بالحظر من خالل ما

يلي:
 -1استداللهم بقوله تعالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ من
أن الطالق بغي فهذا صحيح ،إال أن اآلية ال تدل على الحظر لعدم ترتب أي أثم على فاعله.
-2استداللهم بقوله تعالى :ﭽ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﭼ) (3فيحث اهلل تعالى الزوج الصبر على زوجته إذا رأى منها ما يكرهه ،ولم يحث الزوج على
الطالق ،فيناقش وجه الداللة أن ما ورد باآلية الكريمة استرشاد من اهلل تعالى يرشد به الزوج بالصبر على
زوجته ،وال يوجد ما يدل على الحظر.

-3االستدالل من السنة النبوية ع ْن ع ْبد اللَّه ْبن عمر ،قال :قال رسول اللَّه -صلى اهلل عليه وسلم:-
«أ ْبغض اْلحالل إلى اللَّه الطالق" .أن من الحالل ما يكون مباحا ،ويكون مندوبا ،ويكون مكروها ويتناول
الحديث هنا القسم المكروه من الحالل بقرينة إضافة البغض إليه ،وعليه فيكون المعنى أبغض المكروهات

إلى اهلل الطالق.

فهذا الحديث نوقش باآلتي :بأن هذا األصل ال يدل على أنه محظور شرعا ،وانما يفيد أن األصل فيه

الحظر ،وترك ذلك بالشرع ،فصار الحل هو المشروع (.)4

ويرد الكمال بن الهمام على االستدالل بهذا الحديث فيقول":وأما وصفه فهو أبغض المباحات إلى اهلل

تعالى على ما رواه أبو داوود وابن ماجه عنه  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه قال «إن أبغض المباحات عند

اهلل الطالق» فنص على إباحته ،وكونه مبغوضا ،وهو ال يستلزم ترتب الزم المكروه الشرعي إال لو كان مكروها

) (1إسناده ضعيف ألن به موضع إرسال  ،وباقي رجاله ثقات عدا قيس بن زيد وهو مقبول انظر المستدرك على الصحيحين
للحاكم النيسابوري حديث رقم ()6983
))2

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)  ،)228 /3( ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي.)183 /2( ،

()3
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بالمعنى االصطالحي ،وال يلزم ذلك من وصفه بالبغض إال لو لم يصفه باإلباحة ،لكنه وصفه بها؛ ألن أفعل
التفضيل بعدما أضيف إليه ،وغاية ما فيه أنه مبغوض إليه سبحانه وتعالى ،ولم يترتب عليه ما رتب على

المكروه" (.)1

ت زْوجها الطَّالق م ْن غ ْير بأْس فحرٌام
ام أرة سأل ْ
-4وأما االستدالل بقوله  -صلى اهلل عليه وسلم  " :-أيُّما ْ
عل ْيها رائحة اْلجنَّة" ،فيناقش بأن االستدالل بالحديث ليس في محله ،فهذا يخص الم أرة ،وال عالقة للرجل

في الطالق ،فهو من طرف الزوجة.

-4وأما استداللهم من المعقول أن الطالق من غير حاجة تدعو إليه كفران للنعمة ،وهدم للمصلحة التي

أقامها الشرع ،وضرر كبير لألسرة ،وهذا ما يتنافى مع رحمة اإلسالم ،وحكم تشريع الزواج والطالق.

فيناقش بأن ما أقره الشرع دون قيد كما سبق من األدلة ،ال يكون كفران بالنعمة ،ولن يكون هدما للمصلحة.

ولو كان كذلك الستوجب فاعله العقاب على فعله كما في هدم مصالح أخرى.
الترجيح:

من خالل عرض آراء الفقهاء ،وأدلتهم ،ومناقشة األدلة تبين لي أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور وبعض

الحنفية من أن األصل في الطالق الحظر؛ وذلك لألسباب اآلتية:
 -1لقوة أدلة الجمهور.

 -2ألن اهلل -عز وجل -حث الزوج على الصبر على زوجته إذا رأى منها ما يكره ،وقد َّ
عد القرآن الكريم
الطالق من غير سبب عدوانا.

 -3وكذلك فإن الطالق من أبغض الحالل؛ لما يترتب عليه من انحالل العالقة الزوجية ،ولربما ضياع

األوالد إن كان بينهما أوالد ،وتفكك األسرة التي هي النواة األولى في المجتمع ،وأيضا المرأة إذا طلبت من
زوجها الطالق من غير حاجة فإنها ال تشم رائحة الجنة ،فلو كان األمر مباحا ابتداء؛ لما ترتب عقوبة على

المرأة؛ ألنها تكون تطلب من زوجها شيئا مباحا ،والطالق بشكل عام يعد عالجا نهائيا عند تعذر جميع الحلول

قبله من اإلصالح والتحكيم؛ ألنه بتر للحياة الزوجية ،وال يصح استخدام هذا العالج من غير حاجة تعسفا،

وقد أمر اهلل -عز وجل -بحسن العشرة بين الزوجين لبناء مجتمع صالح.

))1

فتح القدير ،الكمال ابن الهمام.)464 /3( ،
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المطلب الثاني

أركان الطالق عند الفقهاء

الفرع األول -:تعريف الركن:

الركن لغ اة :الجانب األقوى واألمر العظيم ،وما يقوى به من ملك ،وجند ،وغيرهما ،والعز ،والمنعة (.)1

الركن اصطالح ا :ما ال وجود لذلك الشيء إال به ،ويكون جزءا منه (.)2

الفرع الثاني -:أركان الطالق:

اختلف الفقهاء في أركان الطالق:

 -1األحناف والحنابلة قالوا :ركن الطالق واحد هو:
الصيغة :وهي اللفظ المخصوص الذي جعل داللة على معنى الطالق الصريح والكناية ولو حكما ليدخل

الكتابة المستبينة ،واشارة األخرس ،واإلشارة إلى العدد باألصابع في قوله أنت طالق (.)3

يقول الكاساني" :فركن الطالق هو اللفظ الذي جعل داللة على معنى الطالق" ). (4

 -2المالكية والشافعية:

()4

للطالق أربعة أركان وهي:

أ -أهلية :وهو الزوج المطلق الذي يجب أن تتوافر فيه شروط سيأتي ذكرها كي يكون أهال لذلك.

ب -القصد :أي قصد النطق باللفظ الصريح ،والكناية الظاهرة ،ولو لم يقصد حل العصمة وقصد حلها

في الكناية الخفية ،قال في المنهاج" ولو سبق لسان بطالق بال قصد لغا ،وال يصدق ظاه ار إال بقرينة"(.)6
ت -محل :وهي الزوجة المطلقة ،وتتوافر فيها شروط أيضا حتى تكون محال للطالق.

ث -صيغة :وهي" :لفظ صريح ،أو كناية ظاهرة ،أو خفية؛ أي أو ما يقوم مقامه كاإلشارة والكتابة ،ال

بمجرد نية وال بفعل إال لعرف)(.)7

))1

القاموس المحيط( ،ص ،)1231 :لسان العرب.)184 /13( ،

الشافعي( ،ص،)193 :التعريفات ،علي بن
) )2نهاية السول شرح منهاج الوصول ،عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي
ّ
محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني( ،ص.)112 :
))3

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)38 /3( ،وانظر ،الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ،)233 /3( ،العدة

شرح العمدة ،عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد ،أبو محمد بهاء الدين المقدسي( ،ص ،)441 :المغني.)363 /9( ،

( )4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)38 /3( ،
))4

الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ،)364 /2( ،التاج واإلكليل

لمختصر خليل ،محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي ،أبو عبد اهلل المواق المالكي ،)339 /4( ،انظر
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، ،)444 /4( ،كفاية األخيار في حل غاية االختصار ،أبو بكر بن محمد بن
عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني ،تقي الدين الشافعي (ص.)388 :
) (6مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (.)468 /4
))9

حاشية الصاوي على الشرح الصغير ،أحمد بن محمد الخلوتي ،الشهير بالصاوي.)442 /2( ،
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وخالف ابن عرفة المالكي المالكية وقال( :إن هذه ليست بأركان ،بل هي شروط لصحة الطالق وليست

أركان؛ ألنها ليست جزءا من الطالق) (.)1

 وزاد الشافعية ركنا خامسا وهو :الوالية على الزوجة -محل الطالق ،-فلو قال لغير زوجته :أنت

طالق فال تطلق منه؛ ألنه ال والية له عليها

(.)2

))1

التاج واإلكليل لمختصر خليل.)339 /4( ،

))2

انظرمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،)444 /4( ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)38 /3( ،

حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ،)488 /3( ،كفاية األخيار في حل غاية االختصار( ،ص:

.)388
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المطلب الثالث
صيغة الطالق

الفرع األول -:صيغة الطالق من حيث دللتها على الطالق وينقسم إلى قسمين:
 -1القسم األول -:الطالق الصريح:

وهو اللفظ الذي يدل على الطالق صراحة.
وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن لفظ الطالق وما اشتق منه هو اللفظ الصريح في الطالق وهو "أنت

طالق"(.)1

وقال الشافعية ورواية عند الحنابلة :إن الصريح هو ماال يحتمل ظاهره غير الطالق كاأللفاظ التي استعملت

في الطالق شرعا ،وهذه األلفاظ هي :الطالق ،السراح ،الفراق (.)2

وألن لفظ السراح والفراق استعمال شرعا وحقيقة في الطالق كما ورد في القرآن الكريم:

 -1قال تعالى :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ(.)3
 -2قال تعالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ

(.)4

والذي يتبين للباحث أن كال من لفظي السراح و الفراق كال منهما يحتاج إلى نية؛ حتى يكون الطالق

نافذا من المطلق على المطلقة ،ويقع الطالق .ويتضح ذلك من وجوه:

الوجه األول :من القرآن الكريم حيث ذكرت آيات تدلل على أن لفظ الفراق والسراح استخدما في معان

مغايرة للمعنى التي استخدمت فيه لحل الرابطة الزوجية.
 -1قال تعالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(.)4
 -2قال تعالى :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ(.)6
يقول ابن قدامة" :فال معنى لتخصيصه بفرقة الطالق ،على أن قوله (أو فارقوهن بمعروف) لم يرد به

الطالق ،وانما هو ترك ارتجاعها ،وكذلك قوله أو تسريح بإحسان" (.)9

))1

المبسوط ،السرخسي ،)133 /4( ،العناية شرح الهداية ( ،)6 /4بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( )34 /3العدة شرح العمدة

(ص)444 :
))2

انظر المغني ،)386 /9( ،المجموع شرح المهذب( ،مع تكملة السبكي والمطيعي) ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف

))3

البقرة223 :

))4

الطالق2 :

))4

آل عمران133 :

))6

البينة4:

النووي.)38 /19( ،

))9

المغني.)386 /9( ،
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الوجه الثاني :ال يصح قياس لفظ الفراق والسراح على لفظ الطالق ،فإنه مختص بذلك ،سابق إلى األفهام

من غير قرينة وال داللة ،بخالف الفراق والسراح (.)1

رأي قانون األحوال الشخصية في اللفظ الصريح:

جاء في المادة  "772ل يصح وقوع الطالق إل بصيغة مخصوصة أو ما يقوم مقامها".
وجاء في المادة  23في حقوق العائلة "يقع الطالق باأللفاظ الصريحة وان لم ينوه".

وهذا ما يوافق رأي جمهور الفقهاء من الحنفية ،والمالكية ،ورواية عند الحنابلة في اللفظ الصريح في

الطالق ،وفي اعتبار وقوعه ،فالصيغة المخصوصة هي الطالق وما اشتق منها هو ما اشتق من لفظ الطالق
كطلقتك.

على ما ذكر من اختالف بين الفقهاء في هذه األلفاظ فعند الجمهور الحنفية ،والمالكية ،ورواية عند

الحنابلة أن من قال لزوجته فارقتك أو سرحتك فال يقع طالق إال بالنية ،وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة يقع
من غير نية.

واذا وقع الطالق باللفظ الصريح على االختالف الموجود عند الفقهاء بهذا اللفظ فإنه يقع طالقا رجعيا بعد

الدخول مالم يكن مكمال للثالث ،أو طالق على مال ،أما قبل الدخول فيقع طالقا بائنا .وسيأتي تفصيل ذلك
في بيان متى يقع الطالق رجعيا ومتى يقع بائنا.

وهذا ما جاء في نص المادة  772من قانون األحوال الشخصية "يقع الطالق رجعي ا بصريح لفظ

الطالق".

 -3القسم الثاني :الطالق الكنائي (:)2
وهو اللفظ الذي ال يدل على الطالق صراحة ،فيستعمل هذا اللفظ على الطالق وغيره ،حيث إن هذه

األلفاظ أصال لم توضع للطالق.
ألفاظ الكناية في الطالق:

للطالق الكنائي ألفاظ كثيرة ،وسأذكر من هذه األلفاظ ما درج وكثر استخدامه في هذا الطالق وهي:

حرم ،وغيرها
استبرئي رحمك ،أنت واحدة ،الحقي بأهلك ،أنت بائن ،أنت البتة ،ابتغي األزواج ،أنت علي ا
من األلفاظ التي تدل على الكناية في الطالق.

وهذا الطالق ب الكناية ال يقع إال بالنية من الشخص الذي أوقع هذا اللفظ.

رأي قانون األحوال الشخصية في ألفاظ الكناية:

جاء في المادة  772من قانون األحوال الشخصية "الكناية هي األلفاظ توضع للطالق وتحتمله وغيره

وهذه ل يقع بها الطالق إل بالنية أو بدللة الحال.
))1

انظر ،المغني ،)386 /9( ،العدة شرح العمدة( ،ص.)444 :

))2

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،)214 /2( ،درر الحكام شرح غرر األحكام ،محمد بن فرامرز بن علي

الشهير بمال  -أو منال أو المولى – خسرو ،)361 /1( ،كفاية األخيار في حل غاية االختصار( ،ص ،)388 :المغني/9( ،

 ،)331الفروع وتصحيح الفروع ،محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج.)43 /3( ،
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جاء في المادة  22في حقوق العائلة "كنايات الطالق ،وهي ما تحتمل الطالق وغيره ل يقع بها الطالق

إل بالنية.

ويتبين من هذه المواد أن اللفظ الكنائي في الطالق يحتاج إلى النية كي يقع صحيحا؛ ألن ألفاظ الكناية
ال تدل صراحة على الطالق ،وانما تحتمل لفظ الطالق وغيره.
الفرع الثاني -:صيغة الطالق من حيث دللتها على زمن الطالق:
وتنقسم إلى ثالثة أقسام-:

 -1القسم األول :الطالق المنجز-:
وهو أن يقع الطالق بمجرد التلفظ به ،وتنجيز الطالق يعني تحقيقه في الحال.
وهو كأن يقول لزوجته أنت طالق.

وقد أجمع العلماء على أن الطالق المنجز يقع؛ ألنه هو األصل في الطالق ،وألن الطالق شرع للحاجة

والحاجة تقتضي التنجيز (.)1

 -2القسم الثاني -:الطالق المعلق (:)2
هو ما رتب وقوعه على أمر محتمل الوقوع في المستقبل بأداة من أدوات الشرط.

ومثاله:

أن يقول الرجل لزوجته :إن دخلت بيت أهلك فأنت طالق ،أو إن ذهبت إلى العمل فأنت طالق وغيرها

من الجمل المشابهة الدارج سماعها اليوم في المجتمع.

وقد أجمع الفقهاء األربعة على أن الطالق المعلق على شرط هو طالق

واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم:

 -1قوله تعالى :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ

صحيح.

()3

وجه الدللة من اآلية  :أن لفظ الطالق مطلق غير مقيد ،فللزوج إيقاعه على الوجه الذي يريده مادام أنه

مباح ،فيجوز للزوج إيقاعه على وجه التعليق على الشرط الصحيح(.)4

))1

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،)214 /2( ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)123 /3( ،بداية المجتهد

ونهاية المقتصد ،محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،)133 /3( ،الحاوي الكبير ،)224 /13( ،كفاية األخيار
في حل غاية االختصار( ،ص ،)336 :المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ،القاضي أبو يعلى ،محمد بن الحسين بن
المعروف بـابن الفراء.)142 /2( ،
))2

تحفة الفقهاء ( ،)184 /2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)124 /3( ،الشامل في فقه اإلمام مالك  ،تاج الدين السلمي

))4

درر الحكام شرح غرر األحكام.)361 /1( ،

َّ
ي الد ْمياط ّي المالكي  ،)413 /1(،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (،)464 /4المغني.)341 /9( ،
الدمير ّ
) )3البقرة223 :
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 -2قوله تعالى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ

()1

وجه الدللة من اآلية :العقود بعمومها ومنها الطالق شاملة لكل االلتزامات ،والتعليق التزام ،فيجب الوفاء

به وترتب األثر الشرعي عليه (.)2

والذي يتبين من اآليات الكريمة السابقة أن الطالق المعلق على شرط صحيح متحقق الوجود ،فهذا طالق

صحيح يقع عند الفقهاء األربعة؛ ألن اللفظ يدل على أن المطلق يقصد الطالق بهذا التعليق .هذا في التعليق

على أمر متحقق الوجود.

وقد نصت المادة  22من قانون حقوق العائلة على "تعليق الطالق بالشرط صحيح مالم يقصد به

الحمل على فعل شيء أو تركه.

ويتبين من هذه المادة موافقتها مع جمهور الفقهاء من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة في صحة
تعليق الطالق على شرط صحيح ووقوع هذا الطالق إن كان قصد الزوج وقوع الطالق.
تعليق الطالق على أمر مستحيل الوقوع:

أنواع االستحالة في الطالق (:)3

أ -استحالة عقلية :أي ال يتصورها العقل؛ كقول الرجل لزوجته إن كان الرقم الواحد أكثر من االثنين
فأنت طالق.

ب-استحالة عرفية :كقولهم في العصور السابقة :إن صعدت في السماء فأنت طالق؛ ففي زمانهم لم
يكن هناك طائرات.

ت-استحالة شرعية :كقوله لزوجته :إن قتلت فالنا فأنت طالق ،ويقصد بذلك استحالة القتل منه؛ ألنه أمر

محرم شرعا في اإلسالم ،وال يمكن أن يكون حالال له.

ففي الحاالت الثالث السابقة سواء أكانت عقال أم عرفا أم شرعا ال يقع به شيء عند جمهور الفقهاء من

الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة؛ ألنه علق الطالق بصفة غير موجودة والتوجد؛ وألن الزوج علق الطالق
على أمر ممتنع وجوده ويلزم من عدم وجود الشرط عدم المشروط (.)4

والذي يتبين للباحث :أن الزوج عندما علق الطالق على أمر مستحيل الوقوع كان قاصدا من ذلك عدم

إيقاع الطالق؛ ألنه يعلم أن األمر الذي علق عليه الطالق مستحيل الوقوع ،ولكن ينبغي على الزوج عدم

الخوض في مثل هذه األلفاظ.

))1

المائدة1 :

))2

أحكام القرآن ،علي بن محمد بن علي ،أبو الحسن الطبري ،الملقب بعماد الدين ،المعروف بالكيا الهراسي الشافعي/2( ،

 ،)433أحكام القرآن للجصاص ،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص.)233 /4( ،
))3

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،)83 /4( ،تكملة المجموع شرح المهذب..)144 /19( ،

))4

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، )132 /3( ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،)69 /4( ،تكملة المجموع شرح

المهذب،)144 /19( ،حاشية الروض المربع ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي.)449 /6( ،
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 -3القسم الثالث -:الطالق المضاف (:)1
هو ما أضيف حصوله إلى وقت في المستقبل ،كأن يقول الرجل لزوجته :أنت طالق غدا ،أو أول الشهر
الفالني ،أو أول سنة كذا.

فقوله :أنت طالق غدا ،يقع بأول جزء منه ،وهو عند طلوع الفجر ،وقوله :أنت طالق ليال إذا مضى يوم،

فيقع عند غروب شمس غده؛ إذ به يتحقق مضي اليوم .وان قال :نها ار ،ففي مثل وقته من غده تطلق؛ ألن

اليوم حقيقة في جميعه.

وان قال لزوجته :أنت طالق في شهر رمضان ،وقع الطالق في أول جزء من الليلة األولى منه ،وهو حين

تغرب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي قبله وهو شهر شعبان.

واتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على وقوع الطالق عند مجيء أول جزء

من أجزاء الزمن الذي أضيف إليه ،إذا كانت المرأة محال لوقوع الطالق عليها عند ذلك الوقت ،وكان الرجل

أهال إليقاعه؛ ألنه قصد إيقاعه بعد زمن ،ال في الحال (.)2

وقد جاء في المادة  21من قانون حقوق العائلة" :إضافة الطالق إلى الزمن المستقبل صحيحة".
ويتبين من ذلك موافقة القانون مع رأي جمهور الفقهاء؛ في صحة إضافة الطالق إلى الزمن المستقبل

ووقوع الطالق.

ويتبين للباحث أن الطالق باللفظ الصريح يقع دون الحاجة إلى نية لداللة اللفظ على الطالق صراحة،

واللفظ الصريح هو لفظ الطالق فقط.

أما الطالق بألفاظ الكناية فالبد معه من وجود النية عند من يتلفظ به.
وأن الطالق بمجرد التلفظ به ،يقع في الحال.

))1

انظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي ،شمس الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي ،)419 /4( ،المغني.)424 /9( ،

))2

انظر المصدرين السابقين نفس الصفحات.
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المطلب الرابع

شروط المطلق والمطلقة
سأقوم في هذا المطلب بإيراد الشروط الواجب توافرها في المطلق لكي يقع طالقه صحيحا ،وفي نفس
الوقت الشروط التي يجب أن تتوافر في المطلقة كي يقع عليها الطالق طالقا صحيحا خاليا من الشبهات.
أولا-الشروط التي يجب توافرها في المطلق:

 -1البلوغ:

اتفق الفقهاء على أن طالق الصبي ال يقع؛ ألن أقواله وأفعاله غير معتبرة شرعا ،واستدلوا على ذلك من
السنة النبوية باآلتي:

قوله – صلى اهلل عليه وسلم " :-إ َّن القلم رفع ع ْن ثالثة :عن الم ْجنون حتَّى يفيق ،وعن الصَّبي حتَّى
()1
ي ْدرك ،وعن َّ
النائم حتَّى ي ْست ْيقظ"
فبين الحديث الشريف أن الصبي غير مكلف ،وأن أقواله ال عبرة لها (.)2

 -7العقل:

ذهاب العقل ينفي التكليف عن المكلف ،فأقوال من ذهب عقله ال عبرة لها ،فال طالق للمجنون باتفاق

الفقهاء (.)3

يقول ابن الهمام" :معلوم من كليات الشريعة أن التصرفات ال تنفذ إال ممن له أهلية التصرف وأدرناها

بالعقل والبلوغ خصوصا ما هو دائر بين الضرر والنفع خصوصا ما ال يحل إال النتفاء مصلحة ضده القائم
كالطالق فإنه يستدعي تمام العقل ليحكم به التمييز في ذلك األمر" (.)4

واستدل الفقهاء على عدم وقوع طالق المجنون بحديث على -رضي اهلل عنه -كما في صحيح البخاري:

" أ َّن القلم رفع ع ْن ثالثة :عن الم ْجنون حتَّى يفيق ،وعن الصَّبي حتَّى ي ْدرك ،وعن َّ
النائم حتَّى ي ْست ْيقظ"(.)4
فبين الحديث الشريف أن المجنون غير مكلف ،وأن أقواله ال عبرة لها.
 -3واعي ا لما يصدر عنه:

إذا كان المكلف ال يعي ما يصدر عنه بأن غلب على أفعاله وأقواله الخلل ،فخرجت عن عادته وان

كان يعلمها ويريدها فهذا الغضبان.

وفصل ابن القيم في حكم طالق الغضبان ،وقسمه إلى ثالثة أقسام-:
وقد أوضحّ ،
-1ما يزيل العقل ،فال يشعر صاحبه بما قال ،وهذا ال يقع طالقه بال نزاع.
) )1صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب الطالق في اإلغالق والكره والسكران.)46 /9( ،
)(2فتح الباري البن حجر  ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي )393 /9(،
))3

ُّغدي )349 /1( ،القوانين الفقهية ،محمد بن أحمد ،ابن
انظر ،النتف في الفتاوى ،أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الس ْ

))4

فتح القدير ،الكمال ابن الهمام.)489 /3( ،

جزي الكلبي الغرناطي( ،ص ، )141 :تكملة المجموع شرح المهذب ، )46 /19( ،العدة شرح العمدة( ،ص.)441 :
))4

صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب الطالق في اإلغالق والكره والسكران.)46 /9( ،
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 -3ما يكون في مباديه ،بحيث ال يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده ،فهذا يقع طالقه.
 -4أن يستحكم ويشتد به ،فال يزيل عقله بالكلية ،ولكن يحول بينه وبين نيته ،بحيث يندم على ما فرط

منه إذا زال ،فهذا محل نظر ،وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه "أي رجح ابن القيم عدم وقوع الطالق في

هذه الحالة (.)1

ويتبين من ذلك التقسيم ،أن الغضبان على ثالث حاالت كما مر ،حالة ال يعي فيها ما يقول فال يقع

طالقه باتفاق ،والحالة الثانية ال يتغير فيها عقله ،فيعلم ما يقول فهذا يقع طالقه اتفاقا ،والحالة األخيرة وهي
التوسط بين الرتبتين بحيث يستحكم فيه الغضب ،ولكن ال يزيل عقله بالكلية ،فرجح فيه ابن القيم عدم وقوع

الطالق ،وهذا رأي موافق للصواب ،ويؤيد ذلك قول ابن عابدين في الحاشية حيث قال ( :والذي يظهر أن
كال من المدهوش والغضبان ال يلزم فيه أن يكون ،بحيث ال يعلم ما يقول ،بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان ،واختالط

الجد بالهزل)(.)2

ومعنى عبارة ابن عابدين أنه لم يشترط الغياب الكامل عن الوعي لوقوع الطالق بل يكتفي فيه مرحلة

الغضب المتوسط وتحدث عنها ابن القيم.

طالق المدهوش:

تعريف المدهوش :هو الذي ذهب عقله من الذهل ،أو الوله ،أو الفزع ،ومثله ،فيغلب عليه الخلل في

أقواله ،وأفعاله ،ويختلط جده بهزله (.)3

ومن الفقهاء ما جعل الدهش قسم من أقسام المجنون (.)4

واتفق الفقهاء على أن طالق المدهوش -وهو كما سبق في تعريفه-ال يقع الختالط جده بهزله ،وعدم
إدراكه لما يقول ،أو ما يدور حوله ،أو ما الحادثة التي دفعته إلى التلفظ بالطالق.

وجاء في نص المادة 772من قانون األحوال الشخصية " ل يقع طالق  ....من اختل عقله لكبر ،أو

مرض أو مصيبة فاجأته"

والمصيبة المفاجئة هي التي عبر عنها الفقهاء بطالق المدهوش والغضبان بدرجة ال يستطيع معها تمالك

نفسه بحيث ال يدري ما يقول ،فال يقع طالق المدهوش الذي تفاجأ من مصيبة أو فرح وغيره.

طالق السكران (:)4

))1
))2

زاد المعاد في هدي خير العباد ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية.)136 /4( ،

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) .)244 /3( ،

) )3المصدر السابق.)244 /3( ،
) (4الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (.)578 /1
))4

العناية شرح الهداية ، )483 /3( ،االختيار لتعليل المختار )131 /4( ،المدونة ،)98 /2( ،مواهب الجليل في شرح مختصر

خليل ،)43 /4( ،جواهر العقود ،محمد بن أحمد المنهاجي األسيوطي ( ،)136 /2الفروع وتصحيح الفروع ، )13 /3( ،العدة
شرح العمدة( ،ص.)442 :
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تعريف السكران:
(.)1

السكر هو سرور يغلب على العقل ،فيهذي السكران في كالمه ،ويختلط جده بهزله ،فال يستقر على شيء
اتفق الفقهاء من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة على أن السكران إذا سكر بمباح مثل أن يظن

أنه عصير مباح فتبين أنه خمر بعدما شربه فإن طالقه ال يقع؛ ألنه غير متعد بسكره ،فال ينطبق عليه حكم

السكران.

جاء في الختيار لتعليل المختار "حتى لو شرب فصدع رأسه وزال عقله بالصداع .نقول :ال يقع،

والغالب فيمن شرب البنج ،والدواء للتداوي ال المعصية ،ولذلك انتفى التكليف عنهم"(.)2

وجاء في مغني المحتاج "خرج بالمتعدي غيره كمن أكره على شرب مسكر ،أو لم يعلم أنه مسكر ،أو
()3

شرب دواء مجننا لحاجة فال يقع طالقه لعدم تعديه"

أما إن كان السكران متعدي ا بسكره عالم ا بالتحريم فاختلف الفقهاء في حكمه.

المذهب األول :ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن السكران إن كان

متعديا بسكره بأن سكر بمحرم عالما بتحريمه أن طالقه يقع (.)4

المذهب الثاني :ذهب الطحاوي من الحنفية ،وهو القول القديم للشافعي ،واختاره المزني والرواية األخرى

عن أحمد إلى أنه ال يقع طالق السكران مطلقا (.)4
األدلة:

 -1أدلة المذهب األول :وهم الجمهور المجمع بوقوع طالق السكران المتعدي بسكره.
واستدلوا من القرآن والسنة والمعقول:

أولا-القرآن الكريم:
قال تعالى :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ(.)6

))1

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي.)3 /8( ،

) (2االختيار لتعليل المختار.)124 /3( ،
) (3مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،)446 /4( ،
)(4الهداية في شرح بداية المبتدي ،علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني ،)336 /4( ،شرح مختصر خليل
للخرشي ،محمد بن عبد اهلل الخرشي المالكي  ،)32 /4(،الحاوي الكبير  ،)236-219 /13(،المغني البن قدامة/9( ،
.)393
) (4المراجع السابقة.
))6

النساء43 :
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وجه الدللة ( :ألنه إن كان خطابا له حال سكره فنص ،وان كان قبل سكره يستلزم أن يكون مخاطبا في

حال سكره ،إذ ال يقال إذا جننت فال تفعل كذا)(.)1
ثانيا-السنة:

عن أبي هريرة -رضي اهلل عنه :-أن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :ك ُّل الطَّالق جائٌز إ َّال طالق
اْلم ْعتوه والمغلوب» (.)2

أي أن إيقاع الطالق من مكلف غير مكره صادف ملكه ،فوجب أن يقع ،كطالق الصاحي ،ويدل على

تكليفه أنه يقتل بالقتل ،ويقطع بالسرقة ،وبهذا فارق المجنون (.)3

المعقول :أنه ال يعلم زوال عقله إال بقوله ،وهو فاسق بشربه ،فال يقبل قوله في عدم العقل والسكر (.)4

أدلة المذهب الثاني :الطحاوي من الحنفية ،القول القديم للشافعي واختاره المزني ،والرواية األخرى عن

أحمد القائلين بعدم وقوع طالق السكران مطلقا.

واستدلوا من القرآن والسنة واألثر المعقول:

أولا-القرآن الكريم:
قال تعالى :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﭼ

( )

5

وجه الدللة :فجعل قول السكران غير معتبر؛ ألنه ال يعلم ما يقول ،فبطلت صالته وعبادته لعدم عقله،

فبطالن عقوده أولى وأحرى كالنائم ،والمجنون ،ونحوهما (.)6
ثانيا-السنة:

عن علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه -على المنبر قال :سمعت رسول

اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يقول" :إنما األعمال بالنيات ،وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا
يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جاهر إليه"

()9

وجه الدللة :السكران ال نية له وال قصد ،والعقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود (.)8
))1

فتح القدير ،الكمال بن الهمام.)431 /3( ،

))3

المغني.)393 /9( ،

))2
صر الطُّ ْوس ُّي ،الملقَّب :بك ْردوش،
مختصر األحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي ،أبو عل ٍّي الحسن بن علي بن ن ْ
باب ما جاء في طالق المعتوه.)243 /4( ،

) (4المرجع السابق.
)(4

النساء.43 :

)(6

الحاوي الكبير.)423 /13( ،

) (9صحيح البخاري ، )6 /1( ،باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -حديث رقم (.)1
) (8الحاوي الكبير.)423 /13( ،
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ثالث ا-األثر:

عن عمر بن عبد العزيز "أنه أتي برجل طلَّق امرأته وهو سكران ،فاستحلفه باهلل الذي ال إله إال
هو أنه طلَّق وما يعقل ،فحلفَّ ،
فرد عليه امرأته وضربه الحد"(.)1
الرأي الراجح:

يتبين من خالل هذه األدلة أن السكران المتعدي بسكره يقع طالقه؛ ألنه مكلف متعد بسكره ،وهذا من

الفروع الدارجة تحت قاعدة سد الذرائع ،فلو فتحنا الطريق أمام السكران بأن نسقط عنه األفعال الناشئة عن
تصرفاته ،أو نسقط عنه العقوبة ،فهذا سيعرض المجتمع لكارثة خطيرة ،وهي انعدام األمن االجتماعي والعالقات

األسرية ،وهذا ماال ينص عليه الشارع الحكيم ،حيث هيأ لنا الشارع الحكيم الطرق الصحيحة كي نسير بهذه
الطرق بكل أمن وسالم ،والبعد عن كل ما يعرض المجتمع للخطر.

طالق السفيه:

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على وقوع طالق السفيه ولو بغير إذن وليه،

ألن الحجر يكون على التصرفات المالية ،والطالق ليس من تلك التصرفات التي توجب الحجر (.)2
يقول ابن قدامة في المغني "أما السفيه فيقع طالقه ،في قول أكثر رأي أهل العلم" (.)3

طالق المكره:

اتفق جمهور الفقهاء من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة على عدم وقوع طالق المكره بغير حق؛ ألنه

غير قاصد للطالق ،وانما قصد دفع األذى عن نفسه.

ذكر ابن قدامة لإلكراه الذي ل يقع به الطالق ثالثة شروط (:)4

 -1أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه.
 -2أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به ،إن لم يجبه إلى ما طلبه.

ضرر كثي ار كالقتل ،والضرب الشديد ،والقيد ،والحبس الطويلين .فأما السب
ا
 -3أن يكون مما يستضر به

والشتم فليس بإكراه ،وكذلك أخذ المال اليسير.

وذهب الحنفية إلى وقوع طالق المكره سواء أكان اإلكراه بحق ،أم بغير حق ()4؛ ألنه عرف َّ
الشرين
) (1سنن سعيد بن منصور ،سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني ،)313 /1( ،رقم ،)1113( ،باب ما جاء في
طالق السكران ومن لم يره ومن أجازه.
)(2

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ، )192 /9( ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، )443 /3( ،الحاوي الكبير/8( ،

، )343المغني البن قدامة .)382 /9( ،
))3

المغني البن قدامة  ، )382 /9( ،الحاوي الكبير.)343 /8( ،

)(4

المغني البن قدامة.)384 /9( ،

) (4الفرق بين اإلكراه بحق وبغير حق ،أن اإلكراه بحق ،كالمؤلي إذا انقضت مدة اإليالء بدون فئ ،فأجبره القاضي على
الطالق فطلَّق ،فإنه يقع باإلجماع.
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واختار أهونهما ،وهذا آية القصد واالختيار ،إال أنه غير راض بحكمه ،وذلك غير م ٍّ
خل به ،كالهازل (.)1
واستدل جمهور الفقهاء على عدم وقوع طالق المكره بقوله -صلى اهلل عليه وسلم« :-إ َّن اللَّه تجاوز لي
است ْكرهوا عل ْيه» (.)2
ع ْن أ َّمتي اْلخطأ والن ْسيان وما ْ
والذي يتبين للباحث :أن طالق المكره ال يقع؛ لعدم وجود القصد في إيقاع الطالق؛ وألن فيه تفريقا شمل

أسرة بأكملها ،وهذا ما ينبغي أن نجتنبه؛ لما فيه من البعد عن المقصد الشرعي من الزواج وتكوين األسرة.
رأي قانون األحوال الشخصية في طالق السكران والمكره:

ما نصت عليه المادة  66من قانون حقوق العائلة هو" :ل يقع طالق السكران والمكره "
ويتبين من المادة أن طالق السكران ال يقع ،مع عدم التفرقة بين الذي يكون متعديا بسكره ،والذي ال
يتعدى بسكره ،وهذا يخالف ما ذهب إليه الجمهور الذي تم ترجيح رأيهم في البحث لوسطيته في التفرقة بين

الذي يتعدى بالسكر ،والذي ال يتعدى ،ووافق القانون ما ذهب إليه الطحاوي من الحنفية ،والمزني من الشافعية
من أن طالق السكران ال يقع مطلقا.

أما ما قرره القانون بعدم وقوع طالق المكره ،فجاء موافقا لرأي الجمهور مخالفا لما ذهب إليه الحنفية،
وهذا هو الصواب لما تم ذكره من أسباب.
-4القصد في الطالق:

وهو الشرط الرابع من شروط المطلق ،والقصد في األقوال البد منه كي ي ُّ
عد شرعا ،ويترتب عليه األثر

الشرعي الناشئ عن هذا القول ،والطالق من هذه األقوال التي تحتاج إلى القصد فال يقع طالق المخطئ عند
جمهور الفقهاء وهو الذي يسبق إلى لسانه الطالق من غير قصد منه ،أو الذي تلفظ بالطالق وهو ال يعلم

معناه ،أو من نطق عبارة الطالق للتعليم (.)3

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ (.)4
وجه الدللة من اآلية :أن المخطئ ال إثم عليه؛ ألنه ال يقصد ما قاله.

أما اإلكراه بغير حق ،كأن يجبر األب أو من له سلطة على الزوج بإجباره بإيقاع الطالق على زوجته بدون وجه حق ،كر ابن
قدامة لإلكراه الذي ال يقع به الطالق ثالثة شروط انظر المغني البن قدامة.)384 /9( ،
))1

انظر المبسوط للسرخسي ،)43 /24( ،التاج واإلكليل لمختصر خليل ،)313 /4( ،المسالك في شرح موطأ مالك ،القاضي

أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن العربي المعافري ،)643 /4( ،المجموع شرح المهذب ،)69 /19( ،المغني.)382 /9( ،
))2

صحيح الجامع الصغير وزيادته ،محمد ناصر الدين األلباني.)643 /1( ،

))3

انظر النتف في الفتاوى ،)349 /1( ،القوانين الفقهية( ،ص ،)141 :تكملة المجموع شرح المهذب ،)46 /19( ،العدة شرح

العمدة( ،ص)441 :
))4

األحزاب4 :
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ومن السنة النبوية :ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه-على المنبر قال :سمعت رسول اهلل

ت ه ْجرته إلى د ْنيا
امرئ ما نوى ،فم ْن كان ْ
 صلى اهلل عليه وسلم -يقول " :إَّنما األ ْعمال بالنيَّة ،واَّنما لكل ْام أرة
يصيبها ،أو ْ

يتزَّوجها ،فه ْجرته إلى ما هاجر إل ْيه"(.)1
وجه الدللة :بينت السنة النبوية أنه َّ
البد من النية مع العمل كي يكون العمل صحيحا وتترتب عليه اآلثار
الشرعية.

رأي قانون األحوال الشخصية في هذه الشروط:

جاء في قانون األحوال الشخصية في المادة " 712يقع طالق كل زوج بالغ عاقل ولو كان محجورا

عليه لسفه أو مريضا غير مختل العقل ،أو مكرها ،أو هازل "

وقد جمعت هذه المادة الشروط الخاصة بالمطلق وهي :البلوغ ،والعقل ،والوعي لما يقول ،واالختيار،

والقصد.

ومن خالل ذكر شروط المطلق عند الفقهاء وفي قانون األحوال الشخصية التي يتضح أن المطلق إذا

أوقع الطالق بدون هذه الشروط مجتمعة أو مفرقة ال يقع الطالق من المطلق على المطلقة.
 -4الشروط الواجب توافرها في المطلقة:

 -1أن تكون الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكما (.)2
أ -الزوجة الحقيقية:

هي التي لم يط أر على عقد زواجها الصحيح ما يرفع قيده في الحال أو المآل ،فيقع الطالق على الزوجة
حال قيام عقد الزواج الصحيح سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل ،فال يقع الطالق على من كان عقد زواجها

باطال أو فاسدا ،فال يعتد بهما شرعا إنما يوجب في هذه الحالة الفسخ.
ب -الزوجة الحكمية:

هي كل معتدة من طالق رجعي عند جمهور الفقهاء من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة؛ ألنها في حكم

الزوجة ،حيث يصح للزوج أن يراجعها دون رضاها ،ودون عقد أو مهر جديدين ()3؛ألن الزوجية قائمة حكما.

وزاد الحنفية المعتدة في طالق بائن بينونة صغرى ،والمعتدة لفرقة هي طالق كالفرقة باإليالء ،و َّ
العنة،

أو الفسخ بسبب ردة أحد الزوجين عن اإلسالم.

))1

سبق تخريجه في ص.31

) )2انظر ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )231/134 /3( ،الكافي في فقه أهل المدينة ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ،)492 /2( ،الحاوي الكبير ،)111 /13( ،المحرر في الفقه على مذهب اإلمام
أحمد بن حنبل ،عبد السالم بن عبد اهلل بن الخضر بن محمد ،ابن تيمية الحراني ،أبو البركات ،مجد الدين.)43 /2( ،

) (3انظر البحث ص.)43(،
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وقد جاء في قانون األحوال الشخصية في المادة ":773محل الطالق المرأة المنكوحة والمعتدة من

طالق رجعي أو بائن غير ثالثة للحرة والمعتدة لفرقة هي طالق كالفرقة باإليالء ونحوها ،أو للفسخ بإباء

أحد الزوجين اإلسالم ".

ويتبين من هذه المادة أنها جاءت موافقة لمذهب الحنفية في اعتبار وقوع الطالق على المعتدة في عدتها
من طالق رجعي أو بائن ،خالفا لجمهور الفقهاء من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة الذي اقتصر على وقوع

الطالق في عدة الطالق الرجعي فقط.

عين الزوج المطلقة باإلشارة ،أو بالصفة ،أو بالنية:
 -2أن ي ِّ

وهي كأن يكون للمطلق أكثر من زوجة ،فالبد من تعيين الزوجة المراد إيقاع الطالق عليها ،فإن قال

زوجتي طالق فال يقع الطالق إال بتحديد المراد تطليقها.

35

الفصل الثاني

الطالق الرجعي

المبحث األول :الطالق الرجعي ،واألصل فيه ،وحكمته ،وضابطه ،وعدته ،واثباته.

المبحث الثاني :أحكام الرجعة في الطالق الرجعي.
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المبحث األول

تعريف الطالق الرجعي واألصل فيه وحكمته وضابطه وعدته واإلشهاد عليه
المطلب األول :تعريف الطالق الرجعي ،واألصل فيه ،والحكمة منه.

المطلب الثاني :ضابط الطالق الرجعي.
المطلب الثالث :عدة الطالق الرجعي.

المطلب الرابع  :إثبات الطالق الرجعي.
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المطلب األول

تم تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع:

الطالق الرجعي

الفرع األول -:تعريف الطالق الرجعي:
ينقسم الطالق عندما يقع صحيحا بالشروط التي سبق ذكرها بالنسبة إلى اآلثار المترتبة عليه عند الفقهاء
إلى قسمين:

 -1الطالق الرجعي :هو ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها بعد الطالق األول أو الثاني ولو من
غير رضاها ودون عقد ومهر جديد (.)1

 -2الطالق البائن ،وينقسم إلى قسمين-:

أ -البائن بينونة صغرى :هو انتهاء رابط الزوجية ،فال يحق للزوج إرجاع زوجته في عدتها إال برضاها

بعقد ومهر جديدين (.)2

ب-الطالق البائن بينونة كبرى :هو الذي ال يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إال بعد أن

تتزوج بزوج آخر زواجا صحيحا ،ويدخل بها دخوال حقيقيا ،ثم يفارقها ،وتنقضي عدتها منه (.)3

ويكون هذا بعد ثالث طلقات مكتمالت أركان وشروط الطالق ال يملك بعدهم الزوجين الرجوع إال بالشروط

التي سبقت في التعريف.

أقسام الطالق في قانون األحوال الشخصية.

لم تختلف أقسام الطالق في القانون عما قسمته الشريعة اإلسالمية ،فقسمت الطالق إلى رجعي وبائن

وما يلي نص المادة التي حددت أقسام الطالق:

المادة " 776الطالق قسمان :رجعي وبائن ،والبائن نوعان :بائن بينونة صغرى ،وبائن بينونة كبرى،

فاألول من النوعين ما كان بواحدة أو اثنتين ،والثاني ما كان بالثالث ويسمى بات ا" والذي يتبين من المادة

 226أنها جاءت بالتقسيم الذي قسمته الشريعة اإلسالمية ،فالنوع األول من الطالق الرجعي وهو ما يقع بعد

الطلقة األولى والثانية ،وأما القسم الثاني فهو البائن ،وهو قسمان على ما تم إيضاحه في التعريف.
الفرع الثاني -:األصل في مشروعية الطالق الرجعي:

األصل في الطالق أن يكون رجعيا ،واستدل على ذلك من القرآن الكريم ،والسنة النبوية ،واإلجماع.
))1

انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)133 /3( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)83 /3( ،مغني المحتاج إلى معرفة

معاني ألفاظ المنهاج.)3 /4( ،
) (2انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)187 /3( ،
))3

المرجع السابق نفس الصفحة .
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أولا-القرآن الكريم:
أ -قوله تعالى :ﭽﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ (.)1
وجه الدللة :بينت اآلية الكريمة :أن اهلل تعالى شرع للرجل إذا طلق أن يمسك زوجته بمعروف بأن

يرجعها ،أو يسرحها بمعروف بأن يتركها دون مراجعة حتى تنقضي العدة (.)2

ب -وقوله تعالى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﭼ (.)3
وجه الدللة :بينت اآلية الكريمة أن الزوج أحق برد زوجته إلى عصمته إذا كانت في العدة من طالق

رجعي (.)4

قال الشوكاني" :أحق بردهن أي :برجعتهن ،وذلك يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتها" (.(4

ثانيا-السنة:

ما جاء عن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما :-أنه طلق امرأته وهي حائض ،على عهد رسول اهلل -

صلى اهلل عليه وسلم  ، -فسأل عمر بن الخطاب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن ذلك ،فقال رسول

أمسك
اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  « :-م ْره فليراج ْعها ،ثم لي ْمس ْكها حتى ت ْ
طهر ثم تحيض ثم تطهر ،ثم ْ
إن شاء ْ
بعد ذلك ،وا ْن شاء طلَّق قبل أن يم َّس ،فتْلك الع َّدة التي أمر اهلل أن يطلَّق لها النساء"(.)6

وجه الدللة :يستدل من الحديث الشريف أن الرجعة مشروعة ،وال رجعة إال بعد الطالق الرجعي فهذا

يدلل على مشروعية الطالق الرجعي ).(9
ثالثا-اإلجماع:

أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلَّق دون الثالث ،والعبد دون اثنتين ،أن لهما الرجعة في َّ
العدة (.)8

الفرع الثالث -:الحكمة من المشروعية:

تظهر في الطالق الرجعي خاصية من خصائص الشريعة اإلسالمية وهي :الرحمة ،والسعة ،واليسر ففي

الطالق الرجعي فرصة للزوج الذي طلق زوجته بدون ترو ،وبدون نظر إلى نعمة الزواج ،والرحمة ،والمودة،
))1

البقرة223 :

))2

أحكام القرآن للطحاوي ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة المعروف بالطحاوي.)449 /2( ،

))3

البقرة228 :

))4

أحكام القرآن للطحاوي.)386 /2( ،

()5

فتح القدير ،محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني.)291 /1( ،

))6

سبق تخريجه ،صفحة . 3

()9

انظر ،الشافي في شرح مسند الشافعي ،المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير،

(.)469 /4
))8

بداية المجتهد ونهاية المقتصد.)83 /3( ،
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والمحبة ،واألوالد ،بأن يقوم برد زوجته إلى عصمته وعقد نكاحه ،وتدارك الخطأ الذي يرتكبه الزوج بغض النظر
عن السبب الذي جعله يقوم بطالق زوجته ،فهذه رحمة من اهلل تعالى بنا ونعمة ،فاألحرى واألحوط بنا أن

نحافظ على هذه النعمة العظيمة.

الفرع الرابع -:حكم الطالق الرجعي (:)1
اتفق الفقهاء من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة على أن الطالق الرجعي يوجب الحرمة وزوال

الملك عند انقضاء العدة.

أما حكمه في الحال:

فالطالق الرجعي يبقي الملك للزوج لمراجعة زوجته خالل فترة العدة.
وأما بقاء الحل (أي حل االستمتاع بالزوجة) فقال بجوازه :الحنفية والحنابلة ،ومنعه المالكية والشافعية،

وسيأتي تفصيل مسألة االستمتاع بالمطلقة الرجعية في األحكام الخاصة بالطالق الرجعي.

قال الكاساني في البدائع" :الطالق الرجعي الحكم األصلي له هو نقصان العدد ،فأما زوال الملك ،و حل

الوطء فليس بحكم أصلي له الزم حتى ال يثبت للحال ،وانما يثبت في الثاني بعد انقضاء العدة ،فإن طلقها ولم
يراجعها بل تركها حتى انقضت عدتها بانت ،وهذا عندنا ،وعند الشافعي زوال حل الوطء من أحكامه األصلية؛

حتى ال يحل له وطؤها قبل الرجعة"

(.)2

حكم الطالق الرجعي في قانون األحوال الشخصية:
لم يهمل قانون األحوال الشخصية حكم الطالق الرجعي ،حيث جاءت أكثر من مادة تحدثت عن حكم

الطالق الرجعي .فذكرت المادة " "233من قانون األحوال الشخصية أن " الطالق الرجعي بواحدة كان أو

اثنتين للحرة ل يرفع أحكام النكاح ،ول يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة ،بل لتزال الزوجية قائمة مادامت

المرأة في العدة" ،ونصت المادة " "98من قانون حقوق العائلة أن "الطالق الرجعي ل يزيل الزوجية في الحال،
وللزوج حق الرجوع إلى زوجته أثناء العدة قول أو فعال ،وهذا الحق ل يسقط باإلسقاط.

ويتبين للباحث من المواد أنها جاءت موافقة لما ذهب إليه الحنفية في حكم الطالق الرجعي في بقاء

الزوجية والحل.

))1

العناية شرح الهداية ،)148 /4( ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك ألقرب المسالك ،)636 /2( ،مغني

المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )3 /4( ،الكافي في فقه اإلمام أحمد ،موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة
الجماعيلي المقدسي.)143 /3( ،

) (2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)183 /3(،
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المطلب الثاني

ضابط الطالق الرجعي
األصل في الطالق أن يكون رجعيا ،ولكي يتم ضبط الطالق الرجعي ومتى يقع ذكر الفقهاء متى يكون
الطالق بائنا وما دون هذه األنواع يكون الطالق رجعيا ،وهي كاآلتي:

 -1الطالق قبل الدخول وقبل الخلوة عند عامة الفقهاء؛ ألنه ال عدة على الزوجة في هذه الحالة ،واستدلوا
على ذلك بنص اآلية القرآنية.
قوله تعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ(.)1
وجه الدللة من اآلية :دلت اآلية الكريمة على أن الزوجة عند طالقها قبل الدخول ال عدة لها وال رجعة
للزوجة إال في عدتها (.)2

 -2الطالق على مال :ألن القصد من المال أن تصبح الزوجة أمرها بيدها ،وال يمكن أن يتحقق ذلك إال
بالبائن (.)3

 -3التفريق بالعيب :الفرقة التي تكون بحكم القاضي في هذه الحالة تقع طالقا بائنا عند الحنفية والمالكية
(.)4

 -4التفريق للشقاق والنزاع ،والغيبة ،والحبس :وهذا عند المالكية ،ويقع طالقا بائنا (.)4

 -4التفريق بسبب رفض الزوج اإلسالم عند إسالم زوجته عند أبي حنيفة وصاحبه محمد (.)6

فما دون هذه األنواع يكون الطالق رجعيا ،حيث يحق فيه للزوج إرجاع زوجته فيه بغير رضاها ودون

عقد ومهر عند الفقهاء ،إال أن الحنفية ذكروا أربع حاالت يكون فيها الطالق بائنا.
))1

األحزاب43 :

) )2أحكام القرآن للشافعي  -جمع البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ ْسرْوجردي الخراساني ،أبو بكر البيهقي/1( ،
 ، )241نيل المرام من تفسير آيات األحكام ،أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل الحسيني البخاري
القَّنوجي( ،ص.)81 :

))3

العناية شرح الهداية ، )211 /4( ،شرح مختصر خليل للخرشي.)83 /4( ،

))4

اتفق فقهاء المذاهب األربعة على جواز التفريق بين الزوجين للعيوب واختلفوا في نوع العيوب التي يفرق بها بين الزوج

والزوجة ،هل يفرق في كل العيوب المشتركة بين الزوجين ،أو العيوب الموجودة فقط في الزوج ،واختلفوا في نوع الفرقة الواقعة
هل هي فسخ أم بينونة وانظر ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ،)133 /4( ،المحيط البرهاني في

الفقه النعماني ،أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي ،)194 /3( ،بداية
المجتهد ونهاية المقتصد ،)94 /3( ،المجموع شرح المهذب ،)282 /16( ،المغني ،)188 /9( ،الموسوعة الفقهية الكويتية،
(.)96 /23
))4

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، )119 /3( ،الموسوعة الفقهية الكويتية.)46 /23( ،

))6

فتح القدير ،الكمال بن الهمام ، )463 /3( ،وفي قانون األحوال الشخصية تعد الفرقة بالردة فسخا المادة " "333من قانون

األحوال الشخصية.
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الحالت التي ذكرها األحناف من ضمن الطالق البائن ،وهي أربع حالت:
 -1الطالق المشبه بشيء يدل على العظم كأنت طالق كالجبل.
 -2الطالق الموصوف بأفعل التفضيل الذي يدل على الشدة كأنت طالق أفحش الطالق.
 -3الطالق الموصوف بالبينونة كأنت طالق طالقا بائنا.

 -4الموصوف بوصف يدل على البينونة كأنت طالق طلقة شديدة (.)1

رأي قانون األحوال الشخصية في ضابط الطالق الرجعي:

حسم قانون األحوال الشخصية األمر في ضابط الطالق الرجعي ،فجاء بالمواد التي تنص على ذلك وهي

كاآلتي:

المادة " "26من قانون حقوق العائلة "كل طالق يقع رجعيا إال المكمل للثالث ،والطالق قبل الدخول،

والطالق على مال ،وما نص على كونه بائنا في هذا القانون"
الطالق الذي نص عليه القانون بأنه بائن.

وقد جاءت هذه المادة موافقة لمذهب الجمهور في ضابط الطالق الرجعي ،وهو ماعدا المكمل للثالث،
والطالق قبل الدخول ،والطالق على مال ،وما ذكر بالمواد التالية أنها يقع بها طالق بائن.

 -1المادة " "64من قانون حقوق العائلة "إذا غاب الزوج سنة فأكثر بال عذر مقبول جاز لزوجته أن

تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ،ولو كان له مال تسطيع اإل نفاق منه ".

 -7مادة ""66من قانون حقوق العائلة " لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائي ا بعقوبة مقيدة للحر

مدة ثالث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه للتطليق عليه بائن ا للضرر ،ولو كان

له مال تستطيع اإلنفاق منه ،وللقاضي تطليقها عليه طلقة بائنة".

 -3مادة  62من قانون حقوق العائلة "إذا َّ
ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما ل يستطاع معه دوام

العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق ،وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت

الضرر وعجز عن اإلصالح بينهما"(.)2

والمواد السابقة ( )64،66،62مستمدة من فقه المالكية الذين يقولون بحق الزوجة بطلبها للتفريق بالصور
السابقة سواء بالغيبة ،أو سوء العشرة ،أو الحبس ،وهي أقرب للواقع؛ حيث إنه بهذه المواد يحق للزوجة دفع
الضرر عن نفسها.

 -4مادة " " "736يقع الطالق بائنا بصريح لفظ الطالق إذا أضيف اللفظ إلى المرأة المدخول بها

مقرونا بعدد الثالث نص ا ،أو إشارةا باألصابع مع ذكر لفظ الطالق ،أو منعوت بنعت حقيقي ،أو مضاف ا إلى
أفعل تفضيل ينبآن عن الشدة والزيادة ،أو مشبه ا بما يدل على البينونة .فمن قال لمرأته :أنت طالق تطليقة
))1

انظر ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)111 /3( ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري،

( ،)311 /3الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ،)333 /3( ،األحوال الشخصية ألبي زهرة ص (.)313
))2

راجع المادة  246من قانون األحوال الشخصية.
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شديدة ،أو طويلة ،أو عريضة ،أو أشد الطالق ،أو أطوله ،أو أعرضه ،أو تطليقة كالجبل تقع عليها واحدة
بائنة ،وان قال لها أنت طالق بائن ،أو البتة بانت بواحدة سواء نوى أو لم ينو"...

وهذه المادة هي ما قرره األحناف من الحاالت التي يقع فيها الطالق بائنا خالفا للجمهور من المالكية
والشافعية والحنابلة وافقها قانون األحوال الشخصية في ذلك ،وهذه الحاالت التي يدل بها الطالق على العظم،

أو ما يوصف بها الطالق بأ فعل التفضيل ،أو بوصف يدل على البينونة.
مسألة الطالق بألفاظ الكناية:
صورة المسألة:

قد يتلفظ الزوج الطالق على زوجته بغير األلفاظ الصريحة ،وهي كلمة طالق وما في مضمونها ،مما يدل
على إيقاع الطالق صراحة من غير نية ،فيتلفظ بلفظ طالق كنائي يحتاج إلى نية إليقاع الطالق ،فإن نوى

الزوج إيقاع الطالق فهل يقع الطالق بائنا أو رجعيا.
تحرير محل النزاع:

-1اتفق الفقهاء األربعة من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة على أن ألفاظ الكنايات ال يقع بها

الطالق إال بالنية (.)1

 -2اتفق الفقهاء األربعة من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة على أن ألفاظ الكنايات غير محصورة

بألفاظ معينة (.)2

 -3اتفق الفقهاء األربعة من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة على أن ألفاظ الكنايات هي :اعتدي،

استبرئي رحمك ،أنت واحدة يقع بها طالقا رجعيا (.)3

 -4اختلف الفقهاء في غير هذه األلفاظ من ألفاظ الكنايات إلى مذهبين:

أ -المذهب األول -الحنفية :ذهبوا إلى أن ألفاظ الكناية في الطالق تدل على االنفصال في الحال،

واالنفصال ال يتحقق إال بالطالق البائن ،فألفاظ الكناية يقع بها الطالق بائنا ،وقد استثني من ألفاظ الكنايات
ثالثة ألفاظ وهي :اعتدي ،استبرئي رحمك ،أنت واحدة يقع بها الطالق رجعيا ،وما دون ذلك من األلفاظ الكنايات
يكون بائنا (.)4

) )1انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ،)323 /3(،مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في
شرح المدونة وحل مشكالتها ،أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي، )34 /4( ،النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها

من األمهات ،عبد اهلل بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي ،القيرواني ،المالكي )164 /4( ،الحاوي الكبير ،)161 /13( ،حاشيتا
قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج ،الشيخ شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة ،)326 /3( ،المغني،)334 /9( ،
األحوال الشخصية ،أبو زهرة ص(.)311
))2

المرجع السابق
ا

))3

المرجع السابق
ا

) )4انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، )134 /3( ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري/3( ،
 ،)323الحاوي الكبير ،)161 /13( ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،عالء الدين المرداوي.)484 /8( ،
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والسبب في جعل هذه األلفاظ من ضمن الطالق الرجعي:
 -1قول الزوج اعتدي فالقياس في قوله اعتدي أن يكون بائنا ،ولكن لما روي عن جابر -رضي اهلل عنه
أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -قال لسودة بنت زمعة- :رضي اهلل عنها -اعتدي فناشدته أن يراجعهالتجعل يومها لعائشة  -رضي اهلل عنها  -حتى تحشر في جملة أزواجه ،فراجعها ورد عليها يومها ،وألن قوله
(.)1

اعتدي أمر باالعتداد

 -2قول الزوج استبرئي رحمك تفسير قوله اعتدي؛ ألن االعتداد شرع لالستبراء ،فيفيد ما يفيد قوله:

اعتدي.

لما نوى الطالق فقد جعل قوله :واحدة نعتا لمصدر محذوف وهو الطلقة
 -3قول الزوج أنت واحدة ،فألنه َّ

كأنه قال :أنت طالق طلقة واحدة كما يقال :أعطيته جزيال أي :عطاء جزيال

(.)2

فهذه األلفاظ الثالثة تدل على مجرد وقوع الطالق إن نواه ،أو دلت القرينة على إرادة الطالق دون زيادة

في األثر المترتب عليه ،فيجوز للزوج إرجاع زوجته خالل عدتها إن نوى بهذه األلفاظ الطالق.

المذهب الثاني -ذهب المالكية والشافعية والحنابلة :إلى أن الطالق يقع بائنا في األحوال التي ذكرت

سابقا ،وهي الطالق قبل الدخول ،والطالق على مال ،والطالق للتفريق للضرر من العيب والشقاق والغيبة التي
هي محل إجماع بين الفقهاء أنه يقع بائنا (.)3
سبب الخالف في المسألة:

يرجع السبب في الخالف بين الفقهاء في وصف الطالق رجعيا أو بائنا أهو من عمل الشارع أم من عمل
المطلق.

فأبو حنيفة يرى أن األصل في الطالق أنه رجعي ،ولكن للمطلق أن يعطيه وصف البينونة ،فإن وصفه

بالشدة ،أو التعظيم ،أو االنفصال كان بائنا؛ ألن له أن يجعله كذلك .وأما الشافعية ،والحنابلة ،وقول عند
المالكية فإن وصف الطالق إنما هو من عمل الشارع فما وصفه الشارع بأنه بائن فهو بائن ،ومالم يصفه فهو

رجعي.

األدلة:

أدلة المذهب األول :وهم الحنفية القائلون بوقوع الطالق بائنا بألفاظ الكناية.
واستدلوا على ذلك من الكتاب ،والسنة ،والمعقول ،والقياس.

أولا-القرآن الكريم:
))1

اآلثار ألبي يوسف ،أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري (ص.)146 :

))2

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)112 /3( ،الحاوي الكبير ،)33 /13( ،كفاية األخيار في حل غاية االختصار( ،ص:

 ،)333الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ،زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري.)242 /4( ،
) )3الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ،)332 /3( ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)111 /3( ،مناهج التحصيل
ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها ،)34 /4( ،النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات،

( ،)164 /4الحاوي الكبير ،)161 /13( ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،)326 /3( ،المغني.)334 /9( ،
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 -1قوله تعالى :ﭽﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ (.)1
 -2قال تعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ(.)2
 -3قال تعالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ(.)3
وجه الدللة من اآليات :أن التسريح والمفارقة في اآليات السابقة من كنايات الطالق ،وتدل اآليات أن
هذه األلفاظ صالحة إلثبات البينونة ،والمحل قابل للبينونة ،فإذا وجدت من األهل ثبتت البينونة استدالال بما
قبل الدخول ،وال شك أن هذه األلفاظ صالحة إلثبات البينونة ،فإنه تثبت البينونة بها قبل الدخول وبعد انقضاء

العدة ويثبت به قبول المحل أيضا؛ ألن ثبوت البينونة في محل ال يحتملها محال (.)4
ثانيا-السنة:

عن عائشة ،رضي اهلل عنها :أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -ودنا

منها ،قالت :أعوذ باهلل منك ،فقال لها« :لق ْد ع ْذت بعظيم ،الحقي بأ ْهلك» (.)4
وجه الدللة من الحديث :أن قول الرسول -صلى اهلل عليه وسلم  -الحقي بأهلك من ألفاظ الكنايات في
الطالق ومن المعروف أن الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -فارقها البتة بهذا الطالق .فيدل على أن الطالق
بألفاظ الكنايات يقع بائنا (.)6
ثالثا-المعقول:

إن الشارع أعطى الزوج الطالق مطلقا ،ولم يوجد ما يقيده ،فإذا ثبت أن هذا التصرف مشروع فوجود

التصرف -حقيقة -بوجود ركنه ووجوده -وشرعا -بصدوره من أهله ،وحلوله في محله ،وقد وجد فتثبت البينونة
واذا ثبتت البينونة ،فقد زال الملك فال يملك الرجعة (.)9
رابعا-القياس:

إن من ملك األقوى ملك األضعف ،فعند الفقهاء األربعة يملك الزوج البينونة الكبرى بالتطليق ثالثا دفعة

واحدة ،فأولى أن يملك وصف الطالق بالبينونة الصغرى (.)8

أدلة المذهب الثاني :المالكية والشافعية والحنابلة القائلون بوقوع الطالق رجعي ا بألفاظ الكناية.
واستدلوا من الكتاب والمعقول.

))1

البقرة223 :

))2

األحزاب28 :

))3

الطالق2 :

)(4انظربدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /3(،

.)112

))4

صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب من طلق ،وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق ،حديث.)41 /9( ،)4244( ،

))6

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)112 /3( ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر.)433 /1( ،

))9

المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.

))8

المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.
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أولا-القرآن الكريم:
قال تعالى :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﭼ

()1

وجه الدللة :أن اآلية الكريمة صريحة في أن الزوج أحق برد زوجته إن أراد المراجعة في كل طالق إال

إذا لم تكن عدة ،أو افتداء ،أو كان الطالق الثالث كما نص على ذلك القرآن (.)2
ثانيا-المعقول.

 -1هذه األلفاظ من كنايات الطالق ،فكانت مجا از عن الطالق ،أال ترى أنها ال تعمل دون نية الطالق،

فكان العامل هو الحقيقة وهو المكنى عنه ال المجاز الذي هو الكناية؛ ولهذا كانت األلفاظ الثالثة رواجع فهكذا

البواقي (.)3

 " -2إن الشارع أعطى المطلق حق المراجعة؛ خشية أن يكون قد طلق تحت تأثير غضب ،ثم يعتريه به

الندم ،فله أن يراجعها في العدة ،فإذا مضت العدة من غير مراجعة كان ذلك دليال على كمال النفرة" (.)4
المناقشة:

 -1مناقشة أدلة المذهب األول الحنفية:

أ -أن استدالل الحنفية في الفراق والسراح في غير محله ،فقياس الفراق والسراح على باقي ألفاظ الكناية
قياس مع الفارق ،حيث إن الفراق والسراح قد ثبت لهم عرف الشرع بما ورد في استداللهم ،فإذا ثبت لها عرف

الشرع وجب أن يكون صريحا كلفظة الطالق ،وألن كناية الطالق ال يقف على لفظه (.)4

ب -أما االستدالل بفعل الرسول -صلى اهلل عليه وسلم  -بقوله (الحقي بأهلك) فيمكن مناقشته أنه ليس

فيه ما يدل على أن الطالق يقع بائنا ،وانما هو من الكنايات ،وأن هذه األلفاظ تفتقر إلى نية لكي يقع طالقا
صحيحا.

ج-إن االستدالل بأن الشارع أعطى الزوج الحق في الطالق مطلقا فليس في محله ،حيث إن الزوج مقيد

في الطالق من حيث وقت وقوعه ومن حيث اللفظ الذي يوقع الطالق ،فطالما أن اللفظ غير صريح في إيقاع

الطالق فال.

))1

البقرة228 :

))2

أحكام القرآن للجصاص ، )442 /1( ،روائع التفسير ،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن ،السالمي،

البغدادي.)193 /1( ،
))3

الحاوي الكبير.)161 /13( ،

))4

األحوال الشخصية ،أبو زهرة ص.)311(،

))4

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ، )144 ،143 /2( ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي.)439 /4( ،
46

د-أما االستدالل بقياس صحة إيقاع الطالق البينونة الكبرى بلفظ واحد بصحة وصف الطالق بالبينونة
الصغرى فهذا يمكن مناقشته ،أنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الطالق البائن بينونة كبرى البد لوقوعه من وجود

لفظ صريح أو كناية يوحي بإيقاع ثالث طلقات ،واعطاء الزوج الحق في وصف الطالق بالبينونة الصغرى
بمجرد لفظ من ألفاظ الكنايات أن من ملك األقوى ملك األضعف ،فعند الفقهاء األربعة يملك الزوج البينونة

الكبرى بالتطليق ثالثا دفعة واحدة ،فأولى أن يملك وصف الطالق بالبينونة الصغرى.

مناقشة أدلة المذهب الثاني :المالكية ،والشافعية ،والحنابلة الذين قالوا إن الطالق يقع رجعي ا بألفاظ

الكنايات:

 -1االستدالل باآلية الكريمة يمكن الرد عليه بأنه لم يتبين من خالل سياق اآلية الكريمة اللفظ الذي وقع
به الطالق أهو صريح أم كنائي ،أي أن الزوج أحق برد زوجته إن أوقع عليها الطالق بلفظ يحتمل معه الرجعة

أي يعطيه الحق بمراجعة زوجته.

 -2إن االستدالل بهذه األلفاظ أنها من كنايات الطالق فكانت مجا از عن الطالق وأنها ال تعمل دون نية

الطالق فكان العامل هو الحقيقة وهو المكنى عنه ال المجاز الذي هو الكناية؛ ولهذا كانت األلفاظ الثالثة

رواجع فكذا باقي ألفاظ الكنايات.

رد عليه األحناف بأن هذه األلفاظ ليس كغيرها من ألفاظ الكنايات لألسباب اآلتية (:)1

-1قول الزوج اعتدي ،فالقياس في قوله اعتدي أن يكون بائنا ولكن لورود األثر لحديث جابر -رضي اهلل

عنه -أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال لسودة بنت زمعة- :رضي اهلل عنها –اعتدي ،فناشدته
أن يراجعها لتجعل يومها لعائشة -رضي اهلل عنها -حتى تحشر في جملة أزواجه ،فراجعها ،ورد عليها
يومها ،وألن قوله اعتدي أمر باالعتداد

(.)2

-2قول الزوج استبرئي رحمك تفسير قوله اعتدي؛ ألن االعتداد شرع لالستبراء فيفيد ما يفيده قوله :اعتدي.
-3قول الزوج أنت واحدة ،فألنه لما نوى الطالق فقد جعل قوله :واحدة نعتا لمصدر محذوف وهو الطلقة

كأنه قال :أنت طالق طلقة واحدة كما يقال :أعطيته جزيال أي :عطاء جزيال.
الرأي الراجح:

بعد عرض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة تبين لي أن الراجح هو قول الجمهور ،وهو أن الطالق ال

يقع بائنا إال في األحوال التي تم بيانها سابقا ،وأن ألفاظ الكناية يقع بها الطالق رجعيا؛ ألن األصل في الطالق
كما سبق في الترجيح الحظر ،وأن الطالق من أبغض المباحات إلى اهلل  ،وله آثار سلبية كبيرة في تفكك األسرة
والمجتمع  ،فنحن اليوم في مجتمع كثر فيه الطالق ،فالبد أن نبحث عن طرق لسد الباب أمام التفكك األسري

الحاصل بعد الطالق الرجعي ،فمن باب أولى تضييق األمر في الطالق البائن الذي يترتب عليه قطع العالقة

) (1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، )112 /3( ،الحاوي الكبير ، )33 /13( ،كفاية األخيار في حل غاية االختصار( ،ص:
 ، )333الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ،زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري.)252 /4( ،

) (2سبق تخريجه ص.)146( ،
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الزوجية  ،فعندما نفتح المجال أمام الزوج في جعل ألفاظ الكناية ألفاظا خاصة بالطالق الرجعي ،يصبح األمر
يسير بالنسبة إلى الزوج وحتى الزوجة من إعادة لم شمل األسرة التي ستتفكك لو استمر الطالق.
رأي قانون األحوال الشخصية في الطالق بألفاظ الكناية.

ذكر قانون األحوال الشخصية حكم الطالق بألفاظ الكناية حيث جاء فيه.

المادة " "744جميع ألفاظ الكنايات إن وقع بها الطالق يكون بائن ا بواحدة أو ثالث حسب نية الزوج

ماعدا األلفاظ المذكورة في مادة ""776من القانون نفسه.

المادة " "776يقع الطالق رجعي ا بثالث من ألفاظ الكناية ،وهي اعتدي ،واستبرئي رحمك ،وأنت واحدة.

فمن قال لزوجته لفظا منها وهو في حالة الرضا توقف وقوع الطالق على نيته ،فإن نوى به الطالق تقع

واحدة رجعية ،ولو نوى غيرها أو أكثر من واحدة ولم ينو شيئا فال يقع شيء ،وان خاطبها به في حال

الغضب أو جواب ا عن طلبها الطالق منه يقع عليها طلقة واحدة رجعية بال نية ".

والذي يتبين للباحث من خالل ما جاء في المواد أن القانون يتوافق مع مذهب الحنفية في أن ألفاظ الكناية

يقع بها الطالق بائنا ماعدا األلفاظ الثالثة :استبرئي رحمك ،واعتدي ،وأنت واحدة ،يقع بها الطالق رجعيا،

وهذا ما خالف مذهب الجمهور.
مسألة :الفرقة بسبب اإليالء:

اإليالء لغ اة :هو الحلف يقال :آلى الرجل يؤلي إيالء إذا حلف (.)1

اإليالء شرع ا :أن يحلف الزوج باهلل تعالى أو بصفة من صفاته أال يقرب زوجته مدة أربعة أشهر أو أكثر،

أو يعلق قربان زوجته على أمر فيه مشقة على نفسه (.)7

وكان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف أال يطأها السنة والسنتين ،أو أال يطأها أبدا،

ويمضي في يمينه من غير لوم أو حرج ،وقد تقضي المرأة عمرها كالمعلقة ،فال هي زوجة تتمتع بحقوق

الزوجة ،وال هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر؛ فيغنيها اهلل من سعته.

فلما جاء اإلسالم بيسره ،ورحمته ،وسعته أنصف المرأة ،ووضع لإليالء أحكاما خففت من أض ارره ،وحدد

للمولي أربعة أشهر ،وألزمه إما بالرجوع إلى معاشرة زوجته ،واما بالطالق عليه (.)3

(وحرمة اإليالء ناشئة من جهة أنه إضرار بالزوجة بسبب هجرها ،وترك ما هو من لوازم الطباع البشرية،

والسبب في بقاء النوع اإلنساني ،وحرمان الزوجة من حق االستمتاع الذي هو سبيل الذرية ،واشعار للزوجة

كراهية الزوج لها بانصرافه عنها)(.)4
األصل في حكم اإليالء:

))1

جمهرة اللغة ، )246 /1( ،مختار الصحاح( ،ص.)21 :

))2

انظر تعريف اإليالء ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ، )261 /2( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد/3( ،

 ، )118المجموع شرح المهذب ،)288 /19( ،الكافي في فقه اإلمام أحمد.)144 /3( ،
))3
))4

المرجع السابق ،وانظر كتاب األحوال الشخصية ،بدران أبو العنين بدران ص (.)413

المرجع السابق ،ص ()413
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قال تعالى :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭼ(.)1
وجه الدللة :دلت اآلية الكريمة على األحكام الخاصة باإليالء ،فبينت مدة اإليالء وهي أربعة أشهر ،ثم

بينت اآلية الكريمة حرمة اإليالء ،وبينت اآلية الكريمة أيضا حكم الزوجة إن لم يفئ الزوج وهو الطالق (.)2
وأما إذا أفاء الزوج ورجع لزوجته لزمه كفارة لليمين (.)3

نوع الفرقة بسبب اإليالء:

اختلف الفقهاء -رحمهم اهلل-في نوع الفرقة الحاصلة بعد اإليالء على مذهبين:
-1المذهب األول:

ذهب الحنفية :إن لم يفئ الزوج الذي آلى من زوجته حتى مضت مدة اإليالء طلقت زوجته منه طالقا

بائنا بينونة صغرى بمضي المدة.

وحجتهم في جعل الطالق بائنا أنه إن كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذلك؛ ألنه يجبرها على الرجعة

فال يتحقق معنى دفع الضرر (.)4
 -1المذهب الثاني:

ذهب المالكية ،والشافعية ،والحنابلة إلى :أن الفرقة ال تحصل بمضي المدة ،وانما يقال للزوج المولى إما
أن تفيء إلى زوجتك أو تطلقها فإن طلقها وقع الطالق بالصفة التي أوقعها الزوج ،فقد يوقعه رجعيا ،وقد يوقعه

بائنا ،فإذا لم يطلق طلق عليه القاضي،

وحجتهم في ذلك أن الطالق بيد الزوج فيوقعه بالصفة التي يريدها (.)4

سبب الخالف في المسألة:

قال ابن رشد أن سبب االختالف في المسألة يرجع :إلى معارضة المصلحة المقصودة باإليالء لألصل
المعروف في الطالق :فمن غلَّب األصل قال :بأنه رجعي ،ومن غلَّب المصلحة قال :إنه بائن (.)6
القول الراجح:

والذي يتبين للباحث أن الراجح من األقوال هو :قول الحنفية ،وهو أن يقع الطالق بائنا بسبب اإليالء؛

ألنه يتفق مع روح التشريع ،وهو إزالة الضرر عن الزوجة .فلو قلنا إن الطالق بعد اإليالء يقع رجعيا لبقي
))1

البقرة)229 ،226 (:

))2

انظر ،أحكام القرآن للجصاص ، )433 /1( ،نيل المرام من تفسير آيات األحكام( ،ص ،)93 :تفسير العز بن عبد السالم

)(3

انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ()234 /9

))4

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، )196 /3( ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)261 /2

))4

كفاية األخيار في حل غاية االختصار (ص ، )412 :بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)123 /3( ،نيل األوطار ،محمد بن

(.)213 /1

علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني ،)336 /6( ،المغني.)436 /9( ،
))6

بداية المجتهد ونهاية المقتصد (.)123 /3
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الضرر كما هو واقع على الزوجة ،فقياسا على التفريق للضرر من الشقاق ،والنزاع ،والهجر ،والتعليق ،والغيبة،
والحبس ،ففي هذه الحاالت يقع الطالق بائنا بينونة صغرى ،فكذلك األمر يجب أن يكون في اإليالء بسبب
الضرر الواقع على الزوجة ،وتعارض اإليالء مع المقصد األصل من النكاح ،وهو استمتاع كل من الزوجين

باآلخر ،والمحافظة على إيجاد النوع اإلنساني الذي هو ضرورة من الضروريات الخمس وهي :حفظ الدين،
والنفس ،والعقل ،والنسل ،والمال.

رأي قانون األحوال الشخصية في الفرقة بسبب اإليالء.
جاء في قانون األحوال الشخصية حكم من آلى من زوجته ،ونوع الفرقة الحاصلة بهذا اإليالء.

المادة "" "742إذا آلى الزوج البالغ العاقل من امرأته ،وبر في إيالئه ،ولم يفئ إليها في مدة األشهر

األربعة التي هي أقل مدته للحرة بانت بواحدة وسقط اإليالء إن كان موقتا".

والذي يتبين للباحث من خالل المادة أن القانون جاء موافقا لمذهب األحناف مخالفا لمذهب الجمهور في

بيان حكم الفرقة الواقعة باإليالء ،فيقع بها طالق بائنا بينونة صغرى ،وهذا هو مذهب األحناف.
مسألة -التفريق بحكم القاضي بين الزوجين لعدم إنفاق الزوج على زوجته:

كثير ما يحصل ويمتنع الزوج عن اإلنفاق على زوجته ويعود ذلك ألسباب عدة ،فقد
ا
يمكن القول :إنه

يكون معس ار بها ،وقد يكون ممتنعا رغم يساره ،إال أنه قد أخفى ماله ،وقد يكون ممتنعا ولـه مـال ظاهر ،وهذه
األسباب أدت إلى اتفاق الفقهاء على أحكام ناشئة عن أسباب ،واختلفوا في أحكام ناشئة عن أسباب أخرى.
تحرير محل النزاع.

 -1اتفق الفقهاء من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة على أن الزوج مجبر على االنفاق على

زوجته

(.)1

 -2اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة على أن الزوج ال يجبر على االنفاق

على زوجته إن كان سبب عدم انفاقه يرجع إلى سبب من األسباب التي تؤدي إلى إسقاط النفقة مثل الزوجة

الناشز والزوجة المحبوسة بحق أو المسافرة بغير إذن الزوج والصغيرة التي ال يتمكن من وطأها (.)2

 -3إذا امتنع الرجل عن اإلنفاق على زوجته ،وطلبت من القاضي تطليقها منه ،وكان لـه مال ظاهر من

جنس النفقة أو من غيرها ،فال يحق لها طلب التطليق ،واذا طلبتـه ال تجـاب إليه ،والزوج الحاضر والغائب
سواء؛ ألن حصولها على النفقة ممكـن بالتنفيـذ فـي مالـه الظاهر ،ومنعه من ظلمه؟ تعين سبيله ،فال يصار إلى

التطليق (.)3

))1

انظر ،الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)  ، )491 /3( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)96 /3( ،المجموع

شرح المهذب ،)239 /18( ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن يونس البهوتى الحنبلي.)463 /4( ،
))2

انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)  ، )433 /3( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)99 /3( ،المجموع

شرح المهذب ،)142 /18( ،الكافي في فقه اإلمام أحمد.)414 /1( ،
()3

المرجع السابق نفس الجزء والصفحة.
ا
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 -4إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يمكن تنفيذ النفقة فيه ،سواء كان معس ار أو مخفيا مالـه فهل لزوجته طلب
التطليق؟

اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين:

المذهب األول:

ذهب الحنفية إلى أنه :ال يفرق بين الزوجين بعجز الزوج عن النفقة ،وتؤمر باالستدانة عليه (.)1
المذهب الثاني:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة إلى :أن الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته ،ولم تصبر

عليه فللزوجة طلب التطليق؛ لعدم إنفاق الزوج عليها (.)2
سبب الختالف بين الفقهاء.

هو معارضة استصحاب الحال للقياس.
فيرجع سبب الخالف إلى" :تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة ،ألن الجمهور على

القول بالتطليق على العنين ،حتى لقد قال ابن المنذر( :إنه إجماع) ،وربما قالوا :النفقة في مقابلة االستمتاع،
بدليل أن الناشز ال نفقة لها عند الجمهور ،فإذا لم يجد النفقة سقط االستمتاع ،فوجب الخيار.

وأما من ال يرى القياس فإنهم قالوا :قد ثبتت العصمة باإلجماع ،فال تنحل إال بإجماع ،أو بدليل من كتاب

اهلل أو سنة نبيه" (.)3

أدلة المذهب األول:
استدل الحنفية الذين يمنعون التطليق لعدم اإلنفاق بالقرآن ،والسنة.

أولا-القرآن الكريم:

أ -قال تعالى :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ(.)4
وجه الدللة :إن المعسر غير قادر على اإلنفاق ،فال يكلف به ،وال يكون ظالما بعدم إيقـاع الطالق ،فال

تظلمه بإيقاع الطالق عليه (.)4

ب -قال تعالى :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (.)6

()1
))2

انظر ،الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ،)433 /3( ،اللباب في الجمع بين السنة والكتاب.)699 /2( ،

انظر ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)94 /3( ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )196 /4( ،الكافي في فقه

اإلمام أحمد.)234 /3( ،
))3

بداية المجتهد ونهاية المقتصد)94 /3( ،

))4

الطالق9 :

))4

أحكام القرآن للجصاص.)613 /3( ،

))6

البقرة283 :
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وجه الدللة :إن نفقة الزوجة دين في الذمة ،وقد أعسـر بهـا الزوج ،فتكون الزوجة مأمورة بالصبر حتى

يحصل له يسار (.)1
ثانيا-السنة:

"ع ْن جابر ْبن ع ْبد اهلل-رضي اهلل عنهما ،-قال :دخل أبو ب ْكر ي ْستأْذن على رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
وسلم  ،-فوجد َّ
استأْذن
الناس جلوسا ببابه ،ل ْم ي ْؤذ ْن ألحد م ْنه ْم ،قال :فأذن ألبي ب ْكر ،فدخل ،ث َّم أ ْقبل عمر ،ف ْ
فأذن له ،فوجد َّ
ضحك
النب َّي  -صلى اهلل عليه وسلم -جالسا ح ْوله نساؤه ،واجما ساكتا ،قال :فقال :ألقول َّن ش ْيئا أ ْ

َّ
النب َّي  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-فقال :يا رسول اهلل ،ل ْو أرْيت ب ْنت خارجة ،سألتْني النَّفقة ،فق ْمت إل ْيها ،فوجأْت
عنقها ،فضحك رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-وقال« :ه َّن ح ْولي كما ترى ،ي ْسأْلنني َّ
النفقة» ،فقام أبو
ب ْكر إلى عائشة يجأ عنقها ،فقام عمر إلى ح ْفصة يجأ عنقها ،كالهما يقول :ت ْسأْلن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه

وسلم  -ما ل ْيس ع ْنده ،فقْلن :واهلل ال ن ْسأل رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -ش ْيئا أبدا ل ْيس ع ْنده ،ث َّم
()2
اعتزله َّن ش ْه ار  -أ ْو ت ْسعا وع ْشرين"
ْ
وجه الدللة :لو كان التفريق بين الزوجين بسبب اإلعسار جائ از لما ساغ ألبي بكر وعمـر ضرب ابنتيهما
بحضرة رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -؛ لمطالبتهما له بالنفقة التي ال يـستطيعها ،ولمـَّا اعتزلهن النبي -

صلى اهلل عليه وسلم .)3(-

أدلة المذهب الثاني:
استدل الجمهور من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة عدا الحنفية القائلون بحق المرأة في التطليق إذا أعسر

زوجها بالنفقة بـالقرآن ،والـسنة ،واألثر ،والمعقول.
أولا-القرآن الكريم:

أ -قوله تعالى ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ (.)4
وجه الدللة :إن اإلمساك مع ترك اإلنفاق ليس مـن اإلمساك بمعـروف ،فيتعيـن التسريح بإحسان؛ ألن

المخير بين أمرين إن عجز عن أحدهما تعين عليه اآلخر (.)4
ب -قال تعالى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ

(.)6

وجه الدللة :بينت اآلية الكريمة أن زوجة المعسر متضررة ،فلم يكن له إمساكها فيجب عليه مفارقتها؛

))1

فتح القدير للكمال ابن الهمام.)331 /4( ،

))2

صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب بيان أن تخيير امرأته ال يكون طالقا إال بالنية ،حديث (.)1134 /2( ،)1498

))3

انظر ،األحوال الشخصية ،أبو زهرة ،ص (.)343

))4

البقرة223 :

))4

الحاوي الكبير ( ، )444 /11العدة شرح العمدة (ص.)431 :

))6

البقرة231 :
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كي يزيل الضرر عنها (.)1
ثاني ا-السنة:

الصدقة ما ترك
عن أبي هريرة -رضي اهلل عنه ،-قال :قال النبي  -صلى اهلل عليه وسلم« :-أ ْفضل َّ
طعمني ،وا َّما أ ْن تطلقني ،ويقول
غنى ،واليد العْليا خ ْيٌر من اليد ُّ
الس ْفلى ،و ْابدْأ بم ْن تعول» تقول الم ْأرة :إ َّما أ ْن ت ْ

طع ْمني ،إلى م ْن تدعني» (.)2
است ْعمْلني ،ويقول اال ْبن :أ ْ
الع ْبد :أ ْ
طع ْمني و ْ
وجه الدللة :استدل بقوله " :إما أن تطعمني ،واما أن تطلقني" أنه يفرق بـين الرجل وامرأته إذا أعسر
بالنفقة ،واختارت الزوجة فراقه"(.)3
ثالثا -األثر:

روى أبو الزبير قال :سئل سعيد بن المسيب عن رجل أعسر بنفقة زوجته فقال يفرق بينه وبينها قيل سنة
قال :سنة.

قال الشافعي :وقول الراوي سنة يقتضي سنة رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -فصار كروايته عنه(.)4

رابع ا -المعقول:

أ -إن اهلل تعالى قد فرض على الزوج نفقة امرأته ،ومضت بذلك سنة رسـول ااهلل  -صلى اهلل عليه وسلم

 فلم يكن له حبسها على نفسه يستمتع بها ،ويمنعها عن غيره تستغني به ،وهو مانع مـا فرض لها عليه عاجزعن تأديته.

ب -إن النفقة حق مقصود لكل نكاح ،فوجب أن يستحق الفسخ بإعوازه؛ كاالسـتمتاع مـن المجبوب

والعنين ،وهو أولى من وجهين:

األول :إن البدن يقوم بترك الجماع ،وال يقوم بترك الغذاء ،فلما ثبت الخيـار بفـوات الجماع ،كان ثبوته

بفوات النفقة أولى ،وربما وقعت المرأة في الفاحشة بسبب عدم اإلنفاق.

الثاني  :إن االستمتاع في الجماع مشترك بين الزوجين ،والنفقة مختصة بها ،فلما ثبت الخيار في الحق

المشترك ،كان ثبوته في المختص أولى

(.)4

مناقشة األدلة:

 -1مناقشة أدلة المذهب األول :الحنفية الذين قالوا :ال يفرق بين الزوجين بعجز الزوج عن النفقة ،وتؤمر
باالستدانة عليه.

))1

الحاوي الكبير (.)444 /11

))2

صحيح البخاري ،كتاب النفقات ،باب وجوب النفقة على األهل والعيال ،حديث.)63 /9( ،)4344(،

))3

فتح الباري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني.)431 /3( ،

))4

الحاوي الكبير.)444 /11( ،

))4

المرجع السابق الجزء والصفحة.
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أ -ويمكن الرد على االستدالل األول من القرآن الكريم ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ ) (1بأن القائلين
بالتطليق ال يقولون بتكليفـه باإلنفـاق حـال إعـساره وعجزه ،بل غاية ما في األمر هو دفع الضرر الواقع على

زوجتـه ،وهـذا ال يتـأتى حـال إعساره إذا لم يسرحها بإحسان إال بالتطليق عليه.

ب -وأما استداللهم بأن قوله " فنظرة إلى ميسرة " فال نسلم لكم وجه االستدالل؛ ألن اآلية عائدة إلى ما

استقر ثبوته في الذمة ،وهـي ال تستحق الفسخ بما استقر ثبوته في الذمة من ماضي نفقتها ،وانما تستحقه
بالنفقة الحاضـرة التي لم تستقر في الذمة ،فلم تتوجه إليها اآلية (.)2

ج -وأما استاللهم بما ورد عن الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم -فيمكن الرد عليه بأن النبي  -صلى اهلل

عليه وسلم  -لم يحرم زوجاته من النفقة ،ولكن األمر أن زوجاته لسن كغيرهن مـن النساء؛ لما لهن من
خصوصية اكتسبنها بزواجهن من النبي  -صلى اهلل عليه وسلم .-

 -2مناقشة أدلة المذهب الثاني :جمهور الفقهاء من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة.
القائلين إن الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته ،ولم تصبر عليه ،فللزوجة طلب التطليق؛ لعدم إنفاق الزوج

عليها.

أ -رد الحنفية على االستدالل من اآلية الكريمة (أن اإلمساك بالمعروف لم يفت؛ ألن كل واحد مخاطب
بما عنده لقوله تعالى :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ ( )3وليس له قدرة إال على االلتزام
في الذمة فيجب المصير إليه إلى الميسرة بالنص ،ولهذا وجب المصير إليه في حق المهر والنفقة المجتمعة
عن الماضي ،وفائدة األمر باالستدانة مع فرض القاضي النفقة أن يمكنها إحالة الغريم على الزوج فيطالبه به

بخالف ما إذا كانت بغير أمره ،حيث تطالب هي ،ثم ترجع به على الزوج)(.)4

ب -أما حديث أبي هريرة فال صحة لما استدلوا به؛ ألنهم قالوا له :سمعت هذا من رسول اهلل  -صلى

اهلل عليه وسلم -قال :ال هذا من كيس أبي هريرة  ،وألنه ليس فيه إال حكاية قول المرأة أطعمني أو فارقني،

وليس فيه داللة على أن الفراق واجب عليه إذا طلبت ذلك؛ ألنهما يفوت بهما المقصود بالنكاح ،وهو التوالد

والمال تابع فال يلحق بما هو أصل ،وألنها ال تفوت بل تتأخر ،وتبقى دينا في ذمته ،فيمكن تداركها في اآلخرة،

فال تكون معارضة إلبطال حقه من الملك"(.)4

()1

الطالق9 :

))2

انظر ،الحاوي الكبير.)446 /11( ،

))3

البقرة236 :

) )4تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي.)44 /3( ،
) )4المرجع السابق الجزء والصفحة.
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الرأي الراجح:
بعد عرض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة يتبين للباحث أن الرأي الراجح هو مذهب جمهور الفقهاء

َّ
الحق في طلب التطليق إذا عجز زوجها عـن اإلنفـاق
من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة :وهو أن للمرأة

عليها ،ولم تستطع الصبر عليه ،وذلك لألسباب اآلتية:

إن القول بالتفريق هو ما يتفق مع روح التشريع اإلسالمي ،وهذا القول هو ما يوافق الواقع؛ ألن عدم

النفقة على الزوجة ،واإليفاء بمستلزماتها ،هو بمثابة نقطة انحراف للزوجة عن األسرة ،فعدم اإلنفاق سيقودها

إلى الفتنة ،وخاصة في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتن.

ويمكن القول :إن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -لم ينكر على زوجاته مطالبتهن له بالتوسيع عليهن في
النفقـة ،بل إن اهلل تعالى قد أمره بتخييرهن بين المكث مع قلة النفقة ،وبين الطـالق ،وذلك في قوله تعالى :ﭽ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (.)1
وأقول من خالل ممارستي لمهنة المحاماة الشرعية :إن اإلجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية بقطاع

غزة كفيلة بإعطاء الزوج أكثر من فرصة إلرجاع زوجته ،فتكون له فرصة خالل السير في إجراءات القضية،
فيعطيه القاضي فرصة شهر أو أكثر كي ينفق على زوجته ،وهناك فرصة أخرى ،وهي أن الطالق يقع رجعي،
فيستطيع الزوج أن يدفع إلى زوجته النفقة ،ويرجعها إلى عصمته (.)2
رأي قانون األحوال الشخصية في التطليق لعدم اإل نفاق.

جاء قانون األحوال الشخصية موافقا لما ذهب إليه الجمهور عدا الحنفية من أن للزوجة الحق في طلبها
للتطليق؛ لعدم إنفاق الزوج عليها؛ ألنها متضررة من عدم اإلنفاق ،وهذا ما نصت عليه المادة  32من قانون
حقوق العائلة.

نصت المادة " "67منه على أنه" :إذا امتنع الزوج عن النفاق على زوجته ،فإن كان له مال ظاهر

نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ،وان لم يكن له مال ظاهر وكان موس ار وأصر على عدم اإلنفاق طلق عليه

القاضي في الحال".

نوع الفرقة الواقعة بالتطليق لعدم اإلنفاق:

اختلف الفقهاء في نوع الفرقة الواقعة لعدم اإلنفاق ،هل هي فرقة طالق أو فسخ؟
وذلك على مذهبين:

المذهب األول:

ذهب المالكية :إلى أن كل طالق يوقعه القاضي فهو بائن ،إال طالق المولي ،والمعسر بالنفقة .واشترطوا

لصحة الرجعة أن يجد في العدة يسا ار يقـوم بواجـب مثلهـا ال دونـه ،واختلفوا في قدر الزمن الذي إذا أيسر بنفقته

))1
))2

األحزاب28 :

انظر إلى نموذج دعوى تطليق لعدم اإلنفاق واجراءاتها في المبحث الثاني في الفصل الثالث من الرسالة.
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كان له الرجعة ،فقيل شهر ،وقيل نصف شـهر ،وقيل يوم ،واختلف في صحة الرجعة إذا لم يثبت يساره،

ورضيت الزوجة بذلك (.)1
(.)2

قال ابن عبد السالم":ينبغي أن تؤول هذه األقوال على ما إذا ظن أن يقـدر علـى إدامة النفقة بعد ذلك"

المذهب الثاني:

ذهب الشافعية والحنابلة :إلى أن الفرقة التي يوقعها القاضي لعدم اإلنفاق هي فرقة فسخ (.)3
الرأي الراجح:

الذي يتبين للباحث أن المذهب الراجح هو مذهب المالكية؛ لما في ذلك من تضييق لدائرة الطالق ،ومراعاة

للزوج ،واعطائه فرصة للرجعة إذا تيسر حاله ،وأراد مراجعة زوجته خالل فترة العدة.

وهو ما عليه العمل في المحاكم الشرعية ،فالتفريق لعدم االنفاق يقع رجعيا ،وسيتم توضيح ذلك في

إجراءات التفريق لعدم اإلنفاق.

))1

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، )233 /4( ،الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي.)413 /2( ،

))2

الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي.)413 /2( ،

))3

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،)198 /4( ،المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل/2( ،

.)116
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المطلب الثالث

عدة الطالق الرجعي

الفرع األول- :تعريف العدة ومشروعيتها والحكمة من المشروعية.
تعريف العدة لغ اة وشرعا:

العدة لغ اة :من العد عددت الشيء :إذا أحصيته ،فسميت العدة عدة من أنها محصاة ،ألنها ثالثة قروء

( ،)1وثالثة أشهر ،وأربعة أشهر وعش ار (.)2

العدة شرع ا :وسأذكر تعريفها الشرعي عند الفقهاء األربعة:

 -1الحنفية :هي" اسم ألجل ضرب النقضاء ما بقي من آثار النكاح"(.)3

 -2المالكية :هي " المدة التي جعلت دليال على براءة الرحم لفسخ النكاح ،أو لموت الزوج ،أو طالقه"(.)4
(.)5

 -3الشافعية " :اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها ،أو للتعبد ،أو لتفجعها على زوجها"

 -4الحنابلة " :اسم لمدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها ،وذلك يحصل بوضع حمل ،أو
مضي أقراء ،أو أشهر"(.)6

والذي يتبين للباحث من خالل تعريفات الفقهاء أن جميعها متقاربة في المعنى ،فهي تدل على المدة

الواجب على المرأة االنتظار فيها للتعبد ،أو للتأكد من براءة رحمها ،وأن االختالف في التعريفات هو خالف

لفظي ال يؤدي إلى اختالف في المعنى المقصود من العدة.

األصل في مشروعية العدة:

ثبتت مشروعية العدة من الكتاب ،والسنة ،واإلجماع:

أولا-القرآن الكريم:

 -1قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ (.)9
-2قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (.)8

))1

القرء :هو اسم يقع على الحيض والطهر .حلية الفقهاء( ،ص.)183 :

))2

لسان العرب ،)281 /3( ،حلية الفقهاء( ،ص.)183 :

))3

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)133 /3( ،

))4

شرح مختصر خليل للخرشي،)136 /4( ،

))4

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.)98 /4( ،

))6

الشرع المبدع في شرح المقنع.)91 /9( ،

))9

الطالق1 :

))8

البقرة234 :
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وجه الدللة :دلت اآليات الكريمة بعمومها على وجوب العدة على الزوجة وعلى االنتظار حتى انتهاء

العدة عند وجود السبب الموجب لتلك العدة (.)1
ثانيا-السنة:

ت ذلك لرسول
ت ب ْعد وفاة زْوجها بليال ،واَّنها ذكر ْ
ت« :إ َّن سب ْيعة ْاأل ْسلميَّة نفس ْ
 -1ما ورد عن أ َّم سلمة قال ْ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم -فأمرها أ ْن تتزَّوج» (.)2اعتدي ع ْند ْابن أم م ْكتوم ،فإَّنه رج ٌل
 -2ما ورد عنه -صلى اهلل عليه وسلم -قوله لفاطمة بنت قيس « ْ
أ ْعمى تضعين ثيابك ،فإذا حلْلت فآذنيني» (.)3

وجه الدللة :والحديثان السابقان يدالن على وجوب العدة على المرأة إذا وجد السبب الموجب لتلك العدة.

ثالثا-اإلجماع:

قال ابن قدامة في المغني "أجمعت األمة على وجوب العدة في الجملة"(.)4

الحكمة من مشروعية العدة (:)2

حكمة التشريع من العدة حكمة عظيمة؛ لما سيذكر من األسباب الكثيرة التي تجعلها عظيمة:
 -1صيانة األنساب ،وذلك بمعرفة براءة الرحم.

 -2إعطاء الزوج فرصة إلعادة الحياة الزوجية زمن العدة بمراجعة الزوجة فيها ،خصوصا إذا كان الزوج
ومتوتر عند الطالق.
ا
منفعال

 -3بيان مكانة عقد الزواج والحياة الزوجية وأهميتهما ،فأمر اهلل -عز وجل -الزوجة بالحداد على زوجها
في عدة الوفاة.

 -4الكثير من الحكم التي يشعر بها المطلق والمطلقة وحدهما من الوحدة والملل ،فال بد من فترة قصيرة

يشعر بها المطلق والمطلقة بآثار الطالق.
الفرع الثاني :حكم العدة وسبب وجوبها:
أولا-حكم العدة:

العدة واجبة عند عامة الفقهاء عند حل قيد النكاح والمفارقة ،هذا إن كان يوجد خلوة صحيحة أو

دخول.

)(1

المغني البن قدامة .)39 /8(،

))2

صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ،حديث(.)1122 /2( ،)1484

))3

صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب المطلقة ثالثا ال نفقة لها ،حديث (.)48 /9( ،)1483

))4

المغني.)36 /8( ،

) (4األحوال الشخصية ،أبو زهرة .)392( ،إعالم الموقعين عن رب العالمين  ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس
الدين ابن قيم الجوزية.)41 /2( ،
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واستدل الفقهاء على ذلك بما سبق ذكره من أدلة مشروعية العدة من الكتاب ،والسنة ،واإلجماع (.)1
أما المطلقة قبل الخلوة الصحيحة والدخول فإنه ال عدة عليها عند عامة الفقهاء ،واستدل الفقهاء على ذلك
بقوله تعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ (.)2
رأي قانون األحوال الشخصية في حكم العدة:
بين قانون األحوال الشخصية حكم العدة ،ويتبين ذلك في المادة  313ونص المادة هو:

" العدة من موانع النكاح لغير الزوج ،وتجب على كل امرأة وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول

بها حقيقة في النكاح الصحيح ".......

فأوجب القانون العدة ،ووصفها بأنها مانع من موانع النكاح؛ لما يترتب عليها من صيانة ،وحفظ لألنساب
كما سبق في حكمة التشريع من العدة.
سبب وجوب العدة:

أ -سبب وجوب العدة في العقد الصحيح هو:
 -1الفرقة بطالق أو فسخ إذا حصل دخول أو خلوة صحيحة ،أما إذا حصل الطالق قبل الدخول والخلوة

الصحيحة فإنه ال يوجب عدة ،وكذلك التي فسخ عقد زواجها قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
ولم يوجب الشافعية العدة بعد الخلوة الصحيحة المجردة عن الوطء.

(.)3

قال تعالى :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ(.)4
قال تعالى :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ(.)4
 -2الفرقة بوفاة الزوج سواء حصل الدخول أم لم يحصل.
وذلك لعموم قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ (.)6
رأي قانون األحوال الشخصية في سبب العدة.
نص القانون على سبب وجوب العدة في العقد الصحيح ،وبينها من خالل ما يلي:
))1

انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)133 /3( ،شرح مختصر خليل للخرشي )136 /4( ،مغني المحتاج إلى معرفة

))2

األحزاب.43 :

معاني ألفاظ المنهاج ،)98 /4( ،الشرع المبدع في شرح المقنع ،)91 /9( ،وانظر ص )48،43( ،من البحث.

) )3انظر المبسوط للسرخسي  ،)143 /4(،الذخيرة للقرافي ،)396 /4( ،الحاوي الكبير ،)441 /3( ،المغني البن قدامة/9( ،
.)243
))4

البقرة.228 :

))4

الطالق.4 :

))6

البقرة.234 :
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نصت المادة  311من قانون األحوال الشخصية على أن "عدة الطالق أو الفسخ بجميع أسبابه في

حق المرأة الحرة الحائل المدخول بها حقيقة أو حكم ا في النكاح الصحيح ولو كتابية تحت مسلم ثالث حيض
كوامل إن كانت من ذوات الحيض ".

ونصت المادة  317من نفس القانون على أنه " إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر أو كبر

 ....ثالثة أشهر كاملة ".

فبين القانون في المواد سبب وجوب العدة في عقد النكاح الصحيح.
ابتداء العدة في العقد الصحيح:

ذهب الجمهور من الحنفية ،والشافعية ،والمشهور عند الحنابلة :إلى أن العدة تبدأ في العقد الصحيح

من وقت وقوع الطالق ،أو الفسخ ،أو الوفاة ولو لم تكن الزوجة مطلعة على هذه األحوال (.)1

وذهب المالكية ،ورواية عند اإلمام أحمد :إلى أن العدة تبدأ من وقت العلم بالطالق ،إال إذا قامت بينة

فتعتد من الوقت الذي ذكرته البينة (.)2

وقد نصت المادة " "126من قانون حقوق العائلة على أن" :مبدأ العدة الطالق أو وقوع الفسخ أو وفاة

الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلعة على هذه األحوال".

ويتبين للباحث من نص المادة أن القانون جاء موافقا لرأي الجمهور من الحنفية ،والشافعية ،والمشهور
عند الحنابلة ،أن مبدأ العدة يكون من وقت وقوع الطالق ،وهذا ما يتفق مع ماسبق بيانه في الحكمة من

مشروعية العدة.

ب-سبب وجوب العدة في العقد الفاسد:
تجب العدة بالمتاركة في العقد الفاسد والوطء بشبهة ،ولكنها ال تثبت بهما إال بالدخول ،أو الخلوة

الصحيحة (.)3

ابتداء العدة في العقد الفاسد:

تبدأ العدة في العقد الفاسد من وقت المتاركة ،ومن آخر دخول بها في الوطء بشبهة (.)4

وهذا ما نصت عليه المادة " "371من قانون األحوال الشخصية " مبدأ العدة بعد الطالق في نكاح الصحيح
وبعد تفريق الحاكم ،أو المتاركة في النكاح الفاسد ،وبعد الموت فورا".

))1

انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، )133 /3( ،البناية شرح الهداية ، )432 /4( ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

 ،)133 /9(،المغني البن قدامة .)193 /8(،
)(2انظر شرح مختصر خليل للخرشي ،)149 /4( ،المغني البن قدامة ،)193 /8(،
الموسوعة الفقهية الكويتية.)326 /23( ،
))3
))4

الهداية في شرح بداية المبتدي.)294 /2( ،

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،)32 /3( ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري

 ،)148 /4(،الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) .)433 /3(،
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فيتبين من المادة أن القانون نص على أن مبدأ العدة في النكاح الفاسد بعد المتاركة ،وهذا مما يتوافق مع
نصوص الفقهاء في مبدأ العدة في العقد الفاسد.

الفرع الثالث -:أنواع العدة:

العدة ثالثة أنواع ،وهي على النحو التالي:
 -1عدة األقراء.
 -2عدة األشهر.

 -3عدة وضع الحمل.

النوع األول -:العدة باألقراء:
تعريف القرء لغ اة وشرعا.

القرء لغ اة :يقول أبو إسحاق هو الجمع ،يقال :قريت الماء في الحوض أي جمعت الماء ،وقرأت القرآن:

أي لفظت به مجموعا ،وقال أبو عمرو :إنه في األصل اسم للوقت (.)1

ويطلق في كالم العرب على معنيين :على الدم ،وعلى األطهار (.)2

القرء شرعا :اختلف الفقهاء في تعريف القرء على مذهبين:

المذهب األول:

ذهب الحنفية وأحمد في رواية :إلى أن المراد بالقرء هو الحيض (.)3

المذهب الثاني:

ذهب المالكية ،والشافعية ،وأحمد في رواية :إلى أن المراد بالقرء هو الطهر (.)4
سبب اختالف الفقهاء.

اشتراك اللفظ في أكثر من معنى في اللغة العربية:
يدل اسم القرء في كالم العرب على معنيين مختلفين :فيطلق على الدم ،وعلى األطهار ،وقد رام كال

الفريقين أن يدل على أن اسم القرء في اآلية ظاهر في المعنى الذي يراه :فالذين قالوا :إنها األطهار قالوا :إن

هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر ،وذلك أن القرء الذي هو الحيض يجمع على أقراء ،ال على قروء (.)4
فائدة الخالف:

تظهر فائدة الخالف فيما إذا طلقت الزوجة في الطهر ال تنقضي عدتها مالم تطهر من الحيضة

))1

لسان العرب)131 /1( ،

))2

بداية المجتهد ونهاية المقتصد)133 /3( ،

))3

فتح القدير ،)338 / 4( ،بدائع الصنائع ،)133 / 3( ،المغني ،)442 / 9( ،كشاف القناع.)419/ 4( ،

))4

المرجع السابق.

))4

انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)133 /3( ،الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ،محمد بن أبي بكر بن

أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية.)464 /2( ،

61

الثالثة عند الحنفية ورواية عن الحنابلة ،وعند مالك والشافعية تطهر عندما ترى قطرة من الدم من الحيضة
الثالثة ،يعني كما شرعت في الحيضة الثالثة (.)1
األدلة:

أدلة المذهب األول :الحنفية وأحمد في رواية القائلين:إن القرء هو الحيض.
واستدلوا على ذلك من القرآن ،والسنة ،والمعقول.

أولا-القرآن الكريم:

قال تعالى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ).(2
وجه الدللة :اآلية ظاهرة في تمام كل قرء منها؛ ألنه ال يطلق اسم القرء على بعضه إال تجو از ،وليس
في إلحاق الهاء دليل على أن القرء الطهر؛ ألن الشيء إذا كان له اسمان مذكر ومؤنث ،فإذا جمع بالمذكر

أثبت الهاء ،وان جمع بالمؤنث أسقط الهاء .فإذا جمع بالحيضة سقطت الهاء فقيل ثالث حيض ،واذا جمع
بالقرء أثبت الهاء فقيل ثالثة قروء (.)3
ثانيا-السنة:

ت ل َّلنبي -صلى اهلل عليه وسلم َّ -إنها م ْستحاضةٌ ،فقال :ت ْجلس
ما روي عن زينب بنت جحش «أَّنها قال ْ
أيَّام أ ْقرائها» (.)4
وجه الدللة :فقول الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -تجلس أيام أقرائها صحيح ،وظاهر بأن المراد بالقروء

هو الحيض ،وأنه -صلى اهلل عليه وسلم -هو المعبر عن اهلل ،وبلغة قومه نزل القرآن

(.)4

ثالثا-المعقول:

إن الحيض معرف لبراءة الرحم ،وهو المقصود من العدة ،فالذي يدل على براءة الرحم إنما هو الحيض

ال الطهر (.)6

أدلة المذهب الثاني :المالكية ،والشافعية ،ورواية عن الحنابلة القائلين بأن القرء هو الطهر.
واستدلوا على ذلك من القرآن ،والسنة ،والمعقول.

أولا-القرآن الكريم:
))1

انظر البناية شرح الهداية ،)434 /4( ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري .)143 /4(،

()2

البقرة228 :

))3

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( ،)933 /2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)133 /3( ،المسائل الفقهية من كتاب

الروايتين والوجهين ،)212 /2( ،مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد اهلل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد
الشيباني (،ص.)383 :
))4

سنن النسائي ،كتاب الحيض واالستحاضة ،جمع المستحاضة بين الصالتين وغسلها إذا جمعت ،حديث(.)184 /1( ،)361

))4

نيل األوطار )336 /1( ،زاد المعاد في هدي خير العباد.)441 /4( ،

))6

البناية شرح الهداية ( ،)434 /4زاد المعاد في هدي خير العباد.)441 /4( ،
62

قال تعالى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ(.)1
وجه الدللة :تدل اآلية الكريمة على أن األقراء هي األطهار ،والدليل عليه قوله تعالى :ﭽ ﭖ

ﭗ ﭼ) (2والمراد به في وقت عدتهن كما قال تعالى :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ( ،)3والمراد به في
يوم القيامة ،والطالق المأمور به في الطهر ،فدل على أنه وقت العدة(.)4
ثاني ا-السنة:

طهر ،ث َّم إ ْن شاء
طهر ،ث َّم تحيض ،ث َّم ت ْ
قوله -صلى اهلل عليه وسلم « :-م ْره فْليراج ْعها ،ث َّم ليتْرْكها حتَّى ت ْ
أ ْمسك ب ْعد ،وا ْن شاء طلَّق قْبل أ ْن يم َّس ،فتْلك اْلع َّدة الَّتي أمر اهلل ع َّز وج َّل أ ْن يطلَّق لها النساء»).(4
وجه الدللة :فطالق السنة ال يكون إال في طهر لم تمس فيه ،وقوله صلى اهلل عليه وسلم « :فتْلك اْلع َّدة
الَّتي أمر اهلل ع َّز وج َّل أ ْن يطلَّق لها النساء » دليل واضح على أن العدة هي اإلطهار؛ لكي يكون الطالق

متصال بالعدة(.)6

ثالث ا-المعقول:

إن القرء مشتق من الجمع ،فأصل القرء االجتماع ،وفي وقت الطهر يجتمع الدم في الرحم ،وأما الحيض

فيخرج من الرحم .وما وافق االشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته (.)9
الرأي الراجح:

بعد عرض مذاهب الفقهاء في معنى القرء هل هو الطهر أم الحيض تبين لي أن كال المذهبين استدل

بأدلة وردود قوية على ما قام باالستدالل به الفريق اآلخر ال مجال لذكرها في البحث ،فهي تحتاج إلى بحث
كامل مستقل.

لكن يتبين للباحث أن القول الراجح هو رأي الحنفية ،ورواية عند الحنابلة الذين يقولون إن الطهر هو

الحيض؛ التفاقه مع الواقع والمقصود من العدة ،فالنساء تنتظر عادة مجيء الحيض ثالث مرات ،فيتقرر

انقضاء العدة ،وال تعرف براءة الرحم إال بالحيض ،فإذا حاضت المرأة تبين أنها غير حامل ،واذا استمر الطهر
تبين غالبا وجود الحمل (.)8

))1

البقرة228 :

( )2الطالق1 :
))3

األنبياء49 :

))4

المجموع شرح المهذب.)133 /18( ،

( )5سبق تخريجه ،ص.3
))6

بداية المجتهد ونهاية المقتصد.)113 /3( ،

))9

المغني ،)131 /8( ،الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة.)464 /2( ،

))8

انظر الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي.)9194 /3( ،
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وقد جاء في كتب الحنابلة أن النيسابوري قال" :كنت أقول :إنه األطهار (أي القرء) ،وأنا أذهب اليوم إلى

أن األقراء الحيض" (.)1

فعندما يرجع عالم عن رأيه يكون في العادة لوجود أدلة ومسوغات ترجيح قوية.

وهذا ما نصت عليه المادة  311من قانون األحوال الشخصية "عدة الطالق أو الفسخ بجميع أسبابه

في حق الم أرة الحرة الحائل المدخول بها حقيقة أو حكم ا في النكاح الصحيح ولو كتابية تحت مسلم ثالث

حيض كوامل إن كانت من ذوات الحيض".

ويتبين للباحث أن القانون جاء موافقا لرأي الحنفية ورواية عند الحنابلة بأن القرء المقصود به الحيض وهو

ما تم ترجيحه.

 على من تجب العدة باألقراء؟تجب العدة باألقراء على كل مفارقة لزوجها بطالق ،أو فسخ بعد الدخول بها ،أو الخلوة الصحيحة إذا

كانت من ذوات الحيض ،ولم تكن حامال (.)2

وتجب العدة بالمتاركة في العقد الفاسد ،ووطء الشبهة على ذوات الحيض باألقراء.

 -ما مدة العدة باألقراء؟

مدة العدة باألقراء هي ثالثة قروء كاملة على االختالف الذي سبق في تعريف القرء.
قال تعالى ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ (.)3
وجه الدللة :فاآلية الكريمة صريحة الداللة على أن مدة االعتداد بالقروء هي ثالثة قروء كاملة(.)4

رأي قانون األحوال الشخصية في مدة العدة باألقراء وعلى من تجب:

نص قانون األحوال الشخصية على أن العدة باألقراء هي ثالثة قروء كاملة ،وتجب بطالق أو بفرقة كل
زوجة مدخول بها من ذوات الحيض بشرط عدم الحمل.

وهذا نص المادة " "123من قانون حقوق العائلة "مدة عدة الزوجة المنكوحة بعقد صحيح والمفترقة

عن زوجها بعد الخلوة بطالق أو فسخ ثالثة قروء كاملة إذا كانت غير حامل وغير واصلة إلى سن اإلياس،

واذا ادعت قبل مرور ثالثة أشهر انقضاء عدتها ،فال يقبل منها ذلك"(.)2
النوع الثاني :العدة باألشهر:

العدة باألشهر هي نوع من أنواع العدد ،وتجب العدة باألشهر في الصور اآلتية:
))1
))2

المغني ،ابن قدامة (.)131 /8

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)133 /3( ،المجموع شرح المهذب ،)133 /18( ،البيان والتحصيل )388 /4( ،المغني،

(.)36 /8
))3

البقرة228 :

)(4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)133 /3( ،المجموع شرح المهذب ،)133 /18( ،البيان والتحصيل )388 /4( ،المغني،
(.)36 /8
))4

انظر قانون األحوال الشخصية المادة ". " 311"، "313
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 -1عدة الوفاة :إذا توفي الزوج عن زوجته ولم تكن حامال فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ
الوفاة ،قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ(.)1
وجه الدللة :اآلية الكريمة صريحة في الداللة على أن عدة المتوفي عنها زوجها باألشهر وهي أربعة
أشهر وعشرة أيام.

كما دلت اآلية الكريمة بعمومها على عدم التفرقة بين الزوجة المدخول بها ،أو عدم المدخول بها ،أو التي

تحيض ،أو التي ال تحيض إذا لم تكن حامال.

كما وبينت اآلية الكريمة أن سبب العدة هنا هو الوفاة (.)2
والمعتبر األشهر القمرية ال الشمسية ،فإذا ابتدأت العدة من منتصف الشهر اعتبرت العدة باأليام ،فيعد

لكل شهر ثالثون يوما (.)3

وهذا ما نصت عليه المادة " "122من قانون حقوق العائلة حيث جاء " النساء المنكوحات بعقد صحيح

عدا الحوامل منهن إذا توفى أزواجهن يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها أم لم يدخل".
-2عدة اآليسة والصغيرة :إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض بأن بلغت سن اليأس أو لصغر سنها

بحيث التصل إلى سن البلوغ ثم فارقها زوجها بطالق ،أو فسخ بعد الدخول ،أو الخلوة الصحيحة ،ولم تكن
حامال ،فإن عدتها باألشهر .
قال تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ(.)4
وجه الدللة :بينت اآلية الكريمة أن عدة من ال تحيض كالصغيرة ،أو من تيأس من المحيض لكبر سنها

هي ثالثة أشهر ،فجعلت الثالثة أشهر بدال عن ثالثة قروء(.)4

وقد نصت المادة " "317من قانون األحوال الشخصية بأنه " إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر،

أو كبر ،أو بلغت بالسن ،ولم تحض أصال ،فعدة الطالق أو الفسخ في حقها ثالثة أشهر كاملة "
مذاهب الفقهاء في سن اليأس:

اختلف الفقهاء من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة في سن اليأس كما يلي:
مذهب الحنفية :سن اليأس هو خمس وخمسون سنة (.)6

مذهب المالكية :سن اليأس هو سبعون سنة (.)9
))1

البقرة234 :

))2

انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)132 /3( ،أحكام القرآن للطحاوي.)386 /2( ،

))3

المجموع شرح المهذب ()141 /18

))4

الطالق4 :

))4

انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)134 /3( ،

))6

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،)23 /3( ،الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار).)414 /3( ،

))9

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ،)113 /2( ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير.)692 /2( ،
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مذهب الشافعية :سن الياس هو اثنتان وستون سنة (.)1

مذهب الحنابلة :سن اليأس هو خمسون سنة (.)2

وقد نصت المادة  314من قانون األحوال الشخصية عل أن "سن اليأس هو خمس وخمسون سنة"
ويتبين من المادة أنها جاءت موافقة لما ذهب إليه الحنفية من أن سن اليأس هو خمس وخمسون سنة.

-3عدة من لم تر الحيض:

قد تكون المرأة من ذوات الحيض؛ أي في السن التي تعتد فيه غالب النساء عدة القروء ،وهي كما سبق

ثالثة قروء ،لكنها لم تر الحيض ،أو رأته مرة ،أو مرتين ،ثم انقطع ،ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء إلى مذهبين:
المذهب األول:

ذهب الحنفية والشافعي في الجديد :إلى أن المرأة في هذه الحالة تكون في العدة أبدا حتى تحيض ،أو

تبلغ سن اإلياس ،فتعتد بثالثة أشهر ،وبهذا قال بعض الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب ،وعثمان بن عفان،

وزيد بن ثابت -رضي اهلل عنهم.)3(-

وهناك قول آخر للشافعي ،وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد بثالثة أشهر (.)4

المذهب الثاني :ذهب المالكية ،والحنابلة ،والشافعي في القديم :إلى أن المرأة في هذه الحالة تتربص

تسعة أشهر وهي غالب مدة الحمل ثم تعتد بعد ذلك باألشهر (.)4

قال الشافعي" :هذا قضاء عمر في المهاجرين ،واألنصار ،ال ينكره منهم منكر علمناه" (.)6

وقد نصت المادة  124من قانون حقوق العائلة على أن " إذا لم تر المعتدة حيض ا أبد ا أو رأته مرة
أو مرتين ،ثم انقطع عنها الحيض ينظر .فإن كانت وصلت سن اإلياس تتربص ثالث أشهر اعتبارا من

وصولها إليه وان لم تكن وصلت إليه فتعتد لسنة قمرية "...

-4عدة المستحاضة:

إن كانت تعلم أيام حيضها فعدته باألقراء.

أما إن كانت ال تعلم أيام عادتها ،أو لها عادة غير منتظمة فاختلف الفقهاء في ذلك.

 -1المذهب األول:

ذهب الحنفية :إلى أنها تعتد بسبعة أشهر ووجه ذلك:

))1

المجموع شرح المهذب ،)144 /18( ،فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين ،زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين

الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي( ،ص.)424 :

) )2مسائل اإلمام أحمد واسحاق بن راهويه ،إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي ،المعروف بالكوسج ،)1332 /3( ،الكافي في
فقه اإلمام أحمد.)143 /1( ،
))3

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )134 /3( ،المجموع شرح المهذب.)133 /18( ،

))4

المجموع شرح المهذب.)133 /18( ،

))4الكافي في فقه أهل المدينة ،)623 /2( ،المجموع شرح المهذب ،)133 /18( ،المبدع في شرح المقنع،)86 /9( ،
))6

المبدع في شرح المقنع ،)86 /9( ،الكافي في فقه أهل المدينة.)623 /2( ،
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أن يحسب أكثر مدة الحيض وهي :عشرة أيام في ثالث حيضات ،فهذه ثالثون يوما ،وقدر الطهر الواحد

بين الحيضتين بشهرين ،فتكون في ثالثة أطهار ستة أشهر ،وبالتالي تكون العدة سبعة أشهر (.)1
 -2المذهب الثاني:

ذهب المالكية :إلى أن المستحاضة التي ال تميز بين الحيض واالستحاضة كالمرتابة تمكث سنة كاملة

تتربص فيها تسعة أشهر استبراء للرحم؛ ألنها مدة الحمل غالبا ثم تعتد بثالثة أشهر

(.)2

 -3المذهب الثالث:

ذهب الشافعية والحنابلة :إلى أن عدتها ثالثة أشهر؛ ألن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -أمر حمنة بنت

جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة تترك فيها الصالة ،وألن الثالثة قروء يكن في ثالثة أشهر

غالبا(.)3

والذي يتبين للباحث أن الراجح هو مذهب الحنفية؛ لوجاهته في المدة التي احتسبت لبراءة رحم المرأة.

وقد وافق القانون ما ذهب إليه الحنفية من أن عدة المستحاضة هي سبعة أشهر .ونص المادة كاآلتي:

نصت المادة  312من قانون ألحوال الشخصية على أن "ممتدة الدم التي تحيرت ونسيت عادتها

تنقضي عدتها بعد مضي سبعة أشهر من وقت الطالق أو الفسخ".
النوع الثالث -:عدة الحامل:

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة على أن عدة المرأة الحامل تكون بوضع

الحمل ،وتجب هذه العدة بمفارقة المرأة الحامل من زوجها بطالق ،أو فسخ ،أو وفاة (.)4
واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم ،والسنة ،واألثر:

أولا-القرآن الكريم:

قوله تعالى :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ(.)4
وجه الدللة :فاآلية الكريمة صريحة الداللة على أن عدة المرأة الحامل هي بوضع الحمل.

قال أبو بكر الرازي" :لم يختلف السلف والخلف بعدهم أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها" (.)6

ثانيا-السنة النبوية:

))1

العناية شرح الهداية ،)198 /1( ،الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار).)433 /3( ،

))2

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،)143 /4( ،شرح مختصر خليل للخرشي.)133 /4( ،

))3

المجموع شرح المهذب ،)416 /2( ،المغني ،)112 /8( ،الفروع وتصحيح الفروع.)246 /3( ،

)(4تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،)28 /3( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،)114 /3(،الحاوي الكبير،
( ،)23 /1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ( ،)84 /5المغني البن قدامة.)143 /8( ،
))4
))6

الطالق.4 :

أحكام القرآن للجصاص.)612 /3( ،
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ت ذلك لرسول اهلل
ت ب ْعد وفاة زْوجها بليال ،واَّنها ذكر ْ
ما روي عن أم سلمة« :إ َّن سب ْيعة ْاأل ْسلميَّة نفس ْ
صلى اهلل عليه وسلم ،فأمرها أ ْن تتزَّوج» (.)1
وجه الدللة :الحديث الشريف صريح الداللة على أن عدة المرأة الحامل هي بوضع حملها حتى ولو

وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال.

 -وذهب علي بن أبي طالب وابن عباس -رضي اهلل عنهما -إلى:

أن الحامل التي توفي عنها زوجها تعتد بأبعد األجلين من الوضع أو عدة الوفاة (.)2

ومفهوم أبعد األجلين هو :أن المرأة إذا وضعت حملها قبل انتهاء عدة الوفاة تعتد عدة الوفاة وهي أربعة

أشهر وعشرة أيام ،أما لو وضعت المرأة الحامل حملها بعد انتهاء عدة الوفاة يكون انتهاء عدتها بوضع الحمل،
وهذا هو مذهب علي وابن عباس -رضي اهلل عنهما.-

واستدل علي وابن عباس-رضي اهلل عنهما-بوجوب العدة بأبعد األجلين:
بقوله تعالى:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ (.)3
وقوله تعالى :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﭼ).(4
وجه الدللة :ال يمكن تخصيص عموم إحداهما بخصوص األخرى؛ ألن كل آية عامة من وجه ،خاصة
من وجه آخر ،فإذا أمكن دخول بعض الصور في عموم اآليتين ،يعني إعماال للعموم في مقتضاه .فإذا اعتدت
أقصى األجلين دخل أدناهما في أقصاهما ،فاألولى الجمع بين الدليلين للخروج من العدة باليقين (.)4
رد الجمهور على هذا الستدلل:

 -1إن صريح السنة يدل على اعتبار الحمل فقط ،ويدل على ذلك ما ورد من حديث سبيعة األسلمية.
-2إن قوله تعالى :ﭽ ﯪ ﯫﭼ متأخرة في النزول عن قوله تعالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭼ فتكون ناسخة لذوات األحمال(.)6

))1

سبق تخريجه ص.48

))2

أحكام القرآن للطحاوي ( ،)333 /2بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،)114 /3(،الحاوي الكبير ،)23 /1( ،مغني المحتاج

إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ( ،)84 /4المغني البن قدامة ، )143 /8( ،زاد المعاد في هدي خير العباد.)423 /4( ،
))3

البقرة.234 :

()4

الطالق4 :

.

))4

زاد المعاد في هدي خير العباد.)433 /4( ،

))6

أحكام القرآن للطحاوي ( ،)333 /2بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،)114 /3(،الحاوي الكبير ،)23 /1( ،مغني المحتاج

إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ( ،)84 /4المغني البن قدامة ، )143 /8( ،زاد المعاد في هدي خير العباد.)423 /4( ،
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يتبين للباحث بأن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور بأن عدة الحامل هي وضع الحمل للداللة الصريحة
على ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية .وأن المقصود من العدة هو براءة الرحم ،وعدم اختالط األنساب،

وهذا يتحقق بوضع الحمل.

وقد جاء قانون األحوال الشخصية موافقا لرأي الجمهور ،فنصت المادة  138من قانون حقوق العائلة على

أن "المرأة المنكوحة بنكاح صحيح إذا افترقت عن زوجها بالطالق ،أو الفسخ ،أو توفي زوجها وهي حامل،
عليها أن تتربص إلى أن تضع حملها ".
تحول وانتقال العدة.

أشهر،
ا
تجب العدة على المرأة بحسب السبب الذي أدى إلى وجوب تلك العدة ،فتكون إما أقراء ،واما

ولكن قد يط أر طارئ وتتحول تلك العدة من األقراء إلى األشهر ،أو من األشهر إلى األقراء ،ويتضح ذلك في

الصور اآلتية (:)1

 -1تحويل العدة من األشهر إلى األقراء.

عدة الصغيرة التي لم تحض باألشهر كما مر معنا في البحث ( ،)2أما إذا بلغت الصغيرة ورأت دم الحيض

انقطعت عدة األشهر ،وتحولت إلى العدة باألقراء؛ ألن األشهر بدل عن األقراء ،فإذا وجد األصل فال يعتد

بالبدل ،وكذلك األمر عند اآليسة ،فإن اعتدت باألشهر لبلوغها سن اليأس ثم رأت الدم ،فعندئذ تنتقل العدة إلى

األقراء؛ ألن األصل األقراء.

وقد نصت المادة  313من قانون األحوال الشخصية على تحول عدة الصغيرة واآليسة من األشهر إلى

األقراء وجاء نص المادة كاآلتي:

" إذا اعتدت المرأة المراهقة باألشهر ثم حاضت قبل تمامها وجب عليها أن تستأنف العدة بالحيض

وكذا اآليسة التي دخلت العدة باألشهر إذا رأت الدم على العادة قبل تمام األشهر انتقض ما مضى من عدتها

ووجب عليها استئنافها بالحيض فال تحل لألزواج إل بعد ثالث حيض كوامل فإذا رأت الدم على العادة بعد

تمام األشهر فقد انقضت عدتها ول تستأنف غيرها ونكاحها جائز بعدها وتعتد في المستقبل بالحيض".

تحويل العدة من األقراء إلى األشهر:

إذا وجبت العدة على المرأة من ذوات األقراء بالقروء فاعتدت بحيضة أو حيضتين ثم بلغت سن اليأس،

فإن العدة تنتقل من الحيض إلى األشهر.

واذا كانت المرأة من ذوات األقراء وطلقها زوجها ثم توفي عنها فلها حالتان:

أ -إن كان الطالق رجعيا وجب عليها أن تنتقل إلى األشهر ،فتعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعش ار تبدأ من

وقت الوفاة ،وال ينظر إن كان الطالق في حال الصحة ،أو في حال المرض.

))1

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، )233 /3( ،بلغة السالك ألقرب المسالك )914 /2( ،المهذب ،)134 /3( ،الكافي في

فقه اإلمام أحمد (.)234 /3
) (2انظر ص()66
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ب -أما إن كان الطالق بائنا ،فإن كان القصد من الطالق الفرار من الميراث ومات في عدتها من هذا
الطالق البائن منه ،فإنها تعتد بأبعد األجلين.

أما إن لم يكن القصد من الطالق الفرار من الميراث ،فتعتد العدة التي كانت عليها سواء باألشهر أم

األقراء؛ ألن الطالق البائن يزيل الزوجية (.)1

وقد نصت المادة  111من قانون حقوق العائلة على تحول العدة فجاء نص المادة " :إذا توفي زوج

المعتدة المطلقة طالق ا رجعي ا تنهدم عدة الطالق الرجعي ،ويلزمها انتظار عدة الوفاة .أما إذا كانت مطلقة
طالقا بائنا فال تلزمها عدة الوفاة ،بل تكمل عدة الطالق"(.)2

))1

فتح القدير ،الكمال ابن الهمام ،)314 /4( ،الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ،أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي

العبادي َّ
ي اليمني الحنفي.)94 /2( ،
الزبيد ّ
) )2المادة  313من قانون األحوال الشخصية .
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المطلب الرابع

إثبات الطالق الرجعي

الفرع األول -:اختالف الزوجين في الطالق الرجعي:

يثبت طالق الزوج بإق ارره ،وال يحتاج إلى بينة إلثباته ،فلو أقر الزوج بطالق زوجته فال خالف بين العلماء
في وقوع الطالق؛ ذلك أن الطالق بيد الزوج قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭼ

)(1

وقال أيضا :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ ) (2وقوله

تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ ). (3
أحد زوجه ،وقد أجمعت األمة
وجه الدللة من اآليات :إن الخطاب في اآليات الكريمة للرجال إذا طلق ٌ

على أن الطالق بيد الرجال.يقول ابن كثير في تفسير قول اهلل تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ" :هذا أمر من اهلل عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طالقا له عليها فيه
رجعة ،أن يحسن في أمرها إذا انقضت").(4

مسألة -دعوى الطالق من المرأة وانكار الزوج لذلك:
إذا َّادعت الزوجة أن زوجها طلَّقها ،والزوج أنكر ،فكيف تثبت الزوجة طالقها؟ للفقهاء في ادعاء الزوجة

وانكار الزوج الطالق حاالت نوجزها فيما يلي:

أولا-إذا ادعت المرأة الطالق ،وأنكر الزوج ،وال بينة لدى الزوجة ،فالقول قول الزوج .يقول ابن قدامة( :إذا

ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله؛ ألن األصل بقاء النكاح وعدم الطالق)) ، (4هذه الرواية عن

اإلمام أحمد ،وقد ذكرها ابن أبي الفضل صالح يقول( :وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها ،وليس لها
بينة ،وزوجها ينكر ذلك ،قال أبي :القول قول الزوج)).(6

فإن لم تكن بينة ،هل يستحلف الزوج؟ للحنابلة هنا قوالن:

أ" -يستحلف الزوج ،وهو الصحيح؛ لقول النبي -صلى اهلل عليه وسلم« :-ولكن اليمين على المدعى
()9

عليه»

وقوله« :اليمين على من أنكر» وألنه يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر). (8

ب -ال يستحلف في الطالق والنكاح؛ ألنه ال يقضى فيه بالنكول ،فال يستحلف فيه كالنكاح إذا ادعى

()1

البقرة.231 :

( )2البقرة.236 :
( )3الطالق.1 :

( )4تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري.)623/1( ،
( )5المغني.)433/9( ،
( )6مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني،
(.)293/1

) (7صحيح البخاري، )34 /6( ،باب {إن الذين يشترون بعهد اهلل وأيمانهم ثمنا قليال ،أولئك ال خالق لهم}،حديث
( )8المغني.)433/9( ،
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(.)4442

زوجيتها فأنكرته ).(1

ثاني ا -إذا ادعت المرأة الطالق ومعها شاهد واحد وأنكر الزوج:
اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين كما يلي:

أ -المذهب األول:

ذهب الحنفية إلى جواز األخذ بشهادة الواحد في إثبات الطالق.

يقول السرخسي في المبسوط" :وعلى هذا لو أن امرأة غاب عنها زوجها فأخبرها مسلم ثقة أن زوجها

طلقها ثالثا ،أو مات عنها ،أو كان غير ثقة ،فأتاها بكتاب من زوجها بالطالق ،وال تدري أنه كتابه أم ال إال
أن أكبر رأيها أنه حق ،فال بأس بأن تعتد وتتزوج") . (2وهذا في حال موت الزوج ،أو طالقها وهو غائب فقط.
ب -المذهب الثاني:

ذهب المالكية ،والحنابلة ،والشافعية إلى عدم جواز شهادة الواحد في إثبات الطالق ،ولكن هل لها أن
تحلف مع الشاهد حتى تثبت طالقها؟ أو يحلف الزوج؟
 -قال المالكية:

إذا كان شاهدا واحدا ،وحلف الزوج بريء أي ال طالق على الزوج كما ذكر ابن جزي الكلبي" :وان أتت

بشاهد واحد حلف الزوج وبريء") . (3وان لم يحلف وأقامت شاهدا واحدا ،يقول العدوي في حاشيته" :تدعي المرأة

أن زوجها طلقها وأقامت شاهدا واحدا ال تحلف معه ،وال يلزمه الطالق ،واذا لم تحلف فلها رد اليمين على

الزوج ،فإن حلف برئ ،وان نكل طلق عليه"). (4

ودليل ما ذهب إليه المالكية من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اهلل عليه

ت
است ْحلف زْوجها ،فإ ْن حلف بطل ْ
وسلم  " :-إذا َّادعت اْلم ْأرة طالق زْوجها ،فجاء ْ
ت على ذلك بشاهد ع ْدلْ ،
شهادة َّ
الشاهد ،وا ْن نكل ،فنكوله بم ْنزلة شاهد آخر ،وجاز طالقه ").(4
 -وقال الحنابلة:

" قد احتج األئمة األربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،وال يعرف في أئمة

الفتوى إال من احتاج إليها واحتج بها ،وفي هذه الحكومة أنه يقضي في الطالق بشاهد ،وما يقوم مقام شاهد
آخر من النكول ويمين المرأة ،بخالف ما إذا أقامت شاهدا واحدا ،وحلف الزوج أنه لم يطلق ،فيمين الزوج
عارضت شهادة الشاهد ،وترجح جانبه بكون األصل معه ،وأما إذا نكل الزوج فإنه يجعل نكوله مع يمين المرأة

كشاهد آخر ،ولكن هنا لم يقض بالشاهد ويمين المرأة ابتداء؛ ألن الرجل أعلم بنفسه هل طلق أم ال ،وهو أحفظ

( )1المصدر السابق.)433/9( ،
( )2المبسوط ،محمد بن أحمد شمس األئمة السرخسي.)193/13( ،
( )3القوانين الفقهية.)143( ،
()4
()4

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي.)343/2( ،

أخرجه ابن ماجه ،كتاب الطالق ،باب الرجل يجحد الطالق ،)649 /1( :وفي الزوائد :هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.
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لما وقع منه ،فإذا نكل ،وقام الشاهد الواحد ،وحلفت المرأة كان ذلك دليال ظاه ار جدا على صدق المرأة) "(1ومن
المالحظ جواز حلف المرأة لليمين وهو بمثابة شاهد آخر مع نكول الزوج وليس يمينها فقط.
ثالثا-إذا أتت الزوجة بشاهد رجل وامرأتين فهل يحكم القاضي بطالقها؟
اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين:

أ -المذهب األول:

ذهب الحنفية :إلى القول بأن للقاضي أن يطلق على الزوج بشهادة رجل وامرأتين ،يقول السرخسي:

"وتجوز شهادة رجل وامرأتين على طالق المرأة عندنا ،بما روي عن عمر -رضي اهلل عنه -أنه أجاز شهادة
رجل وامرأتين في النكاح( .قال) :والطالق عندنا بمنزلته)." (2
ب -المذهب األول:

ذهب الجمهور من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة :إلى أنه ال تقبل شهادة النساء في الطالقP

الطالع الرجال عليه

(.)3

من ذلك ما جاء في المدونة" :ألن مالكا قال :ال تجوز شهادة النساء في الحدود ،وال في القصاص ،وال

في الطالق ،وال في النكاح)

)(4

وما ذكره الرافعي الشافعي بقوله":ما يطلع عليه الرجال غالبا ،كالنكاح ،والرجعة،

والطالق ،وكل ذلك ال يثْبت إال برجلين أيضا ،وال ت ْقبل فيه شهادة رجل وامرأتين") .(4وذكر نحو الشافعية
الحنابلة .يقول ابن قدامة" :قال القاضي :فيخرج من هذا أن النكاح وحقوقه من الرجعة وشبهها ،ال تقبل فيها
شهادة النساء رواية واحدة"). (6

رابع ا-إذا أتت بشاهدين عدلين وأنكر الزوج يقضي للمرأة بالطالق.
وهذا ما عليه المذاهب األربعة:

يقول اهلل -عز وجل :-ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﭼ

)(9

فدلَّت اآلية على أن الشاهدين هما :كمال الشهادة ،فإن شهدوا بالطالق فشهادتهما نافذة،

ويأخذ بهما القاضي ،ومن أقوال الفقهاء في ذلك ،يقول السرخسي " :إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق

حرمتها عليه"
فرق بينهما؛ ألن المشهود به َّ
امرأته ثالثا وجحد الزوج ،والمرأة ذلك َّ
()1

إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ابن قيم الجوزية.)98/1( ،

( )2المبسوط.)143/6( ،
)(3

المبسوط ،)143/6( ،المدونة ،مالك بن أنس ،)3/4( ،العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،أبو القاسم الرافعي

القزويني،)48/13( ،المغني.)131/13( ،
( )4المدونة ،مالك بن أنس.)3/4( ،

( )4العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ،أبو القاسم الرافعي القزويني.)48/13( ،
()6

)(8

 ،ويقول ابن جزي الكلبي:

المغني.)131/13( ،

( )9الطالق2 :

( )8المبسوط.)149/6( ،
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" إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها وأنكر هو فإن أتت بشاهدين عدلين نفذ الطالق") .(1ويقول اإلمام الشافعي
في شهادة الرجلين" :فأمر اهلل عز وجل في الطالق والرجعة بالشهادة ،وسمى فيها عدد الشهادة ،فانتهى إلى
شاهدين ،فدل ذلك على أن كمال الشهادة على الطالق والرجعة شاهدان فإذا كان ذلك كمالها لم يجز فيها
شهادة أقل من شاهدين") . (2ويقول ابن قدامة المقدسي الحنبلي ":إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها

فالقول قوله؛ ألن األصل بقاء النكاح وعدم الطالق إال أن يكون لها بما ادعته بينة وال يقبل فيه إال عدالن").(3
رأي القانون في إثبات الطالق الرجعي:

تعددت وسائل اإلثبات للطالق في المحاكم الشرعية ما بين الحجج والدعاوي .وسنوضحها فيما يلي:

أولا-اإلثبات من الزوج:

-1حجة إقرار بطالق رجعي ،وهذه الحجة يقدمها الزوج إلى المحكمة الشرعية ،وتنص على إق ارره بطالق

زوجته ،وبموجب هذا اإلقرار يعطى شهادة طالق رجعي بناء على إق ارره.

-2حجة طالق رجعي ،ويعتمد في هذه الحجة على إيقاع الطالق على زوجته أمام القاضي ،ويوثق ذلك

بشهادة الشهود كوسيلة إثبات إليقاع الطالق.
ثانيا-اإلثبات من الزوجة:

اإلثبات من الزوجة ليس كما هي الحالة إن كان اإلثبات من الزوج؛ ألن الطالق بيد الزوج يطلق متى

يشاء ،والوسيلة الوحيدة التي تستطيع بها الزوجة إثبات طالقها في المحاكم الشرعية هي دعوى إثبات الطالق،
وتثبت هذه الدعوى كغيرها من الدعاوى في المحاكم الشرعية .وقد بينت المواد من قانون أصول المحاكمات

الشرعية هذه الوسائل كاآلتي:

نصت المادة  33من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أن " األدلة الشرعية هي كل ما يدل على

الحق ويظهره من إقرار ،وشهادة ،ونكول عن الحلف ،وقرينة قاطعة".

 -1اإلقرار :وهي أن يصادق الزوج على ما ادعته الزوجة من وقوع الطالق عليها من الزوج ،ففي هذه

الحالة يؤخذ بإق ارره ،وتثبت عليه الطلقة التي ادعتها الزوجة.

وقد بينت المادة  33من قانون أصول المحاكمات الشرعية شروط صحة اإلقرار ،وهي كاآلتي " يشترط

في صحة اإلقرار أن يكون المقر بالغ ا عاقالا مختارا غير محجور عليه ،ول يشترط شيء من ذلك في المقر

له"...

 -2الشهادة :إذا أنكر الزوج ما ادعته الزوجة من إيقاعه الطالق عليها فتستطيع الزوجة إثبات الطالق

بالشهادة ،وهي شهادة الثقات العدول وفق المواد التي بينت أحكام الشهادة ،وهي من المادة "" 81وحتى المادة
" "131من قانون أصول المحاكمات الشرعية .

( )1القوانين الفقهية .)143( ،وانظر ،المدونة.)38/4( ،
( )2األم.)88/9( ،

( )3المغني.)433/9( ،
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-3النكول عن الحلف :فإذا عجزت الزوجة عن اإلثبات ،تطلب تحليف اليمين للزوج ،فإذا حلف ردت
دعوى المدعية ،واذا نكل عن حلف اليمين ولم يحلف يحكم للمدعية بما ادعته لنكول الزوج عن اليمين.

وقد بينت المادة  123من قانون أصول المحاكمات الشرعية ذلك ونص المادة "إذا عجز المدعي عن

إثبات دعواه ،أو اعتبر عاج از ،وطلب تحليف خصمه فحلف ،أو نكل حكم بمقتضى الحلف أو النكول ".

ويتبين للباحث من خالل قانون األحوال الشخصية ،أن القانون أتاح للزوجة إثبات الطالق بطرق ثالث

وهي إما اإلقرار ويكون من الزوج بإق ارره إيقاع الطالق على زوجته ،أو الشهادة وتلجأإليها الزوجة عند إنكار
الزوج بوقوع الطالق ،أو طلب الزوجة من القاضي تحليف الزوج اليمين عند عجزها عن اإلثبات ،فإذا حلف

ال يثبت الطالق ،واذا نكل عن الحلف فيعد بنكوله مق ار بالطالق.
الفرع الثاني :اإلشهاد على الطالق:

ذكرنا في المطلب السابق أن الزوج إذا أقر بالطالق أمام القاضي نفذ الطالق ،وال يحتاج إلى بينة –
شهود-لكن إذا طلَّق الزوج زوجه هل يشهد على طالقها شاهدي عدل أو يبلغ جهة رسمية؟
تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على نفاذ الطالق من الرجل على زوجه في حال إق ارره عند القاضي ،واتفقوا على وقوع

الطالق بالجملة ،واتفقوا على أن اإلشهاد سنة ) ،(1ولكن اختلفوا هل يجب على الزوج اإلشهاد على الطالق في
حال إيقاعه على الزوجة ،أو يندب له ذلك؟ وقد اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين:
المذهب األول:
ذهب الحنفية

)(2

والمالكية

)(3

والشافعية

)(4

والحنابلة) ، (4على أن اإلشهاد على الطالق مندوب ،وذكر

اإلجماع على ذلك صاحب كتاب الكافي في فقه أهل المدينة" :واالشهاد على الطالق ليس بواجب فرضا عند

ندب ،وارشاد ،واحتياط للمطلق"). (6
جمهور أهل العلم ولكنه ٌ
قال السرخسي في المبسوط" :اإلشهاد على الفرقة مستحب ال واجب"

(.)9

وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات" :فإذا قلنا إنه واجب ،فمعنى ذلك أنه يكون بتركه آثما لتضييع

الفروج وما يتعلق بذلك من غير أن يكون ذلك شرطا في صحة الطالق والرجعة"

(.)8

المذهب الثاني:

( )1المصدر السابق ،)423/9( ،يقول ابن قدامة ( :وال خالف بين أهل العلم في أن السنة اإلشهاد).
( )2انظر ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)181/3( ،
( )3انظر ،القوانين الفقهية.)144( ،

( )4انظر ،روضة الطالبين وعمدة المفتين ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي.)216/8( ،
( )4انظر ،كشاف القناع عن متن اإلقناع.)343 ،342/4( ،
()6

الكافي في فقه أهل المدينة ،)494/2( ،سبل السالم ،)269 /2( ،نيل األوطار.)333 /6( ،

)(9المبسوط للسرخسي .)13 /6(،

)(8المقدمات الممهدات  ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي.)283 /2( ،
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أن اإلشهاد على الطالق واجب ،وقال به عمران بن حصين ،وعطاء ،وابن جريج) . (1ومن العلماء

المعاصرين مثل اإلمام محمد أبو زهرة) ، (2والشيخ أحمد محمد شاكر) ، (3وغيرهما). (4

قال ابن كثير في تفسيره ":قال ابن جريج :كان عطاء يقول :وأشهدوا ذوي عدل منكم ،قال ال يجوز في

نكاح ،وال طالق ،وال رجاع إال شاهدا عدل ،كما قال اهلل -عز وجل -إال أن يكون من عذر" (.)4
ثمرة الخالف:

تبين للباحث أن ثمرة الخالف في كون اإلشهاد واجبا أو مندوبا ،أن الزوج إذا طلَّق زوجه ،ولم يشهد

عليها ،فتكون حسب زعم المذهب األول طالقا ديانة وقضاء ،ويترتب عليها آثار الطالق من عدة ،وميراث،
ونفقة ،وأما إن لم يشهد على طالقها فالطالق باطل ،وال تعد الزوجة طالقا ،وال يترتب على الطالق أثر ،وهذا

قول المذهب الثاني.
األدلة:

أدلة المذهب األول:
استدل أصحاب هذا المذهب بأن اإلشهاد على الطالق مندوب من القرآن الكريم والمعقول:

أولا-القرآن الكريم:

من قول اهلل تعالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﭼ). (6
وجه الدللة:تدل اآلية الكريمة على اإلشهاد على الطالق مندوب وليس بواجب كما هو الحال في الرجعة
.

يقول الكاساني" :ومعلوم أن اإلشهاد على الفرقة ليس بواجب ،بل هو مستحب كذا على الرجعة ،أو تحمل

على هذا توفيقا بين النصوص بقدر اإلمكان") ، (9ويقول اإلمام الشافعي" :فاحتمل أمر اهلل -عز وجل -باإلشهاد
في الطالق والرجعة ما احتمل أمره باإلشهاد في البيوع-يندب اإلشهاد-ودل ما وصفت من أني لم ألق مخالفا

حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة على أنه-واهلل تعالى أعلم -داللة اختيار ال فرض

يعصي به من تركه ويكون عليه أداؤه") .(8فكالم الشافعي يدل على عدم وجود حرام يعصى به اهلل في عدم

اإلشهاد في الطالق ،ولذلك فاإلشهاد ليس فرضا.
()1
()2
()3

تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء أبن كثير.)144/8( ،
انظر ،نظام الطالق في اإلسالم ،أحمد محمد شاكر.)83( ،
انظر ،األحوال الشخصية ،محمد أبو زهرة.)363( ،

(http://re-understanding.blogspot.com/2011/03/blog-post.html)4
)(4

تفسير القرآن العظيم.)144/8( ،

()6

الطالق2 :

()9

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)181/3( ،

()8

األم ،الشافعي.)83/9( ،
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ثاني ا-المعقول:

استدلوا من المعقول على أن في اإلشهاد على الطالق هو حفظ للحقوق من الضياع عند المنازعات ،كما

أن اإلشهاد ألحقوه بالشهادة على البيوع ،قال ابن رشد" :واإلشهاد على الطالق ليس بواجب فرضا عند جمهور
أهل العلم ولكنه ندب ،وارشاد ،واحتياط للمطلق كاإلشهاد على البيع ،واإلشهاد على الرجعة كذلك"). (1
أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب هذا المذهب من القرآن والسنة والمعقول:

أولا-القرآن الكريم:

من قول اهلل تعالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﭼ). (2
وجه الدللة من اآلية :أن األمر في اآلية الكريمة للوجوب وليس للندب ،حيث ال صارف يصرفها عن

الوجوب). (3

ثانيا-السنة:

"أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ،ثم يقع بها ،ولم يشهد على طالقها ،وال على رجعتها،
سنة ،أشه ْد على طالقها وعلى رجعتها ،وال تع ْد").(4
فقال :طلَّقت لغ ْير سنة ،وراجعت لغير ّ
وجه الدللة من الحديث :أن المطلق خالف السنة في فعله ،وأن عليه أن يتبع السنة في الطالق ،ويشهد

على الطالق (.)4

ثالث ا-المعقول:

إن اإلشهاد على الطالق يظهر التناسق بين إنشاء الزواج وانهائه ،فكما أن الشهادة شرطت في إنشاء

الزواج تكون شرطا في إنهائه). (6

وفي قول اإلمام أبي زهرة ،في وجه الداللة كالم وجيه معقول في وجوب اإلشهاد في الطالق.

(وأَشهدوا َذ َوي َعدل منكم) فقال (رحمه اهلل):
علق الشيخ أبو زهرة على قوله تعالىَ :
" فهذا األمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطالق وجواز الرجعة ،فكان المناسب أن يكون رجعا إليهما،

وان تعليل اإلشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر يرشح لذلك ويقويه؛ ألن حضور الشهود
العدول ال يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين ،فيكون لهما مخرج من الطالق الذي هو أبغض
()1

الكافي في فقه أهل المدينة.)494/2( ،

()3

انظر ،نظام الطالق في اإلسالم ،أحمد شاكر.)83( ،

( )2الطالق2 :

( )4سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث ،كتاب الطالق ،باب الرجل يراجع وال ي ْشهد ،حديث ( ،)413/3( ،)2186قال األلباني
صحيح ،وقال األرنؤوط:إسناده قوي.
) (4تفسير القرآن العظيم .)144/8( ،

( )6الزواج والطالق في اإلسالم بحث تحليلي ودراسة مقارنة ،بدران أبو العنين بدران.)243( ،
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الحالل إلى اهلل سبحانه وتعالى  ...وأنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر الخترنا هذا الرأي ،فيشترط
لوقوع الطالق حضور شاهدين عدلين ليمكنهما مراجعة الزوجين فيضيقا الدائرة ،ولكيال يكون الزوج فريسة

لهواه ،ولكي يمكن إثباته في المستقبل فال تجري فيه المشاحة ،وينكره المطلق إن لم يكن له دين والمرأة على
(.)1

علم به ،وال تستطيع إثباته فتكون في حرج شديد"

قال الطاهر بن عاشور" :اتفق الجميع على أن هذا اإلشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة؛

ألنه إنما شرع احتياطا لحقهما وتجنبا لنوازل الخصومات خوفا من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق ،أو

أن تموت هي فيدعي هو ذلك ،وكأنهم بنوه على أن األمر ال يقتضي الفور ،على أن جعل الشيء شرطا

لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب؛ ألنه قد يتحقق اإلثم بتركه وال يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه

معه مثل الصالة في األرض المغصوبة ،وبالثوب المغصوب" (.)2
الترجيح:

بعد عرض مذاهب الفقهاء في مسألة اإلشهاد على الطالق يتبين للباحث أن الراجح هو المذهب الثاني

مذهب عمران بن حصين ،وعطاء ،وابن جريج ،وبعض المعاصرين ،وهو وجوب اإلشهاد على الطالق ،وذلك
لألسباب اآلتية.

 -1قوة أدلة أصحاب المذهب الثاني.

 -2إن قول أصحاب المذهب األول بأن اإلشهاد للندب ،وليس للوجوب ال يستند إلى دليل قوي كما سبق
في الرجعة يصرفه إلى الندب.

 -3إن التغير الحاصل في هذا الزمان ،وفساد الذمم ،ومانشاهده اليوم في المحاكم الشرعية من منازعات

وخصومات يجعلنا نوافق المذهب الذي قال بوجوب اإلشهاد على الطالق ،ويجبر كل مطلق على توثيق الطالق
بالشهود؛ ألنها أفضل طريقة لحفظ الحقوق لكال الزوجين.
ملحوظة مهمة:

إن ترجيح الباحث للمذهب الثاني في وجوب اإلشهاد على الطالق ليس معناه عدم وقوع الطالق إال
باإلشهاد عليه ،ولكن المعنى وجوب توثيق الطالق لدى الجهات المختصة بذلك ،وان مما ينادى به اليوم من

عدم احتساب الطالق الشفوي مخالف لما جاء في الكتاب ،والسنة ،والمعقول كما سبق ( ،)3فكيف سيوقع الزوج

ثم نقول له إن الطالق الذي أوقعته بصريح اللفظ على زوجتك غير
الطالق على زوجته باللفظ الصريح ،ومن ّ
واقع لعدم اإلشهاد عليه.
وقد ردت هيئة كبار العلماء في األزهر الشريف على هذه الشبهات بالبيان اآلتي:

األمة المصريَّة التي َّ
أكدها الدستور
"انطالقا من المسؤوليَّة الشرعيَّة لألزهر الشريف ومكانته في وجدان َّ

المصري ،وأداء لألمانة التي يحملها على عاتقه في الحفاظ على اإلسالم وشريعته السمحة على مدى أكثر من
) (1األحوال الشخصية ،أبو زهرة.)363( ،
)(2التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )333 /28(،
)(3

انظر ص ( ،)99،96من هذا البحث.
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ألف عام من الزمن  -عقدت هيئة كبار العلماء َّ
عدة اجتماعات خالل الشهور الماضية؛ لبحث عدد من القضايا

االجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطالق الشفوي ،وأثره الشرعي ،وقد َّ
أعدت اللجان المختصَّة تقاريرها العلمية

المختلفةَّ ،
وقدمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء الذي انعقد اليوم األحد  8من جمادى األولى 1438هـ الموافق

 4من فبراير 2319م ،وانتهى الرأي في هذا المجلس بإجماع العلماء على اختالف مذاهبهم وتخصُّصاتهم إلى

الق اررات الشرعية التالية:

أولا-وقوع الطالق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه ،والصادر من الزوج عن أهلية وارادة واعية

استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي  --صلى اهلل عليه
وباأللفاظ الشرعية الدالة على الطالق ،وهو ما
َّ

وسلم --وحتى يوم الناس هذا ،دون اشتراط إشهاد أو توثيق.

ثانيا-على المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطالق ف ْور وقوعه؛ حفاظا على حقوق المطلَّقة وأبنائها ،ومن
ا
حق ولي األمر شرعا أن يتَّخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيريَّة رادعة على من
امتنع عن التوثيق ،أو ماطل فيه؛ َّ
ار بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.
ألن في ذلك إضر ا

وتابع البيان :ترى هيئة كبار العلماء َّ
أن ظاهرة شيوع الطالق ال يقضي عليها اشتراط اإلشهاد أو التوثيق؛ ألن
َّ
المستخف بأمر الطالق ال يعييه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طالقه ،علما َّ
بأن كافَّة إحصاءات
الزوج
إما لدى المأذون ،أو أمام القاضي ،و َّ
أن العالج الصحيح
الطالق المعلن عنها هي حاالت مثبتة وموثَّقة سلفا َّ
لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها ،وتثقيفهم عن طريق أجهزة اإلعالم

الجادة المبنيَّة على تدريب ُّ
َّ
الدعاة،
الجاد ،والدعوة الدينية
المختلفة ،والفن الهادف ،والثقافة الرشيدة ،والتعليم
ّ
وتوعيتهم بفقه األسرة ،وعظم شأنها في اإلسالم؛ وذلك لتوجيه الناس نحو احترام ميثاق الزوجية الغليظ ،ورعاية

األبناء ،وتثقيف المقبلين على الزواج.

واختتم( :تتمنَّى هيئة كبار العلماء على من "يتساهلون" في فتاوى الطالق ،على خالف إجماع الفقهاء وما

استقر عليه المسلمون أن ي ُّ
ؤدوا األمانة في تبليغ أحكام الشريعة على وجهها الصحيح ،وأن يصرفوا جهودهم
َّ

إلى ما ينفع الناس ،ويسهم في حل مشكالتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس اآلن في حاجة إلى تغيير أحكام
الطالق ،بقدر ما هم في حاجة إلى البحث عن وسائل تيسر سبل العيش الكريم" (.)1

لذا يتبين للباحث من البيان أنه جاء رافضا للدعوات التي تنادي بعدم وقوع الطالق الشفوي ،معلال ذلك بمخالفة
ما أجمع عليه الفقهاء وما استقر عليه المسلمون ،لكن هيئة كبار العلماء لم تعارض توثيق الطالق لدى الجهات

المختصة؛ وأن ذلك من صالحيات الجهات المختصة من سن قوانين تجبر كال الزوجين على توثيق الطالق،
وهذا ما تم ترجيحه.

) (1هيئة كبار علماء األزهر الشريف2319/32/ 05 ،م
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المحاكم الشرعية وموقفها من اإلشهاد على الطالق:
يمكن القول :إن ما عليه العمل اليوم في المحاكم الشرعية في اإلشهاد على الطالق ،أنه ال تسجل أي
معاملة طالق في المحاكم الشرعية ،إال عندما تكون موثقة بشهادة الشهود ،حتى عندما يقر الزوج بالطالق

لدى القاضي يلزم مع إق ارره شهادة الشهود.

لكن ذلك غير كاف في توثيق الطالق ،والواجب في هذه المسألة هو سن قوانين تجبر كل من المطلق

والمطلقة على إثبات الطالق وتوثيقه بالمحكمة الشرعية بشهادة شهود على ذلك ،كما في عقد الزواج؛ لما

للطالق من أمور خطيرة عند الجحود من الزوج؛ فعندما يكون موثقا بالشهود يلزم به الزوج ،وال يكون له المقدرة
على إنكاره.
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المبحث الثاني

أحكام الرجعة في الطالق الرجعي

المطلب األول :تعريف الرجعة واألصل في مشروعيتها والحكمة من المشروعية.

المطلب الثاني :حكم الرجعة ولمن الحق في الرجعة وبم تحصل الرجعة.
المطلب الثالث :شروط صحة الرجعة.
المطلب الرابع :االختالف في الرجعة.
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المطلب األول

تعريف الرجعة واألصل في مشروعيتها والحكمة من المشروعية

الفرع األول -:تعريف الرجعة لغ اة وشرعا:
 -1تعريف الرجعة لغ اة:

هي اسم مصدر رجع ،يقال :رجع عن سفره ،وعن األمر يرجع رجعا ورجوعا ورجعي ومرجعا ،قال ابن

السكيت :هو نقيض الذهاب ،والرجعة مراجعة الرجل أهله (.)1
-2تعريف الرجعة شرع ا:

تعددت تعريفات الفقهاء للرجعة على النحو اآلتي:

 -1الحنفية :هي استدامة الملك القائم (.)2

 -2المالكية :هي عودة الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد (.)3
 -4الشافعية :رد المرأة إلى النكاح من طالق غير بائن في العدة (.)4

 -4الحنابلة :إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد (.)4
ومن خالل ذكر التعريف اللغوي والتعريف الشرعي للفقهاء األربعة للرجعة يتبين للباحث أن التعريف
الشرعي متطابق مع التعريف اللغوي من حيث الداللة على معنى الرجعة ،وهي في اللغة إرجاع الشيء ،وشرعا
إرجاع الرجل لزوجه.

ويتبين من التعريف الشرعي أن الفقهاء األربعة متفقون على أن إرجاع الزوجة ال يحتاج إلى عقد زواج

جديد ،ولكنهم اختلفوا في بقاء الزوجة في عصمة الزوج ،أو عدم بقائها.

فالحنفية :يقولون باستدامة الزواج في أثناء عدة الطالق الرجعي ،فالرجعة تدل على بقاء الزواج بعد

الطالق الرجعي ،وأنها استدامة له ،وليست إنشاء لعقد جديد.

وأما جمهور الفقهاء من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة فقالوا :إن الزواج ينتهي بالطالق الرجعي ،وأن

الرجعة تعيده بعد زواله.

السبب في اختالف الفقهاء:
يرجع سبب اختالف الفقهاء في أن الرجعة هل تكون إعادة بعد االنقطاع؟ أو أنها استدامة لعقد

الزواج ،هو مفهوم نص اآلية الكريمة في قوله تعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ(.)6
))1

انظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،)223 /1( ،القاموس المحيط( ،ص.)923 :

))2

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ،)339 /3( ،انظر العناية شرح الهداية.)148 /4( ،

))3

الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ،)414 /2( ،انظر ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير.)634 /2( ،

))4

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،)3 /4( ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب.)341 /3( ،

))4

انظر ،المبدع في شرح المقنع ،)414 /6( ،المنح الشافيات بشرح مفردات اإلمام أحمد ،منصور بن يونس بن صالح الدين

ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى.)634 /2( ،
))6

البقرة228 :
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وجه الدللة :أن المطلق في اآلية الكريمة سمي بعال ،والبعل هو الزوج فذكر الزوج يدل على بقاء

الزوجية(.)1

وجه الدللة عند الجمهور من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة :أن قوله تعالى "برده َّن" يدل عل الرد ،والرد

معناه اإلعادة لما كان عليه قبل الطالق ،فكل ذلك يدل على قطع العالقة الزوجية بلفظ الطالق(.)2
والذي يتبين للباحث أن الراجح رأي الجمهور في تعريفهم للرجعة ،والسبب في الترجيح:

أنه يتفق مع مفهوم الطالق ،حيث إن مفهوم الطالق هو حل قيد النكاح ،وهذا ما يتفق مع تعريف

الجمهور ،عدا الحنفية.

رأي قانون األحوال الشخصية في تعريف الرجعة:
وافق قانون األحوال الشخصية رأي األحناف في تعريف معنى الرجعة ،حيث جاء في نص المادة ()93

من قانون حقوق العائلة "إذا راجع الزوج أثناء العدة يكون أبقى النكاح الذي لم يزل موجود ا ،ول يتوقف

رجوعه على رضاء الزوجة ول يلزمه مهر جديد".

ويتبين من نص المادة أن القانون يوافق رأي األحناف في تعريف الرجعة في أن الرجعة تدل على استدامة

عقد الزواج بعد الطالق الرجعي ،وأن هذا الطالق ال يزيل الحل والملك .وهذا يختلف مع ما تم ترجيحه ،وهو
مذهب الجمهور الذي يقول :إن الطالق الرجعي يزيل الحل والملك.

الفرع الثاني -:األصل في مشروعيتها:

ثبتت مشروعية الرجعة من القرآن الكريم ،والسنة ،واإلجماع ،والمعقول.

أولا-القرآن الكريم:

أ -قوله تعالى ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ(.)3
ب -قوله تعالى :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ (.)4
وجه الدللة  :دلت اآليات الكريمة على مشروعية الرجعة فمفهوم اآلية األولى أن الزوج يحق له م ارجعة

زوجه إن أراد اإلصالح بينه وبين زوجه ،واإلمساك بالمعروف في اآلية الثانية معناه الرجعة(.)4
ثاني ا-السنة:

))1
))2

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)183 /3( ،االختيار لتعليل المختار.)149 /3( ،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)183 /3( ،مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها/4( ،

 ،)139الحاوي الكبير ،)123 /13( ،المجموع شرح المهذب ،)264 /19( ،المغني ،)414 /9( ،العدة شرح العمدة( ،ص:
 ،)444األحوال الشخصية ،أبوزهرة ،ص(.)313
))3

البقرة228 :

))4

البقرة223 :

))4

انظر ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)181 /3( ،المغني.)414 /9( ،
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َّ
ض ،فقال
ام أرته وهي حائ ٌ
 -1ما ورد عن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  ،-إ َّن ع ْبد اهلل ْبن عمر طلق ْ

َّ
النب ُّي  -صلى اهلل عليه وسلم  -لعمر -رضي اهلل عنه « : -م ْره فْليراج ْعها » ،فرَّدها(.)1
-2أ َّن النَّب َّي  -صلى اهلل عليه وسلم  -طلَّق ح ْفصة ب ْنت عمر ،فدخل عل ْيها خاالها قدامة وعثْمان ْابنا
ت :واللَّه ما طلَّقني ع ْن شبع ،وجاء النَّب ُّي  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-فقال " :قال لي ج ْبريل
مْ
ت وقال ْ
ظعون ،فبك ْ

عل ْيه السَّالم :-راج ْع ح ْفصة ،فإَّنها ص َّوامةٌ ق َّوامةٌ ،واَّنها زْوجتك في اْلجَّنة"(.)2وجه الدللة :دلت األحاديث الشريفة على أن الرجعة مشروعة ،فقول الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم -

لعمر بأمر ابنه -رضي اهلل عنهما -بمراجعة زوجه ،وكذلك األمر إرجاع حفصة يدل على مشروعية الرجعة(.)3
ثالثا-اإلجماع:

أجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة دون الثالث ،أو العبد إذا طلق دون االثنتين أن لهما الرجعة في

العدة (.)4

رابع ا-المعقول:

إن الحاجة تمس إلى الرجعة؛ ألن اإلنسان قد يطلق امرأته ثم يندم على ذلك على ما أشار سبحانه وتعالى

بقوله :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ

()4

فيحتاج إلى التدارك ،فلو لم تثبت الرجعة ال يمكنه

التدارك فعسى أن ال توافقه المرأة في تجديد النكاح ،وال يمكنه الصبر عنها فيقع في الزنا)(.)6

الفرع الثالث -:الحكمة من مشروعية الرجعة:

حكمة الرجعة هي إعطاء فرصة لمن يندم على الطالق إلعادة الزوجة ،واصالح سبب الخالف ،في فترة

قريبة ومحصورة وهي العدة ،فتكون العدة إلعطاء فرصة للزوج للنظر في أمر الزوجة ،والتفكير في مصيرها،
فهل الطالق هو بداية مشكلة حقيقية؟ فالخير والمصلحة عودة الحياة الزوجية ،فيراجعها قبل انقضاء عدتها،

أو أن الطالق نهاية مشكلة ،فيترك الزوجة حتى تنتهي المشكلة حتى تنتهي عدتها وتبين منه (.)9

ويتبين للباحث أن الرجعة في اللغة موافقة لما ذهب إليه الفقهاء في تعريفهم ،أنها بمعنى اإلرجاع ،وأن

الحنفية والقانون اعتبروا الرجعة هي استدامة لعقد النكاح  ،بينما الجمهور عداهم اعتبرها إعادة للعقد.

))1

صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها ،وأنه لو خالف وقع الطالق ،ويؤمر برجعتها (/2

)1338
))2

سبق تخريجه ص .18

)(3روائع البيان تفسير آيات األحكام  ،محمد علي الصابوني ()438 /2
))4

المغني)414 /9( ،

))4

الطالق1 :

))6

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)181 /3( ،

)(9
.

انظر ،المبسوط ،السرخسي..)13 /6( ،
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المطلب الثاني

حكم الرجعة وأنواعها ولمن الحق في الرجعة وبم تحصل الرجعة

الفرع األول -:حكم الرجعة:

حكم الرجعة من األحكام الفقهية التي يختلف حكمها بالنظر إلى السبب المفضي إلى الرجعة أو ما
سيؤول إليه األمر بعد الرجعة.

فالرجعة تعتريها األحكام التكليفية الخمسة كاآلتي:

 -1واجبة :ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة في حالة حيض فهذا طالق

بدعي ( )1يستوجب التصحيح ،والتصحيح ال يتم إال بالرجعة (.)2

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب للزوج أن يراجع زوجته إن طلقها في الحيض ،أو في طهر

جامعها فيه (.)3

وسبب اختالف الفقهاء حديث ابن عمر :أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اهلل -صلى اهلل

عليه وسلم -فسأل عمر بن الخطاب النبي  -صلى اهلل عليه وسلم -عن ذلك فقال :مره فليراجعها ،ثم ليمسكها
حتى تطهر ،ثم تحيض ،ثم تطهر ،ثم إن شاء أمسك بعد ،وان شاء طلق قبل أن يمس (.)4

فالحنفية والمالكية قالوا :إن األمر البن عمر بمراجعة زوجته هو للوجوب ،رفعا للمعصية التي ارتكبها؛

ألن الطالق في الحالة التي ذكر فيها معصية.

وأما الشافعية والحنابلة فقالوا :األمر الوارد في حديث ابن عمر للندب ال للوجوب؛ ألن الرجعة ال ترفع

المعصية بعد وقوعها (.)4

 -2مندوبة :تكون الرجعة مندوبة ،وذلك في حالة ندم الزوجين بعد وقوع الطالق ،وال سيما إذا كان هناك
أوالد تقتضي المصلحة نشأتهم في ظل األبوين ليدب ار شؤونهم ،فتكون الرجعة مندوبة تحصيال للمصلحة التي
ندب إليها الشارع الحكيم ،وذلك لقوله تعالى :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ(.)6
))1

الطالق السني :هو أن يطلق زوجته في طهر ال جماع فيه ،وال طالق ،وال في حيضة طالق ،وال جماع ،ويتركها حتى

تنقضي عدتها ثالث حيضات وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه .وأما غير المدخول بها ،فيطلقها في حال الطهر أو الحيض،
على حد سواء.
الطالق البدعي :الطلقة في حالة الحيض إذا كانت مدخوال بها.

))2

البناية شرح الهداية ، )493 /4( ،شرح مختصر خليل للخرشي.)93 /4( ،

))3

انظر ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،)3 /4( ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،)341 /3( ،انظر،

))4

سبق تخريجه ص.33

))4

انظر ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)183 /3( ،الذخيرة ،أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي،

المبدع في شرح المقنع ،)414 /6( ،المنح الشافيات بشرح مفردات اإلمام أحمد.)634 /2( ،

( ،)444 /4شرح مختصر خليل للخرشي ،)93 /4( ،الحاوي الكبير، )123 /13( ،المجموع شرح المهذب،)264 /19( ،
المغني ،)414 /9( ،األحوال الشخصية ،أبو زهرة ص( )313وما بعدها.
))6

البقرة239 :
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 -3محرمة :تكون الرجعة محرمة إذا قصد الزوج اإلضرار بالمرأة ،فيراجعها ليلحق بها األذى والضرر.
وقد جاء القرآن الكريم لينهى عن اإلضرار بالزوجة فقال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ (.)1
وجه الدللة :نهى اهلل تعالى األزواج أن يمسكوا زوجاتهم بقصد إضرارهن وأذاهن ،والنهي هنا يفيد التحريم،

فتكون الرجعة محرمة في هذه الحالة (.)2

(.)3

قال ابن تيمية" :ال يمكن من الرجعة إال من أراد إصالحا وأمسك بمعروف"

-4مكروهة :إذا ظن الزوج أن يسيء معاملة الزوجة من حيث اإلحسان إليها ،فتكون الرجعة في حقه
مكروهة في هذه الحالة

(.)4

 -4مباحة :وهذا هو األصل في الرجعة لقوله تعالى :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ(.)4
وجه الدللة :دلت اآلية الكريمة على أن الزوج هومن له الحق في الرجعة ،فإن رأى المصلحة بإرجاعها

أرجعها ،وان لم ير المصلحة فلم يرجعها فيعلم من ذلك أن الرجعة مباحة (.)6

الفرع الثاني -:أنواع الرجعة:
للرجعة حالتان (:)9

األولى :الرجعة من طالق رجعي ،ولها حالتان:
-1إذا طلق زوجته الطلقة األولى فله مراجعتها ما دامت في العدة ،فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم

يكن قد ارتجعها لم تحل له إال بنكاح جديد.

-2إذا طلق زوجته طلقة ثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة كما سبق.
قال اهلل تعالى :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ

(.)8

))1

البقرة231 :

))2

فتح القدير ،الكمال ابن الهمام ،)143 /4( ،الذخيرة ،)444 /4( ،شرح مختصر خليل للخرشي.)93 /4( ،

))3

الفروع وتصحيح الفروع.)141 /3( ،

)(4فتح القدير ،الكمال ابن الهمام ،)143 /4( ،الذخيرة ،)444 /4( ،شرح مختصر خليل للخرشي ،)93 /4( ،الفروع وتصحيح
الفروع.)141 /3( ،
))4

البقرة.228 :

) (6أحكام القرآن ،للجصاص.)163 /1( ،
))9
))8

بداية المجتهد ونهاية المقتصد.)136 /3( ،

البقرة228 :
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وقال اهلل تعالى :ﭽﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ(.)1
وجه الدللة :بينت اآليات الكريمة مشروعية رد الزوجة إلى عقد النكاح بعد الطالق الرجعي ،ومن له حق

الرد هو البعل؛ أي الزوج ،ودلت أيضا على أن الرجعة تكون بعد الطالق األول والثاني (.)2

وقد نصت المادة  31من قانون حقوق العائلة على ذلك " الرجوع بعد الطالق الرجعي األول صحيح،

كما هو صحيح بعد الطالق الرجعي الثاني ،أما المكمل للثالث فتحصل به البينونة الكبرى ".

فيتبين من المادة أن الرجوع صحيح بعد الطالق األول والثاني مادامت في العدة أما بعدها فال يصح ذلك،

وهذا ما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

الثانية :الرجعة من طالق بائن بينونة صغرى:

إذا طلق الرجل زوجته طلقة ثم خرجت من العدة دون أن يرجعها فقد بانت منه بينونة صغرى ،وله نكاحها

بعقد ومهر جديدين إن شاءت ،واذا طلق زوجته الطلقة الثانية ثم خرجت من العدة فقد بانت منه بينونة صغرى،
وله نكاحها بعقد ومهر جديدين إن شاءت ،واذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى ،وليس له

نكاحها إال بعد أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها ،ثم تحل له بعقد ومهر جديدين بعد انتهاء العدة.
قال اهلل تعالى:

ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ

ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭼ(.)3
وجه الدللة :بينت اآلية الكريمة أن الطالق المكمل للثالث يرفع قيد النكاح فال تحل المطلقة لمطلقها إال

بعد أن تنكح زوجا غير الزوج األول الذي طلقها (.)4

وجاء قانون األحوال الشخصية موافقا ألحكام الشريعة في ذلك ،فنصت المادة  82من قانون حقوق

العائلة على اآلتي" :الطالق البائن يزيل الزوجية في الحال ،والطالق البائن المذكور سواء كان بطلقة أو

طلقتين ل يمنع تجديد النكاح ،أما بعد الثالث طلقات فتحصل به البينونة الكبرى ".
الفرع الثالث :لمن الحق في الرجعة:

الرجعة حق الزوج ما دامت المطلقة في العدة ،سواء رضيت بذلك أو لم ترض ،ويدل على ذلك قوله
تعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ ( ،)4وهذا الحق للمرتجع أثبته الشرع له ،فال يقبل اإلسقاط ،وال
التنازل عنه ،فلو قال الزوج :طلقتك وال رجعة لي عليك ،أو أسقطت حقي في الرجعة ،فإن حقه في الرجعة ال
))1

البقرة223 :

)(2

أحكام القرآن للجصاص.)163 /1( ،

))3

البقرة233 :

))4

البقرة228 :

) (4انظر أحكام القرآن للطحاوي ()448 /2
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يسقط؛ ألن إسقاطه يعد تغيي ار لما شرعه اهلل ،وال يملك أحد أن يغير ما شرعه اهلل ،واهلل سبحانه رتب حق الرجعة
على الطالق الرجعي في قوله تعالى :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ (.)2()1
وجه الدللة :بينت اآلية الكريمة أن اإلمساك حق ثابت للزوج ،فالممسك المخاطب في قوله تعالى هو
الزوج.

وقد نصت المادة " "23من قانون حقوق العائلة على ذلك ،وجاء في نص المادة "الطالق الرجعي ل يزيل

الزوجية في الحال ،وللزوج حق الرجوع إلى زوجته أثناء العدة قولا أو فعالا ،وهذا الحق ل يسقط باإلسقاط"
يتبين من مفهوم المادة أن الرجعة حق خالص للزوج فكما نسبه الشرع إلى الزوج ،كذلك نسبه إليه القانون كما

جاء في نص المادة "للزوج حق الرجوع" فحصر الرجعة في الزوج فال يحق لغيره إرجاع زوجته.

الفرع الرابع :بم تحصل الرجعة.

عند طالق الزوج لزوجته طالقا رجعيا ،وبعد ندمه على هذا الطالق أراد مراجعتها إلى عصمته ،فكيف

تكون رجعته؟ هل هي بالقول؟ أو بالفعل؟ أو بمجرد النية؟

اختلف الفقهاء فيما تكون أو تحصل به الرجعة على النحو اآلتي:

-1المذهب األول:

الحنفية :ذهب الحنفية إلى أن الرجعة تحصل بالقول الصريح ،وهو أرجعتك ،وتحصل أيضا بالكناية مع

وجود النية مثل قوله :أنت زوجتي ،وأنا ال أتركك ،أنت لي.

وتحصل الرجعة عند الحنفية أيضا بالفعل ،كأن يقوم الزوج بجماعها ،أو يقوم بما يمهد للجماع ،كأن يقوم

بتقبيلها ،أو لمسها بشهوة (.)3

وتصح أيضا بأن تقوم الزوجة بمالمسة الزوج بإذنه ،أو لم يمانع من لمسها له عندما تقوم بذلك (.)4

 -7المذهب الثاني:

المالكية :ذهب المالكية إلى أن الرجعة تصح بالقول الصريح والكناية ،وتصح الرجعة بالفعل بشرط وجود

النية من الزوج؛ ألنه هو صاحب الحق في المراجعة ،وألن تصرف الزوج يحتاج إلى داللة قوية على رغبته

في إعادة المطلقة ،وهو يكون بالنية.

))1

البقرة223 :

))2

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)136 /3( ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي،)146 /8( ،

))3

المبسوط ،)21 /6( ،انظر ،فتح القدير ،الكمال ابن الهمام.)161 /4( ،

))4

إذا قامت الزوجة بالنظر إلى زوجها اختالسا ،أو قامت بجماعه وهو خارج عن إرادته بأن كان معتوها أو مكرها فالرجعة تثبت

المجموع شرح المهذب.)266 /19( ،

عند أبي حنيفة وصاحبه محمد ،وال تثبت عند أبي يوسف ،وتصح رجعة المجنون ،والنائم ،والمغمى عليه ،والمعتوه ،والمكره،
والهازل بالفعل ،وال تصح بالقول.
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وتحصل عندهم الرجعة بالنية :ومعنى أن يرجعها بالنية أن يعزم في نفسه أنه سيقوم بإرجاعها بأن يقول
في نفسه :راجعتها ،أما مجرد قصد عابر في نفسه أنه سيقوم بمراجعتها فإن هذا ال يجوز ،وال تحصل به

الرجعة.

وبناء عليه ال تصح الرجعة من المجنون ،أو المعتوه ،أو المكره؛ ألن أقوالهم غير معتبرة ،وال تصح أيضا

بأفعالهم؛ ألن الفعل يحتاج إلى القصد ،وقصدهم غير صحيح (.)1
 -3المذهب الثالث:

الشافعية :ذهب الشافعية إلى أن الرجعة ال تجوز عندهم إال بالقول الصريح ،وبالكناية مع النية ،وال تصح

عندهم الرجعة بالفعل بناء على أنهم ال يجيزون للمطلق رجعيا من االستمتاع بزوجته المطلقة رجعيا في أثناء
العدة.

وبناء عليه ال تجوز وال تصح عند الشافعية الرجعة من المجنون ،أو المعتوه ،أو المكره ،أو السكران؛ ألن

أقوالهم غير معتبرة.

وتصح الرجعة من السفيه ،والهازل ،والمفلس ،وتصح الرجعة من ولي المجنون والمعتوه (.)2

 -4المذهب الرابع:

مذهب الحنابلة :ذهب الحنابلة باالتفاق إلى أن الرجعة تصح عندهم بالقول الصريح (.)3
وأما الرجعة بالكناية ففيها وجهان:

الوجه األول :تصح الرجعة بالكناية من األقوال نحو :أنت عندي ،وأنا أريدك.
الوجه الثاني :ال تصح الرجعة بالكناية.

وأما الرجعة بالفعل ففيها أيضا وجهان وهما:

الوجه األول :أن من يقدر على النطق ال تصح منه الرجعة بالفعل ،أما من يعجز عن النطق فتصح
رجعته بالفعل (أي بجماع الزوجة).

الوجه الثاني :أن الرجعة تصح بالفعل ،والفعل يصح بنية أو دون نية (.)4
خالصة مذاهب الفقهاء فيما تكون به الرجعة:

اتفق جمهور الفقهاء على أن الرجعة تحصل بالقول الصريح دون نية ،وهو قول الزوج لزوجته أرجعتك،

وتحصل بالكناية بشرط النية عند الجمهور عدا الحنابلة ،واشترط المالكية النية في القول والفعل ،وتحصل أيضا

))1

المدونة ،)232 /2( ،مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكالتها ،)138 /4( ،الشامل في فقه

اإلمام مالك ،بهرام بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عمر بن عوض ،أبو البقاء ،تاج الدين السلمي َّ
ي الد ْمياط ّي المالكي،
الدمير ّ
( ،)433 /1الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي.)416 /2( ،
) )2التنبية في الفقه الشافعي( ،ص ،)182 :المجموع شرح المهذب.)268 /19( ،
))3
))4

الكافي في فقه اإلمام أحمد ،)148 /3( ،المغني.)423 /9( ،

المرجع السابق.
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عند غير الشافعية بالفعل أي الوطء ،وتحصل بمقدمات الوطء من تقبيل ،واللمس بشهوة ،وغيرها عند الحنفية،
والمالكية ،وعند الحنابلة ال تحصل الرجعة بمقدمات الوطء من تقبيل وغيره.
الرأي الراجح:

وبعد عرض مذاهب الفقهاء فيما تحصل به الرجعة ،تبين لي أن المذهب الراجح هو رأي األحناف؛ لتوافقه
مع حكمة مشروعية الرجعة ،حيث إن الحكمة هي استمرار العالقة الزوجية بعد مراجعة المطلق أو المطلقة لما

حدث لهما من ضرر بعد الطالق فيجب الم ارعاة ،واليسر ،ورفع الحرج في الرجعة ،فالزوج هو من يملك الحق

في الرجعة ،وما ذكره الحنفية طريقة شرعية للرجوع تتحرى اليسر ورفع الحرج.
رأي قانون األحوال الشخصية فيما تحصل به الرجعة:

وضح القانون في المادة " "232من قانون األحوال الشخصية فيما تحصل به الرجعة ،وهذا هو نص

المادة.

"تصح الرجعة قولا براجعتك ونحوه خطاب ا للمرأة ،أو راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة ،وفعالا بالوقاع

ودواعيه التي توجب حرمة المصاهرة ولو اختالس ا منه أو منها".

يتضح من خالل ذكر المادة أن القانون جاء موافقا لمذهب الحنفية فيما تحصل به الرجعة ،حيث بين أنها

تحصل قوال وفعال من الزوج ،وتحصل أيضا بمقدمات الجماع من تقبيل وغيره ولو اختالسا من الزوجة بأن
تقوم بمالمسة زوجها.
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المطلب الثالث

شروط صحة الرجعة:

شروط صحة الرجعة

الرجعة كغيرها من األحكام الفقهية ،فال بد فيها من توافر شروط لكي تكون الرجعة صحيحة ،وهذه الشروط
كاآلتي:

أولا-ما يشترط لصحة الرجعة:

 -1أن يكون الطالق رجعي ا :فالرجعة صحتها مبنية في األساس على أن تكون الزوجة معتدة من طالق

رجعي ،فمعنى الطالق الرجعي يدل على ذلك ،أما الرجعة بعد الطالق البائن في العدة فغير جائزة ،فالطالق
البائن تعلق مفهومه ومعناه بانقطاع الزوجية(.)1

 -2بقاء العدة :فال بد أن تحصل الرجعة أثناء العدة ،فإذا انقضت العدة فال تجوز الرجعة ،فصحة الرجعة

متعلقة بوجود السبب ،وهذا السبب هو العدة (.)2

فليس من المعقول أن تترك الزوجة معلقة بعد الطالق حتى يرجعها الزوج ،فال بد للزوجة من أن تملك

أمرها بيدها ،فيجوز لها الزواج بعد ذلك من المسلمين األكفاء ،وال يحق للزوج المطلق االعتراض على زواجها؛
لزوال هذه المدة الذي أعطاه إياها الشرع حتى يراجع فيها زوجته.

وقد نصت المادة " "23من قانون حقوق العائلة على ذلك ،وجاء في نص المادة" :الطالق الرجعي ال

يزيل الزوجية في الحال ،وللزوج حق الرجوع إلى زوجته أثناء العدة قوال أو فعال ،وهذا الحق ال يسقط باإلسقاط".
 -3أن تكون الرجعة منجزة :فال يجوز أن تكون الرجعة معلقة على أمر في المستقبل ،أو أن تكون

مضافة إلى المستقبل (.)3

ومثال ذلك لو قال لزوجته :إذا جاء شهر رمضان راجعتك ،فال تصح الرجعة في هذه الحالة ،وسبب عدم

الصحة أن الرجعة استدامة لملك الزواج ،والزواج ال يحتمل اإلضافة والتعليق.

وقد نصت المادة " "32من قانون حقوق العائلة على ذلك حيث جاء في المادة " :الرجوع المعلق على

الشرط والمضاف لزمان مستقبل غير صحيح "(.)4

فنصت المادة على ما نص عليه الشرع عدم جواز التعليق ،وال اإلضافة في الرجعة.
ثانيا-مال يشترط لصحة الرجعة:

))1

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)181 /3( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)134 /3( ،المجموع شرح المهذب/19( ،

 ،)264المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (.)163 /2
) )2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)181 /3( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)134 /3( ،المجموع شرح المهذب/19( ،
 ،)264المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (..)163 /2
))3

المبسوط ،)22 /6( ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)184 /3( ،المجموع شرح المهذب ،)263 /19( ،الكافي في فقه

اإلمام أحمد.)143 /3( ،
))4

انظر قانون األحوال الشخصية ،المادة .233
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 -1إعالم الزوجة :الرجعة حق خالص للزوج ،فال يشترط رضا الزوجة ،وعلى هذا ال يشترط إعالم الزوجة
بالرجعة ،فمن راجع زوجته دون أن تعلم فالرجعة تكون صحيحة.
ويستحب للزوج أن يعلم زوجته إن راجعها دفعا لعدم المنازعة عند االختالف في الرجعة ،أو عند علم

الزوجة بالرجعة بعد العدة ،ويستحب أيضا إعالم الزوجة بالرجعة حتى تتحرز من الزواج بآخر وهي على ذمة

زوجها األول لكنها ال تعلم بالرجعة (.)1

وقد نصت المادة  26من قانون حقوق العائلة على ذلك فجاء في نص المادة" :إذا راجع الزوج أثناء

العدة يكون قد أبقى النكاح الذي لم يزل موجود ا ،ول يتوقف رجوعه على رضاء الزوجة ،ول يلزمه مهرا

جديد".

ونصت المادة  734من قانون األحوال الشخصية على " :الرجعة صحيحة بال شهود ،وبال علم المرأة،

إل أنه يندب للمراجع أن يعلم المرأة بها إذا راجعها قولا ،وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها
فعالا".

وما عليه العمل في المحاكم الشرعية هو إعالم الزوجة بالرجعة من خالل ورقة إعالم بالرجعة بعد إرجاعها

من الزوج عند القاضي الشرعي.

الجد في الرجعة:
َ -2
قال الحنفية :ال يشترط الجد من الزوج في الرجعة ،فتصح إن قالها على سبيل الهزل أو اإلكراه (.)2
 -3اإلشهاد على الرجعة:

إذا قام الزوج بإرجاع زوجته وفق ما تم بيانه من شروط بأن تكون منجزة من طالق رجعي ،وفي

خالل عدتها ،فهل يشترط لصحة الرجعة للزوج أن يشهد الشهود على إرجاعه لزوجته؟
تحرير محل النزاع:

 -1اتفق الفقهاء من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة على أن الرجعة حق خالص للزوج.
 -2اتفق الفقهاء على أن الشهادة في الرجعة تكون مفضة للنزاعات عند االختالف.

 -3اختلف الفقهاء في الشهادة على الرجعة هل هي مستحبة ،وعلى سبيل الندب؟ أوهي شرط صحة لكي

تكون الرجعة صحيحة؟

مذاهب الفقهاء في اإلشهاد على الرجعة:

المذهب األول :الحنفية ،والمالكية ،وقول للشافعية ،ورواية عند الحنابلة.
ذهبوا إلى أن :أن اإلشهاد على الرجعة ليس شرطا لصحة الرجعة ،لكن قالوا :إنه يستحب له اإلشهاد

))1

البناية شرح الهداية ،)443 /4( ،االختيار لتعليل المختار،)148 /3( ،المغني.)413 /9( ،

))2

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)184 /3( ،
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على الرجعة (.)1

المذهب الثاني:
ذهب الشافعية في قول وأحمد في رواية :أن اإلشهاد على الرجعة شرط لصحة الرجعة ،فمن راجع دون

اإلشهاد على الرجعة ال تصح رجعته (.)2
سبب اختالف الفقهاء:

ي ع ْدل م ْنك ْم"
يرجع سبب الخالف إلى معارضة القياس للظاهر ،وذلك أن ظاهر قوله تعالى" :وأ ْشهدوا ذو ْ
يقتضي الوجوب ،وتشبيه هذا الحق بسائر الحقوق التي يقبضها اإلنسان يقتضي أنه ال يجب اإلشهاد ،فكان

الجمع بين القياس واآلية حمل اآلية على الندب (.)3
األدلة:

أدلة المذهب األول :الجمهور من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية في قول ،والحنابلة في رواية الذين لم

يشترطوا الشهادة لصحة الرجعة.

واستدلوا من القرآن الكريم ،والسنة ،والمعقول.

أولا-القرآن الكريم:

قوله تعالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ).(4
ي ع ْدل م ْنك ْم" يحمل على الندب واالستحباب ،وقد ورد
وجه الدللة :أن األمر في قوله تعالى "وأ ْشهدوا ذو ْ
الدليل الكافي من السنة النبوية على أن ذلك األمر يحمل على الندب في حديث ابن عمر عندما أمره  -صلى

اهلل عليه وسلم  -بمراجعتها (.)4
ثانيا-السنة:

َّ
ض في
ام أرته ،وهي حائ ٌ
ما ورد عن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -في حديث ابن عمر :أَّنه طلق ْ
ع ْهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فسأل عمر ْبن اْلخطَّاب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -ع ْن ذلك،
طهر،
طهر ،ث َّم تحيض ،ث َّم ت ْ
فقال له رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  « :-م ْره فْليراج ْعها ،ث َّم ليتْرْكها حتَّى ت ْ
ث َّم إ ْن شاء أ ْمسك ب ْعد ،وا ْن شاء طلَّق قْبل أ ْن يم َّس » (.)6

) (1المبسوط ،)13 /6( ،االختيار لتعليل المختار ،)148 /3( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)134 /3( ،مغني المحتاج إلى
معرفة معاني ألفاظ المنهاج ( ،)4 /4الكافي في فقه اإلمام أحمد.)148 /3( ،
))2

المراجع السابقة.

))3

بداية المجتهد ونهاية المقتصد.)134 /3( ،

( )4الطالق2 :
))4
))6

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)183 /3( ،

سبق تخريجه ،ص.33
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وجه الدللة :أن الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -لم يرد عنه أنه طلب اإلشهاد على الرجعة لكي تكون
صحيحة في إرجاع ابن عمر زوجته إليه ،فهذا يدل على أن اإلشهاد على الرجعة ليس بواجب ،وانما مستحب

(.)1

ثالثا-المعقول:

تعد الرجعة حقا ثابتا للزوج ال يشترط فيه رضا الزوجة ،فال يحتاج إلى اإلشهاد عليه ،وبما أن الشهادة

شرط البتداء الزواج ،وليست شرطا لبقائه ،والرجعة إبقاء للزواج ،واستدامة له ،فال يشترط فيها الشهادة (.)2
أدلة المذهب الثاني:

الشافعية في قول ،وأحمد في رواية الذين يشترطون اإلشهاد لصحة الرجعة.
واستدلوا من القرآن الكريم والمعقول:

أولا-القرآن الكريم:

قوله تعالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ).(3
ي ع ْدل م ْنك ْم" هو لوجوب اإلشهاد على الرجعة؛ ألن
وجه الدللة :أن األمر في قوله تعالى" :وأ ْشهدوا ذو ْ
األصل في األمر الوجوب إال إذا قامت قرينة تصرفه عن الوجوب ،وال يوجد قرينة تصرفه عن هذا الوجوب.
ثاني ا-المعقول:

إن الرجعة كالنكاح في استباحة بضع مقصود ،فيلزم بها الشهادة لعدم إنكار الحقوق (.)4
المناقشة:

 -1مناقشة أدلة المذهب األول ،وهم الجمهور الذين لم يشترطوا اإلشهاد على الرجعة.

أ -إن األمر في اآلية للندب يمكن الرد عليه أنه الظاهر من قوله تعالى" :وأشهدوا" أنه لألمر باإلشهاد

على الرجعة.

ب -إن قولهم فيما ورد في قصة عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما -يمكن الرد عليه أن الرسول -

صلى اهلل عليه وسلم -عندما قال "مره فليراجعها " لربما اكتفى  -صلى اهلل عليه وسلم -بمن كان يقف من

الشهود عندما قال لعمر بأن يأمر ابنه بمراجعتها يقينا من رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -أن ابن عمر لم
يخالف أمر رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم.-

ج -قولهم إن الرجعة حق خالص للزوج ،يمكن الرد عليه أن ذلك صحيح ،ولكن لو سافر الزوج ولم تعلم
الزوجة أنه راجعها ألن اإلعالم ليس شرطا لصحة الرجعة ورجع فادعت أنه لم يراجعها فيكون الشهود

بمثابة الدليل القوي على مراجعته لها.
)(1

االختيار لتعليل المختار ،)148 /3( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)134 /3( ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ

المنهاج ( ،)4 /4الكافي في فقه اإلمام أحمد.)148 /3( ،
) (2المغني البن قدامة ()422 /9
( )3الطالق2 :
) )4المجموع شرح المهذب ،)293 /19( ،الكافي في فقه اإلمام أحمد.)148 /3( ،
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 -7مناقشة أدلة المذهب الثاني ،وهم الشافعية في قول ،والحنابلة في رواية الذين يشترطون اإلشهاد

لصحة الرجعة.

أ -قولهم إن األمر للوجوب في قوله تعالى ":وأشهدوا " رد عليهم الجمهور بأن األمر للوجوب ،لكن من
المعروف أن األمر ينصرف إلى عدة صيغ للوجوب ،أو الندب ،أو اإلباحة .وفي هذه اآلية صرف األمر إلى

الندب بدليل حديث ابن عمر (.)1

ب -استداللهم بأن الرجعة كالنكاح في استباحة البضع ،فيمكن الرد عليه أن ذلك ليس في محله؛ ألن

الرجعة هي استدامة لعقد النكاح ،وليس ابتداء لعقد جديد.
الرأي الراجح:

بعد عرض أقوال الفقهاء يتبين للباحث أن المذهب الراجح هو مذهب الشافعية في قول ،والحنابلة في

رواية وهو وجوب اإلشهاد على الرجعة؛ بسبب تغير الزمان ،وفساد الذمم ،فمن الممكن أن يدعي الزوج إرجاع
زوجته مع أنه لم يراجعها ،لكنه يريد اإلضرار بالزوجة بتركها معلقة ،ففضا للمنازعات وتحقيقا للمقصد الشرعي
يجب اإلشهاد على الرجعة.

رأي قانون األحوال الشخصية في اإلشهاد على الرجعة.

جاء قانون األحوال الشخصية موافقا لرأي الجمهور في أن اإلشهاد ليس بشرط لصحة الرجعة ،فجاء في

نص المادة  734من قانون األحوال الشخصية أن:

" الرجعة صحيحة بال شهود وبال علم المرأة ،إل أنه يندب للمراجع أن يعلم المرأة بها إذا راجعها قولا،

وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها فعالا".

فنصت المادة على استحباب اإلشهاد على الرجعة عمال برأي الجمهور.

وما عليه العمل في المحاكم الشرعية اليوم هو اإلشهاد على حجة الرجعة

))1
))2

البناية شرح الهداية.)448 /4( ،

انظر النماذج الخاصة بالرجعة في المبحث الثاني من الفصل الثالث.
95

(.)2

المطلب الرابع

الختالف في الرجعة
إذا توافق الزوجان على الرجعة في أثناء العدة ،ثبتت وترتب عليها أثرها ،وان اختلف الزوجان :فإما أن
يكون الخالف قبل انقضاء العدة واما بعد انقضاء العدة:

-1إن اختلف الزوجان في الرجعة قبل انقضاء العدة:
بأن ادعاها الزوج فقال :راجعتك ،وأنكرت المرأة ،فإن كان ذلك قبل انقضاء العدة ،فالقول قول الزوج

اتفاقا؛ ألنه يملك الرجعة ،فقبل إق ارره فيها كما يقبل قوله في طالقها حين ملك الطالق (.)1
-7إن اختلف الزوجان الرجعة بعد انقضاء العدة.

وفي هذا االختالف حالتان:

أ-الحالة األولى :إن أثبت الرجل دعواه بالبينة ،أو صدقته المرأة في قوله« :قد كنت راجعتك في العدة»،

ثبتت الرجعة عند جمهور الفقهاء من الحنفية ،والشافعية ،والحنابلة (.)2
عدا المالكية الذين يشترطون البينة لصحة الرجعة.

البينة ،فإن
العدة ّأنه راجع امرأته في ّ
جاء في الكافي" :ومن ّادعى بعد انقضاء ّ
العدة لم يقبل قوله إال ب ّ
(.)3
يضره جهلها بذلك وكانت زوجته"
العدة ولم تعلم المرأة بذلك لم َّ
أقام ّبينة ّأنه ارتجعها في ّ
ب-الحالة الثانية :إن أنكرت الزوجة أنه راجعها ،فأجمع الجمهور من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة،

والصاحبين من الحنفية على أن القول قولها مع يمينها.

وذهب اإلمام أبو حنيفة إلى أن الم أرة إن أنكرت أنه ارتجعها فالقول قولها واليمين عليها خالفا للجمهور.

قال ابن المنذر ":وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة :إني كنت راجعتك في العدة،

وأنكرت المرأة ،إن القول قولها مع يمينها ،وال سبيل له إليها ،وانفرد ُّ
النعمان (أي أبو حنيفة) :فكان ال يرى

الرجعة" (.)4
يمينا في ّ
النكاح ،وال في ّ
قال المرغيناني الحنفي" :واذا انقضت العدة فقال كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة وان كذبته

فالقول قولها؛ " ألنه أخبر عما ال يملك إنشاءه في الحال فكان متهما إال أن بالتصديق ترتفع التهمة وال يمين
عليها عند أبي حنيفة (رحمه اهلل) وهي مسألة االستحالف في األشياء الستة وقد مر في كتاب النكاح" (.)4

وقال المطيعي في تكملة المجموع" :إذا قال الزوج راجعتك وأنكرت المرأة ،فان كان قبل انقضاء عدتها

فالقول قول الزوج ،ألنه يملك الرجعة فملك االقرار بها كالزوج إذا أقر بطالق زوجته.وان انقضت عدتها فقال
) )1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، )186 /3( ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، )132 /4( ،المجموع شرح المهذب،
( ، )293 /19الكافي في فقه اإلمام أحمد.)143/3( ،
)(2

المبسوط  ، )4/4( ،األم للشافعي ، )346/4( ،كشاف القناع عن متن اإلقناع (.)348/4

المقدمات والممهّدات .)449/1( ،
) (3الكافي في فقه أهل المدينة ، )618/2( ،وانظرّ ،
) (4اإلشراف على مذاهب العلماء البن المنذر.)383 /4( ،
) (4الهداية في شرح بداية المبتدي/2( ،

.)244
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الزوج :كنت راجعتك قبل انقضاء عدتك .وقالت الزوجة بل انقضت عدتي قبل ان يراجعني  -وال بينة للزوج -
فقد نص الشافعي على أن القول قول الزوجة مع يمينها"(.)1

لمـا مـلك
وقال ابن قدامة" :واذا ّادعى الزوج في ّ
عدتها كان راجعها أمس أو منذ شهر قبل قوله؛ ّ
ألنـه ّ
الرجعة ملك اإلقرار بها كالطالق .وبهذا قـال الشـافـعي وأصحـاب الـرأي وغيرهم وان قال بعد انقضاء ع ّدتها:
ّ
عدتك فأنكرته فالقول قولها بإجماعهم" (.)2
كنت راجعتك في ّ
وان اختلفا في اإلصابة (الوطء) فقال الزوج :أصبتك ،وأنكرت المرأة ،فالقول أيضا قولها بيمينها؛ ألن
األصل عدم اإلصابة ووقوع الفرقة ،فهي منكرة ،واليمين على من أنكر (.)3

وان كانت المدة التي مضت ال تكفي النقضاء العدة ،بأن كانت أقل من أقل مدة تنتهي فيها العدة شرعا،

فال يعتبر قولها ،وتصح الرجعة؛ لظهور قرينة تكذب دعواها (.)4
رأي قانون األحوال الشخصية في الختالف في الرجعة:

جاء في قانون األحوال الشخصية في المادة " 236إذا وقع نزاع بين الزوجين فادعت المعتدة انقطاع

عدتها بالحيض ،وادعى الزوج عدم انقضائها وأن له حق الرجعة ،تصدق المرأة بيمينها ،وتخرج من العدة
إن كانت المدة تحتمله ،وأقل مدة عدة بحيض ستون يوما للحرة ".

ويتبين من مفهوم المادة أن الزوج إذا أراد إرجاع مطلقته ،وحصل نزاعٌ في ذلك ،وادعت المطلقة أن عدتها

قد انقضت ،فالقول قولها مع اليمين إن كان يحتمل قولها انتهاء العدة ،وهذا االحتمال إن كانت من ذوات

الحيض هو ما دون الستين يوما ،وهذا مما اتفق عليه جمهور الفقهاء عدا اإلمام أبي حنيفة وهو ما يتفق مع
الواقع فيلزم اليمين مع قولها لفساد الذمم وخاصة في مثل هذا النزاع.

)(1

تكملة المجموع .)291/19( ،

) (2المغني .)489/8( ،
))3

المدونة ، )233 /2( ،وانظر تكملة المجموع  ،)293 /19( ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.)11 /4( ،

))4

المرجع السابق.
المغني ، )423 /9( ،انظر ا
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الفصل الثالث
اآلثار المترتبة على الطالق الرجعي وبعض نماذجه في المحاكم الشرعية
المبحث األول :اآلثار المترتبة على الطالق الرجعي.
المبحث الثاني :نماذج الطالق الرجعي في المحاكم الشرعية.
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المبحث األول
اآلثار المترتبة على الطالق الرجعي
وفيه سبعة مطالب-:
المطلب األول :النفقة.
المطلب الثاني :النسب.
المطلب الثالث :التوارث.
المطلب الرابع :بقاؤها على ذمة الزوج.
المطلب الخامس :االستمتاع بالمطلقة رجعيا.
المطلب السادس :وجوب بقاء المطلقة رجعيا في بيت الزوجية.
المطلب السابع :أجرة الرضاعة والحضانة.
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المطلب األول
النفقة
تتعلق بالعدة في الطالق الرجعي آثار عديدة ،وهي كاآلتي:

نفقة الزوجة المطلقة رجعيا:

تعريف النفقة وأسبابها وبيان األصل في مشروعية نفقة الزوجة والحكمة من المشروعية:

النفقة لغ اة وشرع ا:

النفقة لغ اة :نفق الشيء نفقا أيضا فني ،وأنفقته أفنيته ،وأنفق الرجل باأللف فني زاده ،ونفقت الدابة

نفوقا من باب قعد ماتت ،ونفقت السلعة والمرأة نفاقا بالفتح كثر طالبها وخطابها (.)1

النفقة شرعا :هي اسم للشيء الذي ينفقه الرجل على عياله ،وتشمل الطعام ،والكسوة ،والسكن (.)2

أسباب النفقة:

أسباب النفقة ثالثة وهي :الزوجية ،والقرابة ،والملك (.)3

األصل في مشروعية نفقة الزوجة:

استدل جمهور الفقهاء على وجوب إنفاق الزوج على زوجته من القرآن ،والسنة ،واإلجماع ،والقياس:

أولا-القرآن الكريم:

قال تعالى :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ(.)4
وجه الدللة :اآلية الكريمة صريحة الداللة على أن النفقة تفرض على الزوج على قدر إمكانه وسعته،

وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر (.)4
ثاني ا-السنة:

ما روي عن جابر بن عبد اهلل-رضي اهلل عنهما-أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ،-ذكر في

خطبته في حجة الوداع فقال:

))1

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.)618 /2( ،

))2

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ،)188 /4( ،الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)،

(،)492 /3وانظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،)99 /3(،التنبيه في الفقه الشافعي (ص ،)239 :الكافي في فقه اإلمام أحمد
.)229 /3(،
))3

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، )188 /4( ،الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)

( ،)492 /3بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)99 /3( ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،)143 /4( ،المغني،
(.)134 /8
))4
))4

الطالق9 :

أحكام القرآن للجصاص ()361 /4
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است ْحلْلت ْم فروجه َّن بكلمة اهلل ،ولك ْم عل ْيه َّن أ ْن ال
" اتَّقوا اهلل في النساء ،فإَّنك ْم أخ ْذتموه َّن بأمان اهلل ،و ْ
اضربوه َّن ض ْربا غ ْير مبرح ،وله َّن عل ْيك ْم رْزقه َّن وك ْسوته َّن
يوط ْئن فرشك ْم أحدا ت ْكرهونه ،فإ ْن فعْلن ذلك ف ْ

باْلم ْعروف"(.)1

وجه الدللة :ما ورد عن الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -يدل على وجوب إنفاق الزوج على زوجته،

وذلك في مقابل احتباس الزوجة على ذمته (.)2

ثالث ا-اإلجماع :انعقد اإلجماع إلى يومنا هذا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج (.)3

رابع ا-القياس :أن الزوجة محبوسة لحق الزوج يمنعها من التصرف واالكتساب ،فال بد من أن ينفق

عليها؛ ألن كل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه كالقاضي ،والعامل ،والموظف (.)4

نفقة المعتدة من طالق رجعي:

اتفق الفقهاء على أن المطلقة رجعيا حكمها في عدتها كحكم الزوجة في وجوب النفقة حق للمرأة واجب

على الزوج ،وأما سكنى المعتدة أي معتدة في بيت الزوجية ،فواجبة (.)4

لقوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ(.)6
وجه الدللة :فاآلية الكريمة تدل صراحة على أن المطلق منهي عن إخراج مطلقته الرجعية من بيتها،

وعدم إخراجها يقتضي اإلنفاق عليها ،فهي محبوسة على ذمته ،ولم تخرج من عصمته (.)9
رأي قانون األحوال الشخصية في نفقة المطلقة رجعيا:

جاء في قانون األحوال الشخصية ما يوثق حق المطلقة الرجعية في أن الزوج مجبر باإلنفاق عليها،

حيث جاء في نص المادة  324أن:

"كل فرقة طالق ا أو فسخ ا وقعت من قبل الزوج ل توجب سقوط النفقة سواء كانت بمعصيته أم ل،
()8

فتجب عليه النفقة مدة العدة وان طالت ،أولا لمعتدة الطالق الرجعي"...
))1

صحيح مسلم ،كتاب الحج ،باب حجة النبي صلى اهلل عليه وسلم ،حديث (.)883 /2( ، )1213

)(2

شرح النووي على مسلم ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي .)183 /8( ،

))3

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،)48 /3( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)99 /3( ،مغني المحتاج إلى

معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،)143 /4( ،المغني)134 /8( ،
))4

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،)48 /3( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)99 /3( ،مغني المحتاج إلى

معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،)143 /4( ،المغني.)134 /8( ،
))4

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ،)216 /4( ،درر الحكام شرح غرر األحكام،)413 /1( ،

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،)113 /3( ،الكافي في فقه أهل المدينة ،)629 /2( ،التنبيه في الفقه الشافعي (ص)233 :
))6

الطالق64 /1:

))9

أحكام القرآن ،للطحاوي.)326 /2( ،

))8

انظر ،المادة  112من قانون حقوق العائلة .
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المطلب الثاني
النسب

قبل التحدث في هذا الحكم البد من بيان معنى النسب لغة وشرعا ،وعناية الشرع بالنسب.

معنى النسب لغ اة وشرعا:

النسب لغ اة :مصدر نسب ،يقال :نسبته إلى أبيه نسبا :عزوته إليه ،وانتسب إليه :اعتزي .واالسم :النسبة

بالكسر ،وقد تضم .قال ابن السكيت :يكون من قبل األب ومن قبل األم (.)1

النسب شرع ا :هو القرابة ،وهو االتصال بين إنسانين باالشتراك في والدة قريبة أو بعيدة (.)2

عناية الشرع بالنسب ،وتحريم التبني ،واإللحاق من طريق غير مشروع:

النسب هو نعمة عظمى من النعم التي أنعمها اهلل على اإلنسان؛ إذ لوال النسب لتفككت األسرة ،وذابت
الصالت بينها ،ولما بقي أثر من حنان ،وعطف ،ورحمة بين أفرادها ،لذا امتن اهلل -عز وجل -على اإلنسان
بالنسب الذي تقوم عليه األسرة ،ويرتبط به أفراد األسرة برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم ،فالولد

جزء من أبيه ،واألب بعض من ولده ،ورعاية النسب أحد مقاصد الشريعة الخمسة.

ومنعت الشريعة اإلسالمية اآلباء من إنكار نسب األوالد ،وحرم على النساء نسبة ولد إلى غير أبيه

الحقيقي ،حيث ورد من القرآن الكريم والسنة ما يمنع ذلك:

قال تعالى :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﭼ (.)3
وجه الدللة :أن سبب نزول هذه اآلية أنها نزلت في زيد بن حارثة ،وكان النبي  -صلى اهلل عليه وسلم
 -قد تبناه ،فكان يقال له :زيد بن محمد ،فنزلت اآلية ،ونهت عن هذه الظاهرة وهي التبني ،وبينت اآلية الكريمة

إباحة إطالق اسم األخوة وحظر إطالق اسم األبوة من غير جهة النسب(.)4

))1

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.)632 /2( ،

))2

نيل المآرب بشرح دليل الطالب،)44 /2( ،وانظر ،الهداية في شرح بداية المبتدي ،)283 /2( ،الشرح الكبير للشيخ الدردير

وحاشية الدسوقي ،)412 /3( ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،)114 /6( ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،
(.،)334 /3
))3
))4

األحزاب4 ،4 :

أحكام القرآن للجصاص.)464 /3( ،
112

ت
كما وورد في السنة النبوية ع ْن أبي هرْيرة ،أَّنه سمع رسول اللَّه -صلى اهلل عليه وسلم -يقول حين نزل ْ
ت من اللَّه في ش ْيء ،ول ْن ي ْدخلها اللَّه جنَّته،
ت على ق ْوم م ْن ل ْيس م ْنه ْم ،فل ْيس ْ
ام أرة أ ْدخل ْ
آية اْلمتالعن ْين« :أيُّما ْ
()1
احتجب اللَّه م ْنه ،وفضحه على رءوس األولين و ْاآلخرين»
وأيُّما رجل جحد ولده ،وهو ي ْنظر إل ْيهْ ،
وجه الدللة :أن الحديث صريح في بيان موقف الشريعة اإلسالمية من النسب وعقوبة من ينسب الولد

لمن ليس منهم ،أو جحد وعدم اعتراف الوالد بولده (.)2

والذي يتبين أن العدل يقضي ،والحق يوجب نسبة االبن إلى أبيه الحقيقي ،ال ألبيه المزور ،واإلسالم دين

الحق والعدل.

ثبوت النسب في عدة الطالق الرجعي:
المرأة ما دامت في العدة فإن سبب ثبوت النسب قائم؛ ألن سبب مشروعية العدة هو معرفة براءة الرحم،

فعندما تأتي المعتدة بولد في عدتها فالولد يثبت نسبه بمشروعية العدة التي شرعت لذلك.

تقر
وجاء في كنز الدقائق "ويثبت نسب ولد ّ
جعي وان ولدته ألكثر من سنتين ما لم ّ
معتدة الطالق ّ
الر ّ
العدة فكان رجعة في األكثر منهما ال في أق ّل منهما"(.)3
بمضي ّ
ّ
وقد نصت على ذلك المادة  344من قانون األحوال الشخصية على ذلك ونص المادة
أنه " إذا لم تقر المرأة الكبيرة بانقضاء عدتها فإن كانت مطلقة رجعيا يثبت نسب ولدها من زوجها سواء

ولدته ألقل من سنتين من وقت الطالق ،أو لتمامها ،أو ألكثر".

))1

سنن أبي داود ،كتاب الطالق ،باب التغليظ في االنتقاء ،حديث ( )293 /2( ،)2263وهذ الحديث ضعفه األلباني انظر،

ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص.)329 :
))2
))3

المجموع شرح المهذب.)411 /19( ،

كنز الدقائق( ،ص ،)338 :انظر الهداية في شرح بداية المبتدي ،)283 /2( ،المجموع شرح المهذب.)264 /19( ،
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المطلب الثالث
الميراث

قبل التطرق إلى حكم ميراث المطلقة رجعيا َّ
البد من معرفة معنى الميراث ،وبيان حاالت ميراث الزوجة
من زوجها عند موته ومقدار كل حالة:
أولا-تعريف الميراث:

ويشتمل على تعريفه لغ اة وشرع ا ،وبيان األصل في المشروعية ،والحكمة من المشروعية.
تعريف الميراث لغ اة وشرع ا:

اإلرث لغ اة :بقاء شخص بعد موت آخر بحيث يأخذ الباقي ما يخلفه الميت (.)1

وشرعا :ما خلفه الميت من األموال والحقوق التي يستحقها بموته الوارث الشرعي (.)2
األصل في مشروعية الميراث:

األصل في مشروعية الميراث من القرآن الكريم والسنة.

أولا -القرآن الكريم:

قال تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ

ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ (.)3
وجه الدللة :اآلية الكريمة صريحة في بيان األحكام المتعلقة بالميراث ،وبيان من يستحق الميراث،
ونصيب كل وارث (.)4

ثاني ا-السنة النبوية:

عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما ،-عن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :أْلحقوا الفرائض بأ ْهلها،
()4

فما بقي فهو أل ْولى رجل ذكر»
وجه الدللة :دل الحديث الشريف على وجوب إعطاء كل ذي فرض فرضه الذي يستحقه من المي ارث،
فما بقي بعد توزيع التركة يعطى ألقرب مستحق للميراث من الذكور (.)6

))1
))2

لسان العرب ،)233 /2( ،معجم لغة الفقهاء( ،ص.)439 :

انظر ،االختيار لتعليل المختار ،)84 /4( ،الذخيرة للقرافي ،)8 /13( ،المجموع شرح المهذب ،)43 /16( ،الكافي في فقه

اإلمام أحمد.)234 /2( ،
))3

النساء11 :

))4

أحكام القرآن للجصاص.)133 /2( ،

))4

صحيح البخاري ،كتاب الفرائض ،باب ميراث الولد من أبيه وأمه ،حديث (.)143 /8( ، )6932

))6

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)163 /4( ،
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ثالث ا-اإلجماع:

وقد كان إجماع الصحابة -رضوان اهلل عليهم -في مسائل محددة؛ ألن أحكام المواريث جاءت مفصلة

بالقرآن الكريم ،ومثال إجماع الصحابة كإجماعهم على أن فرض الجدة الواحدة السدس ،وكذلك فرض الجدتين

والثالث (.)1

ثاني ا-الحكمة من مشروعية الميراث:
من الطباع التي جبلت عليها النفس البشرية حب المال والتملك ،فالشريعة اإلسالمية لم تهمل هذا الطبع

التي جبلت عليه النفس البشرية كغيره من األحكام التي وضعت لها الشريعة اإلسالمية جميع المبادئ واألحكام،

فأوجدت الشريعة اإلسالمية طرقا وأسبابا شتى للتملك ،ومن هذه األسباب الميراث ،حيث جعلته الشريعة

اإلسالمية طريقة شرعية سليمة للتملك ،حيث جاءت غالبية أحكامه مفصلة في القرآن الكريم حتى ال يكون بها
مجال للمجادلة واالختالف؛ ألنها تتعلق بالحقوق ،فالميراث مبني في أحكامه على التساوي ،واعطاء كل ذي
حق حقه من غير ظلم ألي أحد من المستحقين للتركة.
ثالث ا -أركان الميراث وأسبابه:
أركان الميراث:

للميراث أركان ثالثة :هي مورث ،ووارث ،وموروث.

المورث :هو الميت الذي ترك ماال أو حقا ،ويشترط فيه الموت حقيقة ،أو حكما كالمفقود.
ِّ -1

-7والوارث :هو الذي يستحق اإلرث بسبب من أسبابه اآلتية ،وان لم يأخذها بالفعل لمانع ،فهو مستحق
اإلرث من غيره لقرابة حقيقية أو حكمية ،ويشترط حياته حقيقة أو حكما كالمفقود ،أو تقدي ار كالجنين في بطن

أمه.

-3الموروث :ما يتركه المورث من المال ،أو الحقوق التي يمكن إرثها عنه ،كحق القصاص ،والرهن،

وغيرها (.)2

وقد بينت ذلك المادة  482من قانون األحوال الشخصية ونصها" :شروط الميراث ثالثة وهي التي

ذكرت"(.)3

ثاني ا -أسباب الميراث وبيان حالت ميراث الزوجة:

أسباب الميراث:

لإلرث أسباب ثالثة وهي :القرابة ،والزوجية ،والوالء(.)4

))1

المغني.)233 /6( ،

))2

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، )163 /4( ،الذخيرة  ، )13 /13( ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/4( ،

،)6عمدة الفقه ،موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة( ،ص.)83 :
))3
))4

راجع المادة  482من قانون األحوال الشخصية.
الذخيرة.)13 /13( ،
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بيان حالت ميراث الزوجة:

وهذه الحاالت سواء كانت زوجة حقيقة ،أو مطلقة رجعية فهي في حكم الزوجة.

 -1الربع:

وهو للواحدة فأكثر عند عدم الفرع الوارث-الولد ،وولد االبن ،وان سفل-سواء أكان منها أم من غيرها،
ويدل على ذلك:
قوله تعالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ

()1

ومثال ذلك :توفي عن زوجة وأخ:

للزوجة الربع ،ولألخ الباقي؛ ألنه عصبة (.)2

 -7الثمن:

وتستحق ذلك مع الفرع الوارث

الولد وولد االبن وان سفل ،سواء أكان منها أم من غيرها .ويدل على ذلك:
قوله تعالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ (.)3
ومثال ذلك توفي عن زوجة وبنت وأب:

فللزوجة الثمن ،وللبنت النصف ،ولألب السدس فرضا ،والباقي تعصيبا (.)4

حكم ميراث المطلقة رجعي ا:

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة على أنه إذا طلقت الزوجة طالقا رجعيا

ثم توفي الزوج وهي في العدة ورثت منه ،وكذلك الزوج إذا توفيت زوجته وهي في عدة الطالق الرجعي منه

ورثها.

ونقل هذا اإلجماع ابن قدامة في كتابه المغني حيث قال ":إذا طلق الرجل امرأته طالقا يملك رجعتها في

عدتها ،لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة ،سواء كان في المرض أو الصحة .بغير خالف نعلمه"(.)4

نعلمه"(.)4

))1

النساء12 :

))2

انظر المادة  431من قانون األحوال الشخصية.

))3

النساء12 :

))4

انظر المادة  432من قانون األحوال الشخصية.

))4

المغني البن قدامة ( ،)334 /6وانظر المجموع شرح المهذب)264 /19( ،
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رأي قانون األحوال الشخصية في ميراث المطلقة رجعي ا:

عدها في حكم الزوجة ومن هذه األحكام
القانون في معظم المواد التي تحدث فيها عن المطلقة رجعيا ّ

الميراث.

وهو ما عليه العمل اليوم في المحاكم الشرعية ،فإذا كان المتوفى متزوجا وطلق زوجته رجعيا قبل موته

وهي في العدة فإنها ترث منه في المحاكم الشرعية.

117

المطلب الرابع

حرمة المطلقة رجعيا على غير زوجها:

بقاؤها على ذمة الزوج

يحرم على المعتدة من طالق رجعي أو بائن أن تتزوج مادامت في العدة ،وال تجوز خطبتها ال تصريحا

وال تعريضا مادامت في العدة (.)1

أما الزوج فيجوز له أن يراجع زوجته المطلقة رجعيا في عدتها.

وقد بينت المادة  13من قانون حقوق العائلة حرمة المطلقة رجعي ا على غير زوجها ،ونص المادة

هو" ل يجوز زواج منكوحة آخر ول معتدته".

فيتبين من المادة أن المعتدة ال يجوز زواجها لتعلق حق الغير بها وهو الزوج.

مالحظة:

إذا كانت الزوجة المطلقة رجعيا في العدة ،وفي عصمة الزوج ثالث نساء غيرها فال يحل له أن يتزوج

من امرأة أخرى حتى تنتهي من عدتها.ألنه معتد مثلها.

واذا كانت المطلقة الرجعية في العدة ،فال يحل للزوج أن يتزوج وهي في العدة من امرأة تعد محرما لها

كأختها ،أو عمتها ،أو خالتها ،أو بنت أخيها ،أو بنت أختها (.)2

وقد نصت المادة  14من قانون حقوق العائلة على أنه "من كان له أربع زوجات منكوحات أو معتدات

ل يجوز زواجه".

فيتبين من خالل المادة أن المعتدة في حكم الزوجة في منع من كان بعصمته أربع زوجات أو طلق
إحداهن بالزواج من خامسة مادامت الرابعة في العدة.

ويتبين للباحث من خالل هذا المطلب أن الشريعة حافظت على عقد الزواج ،وجعلته عقدا له حرمته

وآثاره ،وشرعت كافة السبل للمحافظة عليه ،ومن هذه السبل بقاء حق الزوج متعلقا بالزوجة وتحريمها على
غيره أثناء قيام الزوجية ،وأثناء العدة؛ لبيان أهمية هذا العقد في بناء األسرة المسلمة وتكوينها.

) (1المبسوط  ،)13 /6( ،البيان والتحصيل (،)333 /4مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج)419 /4( ،الكافي في
فقه اإلمام أحمد)183 /3( ،
))2

شرح الزركشي على مختصر الخرقي ()138 /4
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المطلب الخامس

الستمتاع بالمطلقة رجعي ا

اتفق الفقهاء -كما سبق-على أن المطلقة رجعيا تساوي الزوجة في النفقة ،والنسب ،والميراث ،واختلف

الفقهاء في حكم االستمتاع بالمطلقة رجعيا (.)1
تحرير محل النزاع:

 -1اتفق الفقهاء على أن المطلقة رجعيا في حكم الزوجة في لزوم النفقة ،والثبوت النسب ،وغيرها من
األحكام.

 -2اتفق الفقهاء على استحباب تزين المطلقة رجعيا للزوج؛ ألنها في حكم الزوجات ،وحتى تبين للزوج
رغبتها وترغبه في الرجعة.

 -3اختلف الفقهاء في حكم االستمتاع بالمطلقة رجعيا على مذهبين.
مذاهب الفقهاء في الستمتاع بالمطلقة رجعي ا:

 -1المذهب األول -:الحنفية والحنابلة في قول:
إنه يباح للزوج وطؤها ،فهي في حكم الزوجة في حل االستمتاع والنظر إليها بشهوة ،وأوجب الحنفية القسم

للمطلقة رجعيا خالفا للحنابلة (.)2

العدة رجعة ،وكذلك التقبيل ،واللمس بشهوة ،وكذلك النظر إلى
جاء في المحيط البرهاني":والجماع في ّ
(.)3
الفرج بشهوة"
وجاء في الكافي في فقه اإلمام أحمد ":تحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب ،قصد ،أو لم يقصد؛

ألن سبب زوال الملك انعقد مع الخيار ،والوطء من المالك يمنع زواله ،كوطء البائع في مدة الخيار" (.)4
 -7المذهب الثاني المالكية والشافعية والحنابلة في رواية أخرى:

ذهبوا إلى أنه يحرم االستمتاع بالمطلقة رجعيا بوطء أو بغيره حتى بالنظر ولو بال شهوة؛ ألنها مفارقة

كالبائن ،وألن النكاح يبيح االستمتاع ،فيحرمه الطالق ،كما وال يجوز للزوج السفر بها وال قسم لها (.)4
وأوجب الشافعية للمطلقة رجعيا بالدخول عليها قبل المراجعة مهر المثل (.)6

))1

االستمتاع المقصود به هنا :الوطء ومقدماته من التقبيل واللمس بشهوة وغيرها من دواعي الوطء.

))2

المبسوط ،)22 /6( ،النتف في الفتاوى للسغدي ،)326 /1( ،الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل اإلمام أبي حنيفة ،عمر

ابن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي ،سراج الدين ،أبو حفص الحنفي( ،ص،)149 :المغني ،)423 /9( ،مطالب أولي النهى
في شرح غاية المنتهى ،الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني.)493 /4( ،

) (3المحيط البرهاني في الفقه النعماني ،أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري
الحنفي /3(،

.)423

)(4

الكافي في فقه اإلمام أحمد.)143 /3( ،

))4

الهداية في شرح بداية المبتدي ،)249 /2( ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي،)244 /8( ،

المغني.)423 /9( ،
))6

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ،)43 /2( ،المجموع شرح المهذب.)262 /19( ،
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وأجاز المالكية الرجوع بالوطء بشرط وجود نية المراجعة.

جاء في بداية المجتهد" :ال تصح الرجعة بالوطء إال إذا نوى بذلك الرجعة" (.)1

وجاء في المهذب" :وال يجوز أن يستمتع بها؛ ألنها معتدة ،فال يجوز وطؤها كالمختلعة ،فإن وطئها ولم

يراجعها حتى انقضت عدتها لزمه المهر؛ ألنه وطء في ملك قد تشعث فصار كوطء الشبهة"

()7

وجاء في شرح الزركشي" :أن الرجعة محصورة في القول ،لقوله :والمراجعة أن يقول .فال تحصل

بالوطء وال بغيره" (.)3

سبب اختالف الفقهاء
سبب اختالف الفقهاء هو اختالف الفقهاء في بقاء الحل في الطالق الرجعي ،فالحنفية والحنابلة في رواية،

يرون أن المطلقة رجعيا محللة بالوطء فهي في حكم الزوجة مادامت في عدتها.

والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة في رواية أخرى ،يرون أنه بذهاب الحل إن طلَّق الزوج زوجته رجعيا فال

يحل له االستمتاع بها (.)4
األدلة:

 -1أدلة المذهب األول :الحنفية والحنابلة في رواية القائلين بجواز الستمتاع بالمطلقة رجعي ا:
واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم ،والمعقول:

أولا -القرآن الكريم:

قوله تعالى :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ (.)2
(.)6

وجه الدللة :دلت اآلية الكريمة على إمساك المطلقة ،واالمساك هو الفعل ،والفعل هو الوطء ودواعيه
ثاني ا-المعقول:

أ-إن الطالق الرجعي ال يزيل الملك ،وال يرفع العقد بدليل أن له مراجعتها من غير رضاها ،ويلحقها

الظهار ،واإليالء ،واللعان ،ولهذا لو قال نسائي طوالق دخلت في جملتهن ،وان لم ينوها (.)9
ب-قال بعض الفقهاء الطالق يدخل الوهن في النكاح وال يهدم النكاح (.)8

) (1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ()115 /3
) (2المهذب .)47 /3( ،
)(3

شرح الزركشي على مختصر الخرقي /4( ،

.)448

) (4بداية المجتهد ونهاية المقتصد ()115 /3
))4

البقرة223 :

))6

النتف في الفتاوى للسغدي.)326 /1( ،

))9

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري.)43 /2( ،

))8

النتف في الفتاوى للسغدي.)326 /1( ،
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 -7أدلة المذهب الثاني :المالكية والشافعية والحنابلة في رواية أخرى القائلين بحرمة الستمتاع

بالمطلقة رجعي ا:

واستدلوا على ذلك من القرآن ،والمعقول ،والقياس:

أولا-القرآن الكريم:

قوله تعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ (.)1
وجه الدللة :أن قوله تعالى" :برده َّن" يدل على الرد ،والرد معناه اإلعادة لما كان عليه قبل الطالق ،فكل
ذلك يدل على قطع العالقة الزوجية بلفظ الطالق ،واالستمتاع ال يجوز؛ لرفع قيد النكاح بالطالق ،فهو كالوطء
بشبهة

(.)2

ثاني ا-المعقول:

 -1ألن العدة قد وجبت على المطلقة رجعيا ،وهي مشروعة لبراءة الرحم؛ فلو أبحنا له الوطء ،للزمها
تمكينه عند الطلب ،والوطء سبب لشغل الرحم؛ فتصير في الحالة الواحدة مأمورة بما يوجب براءة رحمها وبما

هو -سبب لشغله-وذلك متناقض (.)3

-2أنه وطئ المطلقة رجعيا في ملك قد تشعث فصار كوطء الشبهة (.)4

ثالث ا-القياس:

أن المطلقة رجعيا جارية إلى البينونة بعد اضطراب العقد؛ فتحرم على الزوج ،كما إذا أسلم أحد الزوجين

الوثنيين بعد الدخول؛ فإنه ال يحل للزوج وطؤها في مدة العدة ،أما االستمتاع؛ فألنه طالق حرم الوطء فحرم

مقدماته ،كالبائن (.)4
الرأي الراجح.

بعد عرض مذاهب الفقهاء في حكم االستمتاع بالمطلقة رجعيا يتبين للباحث بأن الراجح هو الحنفية

والحنابلة في قول إنه يباح للزوج وطؤها ،فهي في حكم الزوجة في حل االستمتاع والنظر إليها بشهوة ،وهذا

مايحقق اليسر ورفع الحرج ،والحكمة من مشروعية الرجعة وهي :جمع شمل األسرة التي ستتفرق وتتشتت بعد

انتهاء عدة الطالق.

رأي قانون األحوال الشخصية في حكم الستمتاع بالمطلقة رجعية.
جاء قانون األحوال الشخصية الفلسطيني موافقا لرأي الحنفية ،ورواية عند الحنابلة في جواز استمتاع كل

من الزوجين باآلخر بالوطء ،أو ما يدعو إلى الوطء من تقبيل وغيره .وقد جاء في القانون ما ينص على ذلك:

))1

البقرة228 :

))2

الحاوي الكبير ، )123 /13( ،المجموع شرح المهذب ،)264 /19( ،المغني البن قدامة.)414 /9( ،

))3

كفاية النبيه في شرح التنبيه ،أحمد بن محمد بن علي األنصاري ،نجم الدين ،المعروف بابن الرفعة.)188 /14( ،

))4

المجموع شرح المهذب.)262 /19( ،

))4

كفاية النبيه في شرح التنبيه.)188 /14( ،
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نصت المادة ""23من قانون حقوق العائلة" :الطالق الرجعي ل يزيل الزوجية في الحال ،وللزوج حق

الرجوع إلى زوجته أثناء العدة قولا أو فعالا ،وهذا الحق ل يسقط باإلسقاط".

والذي يتبين من مفهوم المادة القانونية أنها جاءت موافقة لرأي الحنفية بجواز االستمتاع ،مخالفة لرأي

الجمهور الذي منع من استمتاع الزوج بالمطلقة الرجعية لحل قيد النكاح (.)1

) (1انظر ،المادة  219من قانون األحوال الشخصية.
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المطلب السادس

وجوب بقاء المطلقة رجعي ا في بيت الزوجية

اتفق الفقهاء من الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة ،على أنه يجب على المرأة المطلقة طالقا
رجعيا أن تبقى في بيت الزوجية؛ التفاقها مع الزوجة في هذا الحكم ،ويحرم على زوجها أن يخرجها منه ،ويحرم
عليها الخروج من بيت الزوجية؛ لما يترتب عليها من اإلثم بالخروج من بيت الزوجية (.)1
واستدلوا على ذلك بعموم اآلية:
في قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (.)2
وجه الدللة :دلت اآلية الكريمة على عدم جواز إخراج الزوجة المطلقة رجعيا من بيتها إال بعد انتهاء
عدتها إذا لم يراجعها الزوج ،وأن إخراجها بإرادتها أو بإرادة زوجها يعد تعديا على حدود اهلل كما نصت اآلية.

واستثنت اآلية الكريمة اإلخراج من بيت الزوجية إن أتت بفاحشة .وذكر العلماء عدة تفاسير في معنى

وماهية الفاحشة التي توجب خروجها من بيت الزوجية وماهيتها.
وهي على النحو اآلتي:

()3

 -1الفاحشة :وهي إيذاء أهل الرجل باإلقامة عندهم ،وهو ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن قوله -
عز وجل :-ﭽﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ ،
قال" :الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم ".
-7ما روي عن ابن عمر ،قال في قوله -عز وجل :-ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ) ،(4قال" :خروجها من بيتها فاحشة مبينة؛ أي بمجرد خروجها من البيت هو فاحشة".
-3ما روي عن ابن مسعود ،قال" :الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد".
بعد عرض تفاسير الفقهاء في معنى الفاحشة يتبين للباحث أن الفاحشة التي توجب الخروج من بيت

الزوجية هي الخروج من البيت بغير عذر أو مسوغ شرعي ،بحيث إنها لو بقيت في بيت الزوجية ستضر
وتفحش على غيرها من أهل البيت ،أو سيقع عليها الضرر الفاحش إن بقيت في البيت.

) (1انظر المبسوط  ،)233 /4( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،)33 /3(،الحاوي الكبير  ،)244 /11(،المغني البن قدامة
.)364 /9(،
))2

الطالق1 :

))3

أحكام القرآن للطحاوي ،)326 /2( ،وانظر المراجع السابقة.

( )4الطالق1 :
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الحكمة من مشروعية البقاء في بيت الزوجية.
ذكرت في البحث -كما سبق -في أحكام المرأة الرجعية أنه يندب للزوجة المطلقة رجعيا أن تتزين فتكشف
وجهها وتلبس المالبس الحسنة ،وتري زوجها من نفسها ما يرغبه ،كإظهار شعرها ،واظهار محاسنها من يديها،

ورجليها ،ووجهها ،وشعرها ،ونحو ذلك؛ ألنها زوجة طالقها الرجعي ال يحرمها عليه ،بل ال تزال زوجة حتى
تحسنها ،وتطيبها له من أعظم األسباب في الرجوع إليه ،وهذا المقصد
تخرج من العدة ،واظهار محاسنها له ،و ُّ

ال يتحقق عندما تكون الزوجة المطلقة رجعيا خارج بيت الزوجية ،وانما يتحقق ببقاء المطلقة في بيت الزوجية،
فيكون ذلك سبيال للزوج كي يرجعها إلى عصمته ،ويفهم ذلك من قوله تعالى( :ال ت ْدري لع َّل اللَّه ي ْحدث ب ْعد
ذلك أ ْم ار) فاألمر هو إرجاع الزوج مطلقته إلى عصمته.
حكم السفر بالمطلقة رجعيا:

السفر بالمطلقة رجعيا كالخروج من بيت الزوجية فيمنع عندهم؛ ألنها في العدة ،وسبق في هذا المطلب

من البحث بيان حرمة الخروج من البيت للمعتدة.

وأجاز الحنابلة وزفر من الحنفية السفر بالمطلقة رجعيا ،وحجتهم في ذلك أنها في حكم الزوجة ،فيجوز

السفر بها (.)1

العادة وأثرها في خروج المطلقة من بيت الزوجية:
جرت العادة منذ زمن في المجتمع على أن الزوجة بمجرد وقوع الطالق عليها تخرج من بيت الزوجية،

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب وهي :إما بطرد الزوج لها ،أو بخروجها بإرادتها المنفردة ،أو بضغط أو تدخل من

أهل الزوجة إلخراجها من بيت الزوجية ،أو بسؤال جاهل عن حكم بقائها في بيت الزوجية.

وكل ذلك يرجع إلى الجهل باألحكام الشرعية للطالق التي أمر اهلل -عز وجل-بها من أجل تماسك األسرة

والمجتمع.

وهذه العادة مخالفة لألوامر الشرعية التي أمرت بأن تبقى الرجعية في بيت الزوجية كما سبق في وجه

داللة اآلية الكريمة ،فالواجب هو التمسك بما أمرنا اهلل تعالى به ،وهو بقاء المطلقة الرجعية في بيت الزوجية؛
كي يتسنى لها الرجوع إلى بيت الزوجية ،وتحقيق المقصد من البقاء في بيت الزوجية.
رأي قانون األحوال الشخصية في وجوب البقاء في بيت الزوجية:

لم يخالف قانون األحوال الشخصية ما نص عليه القرآن الكريم ،وهو لزوم المطلقة الرجعية بيت الزوجية

في عدتها؛ لتحقيق المقصد الشرعي من بقائها في بيت الزوجية ،وهو إرجاع الزوج مطلقته إلى عصمته وعقد
نكاحه.

وقد نصت المادة  377من قانون األحوال الشخصية على ذلك ونص المادة:

"تعتد معتدة الطالق والموت في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل الفرقة ،وان طلقت أو مات

عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فو ار ."...
))1

انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)183 /3( ،
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المطلب السابع

أجرة الرضاعة والحضانة للمطلقة رجعي ا

الفرع األول -:تعريف الرضاعة والحضانة:
أولا-تعريف الرضاعة:

الرضاعة لغ اة :مصدر رضع أمه يرضعها بالكسر والفتح رضعا ،ورضاعا ،ورضاعة؛ أي امتص ثديها ،أو
ضرعها وشرب لبنه .وأرضعت ولدها فهي مرضع ومرضعة ،وهو رضيع (.)1
الرضاعة شرع ا :هو مص الرضيع من ثدي اآلدمية في وقت مخصوص (.)2
ثاني ا -:تعريف الحضانة لغ اة وشرع ا:
الحضانة لغ اة :مصدر حضن ،ومنه حضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها أو ربته (.)3
الحضانة شرعا :هي حفظ من ال يستقل بأموره ،وتربيته بما يصلحه (.)4
الفرع الثاني :األصل في مشروعية الرضاعة والحضانة:
األصل في مشروعية الرضاعة والحضانة من القرآن الكريم.
قال تعالى :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ

()5

وقال تعالى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ
ﰍﰎﰏﰐ ﰑﰒﰓ ﭼ

()6

))1

مختار الصحاح (ص )124 :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (.)223 /1

))2

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ( ،)238 /3الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني

( ،)44 /2الحاوي الكبير ( ،)344 /11المغني البن قدامة (.)191 /8
) )3مختار الصحاح (ص ، )94 :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ()43 /4
) )4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( )43 /4مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ( ،)214 /4مغني المحتاج إلى معرفة
معاني ألفاظ المنهاج (، )131 /4المغني البن قدامة (،)239 /8
) (4الطالق6 :

) (6البقرة233 :
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وجه الدللة :في اآلية األولى خطاب من اهلل تعالى صريح في مشروعية األجرة على الرضاعة ،ثم بينت
اآلية الثانية أن مدة إرضاع الولد وهي حوالن كامالن ،ثم بينت مشروعية الحضانة ،وأن األب هو المجبر
برعاية ابنه والنفقة عليه(.)1
وقد جاء في مشروعية الحضانة في قانون األحوال الشخصية في المادة  " 332أن األم النسبية أحق
بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها شرائط األهلية " ،وجاء في مشروعية
الرضاعة في القانون نفسه في المادة" 366تتعين األم إلرضاع ولدها "....

()7

فقد بينت المادتان السابقتان مشروعية الحضانة والرضاعة ،وتم ذكر أحكامهما في مواد في القانون
نفسه (.)3
الفرع الثالث :أجرة الحضانة ،والرضاعة للمطلقة الرجعية:
اختلف الفقهاء في حكم أجرة الحضانة ،والرضاعة للمطلقة رجعيا على مذهبين:
المذهب األول -:الحنفية:ذهبوا إلى أن الحاضنة ال تستحق أجرة الحضانة ،والرضاعة إن كانت زوجة،
أو معتدة من طالق رجعي ،وحجتهم في ذلك ،أنها إن كانت زوجة ،أو معتدة تستحق النفقة ،والنفقة يكون من
ضمنها أجرة الرضاعة والحضانة (.)4
المذهب الثاني :المالكية ذهبوا إلى أن األم ال تستحق أجرة على اإلرضاع ،إال لعلو منزلتها في قومها،
وتستحق األم األجرة على الحضانة ( .)4وجاء في مختصر خليل "على األم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها
بال أجر إال لعلو قدر"(.)6

) (1أحكام القرآن للجصاص ط العلمية ( ،)488 /1تفسير العز بن عبد السالم ( ،)226 /1تفسير القرطبي ( ،)163 /3تفسير
ابن عرفة ()18 /4
)(2

ذكر الفقهاء ثالث حاالت يتعين فيها على األم إرضاع ولدها وهي:
 -1إذا كان الولد ال يقبل ثدي غيرها.
 -2إذا لم يجد األب من يرضعه.

 -3إذا لم يجد األب ماال يستأجر به مرضعة للصغير .وهذه الحاالت نفسها ذكرت في القانون في المادة .366
)(3

انظر قانون األحوال الشخصية من المواد  366انظر قانون األحوال الشخصية من المواد  366إلى المادة .334

) (4الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (،)613 /3أحكام القرآن للجصاص ط العلمية ( ،)488 /1األحوال
الشخصية ألبو زهرة ،ص(.)413(،)433
) (4الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ( ،)64 /2الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ()426 /2
.)433 /2(،
)(6مختصر خليل (ص.)138 :
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المذهب الثالث :الشافعية والحنابلة:
إلى أن للحاضنة طلب أجرة الحضانة والرضاعة ،حتى لو كانت أما للصغير المحضون وفي عصمة الزوج ،
وحجتهم في ذلك أنه الزوج ال يملك االستمتاع بالمطلقة رجعيا فأوجبوا لها األجرة النقطاع الزوجية (.)1
الرأي الراجح:
ورأي الباحث في أجرة الرضاعة والحضانة ،أن المطلقة رجعيا ليس لها الحق بالمطالبة بأجرة الحضانة
والرضاعة ألنها تستحق النفقة ،وأسباب في الترجيح:
 .1أن رعاية األبناء حق واجب على الوالدين ،فمن حق الصغار على األم رعايتهم بالحضانة والرضاعة
من تلقاء نفسها بدون انتظار أجرة رضاعة وحضانة.
 .2أن نفقة األبناء واجبة على اآلباء ،فالنفقة تكون شاملة للرضاعة والحضانة.
وقد وافق قانون األحوال الشخصية ما ذهب إليه الحنفية من أن المطلقة رجعيا ال يحق لها المطالبة بأجرة
الرضاعة والحضانة لقيام الزوجية.
فقد جاء في نص المادة  363من قانون األحوال الشخصية "إذا أرضعت األم ولدها من زوجها حال قيام
الزوجية ،أو في عدة الطالق الرجعي فال تستحق األجرة على إرضاعه ."...
كما وجاء في نص المادة  336من قانون األحوال الشخصية "إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت
منكوحة أو معتدة لطال ق رجعي فال أجر لها على الحضانة ."...
ويتبين للباحث من خالل المواد القانونية أنها جاءت موافقة لمذهب الحنفية ،من أن الرجعية ليس لها أجرة
الحضانة والرضاعة؛ لقيام الزوجية الحكمية ،فإذا رفعت المعتدة الرجعية أمرها إلى القاضي طلب منه أجرة
للرضاع أو الحضانة ترد دعواها؛ لعدم استحقاق هذه األجرة لقيام الزوجية.

)(1الحاوي الكبير ( )63 /13البيان في مذهب اإلمام الشافعي ( ،)266 /11العدة شرح العمدة (ص ،)483 :المغني البن
قدامة ( ،)241 /8تفسير القرطبي (.)168 /18
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المبحث الثاني
نماذج الطالق الرجعي في المحاكم الشرعية
المطلب األول :النماذج الخاصة بالطالق الرجعي.
المطلب الثاني :النماذج الخاصة بالرجعة.
المطلب الثالث :إجراءات دعوى التفريق لعدم اإلنفاق.
المطلب الرابع :القوانين المتعلقة بعمل المحاكم الشرعية في قطاع غزة.
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المطلب األول
النماذج الخاصة بالطالق الرجعي
النموذج األول :حجة طالق رجعي بعد الدخول
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الموضوع /وثيقة طالق رجعي بعد الدخول
في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قاضي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الشرعي
حضر المكلف شرعا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وسكان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وعرف به المكلفان شرعا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وهما من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وسكان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وقرر قائال إنني أريد طالق زوجتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوسكان ـ ـ بطوعي واختياري وأنا لست مدهوشا ومتمتع
بكامل قواي العقلية فأقول زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طالق من عصمتي وعقد نكاحي طلقة
واحدة رجعية ،أطلب تسجيله وتبليغها  ،وحيث تحقق إلينا قيام الزوجية والدخول بينهما بإق ارره وافادة المعرفين
المذكورين أفهمته أنه قد وقع منه طالق رجعي ،على زوجته المذكورة وله الحق في إرجاعها لعصمته أثناء
العدة على أن يسجل ذلك رسميا لدى المحكمة الشرعية وعليها العدة ،اعتبا ار من تاريخه أدناه وقررت تبليغها
بذلك.
وحرر في
معرف وشاهد

/

/

 14هـ

الموافق
معرف وشاهد

/

/

 23م
المقرر

مالحظة مهمة :الطالق الرجعي ال يكون قبل الدخول بتاتاً ،وإنما يقع رجعيا ً بعد الدخول لما سبق من
إجماع الفقهاء ونصوص المواد القانونية.
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النموذج الثاني :
إقرار طالق من الزوج
أوالً -طلب حجة اإلقرار.
بسم هللا الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة قاضي ـــــــ الشرعي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

المحترم
وبعد :

الموضوع /طلب تسجيل حجة إقرار طالق
المستدعي /ــــــــــــــــــــــ هوية رقم ــــــمن ــــ وسكان ــــ
أعرض لفضيلتكم أن ـــــــــــــــــــــ من ــــ وسكان ــــــ هي زوجتي ومدخولتي (غير مدخولة  /غير
مختلى بها ) بصحيح العقد الشرعي وأنه بتاريخ /

/

طلقت زوجتي ــــــ المذكورة بقولي لها ــــــــــــــ

وقد أرجعتها( لم أرجعها ) لعصمتي أثناء عدتها مني .
أطلب تسجيل ذلك ،وتبليغها حسب األصول وإعطائي حجة بذلك.
وتفضلوا بقبول الحترام
/

وحرر في

المستدعي/

/

لالستعمال الرسمي:
المقرر ـــــ المذكور
شاهد ـــــــــــــــــــ من ـــــ وسكان ـــــ
شاهد ـــــــــــــــــــ من ـــــ وسكان ـــــ
عدد

سجل

صفحة

إيصال مالي ـــــــ
بتاريخ

/

/

مالحظة :المراد بطلب التسجيل هنا ما يقدمه المستدعي وهو المطلق أو وكيله للقاضي لكي يحصل
على حجة الطالق موثقة من المحكمة الشرعية.
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ثانيا ا -حجة اإلقرار بالطالق.
بسم هللا الرحمن الرحيم
الموضوع /حجة إقرار طالق
في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ــــــــــ قاضي ـــــ الشرعي
حضر المكلف شرعا ــــــــــــــــــــ من ــــــ
وسكان ــــ وعرف به المكلفان شرعا ــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ وهما من ـــــ وسكان ـــــــ
وقرر ـــــ المذكور قائال إنه بتاريخ  / /طلقت زوجتي (ومدخولتي-غير مدخولة وغير مختلى بها)
بصحيح العقد الشرعي ـــــــــــــــــ من ــــــ سكان ـــــ بقولي لها ــــــــــــــــ.
وقد أرجعتها (لم أرجعها) لعصمتي وعقد نكاحي أثناء عدتها الشرعية مني.
أطلب تسجيل ذلك ،وتبليغها حسب األصول ،جرى ذلك بطوعه واختياره ،وهو بحال معتبره شرعا ،وبحضور
المعرفين المذكورين ،وعليه وبعد التحقق قررت تسجيل طلقة واحدة ــــــــــ ل ـــــ المذكور على زوجته ــــ
المذكورة ،وتبليغها بشهادة طالق ،وعليها العدة (والعدة عليها) اعتباراً من تاريخه أدناه للعمل به واالعتماد
عليه حسب األصول.
 21م
/
/
 14هـ وفق
/
/
وحرر في
المطلق
معرف وشاهد
معرف وشاهد
رئيس القلم

الكاتب
صفحة
عدد
سجل
إيصال مالي ــــــ
/ /
بتاريخ
فهذه حجة من القاضي بما قرره المستدعي في طلبه السابق مع إيضاح القاضي للمستدعي حكم طالقه ونوعه
والعدة الواجبة على الزوجة بنا ًء على ماجاء في اإلقرار.
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القاضي الشرعي

النموذج الثالث
دعوى إثبات الطالق
أولا:دعوى إثبات الطالق
وترفع هذه الدعوى إلى المحكمة الشرعية من الزوجة إذا أنكر الزوج وقوع الطالق.
دعوى إثبات طالق
-1اإلجراء األول :تقديم لئحة الدعوى (. )1
وادعت ـــــــــــ المذكورة قائلة إنني كنت زوجة ( غير ) مدخولة ( وال مختلى بي ) بصحيح العقد
الشرعي إلى المدعى عليه ـ هذا الحاضر بموجب عقد زواج صادر من محكمة ـ الشرعية بتاريخ / /
وأنه بتاريخ  / /في بيتي /في بيت أهله قال لي زوجي المدعى عليه ـ المذكور أنت طالق أو ــــــــــ وأنه
لم يرجعني إلى عصمته وعقد نكاحه أثناء عدتي الشرعية منه ،وقد انقضت عدتي الشرعية منه بتاريخ /
 /فبنت منه بينونة صغرى( أو وحيث إنه لم يدخل ،ولم يختل بي فقد بنت منه بينونة صغرى بقوله لي أنت
طالق )وقد طالبته بتسجيل هذا الطالق إال أنه امتنع عن ذلك بدون حق وال وجه شرعي .لذلك أطلب الحكم
لي عليه بإثبات هذه الطلقة حسب الوجه الشرعي ،وسؤاله عن ذلك ،وإجراء المقتضى الشرعي .
القاضي
الكاتب
المدعى عليه
المدعية
-2اإلجراء الثاني :سؤال المدعى عليه عما جاء في الدعوى .
أ-قد يقر بما جاء في الدعوى من الزواج ،والطالق ،وعدم الرجعة ،وعليه يصدر قرار بطالقها منه طلقة
واحدة رجعية ،وانقالبها إلى بائنة بعدم إرجاعه لها أثناء العدة.
ب-قد يقر بالزواج والطالق والرجعة وعليه يصدر قرار بطالقها طلقة رجعيه واثبات الرجعة وبقائها
على عصمته.
ج-قد يقر بالزواج ،وينكر الطالق ،وتكلف المدعية عندئذ بإثبات الدعوى ببينة خطية ،أو شهادة شهود،
فإن عجزت يصبح من حقها تحليفه اليمين الشرعية ،ويحكم بمقتضى الحلف أو النكول.
اإلجراء الثالث :تكليف المدعية بإثبات الدعوى عند إنكار المدعى عليه الدعوى.
كلفت المدعية بإثبات دعواها ،فأبرزت وثيقة عقد زواج فكلفت بإثبات باقي دعواها فقالت :ال بينة لي
أطلب تحليفه اليمين الشرعية :
كلف المدعى عليه بحلف اليمين الشرعية بعد تصويرها له ،وتحذيره من عاقبتها ،فحلفها بقوله ( :وهللا
العظيم المنتقم الجبار أنني ما طلقت زوجتي المدعية ـ ال بقولي لها أنت طالق ،وما كررت هذا اللفظ ،وما
طلقتها طالقا رجعيا ،وال بائنا ،وال معلقا ،وال منجزا ،وال أي نوع من أنواع الطالق ،وال تزال الزوجية
الصحيحة الشرعية قائمة بيننا حتى اآلن ) فإذا حلف حكم برد الدعوى
ثانيا ا -قرار القاضي بالتفريق (الحكم)
ويختلف الحكم حسب اإلجراء الذي حدث بالدعوى.
بناء على الدعوى ،والطلب ،واإلقرار ،وعمال بالمواد  39،38،18،16من أصول المحاكمات الشرعية
 ،وحيث أقر المدعى عليه ـ المذكور أنه طلق زوجته المدعية ـ المذكورة بقوله لها ــ بعد الدخول  /قبل الدخول
أو الخلوة  ،فقد حكمت للمدعية ـ المذكورة على المدعى عليه ـ المذكور بطالقها منه طلقة واحدة ــ (انقلبت
إلى بائنة بينونة صغرى بعدم إرجاعه لها أثناء عدتها الشرعية منه ) ( أو طلقة واحدة رجعية/بائنة) وعليها
العدة ( وال عدة عليها ) اعتبارا من تاريخه أدناه ،وله حق إرجاعها لعصمته ،وعقد نكاحه أثناء عدتها الشرعية
منه  ،ولها حق التزوج بمن تشاء من المسلمين األكفاء بعد انقضاء عدتها الشرعية منه وبعد اكتساب هذا الحكم
الدرجة القطعية وضمنته الرسوم والمصروفات القانونية و ـ دنانير أردنية أجرة أتعاب محامي المدعية حكما
وجاهيا بحق المتداعيين قابال لالستئناف أفهمته لهما في المجلس ،ويجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن

))1

اإلجراءات القضائية للشيخ محمد ناجي فارس
122

تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل قوة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى
طلب منها ذلك طبقا لنصوص القانون .
211 / /م
14 /هـ وفق
/
وحرر في
القاضي
الكاتب
المدعى عليه
المدعية
مالحظة مهمة:
-1قضايا الطالق من قضايا الحسبة (فيها حق هلل تعالى) التي تستأنف من قبل المحكمة.
-2إثبات الطالق إن كان السير بحق المدعى عليه غيابيا ً يكون باآلتي:
-3عند العجز عن البينة طلب تحليفه اليمين الشرعية
-2شهادة الشهود
-1عقد الزواج
بمذكرة حضور
فيتبين للباحث من خالل السير في إجراءات الدعوى المتبعة في المحاكم الشرعية ،أنها تسير وفق الشروط
الشرعية الصحيحة ،في طريقة عرض الئحة الدعوى ،وسؤال المدعى عليه عن الدعوى ،فإذا أقر الزوج
بالدعوى فيحكم عليه بالطالق ،وإذا لم يقر ،طلب القاضي من الزوجة إثبات دعواها بالطرق الشرعية
الصحيحة ،وهي البينة ،أو تحليفه اليمين فيقضي القاضي بمقتضى الحلف أو النكول.
بعد صدور الحكم يعطى كال المتداعيين فرصة إلعادة النظر في الدعوى ،إن رأى أحدهم أن محكمة أول
درجة لم تسير وفق األصول المتبعة في المحاكم الشرعية ،فيرفع دعواه إلى محكمة االستئناف الشرعية،
ويكون عندهم فرصة أخرى ،وهي الدرجة الثالثة واألخيرة في المحاكمة وهي المحكمة العليا الشرعية.
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المطلب الثاني
النماذج الخاصة بالرجعة
النموذج األول
إقرار رجعة
أولا -طلب تسجيل اإلقرار
بسم هللا الرحمن الرحيم
المحترم
صاحب الفضيلة قاضي ــــــ الشرعي
وبعد:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الموضوع /طلب تسجيل حجة إقرار رجعة
المستدعي /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوية رقم ــــــــــــــــــــــــــ
من ـــــــــــــــــــــــــــــ وسكان ــــــــــــــــــــــــــ
أعرض لفضيلتكم أن ــــــــــــــــــ هي زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي ،وكنت قد طلقتها بتاريخ
طلقة واحدة رجعية لدى محكمة ـــ الشرعية بشهادة طالق رقم ــــ وهي الزالت في العدة وإنني قد
/ /
 ،أطلب تسجيل إقراري،
/ /
أرجعتها إلى عصمتي وعقد نكاحي خالل عدتها الشرعية بتاريخ
وإعطائي حجة بذلك ،وتبليغها حسب األصول.
وتفضلوا بقبول االحترام
المستدعي/
/ /
وحرر في
لالستعمال الرسمي:
المقرر ـــــ المذكور
شاهد ــــــــــــــــــ من ـــــ وسكان ـــــ
شاهد ــــــــــــــــــ من ـــــ وسكان ـــــ
صفحة
عدد
سجل
/ /
بتاريخ
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ثانيا ا -حجة إقرار الرجعة
بسم هللا الرحمن الرحيم
الموضوع /حجة إقرار رجعة
في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ــــــــــــــــــــــــــ قاضي ـــــــــــــــــــــــــــ الشرعي
حضر المكلف شرعا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــ.
وسكان ــــــ وعرف به المكلفان شرعا ــــــــــــــــ.
وهما من ـــــ وسكان ـــــ التعريف الشرعي.
وقرر ـــــ المذكور قائال إنني كنت قد طلقت زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي ــــــــــــــــــــــ
لدى محكمة ـــ شهادة رقم ــــــ
/
من ــــــ وسكان ـــــ طلقة واحدة رجعية بعد الدخول بتاريخ /
وإنني قد أرجعتها إلي عصمتي وعقد نكاحي بتاريخ / /
أطلب تسجيل إقراري ،وإعطائي حجة بذلك ،وتبليغها حسب األصول ،جرى ذلك بطوعه ،واختياره،
وهو بحال معتبره شرعا وبحضور المعرفين المذكورين  ،وعليه قررت تسجيله للعمل به ،وتبليغها بذلك
حسب األصول .
معرف وشاهد
معرف وشاهد
المقرر
الكاتب
بتاريخ

رئيس القلم
/

/

القاضي الشرعي

م
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النموذج الثاني :حجة رجعة
أولا -طلب التسجيل.
بسم هللا الرحمن الرحيم
المحترم
صاحب الفضيلة قاضي ـــــــ الشرعي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد:
الموضوع /طلب تسجيل حجة رجعة
المستدعي /ــــــــــــــــــــــ هوية رقم ــــــ
من ـــــ وسكان ـــــ
أعرض لفضيلتكم أن ـــــــــــــــــــ من ـــــــ وسكان ــــــ هي زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي،
لدى محكمة ــــــ الشرعية ،وال زالت في
/
/
وأنني كنت قد طلقتها طلقة واحدة رجعية بتاريخ
عدتها مني ،وإنني أرغب في إرجاعها إلى عصمتي وعقد نكاحي  ،أطلب تسجيل ذلك ،وإعطائي حجة رجعه
وتبليغها حسب األصول.
وتفضلوا بقبول االحترام
المستدعي/
/ /
وحرر في
لالستعمال الرسمي:
المقرر ـــــ المذكور
شاهد ـــــــــــــــــــ من ـــــ وسكان ــــ
شاهد ـــــــــــــــــــ من ـــــ وسكان ــــ
/
/
بتاريخ
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ثانيا ا  :حجة الرجعة
بسم هللا الرحمن الرحيم
الموضوع /حجة رجعة
في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ــــــــــ قاضي ـــــ الشرعي
حضر المكلف شرعا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــ
وسكان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعرف به المكلفان شرعا ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ وهما من ــــــــــــــــــــــــــــــــ وسكان ــــ
وقرر ــــ المذكور قائالً أنني كنت قد طلقت زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي ــــــــــــــــــ من
وحيث إنها ما زالت في
/ /
ـــــ وسكان ـــــ طلقة واحدة رجعية لدى محكمة ـــــ الشرعية بتاريخ
عدتها الشرعية مني ،وأرغب في إرجاعها ،فإنني أقول في هذا المجلس أرجعت زوجتي ـــــــــــــــــ إلى
عصمتي وعقد نكاحي  ،أطلب تسجيل ذلك وتبليغها حسب األصول  ،وعليه وحيث صدر منه هذا اإلقرار
وهو بحال معتبره شرعا فقد أفهمته أن زوجته ــــــ المذكورة قد عادت إلى عصمته وعقد نكاحه إن كانت ال
تزال فى عدتها الشرعية منه ،وتقرر تبليغها بذلك حسب األصول .
 21ميالدية
/
/
 14هجرية الموافق
/
/
وحرر في
المقرر
معرف وشاهد
معرف وشاهد
الكاتب
بتاريخ

رئيس القلم
/

القاضي الشرعي

/

الفرق بين الحجة واإلقرار بالرجعة:
يظهر الفرق بين حجة الرجعة واإلقرار بالرجعة ،في أن الحجة تكون مقدمة من الزوج في حال وجوده
فقط دون داعي لوجود الزوجة ،وهذه الحجة شرطها أن تقدم في العدة ،فال حجة للزوج بعد انقضاء العدة.
أما اإلقرار بالرجعة يكون في حضور الزوجة ،والمصادقة منها على اإلقرار الذي أقربه الزوج،وهذا
بحاجة إلى شهود ،وخاصة إن كان اإلقرار بعد العدة دفعا ً لتواطؤ الزوجان ،وال فرق بين أن يكون اإلقرار
بالرجعة في العدة ،أو بعد انقضاء العدة إن صادقت عليه الزوجة.
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ثالثا ا :حجة رجعة بعد حكم تفريق لعدم اإلنفاق.
بسم هللا الرحمن الرحيم
الموضوع  /حجة رجعة بعد حكم تفريق لعدم اإلنفاق.
في المجلس الشرعي المعقود لدى أنا ــــــــــ قاضي ـــــ الشرعي
حضر المكلف شرعا ـــــــــــــــــــ من ــــــــوسكان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعرف به المكلفان شرعا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وهما من ـــــ وسكان ـــــــــــــــــــــــــــ
وقرر ـــــ المذكور قائال إنني زوج وداخل بصحيح العقد الشرعي إلى ـــــ
ـــــــــــــــــــ من ــــــ وسكان ــــــ وكانت قد حصلت على حكم تفريق بيني وبينها لعدم إنفاقي عليها في
القضية أساس /
بطلقة واحدة رجعية ،وأن لي الحق في إرجاعها
/ /
لدى محكمة ــــــ الشرعية بتاريخ
لعصمتي وعقد نكاحي إن قمت باإلنفاق عليها.
بإيصال رقم ــــــــــ علما أنها ال تزال في عدتها الشرعية مني ،وأرغب في إرجاعها لعصمتي وعقد
نكاحي ،فإنني أقول في هذا المجلس أرجعت زوجتي ـــــ بنت
ـــــــــــــــــ إلى عصمتي وعقد نكاحي وأطلب تسجيل ذلك ،وإعطائي حجة رجعة شرعية ،وتبليغها بحجة
الرجعة حسب األصول.
وعليه وحيث صدر هذا اإلرجاع من ــــ المذكور بالصفة الشرعية وهو بحال معتبرة شرعا بعد أن أثبت
أثناء
أنه دفع النفقة المتراكمة عليه لزوجته ـــــ المذكورة لدى دائرة إجراء محكمة ــــــــ بتاريخ / /
عدتها الشرعية منه.
فقد أفهمته أن زوجته ـــــ المذكورة قد عادت لعصمته وعقد نكاحه اعتباراً من تاريخه أدناه ،وقررت
/
/
تسجيله للعمل به ،واالعتماد عليه ،وتبليغ الزوجة بحجة الرجعة حسب األصول ،وحرر في
 21م
/
/
 14هـ وفق
المقرر
شاهد
شاهد
القاضي الشرعي
رئيس القلم
الكاتب
فيتضح من الحجة أنها خاصة بالرجعة بعد الفرقة من التطليق لعدم اإلنفاق ،فإذا أنفق الزوج على زوجته
خالل أشهر العدة ،يحق له إرجاعها بعد تقديم الطلب إلى القاضي.
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المطلب الثالث
إجراءات دعوى التفريق لعدم اإلنفاق.
أولا -اإلجراءات المتبعة في الدعوى (.)1
تتخلل دعوى التفريق لعدم اإلنفاق إجراءات كغيرها من الدعاوي الموجودة بالمحاكم الشرعية ،وهذه
اإلجراءات كاآلتي.
-1الدعاء:
وادعت المذكورة قائلة إنني زوجة (غير) مدخولة بصحيح العقد الشرعي إلى المدعى عليه ـ هذا الحاضر
وال تزال الزوجية الصحيحة الشرعية قائمة بيننا حتى اآلن  ،وكان قد حكم لي عليه بنفقة زوجية قدرها ـ
دينارا أردنيا بموجب حكم صادر من محكمة ـ الشرعية بتاريخ  / /في القضية أساس  ، /وقد نفذت
حكم النفقة عليه لدى دائرة إجراء محكمة ـ في القضية اإلجرائية رقم  /بتاريخ  / /وصدر عليه
األمر بتنفيذ الحكم إال أنه لم يدفع لي شيئا من النفقة المفروضة لي عليه  ،ولم يحلني بالنفقة على أحد ألستوفي
منه  ،وقد طالبته بالنفقة بكل الطرق فامتنع بدون حق ،وال وجه شرعي ،وال عذر مقبول قاصدا اإلضرار بي
 ،مما اضطرني إلصدار أمر حبس ضده بتاريخ / /
صادر من ـ علما أنه رجل موسر ،ومتكسب ،وكسبه يكفيه وزيادة ،وقادر على دفع النفقة المذكورة،
وال يوجد له مال ظاهر ،أو وديعة عندي يمكن تحصيل النفقة منها ،وقد تضررت فعال من عدم إنفاقه علي
من تاريخ فرض النفقة المذكور وحتى اآلن.
لذلك أطلب الحكم لي عليه بالتفريق بيني وبينه بطلقة واحدة رجعية/بائنة لعدم إنفاقه علي وتضمينه الرسوم
والمصروفات القانونية وسؤاله وإجراء المقتضى الشرعي.
القاضي
الكاتب
المدعية
-3سؤال المدعى عليه عما جاء في الدعوى:
أ-أجاب مصادقا على دعوى المدعية ،وأنكر أنه موسر ،وقال :إنه مدين ،وال يعمل ،وغير قادر على دفع
النفقة .يكلف بإثبات اإلعسار الطارئ.
ب-أجاب مصادقا على الدعوى ،وقال أطلب إمهالي لجلسة أخرى لدفع شيء من النفقة.
-4اإلثبات من المدعية
أ-تكلف المدعية بإبراز حكم النفقة ،ومشروحات دائرة اإلجراء ،وأمر الحبس.
أبرزت المدعية المستندات المطلوبة ،تبين أنها جميعا مطابقة لما جاء في الئحة الدعوى ،وجميعها
مستندات رسمية موقعة ومصدقة مستوفاة الرسوم حسب األصول حفظت في ملف الدعوى.
ب-إثبات باقي الدعوى:
أثبت باقي دعواي بشهادة كل واحد من المكلفين شرعا ـ و ـ و ـ و ـ وال شاهد لي سواهم أطلب سماع
شهادة من حضر منهم ،فنودي للشهادة وأدائها على الشاهد ـ فحضر وهو مكلف شرعا بسؤاله عن اسمه أجاب
أن اسمي ـ بن ـ من ـ وسكان ـ وعمري ـ وصنعتي ـ وقرابتي بالمتداعيين ـ وشهد لدينا منفردا بمواجهة
المتداعيين بعد أن حلف اليمين الشرعية بقوله( :وهللا العظيم ما أشهد إال الحق ) وشهد بلفظ أشهد هلل العظيم
(وتكون الشهادة حسب ما جاء في الئحة الدعوى ).
مالحظة :يجب أن تكون الشهادة من شاهدين كحد أدنى طبق دعوى المدعية.
كلفت المدعية بإحضار باقي الشهود فقالت :إن نصاب الشهادة قد اكتمل بشاهدين ،وأكتفي بمن شهد،
وأغض النظر عن باقي الشهود.
-5اإلعذار بدفع النفقة خالل شهر من تاريخه:
أ-إعطاء المدعى مهلة شهر حتى يقوم بدفع النفقة.
))1

اإلجراءات القضائية محمد ناجي فارس.
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وبناء عليه يأمر القاضي المدعى عليه ـ المذكور بدفع النفقة المطلوبة منه للمدعية ـ المذكورة خالل شهر
من تاريخه أدناه ،وإن لم يقم بالدفع خالل هذه المدة فإن المحكمة ستطلق عليك زوجتك المدعية المذكورة طلقة
واحدة رجعية؛ لعدم إنفاقك عليها ،وعليه أجلت الدعوى ليوم ـ وفق  / /الساعة ـ وفهم لهما
وحرر في . / /
ب-النظر في المهلة التي أمهله إياها القاضي.
في الوقت المعين حضر المتداعيان المذكوران ،وطلبا إجراء المقتضى الشرعي باإلطالع على أوراق
الدعوى ،تبين أن مدة اإلعذار المذكورة قد انتهت ،ولم يقم المدعى عليه ـ المذكور بدفع النفقة المطلوبة منه
لزوجته المدعية ـ المذكورة ولم يقدم للمحكمة ما يثبت ذلك
ثانيا ا -قرار القاضي بالتفريق لعدم اإلنفاق.
بناء على الدعوى ،والطلب ،واإلقرار ،والبينة الرسمية ،والشرعية ،وعمال بالمواد
83،81،48،46،39،38،18،16من قانون أصول المحاكمات الشرعية و 92من قانون حقوق العائلة ،وحيث
أقر المدعى عليه ـ المذكور أنه لم يدفع لزوجته المدعية ـ المذكورة شيئا من النفقة المفروضة لها عليه  ،وحيث
أعذر بدفع النفقة حسب األصول ولم يدفع  ،وحيث أثبتت المدعية باقي دعواها بالبينة الشرعية  ،وحيث إنه
ممتنع عن دفع النفقة بال سبب شرعي ،وال عذر مقبول  ،فقد حكمت للمدعية ـ المذكور على زوجها المدعي
ـ المذكور بتطليقها منه طلقة واحدة رجعية/بائنة ،وعليها العدة ،وذلك اعتبارا من تاريخه أدناه  ،وله حق
مراجعتها خالل عدتها الشرعية منه ،في حال إنفاقه عليها  ،ولها حق التزوج بمن تشاء من المسلمين األكفاء
بعد انقضاء عدتها الشرعية منه ،وبعد اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وضمنته الرسوم والمصروفات
القانونية و ـ دينارا أردنيا أجرة أتعاب محامي المدعية حكما وجاهيا بحق المتداعيين قابال لالستئناف فهمته
لهما في المجلس ،ويجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى كل سلطة وكل
قوة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا لنصوص القانون .
211 / /م
14 /هـ وفق
/
وحرر في
القاضي
الكاتب
المدعى عليه
المدعية
والذي يتبين من هذا النموذج الخاص بدعوى التفريق لعدم اإلنفاق ،يتبين أن المدعى عليه يعطى أكثر
من فرصة إلزالة الضرر عن الزوجة المدعية ،واإلنفاق عليها حسب الوجه الشرعي ،لكن المدعى عليه ال
يستجيب لتلك الفرص ،فوجب إزالة الضرر عن الزوجة بالتفريق بينهما بطلقة رجعية واحدة  ،ويعطى بعد
التفريق فرصة أخرى وهي اإلنفاق عليها مدة العدة ،فإن لم ينفق عليه في هذه المدة بانت منه الزوجة بينونة
صغرى بانتهاء العدة.
مالحظة هامة:
إذا كان االدعاء يتضمن أن المدعية زوجة وغير مدخولة وال مختلى بها بصحيح العقد الشرعي  ،يكون
الطلب بالتفريق بطلقة واحدة بائنة بينونة صغرى ،وليس بطلقة واحدة رجعية  ،وعليه يتضمن الحكم وال عدة
عليها ،وال يحق له إرجاعها إال بمهر وعقد جديدين  ،ولها أن تتزوج من تشاء من المسلمين األكفاء بعد
اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .
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المطلب الرابع
القوانين المتعلقة بعمل المحاكم الشرعية في قطاع غزة
تتكون منظومة األحوال الشخصية للمسلمين المطبقة في قطاع غزة من قانون األحوال الشخصية الصادر
في زمن الحكم العثماني لفلسطين سنة  1336ه ،والمستمد في أغلب مواده من مذهب السادة األحناف ،وقانون
حقوق العائلة الصادر باألمر رقم ( )333لسنة  ،1344ويتبع ذلك قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ()12
لسنة  1364الصادر عن الحاكم العام لقطاع غزة ،والمواد المكملة له من مجلة األحكام العدلية ،وتحكم هذه
المنظومة األحوال الشخصية للمسلمين من زواج ،وطالق ،وحقوق ،والتزامات زوجية ،كما تنظم أمور نسب
األبناء وحقوقهم على اآلباء ،والميراث ،والوصايا ،وغير ذلك من األحوال الشخصية للمسلمين ،وهي المستندة
باألساس إلى مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان.
أولا :قانون األحوال الشخصية على مذهب اإلمام أبي حنيفة ،والصادر في زمن الحكم العثماني لفلسطين
سنة  1336ه:
وهو قانون شامل لكل مسائل األحوال الشخصية ،ويتكون من ( )649مادة موزعة على ثمانية وخمسين
قسما ،تتناول في القسم األول وحتى الثالث والعشرين قضايا الزواج ،وشروطه ،وموانعه ،والكفاءة ،والمهر،
والنفقة ،أما القسم الرابع والعشرين وحتى الثاني والثالثين فيبحث في قضايا الطالق ،وأنواعه ،وآثاره ،والخلع،
والتفريق بحكم القاضي ،وأحكام العدة الشرعية ،ويتعرض في القسم الثالث والثالثين وما بعده لنسب األوالد،
وأحكام اللقيط وما يجب على الوالد لألوالد ،والرضاعة ،والرضاع الموجب لتحريم النكاح ،والحضانة ،والنفقة
الواجبة لألوالد على اآلباء ،والنفقة الواجبة للوالدين على األبناء ،ونفقة ذوي األرحام ،ومن ثم والية األب الوصي،
والحجر ،والهبة ،والوصايا ،وتصرفات المريض ،وأحكام المفقود ،وينتهي هذا القانون بتقنين أحكام المواريث.
ثانيا ا -:قانون حقوق العائلـــة الصادر في عهد اإلدارة المصرية لقطاع غزة سنة 1554م
ويعد هذا القانون الجزء الثاني من منظومة األحوال الشخصية ،وهو قانون حقوق العائلة الصادر بمقتضى
األمر رقم ( )333بتاريخ  1344/1/26عن الحاكم اإلداري العام للمنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية
بفلسطين بعد نكبة العام 1348م ،والتي عرفت فيما بعد بقطاع غزة ،حيث كان للحاكم اإلداري العام صالحيات
تشريعية بمقتضى المرسوم الجمهوري والسلطة المخولة له من وزير الحربية المصرية.
ويتكون هذا القانون من ( )124مادة موزعة على بابين ،يعالج الباب األول منه أمور الزواج ،والخطبة،
وأهلية الزواج ،والممنوع الزواج منهن ،وكل ما يتفرع ،ويتعلق بذلك بما في ذلك حقوق الزوجة على الزوج .أما
الباب الثاني فيتناول االفتراق بين الزوجين ،والطالق ،والتفريق بحكم القاضي ،وأحكام العدة الشرعية للمطلقات،
واألرامل ،والنسب ،والحضانة ،وأحكام المفقود.
وقد جاء هذا القانون مختص ار ومعتمدا بالدرجة األولى على قانون األحوال الشخصية في معالجة األمور التي
لم ترد فيه ،وعلى األخص أحكام الميراث ،والوصية ،والهبة ،والحجر.
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ثالثاا :قانون أصــــول المحـاكمات الشرعيــــة رقم ( )17لسنة  1662الصادر عن الحاكم العام لقطاع غزة:
قانون أصول المحاكمات الشرعية ،هو عبارة عن القواعد واإلجراءات التي تحكم عمل المحاكم الشرعية
في سبيل تطبيق قوانين األحوال الشخصية ،ويبين ترتيب المحاكم الشرعية في قطاع غزة ،واختصاصاتها،
وكيفية السير في القضايا الشرعية ،وطرق الطعن فيها ،وتنفيذ أحكامها ،بمعنى أنه الخطوات العملية التي تظهر
قانون األحوال الشخصية للوجود ،وتجعل الحقوق المحكوم بها قابلة للتطبيق ،وهذا القانون ال يقل أهمية عن
قوانين األحوال الشخصية.
وقانون أصول المحاكمات الشرعية يتكون من( )242مادة ،تتناول :المحاكم الشرعية االبتدائية ،واختصاصاتها،
ومحكمة االستئناف العليا الشرعية واختصاصها.
رابعا :مجلة األحكام العدلية
مجلة األحكام العدلية هي القانون المدني العثماني ،ويطبق في المحاكم الشرعية من مواد هذا القانون المواد
التي تتعلق بالحجر ،والوكالة ،والقضاء ،باإلضافة إلى القواعد الكلية الفقهية ،وهي المواد المائة األولى في
المجلة.
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وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:

الخاتمة

أولا :النتائج:

في ختام هذا البحث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وهي كاآلتي:
 -2توصلت الدراسة إلى أن أحكام الطالق في الشريعة اإلسالمية تبين مدى عدل وشمولية أحكام الشريعة

اإلسالمية لكل زمان ومكان ،وهو بخالف الشرائع الوضعية التي يملؤها الظلم ،والتحكم في اإلرادة البشرية بوجه
غير عادل.

 -3بينت الدراسة أن األحكام الخاصة بالطالق في المحاكم الشرعية في غالبيتها مستمدة من الفقه الحنفي.
 -4أظهرت الدراسة أن الطالق تعتريه األحكام التكليفية الخمسة من :واجب ،ومندوب ،وحرام ،ومكروه،

ومباح على الوجه المبين في البحث.

 -4توصلت الدراسة إلى أن األصل بالطالق إن كان بغير مسوغ شرعي الحظر ،لما فيه من الظلم للزوجة

التي أنصفتها الشريعة اإلسالمية.

 -6أكدت الدراسة أنه ال يجوز القول بحرمة الزوجة بعد طالقها من الزوج إال بالرجوع إلى الجهات

المختصة.

 -9بينت الدراسة أن اللفظ الكنائي في الطالق ال يسأل عنه إال الزوج ،وال يجوز من غيره مهما كانت

فصاحته؛ ألن الزوج أعلم بما يقصد.

 -8أكدت الد ارسة أن ألفاظ الكناية ال يقع بها الطالق بمجرد اللفظ.

 -3أظهرت الدراسة أن الطالق الرجعي يوجب الحرمة وزوال الملك عند انقضاء العدة وفي الحال ،يبقي
الحل للزوج لمراجعة زوجته خالل فترة العدة.

 -13بينت الدراسة أن كل طالق يقع رجعيا إال المكمل للثالث ،والطالق قبل الدخول ،والطالق على

مال وما نص القانون على كونه بائنا.

 -11إن اختالف الفقهاء في أحكام الطالق الرجعي يرجع إلى تفسير مفهوم الطالق الرجعي هل يرفع

أحكام النكاح ،أو يبقيها على نفس الحالة فيما لو كانت الزوجية قائمة.

 -12بينت الدراسة أن حكمة مشروعية التفريق لعدم اإلنفاق تتجلى في كون الفرقة الواقعة طالقا رجعيا،

وهو ما أقره قانون األحوال الشخصية حفاظا على المجتمع ،واعطاء الفرصة للزوج كي يراجع زوجته.

 -13أظهرت الدراسة أن ما تسير عليه المحاكم الشرعية من إجراءات في دعوى التفريق لعدم اإلنفاق،

تتمثل في إعطاء أكثر من فرصة للزوج كي يراجع زوجته ؛ حماية لألسرة من الضياع.

 -14توصلت الدراسة إلى أن إثبات الطالق في المحاكم الشرعية من جهة الزوج يكون سهال بيد الزوج؛

ألنه هو من يباشر الطالق ،أما من جهة الزوجة ففيه نوع من الحرج؛ كون إثباتها للطالق في هذه الحالة

يحتاج إلى دعوى قضائية.
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 -14بينت الدراسة وجوب توثيق الطالق باإلشهاد عليه أمام لجنة شرعية مختصة.
 -16أظهرت الدراسة أ ن الدافع والسبب الرئيسي وراء عدم توثيق الطالق في المحاكم الشرعية من قبل

الزوج هو الرسوم والتكاليف الباهظة في حجة توثيق الطالق.

 -19بينت الدراسة أن االنتقال من بيت الزوجية بعد الطالق الرجعي ال داعي له ،السيما أن النصوص

الشرعية وحكمة الشارع تحتم على الزوجة البقاء في بيت الزوجية؛ لعل ذلك يكون سببا في إرجاعها إلى عصمة

الزوج  ،حيث إن خروج الزوجة من بيت الزوجية بعد الطالق الرجعي عادة مخالفة للشرع ينبغي إلغاؤها.

 -18بينت الدراسة أن تغير الزمان وفساد الذمم يفتح أبوب االجتهاد الفقهي في كثير من القضايا ،مثل

األحكام المتعلقة بالطالق من رجعة ،واشهاد ،وغيرها.

 -13إن أكثر األسباب المعاصرة لوقوع الطالق بصورة ملحوظة في المجتمع الفلسطيني وقطاع غزة

بشكل خاص ،هو ما شهدته األعوام األخيرة المنصرمة من زواج ما يسمى بالجمعيات الخيرية لتيسير الزواج
وهي بالفعل -حسب اطالعي-جمعيات ربحية ،تقوم بإغراء الشباب في الزواج .وبعد فترة وجيزة من حفل زفافه
تقوم الجمعية بمطالبة الزوج بسداد ما عليه من ديون للجمعية ،فأول ما يلجأ إليه الزوج لسداد تلك الديون طلب

الحلي (الذهب) من الزوجة ،مما يسبب الشحناء والبغضاء بين الزوجين ،وبعد ذلك فتصل قد تصل بهم األمور
إلى الطالق.
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ثاني ا -التوصيات.

 -1عقد لجان شرعية مختصة للنظر في األحكام المستجدة في بالطالق الرجعي بشكل خاص ،وعقد

دورات توعوية للمتزوجين؛ لتوعيتهم باألحكام الشرعية الخاصة بالطالق.

 -2ال ينبغي الوقوف على مواد القانون التي وضعت منذ زمن ،بل البد من سن قوانين جديدة وفق أحكام

الشريعة اإلسالمية تتوافق مع الواقع الذي نعيشه اليوم.

 -3توعية األزواج بالتوجه لدار اإلفتاء لمعرفة الحكم الشرعي من لفظ الطالق الذي أوقعه الزوج ،وتوزيع

منشورات خاصة بأحكام الطالق الرجعي على األزواج لتوعيتهم.
لهم.

 -4يجب على الجهات المسؤولة رعاية األجيال الشابة ،وخاصة المتزوجين ،وتوفير سبل العيش الكريم
 -4عدم االلتفات إلى ما يثار من الدعوات إلى عدم وقوع الطالق الشفوي ،بحجة عدم اإلشهاد؛ ألنه هذا

مخالف إلجماع العلماء من عصر رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -إلى يومنا هذا.

-6بالنسبة للزواج الذي يتم عن طريق الجمعيات الربحية ،ينبغي أن يكون وفق معايير محددة ،وأن تدرس
الحالة التي تتقدم إلى الجمعية لمساعدتها ،فيجب أن تكون الدراسة والموافقة على مساعدته في الزواج
مبنية على قدرته على سداد األقساط التي تصبح مستحقة عليه بعد زفاف زوجته إليه.
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أولا-القرآن الكريم.

المراجع

ثانيا-كتب التفسير:

 -1أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ،أحكام القرآن ،المحقق :عبد السالم محمد علي شاهين،

دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى1414 ،هـ1334/م .

 -2أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي،

أحكام القرآن الكريم ،تحقيق :الدكتور سعد الدين أونال ،مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقف الديانة التركي،

استانبول الطبعة :األولى ،المجلد  1416 : 1هـ  1334 -م المجلد  1418 : 2هـ  1338 -م.

-3أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ،الجامع ألحكام

القرآن = تفسير القرطبي ،تحقيق :أحمد البردوني وابراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاهرة ،الطبعة:
الثانية1384 ،هـ  1364 -م.

 -4علي بن محمد بن علي ،أبو الحسن الطبري ،الملقب بعماد الدين ،المعروف بالكيا الهراسي الشافعي،

أحكام القرآن ،المحقق :موسى محمد علي ،وعزة عبد عطية ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة :الثانية،
 1434ه.

 -4أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)،

المحقق :محمد حسين شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون – بيروت ،الطبعة:
األولى  1413 -هـ.

-6القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد األزدي البصري ثم البغدادي المالكي

الجهضمي ،أحكام القرآن ،المحقق :عامر حسن صبري ،دار ابن حزم – بيروت ،الطبعة :األولى1426 ،هـ،
2334م.

-9القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي المعافري اإلشبيلي المالكي ،أحكام القرآن ،راجع أصوله وخرج
أحاديثه وعلَّق عليه :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ
 2333-م.

-8أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم ،الملقب بسلطان العلماء ،تفسير القرآن (وهو اختصار
لتفسير الماوردي) ،المحقق :الدكتور عبد اهلل بن إبراهيم الوهبي ،دار ابن حزم – بيروت ،الطبعة :األولى،
1416هـ1336 /م.

-3محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني (المتوفى1243 :هـ) ،فتح القدير،الناشر :دار ابن

كثير ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بيروت ،الطبعة :األولى  1414 -ه

136

ثالث ا-كتب السنة النبوية:

 -1أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار المعرفة
-بيروت ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :محب

الدين الخطيب عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،بدون تاريخ.

 -2أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السج ْستاني ،سنن أبي داود،

المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت ،بدون تاريخ.

-3أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،المحقق:

شعيب األرناؤوط -عادل مرشد ،وآخرون إشراف :د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،طبعة مؤسسة الرسالة،
بدون تاريخ.

 -4أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري

المعروف بابن البيع ،المستدرك على الصحيحين ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية –
بيروت الطبعة :األولى1333 ،م

 -4ابن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد ،سنن ابن ماجه ،تحقيق :محمد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية -فيصل عيسى البابي الحلبي ،عدد األجزاء  ،2بدون تاريخ.

-6مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني ،موطأ اإلمام مالك ،صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق

عليه :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان طبعة 1436 :هـ .

-9محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري الجعفي ،صحيح البخاري ،المحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر،

دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم :محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األولى1422 ،هـ

-8أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندي ،مسند

الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي) ،تحقيق :حسين سليم أسد الداراني ،دار المغني للنشر والتوزيع ،المملكة
العربية السعودية الطبعة :األولى 1412 ،هـ  2333-م.

-3مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم ،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء

التراث العربي – بيروت ،عدد األجزاء  ،4بدون تاريخ.
رابعا-كتب األصول:

 -1أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي اآلمدي (المتوفى631 :هـ) ،اإلحكام

في أصول األحكام المحقق :عبد الرزاق عفيفي ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت-دمشق-لبنان ،عدد
األجزاء ،3 :بدون تاريخ.

 -2أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى446 :هـ) ،اإلحكام في

أصول األحكام ،المحقق :الشيخ أحمد محمد شاك ،قدم له :األستاذ الدكتور إحسان عباس ،الناشر :دار اآلفاق

الجديدة ،بيروت ،عدد األجزاء ،8 :بدون تاريخ.
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 -3عبد الوهاب خالف (المتوفى1394 :هـ) ،علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع ،الناشر :مطبعة
المدني «المؤسسة السعودية بمصر» ،بدون تاريخ.
عدد األجزاء.1 :

 -4أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى434 :هـ) ،المستصفى تحقيق :محمد عبد السالم
عبد الشافي الناشر :دار الكتب العلمية ،بدون تاريخ.

 -4محمد الخضري ،أصول الفقه ،الطبعة الثانية ،بدون تاريخ.

خامس ا-كتب الفقه:
الفقه الحنفي:

ُّغدي ،حنفي (المتوفى461 :هـ) ،النتف في الفتاوى ،المحقق:
 -1أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الس ْ
المحامي الدكتور صالح الدين الناهي ،الناشر :دار الفرقان  /مؤسسة الرسالة -عمان األردن  /بيروت لبنان
الطبعة :الثانية.1384 – 1434 ،

 -2ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ،رد المحتار على الدر المختار،

دار الفكر-بيروت ،الطبعة :الثانية1412 ،هـ 1332-م.

 -3عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي ،اللباب في شرح الكتاب،

حققه ،وفصله ،وضبطه ،وعلق حواشيه :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العلمية ،بيروت – لبنان.

 -4عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشْلبي ،المطبعة الكبرى األميرية
-بوالق ،القاهرة ،الطبعة األولى  1313هـ.

 -4عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي ،مجد الدين أبو الفضل الحنفي ،االختيار لتعليل المختار،

عليها تعليقات :الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا) ،مطبعة الحلبي
-القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية -بيروت ،وغيرها) 1346 ،هـ  1339-م.

 -6عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء

الدين الكاساني ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية 1436هـ 1386-م.

 -9كمال الدين محمد بن عبد الواحد اإلسكندري السيواسي المعروف بابن الهمام ،فتح القدير شرح الهداية،

دار الفكر.

 -9محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،أبو بكر عالء الدين السمرقندي ،تحفة الفقهاء ،الناشر :دار الكتب العلمية،
بيروت – لبنان ،الطبعة :الثانية 1414 ،هـ 1334-

 -8محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ،المبسوط ،دار المعرفة – بيروت1414 ،هـ 1333-م.
 -3أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي ،المحيط

البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنه ،المحقق :عبد الكريم سامي الجندي ،دار

الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1424 ،هـ  2334-م.
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-13محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال -أو منال أو المولى – خسرو ،درر الحكام شرح غرر األحكام،
دار إحياء الكتب العربية ،بدون طبعة ،وبدون تاريخ.

-11محمد بن محمود البابرتي ،العناية على الهداية ،دار الفكر ،بدون تاريخ.

الفقه المالكي:

 -1أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،دار

الفكر.

 -2اإلمام مالك بن أنس األصبحي ،المدونة ،دار الكتب العلمية-بيروت.

-3أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي ،مناهج التَّحصيل ونتائج لطائف التَّأْويل في شرح المد َّونة وحل

علي ،الناشر :دار ابن حزم ،الطبعة :األولى1428 ،
مشكالتها ،اعتنى به :أبو الفضل ّ
الدمياطي -أحمد بن ّ
هـ  2339-م.
 -4أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي الذخيرة ،المحقق :جزء
 :13 ،8 ،1محمد حجي ،جزء  :6 ،2سعيد أعراب ،جزء  :12- 3 ،9 ،4- 3محمد أبو خبزة ،دار الغرب
اإلسالمي-بيروت ،الطبعة :األولى 1334 ،م.

 -4أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المعروف بالحطاب ،مواهب الجليل شرح مختصر

خليل ،دار الفكر.

 -6أبو عبد اهلل محمد بن يوسف البدري الشهير بالم َّواق ،التاج واإلكليل لمختصر خليل ،دار الكتب العلمية.
 -9أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي لكافي في فقه أهل المدينة،

المحقق :محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني ،الناشر :مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية ،الطبعة :الثانية1433 ،هـ1383/م.

 -8محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،المؤلف ،دار الفكر،

الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

 -3محمد بن عبد اهلل الخرشي ،شرح مختصر خليل للخرشي ،دار الفكر.

-13أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ،بداية المجتهد
ونهاية المقتصد ،دار الحديث – القاهرة ،بدون طبعة1424،هـ  2334-م.

-11أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى423 :هـ) ،المقدمات الممهدات الناشر :دار الغرب
اإلسالمي الطبعة :األولى 1438 ،هـ  1388-م ،عدد األجزاء.3 :

-12جامع األمهات ،المؤلف :ابن الحاجب الكردي المالكي ،عدد األجزاء.1 :
-13عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي ،أبو زيد أو أبو محمد ،شهاب الدين المالكي (المتوفى932 :هـ)
وبهامشه :تقريرات مفيدة إلبراهيم بن حسنْ ،إرشاد السَّالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك
الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،مصر الطبعة :الثالثة عدد األجزاء1 :
الفقه الشافعي:
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-1أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ،التنبيه في الفقه الشافعي عالم الكتب.
-2أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير بالماوردي (المتوفى443 :هـ)

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ،المحقق :الشيخ علي محمد معوض
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1413 ،هـ - 1333م

-3شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق ،المنهاجي األسيوطي ثم القاهري الشافعي ،جواهر
العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ،حققها وخرج أحاديثها :مسعد عبد الحميد محمد السعدني ،دار الكتب

العلمية -بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1336 ،م

-4شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،

دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى1414 ،هـ 1334-م.

 -4الشيخ شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة ،حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج ،دار

إحياء الكتب العربية.

 -6أبو يحيى زكريا األنصاري ،أسنى المطالب شرح روض الطالب ،دار الكتاب اإلسالمي.
 -9شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي ،تحفة المحتاج بشرح المنهاج ،دار إحياء التراث

العربي.

-8أبو عبد اهلل محمد بن إدريس الشافعي ،األم ،دار المعرفة ،بدون تاريخ.

-3شيخ اإلسالم القاضي أبو يحيى زكريا األنصاري ،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ،المطبعة اليمنية

-13أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) ،
دار الفكر(،طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي ).

-11كفاية النبيه في شرح التنبيه،المؤلف :أحمد بن محمد بن علي األنصاري ،أبو العباس ،نجم الدين ،المعروف
بابن الرفعة (المتوفى913 :هـ)،المحقق :مجدي محمد سرور باسلومالناشر :دار الكتب العلمية

الطبعة :األولى ،م  ،2333عدد األجزاء.21 :

الفقه الحنبلي:

-1شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن مفلح المقدسي ،الفروع الطبعة المعتمدة ،عالم الكتب.
-2الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،المكتب اإلسالمي.

-3عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد ،أبو محمد بهاء الدين المقدسي ،العدة شرح العمدة ،دار الحديث ،القاهرة،
بدون طبعة.

-4عبد السالم بن عبد اهلل بن الخضر بن محمد ،ابن تيمية الحراني ،أبو البركات ،مجد الدين ،المحرر في

الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،مكتبة المعارف-الرياض ،الطبعة الثانية 1434هـ 1384-مـ.

-4عالء الدين أبو الحسن بن سليمان المرداوي ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،دار إحياء التراث

العربي.
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- 6محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،أبو عبد اهلل ،شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي
(المتوفى963 :هـ) ،الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي ،المحقق :عبد اهلل بن
عبد المحسن التركي الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األولى  1424هـ  2333-مـ ،عدد األجزاء.11 :

-9منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،دار الكتب العلمية.

-8منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات،
عالم الكتب.

-3أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،

الشهير بابن قدامة المقدسي ،المغني ،مكتبة القاهرة ،بدون طبعة.

-13أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،
الشهير بابن قدامة المقدسي ،الكافي في فقه اإلمام أحمد ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى 1414 ،هـ -
 1334م ،عدد األجزاء.4 :

-11عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي َّ
الش ْيباني (المتوفى:
1134هـ) ،المحقق :الدكتور محمد سليمان عبد اهلل األشقر  -رحمه اهلل ، -الناشر :مكتبة الفالح ،الكويت
الطبعة :األولى 1433 ،هـ  1383-م ،عدد األجزاء.2 :
سادسا-كتب اللغة:

 -1الجرجاني ،التعريفات ،دار الكتب العلمية ،بيروت1413 ،ه.

 -2زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ،مختار الصحاح ،تحقيق :يوسف

الشيخ محمد ،المكتبة العصرية -الدار النموذجية ،بيروت – صيدا ،الطبعة :الخامسة1423 ،هـ 1333 /م.

 -3أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ،كتاب العين ،تحقيق :د .مهدي

المخزومي ،د .إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.

 -4الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان.
 -4مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط ،دار الدعوة.
 -6ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت
سابعا -كتب أخرى:

-1األستاذ بدران أبو العنين بدران ،الزواج والطالق في اإلسالم ،الطبعة الثانية1361 ،م ،مطبعة دار

التأليف – مصر .بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى313 :هـ)،

-2اإلمام محمد أبو زهرة ،األحوال الشخصية ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن

المنذر النيسابوري (المتوفى313 :هـ) ،اإلجماع ،المحقق :فؤاد عبد المنعم أحمد ،الناشر :دار المسلم للنشر
والتوزيع ،الطبعة  :الطبعة األولى 1424هـ2334 /مـ،عدد األجزاء .1 :
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-3أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى313 :هاإلش ارف على مذاهب العلماء ،المحقق:
صغير أحمد األنصاري أبو حماد ،الناشر :مكتبة مكة الثقافية ،رأس الخيمة -اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة:

األولى1424 ،هـ  2334-م ،عدد األجزاء 8( 13 :ومجلدان للفهارس).

-4الدكتور الشيخ أحمد محمد علي داود ،القضايا واألحكام في المحاكم الشرعية ،طبعة دار الثقافة-عمان.

-4محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى941 :هـ) .الصواعق المرسلة

في الرد على الجهمية والمعطلة ،المحقق :علي بن محمد الدخيل اهلل ،الناشر :دار العاصمة ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية ،الطبعة :األولى1438 ،هـ ،عدد األجزاء.4 :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس

الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى941 :هـ) ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت -
مكتبة المنار اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة :السابعة والعشرون 1414 ،هـ 1334/م ،عدد األجزاء.4 :

-6محمد زيد األبياني ،شرح األحكام الشرعية في األحوال الشخصية ،مكتبة النهضة بيروت-6 .الشيخ محمد

متولي شعراوي ،الفتاوي كل ما يهم المسلم في حياته ويومه وغده ،أعده الدكتور السيد الجميلي.
-9عبد الرحمن الجزيري ،الفقه على المذاهب األربعة.
-8قانون األحوال الشخصية المطبق في قطاع غزة.
-3قانون حقوق العائلة المطبق في قطاع غزة.

 -13عبد الوهاب خالف أحكام األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية على وفق مذهب أبي حنيفة النعمان
وما عليه العمل بالمحاكم.

 -12محمد مصطفى شلبي ،أحكام األسرة في اإلسالم ،المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر.

 -13محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى941 :ه) ،إعالم الموقعين
عن رب العالمين ،تحقيق :محمد عبد السالم إبراهيم ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى،
1411هـ 1331-م ،عدد األجزاء.4:

-14

-14الشيخ أحمد محمد شاكر ،نظام الطالق في اإلسالم ،منشورات مكتبة السنة -القاهرة.
-14الدكتور وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار القلم.

-16ابن المبرد اإلمام جمال الدين يوسف المقدسي ،سير الحاث إلى علم الطالق الثالث ،حققه محمد العجمي.
-19جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري ،النكاح والطالق أو الزواج والفراق ،مطابع
الرحاب الطبعة :الثانية.

-18محمود محمد غريب :من علماء األزهر الشريف ،الطَّالق ت ْحسبونه هينا وهو ع ْند اللَّه عظيم.
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