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المقدمة

رب العالمين ،الذي خلق الزوجين الذكر واألنثى ،وجعلهما آية
الحمد هلل ّ
للعالمين ،وأفضلللل ال لللم وأسل العللللليل قلى أفضلللل ألدو وأ للل ل

وا

أجمعين وقلى آله وصحبه و لل.
ي اجه العالل اإل للللملي الي د سحدياي كبير سعميق فيها األيدام ،لما
للب ذا
لعرإلللة لوايار والعو ّنس .ونعلللا س لا
يجعل األ للر المللللمة ّ

العونس؟ لقد ققدي المؤسمراي ،وسداقت الجمعياي والمرجع ّياي لدرا للللة
المشنمي لع ّلهل يجدون يمّ لها ألبل أن سعواألل وسععاظل.
قدو لا يجهل"  ،ولربما ين ن الق س
لقد أليل  " :اإلنلللان ّ

يقيقة الحل

قدو المرأ يف العمل والع رف
للمشاكل العي س اجه قالمنا الي د .فالرجل نراه ّ
لع أاا يبيبعه ولق ده يف الق س واإليلاس ،فما ّر ذا العناألض بين دقالعي
األ للر األ للا ل ّيين؟ وكي يمنن لبنا أن يشللاد وي للمد لعحدّ ي الع اص ل ،
والم للللاو  ،و ألاول قلى أقمد لعنافر مير لع ا ية وب هابعه؟ذ نذا
وإلللللع األ للللر  ،ركيز المجعمع النبير ،الي د .و نذا ..سلللللعورس الن ا و
والم او قلى أفراد األ ر المعخا صمة ،فعغلبها وس شعّعها ،إن لل نقل سن شر ا
يف كل لنان وسبعثر ا كحباي الشعير الوا د ،إذ ب أليمة له وب فاود لنه.
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ونعلا س لماذا؟ذ ولا

اللب يف ذا الولاد والخراب والدّ لار؟ذ  ...إنه

الجهل  ...الجهل بطبيعة العمادين األ لللا للليين ل

لللر ن ا المجعمع النبير

األولى.
ونق س ّ
لعل جهل الع اد اللب يف خلق ي ا  ،وجهلهل أاا خلقت ليلنن
إليهللا آدد ،ولجهلهل بمللا ل ّيز للا بلله اهلل لن خ لللللاوأ سعينهللا قلى أدا " دور
اللللللنن" اللللللبل  .نعل نللاي أوألللاي يغلل قليهللا ابنوعللاس النولللللي،
والعاطوي ،فعو هتا الحنمة يف اسخاذ القرار ،أو يبدو لنها لا ب ُيرإلللللى لن أل س

أو فعل لنن العلل بالشللي واألصللل ،يو ج ر الشللي  ،ويمهر أليمعه .ولثاس
ذلس لا ورد يف النأ اآليت :قن ابن قباس ألاس :ألاس النبي –‘ُ “ : -أريت النار

فإذا أكثر أهلها النسااا يكفرن .قيل :أيكفرن باهلل؟ قال :يكفرن العشااير ويكفرن
اإلحساااان لو أحسااانت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شاااي ً قالت :ما رأيت
()1
منك خير ًا قط”
ألد يضيق الرجل هبذا اللل ي لن المرأ  ،وألد ين ن بب للخمف والنزاع،
ولنن الر

س –‘ -أو صاه بالحنمة والعع ّقل وال و يف لثل ذه الم األ

العي سدس قلى يالة ابيباط الطبيعي قند المرأ  ،ويثه قلى س طين النوس قلى
ايعماس ألدر لن الخمف الذي ألد ين ن إلريبة ذا اللنن العميل.
ولنن يف ياس اشعّد النزاع قن يدّ ه وأصبح إلرر ًا لآلخرين ،راقى اإل مد
ياس المؤلنين األ للل يا الذين يطيع ن اهلل ور للل له ،ويحرصللل ن قلى سطبيق
الشرع ،ويدّ يدود ًا أل باب الوراق بين الزوجين ،ووإلع شروط قلى المرأ
والرجل يف ياس وص ل لهما إلى ّيدّ الطمق أو الخلع ،قلى أن ب يعل ابنو للاس
( )1رواه البخاري ،يديث رألل ،29 :كعاب اإليمان ،باب :كوران العشير ،وكور بعد كور.
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إب وفق ذه الشروط و ذه الحدود .وذلس يواظ قلى بعض يق ق ول الح
أفراد األ ر (.)1
لنننا الي د نجد أن نلللللبة الطمق ألد ارسوعت بشللللنل للح

ويف أمل

األييان دون ب يقيقي لقنع ،أو ل افق للمنهج الرباين المشروع .ولن أجل
المحافمة قلى للللملة لجعمعنا النبير لن ابنحمس ،ولجاهبة ذه العحدياي
والعحرر الزاووين إلى إفشللللا للعم ألاي
العي نععرض ل ها لن ل طال بة بالحر ية
ّ

المشللللب ة كالزنا والل اط ،لما يؤهر يف سما للللس المجعمعاي ويق د ا إلى
ابايار  ،كان ذا البحث ،وألجل المحافمة قلى ملة األ ر نعرض يقاوق
يجهلها الزوجان ،لعلهما بمعرفعها يحاوبن ا للللعيعاب لشللللاكل بعضللللهما،
ويعيدان النمر يف الرتبية اللل كية للذكر واألنثى (ابناوهما) لنذ وبدهتما.
ولا الع فيق يف المق لللد إب لن اهلل  ،ربنا سق ّبل لنّا أقمالنا واجعلها خال لللة
الللدنيللا

وطهر ألل بنللا لن يل
ل جهللس النريل  ،اللهل أخلأ نيللاي أقمللالنللا ّ
والشللله اي  ،واجعل قلمنا وقملنا دول ابعغا وجهس النريل وآخر دق انا أن
رب العالمين.
الحمد هلل ّ
د .شيرين لبيب خورشيد
*****

( )1أب شللللقللة  ،قبللد الحليل لحمللد ،سحرير المرأ يف ق للللر الر لللللالللة ،دار القلل ،الن يللت،
 420ل1999/د .الطبعة الخاللة ،الجز اللادس ،ص  256 -255بع رف.
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النعاب الخالس
لدى الحق الدين يف الطمق الرجل وأيناد الطمق
يف ذا النعاب نلععرض الم إل قاي العالية
إلى جان المقدلة والعمهيد.

الو ل األوس
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خطوات البحث

المقدمة:
العمهيد :ا للا ا للععماس المرأ يقها يف أيناد الزوا وإ للا ا للععماس
الرجل يقه (يف ذلس).
الفصل األول :مفهوم الطالق وضوابطه الشرعية.
المبحث األوس :سعري

الطمق لغة واصطمي .

سعريولله ،أدلعلله لن القرآن النريل ،أدلعلله لن اللللللنللة النب يللة،
لشروقيعه ،الحنمة لن جعل
الطمق بيد الرجل.
المبحث الثاين :إ ا ا ععماس يق الطمق ،طمق ال لنة ،طمق البدقي،
الطمق ال اج  ،الطمق المندوب أو الملعح .
الفصل الثاين :مقارنة الطالق يف الشريعة اإلسالمية مع غيره من األمم السابقة.
المبحث األوس :الطمق خمس العاريخ قند اليه د ،والن ارى ،العرب يف الجا لية.
المبحث الثاين :لقارنة الطمق يف الشريعة اإل ملية لع ميره لن النمل العالمية.
المبحث الثالث :الطمق يف النمل المعاصللر ول ا نعه بالنماد اإل للملي،
ل ا نة بين النماد اإل ملي ونمل الغرب الدينية والمدنية.
الفصل الثالث :المبادئ العامة يف الطالق يف الشريعة اإلسالمية.
المبحث األوس :شروط صحة الطمق.
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المبحث الثاين :لشبهاي الطمق [اإليم – المهار – اللعان].
المبحث الثالث :نل الطمق يف العالل كنل.
الفصل الرابع :أنواع الطالق.
المبحث األوس :أن اع الطمق (طمق رجعي ،طمق بين نة صغرى ،طمق
بين نة كوى)
المبحث الثاين :آهار سعع ّلق بالطمق الرجعي والباون بين نة صلللغرى (اهباي
الطمق ،الرجعة)
المبحث الثالث :العطليق للعلل.
العوريق القضاوي -1 :العوريق لعدد لونواق.
 -2العوريق للعي ب والعلل.
 -3العوريق للشقاق أو الضرر و

العشر .

 -4العوريق للغيبة.
 -5العوريق للحبس.
 -6العوريق بلب الوقدان.
الفصل الخامس :الضوابط الشرعية إليقاع الطالق.
المبحث األوس :سعري

الولخ والورق بين الطمق والولخ.

المبحث الثاين :سعري

الخلع والورق بين الطمق والخلع قند األومة.

المبحث الثالث :الطمق بين الحمر واإلباية.
الفصل السادس :سو استعمال الحقوق.
المقدلة :الحق.
المبحث األوس :ا ععماس الحق ب جه لشروع.
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يف ا ععماس الحق.

المبحث الثالث :األدلة الشرقية قلى نمرية الععل :
-أدلة يرلة الععل

يف الطمق.

المبحث الرابع :األ باب المؤد ّية إلى

يق الطمق.
ا ععماس ّ

البعد قن الدين.الجهل باأليناد الشرقية المعع ّلقة بالزوا .قدد فهل األيناد الشرقية الخاصة بالحق ق الزوجية.سقليد اآلخرين (سقليد الغرب).قدد لعرفة الوروألاي الجلدية والونرية لنل لن الذكر واإلنثى.للا مة و اول اإلقمد يف قملية العونس األ ري.الفصل السابع :آداب تتعلق بالطالق.
المبحث األوس :العلريح بإيلان.
المبحث الثاين :العد ولععة الطمق.
الخاتمة:
التوصيات.
ثبت المراجع.
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التمهيد

الخالف بين الزوجين ومعالجته:
الزوا لي ثاق مليظ لؤبد ،ب يج العمق به أو إ ما له إب قند وج د
أ للباب ج رية ولشللاكل صللعبة ب يمنن إصللميها إب بالطمق ،وبخاصللة ّ
أن
الغاية لن الزوا

ي إنشللا أ للر لرتابطة يق ى هبا المجعمع ،بالنلللبة إلى رأي

ولؤب لد ألللا يف أل للله سعللالى:
القرطبي يف الزوا  ،وسلليكيللده أنلله ليثللاق مليظ
ّ
ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ( [ )1لللل ر النلللللا  ، ]21 :فويه همهة
أأل اس:
األول :أل للله ‘“ :فاااتقوا اهلل يف النساااااا فااإنكم أخاانتموهن با مااان اهلل
واسااااتحللتم فروجهن بكلمة اهلل” ( )2إذ ًا المرأ ألانة يف قنق الرجل بشللللهاد اهلل
قلى ذلس وبا عحمس سلس العمألة بنلمة لن اهلل سعالى.
الثاين :أل له سعالى :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ ([ )3البقر .]229 :
الثالث :ققد نناح أل س الرجل :ننحت وللنت [ققد ] النناح.
()1

ر النلا 21 ،

( )2رواه لللل ،كعاب الحج ،يديث رألل ،1218 :كعاب الحج ،باب :يجة النبي صلى اهلل قليه
و لل.
( )3القرطبي ،الجللالع ألينللاد القرآن ،5 ،بيروي ،دار إييللا الرتام العربي 1405 ،لللللللل/
1985د ،ص.103
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فالعمألة بين الرجل و وجعه إذ ًا ي أخأ وأقمق لن أية قمألة أخرى
يعى أقمق لن قمألة ال لد بيله العي سععو ي األألرب واألألرب إليه .ونعيجة
قمق ذه العمألة وخ صيعها كان ب بد لن أن ّ
يقل سدخل لطة الق ضا فيها
إلى أدنى يد لمنن ،فم ين ن سد خل القضللللا بين الزوجين إب يف األي اس
الحرجة والحرجة جد ًا ،لثاس سدخله لعم ساااو اساااتعمال الرجل سااالطته ،أو
لعم خرو المرأ قن طللاقللة وجهللا ،أو لععللذر الحيللا الزوجيللة بلللللب ل
األلراض المللللعع لللية أو المعدية ،أو لعدد النوقة أو أللراض أخمألية شلللا ّذ
[كالغيبة والنميمة والنو والغرور  ، ]...ويعى و للاطة ال للطا يف اإلصللمح
ينبغي أن سن ن يف أإليق الحدود(.)1
وألد انعقد رأي العلما أن -النكاح -أمر تعبدي شاااارعي يقوم على عقد
بين المت عا قدين غاي ته الح فاظ على األ ما نه التي أ خنت بكل مة اهلل ف ح لت
للمتناكحين ما لم تحله لغيرهما وجعلتهما سااااتر ًا لبعضااااهما وسااااكنً وأمنً
وطم نينة لهما وألفراد أسرتهما.
كيفية اإلصالح بين الزوجين:
ولوصللللمح بين الزوجين و للللاول لخعلوة دفها العقري والجمع وإ الة
الشس و

الم ّن .نذكر لن ذه ال اول(:)2

أوالً :إقعماد لبدأ ال ألاية خير لن العم ّ ،
ألن الحيا الزوجية يعرض لها
الخمف ،فهي ليلللت لع ل لة لنه بالضللرور  ،ولننه خمف ألابل –بإذن اهلل –
للعم  ،يف ياس صوا الن ايا ،وجعل الحل

الغاية ،وليس للعع ي قليه يف

( )1أب شلللقة ،قبد الحليل ،سحرير المرأ يف ق لللر الر لللالة ،2 ،الن يت /القا ر  ،دار القلل،
للطباقة والنشر ،ط1999 / 1420 ،5د  ،ص233 -232بع رف.
( )2المرجع اللابق ،ص.102
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لعمل األي اس .قلى أنه وإن كان الخمف ألابمً للعم فال ألاية لنه ابعدا أولى
لن قمجه بعد وأل قه.
فالوسيلة األولى :ي رقاية يق ق ال حبة ،سلس الحق ق العي أشرنا إليها
ابق يف كعابنا الثالث لن ذه اللللة أيناد النناح ويق ق الزوجين ،وك ّلما
وفق الزوجان يف رقاية ذه الحق ق إلاألت لجابي الخمف وإلعوت.
ومض الطرف قن العي ب ال غير واألخطا
الوسيلة الثانية :ي العلالح ّ
اليلير  ،ولثل ذه العي ب ب يخل لنها إنلان.
الوسااااي لة ال ثال ثة :ي اليق مة وال قي المبنر ل قراض األولى للخمف،
والعمل قلى ي ّلها وسجنّ للبباهتا بالم ارية .وبابقرتاف باخعمف اآلخر،
وذلس ألن األ ر ي لؤ ّ لة لها لدير يدير شؤواا وب بد أن سن ن لها روا ة
قز ّ
وجل -للرجل إذ ألاس سعالى :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
والروا للللة ألد أل ّيد ا اهلل ّ -
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﭼ [البقر ]228 :
قز ّ
وجل -للزوجين لعم
شرقها اهلل ّ -
ولما ب شس فيه أن ناي و اول ّ
ّ
المشللاكل الزوجية ،ألاس سعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [النلا ]34 :
فوي ياس ك ن المرأ صالحة لؤلنة برهبا ولطيعة لزوجها فم بيل للرجل
قليها ألاا سعبع لعه بيل اهلل .لهذا فقد وردي اآلياي هبذا ال دد كما ورد قن
ر لللل س اهلل  -’-أياديث كثير سحث الرجاس قلى لعاللة النلللللا لعاللة

يلنة لنها:
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وألاس سعالى :ﭽ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ (.)1
 ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (.)2 -ﭽﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ (.)3
«استوصوا بالنسا خير ًا.)4(»...«خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي»(.)5«ال يفرك( )6ااااا أي ال يبغم ااااا مةمن مةمنة إن كره منها ُخ ُلقً رضي منهاآخر»(.)7
(والم عاشاااارة بالمعروف :أن يحساااان الر جل إلى المرأة بالقول والف عل
والخُ ُلق ويقتضااي اإلحسااان يف المعاملة :أال ي ِ
لحق الرجل بالمرأة ضاارر ًا بالقول
ُ

والفعل فال يخدش حيا ها وال يحط من كرامتها وال يةذيها حال الزوجية أو بعد
الفراق بال سبب مشروع وال يخاطبها بالغلظة أو االستعال وال يبخل عليها يف

()1

ر النلا  ،اآلية.19 :

()2

ر النلا  ،اآلية.19 :

()3

ر األيزاب ،اآلية.58 :

( )4ابن لاجه 9 ،ل كعاب النناح 3 ،ل باب يق المرأ قلى الزو  ،يديث .1851
( )5ابن لاجه 9 ،ل كعاب النناح 50 ،ل باب يلن لعاشر النلا .1977 ،
( )6يوري :يبغض
( )7أخرجه لللل 17 ،ل كعاب الرإلاع 18 ،ل باب ال صية بالنلا  ،يديث .469
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المعيشااااة وال يساااات ثر دونها ب كلة لنينة وال يمدح امرأة أخرى أمامها لقوله
تعالى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭼ (.)2(“1
وألد ب ّ ب اإللاد الغزالي يف كعابه إييا قل د الدين يف آداب المعاشللللر :
(وأقلل أنه ليس يلللللن الخلق لعها ،ك

األذى قنها ،بل احتمال األذى منها،

والحلل قند طيشللها ومضللبها ،األعدا ً بر لل س اهلل –’ ،-فقد كانت أ واجه

سراجعنه النمد ...وأل س الر س – ‘« :-الصالة الصال ُة وما ملكت أيمانكم
ال تكلفوهم ما ال يطيقون .اهلل اهللُ يف النسا فإنهن عوان يف أيديكم( )3ا يعني أسرا
ا أخنتموهن ب مانة اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل)(.)4

الوسيلة الرابعة :معالجة النفرة بين الزوجين:
ألللاس سعللالى :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [البقر .]216 :
وألللاس سعللالى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [النلا .]19 :
جعل اهلل العشاااارة بالمعروف فريضااااة على الرجال يعى يف يالة كرا ية
ّ
لععذر ألاس سعالى :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
الزو لزوجعه ،لا لل س بح الع شر
()1

ر البقر  ،اآلية.231 :

( )2الزييلي ،و بة ،األ ر المللمة يف العالل المعاصر ،بيروي ،دار الونر المعاصر 1420 ،ل
2000د ،ص .94
( )3ق ان :أ يراي
( )4الغزالي ،أب يالد ،إييا قل د الدين ، 2 ،بيروي ،دار األرألل بن أبي األرألل1998 / 1419 ،د،
ص.55
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ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [النلللللا  ،]19 :ذه اآلية سجعل
الرجل يؤلن بما ألر اهلل ،ويعلق نوله باهلل ،و ُيهدّ ى لن ف ر الغض  ،وسوعي لن
يد النره ،يعى يعاود اإلنلان نوله يف دو  ،ويعى ب سن ن العمألة الزوجية
ريشللللة يف له

الرياح ،فهي لرب طة العري بالعرو ال هقىذ العرو ا لداومةذ

العرو العي سربط بين ألل المؤلن ور ّبه و ي أوهق العرى وأبقا اذذ
واإل مد ينمر إلى البيت ب صوة نن وألن و مل  ،وينمر إلى العمألة
بين الزوجين ب صللوها ل د وريمة وأنل ل  ،كي سق د أواصللر ذه العمألة قلى
العجاوب والععاط

والعحابذ.

و لا أقمل أل س قمر بن الخ طاب –رإلللللي اهلل ق نه -لر جل أراد أن يطلق
وجعه ،ألنه ب يحبها " :ويحسذ ألل ُس ْب ّن البي ي إب قلى الح ؟
ولا أسوه النمد الرخيأ ا لذي ينعق به المعحذلق ن با للللل ال ح و
الزوجين وسحطيل
يعن ن به نزو العاطوة المعق ّلبة ،ويبيح ن با للمه -بنو للاس ّ
الزوجة لزوجهاذ ألاا ب سحبهذ وخيانة الزو
المؤ لللللللللة الزوجية -خيانة ّ
لزوجهذ ألنه ب يحبها؟ذ
ولا يهجس يف ذه النو س العافهة ال للللغير لعنى أكو لن نزو العاطوة
ال للغير المع لللبة ،ونزو الميل الحي اين الملللع ر .ولن المؤكد أنّه ب يخطر
لهل ّ
أن يف الحيا لن المرو والن ّبل والعّجمل وابيعماس ،لا أكو وأقمل
لن ذا الذي يعشدأل ن به يف س

ر ابط زيل .ولن المؤكد طبع أنه ب يخطر

لهل خاطر لذكر اهلل سعالى ،فهل بعيدون قنه يف جا ليعهل المزوألةذ فما س لع شعر
ألل هبل لا يق له اهلل للمؤلنين :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [النلا . ]19:
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ّ
إن العق يد اإلي مان ية ي ويد ا العي سرفع النو س وسرفع اب ع مالاي ،
وسرفع الحيا اإلنلانية قن نزو البهيمة ،وطمع العاجر ،وسوا ة الوارغذ
في ج

قلى ٍّ
كل لن الزوجين الع غاإلللللي قن بعض لاب ي ح أن يراه يف

اآلخر ،ويضللع كم ما يف يلللبانه أنه إذا كره يف اآلخر صللوة فإنه ب بد أن سن ن
فيه صواي أخرى سشوع له(.)1
كما أن الزوجة ألد سن ن صللللالحة ،ولن واج الزو إكرالها ،وألد سن ن
ناشز ًا أي لععالية قليه مير لطيعة له فمن يقه سق يل نش ا .ألاس سعالى :ﭽ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶﭷ ﭼ [النلللا  ]34:فقد ألاس ر لل س اهلل –’« :-أال واسااتوصااوا
بالنساا خير ًا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شاي ً غير ذلك إال أن
ي تين بفاح شة مبينة فإن فعلن فاهجروهن يف الم ضاجع وا ضربوهن ضربً غير
مبرح فااإن أطعنكم فال تبغوا عليهن ساااابيال أال إن لكم على نساااااا كم حقااً
ولنسااااا كم عليكم ح قً في لا حقكم على نسااااا كم فال يوط ن فرشااااكم من
تكرهون وال ي ذن يف بيوتكم لمن تكرهون أال وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن
يف كسوتهن وطعامهن»(.)2
ولنن ألبل الحديث قن نشللل الزوجة وكيو ّية قم

ذا النشللل ب بد لن

لعرفة أ ل دف للشللليطان يف ذه الدنيا ،لمعرفة أ مية و للل لللعه للعورألة بين
الزوجين و رع بذور الخمف بينهما.
( )1العس ،خالد قبد الريمن ،بنا األ لللر يف إلللل القرآن والللللنة ،دار المعرفة ،بيروي ،لب نان،
 1422ل2001/د ،الطبعة الرابعة ،ص.282 -280
( )2رواه لللللل 15 ،لللللل كعاب الحج 19 ،لللللل باب يجة النبي صلللى اهلل قليه و لللل ،يديث رألل
.1218
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إن الورألة بين الزوجين ليلت لثل أي فرألة بين اهنين لن المللمين ،بل ي
يف الدرجة الق للل ى لن الشلللر ،يعى ليورح هبا الشللليطان أيما فرح كما ي لللرح
يديث جابر –رإلللي اهلل قنه -ألاس :ألاس ر لل س اهلل –’ : -إن إبليس يضااع
عرشااااه على الما ثم يبعث سااااراياه

()1

ف دناهم منه منزلة أعظمهم فتنه يجي

أحدهم فيقول :ما ترك ته حتى فرقت بي نه وبني امرأ ته .فيدن يه م نه ويقول :نعم
أنت(.)2
هل إن ر س اهلل –’ -يحذر سحذير ًا بالغ لن أي أل س يولد بين الري
ّ

و وجه.

فعن يديث أبي رير –رإلللللي اهلل قنه -ألاس :ألاس ر لللل س اهلل : -’-

“ليس منا من خبب امرأة على زوجها” (. )3

لهذا ينبغي أن يعقي الزوجان المللمان الخطر النبير ورا الخمف بينهما،
وأن يللللععيذا باهلل لن و للل لللة الشللليطان ،وأن يقطعا قليه الطريق ،فم يدقا له
فرصة ارسناب أكو الشرور قن طريقهما وقلى يلاهبما .وليعذكر الزو وصية
ر س اهلل – ‘ -يف األياديث اللابق ذكر ا.
و نذا سدق ال صية كم لن الزوجين إلى سقدير الج ان اإليجابية الطيبة
يف صللللايبه ،لم اجهة الج ان الللللللبية ،يعى ب سللللليطير ذه األخير قلى

( )1راياه :جمع رية و ي القطعة لن الجيش لا بين خملة أنوس إلى همهماوة.
( )2رواه لللل ،كعاب :يديث رألل ، 2813 :صوة القيالة والجنة والنار ،باب :سحريش الشيطان
وبعثة راياه.
( )3رواه أب داود ،يللديللث رألل ،1906 :كعللاب :أب اب الطمق ،بللاب :فيمن خبل
وجها.
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ا نو را وبغضلللل  ،وسقع الورألة العي يحمد ا الشلللليطان وينرد

فاقلها لن أق انه ،أقاذنا اهلل لن و

عه(.)1

يعل العم لا بين العلالح ومض الطرف ،وبين الم قمة ،وبين المغاإلبة،
وأن سن ن العمة رأليقة أييانا وبالغة أييانا ،ولا أجمل أن سن ن الرأليقة ب لل ر
مير لباشر  ،كين سن ن يف ألال أل ة أل ير لباشر ولنن يف رفق ساد .ألا العمة
البليغة فنق للد هبا وألوة لراجعة جاد  ،إلا للللل ي صللدر لخالو للمرو  ،وإلا
لعنرر يحعا إلى إل ابط لعينة.
لعنميل ألر سعرض لخلل ّ
وألا قن الهجر اللطي

فه ن ع لغاإلللبة بلللب إ للا لا ،و

يف ال ألت

نوله قعاب صالت ودق لل اي ليراجع نوله ،وإذا كان ر س اهلل – ‘-
ينهى المللللللل أن يهجر أخاه ف ق همم ويق س“ :ال يحل لرجل أن يهجر أخاه
فوق ثالث ليااال يلتقيااان فيعرا هاانا ويعرا هاانا وخيرهمااا الااني يباادأ
بالسالم” (.)2

( )1أب شقة ،قبد الحليل لحمد ،سحرير المرأ يف ق ر الر الة ،دار القلل ،الن يت 1420 ،ل ل -
1999د ،الطبعة الخاللللللة ،الجز الخالس ،ص  ،229 – 228وال للللاب ين ،قبدالريمن،
نماد األ للر يل لشللنمهتا يف إللل اإل للمد ،دار الونر المعاصللر ،بيروي 1422 ،لللللل/
2001د ،ط أولى ،ص  123 -122بع رف.
( )2رواه البخاري ،يديث رألل ،6077 :كعاب :األدب ،باب :سحريل الهجر ف ق همم.
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المدى األأل للللى للهجر بين اهنين لن قالة المللللللمين،

إن كان ذا

فالمدى األأل ى بين الزوجين ينبغي أن ين ن أأل ر لن ذلس بنثير .ولعل ي ل
وايد ًا كالمً ين ن فيه ألل بالغة قلى ألل شريس العمر و نن العمر(.)1
ثانيً :وألد جعل القرآن النريل ويديث ر س اهلل ‘ عالج نشوز الزوجة

من زوجها على مراحل ثالث:

فالمرحلة األولي :مرحلة الموعظة :ول قمة الرجل لزوجعه

أن يذكر ا

باهلل بحانه وسعالى وبما فرض قليها لن واجباي .وبالبد بالم قمة واإلرشاد
البد بيألرب الحل س وأ هلها قلى الزوجين.
وب يج للرجل أن ينعقل لن لريلة ال قظ إلى مير ا يعى يععقد أاا لل
سعد سجدي.
و ألاس اإل لاد الغزالي يف النشلللل ( :وله ما وألع بينه ما خ للللاد ولل يلع ل
ألر ا ...وكان نشلللل المرأ خاصللللة والرجاس أل ال ن قلى النلللللا  ،فله أن
يؤدهبا ...وأن يعدر يف سيديبها :و أن يقدد أو ً
ب ال قظ والعحذير والعخ ي ،
فإن لل ينجح و ّ
ب ا ظهره يف المضلللجع  ...و جر ا و

يف البيت لعها لن ليلة

إلى همم لياس .فإن لل ينجح ذلس لعها إلللرهبا إلللرب مير لوح ،وب يضللرب
وجهها فذلس لنهي قنه) (.)2
والمرحلة الثانية :مرحلة الهجر :إذا لل يجد ال قظ والن للح واإلرشللاد لر
ولراي ،والزو لعملللللس برباط الزوجية المقدس طاقة أللر ربه ،ويرصلللل
( )1أب شللللقة ،سحرير المرأ  ،يف ق للللر الر للللالة ،الجز الخالس ،ص  ،236وال للللاب ين ،قبد
الريمن ،نماد األ ر ويل لشنمهتا يف إل اإل مد ،ص  128 – 126بع رف.
( )2الغزالي ،أب يالد ،إييا قل د الدين ،2 ،بيروي ،دار األرألل بن أبي األرألل 1419 ،للللل /
1998د ،ص .63
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قلى ويد أ للللرسه ،وألمً برج ع وجعه إلى صلللل اهبا ،سييت المريلة الثانية لن
لرايل لحاوبي اإلصمح و

الهجر.

والهجر يف المضلللجع ب يف النمد ألن اإل لللمد يريأ قلى بقا ال للللة
الزوجية ومير رام بقطع يبل الم د المعين بين الزوجين وذلس لق له -قليه
ال م واللمد“ :-ال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام” (.)1
ويف رأيي أن الهجر نا ليس لق د ًا لذاسه ،بل إنه درس ألاس يعطيه الزو
لزوجعه لعدري سمال أن وجها جاد فيما

فيه ،ولا بعد ذا إب الوراق ،و

يف ال ألت ذاسه العحان يجعا ه كل لنهما ليعرف نوللله ل يلللعطيع ال للو قلى
فرألة صايبه ألبل الطمق إذا لا ا عمر النلزاع.
فالمق لللل د لن الهجر

العدر يف العم إذا ا للللعع للللى الدا ولين ن

الزو ألاد وجعه رجمً يف س رفاسه.
وال يجوز للزوج أن ينتقل إلى المرحلة الثالثة إال بعد فشاااال هنه المرحلة
()2
على أن ال تتجاوز شهر ًا.
ولن ألثلللة لللا يللدم لع الر لللل س –’ -وأ واجلله لن خمف ي س
ل إللللل ع النوقة ،ولج الر لللل س النريل –’ -إلى جر وجاسه شللللهر ًا

كالمً ،وذلس بعد أن لجي إلى اب للعشللواع بيبي بنر وقمر دون جدوى –كما لر

بنا -وألد كان ذا الهجر الط يل شللاأل قلى ر ل س اهلل  -’-وقلى أ واجه
وقلى صحبه النراد ،كما يعبين لن الحديث اآليت:

) - (1رواه البخاري ،يديث رألل .6077 :كعاب :األدب ،باب :سحريل الهجر ف ق همم.
( )2أب شقة ،سحرير المرأ يف ق ر الر الة ،الجز الخالس ،ويقي ،خاشع ،الطمق ساريخ وسشريع
وواألع  ،وكر ون ،أيمد يلللن ،لزايا نماد األ للر المللللمة ،بع للرف ،وال للاب ين ،قبد الريمن،
نماد األ ر ويل لشنمهتا يف إل اإل مد ،ص  126 – 124بع رف.
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قن قمر بن الخطاب ألاس :كنت أنا وجار لي لن األن للللار يف بني ألية بن
يد و ل لن ق الي( )1المدينة ،وكنا نعناوب النزوس قلى النبي –’ -فينزس

ي ل  ،وأنزس ي ل  ،فإذا نزلت ج عه بما يدم لن خو ذلس الي د لن ال يي أو
ميره ،وإذا نزس فعل لثل ذلس ...وكنا ألد سحدهنا أن ملان ُسن ِْعل الخيل( )2لغزونا،
فنزس صايبي األن اري ي د ن بعه ،فرجع إلينا قشا فضرب بابي إلربا شديدا
وألاسّ :أ ّه َّل ؟ فوزقت فخرجت إليه ،فقاس :ألد يدم الي د ألر قميل .أللت:
لا

؟ أ جا ملللللان؟ ألاس :ب ،بل أقمل لن ذ لس وأ س ...اقعزس النبي –

’ -أ واجه ،فقلت :خابت يو للة وخلللري ،ألد كنت أظن ذا ي شللس أن
ين ن ،فجمعت ّق ّل َّي هيابي ف للللليت صللللم الوجر لع النبي –’ ، -فدخل
النبي –’ّ -ل ْشلللل ُر ّبة( )3له فاقعزس فيها ،ودخلت قلى يو للللة فإذا ي سبني،
فقلت :لا يبنيس؟ ألل أكن يذرسس ذا؟ أطلقنن النبي – ‘ -؟ ألالت :ب
أدري ،ا

ذا لععزس يف المشلللربة .فخرجت فج ت إلى المنو فإذا ي له ر ط

يبني بعضلللهل ،فجلللللت لعهل ألليمً .هل ملبني لا أجد .فج ت المشلللربة العي
فيها النبي –’ -فقلت لغمد له أ لللل د :ا للللعيذن لعمر ،فدخل الغمد فنلل
النبي –’ -هل رجع ف قاس  :كل مت النبي –’ -وذكر سس له ف لللل مت

فرجعت فجللللللت لع الر ط الذين قند المنو ،هل ملبني لا أجد فج ت فقلت
للغمد :ا للللعيذن لعمر ،فدخل هل رجع فقاس ألد ذكرسس له ف للللمت .فرجعت

فجللللللت لع الر ط الذين قند المنو .هل ملبني لا أجد ،فج ت الغمد فقلت:
ليت
ا للللعيذن لعمر ،فدخل هل رجع إلى فقاس :ألد ذكرسس له ف للللمت .فلما ّو ُ
( )1ق الي المدينة :القرى المجعمعة ي س المدينة.
( )2سنعل الخيل :أي سلبلها النعل ،والنعل يديد لعق س ي ألي به يافر الدابة.
( )3لشربة :مرفة.
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لن للرف ألاس :إذا الغمد يدق ين فقاس :ألد أذن لس النبي –’ -فدخلت قلى

ر

س اهلل – ‘ -فإذا

ل ضطجع قلى رلاس ي ير( )1ليس بينه وبينه فراش،

ألد أهر الرلاس بجنبه ،لعن قلى و اد لن أ ّدد( )2يش ا لي  .فللمت قليه هل
أللت وأنا ألاول :يا ر ل س اهلل أطلقت نللا ي؟ فرفع إلي ب لره فقاس :ب .فقلت :
اهلل أكو ،هل أللت وأنا ألاول أ لعينس :يا ر ل س اهلل  ،ل رأيعني وكنا لعشلر ألريش
نغل النلا فلما ألدلنا المدينة إذا أل د سغلبهل نلاؤ ل  .فعبلل النبي –’-

هل أللت :يا ر لللل س اهلل ل رأيعني دخلت قلى يو للللة فقلت لها :ب يغرنس إن
كانت جارسس أوإلي لنس وأي إلى النبي –’ ، -يريد قاوشة  :فعبلل النبي
–’ -سبلمة أخرى .فجللت يين رأيعه سبلل فرفعت ب ري يف بيعه ،ف اهلل
لا رأيت يف بيعه شلللي يرد الب لللر مير أ بة( )3همهة .فقلت :يا ر للل س اهلل ادع اهلل
فلي لللع قلى ألعس فإن فار لللا والرود ألد و لللع قليهل وأقط ا الدنيا و ل ب
يعبدون اهلل .فجلس النبي –’ -وكان لعن ف قاس :أو يف ذا أ نت يا ابن

الخطاب ؟ذ إن أول س أل د ألد ُق ِّجل طيباهتل يف الحيا الدنيا .فقلت :يا ر لللل س

اهلل ا لللعغور لي .فاقعزس النبي –’ -نللللا ه .ويف رواية للللللل :هل اقعزلهن
شهر ًا أو سلعا وقشرين (أي بعد إلحايهن قلى اب عنثار لن النوقة) (.)4
ونعبين لن ذه الحادهة قد أل ر ،لنها أن الر لللل س –’ -صللللو كثير ًا
قلى ل أل أ واجه ،وإصللللرار ن قلى للللؤاله لزيد ًا لن النوقة ،وأخذ يعالج

( )1رلاس الح ير :نليج ي ير أي إلل ع الح ير المعداخلة و ي بمنزلة الخي ط يف الث ب.
( )2أدد :جلد.
( )3أ بة :جمع إ اب و

جلد ألبل الدبغ.

( )4رواه البخاري ،يديث رألل ،89 :كعاب :العلل ،باب :العناوب يف العلل ،ورواه لللل ،يديث
رألل.1479 :
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األلر بالرفق والممينة ،ولنها أنه رمل إنناره قليهن ل ألوهن لن للللليلة خطير
سع ل بملع ى اللل ي الرفيع ،الذي ينبغي أن يع

به صاي الر الة ،رمل

ذا اإلننار فإنه ظل رامب يف صلللحبعهن إذ كان يعرف لهن فضللللهن يف ج ان
كثير  .ذا لن نايية ر للل س اهلل –’ ، -ويمنن أن يقاس لا يشلللابه لن نايية
أ واجه ،فقد فضللللن ال لللو قلى شلللم العيش –قندلا ُخ ِّيرن -سقدير ًا لنهن
للنرالة العي أنعل اهلل هبا قليهن ب للللحبعه –’ -بلللللل كه لا قلمناه بق له:

قليهن ب حبعه –’ -و نذا يعلمنا ر

س اهلل –’ -ب لل كه لا قلمناه

بق له“ :ب يوري لؤلن لؤلنة إن كره لنها خلق رإلي لنها آخر” أي :ينبغي قلى

كل لن الزوجين بذس الجهد يف لحاولة اإلصمح ،لع سذكر الج ان الطيبة قند
صلايبه ومض الطرف قن الج ان اللللبية ،و ذا يعني العللالح البالغ ،الذي
ب ي لمح لبعض النقاط ال للبية أن سو لد العمألة بين الزوجين ،وسنغأ قليهما
يياهتما.
المرحلة الثالثة :الضااارب( :)1ناي بعض النللللا ب ينرتهن ب قظ أو جر،
فما ل أل

الشارع لن ذا الن ع لن النلا ؟

أ لاد الزو يف ذه ال حا لة أ يد طريقين :إ لا قرض األلر قلى القضللللا
لحلل النلللللزاع ،أو الطمق .ويف قرض األلر قلى القضا وشرح أ باب نش
الزوجة ير يؤدي إلى إلللرر سيباه روح الشللريعة اإل للملية يرص ل لنها قلى
ألد للية الحيا الزوجية لن أن سن ن أ للرار ا لدى أي خمف ألاد القضللا  ،ويف
الطمق سشلللعيت ل

لللر  ،وسوريق ألفراد ا و دد لبيت بناه الزوجان للمعيشلللة

المشرتكة الداومة و

لا ينره اإل مد ويبغض فيه.

فماذا يوعل الزو إذن؟..
( )1أب شقة ،سحرير المرأ يف ق ر الر الة ،جز  ،5ص  243بع رف.
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جا ي اآلية النريمة سق س :ﭽ ﭯ ﭼ [النللللا  ،]34 :والضلللرب كما
جا س إللللليحه وبيان يف كع سولللللير القرآن والوقه والحديث ،ب الضللللرب يف
القرآن

أألرب للمداقبة لنه إلى الضرب.

ولهما سنن ص ر الضرب المش ة فالعيدي به خير لن العيدي بالطمق،
والمق

د لن ال ضرب نا

العدر يف لحاولة اإل صمح بين الزوجين .و

بحد ذاسه الضلللرب مير الموح وب المؤذي وب المؤلل  ،فإن سجاو الزو ذلس
كان إلرر ًا يحق لها بم جبه أن سطل العوريق لن القاإلي.
والضللرب كما ذكر المولللرون لن ط بما شللرع له و

أن يععقد الزو أنه

لويد وأنه ي ل إلى لا يريده لنه ،وإب لل يجز له ال ضرب ،ولهذا ألاس اهلل سعالى:
ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ [النلا .]34 :
لقد بكت أللللللنة كثير ذا الم إللللل ع يف شللللطط بالغ واأللر ب يعدو أن
ين ن و لللليلة لن بين و للللاول قديد سناد ب سح للللى يف قم الخمف بين
الزوجين .وينبغي أن نضع و يلة الضرب إلمن ابقعباراي اآلسية:
إذا كانت اآلية النريمة جا ي لجملة ،فإن ن ل ص اللللنة جا ي س إلللح
ال حابي العي يلللللعحق ذا الن ع لن ال عيد ي  ،و ي يابي يبلغ اإلهل في ها
درجة قالية يمنن أن يطلق قليها لوظ الوايشة ،لن أل س ألبيح أو فعل ألبيح ،لما
يؤذي الرجل أذي بالغ  ،لثل اللللماح بدخ س رجاس البيت وجل للهل فيه بينما
ينره الزو دخ لهل وجل هل.
قن جابر أن الر

س –’ -خط الناس (ي د قرفة) فقاس ...فاسق ا اهلل

يف النلللللا فإننل أخذسم ن بيلان اهلل وا للللعحللعل فروجهن بنلمة اهلل .ولنل
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قليهن أن ب ي ط ن فرشللنل أيد ًا سنر نه ،فإن فعلن ذلس فاإلللرب ن إلللرب
مير لوح...

()1

وقن للللليمان بن قمرو بن األي ص ألاس :يدهني أبيه أنه شللللهد يجة
ال داع لع ر لللل س اهلل –’ -فح مد اهلل وأهنى قل يه وذكر ووقظ ،فذكر يف
الحديث أل ة هل ألاس  :أب وا ع ص ا بالنلا خير ًا فإنما ّن ق ان قندكل ،ليس
سملن ن لنهن شي مير ذلس ،إب أن ييسين بوايشة لبينة ،فإن فعلن فا جرو ن
يف المضاجع واإلرب ن إلرب مير لوح ،فإن أطعننل فم سبغ ا قليهن بيمً.
أب إن لنل قلى نلاونل يق  .ولنلاونل قلينل يق  .فيلا يقنل قلى نلاونل
فم ي ط ن فرشلللنل لن سنر ن وب ييذن يف بي سنل لمن سنر ن  .أب ويقهن
قلينل أن سحلن ا إليهن يف كل هتن وطعالهن"(.)2
األ لان والبي اي وأن اع

إن اإل مد ي ضع س شريعاسه قالة شاللة لمخعل
الشللللخ للللية  ،و ذه سعواوي بينها سواوس كبير ًا لللل ا يف درجة الثقافة أو درجة
العحضللر .وال للاول سرسبط صللمييعها بالبي ة لن نايية وبملللع ى الورد العقلي
والخلقي لن نايية ،فرب و يلة س لح يف بي ة لا ولع فرد لا وسثمر نعاوج لويد ،
وب س لح يف بي ة أخرى وب لع فرد آخر ،وألد سؤدي إلى نعاوج إلار .
ين ن أييان

ناي سواوي يف اللللللن بين الزوجين يف بعض البي اي ،لما

يجعل الزوجة أألرب إلى للع ى ابنه الزو وسلميذسه ،و نا ين ن الضرب أشبه
بعيدي ي در لن ال الد أو المعلل المربي .ألا إذا بلغت الزوجة درجة قالية لن
النضج العقلي .فنحل أن الضرب قند ا ب ي لح و يلة لعم النش .
( )1رواه لللللللل ،يديث ط يل رألل ،1218 :كعاب :الحج ،باب :يجة النبي –صلللللى اهلل قليه
و لل.-
( )2رواه الرتلذي ،يديث رألل ،1163 :كعاب :الرإلاع ،باب :لا جا يف يق المرأ قلى وجها.
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ي جد بج ار النأ الشللللرقي الذي يويد إباية الضللللرب ن لللل ص أخرى
سحض قلى سجنبه:
قن قاوشللة ألالت :لا إلللرب ر ل س اهلل  -’-شللي ألط بيده وب ألرأ

وب خادل  ،إب أن يجا د يف بيل اهلل .ولا نيل لنه شي ألط فينعقل لن صايبة
قز ّ
وجل.)1(-
إب أن ينعهس شي لن لحارد اهلل ،فينعقل هلل – ّ
قن إياس بن قبداهلل ألاس :ألاس ر للل س اهلل –’“ :-ب سضلللرب ا إلا اهلل،

فجا قمر إلى ر ل س اهلل –’ -فقاس :ذور( )2النلللا قلى أ واجهن ،فرخأ
يف إلللرهبن  ،فيطاف ب س ر ل س اهلل – ‘ -نلللا كثير يشللن ن أ واجهن فقاس

النبي –’ : -لقد طاف ب س لحمد نلا كثير يشن ن أ واجهن ،ليس أول س
بخياركل(.)3

وكل ذا يعني أن ين ن ال ضرب قند ياجة للج ة وقند رجا أداوه النعاوج
المويد  ،والنعاوج المويد سحنمها كما ذكرنا لن ألبل ظروف البي ة وللللللع ى
ال ضارب والم ضروب العقلية والخلقية ،ون ع الخطي الداقي لل ضرب ...و ذا
يعني أن يطبق قلى الضرب المثل العربي القاول " أخر الدوا الني".
لع يض الشللارع الحنيل قلى سجن و لليلة الضللرب ألدر اإللنان  ،فإنه
وإللللع لها بعض الضااوابط العي سخ ّو لن يدّ هتا وأللللل هتا قند وج د الحاجة
الملج ة:

( )1رواه للللللل ،يديث رألل 2328 :كعاب :الوضلللاول ،باب :لباقدسه صللللى اهلل قليه و للللل ،لآلهاد
وخعياره المباح.
ّ
ونشزن قلى أ واجهن.
( )2ذور النلا  :اجرتأن
( )3رواه أب داود ،يديث رألل ،1879 :كعاب :النناح ،باب :إلرب النلا .
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الضابط األول :أن يكون الضرب برفق:
()1

قن قبد اهلل بن لعة أنه للللمع النبي –’ -يخط  ...وذكر النلللللا
(ف قظ فيهن) فقاس “ :يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من
آخر يومه  ”...ويف رواية“ :بم يضاااارب أحدكم امرأته ضاااارب الفحل ثم لعله
يعانقها”(.)2
والحديث يشللللير إلى أنه ب سلللللعقيل ذه ال لللليلة لع طبيعة العمألة بين
الزوجين العي س للللل إلى أأل للللى در جاي الع قارب والع اد ،وب سن ن إب يف
يابي خاصة .ونلوت ابنعباه إلى أن العشبيه بالعبد نا يق د به لا جري قليه
قاد الجا لية ،ألا العبد يف اإل للللمد فله لن النرالة والحق ق الشللللي النثير
ولن ألثلة ذلس:
قن أبي ذر الغواري – رإللللي اهلل قنه ... -ألاس ر للل س اهلل – ‘“ : -إن
إخوانكم خولكم( )3جعلهم اهلل تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه
مما ي كل وليلبساااه مما يلبس وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم
ف عينوهم”(.)4
( )1أب شقة ،سحرير المرأ يف ق ر الر الة ،جز  ،5ص  247 – 243بع رف.
( )2رواه البخاري ،يديث رألل ،4942 :كعاب :العو لير ،باب:

ر ال شمس .وأخرجه ل للل:

يديث رألل.2855:
( )3خ لنل :الخ س :الخدد ،م ا بذلس ألال يعخ ل ن األل ر أي ي لح اا.
( )4رواه البخاري ،يديث رألل ،2545:كعاب :الععق ،باب :أل س النبي صلى اهلل قليه و لل.
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قن أبي رير -رإللللي اهلل قنه -يحدم قلى النبي – ‘ -ألاس“ ... :وال

يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغالمي” ويف رواية“ :لمساااالم
كلكم عبيد اهلل وكل نسا كم إما اهلل”(.)1
قن مس بن يلللللاف ألاس :قجل شلللليخ فلطل خادلا له فقاس له لللل يد بن
لقرن :قجز قليس إب ُي ُّر وجهها؟ذ لقد رأيعني ابع بعة لن بني ُلقرن ،لا لنا

خادد إب وايد  ،لطمها أصللللغرنا فيلرنا ر لللل س اهلل –’ -أن نععقها( .)2وإذا

كان ذا شين العبيد واإللا فما بالنل بالزوجاي؟ذ
الضابط الثاين :تجنب الوجه:

قن لعاوية بن ييد ألاس :أللت يا ر لللل س اهلل ،لا يق وجة أيدنا قليه؟
ألاس :أن سطعمها إذا طعمت وسنللل ا إذا اكعللليت أو (اكعلللبت) وب سضللرب
ال جه وب سقبح وب هتجر إب يف البيت(.)3
الحديث يشمل أدبين اهنين أولهما أن يعجن ال جه قند ال ضرب ،ذلس أن
إلرب ال جه أشد إخمب بنرالة اإلنلان ،فضم قما يؤدي إليه لن أخطار قلى
الح اس العي أودقها اهلل يف ال جه ،وهانيهما :أن يعجن الشللللعل واللللللباب يف
جميع األي اس  ،و ذا بالطبع يشمل يالة الضرب ويؤكد ذلس أل له –’: -
“ سباب المسلم فسوق”(.)4

( )1رواه البخاري ،يديث رألل ،2552 :كعاب :الععق ،باب :كر ية العطاوس قلى الرأليق.
( )2رواه للللللل ،يديث رألل )1658 (32 :كعاب :اإليمان ،باب :صلللحبة المماليس وكوار لن لطل
قبده.
( )3رواه أب داود ،يديث رألل ،1875 :كعاب :النناح ،باب :يق المرأ قلى وجها.
( )4رواه البخاري ،يديث رألل ،6044 :كعاب :األدب ،باب :لا ينهي قن اللباب واللعن.
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إنه مالب لا ي للدر اللللباب لن شللد ابنوعاس ،و

يف ال ألت نوللله يغذي

ابنوعاس فيؤدي إلى شد ال ضرب ،فإذا لنع ال لباب فهذا يعني إلبط ابنوعاس،
وإذا إلبط ابنوعاس ألنن الرفق يف الضرب.
الضابط الثالث :ندب الشفاعة عند ضرب الرجل زوجه:
إن الشللواقة يف الخير لندوبة شللرق ونحل ل أن لن الخير لع نة المللللل
قلى إلبط انوعاله  ،وسجن لا اى ال شرع قنه لن ال لباب ولن شد ال ضرب،
ألا يديث “ ال يس ل الرجل فيم ضرب امرأته” فه يديث إلعي .
ونل ق بعض أأل اس للعلما يف و يلة الضرب:
ألاس الج للاص :روى ابن جريج قن قطا  :الضللرب مير الموح باللل اي
ونح ه ،أي لا قداه

إلرب لمن ع شرق (.)1

وألاس ابن يزد ... :و إلرهبا بما ب يؤلل وب يجرح وب ين لر وب يعون فإن
إلرهبا بغير ذن أأليدي لنه ...وإنما أباح الشارع ال ضرب ولل يبح الجراح وب
كللللر العماد وب سعوين اللحل ،وألاس سعالى :ﭽ ﮋ ﮌ ﭼ ف لللح أنه إن
اقعدى قليها بغير يق ،فالق اص قليه(.)2
وألاس الحافظ ابن يجر :إن كان ب بد فلينن العيدي

بالضللللرب اليلللللير

بحيث ب يح للللل لنه النو ر العاد ...فإن اكعوى بالعهديد ونح ه كان أفضللللل،
ولهما ألنن ال صلللل س إلى الغرض باإليهاد ب يعدس إلى الوعل ،لما يف وأل ع

( )1أيناد القرآن ،للج اص.2 ،
( )2المحلي ،ببن يزد ،كعاب :الرإلاع المليلة  ،1887العدس بين الزوجاي ،10 ،ص  ،41طبعة ،
دار اآلفاق الجديد  ،بيروي.
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ذلس لن النور المضللاد لحلللن المعاشللر المطل بة يف الزوجية ،إب إذا كان يف
ألر يععلق بمع ية اهلل(.)1
وألاس الشلل كاين :وظا ر يديث الباب (أي يديث قمرو بن األي ص قن
خط بة الر لللل س –’ -يف ي جة ال داع ،و ألد لر ب نا) أ نه ب يج

الهجر يف

الم ضجع وال ضرب إب إذا أسين بواي شة لبينه ب ب لب مير ذلس ،وألد ورد قن
النبي قن إللللرب النللللا لطلق  “ ...ال تضاااربوا إما اهلل فجا قمر فقاس :ذور
النلللللا قلى أ واجهن فيذن لهل فضللللرب ن  ...الحديث”  ...ألاس الشللللافعي:
يحعمل أن ين ن ألبل نزوس اآلية بضرهبن  ،يعني أل لة سعالى  :ﭽﭯ ﭼ أذن
بعد نزولها فيه ،ولحل ذلس أن يضللللرهبا سيديب إذا رأى لنها لا ينره فيما يج
قليها فيه طاقعه ،فإن اكعوى بالعهديد ونح ه كان أفضل(.)2
 -3التحكيم(:)3
قند اشللللعداد الخمف وقجز كل الطرق اللللللابقة يف العم  ،قند ا يلجي
الزوجان أو يلجي بعض األوليا إلى طل العحنيل و

لا ورد يف أل له سعالى:

ﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌ

ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [النلا . ]35 :
قال الحافظ ابن كثير( )4يف تفسيره ما نصه باختصار:
( )1فعح الباري ،11 ،ص .215
( )2الشل كاين ،نيل األوطار ،كعاب ال ليمة ،والبنا قلى النللا وقشلرهتن ،باب :إيللان العشلر وبيان
يق الزوجين ،جز  ،7ص.412
( )3أب شقة ،قبد الحليل ،سحري المرأ يف ق ر الر الة ،جز  ،5ص  ،241وال اب ين ،قبد الريمن،
ئ ،ص  128 -127بع رف.
( )4ابن كثير ،اإللاد الحافظ أبي الودا ا ماقيل ،سولير القرآن النريل ،الجز األوس ،ص .505
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(فإن سواألل ألر ما وطالت خ لللل لعهما ،بعث الحاكل هقة لن أ ل
المرأ وهقلة لن أل د الرجلل ،ليجعمعلا فينمرا يف ألر ملا ويوعم للا فيله
الم لللللحة ،لما يريانه لن العوريق أو الع فيق ،وسشلللل ف الشللللارع إلى
الع فيق ولهذا ألاس سعالى :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ وألاس قلي بن
ّ
وجل -أن يبعث ا رجمً صللللالح
قز
أبي طلحة قن ابن قباس :ألر اهلل ّ -
لن أ ل الرجل ورجم لثله لن أ ل المرأ  ،فينظرا أيهما المسااااي فإن
كان الرجل هو المساااي

حجبوا عنه امرأته وقساااروه على النفقة  .وإن

كانت المرأة هي المسااااي ة قسااااروها عن زوجها ومنعوها النفقة .فإن
اجتمع رأيه ما على أن يفر قا أو يجم عا ف مره ما جا ز .و جا ي الرأ
و وجها قلي بن أبي طال

ولع كل وايد لنهما ف اد لن الناس .فيخر

ؤب ينما و ؤب ينما ،فقاس قلي للحنمين  :أسدريان لا قلينما ؟
إن قلينما إن رأيعما أن سجمعا جمععما فقالت المرأ  :رإليت بنعاب اهلل
وق ّل ّي  .وألاس الزو  :أد الورألة فم .فقاس قلى :كذبت ،واهلل ب سوح
لي ّ
قز وجل -لس وقليس  ...وألد اخعل األومة
يعى سرإلللللى بنعاب اهلل – ّ
يف الحنمين ل ما لن

بان لن جهة الحاكل ،فيحنمان وإن لل يرض

الزو جان ،أد ما وكيمن لن ج هة الزوجين؟ قلى أل لين  .والجمه ر
قلللللى األوس لللق ل للله سللعللالللى :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ

فلما ما ينمين ،ولن شين الحنل أن يحنل بغير رإلا المحن د قليه
و ذا ظا ر اآلية.
وقال القرطبي( )1يف تفسيره:

( )1القرطبي ،الجالع أليناد القرآن ،الجز الخالس ،ص.175
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(الجمه ر لن العل ما قلى أن الم خا ط بق له :ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ الح ناد
واأللرا  ،وأن أل له :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ يعني الحنمين ،يف أل س
ابن قباس ولجا د ومير ما ،أي إن يرد الحنمان إصللللمي ي فق اهلل بين أل س
وصدّ ألا فيما أخوا
ابن قباس ولجا د ومير ما ،أي إن يرد الزوجان إصمي ّ ،
به الحنمين ي فق اهلل بينهما .وأليل الخطاب ل وليا  .يق س :ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ أي
قلمعل خمف بين الزوجين ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ  ،والحنمان
ب ين نان إب لن أ ل الرجل والمرأ  ،إذ ما أألعد بيي اس الزوجين ،وين نان
لن أ ل العدالة ويلللللن النمر والب للللر بالوقه .فإن لل ي جد لن أ لهما لن
ي لح لذلس ،فير ل لن مير ما قدلين قالمين).
فإصللللمح ذاي البين

األ للللاس الذي يق د قليه سعيين ينل لن أ لها

وينل لن أ له ،ألاس سعالى :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (النلللا ) وألاس
سعالى :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [النلللللا  ،]35 :فإصللللمح ذاي البين
فرض فر إله اهلل ،ﭽ ﮞ ﮟﮠ ﭼ [الحجراي ،]9 :وألاس سعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ٌ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [النلا  ، ]114 :وألاس سعالى :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

[النلا ]128 :

ورمبت فيه الللللل نّة ودقت إليه ألاس ر لللل س اهلل –’ “ -أال أخبركم

ب فضاال من درجة الصااالة والصاايام والصاادقة؟ ألال ا :بلى يا ر لل س اهلل  ،ألاس:
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صالح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة ال أقول تحلق الشعر ولكن
تحلق الدين” (.)1
ألر سعبدي يؤجر قليه اإلن لان،
فعملية إ صمح ذاي البين ي ٌ
نوللله لهذا

قندلا سن ن النية خال للة هلل سعالى ،فم بدّ لن ين لل
ّ
وكيويللة يللل
كيويللة اإلصللللمح بين الزوجين
يععلل
األلر ،أن
ّ
ّ
المشللللنمي الزوجيللة ،فهللذا العلل يبللدأ أو ً
ب بمعرفللة األلراض

النوللللية ولعرفة نوللللياي الناس باخعمف أقمار ل وأجنا لللهل
وأقراألهل وهقافعهل ومير ذلس لن األلراض النولية لثل اإلكع اب
وال

لللل اس القهري ويابي القلق المخعلوة ولعرفة المشللللاكل

الوردية والزوجية واأل رية بين اقها ،ولعرفة األيدام العي سحيط
بالناس ولا سدفعهل لشللع ر لعين كالغض ل

أو الحزن أو الخ ف،

ول لللل أننا نجد يف البمد الغربية لن يععو إصللللمح ذاي البين
لاد يف الجالعاي ُسدْ رس ليعخر لرشللللدين نوللللليين أو لرشللللد
أ لللري أو لللللعشلللار أ لللري ،والهدف

لللللاقد كم الزوجين

سخطي جميع المشلللنمي العي سطرأ بعد الزوا  ،والعي سؤدي إلى
سدرس ذه الماد لع ياجعنا
الطمق ولنن يف البمد اإل ملية ب ّ
الشديد إليها.

( )1صلللحيح الرتلذي ،يديث رألل ،1938 :كعاب :الو وال للللة ،باب :لا جا يف إصلللمح ذاي
البين.
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مفهوم الخالفات الزوجية :
()1

لوه د الخمفاي الزوجية ي الم شنلة العي نطلق قليها الخمفاي الحاد
أو الملللللعع للللية العي سحدم بين الزوجينه و ي قبار قن أفنار لعباينة بين
الزوجين سؤدي بييد ما أو كم ما بمشللاقر لن الحزن والقلق والغض ل سجاه
الطرف اآلخر ينعج قنها للللل ي مير لرم ب فيه ي للللدر قن أيد الزوجين أو
كم ما يؤهر لللب قلى العمألة بينهما بشللنل خاص وال إلللع الزواجي بشللنل
قاد .وييخذ اللللل ي ال للادر نا ن ع لن الثباي النلللبي بحيث يحدم بشللنل
لعنرر يف الم األ

المعشللللاهبة ،ويعجز الزوجان قن العخلأ لنها ،لما يرتس

قليه صع باي يف العوا ل بينهما سؤدي إلى يالة لن الشقاق والنو ر بينهما.

أهمية تعريف الخالفات الزوجية (المشكالت يف العالقات الزوجية):

()2

بعد لا سل لن سعريونا للم شنمي والخمفاي الزوجية ،نطرح س لاؤ ً
ب نا،
ل لن المهل أن ن حدد المشللللن لة ل نذ ال بدا ية؟ اإل جا بة بالطبع نعل وذ لس
ل

باب العالية:

لما إذا كنا ألاد ل شنلة يقيقية أد ب.
 )1سحديد الم شنلة ي لاقدنا قلى العيقن ّ
و ذا األلر يلاقدنا كثيرا قلى س فير الجهد وال ألت اللذين ألد ن رفهما يف

لحاولة يل لشلللنلة مير ل ج د أصلللم ،األلر ألد ين ن أ للل يف بعض
الحابي ييث يجد الزوجان أو المعني ن باأللر أال أس ا بمشللنلة جديد
لل سنن ل ج د أصم.
( )1الللللهل ،راشلللد قلي ،المللللعشلللار ال ايف يف يل الخمفاي الزوجية ،دار العربية للعل د ،دار
الونر الحديث ،بيروي ،ط 1425 ،1ل 2004 /د ،ص  40-39بع رف.
( )2المرجع اللابق ،ص .46 - 45
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وسمهر أ مية سحديد المشلللنلة نا أنه يللللاقدنا بع إلللليح الهدف و لللبل
ال صلل س إليه .فنلما كان ناي إسواألا بين الزوجين قلى وج د لشللنلة لا،
كلما كان الععاون بينهما أكو لحل ذه المشنلة.
 )2إدراي الزوجين ل ج د لشنلة بينهما أو يف يياهتما يلاقد ما قلى سحديد
اإل طار ا لذي يمنن لن خم له يل ذه المشللللن لة .بمعنى آخر اقرتاف
الزوجين ب ج د لشللللن لة يف ي ياهت ما يدفعه ما إلى الع عاون في ما بينهملا
والجل س لع بعضهما لمناألشة الحل س المنا بة لها.
 )3إدراي كل لن الزو والزو جة وج د لشللللن لة يلللللا قد ما قلى الرؤ ية
المشللللرت كة ل ها ،أي أن ي جد كل لنه ما أ م ّية دوره يف إي جاد ّ
يل ل هذه
المشلللنلة طالما أنه لعني بالم إلللل ع .ولما بشلللس فيه أن المشلللنمي
الزوجية سحعا إلى سعاون أطرافها والعمل لعا .فليس لن ال لللل اب إذا
يد هت لشللللن لة أن يق س الزو لزوج عه أ ِ
نت لللل ب المشللللن لة أو أ اا
لشللللنلعس ،كما ليس لن ال لللل اب أن سق س وجة لزوجها بينس للللب
المشنلة وأن يلها بيدي أنت.

مةشرات الخالفات البنا ة :
()1

 )1سركيز الخمف قلى ل إل ع الخمف وليس قلى الطرف اآلخر.
 )2يلن اب عماع واإل صغا للطرف اآلخر لع سقبل رأيه وإبدا وجهة النمر
بم إل قية.

( )1اللللهل ،د.راشللد قلي ،الملللعشللار ال ايف يف يل الخمفاي الزوجية ،دار العربية للعل د ،دار
الونر الحديث ،بيروي ،ط 1425 ،1ل 2004 /د ،ص .52-50
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ّ
كل لن الطرفين إهار مضللل الطرف اآلخر ،بل وقند الغضللل
 )3أن يعجن
يعل ا عمرار الرتكيز قلى ل إل ع النقاش وب يعح ّ س الخمف إلى شخأ
ّ
الطرف اآلخر.
 )4لللعي كل لنهما إلى العيكيد قلى سحقيق الهدف لن ذا النقاش لن خمس
س إللليح وجهة النمر لع شللرح ذلس بم إل ل قية لن خمس إبدا الموراي
الللبية واإليجابية.
 )5إيثار كل طرف العنا س قن رأيه أو جز لن رأيه إذا وجد أن ذلس يلللللاقد
قلى ّ
يل الخمف.
 )6أن يعجن كل طرف العع للل لرأيه لمجرد أنه رأيه دون األخذ يف ابقعبار
الم لحة العالة للعمألة الزوجية وسحقيق الهدف لم إل ع النقاش.
 )7اخعيار ال ألت والمنان المنا للبين لمناألشللة ل إل ل ع الخمف ،وب يورض
الزلان والمنان قلى أي لن الطرفين.
 )8سيكيد كل طرف بينه ب ي جد يل لطلق أو كالل ألي خمف ،بل العشلللديد
قلى النلبية يف أي يل لم إل ع الخمف .بمعنى آخر اسواق الطرفين قلى
أن أي يل يعل اإلسواق قليه يلمى الحل األنل وليس الحل النالل .أي
أنه فيه جان كبير لن اإليجابية وبعض الللبية ،إذن ذا

األنل .

 )9ابسواق قلى قدد اللللماح ألي أطراف خارجية الدخ س بين الزوجين ،إب
بعد ا عنواد كل المحاوبي بين الزوجين.
 )10إلنانية سيجيل ل إللللل ع الخمف إلى وألت آخر إذا طل

أيد

الزوجين.
 )11ين ن لدى كل لن الزوجين الرمبة بإقطا الطرف اآلخر الورصلللة النافية
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إلبدا وجهة نمره ي س ل إل ل ع الخمف يعى ي للل إلى لريلة ابألعناع
أو قدد ابألعناع بنا ا قلى س إللللليحاي الطرف اآلخر لع العيكيد قلى أن
سولير ل إل ع الخمف يخضع لنم الطرفين بدرجة كافية ولرإلية لهما
لعا.
 )12افرتاض يلللللن المن ويلللللن النية لدى الطرف اآلخر ،أي أن كل طرف
يحمل لن المععقداي واألفنار اإليجابية قن الطرف اآلخر وكلها سيخذ
أشللللناس وصلللل ر إيجابية أهنا الح ار لثل اإليثار والععاون وال للللدق
وا عخداد األدقية واألذكار المخعلوة العي يعطلبها الم أل .
 )13ب يللللعخدد أي لن الزوجين أي ألوا بذي ة أو سجريحية أو إ اناي س جه
للطرف اآلخر ،كما ب يلعخدد أي ألوا ا عوزا ية سثير الغض أو الحزن
لدى الطرف اآلخر.
 )14أن يععقللد كل ّلل لن الزوجين يف نولللللله بللين دوره يي ّي يف يللل الخمف
وبالعالي فه ب يشللللرتط العغيير لن الطرف اآلخر يعى يعغ ّير ،بل يبادر يف
ايدام العغيير المطل ب يف نوله دون انعمار الطرف اآلخر.

الخالفات الزوجية الهدامة :
()1

ويلللمى ذا الن ع لن الخمفاي بالخمفاي الهدالة ألاا سعمل بق للد أو
دون أل لللد لهدد العمألة الزوجية ،ويمنن أن يعط ر األلر ويط س دد األ لللر
بناللها وال ص س هبا إلى يالة لن العونس األ ري.
والخمفاي الزوجية هبذه ال لللل ر سحمل النثير لن المعاين المعداولة بين
( )1اللللهل ،د.راشللد قلي ،الملللعشللار ال ايف يف يل الخمفاي الزوجية ،دار العربية للعل د ،دار
الونر الحديث ،بيروي ،ط 1425 ،1ل 2004 /د ،ص .55 -53
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الزوجين .يف يالة الخمفاي الهدالة نجد أن كم لن الزوجين ينمر لآلخر بينه
خ ما له يريد الو قليه وألهره.كما أن يف ذا الن ع لن الخمفاي نجد إن كل
طرف يحاوس إلحاق األذى المعن ي والمادي إن ألنن بالطرف اآلخر ،لع قدد
سقبل رأيه ،بل يرفض أي لقرتياي لنه ويولللللر ا بطريقة خاط ة ألنه يورتض
لللل المن والنية به.وسن ن الحالة اإلنوعالية لشللللدود ولع سر لدى الطرفين
ييث يمهر العناد والغض والحزن الشديد واب عهانة والعحقير ومير ذلس.

مةشرات الخالفات الهدامة:
 )1النو ر ،أي قدد رمبة الزوجين أو أيد ما يعقبل وج د الطرف اآلخر كليا أو جزويا.
 )2افرتاض

النية لدى الطرف ،أي أن أيد الزوجين أو كم ما يورتض بين

الطرف يرم بإلحاق األذى به ،وبالعالي ين ن الرتكيز يف الح ار ليس قلى
ل إللللل ع الخمف ،بل قلى الطرف اآلخر لما يثير الغضلللل والحزن لدى
الطرفين.
 )3ين ن لدى الطرفين أو أيد ما الرمبة بإلحاق األذى النولللللي والبدين إن
ألنن بالطرف اآلخر.
 )4يح مل الطر فان أو أ يد ما أف نار ًا لللللب ية س جاه الطرف اآلخر ل ثل ير يد
إ انعي ،يرم بابنعقاد ،ينره لي الخير ،و نذا .إن ذه األفنار سلللللهل يف
إشللللعاس نار الغضلللل والحقد والرمبة بابنعقاد .كما أن ذه األفنار سرسبط
بم شاقر لبية و ل كياي دالة س در لن أيد الزوجين أو كم ما سجاه
الطرف اآلخر لثل العهديد والع بيخ والل والدفع والضرب...إلخ.
 )5سجا ل واإلللللح لنمد الطرف اآلخر يعى ل ياوس س إللللليح رأيه ونجد
الطرف اآلخر ب ي للللغي إليه ،بل يلللللعمر يف يديثه الغاإللللل لعجا م
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المحللاوبي اإليجللابيللة إن وجللدي لن الطرف اآلخر لهمللا كللانللت ،بللل
ويولللللر ا بياا ناسجة قن إلللللع

أو ين ن الطرف اآلخر ب يملس الحجة

والدليل قلى إهباي رأيه.
 )6نجد أيد الطرفين أو كم ما يذكّر الطرف اآلخر بما ينره لن صللللواي أو
خ اوأ أو أقماس صدري قنه يف الما إلي ،أو يذكّره بخمفاي ابقة ألد
لر قليها للن اي .والعذكير هبذه الخ للاوأ أو الع للرفاي كينه يعني
ين ن ّ
بين األلر كما .
 )7يق د أ يد الطرفين او كم ما بإظ هار قم لاي العحقير لن اف نار الطرف
اآلخر وأأل ا له ،سحقير يمس شللللخ للللله أو أ له أو قم له أو يعى أدا ه يف
األ ر .
 )8ي جد سباين كبير يف إدار ل إللللل ع الخمف ،بحيث نجد وكين كل طرف
يعنلل بشللنل لنو للل قن الطرف اآلخر .بمعنى آخر ب نجد ي ار لشللرتي
بين الطرفين ،كل لنهما يريد ان ين ن

لركز الحديث وإدارسه لعجا م

لحاوبي الطرف اآلخر س إليح وجهة نمره أو الععبير قن رأيه.
 )9يورض أيد الطرفين قلى اآلخر لناأل شة ل إل ع الخمف يف وألت أو لنان
ألد ين نان مير لنا لللبين للطرف اآلخر .كين سناألش الزوجة وجها يف وألت
لعاخر لن الليل وألت رايعه ،أو نجد الزو يناألش وجعه يف وألت رمبعها
بالخرو لزيار أ ل أو صديقة.
 )10يحاوس أيد ا لطرفين أو كم ما العقليل لن أ مية بعض أو كل المقرتياي



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مدى الحق الديني يف طالق الرجل أحكام الطالق

45

العي يقدلها الطرف اآلخر يعى ل كانت لنطقية او لعق لة ،لما يزيد لن
إهار الطرف اآلخر ويعح س ل إل ع
الخمف لن الم إل ع ذاسه إلى ذايت الزوجين.

أسباب الخالفات الزوجية:
وألد ذكري البايثة للللهير الغالي يف كعاهبا "الخمفاي الزوجية" أ للللباب
الخمفاي الزوجية بعد درا ة ليادنية ،و ي كاآليت(:)1
أو ً
ب :بللللب برو سغيراي اجعماقية واألع لللادية سبع لحضلللاراي أخرى،
بحيث ي للللع قلى اإلنلللللان سحديد

ية وايد أو شللللخ للللية لنورد لنل

يضار .
هاني  :اآلهار الللبية العي انعنلت قلى لنم لة القيل ال طينة ولعايير ا.
هالث  :المجعمع العربي يعيش يالة امرتاب بلللللب فللللللوة الع للللر لن
الحداهة إلى ق للر لا بعد الحداهة ،فما ي العيهيراي العي خضللعت لها األ للر
العربية؟ذ
سعميز األ للر العقليدية المعجدد باسلللاع ألاقدهتا وسضللمنها للعن للر الثقايف
العقاودي المشللعمل قلى اإليمان الرا للخ باألفنار الدينية واب للععداد المطلق
لملعزاد بنممه والدفاع قنه .وأفراد ذه األ لر يؤلن ن بالقيل الرتاهية والعللليل
المطلق ،كما يلللللم ن ب ج د فروألاي بين الجنللللين سور القيم لة والللللياد
للرجل وسورض قلى المرأ الطاقة والعبعية.

( )1الغالي ،هير قبد الحويظ ،الخمفاي الزوجية ،دار الرشاد اإل ملية ،بيروي ،ط 1،1424ل
2003 /د ،ص  .53 -39بع رف.
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قلى ذه القاقد القيمية ينعلللل العن لللر المادي ابألع لللادي أبعاده يف
نمط األ ر العقليدية ييث سنهض قلى ألاقد للنية صغير أ صاهبا الع شقق يف
ظل ذه العحد ّياي وأفر ي نزاقاي داخل العاولة األصلية نعيجة خمفاي قلى
س يع لدخ لها بين أفراد ا.

فرتى الزو يح لللر ا عماله بالللللعي نح سحللللين لللللع ى لعيشلللعه لما
يجعله يف أمل األوألاي ماوب قن المنزس ،و ذا يؤدي بالعالي إلى أإلللللعاف
لللللطعه يف المنزس وقدد لشللللاركعه يف اسخاذ القراراي والم األ

العي سعرتض

ييا األ للللر  .و ذا ابنشللللغاس الداول للزو قن المنزس يؤهر بالدرجة األولى
قلى العمألة الزوجية .ييث يضلللع

ا عماله بزوجعه ولشلللاطرسه إيا ا الهم د

واألقبا الملللللعجد قليها لما ي ّلد فج قاطوية وي اجز نولللللية هتدّ د لعانة
العمألة الزوجية بينهما.
ويف ياس كانت المرأ قاللة لنعجة س لا ل يف رفع ل لع ى المعي شةيف ييا
األ للللر  ،فإن المشللللا كل للللععضللللاق

بين الزوجين .ي يث سشللللعر المرأ

باب لعقملية الذاسية وبق الشلخ لية والقدر قلى العح ليل المادي وايعمس
لنانة اجعماقية لهمة خار إطار الزوا  ،ويعللللع قمألاهتا ابجعماقية المهنية،
وسح عس ببي اي اجع ماق ية لعن قة ل ما يجعل ها سلللللعغني قن الح يا الزوج ية
بللللله لة إن لل يعح ّقق لها اإلشللللباع النولللللي والعاطوي المطل ب ،واللللللعاد
الزوجية المرسجا .
وألللد لللللا مللت الث ر العنن ل جيللة والعلميللة والمعل لللاسيللة واإلقمليللة
(بخللاصلللللة قو أجهز العلوزي ن واألألمللار الوضلللللاويللة وشللللبنللاي اإلنرتنللت
والحا ب) يف إدخاس لوا يل جديد إلى هقافة األ ر المعح ّ لة ،وشاركعها يف
قملية العنش ة ابجعماقية ألفراد ا.
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و ذه الموا يل الجديد سربس األ ر المعح لة ،فهي لل سح لل ألر ا بعد
لجهة لمار ة ا عقمليعها الناللة ،ولل س ل إلى يدّ اسخاذ ل األوها قلى إل
ل لللالحها الذاسية وألدراهتا وألناقاهتا و لا يم ّيز األ لللر الن اسية قن األ لللر
المعح ّ لة ،فععجاذب وسعخابط بين المحافمة قلى العقاليد والعاداي أو ابندلا
يف الملللللعجلداي الحلديثلة لن القيل والعلاداي المخعلولة .فهلذا الرتدد وقلدد
لع ال األع يعع الزوجين ويعرإلللهما لخمفاي وجية للللعمر لعقلبة

العن ّي
لع أل ا العقاليد وابندلا لع اآلخر.

إن الث ر العنن ل جية للللاقدي قلى انحلللللار العمألاي ابجعماقية بين
أفراد األ للر ال ايد  ،األ للر المعح لة والن اسية ،ييث أصللبح الورد ينشللى
قمألة يميمة لع الحا ل ب لثمً بد ً
ب لن قمألعه لع أب ية ،ويمضللي اللللاقاي
الط يلة ألاد شا شاي العنن ل جية بعيد ًا قن ج أ رسه ولعاناهتا ،ويخعل لن
ييث العونير واله اياي والطم ح قن أ له ويحعوظ هبا لنوللللله دون طريها
قلى األ ر نعيجة ابنشقاألاي الحاد يف العمألاي الحميمة بين أفراد األ ر .
ذا ابنغمق قلى الذاي وإللللع

داور العمألاي ابجعماقية يف األ لللر

المعح لة والن اسية ،يؤديان إلى خمفاي خ

ص إن كان قمل الزو يف لجاس

العنن ل جيا ،فإن ال ج د الجلدي يف المنزس ب ينوي إن لل ي افقه وج د فعلي
يعم ّثل يف الح ار والععاون والمشاركة ابجعماقية والنولية بين الزوجين.
وال األع أن نجاح الرباط الزوجي أصبح يعطل درجة قالية لن اب عقملية
وسعوجر األطر
والرشلللد والمللللؤولية يف ق لللر يعللللارع فيه العغيير ابجعماقي،
ّ
ابجع ماقية العقليدية العي كانت سضللللبط اللللللل كياي والعمألاي والخياراي.
فهذا الع ر يحعا إلى أل ّ الشخ ية والمعانة النولية والثقة بالذاي وإلناناهتا.
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والقدر قلى المواإللللللة بين الخياراي واسخاذ القراراي .كما أنه يحعا
سحمل الضللللغ طاي ّ
ويل المشللللنمي ،ولقاولة اإلمرا اي كي
للقدر قلى ّ
سح ل إدار ييا وجية ناجحة يع فر لها شرط اب عقرار واب عمرار والنما .

وبالرمل لن أن األ للللر الزوجية الن اسية سق د قلى ألاقد لاد ّية األع للللادية
ّ
سلقي الملاقد ،
أل ّية وللعقلة بوضل إنعاجية الزوجين الشابين وقدد انعمار ما ّ

فقد سيهري بالنعاوج الللللللبية لوجرا اي المعخذ يف إطار ق لمة ابألع للللاد

وسحرير العجار وإلغا ديم لة العمل وانعماد األجر ،خاصلللل ًة بعد أن قزفت
الللدوس والحن لللاي قن س فير و لللللاوللل الللدقل النللافيللة لعمنين األ للللر لن
ا عمرار ا يف القياد ب ظيوعها.
ولقد سراجعت فعلي لللللع ياي المعيشلللة بالنللللبة لو اي وا لللعة لن ذه
األ ر وسواألمت أوإلاقها ال حية وابجعماقية بلب سق ّلأ سقديماي أنممة
الضللمان والعيليناي ابجعماقية وخ للخ للة الخدلاي العالة األ للا للية ،لما
لعرإلللة ويلللا للة إ ا العقلباي ابألع للادية،
جعل األ للر الن اسية والمعح ّ لة ّ

فاأل لة ابألع للادية والمعيشللية العي سعرتض األ للر سؤدي إلى قمألاي لع سر
بين الزوجين ،وانوجاراي قموقية ،وفشللللل يف العن ّي واايار ل للللر يف ّ
ظل
سراجع للع ى لعيشعها وسقدّ د لعدبي البطالة فيها.

 ت ثير البطالة على الحياة الزوجية:وألد سناولت " إيدى الدرا للللاي أهر سد ر الدخل ب لللل ر فادية خمس
فرتاي النلاد أو يف يالة البطالة يف العمألاي األ رية ،وألد سب ّين أن ألدر األ ر
قلى القياد بالع افق الضلروري دون يدوم أإللرار كبير للعمألاي الشلخ لية
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قلى درجللة ارسبللاط أقضلللللا األ للللر بملللللع ى لع ّين لن

المعيشة"

()1

ويرى بعض قل ما النوس وابجع ماع أن ألدر الر جل وي قه يف ل باشللللر
دوره كزو ألد سع أل

قلى نجايه يف القياد بدوره كعاول ل

للر  ،لذلس سؤدي

البطالة إلى سق يض لطة الزو واألب لو شله يف إقالة أ رسه ،إذ يععو النجاح
ابألع ادي لن أ ل الركاوز العي سحدّ د لنانة اإلنلان يف المجعمع.
فالبطالة سؤدي إلى قدد ابيرتاد الضمني للزو  ،أو ياد العدوان الم ّ جه
نح ه ،وسمهر ذه العغيراي قلى شاكلة سزايد ال راقاي بين الزوجين وس جيه
الل د إلى الزو باقعباره للللللؤو ً
ب قن بطالعه أو إننار وج ده ،وإمواس خدلاسه
الي لية وقدد لباب رمباسه ،وس جيه النقد الجارح له ألاد األطواس ،وابنوعاس
الحا ّد إ ا اللل ي العادي .كما أن الزو يعاين يف ذه الحالة لن سش يه ص رسه
يف األ لللر ولن قدد ألدرسه قلى كلللل الثقة والمرجعية فيها ،إإللللافة لمعاناسه
النولية المرسبطة بعدد ألدرسه قلى إهباي دوره النالل كرجل.
سحرر الزوجة جزوي أو كلي لن لللللطة الزو  .ويف
كما سؤدي البطالة إلى ّ

بعض ال حابي سعح ّ س العمألة إلى النقيض سمال  ،وسعغ ّير لللليطر الزو إلى
خض ع كالل للمرأ العاللة والمنوقة قلى المنزس(.)2
و ذه الع ا لل ك ّل ها س نذر بنشلللل خم فاي وج ية ياد هتدّ د ا للللعمرار
رابطعها.

( )1د.يلن لحم د ،األ ر ولشنمهتا ،دار النهضة العربية ،بيروي ،1976 ،ص .69
( )2المرجع اللابق ،ص .70
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 ت ثير الفقر على الحياة الزوجية:إن قالل الوقر ليس بعيد ًا قن سيهيراي البطالة يف ييا وا للللعقرار ا ،فه
يحرد أفراد األ للللر لن العمعّع بملللللع ى لعيشللللي لقب س وبالعالي يمنعها لن
إلنانية العح يل العلمي والثقايف ،والمشاركة يف الحيا ابجعماقية العالة.
إن شللع ر الزو بعجزه قن سيلين لعطلباي ياجاي األ للر يجعله يعيش
سمر هبا
سبحدّ لللللعمر ،وإن قدد سوهل الزوجة أو أفراد األ لللر لهذه األ لة العي ّ
يزيد لن خجل العحدي وال لللراقاي بين الزو وأ لللرسه ،فع لللبح الزوجة مير
را إلية قنه ،داومة ال شن ى ،سعمنى ل لل سعزو لنه ،سلجي لطل الم لاقد لن
لللر فاي
يحجل لن دور الزو يف األ للللر
اآلخرين لما ّ
ويهمشلللله ،و ذه الع ل ّ
ّ
الملعحنمة يف ييا األ ر الوقير سقضي قلى ابنلجاد بين الزوجين وألدرهتما
قلى الععاون والدقل ب لللعمرار الحيا الزوجية ،وي لللبح وج د الزو وقدله
ل ا ًا بالنلللبة ل

يول لر س للاقد
للر لما يلللي لعمألة اآلبا باببنا  ،و ذا لا ّ

المشاكل األ رية والخمفاي الزوجية يف األ ر الوقير .
ولما ب شللللس فيه أن األ لاي ابألع للللادية وابجعماقية العي يعيشللللها
المجعمع سعنس آهار ا قلى األنممة ابجعماقية فيه ،وخ للل صللل قلى النماد
األ ري ،فم يمنن درا ة الخمفاي الزوجية دون اللج إلى درا ة الع الل
الخارجية واأل لاي المجعمعة.
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ف ما ي ل ما ر الخم فاي الزوج ية الم عيهر بع وا قل الع ا لل ال خارج ية
والداخلية؟ ولا ي أشنالها؟

ثالثً :مظاهر الخالفات الزوجية وأشكالها:
يرى بعض قلما النوس أن اللللللن اي الخمس األولى لن الزوا سعخ ّللها
لشاكل وجية وأ رية بين الطرفين ،وي ّعد ذلس ألر ًا مير للعغرب ،نمر ًا ل ج د
الوروألاي وابخعمفاي البي ية ،وابجعماقية ،والنولية بينهما ،ولعباين أو س افق
األ داف والع ألعاي بين الزوجين ،ولدى اإلشباع الذي يققه كل لن الطرفين،
وألد سرتافق ذه اللللللن اي لع بعض العغييراي ابجعماقية كإنجاب ولد لثمً،
وسزا يد صللللع باي الح يا الي ل ية ولشلللللاكل ها كعغيير له نة وسق ّل ال إلللللع
ابألع للادي ،أو ابنعقاس لن بلد إلى آخر ،أو مير ا لن األل ر العي سلللاقد قلى
إظهار اخعمف العقديراي للم األ

واألقماس المخعلوة لن ألبل الطرفين .وإن

ذا العدد لن الللللن اي كويل بين يحقق سن ّي لع الحيا األ لللرية الجديد يف
ياس سمعّع الزوجين بنضللللج ققلي ،و قاطوي نولللللي ،والعح ّلي ب قدر كبير لن
العوهل والعق ّبل المعبادس.
ّ
و ذه المعغيراي يف ييا األ لللر سحمل يف ط ّياهتا لما ر صلللريحة أو خو ّية
لخمفاي وجية ولشاكل أ رية ،سو ذه الخمفاي قلى شنل اإلطراب قاد
يف األ للللر نعيجة لعدد سحقيق س ا ن لعبادس بين إشللللباع الحاجاي ولعطلباي
الحيا الجديد لن جهة ،وبين سيدية ال اجباي والقياد باألدوار ابجعماقية قلى
نح لقب س اجعماقي و ليل لن جهة أخرى.
يعضمن الزوا وكذلس العمألاي األ رية كغير ا لن العمألاي الجماقية،
القياد بيدوار لعينة ،ويععو الشلللع ر باإليباط وال لللراع الذي يدور ي س القياد
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باألدوار المخعلوة يف ييا األ للللر لن الع الل األ للللا للللية يف س للللدّ ع ذه
العمألاي .وألد ينشلللي ال لللراع نعيجة اخعمف النمر إلى الزوا أو إلى األدوار
الزوجية واأل للللرية بين الزوجين .فلقد كان دور المرأ –الزوجة يقع للللر قلى
األقماس المنزلية ،وسربية األبنا  ،والطاقة للزو  ،ييث كانت الللطة يف المنزس
لرب العاولة ،وكان
ي ّ

الملللللؤوس قن اإلنواق قليهل ،و ذا الدور لا اس

يمارس يف بعض األ للر اللبنانية الريوية ،ويف إللل ايي المدن ،والعي سنعمي إلى
ال عاو لة العقل يد ية ،فهي سعمعّع ب إللللل ح األدوار وس حد يد ا بين الطرفين ل ما
لن يدوم الخمفاي ي س لوه د الدور الزوجي ولمار اي الللطة.

يخو

وكان لن نعاوج س ّفر فرص العمل ،والعط ّ ر اإلقملي الذي باي ي فر هقافة
لخعل وة ل عا لة ال ناس ،إإلللللا فة إلى انعشللللار العح لللل يل العلمي بين النلللللا
وانخراطهن يف ليدان العمل يف لخعل لجابسه ،أن ي ّق قت المرأ ا للللعقم ً
ب
األع لللادي نللللبي  .و نذا اخعل

دور المرأ يف األ لللر  ،ييث بدأي سشلللاري

الزو للؤولية اإلنواق قلى المنزس ،واسخاذ القراري الم يرية ل

ر وإدار

المنزس ،لنن ذا الدور لا اس مير واإلح المعالل يف األ ر الممعد المعح ّ لة.
خليط لن

والحقي قة أن الم أل ابجع ماقي ي ياس ذا النمط لن األ للللر
ابيرتاد وابيعقار ،لن اإلقجاب والشل ّ
لللس ،لن الح ار والعح ّوظ ،لما جعل
الععددية يف الم األ

نابعة لن سراكل صلللل رسين لعناألضللللعين للمرأ  ،صلللل رهتا

ير لنافس للرجل ،ولن نا
العقليدية كللللل ّيد بيت ،والثانية العي سمهر كناون ّ
س لدي لشلللاقر خاصلللة لؤاسية أو لعناألضلللة لع كل صللل ر  ،يعبع سط ر ا سط ر
وظاو

األ ر نولها .وسمهر ذه الععددية يف الم األ

وابسجا اي يف العبار

سحرر المرا الذي انعنس بشللنل ل ّيى قلى أوإلللاع
العالية :نحن اآلن ب للدد ّ
األ ر اللبنانية.
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وسعضللللمن ذه الحالة بالطبع العديد لن أوجه ال للللراع الذي يؤهر قلى
ا عقرار الرباط الزوجي ونم ه .فاب دواجية الداخلية قند كل لن الزوجين ولا
س لده لن صللراع بين نزوع الحداهة وأل جذهبا ،وبين ابرسياح الدفين لمميزاي
ولغانل األدوار العقليدية ،ب بدّ أن سنشللللط يف العمألة الزوجية لؤدية إلى العديد
لن يابي العذبذب يف ج بي لن المجاهباي فيها وس افق او ف اس وسناألض،
سبعل لم ا ين الق ى يف كللل لريلللة ولللا سعلليهر بلله لن لعغيراي خللارجيللة ولن
جدلياي ذاسية.
وسععو نللللل بة نمط األ للللر المم عد المعح لة لرسو عة يف لب نان بمخعل
لناطقه ولدنه ،و ذا لا يشللير إلى سزايد الخمفاي الزوجية والنزاقاي األ للرية
يف المجعمع.
وب شل ّ
للس أن األ لللر الزوجية الن اسية المللللعق ّلة ألد يللللمت األدوار بين
الزوجين وجعلعها قلى ألدد الملاوا بينهما ،ييث يعمعع كل لن الرجل والمرأ
بالععاون والمشاركة يف القراراي والعخطيط لحيا األ ر  ،إإلافة إلى المشاركة
يف للللللؤولية اإلنواق والرقاية ،رمل ذلس ،يشلللل ب ذا النمط خمفاي وجية
لخعلوة ،سرتاوح بين ابن شغاس قن المنزس لعحقيق الرمباي ال شخ ية لنل لن
الطرفين ،النعاألض الذايت بين الم روم الق ّيمي والموا يل الحديثة ،إإللللافة إلى
اخعمف األولياي بين الزوجين وسطلعاهتما لحيا األ ر  ،ومير ا لن المشاكل
العي هتدّ د ا عقرار ذه األ ر .
إن صللللراع األدوار وابسجللا للاي بين الزوجين يعللدّ لمهر ًا لن لمللا ر
الخمفاي الزوجية المهمة ،ولنها أيض اخعمف البي ة الثقافية وابجعماقية بين
الطرفين.
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وألللد درس بعض العلمللا الخمفللاي الزوجيللة كم ا ر للضللللغ طللاي
ابجعماقية قلى األ ر  ،ف نّ

" يل" أ لاي األ ر إلى همم ف اي:

العمزق أي فقدان أيد أقضا األ ر .
ّ
 -العناهر أي إإلافة قض جديد ل

ر دون ا ععداد للبق.

 -ابايار الخلقي ويشلللير إلى فقدان ال يد األ لللرية واألخمألية لن فقد

العاول أو الخيانة الزوجية ،أو ابنحراف ،أو ابدلان...
وسؤدي للذه األيللدام الملللللببللة ل

لللة إلى نعللاوج قللديللد لثللل العن

الزوجي ،اإلصابة بيلراض جلدية ونولية ،الهجر  ،الطمق(.)1

*****

( )1الغالي ،هير قبد الحويظ ،الخمفاي الزوجية ،دار الرشاد اإل ملية 1424 ،لللل2003 /د،
ط ،1ص.53
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الفصل األول
مفهوم الطالق وضوابطه الشرعية

 1ا المبحث األول :ا تعريف الطالق لغة واصطالحً
ا أدلته ومشروعيته
ا الحكمة من هنا التشريع
ا حق الرجل يف الطالق
 -2المبحث الثاين - :إسا ة استعمال حق الطالق
 الطمق اللني الطمق البدقي الطمق ال اج -الطمق المندوب أو الملعح
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تعريف الطالق لغة واصطالحً

الطالق لغة:
ألاس ابن لنم ر يف سوليره لنلمة طلق:
وط ّلق الرجل الرأسه وطلقت ي ،بالوعح ،سطلق طمأل و ّط ّل ّق ْت ،والضللللل
أكثر( ،قن هع ل ) طم أل وأطلق ها بعل ها وطلق ها .وطمق النللللللا لمعنيين:
أيد ما يل ققد النناح ،واآلخر بمعنى العخلية واإلر اس.)1(...
وألاس الويرو أبادي:
ط ّل ّقت و ُط ّ
لقت لن وجها ،كنّ ّ لللل ّر وك ُّر ّد ،طمأل ن بانت ،فهي طالق...
جمع ط الق(...)2
الر ُج ُل الرأ سه (سطلي ق ) فه ( ُل ّط ِّل ٌق) فإن كثر سطلي قه للنلللللا أل يل
ّط َّل ّقَّ :

(لطليق)(...)3

( )1ابن لنم ر ،للللللان العرب ،بيروي ،دار صللللادر1992 / 1412 ،د ،10 ،ص ← 225
.226
( )2الويرو آبادي ،القال س المحيط ،ط ،3بيروي ،لؤ لللللة الر للالة1993 / 1413 ،د ،باب
القاف ل ف ل الطا  ،ص .1167
( )3المقري الوي لي ،أيمد بن لحمد بن قلي ،الم للللباح المنير ،بيروي ،دار الونر ب ي ،ص
.258
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وورد يف فعح ال قدير :والطمق ا للللل بمعنى الم لللللدر ا لذي

العطليق

كاللللمد واللللراح بمعنى العلللليل والعلللريح ولنه أل له سعالى :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﭼ

أي العطليق ...والطمق لغة رفع ال هاق لطلق (.)1
وألد جا يف أ اس البممة :أطلقت األ ير ،و طليق ،و لن الطلقا ...
وأطلقت الناألة لن ققالها فطلقت ...ولن المجا أل لهل طلقت المرأ و ُط ِّلقت
فهي طالق و ّن ط الق(.)2

الطالق يف مصطلح الفقها :
عرفه فقها الحنفية والحنابلة:
بينه رفع أليد النناح بلوظ لخ لل ص ،و

لا اشللعمل قلى لاد (ط س ق)

صريح كانت طالق أو كناية كمطلقة بالعخوي (.)3
و لللل الطمق لللل قند الشافعية «شرق يل ققد النناح بلوظ الطمق ونح ه...
واألصل فيه ألبل اإلجماع النعاب كق له سعالى :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮ ﭼ (.)4
وجلا سعري

الطمق يف كعلاب الوقله قلى الملذا ل

األربعلة« :قرف يف

ابصللللطمح بينه إ الة النناح أو نق للللان يله بلوظ لخ لللل ص .ولعنى إ الة
( )1ابن الهماد الحنوي ،شرح فعح القدير ،ل ر ،المطبعة النوى األليرية ، 1316 ،ص .2
( )2الزلخشري ،أ اس البممة ،بيروي ،دار المعرفة1982 / 1402 ،د ،ص .283
( )3ابن الهماد ،النماس ،فعح القدير ،3 ،بيروي ،دار صادر ،ب ي ،ص .21
( )4الشربيني ،لحمد الخطي  ،لغني المحعا  ،3 ،بيروي ،دار الونر ،ب ي ،ص  .279ولثله
يف كعاب ااية المحعا  ،6 ،القا ر  ،المنعبة اإل ملية ،ب ي ،ص .413
وكذلس يف المغني والشللرح النبير ،ببن ألدالة الحنبلي ،8 ،بيروي ،دار الونر/ 1404 ،
1984د ،ص .234
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الن ناح رفع الع قد بح يث ب س ّ
حل له الزو جة ب عد ذ لس ،و ذا في ما ل طلق ها
همه (.)1
وأل يل

انحمس الزوا :

إ ااؤه باخع يار الزو أو بحنل ال قاإلللللي،

والورألة لغة بمعنى ابفرتاق ،وجمعها فرق ،واصللللطم ي  :ي انحمس رابطة
الزوا  ،وانقطاع العمألة بين الزوجين بلب لن األ باب(.)2
يل أليد النناح ،أو يل ققد النناح بلوظ الطمق ونح ه،

وأليل أيضل :

أو رفع أليد النناح يف الحاس أو الم س( )3بلوظ لخ

ص .واللوظ المخ

ص:

ال للللريح كلوظ الطمق ،والنناية كلوظ الباون والحراد والطمق ونح ا.
ويق د لقاد اللوظ :النعابة واإلشلللار الموهمة ،ويلحق بلوظ الطمق لوظ الخلع
وأل س القاإلللللي فرألت يف العوريق للغيبة أو الحبس ،أو لعدد اإلنواق أو لللللل
العشر .

أدلته ومشروعيته:
هبعت لشروقية الطمق بالقرآن النريل ،وباللنة المطهر .

( )1الجزيري ،قبد الريمن ،الوقه قلى المذا

األربعة ،بيروي ،دار ابن يزد2001 / 1422 ،د،

ص .964
( )2الزييلي ،و به ،الوقه اإل ملي وأدلعه ،دار الونر ،دلشق  1409 ،ل 1989 /د ،ط ،1الجز
اللابع ،ص .347
( )3الدر المخعار ،الجز الثاين ،ص .570
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أدلة مشروعية الطالق من القرآن الكريم:
ألللاس سعللالى :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ ( .)1وألللد جللا يف
جالع أيناد القرآن للقرطبي بع للاول يف سولير ذه اآلية( :)2لنها
 -سنميل للطمق ،لن نايية قدده ،وأن الطمق

يل الع للللمة المنعقد

بين األ وا بيلوا لخ للل صلللة ،وب ّين لعاين اللوظ ال لللريح للطمق الرجعي
والباون.
و أل للله سعللا لى :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
وأل له سعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭼ (.)4
وأل له س عالى يف لللل ر الطمق :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ (.)5

أما يف السااانة النبوية فاألحاديث التي تدل على مشاااروعية الطالق كثيرة
منها:
 .1قن قمر بن الخطاب أن النبي ‘ ط ّلق يو للللة هل راجعها» رواه أب

داود والنلاوي وابن لاجه(.)6
()1

ر البقر  :اآلية.229 :

( )2القرطبي ،الجالع أليناد القرآن ،3 ،بيروي ،دار صادر1992 / 1412 ،د ،ص .126
()3

ر البقر  :آية .236

()4

ر البقر  :آية .231

()5

ر الطمق :اآلية .1

( )6ابن لاجه ( ،)2016اب داود ( ،)2283والنلاوي(.)3557
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 .2وقن ابن قمر قن النبي ‘ ألللاس« :أبغض الحمس إلى اهلل قز وجللل

الطمق» .رواه أب داود وابن لاجه(.)1

 .3وقن لقيط بن صو ألاس :أللت يا ر س اهلل إن لي الرأ فذكر لن بذاوها،
ألاس طلقها ،أللت إن لها صللللحبة وولد ًا؟ ألاس لر ا أو ألل لها ،فإن لل ينن فيها
إلربس ألعس .رواه أب داود (.)2
خير عوعل وب سضرب ظعينعس ْ

مشروعيته:
ألاس ش لمس الدين اللللرخلللي يف كعاب المبل ل ط« :وألن ذا إ الة الملس
بطريق اإل قاط فين ن لباي يف األ صل كاإلقعاق وفيه لعنى كوران النعمة لن
وجه ولعنى إ الة الرق لن وجه ،فالنناح رق.
ألاس :النناح ّ
رق فلينمر أيدكل أين يضلللع كريمعه ،وروى بل يرق كريمعه»،
لهذا صلللان الشلللرع القرابة القريبة ...وإن أبغض المباياي قند اهلل الطمق فقد
نأ قلى أ نه ل باح ل ما ف يه لن إ ا لة الرق ،ولبغض ل ما ف يه لن لعنى كوران
النعمة ،هل لعنى النعمة إنما يعحقق قند ل افقة األخمق فا عدالة النناح ب
بلعداد المنا قاي فنان الطمق لشللللروق لباي للعق ّ للللي قن قهد النناح
قند ل افقة األخمق(.)3
( )1ابن لاجه ( ،)2018واب داود (.)2178
( )2الش كاين ،لحمد بن قلي  ،نيل األوطار ،6 ،بيروي ،دار النع العلمية ،ص.220-219
( )3اللللرخلللي ،شللمس الدين ،المبللل ط ،المجلد  ،6 ،3بيروي ،دار النع العلمية/ 1414 ،
1993د ،ص .3
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الحكمة من مشروعية الطالق:
أنزس اهلل سعالى شللللرقه العميل ليحعنل إليه الناس ويللللليروا قلى ديه فم
يح لللل الوللللاد يف األرضه وللللللب نولللله شلللرع الزوا و للل ّن أل انينه ويدّ
يدوده يعى ب يبغي أيد قلى أيد ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ ( .)1وبعد ذلس وإلللع قراأليل كثير
يف و جه األ وا يعى ب يح للللل الوراق بينهل فعولللللد العم ألاي األ للللر ية
وابجع ماق ية ويقع الضللللرر قلى الجميع وب للللي ما األط واس ا لذين ي جدون
أنولهل ب ليوى لهل وب نن.
يحرد الطمق سحريم ل ألطعي ل بللل جعللله بللاب ل للحللل النهللاوي
ولننلله لل ّ

للمشلللاكل العي ليس لها يل ،و ذا لن باب (آخر الدوا الني) ،وجعله أبغض
الحمس إلى اهلل كما ألاس ر س اهلل ‘.

وألاس اإللاد النا للاين يف كعاب بداوع ال للناوع يف سرسي الشللراوع(( :)2شللرع

الطمق يف األ صل لمنان الم لحة ،ألن الزوجين ألد سخعل

أخمألهما ،وقند

اخعمف األخمق ب يبقى للنناح ل لللحة ،ألنه ب يبقى و لليلة إلى المقاصللد،
فعنقل الم لللحة إلى الطمق لي للل كل وايد لنهما إلى و ي افقه فيلللع يف
ل للللالح النناح لنه ،إب أن المخالوة ألد سن ن لن جهة الزو  ،وألد سن ن لن
جهة المرأ ).

()1

ر البقر  :اآلية .232

( )2النا لللاين ،أب بنر ،بداوع ال لللناوع ،3 ،بيروي ،دار النع العلمية ،ط1986 / 1406 ،2د ،ص
.112
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وجا يف فعح القدير(( :)1سمهر ينمة سشلللريع الطمق :لن المعق س الللللابق
و

الحاجة إلى الخمص لن سباين األخمق ،وطرو البغضللللا الم جبة قدد

إألالة يدود اهلل ،فنان سشريعه ريمة لنه بحانه وسعالى).
ألاس الشللاطبي( :هبت الدليل الشللرقي قلى أن الشللريعة إنما جي باألوالر
فيها جلب للم الح ...فإذ ًا ب ب لشروع إب وفيه ل لحة ألجلها شرع ،فإن
رأيعه وألد ابعنى قليه لوللد  ،فاقلل أاا ليللت بناشل ة قن الللب المشلروع...
وإنما ي ناش ة قن أ باب أخر لنا بة لها)(.)2

الحكمة من جعل الطالق بيد الرجل:
ولنن الشرع ،قندلا أيل الطمق ،جعله يف يد الرجل بعد أن جعل الرجاس
أل الين قلى النللللا ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ ( ،)3ذلس ألن الرجل يلللعطيع إلللبط لشللاقره وسحنيل ققله
أكثر لن المرأ اللريعة الغض ل ب وة مالبة ل فم يلجي إلى العلوظ بلوظ الطمق
ألسوه األ باب ،أو ل لب يمنن واله ب لرقة وب لاطة( ،فال شرع شرع الطمق
وف ّ ض طريق دفع المخالوة واإلقاد إلى الم افقة إلى الزو  ،بخع للللاصلللله
بنماس العقل والرأي نللللبي  ،فينمر يف ياس نولللله فإن كانت المخالوة لن جهعه
يطلقها طمأل وايد ًا رجعي أو همه يف همهة أطهار ،ويجرب نوللللله يف ذه
المد  ،فإن كان يمننه ال و قنها وب يميل أللبه إليها يرتكها يعى سنقضي قدهتا،
( )1ابن الهماد ،كماس الدين ،فعح القدير ،3 ،بيروي ،دار صادر ،ب ي ،ص .21
( )2الشاطبي ،إبرا يل بن ل ى ،الم افقاي ،1 ،بيروي ،دار المعرفة ،ب ي ،ص .138
()3

ر النلا  :اآلية .34
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وإن كان ب يمننه ال للللو قنها راجعها .وإن كانت المخالوة لن جهعها سقع
الحاجة إلى أن سع ب وسع د إلى الم افقة ،وذلس ب يح لللل بالطمق الرجعي،
ألاا إذا قلمت أن النناح بينهما ألاول ب سع ب ،فيحعا إلى اإلبانة العي هبا يزوس
ِ
الحل والملس ،لعذوق لرار الوراق ،فعع د إلى الم افقة)(.)1
كذلس جعل الطمق بيد الرجل ألنه

الذي يقع قليه سحمل سبعاي ذا

لللرف المادية (فالطمق ين ّبد الرجل نوقاي لالية ألد ب يلللللعطيع يملهاه
الع ل ّ

فمؤ جل ال للللداق ي حل به ،ونو قة ال عد  ،وفراق أوبده ول إلى أ لد ،وألل قه
قليهل ،والنوقاي العي سج قليه لهل ،والخ ف قلى ذه النوقاي أن س لللرف
يف مير وج ه النوع لهل ،وصللداق وجة أخرى ،ولا يعبع ذلس ،فمن الحنمة أن
يج عل ألر الطمق بيده

 ،يعى إذا أألدد قل يه كان

ا لذي ج ل لنوللللله،

وألزلناه قاألبة لا فعله)(.)2
وبالرمل لن أن اإل مد أقطى يق العطليق للرجل إب أنه ألره أن يلععمله
يف أإللليق يدود فقد ألاس ر ل س اهلل ‘« :ال تطلقوا النسااا إال من ريبة فإن اهلل

-عز وجل -ال يحب النواقين والنواقات»(.)3

وألاس أيضل قليه ال لم والللمد« :ما حلف بالطالق وال ا ستحلف به إال
منافق»(.)4

( )1النا اين ،بداوع ال ناوع يف سرسي الشراوع ،3 ،ص .112
( )2قبد الحميد ،لحمد لحي الدين ،األي اس الشلللخ لللية يف الشلللريعة اإل لللملية ،بيروي ،دار
النعاب العربي1984 / 1404 ،د ،ص .234
( )3رواه الطواين يف النبير قن قبار ورلز اللي طي لحلنه.
( )4ابن قلاكر ،واللي طي يف الجالع ال غير ،قن أنس بن لالس رإلي اهلل قنه.
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ركن الطالق:
أللاس مير الحنويلة :للطمق أركلان قلمل ً بلين كلملة " ركن الطمق" لورد
لضاف ،فيعل ،في ح اإلخبار قنه بالمععدد ،فيقاس أركانه أربعة ،والمراد بالركن
قند الجمه ر :لا سعحقق به الما ية ،ول لل ينن داخمً فيها.
ألا المالنية فقال ا أركان الطمق أربعة :أ ل له أي ل ألعه لن و أو ناوبة
أو ولية إن كان صللللغير ًا ،وأل للللد :أي يق للللد النطق باللوظ ال للللريح والنناية
الما ر  ،ول لل يق لللد يل الع لللمة بدليل صلللحة طمق الها س .ولحل :أي
ق للللمة لمل كة ،ولوظ صللللريح أو كناية ،وقد ا ابن جزي همهة :ي المط ّلق،
والمط ّلقه ،وال يغة :و ي اللوظ ولا يف لعناه.
وألا الشلللافعية والحنابلة فقال ا :أركان الطمق خمللللة :لط ّلق ،وصللليغة،
ولحل ،ووبية ،وأل د ،فم طمق لوقيه ينرره ،وياي ول قن نوله ،ويميظ
أن ال بيللة أدخلهللا المللالنيللة يف الركن األوس و

األ ليللة .و اد الشلللللافعيللة

والحنابلة قلى المالنية ركن لحل(.)1
أما العبارة :فهي لوظ الذي يدس قلى يل رابطة الزوجية بحيث يوهل لنه
العطليق لغة أو قرف بيي لغة كانت للل ا كان اللوظ صلللريح أو كناية و للل ا
كان لنجز ًا أو لعلق أو لضاف .

( )1الزييلي ،و بة ،الوقه اإل للللملي وأدلعه ،الجز اللللللابع ،ص  ،362 – 361وقبد الحميد،
لحمد لحي الدين ،األي اس الشلخ لية يف الشلريعة اإل لملية ،دار النعاب العربي ،بيروي،
 1402لللللل1984 /د ،ص  ،247و شبلي ،لحمد ل طوى ،أيناد األ ر الم للمة درا ة
لقارنة ،دار النهضة العربية ،بيروي 1397 ،للللل 1977 /د ،الطبعة الثانية ،ص  477يف لعنى
الطمق.
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بشللللرط أن ين ن المعنلل هبا فا م لمعنا ا ذا قند الحنو ية وجمه ر
الوقها .
فال للريح

اللوظ الذي يوهل لنه لعنى الطمق قند العلوظ به دون ياجة

إلى شللللي آخر ،فيدخل فيه األلوا العي وإلللللعت شللللرق للطمق .نح أنت
طالق ،وطلقتك ومطلقة ،واأللوا العي سلللللععمل قرف يف الطمق لثل :أنت
محرمة وحرمتك وأنت علي حرام وأنت خالصة.

وحكمه:
أن الطمق يقع به ألضللا وديانة دون س أل

قلى نية أو ألرينة ،ألن صللرايعه

ب سح جه يف الدبلة إلى شي آخر ورا اللوظ.
لعى أل د العلوظ به قالم بمدل له ،واإلافة إلى وجعه.

والكناية:
ي كل لوظ لل ي إلللع لمعنى الطمق ولل يععارف الناس أل للر ا للععماله
قلى الطمق لثل :إلحقي هبل ألين طلقعس اآلن أو ابعدي قني اآلن ،ولثل أنت
باون أو ألري بيدي ،وأنت وايده وا عووي ريمس ومير ذلس لن األلوا العي
ب يوهل لنها الطمق إب بالقرنية أو النية.

وحكمها:
أن الطمق ب يقع هبا إب بالنية أو دبلة الحاس قلى أنه أراد هبا الطمق ،فإن
دس الحاس قلى إراد الطمق كما إذا ألاس ذلس يالة الغض أو بعد ؤاس وجعه
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الطمق وألع ،وإن لل يدس الحاس رجع إلى نية الزو  ،فإن ن ى هبا الطمق وألع،
وإن لل ين ب يقع هبا شي (.)1

يف من يقع منه الطالق ومن يقع عليها:
الطمق يق للزو فه ا لذي يم لس إي قا قه ،ألن ق قد الزوا لل نه وب
يملنلله ميره إب بعو يض لنلله لثللل وكيللله أو المرأ العي ف ض لهللا الطمق أو
بالنيابة قنه قند العناقه كالقاإلي.

من يقع عليها الطالق:
المرأ المطلقللة يف وجيللة ألللاومللة يقيقللة أو ينم ل ول ألبللل الللدخ س،
فالمعق د قليها ققد ًا صحيح لحل للطمق ألبل الدخ س وبعده كذلس المععد
لن طمق رجعي أو باون بين نه صللللغرى لا دا لت يف ال عد  ،ألن الزوا باق
ينم أهنا العد  ،ألا الرجعية فما ر ألن للس اب للللعمعاع ألاول ،وألا الباونة
ف ن بعض أيناد ألاومة ك ج ب النوقة وبقاوها يف لنزس الزوجية وقدد يل
واجها ،ألا المععد لن طمق باون بين نه كوى فليلللللت لحمً للطمق بنعها
الملس والحل ،وكذلس المطلقة ألبل الدخ س ألنه ب قد قليها والمععد لن
فرألة اقعوي فلللللخ بحنل الشللللرع ،كالورألة بخيار البل غ ،أو األفاألة أو لعدد

( )1شللللبي ،لحمد ل لللطوى ،أيناد األ لللر يف اإل لللمد ،درا لللة لقارنة بين المذا
والمذ

الللللنية

الجعوري والقان ن ،دار النهضة العربية للطباقة ،بيروي 1397 ،ل ل 1977/د ،ط

 ،2ص  ،480 -479والزييلي ،و بة ،الوقة اإل ملي وأدلعه ،دار الونر ،دلشق 1409 ،ل/
1989د ،الطبعة األولى ،الجز اللابع ،ص .365 – 361
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كوا الزو أو نق لللان المهر ،ألن الوللللخ نقض للعقد ،وإذا انعقض العقد لل
ينن له وج د يعى يلحقه طمق(.)1
*****

( )1شللللبي ،لحمد ل لللطوى ،أيناد األ لللر يف اإل لللمد ،درا لللة لقارنة بين المذا
والمذ

الللللنية

الجعوري والقان ن ،دار النه ضة العربية للطباقة ،بيروي 1397 ،للللل 1977/لط

 ،2ص 484
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المبحث الثاين:
إسا ة استعمال حق الطالق

(اإل للللا يف اللغة :خمف اإليلللللان يقاس أ للللا الرجل إ للللا  ،خمف
أيلن ،وأ ا إليه خمف أيلن إليه...
وب يخر ا للللععماس الوقها له قن المعنى اللغ ي ،ولن ذلس إطمألهل
اإل ا قلى إإلرار أيد الزوجين باآلخر.
وبعض األصلل ليين يععو اإل للا لرسبة بين النرا ة العحريمية والعنزيهية،
فهي أفحش لن النرا ة العنزيهية ،وأ ْد ّون لن النرا ة العحريمية....
ألاس الوع يي :يلللمى الحراد لحم ر ًا ولمن ق ولع للية وألبيح و للي ة.
ويقاس لواقل المنروه :لخال

ولللللي ومير لمعثل ،لع أنه ب يذد فاقله ،وب

ييهل قلى األصح...
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وظا ر كمد بعضللهل أن اإل للا سخعأ بالحراد ،فم يقاس أ للا إب لوعل
لحرد)(.)1
ألاس الحافظ ابن يجر :الطمق ألد ين ن يرال  ،أو لنرو
لندوب  ،أو جاوز ًا(.)2

أو واجب  ،أو

طالق السااانة :ليس فيه إ لللا لذا فه لندوب ،ألنه األصلللل يف الطمق أن
يطلقها يف طهر لل يجالعها فيه ،و ذا القيد لعوق قليه بين الوقها (.)3
وألا مير المدخ س هبا ،فيطلقها يف ياس الطهر أو الحيض ،قلى يد ل ا ،
وألوا طمق اللنة العي ي نأ فيه الق س :أنت طالق.
الطالق ال بدعي :إذا طلقهلا الزو يف يلاس الحيض أو النولاس أو يف طهر
جالعها فيه كان الطمق قند الجمه ر يراد شللللرق  ،وقند الحنوية لنرو
سحريميل  .أو يطلقهلا همهل أو اهنعين بنلملة وايلد  ،أو يطلقهلا همهل يف طهر
وا يد ،ألن األصلللللل يف الطمق الخطر ل ما ف يه ألطع الزوا ا لذي سعل قت به
الم الح الدينية والدني ية ،واإلباية إنما ي للحاجة إلى الخمص ،وب ياجة
إلى الجمع يف همم ،أو يف طهر وا يد ،ألن ال حا جة س ندفع بال ا يد  ،وس ماد
الخمص يف المورق قلى األطهار ،والزياد إ راف ،فنان بدقة  .فإذا فعل ذلس
وألع الطمق ،وبانت المرأ لنه ،وكان آهم قاصللللي  ،والطمق لنروه سحريم ،

( )1و ار األوألاف والشللللؤون اإل للللملية لدولة الن يت ،الم لللل قة الوقهية ،3 ،الن يت،
طباقة دار اللم ل ،ط 1983 / 1404 ،2د ،ص .141
( )2العلللللقمين ،الحافظ ابن يجر ،فعح الباري يف شللللرح صللللحيح البخاري ،9 ،بيروي ،دار
الرتام العربي ،ط 1988 / 1408 ،4د ،ص .284
( )3فعح القدير  34 ← 28/3ولغني المحعا  ،307/3والمغني .100 ← 98/7
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71

ف اي ل للللالح الدين والدنيا،

لثل البيع وألت ندا ل م الجمعة صحيح لنروه لمعنى ميره.
لذا سج رجعة المطلقة يف الحيض أو النواس ،قلى األصح رفعا للمع ية
ول لر اللابق" ،مره فليراجعها" فإن طهري طلقها إن شا  ،أو أللنها.
أما إن طلقها بدون سبب كان طالقه حرامً وكان آثمً:
(لذا أجمعت األومة قلى سحريل طمق الحاوض الحاول بدون رإلا ا ،فل
طلقها أهل ووألع طمأله ويؤلر بالرجعة لحديث ابن قمر أنه طلق الرأسه و ي
ياوض يف قهد ر

س اهلل ‘ فليس قمر بن الخطاب ر

س اهلل ‘ قن ذلس

فقاس له ر لللل س اهلل ‘« :مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيم ثم
تطهر ثم إن شا أمسك بعدُ وإن شا طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر اهلل
عز وجل -أن يطلق لها النسا »)(.)1(ألاس ابن قباس -ر إلي اهلل قنه :-الطمق قلى أربعة أوجه :وجهان يمس
ووجهان يراد ،فيلا اللذان ما يمس :فين يطلق الرجل الرأسه طا ر ًا لن مير
جماع أو يطلقها يالمً للللللعبين يملها ،وألا اللذان ما يراد ،فين يطلقها
ياوض أو يطلقها قند الجماع ،ب يدري أشعمل الريل قلى ولد أد ب)(.)2
اااااا الطالق الواجب :يع ج الطمق قندلا يلللعوحل الخمف والنزاع بين
الزوجين بشلللنل يللللعحيل لعه اإلصلللمح ،فاإلبقا قلى الحيا الزوجية يف ذه
الحاس ُيؤدي إلى اإلإلرار بالزوجين نولي وجلدي كما ألاس سعالى :ﭽﮩ
( )1صحيح لللل بشرح الن وي ،بيروي ،دار إييا الرتام العربي ،1 ،ص .61 ← 59
( )2الش كاين ،نيل األوطار ،6 ،ص .222
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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

ا الطالق المندوب أو المستحب:
ذا الطمق يعني أن فعله لرجح قلى سركه لع قدد اإلهل يف سركه وذلس
قنللدلللا سن ن الزوجللة مير لنوللذ ألينللاد اهلل ويق أللله ويق ق الزو  ،أو إذا
كانت بذي ة الللان ي ة الطباع(.)2
*****

()1

ر البقر  :اآلية .229

( )2ابن ألدالة ،المغني ،8 ،ص .234
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الفصل الثاين:
المبحث األول :الطالق خالل التاريخ عند اليهود – والنصااااارى –
العرب يف الجاهلية
المبحث الثاين :مقارنة الطالق يف الشااااريعة اإلسااااالمية مع غيره من
النظم العالمية
المبحااث الثااالااث :الطالق يف النظم المعاااصاااارة وموازنتااه بااالنظااام
اإلسالمي
(موازنة بين النظام اإلسالمي ونظم الغرب الدينية والمدنية)
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المبحث األول:
الطالق خالل التاريخ عند اليهود – والنصارى –
العرب يف الجاهلية:

الطالق عند اليهود :
()1

قز ّ
وجل -الطمق يف الشراوع اللابقة فقد ورد يف كع العهد
لقد أباح اهلل ّ -
القديل قن اليه د:
يف ور العثنية ،يف اإلصحاح الرابع والعشرين ( )1-4لا يييت:
 -1إذا أخذ رجل الرأ وسزوجها فإن لل سجد نعمة يف قينيه ألنه وجد فيها شي
لعيب  ،وكع لها كعاب طمق ،ودفعه إلى يد ا ،وأخرجها لن بيعه.
 -2ولعى خرجت لن بيعه ذ بت وصاري لرجل آخر.
 -3فإن أبغضلللل ها الر جل األخير ،وك ع

ل ها كعاب طمق ،ودف عه إلى يد ا،

وأخرجها لن بيعه أو ذا لاي الرجل األخير الذي اسخذ ا وجة له.

( )1يقي ،خاشع ،الطمق ساريخ وسشريع وواألع  ،دار ابن يزد ،بيروي 1417 ،للل1997 /د،
ط ،1ص .11
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 -4ب يقدر وجها األوس الذي طلقها أن يع د بيخذ ا لع لللير له وجة بعد أن
الرب ،فم سجل خطية قلى األرض العي
سنجللللت .ألن ذلس رجس لدى ّ
الرب إلهس ن يب .
سعطيس ّ
ألا لا ورد يف إرليا لن العهد القديل لن الطمق:
فقد ورد يف إرليا يف اإلصحاح الثالث لا يييت:
ألاومً )1( :إذا طلق رجل الرأسه فانطلقت لن قنده ،وصللللاري لرجل آخر
فهل يرجع إليها بعد؟ أب سعنجس سلس األرض نجا للللة؟ ألا أنت فقد نيت
الرب.
بيصحاب كثيرين .لنن إرجعي إلي .يق س ّ
ويف الق انين العوية القديمة كانت الللللللطة كلها يف يد الرجل .فنان يف
ا عطاقعه أن يطلق وجعه ألي ب  ،ولل ينن يلمح للمرأ أن سطل الطمق
لن وجها بيي ياس لن األي اس ألي ب لن األ باب.
وينقسم قسمين يف شريعة موسى ويف التلمود:
أ-

يف شريعة موسى :كان الطمق بيد الرجل بثمهة شروط:
 .aأن يكتب الرجل ورقة يثبت فيها طالقها.
 .bأن يسلمها الورقة بنفسه لتكون دليالً على أنه هو الني أزال بكارتها.
 .cأن يطلب منها مغادرة منازله.

ب -يف التلمود :األصلللل أن الطمق بيد الرجل وا لللعشلللهدوا بق س الحاخاد
(الهيزر) يف القرن األوس الميمدي ييث ألاس( :إن اهلل كان شللللا د ًا قلى
وا جس فإن طل قت وج عس فإن ي نل المحراب يويض با لدل ع)
لننهل أقط ا المرأ يق طل الطمق لن القاإلي.
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الطالق يف المسيحية :
()1

جا يف العهد القديل أل س المللللليح( :لا ج ت ألنقأ نال س األنبيا بل
ج ت ألسمل وأكمل).
ولقعضللللى كم له ذا أن الطمق لن يق الر جل دون المرأ يف شللللري عة
المللللليح أيضلللل سبع أليناد الع را العي جا المللللليح لنممً ولعمم لها ب
ناألض (وفق اإلنجيل األصلي لعيلى -قليه اللمد -الذي اندهر).
ألا األناجيل النثير العي وإلللللعها الح اري ن بعد قيلللللى فقد وردي يف
بعض قباراي ولحاوراي فهل لنها البعض سحريل الطمق بعاس يعى ل
المرأ ك ما

نت

رأي الننيللللللة ال ناه لين ية .ولنهل لن أ باح الطمق لللللل باب

لعدود  ،ولنهل لن و لللع فيها .قلى أنه لن المحقق أن الطمق ظل لباي قند
الن ارى لنذ قهد المليح يعى لنع

القرن اللادس قشر بعد الميمد ،ولل

يحرله إب لجمع القلاو ة المعروف بمجمع (سرانت) قاد 1542د.
ألد ورد يف إنجيل لعى لن العهد الجديد ،يف اإلصللللحاح الخالس-31( ،
 )32لا يييت:
وأليل :لن طلق الرأسه فليعطها كعاب طمق وألا أنا فيأل س لنل ،إن لن طلق
الرأسه إب لعلة الزنى يجعلها سزين .ولن يعزو لطلقة فإنه يزين.
ألا لا ورد يف انج يل لرألس د الع هد ال جديد قن الطمق وجا يف انج يل
لرألس ،يف اإلصللحاح العاشللر( )2-12لا يلي :فعقدد الوريلللي ن و لليل ه :ل
ي حل للر جل أن يطلق الرأسه ،ليجرب ه؟ فيجاب ،وألاس لهل :ب ماذا أوصللللاكل
ل ى؟ فقال ا :ل ى أذن أن ينع كعاب طمق فعطلق.
( )1يقي ،خاشع ،الطمق ساريخ وسشريع وواألع  ،دار ابن يزد ،بيروي 1417 ،للل1997 /د،
ط ،1ص .13
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فيجاب :ي ل ع وألاس لهل :لن أجل أل لاو ألل بنل كع لنل ذه ال صية.
ولنن لن بد الخليقة ذكر ًا وأنثى خلقهما اهلل .لن أجل ذا يرتي الرجل أباه
وأله ويلع لللق بالرأسه .وين ن اإلهنان جللللد ًا وايد ًا .فالذي جمعه اهلل ب يورأله
إنللللان .هل يف البيت للليله سمليذه أيضللل قن ذلس .فقاس لهل :لن طلق الرأسه
وسزو بيخرى يزين قليها .وإن طلقت الرأ وجها وسزوجت ب خر سزين.

أما ما ورد يف إنجيل متى عن الطالق:
وأليل يف انجيل لعى ،يف اإلصحاح العا ع قشر (:)3-10
وجا إليه الوريلي ن ليجرب ه ألاولين له :كما يف انجيل لرألس.
وألد جا القرار الثالث لن ألراراي لجمع (سرانت) لا ن ه(:)1
(ب طمق يف يالة الزنى وإنما يج ابنو للللاس الجلللللماين بين الزوجين،
فإن ألاس أيد أن الننيلللللة أخطيي إذ لل سلللللمح بالطمق يف يالة الزنى ،ولل
سلللللمح للطرف الوي أن يعزو لا داد الطرف اآلخر يي فإنه يلللللعحق الل د
ويععو خارج قن الننيلة).
ذا لا ا عقري قليه الننيلة الناه لينية يف رولا .وخمصة ذه القراراي
أن رجاس الننيللللة ن لللب ا أنوللللهل لشلللرقين كاألنبيا الذين ي يى إليهل لثمً
بمثللل ،واقعووا الخللارجين قن طللاقعهل خللارجين قن طللاقللة الرب .وبللذلللس
أفلدوا الدين المنزس لن قند اهلل بعدخلهل ألع بة بين أيدي رجالهل.
و قد ت عددت قوانين الكنيسااااة بت عدد الك نا س ال طا ف ية ح يث انقساااا مت
المسيحية إلى ثالثة طوا ف ر يسية وهي:

( )1يقي ،خاشع ،الطمق ساريخ وسشريع وواألع  ،دار ابن يزد ،بيروي 1417 ،للل1997 /د،
ط ،1ص .16-14
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كاثوليك :ولعنا ا الننيلة العالمية ولقر ا رولا ويرأ ها البابا.
وأرثوذكس :وسعني لنشللللق و ل يقد لللل ن الع را واإلنجيل وب يعرتف ن
بروا ة البابا الدينية وب بقراراسه وألراراي المجالع الننلية.
جديد ن لبي ييث ايعج قلى أسباع البابا الذين كان ا

وبروت ستانت :لذ

يبيع ن صلللن ي الغوران فحنل البابا بطرد ل هر وأباح دلهن ويرد ألرا كعاباسه
ويرألها فاجعمع كثير لن المليحيين بمدينة (آ يير) بيلمانيا.
وصلللار لهل لذ

خاص أل اله اقعبار النعاب المقدس الم لللدر ال ييد

للمليحية وأن الر ابنه ليلت لن المليحية وأاا إلد الطبيعة البشرية وإلد لا
يج قلى اإلنلان لن اللعي ورا الر ق ،وقرفت كنيلة رولا با ل الننيلة
الغربية وباألي النناوس با ل الننيلة الشرألية وأ ل الخمفاي بين الننيلعين يف
قمألة الرجل بالمرأ ي:
أوالً :إن قوانين الكنيسة الشرقية لم تحرم الزواج.

()1

ثانيً :حرمت الكنيساااة الغربية الطالق وأباحته الكنيساااة الشااارقية وحددت
أسبابه ومنحت المرأة حق طلب الطالق.
ولما صدر القان ن الننلي بعد سعديمي كثير قاد 1918د نأ يف الماد
 118لنه قلى أن كل وا صللللحيح سل بين رجل والرأ كاه لينين لعمدين
ودخل هبا ب يج ألي لطة يله ألي ب إب بم ي أيد الزوجين.
النع لاب والوقهللا سحريل
ولنللذ صلللللدور ألراراي لجمع (سرانللت) انعقللد ّ
الطمق ،رمل نى المرأ وأجمع ا قلى أن ذلس يبيح الزنى واسخاذ العشلللليقاي
والخليمي وصللللدري الق انين ال إلللللعية يف بمد قديد  ،سدين بالناه لينية
( )1يقي ،خاشع ،الطمق ساريخ وسشريع وواألع  ،دار ابن يزد ،بيروي 1417 ،للل1997 /د،
ط ،1ص .16
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وسبيح الطمق أل للباب كثير ألال لل يع ل روا إنو للا ً
ب جلللماني يمل ط س
الحيا لع بقا الزوجية إب أن سن ن وجية شللنلية .فنل لن الزوجين بعيد قن
اآلخر مير خللاإلللللع لللللللطللانلله ،والطبيعللة البشللللريللة والغريز الجنللللليللة
والمغرياي الم ية سدفع كمً لنهما إلى الزنى واسخاذ الخمن والعشيقاي.

عند العرب يف الجاهلية قبل اإلسالم :
()1

قرف العرب يف جا ليعهل الطمق وكان ذلس قند ل يق للزو ويده
دون الزوجة ي ألعه لعى شا دونما ب بيية قبار سويد العورألة .
ولل ينن للطل قاي قدد ل حدد ولنن كان قلى المرأه قد ب عد الطمق
و كان بعض األ وا ين نل بالمرأ فيطلق ها يعى إذا ألر بت قد هتا لن الن ها ية
رجع ها هل يطلق ها هان ية وأل بل إنع ها ال عد يرجع ها و نذا قشللللراي المراي
العان يف ايذاوها وابإلرار هبا.
والحديث العالي الذي سرويه ال ليد قاو شة أن المؤلنين –ر إلي اهلل قنها-
يبعين لنا ذلس أسل بيان:
“كان الرجل يطلق الرأسه لا يشا أن يطلق و ي الرأسه إذا شا راجعها و ي
يف العد وإن طلقها لاوة لر وأكثر يعى ألاس رجل بلرأسه واهلل ب أطلقس فعبيني
وب آو يس أ بد ًا ،ألا لت  :وكي ذ لس؟ ألاس :أطل قس فنل ما َّمت قد ُسس أن

سنقضلللي راجع ُعس فذ بت المرأ يعى دخلت قلى قاوشلللة –رإللللي اهلل قنها-

فيخوهتا فلللللنعت يعى جا النبي ‘ يعى أنزس القرآن :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

( )1يقي ،خاشع ،الطمق ساريخ وسشريع وواألع  ،دار ابن يزد ،بيروي 1417 ،للل1997 /د،
ط ،1ص .18
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ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ [البقر  ،]229 :ألالت قاو شة :فا عين
للعقبمً لن كان طلق ولن لل ينن طلق”

الناس الطمق

()1

وبذلس أاى اإل مد ف إلى الطمق قند ل وأل رسه قلى لرسين ويف المر
الثالثة اإلللللاي أو العلللريح فإن طلقها فم سحل له لن بعد يعى سننح وج
ميره﴾[البقر ]230 :
ولل ينن للزو جة أن س وارق وج ها لطل ق وب أن سط ل طمأل ها لنله
بحاس اللهل إب أن سشرتط لنولها ذلس الحق يف ققد الزوا فإن لها ذلس قندوذ.

أهم أنواع الطالق عند العرب كما جا يف القرآن الكريم:

أوالً( :طالق الظِ هار) كين يق س الر جل لزوج عه أ نت قلى كمهر ألي أو

أخعي أو أي لن لحارله فعطلق لنه وسحرد قليه يرلة لؤبد وألد أبطله القرآن
قز ّ
وجل -أل له سعالى :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
وأنزس اهلل ّ -
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ

[المجادلة. ]2 :

ثانيً( :طالق اإليال ) و

طمق لؤألت كين يقلل الزو أ ّ
ب يقرب وجعه

لد لا طالت أو أل للري .وكانت ذه المد س للل أييان إلى اللللنة واللللنعين
والثمم ،ويدقها وشللللياا ب ي أ ّيل وب ذاي بعل وذلس إإلللللرار ًاّ هبا فيبطله
اإل للمد أيض ل وخ ّ س القاإلللي بعطليقها قليه بعد أربعة أشللهر لن أللللمه إن لل

يرجع.

( )1رواه الرتلذي ،يديث رألل ،1193 :كعاب :الطمق واللعان ،باب :د ،ي.16 :
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ثالثً( :الخُ ْل ُع) و

ابسواق بين الزوجين قلى ّ
يل أواصلللر الزوجية لقابل

لاس سدفعه الزوجة لزوجها .و ذا الن ع أألره اإل للللمد ألاس اهلل سعالى :ﭽ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﭼ [البقر .]229:
وبعد ذا اب ععراض اللريع والمخع ر للطمق .قند األلل األخرى ،آن
لنا أن نععرف قلى الطمق يف العشريع اإل ملي ليعجلى لنا قلى إل وه اإليناد
والدألة وال شم لية هل الغاية العي س خا ا والم شنمي الناجمة قنها إذ لل يهمل
ذا الجان المهل لن األ ر ولل يغمض قينيه قنه فالب شر ب شر لهما صعدوا
يف لدار الرألي والنماس وليل ا لمونة.
فني

يل اإل مد وس شريعه سلس الخمفاي؟ وبيي لنمار نمر إليها؟ ولا

ي الحل س العي وإللللعها؟ والع جيهاي العي أرشلللد إليها وأوصلللى هبا؟ ذا لا
نعرفه يف الو ل العالي.
*****
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المبحث الثاين:
مقارنة الطالق يف الشريعة اإلسالمية مع غيره
من النظم العالمية يف يومنا الحاضر(:)1

يرد الزوا المؤألت
شللرع اهلل الزوا و لليلة لو للعقرار والعنا للل ،ولهذا ّ
ألنه ب ا عقرار فيه وب سنشي ل د وريمة بين أطرافة.
وألد إلمن اإل مد لهذا العقد المقدس الر إلا العاد ،فيقطى الحرية العالة
لعللاألللديلله ،وجعللل ل لي الوعللا يق ابقرتاض قلى الزوا  ،المبني قلى قللدد
الدرا ه ،والعوهل لع األبه ،ليحقق له الدواد واللعاد وابطم نان.
ذا الزوا الذي شللرع ألمراض لعينه ولقاصللد بينها الشللارع الحنيل ،ألد
يعرتإله بعض لا يح س دون سحقيق أ دافه:
 -1فقللد ين ن أيللد الزوجين ققيم ل فم يحقق الزوا

للدفلله لن الرمبللة

بالعنا ل والع الد.
-2

وألد ين ن أيد الزوجين لريضللل جنللللي لما يح س دون الع اصلللل بين
الزوجين ،وألللد طرأ للذا المرض بعللد الزوا  ،فم يحقق الزوا

للدفلله

الغريزي.

( )1ال اب ين ،قبد الريمن ،نماد األ ر ويل لشنمهتا يف إل اإل مد ،دار الونر المعاصر،
بيروي ،دار الونر ،دلشق2001 ،د 1422/ل ،ط ،1ص  119 -112بع رف.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مدى الحق الديني يف طالق الرجل أحكام الطالق

84

 -3أو ين ن المرض لن األلراض الللللارية المعدية العي يخشلللى انعقالها إلى
الطرف اآلخر.
 -4كثير ًا لا سعباين طباوع الزوجين وسخعل

أخمألهما ،ولهما بذس كل لنهما

لمعرفة اآلخر أهنا الخطبة ،فإن أخمق المر سعغير وسعبدس سبع بخعمف
المروف والبي اي ،فين شي قن ذا سنافر وقدد ان لجاد بين الزوجين فعحل
البغضللللا لحل المحبة ،فم يحقق الزوا مرإللللله لن الم د واللللللنن
النولي.
 -5وأييان يلللللي أيد ما لآلخر أو ينحرف بلللللل كه قن الق اقد العالة
والمبادئ النلية العي بملها وقلى أ لها سل ابألرتان بين الزوجين.
 -6وألد يعضرر أيد الزوجين بغياب وجه أو جنه أو قدد اإلنواق قليه لد
ط يلة لن الزلن ولل يعد ال و كافي لحل األلر ال األع.
فما

قم

ذه الحابي العي سععرض لها الحيا الزوجية يف كل ق للللر

ولدى كل أله؟

لدينا أربعة حلول يف هنا الموضاااوع لدى القوانين الوضاااعية يف يومنا
هنا :
()1

 -1ا عمرار الحيا الزوجية رمل لا أصاهبا لن و ن وإلع

وسونس وأإلرار

وقدد ا عقرار.
 -2العوريق بين الزوجين بحنل القضااااا بنا قلى طل أيد الزوجين أللر
نص عليه القانون.

( )1ال اب ين ،قبد الريمن ،نماد األ ر ويل لشنمهتا يف إل اإل مد ،ص .113
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 -3الطمق باسواق الزوجين كما ل أدري كل لنهما أن ب للللبيل للبقا قلى
ذه الرابطة وي بح لن الم لحة أن يعورألا قن بعضهما.
 -4الطمق بلاإلراد المنورد لن جلانل

الزو أو لن جلانل

الزوجلة دون

ياجة إلى ينل القضا أو بيان األ باب الداقية لذلس.
هنا ما نراه من حلول فما موقف اإلسالم من هنه الحلول؟
وكيف يواجه المشاااكل التي تواجه كالً من طريف الزواج يف يومنا هنا ولدى
القوانين الوضعية يف جميع الدول؟
أوالً :ألا الحل األوس فه قدد ج ا العوريق فلل يعد اآلن مو ضوعً ذا بال
بعد أن أخنت جميع الدول بمبدأ التفريق بين الزوجين.
ثانيا :عند الطا فة الكاثوليكية لدى النصارى:
إن طاو وة ال ناه ل يس يف المللللليح ية ب سزاس سمنع الطمق له ما طرأ قلى
الحيا الزوجية لن أل ر ول نت الزوجة يف بيت الزوجية .فالطمق لحرد لما
ورد يف اإلنجيل " لا جمعه اهلل ب يورأله إنلللللان"( )1وكل لا يف األلر أن الزوجين
يورتألان جللللدي وب يج لنل لنهما أن يعزو بل يعيش كل لنهما لنورد ًا قن
اآلخر يعى يم ي أيد ما.
ولكننا نناقش هةال من خالل نقطتين بنا على ما أقره التشريع اإلسالمي:
أوالً:
 -1ل وجدي الق انين والشراوع لو ة لخعار لن الناس أد للجميع؟ ...و ل
يمنن أن سطل لن كافة الناس ألر ًا لثالي سورإللللله قليهل دون أن ين ن
نابع لن ألل هبل ووجداال؟
( )1ابصحاح العاشر ()12- 2
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فإذا وجد لن ي للو قلى وجه لهما أصللابه فإننا نجد أنا لل آخرين ألد ب
ي للوون بل يضللجرون وألد يؤدي هبل األلر إلى الوعنة وابنزبق يف الولللاد لما
يج أن يحل يلابه ألبل وأل قه.
 -2هل ل جميع الحابي العي سطرأ قلى الحيا الزوجية فععنر صو ا يمنن
أن ي و قليها اإلن لان وي لنت قنها .ألد ي و الزو قلى لرض وجعه
ولنن ل ي و إن رآ ا سزين ألاد قينه وسمزق ذا العقد المقدس وسرسن
الوحش والزنا ويف بيت الزوجية لما يع د بالخزي والعار قلى جميع أفراد
األ ر .

أو ليس تحريم الطالق يف مثل هنه الحالة يةدي إلى الجريمة؟..

()1

أن نح ر يق الطمق بيد القاإلي إذا لا اشعنى

ثانيً :ألا الحل الثاين و
أيد الزوجين ألر ًا جعله القان ن بب للعوريق بين الزوجين.

إذا رجعنا إلى جميع العشلللريعاي الللللابقة والق انين ال إللللعية يالي العي
أخذي هبذا النماد نجد ا قلى إيدى يالعين:
 -1إلا العشدد يف العطليق بحيث ب سجيزه إب للب الزنا لثمً.
 -2أو الع لا ل إلى يد ي بح لجرد شن ى سقدلها الزوجه فعدقي أن ص ر
لوعا وجدهتا يف لنع

وجها يلمح لها بالطمق.

فل كان الطمق ب ين ن إب للزنا ،فمعنى ذا أن كل لطلقة انية ،فما ي
نمر المجعمع إلى ذه الملللللنينة الباولللللة؟  ...هل لا ي نمر أوبد ا إليها،
ونمر الناس إلى جميع أفراداأل ر ؟..

( )1ال اب ين ،قبد الريمن ،نماد األ ر ويل لشنمهتا يف إل اإل مد ،دار الونر المعاصر،
بيروي 1422 ،ل 2001 /د ،الطبعة األولى ،ص .116
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وإن كان ابسجاه الثاين فما لعنى قرض أ للللرار البي ي والعاومي والحيا
الزوج ية قلى القضللللا  ،وانع حاس أ للللباب ألد سن ن و م ية كاذ بة و ألد سن ن
صحيحة لعوير طل الطمق.
وقلى ذا فإن العشدد يف ألر العطليق ليس لن ل لحة الزوجة يف شي كما
أن العلا ل يف ألر العطليق يجعل القضا ألع بة بين المعخاصمين.
الطمق باسواق الزوجين فهذا النماد ألد يبدو

ثالثً :أما الحل الثالث :و
لعق ً
ب ألن الزوا الذي انعقد بإراد الزوجين ينعهي بإرادهتما أيضلللل  ،مير أنه

الملللللي مالب بق للللد

يميظ يف كثير لن الحابي سعنت أيد الطرفين و

إ إلرار صايبه فيرفض الم افقة قلى الطمق فم يح ل المق

دو

الورألة

بينهما.
رابعاً :الحال الرابع :و

أن يطلق كللل لن الزوجين اآلخر لللل ا أكللان

المطلق الرجل أو المرأ دون بيان األ للللباب أو وج د ا ودون ياجة لحنل
القاإلللللي بذلس فيلر يوعح باب الطمق قلى ل للللراقية إن لل سنن ناي ألي د
ألضللاوية أو دينية أو لبادئ قالة سحنل ذا النماد بحيث سجعل أيد الزوجين ب
يقدد قليه إب بعد درا ة وسونير يف النعاوج المرتسبة قليه.

فما هو موقف اإلسالم يف هنه الحلول األربعة؟ .
()1

لقد ألدس اإل للللمد الحيا الزوجية وج عل األصللللل فيها األبدية وقدد
الع أليت ولننه إلى جان ذلس ايرتد الحرية إلى أبعد يدود ا فلل يجعل لن
الزوا

للجن ب يخر لنه أيد إب بال فا أو القعل ،إن الحنل قلى شللخ للين

( )1ال اب ين ،قبد الريمن ،نماد األ ر ويل لشنمهتا يف إل اإل مد ،ص .118
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بالحيا المشللرتكة العي أصللبحت جحيم ب يطاق يعنا لع المبادئ اإل للا للية
للحرياي العالة العي إلمنعها الشراوع واألنممة والق انين.
وكذلس ب ير إلى اإل مد أن سعرض أ رار البي ي قلى الق ضا لدى كل
نزاع.
وب يرد المحم ر الذي ذكرناه يف ي للللر الطمق لدى القاإلللللي بالنمر
الخاصللة للمطلقة ألاد المجعمع ألن اإل للمد أباح للزو أن يطلق وللزوجة إن
اشلللرتطت ذلس أهنا ققد الزوا أن سطلق وقلى ذا ب يعرف أيد قن المطلقة
ل كان طمألها بإراد الزو المنورد أد ي العي طلقت نولللها أد أن القاإلللي
الذي ينل بالعوريق بينهما.
وكذلس أجا اإل لللمد بابسواق بين الزوجين ووإللللع له أينال وأل اقد
سضلللمن الرتيث يف العوريق أو ً
ب وإللللمان الحق ق وال اجباي المالية دون ظلل
أليد الزوجين لآلخر هاني .

وعلى هنا فالطالق يف اإلسالم يكون على أربعة أنواع:
 -1الطمق باإلراد المنورد ،

()1

ا سل بإراد الزو أد بإراد الزوجة إذا ف ض

إليها الزو .
ويف ذه ال حا لة ب بد لن وج د لور ل هذا الطمق ولنن ب يط ل ب يا نه
وإذاقعه بين الناس.
هل إن ال ا ع الللديني والرألللابللة الللذاسيللة والشللللع ر بللالملللللؤوليللة ألللاد اهلل
والمجعمع سجعل الورد الم للل ب يقدد قلى الطمق لعبث أو له إو إ إلرار إن
لل سنن ناي أ باب ل جبة لذلس.
( )1ال اب ين ،قبد الريمن ،نماد األ ر ويل لشنمهتا يف إل اإل مد ،ص .119
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 -2الطمق باسواق الزوجين :قلى أن ين ن كل لنهما كالل األ لية ومالب لا
سرد الزوجة للزو لا ألد دفعه إليها لن المهر أو بعضه لقا طمألها.
 -3الطمق بحنل القضلا  :و ذا ين ن إلا للشلقاق بين الزوجين أو لح ل س
الضرر لن أيد ما لآلخر أو لمرض أيد ما أو ميابه.
 -4الطمق بحنل الشللللرع والقان ن :و ي كل يالة سقع الورألة بين الزوجين
سلقاوي بحنل ال شرع كما ل ظهر ر إلاع بين الزوجين فإن العقد يو لخ أو
إذا ارسد أيد الزوجين قن اإل مد فإن ققد الزوا يولخ بينهما.
*****
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المبحث الثالث:
الطالق يف النظم المعاصرة وموازنته بالنظام اإلسالمي
موازنه بين النظام اإلسالمي ونظم الغرب الدينية والمدنية

()1

بعد ذا العرض ال لريع والم له للطمق يف الع شريع اإل ملي يح لن
بنا أن ن ا ن بين لا جا فيه وبين لا جا يف النمل المعاصر الدينية لنها والمدنية
لنرى ونلمس أ بقية العشريع اإل ملي إلى كل خير وصمح يف ذا المضمار.
يق س الشيخ لحمد قز درو ه:
لن مير المللمين يف األ ل ب الراوع الذي أبيح
"ويينما يمعن المن
يف نطاأله الطمق ،ب يمنن إب أن ُيل ِّلل بما فيه لن ينمة بالغة وصمح إنلاين.
قز
إن إباية الطمق قلى النح الذي شللللرقه اإل للللمد نعمة لن نعل اهلل – ّ
ّ
وجل -قلى المللللللمين لمنع انقمب الحيا الزوجية إلى نار وجحيل وشللللقاق
لقيل.
والعقاليد الن للرانية الدينية سحرد الطمق ولا سزاس كناولللها سعشللدد يف ذلس
بينما سرى الدوس الن للللرانية ألد أبايعه يف أل انينها وأ للللاغ ذلس الجمه ر األكو
لن الن ارى ولار

ه قلن وب شنل وا ع يعى صار لج ن ولي قة أكثر لنه

بحث قن الراية والخمص لن شقا أكيد ييث ينط ي يف ذلس ياجة المجعمع
( )1يقي ،خاشع ،الطمق ساريخ وسشريع وواألع  ،دار ابن يزد ،بيروي 1417 ،للل1997 /د،
ط ،1ص .119 -102
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اإلنلاين إلى ذا العم الذي جا يف العشريع اإل ملي الوريد لح ط
بنل ابيعياطاي لين ن شرع البشرية جمعا يف كل لان ولنان وقلى أيلن
قز و ّ
جل -المشللللرع .ألاس اهلل س عالى:
وأأل ى وأينل ال لللل ر لا داد اهلل ّ -
ﭽﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ [الماود .]50 :

موازنة بين النظام اإلسالمي وبين نظم الغرب الدينية والمدنية:

()1

فيما يلي طاووة لن ذه النمل ولا أدي إليه لن فلللللاد واإلللللطراب يف ييا
األ ر والمجعمع .ولنبدأ بالنمل الدينية.
أو ً
ب :إن النمل الدينية والق انين الننلية يف الغرب سرجع إلى همهة لذا
رويلية و ي :الناه ل كية والووسلعانعية واألره ذكلية.
فالمذ
ذا المذ

الناه ل كي أي العالمي ،ولقره رولا يف إيطاليا ويرأ للللة البابا،
يحرد الطمق سحريم ألاطع ويبيح ف ل الزوا ألي ب لهما

قمل شينه يعى الزنى ب يعد يف نمره لل م للطمق.
وكل لا يبيحه يف ذه الحالة

العورألة الجللللدية –يلللل سعبير ل -بين

الزوجين لع اقعبار الزوجية ألاومة بينهما لن النايية الشرقية.
ورجاس الننيلللللة الناه ل كية سبيح الطمق يف ياس الخيانة الزوجية لن
الزو مير أاا سحرد قلى كل لنهما أن يعزو بعد ذلس.
والمذ بان المللللليحيان اآلخران األره ذكلللللي والووسلللللعانعي يبي حان
الطمق يف يابي لحدود لن أ مها الخيانة الزوجية ولننهما أيضلللل يحرلان
قلى الرجل والمرأ كليهما أن يعزوجا بعد ذلس.
( )1يقي ،خاشللللع ،الطمق ساري خ وسشللللري ع وواأل ع درا للللة قلم ية ل قار نة ،دار ابن يزد،
 1417ل1997 /د ،طبعة أولى ،ص .103
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و ألد سرس بت أ لللل أ الن عاوج يف الغرب قلى ذا العع نت يبي حان الطمق يف
يابي لحدود لن أ مها الخيانة الزوجية ولننهما أيض يحرلان قلى الرجل
والمرأ كليهما أن يعزوجا بعد ذلسذذ؟
وألد سرسبت أ للل أ النعاوج يف الغرب قلى ذا الععنت وإرماد الزوجين قلى
المعاشللللر كما أدى لن نايية أخرى إلى شللللي ع اسخاذ األخذان والعشلللليقاي
والرإلى به وكينه ألر قادي ب شي فيه.
ويق س العالل اإلننليزي (بنعاد) يف كعابه (أصلللل س العشللللريع) لبين وجهة
نمره يف النماد الننلي ولنعقد و
ي ق إن الزوا األ بدي

لن كبار الوم وة المليحيين.
األليق باإلنلللللان والممول ل حاج عه واألوفق

لحاس األ لللر  .ولنن إن اشلللرتطت المرأ قلى الرجل أب سنو لللل قنه يعى ل
يلت يف ألل هبما النرا ية الشلللديد الح لنان ذلس ألر ًا لننر ًا ب يللللعلللليغه
أ يد لن ال ناس قلى أن ذا الشللللرط ل ج د دون أن سطل به المرأ إذ ال قان ن
الننلي يحنل به فيعدخل بين العاألدين ياس الععاألد ويق س لهما:
( أنعما سقرتنان لعن نا عيدين ،فلععلما أننما سدخمن جن

ُيحنل ملق

بابه ولن أ مح بخروجنما وإن سقاسلعما بلمح العداو والبغضا ).
ويعلق الويلل ف اإلننليزي قلى ذا ال إلع لعهنم و اخر ًا بق له:
المخ ّلأ لن وا ذا شينه لعن قت صن ف القعل
ول كان الم ي ويده ُ

واسلعت لذا به.

ولنن لحلن الحظ فإن المليحيين ا عحده ا لن الق انين المدنية لا يوعح
لهل أب اب للطمق سعويهل لن أن يلجؤوا إلى القعل أو ابنعحار لن ذا اللجن.
والمللليحي ن ويد ل اإلللطروا إلى أن يلللعحده ا يف األي اس الشللخ للية
قلى العم د ويف الطمق قلى الخ لللل ص أل انين لللدنيللة سخعل
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دينهل ،ألال وجدوا أن سعاليمه يف ذا ال للللدد يععذر اللللللير قليها يف الحيا
العملية .ولل يجد رجاس الدين الملللليحي ن لللبيمً إلى صلللد ذا العيار وب إلى
ال أل ف يف وجه المنطق أو العقل وإلللللروراي الحيا فرتك ا األل ر سجري يف
أقنعها واكعو ا بين يمهروا لن يين آلخر قلى للللللرح األيدام يينما يععلق
األلر بملس أو ألير أو قميل .ويينما سن ن المروف الليا ية ل اسية لمه ر ل
ليثبع ا وج د ل وليبق ا قلى شي لن لطاال الديني.
وب دس قلى ذلللس لن أن آبف ل لن الحللابي يللابي الطمق و وا
المطلقين والمطلقاي سحنل هبا المحاكل األوربية واألليركية وسنوذ ا الهي اي
المدنية يف لخعل

شللع ب الغرب المللليحي قلى لرأى لن الننيلللة وللللمع

لن ها دون أن سحري للللاك ن أو سق ى قلى ابقرتاض قلى الق انين العي سبيح
ذلس أو قلى يابي سطبيقها ولن الشللل ا د الدالة قلى صلللدق ذلس أيضللل أن
رويس و را إننلرتا األ للبق ( لليرانع ين إيدن) طلق وجعه األولى العي ربت
لع قشلللليق لهلا إلى ألير كا هل سزو مير ا ولل يرسوع صلللل ي لن الننيللللللة
بابقرتاض قليه وب قلى س ليه أكو لن لل يف الدولة ألن المروف الللليا للية
يين ذ لل سنن ل اسية برسواع ذا ال
ذا

ي...ذ

لما سب ّين لهل قدد
النماد المللللليحي الذي أ م له أ له أنولللللهل ّ

لم لعه للحيا ال األعية.

ثانيً :يف القوانين المدنية :وكما ُأخوقت نممهل الدين ية يف ل اجهة الحيا
ال األعية سنشلللوت نممهل المدنية أيضللل قن لللللاوئ بليغة وإللللاقت بين ذا
وذاي لق لاي األ للللر ق ند ل فيصللللب حت ل هدد بابا يار فعمً يف كثير لن
شلللع هبل ولل يبق لنها إب صللل ر فا لللد ألد بعدي كل البعد قن النماد العاولي
اللليل وأصبحت ب سحقق شي لن أ دافه.
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فقد انقسمت قوانينهم المدنية يف شةون الطالق إلى طا فتين:

()1

سرع لاله لن ُيرلة
األولى :فرطت كل العوريط يف ايرتاد ققد الزوا فلل ّ
ولهابة فيجا ي الطمق ألسوه األ باب يف بعض وبياي ألرينة الشمالية.
الثانية :فقد س للعت بعض الع للع يف شللؤون الطمق بالقياس إلى النماد
الملللليحي ولننها ب سزاس لعيهر بروح الننيللللة فلل سبح الطمق إب يف يابي
لحدود وبطريق صعبة وإجرا اي لعقد ب سناد سنعهي إلى الطمق إب بعد ألد
ط يل كما

الحاس يف فرنلا ولعمل األلل الناه لينية.

فالقان ن المدين الورنلي لثمً ب يبيح الطمق إب ل ايد لن همهة:
أحدها :الزنى لن أيد الزوجين.
ثانيها :سجاو الحد واإل انة البالغة يف لعاللة أيد الزوجين لآلخر.
ثالثها :الحنل قلى أيد الزوجين بعق بة ألضاوية لهينة.
فالمرض واإلصللابة بعا ة والجن ن نوللله يعى ل أدى إلى سجاو الحد يف
المعاللة ،والغيبة الط يلة ،والشللللقاق البالغ ،واسواق الطرفين قلى الورألة ،كل
ذلس ولا إليه ب يبيح الطمق يف نمر القان ن الورنلي.
وأيد األ باب الثمهة العي ذكر ا القان ن و

الحنل بعق بة ألضاوية لهينة

ب يعحقق إب يف يابي المجرلين و ل كهل.
واللللللب الثاين و

سجاو الحد واأل انة البالغة يف لعاللة أيد الزوجين

لآلخر ي ع إهباسه .ولذلس يععمد لن يردون الطمق ناي قلى اللب الثالث
و

الزنى فيجمع ن األدلة الم لة إلهباي وإألناع القضللللا به إن كان ألد يدم

( )1خاشع ،يقي ،الطمق ساريخ وسشريع وواألع  ،ص .108
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بالوعل لن أيد الزوجين وإب فإال يلوق نه سلويق ويقدل ن أدلة لزيوة ووهاوق
لخعلوة ،ويقرون باألرتافه كذب و ور ًا ألاد القضا لعلهل قليهل الورألة.
ولع ذلس ب يعل الطمق إب بنوقاي با مة ب يق ى قليها إب كبار األمنيا
وبعد إجرا اي ط يلة سلعغرق يف الغال قد

نين .و ذه

أخرى.

ويحنل أو ً
ب بالعورألة الجلدية فحل و ذه سلعغرق لد لعينة هل يحنل
بالطمق.
وبمقارنة ذا لع لا جا يف العشللريع اإل للملي نجد أن اإل للمد ينمر إلى
الطمق قلى أنه قم ُل ّر .و

آخر لا يلجي إليه إذ ب بد لنه يف بعض المروف

قلى أن ين ن وأل قه بعد كل المرايل العي ذكرنا ا وإب كان المللللللل قابث
قز و ّ
جل -ولهممً لق للللر ًا يف اس خاذ ابيع يا طاي لب قا الح يا
بيي ناد اهلل ّ -

الزوجية ذه وسوادي خطر الطمق ويب باإلهل لهذا اإل ماس.
وكي

يقدد الزو الملللللل قلى ألر ّن َّور لنه ر للل س اهلل  -صللللى اهلل قليه

و لل -ويذر المللمين لن ال أل ع فيه إب يف يابي الضرور الق

ى.

ويثهل قلى بذس أل لللللارى ج هد ل لع واد يه أل نه أبغض الحمس إلى اهلل
سعالى.
ولثل ذلس لا ينل به يدنا قيلى –قليه ال م واللمد -يين ا عننره
لقل سه.
و ذا ينل يشرتي فيه الجميع إذ ب ُي شس أننا جميع نعده ألا ي ولنن أب
يرك اإلنلان ال ع لضطر ًا يف بعض المروف..؟ذ.
ويرسن أخ ال ضررين وييخذ بي ن ال شرين؟ أب يقبل اإلن لان العملية
المنلِوللة يف بعض األي اس لحعممً آبلهللا طلبل للحيللا
الجراييللة القللا لللليللة ُ
وسخل لن العلل الخطر واآلبد الموية؟
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روى إنجيل (لعى) أن الللليد المللليح ل ل قن الطمق فا للعننره لقلل سه
ود ْف ِع ِه بالزوجة إلى األرتاف الرذيلة... " .وأليل لن طلق الرأسه فليعطها كعاب
طمق "...كما كان لعم ً
ب به يف شريعة العوانيين اليه د.
" ...وألا أنا فيأل س لنل إن لن طلق الرأسه إب ل ِ ِع َّلة الزنى يجعلها سزين ...
ولن سزو لطلقة فإنه يزين".
وإذا لا أردنا ال أل ف قلى جلية األلر يف كمد لليدنا قيلللى اللللابق نق س:
ذا ي لللار إللللربة للليدنا قيللللى –قليه الللللمد -رمبة كريمة لنه وس جيه
وسشلللديد ًا أياط هبا للليا الزوجية ليرسبط الزوجان بالحيا الزوجية المللللعقر
ويعيشا يف كنوها يف ل د وريمة.
وا عمر العشريع قلى ذا إلى أن جا ي شريعة اإل مد فنلخعه ل داأل
لق س اهلل سعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﭼ (املائدة. (٤٨ :

ولنن المللللليحيين أ لاد ذا النأ و يده ب ي جدون ف نا ك لن الحنل
بعحريل الطمق .فإذا كا نت الع لة يف العحريل ي الخ ف لن ال أل ع يف الزنى
فماذا نق س :يف وجين انو لللم قن بعضلللهما انو لللا ً
ب نوللللاني سال وأصلللبح
ال ايد لنهما ب يطيق أن ينلل اآلخر أو ينمر إليه فضلللمً قن العما

الجنللللي

وإلى شه ر و نين...ذ
أب سدفع ذه الحالة كمً لن الزوجين إلى إرإللللا مريزسه الجنللللية خار
نطاق الزوجية وب يما إذا كانا يف ريعان شباهبما أو يف اكعماس أل هتما.
هل ينج كل لنهما أوبد ًا مير شرقيين فعنلبهل الزوجة إلى األب الر مي
ور ًا يل ل العقد القاول .والزو ب ندري إلى ّلن ُينعل ل ال لد لنه؟ ربما

اآلخر ُينعل إلى أب مير ر مي أو ب يجد لن ينعل إليه.
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و نذا يرت س قلى لنع الطمق –خ ف لن الزنى -ال أل ع ف يه فعمً ك ما
سشا د بالعجربة يالة الغرب يف ذا النمط لن الحيا .
ونعيجة لذلس فقد سواألمت لشنلة األوبد مير الشرقيين يف الغرب.
ول أن رجاس الدين المللليحي اجعهدوا قلى إلل العلة المذك ر يف كمد
لليدنا قيلللى و ي خ ف الزنى لجعل ا للبب كذلس إلباية الطمق اآلن لن
خمس النمر لل األع المر الللذي سرسل

قلى خطر الطمق ،وأللنن أن سعمألى

وجهة النمر الدينية ابجعهادية لع الم للللحة العالة وبنضلللبطت األل ر بذلس
ولل سقع ذه النثر لن ي ادم الطمق المدين.
فوي ال بياي مير الناه ل كية –يف ألرينة -بلغت نلللللبة الطمق % 40
أربعين بالماوة لن يابي الزوا و ي آخذه يف اب دياد.
وبلغ األلر بمحن مة الحق ق يف لدي نة ( للللين) لن النثر أ اا فللللل خت
" "294نناي يف ي د وايد.
و نذا نرى أن خطر الطمق واإلنو للللاس قلى الزوجين إب لعلة الزنى
دون لراقا للحالة النوللللية بين الزوجين أدى إلى أل ر خطير ب للليما يف
المجعمعاي اإلبايية ودفعهل إلى سقنين الطمق خار نطاق الدين سحت
سيهير رد فعل الحمر ف ألع ا يف خطر أشلللد نعيجة الع

لللع يف أ لللباب الطمق

وب قم لهذا أو لذاي إب يف العشلللريع الذي يراقي الوطر البشلللرية وييخذ
بيد ا إلى شط ن األلن واللمد والرية وابطم نان ويضع لها ُبعد الحدود

سحقيق للخير وسقليمً لن الشر إذ ليس كل الناس يطيع ن سشريع اللما أو
أي سشللريع آخر بل ألد سجد لن يلللي إليه يف إفراطه أو سوريط لنن العي
ذه الحاس قي

الملللللي ين ب قي

يف

العشللللريع .كما ألاس سعالى :ﭽ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [الزخرف. ]76 :
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ووألعت لعركة قنيوة ولشلللاد أل ية يف أكع بر قاد ( )1970د يف إيطاليا بين
الواسينان وأن للللاره وبين الولمان وأجهز إقمله بلللللب إألداد الولمان قلى
لللن ألان ن الطمق وس للليع داورسه وإإللللافة للللل ماي أكثر لن الملللل ماي
المحدد للطمق لدى الننيلة.
وكانت ل اي اآلبف لن يابي الزوا سنعمر يل لشللنلعها ب للدور ذا
القان ن.
ونجح الولمان اإليطالي وربح المعركة يف إصداره القان ن وا رتاح الناس
لنذ ذلس العاريخ والوعح النبير.
ورأينا الولمان الهندي يقر ألان ن بإباية الطمق يف 1954 /10 /14د
و كان لمن ق لدى بعض الط او  .و ألاس ارو رويس ا لدو لة اله ند ية ي ل ذ
سعليق قلى ذا " :إن افرتاق وجين لعبامضللللين خير لن بقاوهما قلى يقد
وإلللللغينة"  .ووافق لجلس العم د الويطاين قلى ألان ن يبيح للزوجين الطمق
بعد انو للللاس أيد ما قن اآلخر لمد خملللللة أق اد إذا وافق أيد ما دون
اآلخر.
ونشللري جريد الث ر الللل رية يف  1989 /3 /3د يف اوية (لن شلل ارع
العللالل) أن الحيللا ابجعمللاقيللة يف بريطللانيللا لهللدد بللالخطر ييللث أشلللللاري
اإلي ا اي الر مية أن أربع يابي لن قشر سنعهي بالطمق.
كما ألالت فرنلا بإصدار سشريع للطمق األرتبت فيه لن العشريع اإل ملي
إلى يد كبير واقعووه يركة إصميية كبير الشين يف األ ر .
وكعبت ال ح

يف يينها (آخر صيحة يف العشريع األوروبي) ألان ن فرنلي

يبيح الطمق بشروط إنلانية قادلة.
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وألالت :لل ينن لن يق أي لن األ وا يف المجعمع الغربي قالة أن يونر
يف شلللليم ا للللمه الطمق أو الوراق فقد كان الزوا األوس

األوس واألخير.

ولهما بلغ ابخعمف والنزاع فقد أل ضى قلى الزوجين أن يعي شا يف أليد يديدي
أبدي ب ي لمح أليد ما بابنو اس .وكان ذلس بب يف انعشار ابنحراف بين
األ وا الذي بدأ المجعمع يرفضلللله والعقدد الحضللللاري ييباه وكانت المبادر
العي سمثل آخر صيحة يف العشريع الغربي أب و ي صدور ألان ن الطمق الورنلي
بشروط قادلة.
وكين المشلرع الورنللي ألرأ وفهل أبعاد المبدأ ابجعماقي اإل لملي الذي
سنادي به اآلية النريمة :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ [البقر ]229:
وألد ققد لؤسمر لرجاس القان ن والقضا يف فيينا يف النملا قاد  1927دقى
إليه المعخ للل للل ن لن كافة أنحا العالل وألقى رويس جالعة فيينا فيهل خطاب
أشاد بالعشريع اإل ملي أيما إشاد إذ ألاس " :إن البشرية لعوعخر بانعلاب رجل
إلي ها كمح مد فعلى الرمل لن ألي عه ا للللع طاع أن يييت ب قان ن للللنن ن نحن
األوربيين أ عد لا نن ن قندلا ن ل إلى ألمة ذا القان ن بعد ألوي نة".
وكذا أألري ين لة أ للللبانيا يف سم  1978سشللللريع الطمق ولل سمنع لنه
كثر وألاوعة لما يعلم ن لن لحا نه قلم أال لل يضع ا لن الضماناي للمرأ
لثلما فرإلت الشريعة اإل ملية.
و ذا يدس دبلة ألاطعة أن العالل أيقن أن وإلللللع القي د الم للللطنعة ألاد
ي ادم الطمق ليس قمج شافي وب قممً لثمر ًا.
*****
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المبادئ العامة يف الطالق يف الشريعة اإلسالمية.

المبحث األول :شروط صحة الطالق.
المبحث الثاين :مشبهات الطالق اإليال – الظهار – اللعان.
المبحث الثالث :نسب الطالق يف العالم.
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المبحث األول:
شروط صحة الطالق:

()1

المبادئ العامة يف الطالق يف الشريعة اإلسالمية:
نعناوس كل شرط بالعو يل بظهار شدّ ا عماد اإل مد باأل ر وميرسه
قلى بقاوها لعما نة لرتابطة.

شروط الركن األول وهو المطلق:
 -1أهلية الطالق :يشلللرتط يف الزو أن ين ن بالغ قاألمً فم طمق لن صلللبي
وب لجن ن وب لعع ه رمل أن أوليا ؤب يملن ن يق سزويجهل بحنل
وبيعهل ألن يف الزوا لنوعللة لهل بينمللا ب يملللس ال لي الطمق ألن يف
الطمق إلرر ًا لادي وأدبي يلحق هبل وبالمجعمع .فمن كان دون البل غ أو
لجن ن أو لعع

فه لحج ر قليه يف جميع س للللرفاسه الق لية ،لق له

( )1الزييلي ،و بة ،الوقة اإل ملي وأدلعه ،الجز ال لابع ،ص  368 – 364بع رف ،ال شماع،
لحمد ،المويد لن األبحام يف أيناد الزوا والطمق والميرام ،دار القلل ،دلشلللق ،والدار
الشالية ،بيروي 1416 ،ل1995 /د ،الطبعة األولى ،ص  ،123وقبد الحميد ،لحمد لحي
الدين ،األي اس الشخ ية يف الشريعة اإل ملية ،ص  ،245 -247والخن ،ل طوى ،البغا،
ل لللطوى ،الوقه المنهجي ،دار القلل ،دلشلللق 1412 ،لللللللل1991 /د ،الطبعة الثانية ،الجز
الرابع ،األي اس الشخ ية ،ص  ،139 – 130وال اب ين ،قبد الريمن ،نماد األ ر ويل
لشنمهتا يف إل اإل مد ،ص . 137 - 132
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سعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ [األنعاد.]152 :
ويوللللر ذا أل له قليه ال لللم والللللمد“ :رفع القلم عن ثالثة :عن النا م
حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل” (.)1
* طالق المجنون والماادهوش :ب ي للللح طمق المجن ن ،ولثللله
المغمي قليه ،والمد ش:

الذي اقرتسه يالة انوعاس ب يدري فيها لا

يق س أو يوعل ،أو ي للللل به ابنوعاس إلى درجة يغل
وأفعاله ،بللللب

لعها الخلل يف أأل اله

فرط الخ ف أو الحزن أو الغضللل  ،لق له “ :-’-ال

طالق وال عتاق يف إغالق” (.)2

وابممق :كل لا يلللللد باب اإلدراي والق للللد وال قي ،لجن ن أو شللللد
مضللل أو شلللد يزن ونح ا ،ألن الطالق يحتاج إلى إدراك كامل وعقل وافر
و ذا ب يع افر يف ال لللبي والمجن ن ،وألن الطمق س لللرف إللللار ،فم يمنله
ال بي ول كان لميز ًا أو أجا ه ال لي.
* طالق الغضاااابان :يوهل لما ذكر أن طمق الغضللللبان ب يقع إذا اشللللعد
الغضلللل  ،بين وصللللل إلى درجة ب يدري فيها لا يق س ويوعل وب يق للللده ،أو
وصللللل به الغضلللل إلى درجة يغل قليه فيها الخلل وابإلللللطراب يف أأل اله
وأفعاله ،و ذه يالة نادر فإن ظل الشخأ يف يالة وقي وإدراي لما يق س فيقع
طمأله ،و ذا

الغال يف كل طمق ي للدر قن الرجله ألن الغضللبان لنل

يف ياس مضللللبه بما ي للللدر لنه لن كور وألعل نوس وأخذ لاس بغير يق وطمق
ومير ا.

) (1رواه الرتلذي ،يديث رألل ،1422 :كعاب :الحدود ،باب :لا جا فيمن ب يج قليه الحد.
( )2ابن لاجه قن قاوشة ،ييدم رألل ،2046 :كعاب :الطمق ،باب :طمق المنره والنا ي.
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* طالق غير الزوج :ب ي للللح طمق مير الزو  ،لحديث " ب طمق ألبل
نناح ،وب قعق ألبل للس"(.)1
* طالق السكران :اللنران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط النمد،
إن

وب يعي بعد إفاألعه لا صلللدر لنه ياس لللنره ،ب يقع طمأله باسواق المذا
للنر للنر ًا مير يراد  -و نادر  -كشللرب للللنر للضللرور  ،أو لوكراه ،أو
أخذ بنج ونح ه ،ألنه ب لذ فيه ،فيعذر لعدد اإلدراي وال قي لديه ،فه كالناول.

الغال  -بين شللللرب الخمر قالم به،

لحرد – و
ألا اللللللنران بطريق َّ
لخعار ًا لشللللربه ،أو سناوس المخدر لن مير ياجة أو إلللللرور قند الجمه ر مير
األرب عة ،قق بة و جر ًا له قن
الح ناب لة ،فيقع طم أله يف الراجح يف ال مذا
ارسناب المع لية ،وألنه سناوله باخعياره لن مير إللرور  .وألاس فر والطحاوي

والن خي لن الحنو ية ،وأي مد يف رواية ق نه ،والمزين لن الشللللافع ية وقث مان
وقمر بن قبللد العزيز :ب يقع طمق اللللللنران ،لعللدد س افر الق لللللد وال قي
واإلراد ال للللحي حة لد يه ،فه

ا ول الع قل كالمجن ن وال ناول فا ألد اإلراد

كالمنره ،فع بح قبارسه للغا ب أليمة لها ،ولللنر قق بة أخرى ي الحد ،فم
لل غ لضل قق بة أخرى قليه.
طالق غير المساالم :يقع طمق مير المللللل كالمللللل قند الجمه ره ألنه
قند مير الحنوية لنل بوروع الشللللريعة .وألاس المالنية :ب ي للللح الطمق لن
كافر ،ويشرتط اإل مد لنو ذ طمق المط ّلق.

) (1رواه ابن لاجه  ،يديث رألل ،2048 :كعاب :النمق ،باب :ب طمق ألبل نناح ،وأخرجه
الحاكل قن جابر لرف ق بلوظ "ب طمق إب بعد نناح ،وب قعق إب بعد للس"(نيل األوطار:
. )240/6
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طالق المرتد :طمق المرسد بعد الدخ س ل أل ف ،فإن أ للللل يف العد سبينا
وأل قه ،وإن لل يللللللل يعى انقضللللت العد أو ارسد ألبل الدخ س فطمأله باطل،
بنولاخ النناح ألبله ،باخعمف الدين.
طالق الساافيه :ينوذ طمق اللللويه المحج ر إذا كان بالغ باسواق المذا
ول بغير إذن وليه ،ألن ل إلللللع الحجر

الع للللرفاي المالية ،والطمق وأهره

ليس لن الع رفاي المالية ،والرشد ليس شرط ل أل ع الطمق.
واللللللويه:

خوي

العقل الذي يع للللرف يف لاله قلى خمف لقعضللللى

العقل اللليل.
طالق المكره :ب يقع قند الجمه ر طمق المنرهه ألنه مير ألاصد للطمق،
وإنما أل للللد دفع األذى قن نوللللله ،ولق له“ : -’-إن اهلل تجاوز عن أمتي

الخط والنسيان وما استكرهوا عليه” (. )1

ورأى الحنو ية أن طمق المنره واألع ،أل نه أل لللللد إي قاع الطمق وإن لل
يرض باألهر المرتس قليه ،كالها س ،فإن طمأله يقع لحديث“ :همم جد ّن
جد و زله ّن جد :النناح والطمق والرجعة” (.)2
*لالس الطمق :يعبين لما بق أن الذي يملس الطمق إنما

الزو لعى

كان بالغ قاألمً ،وب سملنه الزوجة إب بع كيل لن الزو أو سو يض لنه ،وب
يملنه القاإلي إب يف أي اف خاصة للضرور (.)3

) (1رواه ابن لاجه والنا ي ،يديث رألل ،2043 :كعاب :الطمق ،باب :طمق المنره.
) (2رواه الخملللة (أيمد وأصللحاب اللللنن) إب النلللاوي قن أبي رير  ،وألاس الرتلذي :يديث
يلن مري  ،وأخرجه الحاكل وصححه الدارألطني.
) (3الزييلي ،و بة ،الجز اللابع ،ص  368 – 364المويد يف األبحام يف أيناد الزوا .
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 -2اللفظ الااني يقع بااه الطالق :ذكر القرآن النريل ألوللاظ ل همهللة يف الورألللة
الللزوجلليللة فللقللاس سللعللالللى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﭼ [الللبللقللر ،]241 :
ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ [األيلللزاب ،]49 :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﭛ ﭼ [البقر  ،]231 :وقلى ذا فإن اللوظ الذي سقع به الورألة
بين الزوجين

لوظ الطمق أو اللللللراح أو الوراق يف وأل ع الطمق أو

قدله.
ألاس الشلللافعية والحنابلة إن اللوظ ال لللريح

لوظ الطمق ولا اشلللعق لنه

والمشه ر قند ل أن الوراق واللراح لن األلوا ال ريحة.
وأ لا األل وا الن ناو ية فا لذين ألال ا يقع هبا الطمق و ل جمه ر الوق ها
فرأل ا بين قد يابي.
فالطمق ال لللريح:

اللوظ الذي ظهر المراد لنه ومل ا لللععماله قرف

يف الطمق ،كاأللوا المشللللعقة لن كلمة "الطمق" لثل :أنت طالق ،ولطلقة،
وطلقعلس وقلي الطمق ،ولنله أل س الر جل " :أ نت قلي يراد أو يرلعلس أو
لحرلة"ه ألنه وإن كان األصل كناية ،فقد مل ا ععماله بين الناس يف الطمق،
ف ار لن األلوا ال ريحة فيه .ذا لذ

الحنوية.

وألاس الملنية :النناية الما ر لها ينل ال للللريح ،و ي العي جري العاد
أن يطلق هبا يف الشرع أو يف اللوظ كلوظ العلريح والوراق ،وكق له :أنت باون أو
بعه أو بعلة ولا أشبه ذلس.
وألاس الشلللافعية والحنابلة :إن صلللريح الطمق همهة ألوا الطمق والوراق
قلي الحراد إن كان لن باب
واللللللراح ،ل رود ا يف القرآن و ألد اشللللعهر لوظ ّ

الطمق ال للللريح ألاس به الحنابلة ،وألاس الن وي إنه كناية ألا لومة اإلطمق لثل

أطلقعس وأنت لطلقة ،فليلت صريحة يف الطمق باسواق المذا
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يفهم مما ذكر أنه يشترط إليقاع الطالق ما ي تي:
 -1ا للللععماس لوظ يويد لعنى الطمق لغة أو قرف  ،أو بالنعابة أو باإلشللللار
الموهمة.
 -2أن ين ن المط ّلق فا م لعناه ،ول بلغة أقجمية ،فإذا ا لللععمل األقجمي
صريح الطمق ،وألع الطمق لنه بغير نية ،وإن كان كناية ايعا إلى نية.
ول لقن ر جل صلللليغة الطمق بلغة ب يعرفها ،فعلوظ هبا ،و

ب يدري

لعنا ا ،فم يقع قليه شي .
 -3إإلللللافة الطمق إلى الزوجة ،أي إ للللناده إليها لغة ،بين يعينها بييد طرق
الععيين ،كال ص ل  ،أو اب للل الملللما به ،أو اإلشللار والضللمير ،فيق س
الرأيت طالق ،أو فمنة طالق ،أو يشير إليها بق له :ذه طالق ،أو أنت طالق،
أو يق س :ي طالق ،يف أهنا الحديث قنها ،أو إ للللناده إليها قرف لثل:
قلى الطمق أو الحراد أن أفعل كذا ،أو الطمق يلزلني إن لل أفعل كذا،
فالطمق نا لضاف إلى المرأ يف المعنى ،وإن لل يض

إليها يف اللوظ.

 -4أب ين ن ل شن ك يف قدد الطمق أو يف لومه .ويقع الطمق ال ريح ول
باأللوا الم حوة.

حكم طالق الصريح:
يقع طمق ال للللريح بدون ياجة إلى نية أو دبلة ياس ،فل ألاس الرجل
لزوجعه :أنت طالق ،وألع الطمق ،وب يلعوت بدقاوه أنه ب يريد الطمق.

أما طالق الكناية:
و

كل لوظ يحعمل الطمق وميره ،ولل يععارف الناس يف إراد الطمق،

لثل أل س الرجل لزوجعه:
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الحقي بي لس ،اذ بي ،اخرجي ،أ نت باون ،أ نت ب عه ،أ نت خل ية ،بر ية،
اقعدّ ي ،ا للعووي ريمس ،ألري بيدي ،يبلس قلى ماربس أي خليت للبيلس،
كما يخلي البعير يف ال للحرا  ،و لاله قلى ماربه ،ونح ا لن األلوا العي لل
س إلللللع للطمق ،وإنما يوهل لنها بالقرينة أو دبلة الحاس :و ي يالة لذاكر
الطمق ،أو الغض .
يرلعس ،فإن ن ى
قلي يراد أو ّ
ولن النناية قند الشللافعية والحنابلة :أنت ّ

طمأل أو ظهار ًا ي للللل ،وإن ن ا ما سخير وهبت لا اخعاره .لنن أصللللبح لوظ
"قلي الحراد" لن الطمق ال للللريح يف العرف وال عاد ال جار ية و ألد ي للللر
المالني ة النناية بالنناية المحعملة لثل :الحقي بي لس واذ بي وابعدي ولا
أشللبه ذلس ،ألا النناية الما ر فلها ينل ال للريح ،كما بينا لثل لوظ العلللريح
والوراق ،وأنت باون أو بعه أو بعلة ولا أشبهها.

حكم الطالق بالكناية:
ألاس الحنوية والحنابلة  :ب يقع ألضللللا الطمق بالنناية إب بالنية ،أو دبلة
ال حاس قلى إراد الطمق ،كين ين ن الطمق يف يا لة الغضلللل  ،أو يف يا لة
المذاكر بالطمق .ورأي المالنية والشللللافعية :أن النناية ب يقع هبا الطمق إب
بالنية ،وب قو بدبلة الحاس ،فم يلزله الطمق إب إن ن اه ،فإن ألاس :إنه لل ين
الطمق ،ألبل أل له يف ذلس بيمينه ،فإن يل

أنه لا أراد باللوظ الطمق ،لل يقع،

وإن العنع قن اليمين ينل قليه بالطمق.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مدى الحق الديني يف طالق الرجل أحكام الطالق

110

الطالق بالكتابة إلى الغا ب:
اسوق الوق ها قلى وأل ع الطمق بالن عا بة قلى العو لللل يل ال عالي :وق بار
الحنوية :النعابة إلا للللللعبينة أو مير للللللعبينة ،والنعابة الملللللعبينة :ي النعابة
الما ر العي يبقى لها أهر كالنعابة قلى ال رق والحاوط واألرض .والنعابة مير
الملللللعبينة :ي العي ب يبقى لها أهر ،كالنعابة قلى اله ا أو قلى الما  ،وكل
شي ب يمنن فهمه أو ألرا سه ،وينمها أنه ب يقع هبا طمق وإن ن ى.
ألا النعابة الملللعبينة فهي ن قان :كعابة لر ل لة :و ي العي سنع ل للدّ ره
ولعن نة با للل الزوجة وس جه إليها كالر للاول المعه د  ،كين ينع الرجل إلى
وجعه ألاومً :إلى وجعي فمنة ،ألا بعد فينت طالق ،وينمها :ينل ال للللريح
إذا كان اللوظ صريح  ،فيقع الطمق ول لن مير نية.
وألا النعابة المر للل لة :فهي العي ب سنع إلى قن ان الزوجة أو با لللمها
وب س جه إليها كالر اول المعروفة ،كين ينع الرجل يف ورألة " :وجعي فمنة
طالق" وينمها ينل النناية ول كان اللوظ صللللريح  ،ب يقع هبا الطمق إب
بالنية.
والطمق بالر للالة ،أي بإر للاس ر لل س :ي أن يبعث الزو طمق الرأسه
الغاوبة قلى يد انلان ،فيذ

الر

س إليها ويبلغها الر الة قلى نح المنل

به ،وينمها ينل الطمق ال للللريح باللوظ ،يقع قليها الطمق ،ألن الر لللل س
ينقل كمد المر ل ،فنان كمله كنمله.
وألاس المالنية والشللللافعية :إذا كع رجل طمق الرأسه بلوظ صللللريح ولل
ين ه ،فه لغ لل يقع به الطمق ،ألن الن عا بة سحع مل إي قاع الطمق وسحع مل
الع حان الخط ،فلل يقع الطمق بمجرد ا ،وإن ن ى الطمق فاألظهر وأل قه،
وب يقع الطمق بالنعابة إب يف يق الغاو .
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الطالق باإلشارة:
اسوق الوقها قلى وأل ع الطمق باإلشللللار الموهمة بيد أو رأس ،المعه د
ق ند العجز قن النطق ،كاألخرس ونح ه ،دف ع لل حا جة ،فإذا طلق األخرس
باإلشار طلقت وجعه.
لنن ألاس الحنوية :إذا كان األخرس يحلن النعابة ،ب سج إشارسه.
ألا الناطق القادر قلى النمد ،فم ي للللح قند الجمه ر طمأله باإلشللللار ،
كما ب ي ح ننايه هبا ،فم يقع الطمق باإلشار إب يف يق األخرس.

-3القصد يف وقوع الطالق:

()1

ب بد للطمق لن أل للللد ولوظ فمن ن ى طمق وجعه بنوللللله ب يقع به
طمق ولن نطق بالطمق لنر

أو فاألد ال قي أو للنران فم يقع طمأله .ألاس

سللعللالللى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ

[النحل ،]106 :فدلت ذه اآلية قلى أن اهلل رفع قن الناس إهل النور إذا نطقت
به أللللنعهل وكانت ألل هبل خمف ذلس ،كما سدس اآلية قلى للق ط ينل لا
دون النور باألولي .وأل له سعالى :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [النلللللا  ،]43فقد بين اهلل سعالى أن اللللللنران ب يعلل لا
يق س ،فمن لل يعلل لا يق س فه

للللنران ،ولن قلل لا يق س فليس بلللللنران،

ولن أخو اهلل سعالى أنه ب يدري لا يق س فم يحل أن يلزد شللي لن األيناد ب
طمأل وب ميره ألنه مير لخاط إذ ليس لن ذوي األلباب.

( )1ال للللاب ين ،قبد الريمن ،نماد األ للللر ويل لشللللنمهتا يف إللللل اإل للللمد ،ص -135
137بع رف.
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اشرتط الوقها بابسواق ّ
أن الق د يف الطمق :و

إراد العلوظ به ،ول لل

ين ه فم يقع طمق فقيه ينرره ،وب طمق ياي قن نوله أو ميره ،ألنه لل يق د
لعناه ،بل أل للللد الععليل والحناية ،وب طمق أقجمي لوظ الطمق بم فهل لنه
لر بللان ناول أو لن اس ققله بلب لل يعأ به ،ويلغ ،
لمعناه .وب يقع طمق َّ
وإن ألاس بعد إفاألعه أو ا عيقاظه :أجزسه أو أوألععه للحديث المعقدد " :رفع القلل
قن همم ولنها " الناول يعى يلعيقظ" وبنعوا الق د.
طمق الها س :الها س

لن أل للد اللوظ دون لعناه ،والمق :

لن لل

يق د شي  ،كين سق س الزوجه يف لعرض دبس أو لمقبة أو ا عهزا  :طلقني ،
فيق س لها بقب أو للللللعهزو  :طلقعس ،ولثله لن خاطبها بطمق و

يمنها

أجنبية قنه وليللللت وجعه ،بللللب ظلمة أو لن ورا يجاب .والحنل أن يقع
طمق ؤب جميع ل  ،ألن كمً لن الهللا س والمق ل

أسى بللاللوظ قن أل لللللد

يرض ب أل قه ،فعدد رإلللللاه ب أل قه ،لمنه أنه ب يقع :ب أهر له
واخعيار ،وإن لل ّ
لخطي ظنه ،والدليل

ال حديث المعقدد“ :همم جد ّن جد ،و زله ّن جد،

النناح والطمق والرجعة”
طمق المخطم أو لن للبق للللانه :و

الذي يريد أن يعنلل بغير الطمق،

ّ
فزس للانه ،ونطق بالطمق لن مير أل د أصمً ،بين اراد أن يق س :طا ر ،أو أنت
طالبه ،فقاس خطي :أنت طالق.
وينمه :ب يقع طمأله قند الشافعية ،لعدد الق د.
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()1

نأ القرآن النريل أن الطمق همم لراي لعورألاي لق له سعالى :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 [البقر .]229 :
و للللب نزوس ذه اآلية لا رواه شللللاد بن قرو قن أبيه ألاس :كان الرجل
يطلق لا شللللا هل إن راجع الرأسه ألبل أن سنقضللللي قدهتا كانت الرأسه ،فغضلللل
رجل لن األن ار قلى الرأسه فقاس له :ب أألربس وب سحلين لني  ،ألالت :كي ؟
 ...ألللاس :أطلقللس يعى إذا دنللا أجلللس راجععللس هل أطلقللس فللإذا دنللا أجلللس
راجععس .ألاس :فشنت ذلس إلى ر س اهلل فينزس اهلل سعالى ذه اآلية.
واآلية كما بينت قدد الطلقاي المشلللروع بينت أيضللل وج ب العوريق بين
قدد الطلقايه ألن اهلل للبحانه وسعالى :ألاس :ﭽ ﮧﮨ ﭼ ولل يقل طلقعان و ذه
إشار إلى أنه ينبغي أن ين ن الطمق لر بعد لر ب طلقعان دفعة وايد .
-5الوقت الني يقع به الطالق:

()2

لقد بين القرآن النريل ال ألت الذي يقع فيه الطمق ويععو لشللروق فقاس:
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 ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

( )1ال للللاب ين ،قبد الريمن ،نماد األ للللر ويل لشللللنمهتا يف إللللل اإل للللمد ،ص -137
138بع رف.
( )2ال اب ين ،قبد الريمن ،نماد األ ر ويل لشنمهتا يف إل اإل مد ،ص .139
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ [الطمق- 1 :
]2
يف ذه اآلية ل جه للنبي قليه ال للللم واللللللمد وللمؤلنين جميع أو أنه
بمعنى يا أيها النبي بلغ أو ألل إذا أردسل طمق نلللللاونل فطلق ن لعدهتن ،أي
و ن للعقبمي قدهتن ،وبد العد

الطهر.

وجا يف كع الحديث يف البخاري ولللللل والنلللاوي ،قن نافع بن قبد اهلل
بن قمر رإلللللي اهلل قنهما أنه طلق الرأسه و ي ياوض فللللليس قمر بن الخطاب
ر لل س اهلل قن ذلس فقاس ر لل س اهلل ‘ “ :مره فليراجعها ثم ليمسااكها حتى

تطهر ثم إن شا أم سك بعد وإن شا طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر اهلل

أن يطلق لها النسا ” (.)1
ألاس الطوي  :ﭽ ﭖ ﭗﭼ [الطمق“ ]1 :إذا طلقتم نسااااا كم
فطلقوهن لطهرهن الني يحصينه من عدتهن طاهر ًا من غير جماع وال تطلقوهن
بحيضهن الني ال يعتددن به من قرو هن” (.)2
والخالصة:
إن اآلية النريمة :ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ ولا يف سولللللير ا يف اللللللنة النب ية
وأأل اس ال لللحابة والعابعين الموللللرين دلت قلى أن الطمق يج أن ين ن يف
طهر ب جماع فيه ألنه ال ألت الذي سبدأ فيه المطلقة قدهتا ،ولن طلق يف الحيض
فقد خال

لا شرع اهلل له.

) - (1صحيح البخاري ،285 /9 ،نن الن لاوي ،138 /3 ،صحيح ل للل شرح الن وي /10
.6
) - (2سولير الطوي.400 /28 ،
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فمن طلق زوج ته وهي حا م أو طلق ها يف طهر جامع ها ف يه فطال قه غير
واقع ع ند بعم ال مناهب الفقه ية خال فً لجمهور الفق ها ا لنين قالوا بوقوع
الطالق مع اإلثم.
ولن الضروري أن أشير إلى اخعمف الوقها يف وأل ع الطمق يف الحيض.
وألاس جمه ر الوقها  :يقع الطمق والمرأ ياوض لع اإلهل وانقللللم ا إلى
فريقين .فريق يق س :سلللللع ح

لراج عة الزو جة وآخرون يق ل ن بل لراج عة

المطلقللة يف الحيض واج ل  .ولن الللذين ألللال ا ب ج ب المراجعللة جمه ر
الحنوية .وروى قن اإللاد أيمد بن ينبل وج ب لراجعة المطلقة يف الحيض.
وألاس المالنية :إذا طلق الزو

وجعه يف الحيض فإنه يؤلر بمراجععها وإن أبى

راجعها القاإلي لا دالت يف العد .
وألاس الن وي يف شللرية صللحيح لللللل :فل طلقها أهل ووألع طمأله ويؤلر
بالرجعة(.)1

-6اإلشهاد يف الطالق:

()2

وألللد دلللت اآليللة النريمللة العي وردي لبيللان وألللت الطمق قلى وج ب
اإلشللللهاد بق له سعالى :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ [الطمق]2:
ألاس الوخر الرا ي :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ  ،أي ألروا أن يشلللهدوا قند
الطمق وقند الرجعة ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ .
) - (1صحيح لللل.64 / 1 ،
( )2ال للللاب ين ،قبد الريمن ،نماد األ للللر ويل لشللللنمهتا يف إللللل اإل للللمد ،ص -137
138بع رف.
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وألاس القرطبي :ﭽ ﮈ ﭼ  ..ألر باإلشللللهاد قلى الطمق ..وأليل :قلى
الرجعة ..والما ر رج قه إلى الرجعة والورألة جميع .
و ذا األلر باإلشلللهاد

ال ج ب لا لل سقل ألرينة س لللرفه قن ذلس ،و نا

القراون لع فر لع األلر بال ج ب ألن ياق اآلية ولا جا فيها لن أيناد كلها
آلره سدس قلى أن اإلشللللهاد أيضلللل واج  .فق له سعالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ
وأل له :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭼ ..ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭼ [الطمق.]1:
هل يق س سعالى :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [الطمق ]2 :ويخعل اآلية بق له:
ﭽ ﮌ ﮍ ﭼ [الطمق ]2:كلها أوالر وردي قلى بيل ال ج ب.

شروط صحة الطالق ووقوعه:

()1

ببد لني يملس الزو الطمق وب بد لني يقع ذلس لنه ،لن أن سع فر يف
الزو المط ّلق الشروط العالية:

الشرط األول :ثبوت عقد النكاح:
فم يقع طمق الر جل لن المرأ العي لل يع قد ن نايه قلي ها ،وب لن العي
يعقد ننايه قليها ،

ا كان ذلس بي ل ب العنجيز  ،أو الععليق:

كين يق س إللرأ لل يعقد قليها  :أنت طالق ،أو يق س  :إن سزوجعس فينت
طالق .
( )1الخن ،ل للللطوى والبغا ،ل للللطوى ،الوقة المنهجي قلى لذ

اإللاد الشللللافعي ريمه اهلل

سعالى ،دار القلل ،دلشق 1412 ،لللل1991 /د ،ط ،2الجز الرابع يف أيناد األ ر – 130 ،
 136بع رف.
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ودليل ذلس لن القرآن النريل أل س اهلل ق ّز وجل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ [األيزاب:
.]49
فقد علق سبحانه وتعالى نتا ج الطالق وأحكامه على ثبوت النكاح أوال.
والدليل لن اللنة أيضا  :أل س النبي “ : -‘-ال طالق قبل نكاح” (.)1

قن قبد اهلل بن قمرو -رإلللي اهلل قنه -ألاس:ألاس ر ل س اهلل “ : - ‘-ال
ننر البن آدم في ما ال يم لك وال ِعت َْق له في ما ال يم لك وال طالق له في ما ال
يملك” (.)2

الشرط الثاين :تكامل الرشد:
فال بي والمجن ن والناول ب يقع طمألهل.

ودليل ذلس :قن قلي رإلللي اهلل قنه ألاس :ألاس ر لل س اهلل ُ “ : - ‘-رفِع
ِ
يحتلم وعن
القلم عن ثالثااة :عن النااا م حتى يسااااتيقظ وعن الصاااابي حتى
المجنون حتى ي ْع ِق َل” ( .)3وابيعمد البل غ والنو.
ويدخل يف ينل ؤب الثمهة  :اللللللا ي ،والجا ل بمعنى النمد الذي
يق له :ولنن بسقبل دق اه أنه اه ،أو جا ل بمعنى لا يق س إب بقرينة أو ب ّينة.

)- (1رواه الحاكل ،يديث رألل ،205 /2 :كعاب:الطمق ،باب :ب طمق لمن لل يملس.
) - (2رواه أب داود ،يلديلث رألل ،2190 :كعلاب :الطمق ،بلاب :الطمق ألبلل الننلاح .ورواه
الرتلذي ،يديث رألل،1181 :كعاب :الطمق ،باب :لا جا ب طمق ألبل النناح.
) - (3رواه أب داوود ،يديث رألل ،4403 :كعاب :الحدود ،باب:يف المجن ن يللللرق أو ي لللي
يدّ ا.
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طالق السكران:
جراوه
ألا اللنران فإن نر بدوا ب لندوية له قن ا ععماله ،وماب قنه ّ
ِ
الملللنِر يف ج فه ،فإن
ققله  ،أو ُأكره قلى شللرب ُللللنر ،بالعهديد  ،أو ُصلل ّ ُ
ينمه كال بي والناول واللا ي ،بجالع العذر يف ً
كل.
ألا إن للللنر لععدّ يا -أي قن أل للللد واخعيار بدون قذر -فإن طمأله يقع ،
المللللنِر ،ألن الللللنران
ويععوكالرشللليد ينم  ،قق بة له قلى سعدّ يه بشلللرب ُ
لن ّل  ،وألنه بإجماع ال لللحابة لؤاخذ بما يعلوظ به ياس لللنره  ،لن قباراي
القذف  ،ونح ه.

الشرط الثالث :تكامل االختيار:
فم يقع طمق المنره .لنن لع لراقا الشروط العالية يف اإلكراه:
 -1أن ين ن اإلكراه بغير يق ،فإن ُأكره قلى الطمق بحق -كين كان لضللللارا
لزوجعه ،فيكره الحاكل قلى سطليقها-فإن الطمق يقع.
 -2أن ين ن اإلكراه لععمدا قلى العهديد له لباشللللر  ،بما يح للللل لنه إلللللرر
شديد :كالقعل  ،والقطع ،والضرب الموح ،ولثله الضرب القليل واإليذا
البليط بالنلبة لمن

لن ذوي األألدار.

 -3وأن ين ن المنره ألادرا قلى سنويذ لا دد به.
ودليل ذلس أل س النبي “ : -‘-الطالق وال عتاق يف إغْالق” (.)1
أي يف إكراه ،ألن المنره يغلق قليه ألره ،وس رفه.

أن النبي “ : - ‘ -إن اهلل وضع عن أمتي الخط والنسيان وما استكرهوا
) - (1رواه ابن لاجه ،يديث رألل ،2046:كعاب :الطمق،باب :طمق المنره والنا ي.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مدى الحق الديني يف طالق الرجل أحكام الطالق

119

عليه” ( )1أي وإلع قنهل ينل ذلس  ،ب نوس ذه األل رألاا واألعة.
الم ْن ّره إب القدر الذي ُأكره قليه  ،فل ُأكره قلى
-4أن ب ي در لن الزو ُ
الطمق لر  ،أو لطلقا ،فط ّلق طلقعين ،أو همها  ،وألع الطمق.

طالق الهازل والالعب :
المنره قلمت أن طمق
إذا سيللت يف الشللللروط العي ذكرنا ا ل أل ع طمق ُ

الها س والمق واألع  ،إذا كان رشللليدا بالغا قاألم لخعارا ،وب ُيعدّ لعبه و زله
قذرا يف قدد وأل ع الطمق.
ودليل ذلس  :قن أبي رير -رإلي اهلل قنه -ألاس :ألاس ر

س اهلل :-‘-

“ثالث جدهن جد وهزلهن جد  :النكاح والطالق والرجعة” (.)2

الكيفيات المشروعة للطالق:
يمكن إيقاع الطالق على كيفيات مختلفة:
الكيفية األولى للطالق:
واقلل أن النيوية العي ي أفضللل يف الطمق شللرقا  ،والمعوقة لع الحنمة
لن جعل ّ
الشلللارع طمق الرجل وجعه ل قا قلى همم لرايل ي :أن يطلق
طلقة وايد يف طهر لل يجالع الرجل وجعه فيه ،فإذا بدا له وندد أرجعها اليه
أهنا العد .
فإن قاودسه الرمبة يف الطمق طلقها طلقة هانية  ،وكان يف يده بعد ذلس طلقة
وايد  ،سبين هبا وجعه قنه بين نة كوى ،وب سرجع إليه إب بعد أن سننح وجا
) - (1رواه ابن لاجه ،يديث رألل ،2045:كعاب :الطمق،باب :طمق المنره والنا ي.
) - (2رواه الرتلللذي ،يللديللث رألل ،1184:كعللاب :الطمق ،بللاب:لللا جللا يف الجللدّ والهزس يف
الطمق.
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ميره ننايا شرقيا كالم.
قز ّ
وجل :ﭽ ﮦ ﮧﮨ
و ذه النيوية ي الموه لة لن صللللريح أل س اهلل ّ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ [البقر .]229:

حكم الطالق الثالث بلفظ واحد:
إذا لل يلعزد بالنيوية المو لة للطمق  ،فم يعني أن الطمق ب يقع ،بل يقع
كيوما كان ،لا دالت الشروط العي سحدهنا قنها لجعمعة يف الشخأ المطلق.
وقلى ذلس ،فل جمع الطلقاي الثمم بلوظ وايد يف وألت وايد ،فقاس:
أنت طالق همها ،بانت لنه بثمم طلقاي ،كما ل نطق هبن لعورألاي.
وب يععو ذلس يرالا  ،بل

خمف اللنّة وجن ح قن الطريقة الموضلة .

ودليل ذلس :أن ركانة طلق وجعه البعّة-أي ألاس لها أنت طالق البعّة-فقاس
له النبي “ : -‘-وقد ساااا له ركانة عن ساااابيل لرجعتها(-آهلل ما أردت إال

واحدة) .قال :اهلل ما أردت إال واحدة فردها إليه” (.)1

فالحديث دليل قلى أن ركانة ل أراد بق له (البعّة) همها ل ألعن  ،ولما أذن
له النبي  -‘-بر ّد ا ،وإب لل ينن للؤاله وسحليوه له أي لعنى.

تعليق الطالق بصفة أو شروط:
كما ي ّح الطمق ويقع لنجزا ،فإنه ي ّح لعلق .
ولعنى سعليق الطمق :أن يع ّلق الزو وأل ع الطمق قلى يدوم صللللوة ،
) - (1رواه الرتلذي ،يديث رألل ،1177 :كعاب :الطمق ،باب:لا جا يف الرجل يطلق الرأسه
الب عّة  ،وأب داوود ،يديث رألل ،2208 :كعاب :الطمق ،باب :يف الب عّة ،وابن لاجه ،يديث
رألل ،20511 :كعاب :الطمق ،باب:طمق البعّة.
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أو شلللرط ،للل ا لما ألد سعلبس به الزوجة أو مير ا ،كععليقه طمألها قلى ألدود
ماو  ،أو قلى س ّرف لعين ألد سق د به الزوجة أو مير ا.
لثاس سعليق طمألها قلى صللللوة :أن يق س  :أنت طالق قند ألدود أبيس ،أو
أنت طالق يف شهر رلضان إذا ّأل ِدد أب ا أو إذا دخل شهر رلضان.
ولثاس سعليقه بالشرط أن يق س لها :أنت طالق إن خرجت لن الدار ،أو أنت
طالق إذا دخل أخ ي الدار  ،أو إن دخل أخ ا الدار.
ودليل صلللحة سعليق الطمق قلى صلللوة أو شلللرط ،ووأل قه إذا سحقق ذلس
الشرط ،أو سلس ال وة ،أل س النبي ‘“ :المسلمون عند شروطهم “ (.)1
إذ ُيوهل لن الحديث أن الشروط العي يع ّلق اإلنلان قليها إبراد شي سن ن
لحل اقعبار وسقدير لن الشارع ،لا لل سنن سحرد يمب ،أو ّ
سحل يرالا.

اآلثار التي تترتب على الطالق المعلق:
ويترتب على الطالق المعلق ما يلي:
 -1قدد وأل ع الطمق لا داد الشي الذي ُق ّلق الطمق به لل يح ل بعد.
 -2سمل الحيا الزوجية للللعمر بنالل أينالها وللللعلزلاهتا  ،لا داد الشللرط
المع ّلق قليه لل يعحقق بعد  ،وإن كان ي له قلى ينل المحقق .
كق له إذا جا شهر رلضان فينت طالق.
 -3يقع الطمق بمجرد ي

س الشرط الذي ق ّلق الزو الطمق به ،دون ياجة

إلى أن ينطق نطقا جديدا بالطمق .
*****

) - (1رواه الحاكل ،يديث رألل ،49 /2 :كعاب :البي ع ،باب:المللم ن قلى شروطهل وال لح
جاوز.
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المبحث الثاين:
مشبهات الطالق ([ )1اإليال – الظهار -اللعان]

مشبهات الطالق:
نا همم للللاول  ،سشللبه يف نعاوجها الطمق .و ذه الملللاول ي  :اإليم ،
المهار  ،اللعان.

أوال – اإليال :
تعريف اإليال :
اإليم يف الل غة لن األل ّية ،بمعنى اليمين  .ي قاس :آلي فمن  :أي أأللللللل ،
قز ّ
وجل :-ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
وقليه أل س اهلل ّ -
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [الللبللقللر  .]227 -226 :أي ب
يحل .
واإليم اصللطمي  :فه أن يقلللل الزو المالس لحق الطمق أ ّ
ب يجالع
وجعه لطلق  ،أو لدّ سزيد قلى أربعة أشهر .كين يق س لها :واهلل ب أألربس أبد ًا،
للس أربعة أشهر ،أو ب أقاشري.
أو ب أ ُّ
حكم اإليال :
إذا أأللللللل الزو قلى أن ب يجالع وجعه لطلق  ،أو لدّ سزيد قلى أربعة
( )1البغا ،الخن ،ل طوى ،الوقه النهجي وأدلعه ،ص .146 -144
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أشلللهر  ،فه ل س بذلس لن وجعه  .ويرتس قلى الزو لن األيناد الشلللرقية
لا يلي:
يمهله الحاكل أربعة أشلللهر بد ًا لن الي د الذي أألللللل فيه أن ب يطي وجعه
،كورصللة يمننه فيها لن الرج ع قن يمينه ،والعنوير قنها  ،أو لن سطليقها إن لل
يرد الرج ع والعنوير.
فإذا انعهت األشللهر األربعة ،و

للعزد بيمينه ،فه قندوذ لضللار لزوجعه ،

ويلزله الحاكل بلب ذلس-بنا ً قلى طل الزوجة -بييد ألرين:

-1الرج ع قن يمينه  ،وابس للللاس بزوجعه ،وين ّورقن يمينه ،إن كان ألد

أأللللل باهلل ،أو بعض صللواسه  ،أو يييت بما ألد أأللللل به لعن كان ألد يل

قلى أن

يوعل قممً ،أو يع دق ب دألة.
-2أو الطمق إن أبى إب العملس بيمينه.
فإن أبى الزو  ،ورفض لللل ي أيد ذين الللللبيلين  ،أوألع القاإللللي قنه
طلقة وايد  ،ألنه يق س جه قليه لرفع الضرر قن الغير  ،وب بيل إلى ذلس إب
بالعطليق قليه .وسقع النيابة فيه ،كقضا الدين  ،وأدا الحق ق العينية .
ذا إذا لل ينن با لزو قذر يمن عه لن ال ط  ،في لا إن كان به قذر لن
لرض أو نح ه ،ط ل

بالرج ع قن إيم وه بلللللللا نه ،بين يق س  :إذا ألدري

رجعت قن إلعزالي ويميني.

دليل أحكام اإليال :
قز ّ
وجل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ودليل أيناد اإليم العي ذكرنا ا أل س اهلل ّ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

(البقر .)227-226 :
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(يؤل ن :يحلو ن .سربأ :انع مار .فاؤوا :رجع ا قن الحل

إلى ال ط .

قزل ا الطمق :أوألع ه).
قن قلي رإلللللي اهلل قنه إنه كان يق س“ :إذا آلى الرجل لن الرأسه ،لل يقع
قليه طمق  ،وإن لضللللت األربع أشللللهر ،يعى يع أل  :فإلا أن يط ّلق ،وإلا أن
يوي ” (.)1
وروي لثل ذلس قن ابن قمر رإلي اهلل قنهما.
ولثل ذا الحنل ب يقاس لن ألبل الرأي ،لذلس كان لهذا الحديث ينل
المرف ع إلى ر س اهلل ‘.
حكم اإليال :
ليمين اإليم ينل أخروي ،وينل دني ي.
أما الحكم األخروي :فه اإلهل إن لل يوي ( )2إليها ،لق له سعالى :ﭽ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (البقرة. )٢٢٦ :

ألن اإليم لنروه سحريم قن األيناف.
واخعل

الجمه ر لع األصناف يف الحكم الدنيوي يف ألرين:

األول :أن الوي ق ند الجمه ر ين ن أل بل لضللللي ال مد  ،وين ن ب عد ا.
وقند الحنوية :الوي ين ن ألبل لضي المد .
وقليه إن ي للللل الوي ألبل لضللللي المد  ،اس اإليم ولزد الحانث كوار
اليمين بابسواق .وإن لل يح للللل الوي ألبل لضللللي المد  ،اس اإليم ولزد
) (1رواه لالس ،يديث رألل ،556 /2 :كعاب :الطمق،باب:اإليم .
) (2الوي :

الجماع يف الور .
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الحانث كوار اليمين بابسواق .وإن لل يح للل الوي بعد لضللي المد  ،رفعت
الزوجة األلر إلى القاإلي ،والقاإلي يخير الزو بين ألرين :الوي أو الطمق،
فإن فعل ،وإب طلق قليه القاإلي ،وين ن الطمق رجعي ب باون  ،وقند الحنوية
الطمق باون.
ال ثاين :أن الطمق ق ند الجمه ر ب يقع بمجرد لضللللي ال مد  ،وإن ما يقع
بعطليق الزو  ،أو القاإلي إذا رفعت الزوجة األلر إليه.
ويرى الحنوية :أنه بمجرد لضلللي لد األربعة األشلللهر ،سطلق الزوجة طلقة
باونة.
و ب الخمف :سولير المق

د لن أل له سعالى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ فالمعنى قند الحنويةّ :
فإن فاؤوا يف ذه
األشهر ،فإن اهلل مو ر رييل لما أألدل ا قليه لن الحل

قلى اإلإلرار بالزوجة،

وإن لل يوي ا يف ذه األشللهر ،وا لعمروا يف أيماال ،كان ذلس قزل لنهل قلى
الطمق .ويقع الطمق بحنل الشرع .فعن ن النعيجة :إذا لضت األربعة األشهر
بدون في ة وألع الطمق .والمعنى ق ند الجمه ر :ل لذين يحلو ن يمين اإليم
انعمار أربعة أشلللهر ،فإن فاؤوا بعد لضلللي المد ّ ،
فإن اهلل مو ر رييل لما يدم
لنهل لن اليمين وقزد الملل للمرأ  ،وإن قزل ا الطمق بعد انقضللا المد  ،فإن
اهلل للللميع لطمألهل ،قليل يما ي للللدر قنهل لن خير أو شللللر ،فيجا يهل قليه،
والنعيجة :أن لضللللى األجل ب يقع به الطمق ،وإنما يعرض األلر قلى الحاكل،
فإلا فا وإلا طلق(.)1

) - (1الزييلي ،و بة ،الوقة اإل ملي وأدلعه ،الجز اللابع ،ص .554 - 546
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ثانيً-الظهار :
()1

تعريف الظهار:
المهار-ل غة -ليخ ذ لن المهر ،ألن صلللل رسه األصللللل ية أن يق س الر جل
قلي كمهر ألي.
لزوجعه  :أنت ّ
وسعري

المهار يف اإلصللطمح :أن يشلل ّبه الزو

وجعه يف الحرلة بإيدى

لحارله :كيله ،وأخعه.
وكان العرب يف الجا لية يععوون المهار أ للللل ب لن أ للللالي الطمق
ولنن الشللللريعة اإل للللملية أقطعه اقعبارا آخر  ،و ّبنّت قليه أينالا أخرى مير

الطمق .

حكم الظهار من حيث الحل والحرمة :
قز
كبير لن النباور ،بدليل أن اهلل ّ

المهار يراد بإجماع المللللللمين  ،و
ّ
لللماه لننر ًا لن الق س و ور ًا،ألاس سعالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
وجل ل ّ
ﭹﭺﭼ (المجادلة.)2:
ألفاظ الظهار:
سنقلل األلوا العي سععو دا ّلة قلى المهار إلى أللمين :صريح ،وكناية.
ألا اللوظ ال ريح-و

الذي ب يحعمل مير المهار-فه أن يق س لزوجعه:

قلي كمهر ألي  ،أو أنت لني  -أو أنت قندي -كمهر ألي  .فإذا سلوظ هبذا
أنت ّ
ا وجدي ن ّية ذلس لديه أد لل س جد ،لا داد

النمد  ،فه ُلما ر لن وجعه ،
لمن ي ّح لنهل الطمق  ،أي لا داد رشيدا واقيا لمعنى لا يق س .
ّ
ألللا اللوظ الننللاوي  -و

لللا يحعمللل المهللار وميره  -فه لثللل أن يق س

( )1البغا ،الخن ،ل طوى ،الوقه النهجي وأدلعه ،ص .149 - 146
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لزوجعهِ :
قلي كيلي وأخعي ،أو :أنت قندي لثل الي وأخعي.
أنت
ّ

فإذا نطق بمثل ذه األلوا  ،فإاا سن للللرف إلى المعنى الذي أراده قند

العلوظ هبا.
فإن كان أل للد هبا المهار كان لما را ،وإن كان أل للد هبا سشللبيه وجعه بيله
او أخعه يف النرالة والعقدير لل ينن لما را ،وليس قليه شي أبدا.
حكمه الشرعي:
لحرد ،لق له سعالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭼ ولعناه أن
المهار ّ
الزوجة ليلللللت كاألد يف العحريل ،ألاس سعالى :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ وألاس سعالى:
ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ أي اس المهللار يف العللاد  :ي للللح
المهار بابسواق لنجز ًا ،كق له :أنت قلي كمهر ألي ،وين ن المهار قند أكثر
الوقها لن الزو ب لن الزوجه ،فل ظا ري المرأ لن وجها كان ظهار ا
قند الحنوية لغ ًا ،فم يرلة قليها وب كوار  ،وكذلس ألاس بقية المذا  :ليس
ذلس بمهار ،لق له سعالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ فخأ األ وا بالمهار،
وألنه أل س ي ج سحريم قلى الزوجة يملس الزو رفعه ،فاخعأ به الرجل
كالطمق ،وألن يل اإل للللعم عاع بالمرأ يق للر جل فلل سم لس المرأ إ ال عه
كلاور يق أله.
لنن أوج قليها اإللاد أيمد يف رواية راجحة قنه كوار المهار ،ألاا ألد
أست بالمننر لن الق س والزور ،ويف رواية قنه :قليها كوار يمين.
أثر الظ هار أو أح كا مه :أو مايحرم على الم ظاهر :يتر تب على الظ هار اآل ثار
التالية:
 -1سحريل ال ط بابس واق أل بل العنوير ،و كذا ق ند الجمه ر مير الشللللافع ية:
سحريل جميع أن اع اب للعمعاع مير الجماع كاللمس والعقبيل والنمر بلذ لا
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قدا وجهها وكويها ويديها للللللاور بداا ولحا للللنها والمباشللللر فيما دون
الور  ،لق له سعالى :والذين يما رون لن نلللللاوهل هل يع دون لما ألال ا،
فعحرير رألبة لن ألبل أن يعما ا﴾ أي فليحرروا رألبة.
فإن وطم الرجل الرأسه ألبل أن ينور ،ا للللعغور اهلل سعالى لن ارسناب ذا
الميهل ،وب شلللي قليه مير النوار األولى ،وب يع د إلى اب لللعماع بالمما ر
لنها يعى ينور ،لق له ‘ للذي واألع يف ظهاره ألبل النوار " :فال تقربها حتى

تفعل ما أمرك اهلل" ويف رواية" :فاعتزلها حتى تكفر" وقن لمة بن صخر قن
النبي ‘ يف المما ر ي األع ألبل أن ين ِّور ،ألاس " :كفارة واحدة".
والع د الذي سج به النوار يف أل له سعالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ :أي يعزد

المما ر قلى وط ها ،أي المما ر لنها ،أي أن النوار سج قليه إذا أل للللد
لحرلة قليه ،ولل يعزد قلى وط ها ب
وطي ا بعد المهار .فإن رإلللللي أن سن ن ّ
سج النوار قليه ،ويجو قلى العنوير دفع للضرر قنه.

أحكام الظهار:
إذا نطق الزو بلوظ المهار ال للريح  ،أو بشللي لن ألواظه النناوية ،وأراد
بذلس لعنى المهار  ،و

سشبيه الزوجة بمحارله يف الحرلة قليه فإنه ينمر:

 فإن أسبع كمله ذا بالطمق  ،فإن ينل المهار يندر يف الطمق  ،وبيبقى له لن أهر ،إذ يييت الطمق بمثابة سولير للوظ المهار ،ويلعقر الطمق.
 ألا إن لل يعبع ذلس بالطمق  ،ولل يح للللل لا يقطع النناح ،فإنه يععوقاود ًا يف كمله  ،لخالوا لما ألاله ،فإن قدد انو لللاله قن وجعه-وألد شلللبهها يف
الحرلة بمحارله-يععو نقضللللا لنه لهذا العشللللبيه ،ولخالوة لمقعضللللاه .وقندوذ
سلزله كوار  ،ينل

بإخراجها قلى الو ر.
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كفارة الظهار:
وكوار المهار لرسبة -يل اإللنان-وفق لا يلي:
المخ ّلة بالنل والعمل ،كالزلانة،
-1قعق رألبة لؤلنة ليمة لن العي ب ُ

أو فقد قض  ،كرجل لثم.

 -2فإن لل ينن رأليق كع للللرنا الي د  ،أو كان  ،ولننه قجز قنه ،ف للللياد
شهرين ألمرين لععابعين .
-3فإن لل يلعطع ال

د  ،أو لل يلعطع ال و قلى سعابع ال

د  ،لمرض،

أو رد  ،فإطعاد عين للنينا  ،لنل للنين لدّ لن مال أل ي البلد .
دليل ترتيب الكفارة :
والدليل قلى ذا الرتسي يف كوار المهار -لا يييت يف أيناد المهار قالة
:أن لللمان بن صللخر األن للاري  ،أيد بني بياإلللة  ،جعل الرأسه قليه كمهرأله ،يعى يمضي رلضان ،فلما لضى ن

لن رلضان ،وألع قليها ليمً ،فيسى

ر ل س اهلل  ، -‘-فذكر ذلس له ،فقاس ر ل س اهلل “ : -‘-أعتق رقبة .ألاس:
ب أجد ا ،ألاس :فصم شهرين متتابعين .ألاس :كم أجد”(.)1
فقاس ر لللل س اهلل  -‘-لورو بن قمرو “ :أعطه ذلك العرق وهو مكتل
ي خن خمسة عشر صاعا أو ستة عشر إطعام ستين مسكينا”.
كفارة الظهار تخرج فورا:
إن ك وار الم هار ي طا ل

هبا الزو قلى الو ر  ،أي إ نه ب ي ّ
حل له وط

) - (1رواه الرتلذي ،يديث رألل ،1200 :كعاب :الطمق  ،باب:لا جا يف كوار المهار.
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بيي لن األن اع الثمهة العي للبق ذكر ا  ،فإذا وطى وجعه
وجعه ألبل العنوير ّ
ألبل العنوير  ،فقد ق لللى ،ولزلعه النوار  ،ألن ال ط ألبل العنوير يراد  ،لق س
قز ّ
وجل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ (المجادلة.)3:
اهلل ّ

ثالثا -اللعان

()1

تعريف اللعان:
اللعان -لغة -ل در بقن  ،و

الطرد ،واإلبعاد.

لنه :لعنه اهلل ،أي طرده وأبعده.
و مي بذلس ل ُبعد الزوجين ّ
كل لنهما قن اآلخر.
وألا اللعان شلللرق  :فه كلماي لعينة  ،جعلت يجة للمضلللطر إلى ألذف
ّلن ل ّطخ فراشه ،وألحق العار به.
و للللمي لعان  ،بشللللعماس ذه النلماي قلى لوظ اللعن ،وألن كمً لن
المعمقنين يبععد قن اآلخر باللعان.
الحكمة من مشروعية اللعان:
اقلل أن ينل اللعان جا لخالوا ًلما يقعضلللليه قم د ينل القذف  ،لن
ا عحقاق القاذف الحدّ  ،وبرا المقذوف ينما لما ألد رلاه به القاذف.
فما ي ينمة ذه المخالوة؟ ولماذا لل سنطبق أيناد القذف قلى ّلن جا

بقذف وجعه بالوايشة؟

والج اب  :أن مير الزو بالنللللبة لزوجعه مير لضلللطر إلى أن يرلي أيدا
لن الناس بالوايشة ،صادألا كان يف ذلس أد كاذب .
بل األدب اإل ملي يق ضي بين ي لرت الم للل لا ألد ينن ش
( )1البغا ،الخن ،ل طوى ،الوقه النهجي وأدلعه ،ص .156 -150
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اآلخرين ،وينعوي بالن ح لهل ،يف ِ عْر ونج لن الناس .
ألا الزو بالنلللللبة لزوجعه ،فإنه يشللللبه أن ين ن لضللللطر ًا النشلللل

قن

يقيقعها ،وواألع ألر ا يف ارسناب الوايشللة  ،ألن ارسناهبا ذلس سلطيخ لوراشلله،
وإلحاق للعار به .و

قذر شرقي يعطيه يق اإلنو اس قنها.

ول انو للل قنها بطمق ب للعلزد ذلس أن يقع يف ظلل آخر يلحقه بنوللله،
الحنل لها بنالل المهر ،دون أن سلعحق شي ا لنه بلب

و

ل كها.

لذلس كان ب بدّ  -إلن افه-لن أن ي شرع ينل خاص هبذه الحالة ،ي ضمن
بقا كل لن الزوجين يف كن

العدالة ،دون أن يذ

وايد لنهما إلللحية لملل

اآلخر.
وكان ذا الحنل

:ينل اللعان.

وهبذا سدري الحنمة لن أن ألذف الزو لزوجعه ،إذا جا قلى النح الذي
ر لللمعه الشلللريعة اإل لللملية ،ب يللللع ج يد ًا أبدً ا له  .فإن القذف فإنما ُيحدّ
بهتاله بالنذب لن جان  ،ولعدد ا عماله بلللللرت ياس المللللللمين لن جان

آخر.
ألا الزو فإنه يبعد جد ًا أن يقذف وجعه كاذب  ،لما يلحقه بلللللب
النذب لن العار  ،و

اللمعة  ،و

رته لها إلحاق للعار به ،و

ذا

لعذور يف أن ب يلرت ياس وجعه  ،ألن

إ قاط لمرو سه ويلن ص رسه بين الناس.

حكم قنف الزوجة :
القذف  :أن يرلي وجعه بالزنى ،وللزو الحق يف أن يرليها بذلس إذ
قلل نا ا  ،أو ظنه ظنا لؤكد ًا :كمه ر نا ا لع فمن لن الناس ،لع رؤيعهما يف
خل لنوردين  .ذا الحنل -و

إباية رلي الزوجة بالزنى-إذا لل ينن ناي

ولد  ،ألا إذا كان ناي ولد ،والزو يعلل أنه ليس لنه ،فإنه والحالة ذه يج
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قليه أن يرلي وجعه ،وينوي ال لد قن نوللللله  ،ألن سري نوي ال لد قن نوللللله
يعضمن ا علحاأله ،وا علحاق لن ليس لنه يراد ،كحرلة نوي لن
كي

لنه ،لنن

يعلل أن ال لد ليس لنه.
طريق العلل بذلس أن ين ن لل يطي وجعه ،أو أن وجعه ألد أست بال لد

لدون للعة أشللهر لن ال ط  ،العي ي األل فرت الحمل ،أو ولدسه ألكثر لن أربع
للنين لن ال ط  ،و ي أكثر لد الحمل،فوي ذه الحابي يثبت أن ال لد ليس
لن ذا الزو  ،وقندوذ يج نويه قن نوله  ،ل م يلحق به.
كيفية لعان الزوج:
إذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القنف إال أن يقيم البي نة والبي نة
أربعة شهدا بما فيهم الزوج.
و ذا

الحنل العاد لمقعضلى القذف  ،وألد ألاس النبي “ : -‘-البينة أو

حد يف ظهرك فقال هالل  :والني بعثك بالحق إين لصااااادق فليناااااااازلن اهلل ما
يبرى ظهري من الحد”.
وألد نزس ينل اللعان  ،فنان اللللللبيل الذي يدرأ به الزو قن نوللللله يدّ
القذف  ،إذاألذف وجعه بالزنى  ،فني سن ن الممقنة إذ ًا؟

المالع نة :أن يقول الزوج ع ند ال حاكم أ مام َج ْمع من ال ناس يساااان أن

يكونوا من ُوجها هم وصااااالحيهم وأن يكون ذلك يف المسااااجد فوق مكان
مرتفع كمنبر وغيره يقول :
أشاااهد باهلل إنني لمن الصاااادقين فيما رميت به زوجتي فالنة من الزنى وأن
هنا الولد (إن كان لها ولد أو حمل) من الزنى وليس مني .
يقول ذلك أربع مرات يشااير يف كل مرة بيده إلى زوجته إن كانت حاضاارة
.
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ثم يقول يف المرة الخامسااااة :بعد أن يعظه الحاكم ويحنره من الكنب
يقول :وعلي لعنة اهلل إن كنت من الكاذبين.
دليل هنا اللعان :
قز ّ
وجل :-ﭽ ﮭ
ويلللعدس قلى سشللريع اللعان بالنلللبة للزو يق س اهلل – ّ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ (الن ر .)7-6:
ويلللعدس لن اللللنة  :قن للهل بن للعد -رإلللي اهلل قنه : -أن رجمً لن
األن للار جا إلى ر لل س اهلل  ،-‘-فقاس“ :يا ر لل س اهلل  ،أرأيت رجمّ وجد
لع الرأسه رجمّ ،أيقعله ،أد كي يوعل ؟ فينزس اهلل يف شللللينه لا ُذكِر يف القرآن لن
ألر المعمقنين ،فقاس النبي " : -‘-وقد قضااااى اهلل فيك ويف امرأتك" .ألاس:

فعمقنا يف الملجد وأنا شا د” (.)1

ويف رواية  :فعمقنا وأنا لع الناس قند ر س اهلل .-‘-

األينللاد العي سرتس ل

بق ّن الزو
قلى لعللان الزو  :إذا ّ

وجعلله ،قلى

النيوية العي ذكرنا ا ،سرس قلى لس خملة أيناد:
 -1ق ط يدّ القذف قن الزو .
-2وج ب يدّ الزنى قلى الزوجة  ،إب أن سمقن ي أيض .
 -3واس الوراش  ،أي انقطاع النناح بينهما.
-4نوي ال لد ،وانقطاع نللللبه قن الزو إن نواه يف لعانه  ،وإلحاأله بالزوجة
.
) - (1رواه الب خاري ،يد يث رألل ،5003:ك عاب :الطمق ،باب:العمقن يف المللللل جد ،ورواه
لللل ،يديث رألل ،1492:كعاب :اللعان.
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ُ -5يرلة ٍّ
كل لن الزوجين قلى اآلخر إلى األبد.
قن ابن قمر -رإلللللي اهلل قنهمللا“ : -أن النبي  -‘-ب ّق ّن بين رجللل

فورق بينهما  ،وألحق ال لد بالمرأ ” (.)1
والرأسه ،فانعوى ّلن ولد اّ ،
قن هل بن عد -رإلي اهلل قنه -ألاس“ :لضت اللنة بعدُ يف المعمقنين
يورق بينهما ،هل ب يجعمعان أبد ًا” (.)2
أن ّ
كيفية لعان الزوجة:

اللللللبيل الذي يدرأ قنه يدّ القذف  ،فإن لعان
وكما أن لعان الزو
الزوجة ال لبيل الذي يدرأ قنها يد الزنى الذي يععلق هبا ب لب لعان الزو
.
ألا كيوية لعان الزوجة  ،فه أن سق س :
أشللللهد باهلل أن فم نا لن الناذبين فيما رلاين به لن الزنى  .سق س ذلس أربع
وقلي مضللل اهلل إن كان لن ال لللادألين .
لراي ،هل سق س يف المر الخالللللة :
ّ

فإذا ألالت ذلس قط قنها يدّ الزنى .
دليل لعان الزوجة :

قز ّ
وجل :-ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
والدليل قلى ذلس أل س اهلل ّ -
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ (الن ر -8:
)-9
) - (1روى الب خاري ،د يث رألل ،5559:ك عاب :الطمق  ،باب:يلحق ال لد بالممق نة ،ورواه
لللل ،يديث رألل ،1494 :كعاب :اللعان.
) - (2رواه أب داوود ،يديث رألل ،2250 :كعاب :الطمق ،باب:يف اللعان.
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من أهم شرا ط اللعان :
يشرتط ل حة اللعان لراقا الشروط العالية :
 -1أن يعقدد القذف قلى اللعان .
 -2أن يعقدد لعان الزو قلى لعان الزوجة.
نأ النلماي العي ذكرنا ا ،فل أبدس أيد
 -3أن يلعزد كل لن الزو والزوجة ّ
الزوجين لوظ ال شهاد بغير ا :كالحل  ،أو الق لل  ،أو أبدس لوظ الغ ض
لللح اللعان  .ألن ألوا اللعان وردي بن للللها يف
باللعن  ،أو العنس،لل ي ل ّ
قز ّ
وجل ،-فيج المحافمة قليها يف صيغة الممقنة.
صريح كعاب اهلل – ّ
 -4أن ين ن بين الشللللهاداي الخمس العي يشللللهد ا كل لن الزوجين ل اب
وسعابع ،فم يج أن يقع لا يعدّ يف ال ُعرف فاصم بينها.
يج قلى الحاكل أن ين للللح كمّ لن الزوجين ،ويحذره النذب ولغ ّب عه،
وان يق س لهما :يلابنما قلى اهلل ،أيدكما كاذب ،فهل لننما لن ساو .
قن ابن قمر رإلي اهلل قنهما أن النبي ‘ “ :دقا الرجل ،فعم قليه اآلياي،

ووقملله وذكره ،وأخوه أن قللذاب الللدنيللا أ ن لن قللذاب اآلخر  ،فقللاس :ب
والذي بعثس بالحق لا كذبت قليها.
هل هنى بلالمرأ ف قمهلا وذكر لا  ،وأخو ملا أن قلذاب اللدنيلا أ ن لن
قذاب اآلخر  ،فقالت :ب والذي بعثس بالحق لا صدق .
ألاس فبدأ بالرجل فشهد أربع شهاداي إنه لمن ال ادألين ،والخاللة أن لعنة
اهلل قليه إن كان لن الناذبين .
هل هنا بالمرأ  ،فشللهدي أربع شللهاداي باهلل إنه لمن الناذبين  ،والخاللللة
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أن مض اهلل قليها إن كان لن ال ادألين .هل فرق بينهما” (. )1
ألاس النبي ‘ لهما“ :حسااااابكما على اهلل أحدكما كاذب ال ساااابيل لك

عليها”(.)2

قن ابن قباس -رإلي اهلل قنهما : -أن مس بن أل ّية ألذف الرأسه ،فجا
فشلللل هد ،والنبي ‘ يق س“ :إن اهلل يعلم أن أ حدك ما كاذب ف هل منك ما
تا ب” (.)3

قن أبي رير -ر إلي اهلل قنه: -أنه مع ر

س اهلل ‘ يق س يين نزلت

آية المعمقنينُّ “ :أيما امرأة أدخلت على قوم َمن ليس منهم فليسااات من اهلل يف
اااي ولن يدخلها اهلل جنته .وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اهلل
شا ْ
منه وفضحه على رؤوس األولين واآلخرين” (.)4
*****

) (1رواه الرتلذي ،يديث رألل ،1202 :كعاب :الطمق  ،باب:لا جا يف اللعان.
) (2رواه البخاري ،يديث رألل ،5006 :كعاب :الطمق  ،باب :أل س اإللاد للمعمقنين:أيدكما
كاذب.
) (3رواه البخاري ،يديث رألل ،5001:كعاب :الطمق ،باب:يبدأ الرجل بالعمقن.
) (4رواه أب داوود ،يديث رألل ،2263:كعاب :الطمق ،باب:العغليظ يف ابنعوا .
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المبحث الثالث:
نسب الطالق يف العالم

نشللللري جريد الخليج يف للحقها " الدين للحياة " ذه ابي للللاوياي
المخيوة :
يف البداية نعرض لبعض ابي للللا اي الموزقة قن سزايد لعدبي الطمق
والخلع يف ال طن العربي ،فمثم يف ل للللر سؤكللد درا لللللة لمركز المعل لللاي
بمجلس ال را أن الطمق يف سزايد لللللعمر يعى وصلللل إلى  %40لن نلللل
الزوا يف كثير لن المحافماي ،وكان ن لللل

ذه الحابي يف اللللللنة األولى

وي الي  %70لنها يف الزوا األوس ولعمل الحابي لن الشريحة العمرية العي
سعجاو  30للللنة وألد ادي ذه النلللللبة بعد ألان ن الخلع الذي يعد ال لللليلة
اللريعة ألاا الزوا لن جان المرأ .
والعحذير نوله ،لن سزايد الطمق ،أطلقعه درا اي خليجية أكدي أن نلبة
الطمق يف دوس لجلس الععاون الخليجي وصلت الى ي الي  %47لعممها بين
الشلباب وأقلى لعدبهتا يف الن يت ييث بلغت ألرابة اللللللل  %48ويف الللع دية
 %35ويف اإللاراي  %26ويف لعمل الحابي سل الطمق يف اللللللنة األولى لن
الزوا .
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ولل يخعل

ال إللللع كثيرا يف دوس المغرب العربي ييث سؤكد الدرا لللاي

ابجعماقية أن نلبة الطمق  %25أملبها خمس العالين األولين لن الزوا .
وأكد سقرير صدر لؤخرا قن و ار العدس اللع دية أن وايد لن كل أربع
يجاي انعهت بالطمق وأقم ا كان يف جد والرياض والمنطقة الشللللرألية ،ألا
يف األردن فإن  %80لن ألضللللايا الللللليداي ألاد المحاكل لطل الخلع باقعباره
ال للليلة الللللريعة للقضلللا قلى سعنت الزو وسيخر أيناد القضلللا إذا طلبت
الطمق للضرب.
أظهري إي للللاوياي ر للللمية قراألية أن قاد  2007للللجل أقلى يابي
الطمق يف العراق لن بين األق اد العي أققبت ق ط النماد ال لابق إذ ارسوعت
ن ل الطمق سحت أ باب ودوافع لخعلوة بح ل سلس اإلي اوياي لن 28
ألوا و 689يالة قاد  2004إلى  41ألوا و 536يالة قاد .2007
وألاس الناطق با للل لجلس القضللا األقلى قبد اللللعار البيرألدار "لجلس
الق ضا األقلى يف العراق ألرر اإلقمن قن ن ل الطمق خمس األق اد األربعة
الماإلية ،و ي نل سلير بشنل س اقدي رمل أننا سمننا لنذ بعة أشهر لن
إقاد العمل بمناس البايثاي ابجعماقية العي سحاوس إقاد ربط العمألاي
الزوجية ونجحت ذه المناس يف اإلصلللمح بين الم اي لن الع اول وأوألوت
العوريق بين األب ين".
وأإللللاف البيرألدار "دقاوى الطمق لعاد  2004كانت  28ألوا و 689ويف
قاد  2005ارسو عت إلى  33ألوا و 348وقادي فيرسوعت قاد  2006إلى 35
ألوا و 627لرتسوع لجددا يف العاد  2007إلى  41ألوا و 536يالة طمق".
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قن أرألاد يابي الطمق

خمس األشللللهر العي لضللللت لن العاد  2008فإنه ألاس "بلللللب قمل لناس
البايثة ابجعماقية يف المحاكل العراألية انخوضللت نل ل الطمق إلى  %25قن
أقداد ا اللابقة خمس األشهر العي لضت لن العاد الحالي ."2008
سعددي األ باب والطمق وايد
ول عدس أق مار طالبي الطمق قاد سنح للللر بين  25إلى أربعين قا لا يف
مال األييان".
أعلى نسب الطالق يف العالم مرتبة حسب الدولة:
كعبعها الدكع ر

لمى يبيه  ،يف  4ي ني  2009اللاقة 11:34 :ص

لجلللة الطمق و ي لجلللة لعخ لللل لللللة يف شللللؤون الطمق سعطي للذه
ابي اوية ي س أقلى نل الطمق يف العالل لرسبة يل الدولة.
يف ذه ابي لللاوية سرتبع رو للليا البيضلللا ورو للليا و اللللل يد ومير ا لن
الدوس الغربية بالنل األقلى قالميا يف سعداد يابي الطمق …
اسم الدولة

النسبة %

رو يا البيضا

68

رو يا

65

الل يد

64

اوكرانيا

63

بلجينا

56

فنلند

56

المملنة المعحدّ

53
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ل لدوفا

52

ال بياي المعحد األلرينية

49

نغاريا

46

كندا

45

النرو

43

فرنلا

43

ألمانيا

41

جزر النذربند

41

يزربند

40

او رتيا

38

ل ملنب رغ

39

كزاخلعان

39

ايللندا

39

ل فينيا

26

ا راويل

26

بلغاريا

28

ل فاكيا

34

الدانماري

35

ب لندا

19

برسغاس

21

رولانيا

24
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كرملعان

25

ا بانيا

17

سركملنعان

18

الي نان

18

ارلينيا

18

ساجاكلعان

13

ألوص

13

كرواسيا

15

آذربيجان

15

سركيا

16

ألبانيا

17

ي باكلعان

12

إيطاليا

12

لا يدونيا

15

ج رجيا

12

سعليق قلى نعيجة ا للللعطمع الرأي العي أظهري أن أألل نلللللبة طمق يف
العالل لعاد  2008يف فللطين ،ييث سبلغ .%10.82
فقد لللجلت األراإللللي الولللللطينية  1693يالة طمق فقط خمس العاد،
ييث بلغت الحابي العي قرإلللللت قلى جميع المحاكل الشللللرقية ()2239



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مدى الحق الديني يف طالق الرجل أحكام الطالق

142

يالةه سل ال لللح وابسواق بين األطراف يف ( )1148يالة ،وأييل إلى القضللا
( )1091يالة ،وقليه سن ن نلبة ال لح إلى لجم ع الحابي .%27.51
طالق الوالدين:
ذه النللل العي سوعخر هبا فعياي فللللطين ،جعلت لنى بركة  26قالا ،ب
سرتدد يف قرض الزوا الذي قرض قليها ،رمل أاا كانت لرتدد ب شد  ،ب لب
طمق والديها ،وألالت" :كنت لرتدد لن فنر ابرسباط ،وكنت أخاف لن أن
ألر بما لر به والدي بعد طمألهما ،وأن يعيش أطوالي يف ج أ ري لعونس ،كل
للنة كان يعقدد لي العديد لن الشللباب ولننني أرفض خ فا لن الطمق ،ولنن
الي د الجميع شللللجعني بابرسباط ،خاصللللة بين ناي لؤشللللراي وإي للللاوياي
أقطت نعيجة إيجابية ي س ألضية الطمق يف فللطين ،وإن شا اهلل خير".
يف يين ،سق س للدى شللللري

 24-قللالللا " :-ي د المنى قنللدلللا يخعوي

الطمق يف العالل كله وليس يف فللللللطين ويد ا ،و ذا لا سعمناه أي فعا  ،وأن
سنمل يياهتا لع الشريس الذي اخعارسه بعوا ل و عاد دون خمفاي سؤدي إلى
طمق يهدد كل أيملها".
بينما أبدي للللالية ألادوس  20-قالا -ارسيايها النبير ألاولة" :يعني نحط
أرجلنا وأيدينا بمياه بارد  ،وب اعل بق أ الطمق والمشاكل األ رية ،ودليل
إن اللج إلى الطمق يف لجعمعنا آخر و لليلة يلجي إليها الطرفان ،وإن شللا اهلل
س ير نلبة الطمق صور يف فللطين والعالل".

يا فرحة ما تمت:
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ألا لحمد فهمي  27-قال  -فقد للخر لن نعيجة اب للعطمع وألاس " :ذا
يدس أنه ليس ألالنا خيار كبير يف ابرس باط لر أخرى ،و اي ل لللليبة للي بدو
يعزو لر هانية ،فهيس نلبة لش لؤشر خير إلنا أبدآ".
ولن جانبها ،أشلللاري ليلى ل لللطوى  26-قالا -إلى أنه "لن الممنن أن
سلس النللللبة لؤشلللر قلى سعدد الزوجاي بدون طمق ،و اي بحد ذاهتا ل للليبة
إلنا ،ويا فرية لا سمت".

تماسك أسري:
ألا وإللللاح قبد النريل فقد أبدى سخ فه لن ذه النللللبة ،وألاس" :رمل أن
سلس النللللبة لبشلللر ولنن قلى الشلللباب أن يبقى للعوعا إلى األلر بجدية وقلى
المؤ لاي المعنية س قيعهل ألبل ابرسباط والزوا يعى يلعطيع ا سن ين أ ر
لعوا مة".
لن جهعه ألاس الشللليخ العميمي ألاإللللي ألضلللا فلللللطين ،ورويس المجلس
األقلى للقضللللا الشللللرقي يف فللللللطين ،أن سلس النعيجة سع د إلى جه د داور
اإلرشاد واإلصمح األ ري يف المحاكل الشرقية يف يل المشاكل األ رية ألبل
قرإلللها قلى القضللا وذلس للحوا قلى سما للس األ للر الوللللطينية والبنية
ابجعماقية للشع الوللطيني.
الثالثا أبريل :2009 7
س نس األولى يف الللدوس العربيللة والرابعللة قلى العللالل يف نلللللبللة الطمق:
نلاؤ ا يف باق للخرو لن القوأ الذ بي
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س نس -صيحة فزع أطلقها قلما النوس وابجعماع يف س نس بلب سوشي
ظا ر الطمق يف البمد ..ب عد أن أظهري األر ألاد ارس وا قا لعزا يدا يف نلللللل
يدوهه يف األق اد األخير بما جعل س نس األقلى يف المنطقة العربية والرابعة
قلى للللع ى العالل يف إيرا يابي الطمقه فوي لثل ذا ال ألت لن كل قاد
ولع بداياي الربيع سطلق ايعوابي األقراس يف س نس ،لنن للللرقان لا ينعهي
العديد لن ذه الزيجاي ألاد المحاكله لي للللدق المثل الع نلللللي القاول" :يف
ال ي

يف ال الة ويف الشعا يف أل ر العدالة"ذ
وكانت اإلي للا اي ألد أشللاري إلى أن أكثر لن  16أل

ألضللية طمق سل

سلللللجيل ها خمس قاد  ،2005لن بين ها نح  11570صلللللدري في ها أي ناد
بالطمقه وذلس لقارنة بعشر آبف ينل صدر قاد .2004

إقبال نسا ي:
وألن الطمق يف س نس ألضلللاوي ،أي ب يقع إب ألاد المحنمة خمفا لما
لعم س به يف قد دوس قربية أخرى ،وألن القان ن يجيز للمرأ الع نللللية سطليق
الرجل يل لا نأ قليه الو ل ال ل 30لن ألان ن األي اس الشخ ية ،نجد أن
النلللللا يف س نس ن األكثر طلبا للطمق لن الرجاسه إذ إن لا يعجاو  %50لن
ألضللايا الطمق العي نمرهتا المحاكل الع نلللية العاد الماإلللي رفععها س نلللياي
ألررن الخرو لن القوأ الذ بي أل للللباب لخعلوة ،بعد أن كانت النلللللبة ب
سعجاو  %6فقط يف قاد 1960ه بما يععو لؤشلللرا قلى أن النللللبة لن سرتاجع أو
سلعقر قند ذا الحد.
والطمق يف س نس يع د أل للللبلاب لععلدد سن قلت بين الوقر ،والبطلاللة،
وقن

الزو  ،وسباقد المللللع ى الثقايف وابجعماقي بين الزوجين ،باإلإللللافة
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لللباب المععلقة بالعمألة الخاصلللة والعي طوت قلى الللللطح بق يف الورت

األخير بعد أن كانت لن المشنمي الملن ي قنها للن اي ط يلة.
ف فقا لدرا للللة ب ار شلللل ن المرأ واأل للللر بع نس هبت أن المشللللاكل
ابجعماقية سعلللللب بنلللللبة  %48.3بحابي الطمق ،والعي سشللللمل المعاللة
اللللي ة ،والعن  ،وقدد الشللع ر بالمللل لية ،وابخعمف يف الملللع ى الثقايف
والععليمي ،بينمللا  %22.7لن الحللابي سع د إلى ققل أيللد الزوجين ،أو
اإلصابة بإقاألة ،بينما سعلب المشاكل الجنلية ،والخيانة ،وأللة الثقة والغير يف
 %15.8لن يابي ابنو اس ،يف يين سلهل المشاكل المادية يف  %13.2لن
سلس الحابيه بما يدا بالنثير لن الجهاي البحثية بعمل درا للللاي اجعماقية
يديثة سدق إلى إلللللرور سضللللافر الجه د لن أجل ال ألاية لن سوشللللي ظا ر
الطمق قو س قية الشباب المقبلين قلى الزوا .

أزمة قيم:
فمن خمس قد ج بي داخل أروألة وصلللابي المحاكل ألالت هبا العديد
لن ال ح

والم األع الع نلية يعضح جليا أن المليلة ب سععلق بما ر الطمق

يف يد ذاهتاه ألاا ليللللت بالما ر الجديد قلى أي لجعمع ،وإنما سععلق بي لة
أليل وأخمق شلللباب الي د الذين فقد لعممهل اإليللللاس بقد لللية ذا الرباط
المقدس ،فضللم قن فقداال لل للمبة يف ل اجهة ال للع باي ،فنرا ل لع أوس
ارسواع للم

سنهار أ لل ار ل وسنعهي أيملهل الجميلة ،بينما كان لن الممنن

بقليل لن العضللللحية واإليثار وال للللو قلى الشللللريس ل اجهة النثير لن ذه
األ لاي وإدارهتا بنجاح ،والعغل قليها دون أن ينهار الح للللن وينورط ققد
أ للر لل سزس قلى أقعاب ييا قاولية جديد ه ييث أوإلللحت األرألاد أن %59
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لن يابي الطمق سعل خمس اللللللن اي األولى لن الحيا الزوجية ،وأن هلثي
األ ر العي سععرض للطمق ين ن لها طومن قلى األألل ،وهلث األ ر األخرى
ين ن لديها أكثر لن  3أطواس ،وب سعجاو أقمار أملبية األطواس أكثر لن 15
قالا.
"نعيمة" ..الوعا الجميلة ذاي األق اد الثمانية والعشللرين ..لطالما يلمت
بعاولة عيد  ،مير أن يلمها رقان لا إلاع بعد ن اي الزوا األولى والعي
أهمري طوم جميمه لعجد نوللللها لضلللطر بحلللل

قمها لطل الطمق بعد

سجربة وصلللوعها بياا لدلر أللبت يياهتا رأ لللا قلى قق  ،وقندلا للل لت قن
اللللللب أفادي بين الزو الثري يخ للللأ لعمل وألعه لعمله ،بينما سبقى ي
أ ير ال يد العي لل سعحملها وآهري قليها ابنو اسذ.
الرأ أخرى لل يعجبها سدخل يماهتا يف كل صللللغير وكبير يف يياهتماذ
وسلعننر قلى وجها بره ألله وشقيقاسه ،وإ راقه بعلبية كل طلباهتن خاصة بعد
وفا والدهذ وسزقل أن ذلس يييت قلى يلللاهباه و

لا دفعها إلى ابنو للاس قنه

بعد قالين فقط لن الزوا رمل وج د طولين لل يضعهما أي لنهما يف الحلبان
و

ينوذ أبغض الحمس.
وقلى شبنة النجاح نلمح إيدى المطلقاي بعد لرور نعين قلى طمألها

سق س " :ل سحملت ألليم وياولت ال صلللل س إلى يل لع وجي لما كان ذا
ل يري ،وخاصة أن لشنلعنا ألابلة للحل".
قماد ( 35قالا) لللارع بعطليق وجعه نعيجة لا وصلللوه بالعق لللير يف يق
العاولةه فه يعهمها بانشللللغالها بعملها وإ مالها له وببنه ألاوم :بالرمل لن أن
القان ن يلللمح للنلللا المعزوجاي الميت لهن أطواس بالعمل ن ل
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سمععهن بثلث األجر ،إب أن وجعي اقعوسه سمييزا بين الرجل والمرأ  ،ورفضت
اب للللعواد لن ذه الميز لعو باألجر كالم ،لع أاا سنوقه بالنالل قلى ل اد
العجميل والممبس العي سلععرض هبا لواسنها يف العمل.

منحة القوانين ومحنة العقول:
يف يديث لها نشللللرسه جريد الد للللع ر الع نلللللية أرجعت الللللليد فعحية
الللللعيدي -اخع لللاصلللية قلل النوس -ارسواع نلللل الطمق إلى ك ن المرأ
الع نلية سعمعع بحق ق سوعقر إليها نميراهتا العربياي ،وأن القان ن بالرمل لن أنه
أن للل المرأ الع نللللية يف لجابي قد ولنها الطمق ،فإن للل سيويل ذه
الق انين لن ألبل الرجل الع نلي العاوه يف المنم لة الجديد والمرأ المح ّلقة يف
فضللللا يريعها ،جعل بين الزوجين أ لة أدوار سرس قليها العديد والعديد لن
المشللاكل ابجعماقية ،وسؤكد أن الوهل الخاطم للق انين الع نلللية القاومة قلى
لبدأ الشراكة والملاوا بين الجنلين ،جعل لن اية المحاكل الع نلية شا دا
قلى يابي الطمق.
فيما رجح البايث ابجعماقي "المهدي بن لووي" -وفق شللللبنة النبي
المعل لللاسيللة -أن انوعللاح المرأ الع نللللليللة أكثر لن أي وألللت لضللللى قلى
المجعمعاي الغربية ،وليلها إلى سحقيق ا عقملها المادي والمعن ي ببا إفرا
سح بي أليمية داخل المجعمع أدي إلى ارسواع نللللل الطمق هبذا الشللللنل
الملح

 ،لؤكدا أن المجعمع الع نلللللي يشللللهد فج بين الق انين والعقلياي

لنل لن المرأ والرجل قلى يد لللل ا  ،فوي ال ألت الذي لنن المجعمع فيه
المرأ الع نلللللية لن ألدر كبير لن العحرر ،ألابل ذلس العقلية الشللللرألية ألقداد
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وا عة لن الرجاس الذين يرفض ن سغير ل ا ين الللطة داخل العاولة ،وابقعماد
قلى الح ار كبديل للللطة المطلقة ل ب.
والمرأ الع نلللللية مالبا لا ين ن لها يق الحضللللانة واللللللنن ،وياجز ا
ال ييد

للل الخلق ،والقان ن الع نللللي كويل بعع يضلللها يف ياس إللللرر ا

وإجبار وجها قلى سطليقها ،ودفع نوقعها ،وبالرمل لن رلزية المبلغ فإن العديد
لن النلللا يوضلللن ابكعوا بالضللماناي األخرى لع لبلغ ألليل لن الماس ،قلى
العيش لع أ واجهن.
ذه الحابي لن الطمق يرى المحالي أاا سجلللللل سخبطاي المجعمع
الع نلللي بين نأ ألان ين صللريح وواإلللح يقنن العمألة الزوجية ،وبين سعللل
ققلياي قد قلى ذا النأ ،لؤكدا أن الق انين المقننة للطمق يف س نس لنحة
ي لعها بعض العقلياي الععلوية للزوجين إلى لحنة يقيقية.
ويلللللعدري المحالي ألاوم :رمل لا للللبق فإننا ب يمنن أن نح للللر سواألل
ظا ر الطمق يف س نس يف لعطى

الوهل وسيويل النأ القان ين فقط ،فهناي

يابي أخرى ببها المعاللة اللي ة بين الزوجين ،إإلافة إلى مياب اإليلاس
بالمللللل لية والعن

الم جه إلللللد المرأ خاصللللة سحت سيهير سعاطي النح س

والمخدراي العي سضللاق

لن إلناناي سعرض الزوجة للعن  ،لشلليرا إلى أن

رجم طعن وجعه سحت سيهير المخدراي ،كما أنه يف إيدى المحاكماي ب ّينت
المطالبة بالطمق أن وجها كان ينهاس قليها إلللللربا بعد كل جللللللة خمرية لع
أصدألاوه.
وينهي المحالي يديثه ألاوم :إن ناي يابي أخرى بعيد كل البعد قن
ذه األ باب ،وينق ها فقط دقالة ابيرتاد بين الزوجين.
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بالتكامل تستمر الحياة:
يؤكد د".كماس قبد الحق" اخع للاصللي المعالجة النولللية واللللل كية أن
لشللامل الحيا سنلللي الزوجين بين لنل لنهما شللخ لليعه وساريخه ،وبين نجاح
الحيا الزوجية يبقى ر ين سحقيق لز لنطقي يخضللللع باأل للللاس إلى لحاولة
كل طرف فهل اآلخر دون فرض أي آرا قلى يللللاب أخرى ،ودون أن ينللللى
كل لنه ما أ نه ب يمنن أن ي للللبح أي شللللخأ نللللل خة ل طاب قة لآلخره ألن
ابخعمف يحدم العنالل ،وبالعنالل سلعمر الحيا الثناوية.
ويعابع "د.قبد الحق" وفق لنعدى الجزير س ي :لقد طغت لملح الحيا
ال ع للللرية اللللللريعة قلينا ،ولل نعد ن لي أي أ مية لق اقد الحيا المشللللرتكة،
في صبح كل طرف يرفض العنا س قن آراوهه لما يحدم خلم يف صل األ ر ،
كما أن قدد األعللللاد الملللل لياي ،وصلللع بة العوا ل ألد ين ن لللببا بايار ا،
وكما نعرف فإن يدوم الطمق ناجل باأل للللاس قن رمبة أيد الطرفين فرض
أفناره ورمباسه قلى اآلخره لما يوقد الطرف الثاين وج ده ،وبما أن الزوا يعد
سجربة لنل طرف لويلللللاس ب ج ده يف ييا الطرف اآلخر ،فإن قدد لحاولة
فهل اآلخر يؤدي إلرور إلى ابنو اس.
و نذا وبعد ا للللععراض ذه اآلرا نرى أنه وإن سعددي أ للللباب الطمق
فإن لللل فهل الق انين ،وسذبذب طريف العمألة بين الم روم الثقايف ولا
كاون ك األع اجعماقي بنل لمب لاسه ،ولا يج أن ين ن كمثاس لن ش د للعمألة
لن لنم ر كل طرف ،سبقى ر اناي قلى األ للللر الع نلللللية أن سحقق المعادلة
بينها لني سضلللمن النجا لن ط ق الطمق الذي باي كاب لللا يقض لضلللاجع
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األ لللر المعضلللرر لنه ،ويناس أيمد الشلللباب فير لللل لديهل انطباقا لللي ا قن
العمألة الزوجية جعلت الغالبية لنهل يرتيث ن ألبل اإلألداد قلى خ ض سجربة
مير ليل نة الع األ  ،أو ين للللرف ن كلية قن الزوا لين ن ا كالملللللعجير لن
الرلضللللا بالنار ،وليضلللليو ا بذلس لعضلللللة العن للللة والعزوبية -العي ب سقل
خط ر قن لعضلللللة الطمق -إلى ألاومة المشللللنمي ابجعماقية العي س اجه
المجعمع الع نلي.
وأوإلللحت الدرا للة أن إلار أب ظبي للجلت أقلى لعدس للطمق خمس
األق اد  ،2000 ،1998 ،1999يف يين لللجلت إلار أد القي ين أدنى لعدس
للطمق بين اإللاراي اللت العي يعن ن لنها اسحاد دولة اإللاراي.
ورصلدي الدرا لة العي أجرا ا د".جماس الوخرى" البايث ب ار العمل
 15للللببا للطمق يف اإللاراي ،بعضللللها يخأ الرجل واآلخر يخأ المرأ ه
ييث أظهري الدرا ة أن الرجل يقبل قلى الطمق للموراي العالية:
 %31,9الزوا لن الرأ أخرى  %23,4 -قدد إنجاب الزوجة%21,4 -
سللدخللل األ للل %13,8 -سعللاطي الخم ر وإ مللاس األ للللر  %16 -الطمق
الععلوي %9,2 -العمألة بالرأ أخرى  %2,7 -البخل  %9 -لرض الزوجة.
* كما أكدت الدراسة أن الزوجة تقبل على طلب الطالق ألسباب منها:
 %51,4قللدد الع افق بين الزوجين  %26 -سللدخللل األ للل  %19 -قللدد
اإلن جاب %10,1 -الخمفاي المادية  %7,3 -فارق اللللللن  %4 -الرمبة يف
العجديد  %23,5 -أ للللباب أخرى لثل قدد اب عماد بالزوجة أو قدد طاقعها
لزوجها.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مدى الحق الديني يف طالق الرجل أحكام الطالق

151

وكشللللوت درا للللة و ار العمل اإللاراسية أن الزوا األوس يحعل المرسبة
األولى يف الزوا الذي انعهى بالطمق وبنللللبة  ،%77وأنه كلما كانت لللن اي
الزوا ألليلة ادي نللللبة الطمق ،وأن ناي  %13,5لن المطلقاي سزوجن يف
لللن يقل قن  14لللنة ،أي يف لريلة الطو لة المعيخر  ،كما أن ناي %23,7
لن األ وا المطلقين ل لن صغار اللن الذين سرتاوح أقمار ل بين 24 -20
قالا ،وأن الزوجة ي المبادر بالطمق وبنلللللبة  ،%43والزو بنلللللبة ،%39
و %12بللابسوللاق ،و %3,7بطل ل

لن أ للل الزو  ،و %2,1بطل ل

لن أ للل

الزوجة.
وأوإللللحت الدرا لللة أن العللللهيمي يف لنح ورألة الطمق لن المحنمة،
وقدد وج د ألي د أديا إلى سللللريع وأل ع الطمقه ييث أظهري نعاوج الدرا لللة
أن  %67لن أفراد العينة المطلقين رأوا أال وجدوا لللله لة يف الح لللل س قلى
الطمق ،وأن  %29,3لن المطلقين يشعرون بالندد والحزن بعد وأل ع الطمق.
النلبة األقلى يف العالل 240 :يالة طمق ي ليا يف ل ر
القا ر ل لها أون بين
أكدي درا للة لمركز المعل لاي بروا للة لجلس ال را الم للري أن أكثر
يابي الطمق يف العالل سقع يف ل للر ييث ي جد هبا  %32لن يابي الطمق
يف ال عالل وألا لت الدرا للللة إن  %40لن يابي الزوا انع هت بالطمق كان
ن وها يف خمس ال لنة األولى لن الزوا وان  %70لن ذه الحابي لن ن قية
الزوا األوس وان لعمل الشريحة العمرية لهذه الحابي لل سعجاو الثمهين.
وألد ارسوعت لعدبي الطمق خمس الخملللين قالا الماإلللية لن  %7إلى
 %40طبقا إلي للاوياي الجها المركزي للععب ة العالة واإلي للا والعي سشللير
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إلى وأل ع  240يا لة طمق يف الي د ال ا يد وان إج مالي قدد المطل قاي يف
ل ر ي ل إلى  2.5للي ن لطلقة والنلبة األكو ي بين المعزوجاي يديثا.
وسشير اإلي اوياي إلى أن نلبة الطمق يف الزوا الثاين وصلت إلى %60
وللطمق يف ل ر ل ا ل ى األقياد ودخ س المدارس و ياد لعطلباي األ ر
و %51سع د إلى قدد الع افق الجنلي.
وذكري درا للللة جالعية أن  %4لن الوعياي يعزوجن لمجرد لغادر بيت
األ للر ييث الخمفاي الملللعمر بين ال الدين و %60لن يابي الزوا سعل
روبا لن ال يد و %2نعيجة إلغط ال الدين و %3بحثا قن سن ين أ ر و%16
لعحقيق األل لة و %2للح لللل س قلى ي ما ية الزو وكل ها أ لللل باب سع جل
بحدوم الطمق ألن الزوا لل يبن قلى أ اس ليل.
كي

ا عطاقت لاليزيا خوض نلبة الطمق الى  %7النلبة األألل يف العالل

ي الدولة العي اهبعت اإلي للللا اي أاا العا ي بيخوض نلللللبة طمق يف
العالل و ي  % 7يف قاد  ، 2004بينما كانت س لللل نللللبة الطمق ألبل ذلس إلى
 ... % 32لا ر ذا العواوي ذ
فوي قاد  1992وجد رويس ال را الماليزي اللابق لهاسير لحمد ان نلبة
الطمق وصلت إلى  ،%32بمعنى ان كل  100يالة وا يوشل لنها  ،32وكان
ل هاسير لح مد قلى وقي بين ذه النللللل بة المرسو عة سع ق طم ياي بمده يف
العط ر ولها سيهير للللبي يف لللللعقبل لاليزيا ،ونحن نعرف ان لهاسير كان لونرا
األع للاديا ويري للا قلى للللعقبل لاليزيا بين النم ر اآل للي ية ،وقمل قلى ان
سن ن دول عه لن ا لدوس النوى المع قد لة خمس الع قدين ال قادلين ،وأ لا ذه
الطم ياي ف جد ان لشللنلة الطمق للعع ق خططه وسؤهر يف األع للاد بلده لما
لها لن آهار اجعماقية واألع للادية يف المجعمع ،لذلس لجي إلى ا للعحدام قم
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(رخ للة الزوا ) ،وبم جبه ُألزد كل لن يرم يف الزوا لن الجنلللين بين
يخ ضع ا إلى دوراي سدريبية لعخ

ة يح ل ن بعد ا قلى رخ ة سخ لهل

الزوا  ،ويف ااية العقد نو له ،انخو ضت ن لبة الطمق يف لاليزيا إلى  ،%7و ي
سععو الي د لن أألل دوس العالل يف نلبة الطمق { .لعنى ذلس أن سن ن الدوراي
إجبارية ،أب يععارض ذلس لع الشللللرع؟ قندنا ألاقد شللللرقية سق س « لا ب يعل
ال اج إب به فه واج « ،بمعنى إنه إذا كانت المحافمة قلى األ للللر لن
أوج ال اجباي ،وإذا كان الحوا قلى كيان األ ر وسما نها لن أ ا ياي
المجعمع اإل ملي ،فإن كل باب يؤدي إلى ذلس فه واج  ،فنما ان الوحأ
ألبل الزوا يؤدي إلى أ للر

للليمة فه واج  ،ونوس األلر بالنلللبة إلى س هيق

العقد الشللللرقي ،ييث باي واجبا رمل قدد وج د نأ شللللرقي يلزد به وذلس
ألنه إلمان لعدد إلياع الحق ق وال اجباي.
ليت الدوس العربية واب للملية سحذو يذو لاليزيا فالحنمة إلللالة المؤلن
 ،وسجربعهل سجربة ناجحة ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ.

رخصة الزواج:
أألرتح فرض دوراي سغرس يف نو س المقبلين قلى الزوا اللللللل كيلاي
البنا  ،وأن سعضمن:
 .1فن الحيا  :دينيا – هقافيا – لاليا – اجعماقيا – فن ابسنيت  -الحق ق
وال اجباي – لنهجية يل المشاكل – أل انين ويرلاي المنزس  ... -الخ.
 .2ل األ

سمثيلية ألكثر لاوة ل أل

سللللب الخمفاي (ي ار  /لللل ي /

شللللع ر  :)..وجة سللللل قلى وجها  ...يما سعطاوس قلى الزوجة  ..يق
الشريط  ..سعل لناألشة المشهد انت الزو كي

عع رف  ...وانت كزوجة لا
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ل ألوس  ...ان ي للل لن وجس ذا الق س او ذا اللللل ي أو الشللع ر ...
اذا معت خوا ي ا قن وجس كي

عن ن رد فعلس ...

 .3ان سن ن الدور مزير باأللثلة ال األعية واإلفرتاإلية . ...
 .4أن يعل اقداد دليل ال الدين :فن سربية اببنا  -لراجع – لنهجياي –
األل ر العي يج قليس كيب أو قليس كيد الرتكيز قليها يف لخعل

المرايل

العمرية ل وبد....
النثير لن اآلبا واأللهاي يولللللدون ييا ابناوهل وبناهتل بق للللد أوبغير
أل د فيعلم ال لبادئ فا د ويهدوال ن اوح ألاسلة ( :اذا اصبح وجس منيا
لليعزو قليس – اطلعي قليه بالعالي  ..ب سعرتيف بخط س  ...سجللللللي قليه
 ...وكذلس للزو اذا فعلت كذا فينت لحن د  ..قليس وقليس و نذا).
ناي ققد نو لية قند النثير لن األ وا يف ل ليلة أل الة الرجل  ،فيخ شى
قلى للمععه بين يعهل بينه لحن د ولذلس يحاوس ان يورض شللخ لليعه بطريقة
مير لع ا نه سجعله يف النهاية يعيش ارنبا عيدا او ا دا سعيلا.
ناألشللللت أيد الخوا يف ذا الم إللللل ع فيخوين أنه لنذ  39قالا يللللليله
الناس قن نوس المشللاكل "نلللخ طبق ابصللل لنذ  39قالا" سلللعمر المشللنلة
وسنع شر قو المميين وخمس قق د لن الزلن  ،لع أن يلها هل لي ل ر ولنن
ليس ناي لن يععلل وليس ناي لن يعلل.
لا أي جنا الى هقافة ي الععلل  ،أقج لن الناس الذين ينزقج ن لن
لدراوهل قندلا يطل لنهل ابلعحاق بدور او برنالج سدريبي.
لعمل الناس قندلا ينعه ن لن الدرا للللة الثان ية او الجالعية يع ألو ن قن
الععلل ولن يع أل

قن الععلل يع أل

قن النم  ،قلينا ان نععلل لا نحعا اليه يف

يياسنا.
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يج ان ين ن واألعنا قلى النح اآليت :اذا اردي ان سمارس اي لهنة قليس
ان سععلل لبادوها وا لرار ا وأل انينها واخمألياهتا وإب فلن يللمح لس بممار للة
المهنة  ،اذا سري الملؤول ن لنا الحبل قلى الغارب فلن نععلل  ،يج ان يورض
العلل قلى الناس فرإلا ...أس ألع ان ذه بداية الطريق للنهضة والرألي والعقدد.
لجلللة الطمق و ي لجلللة لعخ لللل لللللة يف شللللؤون الطمق سعطي للذه
ابي للللاوية ي س اقلى نللللل الطمق يف العالل لرسبة يللللل الدولة ،وألد
قرإللللللت للذه النلللللل
ابي اوياي.

قلي إب إبللدا الرأي قلى نعللاوج للذه
للللللبقل ولللا ّ

قلي إب إبدا الرأي قلى نعاوج ذه
وألد قرإلللت ذه النللل للللبق ولا ّ

ابي اوياي.

يف ذه ابي لللاوية سرتبع رو للليا البيضلللا ورو للليا و اللللل يد ومير ا لن
الدوس الغربية بالنل األقلى قالميا يف سعداد يابي الطمق ...
لن ذه ابي للللاوياي يعبين لنا أن نلللللبة الطمق يف الدوس الغربية لرسوع
ويو ق النثير لن الدوس األخرى رمل يرلعه ديني قند بعضهل.
الغري يف األلر أن الزو يععرف قلى وجعه ألبل الزوا بلللللنين أييان
ويعمل كل شي ألبل الزوا والعمألاي لوع ية قلى اآلخر ..وبعضهل ينجب ن
ألبللل الزوا  ...بمعنى آخر أال سعرف ا قلى بعضللللهل ألبللل الزوا لن جميع
الج ان  ...ورمل ذلس يخعلو ن ويعطلق ن ونل قالية...
وقلى النقيض ...يف اللللللع دية لثمً ب أظن أن نللللل الطمق س للللل إلى
خملللللين يف الم ة كما ي يف ألرينا ...رمل أن النثير ب يعرف وجعه إب لن
رؤية شللرقية لدألاوق سلللاقده فقط قلى سمييز وجعه ليلة الزوا  ...وبعضللهل ب
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يرا ا إب يف ليلة الدخ س ...رمل ذلس سنجح لعمل الزيجاي ونلللللبة الطمق
لنخوضة بشنل كبير قما

يف النثير لن الدوس الغربية.

بعد ذا  ...ل يلللللعطيع أيد أن يقنعني أن العمألة ألبل الزوا إلللللرورية
لنجايهذذذ ب أظن ذلس وربما كان األلر قنلللللي و ذه ينمة اهلل الذي خلقنا
و

أقلل بنا.
السةال المهم هنا :من أين نكتسب ثقافة الزواج السعيد؟ ومن أين نستلهم

(احترام االختالفات) حتى يزدهر الحب؟
اإلجابة نجد ا يف خط انعبه لها بعض الدوس واسجهت لعطبيقها فعم ،فوي
لاليزيا لثم وخمس أألل لن ققد انخوضللت نلللبة الطمق إلى أألل لن  %10بعد
أن كانت سعجاو  %30وذلس ألاا طبقت سجربة فريد وبفعة لمنعباه ،و ذا لا
دفع النثير لن المجعمعاي إلى العونير جديا هبذه العقلية وسنويذ ذه العجربة
بشللللنل إجباري أو اخعياري ،ف بية سنلللللاس لثم ُيعوى فيها األفراد لن كل

لعالمي الزوا قندلا يخضع ن لهذه العجربة .العجربة باخع ار ي (رخ ة

الزوا ) العي بدأ الحديث قن ياجعنا إليها يعزايد ي لا بعد ي د لما لها لن بللللل
لللحري يف الحيا الزوجية ،فما المق للل د برخ لللة الزوا ؟ ولا لدى ياجعنا
إليها؟ ولا إلنانية سطبيقها يف لجعمعنا البحريني الذي ي ن لن نللللل الطمق
المرسوعة ،سو ألها نل القضايا المرتاكمة يف المحاكل الشرقية؟ رخ ة الزوا
يف لحاإللللر

لللابقة له ،أكد األ لللعاذ خالد قبدالريمن الشلللن (لللللاقد بحث

وسدريس) بقلللللل الدرا للللاي اإل للللملية بجالعة البحرين ،أكد أنه آن األوان
لعطبيق رخأ الزوا  ،و ذا لا دفعنا إلى الع جه إلى لنعبه بالجالعة لنناألش
لعه ذه الدق ونطرح قليه سلللللاؤبسنا .فما ا لذي أل للللده برخ للللة الزوا ؟
يجي الشن  :رخصة الزواج هي شهادة يحصل عليها أي شاب أو شابة مقبلين
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على الزواج وتخولهما الشاااهادة عقد القران لدى الم ذون الشااارعي بمعنى ان
العقد ال يتم إال بوجود هنه ال شهادة والح صول على الرخ صة يتطلب الخوا
يف مجموعة من الدورات التدريبية المتعلقة بالزواج والتنمية والثقافة األساااارية.
{ ل أهب عت الع جارب فعم ن جا قة ذه الرخ للللة؟  -ل عل لاليز يا ي أكثر
الع جارب لو عا للنمر ،فوي قاد  1992و جد رويس ال را ال ماليزي اللللللابق
لهاسير لحمد ان نلبة الطمق وصلت إلى  ،%32بمعنى ان كل  100يالة وا
يوشلللل لنها  ،32وكان لهاسير لحمد قلى وقي بين ذه النللللبة المرسوعة سع ق
طم ياي بمده يف الع ّط ر ولها سيهير لللبي يف للللعقبل لاليزيا ،ونحن نعرف أن
مهاتير كان مفكرا اقت صاديا وحري صا على م ستقبل ماليزيا بين النمور اآل سيوية
وقمللل قلى أن سن ن دولعلله لن الللدوس النوى المعقللدلللة خمس العقللدين
القادلين ،وألا ذه الطم ياي ف جد ان لشللنلة الطمق للعع ق خططه وسؤهر
يف األع اد بلده لما لها لن آهار اجعماقية واألع ادية يف المجعمع ،لذلس لجي إلى
(رخ للة الزوا ) ،وبم جبه ُألزد كل لن يرم يف الزوا
ا للعحدام قم
لن الجنلين بين يخضع ا إلى دوراي سدريبية لعخ

ة يح ل ن بعد ا قلى

رخ ة سخ لهل الزوا  ،ويف ااية العقد نوله ،انخوضت نلبة الطمق يف لاليزيا
إلى  ،%7و ي سععو الي د لن أألل دوس العالل يف نلللللبة الطمق( .لعنى ذلس أن
سن ن الدوراي إجبارية ،أال يتعارا ذلك مع الشرع؟ اااااااااا عندنا قاعدة شرعية
تقول «ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب «بمعنى إنه إذا كانت المحافظة على
األسرة من أوجب الواجبات وإذا كان الحفاظ على كيان األسرة وتماسكها من
أساااساايات المجتمع اإلسااالمي فإن كل باب يةدي إلى ذلك فهو واجب فنما
إن الوحأ ألبل الزوا يؤدي إلى أ ر

ليمة فه واج  ،ونوس األلر بالنلبة
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إلى س هيق العقد الشللرقي ،ييث باي واجب رمل قدد وج د نأ شللرقي يلزد
به وذلس ألنه إلمان لعدد إلياع الحق ق وال اجباي.
ي الدولة العي أهبعت اإلي للللا اي أاا العا ي بيخوض نلللللبة طمق يف
العالل و ي  % 7يف قاد  ، 2004بينما كانت س لللل نللللبة الطمق ألبل ذلس إلى
 ... % 32لا ر ذا العواوي ذ
فوي لاليزيا لثم وخمس أألل لن ققد انخوضللت نلللبة الطمق إلى أألل لن
 %10بعد أن كانت سعجاو  %30وذلس ألاا طبقت سجربة فريد وبفعة لمنعباه.
إنه فرض نماد لنل لقبل ولقبلة قلى الزوا بين يعوى لن الع مل لمد
شللهر لياخذ دور قن كيوية الععالل لع الشللريس وكي
البليطة  .....وكي

يع للرف لع المشللاكل

يلعد يياسه ويلعد شرينه.

إن سجربة المجعمع الماليزي ذي الععددية الثقافية المخعلوة العي ألد سق
قاوق لباشر ًا ألاد قم ألضايا بحجل "الطمق" أدركت وب قي ديني دون سردد
يف جدوى ا عخداد العدري والعط ير الذايت يف قم

ذه المشنمي.

وو ط سركيز البعض قلى قدد لن الحل س العقليدية والعي سييت قلى شنل
وصلللواي قالة كالخط والمحاإللللراي والندواي أو وصلللواي خاصلللة سمهر
قلى شللللنل لبادراي شللللخ للللية وذاسية لعم ألضللللايا الطمق إ ّ
ب أن األرألاد
والنللللل

لدينا سؤكد قدد فعالية سلس األدواي قلى لدى اللللللن اي العشللللر

الماإلية قلى أألل العقديراي فوي اللن اي األخير بدأ واإلح ارسواع المعدس
رمل ارسواع الجه د المبذولة لمعالجة ال إللللع القاول و

لا يعني ألطع ياجة

البحث قن يل س أخرى أبر ا األرار رخ ة لمار ة الحيا الزوجية.
إن العدري والعط ير الذايت يشللللنل أيد الحل س الناجعة لم اجهة شللللبح
الطمق وإذا لا يدم س حال

اي جابي وواإلللللح بين لؤ لللللللللاي ال عدر ي
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والجهاي المن ط هبا قق د الزوا فإننا للللنشللللهد سراجع يف األرألاد ووألو
ابجع ماقي ا لذي يو عس ب نا بالي د  66لر وير للللل ل نا للللللعقبمً لن

للنزي

ر نعاوجه.

ال ع س

تجديد رخصة قيادة الزواج ..
البي ي يف لجعمعنللا المحلي «كللانللت» لغلقللة قلى ل ل للللي وبموي
يلللعنن

شللرينا العمألة قن للرد ا قلى للللالع أألرب األألربين اسقا لشلليطان

الوضيحة  :يدفعان بجثة العاطوة الحقيقية ألربان للللل (إله اللرت )  ..هل يعشاركان
آلخر العمر بط لة للريية «األ ر اللعيد » ذ ..
الي د سبدس الحاس بعغ ّير الموا يل ،و صبي األ وا الع ري ن قن قباد «آله
اللللللرت » ،ويل للللللرح «العبث» لحل األدا العقليدي يف للللللريياي لمهر
الزوا الحديث  ..ولا سزاس لؤ لة الزوا يف سعثر للعمر ،يعى خرجت قلينا
بعض ال ح

ابجعماقية بنعيجة لوزقة لدرا ة قلمية لواد ا أن نلبة الطمق

يف الل دان ألد وصلت إلى أكثر لن ( )30%ذ
و ل قلى ذلة الدرا ة ل األلر يف يالة سواألل يق

بنا قلى سخ د لناخ الطمق

يف لجعمعاي الخليج العربي العي كاد لعدس يابي الطمق يف بعضللللها ي للللل
إلى يالة طمق كل يالعي وا  ..األلر الذي دفع ببعض اخع لللاصلللييهل إلى
انعها العجري والعغري يف األرتاح الحل س ذ ..
أيد ا عشاريي الط النولي والمجعمع يف اللع دية لللل لثمً لللل أطلق فنر
(رخ للللة الزوا ) قلى و ن (رخ للللة أل ياد الللللل يار ) وبنوس الق يد الزلني
للعجديد :خمس ن اي ذ ..
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بل طال الرجل بعدد سجديد الرخ للللة إب لمن يملس أ لية القياد (ألياد
لؤ لة الزوا ) ب

وجا
ر قلمية واجعماقية ونو لية ودينية ليمة ،لين ن ً

أو وجة كالل /األ لية ذ ..
هل األرتح ل ضمان سنويذ الونر ب

ر فعالة أن ب سععمد أوراق المعالمي

الحن لية ألي لعزو  ،لا لل سجدد ذه الرخ ة دور ًيا يف الم قد المحدد ذ ..
ألا قندنا  :فقد نشلللري بعض ال لللح

األرتاح بعض المخع لللين بشللل ن

األ ر والمجعمع إنشا لركز لعخ أ يف اب عشاراي ابجعماقية للحد لن
المشاكل العي هتدّ د كيان األ ر يف الل دان ..
وذكري دق ا ل إلى سضللللمين لنا ج الجالعاي لقرراي سثقيوية للمقبلين
قلى الزوا يف لنا ج الجالعاي ،كجز لن اإلجرا اي ال ألاوية للحد لن سواألل
يابي الطمق  ..هل دق لماهلة إلى ابلعواي إلى ل شنمي لا بعد الطمق و
لا سحعاجه لن إرشاد نولي ذ ..
وج د لثل ذه األفنار والمقرتياي يد لل قلى يدوم فعل (ابنع باه)
الجمعي ا لذي يع ق

س واألل الم ا ر الخطير  ..و ذا ج يد  ..فلللللللل لاذا ب عد

ابنعباه؟ذ ..
الدرا للاي المحلية سحدهت قن سواألل نلللبة الطمق بين األ وا الشللباب،
وقن ارسواع نلبة الطمق المبنر بين أ وا و وجاي ذا الجيل لن الشباب ..
ؤب الشباب يعقبل ن كافة أشناس الم إلة الملع رد بوعل انعماوهل إلى
جيل أهري رياح الع لمة يف سشللنيل سضللاريللله الونرية و لناخاسه ال جدانية ..
وقليه فقد ين ن لن المجدي ا عيراد بعض الحل سذ ..
كا لللعيراد فنر (لللللعشلللار الزوا ) المنعشلللر يف المجعمعاي الغربية ،لع
إجرا بعض الععديمي الم لة كي س اول الونر خ

صية لجعمعنا المحلي..
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خبير لشلللنمي الزوا للللللل الذي يدرس لشلللنمي كل يالة هل يللللاقد
الطرفين قلى يلها أو الععايش لعها دون اللج إلى الطمق ل لثله لثل الطبي
النولللي يحوظ أ للرار الزوجية بمقعضللياي ليثاق شللرف المهنة ،لذا فه أجدى
نوع وأكعل أل رار البي ي لن «أجاويد» ذا الزلانذ
الرأي العام:
رخصة الازواج خيار مطروح للحفاظ علااااى كيان األسااارة.
المحرق  -جمعية اإل صمح :ألاس ل لع شار لجنة الدق والثقافة يف جمعية
اإلصمح الشيخ خالد قبدالريمن الشن إن (رخ ة الزوا ) سعد أيد ال اول
لعقليل نل الطمق وسعزيز الحيا الزوجية اللعيد  ،وأن ذه الونر ألد طبقها
لهاسير لحمد يف لاليزيا بداية ققد العلللعينياي ،ونجحت يف سقليل نلللبة الطمق
لن  32بالماوة إلى  7بالماوة فقط خمس أألل لن قشر ن اي .وسعلخأ الونر
يف إقطا الزو والزوجة ،والمقبلين قلى الزوا دوراي س قية يف كافة ج ان
الحيا الزوجية واأل للرية .جا ذلس يف دور  7'' :خط اي أل للر

للعيد '' العي

أألالها (إصمح) لورشاد األ ري يف لدينة قيلى ،ي د ألس اللبت ،ويضر ا
لشلللللارك ن لن الشلللل باب والمعزوجين لن لخعل

ل ناطق الممل نة و كذ لس

لقيم ن لن قمان ول ر والل دان .ودشنت سلس الدور العي عنمل أيض يف
لدينة يمد ي د  11ي لي المقبل افععاح (إصلللمح) لورشلللاد األ لللري بجمعية
اإلصلللمح ،وألدد المحاإللللر دورسه بالق س إن اإلي لللا اي سؤكد أن  ٪60لن
ي ادم الطرق ببها الخمفاي األ رية.
*****
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الفصل الرابع:
أنواع الطالق

المبحث األول :أنواع الطالق (رجعي بينونة صغرى وبينونة كبرى)
المبحث الثاين :آثار تتعلق بالطالق الرجعي والبا ن بينونة صغرى
(اثبات الطالق الرجعة)
المبحث الثالث :التطليق للعلل التفريق القضا ي:
 -1التفريق بالعيوب والعلل.
-2التفريق للشقاق أو الضرر وسو العشرة.
-3التفريق لعدم االنفاق.
-4التفريق للغيبة.
-5التفريق للحبس.
-6التفريق بسبب الفقدان.
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المبحث األول:
الطالق الرجعي والبا ن بينونة صغرى
والطالق البا ن بينونة كبرى
الطالق ثالثة أنواع :
()1

جعي.
ّ -1ر ّ

-2وباون بين نة صغرى.
-3وباون بين نة كوى.
وهو قسمان:
 -1نّي.
-2وبِدقي.
لن المعل د أن الر جل يم لس قلى وج عه الحر همم سطلي قاي ،لق له
سعالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ  ،فعن ن الطلقاي قلى قدد األطهار.
وأيلنه :أن يطلقها يف طهر لل يملها فيه ،ويرتكها يعى سنقضي قدهتا.
وي ّلنُهُ:أن يطلقها همه ولنن يف همهة أطهار ،ليس فيها لليس -و ذا
ّ

أل س الحنو ّية -إذ ين ن اخع رلها العد .

) - (1الزييلي ،و بة ،الوقه اإل ملي وأدلعه ،الجز اللابع ،ص .426 -425
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وطمق ال بد قة :أن يطلق ها هم ه بنل مة وا يد  ،أو ينرر الطمق يف لجلس
وايد ،أ و يطلقها و ي ياوض او نولللللا فيقع وين ن قاصللللي آهم  ،وقند لالس
ريمه اهللُ ،يجو قلى الرجعة يف ذه ال لللل ر األخير  ،أي إن كان الطمق رجع ّي ،
وإللللربّ ،
ألن األصلللل يف الطمق الحمر ،لما فيه ألطع الزوا الذي
فإن أبى ُ للل ِجن ُ

سعلقت به الم للللالح الدني ية ،واإلباية إنما ي للحاجة إلى الخمص وب ياجة
إلى الجمع يف الثمم ،أو يف طهر وايللده ألن الحللاجللة سنللدفع بللال ايللد  ،وسمللاد
الخمص يف المورق قلى األطهار ،والزياد إ للراف ،فنان بدقة فإذا فعل ذلس وألع
الطمق ،و با نت المرأ ل نه ،و كان آه م قاصلللل ي  ،والطمق لنروه سحري م  ،ألن

الحمر أو النهي لمعنى يف مير الطمق و ف اي ل الح الدين والدنيا.
أ ما الطالق الرجعي :فهو ا لني ب عده إ عادة المطل قة إلى الزوج ية من غير
حاجة إلى عقد جديد ما دامت يف العدة ولو لم ترضااااى وذلك الطالق األول
والثاين غير البا ن إذا تمت المراجعة قبل انقضاااا العدة فإذا انتهت العدة انقلب
الطالق الرجعي با نً فال يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إال بعقد جديد.
فالطمق الرجعي ّس ّح فيه الرجعة -لا دالت العد ألاومة -بق س الزو أو
بوعله ،ول بدون رإلللا الزوجة ،ولعى وصلل الطمق ب صلل ُينبى قن ياد
شلللللد وململلة ،فللإن ال األع بلله طمق بللاون بين نللة صللللغرى ،أي ليس للله
لراجععهاولننها ُّ
سحل له بعقد ولهر جديدين .كما ل ألاس لها :أنت طالق باون،
أو أفحش الطمق،أوأشده ،أو أقممه ،فهي وايد باونة بين نة صغرى.
ول ألاس لها :إخعاري نولللللس ين ي به الطمق ،فلها أن ُسطلق نولللللها يف
المجلس ،ويبطل خيار ا بالقياد ،ويعبدس المجلس ،وب بد نا لن ذكر النّوس،
أو العطليقة أو ابخعيار يف كمله أو كملها.
واألصللللل يف العّو يض أو العّخيير -قلى لا ألاس به جمه ر الوقها  -أل له
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سبللاري وسعللالى :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙﯚﯛ ﯜﯝ ﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ  ،فخ ّير ن النبي  -‘-فاخرتن اهلل ور لللل له

والدار اآلخر .

ولا ألاد به النبي النريل قليه صللللل اي اهلل و للللمله،

سو يض الطمق

إليهن ،إذ إ نه سري الخيلار له ّن ،فاخرتن جميعلا اهلل ور لللل له وا لدار اآلخر ،
وصون قلى شم العيش .فالطالق البا ن بينونة صغرى :هو الني ال يستطيع
الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إال بعقد جديد ومهر .وهو بساااابب
القول بالكناية أو الني أوقعه القاضي ال لعدم اإلنفاق أو بسبب اإليال .

الطالق البا ن بينونة كبرى:
والطالق المكمل للثالث أو الطالق الثالث مرة واحدة هو البا ن بينونة
كبرى وال ت حل ب عده الزو جة المطل قة لمطلق ها إال ب عد أن تنكح زو ج ًَا غيره،
يد خل هبا فعم هل إذا بدا له فطلق ها وانع هت قد هتا ل نه ،أو لاي قن ها ب عد
الدخ س ،وانعهت قدهتا ،جا لزوجها األوس أن ُيعيد ا إلى ق لللمعه بعقد ولهر
جديدين ،لق له سعالى :ﭽ ﯻ ﯼ ﭼ  -أي الطلقة الثالثة -ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅﰆﭼ  ،فللإذا قللادي إلى الزو الللللللابق للللس قليهللا همم طلقللاي
جديد .

ما ينبغي فعله قبل االقدام على الطالق البات:
إن االساالم قد أذن بالطالق بعد أن تُسادج جميع األبواب الموصالة إلى إزالة
الج فا أو الشاااا قاق َ
وشاااا َر َع ُه الحكيم الخبير على مرات وعلى مرا حل كي
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يفسح المجال للتروي.

فبعد أن ألر بحلللللن ِ
العشللللر  :ﭽ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ويض قلى بعث
وجه
ّ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ  ،وبعد ان ّ
الح ّنمين لمحاوبي اإلصللللمح لا ألنن ،ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ّ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ .وبعد ال ّع جيهاي النريمة
بيعماس لا يبدو ل وا لن بعض س رفاي الزوجاي ،لثل أل له قليه ال م
مةمن مةمنة إن كره منها ُخ ُلقً رضاااي منها آخر" ،وأل له
فرك
ٌ
والللللمد" :ال َي َ

‘" :استوصوا بالنسا خير ًا" ،وأل له ‘" :إنهن يغلبن كل كريم وال يغلبهن
إِال ل يم".
بعد ذا ك ّله ،جعل الطمق يف المر األولى رجع ّي  ،ب ُيزيل ق للمة النناح
لا دالت العد ألاومة.

ضابط الطالق الرجعي والبا ن:
 -1ين ن الطمق رجعي  ،بالطمق ال للللريح بعد الدخ س الحقيقي ،بلوظ لن
لاد الطمق والعطليق مير لقرتن بع ض ،وب بعدد همم ،وب ل صلللل ف
ب صلللل

الشللللد أو الق أو البين نة أو نح ا .فمن ألاس :أنت طالق ،أو

لطلقللة ،أو طلقعللس ،يقع بله الطمق الرجعي ،وب يقع بله إب وايلد  ،وب
يوعقر إلى النية.
قلي
 -2لن ألوللا الطمق العي ي يف ينل ال للللريح قرف ل أل س الرجلللّ :
وقلي الحراد ،والطمق يلزلني ،والحراد يلزلني ،فإنه يقع بم نية
الطمق،
ّ
للعرف ،وبه أصبح لوظ :يراد وخالأ ،لن أللل ال ريح.

 -3الطالق الني يوقعه القاضااااي لعدم اإلنفاق أو بساااابب اإليال فإن األول
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يكون رجع يً؛ ألن قدرة الزوج على اإلن فاق متوق عة يف أي و قت وال ثاين
يكون رجعيً أيضً؛ لتمكين الزوج من العودة إلى معاشرة الزوجة.
وا لدل يل يف ك ن الطمق رجع ي ألاس اهلل س عالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖﮗ ﭼ.

أما الطالق البا ن بينونة صغرى:
 -1الطمق ألبل الدخ س الحقيقي أو بعد الخل ال للللحيحة المجرد  ،فاألوس
ين ن باون  ،ألنه ب سج

به العد وب يقبل الرجعة لق س اهلل سعالى :ﭽ ﮁ

ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓ ﭼ (األحزاب ،)٤٩ :وإذا لل سجل

العلد فم سمنن المراجعلة ،ألن

الرج عة ب سن ن إب يف ال عد  ،فين ن الطمق باو ن مير رجعي وأ لا ب عد
الخل ال للحيحة العي لل يحدم فيها اس للاس جنلللي ،فيقع الطمق باون ،
وإن وج بت ال عد ألن وج ب ال عد إن ما

لميعياط لثب ي النللللل ،

وبالحنل ب للللحة الرجعة ليس فيه ايعياط ،بل ابيعياط يقعضللللي الحنل
بعدد صحة الرجعة.
 -2الطمق النناوي بما ينبم قن الشللللد أو الق أو البين نة ،أي أن كل طمق
بالنناية إذا ن ى به الطمق.
 -3الطمق قلى لاس :إذا خالع الرجل الرأسه أو طلقها قلى لاسه ألن الخلع
يع ض طمق قلى لللاس قنللد ل ،كللان طمأل ل بللاون ل  ،وسمنع الزو لن
لراجععها.
 -4الطمق الذي ي ألعه القاإلي ب لعدد اإلنواق أو بلب اإليم  ،وإنما بلب
قي يف الزو أو للشللقاق بين الزوجين ،أو لعضللرر الزوجة لن ميبة الزو
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أو يبللللهه ألن العجا الزوجة إلى القضلللا ب ين ن إب لدفع الضلللرر قنها
ويلل الزوا وب يعحقق المق

د إب بالطمق الباون.

أما الطالق البا ن بينونة كبرى:
أن ين ن طمأل همه  ،ل ا أكان لنممً للثمم سوريق  ،بين يطلق الرجل
وجعه كل لر طلقة ،أد لقرتن بالثمم لوم أو إشللللار  ،لثل أنت طالق همه ،
أو أنت طالق ويشير بيصابعه الثمم ،أد لنرر ًا همم لراي يف لجلس وايد أو
يف ل جالس لع عدد  ،بين يق س ل ها :أ نت طالق ،أ نت طال قة ،أ نت طالق ،فيقع
همه إب إذا أل د سيكيد الطلقة األولى اللابقة فم يقع إب طلقة وايد .
*****
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المبحث الثاين:
آثار تتعلق بالطالق الرجعي والبا ن بينونة صغرى
(اثبات الطالق الرجعة)

أوالً :إثبات الطالق:
إذا دقت المرأ أن وجها طلقها ،وأننر
بشا د وايد ،يل

الزو وبرئ ،وإن لل يحل

 ،فمذ

المالنية :أنه إن أست

جن يعى يقرأ ويحل

وإن

لل سيي بشا د فم شي قلى الزو  ،وقليها لنع نولها لنه بقدر جهد ا.
وإن يل

بالطمق وادقت أنه ينث فالق س أل س الزو بيمينه.

وذكر الحنللابلللة :إذا دقللت المرأ أن وجهللا طلقهللا ،فللالق س أل س الزو
بيمينهّ ،
ألن األجل بقا النناح وقدد الطمق ،إب أن ين ن لها بما ادقعه بي نّة،
وب يق بل في ها إب قدبنه ألن الطمق ليس ب ماس ،وب المق لللل د ل نه ال ماس،
ويطلع قليه الرجاس يف مال األي اس كالحدود والق للللاص .فإن لل سنن بينة
يلعحل

الرجل قلى ال يحيح لحديث " :اليمين على من أنكر".

حكم الطالق الرجعي:
 -1نقأ قدد الطلقاي :يرتس قلى الطمق أنه ينقأ قدد الطلقاي العي
يملنها الزو  ،فإذا طلق الرجل وجعه طمأل رجعي بقي له طلقعان ،وإذا طلق
طمأل آخر بقي له طلقة وايد .
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-2إلنان المراجعة يف العد  :يملس المطلق لراجعة لطلقعه بالق س اسواأل ،
لا دالت يف العد  ،فإذا انقضت العد بانت لنه ،فلل يملس رجععها إب بإذاا.
ثانيً :الرجعة :هي اسااااتدامة الملك القا م بال عوا ما دامت يف العدة أي
اسااااتدامة الزواج يف أثنا عدة الطالق الرجعي .والرجعة يعني أن الرجعة سدس
قلى بقا الزوا بعد الطمق وأاا ا للعدالة له ،وليلللت إنشللا لعقد جديد ،وب
وقرفها الجمه ر بياا إقاد المطلقة طمأل
إقاد للزوا اللللللابق بعد والهّ ،

مير الباون إلى الزوا يف العد بغير ققد ،فعن ن بالق س اسواأل  ،وسن ن بالوعل:

و

أن يلعمعع هبا بال ط فيما دونه.
وب يج يف ابرسجاع لن الطمق الرجعي صداق وب ولي.
وب يع أل

قلى إذن المرأ وب مير ا.

وألاس الشللافعية :سح للل الرجعة لن ناطق قند الشللافعية بالق س فقط ل ا
أكان صللللريح أد كناية ،ألا ال للللريح فمثل :راجععس ورجععس وارسجععس
ورددسس وأللنعس ،وبمعنى ذه األلوا ونح ا لن اور اللغاي ،وب بد لن
إإلللللافة الرجعة إلى ظا ر كراجت فمنة ،أو لضللللمر كراجععس ،أو لشللللار إليه
كراجعت ذه.
وألا النناية يف األصللح :فمثل أل س المرسجع :سزوجعس أو أننحعس ،وب بد
إلي أو إلى ننايي ،يعى ين ن صريح ،
لن أن يق س المرسجع يف النناية رددهتا ّ

و ذا الق س شرط.

وألا الوعل ك ط وميره فم سح ل به الرجعة قند ل ،ألنه يراد ،والحراد
ب س ح الرجعة به.
وسح للللل الرجعة قند الجمه ر بالق س أو بالوعل ولنه الخل  ،ألا الق س
قند الحنوية :فه إلا صريح ول لن مير نية.
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وأ ّلا الن ّية :فهي يد يث النوس بين يق س يف نولللللله :راجعع ها لع األرتان

ابرسجاع بالق س والوعل.

شرط الرجعة:
يشللرتط أن سن ن الرجعة لنجز  ،فم ي للح سعليقها بشللرط للللعقبل ولا ب
يشرتط يف الرجعة أل ر أ مها:
 -1رإلا المرأ ونح ه لن الشروط :ب يشرتط بابسواق رإلا المرأ يف الرجعة،
وب يشرتط يف الرجعة ولي وب صداق.
 -2إقمد المرأ بالرجعة :ب يشرتط أيض إقمد المرأ بالرجعة ،فع ح الرجعة
ول لل سعلل هبللا الزوجللةه ّ
ألن الرجعللة يق خللالأ للزو ب يع أل قلى
رإلا المرأ كالطمق ،لنن يندب إقمد الزوجة هبا ،يعى ب سعزو ميره بعد
انقضللا العد  ،ويعى ب سقع المنا قة بين الزوجين ،إذا أهبت الزو الرجعة
بللالبينللة ،يعى إنلله إذا سزوجللت بزو آخر وأهبللت وجهللا األوس لراجععهللا
صحت الرجعة ،وفلخ الزوا الثاين.
 -3ابشلللهاد قلى الرجعة ،ليس اإلشلللهاد قلى الرجعة شلللرط ل لللحعها قند
الجمه ر.
*****
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المبحث الثالث:
 -1التطليق للعلل:
َّ
إن ال ّطمق يف اإل مد ألد ُش ِر ّع يمً لمشنمي ا عحنمت بين الزوجين،
لا لل سنوع يف يلها لحاوبي اإلصللمح ورأب ال ّ لدع الذي يرد سلس األ للر
الم د والريمة.
ّ
الرجل الذي سع د قليه لعمل لضلللاره وسبعاسه المادية ،لن
إن الطمق يف يد ّ
لهر ،ونوقلة قد  ،و لا قليله أن يبلذ له لجلدد ًا إذا أراد الزو لن مير لطلقعله.
وكذلس يمنن ان سن ن ال ُور ّألة بين الزوجين ،نعيجة اسواق رإلللاوي بين الزوجين
قلى إاا الحيا الزوجية بالمخالعة ،العي سوعدي فيها الزوجة نولللللها بما سبذله
للزو لن بدس ُ
الخلع.
وكنلك يمكن أن تكون ال ُف ْر َقة بحكم القاضااي نتيجة دعوى يتقدم بها أحد

الزوجين إلى المحكماة لتحكم باالتطليق لعلاة ماانعاة من الادخول كاال ُعناج ة

()1

والت خين( )3والجبوب( )4أو علة تجعل استمرار الحياة الزوجية أمر ًا

والخصا
عسااير ًا كالعلل العقلية مثل الجنون أو ال َعتَه أو علة جساامية أو مرا سااار
()2

) (1العنّة :العني ،

الذي ب يشعهي النلا  ،يقاس :رجل قنين بين العنّة.

) (2الخ ا  :أن ين ن الرجل لنزوع الخ يعين.
واجهن قن مير ّن لن النلا .
) (3العيخيذ :يبس اللالراي أ
ّ
) (4المجب ب:

لقط ع الذكر واألنثيين.
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كاالجانام والبرأ أو نحو ذلاك مماا ال ُيرجى ال ُبر مناه أو يحتااج
ومعادي
ُ

الشاافا منه إلى مدة طويلة تزيد على السانة ،األلر الذي يحيل الم د والععاط

إلى ُنور وسباقد ،فم يبقى ألاد الزوجين إب أن يلج إلى القضللللا إلاا العمألة
الزوجية ،العي فقدي ل داأليعها.
الر جل يملس الطمق ،فلل ُسعط نه يق طل العّطليق،
وألد يق س ألاول :إن ّ

يف لثل الحابي المشللللار إليها ،وألا المرأ العي ب سملس إيقاع الطمق بإرادهتا
الحق يف أن سطل لن المحنمة العطليق...
المنورد  ،فينبغي إقطاؤ ا َّ
والج اب قلى ذلس ،أن الطمق الذي ي ألعه الزو بإرادسه المنور َّد يرتس
قليه يق ق لادية للمط ّلقة ألد ين بحملها ،لع إن اللللللب يرجع ب إلى المرأ

ذاهتا ،فنان لن العدس أن ُيعطى الرجل أيضلللل الحق يف طل العطليق للعلل ،إذ

ين ن لن المحعمل أن يعويه القضللللا لن بعض سلس الحق ق المادية المرتسبة

الجمه ر لن الوقهللا  ،فلنللل لن الزوجين طلل
قليلله للمرأ  ،و للذا أل س ُ
العوريق إن ّو ّجد ب للللاي به ق لة ب يلللللع طاع لع ها ا للللعمرار الح يا الزوج ية
المشرتكة.
بقي أن نشااااير إلى أن الحكم بالتفريق للعلل ُيعتبر فسااااخً عند الشااااافعية

والحنابلة ال طالقً وعند الحنفية والمالكية يعتبر طالقً با نً ال فسااااخً .فإذا

هبت للقاإلللللي الناظر يف دق ى العّوريق للعلة ،أن سلس العلة لعمننة ،وب يرجى
لنها ُبر  ،و ُيعرف ذلس لن أ ل الخو لن األطبا األخ للللاويين -كان لن يق
القا إلي أن ّيحنل بالعوريق للحاس ،وإذا سب ّين للقا إليان العلة العي طل العوريق
بلببها لما يمنن الو لنه ،فإنه يؤجل الق ضية نة ألبل أن يحنل بالعوريق ،فإذا

ل ضت اللنة الم ضروبة أجمً لعلس الق ضية ولل يوأ المدقى قليه الم اب لن
سلس العلة ينل القاإلي بالعوريق.
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التطليق للشقاق والضرر:
التفريق للضرر:
قرف قلما الوقه الضللللرر الذي يلحق الزوجة لن وجها ويبيح لها طل
ّ

العوريق بلللللببه بينه " :كل لا يلحق األذى أو األلل ببدن الزوجة أو نولللللها أو
يعرإلها للهمي".
ويمكن تقساااايم الضاااارر المبرر للتفريق بين الزوجين والني يصاااادر من
الزوج ضد زوجته إلى قسمين أو نوعين:
األول :ضرر مادي وهو كل ما يلحق األذى ببدن المرأة ومنه ضربها باليد
أو بآله ،وبإيدام جرح يف بداا أو كدلة أو كلللللر ونح ذلس ،ولن الضللللرر
المادي إلحاق األذى ببدن المرأ بغير الضرب ب يج فعله شر ًا ويلحق األذى
ببدن المرأ .
الثاين :ضرر معنوي أو نفسي وهو كل ما يلحق األلم يف نفس الزوجة ومنه
إسماعها الكالم القبيح من سب وشتم لها ولواليها ،أو سشبيهها بما يععو شعم
لها لثل سشللللبيهها بالنل أو الحمار أو سشللللبيه والديها بذلس .ومن الضاااارر
المعنوي أيضً ترك الكالم معها أو ترك المبيت يف فراشها دون وجه حق وهو ما
يسمى بالهجر ،ولنه أيض سري وط ها دون لور شرقي لثل لرإله ،لن الضرر
المعن ي لا ين ن بممهر الزو لثل إظهار العب س لها وسقطي الحاجبين يف
ل اجهعها ورفع ال ل ي قليها ،وقدد اإلصلغا لحديثها لعه كين يعشلامل قنها
بشي لا أو يرتكها سعنلل ويمضي.
والضرر بن قيعه ل يور طل العوريق أو ب؟
صلللرح المالنية بج ا العوريق للضلللرر ،كما ذكر ميره لن الجمه ر طل
العوريق لبعض أن اع الضرر.
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لللح الق لين قند
أصل ّ

العطليق للشللللقاق والضللللرر ،ألاس به اإللاد لالس ،و
الحنابلة ،وأ إلحى لقرر ًا يف أل انين األي اس ال شخ ية المعم س هبا يف كثير لن
البمد العربية.
ذلس أن الحيا الزوجية س للللبح بالشللللقاق والنزاع الملللللعحنل جحيم
وشللقا ً  ،والشللقاق الملللعحنل بين الزوجين ،لجلبة ألإلللرار كبير  ،ب يقع للر
ألر ا قلى الزوجين فقط ،بل يععدا ا إلى ّ
الذرية ،وإلى آخرين لمن له قمألة
ألرابة ،واهلل لللبحانه وسعالى يقرر يف ألرآنه الخالد ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﭼ.
ولقد ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبداهلل بن عباس ُ
وشريح
القاضااااي :أن حق الحكمين مطلق يف اإلصااااالح عند اإلمكان ويف التفريق حين
تعنر اإلصااااالح ويةيد هنا النظر قوله تعالى :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ

(البقرة ) ٢٢٩ :فإذا فات اإلمساك بمعروف تعين التسريح بإحسان.
ول ن كان الزوج يملك إيقاع الطالق بإرادته المنفردة حين مشاكسة الزوجة
له وإِِضاارارها به وإِصاارارها على النشااوز فإن من العدل-أن ُيعطى الحق يف رفع

األمر إلى الحاكم كي يحكم له بالتفريق لل شقاق وال ضرر مع إعفا ه من كل أو

بعم الحقوق الزوج ية ال ماد ية المترت بة عل يه لزوج ته الم عاندة المشاااااكسااااة
الناشااازة ويكون لجو ه إلى القضاااا بطلب التطليق للشاااقاق والضااارر بمثابة
تفويم ضااامني منه للقاضاااي بتطليقها حين العجز عن ِ
اإلصاااالح كما يكون
لجو الزوجة إلى القضااااا بطلب التطليق للشااااقاق والضاااارر حينما تسااااتمر
ِ
اإلسااا ة من الزوج ويتعنت يف عدم طالقها يكون طلبها التفريق للشااقاق بمثابة

تفويم ضمني منها أيضً بمخالعة إِلزامية.
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رأي الفقها يف التفريق للشقاق:
لل يجز الحنوية والشللافعية والحنابلة العوريق للشللقاق أو للضللرر لهما كان
شلللديد ًاّ ،
ألن دفع الضلللرر قن الزوجة يمنن بغير الطمق ،قن طريق رفع األلر
إلى القاإلي ،والحنل قلى الرجل بالعيدي يعى يرجع قن اإلإلرار هبا.
وأجا المالنية العوريق للشللقاق أو الضللرر ،لنع للنزاع ،ويعى ب س للبح
الحيا الزوجية جحيم وبم  ،ولق له  “ : -‘-ال ضرر وال ضرار”.

وينا قليه سرفع المرأ ألر ا للقاإلي ،فإن أهبعت ال ضرر أو صحة دق ا ا،

طلقها لنه ،وإن قجزي قن إهباي الضللرر رفضللت دق ا ا ،فإن كرري اإلدقا
بعث القاإلي ينمين :ينم لن أ لها وينم لن أ ل الزو  ،لوعل األصلح
لن جمع وصلح أو سوريق بع ض أو دونه ،لق له سعالى :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (النساء. )٣٥ :
واسوق الوقها قلى أن الحنمين إذا اخعلوا لل ينوذ أل لهما ،واسوق ا قلى أن
أل لهما يف الجمع بين الزوجين نافذ بغير س كيل لن الزوجين.

شروط الحكمين:
أن ين نا رجلين قدلين خيرين بما يطل لنهما يف ذه المهمة ،ويلللعح
أن ين نلا لن أ لي الزوجين ،ينمل لن أ لله وينمل لن أ لهلا بنأ اآليللة
اللللابقة ،فإن لل ين نا لن أ لها بعث القاإلللي رجلين أجنبيين ،ويلللعحلللن أن
ين نا لن جيران الزوجين لمن لهما خو بحاس الزوجين وألدر قلى اإلصمح
بينهما.

نوع الفرقة للشقاق:
الطالق الني يوقعه القاضي للشقاق طالق با ن ألن الضرر ال يزول إال به
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ألنه إذا كان طالقً رجعيً تمكن الزوج من مراجعة المرأة يف العدة والعودة إلى
الضرر.
ويف إلللل

ذه المبادى  ،نلخأ األيناد المععلقة هبذا الن ع لن العطليق

الذي ين ن بحنل لن المحنمة فيما
 -1قلى القاإلللي أن ينل

آي:

طال العوريق للضللرر بيان لا يعذرع به لن اإلللرار،

بين ُيو ِّ لل ال ألاوع ،فإن كانت لن الجلللالى بحيث ب يمنن لعها ا للعمرار
يدقيِه بالب ِّي نة الشللللرقية ،فإن لل يلللللعطع
ِّ ّ
الحيا الزوجية ،ك ّل وه اهباي لا
أجل القاإلي الدّ ق ى ،ألمً بالم الحة
المدقي اهباسه ،وج كان أو وجة َّ
بين الطرفين لد لنا بة.
 -2فإِن لضلللت المد  ،ولل يعل ال للللح ،بذس القاإللللي جهده ،يف إصلللمح ذاي
البين وسقر ي وج هاي النمر ،وإِأل ناع طا ل العوريق بالرج ع قن دق اه،
لعل اهلل يحدم بعد ذلس ألر ًا.
 -3فإِن لل يعمنن القاإلللللي لن ذلس ،لللليس القاإلللللي الطرفين قما إذا كان يف
أ لهما لن ي للللح لععيينه ينم  ،وإن سبين له أنه ليس لن أ ل الطرفين لن
ي لللللح لمهمة العحنيل أواقعذر ال للللالح ن للعحنيلّ ،ق ّي ّن الحنمين لن
األبللاقللد ،لمن ُي ه ُق ا بللدينهل وألللانعهل ،وألللدرهتل قلى اإلصللللمح ألللدر

اإللنان.

إجرا ات التحكيم:
يجعمع الحنمان لع الزوجين يف لجلس قاولي ،ب يحضللللره إب الزوجان
ولن يرى الحنمان ل لللللحة يف يضلللل ره المجلس العاولي ،وين ن المجلس
العاولي األوس الذي يعقده الحنمان بإِشللللراف القاإلللللي ،فيشللللرح القاإلللللي
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حلن أن ُيحلوهما اليمين قلى ان يق لا بمهمعهما بعجرد
للحنمين لهمعهما ،و ّي ُ
ونزا ة ،وذلس ياد يف بعث الثقة لدى الطرفين.

بعد المجلس العاولي األوس ،يعابع الحنمان لهمعهما بع قد لجلس قاولي
آخر ،أو لجالس قاولية لععدد يف الزلان والمنان.
ويحسن بالحكمين أيضً األناة ومعالجة خالف الطرفين بالمحكمة حتى
تعسااار إصاااالح ذات البين أو ج
تعنر قدَ م تقريرهما إلى المحكمة متضااامنً
إذا ج

أنهما اجتمعا بنا على تعيينهما حكمين يف القضااااية رقم ...وع قدا المجلس
العا لي األول بإِشااااراف المحكمة وبعد أن َقبِال مهمة التحكيم وحلفا اليمين
المدلى بها يف هنه القضااااية وبنال جهدهما يف
المطلوب اسااااتمعا إِلى األقوال ُ
إصاااالح ذات البين وعقدا عدة مجالس عا لية لهنا الغرا ولم يتوصاااال إلى
طا ل لنلك فقد قررا التفريق بين الطرفين بطلقة با نة علمً ب ن ِ
اإلسااااا ة-

كلهااا أو أكثرهااا -من(...أي من الزوج أو من الزوجااة) وال ينبغي أن ياانكر
الحكمان يف تقريرهما األسااااباب التي َبنيا عليها قناعتهما بالنتيجة التي توصااااال
إليها.
والمحنمة بعد ورود العقرير إليها ،لها أن سيخذ به فعقرر س ديقه ،كما سقرر
باق لها يف

ل لللير المهر ،ولا ألبضلللعه الزوجة لن وجها نعيجة الزوا  ،ولا
ذلة الزو  ،فإِن كانت ِ
اإل لللا كلها أو أكثر ا لن الزو  ،ينمت بالعوريق بين
الطرفين بطلقة باونة ،س للللديق لعقرير الحنمين ،لع بقا لا كانت الزوجة ألد
ألبضللللعه لها ،وبقا يقها فيما

باق لها يف ذلعه ،كمً أو بعضلللل  ،وإن كانت

اإل للللا كلها أو أكثر ا لن الزوجة ينمت بالعوريق بين الزوجين ،بطلقة باونة
س ديق لعقرير الحنمين لع برا ذلة الزو لن المهر كمً أو بعض .
ذا وب بد لن اإلشلللار إلى أن دق ى العوريق للشلللقاق والضلللرر ب للليما
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يينما سن ن الزوجة ي طالبة العوريق ،األ س ب بدَّ وأن سنعهي الدق ى إلا إلى
ل للللالحة بين الطرفين ،وق د الحيا الزوجية بينهما،وإلا أن يقنع الحنمان
الزوجة بالرج ع قن طلبها العوريق ،وسجميد ال إلللع ،لعل اهلل يحدم بعد ذلس
ألر ًا ،وإلا أن ُيقررا العوريق بنعيجة إصللللرار ا قلى طلبها ،ول لع إلزالها بإقاد
لا كانت ألد ألبضعه إلى وجها المدقى قليه.

وأ لا إب قا ا لدق ى لعل قة ،أو رفض طلب ها العوريق ،ف قد يؤدي إلى ن عاوج
خطير  ،أو ي ألع الزوجللة يف اإلهل أو اإلنحراف ،ويف الحللديللث الشللللري

قن

قبداهلل بن قباس رإلللللي اهلل قنهما ألاس ”:جا ي إلرأ هابت بن أليس إلى النبي
‘ فقالت يا ر لللل س اهلل :هابت بن أليس لا أقع قليه يف خلق وب دين ولنني
أكره النور يف اإل للللمد ،فقاس ر لللل س اهلل ‘ :أتردين عليه حديقته ألالت :نعل
فردي قليه يديقعه فيلره بطمألها فطلقها” (.)1

وقن ابن قباس أيضلللل يف الحنمين أنه ألاس " :فإن اجعمع ألر ما قلى أن
يورألا أو يجمعا فيلر ما جاوز".

-3التطليق لعدم اإلنفاق:
ألبل البد ناي لبادئ قالة يف النوقاي:
-1لعنى النوقة وأ باهبا :النوقة لن اإلنواق و

اإلخرا  ،وب يلععمل إب

يف خير ،وجمعها نوقاي .و ي لغة :لا ينوقه اإلنلان قلى قياله ،و ي يف األصل
الدرا ل لن األل اس ،وشرق

ي كواية لن يم نه لن الطعاد والنل واللنن،

) - (1رواه البخللاري ،يللديللث رألل ،6-5-4-،5273 :كعللاب :الطمق ،بللاب :الخلع وكي
الطمق فيه.
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وقرف

ي الطعاد .والطعاد :يشللمل الخبز واألدد والشللرب .والنلل  :اللللرت

والغطا  .واللنن :سشمل البيت ولعاقه ولرافقه لن همن الما ود ن الم باح
وآلة العنمي

والخدلة ونح ا بحل العرف.

والنفقة قسمان:
لونللللان قلى نولللله إذا ألدر قليها ،وقليه أن يقدلها

-1نوقة سج

قلى نوقة ميره ،لق له ‘ “ :أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غني واليد

خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني
العليا ٌ

وإما أن تطلقني” (.)1

-2ونوقة سج قلى اإلنلللللان لغيره ،وأ للللباب وج هبا همهة :الزوجة،
والقرابة ،والملس.
الحق ق ال اجبة بالزوجية :و ي لللبعة :الطعاد ،واإلداد ،والنلللل  ،وآلة
العنمي  ،ولعاع البيت ،واللنن ،وخادد إن كانت الزوجة لمن سخدد.
والقرابة :ي ل ب ين واألبنا لباشللر فحللل دون مير ل ،فعج النوقة
ل ب واألد ،ولل لد ذكر ًا أو أنثى ،وب س ج لل جد وال جد  ،وب ل لد ال لد،
لق له سعالى :ﭽ ﯠ ﯡ ﭼ (البقرة ،( ٨٣ :وأل س اهلل سعالى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜﯝ ﭼ (البقرة.)٢٣٣ :

سبب استحقاق الزوجة للنفقة:
يج قلى المرأ بمقعضلللى ققد الزوا ال لللحيح أن سطيع وجها ،وذلس
بللين سقيل لعلله يف داره العي أقللدّ للا لهللا ،وب سخر لنهللا إب بللإذنلله يين سللدق
) - (1رواه البخاري ،يديث رألل ،5355 :كعاب :النوقاي ،باب :وج ب النوقة.
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ر قليه ب ي لعمعع هبا ميره صيانة

ال ضرور لخروجها ،وأن س ّير نو لها لق
لنل أوبده ولشرفه وقرإله.

والقاقد العالة يف ذه الشللريعة أن "كل لن يبس لم لللحة ميره ولنوععه
فنوق عه واج بة قلى لن كان يبللللله لم لللللح عه ولنوع عه" وإذ كا نت الزو جة
لحب للللة لحق الزو ول لللللحعه ولنوععه وجبت قلى ذا الزو نوقعها العي
سشللللمل لا سحعا إليه لن طعاد وكللللل وللللللنن وفرش وخدلة وكل لا يلزد
لمعيشلللعها قلى يلللل لا جرى به العرف ،فالللللب الذي لن أجله ا لللعحقت
الزوجة النوقة قلى وجها

ك اا لحب للللة لم لللللحعه ،وليس

وياجعها الضلللرورية إلى النوقة ،وليس
وجبت للزوجة لطلق ،

فقر ا

ال للللة والق لللدإلى الم د  ،ولهذا

ا أكانت لللمة أد كانت كعابية ،و ا أكانت فقير

أد منية.

شروط استحقاق الزوجة للنفقة:
تستحق المرأة النفقة إذا تحققت ثالثة شروط:
األول :أن ين ن واجهما بعقد صحيح شرق .
الثاين :أن سن ن الزوجة صالحة لمععة الزو هبا.
الثالث :أب يو ي قلى الزو يقه يف ايعبا للها بغير لور شللرقي[ .كين سمعنع
قن الذ اب إلى دار وجها بلب أنه لل ي فها لا شرط لها سعجيله لن المهر.]...
وتسقط نفقة الزوجة يف الحاالت التالية:
-النش :

لع ية المرأ لزوجها فيما له قليها لما أوجبه له ققد الزوا .

والنوقة سلقط بمنع الزوجة اب عمعاع هبا ّ
ألن النوقة ي لقابل اب عمعاع،
فإذا العنعت قطت قنها النوقة.
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-3الزوجة العاملة:
إذا قملت الزوجة اار ًا أو ليمً خار المنزس كالطبيبة والمعلمة والمحالية
والممرإلة وال انعة :فلهما أيناد:
إذا رإلللي الزو بخروجها ولل يمنعها لن العمل ،وجبت لها النوقة ،ألنايعباس الزوجة يق للزو  ،فله أن يعنا س قنه.
إن لل يرض بعملها ،واا ا قن العمل لع ذلس خرجت لن أجل العمل،للللقط يق ها يف النو قة ،ألن ابيع باس يف ذه ال حا لة ناألأ مير كا لل ،فل
لمت المرأ نولها بالليل دون النهار أو قنلهه فم نوقة لنقأ العلليل )1( .وب
يحق لها أن سشللللرتط يف العقد البقا يف قملها ،فهذا الشللللرط فا للللد للغى قند
الحنوية ،والعقد صحيح ،وألاس المالنية صح ذا الشرط ولننه لنروه وب يلزد
ال فا به ،ولن نه يلللللع ح  ،ف له أن يمنع الزو جة لن الع مل ،فإن رفضلللللت
اب عجابة لمطلبة كانت ناشز ًا ،يلقط يقها يف النوقة.
وصحح الحنابلة أيض

ذا الشرط وأوجب ا ال فا به ،فم ين ن للزو أن

يمنع المرأ لن العمل ،ول لنعها فم سن ن ناشز .
وأل اقد الشللللافعية :سيبى لثل ذا الشللللرط ،ألن المذ
الزوجة سج

الجديد أن النوقة

بالعمنين العاد ،ب العقد ،وأن الخرو لن بيت الزوجية بم إذن

لنه ،نش لنها،

ا أكان لعباد كحج أد ب ،ويلقط النش نوقعها لمخالوعها

ال اج قليها ،وأاا ل لننت لن ال ط ولنعت بقية اب للعمعاقاي ،كان ذلس
نشلل ًا )2( .فم نوقة للناشللز ،ألا قدد اب للعمعاع ل ج د قذر لثاس :وج د ألروح
) - (1الدر المخعار.891 /2 :
) - (2الزييلي ،و بللة ،الوقلله اإل للللملي وأدلعلله ،7 ،بيروي ،دار الونر اإل للللملي ،ط،3
 1409ل1989/د ،ص .793 -792
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ألرب فرجها ،أو العهاباي ياد  ،فم سلقط نوقعها ،لن األقذار :لرض يضر لعه
ال ط .
والنش أيض خرو المرأ لن بيت الزو بم إذنه ،أو ور ا بم إذنه ،أو
إيرالها بالحج بغير إذنه ،فه ن ش  ،إب لل ضرور أو العذر ،كين ي شرف البيت
قلى ااداد ،أو سخر لبيت أبي ها لزيار أو قياد  ،فيعد خروجها قذر ًا ،وليس
ناشز ًا.
وألا اللللور بإذن الزو  :فقد ف للل فيه الشللافعية .فقال ا :إن كان اللللور لع
الزو أو لحاجعه ،فم سلقط نوقعها به ،وإن كان لحاجعها فعلقط يف األظهر وب
يعد نش ًا.
وب يعد نشلل ًا قرف يف رأي الشللافعية خرو المرأ يف ميبة وجها لزيار
أألارهبا أو جيرااا أو قيادهتل أو سعزيعهل ،فم سلللللقط نوقعها ،ألن خروجها ب
د ،فإن كان ب

د

قلى وجه الن ش  .وإن لنعت المرأ نو لها قن الزو بال
سط ع ،فال للحيح لدى الشللافعية ّ
أن نقعها سلللقط ،ألاا لنعت العمنين العاد بما

ليس ب اج  ،فلللقطت نوقعها كالناشللز  ،وب يق للزو يف صلل د رلضللان أو
بقضاوه وألد إلاق وألعه وب سلقط نوقعها.
-الرد  :إذا ارسدي المرأ

قطت نوقعها لخروجها قن اإل مد.

أما نفقة الزوجة:
نوقة الزوجة يق أصلللليل لن يق ألها ال اجبة قلى وجها بلللللب ققد
الزوا .
والنوقة ي شرقا :الطعاد والنل واللنن.
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وج هبا :اسوق الوقها قلى وج ب النوقة للزوجة لللللللمة كانت أو كافر
بنناح صحيح .وهبت وج هبا بالقرآن واللنة واإلجماع.
ألا يف القرآن فق س اهلل سعالى :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﭼ (الطالق.)٧ :

ألا اللنة :فق له ‘ :يف يديث يجة ال داع قن جابر “ :اتقوا اهلل يف النسا

فإنهن عوان( )1عندكم أخنتموهن ب مانة اهلل واسااااتحللتم فروجهن بكلمة اهلل
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف” (.)2

شروط وجوب النفقة:
 -1أن سمنن المرأ نولها لزوجها سمنين سال .
 -2أن سن ن الزوجة كبير يمنن وطؤ ا ،فإن كانت صللللغير ب سحعمل ال ط
فم نوقة لها.
 -3أن ين ن الزوا صحيح  ،فإن كان الزوا فا د ًا فم نوقة قلى الزو .
 -4أب يو ي يق الزو يف ايعباس الزوجة بدون لل غ شرقي.

حكم امتناع الزوج عن االنفاق:
أو ً
ب :يف ياس كان الزو ل ر ًا وله لاس ظا ر يعطي القاإلي جو ًا للزوجة
نوقة .وإن لل ينن له لاس ظا ر وكان ل ر ًا ،يبله القاإلي إذا طلبت الزوجة.
) (1أي أ يراي.
) (2رواه لللل ،قن جابر بن قبداهلل-رإلي اهلل قنه.-
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ثانيً :يف حال إعسار الزوج بالنفقة:
قال الجمهور :ال تسااقط النفقة المفروضااة على الزوج بإعساااره بل تصاابح
دي نً عل يه إلى و قت اليسااااار وحين ن ي ذن ال قاضااااي يف رأي الحنف ية للزو جة
باالسااتدانة وإن أبى الزوج وفا دة اإلذن باالسااتدانة؛ أن يتمكن الدا ن من أخن
دينه من الزوج وأن نفقة المسااااتدانة ال تسااااقط بموت أحد الزوجين ويجب
إقراا الزوجاة على من تجااب عليااه نفقتهااا فاإن امتنع فللقاااضااااي أن يحكم
بحسب إنناره.
أما عند الشافعية والحنابلة :فللزوجة أن تفسخ الزواج إذا أعسر بما زاد عن
نفقة المعساار كلها أو بعضااها وال تفسااخ إذا أعساار بما زاد عن نفقة المعساار
ودليلهم على جواز الف سخ حديث أبي هريرة –ر ضي اهلل عنه -أن النبي ‘ قال

يف الرجل ال يجد ما ينفق على امرأته؟ قال" :يفرق بينهما"

()1

وحديث أبي هريرة –رضاااي اهلل عنه -أيضاااً عند النساااا ي الني ورد فيه:
"وبدأ بمن تعول فقيل :من أعول يا رسااااول اهلل؟ قال :امرأتك تقول :اطعمني
وإال فارقني" .وألنه قجز قن اإلللللللاي بالمعروف ،فين ب القاإلللللي لنابه يف
العوريق كما يف الج والعنة ،بل أولىه ألن الحاجة إلى النوقة أولى ،فإنه إذا
هبت للزوجة الولللخ بالعجز قند ال ط –والضللرر فيه أألل -ف ن يثبت بالعجز
قن النوقة والضرر فيه أكثر أولى.
الجمه ر لن الوقها  -المالن ّية والشللللافع ّية والحنابلة -يج للزوجة
ألاس ُ
أن سطل لن القاإلللللي سطليقها لن وجها بلللللب العناقه قن اإلنواق قليها،
لق له سعالى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ  ،وإللللللاي الزو
) - (1أخرجه الدارألطني والبيهقي.
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قن اإلنواق قليها إإلللللرار بالغ هبا ،واهلل سعالى يق س :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﭼ.

فإن كان الزوج الممتنع عن اإلنفاق على زوجته موساااار ًا ولكن ال مال له

ظاهر فهو بنلك ظالم فتطلق زوج ته عل يه ب عد إنناره ما دام متعن تً يف عدم
اإلنفاق.
وإن كان معساار ًا ولم تصاابر الزوجة على إعساااره أمهله القاضااي مدة فإن
مضااات المهلة ولم ينفق طلقها القاضاااي عليه ويقع بهنا الطالق طلقة رجعية
واحدة عند المالكية يحق للزوج أن يرجعها خالل العدة إذا تدارك النفقة فعالً.
وال بد من اإلشااااارة إلى أن الزوجة لو كانت عالمة بإعساااااره قبل الزواج
ورضاااا يت به فليس من حق ها التفريق لع لة عدم اإلن فاق إذ ال ظلم على من
رضيت بزوج معسر.
وكذلس إذا نشلللي اإلقللللار بعد الزوا قن لللب خار قن إراد الزو ،
كلرألة أل اله ،أو ايرتاألها أو مرق بضاوعه ،أول ادر أل اله ،فليس لن العدس
واإلن للللاف أن ُسزاد قليه الننبة المالية بننبة أخرى قاولية ،بعطليق وجعه قليه
جو ًا ،وإنما يؤلر باإلنواق قليها لن سع ج نوقعها قليه لن أألارهبا الم لللرين،
يحق له ان يرجع به يين يلاره.
و ُيععو لا ينوق قليها ّدين قلى الزو
ّ

نشوز الزوج:
يق س الحق بحانه وسعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ [النلا .]128 :
أل له سعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ  ،الخ ف
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أو للللي وإن لل يحدم بعد ،ولنن اإلنلللان ينعمر ذا األلر ...أي إن النشل
لل ي حدم ولنن المرأ س خاف أن س حدم ألد ر س

الحق الحنل قلى لجرد

الخ ف لن النش ب بحدوم النش بالوعل.
لر بنا آنو نش الزوجة وكي
ولقد ّ

قالجه اهلل سعالى الخبير بخلقه ،العليل

بما ي لللللحهل ،ويف ذه اآلياي يعلل اهلل سعالى المرأ كيوية الع للللرف يياس
إصمح ذلس النش  ،كما قلل الرجل فيما بق.
ّ
إن الرجل أخذ المرأ

نن له ،وباي بينهما ل د وريمةه فقد أفضى إليها

وأفضت إليه ،فإن خافت أن يلععلي قليها وجها بالنوقة أو بابيعنار...
أو إلللللاقت لنها ل دسه أو ريمة  ...ذا كله نشلللل  ،وألبل يدوم ذلس
فعلى الزوجللة أن سن ن كيللة وسلحظ لملح الزو فيهللا اب للللععم فععللالج
الملللللي لة ألبل أن سقع فإذا كا نت األ للللباب لن جهعها فعليها أن سعالج ذه
األ للللبللاب وسرجع إلى نولللللهللا وس لللللح األلر .وأل للله سعللالى :ﭽ ﭗ ﭘﭼ

اإلقراض

أنه ب يؤانس الزوجة ،وب يحدهها وب يمطوها رمل أنه يعطيها

كل يق ألها .نا قلى المرأ أن سعالج ذه المللللليلة أيضلللل  .وأل س اهلل سعالى:
ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ ذا اإلصمح ألد ين ن بال قظ
أو أية و يلة سجد ا نافعة ،وإب سرفع األلر إلى لن

أألدر لنها قلى اإلصمح.

فسخ الحاكم:
إذا أقلللر الزو بنوقة المعلللر ،فلها أن سولللخ النناح ،لما روى قن النبي
‘ “ :يفرق بينهما” (.)1
) (1أخرجه الدارألطني (.)297 /3
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وألنه هبت لها الولللللخ بالعجز قن ال ط  ،والضللللرر فيه أألل ،ف ن يثبت
بالعجز قن الوقة ،والضرر فيه أكثر ،أولى:
 -1إن أقلر ببعض نوقة المعلر ،هبت لها الخيار.
 -2إن أقلر بما اد قلى نوقة المعلر لل يثبت لها الولخ.
 -3إن أقلر باألُدد لل يثبت لها الولخه ألن البدن يق د بالطعاد لن مير األدد.
 -4إن أقلر بنوقة النل  ،هبت لها الولخ.
 -5إن أقلر بنوقة الخادد لل يثبت لها الولخ.
 -6وإن أقلللللر بالملللللنن ،فويه وجهان ،أيد ما :يثبت لها الولللللخه ألاا
يلحقها الضلللرر لعدد المللللنن .والثاين :ب يثبته ألاا ب سعدد ل إللللع
سلنن فيه.
 -7إن لل يجد إب نوقة ي د بي د لل يثبت لها الولخ.
 -8إن كان الزو ل ر ًا ،والعنع لن اإلنواق ،لل يثبت لها الولخ ،ألنه يمنن
اب عيوا بالحاكل.
 -9إن اخعاري المقاد بعد اإلعسار لل يلزلها العمنين لن اب عمعاع ،ولها أن
سخر لن لنزلهّ ،
ألن العمنين يف لقابلة النوقة ،فم يج لع قدلها (.)1
هل ق ّن لها أن نولخ ،فلها أن سولخه
 -10إن اخعاري المقاد لعه قلى اإلقلار ّ
ألن النوقة يعجدد وج هبا يف كل ي د ،يعجدد يق الولخ.
 -11إن اخعاري الوللللخ لل يجز الوللللخ إب بالحاكل ،ألنه فللللخ لخعل فيه،
فلل ي للللح بغير الحاكل ،ويف الولللللخ أل بن ،أيد ما :أن لها الولللللخ يف
الحاسه والثاين :أنه يمهل الزو همهة أياد.

*****

) - (1المنها ولغني المحعا  ،445 /3 ،الروإلة .78 /9
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التطليق بسبب غياب السجن أو بسبب الفقدان

التطليق بسبب الغياب أو السجن:
المراد بالغياب نا :انعقاس الزو بدون وجعه إلى ل طن آخر مير الم طن
الذي كان فيه بيت الزوجية.
هل إن الغاو ألد ين ن لعل ّد الم طن و ُيعرف ياله ،وألد ين ن مير لعل د
الم طن وب يعرف ياله.
لللذ ل

اإللللالين لللالللس وابن ينبللل ،ولننلّله قنللد

والعوريق للغيللاب،
الحنابلة ُل ّق ّيد بين ين ن الغياب بغير ُقذر ،بينما لل يشللللرتط المالن ّية أن ين ن
الغياب بغير قذر ،فمذ بهل يف ذه المليلة أو ع لن الحنابلة.

كحنل الغاو  ،يف أن للزوجة طل العوريق
نمهما ُ
األ للللير والمحب س ُي ُ

بي نها وبين وجها األ للللير أو المحب س ،إذ إن الزوجة سعضللللرر يف كلعا يالعي
عمر ط يمً ،وب ي ّح أن سععرض للوعنة أو المع ية.
الغياب ،أو اللجن ،إذا ا ّ
فوي يالة مياب الزو أكثر لن نة ،وبغير قذر ،لع ك نه لعل د الم طن،
ُينذره القا إلي لييخذ ا لعه ييث يقيل أو يعد اليها ،أو ُيطلقها ،فإن ل ضت لهلة

اإلنذار ولل يوعلَّ ،فرق القاإلي بينهما بطلقة وايد .
ويف يا لة الحبس ليس للزو جة ط ل

العوريق إب إذا كا نت لد الحبس

المحن د هبا قلى الزو همم للللن اي فيكثر ،وب بدّ أيضلللل أن يمضللللي قلى
يبله نة قلى األألل.
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التطليق بسبب الفقدان:
والللا الموق د :و

الللذي ب ُيعرف لنللانلله ،كمللا ب ُسعرف ييللاسلله وب

وفاسه،لغيابه وانقطاع أخباره ،ف ُيععو ي َّي با ع حاب الحاس العي كان قليها ألبل
يي ل ًي ،أو ّس ّح ُق ِق وفللاسلله فعمً ،أو الحنل
ال فللا  ،إلى أن ينعهي الوقللدان بع دسلله ّ
باقع باره لي عا ،ف ُيععو ساريخ صللللدور الحنل بال فا
وجعه لنذ صدور الحنل بم سه قدّ ال فا .

ساريخ الم ي ،فعع عدّ

وال لؤاس نا :ل ّيحق لزوجة الموق د أن سطل العوريق بينها وبينه ب لب

الوقدان؟  .فالج اب :نعل إذا ي سضرري ،ويين ذ سقدّ د الدق ى ،و ُيو ل فيها

وفقا لما لر يف الورع الثاين(العّطليق للضرر والشقاق).

وألللا المشللللروع الم يللد لللدوس لجلس الععللاون الخليجي ،فقللد نأ يف
الماد  :112قلى أن لزوجة الموق د أن سطل العطليق بلب الوقدان ،ولنن ب
ُيحنل لها بذلس إب بعد لرور نة قلى ساريخ هب ي الوقدان.

التطليق بسبب اإليال :

الحلِ ُ لطلق  ،يقاس آلى إِ ْل ّي ًة أي يل
اإليم يف ال ّلغةّ :
و يف اإلصللطمح :أن ّيحل الزو  -باهلل أو بي للل لن أ للماوه أو ب للوة
يمينا.

لن صواسه  -يحل

هبا قرف قلى قدد لليس وجعه أربعة أشهر فيكثر.

وال ّمهللار يف اللغللة :ل لللللدر ظللا ر أي جعللل ظهره لمهر اآلخر ،والمهير
المعين ،ويقاس ظا ر قليه أي أقان قليه.
و يف اإلصلللطمح :أن ُي ّشللل ِّبه الزو وجعه ،أو ُي ّشللل ِّبه جز ًا شلللاوع لنها،
بعض يحرد النمر إليه لن أقضا الرأ لحرلة قليه سيبيد ًا ،كي ّله ،أو أخعه.
ولن ألاس لزوجعه أنت لثل ألي ،فه قلى يل نيعه.
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أي لن اسين الحالعين ،يج للزوجة بعد أربعة أشلللهر لن اإليم لن
فوي ِّ
للم لي،
الم لي ،أي لن مير رج ع قن اليمين بالنلللبة ُ
مير يف لن المما ر،أو ُ
ولن مير سنوير -أي إخرا النوار  -بالنلللللبة للمما ر يج للزوجة أن سرفع
األلر إلى ال قاإلللللي ب أل ع طل قة رجع ّية ،وألا يف الم هار فإن ال قاإلللللي ي نذره
بالعنوير قن ال ّمهار خمس أربعة أشللللهر ،فإن العنع لغير قذرّ ،أ ّل ّره بطمألها ،فإن

العنع أيض ط ّلقها قليه.

ولا لن ّ
أن يف اإليم أو اإلظهار ظلم للمرأ  ،وإيذا لها ،إذ يحرلها
شسّ َّ ،
يق هابع لها بم ج ققد الزوا  ،وألد جا اإل لللمد الحني
المرأ  ،وأن للللوها لن سعللللل

فرفع الملل قن

الزو  ،و ّلن ّّعه لن اإل للللا إليها ،فقاس جلت

ينمعلله :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ (البقرة.)٢٢٧ – ٢٢٦ :

التطليق بسبب الظهار:
وألا المهار ،فنان يف الجا لية أشللللد إلللللرر ًا قلى المرأ  ،إذ كان الرجل
يينما يق س لزوجعه :أنت قلي كمهر ألي ،أو نح ذلسّ ،سحرد قليه ابد ًا،وب
سلللعطيع أن سعزو ميره ألنه لل يطلقها ،يعى نزس أل له للبحانه وسعالى :ﭽ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ (املجادلة.)٤ – ٢ :

نزلت ذه اآلياي النريمة ،لعضللللع يدا لذلس الملل ،الذي كان يقع قلى
الزوجة العي يما ر لنها وجها ،واقعوسه لننر ًا لن الق س و ور ًا.
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الم ما ِ ر لنها ألبل أن ُين ِّور قن المهار
ير لت قلى الزو
ُ
ولع ذا ،فقد َّ
بإيدى همم ذكرهتا اآلياي قلى الرتسي  ،و ي:
-1قعق رألبة.
-2فمن لل يجد فعليه صياد شهرين لععابعين ،فإن انقطع الععابع ب لب لا،
ا عين

ال ياد ،وكل ذلس واج ألبل المليس.

-3فمن لل يلللعطع الععق وب ال للياد ،فعليه اطعاد للعين للللنين  ،أكلعين
لشبععين لن أو ط لا ُيطعل أ له.

فإن سضللللرري الزوجة لن قدد إخرا النوار  ،كي ّ
سحل لها المعاشللللر

الزوجيللة ،رفعللت األلر إلى الحللاكل ،فيلليلره بللالعنوير قن المهللار خمس لللد
يحدد ا له ،فإن العنع أيضلللل طلقها قليه طلقة باونة ،ولا ذلس إب لمنع العبث
بالعمألة الزوجية العي نمري إليها الشللريعة الغرا نمر الرقاية والعنريل،ولمنع
الملل الذي كانت سععرض له المرأ ألبل اإل مد.
*****
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الفصل الخامس:
الضوابط الشرعية إليقاع الطالق

المبحث األول :تعريف الفسخ والفرق بين الطالق والفسخ
المبحث الثاين :تعريف الخلع والفرق بين الطالق والخلع عند األ مة
المبحث الثالث :الطالق بين الحظر واإلباحة.
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المبحث األول:
تعريف الفسخ والفرق بين الطالق والفسخ

تعريف الفسخ:
الو لخ يف ل لان العرب( :)1واس المو ل قن ل إلعه ،...ويقاس :ف لخت
البيع بين البيعين والنناح فانولخ البيع والنناح أي نقضعه فانعقض.
ويف ابصطمح :يل رابطة العقد وبه سنهدد آهار العقد وأيناله العي نشيي
قنه.
وهبذا يقارب الطمق ،إب أنه يخالوه يف أن الولللخ نقد للعقد المنشللم لهذه
اآلهار ،ألا الطمق فم ينقض العقد ،ولنن ينهي آهاره فقط(.)2

الفرق بين الفسخ والطالق:
لن خمس الععري واي العي أورد نا ا يعضللللح أن ناي فرو أل بين الولللللخ
والطمق و ي:

( )1للان العرب ،3 ،ص .44
( )2الم

قة الوقهية ،29 ،ص .5
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( .1الولخ نقض للعقد لن أ ا ه وب يرتس قليه شي لن الحق ق للزوجين
ألا الطمق فم ينعقض العقد إب بعد الطلقاي الثمم أو البين نة النوى.
ويرتس قليه يف الحاس الرجعية قد قلى المرأ ونوقه قلى الرجل.
 .2الولللخ ين ن إلا بلللب يابي طاروة قلى العقد سنايف الزوا  ،أو يابي
لقارنة للعقد سقعضللللي قدد لزوله لن األصللللل كين ينور أيد الزوجين أو
ييبى اإل مد ،أو يعبين أن ناي رإلاق للللل كان لجه ً
ب للللل بينهما ،أو خيار
أوليا المرأ العي سزوجت لن مير ك

...

ألا الطمق فم ين ن إب بنا ً قلى ققد صحيح ب د.
 .3الولخ ب ينقأ قدد الطلقاي ،ألا الطمق فينق ها.
 .4إذا سل الوللللخ ألبل الدخ س فم ي ج للمرأ شلللي لن المهر ،ألا الطمق
ألبل الدخ س في ج لها ن

المهر)(.)1

متى تكون الفرقة فسخً ومتى تكون طالقًً؟
لذ

الشافعية:

أن فرألة النناح طمق وفلخ :فالطمق أن اع:

الطمق المعه د صراية أو كناية ،والخلع ،وفرألة اإليم  ،والحنمين.
والولللخ أن اع للبعة قشللر :فرألة إقلللار لهر ،وإقلللار نوقة أو كللل أو
للللللنن بعد إلهاس الزو همهة أياد ،وفرألة اللعان ،وفرألة قي ب بعد رفع األلر
إلى الحاكل ،وهب ي العي  ،والولخ ف ري إب العنّة فعؤجل نة لن ي د هب هتا،
ووط شللللبهة ك ط أد وجعه أو ابنعها ،أو رد أيد الزوجين ،وفرألة رإلللللاع
بشرط ك نه خمس رإلعاي لعورألاي ألبل لضي ي لين.
( )1الزييلي ،و بي ،الوقه اإل ملي وأدلعه ،7 ،بيروي ،دار الونر ،ط 1989 / 1409 ،3د،
ص  348ل .349
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المبحث الثاين:
تعريف الخلع والفرق بين الطالق
والخلع عند األ مة:

تعريف الخلع:
الخلع :جا يف الم لللل باح المنير ( خال عت) المرأ بعل ها إذا اق عدّ ي ل نه
وطلقها قلى الودية (فخلعها)

خلع واب للل (الخلع) بالضللل و

ا للععار

لن خلع الل باس ألن كل وا يد لنه ما ل باس لآلخر فإذا فعم ذ لس ف نين كل
وايد نزع لبا لللله قنه( ،)1لما كان ّ
كل وايد لن الزوجين كاللباس لآلخر ،كما
ورد يف أل له سعالى :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ [البقر .]187 :

وقر فه للللللان العرب( :)2خلع الرأسه خلع بالضللللل ،وخمق فاخعلعت
ّ
و خالع عه أ الع ها قن نوللللله وطلق ها قلى بذس لن ها له ،فهي خالع واب للللل
الخلعة...
( )1الم باح المنير ،ص .178
( )2للان العرب ،8 ،ص .76
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و

يف ابصللللطمح :إ الة للس النناح بلوظ الخلع ،أو لا يف لعناه لقابل

ق ض سلعزد به الزوجة أو مير ا للزو (.)1
وألد ذ

الحنوية( :)2إلى أن إ الة للس النناح المع ألوة قلى ألب لها ،بلوظ

خلع أو لا يف لعناه.
وقند المالنية( :)3الطمق بع ض ،لللل ا أكان لن الزوجة أد لن مير ا لن
ولي أو ميره ،أو

بلوظ الخلع.

وقند الشافعية(:)4

فرألة بين الزوجين بع ض بلوظ طمق أو خلع ،كق س

الرجل للمرأ  :طلقعس أو خالععس قلى كذا فعقبل .ألا قند الحنابلة( :)5ألال ا:
الخلع :فراق الزو الرأسه بع ض ييخذه لنها أو لن مير ا بيلوا لخ

صة.

حكم الخلع:
الخلع إلرب لن الطمق له ص ر سخ ه ،والخلع جاوز قند أكثر العلما ،
لحاجة الناس إليه ب أل ع الشقاق والنزاع وقدد ال فاق بين الزوجين وسعذر قلى
الم لحين لن أ لهما أن ي فق ا بينهما ،فقد سبغض المرأ وجها وسنره العيش
لعه أل باب ج لدية ُخلقية أو ّخلقية أو دينية أو صحية لنو أو إلع أو نح
ذلس ،وسخشى أب سؤدي يق اهلل يف طاقعه ،فشرع لها اإل مد يف ل ا ا الطمق
( )1الم

قة الوقهية ،9 ،ص .6

( )2ياشللللية رد المخعار قلى المخعار ،3 ،بيروي ،دار الونر1999 / 1386 ،د ،ص .439
وشرح فعح القدير ،ص  .199والروإلة  ،374/7لغني المحعا .262 /3
( )3ال للاوي ،أيمد بلغة اللللالس ألألرب الملللالس ،1 ،بيروي ،دار الونر ،ب ي ،ص  409ل
.410
( )4الشربيني ،الخطي  ،لغني المحعا  ،3 ،ص .262
( )5ابن ألدالة ،المغني ،7 ،ص .67
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الخاص بالرجل طريق للخمص لن الزوجية ،لدفع الحر قنها ورفع الضلللرر
قنها ،ببذس شللللي لن الماس سوعدي به نولللللها وسعخلأ لن الزوا  ،وسع ض
الزو لا أنوقعه يف

بيل الزوا هبا)( .)1ألاس سعالى :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 [البقر .]229:
وألاس سعالى :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 [البقر ]228:
يف يديث ابن قباس« :أن الرأ هابت أست النبي ‘ فقالت :يا ر للل س اهلل،
هابت بن أليس ،لا أقع قليه يف خلق وب دين ،ولنني أكره النور يف اإل للللمد،
فقاس ر ل س اهلل ‘ :أتردين عليه حديقته ،ألالت نعل :ألاس ر ل س اهلل ‘ :اقبل
الحديقة وطلقها تطليقة»(.)2
وذ لس ّ
ألن المرأ إن طلبت الطمق لن وجها بغير للللب فحراد قليها
راوحة الجنة ،فعن ه بان –رإلي اهلل قنه -ألاس ر س اهلل “ : -’-أيما امرأة
س لت زوجها الطالق من غير ما ب س فحرام عيها را حة الجنة” (.)3

( )1الزييلي ،و به ،الوقه اإل ملي وأدلعه ،7 ،ص .
( )2رواه البخاري 68 ،لللللللل كعاب الطمق 12 ،لللللللل باب الخلع وكي

الطمق فيه ،يديث رألل

(.)5273
( )3رواه ابن لاجه وأب داود والرتلذي.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مدى الحق الديني يف طالق الرجل أحكام الطالق

202

الفرق بين الطالق والخلع عند الحنفية:
( 1ل بالخلع يقع طمأل باون  ،ألا الطمق قلى لاس فين ن رجعي .
 2ل بالخلع سلللللقط يق ق المرأ يف النوقة الماإلللللية المعجمد أهنا الزوا ،
والمهر ،وسبقى نوقة العد  ،ألا الطمق قلى لاس فم يلللللقط به شللللي لن
يق ق الزوجين.
 3ل اخعل

ينقأُ به قدد
الوقها يف ك ن الخلع طمأل باون أد فللللخ  ،و ل ُ

الطل قاي ولننهل اسوق ا قلى أن الطمق قلى لاس

ينقأُ
طمق باون
ُ

قدد الطلقاي)(.)1

أما بالنسبة للخلع:
 -1ب رجعة يف الخلع والعد فيه ييضة وايد .
 -2الخلع فلخ وليس طمأل .
 -3الخلع يعل بالرتاإلي أو بالعقاإلي.
 -4الشقاق لن ألبل الزوجة كاف يف الخلع.
 -5يحرد قلى الزو اإل ا إلى الزوجة لعخعلع.
 -6يج الخلع يف الطهر والحيض وب يعقيد وأل قه ب ألت.
 -7الخلع يجعل ألر المرأ بيد ا.
 -8وب يحق للزو يف ياس كره وجعه أن يملنها ويضيق قليها يعى سوعدي
لنلله .ألللاس سعللالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [النلا -20 :
( )1الزييلي ،و به ،الوقه اإل ملي وأدلعه ،7 ،ص  504بع رف.
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 ،]21وألللاس سعللالى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ

[النلا  ،]19:وسيوس أن الوايشة المبينة
 -9يف ياس الخلع سلللللقط المرأ قنها نشلللل

الزنا نا.
ا للزو  ،فيحق لها أن سطل

الخلع لن الزو إن كانت له كار ة ،وسخشللى أب سؤدى يق اهلل يف طاقعه،
فشلللرع لها اإل لللمد طريق للخمص ،ولدفع الحر قنها ورفع الضلللرر
قن ها ،ب بذس شللللي لن ال ماس سو عدي هبا نوللللل ها وسعخلأ لن الزوا ،
وسع ض الزو لا أنوقعه يف بيل الزوا لها.
ينمه الشلللرقي :يللللن للرجل إجابة المرأ للخلع إن طلبعه ،لق لللة الرأ
هابت بن أليس المعقدلة ،إب أن ين ن للزو ليل ولحبة لها ،فيلللعح صللو ا
وقدد افعداوها .وينره للمرأ لع ا عقالة الحاس.
صلليغة الخلع سعحقق لعناه :خالععس أو خلععس قلى كذا في للدر اإليجاب
لن الزو أو وكيله أو وليه الخلع لقابل اإلبرا لن نوقة العد :
ي ح الخلع يف لقابل إبرا المرأ وجها لن نوقة العد  ،ويوأ الزو لنها،
وي للح الخلع يف لقابل إ للقاط يق اللللننى لد العد  ،وب يلللقط يقها ،ألن
لللننى المععد يف بيت الزوجية واج شلللرقي ،ب يملس الزو إ لللقاطه ،وب
سملس الزوجة أن سعويه لنه لق له سعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ (الطمق ،)1 :لنن إذا الزلت المرأ أن سدفع أجر
البيت لن لالها ،في ح لها أن سعوي الزو لن ذه األجره.
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مالحظة( :)1إذا كان الشللللقاق الذي أراد أن يلللللعبدس لنها وجة أخرىه فإنه
يحرد قليه أن ييخذ لنها شلللي أصلللمً ألليمً كان أو كثير ًا ،واألفضلللل أن يطلقها
بغير ق ض ،ألنه إن أخذ لنها شي كان ألد جمع قليها بين خليعين لننرسين.
أحداهما :إيحاشها بورألة ب شين لها فيها.
الثانية :إر األها بدفع البدس.
ويف للذه الحللالللة ورد أل للله سعللالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ

[النلا .]20 :

*****

( )1قبد الحميد ،لحمد لحي الدين ،األي اس الشلللخ لللية يف الشلللريعة اإل لللملية ،دار النعاب
العربي ،بيروي 1404 ،ل1984 /د ،ط ،1ص .321
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المبحث الثالث:
الطالق بين الحظر واإلباحة:

األصل يف الطالق:
اسجه الوقها يف الحنل قلى أصللللل الطمق اسجا ين :فمنهل لن ألاس إنه
اإلباية ،ولنهل لن ألاس األصل يف الطمق الحمر.
ابس جاه ا لذي يق س باإل با ية« :

اس جاه جمه ر الوق ها ا لذين ألال ا إن

األصللللل يف الطمق اإلباية وألد يخر قنها أي اس يق س القرطبي يف سوللللليره:
(دس النعاب واللنة وإجماع األلة قلى أن الطمق لباح مير لحم ر)(.)1
وألد ا للللعدل ا قلى أل لهل ذا ب ياي وأياديث .فمن أدلة القرآن النريل
ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ ( .)2وأللل للله:
ّف ّط ِّل ُق ُ َّن ل ِ ِعدَّ سِ ِه َّن﴾(.)3

( )1القرطبي ،لحمد بن أيمد ،الجالع أليناد القرآن ،3 ،بيروي ،دار إييا الرتام العربي،
1985 / 1405د ،ص .126
()2

ر البقر  :اآلية.236 :

()3

ر الطمق :اآلية .1
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ألا لن الللللنة ،فقد ا لللعق ا لن قمل ر للل س اهلل ‘ قندلا طلق وجعه
يعى نزس ال يي يق س للله راجعهللا فللإاللا صلللل ّ الللة أل الللة والنبي ‘ ب يوعللل
المحم ر.
كما لن سطليق صحابة الر

س ‘ وجاهتل دون بيان ل لب الطمق فلل

يننر الر س قليهل ذلس ،فدس قلى أنه لباح)(.)1
ولثللله أل س اإللللاد الغزالي يف الطمق( :وليعلل أنلله لبللاح ،ولننلله أبغض
المباياي إلى اهلل سعالى ،وإنما ين ن لباي  ،إذا لل ينن فيه إيذا بالباطل،
ولهما طلقها فقد آذا ا ،وب يباح إيذا الغير إب بجناية لن جانبه ،أو بضللللرور
لن جانبه ،ألاس اهلل سعالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ)(.)2
(وأبغض الحمس إلى اهلل( :أبغض) أفعللل سوضلللليللل بمعنى الموع س لن
البغض و

شللللاذ ولثله أقدد لن العدد إذا افعقر (الحمس) أي شللللي الجاوز

الوعل (إلى اهلل الطمق) لن ييث أنه يؤدي إلى ألطع ال صلة ويل أليد الع مة
المؤدي لقلة العنا للل الذي به سنثر األلة ب لن ييث يقيقعه يف نوللله فإنه ليس

بحراد وب لنروه أصللللالة ،إنما يحرد أو ينره لعارض ،وألد صللللح أن النبي ‘
طلق و

ب يوعل لنرو .

( )1اإللاد لحمد كماس الدين ،وال شافعي ،جابر ،ل لاول األي اس ال شخ ية ،بيروي ،لن ش راي
الحلبي الحق ألية2003 ،د ،ص .351
( )2الغزالي ،أب يالد لحمد ،إييا قل د الدين ،2 ،بيروي ،شركة دار األرألل بن أبي األرألل،
1998 / 1419د ،ص .67
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البغض يف إيقاقه يف كل وألت لن مير رقاية ل ألعه الملن ن وا عمهر بخو:
«لا باس أأل اد يلعب ن بحدود اهلل طلقعس راجععس طلقعس راجععس».
وألاس العراألي فيه :إن بغض اهلل للشللللي ب يدس قلى سحريمه لن نه بالحل
قلى إهباي بغضلللله له ،فدس قلى ج ا اجعماع األلرين بغضلللله سعالى للشللللي
وك نه يم ً
ب وأنه ب سنايف بينهما وأي األشلللليا إلى الشلللليطان العوريق بين
الزوجين)(.)1
(ألا أدلة الوريق اآلخر للللللل القاولين بالحمر للللللل أيضللل ليخ ذ لن النعاب
واللللللنة .الدليل القرآين األوس فه أل له سعالىّ :فإِ ْن ّأ ّط ْعنّ ُن ْل ّفمّ ّس ْب ُغ ْا ّق ّل ْي ِه َّن
ّ للللبِيمً﴾ و للذه اآليللة سويللد أن الطمق بللدون يللاجللة بغي وظلل و للذا لمن ع

ولحم ر يف اإل مد .ألا الدليل اللني فوي أل له ‘ « :أبغض الحمس إلى اهلل
الطمق» .وألللاس أيضللللل  « :سزوج ا وب سطلق ا فللإن اهلل ب يح ل

الللذواألين

والذواألاي»)(.)2
(وألد رجح النا للللاين أن األصللللل يف الطمق الحمر وذلس ألن الشللللارع
الحنيل إللليق يف الطمق أشللدّ العضللييق ،فاشللرتط أن ين ن الزو أو ناوبه بالغ
قاألمً ،هل مى الزوا رباط لقد

وليثاأل مليم  ،ون ّور لن الطمق و إليق

( )1الم ناوي ،ق بد الرؤوف ،فيض ال قدير شللللرح جالع ال للللغير،

 ،1بيروي ،دار المعر فة،

 ، 1093يديث رألل  ،53ص  .76وفعح القدير ،ببن ماد ،3 ،ص .464
( )2اإللاد لحمد كماس الدين ،والشافعي ،جابر ،للاول األي اس الشخ ية ،بيروي ،لنش راي
الحلبي الحق ألية2003 ،د ،ص  351ل  352بع رف.
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للللب له .و ألاس إ نه ب ي باح إب ق ند ال حا جة وب عد أن سلللللعن ود جميع و للللا ول
اإلصمح)(.)1
وكذلس لا ألاله ابن قابدين :وألا الطمق فإن األصل فيه الحمر ...فإذا كان
بم للب أص لمً لل ينن فيه ياجة الى الخمص بل ين ن يمق و للوا ة رأي
ولجرد كوران النعمة وإخمص اإليذا هبا وبي لها وأوبد ا.)4(.....
بعد درا ة أأل اس الوقها القاولين باإلباية ،وأدلة القاولين بالحمر ،وبما أن
الشلللريعة اإل لللملية الغرا كانت لحماية ل لللالح الناس ولنع اإلإللللرار هبل،
ودر ًا للموا للد العي سنعج قن إباية الطمق ،سرجح لدي أن األصللل يف الطمق
الحمر ل م ينورط العقد ابجعماقي وسونس األ ر.

استفحال أمر الطالق اليوم يف مجتمعاتنا ومدى مطابقته للتعاليم الدينية:
(بالع د إلى جمي المحنمة ال شرقية ال لنية يف بيروي ألاا المرجعية
العي يرجع إليها أ الي العاصلللمة والمدن األخرى للللللل بالرمل لن وج د لحاكل
مير ا للللل يع ضح لنا كل ي كبير ن لبة األ وا الذين ينه ن قمألاهتل بالطمق.
وألد اسجهنا إلى ذه النايية ألن المحاكل الشلللرقية ي لرجع الورد لنذ وبدسه
إلى آخر ي د يف يياسه .فويها يثبت وبدسه هل بل مه لللل ّن الرشللللد هل واجه هل
إقمن وفللاسلله ،وكللل لللا يح لللللل لعلله لن أل ر سععلق بحيللاسلله الشللللخ لللليللة
وابجعماقية .يعى إن ققد واجه يبقى ناأل

إذا لل يلجل يف المحنمة.

( )1النا للاين ،أب بنر بن للللع د ،بداوع ال للناوع يف سرسي الشللراوع ،3 ،بيروي ،دار الونر ب
ي ،ص .88
واللرخلي ،شمس الدين ،المبل ط ،6 ،بيروي ،دار النع العلمية1993 / 1414 ،د،
ص3
( )4ابن قابدين ،رد المحعار قلى المخعار ،ص .228
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ويف يللاس اخعل الزوجللان واشللللعللد النزاع بينهمللا أقلنللا خمفللاهتمللا
والمشلللنمي العي ي اجه اا( )1ألاد المحنمة الشلللرقية ...و نا يييت أ مية دور
المحنمة يف ف لللل ذه الدقاوى قو األيناد القضلللاوية وذلس بإصلللدار ينل
يقضللي باإلصللمح بين الزوجين ورأب ال للدع بينهما والمحافمة قلى ديم لة
األ للر وا للعقرار األوبد .وبالعالي إنقاذ قاولة كاللة لن العشللعت والضللياع ولا
يخلوه لن آهار اجعماقية .ويف ياس سعذر ال لللح ي للدر القاإلللي ينم يقضللي
بالطمق والورألة بين الزوجين.
ويف درا للة أجرهتا البايثة ابجعماقية للهير قبد الحويظ الغالي بملللاقد
فريق لن الم ظوين يف المحنمة الشللرقية اللللنية سبين نلللبة الدقاوى إلى قق د
الزوا اإلجمالي ي .%28.9
وسبين أيضلللل أن ناي قد صلللليغ لمنو للللاس بين الزوجين :فمن دقاوى
النزا قاي الزوج ية إلى د قاوى الم خال عة ود قاوى الطمق ود قاوى العوريق،
ولنن ال للليغة األكثر ورود ًا يف سلس الللللجمي ي دقاوى الخلع (فإن اقعماد
صلليغة المخالعة إلاا الرباط الزوجي يعد روب لن العنالي المادية لدق ى
الطمق أو العوريق العي سورض قلى الزو دفع المهر ونوقة العد وإقالة أوبده
والحضانة...
بينما سعميز دق ى المخالعة باإلبرا بين الطرفين فععنا س المرأ قن كالل
يق ألها بمقابل ي لها قلى الطمق.)2()...
و للللنرفق هبذا البحث بعض الجداوس الميخ ذ لن كعاب للللهير الغالي
(الخمفاي الزوجية) لعن ن المنوعة أكو.
*****
( )1األص ب :ي اجهااا.
( )2الغالي للهير ،الخمفاي الزوجية ،بيروي ،دار الرشللاد2003 / 1424 ،د ،ص.ص  110ل
.111
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الجادول رقم ( )1توزيع عادد دعااوى النزاعاات الزوجياة* المرفوعاة أماا
المحكمة بالمقارنة مع عدد عقود الزواج المسجلة يف نفس السنة.
السنة

*

عدد عقود
الزواج

عدد إجمالي دعاوى نسبة الدعاوى إلى عقود
النزاعات

الزواج

1974

2867

855

%29.8

1975

2229

705

%31.6

1976

1650

365

%22.1

1977

3076

754

%24.5

1978

2991

840

%28.1

1979

3104

819

%26.4

1980

2928

961

%32.8

1981

2775

1076

%38.8

1982

2077

648

%31.2

1983

2486

900

%36.2

1984

2798

930

%33.2

1985

2629

593

%22.6

1986

2929

622

%21.1

* المق لللل د بدقاوى النزاقاي الزوجية :دقاوى المخالعة والطمق ،والعوريق المرف قة ألاد
المحنمة يف كل نة لن اللن اي المحدد .
* إن اللللللن اي المذك ر يف الجدوس اإلي للللاوي (قاد  1974لللللللل  )1990أقدّ ا فريق لن
الم ظوين يف المحنمة الشرقية اللنية.
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1987

2588

735

%29.1

1988

2594

834

%32.2

1989

2008

603

%30

1990

2679

727

%27.1

1998

2639

855

%32.2

1999

2594

614

%23.7

2000

2419

665

%27.5

2001

2477

663

%26.7

المجموع

54.573

15.764

%28.9

الجدول رقم ( :)2أنواع الدعاوى ونساابتها الموزعة حسااب ساانوات رفعها إلى
المحكمة
السنة

عااااااااااااادد عااااااااادد نسااابتهااا عااااااااادد نسااابتهااا عااااااااادد نسااابت ها
إجاااماااالاااي دعاااااوى إلى نفس دعاااااوى إلى نفس دعاااااوى إلاااااااااى
دعاااااااااوى المخالعة السنة

الطالق

السنة

التفريق

الااناازاعااات

ناااافااااس
السنة

الزوجية
1998

855

305

%35.6

465

%54.3

85

%9.9

1999

614

399

%64.9

176

%28.6

39

%6.3

2000

665

391

%58.8

230

%34.5

44

%6.6

2001

663

419

%63.2

195

%29.4

49

%7.4
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وبوضللل ذا الن ع لن الطمق صللار كثير لن األ وا يلجيون إلى اإل للا
والضللللغط قلى الزوجاي يعى سطل

ي الطمق فيقيد طلبها بح لللل له قلى

العنا س العاد لنها فيما يععلق بحق ألها المالية والشرقية.

مدى مطابقة الطالق للشريعة:
و نذا نرى أن قملية الطمق يف بيروي بشلللنل خاص ولبنان بشلللنل قاد
ي بع يد جد ًا قن أوالر الشللللرع الحني  ،ألن ا لدين ب يلللللمح باإل لللللا
للزوجاي بل ألالت باإليلان لهن «وا ع ص ا بالنلا خير ًا .»...واهلل بحانه
وسعالى ألد ألر بمعاشللرهتن بالمعروف أو سلللريحهن باإليلللان ،فم المعروف
يقبل لا يجري يف ال األع ،وب اإليلللان ين ن بلللل أل اس النلللا بالعحايل أو
اإلكراه ،وليس لن األخمق والللذلل أن يعزو الرجللل الرأ قلى أن يحلللللن
قشرهتا هل يضطر ا إلى طل الطمق ،والعنا س قن يق ألها بعد أن يوضى إليها
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ (.)1
*****

()1

ر النلا  :اآلية .21
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الفصل السادس:
سو استعمال الحق

المقدمة :الحق.
المبحث األول :استعمال الحق بوجه مشروع
المبحث الثاين :التعسف يف استعمال الحق.
المبحث الثالث :األدلة الشرعية على نظرية التعسف يف استعمال حق
الطالق.
المبحث الرابع :األسباب المةدية إلى سو استعمال حق الطالق.
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المقدمة:
الحق

الحق يف للللللان العرب :نقيض الباطل ،وجمعه يق ق ويقاوق ،وليس له
يققت
يح ٌقه يق وأي ّقه :كان لنه قلى يقين؟ سق س:
بنا أدنى قددّ .
ُ
ويق األلر ُ
األلر وأيققعه إذا كنت قلى يقين لنه .ويقاس :لالي فيس يق وب يقاق ،أي
خ لة ...والحق :لن أ ما اهلل قز ّ
وجل ،وأليل :لن صواسه ،ألاس ابن األهير:
والهيعله ...ويحق قليللس أن سوعللل كللذا:
الم ج د يقيقللة المعحقق وج ده
لُ
ويحق لس أن سوعل ويحق لس سوعل(.)1
يج  ،والنلر لغة،
ُّ
الح ُق
ّ

()2

  

   
ا للل لن أ للما اهلل الحلللنى ،ألاس سعالى      :

[ ﴾          ا ل مؤ ل ن ن ]116 :وألللاس
سعللالى             :
[ ﴾األن عاد ]62 :وألاس س عالى        :

[ ﴾     الحج ،]6 :ويف ال لللحيحين لن يديث قبداهلل
ابن قباس رإللللي اهلل قنه يف دقا النبي ‘ إذا ألاد إلى ال لللم لن ج ف الليل
( )1للان العرب ،10 ،ص  49ل  50بع رف.
( )2الرإللللل اين ،لحم د قبد الر اق ،أ للللما اهلل الحلللللنى الثابعة يف كعاب اهلل واللللللنة ،لنعبة
للبيل ،القا ر  1426 ،ل 2005 /د ،الطبعة األولى ،ص  390 – 389بع رف.
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ُ
الحق وقو لك ُ
ُّ
ُّ
الحق والج ن ُة
الحق ول قاؤك
الحق وو عدك
ألاس ...“ :أ نت
حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق .)1( ”...
يق ّيحق يق  ،يقاس :يققت الشللي أيقه
الحق يف اللغة أ للل فاقل ،فعله َّ

ي ق إذا سيق نت ك نه ووج ده ول طابق عه للحقي قة  ...و كذ لس بمعنى ال عدس
خمف الباطل والملل ،والحق يقاس لمقعقاد يف الشلللليم المطابق لما قليه يف
والحق له ا ععمابي كثير يف القرآن ،لنها اإل مد والعدس والحنمة
الحقيقة،
ّ
وال لللدق وال يي والقرآن والحقيقة ،ولنها أيضللل الحللللاب والجرا كق له:
﴾           

[الن ر.]25:
والحق للللب حا نه

الحق بنل ما سه :ﭽﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴﭼ
ا لذي يحق ّ

(األنعام ،)٧٣ :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [ي نس.]82 :
والحق ق :جمع يق ،والحق ،والحق إللللللد البللاطللل ،وكللل يق يقللابللله
واج  ،والحق يف اللغة :الثابت ،ويلللللععمل لجا ًا ،واصللللطمي إ للللملي ،
العلما يف الشللللريعة

وألان ني  ،وأخمألي  ،وفللللللوي  ،وله لعان قدّ  ،واخعل
لقرر شرق .
والقان ن قلى سعريوة بيلوا قد  ،والحق :ل لحة ّ

فالحق ل للللحة سثبت إلنللللان ،أو لشلللخأ طبيعي أو اقعباري ،أو لجهة
قلى أخرى ،والم لحة ي المنوعة ،وال يعتبر الحق إال إذا قرره الشرع والدين،
ولعنى الحق يف ل إللل قنا :ل لللحة ولنوعة ألرر ا الشللارع المشللرع اهلل – ّ
جل
جمله -لينعوع هبا صلللايبها ،ويعمعع بمزايا ا .وألاس األ لللعاذ ل لللطوى الزرألا،
الحق:

اخع لللاص يقرر به الشلللرع للللطة أو سنليو  ،يشلللمل أن اع الحق ق

( )1رواه البخاري ،يديث رألل ،6317 :كعاب :الدق اي ،باب :الدقا إذا انعبه بالليل.
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الدينية كحق اهلل قلى قباده لن صم وصياد ونح ما ،والحق ق المدنية كحق
العمليللس ،والحق ق األدبيللة كحق الطللاقللة لل الللد قلى ولللده ،وللزو قلى
وجعه ،والحق ق المالية كحق النوقة ،ومير المالية كحق ال بية قلى النوس.
أشار الععري

لمنشي الحق

إراد الشرع ،فالحق ق يف اإل مد لنح إلهية

س لعند إلى الم ادر العي س لعنبط لنها األيناد ال شرقية ،فم ي جد يق شرقي
لن مير دليل يدس قليه ،فمنشي الحق

اهلل سعالى ،إذ ب ياكل ميره ،وب سشريع

ألرر اإل مد سقييد األفراد يف ا ععماس يق ألهل بمراقا ل لحة
ى لا شرقهّ ،
الغير وقدد اإلإلرار بم لحة الجماقة ،فليس الحق لطلق وإنما لقيد بما يويد
المجعمع ويمنع الضرر قن اآلخرين ،والحق يف الشريعة يلعلزد واجبين:
واجب عام على الناس باحترام حق الشخص وقدد الععرض له.
وواج

خاص قلى صللللاي الحق بين يلللللععمل يقه بحيث ب يضللللر

باآلخرين.

أركان الحق:
للحق ركنان:
صاي الحق ولحل الحق.
صاااااحب الحق:

اهلل سعالى يف الحق ق الدينية ،الذي يعمعع بالللللللطاي

العي يمار ها قلى لحل الحق .ولحل الحق

اإلنلان ببد سن ينه جنين إلى

وفا ذا اإلنلان.

أنواع الحق:
العقليل األوس :باقعبار صاي الحق.
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ينقللللل الحق هبذا ابقعبار إلى همهة أن اع :يق اهلل ،ويق اإلنللللان ،ويق
لشللللرتي ،و

لا اجعمع فيه الحقان ولنن ألد يغل يق اهلل أو يق اإلنلللللان

الشخ ي.

حق اهلل تعالى:
و

لا أل للللد به العقرب إلى اهلل سعالى وسعميمه وإألالة شللللعاور دينية ،أو

سحقيق النوع العاد للعالل لن مير اخع لللاص بييد لن الناس ،وينلللل إلى اهلل
سعالى لعمل خطره وشم س نوعه ،أي أنه يق للمجعمع.
مثال ( :)1العباداي المخعلوة لن صم وص د و كا ويج وجهاد واأللر
بالمعروف والنهي قن المننر ،والنذر واليمين وسللللمية اهلل قند الذبح وكل ألر
ذي باس.
مثااال ( :)2الن

قن الجراول وسطبيق العق بللاي لن يللدود (يللد الزنللا

والقذف واللللللرألة وشللللرب الملللللنراي) وسعزيراي قلى الجراول المخعلوة
وصلليانة المرافق العالة لن أاار وطرألاي وللللاجد ومير ا )...ا للعيوا قق بة
ذه الجراول للحاكل.
-2حق اإلنسان (أو العبد)
ويق لللد لنه يماية ل للللحة الشلللخأ ،للل ا أكان الحق قال كالحوا
قلى ال لللحة واألوبد واألل اس وسحقيق األلن ،وألمع الجريمة ،ورد العدوان،
والعمعع بالمرافق العالة للدولة.
-3الحق المشترك :و

الذي يجعمع فيه الحقان يق اهلل ويق الشخأ.

لثاس( :)1قد المطلقة – ويد القذف.
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مثال( :)2يق الق للللاص الثابت ل لي المقع س ،فيه يقان :يق اهلل و
سطهير المجعمع قن جريمة القعل الننرا  ،ويق للشللللخأ :و

شللللوا ميمة

وسطيي نوله بقعل القاسل.

أحكام الحق:
أيناد الحق :ي آهاره المرتسبة قليه بعد هب سه ل ايبه ،وأيناله لا يييت:
 -1استيفا الحق:
أ -ا للللعيوللا يق اهلل سعللالى يف العبللاد والمعللالمي ويف لنع الجراول
والمننراي.
ب -ا عيوا يق اإلنلان.
 -2حماية الحق :ألرري الشللللريعة يماية الحق ل للللايبه لن أي اقعدا بين اع
لخعلوة لن المؤيداي لنها الملللللؤولية ألاد اهلل ،والملللللؤولية المدنية،
وسقرير يق العقاإلي.
فالعباداي العي ي ن ع لن يق ق اهلل سعالى يما ا الشللللرع ب ا ع الدين
ودافع اإليمان القاومين قلى الر بة لن قذاب اهلل ،والرمبة يف ه ابه ونعيل الدنيا
و ناي ن ع آخر لن الحماية للعباد و

الحلللللبة ،والحلللللبة ي وظيوة إدارية

للدولة لهمعها لراألبة الناس واأل للل اق ويماية الناس لن ابنحراف قن آداب
الدين ،ولن جشللللع العجار وال للللناع والغش والبيع بيكثر لن همن المثل وقدد
إجاد ال للناقة ،وخمصللة لهمعها األلر بالمعروف والنهي قن المننر إذا ظهر
فعله ،و

يق هابت لنل فرد لن أفراد األلة ،وللمحعلللل و

لطالبة ساري ال م والزكا  ،أو الموطر يف رلضان بيدا لا سركه.
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ولنل لللل رفع دق ى الحلبة قلى المعاصي إلى المحعل أو القاإلي
ليؤدب العاصي بما يردقه ويزجره قن سري العباداي ومير ا(.)1
*****

( )1الزييلي ،و بة ،الوقه اإل ملي وأدلعه ،جز  ،4ص  15 -7بع رف.
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المبحث األول:
استعمال الحق بوجه مشروع

يحق لونللللان ا لللععماس يقه والع لللرف به كيوما يشلللا وفق لما ألر به
الشرع والقان ن والعرف ولنن بشرط أن ب يؤدي ذلس إلى اإلإلرار باآلخرين،
وإب كان سعلو أو اقعدا ً .
للر هبل أهنا
فإن أإللللر باآلخرين أهنا ا لللععماله يقه فه سعلللل  ،وإن أإلل ّ

ا ععماله يق ليس له فه اقعدا  ،وذلس بحل رأي فقها القان ن ال إلعي(.)1
ألن لا يمار ة اإلنلان يف لا ليس يق له ب يلمى سعلو وإنما

إقعدا

قلى يق الغير فالملعيجر الذي ينعوع بالدار قلى وجه يضر هبا يعد لععلو  ،ألا
الغاص فإنه يعد لععدي .

التعسف يف استعمال الحق:ا للللعواض الدرديني يف الحديث قن الععللللل
(الععل

لغة

يف ا للللععماس الحق فقاس:

 :أن يمارس الشخأ فعمً لشروق يف األصل ،بمقعضى يق

شرقي هبت له للللل بع ض أو بغير ق ض للللل أو بمقعضى إباية ليذون فيها شرق

( )1د .و بة الزييلي ،الوقه اإل ملي وأدلعه ،4 ،ص  39بع رف.
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قلى وجه ل يلحق بغيره اإلإلرار ،أو يخال

ينمه المشروقية العي ي لقاصد

الشارع)(.)1
يف األصل:

وسعل  :ظلل ...،والعل
وجا يف للان العرب( :واقعل
ّ
أن ييخذ الملللللافر قلى مير طريق وب جا ّد  ،وب قلل فنقل إلى الملل والج ر.
ٌ
فمن فمن إذا ركبه بالملل ولل ين وه .ورجل قل ف إذا كان ظل ل .
وسعل
والع لي
وأقل

األجير الم لعهان به ...وأق ل

الرجل إذا أخذ ممله بعمل شديد،

إذا ار بالليل خبط قش ا )(.)2

والععلللل

قند األصللل ليين قبار قن (سحايل قلى بل غ مرض لل يشلللرع

الحق ألصله)(.)3
يق س اإللاد الشللاطبي( :ا للععماس الحق بق للد المضللار إنه لحرد ،بدليل
أل له سعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﭼ ( .)4هل ي إلح وجه العع ل
الذي أنزلت اآلية النريمة لمنعه فيق س :إن الطمق كان يف أوس اإل مد إلى مير
قدد ،فنان الرجل يرسجع المرأ ألبل أن سنقضلللي قدهتا ،هل يطلقها ،هل يرسجعها
كذلس أل للد ًا فنزلت اآلية :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﭼ ...ونزس لع ذلس ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ .فيمن كان يضللللار المرأ يعى سوعدي لنه ،و ذه كلها
ييل قلى بل غ مرض لل يشرع الحنل ألجله)(.)5

( )1الدرديني ،فعحي ،نمرية الععللللل

يف ا للللععماس الحق ،بيروي ،لؤ لللللللللة الر للللالة ،ط ،2

1977 / 1397د ،ص .46
( )2للان العرب ،9 ،ص .246
( )3الشاطبي ،إبرا يل بن ل ى ،الم افقاي ،المجلد  ،2بيروي ،دار المعرفة ،ب ي ،ص .382
()4

ر البقر  ،اآلية.228 :

( )5الشاطبي ،إبرا يل بن ل ى ،الم افقاي ،المجلد  ،2بيروي ،دار المعرفة ،ب ي ،ص .382
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(ولن ها :يف الرج عة يف الن ناح ،ألاس س عالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭼ (...)1
ّ
المضللار  ،فإنه آهل بذلس ،و نذا لا
فدس ذلس قلى أن لن كان أل للده بالرجعة
َّ

كان ا يف أوس اإل مد ألبل ي ر الطمق يف همم ...فيبطل اهلل ذلس وي ر الطمق
يف همم لراي)(.)2

نظرية التعسف يف الحق بين القوانين المدنية:ا عمت الق انين المدنية الجديد بدرا ة أ باب ا ععماس الناس لحق ألهل
بشلللنل لللي وكيوية سحديد الطرق الللللليمة لععاللهل لع الحق ق .وباطمقنا
قلى ألان ن أصلللل س المحاكماي المدنية الجديد يف لبنان وجدنا أنه يعبع ألاقد
الث اب والعقاب ،العي ي أ ل ألاقد سلزد الناس بعدد الععل

يف الحق ق.

ومن هنه القواعد:
المادة  - 10يق ابدقا ويق الدفاع لقيدان بحلللللن ا للللععمالهما ،فنل
طل أ و دفاع أو دفع يدلي به سعلللللو يرد ويعرض لن سقدد به للعع يض قن
الضرر الملب به.
ال مادة  - :11لعلدللة وفقل للمر لللل د رألل  2411سلاريخ 1992/5/7
والمر لللل د رألل  3800ساريخ  2000/9/6يحنل قلى الخ للللل المععللللل
بغرالة ألدر ا أربع ن أل

لير قلى األألل وللي ن لير قلى األكثر سقضللللي هبا

المحنمة لن سلقا نولها.
()1

ر البقر  ،اآلية.231 :

( )2ابن رج  ،جالع العل د والحنل ،2 ،بيروي ،لؤ لة الر الة ،ط 1993 / 1413 ،4د،
ص .213
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المادة  - 844سطبق أيناد المادسين  11 ،10لن ذا القان ن بحق طال
العنويذ والمعرتض قلى ذا العنويذ إذا كان لععلللو ّاً يف طلبه أو اقرتاإللله .وذلس
فيما يخعأ بالحق ق المالية.

التعسف يف استعمال حق الطالق:بالنمر إلى لا أللنا قن الععللللل

يف ا للللععماس الحق ق قالة وكي

أن

المعجاو لحدود يقه الذي يريد أن يلللللععمل أكثر لن يقه المعطى له
شللللر ق  ،نرى أن الزو ألد ين ن يف يابي كثير لع جاو ًا :إذ (ل ما كان
الطمق يق ل شروق للزو لنحه له ال شارع ،وو إلع له القي د وال ض ابط
قند ا للععماله لهذا الحق المخ س له بمقعضللى أدلة الشللرع ،فإنه يج

قليه

أن يلعزد هبذه القي د وسلس ال ض ابط ،فإن لل يلعزد هبا كان ل لي ب ععماس
يقه ،ولععلو فيه .ولعجاو ًا للحدود الشرقية العي وإلععها الشريعة ،فوي
نطاق بحثنا ذا يمنن الق س بينه ب فرق بين الععللللل
وسجاو الحق لما يرتس

يف ا للللععماس الحق

قليه لن إإلللللرار بالمطلقة يف بعض ال لللل ر .ألاس

سعالى :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ ( ،)1وأل له سعالى :ﭽ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭼ (.)3(”)2
لل يعناوس فقها الشلللريعة القدالى نمرية الععلللل

كنمرية ،ولننهل سناول ا

يف فروقهل إ للللا ا للللععماس الحق ،وسجاو ه ،وابقعدا قل يه ،كما وإلللللع ا

()1

ر البقر  ،اآلية.229 :

()2

ر البقر  ،اآلية.231 :

( )3الهادي ،اللعيد قرفة ،إ ا ا ععماس يق الطمق ،ص .89
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العديد لن الق اقد الوقهية العي سحنل ذه الوروع كقاقد ب إلللرر وب إلللرار،
وأل اقد العضمين المخعلوة وإلى مير ذلس.
إلى أن وفق اهلل الدكع ر الدريني يف ر للالعه العي سقدد هبا إلى جالعة األ ر
الشري

بعن ان :نمرية الععل

 -1ب ّين أن نمرية الععل

يف ا ععماس الحق و ي كالعالي:

ي يف ا ععماس يق لشروع.

 -2لبدأ الععدي يف الم ل لية العق يرية ألا صر قن ا عيعاب يابي العع ل
ول جبها وأن النمرية الععل
 -3أن نمرية الععلللل
لمار ة يقه ب

ب سق د قلى لعيار الععدي بطريق العلبي .

ذاي وظيوة وألاوية ،وذلس بين يمنع صلللاي الحق لن
ر سعلوية.

 -4سنطلق نمرية الععل

يف ا ععماس الحق يف الوقه اإل ملي لن طبيعة الحق

نوله.

التعسف يف استعمال الحق ومجاوزة حدود الحق:
لن األ مية يمنن العمييز بين الععل ل

يف ا للععماس الحق ولجاو يدود

الحق لما له لن صلللللة وهيقة يف لجاس ذا البحث ،ويعى يعبين لنا لا إذا كان
الض ل ابط الشللرقية إليقاع الطمق للللي ب للععماس يقه أد

المطلق إذا خال
لعجاو ًا لحدود يقه.

فالمعجاو لحدود يقه ب يلللللععمل يق لشللللروق له ،وإنما يععدى قلى
سحريل يق ق ميره ابعدا  ،أو قن طريق ا ععماله لحقه المشروع األصل.
لثاس قلى العجاو لحدود الحق :أن يلللللععمل شللللخأ الطريق العاد فيما
ينقأ لن يق ق اآلخرين يف ذا الطريق أو يضللللر ل أو يعرألل للللللير ل فيه،
كين يشلللغله ببضلللاقعه أو أيماله ،أو يمد فيه لقدلة لدكانه فيضللليقه قلى المار
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لي للع به دكانه ،ألن يق الطريق يق قاد سعلللاوى الناس يف اإلفاد لنه ،فليس
لهذا الشخأ أن يلعيهر دوال بجز لنه يحرلهل لن لنافعه.
مثال آخر :أن يلللللععمل أيد الجيران للنه ب لللل ر سضللللر جيرانه ،كالدق
والخبط أو إيقاد نار يشيع دخااا فعؤذي باألي الجيران.
مثال آخر :أن يحور شللللخأ يف أرإللللله ب ر ًا قميقة سضللللر بملللللع ى المياه
الج فية العي لغيره يق يف اب عواد لنها.
فوي ذه األلثلة وال

ر يععو الشخأ لعجاو ًا لحقه ،وليس لععلو يف

ا ععماس يقه ،ألن فيه سعدي قلى يق ق ميره كالمار يف الطريق وكالجيران يف
باألي األلثلة ،لذلس كانت ذه ال

ر نطاألها

باب المل لية العق يرية العي

سربط بين الخطي والضرر ،أو الععدي ول بطريق العلي مير المق

د.

ولما كان الطمق يق لشللروق للزو لنحه له الشللارع ،ووإلللع له القي د
والض ابط قند ا ععماله لهذا الحق المخ س له بمقعضى أدلة الشرع ،فإنه يج
قليه أن يلعزد هبذه القي د وسلس الض ابط ،فإن لل يلعزد هبا كان للي ب ععماس
يقه ،ولععلللو فيه .ولعجاو ًا للحدود الشللرقية العي وإلللععها الشللريعة ،فهنا
يمنن الق س بينه ب فرق بين الععللللل

يف ا للللععماس الحق وسجاو الحق لما

يرتس قليه لن أإلللللرار بالمطلقة ،ولما فيه لن لجاو للحدود المشللللروقة
إليقاع الطمق ،وسملللللن بععبير القرآن يف ذا ال للللدد وذلس يف أل له سعالى:
ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ [البقر  ،]229 :وأل له :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧﭼ [البقر  ،]231 :وأل للله :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭼ

[الطمق.]1:
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المبحث الثاين :مجاالت أعمال نظرية التعسف يف استعمال الحق:
نمرية الععل يف ا ععماس الحق سعلع لعشمل لمار ة الحق ق المشروقة
بحيث ب يلا ا ععمالها فعلععمل ا ععما ً
ب مير لشروع ،فهي سشمل لمار ة
المالس لحقه يف الملس ،بحيث ب يلللللععمله ا للللععما ً
ب يرتس قليه األإلللللرار
باآلخرين ،كما سشلللمل داور العق د ،ولدى الحق يف ا لللععمالها وطريقة اااوها
فم يلا ا ععمالها وص ً
ب إلى األإلرار بالطرف اآلخر يف العقد وبعبار ل جز
فإن نمرية الععل

سملل داور الحق ق المشروقة ولمار عها بما فيها الطمق.

المبحث الثالث :األدلة الشرعية على نظرية التعسف يف استعمال الطالق:
أوالً :األدلة من القرآن الكريم:
 -1أل له سعالى :يف سو لليل أيناد الطمق يف لل ر البقر " ﭽ 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 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 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 ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [البقر -228 :
.]232



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مدى الحق الديني يف طالق الرجل أحكام الطالق

228

ولقد آهري ذكر ذه اآلياي بط لها لبيان لا سنط ي قليه لن لبادئ سععو
بمثابة لعايير لبيان لدى سعل

صاي الحق يف ا ععماس يقه ،و ذه المبادئ

وسلس المعايير ي:
أ -الرجعة :و ي ا للللعدالة الزوجية واللللللاكها واإلبقا قليها بم ق ض يف
ا لذي له

ال عد  ،ي ق للزو لق له س عالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﭼ ،وألن الزو

يق العطليق فه الذي يملس يق ابرجاع ،فيج أن ين ن الق للللد فيها
ابصللللمح –أن أرادوا اصللللم ي  -بمعنى إ ألا لة ييا وج ية يقيق ية
للللللعقر  ،وليس الق للللد

ابإلللللرار بالزوجة باط لة الد ال عد قيل ها

ﭽﭖ ﭗﭼ ،ﭽ ﮩ ﮪ ﭼ.
ب -للزوجة لن الحق ق يف العمألة الزوجية لثل لا قليها لن ال اجباي ،ﭽﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ لنن للذه الحق ق ينبغي أن سلللللععمللل وفق ل للمعروف
والميل ف والمعه د لن ألبل الشللللرع .أن سلللللععمل الزوجة دون أل للللد
اإلإلرار بالزو أو قلى بيل المضار لن الطرفين.
ي -العلللللريح أو الطمق يق للطمق فيج أن ين ن ا للللععمالة بمعروف أو
المعروف يف ا ععماله لحق

بإيلان والمعروف إلده اإل ا  ،فإذا خال
العطليق ين ن ألد أسى لننر ًا ،وإذا خال اإليلان يف ا ععماله له ين ن ألد
أ للا ا للععماله .يق س اهلل سعالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟﭼ ويق س :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ.
م -ا للللعمرار الح يا الزوج ية بين الزوجين يق له ما ووا ج

قليه ما لاداد

يقيمان يدود اهلل أي شلللرقة وأيناله المععلقة بالحق ق الزوجية المعبادلة
بين الزوجين ،لن يلللن العشللر ونح ذلس ،فإن خافا أب يقيما يدود اهلل
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فم جناح قليهما يف أن سنعدي الزوجة نولللللها يف لقابل ق ض سدفعه إلى
الزو قن طريق الخلع ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﭼ.
 أن يق الطمق الذي لنحعه الشللللريعة للزو لق لللل د ولح لللل ر يف قددلعين لن الطلقاي وليس لطلق دون قد  ،فه لقيد بن نه همم سطليقاي
فيج قليه ان يرتوى ويعينى قند ا للللععماس كل طلقة لنهن بحيث ب يقدد
قيها إب إذا كان الدافع إليها أل ي يعنا لللل لع اآلهار المرتسبة قليها ،فإذا
ا للللع واد المراي الثمم ،با نت ل نه وج عه ألب عه وب س حل له يعى سننح
وج ميره واج شلللرقي صلللحيح لللللع في أركانه وشلللروطه ويعقبه
دخ س الزو الثاين بالزوجة ،فإن طلقها ذا الزو الثاين أو بانت لنه ألي
ب يلت لزوجها األوس.
ح -ذه األيناد وسلس المبادئ العي سضللللمنعها اآلياي النريماي يف لجاس
الحق ق الزوجية ،واأل للر ي يدود اهلل و ي آياي اهلل و ي نعل لن نعل
اهلل ،الغاية لنها سحقيق اب للعقرار األ للري ،وسزكية األنوس وسطهير ا  ،فم
ينبغي ابقعدا قليها أو سجاو ا ،ولن بععدا ا ين ن ألد اسخذ آياي اهلل
زو ًا وألد صللدق ربنا إذ يق س :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ وإذ يق س :ﭽ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭼ ،وإذ يق س
يف لل ر الطمق الق للري :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ فالملعزد
هبذه الحدود ال األ

قند ا لحلللللن ،والذي يعجاو ا ظالل لنوللللله لبين

وللم.
وليس أبلغ لن سذييل ذه اآلياي بق له سعالى :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ ،وأل له سعالى:
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ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﭼ .

أل له سعالى يف أوس

ر الطمق الق ري :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
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [الطمق.]2- 1:
و اسان اآلياسان أصللل لن أص ل س العشللريع ،والدبلة قلى إلللرور ابلعزاد
بطمق الللللنة و ي طمق النللللا لعدهتن أي لللللعقبمي العد فم يطلقها يف
ييض ،وب يف طهر لللللل ها ف يه ك ما وإلللللح ذ لس يد يث ابن قمر بروا يا سه
المخعلوللة .يق س سعللالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭼ كمللا سللدبن قلى
ابلعزاد ب عدد إخرا المطل قة لن بيع ها يعى سنعهي قد هتا :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ كما سدبن أيضللل قلى إللللرور
ابلعزاد بالمبدأ العاد الذي ن ت قليه آياي البقر و

اإلللاي بالمعروف أو

الموللارألللة بللالمعروف :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ كمللا
سلدبن قلى ابلعزاد بعلدد إخرا المطلقلة لن بيعهلا يعى سنعهي قلدهتلا :ﭽ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ كما سدبن أيضللللا
قلى إلرور ابلعزاد بالمبدأ العاد الذي ن ت قليه آياي البقر و

اإلل لاي

بللالمعروف أو الموللارألللة بللالمعروف ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﭼ كما سدبن أخير ًا قلى إلللرور اإلشللهاد قلى الطمق أو الرجعة قلى
خمف بين العلما يف ذلس بين العلما يف ذلس نعرض له يف ل إلعه لن ذا
البحث

ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ.
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هل سيلل أخير ًا سذييل كل لن اآليعين بما يدس قلى أن ذه يدود اهلل فقد
أيلن ،ولن سجاو ا واقعدى قيها فقد أ ا بق له سعالى يف خعاد اآلية األولى
ﭽ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﭼ ويق س يف خ عاد اآل ية ال ثان ية ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ.
أل لله سعللالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [الطمق]6:
ف قد سنل مت اآل ية النري مة قن يق ق المع عد لن طمق والعي سعم ثل يف
الم لنن ،ونوقة الحمل إذا كانت يالمً يعى س ضع يملها ،وأجر الر إلاع أن
أرشلللعت ل ل د ا ويع

ذلس كله أن ين ن يلللل المعروف دون سجاو أو

شللطط لن جان الزو أو الزوجة ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯﭼ ولحط اب للعدبس يف
فللللره ابن كثير نقمً قن لقاسل ابن
اآلية أل له سعالى :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ ّ
ييان بين يضاجر الرجل لطلقعه ويضيق قليها يعى سوعدي لنه بمالها أو سخر

لن بيعه .وفللللره الث ري :بين يطلقها فإذا بقى لن قدهتا ألليل لن األياد راجعها
ألاصد ًا أن يطلقها هانية نناية هبا.
وقليه فعولللللير المضللللار المنهي قنها يف اآلية ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ

الذي بعوق لع للياق اآلية

أن يقرت الزو قلى لطلقعه يف نوقة العد ويضلليق

قليها يف اللنن نناية لنه هبا ،ونقمة لنه قليها ،والعان يف إيذاوها بعد لوارألعها،
وانقطاع الزوجية بينهما ،خمف لما ألر به اهلل سعالى لن العلللللريح بإيلللللان،
واللراح الجميل يف أل له سعالى :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ ،وأل له سعالى
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يف شلين المطلقة ألبل الدخ س :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ [األيزاب:
.]49
أل له سعالى :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ 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 ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ ﭼ [البقر .]233 :
ييث بينت ذه اآلية أن المرأ المطلقة أيق بإرإلاع المطلقة أيق بإرإلاع
ولد ا ،وأن لد الرإلللللاع الشللللرقية ي سماد ي لين ،وقلى الزو المطلق
ر ألهن وكللللل هتن بالمعروف هل وإللللل عت ل بدأ يحنل الع عا لل بين المطلق
ولطلقعلله فيمللا يععلق بللال لللد :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ أي ب
سضللر ال الد بلللببال لد ،بحيث سمنع قن رؤيعه أو ارإلللاقه ،وب يضللار ال الد
بلللب ال لد بحيث يمنع لن رؤيعه ،أو ارإلللاقه ،وب يضللار ال الد بحيث يمنع
لن رؤيعه ،أو سللللافر به المطلقة يعى ب يعمنن أب ه لن رؤيعه ،وكل ذا يدخل
سحت ا للا ا للععماس الحق والععل ل

فيه وألد ألاس الج للاص يف سولللير ذه

اآلية نقمً قن عيد بن جبير وإبرا يل النخعي أاما ألاب( :إذا ألاد الرإلاع قلى
شي خيري األد) بمعنى أن األد إذا أرادي أن سيخذ أجر ًا قلى الرإلاع خيري
بين أن سقبل بيجر المثل الذي يلعزد به األب أو سرتي ل ب ق

ارإلللللاع ولده

بين يلللللعيجر له لرإلللللعة فإذا لل سرض بيجره المثل أجو الزو قلى ايضللللار
لرإللللعة ال ليد يف بيت أله ،وب يج له أن ييخذخ لنها بحجة ارإللللاقة ،وإب
كان لضار ًا لها ،فييهل بلب ذلس.
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ثانيً :األدلة من السنة النبوية الشريفة:
أل س النبي ‘ فيما رواه أي عيد الخدري“ :ال ضرر وال ضرار”  ،وجا

يف بعض رواياي ذا الحديث“ :من ضاااار أضااار اهلل به ومن شااااق شااااق اهلل

عليه”.
و ذا الحديث وإن كان ظني باقعباره نده ،إب أن لضم نه يرألى إلى لرسبة
القطعي ،با عقرا األينالن الزوراد يف القرآن وال لنة الم شه ر  :كالنهي قن
لضللللار كل لن ال الدين اآلخر يف أوبد ما ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬﭼ [البقر  ، ]233:والنهي قن وصية الضرار  ،ول كانت يف يدود الثلث
أو بما دونه وب جنبي ،أو يف وج ه الو والقرب ،لق له سعالى :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ [النلا  ]12:والنهي قن رجعة الضرار ﭽﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭼ [البقر  ]231:والنهي قن ابيعناره لق له ‘“ :ال يحتكر إال

خاطئ” )1والنهي قن ابيع ناره لق له ’" :ليحتكر إال خاطئ" والنهي

قن بيع ياإللللر لباد “ ،ال يبيع حاضااار لباد” ( ،)2المعنى المراد لن اللومين "ال
ضرر وال ضرار":

أرا اللغويين وشراح الحديث:
وذ

إلى المغاير أيضلللل ابن األهير ،صللللاي كعاب النهاية يف مري

الحديث واألهر ،فيولر أل له ‘( :ال ضرر )

أي ب يضر الرجل أخاه“ ..وال ضرار” أي ب يجا ي قلى الضرر بالضرر.

( )1رواه لللل وأب داود والرتلذي.
( )2أخرجة البخاري ولللل والنلاوي وابن لاجه.
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آرا األصلللل ليين والوق ها يف المعنى المراد لن اللومين“ :ال ضاااارر وال
ضرار”.
ويحني العملة الش كاين الخمف يف الورق بين اللومين يف المعنى ،ويذكر
أأل ا ً
ب يف ذلس لنها:
 -1إن الضرار أن سضره بغير أن سنعوع ،والضرر أن سضره وسنعوع انت به.
 -2أن الضرار الجزا قلى الضرر ،والضرر اببعدا .
وألاس الخشني :الضرر

لالس فيه لنوعة ،وقلى جاري فيه لضر .

ويؤكد الشللل كاين بق له" :ال ضااارر وال ضااارار" ذا فيه دليل قلى سحريل
الضرار قلى أي صوة كانت ،لن مير فرق بين الجار وميره ،فم يج يف ص ر
لن ال

ر إب بدليل يخأ به ذا العم د.

أدلة حرمة التعسف يف الطالق:ناي أدلة كثير قلى سحريل الععل

يف النعاب واللنة ،لنها لا يييت:

ألاس س عالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭼ فقد اى الشلللرع قن ا لللععماس يق المراجعة بق لللد
اإلإلللللرار ،كما كان يوعل يف الجا لية ييث يطلق الرجل وجعه ،هل إذا ألاربت
قدهتا قلى ابنعها راجعها ،هل طلقها ،فنهى الشلللرع قنه ،والنهي يويد العحريل،
فين ن الععل

يرال (.)1

ألا األدلة لن اللنة المطهر  :فق له ‘ «ال ضرر وال ضرار»(.)2
( )1الزييلي ،و بة ،الوقه اإل ملي وأدلعه ،4 ،ص .30
( )2ابن رج  ،جالع العل د والحنمل ،2 ،ص  207يديث قن أبي عيد الخدري رإلي اهلل
قنه (يديث يلن) رواه ابن لاجه والدارألطني ومير ما.
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سعري

الضرر :أن يدخل قلى ميره إلرر ًا بما ينعوع

سعري

الضرار :أن يدخل قلى ميره إلرر ًا بما ب لنوعة له به.

فالضللرار

به.

أقمل لن الضللرر ألنه وجد لمجرد اإل للا  ،ولمجرد األذى،

و ذا لحرد شرق .
ذا الحديث يعضللللمن ألاقد لن أ ل أل اقد الشللللريعة ،بل إاا لن أركان
الشريعة ،فقد جا يف للان العرب يف سولير ذا الحديث ألاس( :ولنل وايد لن
اللومين لعنى مير اآلخر .فمعنى أل له« :ب إلرر» أي ب يضر الرجل أخاه ،و
يضللار كل وايد لنهما صللايبه ،فالضللرار
إلللد النوع .وأل له :ب إلللرار ،أي ب
ّ
لنهما لع  ،وال ضرر لن فعل وايد ،ولعنى أل له ب إلرار :أي ب يدخل ال ضرر

إلللره ولنن يعو قنه ،كق له قز وجل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
قلى الذي ّ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ (.)2(”)1
(ب يمنن ي ر أن اع الضرر الم ج للعطليق ،فنل ل ي للزو سعضرر
لنه الزوجة  -ل ا بالوعل أو الق س  -وب سرى ال لو قليه يععو إللرر ًا ...لما
يؤدي إلى يدوم الشللقاق بينهما ،كابقعدا قليها بالضللرب أو اللل الذي ب
سقره الشريعة)(.)3
(وألد سنول الد للللع ر اللبناين برقاية األي اس الشللللخ للللية لجميع ط اووه
الثمانية قشر لع لراقا سشريعاهتا الدينية.

()1

ر ف لت ،اآلية.34 :

( )2ابن لنم ر ،للان العرب ،4 ،ص .482
( )3نضللار ،ي ل

أيمد ،أ للباب العطليق يف الشللريعة اإل للملية ،اإل للنندرية ،دار المعارف،

2000د ،ص .89
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وألد ان لل ا عمالنا قلى العشللريعاي الخاصللة بالطاووة اللللنية ألاا لدار
بحثنا ،فعبين لنا أنه يحافظ قلى سميز ذه الطاووة ب للليامة أل انينها الشلللرقية لنذ
قهلد العثملانيين ،وذاي يف للا يخعأ بلالعحنيل يف دقلاوى العوريق .وأللد أفرد
للق انين الخاصلللة هبذه الدقاوى صلللوحة كاللة لن الحجل النبير ،سعحدم قن
الشقاق و

العشر سحع ي قلى قشر ل اد ( 337ل  )347و ذه الم اد لرفقة

بالبحث لععل الواود وسععرف المرأ قلى لا لنحها إياه الشرع لن سنريل وصيانة
يق ق لما يغنيها قن رفع ال

ي للمطالبة هبا.

المادة  - 337لنل لن الزوجين أن يطل العوريق بلللب الضللرر الناشللم
قن الشللقاق أو ل العشللر كالضللرب والل ل واإلكراه قلى لحرد أو سعاطي
المحرد.
المادة  - 338للقاإلي بعد هب ي الضرر أن يلعى لوصمح بين الزوجين
ويمهل الوريقين للم الحة لد ب سقل قن شهر.
فإذا لل يعل ال لللح قين القاإلللي ينمين ياوزين قلى ال للواي المطل بة
شللرق لن أ ل الزوجين أو قلى ينمين لن مير أ لهما لمن يرى فيهل القدر
قلى اإلصمح بينهما إذا لل ي جد لن أ لهما أو أ ل أيد ما لن ي لح ينم
لن بين المحنمين المدونة أ ماؤ ل قلى الجدوس.
المادة  - 339قلى الحنمين أن يععرفا بدألة أ للباب الشللقاق بين الزوجين
وأن يطل عا قلى لل

ا لدق ى ودف قاي الطرفين وللللللع نداهت ما وأن يجم عا

الزوجين يف لجلس قاولي يحاوبن فيه جهد طاألعهما إصللللمح ذاي بينهما فإذا
نجحا يف ال لح نمما به سقرير ًا ورفعاه إلى القاإلي.
المادة  - 340المجلس العاولي ب يحضللللره إب الزوجان والحنمان ولن
يرى الحنمان فاود بحض ره.
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المادة  - 341ب يعيهر العحنيل بالعناع أيد الزوجين قن يضل ر المجلس
ال عاولي ب عد إبم مه ل قد اجع ماع المجلس ول نا نه للمر ال ثان ية بل يلللللعمر
الحنمان يف لهمعهما بالرمل لن ذا الغياب.
المادة  - 342إذا قجز الحنمان قن ال لللللح بين الزوجين يرفعان األلر
إلى القاإللللي بعقرير لو لللل سرفق فيه لحاإللللر الجلللللاي يعرإللللان فيه وجهة
نمر ما ولقرتياهتما بالعوريق قلى إل هب ي اإل ا قلى أي لن الزوجين.
المادة  - 343إذا هبت لن سقرير الحنمين أن اإل لللا أو أكثر ا لن الزو
ينل القاإللللي بالعوريق ويلزد الزو بنا قلى الطل بللللاور الحق ق الزوجية.
وإن هبعت اإل للللا أو أكثر ا لن الزوجة خالع بينهما قلى كالل المهر أو قلى
جان لنه يعنا

لع اإل ا .

ويف ياس الدخ س بين الزوجين يقيقة أو ينم وفيما خم اسين الحالعين
ألنن أن سشللللمل المخالعة بينهما إلى جان

لا يع ج لها لن المهر و دايا

الخط بللة أو بعض ذلللس وفق ل لعقللدير القللاإلللللي بعللد اإلطمع قلى األرتاح
الحنمين.
المادة  - 344العوريق يف الحالعين المذك رسين يف الماد اللابقة يععو طلقة
باونة.
المااادة - 345إذا اخعل

الحنمللان بللالرأي يرفعللان األلر إلى القللاإلللللي

فيحنل مير ما أو يضللللل إليهما ينم هالث لرجح لن مير أ لهما يحلوه
اليمين ويخو الحنمين بللذلللس وقلى ي للة العحنيل للذه أن سعقللد المجلس
العاولي لن جديد وسقدد لقرتياهتا إلمن المهلة العي يحدد ا القاإلي.
المادة  - 347سنمل كل لن المحنمعين الشلللرقيعين العليين ألاومة بي لللما
المحنمين يف دقاوى النزاع والشقاق كما سنمل أل اول بي ما الخوا والحراس
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القضاويين واألطبا لنافة القضايا المععلقة بالمحاكل العابعة لنل لنهما .يحل
ؤب ألللاد المحنمللة العليللا العللابعين لهللا اليمين بللين يق ل ا بمهللالهل بنزا للة
وقدس وألانة.
يحمر اخعيللار الم حنمين لن بين المحللالين أو الم ظوين الشللللرقيين.
يخ أ لنل لحنمة بداوية قدد لن المحنمين والخوا والحراس القضاويين
واألطبا  .سعمل ذه الق اول لمد همم ن اي.
يرألن لؤألع أو ااوي ا للللل المحنل أو الخبير أو الحارس القضللللاوي أو
الطبي يف ياس هب ي ارسنابه اإل ماس أو الخطي الملع ج لذلس بقرار ي در
قن المحنمة الشرقية العليا العي وإلععه قلى الجدوس(.)1
(و لدى اإلطمع قلى المج لة الحق أل ية العي سع ناوس اجع هاداي الم حاكل
وسبحث قن كافة الم ا إليع الحق ألية سبين أن الماد  337هتعل بال ضرر الناشلم
قن ال شقاق أو

الع شر بين الزوجين

اللب المبا شر يف طل العوريق.

دون سحديد لا ية ذا الضرر ألن الضرر األدبي ين ن أييان أشدّ قلى النو س
المر وة لن الضللللرر المادي فقان ن العاولة العثماين

األصلللل ب يف فهل روح

النأ القراوي( )2لموه د الضللللرر الملللللم ع لطل العع يض لن ألان ن العنميل
القضاوي الشرقي)(.)3
( )1لجم ع العشللريع اللبناين ،القاإلللي للليل أبي نادر ،5 ،القلللل الثاين ،بيروي ،لطبعة يمنل،
1962د ،ص  22لنرر وص  23لنرر.
( )2األص ب :القرآين ،واهلل أقلل.
( )3ي نا ،بدوي (الم حالي) ،ي نا ،بدوي (الم حالي) ،الحق ق اللب نان ية العرب ية ،ال عدد األوس،
الجز األوس1993 ،د ،اللنة األولى ،ص  55بع رف.
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األكثر إللللرر ًا يف ا لللععماس الحق ل

فالععلللل يف ا لللععماس يق الطمق
الذي ي ألعه الرجل بحق وجعه  -العي ُألر أن يعاللها بالحللللنى ،وأن ين ن لها
للللنن ل وألللان ل  ،والعي ارسبط هبللا بم ج ل
فالععلللل

ليثللاق مليظ أب و ي كلمللة اهلل،

الذي ي ألعه هبا قندلا يقرر طمألها ،فني

ل كان الععلللل

بإ لللا

ا ععماس يقه يف الطمق؟
المؤكد أن ذا أشنع أن اع الععل .

السبب يف تحريم التعسف:
ناي ببان يف سحريل الععل

و ما:

أوالً :ليس ل لللاي الحق يرية لطلقة يف لمار لللعه ،وإنما

لقيد بعدد

اإلإللللرار بالغير ،للن للل ص الشلللرقية العي سمنع اإلإللللرار بالغير ،للن للل ص
الشلللرقية العي سمنع اإلإللللرار بالغير وسحريل ابيعنار وبيع لاس المحعنر جو ًا
قنه قند الحاجة ،وسحريل العدوان قلى الدلا واألل اس واألقراض ،لللل ا
أكان الضرر ناش قن ا ععماس يق لشروع أن قن اقعدا لحض.
ثانيً :نزقة الحق ق الجماقية :فم سقع للر الم لللحة الملللعواد لن الحق
الخاص المالي قلى صلللايبه فقط وإنما سع د قلى المجعمع أيضللل  ،وذلس قن
طريق الزكا والخرا والنواراي وصدألة الوطر ومير ا...
وإذا كان للمجعمع يق يف لاس األفراد ،فيج أب يع للللرف الورد يف لاله
س رف إلار ًاّ ،
ألن ذلس يعد اقعدا ً قلى يق المجعمع ،واقعدا قلى نوله.
*****
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المبحث الرابع:
األسباب المةدية إلى سو استعمال حق الطالق

أ ا البعد الديني.
ب ا الجهل باألحكام الشرعية المتعلقة بالطالق.
ج ا عدم فهم األحكام الشرعية المتعلقة بالحقوق الزوجية.
د ا تقليد اآلخرين (الغرب).
ه ا عدم معرفة الفروقات الجسدية والفكرية لكل من النكر واألنثى.
و ا مساهمة وسا ل اإلعالم يف عملية التفكك األسري.
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المبحث الرابع:
األسباب المةدية إلى سو استعمال حق الطالق

أ ا البعد الديني:
اخعلوت ييا الناس الي د وفلللدي قمألاهتل ابجعماقية لن جميع جهاهتا
بعد أن ابععدوا قن الدين ،وجهل ا األل ر الشرقية العي يمننها المحافمة قليهل
فرادى وجماقاي ،و ُس ِ
بعد قنهل قدو ل األكو إبليس ا لذي س قد ل بالحزن
الداول ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ ( ،)1وكان أوس ألر شللرقه لهل
دينهل الزوا لوبقا قلى النلل والذرية ،وص ن أنولهل لن اللواح المقيت.
ويعى يقيل اإلنلان أ ر جيد و ليمة قليه أن يعملس بعق ى اهلل ،فيراقي كل
لن الزوجين يق اهلل يف وجه ،ويللليس كل وايد لنهما نوللله لا

الهدف لن

الزوا ؟
فإن سل الزوا قلى ذا األ للاس صللاري الم د والمحبة للاود بين أفراد
األ ر .
ولما كان للمجعمع البشللري أ للاس ،وبنا و للنن ،في للا لله األ للر العي
سق د قلى لنهج الشللللرع ،وبناؤه سطبيق المنهج يف ييا ذه األ للللر  ،و للللننه
المعايشللللة قلى الم د والريمة واللللللنينة ،هبذا سعن ن األ للللر المؤلنة العي

()1

ر البقر  ،اآلية.268 :
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ينطلق لنها الرقيل ال للللالح لملللللير المجعمع ال للللالح الذي يعرف ابنعما
لدينه ،ولمجعمعه ووطنه)(.)1
ولنن ،كثيرون ل األ وا الذين أ لللا وا إلى أ واجهل دون أل لللد أو قن
مير لللابق س للل ر وس لللميل (وذلس بللللب جهلهل بييناد دينهل يف الزوا ،

وقدد لعرفعهل باأل للس ال للحيحة للزوا وسخليهل قن للنة ر لل س اهلل ‘

وأخمأله )2()...ولا أ للرع لا يلجي األ وا أو الزوجاي إلى الطمق لللللل اللل ّنين

الملللللل لة قلى ال حيا الزوجية .والعي كان إبليس ينعمر رؤية الدلا سقطر لنها
لنذ لان ط يل كما روى لللللل قن جابر ألاس :ألاس ر ل س اهلل ‘« :إن إبليس
يضااع عرشااه على الما ثم يبعث ساارايا ف دناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجي

أحدهم فيقول :فعلت كنا وكنا فيقول ما صنعت شي ً .قال :ثم يجي أحدهم
ِ
عم
فيقول :ما ترك ته حتى فر قت بي نه وبين امرأ ته قال :ف يدن يه م نه ويقول« :ن َ
أنت» ألاس األقمش :أراه ألاس« :فيلتزمه»(.)3
ابععد الناس قن دينهل بشنل أللري بلب المنا ج الدرا ية العي ف لت
الععليل الديني قن بقية األ داف الععليمية ،فجعلت العمليذ لللللل ولن هل األ ل ل
يعيشللل ن يف فراغ ديني قلى قل أن الدين شلللي والععليل الدني ي شلللي آخر،
وبورض أاا خ لللل للللت له بعض الح للللأ يف برالجها إب أاا ينمت قليه
بالغربة وقدد األ مية يف يللللاباي النجاح والر للل ب ف لللار لنعدل ينم .
( )1الشللعراوي ،أيناد األ للر والبيت المللللل ،بيروي ،المنعبة الع للرية2004 / 1425 ،د،
ص  ،15بقلل فضيلة الشيخ لحمد اللنرادي.
( )2لحج ب ،قم ،كي

سنلللل ألل

وجعس وس لللبح وج ناجح  ،القا ر  ،دار اللطاو ،

2002د ،ص .5
( )3صحيح لللل ،يديث رألل  ،2813يف صوة إبليس وجن ده باب سحريق الشيطان.
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و نذا سل القضلللا قلى أ ل قلل ينبغي لونللللان لعرفعه .ألن الدين لنها
الحيا باأل للللاس .وبما أن العلميذ يقعطع لن قمره لريلة ط يلة لينهي سع ّلمه،
فهنذا ينو جا مً بيل ر دينه ،فعخعلط األل ر يف رأ لله وينشللي لععلم جا مً يف
ال ألت نوله.
فهل يعلل الرجل والمرأ أن أقمل فلللاد

فلللاد ذاي البين ،فوي يديث

ر س اهلل ‘« :أال أخبركم ب فضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ ألال ا:
بلى .ألاس :صالح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة»(.)1
(فعدد العزاد الزو بييناد الدين ،فيخال

أأل الهل وأفعالهل وس رفاهتل،

سعاليل اإل للمد ولبادوه ...،ونجده للرقان لا فرط بشللرع اهلل فم ييبه بالطمق
وب أينا له فقد س للللدر لنه كلمة طمق يف ياس بعده قن لراألبة اهلل له ودون
النمر إلى لا يدفع إليه لن أ للللباب سضللللر الزوجة ،دون النمر إلى ياس الزوجة
العقية ال الحة أو طالحة فا قة قاصية)(.)2

ب ا الجهل باألحكام المتعلقة بالطالق:
ويلللللععبع جهله بالععاليل الدينية واأليناد المععلقة بالحق ق الزوجية،
جهل آخر يععلق بييناد الطمق.
فها ذا يجهل أيناد الزوا وأيناد الطمق لللللل الللني البدقي والحراد
وال اج للل وب يعرف ّ
أن قليه أن يليس أ ل العلل إذا اقرتإلعه لشنلة لا ،فرتاه

( )1نن ابي داود ،4 ،باب يف إصمح ذاي البين ،يديث رألل .4919
( )2الهادي ،اللللللعيد قرفة ،إ للللا ا للللععماس يق الطمق ،القا ر  ،طبعة األلانة/ 1410 ،
1989د ،ص .131
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يعخبط يف يياسه سخبط العش ا ويحاوس اإلصمح فإذا به يولد هل سراه مير ألادر
قلى ل اجهة الحيا ألن ذه المشاكل سشغله بشنل للعمر.

ج ا عدم فهم األحكام المتعلقة بالحقوق الزوجية:
لن أ لللل أ األل ر أن يجهل المر األيناد العي يج قليه اسباقها يف أ ل
أل ر يياسه الشخ ية للللل أب و ي أيناد الزوا للللل إنه يعلل النثير قن األيناد
المدنية للدولة العي يعيش فيها ،ويععلل لا يجهل لنها ،وإذا اشلللرتى آلة كهرباوية
أو مير كهرباوية يلعى لوهل طريقة سشغيلها وكيوية الععالل لع الشركة المنعجة،
ولننه ينلللى أو يعجا ل األيناد الدينية العي س للحح للللار يياسه ،والعي يععو
سعلمها فرض قين قلى كل إنلان ،و ي األيناد العي سععلق بالحمس والحراد،
والحق ق ال اجبة للزو  ،والحق ق ال اجبة للزوجة ،ولا

الهدف لن إألالة

الزوا  ،ولا ي األل ر العي شرقها اهلل يف لعاللة النلا ل لن المش ر والععاون
والم ارية لللللل كما أن قليه الععرف إلى لا يعرت إلها لن سغيراي نو لية ب لب
الحيض والنواس ،لذا يجد نو له وألد وألع يف ل شاكل ب ي ر لها .ب لب قدد
لعرفعه أليناد الزوا وآدابه.

د ا تقليد اآلخرين (الغرب):
إن الج هل باألي ناد ا لدين ية ليس ينر ًا قلى الر جاس ولن نه س عدا ل إلى
النللللا  ،والع لمة العي سنشلللر شلللباكها قلى العالل لدّ ي خي طها إلى األ لللر
المللمة فعدخلت بين الزوجين وفرإلت يمنعها ،وجعلعهما يععقدان أاا الحل
األلثل لنل المشللاكل ،وأن لن يخالوها ين ن قاجز ًا لعخلو  ،وقندلا سضللع
هقة اإلنلان بنوله لع جهله لرتاهه ي بح ألع بة يحركها اآلخرون كما يشا ون.
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وبما أن ليس كل لا يييت لن الغرب يعماشللللى لع سقاليدنا ،صللللار الناس
لزدوجي الشللللخ للللياي ،ب يعرف ن كي ي ّفق ن بين لا وره ه قن آباوهل لن
قاداي وسقاليد ،ولا يريد الغرب لللللل صللاي الع لمة لللللل مر لله فيهل ،فضللاق ا
وكثري خمفاهتل ولشللللاكلهل ،وألد صللللدق فيهل يديث ر لللل س اهلل ‘ قن
قملاي اللاقة« :ال تقوم الساعة حتى ت خن أمتي ب خن القرون قبلها شبر ًا بشبر
وذرا عً بنراع .فق يل :يا ر لللل س اهللذ ك وارس والرود؟ ف قاس :ومن ال ناس إال
أول ك»(.)1

ه ا عدم معرفة الفروقات الجسدية والفكرية لكل من النكر واألنثى:
خلق اهلل قز وجل ذا الن ن الوللليح وجعل فيه كاوناي يية سعيش بشللنل
لرتابط ين مل كل وا يد له ما اآلخر ،ولن جم لة لخل ألا سه خلق اإلنللللللان
بجنليه الذكر واألنثى لن أجل ا عمرار الحيا وديم لعها(.)2
وبالرمل لن أاما ينعميان للجنس ال ايد لللللل اإلنللان لللللل إب أن لنل لنهما
سميزه قن اآلخر .ولنن الجهل الذي سعرض له أبنا ذا
خ للللاوأ ولميزاي ّ
الجيللل يف جميع أل ر دينهل ،رافقهل يف لعرفللة ال ايللد لنهل لآلخر ،فهمللا
لخعلوان خلقي وخلقي ونوللي ( ،فردود أفعاس النللا سخعل

قن ردود أفعاس

الرجاس قند الععالل لع الجهد والعع  ،ويعى طبيعة العشللللني والعذلر أهنا
العمألة بين الرجل والمرأ فهي سخعل ) ،ولننهما لللل وبلب سربيعهما الناأل ة ل
( )1البخاري ل ل كعاب ابقع اد بالنعاب واللنة ،باب أل س النبي × « :لععبعن نن لن كان ألبلنل»
( 30/13لللل لع الوعح) ،وصحيح لللل ،كعاب العلل باب األلد الخ ل ( 219/16لللل 220
لع شرح الن وي).
( )2طارق النعيمي ،لاين ل جية الرجل والمرأ  ،بيروي ،دار إييا العل د2003 / 1424 ،د،
ص .23



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مدى الحق الديني يف طالق الرجل أحكام الطالق

248

يجهمن ذا ابخعمف ،لذا يجدان صللللع بة يف الععالل والعني

لع بعضللللهما

لما يؤدي إلى الطمق .فهناي جهل يف سن ين جلل المرأ ول اصواي أقضاوه
ووظاووه ...وجهل يف صللللواهتا النولللللية والعقلية و ي الباطنة؟ذ فنلما كانت
لعرفة الرجل بالمرأ أكو وأو للللع كانت قمألعه بزوجعه أنجح وأجمل ،وأكثر
ألوة وس افق  ،وأألل نزاق وشللللقاأل  .)1()...ولن األلثلة قلى ذلس أن أ للللل ب
الرجل يف العونير ين ن (ربط األل ر ببعضللها بشللنل يلقاي لع اصلللة ،و نذا
بطريق العدر يق د الرجل بر ل ص ر واإلحة للم إل ع الذي

ب دده...،

بينما يعميز أ للل ب العونير قند المرأ بالع للع ،و ذا األ للل ب

قبار قن

ر لللل صللل ر كاللة للم إلللل ع يف البداية وذلس قن طريق الحدس ،بعد ذلس
سق د المرأ بمحاولة اكعشللللاف كل األجزا المععلقة بذلس الم إللللل ع ولن هل
سق د المرأ بربط سلس األجزا ببعضللها البعض .ذا الورق يف النمر بين الرجل
والمرأ يؤهر قلى كثير لن األل ر يف الحيللا لثللل القيل ،إقطللا األول يللاي،
س للللرفاي الموقي ،الم ا

الطبيعية ،الم للللالح ،واللللللب يف كل ذلس

اخعمف الرجل والمرأ يف النمر إلى العالل الخارجي ولجرياسه)(.)2

و ا دور وسا ل اإلعالم:
إن أقدا اإل لللمد الذين وجدوا يف و لللاول اإلقمد لعين قميم يف نشلللر
دقايعهل وأفنار ل ،وجدوا لعين آخر يف سوعيت العمألاي ابجعماقية واأل رية
لن خمس الملللللللللللمي واألفمد والوالج العثقيوية الهادفة للخراب ،فشللللن ا
ج لهل العني

للللللعخدلين شللللعى أن اع األ لللللحة لن سحري

( )1الطرشة ،قدنان ،دليلس إلى المرأ  ،دار النعاب واللنة ،ص  7ل  8بع رف.
( )2د .طارق النعيمي ،اين ل جية المرأ  ،ص  33بع رف.
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واألي ناد واألقراف ا لدين ية وابجع ماق ية ،وأ قاال يف ذ لس الج هل المطبق
الذي سل الحديث قنه للللبق  ،فضللاقت القيل وسبلبلت األفنار وصللار الناس ل
ب غالبيعهل العممى سنمرون إلى الزوا قلى أ نه قمل ية يرب ية سدور بين الر جل
والمرأ  ،وبين أ ل الزو والزوجة ،والبقا فيها ين ن ل أل ى الذي يلللللعطيع
إفلاد ييا اآلخر بشعى ال اول.
*****
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الفصل السابع:
آداب تتعلق بالطالق

المبحث األول :التسريح بإحسان.
المبحث الثاين :العدة ومتعة الطالق.
المبحث الثالث :دراسة ميدانية ألسباب الطالق يف المجتمع اللبناين.
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المبحث األول:
التسريح بإحسان

ألاس اإل لاد الغزالي( )1يف ك عا به إي يا قل د ا لدين يف الطمق" ،وليعلل أ نه
لباح ،ولننه أبغض المباياي إلى اهلل سعالى ،وإنما ين ن لباي إذا لل ينن فيه
إ يذا بال با طل ،وله ما طلق ها ف قد آذا ا ،وب ي باح إ يذا الغير إب بج نا ية لن
جانيها أو بضللرور لن جانبه ،ألاس سعالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ

[النلللللا  ]34 :أي ب سطلب ا ييلة للوراق ،ولهما آذي الزوجة وجها ،ولهما
كانت ي ة الخلق أو فا د الدين ألاس ابن للع د يف أل له سعالى :ﭽ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪﭼ [الطمق.]1 :
لذا فليراع الزو يف الطمق لا يلي:
األول :أن يطلقها يف طهر لل يجالعها فيه ،فإن فعل ذلس فليراجعها.
الثاين :أن يقع ر قلى طلقة وايده فم يجمع بين الثمم.
الثالث :أن يعلط

يف الععليل بعطليقها لن مير سعني

وا عخواف ،وسطيي

أللبها هبدية قلى بيل اإللعناع والجو لها فجعها به لن أذى الوراق.
رابعً :أن ب يوشللللي لها للللر ا ب يف الطمق وب قند النناح ،فقد ورد يف
( )1الغزالي ،أبي يالد ،إييا قل د الدين ،الجز  ،2ص.55
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الخو ال حيح يف إفشا

ر النلا وقيد قميل(.)1

ألا العلريح بإيلان (أي الرفق بالمرأ واإليلان إليها قند سطليقها).
ألاس سعالى :ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ [البقر .]229 :
وألللاس سللعللالللى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ [الللبللقللر :
.]231
وألاس سعالى :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [األيزاب.]28 :
ولن اإليلللان اجعناب ل اجهة المرأ بلوظ الطمق ال للريح :قن قاوشللة
رإللللي اهلل قنها أن ابنة الج ن لما أدخلت قلى ر للل س اهلل ‘ ودنا لنها ألالت:
أق ذ باهلل لنس ،فقاس لها :لقد قذي بعميل .الحقي بي لس )2( .ويف رواية :فقاس:
ألد قذي بمعاذ هل خر  ...فقاس :يا أبا أ يد اكلها را أل ّي ْين وألحقها بي لها.
يق اللللللنن
ولن الحق ق الشللللرقية الثابعة للمرأ المطلقة طمأل رجعي ّ
والنوقة إلى أن سنعهي قدهتا ،إلا باإلألرا  ،وإلا ب إلع الحمل.
ألاس سعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ 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 [الطمق]7-6 :
( )1الغزالي ،ابي يالد ،إييا قل د الدين ،المجلد الثاين ،ص  72 – 71بع رف.
( )2الب خاري ،يد يث رألل ،5254 :ك عاب :الطمق ،باب :لن طلق و ل ي ا جه الر جل الرأ سه
بالطمق.
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وأل س اهلل سعالى :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 ﭿﭼ

[الطمق.]1 :
*****
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المبحث الثاين:
العدة ومتعة الطالق

العدة لغة:
ليخ ذ لن العدد بشللللعمالها قليه لن األألرا (الحيض وأليل األطهار) أو
األشلللهر ،فعد المرأ المطلقة والمع يف قنها وجها ي لا سعدّ ه لن أياد أألراوها
أو أياد يملها أو أربعة أشهر وقشر لياس.

العدة اصطالحً:
ي ا للل لمد لعينة سرتب للها المرأ سعبد ًا هلل سعالى أو سوجع قلى وجها
أو سيكيد ًا لن برا ريمها و ي لد سرتبأ فيها المرأ يف لد يدد ا الشللللارع
بعد الورألة يج فيها المرأ ابنعمار فيها دون وا يعى سنقضللللي المد  .وب
قد قلى المرأ ألبل الدخ س.

حكمها الشرعي:
العد واجبة شللرق قلى المرأ بالنعاب واللللنة واإلجماع لعغلي جان
الععبد فيها.

مشروعية وأدلة العدة:
اسوق الوقها قلى لشللروقية العد ووج هبا قلى المرأ قند وج د اللللب
وا عدل ا قلى ذلس بالنعاب واللنة واإلجماع.
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لن كعاب اهلل سعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛﭼ [البقر .]234 :
ذا ألر لن اهلل سعالى للنللللا الميت يع

قنهن أ واجهن أن يععددن أربعة

أشهر وقشر لياس.
ألا قد المرأ المطلقة ألاس سعالى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭼ

[البقر .]228 :

الحكمة من مشروعية العدة شرعت العدة لمعان منها:
 العلل بوا الريل يعى ب سخعلط األنلاب. رفع ألدر الزوا وإظهار شرفه. وفا لحق الزو وإظهار سيهير فقده يف المنع لن العزيين والعجمل ،وسذكرنعمة الزوا .
 إق طا الورصلللل ة ال ناف ية للزو ب عد الطمق ليع د لزوج عه المطل قة ،فويالطمق الباون ،العوريق لولللللاد الزوا يق للللد لن العد ا للللعوا الريل،
للعيكد لن قدد وج د يمل لن الرجل ،لنع بخعمط األنلللاب ،وص ل ن
النلل فإذا كان الحمل ل ج د ًا سنعهي العد ب إلللع الحمل لعحقق الهدف
المق لللل د لن العد  ،وإذالل يعيكد لن الحمل بعد الدخ س بالمرأ  ،وج
اإلنعمار للععرف قلى برا الريل ،يعى بعد ال فا  .ويف الطمق الرجعي:
يق لللد بالعد سمنين الرجل لن الع ده إلى لطلقعه خمس العد  ،بعد واس
قاصلللوة الغضللل  ،و دو النوس ،والعونير بمعاق ولخاطر وويشلللاي
الوراق .وذلس يرصلللل لن اإل للللمد قلى إبقا الرابطة الزوجية وسن يه
بععميل شلللين الزو  ،فنما أنه ب ينعقد إب بالشللله د ،ب ينحل إب بابنعمار
ط يل األلد.
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مقدار العدة وكيفية حساب األيام:
ين ن يلللاب أشللهر العد يف الطمق أو الولللخ أو ال فا بالشلله ر القمرية
ب الشملية.
إذا كان الطمق أو ال فا يف أوس الهمس اقعوي األشللللهر باأل لة يعى ل
نقأ قدد األياد ألن اهلل سعالى ألرنا بالعد باألشلهر ،فلزد اقعبار األشلهر ل ا
أكانت همهين ي ل أو أألل.
وإن كانت الورألة يف أهنا الشهر فقد اخعل
 -1ذ

الوقها يف ذلس قلى أل لين:

الجمه ر إلى أاا ل ُطلقت أو يدّ هت ال فا يف أهنا الشللللهر اقعو

فينمل المننلر همهين ي ل لن الشهر األخير ول كان المننلر ناأل
 -2ذ ل

أب ينيوللة إلى أن العللد سحعلللللل

.

بللاأليللاد ألن العللد يراقي فيهللا

ابيعياط فل اقعونا ا باأل لة لنق ت قن األياد.

المطلقة قبل الدخول بها:
ألا المرأ العي فارألها وجها بولللللخ أو طمق ،ألبل الدخ س هبا ،فم يج
قليهللا أن سلعزد بلليي قللدّ  ،ألللاس سعللالى :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 [األيزاب.]49 :

أنواع عدة المطلقة:
العد همهة أن اع :قد باألألرا  ،وقد باألشهر ،قد ب إلع الحمل.
المق لللل د بالقرو  :القر لغة :لشللللرتي بين الطهر والحيض ،ويجمع قلى
أألرا ألرو وأألرا  ،لق له سعالى:

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ.
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أسباب وشروط كل نوع من أنواع العدة:
أوالً :عدة األقرا لها أسباب أهمها ثالثة:
 -1الورألة يف الزوا ال حيح،

ذه

ا أكانت بطمق أد بغير طمق ،وسج

العد ب عوا الريل ،وسعرف برا سه لن الشغل بال لد.
وشلللرط وج هبا :الدخ س بالمرأ أو لا يجري لجرى الدخ س و

الخل

ال للحيحة قند مير الشللافعية يف الزوا ال للحيح دون الوا للد قند الحنوية
والحنللابلللة والمللالنيللة ،فم سج ل

للذه العللد بللدون الللدخ س والخل

ال حيحة.
 -2الورألة يف الزوا الوا د بعوريق القاإلي أو بالمعاركة.
وشللللرطها :الدخ س قند الجمه ر مير المالنية ،وسج العد أيضلللل قند
المالنية بالخل بعد وا فا د.
 -3ال ط بشللبهة العقد :بين فت إلى الرجل مير الرأسه ،ف ط هاه ألن الشللبهة
سق د لقاد الحقيقة يف ياس ابيعياط ،وإيجاب العد لن باب اإليعياط.
ثانيً :عدة األ شهر نوعان :ن ع يج بد ً
ب قن الحيض ،ون ع يج أ صمً
بنوللله ،ألا العد العي سج بد ً
ب قن الحيضللاي باألشللهر ،فهي قد ال للغير ،
واآلية والمرأ العي لل سحض أصللللمً ،بعد الطمق ،و للللب وج هبا :الطمق
لمعرفة أهر الدخ س و

ب وج ب قد األألرا المعقدلة.

وشروط وجوبها شي ان:
أحدهما :الصغر أو النو أو فقد الحيض أصمً.
وال ثاين :ا لدخ س ،أو الخل ال للللحي حة ق ند مير الشللللافع ية ،يف الن ناح
ال حيح ،وكذا يف النناح الوا د قند المالنية.
ألا قد األشلللهر األصللللية بنوللللها :فهي قد ال فا و لللب وج هبا ال فا
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إظهار ًا للحزن بو اي نعمة الزوا  ،وشللللرط وج هبا :الزوا فقط .فعج
العد قلى المع يف قنها وجها ،لللل ا أكانت لدخ ً
ب هبا أن مير لدخ س هبا،

ذه

و ا أكانت لما سحيض أد لمن ب سحيض.
ثالثً :عدة الحبل :ي لد الحمل ،و ب وج هبا  :الورألة أو ال فا  ،يعى
ب سخعلط األنلاب وسشعبه الميا  ،فم يلقى رجل لا ه رع ميره.
وشاااروط وجوبها :أن ين ن الحمل لن الزوا ال لللحيح أو الوا لللد ،ألن
ال ط يف الن ناح ال وا لللللد ي ج

ال عد  ،وبس ج

ذه ال عد ق ند الحنو ية

والشللللافعية قلى الحالل بالزنا ،ألن الزنا ب ي ج العد إب أنه إذا سزو رجل
الرأ و ي يالل لن الزنا ،جا النناح قند أبي ينيوة ،ولنن ب يج

له أن

يطي ا لا لل سضع ،ل م ي ير األي ّ لا رع ميره.
وأجا الشافعية نناح الحالل لن الزنا ووطي ا ،إذ ب يرلة له.
وقد الحالل :سج بلللللب الم ي أو الطمق ،وسنعهي ب إلللللع الحمل
اسواأل  ،لق س اهلل سعالى :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ أي انقضا أجلهن
أن يضللللعن يملهن ،وألن برا يالمً ،هل طلقت أو لاي قنها وجها انعهت
قدهتا ب إلللع الحمل ،ول بعد ال فا بزلن ألليل ،بدليل أن للبعية بنت الحارم
س يف قنها وجها و ي يبلى ،ف إلعت بعد نح ق شر لياس لن وفا وجها ،هل
جا ي النبي ‘ “فقال :انكحي .ويف رواية :ف فتاين ب ين قد حللت حين وضعت
حملي وأمرين بالتزويج إن بدا لي” .
عدة من ال تحيم:
ولن كانت ب سحيض ،ولننها يف ن سحيض فيه النلا  ،اقعدي بالشه ر،
لق له سعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﯩﭼ [الطمق.]4 :
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عدة الصغيرة إذا بلغت:
هل ياإللللت لزلها اإلنعقاس إلى
إذا شلللرقت ال لللغير يف العد بالشللله رّ ،

األألرا  ،ألن الشه ر بدس األألرا .

أحكام عدة الطالق:
إذا كا نت المرأ لع عد لن وج ها قد طمق ،فإ لا أن ين ن طمأل ها :
رجعي أو باون .
األوس :إذا كانت لععد لن طمق رجعي سرس قلى قدّ هتا األيناد العالية:
أ -وج ب الملللنن لها قلى الزو  ،واألفضللل أن ين ن للللنن طمألها ،ولل
يمنع لنه لانع شرقي ،ونح ه.
ب  -وج ب النوقة لها بللللاور أصلللنافها :لن لؤنة وكلللل  ،للل ا كانت يالمً
وذلس لبقا للللطان الزو قليها وانحبا لللها سحت ينمه .ييث يمننه أن
يراجعها لا دالت يف العد .
 يج قليها لم لة للننها ،فم سوارأله إب لضرور .الععرض لخطبة الرجاس ،إذ ي ب سزاس يبيلللة قلة وجها و
د -يحرد قليها ّ

األيق واألولى هبا لن للللاور الرجاس .ألاس سعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖﭼ [البقر . ]228 :
و-للمععد الخرو يف ي اوجها اار ًا لللل ا كانت لطلقة أو لع

قنها وجها

ل ما روى جابر ف قاس طل قت خالعي همم فخر جت س جدُّ نخل ها فلقي ها ر جل
فنهللا للا فللذكري ذلللس للنبي – ‘ :-فقللاس "اخرجي فجاادي نخلااك لعلااك
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تتصدقي منه أو تفعلي خير ًا"(. )1
للمطلقة الطمق الرجعي أن سعزين لزوجها ،وسلللعشللرف له ليرم فيهاويعيد ا إلى لا كنت قليه لن الزوجية.
ألا المطلقة طمأل لبع س أو بين نة صللغرى أن سرتي الزينة والطي والد ن
والنحل والحنا  ،وذلس ل م سدق ا لزينة إلى الولاد.
ألا المع يف قنها وجها وج قليها الحداد أربعة أشهر وقشر أياد وقليها
سري جميع الزينة والطي والد ن المطي ومير لطي إذا كان للزينة والنحل
لما فيه ينة العين لما روى البخاري يف يديث أد لللمة قن النبي – ‘ -ألاس:

"المتويف عنها زوجها :ال تلبس المع صفر من الثياب وال المم شقة (الم صبوغة
باألحمر) وال الحلي وال تختضب وال تكتحل ويف رواية أخرى وال تمشطي
بالطيب وال بالحنا فإنه خضاب"(. )2
للللل  -ا عحقاق الزوجة المطلقة لنالل لهر ا إذا كان ألد دخل هبا ،ألا إذا
طلقها ألبل الدخ س فعناس ن لللل

لهر ا ،ويحرد قلى الزو ابقعدا قلى ذا

قز وجل :-ﭽ ﭑ
الحق وا للللرتداد لا ألدله لها لن لهر أو نوقة و ذا أل س اهلل – ّ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [النلللللا  ،]21-20:وألاس سعالى :ﭽ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﭼ [البقر .]237 :
( )1رواه النلاوي وأب داود.
( )2رواه البخاري ولللل.
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ي -يق الزوجة المطلقة يف يضللانة أطوالها ال للغار لالل سعزو  ،و ذا لا
أرشللللد إليه الهدي النب ي سقدير ًا لحق األل لة ووظيوعها ،فعن قبداهلل بن قمر -
ر إلي اهلل قنهما" -أن الرأ ألالت :يا ر

س اهلل ،إن ابني ذا كان بطني له وقا

وهدي له لللقا ويجري له ي ا  ،وإن أباه طلقني وأراد أن ينعزقه لني فقاس لها
ر س اهلل – ‘  : -أنت أحق به ما لم تنكحي"(.)1

نفقة المعتدة:
إذا طلق الرأسه بعد الدخ س طمأل رجعي  ،وج لها الللللننى ،والنوقة يف
العد  ،ألن الزوجية باألية ،والعمنين لن اب عمعاع ل ج د.
ألاس سعالى :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 [البقر .]236 :
نوقة العد العي سج لبعض الزوجاي ي الطعاد والنلللل فقط ،والللللر
يف ذا ّ
أن اللللللننى بالنمر إلى المععد يق الشللللرع ب يق الزوجة ،ولهذا ل
أبرأي الزوجة وجها لن نوقة قدهتا سناوس ذا اإلبرا لا يج قليه لن طعالها
وك ل هتا ،ولل يعناوس ال لننى ،ألن اإلن لان ي لعطيع أن ي لقط يق نو له ،وألا
يق الشرع فليس يف ألدرسه أن يلقطه ،ول ج ب نوقة العد للزوجة قلى وجها
شرطان:
األول :أن سن ن المرأ المععد لن طمق رجعي وباون.
الثاين :أن سن ن المرأ المععد مير ناشز.
*****

( )1رواه أب داود يف ننه يديث رألل . 2276
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الخاتمة
نتا ج البحث:
بعد درا للة أيناد الطمق ،واأل للباب المؤدية للععللل

يف الطمق ،سبين

البعد العاد قن لعرفة أكثر الناس للهدف لن خلق اإلنللللان ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭼ ( ،)1ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ ( ،)2ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ ( ،)3فللاإلنللللللان خلللللق لللوقللمللار
واإلصلللمح وقباد اهلل ويده ب شلللريس له ،أي سطبيق أيناد الشلللرع الخاصلللة
بحق اهلل ويق ق العباد ،ولن إلللللمن ذه الحق ق لعرفة الضلللل ابط الشللللرقية
أليناد الزوا  ،والهدف األ ا ي لن الزوا ل سق ى اهلل ل وأنه ليثاق مليظ.
يملعلله
والشللللريعللة يينمللا لنحللت الزو يق الطمق ول ّلنعلله إيللاه ،إنمللا ّ

للللؤولية جللليمة ي يمل األلانة العي لل سقبل يملها اللللم اي وب الجباس

ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ

سعرف قلى شللللرع اهلل،
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ ( .)4اإلنلللللان ظل د جه س ألنه لا ّ

فلللللر ا ابن قباس،
يمله اهلل إيا ا ،أب و ي الطاقة والوراوض كما ّ
األلانة العي ّ
وسشلللمل أيضللل  ،ال داوع ومير ا لما ب ب ّينة قليه ،ومللللل الجنابة ،والمحافمة
()1

ر البقر  ،اآلية.30 :
د ،اآلية.61 :

()2

ر

()3

ر الذارياي ،اآليعان 56 :ل .57

()4

ر األيزاب ،اآلية.72 :
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والرجل .وألد يملها اإلنلان
قلى الور  ،واألذن والعين والللان والبطن واليد ِّ
وكان ظل ل بلللللب جهله لما فيها ،و

لع ذلس يعيهر بابنوعابي النولللللية

والشلللله اي الذاسية ،وب يعدبر ق األ األل ر ،وكانت ذه العنالي

و لللليلة

للحد لن لطان الشه  ،وسيهير الن ا ع والق ى الداخلية يف نوله.
و

بجهله لهذه األل ر يقع يف الخ ف والقلق وابكع اب ،و ذا لا وجدناه

واإلح لن خمس درا عنا لهذا البحث.
والطمق يينما شلللرقه اهلل سعالى إنما شلللرقه لحنمة جليلة ...سعمثل يف أنه
قم للمشلللنمي الزوجية المللللعع لللية قلى الحل ،ب ين ن الحل األ لللهل
ألسوه لشنلة.
يملعه لللللؤولية
بعد ذلس جعلت الطمق يق خاصللل بالرجل ،فهي هبذا ّ

إللللخمة و ي إبقا الحيا الزوجية وابجعماقية ل لللر  ،ب يللللععمله بشلللنل
لزاجي ،بل قلى العنس رسبت قليه ل إذا اسخذ ألرار ًا ل بن د ًا جزاوية سر ق كا له.
بعد ذلس وإللللعت له إلللل ابط وأل انين إليقاع الطمق ،ويددي له يدود ًا
ب يج له سخ ّطيها ،فإذا سخطا ا ين ن للللي ولععلللو و ُل ِضلر ًا بزوجعه لللللل أو

باأليرى لطلقعه لللللل و ذه الض ل ابط ي اللج إلى إصللمح الخلل الحاصللل،

ويددي له كيوية العدر يف ذا اإلصمح.
فإن لل سنوع ذه ال اول يعل اللج إلى الطمق ل أبغض الحمس ل قلى أن
لللللها فيه ألنه هبذا يؤذي
ين ن لللني مير بدقي ،فم يعل يف الحيض أو يف طهر ّ
لطلقعه بين اد قليها أياد العد  ،وب يجمع الطلقاي الثمم الممل كة له بلوظ

وايد ،أو ي ألعها يف لجلس وايد ،فإن ذلس لخال
ويجل

للشرع وأيناله.

أن ين ن الطمق لشلللله د ًا قليلله در ًا للشللللبهللاي ،ويعى ب يقع

الزوجان يف الحرلة إذا أراد الرجعة .ذا كله يف بيل اببععاد قن أل د اإلإلرار
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بالمطلقة ،ألن الشلريعة اإل لملية ي الشلريعة العي ا عمت بملليلة المقاصلد،
وات قن الضرر والضرار ،وألري بضرور إ الة الضرر ودفعه بشعى ال اول.
و ل ا ً أكان الطمق ي للل بشللنل للني أد بدقي فإنه يقع ويععد به إب أنه

يععو للللللي ولععلللللو  ،فالطمق يف الحيض يقع ويجو الزو قلى لراجعة
وجعه ،والطمق همه يقع ققاب للمطلق و جر ًا له وأللثاله ،وكذلس طمق
اللللنران ألنه يعمق بييناد الدين وشللرع اهلل ،ويلحق به الها س الملللعهزئ،
فإن طمألهما يقع.
*****
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التوصيات

إن الهدف الذي لن أجله شرع اهلل الزوا
يعل هبا رألي المجعمع وسط يره والح

إن شا أ ر صالحة عيد ،

س قلى سرابط وسنافل بين أفراده ،فالورد

ب يشعر بابنعما إذا لل سنن ناي األ ر اللعيد وب المجعمع المرتابط.
ولن خمس ذه الدرا للللة العي أجريت ،ارسييت العقدد ببعض الع صللللياي
وابألرتاياي العي ألد سلللللاقد قلى خوض نلللللبة الطمق و ياد نلللللبة الزوا
ليعحقق الهدف لن خلق اهلل لونلان ل أب و

اإلقمار واإلصمح:

 القياد بدوراي سدريبية لمهاراي الع اصل لع اآلخر ،وب يما الزو . الق ياد بدوراي سدريب ية للمقبلين قلى الزوا لمعر فة المن ها الشللللرقيالذي لن أجله خلقنا اهلل.
 ا لللعحدام "رخ لللة الزوا " بم جبنها ُيلزد كل لن يرم يف الزوا لنالجنلين أن يخضع لدوراي سدريبية لعخ

ة سغرس يف نوله اللل كياي

البنا المنا بة لدواد ييا وجية عيد .
-

ياد قدد الم لحين ابجعماقيين وسزويد ل ب اول اإلألناع واإلصمح،
وإ لداد ل بلللللل طة سخ لهل دخ س المحن مة الشللللرق ية دون أن ي اجه ا
ب ع باي سمنعهل لن سحقيق قملهل.

 اإلقداد لبعض الندواي العلوزي نية العي سخأ ذا الن ع لن المشللللاكلوقرإله بشنل يثير فض س المشا دين لها.
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 يث الطمب والدقا اإل لللمليين قلى العخ لللأ الجالعي يف اإلرشلللادابجع ماقي بالع عاون لع الجمع ياي المهع مة بشللللؤون األ للللر  ،والق ياد
بمحاإلللللراي وندواي لنثوة ي س أ مية األ للللر اللللللليمة ،وبث القيل
والوضاول.
 إقداد برالج سرب ية للععرف قلى الوروألاي الجلللدية والنولللية لنل لن الذكرواألنثى.
 إقداد لحاإلللللراي خاصللللة ل لهاي واآلبا بشللللين سغيير نمط سربيعهلألوبد ل (يعى ب ينو الذكر وقنده ققد الق الة قلى المرأ بشللللنلها
الخاطم) وجعل ذلس لن إلمن المنها الدرا ي يف المدارس المع طة.
 يث الدقا وأومة المللللاجد قلى نشلللر ال قي الديني ب جه قاد ،خاصلللةبلب الولاد األخمألي الذي قل وانعشر يف لجعمعاسنا.
 سنمية ق الل ابلعزاد بمبادئ ال شريعة يف جميع شؤون يياسنا وب يما شؤوناأل ر .
وآخر دق انا أن الحمد هلل رب العالمين ،وال لللم والللللمد قلى للليدنا
لحمد.
*****
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ

رألل المل

المحنمة الشرقية اللنية
يف بيروي

*

ابجعماقي:
العاريخ:
الع أليت:

إصمح ذاي البين

ا ل المشرف المباشر:

ا ل الم لحة ابجعماقية:
ا ل صاي الحالة:
العن ان:
رألل الهاس :

بحث اجتماعي عن وضع األسرة:
 1ل لعل لاي شخ ية:

الزوجة:

الزوج:

اب ل:
اللن:
الجنلية:
الديني:

المذ

الحالة ال حية:
الملع ى الععليمي:
العمل:
الدخل الشهري:
ل اللنن:

للس

إيجار

إقار

لع األ ل

* يرجى إإلللللافة لميماي األخت ي س وإلللللع العزاد الشللللخأ الديني يف الوقر الخاصللللة
للمميماي يف ال وحة رألل.4 :
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 2ا معلومات حول عقد الزواج:
لنان انعقاد الزوا  :للللللللللللللل ساريخ انعقاده :لللللللللللل
المعجل والمؤجل :سلميعه يف العقد :لللللللللللللللللللللللل
المهر:
ّ
ل المهر:

مير لقب ض

لقب ض

مير ذلس ،يدد :للللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 3ا إجرا ات المحكمة:
ل ناي دق ى ألاومة:
ا ل المدقي:

نعل

كم

الزو

الزوجة

ن ع الدق ى ول إل قها:

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ساريخ سقديمها:

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ا ل القاإلي:

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ا ل المحالي:

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

نعيجة الدق ى:

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مير ذلس :لللللللل

 4ا معلومات حول األسرة:
قدد أفراد األ ر  :لللللللل قدد األوبد الذك ر :للللللل قدد األوبد اإلنام :للللللل
أفراد إإلافي ن يف األ ر  :يدّ د:

اب ل:

لللللللللللللللللللللل

اللن:

لللللللللللللللللللللل

المهنة:

لللللللللللللللللللللل

صوة القرابة:

لللللللللللللللللللللل

 5ا التاريخ االجتماعي لألسرة:
أ ا التغيرات الحاصلة يف األسرة( :مع تحديد التاريخ):
وصاية

طمق ابق

سعدد يجاي

وفا

سغيير المهنة والعمل

سغيير اللنن

سغير ال إلع ابألع ادي يف األ ر

مير ذلس ،يدّ د :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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ب ا تاريخ بد هنه المشاكل يف األسرة:
ن ع ذه المشاكل  :للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
*

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
رأي الزو :

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

رأي الزوجة:

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

آخرون:

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

التغيرات الحاصلة يف شخصية كال الزوجين:
يف الماإلي:

يف الحاإلر:

الزو

الزوجة

لميماي خاصة  :المقابلة األولى:
*

أ ل البي ة الخارجية [سعابير ال جه ،القالة (لنع بة /لنحنية ،)...اللباس ،طريقة قرض
المشنلة( ،يدّ د ا لنل فرد قلى يد )]:
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
* يرجى سحديد ن ع المشنلة لع ساريخ بد يدوهها ،وسو يل كل لشنلة قلى يد .
* يرجى سحديد ن ع المشنلة لع ساريخ بد يدوهها ،وسو يل كل لشنلة قلى يد .
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لميماي أخرى :للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ب ل انوعاس يا ّد (مضبت /إلرب /كمد بذي  /اللرقة يف النمد /نو ال ي):
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
العواقل بين الطرفين أهنا المقابلة وابيرتاد المعبادس ،والعناألضاي
ل يدّ د كي
يف النمد والنذب:
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
د ل يدد ص ر لجملة قن شخ ية كل لن الطرفين:
الزو :
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
الزوجة:
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل بماذا انعهت المقابلة األولى :للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
و ل سقييل المقابلة:
لا كان س جيهس لهل بشللللنل لخع للللر ولحدّ د و ل واجهت صللللع باي يف الععاطي
لعهل ،يدّ د لا ن قها ولماذا؟
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل يدّ د األ باب الحقيقية العي أدي إلى المشنلة برأيس:
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ح ل الخطة العمجية :
يدد األ داف القريبة وبعيد المدى (لع سحديد المدّ الزلنية وال اول اإلجراوية):
*

*

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

*

ذه الحالة اب عمار سعب ها األخت المعابعة .

* يرجى ذكر األشخاص الملعشارون يف وإلع الخطة.
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ثبت المراجع

ا القرآن الكريم.
 .1أبغض الحمس ،ن ر الدين قرت ،بيروي ،لؤ لللللة الر للالة ،ط 1984 / 1404 ،3د167 ،
صوحة.
 .2أيناد األ للللر والبيت المللللللل ،لحمد لع لي الشللللعراوي ،بيروي ،المنعبة الع للللرية،
2004 / 1425د 703 ،صوحاي.
 .3إييللا قل د الللدين ،أب يللالللد الغزالي ،بيروي ،دار األرألل بن أبي األرألل1998 / 1419 ،د،
خملة أجزا .
 .4إ للللا ا للللععماس يق الطمق ،الهادي اللللللعيد قرفة ،القا ر  ،لطبعة األلانة/ 1410 ،
1989د 276 ،صوحة.
.5

أ اس البممة ،جاد اهلل الزلخشري ،بيروي ،دار المعرفة1982 / 1402 ،د.

 .6أ باب العطليق يف ال شريعة اإل ملية وآهاره قلى إل ألان ن األي اس ال شخ ية الجديد،
ي

أيمد ن ار ،اإل نندرية ،دار المعارف ،ط 2000 ،1د.

 .7األي اس الشللخ للية يف الشللريعة اإل للملية ،لحمد لحيي الدين قبد الحميد ،بيروي ،دار
النعاب العربية1984 / 1404 ،د 447 ،ص.
 .8الخمفاي الزوجية ،للهير قبد الحويظ الغالي ،بيروي ،دار الرشللاد اإل للملية/ 1424 ،
2003د 152 ،صوحة.
 .9األ للللر العربية يف وجه العحدياي ،لؤسمر األ للللر األوس ،بيروي ،دار ابن يزد2000 ،د،
 311صوحة.
 .10األ ر المللمة يف العالل المعاصر ،و بة الزييلي ،بيروي ،دار الونر2000 / 1420 ،د،
 352صوحة.
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 .11العوا ل يف الحيا الزوجية ،ليل ن لبيض ،بيروي ،المنع اإل ملي2000 / 1421 ،د،
 264صوحة.
 .12العوللللير ،لحمد لع لي الشلللعراوي ،أخبار الي د ،ألطاع خاص ،القا ر 1991 ،د 13 ،جز
يعى اآلن.
 .13الجالع ال للللحيح ،لحمد بن قيلللللى الرتلذي ،بيروي ،دار ابن يزد2002 / 1422 ،د،
 1269صوحة.
 .14الجللالع ألينللاد القرآن ،لحمللد بن أيمللد القرطبي ،بيروي ،دار إييللا الرتام العربي،
1985 / 1405د ،قشرون جز ًا.
 .15الجللالع ألينللاد القرآن ،لحمللد بن أيمللد القرطبي ،بيروي ،دار إييللا الرتام العربي،
1985 / 1405د ،قشرون جز ًا.
 .16جالع العل د والحنل ،أب الور قبد الريمن (ابن رج ) ،بيروي ،لؤ لللللة الر للالة ،ط
1993 / 1413 ،4د ،جز ان.
 .17الحق ق اللبنانية والعربية ،بدوي ينا ،العدد األوس ،الجز األوس ،1993 ،اللنة األولى.
 .18اللنن ،لحمد بن يزيد القزويني بن لاجه ،القا ر  ،دار إييا الرتام العربي ،ب ي .جز ان.
 .19الطمق ،يقي خاشع ،بيروي ،دار ابن يزد1997 / 1417 ،د 136 ،صوحة.
 .20الطمق بين اإلطمق والعقييد ،عاد صالح ،القا ر  ،لؤ لة دار الععاون للطباقة والن شر،
1998د 197 ،صوحة.
 .21الوقه اإل ملي وأدلعه ،و بة الزييلي ،بيروي ،دار الونر ،ط 1989 / 1409 ،3د ،همانية
أجزا .
 .22الوقلله قلى المللذا ل

األربعللة ،قبللد الريمن الجزيري ،بيروي ،دار ابن يزد/ 1422 ،

2001د 5 ،أجزا .
 .23القال س المحيط ،الويرو آبادي ،بيروي ،لؤ لللللللة الر لللالة ،ط 1993 / 1413 ،3د،
 1872صوحة.
 .24المبلللل ط ،شلللمس الدين الللللرخللللي ،بيروي ،دار النع العلمية1993 / 1414 ،د،
همه ن جز ًا.
 .25لجم قة العشريع اللبناين ،ليل أبي نادر ،بيروي ،لطبعة يمنل1962 ،د 6 ،أجزا .
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 .26الم باح المنير ،أيمد بن لحمد بن قلي المقري الوي لي ،بيروي ،دار الونر ،ب ي712 ،
صوحة.
 .27المعجل الموهرس لمعاين القرآن العميل ،لحمد بلللاد الزين ،بيروي ،دار الونر المعاصللر،
 ، 1417لجلدان.
 .28المغني وال شرح النبير قلى لعن المقنع ،ابن ألدالة المقد ي ،بيروي دار الونر/ 1404 ،
1984د ،همانية أجزا
 .29الم افقاي ،الشاطبي إبرا يل بن ل ى ،بيروي ،دار المعرفة ،ب ي 4 ،أجزا .
 .30الم ل قة الوقهية ،و ار األوألاف والشلؤون اإل لملية لدولة الن يت ،دار الللم لل ،ط
1983 / 1404 ،2د 34 ،جز ًا.
 .31المهذب يف فقه اإللاد الشلللافعي ،أبي ا لللحاق الشللليرا ي ،سحقيق الدكع ر لحمد الزييلي،
الجز الرابع ،دار القلل ،دلشق ،ط 1417 ،1ل1996 ،د.
 .32ال لللليط يف شللللرح القان ن المدين الجديد ،قبد الر اق اللللللنه ري ،القا ر  ،دار النهضللللة
العربية ،قشر أجزا .
 .33بداوع ال ناوع يف سرسي الشراوع ،أب بنر بن للع د النا اين ،بيروي ،دار النع العلمية،
1986 / 1406د ،همانية أجزا .
 .34بلغة الللللالس ألألرب المللللالس ،أيمد ال لللاوي ،بيروي ،دار الونر ،ب ي ،جالع العل د
والحنل ،لجلدان.
 .35سحرير المرأ يف ق لللر الر لللالة ،قبد الحليل لحمد أب شلللقة ،الن يت /القا ر  ،دار القلل
للع يع والنشر ،ط 1999 / 1420 ،5د 3 ،لجلداي ،عة أجزا .
 .36ياشلللل ية رد المح عار قلى المخ عار ،لح مد ألين بن قا بدين ،دار الونر ،ط / 1386 ،2
1999د ،همانية أجزا .
 .37يق ق اإلنلان يف اإل مد ،لحمد الزييلي ،دلشق /بيروي ،دار ابن كثير ،ط / 1418 ،2
1997د 455 ،صوحة.
 .38دليلس إلى المرأ  ،قدنان الطرشللللة ،ب د ،دار النعاب واللللللنة1997 / 1418 ،د173 ،
صوحة.
.39

لللللاين ل جيللة الرجللل والمرأ  ،طللارق كمللاس النعيمي ،بيروي ،دار إييللا العل د ،ط ،2
2003 / 14124د 501 ،صوحة.
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 .40شرح فعح القدير ،كماس الدين بن الهماد ،بيروي ،دار صادر ،ب ي ،همانية أجزا .
 .41صحيح البخاري ،لحمد بن إ ماقيل البخاري ،قمان ،بيت األفنار الدولية ،ب ي1751 ،
صوحة.
 .42صحيح ل للل ،ل للل بن الحجا الق شيري الني لاب ري ،بيروي ،دار ابن يزد/ 1423 ،
2002د 1462 ،صوحة.
 .43صحيح لللل بشرح الن وي ،بيروي ،دار إييا الرتام العربي ،ب ي 13 ،جز ًا.
 .44فعح القدير يف هتذي شرح ابن كثير ،لحمد أيمد كنعان ،بيروي ،دار لبنان للطباقة والنشر،
1992 / 1412د ،عة أجزا .
 .45فعح الباري يف شلللرح صلللحيح البخاري ،الحافظ ابن يجر العللللقمين ،بيروي ،دار الرتام
العربي ،ط 1988 / 1408 ،4د 13 ،جز ًا.
 .46فيض القدير شللرح الجالع ال للغير ،قبد الرؤوف المناوي ،بيروي ،دار المعرفة، 1903 ،
عة أجزا .
 .47للان العرب ،أب الوضل جماس الدين لحمد بن لنرد بن لنم ر ،بيروي ،دار صادر ،ط ،3
1955 / 1374د ،خملة قشر جز ًا.
 .48نماد األ ر ويل لشنمهتا يف إل اإل مد ،قبد الريمن ال اب ين ،بيروي /دلشق ،دار
الونر المعاصر2001 / 1422 ،د 288 ،صوحة.
 .49نمرية الععللللل

يف ا للللععماس الحق ،فعحي الدرديني ،بيروي ،لؤ لللللللللة الر للللالة ،ط ،2

1977 / 1397د 383 ،صوحة.
 .50نيل األوطار لن أياديث لللليد األخيار ،لحمد بن قلي الشلللل كاين ،بيروي ،دار النع
العلمية ،ب ي ،همانية أجزا .
*****
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ثبت المراجع بحسب األعالم
 .1أب بنر بن لللع د النا لاين ،بداوع ال لناوع يف سرسي الشلراوع ،بيروي ،دار النع العلمية،
1986 / 1406د ،همانية أجزا .
 .2إبرا يل بن ل للللى بن لحمد اللحمي الشللللاطبي ،الم افقاي ،بيروي ،دار الونر ،ب ي4 ،
أجزا .
 .3أبي ا لللحاق الشللليرا ي ،المهذب يف فقه اإللاد الشلللافعي ،سحقيق الدكع ر لحمد الزييلي،
الجز الرابع ،دار القلل ،دلشق ،ط 1417 ،1ل1996 ،د.
 .4أيمد ال اوي ،بلغة اللالس ألألرب الملالس ،بيروي ،دار الونر ،ب ي ،لجلدان.
 .5أيمد بن لحمد بن قلي المقري الوي لي ،الم للباح المنير ،بيروي ،دار الونر ،ب ي712 ،
صوحة.
 .6أيمد بن قلي ،الحافظ ابن يجر العلقمين ،فعح الباري يف شرح صحيح البخاري ،بيروي،
دار الرتام العربي ،ط 1988 / 1408 ،4د 13 ،جز ًا.
 .7ابن ألدا لة ،ل فق ا لدين الم قد للللي ،المغني والشللللرح النبير قلى لعن المقنع ،بيروي دار
الونر1984 / 1404 ،د ،همانية أجزا .
 .8الهادي اللللللعيد قرفة ،إ للللا ا للللععماس يق الطمق ،القا ر  ،لطبعة األلانة/ 1410 ،
1989د 276 ،صوحة.
 .9بدوي ينا ،الحق ق اللبنانية العربية ،العدد األوس ،الجز األوس ،1993 ،اللنة األولى.
 .10جاد اهلل ،لح مد بن قمر الزلخشللللري ،أ لللللاس البم مة ،بيروي ،دار المعر فة/ 1402 ،
1982د.
 .11خاشع يقي ،الطمق ،بيروي ،دار ابن يزد1997 / 1417 ،د 163 ،صوحة.
 .12ليل أبي نادر ،لجلة العشريع اللبناين ،بيروي ،لطبعة يمنل1962 ،د.
 .13لللهير قبد الحويظ الغالي ،الخمفاي الزوجية ،بيروي ،دار الرشلللاد اإل لللملية2003 ،د/
 152 ، 1424صوحة.
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 .14لللعاد صلللالح ،الطمق بين اإلطمق والعقييد ،القا ر  ،لؤ لللللللة الععاون للطباقة والنشلللر،
1998د 197 ،صوحة.
 .15شمس الدين اللرخلي ،المبل ط ،بيروي ،دار النع العلمية1993 / 1414 ،د ،همه ن
جز ًا.
 .16طللارق كمللاس النعيمي ،لللللاين ل جيللة الرجللل والمرأ  ،بيروي ،دار إييللا العل د ،ط ،2
2003 / 14124د 501 ،صوحة.
 .17قدنان الطرشللللة ،دليلس إلى المرأ  ،ب د ،دار النعاب واللللللنة1997 / 1418 ،د173 ،
صوحة.
 .18قبد الرؤوف المناوي ،فيض القدير شلللرح الجالع ال لللغير ،بيروي ،دار المعرفة، 1903 ،
عة أجزا .
 .19قبللد الريمن الجزيري ،الوقلله قلى المللذا ل

األربعللة ،بيروي ،دار ابن يزد/ 1422 ،

2001د.
 .20قبد الريمن ال اب ين ،نماد األ ر ويل لشنمهتا يف إل اإل مد ،بيروي /دلشق ،دار
الونر المعاصر2001 / 1422 ،د 383 ،صوحة.
 .21قم لحج ب ،كي

سنللللل ألل

وجعس وس للللبح وج ناجح  ،القا ر  ،دار اللطاو ،

2002د 95 ،صوحة.
 .22قبد الحليل أب شلللقة ،سحرير المرأ يف ق لللر الر لللالة ،الن يت /القا ر  ،دار القلل للطباقة
والنشر ،ط 1999 / 1420 ،5د 3 ،لجلداي.
 .23فعحي الدرديني ،نمرية الععللللل

يف ا للللععماس الحق ،بيروي ،لؤ لللللللللة الر للللالة ،ط ،2

1977 / 1397د 383 ،صوحة.
 .24قبد الر اق اللنه ري ،ال يط يف شرح القان ن المدين الجديد ،القا ر  ،دار النهضة العربية،
ب ي ،قشر أجزا .
 .25القرط بي ،أب قبللد اهلل لحمللد بن أيمللد بن أبي بنر األن لللللاري ،الجللالع ألينللاد القرآن،
بيروي ،دار إييا الرتام العربي1985 / 1405 ،د ،قشرون جز ًا.
 .26كماس الدين بن الهماد ،شرح فعح القدير ،بيروي ،دار صادر ،ب ي ،همانية أجزا .
 .27ليل ن لبيض ،العوا ل يف الحيا الزوجية ،بيروي ،المنع اإل لللملي2000 / 1421 ،د،
 264صوحة.
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 .28لجد الدين لحمد بن يعق ب (الويرو آبادي) ،القال س المحيط ،بيروي ،لؤ لة الر الة،
ط 1993 / 1413 ،3د 1872 ،صوحة.
 .29لحمد كماس الدين اإللاد وجابر الشللافعي ،للللاول األي اس الشللخ للية ،بيروي ،لنش ل راي
الحلبي الحق ألية2003 ،د 576 ،صوحة.
 .30لحمد لحيي الدين قبد الحميد ،األي اس الشلللخ لللية يف الشلللريعة اإل لللملية ،بيروي ،دار
النعاب العربي1984 / 1404 ،د 447 ،صوحة.
 .31لحمد بللللاد الزين ،المعجل الموهرس لمعاين القرآن العميل ،بيروي ،دار الونر المعاصلللر،
 ، 1417لجلدان.
 .32لحمد الزييلي ،يق ق اإلنلان يف اإل مد ،دلشق /بيروي ،دار ابن كثير ،ط / 1418 ،2
1997د 455 ،صوحة.
 .33لحمد لع لي الشللللعراوي ،أيناد األ للللر والبيت المللللللل ،بيروي ،المنعبة الع للللرية،
2004 / 1425د 703 ،صوحاي.
 .34لحمد بن إ للللماقيل (البخاري) ،صللللحيح البخاري ،قمان ،بيت األفنار الدولية ،ب ي،
 1751صوحة.
 .35لحمد بن لنرد ل ل أب الوضل جماس الدين (ابن لنم ر) ،للان العرب ،بيروي ،دار صادر ،ط
1955 / 1374 ،3د 15 ،جز ًا.
 .36لحمد بن قيلللللى الرتلذي ،الجالع ال للللحيح ،بيروي ،دار ابن يزد2002 / 1422 ،د،
 1269صوحة.
 .37لح مد بن يز يد القزويني (ابن لا جه) ،اللللللنن ،ال قا ر  ،دار إي يا الرتام العربي ،ب ي.
جز ان.
 .38لحمد الخطي الشللللربيني ،لغني المحعا إلى لعرفة ألوا المنها  ،بيروي ،دار الونر ،ب
ي ،همانية أجزا .
 .39لح مد ألين بن قا بدين ،ياشلللل ية رد المح عار قلى المخ عار ،دار الونر ،ط / 1386 ،2
1999د ،همانية أجزا .
 .40لحمد بن قلي الش كاين،نيل األوطار لن أياديث يد األخيار ،بيروي ،دار النع العلمية،
ب ي ،همانية أجزا .
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 .41لحمد أيمد كنعان ،فعح القدير يف هتذي شلرح ابن كثير ،بيروي ،دار لبنان للطباقة والنشلر،
1992 / 1412د ،عة أجزا .
 .42لحمللد بن أيمللد الغزالي (أب يللالللد) ،إييللا قل د الللدين ،بيروي ،دار األرألل بن أبي األرألل،
1998 / 1419د ،خملة أجزا .
 .43لللللل بن الحجا القشلليري النيلللاب ري ،صللحيح لللللل ،بيروي ،دار ابن يزد/ 1423 ،
2002د 1462 ،صوحة.
 .44لحمد لحي الدين قبد الحميد ،األي اس الشلللخ لللية يف الشلللريعة اإل لللملية ،دار النعاب
العربي ،ط 1404 ،1ل1984 ،د.
 .45ن ر الدين قرت ،أبغض الحمس ،بيروي ،لؤ لللللة الر للالة ،ط 1984 / 1404 ،3د167 ،
صوحة.
 .46و بة الزييلي ،األ ر الم للمة يف العالل المعاصر ،بيروي ،دار الونر2000 / 1420 ،د،
 352صوحة.
*****
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