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 المقدمة                                                

ذي خر بعد فناء األشياء، والعليم القادر واحلي القيوم القبل اإلنشاء، واآل األول احلمد هلل رب العاملني        
اد  ين  ل  ففوا ححد، وذاا حر والواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد وملال تأخذه سنة وال نوم، 

                                                                              قال ل  ف  فينون وجيعل ل  حسبابا  وعلال . شيئا  

على خالصة العباد وحفضل املؤمنني باهلل املصطفني األخيار، م  حنبياء اهلل ورسل  وحولياءه  والصالة والسالم
   د....حما بع ومعريف دين  األطهار، وباخلصوص خامتهم وسيدهم حممد )علي  حفضل الصالة والسالم(.

ل  النثري  ووضعت ،السامية والروابط املقدسة يف اجملتمع هدا الزواج بني الرجل واملرحة م  األ يعد        
ا لن  مع قدسية هذه الرابطة ومنانته ،األسرة والقواعد اليت تنظم العالقة مع بعضهما وداخل ألحنامام  
ها  ستمرار اقد تعرتيها وجتعل م  اليت واألحداث واملشافل األمور ن هناك بعض ذدرفت حهذه اجملتمعات فإن 

 ا  قائم ماعيا  ذجت ا  طارها الذي عرفت ب  م  فوهنا نظامذتصبح جحيما  خيرجها ع  و شقاء واخلصام لل ا  مصدر 
 هرت احلاجةالعائلة، وللعلة هذه ظحو األسرة  ذنشاء اغايتهو  ،على املودة واحلب والرمحة والتعاطف بني الزوجني

عواقب ال ىل ذ ختاصم قد يؤديحو  تنافرحل هذا الرباط املقدس، فحلها خري م  بقائها ملا يعرتيها م  ذىل 
فريق القضائي بني التحو  مها واجملتمع بشنل عام، فالطالقحوالدذىل  تتعدى بلحتمد ليس على الزوجني فقط 

الذي هو الزواج ودوام احلياة الزوجية، ولن  األصل ستثناء على ذسانية وهو ذنالزوجني شرع لغاية وحاجة 
تسع نطاقها بشنل  ان الطالق والتفريق القضائي بات مشنلة اجتماعية سائدة حا، الذي نراه اليوم يف جمتمعاتن

وحسباب  سباهباحظاهرة خطرية، وللتصدي هلذه الظاهرة البد م  دراستها وحتليلها ومعرفة حصبحت فبري و 
منانيات الالزمة واإل دواتواألهتيئة الوسائل ذضافة ذىل حتد منها، حو  ستفحاهلا مث وضع احللول اليت تعاجلهاذ

هلذا الغرض، وهذه ليست مسؤولية الدولة لوحدها بل يشرتك يف هذه املسؤولية فل فئات اجملتمع مبا في  
د ن جملس القضاء العراقي فان ل  الدور الرائوذادمييني وخمتصني، وحفمنظمات ومؤسسات مدنية ورجال دي  

صدر النثري م  التوجيهات والتعليمات وذ تاإلجراءااختاا النثري م  ذىل  يف هذا اجملال حيث بادر
للمؤسسات القضائية ورجال القضاء للحد م  هذه الظاهرة فما بين  القاضي ضياء فاظم النناين يف حمنمة 

  الشخصية يف الرصافة.األحوال 

ضها ب  يفو و ح ن ينون الطالق بيد الرجل يوقع  بإرادت  املنفردة دون املرحة ما مل يوفلهاحوشاءت حنمة اهلل 
والطالق  ،راخلطرة قد تضاألمور املرحة حتنمها العاطفة وتلك ميزهتا، والعاطفة ذاا سيطرت على ألن  الزوج؛

ما، فلو ن حياهتا حصبح جحيذىل هدم األسرة، وألن املرحة تغضب بسرعة فتظ  ح حخطر ما ينون ألن  يؤدي
 نر قبلمل التبعات املالية فقد يفالذي يتحن الرجل وحده ق بيدها ما نظرت يف عواقب ، فما حجعل الطال

 على الثانية، األوىل الطالق فريجحذىل  على الطالق بني التبعات املالية املرتتبة علي  واحلاجة الدافعةاإلقدام 
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قا  الذي جعل الطالق بيد الرجل مل يهمل املرحة ذطال اإلسالمو وغريها جعل الطالق بيد الرجل،  هلذه األسباب
هذا القضاء لطلب حل الرابطة الزوجية، و ذىل  ن تلجأاحلياة الزوجية ح استمرارفأجاز هلا ما شعرت بنراهية 

ما استنبط  النثري م  الفقهاء املسلمني م  اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة اليت سيايت افرها.   
تحصال على ساألمر ذىل القضاء وحلمرحة احلق يف حل الرابطة الزوجية ولن  هذا احلق مقيد بوجوب رفع لفإن 

موضوع فإن ذا لالقاضي ما يوجب حل هذه الرابطة،  حنم قضائي حبل الرابطة الزوجية يف احلاالت اليت يرى
تجد املرحة خاصة ما تفريق، فالتفريق القضائي سيجد في  فال  م  الزوجني األسباب اليت حيق معها طلب ال

عقد النناح ن أل القاضي؛ والكذىل  يدفع عنها الظلم الواقع عليها، وذزالة الضرر الذي يلحقها، برفع حمرها
ة للظلم يف هذا الباب، املرحة عرضفإن  حيضا  بيد الرجل فال متلك املرحة مع  فثريا  م  األسباب املوجبة للتفريق، و 

الواقعة م  الزوج فغياب  وحنو الك، فإاا ما وجد القاضي األسباب اليت يسوغ بسبب جهالتها باألسباب 
عاىل يف هذا البحث ضح  ذن شاء اهلل تنم بالتفريق بينهما، وهذا ما سنبين  ونو التفريق معها بني الزوجني حي

ي، مع حخذ المإلساالذي حاولت في  مجع حسباب التفريق بني الزوجني يف القانون العراقي مبقتضى نظر الفق  
                                                                      عينة يف البحث وهي حمافظة دهوك.

  مشكلة البحث:

يف تغري مستمر ومتسارع والقانون البد م  حن يوافب اإلجتماعي تنم  مشنلة البحث يف حن النظام      
هذا م  جهة، وم   ،القدر النايف للوفاء هبذه املتغرياتهذا التغيري غري حن هذا التالزم الضروري ليس على 

ذىل  ، وللنظردقح تعديل وتصويب وتقوميذىل  بصورة حتتاججهة اخرى حن القواعد املتعلقة بالتفريق جاءت 
عني غياب املعيار الدقيق ملا يعترب سببا  للتفريق وما ال يعترب، جعل املشر ذىل ضافة باإل، حخرىا مرة ححنامه

لقضائي، دون ا الشخصية فيما يتعلق حباالت التفريق لوب التعديالت املتوالية لقوانني األحواليتبعون حس
فما ذن حاالت   ،يف محاية حقوق الزوجني يةاإلسالمالشريعة ا ذليهعاة ملقاصد العالقات الزوجية اليت دعت امر 

نوات األخرية بسبب لسبدت بشنل واسع يف حمافظة دهوك بشنل غري مسبوق وخاصة يف االقضائي التفريق 
                                              حث.، لذا سو  نعاجل هذه املشافل يف هذا الباليت يشهدها اجملتمعاإلجتماعية قتصادية و ات اإلري التغي

 أسئلة البحث:   

 التفريق وما هو مصدر هذه السلطة؟ وما هي املبادئ القانونية حمافظة دهوك يف ما مدى سلطة احملنمة يف-1
          املتعلقة بذلك؟

 اليت فرقت هبا احملنمة بني الزوجني يف حمافظة دهوك؟   األسباب حو  ألحناما حفثرما هي -2

 األسبابهذه  ي م اإلسالمالفق  و القانون العراقي  موقفالزوج وما هو ذىل  هي حسباب التفريق العائدة ما-3
 املتعلقة بالتفريق القضائي بني الزوجني؟   ألحناماو 
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ي م  اإلسالمالفق  و وما هو موقف القانون العراقي  األسباب املشرتفة بني الزوجني املوجبة للتفريق ما هي-4
                                                            املتعلقة بالتفريق الزوجني؟ ألحناماو  االسبابهذه 

          البحث: أهداف

 ومصدر هذه السلطة. بني الزوجني سلطة احملنمة يف التفريق بيان-1

 .التفريق القضائي بني الزوجني يف حمافم حمافظة دهوكسباب ح حفثربيان -2

، وحتليلها الزوج ذىل بني الزوجني العائدة القضائي التفريق حناموح سبابأل القانون العراقي موقف دراسة-3
  .فقهيا  

اب التفريق القضائي بني الزوجني واليت تنون هذه األسب حناموح سبابألموقف القانون العراقي  دراسة-4
                                                                                                           . فقهيا  ، املتمثلة يف الشقاق وسوء العشرة، وم  مث حتليلها شرتفة بني الزوجنيم

 أهمية البحث:  

بيان الراجح واملرجوح م  حسباب التفريق القضائي ذىل  حاجة طالب العلم والقانون عامة والقضاة خاصة،
استفادة احملافم الشرعية م  هذا البحث وخاصة حمافم األحوال ، و واحدبني الزوجني ومجعها يف منان 
 فردستان العراق قد حعاد النظر يف بعض احنام  ذقليمن حنومة إوم  مث ف الشخصية يف العراق واألقليم.

ة اإلجتماعيبصياغة جديدة تالئم مع التحوالت  1191( لسنة 111لقانون رقم )التفريق املنصوص عليها يف ا
                               .                                                                  قليميف اإل جتاه املشرعنيفنان البد م  ذلقاء الضوء على ذ قليم مير هبا اإلواالقتصادية والسياسية اليت

 حدود البحث: 

امت ليت حقالتعديالت اذىل  حول الشخصية العراقي مع اإلشارةاأل: القانون العراقي بأخذ )قانون األولاحملور 
 فردستان العراق( وحتليلها فقهيا .  ذقليمهبا حنومة 

يق القضائي نات التفر يف الدراسة والك بأخذ بيا حمافظة دهوك( )العراق( حمنواجا   حخذ )حمافماحملور الثاين: 
( مع حخذ منااج م  القرارات 2012هناية ذىل  2001يف حمافظة دهوك م  سنة ) اإلستئنا م  حمنمة 

احلاالت فثرية ومتنوعة  هذهألن  على انين يف دراسيت مل حتنلم يف مجيع حاالت التفريق ،احلامسة يف التفريق
 حمافظة دهوك،  عملي وخاصة يفمجيعا  وامنا اخرتنا ما هو غالب منها يف التطبيق الفلم يسعنا الوقت لبحثها 

                                                                                           ختياري على القانون العراقي فقط.                  مجيع القوانني وذمنا وقع ذذىل  ننا مل نتطرقفما ذ

                                                                                      منهج البحث:
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حوال : املنهج املنتيب الذي هو عبارة ع  مجع املعلومات ع  قضية التفريق بني الزوجني يف القرآن واحلديث 
 دهوك. وآراء العلماء والفقهاء والقانون العراقي وحمافم حمافظة

واد القانونية موضوع التفريق بني الزوجني سأافر امل ثانيا : منهج حتليل املعلومات: بعد مجع املادة العلمية ع 
ذىل  ع اإلشارةم ،يةاإلسالمهلذه األسباب وسأقوم بشرحها، وم  مث سو  حقوم بتحليلها م  منظور الشريعة 

 نها.    العاطفة حىت ينون البحث علميا  تعم ب  الفائدة املرجوة محو  حنيازيةعدم التعصب حبق املرحة، وعدم اإل

ثالثا : منهج ميداين والك بالبحث يف حمافم حمافظة دهوك ع  البيانات واملواد املتعلقة بالقانون ع  قضية 
                                                       .وجنيالز  ، وحخذ منااج م  القرارات احلامسة يف التفريق بنيالتفريق القضائي بني الزوجني ملدة مخسة سنوات

    إجراءات البحث:

 سورها يف منت الرسالة.   ذىل  عزو اآليات-1

ان خنرج ما جاء م  احلديث م  النتب الستة، فإاا ف ختريج مجيع األحاديث واآلثار املوجودة يف الرسالة،-2
فليهما ن  أل فان يف ححدمها نقتصر علي  دون افر حنم احلديثاحلديث يف الصحيحني نقتصر عليهما، وذن  

                                           مل جند احلديث يف الصحيحني خنرج  م  بقية الستة.                                                                               فإن اشرتطا الصحة يف التصنيف، 
ية الفقهية صطالحمصادرها األصلية، حما املعاين اإلذىل  نعزو املعاين اللغويةو  ح الغريب م  األلفاظ،شر -3

 نأخذ م  فتب املذاهب فضال ع  فتب شروح احلديث.

ذاا وجد فالما مهما خيدم الرسالة ومل جند هذا النتاب مطبوعا نعتمد على ما توفر م  حقراص ليزرية -4
                                                                    .                                    ة، نقال  ع  قرص املنتبة الشاملة، الرابع2/14141ي: اإلسالمهبذه الطريقة: جملة جممع الفق  ا   ذليهنشري 

 الدراسات السابقة:

 النرمي زيدان، عبد لدفتورل اإلسالمية( الشريعةفي  المسلم والبيت المرأة أحكام في المفصل) كتاب
 يف املؤلف تطرق وقد حجزاء، عشرة يف جاء ذن  حيثححنام املرحة  جمال يف موسوعة النتاب هذايعترب 
 هذا قسم حيث فثرية، جوانب ذىل الزواج بفرق املتعلق الثاين الباب يف من  السابع اجلزء يف هذا فتاب 
 مبوضوع مباشرة عالقة اات في  فصل وفل غنية علمية مواد على واحتوى فصال، عشر مثانية ذىل الباب
 للضرر والتفريق للشقاق والتفريق واللعان والظهار واإليالء واخللع الطالق ذىل الزواج تقسيم فرق منها حبثي،

 لعدم والتفريق ب  لإلعسار حو املهر يف للغنب والتفريق اإلنفاق لعدم والتفريق لغيبت  حو لفقدان الزوج والتفريق
 الزوجني ححد ردة بسبب والتفريق اإلسالم ذباء بسبب والتفريق العتق خليار والتفريق والتفريق للعيب النفاءة
 مسائل م  ب  يتعلق وما التفصيل م  بشيء التفريق ححنام املؤلف وبني بالشرط، لعدم الوفاء والتفريق
   .املوضوع هلذا حبثي يف يل عونا النتاب هذا فنان وحدلتهم، الفقهاء وحقوال
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رعد ياسني عباس: رسالة علمية نال هبا الطالب   :للباحث (التفريق القضائي للضرر دراسة مقارنة) 
م، جامعة بغداد فلية 1111-هـ1401ماجستري يف الفق  والقانون بإشرا  الدفتور مصطفى ابراهيم الزملي،

القانون والسياسة، وهذه الرسالة قيمة جدا حتدث فيها الطالب ع  التفريق للضرر، حيث تنلم يف الباب 
نوي فصول، وتنلم فيها ع  الضرر املعذىل  للضرر الالذرادي، حيث قسمهاع : التفريق القضائي  األول

دي واملعنوي، رادي املانلم يف الباب الثاين ع  الضرر اإلللضرر الالذرادي، والضرر املادي الالذرادي، وم  مث ت
نمااج ع  هذه بوالباحث رسالت  مقارنة بالقانون العام ومل خيصص قانونا ثابتا  يف الرسالة، والباحث مل يأت 

القضايا لني تتوضح الصورة للقارئ ومل يستع  بأي بيانات م  احملنمة لني يتأفد م  الدراسة اليت قارن 
فذلك ي، والقانون العراقي قام بتحديثات يف املواد املتعلقة بالتفريق القضائي، و اإلسالمهبا القانون مع الفق  

رسالت  قيمة ال حن ذفردستان العراق، ومل تذفر يف رسالت  ألهنا قبل حوايل مخسة وعشري  سنة،   ذقليم قليماإل
 تقريبا. صفحة 211جدا وتعترب م  الرسائل املتوسطة حيث تبلغ عدد صفحاهتا حوايل 

حممد متويل الصباغ، وفي  فصل حتت عنوان الطالق وم  ضمنها نوع  )اإليضاح في معرفة أحكام النكاح(
فرقة اليت يفرق هبا القاضي، بني في  حن  ملا فان الطالق بيد الرجل فان اإلسالم مل يهمل املرحة يف هذا االمر، ال

بل منحها احلق يف طلب التفريق، وحوجب على القاضي اإلجابة لطلبها والك يف احلاالت اليت يسوغ فيها 
احلبس وغريها فريق بسبب الغيبة والفقد و طلب الك، والباحث افر النثري م  احلاالت وحمهل بعضها مثل الت

 م  احلاالت ذال حن هذا النتاب م  النتب القيمة جدا ، وسينون حبثي منمال  هلذا النتاب.

، نوع محدح( الباحث: حس  عثمان التفريق القضائي بين الزوجين دراسة مقارنة بين المذاهب األربعة) 
 ت والعربية، اجلامعة األمرينية املفتوحة، حيث قسم الباحث رسال يةاإلسالمالرسالة ماجستري فلية الدراسات 

حيـــــــث  التمهـــــــيدي يف ماهيــــــة الــــــزواج وحنــــــواع الفرقة، األولمقدمة وثالثة فصول وخامتة، ونتائج، الفصل ذىل 
تعريف الزواج وحنمت  وحنم ، ويف املبحث الثاين حهم حسباب اخلالفات الزوجية،  األولافـــــر يف املبــحــــث 

ذىل  وقسمها طالق وفسخ،ذىل  ا املبحث الثالث: افر الفرقة بني الزوجني وتقسيمهاحممطالب: ذىل  وقسمها
: افر ألولاما الفصل الثاين: فذفر الباحث التفريق القضائي بني الزوجني باخللع، املبحث ح، حيضا  مطالب 

ع وشروط  ما املبحث الثاين فقد افر حرفان اخللحتعريف اخللع، ومشروعيت ، وحنم  ووقت  ومشروعية اخللع، 
لع قبل ما املبحث الرابع فقد افر اخلحفل رف  واخللع عند القاضي، ويف املبحث الثالث افر آثار اخللع، 

م، ويف الفصل الثالث  2( لسنة 1حلايل رقم )م، واخللع يف ظل القانون ا 2( سنة 1العمل بالقانون رقم )
  وشروط (، تعريف الضرر )حنواع األولافر التفريق القضائي بني الزوجني للضرر، حيث افر يف املبحث 

ما حربعة مطالب، ح ذىل ويف املبحث الثاين افر التفريق القضائي بني الزوجني بضرر العيوب، وقد قسمها
ما املبحث الرابع حق القضائي بني الزوجني بضرر اإلعسار ع  النفقة، املبحث الثالث فتحدث ع  التفري

 خري فقد افر الباحث التفريق القضائي بني الزوجني بضرر الشقاق. واأل
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شادا  الباحث:( "نموذجا بانكوك"إسالمي منظور من وعالجها المسلمة األسرة في الفرقة )أسباب
 –، نوع الرسالة ماجستري، فلية معار  الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية سينج ساوانج

ماليزيا، حيث تنلم البحث ع  نظرة الشريعة اإلسالمية ذىل الفرقة يف الفصل الثاين، حيث عر  الفرقة وبني 
اء واليت ال تتوقف ف على القضحنواعها، وبني الفرق بني الطالق والفسخ، وم  مث تنلم ع  الفرقة اليت تتوق

علي ، وم  مث بني  حسباب الفرقة بني الزوجني يف والية باننوك واآلثار املرتتبة عليها، وتعد هذه الرسالة قيمة 
  واملسلمني فيها وطالب العلم خاصة.جدا وهلا فائدهتا القيمة على والية باننوك 

م، يف البداية تنلم املؤلف ع  تطور 1111الدفتور الشيخ مصطفى السباعي، )المرأة بين الفقه والقانون( 
حقوق املرحة عرب التاريخ، وم  مث ع  وضع املرحة املسلمة عرب التاريخ، ذبتداءا  م  الزواج ذىل الطالق، حيث 

وافر  ،افر املبادئ العامة ع  الطالق، حيث افر احلنمة م  جعل الطالق بيد الرجل، وافر حنواع الطالق
اشرتاط املرحة جعل الطالق بيدها، وم  مث افر األسباب اليت تعطي املرحة احلق يف طلب الطالق م  القاضي، 
ذال حن  مر عليها مرور النرام ومل يذفر التفاصيل اختصرها يف عدة صفحات، ذال حهنا م  النتب الرائعة 

 ينون منمال هلذا النتاب الرائع. صفحة، لذا فإن حبثي س 244والقيمة وتبلغ عدد صفحاهتا حوايل 

كردستان   قليمإالشخصية في  األحوال  ي من التعديالت التي أجريت على قانون اإلسالمموقف الفقه ) 
سعدالدي  مال عبد اهلل بلبيتاين: رسالة علمية نال هبا الطالب درجة  ( للباحث:دراسة مقارنة-العراق

م، ذشرا : مجال حممد فقي رسول باجالن، فلية العلوم 2011-ه1432ي، اإلسالمالدفتوراه يف الفق  
العراق، الرسالة قيمة جدا حيث تنلم الطالب فيها ع  موقف الفق  -حربيل-جامعة صالح الدي -يةاإلسالم
قط، حيث فردستان العراق ف  ذقليمالشخصية يف  األحوال ي ع  التعديالت اليت حجريت على قانون اإلسالم

دلة الشخصية ومل خيصص موضوعا ثابتا  ومل يأت بنمااج القرارات املع األحوالتنلم ع  مجيع التعديالت يف 
الفق   ان الباحث اختصر فثريا يف موقفذال    ، قليمالشخصية يف اإل األحوال  يف حمافم  قليمم  قبل اإل

لغ عدد هنا رسالة جيدة وقيمة ومتوسطة تبح ذال، حفثرتوسعة ذىل  ي م  هذه التعديالت، حيث حتتاجاإلسالم
 صفحة.  300صفحاهتا حوايل 

نشور للدفتور عبده ب  عبد اهلل األهدل، وهو م (الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين) 
ه، وقد تناول في  الصور اليت افرها 1420العدد السابع واخلمسون للعام  – يةاإلسالميف جملة البحوث 

 جيح،، منتفيا  بذفر األقوال، وبعض األدلة، دون تر اإلجراءاتالفقهاء للتفريق، دون استقصاء للجزئيات و 
 فيما ندر.ذال مقارن  بالواقع التطبيقي، حو 

املشارك جبامعة امللك  حستاا الفق  د. عبد العزيز ب  حممد ب  عثمان الربيش،)التفريق بين الزوجين للغيبة( 
فرع القصيم، ملخص البحث: جعل  الباحث يف مقدمة وخامتة وحربعة مباحث: املبحث األول: يف -سعود 

تعريف وحتديد مصطلح "الغيبة" وقد حدد الباحث مصطلح "الغيبة" الذي يدور علي  البحث وهو م  غادر 
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  ذىل موط  آخر ومل يعد ذلي  لفرتة وحيات  معلومة ومنان  معرو  ومين  االتصال ب  وهذا هو "الغائب" موطن
التفريق يف اختال  الفقهاء يف التفريق بني الزوجني للغيبة وتبني للباحث رجحان قول م  قال ب الثاين:املبحث 

 الثالث:املبحث لتفريق. الفرقة وتوفرت شروط بني الزوجني للغيبة ذاا تضررت الزوجة م  هذه الغيبة وطالبت با
يف شروط التفريق بني الزوجني للغيبة عند م  يقول جبوازها وتوصل الباحث ذىل حن الذي  قالوا بالتفريق بني 

 ليها،عالزوجني للغيبة وهم املالنية واحلنابلة اشرتطوا شروطا  البد م  توفرها قبل التفريق منها شروط اتفقوا 
لباحث رجحان فما ترجح لدى ا  فيها،شرتط  احلنابلة ومنها ما اشرتط  املالنية واحلنابلة واختلفوا ومنها ما ا

الفرقة للغيبة.وتبني  يف نوع الرابع:املبحث لعذر. وهو حن  ال يشرتط للتفريق حن تنون الغيبة  املالنية،قول 
  طالقا .للباحث رجحان قول م  قال ذن الفرقة فسخ وليس 

الشرعية  ي، والمعمول به في المحاكماإلسالمالتفريق بين الزوجين بسبب حبس الزوج، في الفقه ) 
: حممود عباس صاحل حبو عيسى، رسالة علمية نال هبا الطالب  درجة املاجستري للباحث (في الضفة الغربية
العليا يف جامعة  م، ذشرا : الدفتور مروان القدومي، فلية الدراسات2009-هـ1424يف الفق  والتشريع،

  تشريع الزواج م اإلسالمفلسطني، والرسالة قيمة جدا تنلم فيها الباحث حنمة -النجاح الوطنية يف نابلس
 األولالفصل  باق األسباب، حيث تنلم يفذىل  وذباحة الطالق، وع  التفريق بسبب احلبس فقط ومل يتطرق

ومنان ومدة  حيث تناول فيها ع  مفهوم احلبسي، اإلسالمالتفريق بني الزوجني بسبب احلبس يف الفق  
س يف ، وم  مث ع  نوع الفرقة، وم  مث يف الفصل الثاين تنلم ع  التفريق للحبيةاإلسالماحلبس يف الشريعة 

القانون الفلسطيين، حيث تناول فيها ع  النصوص القانونية وشروح النصوص وشروطها، والرسالة قيمة جدا 
 صفحة. 219حوايل حيث تبلغ عدد صفحاهتا 

حن الباحث اقتصر  الذللدفتور: سعود ب  مسعد ب  مساعد الثبييت،  (التفريق بين الزوجين بحكم القاضي) 
حيث قال:  ألخرىايف حبث  على املذهب احلنبلي فقط ومل يذفر حسباب التفريق اليت يراها حصحاب املذاهب 

 تليس يةا فقهالرسالة فلهحما الفرق اليت ال يراها احلنابلة داخلة يف التفريق حبنم القاضي فلم حافرها، و 
 .يةقانون

ربة حمني، جامعة دح. )تنازع القوانين في مجال الزواج وانحالله بين القانون الجزائري والقوانين المقارنة( 
لباحث ع  القانون الواجب التطبيق، ذنعقاد الزواج وذحنالل ، وعلي  تنلم اموالي الطاهر، سعيدة )اجلزائر(، 

قسم الباحث هذا البحث ذىل مبحثني، تطرق يف املبحث األول للقانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره، 
ويف املبحث الثاين تعرض للقانون الذي يسري على احنالل الزواج وآثاره، حيث افر الباحث حقوق املرحة 

طلب الطالق وقارهنا بالقوانني األخرى، ذال حن  مل يذفر األوج  اليت حتق للمرحة فيها طلب الطالق م  يف 
 .لذا سينون حبثي منمال ل  صفحة294قيم جدا  وتبلغ عدد صفحات  حوايل احملنمة، ذال ان هذا البحث 
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فى للباحث: ح.م.د. مصط ()كثرة ظاهرة الطالق دراسة ميدانية في محكمة االحوال الشخصية في دهوك
حممد امني، وقد قسم الباحث البحث اىل ثالثة مباحث: املبحث االول: تعريف الطالق ومشروعيت  واحلنمة 
من  ويتنون املبحث اىل مطلبني: املطلب االول: تعريف الطالق لغة وشرعا، املطلب الثاين: مشروعيت  

 ج هذه االسباب وقد قسم  اىل ثالثة مطالب: املطلبواحلنمة من ، اما املبحث الثاين: اسباب الطالق وعال
االول: احلقوق الزوجية، املطلب الثاين: اسباب الطالق عامة ويف حمنمة دهوك خاصة املطلب الثالث: عالج 
اسباب الطالق، اما يف املبحث الثالث: الطالق يف حمنمة دهوك فنمواج الصغر حمافظة عراقية ، وقد قسم  

االول: نسب الطالق يف حمنمة دهوك، املطلب الثاين: منااج م  دعاوى الطالق يف  اىل مطلبني: املطلب
 حمنمة دهوك.

لباحث: خالد ا)التفريق القضائي بين الزوجين بسبب اإلعسار بين التراث الفقهي والواقع المعاصر( 
انية، اجلامعة والعلوم اإلنستؤسامي، رسالة علمية نال هبا الطالب درجة املاجستري، يف فلية املعار  والوحي 

ماليزيا، سلطت هذه الرسالة الضوء على موضوع التفريق بني الزوجني بسبب اإلعسار،  –اإلسالمية العاملية 
مع ربط املوضوع بواقع احلياة املعاصرة، حيث افر مشروعية النفقة الزوجية ومقدارها ووقت استحقاقها يف 

 ى التفريق القضائي بسبب اإلعسار.ر اآلثار املرتتبة علالفق ، وافر حنواع اإلعسار، وم  مث اف

سالة ماجستري، الضلعي، ر : علي عبد اهلل للباحث (ياإلسالمالتفريق بين الزوجين للضرر في الفقه ) 
  الفرقة : عاألولمقدمة وبابني وخامتة، حيث افر يف الباب ذىل  م، حيث قسم البحث2003قرار تاريخ اإل

ة فصول، ي فقط دون القانون، وقد جعلها يف مخساإلسالمغريمها يف الفق  حو  ححد الزوجنيللضرر الواقع على 
اإلفاقة، وبني يف و ح تنلم في  ع  التفريق للعيب، والفصل الثاين عرض في  للتفريق خبيار البلوغ األولالفصل 

صص اخلامس للتفريق وخ الثالث التفريق بسبب فوات النفاءة، وتناول يف الرابع التفريق للضرر والشقاق،
، حيضا  صول مخسة فذىل  بسبب اخليانة الزوجية. اما الباب الثاين: الفرقة للضرر على الزوجة، وقد قسمها

اع ع  التفريق للضرر بسبب فراهية الزوج، وحبث يف الثاين ع  التفريق للضرر بسبب امتن األولحتدث يف 
لرابع للنالم متناع املظاهر ع  التنفري، وحفرد ابسبب ذ ، وحوضح يف الثالث التفريقالزوج ع  الوطء بيمني

 اإلنفاقتناع الزوج ع  مللضرر بسبب ذغياب ، وتطرق يف اخلامس للتفريق حو  ع  التفريق بسبب فقد الزوج
 ا.ذليهتسليم املهر، اخلامتة: افر فيها حهم النتائج اليت توصل حو 

، ستريمحزة رقيق جلول، رسالة ماج للباحث:)التفريق بين الزوجين قضاء بسبب العيوب واألمراض( 
، فلية معار  الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة 2009تاريخ اإلقرار سنة  اشرا  الدفتور عار  علي عار ،

اإلسالمية العاملية ماليزيا، حيث قسم الباحث البحث اىل حربعة فصول وتنلم فيها ع  العيوب واألمراض 
غ عدد لاليت توجب الفرقة بني الزوجني وبني ححنامها ومشروعية التفريق بينهما قضاء، الرسالة قيمة جدا  وتب
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صفحة، ذال حن الباحث تنلم ع  سبب واحد للتفريق بني الزوجني حيث اختصر  130صفحاهتا حوايل 
 على العيوب واالمراض ومل يلجأ ذىل األسباب األخرى لذا سينون حبثي منمال هلذا البحث.

م  ذعداد  (0990-5002)الطالق دراسة تحليلية تطبيقية إحصائية إقليم بني مالل نموذجا 
، 2004 – 2009: موالي عبد الرمحان حتت ذشرا  الدفتور: علي حبو العنيك، السنة اجلامعية احثالب

حبث لنيل اإلجازة يف القانون اخلاص، حيث افر الباحث يف الفصل األول: نظرة عامة ع  الطالق، حيث 
ليق، ت التطافر مفهوم الطالق وشروط ، واحلنمة م  مشروعيت . وصيغة الطالق، وحقسام الطالق وحاال

وحنواع الطالق. وم  مث افر التطليق بأسباب حخرى، حوال: طلب التطليق لإلخالل بشرط يف عقد الزواج حو 
الضرر. ثانيا: التطليق لعدم اإلنفاق. ثالثا: التطليق للغيبة. رابعا: التطليق بسبب العيب. خامسا: التطليق 

ية ليم بين مالل، وهذا البحث ل  قيمت  العلمية العاللإليالء حو اهلجر. وم  مث افر حهم حسباب الطالق بإق
 م  بني البحوث، وسينون حبثي على حمافظة دهوك يف ذقليم فردستان العراق.

)مقاالت قانونية كل شيء عن الطالق والتفريق والمخالعة في سؤال وجواب( ما التفريق وهل معاملة 
. يف موقع املرفز 14/1/2001حيث نشرت بتاريخ: التفريق بين الزوجين غير الطالق؟ ومتى يكون؟ 

اء حيث حتدث املقال ع : حن  للقاضي التفريق بني الزوجني بن.السوري لالستشارات والدراسات القانونية
التفريق -3التفريق للغيبة. -2التفريق للعلل والعيوب واألمراض. -1على طلب ححدمها يف احلاالت التالية: 

 ، وم  مث حتدث املقال ع  اخال طالق التعسف-9تفريق للشقاق بني الزوجني. ال-4لعدم اإلنفاق. 
املخالعة ع  الطالق وهل حتفظ املخالعة حقوق املرحة فمقدم ومؤخر الصداق والنفقة مثل ما حيدث عندما 

 اخللع؟ هل ختتلف املخالعة ع  ؟ و يقع الطالق

هذه  نايف ب  مجعان اجلريدان، مقال مت نشره يفد.  من يحق له طلب التفريق بين الزوجين( )مقال عن: 
املوافق  1439/09/11حضيف يف  ق بني الزوجني لوجود عيب بأحدمها،النافذة بعنوان التفري

فريق بني حن الذي  قالوا بثبوت الت ، حيث قال الباحث:يف موقع امللتقى الفقهي 01:13- 2014/03/20
يت على اتفاق يف الك، حما مسألة م  ل  حق طلب التفريق الالزوجني بسبب العيب هم مجهور الفقهاء وهم 

سألت عنها فقد اختلفوا فيها على قولني: القول األول: اهب احلنفية رمحهم اهلل ذىل حن الذي يثبت ل  حق 
التفريق بالعيب هو الزوجة فقط، حما الزوج فال يثبت ل  الك؛ ألن  مينن  دفع الضرر ع  نفس  بالطالق، حما 

فال ميننها دفع الضرر ع  نفسها ذال بإعطائها حق طلب التفريق؛ ألهنا ال متلك الطالق، القول  الزوجة
الثاين: وهو قول األئمة الثالثة: مالك، والشافعي، وحمحد رمحهم اهلل ، القاضي بأن طلب التفريق بالعيب 

ربان  بالنلية ، خر متنع  م  قثابت لنل م  الزوجني؛ ألن فال منهما يتضرر بالعيب ، وجيد في  نُفرة م  اآل
وخيا  السليم منها العدوى ذىل نفس  ونسل ، واجملنون خيا  من  االعتداء. وحما اللجوء ذىل الطالق فيؤدي 
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ذىل ذلزام الزوج بنل املهر بعد الدخول وبنصف  قبل ، ويف التفريق يُعفى الزوج م  نصف املهر قبل الدخول 
 نية واحلنابلة ومهر املثل عند الشافعية.وبعده، جيب هلا املسمى عند املال

منتديات ستار  مت نشره يف)مقال عن: فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوجة التطليق للضرر المعتبر شرعا( 
، حيث قال الباحث: حن  حمجع العلماء على حن  ال 11/4/2001بتاريخ /  تاميز حرشيف الشؤون القانونية،
يف املعاملة وال حن يؤاها بالقول، وهذه مبادئ قررها اإلسالم، لن  مع هذا  جيوز حن يسيء الزوج ذىل زوجت 

جعل اإلسالم للزوج احلق يف تأديب زوجت  فل  والية تأديبها ذاا خالفت  ومل تطع  فيما جيب عليها طاعت  
لفعل بأن  اولن  ذاا جتاوز هذا التأديب حده على حنو يسيء للزوجة ويؤايها يف املعاشرة بالقول حو ب شرعا،

فان يضرهبا ضربا مربحا، حو يشتمها حو حيملها على فعل غري مباح شرعا، فهل جيوز للزوجة حن تطلب م  
احملنمة التطليق يف مثل هذه األحوال؟ والضرر هو ذيذاء الزوج لزوجت  بالقول حو بالفعل، وهو فل ما جياوز 

ار تقدير ستحيل مع  دوام العشرة الزوجية، حما معيحق التأديب املباح شرعا، وال تقدر الزوجة الصرب علي ، وي
تضرر الزوجة فهو معيار شخصي خيتلف م  امرحة ألخرى، باختال  البيئة والثقافة والعمل والوسط 
االجتماعي، وال يشرتط تنراره، ذا ينفي حن يتسبب في  الزوج ولو ملرة واحدة، وفل الك مرتوك لتقدير 

 جة م  تصرفات زوجها اليت تتناىف مع مقتضى الشرع وحهدا  عقد الزواجقاضي املوضوع، فإاا تضررت الزو 
  فلها حن ترفع حمرها ذىل القاضي لتطلب التطليق. 

العرب،  بقلم: الشيخ د. ثقيل ب  ساير الشمري، مت نشره يف جملة)مقال عن: التفريق بين الزوجين للعقم( 
فقهاء الزوجني للعيوب م  املسائل اليت حبثها ال حيث افر الباحث حن التفريق بني .24/1/2013بتاريخ / 

وبينوا ححنامها، وما يصلح منها سببا  للتفريق وما ال يصلح. وبعد االطالع على حقواهلم يتلخص لنا م  
الك ثالثة حقوال: األول: مل جيز التفريق للعيب واملرض ذال ذاا اشرتط ححد الزوجني خلو اآلخر م  العيب، 

هرية. الثاين: حجاز للزوجة حق طلب التفريق ومل جيزه للزوج، وقال حصحاب هذا القول: وهذا هو مذهب الظا
ذن الزوج ينفي  ما بيده م  عصمة النناح، بينما الزوجة ال تستطيع حن تتخلص مما هي في  ذال بطلب 

ا ، وهذا بالفسخ، وقال هبذا احلنفية. الثالث: حجاز لنال الزوجني حق طلب التفريق ذاا وجد يف صاحب  عي
هو قول مجهور الفقهاء على اختال  بينهم يف عدد وحصر تلك العيوب، ومبا حن العيوب اليت افرها الفقهاء 
سببا  للتفريق بني الزوجني ليست حمصورة فيما افروه، ألن  مل يرد يف احلصر فتاب وال سنة وال ذمجاع، بدليل 

وقد اختار الباحث القول الذي يرى حن للزوجة طلب الفسخ يف حالة عقم  .عدم اتفاقهم على تلك العيوب
زوجها، ودليلنا على الك ما روي ع  عمر ب  اخلطاب رضي اهلل عن  حن  بعث رجال  على السقاية فأتاه 

، «ا وخريهافأخربه»قال: ال. قال عمر « حخربهتا حنك عقيم ال يولد لك»فقال: تزوجت امرحة، فقال ل  عمر: 
ج  االستدالل م  هذا األثر حن عمر ب  اخلطاب رضي اهلل عن  اعترب السنوت ع  العقم تدليسا  ال يصح وو 

ذخفاؤه، وهلذا حمره حن يذهب لزوجت  وخيربها بأن  عقيم، وخيريها فإن شاءت البقاء وذن رغبت يف الفراق 
 فليفارقها، ألن النسل حهم املقاصد اليت شرع هلا النناح.
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، مت نشره يف موقع مزيد اليوسف، بتاريخ مزيد اليوسف بقلم: احملاميعسير(  الق القضائي)مقال عن: الط
تلجأ ذليها الزوجة حمام  حيث بني الباحث حن ذجراءات دعوى الطالق للضرر واليت  ،2010يونيو  01/ 

وقد ال  ومعقدة، طويلة جدا  متر بإجراءات  للخالص م  عرى زواج استحالت في  العشرة، احملافم النويتية،
فدعوى الطالق للضرر تبدح بصحيفة  حفثر م  عامني م  تاريخ رفعها، معظم احلاالت قبل مضي يف تنقضي

تتوىل احملنمة  يأخذ الزوج فرصت  بالدفاع، مث وبعد حن وتعل  للزوج، ترفع حمام حمنمة األحوال الشخصية،
فإن رفض الزوجان الصلح حو ححدمها صار األمر ذىل تعيني حنم م  حهل الزوجة  عرض الصلح على الزوجني،

 الذي ويقدما تقريرمها ذىل عدالة احملنمة بالرحي ليبحثا حسباب الشقاق بني الزوجني، وحنم م  حهل الزوج،
فصل تعيني حنم ثالث  احلنمني،م  بعد تقرير هذي   يأيت مث توصال ذلي  م  حيث املسيء منهما لآلخر،

م  املمن  حن  مث م  بعد هذا فل ، يتوىل مهمة ترجيح ححد التقريري  على اآلخر، في م  قبل احملنمة،
هذا  حتيل احملنمة القضية للتحقيق ليقدم فل م  الزوجني املتخاصمني شهوده على ذساءة الطر  اآلخر،

طلب الزوجة تفريقها  يصري حنم حمنمة الدرجة األوىل يف م  ذجراءات،وم  بعد مرور القضية بنل ما سبق 
مىت مل جتد احملنمة  حاالت ليست بالقليلة ذىل رفض طلب الزوجة، يف ينتهي قد والذي ع  زوجها، قضائيا  
بينها وبني  بالتفريق القضائيحما ذن استجابت احملنمة لطلب الزوجة  فافية للتفريق بني الزوجني، حسبابا  

يعاد حبثها م  جديد حمام حمنمة االستئنا  عند طع   بل عند هذا احلنم، فإن القضية ال تنتهي زوجها،
وبعد حن تستنفد حمنمة االستئنا  تنقيبها ع  حقيقة املسيء  الزوج على احلنم الصادر بتفريق زوجت  من ،

 فإن  سينون على الزوجة االنتظار مرة حخرى حىت ا حيدت احلنم األول بالتفريق،حال حهن ويف م  الزوجني،
 املوضوعي، سلم التقاضي حعلى حمنمة يف وهي يصدر حنم م  حمنمة التمييز بتأييد التفريق القضائي،

إن حيدت حمنمة التمييز ف وحخريا   والك مىت طع  الزوج على حنم حمنمة الدرجة الثانية حمام هذه احملنمة،
وينون عليها م  تاريخ  م  زوجها، بائنا   فإن  م  هذا التاريخ فقط تصري الزوجة طالقا   احلنم املطعون في ،

)مقال عن: الشقاق بين الزوجين   ة القضاء ع  زوجها.هذا احلنم البدء حبساب عدهتا بعد تفريقها بنلم
مي بقلم الشيخ مصطفى ب  عبد الرمح  الشنضيض، مت نشره يف موقع اجمللس اإلسال المسلمين(في غير بالد 

. حيث حتدث املقال ع  التفريق للشقاق، وبعض صور 1/4/2014املغريب يف اسنندنافيا، تاريخ النشر: 
، وم  حتدث للشقاق يف غري بالد املسلمنيالشقاق، وفيفية التطليق للشقاق؟ واإلجراءات العملية للتفريق 

ع  التطليق للضرر تعريف  وصورت ، والتطليق للضرر يف قوانني الدول اإلسالمية واإلجراءات العملية للتطليق 
باق الدراسات م  حماور ختتلف دراسيت ع   خالصة الدراسات السابق:  املسلمني.للضرر يف غري بالد 

، فقهيايلها فردستان العراق وحتل  ذقليمتعديالت ذىل  العراقي مع اإلشارة القانون حوال  دراسة يف اعدة وهي حهن
ايا التفريق بني وحيهما حفضل للتطبيق على الواقع لقض قليمبني القانون العراقي وتعديالت اإل لإلختال وبيان 

لزوجني ع  باق الدراسات بأهنا غنية بأمثلة حقيقية يف الواقع ع  قضايا التفريق بني ا حيضا  الزوجني، وختتلف 
حصاء يف ومنتب اإل جتماعييف حمافظة دهوك العراق، حيث قام الباحث بالبحث يف مناتب الباحث اإل

لقضائي فريق االت وحسبابيف حمافظة دهوك واليت عددها تسعة حمافم، ع  بيانات الشخصية  حمنمة األحوال
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ني لريى بالنظر يف هذه القضايا والقرارات احلامسة يف التفريق بني الزوجوم  مث قام الباحث ، يف هذه احملافظة
األسباب اليت حيصل فيها التفريق بني الزوجني يف هذه احملافظة، ووضع حد هلذه الظاهرة وذعطاء  حفثرما هي 

                                                                   حلول هلا. 

 محاور البحث:

ومصادر مالحق، و يتنون البحث م  فصل متهيدي، وثالثة فصول دراسية، واثنا عشر مبحثا ، وخامتة،      
                                                                                                .فهرس املوضوعاتو ، ومراجع

، ود البحثحدالبحث، حمهية البحث،  حهدا املقدمة، مشنلة البحث، حسئلة البحث، الفصل التمهيدي: 
                                                                                 منهج البحث، ذجراءات البحث، الدراسات السابقة.

الشخصية ال األحو حمافم  اتسلط: األولاملبحث الزوجني، سلطة احملنمة يف التفريق بني  :األولالفصل 
                                                                     مفهوم التفريق القضائي.املبحث الثالث: حمافم حمافظة دهوك،  املبحث الثاين:يف العراق، 

حثرها يف التفريق بني ج و : غيبة الزو األولاملبحث  الزوج،ذىل  حسباب التفريق القضائي العائدة الفصل الثاني:
احلبس وحثره يف التفريق  :املبحث الثالث وج وحثره يف التفريق بني الزوجني،املبحث الثاين: فقدان الز  الزوجني،

التفريق  :ث اخلامساملبح، : نوع الفرقة احلاصلة بسبب الفقد والغياب واحلبساملبحث الرابع ،بني الزوجني
                                                         .اإلنفاقبسبب عدم 

انون العراقي م  قموقف ال :األولاملبحث ، التفريق القضائي بني الزوجني بسبب الشقاق الفصل الثالث:
 فق موقف ال ثالث:املبحث ال م  التفريق للشقاق،ي اإلسالماملبحث الثاين: موقف الفق   التفريق للشقاق،

قضائي املبحث الرابع: منااج ع  حنم احملنمة يف التفريق النوع الفرقة احلاصلة بسبب الشقاق،  م  انونوالق
                  بني الزوجني للشقاق.           

                                                                .الخاتمة وفيها: أهم النتائج والتوصيات

                                                                                             فهرس الموضوعات. والمصادر والمراجع، المالحق،
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 األولالفصل 
تها في ومشروعي سلطة المحكمة في التفريق بين الزوجين

 الفقه االسالمي
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    تمهيد عن: السلطة القضائية       

ساسية حتقـيـق الــعـــدل يف اجملتمع وتطبيق وتفسري القوانني على احلاالت اليت تعرض األمهمة القضاء      
مام  ومحاية احلريات العامة وحقوق املواطنني، ويتمتع القضاء يف الدولة القانونية باستقالل ع  باقي السلطات ح

ري مام القانون، ويباشر عمل  حبيادية، مبا يضم  حس  سحيف الدولة حىت يتمن  م  حتقيق مبدح املساواة 
يئات نواعها ودرجاهتا وهحختال  حعلى العدالة. وتتنون هذه السلطة م  اهليئات القضائية م  احملافم 

شرا  العديل. وميارس القضاء رقابت  مبوجب الدستور على السلطتني التشريعية والتنفيذية واإلدعاء العام اإل
تضم  فقرات ي الدستورألن  السلطة القضائية تستمد قوهتا م  الدستورم  خالل احملنمة االحتادية العليا و 

ني ن احملنمة هو املرجع األساسي والوحيد للفصل بلطات تنون منفصلة وحختتص بالسلطات حيث حن الس
املتخاصمني حسب الدستور، ولنون الدستور هو املنظم م  قبل مؤسسة مستقلة فقوهتا هي القوة اليت تنون 

 قوهتاإن فعلى رحس اهلرم يف الدولة والسلطة القضائية تنفصل يف املنازعات حىت بني مؤسسات الدولة علي ، 
لي  لغري القضاء مستقل ال سلطان عو ،املتعلقة هباقوة مستمدة م  الدستور وهلا جمموعة م  القوانني اخلاصة 

وذن جملس القضاء هو حعلى سلطة قضائية يف اإلقليم ويشنل برئاسة رئيس حمنمة متييز ذقليم  القانون، 
فوردستان ـ العراق وعضوية نواب الرئيس ورئيس هيئة اإلشرا  القضائي ورئيس اإلدعاء العام ورؤساء حمافم 

ألحنام والقرارات يف اوذن هيئة األحوال الشخصية: ختتص بالنظر اإلستئنا  يف اإلقليم حو م  ينوب عنهم، 
تنعقد حمنمة األحوال و الصادرة م  حمافم األحوال الشخصية واملواد الشخصية طبقا  ألحنام القانون.

الشخصية م  قاض واحد وختتص بالنظر يف مسائل األحوال الشخصية وفقا  ألحنام القانون، وتشنل يف 
د  والديانات األخرى وتنعقد م  قاض واحمرفز فل حمافظة حمنمة للمواد الشخصية للمسيحيني واألزديني

وختتص بقضايا املواد الشخصية هلم وجيوز تشنيلها يف مرافز األقضية والنواحي ببيان يصدره رئيس جملس 
 القضاء عند اإلقتضاء.

 . (1) فوردستان ـ العراق  قليمقانون السلطة القضائية إل 2001( لسنة 23قانون رقم )

    قانون السلطة القضائية إلقليم فوردستان ـ العراقم  حوال : / 14املادة 
وعدد م   وتتألف م  رئيس حفثرحو  اهليئة القضائية العليا حملافم حمافظة واحدة :هي اإلستئنافمحكمة 

 ات املعينة هلا مبوجب القانون.ختصاصارس اإلنواب الرئيس والقضاة ومت

 على الوج  اآليت: اإلستئنا ثانيا : تشنل حمافم 

                                                           

  قليمقانون السلطة القضائية إل 2001( لسنة 23قانون رقم )/  24/11/2001/تاريخ: 14املصدر وقائع فردستان / رقم العدد:( 1)
( لسنة 30رقم ) ،قرار، 21رقم الصفحة: / 11عدد الصفحات: ، 19/11/2001تاريخ التشريع ، 23رقم التشريع ، كوردستان ـ العراق

2001. 
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 منطقة حربيل وتشمل حمافم حمافظة حربيل ومرفزها مدينة حربيل. ذستئنا . حمنمة 1
 منطقة دهوك وتشمل حمافم حمافظة دهوك ومرفزها مدينة دهوك. ذستئنا . حمنمة 2
 منطقة فرفوك وتشمل حمافم حمافظة فرفوك ومرفزها مدينة السليمانية مؤقتا . ذستئنا . حمنمة 3
 السليمانية وتشمل حمافم حمافظة السليمانية ومرفزها مدينة السليمانية. منطقة ذستئنا . حمنمة 4

 / م  قانون السلطة القضائية إلقليم فوردستان ـ العراق               39املادة 
  القاضي وفق الشروط التالية:حوال : يعني

 ما يعادهلا.حو  حن ينون حاصل على شهادة بنالوريوس يف القانون-1

املعاون و ح الفعلية بعد التخرج م  فلية القانون مدة ال تقل ع  عشر سنوات لوظيفة حمقق عديلاملمارسة -2
حو  ييف دائرة التسجيل العقار حو  مديرية رعاية القاصري حو  املنفذ العدلحو  الناتب العدلحو  القضائي

يف الدوائر  ملني يف قسم احلقوقاملوظفني احلقوقيني العاحو  املمارسة الفعلية للمدة املذفورة ملهنة احملاماة
واملؤسسات الرمسية الذي  مثلوا حمام احملافم مبا ال يقل ع  مخسة دعاوي يف السنة وتنون مدة املمارسة 
الفعلية يف الوظائف املذفورة مخس سنوات ذاا فان قد حصل على شهادة املاجستري يف القانون وثالث 

 يف القانون سواء فانت املمارسة قبل احلصول على الشهادتني سنوات ذاا فان قد حصل على شهادة الدفتوراه
 بعدمها.حو 

 ثني سنة.( ثال30يقل عمره ع  ) حال-3

 حن ينون عراقيا .-4

 نردية والعربية قراءة وفتابة.حن جييد اللغة ال-9

 ضاء.حن جيتاز اختبارا  شفويا  وحتريريا  حمام جملس الق-4

 دنية اليت تعيق ادائ  لواجب .لبب حن ينون ساملا  م  العاهات اجي-1

 تمتع بالسمعة والسرية احلسنة.حن ي-1

 سة العمل احلزيب بعد تعيين .حن يتعهد بعدم ممار -1

 جنحة خملة بالشر .حو  حن الينون حمنوما  علي  جبناية عمدية غري سياسية-10
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 المبحث األول

 العراقفي سلطات محاكم األحوال الشخصية 

 الشخصية العراقية. األحوالات حمافم ذختصاصسلطات و  :المطلب األول

الشخصية ال األحو  حمافمذىل  ن يتغري امسهااقية، فانت احملافم الشرعية قبل حبعد تأسيس الدولة العر      
 املذهب الشخصي للمسلمني املتداعني وتصدر قرارها وفقا  ملا تنص علي  فتاوى ومقررات هذا على تعتمد

النصوص املدونة يف النتب الفقهية، واىل الفتاوى يف املسائل املختلف عليها، ذىل  العودةاملذهب، عرب 
 .يةاإلسالمالد قضاء احملافم يف البذىل  بالعودةحو  ويستعان يف اغلب االحيان باملراجع الدينية هلذا املذهب،

الشخصية، األحوال  عاوفيما خيص دئة متييزية للسنة فما فانت يف حمنمة التمييز هيئة متييزية للجعفرية وهي
وهذا ينسحب على عمل احملافم الشرعية اليت تقضي وفقا  ملذهب املتداعني، واليت حتدده املناطق اجلغرافية 

 لتحايل على املذاهب بني املتداعني.اذىل  وتعمل على تنريس املذهبية واللجوء

جلنة لوضع الئحة  1191شباط1 العراقية بتاريخلفت وزارة العدل ح 1191بعد ثورة الرابع عشر م  متوز 
الشخصية استمدت مبادئها مما هو متفق علي  م  احنام الشريعة، وما هو مقبول م  قوانني البالد األحوال 
 واستطاعت اللجنة صياغة مشروع قانون لألحوال ،، وما استقر علي  القضاء الشرعي يف العراقيةاإلسالم

 امألحنابواب الفق  يف . واشتمل القانون على حهم ح1191ل سنة 111رقم الشخصية والذي عر  بقانون 
الشخصية اجلامعة ملسائل الزواج والطالق والوالدة والنسب واحلضانة والنفقة والوصية األحوال املتعلقة ب
  .واملرياث

راقي مذهب العذىل  دون النظر ححنام وجرى تطبيق  يةاإلسالمم  مجيع املذاهب  حخذ هذا القانون ححنام 
ن القانون املذفور يشنل حالة وسطية وشاملة يتم تطبيقها على عموم املسلمني العراقيني املسلم حيث ح

( م  املادة الثانية م  القانون املذفور ونص  "تسري 1واالجانب املسلمني يف العراق طبقا  لنص الفقرة )
ألحوال ا خاص ". بينما مت العمل يف قضايا بقانونما استثين منهم  ذالاحنام هذا القانون على العراقيني 

ود مبوجب لوائحهم اخلاصة وفق دياناهتم وختتص بالنظر يف قضاياهم حمافم ذليهالشخصية للمسيحيني و 
                                                                                                         .(2)لذلك وفقا   امألحناصدار ة اليت ختتص بالنظر يف قضاياهم وذالبداءة باعتبار اهنا حمافم املواد الشخصي

                                                           

وتعديالت   1191لسنة  111الشخصية العراقي رقم  شرح قانون األحوال م،2013: االستاا املساعد الدفتور مصطفى حممد امني االتروشي( 2)
 .1إلقليم، د.ط، العراق، دهوك، صاالنافذة يف 
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 صهمالقانون حبجة عدم وجود لوائح شخصية خت ذختصاصحما الصابئة املندائيون واإليزيديون فال يشملها 
     ألحناما عتمادها يفتصلح بأن يتم ذاص ولوائح  الشخصية اليت على الرغم م  ان لنل منهما دين  اخل

  .ختصاصعرت  ب  يف العراق ذاا ما جرى األخذ مببدح اإلالشرعية وفق دين  امل

 دالشخصية على حقيقة فون ما وجد يف تعداألحوال  سباب املوجبة لصدور قانونئحة األفدت اللقد ح
ما جيعل حياة العائلة غري مستقرة وحقوق الفرد غري مضمونة، فنان هذا  ألحناماختال  مصادر القضاء وذ

  .الشرعية املتفق علي  ألحناماهم ا  للتفنري بوضع قانون جيمع في  حدافع

طبيقه إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تان  "ذىل  األوىلويف الوقت نفس  حشارت الفقرة الثانية م  املادة 
ان القانون  " وهذا يعينمالئمة لنصوص هذا القانون كثراأل يةاإلسالمة فيحكم بمقتضى مبادئ الشريع

 ة بشنل عامم  مبادئ الشريع ستفادةاألذىل  عني، بل جتاوز الكالتقيد بفق  مذهب مذىل  املذفور ال يدعو
(3)   . 

  :الشخصية األحوالمحكمة  إختصاص

 األحوالعلى تشنيل حمنمة  1111لسنة  140( م  قانون التنظيم القضائي رقم 24نصت املادة )     
 يف فل منان في  حمنمة بداءة.    حفثرحو  الشخصية

ثار آلورة باملنازعات اخلاصة بالزواج وذحنالل  واات احملنمة املذفذختصاصوقد حصر قانون املرافعات املدنية 
   :تيةاآل األمور( بالنظر ب310 – 211)الناشئة عن  يف املواد 

 (. 300/1الزوجية )م األمورالزواج وما يتعلق ب  م  مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطالق وسائر -1

لشرعية رفات اان بالتصالوصي وعزل  وحماسبت  واإلحو  الوالية والوصاية والقيومة والوصية ونصب القيم-2
( لسنة 11الواردة يف قانون رعاية القاصري  رقم ) ألحنامالتقيد بن يتم ا( على ح300/2والقانونية )م

 م.   1110

( 300/3املشرتك )مو ح التولية على الوقف الذري ونصب املتويل وعزل  وحماسبت  وترشيح املتويل يف الوقف-3
 ذاا نص القانون على خال  الك.   ذال

                                                           

 .2قليم، صاإلوتعديالت  النافذة يف  1191لسنة  111الشخصية العراقي رقم  شرح قانون األحوال( انظر: الدفتور حممد حمني االتروشي: 3)
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خبار مديرية رعاية ذصدارها قرارا باحلجر ذ ( وعلى احملنمة عند300/4لرشد )مثبات ااحلجر ورفع  وذ-4
 ( م  قانون رعاية القاصري .  12القاصري  عمال باملادة )

 (.300/9رثية يف القسامات الشرعية وتوزيعها بني الورثة )مذثبات الوفاة وتعيني احلصص اإل-9

ن املفقود الواردة ات مديرية رعاية القاصري  بشأذختصاص( مع مراعاة 300/4وما يتعلق ب  )املفقود -4
 وما بعدها( قاصري .  19باملادة )

 اليت ختتص هبا وتسجيلها وفق القانون وتصادق على األخرىيم حجج الوصايا والوقف واحلجج تنظ-1
 (.301الوفاالت بالدعاوى اليت تقام لديها )م

يقوم برعايت    مني على احملضون املتنازع على حضانتتعيني ححو  احلنم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة-1
      .(302ها )مذختصاصاملستعجلة الداخلة يف  األمورواحملافظة علي  ... و 

 (. 301/1ما اخلصم يف رفع احلجر فهو القيم )مدون خصومة ححد، ح سباب ذيقاع احلجر مىت توافرت ح-1

( م  قانون 12( املعدلة )309/2ين  بني الورثة قاصر عمال حبنم املادة ) ملختتص بتحرير الرتفة ذاا-10
 الورثة قاصر.  املديرية اعاله ذاا فان بني ذختصاصرعاية القاصري ، حيث جعلت حترير الرتفة وتصفيتها م  

ه عالقسم شؤون الرتفات يف املديرية ح 1111لسنة  103حيث حلغي قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم 
بالعدد  9/2/1111عاله يف الشخصية بعد تاريخ نشر القرار حاألحوال  واناط حترير الرتفات مبحافم

 / الوقائع العراقية(. 3111)

    .مواهلممني على احملجوري  بالتصرفات يف حان لألوصياء على الصغار والقيذصدار اإل-11

 دعاوى اجور احملاماة ومصاريف الدعاوى املقامة امامها.-12

   الك:الشخصية فيها وم حمافم األحوال ذختصاصعلى  األخرىلقوانني النظر بالدعاوى اليت تنص ا-13
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 (21/2م) اإلسالمرتداد ع  ذ. اما العنس فال جيوز ألن  ففر و اإلسالمذىل  اإلسالمتبديل الدي  م  غري -ح
(4).     

تصرفات ان للقيم بالباإلعدام واإلس سنوات( واحملنوم م  مخ فثرنصب القيم على السجني )السج  أل-ب
    ق.ع.ع(. 11و 11موال السجني )ميف ح

/ثانيا( واليت 11وفق املادة )اإلجتماعية املتضم  عدم منح راتب الرعاية  على قرار جلنة األسرة اإلعرتاض-ج
نمة   م  تاريخ التبليغ ب  لدى حمعلى قرار اللجنة خالل شهري اإلعرتاضتنص على )لصاحب الطلب 

وفقا  إلعرتاضام  القضايا املستعجلة( وفذلك تنظر احملنمة يف  اإلعرتاضالشخصية املختصة ويعد  األحوال
 .(9) بطال ذ نية وهلا احلنم بتأييد قرار جلنة األسرة حوم  قانون املرافعات املد 111للمادة 

القاعدة العامة هو ان تقام دعاوى األحوال الشخصية يف حمل ذقامة املدعى علي  املناين  ختصاصاإل 
      :ستثناء هوواإل

    .قامة الدعوى يف حمنمة حمل العقدجيوز ذ-1

ذحدى هاتني املذفورتني. )حي حمنمة حمل العقد وحمنمة حمل ن تقام دعوى الفرقة والطالق يف وجيوز ح-2
     مة اليت حدث فيها سبب الدعوى.احملنحو  قامة املدعى علي (ذ

 املدعي.حو  قامة املدعى علي الزوجات يف حمنمة حمل ذحو  الفروعحو  صولتقام دعوى نفقة األ-3

 األحوالافم حمل ذختصاصصدار القسامات الشرعي وال يوجد مة حمل اقامة املتوىف الدائم يف ذختتص حمن-4 
 ا. صدار احلجج الشرعية اخلاصة بالوالية والوصاية والوقف وغريهشخصية يف تسجيل الزواج وتصديق  وذال

املناين فوهنا ليست م  النظام العام. وجيب ان يتم الدفع  ختصاصوجيوز االتفاق على خال  قواعد اإل
الرسوم ب حتفاظسقط احلق. مع وجوب األ ذالاملناين قبل التعرض ملوضوع الدعوى و  ختصاصبعدم اإل

 .(4)اإلحالة القضائية املدفوعة فيما لو قررت احملنمة 

                                                           

 .املعدل 1112لسنة  49رقم  العراقية شخصيةال األحوال ( قانون4)

 .1110لســنة  124رقم اإلجتماعية م  قانون الرعاية ( 9)

قليم، اإلوتعديالت  النافذة يف  1191لسنة  111الشخصية العراقي رقم شرح قانون األحوال ( انظر: الدفتور مصطفى حممد حمني األتروشي: 4)
 .9ص
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 طلب الثانيالم

 .(1)املواد القانونية املتعلقة بالتفريق القضائي يف القانون العراقي 

ذن حسباب التفريق القضائي القائم على الضرر فثرية ومل ترد على سبيل احلصر وذمنا وردت يف القانون      
احلياة  ستمرارا العيب اجلسماين الذي قد يؤثر علىالعراقي على سبيل املثال فالضرر قد يندرج حتت مفهوم 

ج الزوجية وقد يندرج الضرر حتت مفهوم اهلجر والغيبة والفقد اليت جتعل احلياة الزوجية مستحيلة ملا يسبب  للزو 
تبار ععدم ذنفاق الزوج على زوجت  على ذ حي اإلنفاقاآلخر م  ضرر ، وقد يندرج الضرر حتت مفهوم عدم 

ري ت  ، وقد يندرج الضرر حتت مفهوم العنف األسعلى زوج اإلنفاقحن الزوج هو املنلف شرعا  وقانونا  يف 
لى عحو  الزوج م  ضرر م  جراء هذا العنف الذي قد ينصب على ححد الزوجنيحو  وما قد يصيب الزوجة

 ألحوال ا مها وفذلك الشقاق، وعلى هذا األساس فقد عاجل املشرع العراقي بعض هذه احلاالت يف قانون حوالد
( بفقراهتا وغريها م  املواد، لذا سنتناول يف هذا 49ذىل40يف املواد ) 1191لسنة  111الشخصية املرقم 

ضرر وهي  لقضائي القائم على الاملطلب احلاالت اليت حوردها املشرع العراقي فسبب م  حسباب التفريق ا
    يت :فاآل

الشخصية حجازت لنال الزوجني طلب التفريق القضائي عند توفر ححد  األحوالفاملادة األربعون م  قانون 
     األسباب التالية:

 م  قبيل احلياة الزوجية ويعترب استمرارمها ضررا  يتعذر مع  أوالدبحو  ذاا حضر ححد الزوجني بالزوج اآلخر-1
ية رمسية بتقرير م  جلنة طبن ، على حن تثبت حالة اإلدمااملخدراتحو  اإلضرار، اإلدمان على تناول املسنرات

 ، ويعترب م  قبل اإلضرار فذلك ممارسة القمار يف بيت الزوجية. خمتصة

ذاا ارتنب الزوج اآلخر اخليانة الزوجية، وينون م  قبيل اخليانة الزوجية ممارسة الزوج فعل اللواط بأي -2
  وج  م  الوجوه.

  الزوجني الثامنة عشرة دون موافقة القاضي.ذاا فان عقد الزواج، قد مت قبل ذفمال ححد -3

                                                           

 011رقم راقي الشخصية الع القائم على الضرر في قانون األحوالالتفريق القضائي القاضي /نائب املدعي العام: نعمان ثابت حس ، ( 1)
 ، جملة التشريع والقضاء، جملة فصلية.األول، اجلزء 0929لسنة 
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حجازت هذه الفقرة ألي م  الزوجني بعد ذمتام  الس  القانونية ذقامة دعوى التفريق ذاا جرى عقد النناح 
  خارج احملنمة دون موافقة القاضي وقبل ذفمال س  الثامنة عشرة.

 لدخول.ذاا فان الزواج قد جرى خارج احملنمة ع  طريق اإلفراه، ومت ا-4

ذاا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون ذان م  احملنمة ويف هذه احلالة ال حيق للزوجة حتريك الدعوى اجلزائية، -9
 1111لسنة  23( م  البند )آ( م  املادة الثالثة م  قانون حصول احملافمات اجلزائية رقم 1مبوجب الفقرة )

  (.14م  املادة الثالثة م  هذا القانون) 4بداللة الفقرة 

 ربعون: املادة احلادية واأل

 .م بعدهينهما سواء حفان الك قبل الدخول حلنل م  الزوجني طلب التفريق عند قيام خال  ب-1

لزوجة وحنما ا إاا ثبت هلا وجوده تعني حنما م  حهلعلى احملنمة اجراء التحقيق يف حسباب اخلال  ف-2
 تعذر وجودمها فلفت احملنمة الزوجني بانتخابفإن صالح اات البني، للنظر يف ذ-ن وجداذ-حهل الزوجم  

 مل يتفقا انتخبتهما احملنمة. فإن حنمني، 

هلا  احملنمة موضحنياألمر ذىل تعذر عليهما الك رفعا فإن ح، صالاإل ن جيتهدا يفعلى احلنمني ح-3
 اختلفا ضمت احملنمة هلما حنما ثالثا . فإن الطر  الذي ثبت تقصريه 

ح بينهما وامتنع الزوج ع  اإلصالاخلال  بني الزوجني وعجزت ع   استمرارنمة ذاا ثبت للمح-ح-4
 التطبيق، فرقت احملنمة بينهما.  

دعية م  جانب الزوجة سواء فانت مذاا مت التفريق بعد الدخول، يسقط املهر املؤجل، ذاا فان التقصري -ب
التقصري  نيزيد ع  نصف ، حما ذاا ثبت ح ر تلزم برد ما الم مدعى عليها، فإاا فانت قد قبضت مجيع املهح

 واقع م  الطرفني، فيقسم املهر املؤجل بينهما بنسبة التقصري املنسوب لنل منهما.

 هر معجل. مذاا مت التفريق قبل الدخول وثبت التقصري م  جانب الزوجة تلزم برد ما قبضت  م  -ج

 ربعون:  املادة الثانية واأل



22 

 

األسباب املذفورة يف املادة األربعني م  هذا القانون لعدم ثبوت  وافتسب قرار ذاا ردت دعوى التفريق ألحد 
التحنيم وفقا  ملا ىل ذ ن تلجألتفريق لنفس السبب فعلى احملنمة حالرد درجة البتات مث حقيمت دعوى ثانية با

 ورد يف املادة احلادية واألربعني. 

  املادة الثالثة واألربعون:

   ريق عند توفر ححد األسباب اآلتية:للزوجة طلب التف-حوال  

 إلنفاقاولو فان ل  مال تستطيع  أفثرذاا حنم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنوات ف-1
 من .    

العراق عدل النص اخلاص باحلبس وحصبح فاآليت: ]ذاا  –فردستان   ذقليمالشخصية يف األحوال  حما قانون
ان ل  بعد مضي سنة على التنفيذ ولو ف أفثرحنم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنوات ف

 من [.  اإلنفاقمال تستطيع 

ل ول  ما ،اإلقامةبال عذر مشروع، وذن فان الزوج معرو   أفثرذاا هجر الزوج زوجت  مدة سنتني ف-2
 من .  اإلنفاقتستطيع 

 جتاه وجعل  فاآليت ]ذاا هجر الزوجعراق عدل هذا اإلال-فردستان  ذقليمالشخصية يف  حما قانون األحوال
  ن [.م اإلنفاقول  مال تستطيع  اإلقامةبال عذر مشروع ولو فان الزوج معرو   أفثرزوجت  مدة سنة ف

وج هبا للزفا  خالل سنتني م  تاريخ العقد، وال يعتد بطلب الز ذاا مل يطلب الزوج زوجت  غري املدخول -3
  زفا  زوجت  ذاا مل ين  قد حوىف حبقوقها الزوجية.

مبتلى مبا ال يستطيع مع  القيام بالواجبات الزوجية، سواء فان الك ألسباب حو  ذاا وجدت زوجها عنينا  -4
  جلنة عدم ذمنان شفائ  منها بتقرير صادر عذاا حصيب بذلك بعد الدخول هبا وثبت  حم نفسية، حم عضوية

طبية رمسية خمتصة، على حن  ذاا وجدت احملنمة حن سبب الك نفسي، فتؤجل التفريق ملدة سنة واحدة شريطة 
   حن متن  زوجها م  نفسها خالهلا.

 ابتلى بالعقم بعد الزواج ومل ين  هلا ولد من  على قيد احلياة.حو  ذاا فان الزوج عقيما ،-9
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حو  ربصالحو  ذاا وجدت بعد العقد، حن زوجها مبتلى بعلة ال مين  معها معاشرت  بال ضرر، فاجلذام-4
جدت ما مياثلها، على حن  ذاا و حو  حن  قد حصيب بعد الك بعلة م  هذه العللحو  اجلنون،حو  الزهريحو  السل

ا وجدت زوال تلك العلة، حما ذااحملنمة بعد النشف الطيب، حن العلة يؤمل زواهلا، فتؤجل التفريق حىت 
احملنمة حن العلة ال يؤمل زواهلا خالل مدة مناسبة وامتنع الزوج ع  الطالق وحصرت الزوجة على طلبها، 

  فيحنم القاضي بالتفريق.

 عليها دون عذر مشروع بعد ذمهاهلا مدة حقصاها ستون يوما .  اإلنفاقذاا امتنع الزوج ع  -1

بس مدة تزيد على احلنم علي  باحلحو  اختفائ حو  فقدهحو  م  الزوج بسبب تغيب  ذاا تعذر حتصيل النفقة-1
 السنة.      

ذاا امتنع الزوج ع  تسديد النفقة املرتافمة احملنوم هبا بعد ذمهال  مدة حقصاها ستون يوما  م  قبل دائرة -1
 التنفيذ.        

فريق، بعد حن هذه احلالة على احملنمة حن تقضي بالتللزوجة احلق يف طلب التفريق قبل الدخول، ويف -ثانيا  
 الزوج ما قبضت  م  مهر ومجيع ما تنبده م  حموال ونفقات ثابتة صرفها ألغراض الزواج. ذىل  ترد الزوجة

للزوجة العراقية طلب التفريق ع  زوجها املقيم خارج القطر بسبب تبعية جنسيتُ  لدولة حجنبية ذاا -ح-ثالثا  
 .امتناع  م  دخول القطرحو  ذقامت  يف اخلارج مدة ال تقل ع  ثالث سنوات بسبب منع مضى على 

يعترب تأييد اجلهة الرمسية املختصة بإقامة الزوج يف اخلارج ألغراض هذه الفقرة بديال  ع  ذجراءات تبليغ  -ب
 لية.لصحف احملا ذحدىبالئحة الدعوى وموعد املرافعة على حن يتم نشر احلنم الصادر على الزوج يف 

 رابعا :
لزوجة املفقود الثابت بصورة رمسية حن تطلب م  احملنمة التفريق ع  زوجها بعد مرور حربع سنوات على -1

در حنمها الفقدان بالطريقة نفسها اليت ثبت هبا فقدان  مث تص استمرارفقدان  وعلى احملنمة حن تتثبت م  
 بالتفريق.

 لتفريق حربعة حشهر وعشرة حيام.   تعتد زوجة املفقود بعد احلنم با-2
 املادة الرابعة واألربعون:   

جيوز ذثبات حسباب التفريق بنافة وسائل اإلثبات مبا يف الك الشهادات الواردة على السماع، ذاا فانت 
ا.         احلاالت اليت حدد القانون وسائل معينة إلثباهت احملنمة، والك بإستثناءذىل  متواترة، ويعود تقديرها

 املادة اخلامسة واألربعون:  
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ني(، يعترب التفريق يف احلاالت الواردة يف املواد )األربعني، واحلادية واألربعني، والثانية واألربعني، والثالثة واألربع
 طالقا  بائنا  بينونة صغرى.
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 المبحث الثاني

 محافظة دهوك محاكم

 نبذة ع  حمافظة دهوك وحمافمها.    :المطلب األول

ترتبط هبا  ، حيثالعراق-ردستانساسية يف جنوب ففظات األربعة األحمافظة دهوك واحدة م  احملا تعد     
قع حمافظة مو  كفري وشيخان وبردرش وسرسنك وديرلوك وقسرو حقضية وهي آميدي وزاخو وسيميل وآتسعة 

فوردستان ومشال العراق. يبلغ تعداد نفوس حمافظة دهوك حوايل   ذقليمدهوك هو مشال غرب 
 .  (1) 2( فم10119نسمة، وتبلغ مساحة احملافظة )10000000

ذىل  شيئااحلديث م  سبعينات القرن املاضي لتتحول شيئا ف ويبدح تارخيهامدينة دهوك حديثة املنشئ،  وتعد
 حقدمانت م  هنا فالقدمي فسو  نرى بأتارخيها ذىل  عليها مسات املدن، ولن  عندما نتطلعمدينة وتظهر 

ماف  اليت استوطنت بالسنان يف املنطقة، حيث مرت عليها عدة حضارات. وهذا ما ظهر بالفعل عندما األ
ث يف قرية حقام وفد م  جامعة وارشو يف بولونيا برئاسة الربوفسور )فوسولوسني( بأعمال التنقيب والب

نتيجة ذىل  ، حيث وصلوا1119منريني الواقعة يف ناحية فايدة يف جنويب مدينة دهوك وشرق هنر دجلة عام 
زمنة على هذه ة يف تلك األمثانية االال  عام قبل امليالد وفانت هناك حياذىل  مفادها ان تاريخ املنطقة يرجع

    . (1) الدروب

النردية  سهموهلم مالب النردية اليت هي جانب م  لغات اهلندو حوروبية. اللغة الشعب يف دهوك يتحدثونو 
قضاء تابعة ذىل  1113ناحية وعام ذىل  1190حتولت مدينة دهوك عام  ،اجلميل هبم وبرتاثهم اخلاصة

 حمافظة مستقلة. ذىل  1141للموصل، ويف

   .(10) 1/1/2013( يف منزل  بتاريخ لقاء مع القاضي )حممد علي الربيفناين العراق تاريخ حمافم دهوك

                                                           

 الثماين العراق حمافظات تاريخ الصفحة حتديث والنواحي والقرى واألقضية المدن تأريخ منتدى :التارخيية املنتديات األنبار: حهل ( منتديات1)
املوسوعة اجلغرافية/اجمللة . و =lsw2Uc9f2ixzz1021211http://www.ahlalanbar.net/showthread.php?t: املصدر عشر

 2001م© ة اجلغرافية يع احلقوق حمفوظة ملنتدى املوسوع، مججغرافية آسياقسم  ،منتدى اجلغرافية اإلقليمية ،غرافية. نافذة اجلغرافيني العرباجل
 . .1414geography.com/vb/showthread.php?t=4http://wwwم، 2011 –

 .  AA%18http://duhoktourism.org/ar/service/%D: تاريخ مدينة دهوك( املديرية العامة للسياحة يف دهوك فردستان العراق: 1)

يف دهوك واملتوسطة واإلعدادية يف املوصل وبعدها  يف مدينة دهوك درس اإلبتدائية 1130ولد يف عام  حممد علي الربيفناينشيخ القاضي ( 10)
عمل موظفا يف وزارة الداخلية مث عني مديرا لناحية بارزان خالل  1194حيث خترج سنة  1194-1141درس فلية احلقوق يف بغداد سنة 

http://www.ahlalanbar.net/showthread.php?t=102921#ixzz2f5Uc2lsw
http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=1486
http://duhoktourism.org/ar/service/%D8%AA%25
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ية خالل فرتة اخلالفة العثمانية فان يف مدينة دهوك قاضي شرعي ترفي اجلنسفرتة اخلالفة العثمانية:  حوال :
الشرعيني حي  بس اخلاصة بالعلماءيقوم بفض اخلالفات بني املتخاصمني وفان القاضي الشرعي يلبس املال

 ئمة واخلطباء.    لباس األ

يف مدينة دهوك وفانت تسمى )حمنمة الصلح(  حمنمةحول ذنشاء مت  1121يف سنة و يا : العهد امللني: ثان
ة وصالحيات  املدنياألحوال يها صالحيات النظر يف حمافم اجلنح والشرعية و دالبداءة حيث فانت ل حي حمنمة

 حمافظة املوصل.  ذستئنا فاتب العدل ومنفذ العدل وفانت تابعة حملنمة 

 دهوك بداءة حمنمة حصبحت 1141في سنة مجهورية فذىل  ي بعد حتول العراقري: حثالثا : العهد اجلمهو 
ئاسة قاضي يسن  مدينة املوصل يف البداية فانت حمنمة جنايات دهوك بر )حمنمة جنايات دهوك( ذىل 
اة يسننون احلنام والقضحيث فان عضاء فانوا م  مدينة دهوك وفان م  بينهم شيخ بشري الربيفناين، واأل
  حمافظة دهوك لتشنيل حمنمة اجلنايات.ذىل  سبوع مرة واحدةافظة املوصل ويأتون يف األحم

ول فردي يرحس حمنمة جنايات ة جنايات دهوك شخصية فردية وفان حترحس حمنم 1110ويف بداية عام 
فان م  بني حعضاء حمنمة   1112ربيل، ويف عام (، وفان م  مدينة حدهوك وفان امس  )رشيد عبد القادر

فان رئيس   1113ذىل  1119، وم  سنة جنايات دهوك قاضي فردي امس  )جالل امني عبد الرمح (
  .احملنمة اجلنائية قاضي فردي امس  )وريا( م  مدينة اربيل

ة تابعة حملنم حصبحتحمافظة املوصل و  ذستئنا انفصلت حمنمة دهوك ع  حمنمة  1112ويف سنة 
                                                                                    حمافظة اربيل. ذستئنا 

 راق.فردستان الع  ذقليمحمافظة دهوك تابعة جمللس قضاء  ذستئنا حمنمة  حصبحت 4/4/2001ويف   

 حمافم فلها تابعة حملافظة دهوك وهي: وهناك تسعة 

                                                           

عني قائمقاما يف شننال  1141م م  قبل وزير الداخلية وتنقل يف عدة مدن عراقية بصفة مدير ناحية، ويف عا 1191ذىل عام  1199حعوام 
نقل ذىل وزاة العدل حيث عني فاتبا  1111مث نقل ذىل حمافظة الديوانية، مث عزل م  منصب  وعني موظفا يف املوصل يف دائرة الشرطة، ويف عام 

ضو يف ا  يف حمنمة البداءة وععني قاضيا  يف حمنمة العمادية، وم  مث نقل ذىل مدينة دهوك حيث عني قاضي 1114للعدل يف املوصل، ويف عام 
تقاعد ع  وظيفة القاضي ألسباب صحية، خالل سنوات التقاعد عمل فمحامي يف حمنمة  1111حمنمة جنايات دهوك، يف هناية عام 

رئيس فحيث عني رئيسا  حملنمة جنايات دهوك ونائب رئيس حملنمة ذستئنا  دهوك، بقي   1113دهوك، مث اعيد ذىل اخلدمة مرة ثانية يف عام 
 حملنمة جنايات دهوك ملدة سبع سنوات.
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حمنمة -4حمنمة ديرلوك. -9حمنمة العمادية. -4حمنمة مسيل. -3و. حمنمة زاخ-2حمنمة دهوك. -1
 .(11)حمنمة قسروك -1حمنمة بردرش. -1عقرة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( يونس مصطو مخو: مسؤول قسم اإلحصاء يف رئاسة حمنمة ذستئنا  دهوك، ذقليم فردستان العراق.11)
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 نيالمطلب الثا

 دهوك:     ذستئنا بيانات التفريق القضائي يف حمنمة 

 وقسمجتماعي طالع الذي قام ب  الباحث على اإلحصائيات م  منتب الباحث اإلم  خالل األ     
فريق يف نسبة الطالق والت فبرية  ك زيادةالشخصية يف دهوك نالحظ حن هنا حمنمة األحوال يف حصاءاإل

( 910الدعاوى احملسومة بـ ) 2001حيث سجلت ذحصائية عام  2012و 2001القضائي ما بني عام 
( 944ث سجلت )سجلت زيادة يف هذا العدد حي 2001دعوى مت حسمها يف حني جند حن ذحصائية عام

سومة، ( دعوى حم414حيث سجلت ) حيضا  سجلت زيادة يف هذا العدد  2010دعوى حمسومة، ويف عام 
سجلت  2012( دعوى حمسومة، ويف عام 112خرى حيث سجلت )سجلت زيادة ح 2011ويف عام 

( دعوى حمسومة، وهذا يعين حن  ملدة مخس سنوات 113حيث سجلت ) األخرىنسبة حعلى م  السنوات 
( حالة حبد ااهتا، 1131حوايل ) ( حالة، حخذ التفريق منها3313)ذىل  وصلت حاالت الطالق والتفريق

 .الظرو  العامة للبلدذىل ذضافة  الن هذه الزيادة مستمرة تبعا  لزيادة عدد سنان احملافظة بوذ

ىل ذ ن حاالت الزواج وصلتدهوك احلافم )حممدحمني شرفاين( ذ يف حمافظة اإلستئنا وحفد رئيس حمنمة 
( حي ازدادت بنسبة 2011( حالة يف سنة )11444(، يف حني فانت )2012( حالة يف سنة )13141)
( حالة 112( حالة، يف حني فانت )113)ذىل  ( وصلت2012( وذن حاالت الطالق يف سنة )21%)

 .  (12)( فما تشري البيانات %21ازدادت بنسبة )( حي 2011يف سنة )

 حمافظة دهوك:  حمافم لعدد حاالت الطالق والتفريق القضائي يف ةم البيانيو وذليك الرس

 

 

 

                                                           

( األربعاء 1110احلافم حممد حمني شرفاين رئيس حمنمة ذستئنا  دهوك، جلريدة )ئةفرو( حي )اليوم( العدد ) ( فاروان جنيب:12)
 . www.evropress.org، 1م، ص23/1/2013

http://www.evropress.org/
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                                  .(13) : بينات حاالت الطالق والتفريق يف مجيع حمافم دهوك واليت عددها تسعة حمافماألولاجلدول 

 .(14) الثاين: بيانات الطالق والتفريق القضائي بشنل عام يف حمافظة دهوك اجلدول

 

 

                                                           

 ( قسم اإلحصاء يف رئاسة حمنمة ذستئنا  دهوك، ذقليم فردستان العراق.13)

 فردستان العراق.  ذقليمدهوك،  ذستئنا قسم اإلحصاء يف رئاسة حمنمة ( 14)

دهوك زاخو سميل سرسنك العمادية ديرلوك عقرة بردرش قسروك

طالق 765 431 111 17 38 32 161 167 44

تفريق 1276 421 86 16 16 11 125 89 22
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2008 2009 2010 2011 2012

طالق 278 315 281 293 379

تفريق 232 249 403 419 534
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مقارنة بالتفريق  44013ن  معدل حاالت الطالق يف حمافظة دهوك ملدة مخس سنوات هو %وهذا يعين ح
 .93011القضائي الذي حصل على نسبة %

 خوشناو، موقف بعض منظمات حقوقالشخصية القاضي ذبراهيم ذمساعيل األحوال  وينتقد قاضي حمنمة
 هاوية الطالق، عرب دعواهتا الغري املدروسة لتحرر املرحة م ذىل  املرحة يف املنطقة، مؤفدا  حهنا تدفع النساء

ية اعي قضية الطالق جبدية م  ناحالتزاماهتا، على حد قول . وعلى احلنومة، واجلهات املختصة، حن تر 
برامج للمعاجلة، ويبدوا حن حول طرق العالج، البحث ع  خمرج ألزمة احلقيقية، ووضع  حسباهباستقصاء ذ

واملرحة يف حماولة  ،األسرةفردستان، اليت رمبا حتد م  الظاهرة. وتنشط املنظمات املعنية ب  ذقليماإلسنان يف 
ت، لفتياالزواج املبنر لذىل  للبحث ع  حسباب للظاهرة، وعالجها، وهناك م  قال بأن حسباب الطالق يعود

واللوايت ليس لديه  فنرة واضحة ع  الزواج، وواجبات ، واملسؤولية األسرية، وهو ما تنجم عن  مشنالت 
ن يف حربيل، القاضي عبد الباسط فرهادي، يرى ح اإلستئنا الطالق. لن  نائب رئيس حمنمة ذىل  تؤدي

ا ل  م  مذىل  تفعة، بالنظرمنع الطالق حمر غري ممن ، لن  املمن  هو العمل على احلد م  معدالت  املر 
النثري ىل ذ تداعيات خطرية تؤثر فيما بعد على األطفال. ويعترب القاضي فرهادي، حن احلروب املتتالية حدت

وبث  تصاالت،حجهزة اإل ستعمالحن سوء ذذىل  يف العراق، ومنها الطالق، الفتا  اإلجتماعية م  املشافل 
  وغريها م  األسباب، بات يسبب مشافل يف األسر تصل يف ححياناملعلومات فاهلواتف النقالة، واإلنرتنت 

 .       (19) الطالقذىل  فثرية

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                           

 ،حتقيقات: فردستان العراق... مشافل الزواج والطالق يف تزايد مستمرم، 2009ع احلقوق حمفوظة جلريدة البينة مجي ( عيسى السيد جعفر:19)
11114bayyna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=-http://www.al . 

http://www.al-bayyna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=17894
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 المبحث الثالث

 مفهوم التفريق القضائي

 .      مفهوم التفريق القضائي يف القانون العراقي :المطلب األول

تفاقي وهو ما إلابالتفريق حو  بالطالق الذي يوقع  الزوجحو  الرابطة الزوجية قد ينون بالفسخ حناللذذن      
طة الزوجية يعد حنالل الرابذبالتفريق القضائي وهو موضوع حبثنا هذا، وفل ما افر م  حوج  حو  يعر  باخللع

 .1191لسنة  111الشخصية رقم األحوال  ( م  قانون49املادة ) ذلي طالقا  وهذا ما حشارت 

ج الشخصية التفريق القضائي بأن  )حل قيد الزوا  األحوالوعلى هذا األساس فقد عر  بعض شراح قانون 
 .  (14) الزوجة عند حتقق األسباب القانونية(حو  بطالق يوقع  القاضي بناء  على طلب الزوج

ذال    و حن التفريق القضائي ما ه عتبارساس سنتناول تعريف الطالق لغة  وذصطالحا  على ذوعلى هذا األ
 يت:  اآلبطالق صادر حبنم م  القاضي ف

 التعريف اللغوي للطالق: -حوال  

رحة تطلق طالقا  وامل السبيل،الطالق لغة فلمة مشتقة م  حصل الفعل الثالثي طَّلَق ومعناه يف اللغة )ذخالء 
يث شاءت، م حذليهترعى م  جانبهم حي حو فهي طالق وطالقة غدا. والطالق م  اإلبل ناقة ترسل يف احلي 

وال تعقل ذاا راحت وال تنحي يف املسرح، وحطلقت الناقة وطلقت هي حي حللت عقاهلا فأرسلتها. ورجل 
مأخوا م  اإلطالق، وهو اإلرسال والرتك  ن الطالقمطالق ومطليق حي فثري الطالق للنساء( وافر فذلك بأ

   .(11)وحرسلت  تقول: حطلقت األسري، ذاا حللت قيده 

     : التعريف اإلصطالحي للطالق-ثانيا  

                                                           

عراقي رقم الشخصية ال قضائي القائم على الضرر في قانون األحوالالتفريق الالقاضي /نائب املدعي العام: نعمان ثابت حس ،  (14)
 .، جملة التشريع والقضاء، جملة فصلية.           األول، اجلزء 0929لسنة  011

م، خمتار الصحاح، 1111-هـ1420هـ(: 444ر احلنفي الرازي )ت الرازي؛ زي  الدي  حبو عبد اهلل حممد ب  حيب بنر ب  عبد القادانظر:  (11)
فريقي ذب  منظور األ وانظر: .403ص/1باب الطاء، ج ،9ط-صيدا-بريوت-الدار النمواجية-احملقق: يوسف الشيخ حممد، املنتبة العصرية

وانظر:  .231ص/10، ج1ط-بريوت-يب، دار ذحياء الرتاث العر لسان العربه، 1409املصري؛ ابو الفضل مجال الدي  حممد ب  منرم: 
، باب الطاء فصل 1ط-، عامل النتبمعجم اللغة العربية المعاصرةم، 2001-هـ 1421هـ(: 1424خمتار عبد احلميد عمر )ت  حمحدود.

 .1411ص/2الطاء والالم والقا ، ج
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م  الفقهاء ، فناح واآلخر مبعىن الرتك واإلرسالصطالحا  ينون على معنيني ححدهم: حل عقدة النالطالق ذ
 . (11) ذشارة(حو  ففايةحو   م  عرف  بأن  )رفع قيد النناح بلفظ خمصوص صرحيا  

األحوال  نونادة الرابعة والثالثني م  قافما عرف  املشرع العراقي يف املثالثا : الطالق يف القانون العراقي:  
و ح م  الزوجة ذن وفلت ب حو  م  الزوج إيقاعبأن : )رفع قيد الزواج ب 1191لسنة  111الشخصية رقم 

     م  القاضي(.حو  فوضت

 حيضا  شرع العراقي يتجنب  امل نلطالق واعتقد ان  فان م  األفضل حفنثري م  قوانني الدول العربية مل تعر  ا
 املشرعني.   ذختصاصالفقهاء وليس م   ذختصاصألن  م  

، ومنهم قال: بأن  الصيغة الدالة (11)حما الفقهاء املعاصرون فقد عرفوا الطالق بأن : حل العصمة الزوجية 
.                         ( 20)  يف حمل  قاصدا  ملعناه حمام الشهود حهلعلى ذهناء احلياة الزوجية يف احلال واملآل الصادرة م  

ه الشخصية العراقي م  دون تقييد الزواج يف قانون األحوالحو  فما ذن ذطالق لفظ النناح عند )الفقهاء(
واج الصحيح الز حو  يف عقد النناحذال الطالق ال ينون ألن  بالصحيح فما فعل الفقهاء املعاصرون حمل نظر

 . (22) ، والعقد الباطل ينتهي باملتارفة(21)العقد الفاسد ينتهي بالفسخ ألن  م  دون الفاسد والباطل

ي هو حن  حقر ما مييز هذا التعريف ع  التعريف الشرعفإن حما بالنسبة لتعريف الطالق م  قبل املشرع العراقي 
 ق م  قبلالطال ذيقاعالطالق م  قبل الزوجة ذاا فوضها الزوج حق تطليق نفسها، فما حقر  ذيقاعبوضوح 

  . (23)تفاق بني الفقهاء القاضي وهذان األمران ليسا حمل ذ

                                                           

 .213/ص4ج، اجمللد الثاين، 4ط-بريوت-لبنان-م، فق  السنة، دار الفنر1113السيد سابق،  (11)
-مطابع الرحاب الناشر: ،الزواج والفراقأو  النكاح والطالق :م1121: اجلزائريجابر ب  موسى ب  عبد القادر ب  جابر حبو بنر ( انظر: 11)

 .19، ص2ط-السعودية-املدينة املنورة

 ،3ط-لبنان-بريوت-دار الفنر ،اإلسالميةمدى حرية الزوجين في الطالق في الشريعة م، 1141الصابوين:   ( انظر: د. عبد الرمح20)
 .14/ص1ج

هذا ال مينع م  حن ينتهي النناح الصحيح بالفسخ حيضا يف حالة عدم الوفاء مبا اشرتط  ححد الزوجني، فإن النناح الفاسد ينتهي بالفسخ ( 21)
 .19الرمح  الصابوين: ص: د. عبد انظرمع النناح الصحيح حما الفسخ فقد ينون فليهما، ذال وجممل النالم حن الطالق ال ينون 

، جامعة وتعديالته 0929( 011الشخصية العراقي رقم ) األحوالالوسيط في شرح قانون م، 2004: فاروق عبد اهلل فرمي: انظر( 22)
 .149، 1ط-فردستان العراق-السليمانية

 .144ص ،وتعديالت  1191( 111الشخصية العراقي رقم ) شرح قانون األحوال الوسيط يف،  فرميعبد اهللد. فاروق ( انظر: 23)
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  .(24):ما مييز التفريق ع  الطالق مبا يليفإن وبعد هذه الدراسة حول تعريف الطالق والتفريق 

ن يتلفظ الزوج وح م  القاضي، حما يف الطالق البديف التفريق الزوج ال يتلفظ بصيغة الطالق بل يقع بقرار -1
 بصيغة الطالق املخصوصة شرعا.  

لتفريق ال يشرتط في  األشهاد ذاا فان عقد زواج الطرفني مت على وفق ححنام املذهب اجلعفري، بينما يف ا-2
 ية.   اإلماموع  عند يعترب م  حرفان صحة وقالطالق 

 ية. إلمامام  شروط صحت  عند الطالق عند  التفريق ال يشرتط في  طهر الزوجة عند وقوع ، بينما يعد-3

عتبارا م  تاريخ يقع ح ذحنالل الرابطة الطالق يقع م  حني التلفظ بصيغت  الشرعية، بينما يف التفريق حثر-4
 صدور قرار احلنم القضائي بالتفريق. 

يشرتط عند الطالق حضور الزوج يف جملس الطالق، بينما ال يشرتط الك يف التفريق، ذا م  املمن  حن -9
 حىت علم  ب  عندما تنون املرافعة يف الدعوى غيابية. حو  يصدر قرار التفريق دون حضور الزوج

ريق يعترب بينما يف التفمهر جديد يف الطالق الرجعي، حو  احلياة الزوجية دون عقد ذستئنا م  املمن  -4
 بعقد ومهر جديدي .ذال بعضهم ذىل  الطالق بائ  وال حيق للطرفني الرجوع

 

 

 

 

 

 

                                                           

-11-1-2010-3121العدد: -مدناحلوار املت، سريجة في طلب التفريق بسبب العنف األحق الزو : سامل روضان املوسوي( 24)
 ، م  موقع احلوار املتمدن.اواهتا الناملة يف فافة اجملاالتة ومسحاحملور: حقوق املر  ،22:32
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 المطلب الثاني

 ي.اإلسالميف الفق   ومشروعيت  مفهوم التفريق القضائي

  :التفريق القضائي مفهوم :األولالفرع 

والفرقة  ،صحيح يدل على متييز وتزي  بني شيئنيمصدر فرق، الفاء والراء والقا ، حصل : حوال : التفريق لغة
ن ي باين ، وتفارق القوم: فارق بعضهم بعضا ، وفارق فالق، وفارق الشيء مفارقة وفراقا ، حفرتامصدر اإل

  .(29)ة، وفرقت بني الشيئني افرق فرقا  وفرقانا ، وفرقت الشيء تفريقا  وتفرق، امرحت  مفارقة وفراقا : باينها

ينهما، وقد ن املعىن اللغوي للتفريق يراد ب  الفصل بني الشيئني واملباينة بمراجعة املعاجم اللغوية ذالحظ م  وي
قاقاهتما اللفظية يف شتردت الفرقة بني الزوجني مبختلف ذو  وردت شواهد يف القرآن النرمي ملعىن الفرق حيث

 هي:  ثالث مواضع 

ُهَما َما يـَُفرُِّقوَن بِِ  بـَنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِج ِ  }:: قول  تعاىلاألول    [.102]البقرة:} فـََيتَـَعلَُّموَن ِمنـْ

   [.2]الطالق:} ْعُرو   فَارُِقوُه َّ مبَِ حو  بـََلْغَ  َحَجَلُه َّ فََأْمِسُنوُه َّ مبَْعُرو    تعاىل: }فَِإَااالثاين: قول  

ايـَتَـَفرَّقَ  }َوِذنْ تعاىل:الثالث: قول                  [.130]النساء:} ا يـُْغِ  اللَُّ  ُفالا ِمْ  َسَعِتِ  وََفاَن اللَُّ  َواِسع ا َحِنيم 
     ثانيا : التفريق ذصطالحا  

عتىن الفقهاء د، وقد ذفسخ العقحو  التطليقحو  الفرقة والتفريق مصطلحان فقهيان مها النتيجة العملية للطالق
معىن الفرقة اصطالحا   ذىل الفسخ، ولذا فسنحاول الوصولحو  عتنائهم بتعريف الفرقةم  ذ حفثربتعريف الطالق 

  معىن الطالق.ذىل  م  خالل نظرة الفقهاء

    فقالوا:  وعرف  بعض الفقهاء 

                                                           

د عب حمحد، حتقيق: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةم، 1111- هـ1401هـ(، 313( حبو نصر ذمساعيل ب  محاد اجلوهري الفارايب )ت 29)
-هـ 1311ب  فارس ب  زفريا:  حمحدحبو احلسني و  .1940ص/4باب القا  فصل الفاء، ج ،4ط-ريوتب-دار العلم للماليني الغفور عطار،

 .413ص/4لبنان، باب الفاء، الفاء، الراء، القا ، ج-بريوت-، احملقق: عبد السالم حممد هارون، دار الفنراللغةمعجم مقاييس م، 1111
 .3149ص-3ج والقا ،باب الطاء فصل الفاء والراء  ،معجم اللغة العربية املعاصرةخمتار عبد احلميد عمر  حمحد.دوانظر: 
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ذهناء العالقة  هوحو  ،ذحنالل الرابطة الزوجية، والفصل واملباينة بني الزوجني، سواء فان بطالق حم غريههو 
 إلنفاقاالزوجية بني الزوجني حبنم القاضي بناء  على طلب ححدمها لسبب ما، فالشقاق والضرر وعدم 

    .(24) والغياب

 م  ما تنحل ب  عقدة النناح فينقطع ب  ما بني الزوجنيحو  مآال ،حو اال  والفرقة باجململ رفع قيد النناح ح
وعند املالنية هي صفة حنمية ترفع حلية متتع  ،(21)فاحلنفية يرون حن الفرقة رفع لقيد النناح  .عالقة زوجية
تصر  للزوج حو  والشافعية يرون حهنا حل لعقد النناح ،(21)رفع القيد الثابت بالنناح حو  ،الزوج بزوجت 
  .(30)بعض  حو  حما احلنابلة فالفرقة عندهم تعين حل قيد النناح، (21)يقطع النناح 

لفرقة م  الطالق ن  يتضم  نوعي اف احلنفية للطالق منتقدا  ذياه، ذ، يف تعليق  على تعري(31)وحشار اب  جنيم 
تعريفات عتبار النلي لينون م  الالك خيدم موضوعنا باإلفإن يشملهما  والفسخ، والتفريق الذي انتقده

اد للفرقة عند احلنفية املعىن املر ذىل  قد حشار اب  جنيم بتعليق ألن  العامة للفرقة بنوعيها التطليق والفسخ،
، لفظ التفريق مرادفا  (32)، وقد استخدم الفقهاء فاب  جنيم واب  اهلمام ذلي بنوعيها وهو ما نريد التوصل 

                                                           

 ،1ط-مصر-مطابع دار الصفوة، الموسوعة الفقهية الكويتية ،ه1421-1404 النويت: – اإلسالمية( وزارة األوقا  والشئون 24)
  .101ص/32ج
-ياإلسالم، دار النتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق د.ت، هـ(،110 ت( زي  الدي  ب  ذبراهيم ب  حممد، املعرو  باب  جنيم املصري )21)
 .292ص/3ج ،2ط
م، 2003-هـ 1423هـ(: 194 تعبد اهلل حممد ب  حممد ب  عبد الرمح  الطرابلسي املغريب، )احلطاب الرعيين، مشس الدي  حبو انظر: ( 21)

. وحممد ب  عبد الباقي ب  241ص/9ج طبعة خاصة،-بريوت- النتبعامل عمريات،، احملقق: زفريا مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل
 .214ص/3بريوت، ج-، دار النتب العلميةمالك اإلمامشرح الزرقاني على موطأ ، ه1411 هـ(،1122تيوسف الزرقاين: )

ق: ، احملقالطالبين وعمدة المفتين في الفقه منهاجم، 2009-هـ1429 هـ(،414 تحبو زفريا حميي الدي  حيىي ب  شر  النووي )انظر: ( 21)
 .224ص/1ج ،1، طبريوت-عوض، دار الفنر حمحدعوض قاسم 

اإلنصاف في معرفة الراجح  د.ت، هـ(:119 تعالء الدي  حبو احلس  علي ب  سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي )انظر: ( 30)
 . 421ص/1ج ،2، طدار ذحياء الرتاث العريب، بريوت، من الخالف

  العلماء، مصري اجلنسية، ل  م(: فقي  حنفي، م1943-هـ  110( اب  جنيم هو زي  الدي  ب  ذبراهيم ب  حممد الشهري باب  جنيم )31)
ة ل  والثام  تنملة ط( فق ، مثانية حجزاء، منها سبع-ط( يف حصول الفق  و )البحر الرائق يف شرح فنز الدقائق -تصانيف، منها )األشباه والنظائر 

 الم للزرفلي.ط(، نقال ع : األع-رسالة، يف مسائل فقهية، و )الفتاوى الزينية  41ط( -الطوري، و )الرسائل الزينية 
(، 141 -110مث القاهرى احلنفى، ) األصل  ( اب  اهلمام هو حممد ب  عبد الواحد ب  عبد احلميد ب  مسعود النمال اب  اهلمام السيواسى 32)

 ضتسعني وسبعمائة وقدم القاهرة صغريا وحفظ عدة م  املختصرات وعرضها على شيوخ عصره، مث شرع يف الطلب فقرح على بع 110ولد سنة 
القاهرة فقرح على العز اب  عبد السالم والبساطى والشمىن واجلالل اهلندى والوىل العراقى والعز اب  ذىل  مث رجعذليها   بلده بعد حن عاد  حهل

خفيفتان  نمجاعة، وصنف التصانيف النافعة : فشرح اهلداية يف الفق ، والتحرير يف حصول الفق ، واملسايرة يف حصول الدي ، وجزء يف حديث فلمتا
 وستني ومثان مائة مبصر. ذحدى 141ي اللسان، ومات يف يوم اجلمعة سابع رمضان سنة 
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جت  وبعد حال ذسالم زو  اإلسالمللتطليق فقد جعال قول القاضي للزوجني فرقت بيننما عند ذباء الزوج 
    .اللعان جعال الك م  الطالق

ه تعريف مجع بني حن التعريف الذي سأافر يبدوا بعد عرض تعريفات العلماء للتفريق وبعد الدراسة فيها فإن  
اعها بسبب التفريق هو: احنالل رابطة الزوجية وانقط التعريفات السابقة لينون التعريف على النحو التايل:

    ذلك.ب احلنم اب اليت توجبم  األسب

   : القضاء لغة  ثالثا  

حنم  ي، يقال قضى بني اخلصمني: ححيضا  القضاء مصدر قضى، وهو القطع والفصل ويأيت مبعىن احلنم 
َيُة األْقضِ عىن احلنم واجلمع تأيت مب حيضا  و  .(33)بينهما وقضي ل ، حي حنم ل ، وقضى بنذا: حي حنم بنذا 

حال  َوَقَضى َربَُّك : }تعاىلَقَضاء  حي حنم ومن  قول   والدمع الَقَضايَا وَقَضى يقضي بالنسروالَقِضيَُّة مثل  
نَـُهْم بِاحلَْقِّ َوِقي َوُقِضيَ } تعال: وقول ، [23االسراء:{]ِذيَّاهُ  ذال  تـَْعُبُدوا  { ْلَعاَلِمنيَ اَل احلَْْمُد لِلَِّ  َربِّ بـَيـْ
 بني األمم ورسلهم، ومصدر القضاء فيهم مبا يستحقونحو  اجلنة والنار، حهلواملعىن فصل بني  [،19]الزمر:
      .(34)وجمازات  الذي  ححسنوا باحلسىن  عملوا،وعلى جمازات  الذي  حساءوا مبا  باحلق،قضائ  

   صطالجا :القضاء ذرابعا : 

ض البحث م  مبا خيدم غر  فصل فيها وسافتفيلقد تعددت تعريفات الفقهاء اإلصطالحية للقضاء ول  ح
بعض التعريفات لدى املذاهب املختلفة اليت تعطي القارئ تصورا  عاما ع  املعىن ذىل  افرها والك باإلشارة

   املراد، وم  هذه التعريفات:

    .(39)احلنفية بأن : فصل اخلصومات وقطع املنازعات  عرف -1

                                                           

 دط،-دعوة، دار الالمعجم الوسيط د.ت، حممد النجار، ،حامد عبد القادر ،الزيات حمحد ،ذبراهيم مصطفى جممع اللغة العربية بالقاهرة: (33)
 .142ص/2ج
 .292ص/12، د.ط.ن، جالتفسير الوسيط للقرآن الكريم د.ت، م:2010-هـ4311)شيخ األزهر(  ( د. حممد سيد طنطاوى34)
المحتار على الدر  ردم، 1112-هـ 1412 هـ(:1292( اب  عابدي ، حممد حمني ب  عمر ب  عبد العزيز عابدي  الدمشقي احلنفي )ت 39)

 . 392ص/9ج ،2ط-بريوت-دار الفنر، المختار
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    .(34)بأن : اإلخبار ع  حنم شرعي على سبيل اإللزام  قالوا املالنية-2

 أفثرفصل اخلصومة بني خصمني ف هوحو  ،(31)حبنم الشرع : ذلزام م  ل  ذلزام ن حذىل  الشافعية واهب-3
  في  الفصل يف معىن اخلصم والقيام ب  باحلنم.ألن  وهذا التعريف هو املختار، ،(31)حبنم اهلل تعاىل 

          .(31) "اإللزام باحلنم الشرعي وفصل اخلصومات"احلنابلة بأن :  وعرف -4

مث ذن القضاء الشرعي حصل احملاس  وجممعها ومشعب املنارم ومنشؤها، ملا حن املراد من  نيابة اهلل تعاىل ونيابة 
ب  حمر فل نيب و العبادات.  القضاء باحلق م  حقوى الفرائض بعد اإلميان وهو حشر فإن رسول  علي  السالم، 

لظامل العدل ورفع الظلم م  ا املقصود من  ذظهارألن  مرسل صلوات اهلل سبحان  وتعاىل عليهم حمجعني.
   .(40)باملعرو  والنهي ع  املننر األمر املستحق و ذىل  وذيصال احلق

    مفهوم التفريق القضائي خامسا :

فامل   املعىن املراد على هيئة تعريفذىل  وللوصولم  خالل العرض السابق ملفردات املوضوع ومعانيها، 
ة، فما ال قطع العالقة الزوجيحو  رفع العقدحو  عىن حل العقداملوجامع، فال بد حن ينون التعريف املراد م  

حو  ائ تقرير ثبوت ذنتهحو  قطع ،حو  بد حن يدخل في  فعل القاضي وهو واحد م  حمري  ذما رفع العقد

                                                           

م، 2111-هـ1412هـ(: 194املالني؛ مشس الدي  حبو عبد اهلل حممد ب  حممد ب  عبد الرمح  الطرابلسي املغريب، )ت  ( احلطاب الرُّعيين34)
. وصاحل ب  عبد السميع اآليب 14ص/4ج 2ط-لبنان-، دار الفنر، بريوتالرعيني –مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل 

 .404ص/1ج د.ط،-بريوت-نتبة الثقافية، املالة ابن أبي زيد القيروانيالثمر الداني شرح رس د.ت، هـ(:1339األزهري )ت 
الحبيب على شرح الخطيب =  تحفةم، 1119-هـ1419 هـ(:1221( سليمان ب  حممد ب  عمر الُبَجيـَْرِمّي املصري الشافعي )ت 31)

هـ 1391 هـ(:114ب  حممد ب  علي ب  حجر اهليتمي )ت حمحد. و 311ص-4ج د.ط،-بريوت-، دار الفنرحاشية البجيرمي على الخطيب
بريوت، -صورهتا دار ذحياء الرتاث العريب ، مثد.ط-مصر-املنتبة التجارية النربى، تحفة المحتاج في شرح المنهاج م،1113-
 .101ص/10ج
-، دار الفنرعلى شرح المنهج حاشية الجمل د.ت، هـ(:1204( سليمان ب  عمر ب  منصور العجيلي األزهري، املعرو  باجلمل )ت 31)

إلى  مغني المحتاج م،1114-هـ1419 هـ(:111اخلطيب الشربيين الشافعي )ت  حمحد. ومشس الدي ، حممد ب  339ص/9ج ،د.ط-بريوت
 .291/ص4ج ،1ط-بريوت-دار النتب العلمية، معرفة معاني ألفاظ المنهاج

، المبدع في شرح المقنع م،2003-هـ1423 هـ(:114اب  مفلح، حبو ذسحاق )ت ذبراهيم ب  حممد ب  عبد اهلل ب  حممد برهان الدي ؛  (31)
كشاف القناع عن متن  ه،1402 هـ(: 1091منصور ب  يونس ب  ذدريس البهويت )تانظر: . و 3ص/10ج د.ط،-الرياض-دار عامل النتب

 .219ص/4ج د.ط،-بريوت-، حتقيق هالل مصيلحي مصطفى هالل، دار الفنراإلقناع
أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ  ،م2004-هـ1424 هـ(:111 تقاسم ب  عبد اهلل ب  حمري علي القونوي الرومي احلنفي ) انظر:( 40)

 .13ص/1ج د.ط،-لبنان-، احملقق: حيىي حس  مراد، دار النتب العلمية، بريوتالمتداولة بين الفقهاء
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بارات نوعي عتاملآل إلحو  نتهاء احلل بني الزوجني يف احلال، وال بد فذلك م  مشول التعريف إلانقطاع 
      الطالق الرجعي والبائ ، فما يدخل في  تعريف القاضي، للداللة على الفعل القضائي امللزم.

ن املفهوم العام بني حت قيب يف مؤلفات القدامى فقدحما املعىن النامل للتفريق القضائي فإن  بعد البحث والتن
    للتفريق القضائي هو ححد معنيني:

       .(41): حل العالقة الزوجية بأمر القاضي بناء  على طلب الزوجة األول

     .(42)الثاين: قطع النناح بني الزوجني بأمر القاضي بناء  على طلب ححدمها 

حما مفهوم  يف املؤلفات احلديثة هو: ذهناء العالقة الزوجية بني الزوجني حبنم القاضي بناء  على طلب ححدمها 
بدون طلب م  ححد حفظا  حلق الشرع، فما ذاا ارتد ححد حو  ،اإلنفاقلسبب، فالشقاق والضرر وعدم 

 .(43)الزوجني 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

تبيين الحقائق شرح كنز  م،1112-هـ1313 هـ(: 143احلنفي )ت  عثمان ب  علي ب  حمج  البارعي، فخر الدي  الزيلعيانظر:  (41)
 .241ص/2ج ،1ط-القاهرة-بوالق–، املطبعة النربى األمريية لبيالدقائق وحاشية الش

 .211ص/3، باب ما جاء يف اخللع، جمالك اإلمامشرح الزرقاين على موطأ حممد ب  عبد الباقي ب  يوسف الزرقاين املصري األزهري انظر: ( 42)
 .1-4ص/21ج، املوسوعة الفقهية النويتية ،اإلسالميةوزارة األوقا  والشئون  :انظر( 43)



39 

 

 الثاني الفرع

     مشروعية التفريق القضائي

والسنة  لنتابي وجدت حن التفريق بأنواع  ثبتت مشروعيت  بااإلسالمبعد تتبع األدلة يف فتب التشريع      
     األدلة الواردة يف املوضوع بشنل خمتصر. واملعقول وسأوردالنبوية واإلمجاع 

  النرمي:  حوال : مشروعية التفريق م  القرآن 

اَوِذْن يـَتَـَفرَّقَا  }تعاىل: قول -1  [.  130]النساء:{ يـُْغِ  اللَُّ  ُفالا ِمْ  َسَعِتِ  وََفاَن اللَُّ  َواِسع ا َحِنيم 

حو  خلعحو  فسخو ح تفاق فإن  ال بأس بالفراق، فقال: }َوِذْن يـَتَـَفرَّقَا{ حي: بطالقذاا تعذر اإل :وجه الداللة
غري الك }يـُْغِ  اللَُّ  ُفال{ م  الزوجني }ِمْ  َسَعِتِ { حي: م  فضل  وذحسان  الواسع الشامل. فيغين الزوج 

أرزاق مجيع رزقها على املتنفل بفإن بزوجة خري ل  منها، ويغنيها م  فضل  وذن انقطع نصيبها م  زوجها، 
    .(44)اخللق 

 [.    221]البقرة:{َتْسرِيٌح بِِإْحَسان  حو  فَِإْمَساٌك مبَْعُرو   تعاىل: } قول -2

تنقضي  مرحت  قبيل حنذْن راجع ذ ناسيا ،: روى هشام ب  عروة ع  حبي  قال: فان الرجل يطلق وجه الداللة
قالت ل    ين،مفقال هلا: ال حقربك وال ختتلني  مرحت ،ذفغضب رجل م  األنصار على  مرحت ،فانت ذعدهتا  

هلل تعاىل: فأنزل ا وسلم،النيب صلى اهلل علي  ذىل  فشنت زوجها راجعتك،فيف؟ حطلقك فإاا دنا حجلك 
ل  حن فجعل الطالق ثالثا الرجعة في  بعد الطلقة الثالثة، حىت تننح زوجا غريه، ف ،}الطَّاَلُق َمرَّتَاِن{ اآلية

  .(49)الثالثة ذما حن ميسنها ويعاشرها باملعرو  وذما حن يفارقها بإحسان يطلقها مرتني ويف 

 [. 231{]البقرة: َواَل مُتِْسُنوُه َّ ِضرَار ا لِتَـْعَتُدوا }تعاىل: قول -3

اء عدهتا مث نقضية م  طالق املرحة حىت يقرب ذأهل: )وال متسنوه  ضرارا ( فما فانت تفعل اجلالداللة وجه
ا( حي لقصد ضرارا  )لتعتدو  ظارنتلقصد تطويل العدة وتوسيع مدة اإل مراجعتها ال ع  حاجة وال حملبة ولن 

                                                           

: ، احملققتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان م،2000-هـ1420 هـ(:1314( عبد الرمح  ب  ناصر ب  عبد اهلل السعدي )ت 44)
 .101ص/1، ج1ط-مؤسسة الرسالةاللوحيق،  عبد الرمح  ب  معال

، احملقق: تفسير الماوردي = النكت والعيونهـ(: 490( املاوردي؛ حبو احلس  علي ب  حممد ب  حممد ب  حبيب البصري البغدادي، )ت 49)
 .214ص/1، جد.ط-لبنان –بريوت -السيد اب  عبد املقصود ب  عبد الرحيم، دار النتب العلمية 
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عتداء مننم عليه  والظلم هب  )وم  يفعل الك( حي اإلمساك املؤدي للضرار )فقد ظلم نفس ( ألن  اإل
  .(44)ابالذي يأيت مبا هنى اهلل عن  يعرض نفس  للعقفإن  ضم  ظلم  هل ،عرضها لعقاب اهلل وسخط  يف 

   ثانيا : مشروعية التفريق م  السنة النبوية:

اب  عباس حن امرحة ثابت ب  قيس حتت النيب صلى اهلل علي  وسلم فقالت: ذن ثابت ب  قيس ما  ع -1
ديقت  قالت: : "حتردي  علي  حاهللفقال رسول  اإلسالمحعتب علي  يف خلق وال دي  ولنين حفره النفر يف 

واية حن النيب صلى اهلل ويف ر قبل احلديقة وطلقها تطليق " لم: لثابت "ذنعم قال رسول اهلل صلى اهلل علي  وس
 .   (41)علي  وسلم فرق بينهم 

 هلحهذا احلديث حصل ىف اخللع، وعلي  مجهور الفقهاء، قال مالك: ومل حزل حمسع الك م  حن : وجه الداللة
قبل ، وححبت  ومل تؤت م ا   ذليهيضر باملرحة ومل يسىء  جملتمع علي  عندنا حن الرجل ذاا ملااألمر العلم، وهو 

رحة ثابت مالنىب )صلى اهلل علي  وسلم( ىف ذ ب ، فما فعلفتدت فإن  حيل ل  حن يأخذ منها فل ما حفراق ، 
(41).            

 يد: " حفضل الصدقة ما ترك غىن واليد العليا خري م  الملسو هيلع هللا ىلصع  حيب هريرة رضي اهلل عن  قال: قال النيب-2
 تقول املرحة ذما حن تطعمين وذما حن تطلقين ويقول العبد حطعمين واستعملين ،(41) "السفلى وابدح مب  تعول

لزوجية ا وفذلك ألي عذر يضر باحلقوق اإلنفاق: دل هذا احلديث على جواز التفريق لعدم وجه الداللة
(90).    

  ثالث ا: مشروعية التفريق باإلمجاع:

                                                           

فتُح  م،1112-هـ 1412 هـ(:1301ب  علي اب  لطف اهلل احلسيين )ت  ( البخاري الِقنَّوجي؛ حبو الطيب حممد صديق خان ب  حس 44)
نتبة العصريَّة، البيان في مقاصد القرآن

َ
 .21ص/2، جد.ط-َبريوت-امل

 (.4111، ح)9/2021باب اخللع وفيفية الطالق في ،  البخاري: فتاب الطالق: حخرج ( حديث الصحايب اب  عباس رضي اللع عنهما: 41)
، حتقيق: حبو شرح صحيح البخارى البن بطالم، 2003-هـ1423هـ(: 441احلس  علي ب  خلف ب  عبد امللك )ت  ( اب  بطال حبو41)

 .421ص/1، باب اخللع وفيفية الطالق في ، ج2ط-الرياض-السعودية-براهيم، منتبة الرشدمتيم ياسر ب  ذ
  (. 9040، ح)9/2041،والعيال هلباب وجوب النفقة على األ : فتاب النفقات:البخاري حخرج يب هريرة رضي اهلل عن : ح( حديث الصحايب 41)
 .931ص/1ج، شرح صحيح البخارى ،اب  بطال :انظر( 90)
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اختارت الفراق إن فللمرحة اخليار فإن ومل تعلم  وننح امرحةعنينا حو  حمجع العلماء على حن  ذاا فان الرجل جمبوبا
   .(91)فرق احلافم بينهما 

                رابع ا: مشروعية التفريق م  املعقول:

فالتفريق   لدنيويةا ن املعقول والذي يرفض  العقل بداهة حن ينون التفريق بني الزوجني لسبب م  األسبابذ
حن ينون  األوىلم  وللشقاق ف اإلنفاقالنفاءة والتفريق للعيب والتفريق لغيبة الزوج والتفريق لعدم  ملعد

        التفريق حلق اهلل التفريق حبنم الشرع. 

رتتب الذي ياألمر فما ذن حمسى غايات النناح حن جيد فل م  الزوجني يف صاحب  سننا  لروح  وجسده، 
ْم حَْزَواج ا لَِتْسُنُنوا َوِمْ  آيَاتِِ  َحْن َخَلَق َلُنْم ِمْ  حَنـُْفِسنُ  ﴿النوع البشري، قال تعاىل:وحفظ علي  بناء اجملتمع 

َنُنْم َمَودَّة  َوَرمْحَة  ِذنَّ يف َاِلَك آَليَات  ِلَقْوم  يـَتَـَفنَُّرونَ  اذليه لن  احلياة الزوجية ال ختلو [، 21م:]الرو ﴾َوَجَعَل بـَيـْ
حو   الزوجني، فإاا نفذ صربغري مربح فاحلنمنياهلجر مث الضرب يبدح باإلرشاد والنصح مث الشقاق، ف م 

لشارع ال افإن العالقة الزوجية جحيما  اليطاق، وحمست الحتقق املقاصد املرجوة منها  حصبحت  ححدمها و
الفراق ذاا متحض ب نيأمر باإلبقاء على هذه العالقة بل يفصل يف الك مبا في  املصلحة العامة، والك باإلا

قاصد الشارع لقول  وحتقق مطريقا  للمصلحة وليستأنف فل م  الزوجني حيات  بروابط زوجية جديدة تناسب ، 
 [.130النساء:] ﴾َحِنيم ا َوِذْن يـَتَـَفرَّقَا يـُْغِ  اللَُّ  ُفالا ِمْ  َسَعِتِ  وََفاَن اللَُّ  َواِسع ا ﴿تعاىل:

 

 

 

 

 

 

                                                           

، دار املسلم حمحد، احملقق: فؤاد عبد املنعم اإلجماع م،2004-هـ1429هـ(: 311( حبو بنر حممد ب  ذبراهيم ب  املنذر النيسابوري )ت 91)
 .11ص/1، ج391رقم اإلمجاع  ،1ط-للنشر والتوزيع
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 ثانيالفصل ال
الفقه  وموقف الزوجإلى  أسباب التفريق القضائي العائدة

 اإلسالمي بالنسبة إليها
 

 

 

 

 



43 

 

 المبحث األول

 غيبة الزوج وأثرها في التفريق بين الزوجين

 الشخصية العراقي م  الغيبة:   موقف قانون األحوال :المطلب األول

(، مسألة غيبة الزوج بنل حنمة 1191( لسنة )11بعد صدور القانون رقم ) عاجل املشرع العراقي     
/حوال ( م  43وخصص هلا مادة مستقلة ويف داخلها عدة فقرات فلها تعاجل غيبة الزوج فقد نصت املادة )

 . (92)الشخصية العراقي على حن  جيوز للزوجة طلب التفريق عند توافر ححد األسباب اآلتية األحوال انون ق

 ، ول  مالاإلقامةبال عذر مشروع، وذن فان الزوج معرو   أفثرذاا هجر الزوج زوجت  مدة سنتني ف-2
  التعديل في . مت ن فردستان العراق أل  ذقليممن . يف القانون املعمول ب  يف العراق غري  اإلنفاقتستطيع 

ذاا مل يطلب الزوج زوجت  غري املدخول هبا للزفا  خالل سنتني م  تاريخ العقد، وال يعتد بطلب الزوج -3
 . (93)زفا  زوجت ، ذاا مل ين  قد حوىف حبقوقها الزوجية 

بال  فثرأ/حوال( يقصد باهلجر ترك الزوج زوجت  وعدم معاشرت  هلا مدة سنتني ف43الفقرة الثانية م  املادة )
الغاية م  هذه ن أل للعمل، وال مينع طلب التفريق فوهنا حتصل على نفقتها،حو  عذر مشروع فالسفر للدراسة

 . ويرىاإلقامة، فما ال مينع طلب التفريق فون الزوج معرو  (94)الفقرة هي نفس الغاية م  الفقرة السابعة 
و  ن  منطوق النص ال يؤيد هذا التفسري، ذا لل حيضا  بعض القضاة حن اهلجر هنا يشمل اهلجر يف الفراش 

فان فذلك لورد النص بعبارة )ولو فان مقيما معها( غري حن م  املمن  القول بصحة هذا التفسري على 
منان آخر إلشرتافهما يف فوات املعاشرة وتضرر الزوجة م  ذىل  حساس قياس اهلجر يف الفراش على اهلجر

 الك؟    

 وحخذ على هذه الفقرة ما يأيت:  

                                                           

 وتعديالته. 0929( لسنة 011الشخصية العراقي رقم ) األحوالقانون ( 92)
طلب الزوج الزفا  ن  ال قيمة لع م  اهلجر وهلذا حلغاه املشرع ألهنا نو ستان العراق وحوقف العمل حبنم  ألفرد  ذقليم( حلغيت هذه الفقرة يف 93)

حن اإللغاء يف ذال   ما يلغى ال يوقف عليألن  هلا بيتا  مناسبا  ومل يسلمها مهرها وهنذا، ومل نقف علي  حقوقها ومل يهيءذليها هبا وهو مل يو  
  والثانية.األوىلمنان  ويدخل حتت الضرر للهجر فما ورد يف الفقرتني 

 ون يوما . عليها دون عذر مشروع، بعد ذمهال  مدة حقصاها ست اإلنفاقالفقرة السابعة: ذاا ذمتنع الزوج ع   (94)
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ة يف احلنم هو تضرر الزوجة، لذا فان م  احلنم ذلي حهنا قيدت اهلجر بنون  بال عذر، فما دام املنظور -1
 ر.   بدون عذحو  جعل اهلجر سببا  جلواز طلب التفريق بقطع النظر ع  فون  بعذر

 ن املشرع حمهل مسألة اإلنذار واإلعذار.    ذ-2

        الفقهاء فضلوا حتديد املدة بسنة واحدة ما دام الزوج ال عذر ل . ن بعض ذ-3

              التعديل

ة سنة فردستان العراق هبذا التعديل: )ذاا هجر الزوج زوجت  مد  ذقليمحتى القانون اجلديد املعمول ب  حاليا يف 
   من (. اإلنفاقول  مال تستطيع  اإلقامةبال عذر مشروع ولو فان الزوج معرو   أفثرف

رع فردستان ما دام الزوج ال عذر ل ، واملش  ذقليمتبديل السنتني بسنة واحدة خطوة جيدة قام هبا فإن لذا 
 محاية املرحة.       ذىل  يهد 

وبعد النظر تبني ان  القانون العراقي يعطي للزوجة صراحة احلق يف طلب التفريق للحرمان م  املعاشرة الزوجية 
ا حالة الزوج احلاضر الذي ترك معاشرة زوجت ، وحالة الزوج الغائب املعرو  احلال سواء فان يف حالتني مه

 اذبة م  الغي املشرع العراقي استعمل مصطلح )اهلجر( بدال   ، ويبدو حن(99) اإلقامةجمهول  حم اإلقامةمعرو  
ي إلسالمااستعمل مصطلح ذاا هجر الزوج زوجت ، ومل يستعمل ذاا غاب الزوج ع  زوجت  يف حني ان الفق  

دل الغيبة، وال مصطلح الفقد باحلنفية حيث استعملوا ذال حستعمل مصطلح الغيبة والفقد يف هذه احلاالت 
يالحظ: و           حاالت اهلجر، واهلجر عند املشرع العراقي حعم م  الفقد والغيبة.  ذحدىن الفقدان هو شك ح

 متناع الزوج احلاضر ع  معاشرة زوجت ، وبني احلرمان بسببحالة احلرمان بسبب ذ ن املشرع قد ساوى بنيح
ق يف طلب التفريق، الغيبة يف احلنم عندما اشرتط يف احلالتني مرور سنتني على احلرمان حىت ينون للزوجة احل

  الصواب ألنذىل  قرباألهو  قليمن القانون املعدل يف اإلح ذال(، 1191( لسنة )11والك يف القانون رقم )
اشرة زوجت  وج احلاضر ع  معمتناع الز املذهب املالني واحلنبلي ففيهما ذاا فان مصدر احلرمان هو ذذىل  قربح

ستة  لغيبة فال تقل هذه املدة ع اا فان احلرمان بسبب احما ذن ال تقل هذه املدة ع  حربعة حشهر فيجب ح
                                                                             .   شاء اهلل نا ما سأبين  يف املطالب القادمة ذوهذ شهر يف املذهب احلنبلي وع  سنة يف املذهب املالنيح

                                                           

( م  قانون رعاية القاصري : الغائب هو الشخص الذي غادر العراق حو مل يعر  ل  مقام في  مدة تزيد ع  السنة دون حن 19( املادة )99)
 تنقطع اخباره وترتب على الك تعطيل مصاحل  ومصاحل غريه.
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 المطلب الثاني

      ي م  التفريق لغيبة الزوج.اإلسالمموقف الفق  

 تعريف الغيبة :األول الفرع

ائب غاب الشيء يغيب غيبا وغيبة وغيابا بالنسر وغيوبا ومغيبا  بعد فهو غلغة : مصدر غيب،  الغيبةحوال : 
ِمْثُل َغاَب  وتغيب غيبوبةو ُغيٌَّب َوُغيَّاٌب َوَغْيٌب ِمْثُل رُفَّع  وَُففَّار  َوَصْحب  َوَغاَب اْلَقَمُر َوالشَّْمُس ِغَياب ا واجلمع 

َواجلَْْمـُع قـَْعرُُه  ُة اجلُْبِّ بِاْلَفْتحِ ُمِغيٌب َوُمِغيَبٌة َوَغَيابَ  فهي زوجها، َوحََغاَبْت اْلَمْرحَُة بِاأْلَِلِف َغاَب التواريحَْيض ا َوُهَو 
          .(94) َغَيابَاتٌ 

ه ع  زوجت  حهنم استعملوا فلمة الغيبة يف تواري الرجل، وبعدذال صطالحيا  ومل يضع الفقهاء للغيبة تعريفا  ذ
ق املرحة يف م الفقهية، منها: حححنامهمنتفني بداللة املعىن اللغوي على استعماهلم هلا، ورتبوا على الك 

 التفريق ذاا غاب عنها زوجها، وححناما حخرى.    

ن ينون الرجل بة وهي: حللغي صطالحيا  ج تعريفا  ذولدى مراجعيت لنتب الفق  وفالم الفقهاء حستطيع ان استنت
يف غري بلده ون ينن   علي  زوجت ، بشرط ححضاره حمام القاضي، ومراجعت  فيما تدعييف موضع ال يسهل ذ

بت  يبعد. وسواء  حفان غائبا  ع  البلد حقيقة، حم فان خمتفيا  يف البلد نفس ، وسواء حفانت غومسافة القصر وح
ذاا   الذن الرجل ال ينون غائبا  ع  البلد مسافة قصر الصالة حم فانت دوهنا، غري ذن م  الفقهاء م  يرى ح

، وهذا الرحي هو حفثرحو  الغيبة مسافة القصر تنون تلك ن  اليت يقيم فيها زوجت ، على حفان خارج بلدت
 املختفي يف البلد ليس غائبا  مبعىن فلمة الغياب. ألن  األوج ؛

 :     الغيبة حنواعن وحبسب استقراء الباحث تبني ح

ولن  تصل   بعيدحو  ،ذلي منان قريب ال مشقة يف الوصول ذىل  حوال : غيبة غري منقطعة: وهي سفر الزوج
 الرسائل.            

                                                           

املنتبة ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير د.ت، هـ(:110ب  حممد ب  علي الفيومي مث احلموي، )ت  حمحد( حبو العباس؛ 94)
 .491ص/2فتاب الغني، جد.ط،  -بريوت-العلمية
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ذىل  ال تصلحو  ،ذلي منان يتعذر السفر ذىل  حو ي  هو،منان ال يدري حذىل  ثانيا : غيبة منقطعة: هي الغيبة
 .   ذلي الغائب الرسائل املرسلة 

 .          ثالثا : غيبة ال يدري فيها الغائب ححي هو حم ميت، وهو ما يسمى بااملفقود
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 الثاني الفرع

  :التفريق بني الزوجني بسب الغيبة حقوال الفقهاء يف

قطعت انو ح فأن ينقطع الطريق    ألسباب قاهرةحهلذىل  ذاا غاب الزوج بعذر مشروع ومل يقدر على العودة     
غري و ح إلفمال الصفقةحو  إلفمال الدراسةالبقاء ذىل  اضطرحو  اجلربية اإلقامةفرض علي  حو  املواصالت

ذاا رحت الزوجة  سب علي  حلني عودت ، حماالزوج وحت حهلغياب  وينفق عليها على  الك فعلى املرحة حن تصرب
 لني:ند القاضي على قو فريق عفقد اختلف الفقهاء يف طلبها الت ،حهنا تتضرر بسبب الغيبة

ا للزوجة طلب التفريق لغياب زوجها، وال تعتد وال تننح حبدا  حىت يأتيها اليقني بأن زوجه ليس: األولالقول 
حن  قد طلقها، والك للمحافظة على العالقة حو  قران  ويغلب على الظ  موت ،حىت ميوت ح حو قد مات،

، واب  حزم الظاهري والشافعية احلنفية ذلي وهذا ما اهب  ،حق التفريق على الزوجية ولعدم قيام الدليل الشرعي
يف  مح مل يعر  سواء يف حرب،حو  ي  موضع ،فعر  حوقال اب  حزم: "م  فقد  .(91)ومجهور الزيدية  ،(91)

و ح حم ولد وحمة ومال، مل يفسخ بذلك نناح امرحت  حبدا ، وهي امرحت  حىت يصح موت حو  ول  زوجة-غريه 
فسخ نناح ححد بغيبت ، وال جتب عليها عدة م  مل يصح موت زوجها، وال يطلق  متوت هي، لذا الجيوز

ححد ع  غريه"، وال حجة يف ححد دون اهلل تعاىل ورسول ، وال حيل حترمي فرج اباح  اهلل للزوج، وحتليل  مل  
 .(91) حرم  اهلل علي  م  سائر الرجال بغري قرآن وال سنة

بدون حو  بعذر نوع الغيبة بني ان تنون ريق لغياب زوجها، وال فرق يفحيق للزوجة طلب التفالقول الثاين: 
  ب وبعض فقهاء الزيدية، والشافعي يف قول  القدمي وسعيد ،(40) ، واجلعفريةاملالنية ذلي عذر، وهذا ما اهب 

                                                           

، دار بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع م،1114-هـ1404 هـ(:911الناساين احلنفي )ت  حمحد( عالء الدي ؛ حبو بنر ب  مسعود ب  91)
، دار فتح القدير د.ت، هـ(:141لدي  حممد ب  عبد الواحد السيواسي )ت . واب  اهلمام؛ فمال ا114ص/4ج ،2ط-بريوت-النتب العلمية

. والشافعي؛ حبو عبد اهلل حممد ب  ذدريس ب  العباس ب  عثمان ب  شافع ب  عبد املطلب ب  عبد منا  املطليب 149ص/4ج د.ط،-الفنر
. والنووي؛ حبو زفريا حميي الدي  حيىي ب  شر  299ص/9، جد.ط-بريوت-دار املعرفة، األم م،1110-هـ1410 هـ(:204 تالقرشي املني )

-مشقد-بريوت-ياإلسالماملنتب  لشاويش،، حتقيق: زهري اروضة الطالبين وعمدة المفتينم، 1111-هـ1412هـ(: 414النووي )ت 
 حمحدي ب  . وحبو حممد عل102ص/1، جاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،املرداوي الدمشقي :وانظر. 400ص/1ج ،3ط-عمان

 .314ص/1جد.ط، -بريوت-الفنردار ، المحلى باآلثار، تد. (:هـ494ب  حزم األندلسي القرطيب الظاهري )ت اب  سعيد 
-نتاب، املؤسسة احلديثة للي المقارن دراسة مقارنة بالقانوناإلسالمحكام الزواج والطالق في الفقه أ م،2011 براهيم الزملي:ذ( مصطفى 91)
 .112، ص1ط
 .1/314حزم األندلسي: احمللى باآلثار، ج اب  (91)
 . 119، صد.ط-لبنان-بريوت-دار الرقي، الشخصية األحوالالجعفرية في األحكام  د.ت، ( عبد النرمي احللي:40)
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فانت لعذر إن  فذاا فانت بدون عذر مقبول،  جواز التفريق للغيبةذىل  حما احلنابلة فإهنم اهبوا ،(41) املسيب
     .(42)فال تفريق بسببها 

    املانعني للتفريقحدلة 

امرحت  حىت  ذمرحة املفقود) :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اللَّ ِ  قال: قال رضي اهلل عن  اْلُمِغريَِة ْبِ  ُشْعَبةَ  ع  روى استدلوا مباحوال : 
     .(43) البيان(يأتيها 

بالبيان والبيان ال ذبقاء النناح ويف احلديث داللة على ثبوت  وال يرتفع النناح  األصلن هو ذ وجه الداللة:
ححد ي  بلوغ  م  العمر الذي ال يعمر فحو  بينةحو  موت  بيقنيحو  ردت حو  ما صحة طالقةحيصل بأمور هي: ذ

(44).     

 "ها يقني موت  امرحة ابتليت فلتصرب ال تننح حىت يأتييف امرحة املفقود: "  رضي اهلل عن  قال عليع  ثانيا : 
(49).      

ان التفريق بسبب فااا فحتمال فاليقني ال يزول بالشك، ح ثابت باليقني واملوت يف حيز األالننا ثالثا: حن 
  ، فنيف بالغائبم مماتين هو الغائب الذي اليعر  حيات  حفقد الزوج، واملفقود فما سيأيت يف املبحث الثا

   تصال بين  وبني زوجت .ن  وهناك ذالذي عر  حيات  بل يف فثري م  األحيان يعر  منا

                                                           

. 901ص-2ج د.ط،-دار الفنر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير د.ت، هـ(:1230ب  عرفة الدسوقي املالني )ت  حمحد( حممد ب  41)
مواهب م، 1112-هـ1412هـ(: 194واحلطاب الرُّعيين املالني؛ مشس الدي  حبو عبد اهلل حممد ب  حممد ب  عبد الرمح  الطرابلسي املغريب، )ت 

 .  111ص/4ج ،3ط-، دار الفنرالجليل في شرح مختصر خليل
 :هـ(420ب  قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، )ت ب  حممد  حمحد( اب  قدامة املقدسي؛ حبو حممد موفق الدي  عبد اهلل ب  42)

. وحبو القاسم عبد اهلل ب  احلسني اب  1/141، جد.ط-بريوت-حممد عزوز، املنتبة العصرية حمحد، احملقق: عمدة الفقهم، 2004-هـ1429
 . 13ص/2، ج1ط-بريوت-اإلسالمي، دار الغرب التفريع م،1111-هـ1401 اجلالب البصري، حتسني ب  سامل:

 ،ىت يأتيها يقني وفات ح اب م  قال امرحة املفقود امرحت ب فتاب العدد:  :السن  النربىالبيهقي يف  حخرج  حديث الصحايب املغرية ب  شعبة: (43)
ب  يوسف حبو  ، نصب الراية ألحاديث اهلداية، عبد اهلل3/413(، وقال الزيلعي يف نصب الراية: )حديث ضعيف(: 19342، ح)1/449

 هـ.1391حممد الزيلعي، حتقيق: حممد يوسف البنوري، دار احلديث مصر، 
 .421ص/4ج د.ط،-الطائف-، منتبة املؤيدالروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير( شر  الدي  احلسني ب  حمحد السياغي: د.ت، 44)

قود ذاا قدم فتاب العدد: باب م  قال بتخري املف:  السن  النربىيف  البيهقي األثر مروي ع  علي ب  ايب طالب رضي اهلل عن : حخرج ( 49)
 (، وقال هو ع  علي مشهور.19391، ح)1/444بينها وبني الصداق وم  حننره: 
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يف قسمة حموال   نم مبوت ال جيوز احل ذا ؛قسمة مال  على يف قول  اجلديد بالقياس لشافعيواستدل ا: رابعا  
   .(44)ز احلنم مبوت  يف نناح زوجت  و جي وفذلك ال

الطالق مل  منا ذ) :قال رسول اهلل حن بَّاس  َعِ  اْبِ  عَ  الزيدية بالقاعدة اليت وردتمتسك مجهور فقهاء : خامسا  
 .(41)املوت حو  بالطالق ذالوبان الزواج الثابت بالنتاب والسنة ال ينتهي  ،(41) بالساق( حخذ

واملوت فيها  ،النناح عر  ثبوت  بالعقد، والغيبة ال توجب الفرقة ناستدلوا باالستصحاب والك ح :سابعا  
 علىقول ىل ذ رضي اهلل عن  .ويقوي هذا القول رجوع عمرلذا ال يزول اليقني بالشك ؛وحيز االحتمال ،شك

            .(41) رضي اهلل عن 

 مناقشة األدلة:   

امرحت  حىت يأتيها  اهنيف امرحة املفقود ذ (صلى اهلل علي  وسلم)بقول الرسول  ،ذستدالهلمرد على ومين  ال-1
 سناد ضعيف وقد ضعف  الزيلعي يف نصب الراية.  البيهقي بإ حخرج البيان حن  

باالثر املروي ع  علي ب  ايب طالب رضي اهلل عن  ان  قول جمتهد وقول  ،ذستدالهلمرد على ومين  ال-2
     اجملتهد غري ملزم للخصم.

 ن م  الفقهاء م  ال يفرق يفحموال املفقود....... ذ على قسمة بالقياس ،ذستدالهلمرد على ومين  ال-3
ذىل  ريق يعرضهان يف عدم ذعطاء الزوجة حق التفجت  يف طلب التفريق، مث ذاملفقود بني قسمة ترفت  وحق زو 

  الفتنة ويف هذا ضرر اشد م  قسمة حموال .

             اجمليزي  للتفريق حدلة القول الثاين:

      للتفريق مبجموعة حدلة منها:استدل اجمليزون 

                                                           

 لبنان،-، دار النتب العلمية بريوتالشافعي اإلمامالمهذب في فقة هـ(: 414( حبو اسحاق ذبراهيم ب  علي ب  يوسف الشريازي )ت 44)
، دار النتب أسنى المطالب في شرح روض الطالبم، 2000-هـ1422هـ(: 124. وشيخ السالم؛ زفريا األنصاري)ت144-141ص/3ج

 . 400ص/3، ج1ط-بريوت– ةالعلمي
(، وقال 2011، ح)1/412حديث الصحايب اب  عباس رضي اهلل عنهما: حخرج  اب  ماجة يف سنن : فتاب الطالق: باب طالق العبد: ( 41)

 .(1412، ح)3/413يف التلخيص احلبري: )ويف اسناده اب  هليعة وهو ضعيف(: اب  حجر 
 .113ي املقارن دراسة مقارنة بالقانون، صاإلسالمحنام الزواج والطالق يف الفق  ح ،مصطفى ابراهيم الزملي :انظر( 41)
 .111ص/9ج :البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،اب  جنيم املصري انظر:( 41)
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وقول   ،[221قرة:الب{]َتْسرِيٌح بِِإْحَسان  حو  الطَّاَلُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك مبَْعُرو    }: قول  تعاىل:حوال  
   [.231]البقرة:{َسرُِّحوُه َّ مبَْعُرو   َواَل مُتِْسُنوُه َّ ِضرَار ا لِتَـْعَتُدواحو  َفَأْمِسُنوُه َّ مبَْعُرو    }تعاىل:

 يطلقون ِمْ  غري حصر وال عدد، وفان الرجل يطلق اإلسالمبتداء م  اآليتني: فان الناس يف ذ وجه الداللة
نقضاء عدهتا راجعها، مث طلقها فذلك مث راجعها يقصد بذلك ) مضارهتا (، فنزلت هذه مرحت ، فإاا قاربت ذا

، {فَِإْمساٌك مبَْعُرو   }مرتان، وقول  تـََعاىَل:  عقيب  الذي ميلك الرجعة، يعين: الطالق {الطَّالُق َمرَّتانِ }اآلية: 
جعها بعد اِقيَل: حراد باإلمساك الرجعة بعد الثانية والصحيح حن املراد من  اإلمساك بعد الرجعة يعين ذاا ر 

 . (10)الواجبات و  ن ميسنها باملعرو  واملعرو  فل ما يعر  يف الشرع م  حداء احلقوقالطلقة الثانية فعلي  ح

، نةغيبة الزوج فيها ذمساك بغري املعرو  فيتعني التسريح باإلحسان لفوات حقها بالوطء فالتفريق بالعفإن لذا 
  وما دام الزوج غري موجود فالقاضي ينون ويل الزوج املفقود وحيق ل  التفريق.

  .(11)«  َواَل ِضرَارَ : َقَضى َحْن اَل َضَررَ ملسو هيلع هللا ىلصَحنَّ َرُسوَل اللَّ ِ »رواية ُعَباَدَة ْبِ  الصَّاِمِت، بعموم  ثانيا : استدلوا

يد  والضرر حمرم شرعا ، ويف رواية حخرى َعْ  َحيب َسعِ  ن املرحة تتضرر باإلنتظارم  احلديث ذ :وجه الداللة
َرَر َواَل ِضرَاَر، َمْ  َضارَّ َضارَُّه اللَُّ ، اَل ضَ »اخْلُْدرِيِّ َرِضَي اللَُّ  َعْنُ ، َحنَّ َرُسوَل اللَِّ  َصلَّى اهلُل َعَلْيِ  َوَسلََّم قَاَل: 

 .   (12)« َوَمْ  َشاقَّ َشاقَّ اللَُّ  َعَلْي ِ 

مر ب  اخلطاب بينما عروى حبو حفص ع  زيد ب  حسلم:  فيمارضي اهلل عن  عمر : ما جاء يف األثر ع  الثاث
   حيرس باملدين  فمر بامرحة وهي تقول:

                         ُب ُ َوطَاَل َعَلي َحْن اَل َخِليَل حاَُلعِ                                      َتطَاَوَل َهَذا اللَّْيُل َواْسَودَّ َجانُِب 
                 حلََرََّك ِمْ  َهَذا السَّرِيِر َجَوانُِب ُ                                          فـََواللَِّ  َلْواَل َخْشَيُة اللَِّ  َواحْلََيا

 وحفرم بعلي حن تنال مرافب                                                  ولن  عقلي واحلياء ينفيين        

                                                           

معالم التنزيل في تفسير القرآن هـ، 1420هـ(: 910( حميي السنة؛ حبو حممد احلسني ب  مسعود ب  حممد ب  الفراء البغوي الشافعي )ت 10)
 .304ص/1، ج1ط-بريوت-دار ذحياء الرتاث العريباق املهدي، ، احملقق: عبد الرز = تفسير البغوي

رج  البيهقي يف السن  النربى: فتاب اداب القاضي: باب ما ال حيتمل القسمة: ( حديث الصحايب عبادة ب  الصامت رضي اهلل عن : حخ11)
، وقال البوصريي 4/449(، قال الزيلعي يف نصب الراية: قال اب  عسافر يف اطراف : )وحظ  ذسحاق مل يدرك جده( 20230، ح)10/133

 .2/21يف مصباح الزجاجة: )هذا اسناد رجال  ثقات ذال    ان  منقطع(: 

(، وقال هذا حديث 2349، ح)2/44حديث الصحايب حبا سعيد اخلدري رضي اهلل عن : حخرج  احلافم يف املستدرك: فتاب البيوع: ( 12)
 صحيح اإلسناد على شرط مسلم ومل خيرجاه.
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ذىل  عها وبعثتنون م امرحةا   ذليهفسأل عنها عمر فقيل ل  هذه فالنة زوجها غائب يف سبيل اهلل فأرسل 
ثلي ممث دخل على حفصة فقال يا بنية فم تصرب املرحة ع  زوجها؟ فقالت سبحان اهلل مثلك يسأل  زوجها،

لناس يف ل ستة حشهر فوقتحو  للمسلمني ما سألتك قالت مخسة حشهرع  هذا فقال لوال حين حريد النظر 
   .(13)مغازيهم ستة حشهر يسريون شهرا ويقيمون حربعة ويسريون شهرا  راجعني 

فإن عليها اد عدم جواز الغيبة فيما ز مبفهوم املخالفة بستة حشهر يعين  للجند: حن توقيت عمر وجه الداللة
        رده.جيب زاد عليها فان متعديا  

 على االيالء والعنة.      القياسرابعا : 

 فريق بالغيبةينون جواز التحن  ذاا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة، وتعذر النفقة باإلعسار، ف: وجه الداللة
ون بدليل فحوى صوليوهذا ما يعرف  األ ،شرتاك العلةففوات حق الوطء بالعنة إل  ححدمهاحو  حوىل لتعذر اجلميع

 اخلطاب.   

 : ذاا طالت مدة الغيبة وفانت املرحة تتضرر برتك النناح فالفسخ لذلك جائز وذاا جاز الفسخ للعنةخامسا  
ي لألزواج ع  هفجوازه للغيبة الطويلة حوىل ألن  قد ُعلم م  نصوص النتاب والسنة حترمي اإلمساك ضرارا والن

     .(14) ومل يقيدوها مبدة معينة ممن  ما هو جة بنلفوجب دفع الضرار ع  الزو  الضرار

      مناقشة األدلة:

د بالتسريح تسريح باحسان{، بان املقصو حو  بقول  تعاىل: }فامساك مبعرو  ،ذستدالهلمرد على ومين  ال-1
  .(19)هو الطالق الذي يوقع  الزوج وملا فان الزوج املخاطب باالية غائبا فال يسرى عليها حنمها 

                                                           

، 2/210 األثر مروي ع  عمر ب  اخلطاب رضي اهلل عن : حخرج  سعيد ب  منصور يف سنن : باب الغازي يطيل الغيبة على حهل :( 13)
، احملقق: سنن سعيد بن منصور م،1112-هـ1403 هـ(:221اجلوزجاين؛ حبو عثمان سعيد ب  منصور ب  شعبة اخلراساين )ت  (،2443ح)

 . 1ط-اهلند–الدار السلفية األعظمي، حبيب الرمح  
الروضة الندية شرح  د.ت، هـ(:1301)ت  حبوالطيب حممد صديق خان ب  حس  ب  علي اب  لطف اهلل احلسيين البخاري الِقنَّوجي (14)

الروضة الندية )ومعها: التعليقاُت الرَّضية على  م،2003-هـ1423 . واملؤلف نفس  يف فتاب:94ص/2، جد.ط-املعرفة، دار الدرر البهية
لى نشره: علي ب  حَس   ، وحقَّق ، َوقَام ع، ضبط نصَّ بأينالتعليقات بقلم: العالمة احملدِّث الشيخ حممَّد نَاِصر الّدي  األل، «(الرَّوضة الّنديَّة»

 .241ص/2ج القاهرة،-، ودار اب  عفَّان1ط-اضالري-َداُر اب  القيِّم ب  علي ب  َعبد احلميد احلَليبُّ األثرّي،
اعية ، املرفز القومي للبحوث اإلجتم، وزارة العمل والشؤون اإلجتماعيةاإلسالميةحكام المفقود في الشريعة أ م،1119 ( حمحد حس  الط :19)

 .44واجلنائية، ص
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  ول اجملتهد غري ملزم.باألثر املنقول ع  عمر بأن  قول جمتهد وق ،ذستدالهلمرد على ومين  ال-2

ان طالقا يالء فاإلألن  ن  قياس مع الفارقبالقياس على اإليالء والعنة، ح ،ذستدالهلمرد على ومين  ال-3
 لغائب غالبا مااألن  ؛العنة ، فذلك ال مين  القياس علىية فاعترب يف الشرع طالقا مؤجالأهلمعجال يف اجل

لتفريق بالعنة بت اث وذاافنانت عودة الغائب حرجى م  زوال العنة  هااستمرار يعود، اما العنة فقلما تزول بعد 
 .          (14) حيضا  ن يثبت بالغيبة فهذا ال يعين ح

      حسباب اختال  الفقهاء يف التفريق هلذا النوع م  الضرر:

 باملوتال    ذتنحل الرابطة الزوجية ذال ستصحاب يقضي اإلستصحاب والقياس، والك ان اإل التعارض بني-1
الضرر الناشيء ب الطالق حىت يدل الدليل على غري الك. حما القياس فهو تشبي  الضرر الناشيء م  اهلجرحو 

   .(11) م  العنة

ب  حبيث م  الزوجني يف مواجهة صاحاملعاشرة اجلنسية هل هي حق لنل ذىل  ختال  الفقهاء يف نظرهتمح-2
الزوج  جتب على هي حق خالص للزوج وواجب على الزوجة والحو  نل منهما مطالبة اآلخر بالوطء،ينون ل
    مرة واحدة.ذال قضاء 

 التفريق هلذ يفرضي اهلل عن  وعلي ب  ايب طالب رضي اهلل عن   التعارض بني قضاء عمر ب  اخلطاب-3
   النوع م  الضرر.

  الرتجيح:

ترجيح القول اجمليز للزوجة طلب التفريق لغياب زوجها، وهو قول املالنية واحلنابلة وهلذا ذىل  يلالباحث مي
  اآلتية:، والك لألسباب األخرىم  املذاهب  حفثر األحوالحخذ التعديل ب  لتفصيل  

                                                           

احملقق: ، الهداية في شرح بداية المبتدي : د.ت،(هـ913ت) ؛ علي ب  حيب بنر ب  عبد اجلليل الفرغاين املرغيناينحبو احلس  برهان الدي ( 14)
 .424ص/2، جلبنان-بريوت-دار احياء الرتاث العريب، طالل يوسف

-دار احلديث :بداية المجتهد م،2004-هـ1429 :(هـ919 ت) القرطيبب  رشد  حمحدب  حممد ب   حمحدليد حممد ب  حبو الو  ؛اب  رشد( 11)
 .19ص/3د.ط، ج-القاهرة
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ص على حمر م  خاصة وحن عدم التنصي ،ليس عند املانعني للتفريق حدلة قوية بعدم جواز التفريق للغياب-1
وخاصة عندما تنون مسائل ذجتهادية فاجتهاد بعض الصحابة رضوان اهلل  ال يقوى على املنع من ، األمور

 عليهم امجعني.    

 املمن م   الشريعة الغراء، ذا ليس ذن القائلني بالتفريق هلم م  األدلة القوية اليت توافق ما جاءت ب -2
الضرر  زالةذحن تعجز ع   العباد م  الضروريات واحلاجيات والتحسينيات،جاءت لتحقيق مصاحل  شريعةل

  حن ترتفها تتعرض للفتنة، مع القدرة على حتصينها.حو  الواقع على املرحة جراء غياب زوجها،

: األوىل :حنم التفريق للغياب، تتنازع  ثالث مفاسد، يقابلها ثالث مصاحل، والك على النحو التايل ذن-3
  نناح ، ويقابل الك مصلحت  يف اإلبقاء على النناح. حبلمفسدة تدخل على الزوج 

 الثانية: مفسدة تدخل على املرحة ملا يلحق هبا م  الضرر لغياب زوجها، ويقابل الك مصلحتها يف رفع
  الضرر، ومنحها الفرصة للزواج م  رجل يعُفها وحيصنها.

الثالثة: فهي املفسدة اليت تدخل على اجملتمع بتفشي الرايلة، جراء ارتناب املرحة للفاحشة، بسبب غياب 
صلحة م م  رحم اهلل م  املؤمنات الطاهرات، ويقابل الك ذالزوجها، وترف  هلا دون ذشباع رغباهتا وشهواهتا، 

يف اجملتمع  ردبقيام فل فذال ال ينون الك اجملتمع يف العيش حياة طاهرة نقية بعيدا  ع  ذنتشار الفاحشة، و 
                                                                                                         حساس اجملتمع. األسرةو األسرة  الناس بذلك الزوجان ألهنما حساس مبا علي  م  حقوق جتاه اآلخري ، وحوىل

  املمن  حن  بالضرورة جربها فمالزوجة بالتفريق للغياب وذعطائها احلق القانوين ال يعينذن ذعطاء حق -4
التنازل عن   حو فلصاحب فل حق استخدام حق زوجها، ا ذليهن ترجع ترغب يف البقاء منتظرة األمل يف ح

  ذعطاء الزوجة هذا احلق وترك اخليار هلا.األوىلف
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 المطلب الثالث

    ع  حنم احملنمة يف التفريق لغياب الزوج:  ااجمن

الشخصية العراقي على حن  جيوز للزوجة طلب التفريق األحوال ( م  قانون 3-2-/حوال  43نصت املادة )     
 عند توافر ححد األسباب اآلتية:   

 ، ول  مالاإلقامةبال عذر مشروع، وذن فان الزوج معرو   أفثرذاا هجر الزوج زوجت  مدة سنتني ف-2
 مت التعديل في .  ن أل فردستان العراق  ذقليممن . يف القانون املعمول ب  يف العراق غري  اإلنفاقتستطيع 

ذاا مل يطلب الزوج زوجت  غري املدخول هبا للزفا  خالل سنتني م  تاريخ العقد، وال يعتد بطلب الزوج -3
       زفا  زوجت ، ذاا مل ين  قد حوىف حبقوقها الزوجية.

الشخصية يف دهوك برئاسة القاضي السيد طاهر سليمان خليل املأاون باسم  ت حمنمة األحوالتشنل-1
 الشعب وحصدرت قرارها اآليت:   

 ب(.       -س-ك(، )ي-ن-ل( / وفيالها احملاميان/ )م-م-املدعية: )ع

 ب(.      -ي-ت( / وفيل  احملامي/ )ت-ق-املدعى علي : )ص

      -القرار:

ن املدعى علي  زوج موفلت  الداخل هبا شرعا مبوجب عقد الزواج الصادر م  هذه ل املدعية بأوفيدعى ح
احلنم بال عذر مشروع علي  طلب دعوة املدعى علي  للمرافعة و  من سنتين أكثربتركها منذ احملنمة ولقيام  

األحوال    قانون، م2-/اوال  43املادة  بني موفلت  وزوجها املدعى علي  ذستنادا  ألحنام بالتفريق
البينة الشخصية للمدعية املدونة ضبطا  يف جلسة ذىل  .................... واستمعت احملنمة الشخصية

دار وفيل املدعى علي  بدعوى املدعية وعدم ممانعت  م  اص املرافعة واليت جاءت مؤيدة لدعوى املدعية والقرار
ان فان م  سنة بال عذر مشروع و  حفثرقرار بالتفريق ولنون م  حق الزوج طلب التفريق ذاا هجرها زوجها 
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ق القضائي قرر الحكم بالتفريمن ، ولنل ما تقدم وبالطلب  اإلنفاقول  مال تستطيع  اإلقامةالزوج معرو  
  .(11) ...........اخلوزوجها المدعى عليه واعتبارها طالقاً بائناُ بينونة صغرىبين المدعية 

الشخصية يف دهوك برئاسة القاضي السيد طاهر سليمان خليل املأاون باسم  تشنلت حمنمة األحوال-2
 الشعب وحصدرت قرارها اآليت:     

 ك(.  -ن-ق( / وفيالها احملامي/ )ح-و-املدعية: )س

 ط(.  -ي-ر( / وفيل  احملامي/ )ا-ص-املدعى علي : )س

     -القرار:

ن املدعى علي  زوج موفلت  الداخل هبا شرعا مبوجب عقد الزواج الصادر م  هذه حدعى وفيل املدعية بأ
     ستمرارحبيث يتعذر مع  اال من عشر سنوات أكثركه المدعية منذ ر وتاحملنمة ولوجود خالفات بينهما 

ألحنام  ستنادا  ذباحلياة الزوجية لذا طلبت دعوت  للمرافعة واحلنم بالتفريق بني موفلت  وزوجها املدعى علي  
البينة ذىل  الشخصية .................... واستمعت احملنمة ، م  قانون األحوال2-/اوال  43املادة 

يل املدعى ة لدعوى املدعية والقرار وفالشخصية للمدعية املدونة ضبطا  يف جلسة املرافعة واليت جاءت مؤيد
صدار قرار بالتفريق ولنون م  حق الزوج طلب التفريق ذاا هجرها بدعوى املدعية وعدم ممانعت  م  ذ علي 

، ولنل من  اإلنفاقول  مال تستطيع  اإلقامةم  سنة بال عذر مشروع وان فان الزوج معرو   حفثرزوجها 
تبارها طالقاً بائناُ عين المدعية وزوجها المدعى عليه وإبالتفريق القضائي بقرر الحكم ما تقدم وبالطلب 

 . (11)...........اخل بينونة صغرى

الشخصية يف دهوك برئاسة القاضي السيد جاسم حممد مصطفى املأاون باسم  حمنمة األحوال تشنلت-3
 الشعب وحصدرت قرارها اآليت:   

 ك(.   -م-ي(، )س-ر-ح( / وفيالها احملاميان/ )م-ق-املدعية: )ش

 خ(. -ز-و( / وفيل  احملامي/ )ل-م-املدعى علي : )ك

                                                           

 ( قرار صادر م  حمنمة ذستئنا  منطقة دهوك، حمنمة األحوال الشخصية، ذقليم فردستان / العراق، انظر يف املالحق.11)

 .يف املالحق انظرفردستان / العراق،   ذقليمالشخصية، ذستئنا  منطقة دهوك، حمنمة األحوال قرار صادر م  حمنمة ( 11)
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    -القرار:

 ربع سنواتن أم أكثرتركها ن  قد وحن املدعي علي  زوجها الداخل هبا شرعا ذدعت املدعية بواسطة وفيالها بأ
-/اوال  43املادة  امألحن ذستنادا   هماافعة واحلنم بالتفريق بينللمر وبدون عذر مشروع، وعلي  طلبت دعوت  

البينة الشخصية للمدعية ذىل  الشخصية .................... واستمعت احملنمةاألحوال ، م  قانون 2
دعوى املدعية وفيل املدعى علي  ب املدونة ضبطا  يف جلسة املرافعة واليت جاءت مؤيدة لدعوى املدعية والقرار

م  سنة  ثرحفوعدم ممانعت  م  اصدار قرار بالتفريق ولنون م  حق الزوج طلب التفريق ذاا هجرها زوجها 
رر قمن ، ولنل ما تقدم وبالطلب  اإلنفاقول  مال تستطيع  اإلقامةن فان الزوج معرو  بال عذر مشروع وذ

نة عتبارها طالقًا بائنُا بينو وزوجها المدعى عليه وإين المدعية الحكم بالتفريق القضائي ب
 .  (10) ...........اخلصغرى

الشخصية يف دهوك برئاسة احلافم السيد: حسني صاحل ذبراهيم، املأاون يالقضاء  حمنمة األحوال تشنلت-4
 باسم الشعب وحصدرت قرارها اآليت:    

 م(. -ع-ع(، وفيلها احملامي: )ع-م-املدعية: )هـ

 ش(، دهوك.  -ن-املدعى علي : )ب

           -القرار:

الصادر م   وجب عقد الزواجألدعاء وفيل املدعية بأن املدعى علي  هو زوج موفلت  غرب الداخل هبا شرعا  مب
وت  حىت اآلن ومل يبدي استعداده هلذا الغرض. وطلب دع وانه لم يطلبها للزفافالشخصية  حمنمة األحوال

/ثالثا ( ححوال الشخصية، وبنتيجة املرافعة الغيابية العلنية 43للمادة ) ذستنادا  للمرافعة واحلنم بالتفريق بينهما 
 لي ذتداعيني املشار طالع على عقد زواج املذعالنا  يف صحيفتني حمليتني، واألحبق املدعى علي  بعد تبليغ  

حعاله، والبينة الشخصية جبلسة املرافعة املؤيد لألدعاء ولثبوت عدم طلب املدعى علي  لزوجت  املدعية )غري 
ررت المحكمة قا، علي  وملا تقدم ذليهاملدخول هبا( للزفا  خالل املدة القانونية بالبينة الشخصية املشار 

 حبيث ال حتل األوىللمرة ل قاً بائناً بينونة صغرىعتباره طالن المتداعيين أعاله قبل الدخول وإبالتفريق بي

                                                           

 .يف املالحق انظرفردستان / العراق،   ذقليمالشخصية،  ذستئنا  منطقة دهوك، حمنمة األحوالقرار صادر م  حمنمة ( 10)
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زواج بآخر هبا وجيوز هلا ال بعقد ومهر جديدي  وال عدة على املدعية لعدم الدخولذال املدعية للمدعى علي  
 .  (11)فتساب القرار الدرجة القطعية بعد ح

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                           

 .يف املالحق انظرفردستان / العراق،   ذقليم الشخصية، ذستئنا  منطقة دهوك، حمنمة األحوالقرار صادر م  حمنمة ( 11)
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 المبحث الثاني

 في التفريق بين الزوجين فقدان الزوج وأثره

 موقف القانون العراقي م  التفريق لفقدان الزوج:  :المطلب األول

فقود فقد نصت يف حنم زوجة امل يةاإلسالمعتمد يف تشريع  على الشريعة عاجل املشرع العراقي حبنمة وح     
 ( على:    43الفقرة )رابعا( م  املادة )

سنوات  ربعح نمة التفريق ع  زوجها بعد مرورن تطلب م  احملبصورة رمسية حفقود الثابت فقدان  لزوجة امل-1
 تصدر الفقدان بالطريقة نفسها اليت ثبت هبا فقدان  مث استمرارن تثبت م  على فقدان  وعلى احملنمة ح

 حنمها بالتفريق.  

  تعتد زوجة املفقود بعد احلنم بالتفريق حربعة حشهر وعشرة حيام.-2

( م  القانون املدين وهو: م  غاب حبيث ال يعلم ححي 34 م  املادة )األوىلورد تعريف للمفقود يف الفقرة 
ورة، فهو حم ميت حينم بنون  مفقودا  بناء  على طلب فل اي شأن، وجاء يف الفقرة الثانية م  املادة املذ 

( م  قانون 14يف املادة ) حيضا  د الشخصية.فما ورد تعريف للمفقو األحوال  ححنام املفقود ختضع لقانون
ذا القانون ممات ، وقد نظم هحو  رعاية القاصري : املفقود هو الغائب الذي انقطعت حخباره وال تعر  حيات 

قود العسنري تعريف املف حيضا  حالة اإلعالن ع  املفقود، واحلاالت اليت حتنم احملنمة مبوت املفقود. وورد 
املفقود: العسنري الذي فقد  1/20يف املادة  1119( لسنة 1عسنري رقم )يف قانون اخلدمة والتقاعد ال

    . (12)بسبب  حو  وال يعلم مصريه حثناء قيام  بالواجب

خذ برحي املذهب املالني الذي حدد لزوجة املفقود حربع سنوات، مث تعتد بعدها حقول: ان املشرع العراقي ح
ع مل ينص على ، لن  املشر وسيأيت بيان  يف املطلب القادم الكحربعة حشهر وعشرا، مث حيق هلا الزواج بعد 

نابلة فما مر النية واحلفما فصل فقهاء امليعر  اقامت  وحيات  م  موت ، او   حنواع املفقود هل هو فل م  ال

                                                           

هيم ، بإشرا  الدفتور مصطفى ابراالتفريق القضائي للضرر دراسة مقارنة :رسالة ماجستري ع  ،م1111-هـ1401 ( رعد ياسني عباس:12)
 .299الزملي، جامعة بغداد فلية القانون والسياسة، ص
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ن  بعد اصدار قرار م  احملنمة بفقد شخص فيجب على املرحة ان تنتظر حربع افره. وذمنا نص القانون على ح
 فيفية الفقد.   حو   ات بغض النظر ع  السببسنو 

اضي ألن  قد يتغري الوضع لو حن الق ؛وفان م  الواجب على املشرع العراقي حن يراعي مسألة اإلنذار واإلعذار
ل  زوجت  سو  تبان من  و فإن ذن مل يرجع ملدة فذا م  الزم  حيدده القاضي  اإلقامةحنذر الزوج املعلوم 
 ما. القضاء سو  يقوم بالتفريق بينهألن  ؛طلبها ذن مل يعد ول  يستطيع منعهاينون ل  احلق يف 

فما ننصح املشرع العراقي حن يأخذ براي املالنية واحلنابلة مبا خيدم الزوجني، وعدم حلاق الضرر بنليهما، 
تنتظر الزوجة حربع سنني ذاا فان الفقد ظاهرها يف السالمة، حما لو فان ظاهرها اهلالك فيحدده القاضي 

ينهما وفق ما مل جيد فرق بفإن نافية ويضع مدة لبيان آية م  الزوج وجيري البحوث واحلصول على األدلة ال
يراه القاضي جيدا  للزوجة لنيال تضرر باإلنتظار وامللل والقلق النفسي والوحدة مبا يسبب هلا مشافل حن  يف 

 بدون زوج.  حو  غىن عنها ال هي تعر  حهنا يف عصمة زوج
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 الثانيالمطلب 

 ي م  التفريق لفقدان الزوج    اإلسالمموقف الفق  

       :تعريف الفقدان :األولالفرع 

حوال : الفقدان لغة : الفقدان مصدر فقد، حفقَد يُفقد، ذفقاد ا، فهو ُمفِقد، واملفعول ُمفَقد، حفقد الشَّيَء: وجده 
الرَّاحل،  الفقيد-الفقيد حوالديقال [، 11{]يوسف:قَاُلوا َوحَقْـبَـُلوا َعَلْيِهْم َماَاا تـَْفِقُدونَ }قال تعاىل ، مفقود ا

فـَُهَو فَاِقد  ّصديقالَويـَُقال فقد ، بعلهاحو  مفقودون، املرحة تـَْفِقد ولَدها حسرى-مفقودجمهول املصري، جندي 
   .(13)ويقال: حفقد اهلل زوجت  حي حماهتا ، َواْلَمْفُعول َمْفُقود وفقيد

   صطالحا  ثانيا : الفقدان ذ

عريفا  على حسب ختار تفنل منهم ح على تعريف حمدد فيما بينهم على تعريف الفقدانمل يتفق الفقهاء 
 علم  وفقه  لذا سو  نستعرض بعض هذه التعاريف ونضعها يف تعريف واحد جامع مانع.

هو حو  نان ،درى حيات  وال موت  وال مفقد عر  احلنفية الفقدان بأن : هو الغائب الذي ال يُ : حوال : احلنفية
ال  يثهو الذي غاب ع  بلده حبحو  مل يدري ححي هو فيتوقع قدوم ، حم ميت حودع اللحد يف القرب، غائب

املفقود اسم "السرخسي بقول :  اإلمامفما عرف    ،(14) يظهر حثره، يعر  حثره ومضى على الك زمان ومل

                                                           

: حممَّد َسليم 1- 1العربية وعلق علي : جـ ذىل  ، نقل تكملة المعاجم العربية م،2000-م1111 :هـ(1300( رينهارت بيرت آن ُدوزِي )ت 13)
معجم اللغة  ،خمتار حمحدد. وانظر: .14ص/1، باب الفاء ج1ط-اجلمهورية العراقية-وزارة الثقافة واإلعالماخلياط، : مجال 10، 1النَعيمي، جـ 

م، 1111-هـ1420هـ(: 913. ونشوان ب  سعيد احلمريى اليمين )ت 1121ص/3والقا  والدال، جباب الفاء، فصل الفاء ، العربية املعاصرة
-دار الفنرو  ،1ط-لبنان-بريوت- العمري، دار الفنر املعاصر، احملقق: د حسني ب  عبد اهللشمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم

، معجم مقاييس اللغة ب  فارس ب  زفريا: حمحد وانظر: .9231ص/1ج سورية، باب الفاء والقا  وما بعدمها، األفعال الزائدة،-دمشق
. ومرتضى الزَّبيدي؛ حمّمد ب  حمّمد ب  عبد الرزّاق 411ص/2املعجم الوسيط، باب الفاء، ج ،جممع اللغة العربية بالقاهرة وانظر: .443ص/4ج

 .901ص/، جطد.-، دار اهلدايةتاج العروس من جواهر القاموس د.ت، هـ(:1209احلسيين )ت 
، دار النتب تحفة الفقهاء م،1114- هـ1414 هـ(:940، حبو بنر عالء الدي  السمرقندي )ت حمحدب  حيب  حمحدحممد ب  انظر: ( 14)

، دار شرح فتح القدير د.ت، هـ(:411. والسيواسي؛ فمال الدي  حممد ب  عبد الواحد )ت341ص/3، ج2ط-لبنان–بريوت -العلمية
 بد العزيز عابدي  الدمشقي احلنفيب  عابدي ؛ حممد حمني ب  عمر ب  عوانظر: ا. 142-141ص/4، جد.ط-لبنان-بريوت-الفنر

. 212ص/4ج، 2ط-بريوت-دار الفنر ،حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار م،1112-هـ1412(: هـ1292ت)
االختيار لتعليل  م،1131-هـ1394 ه(:413)ت  حممود ب  مودود املوصلي البلدحيعبد اهلل ب   ؛جمد الدي  حبو الفضل احلنفي انظر:و 

 د.ط،-القاهرة-مطبعة احلليبالدي  سابقا(، ، عليها تعليقات: الشيخ حممود حبو دقيقة )م  علماء احلنفية ومدرس بنلية حصول المختار
 .31ص/3ج
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وخلفاء   جيدون   يف طلبحهلعتبار حول حيات ، ولنن  خفي األثر فامليت باعتبار مآل ، و ملوجود هو حي بأ
 اللقاء يتأخر املراد ورمبا ذىل مستقره ال جيدون فقد انقطع عليهم خربه واسترت عليهم حثره، وباجلد رمبا يصلون

  .(19) "يوم التنادذىل 

مل ينقطع ألن   ؛فقد عرف  املالنية بأن : م  انقطع خربه ممن  النشف عن ، فيخرج األسري: ثانيا : املالنية
البلد الذي  خربه ولو عر  املفقود هو الذي يعمىو خربه، وخيرج احملبوس الذي ال يستطاع النشف عن ، 

  حهلد حضل سلطان في ، قالذي ال يبلغ  سلطان وال فتاب  واملفقود هووغاب خربه فان مفقودا ،  ذلي نزع 
ذي يضرب يوجد فذلك هو املفقود ال عن  فلموذمام  يف األرض، ال يدري حي  هو، وقد تلوموا لطلب  واملسألة 

       .(14) مده(يضرب ل   )حي اإلمامل  

الت غيبت ، هو: م  غاب ع  وطن ، وط ذن الفقدانفقد عرف  الشافعية بقوهلم  :ثالثا : الشافعية واحلنابلة
فر ويف القتال يف السحو  واملفقود يف جو  البلد ،ميت؟ وجهل حال ، فال يعر  ححي هو، حم وانقطع خربه،

     .(11)وم  اننسرت سفينت  ومل يعلم حال  

  .(11)اعتمد احلنابلة على التعريف اللغوي للمفقود 

يف حو  ْ  يف َحْرب  فُِقَد،ملَْ يـُْعرَ حو  َمْ  فُِقَد فـَُعِرَ  حَْيَ  َمْوِضُعُ ،"املفقود عند اب  حزم هو: : : الظاهريةرابعا  
احلال  واحدا ، وهو الغياب، وجهل مل معىنحتوالذي يظهر م  هذه التعريفات حن مجيعها  .(11) "َغرْيِ َحْرب  
    واحلياة واملوت واملنان. حي املوضع

                                                           

، د.ط-بريوت-دار املعرفة، المبسوط م،1113-هـ1414 (:هـ413ب  حيب سهل )ت  حمحدمشس األئمة السرخسي؛ حممد ب   ( 19)
 .34ص/11ج
مواهب اجلليل  ،احلطاب الرُّعيين املالني وانظر:. 411ص/2ج :حاشية الدسوقي على الشرح النبري ،اب  عرفة الدسوقي املالني انظر:( 14)

النَّوادر  م،1111 هـ(:314النفزي، القريواين، املالني )ت . وحبو حممد عبد اهلل ب  )حيب زيد( عبد الرمح  199ص/4يف شرح خمتصر خليل، ج
 .249ص/9، ج1ط-بريوت-ياإلسالمدار الغرب ، والزِّيادات على َما في المَدوَّنة من غيرها من األُمهات  

د.ت، هـ(: 1204. واجلمل؛ سليمان ب  عمر ب  منصور العجيلي األزهري )ت400ص/روضة الطالبني وعمدة املفتني، ج النووي، :انظر( 11)
الدفتور ُمصطفى و  .491ص/4، جد.ط-لبنان-بريوت-، دار الفنرفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل

-لمالق دار، الشافعي رحمه اهلل تعالى اإلماملى مذهب الفقه المنهجي عم، 1112-هـ 1413 :اخِلْ ، الدفتور ُمصطفى الُبغا، على الّشْرجبي
 .131ص/9، ج4ط-دمشق

 .4/444فشا  القناع ع  منت اإلقناع، ج  ،منصور ب  يونس ب  ذدريس البهويت :انظر( 11)
 .314ص/1: احمللى باآلثار، جاب  حزم األندلسي (11)
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  وال موت  الغائب الذي ال يُدرى حياتوهو ، للحنفية األولالراجح م  هذه التعاريف واهلل حعلم هو التعريف 
لذي غاب هو احو  فيتوقع قدوم ، حم ميت حودع اللحد يف القرب،هو غائب مل يدري ححي هو حو  وال منان ،

في  ألن  ألن  التعريف املانع اجلامع، ومضى على الك زمان ومل يظهر حثره؛ع  بلده حبيث ال يعر  حثره 
هذا احلال  ىمبنان ، اجلهل حبيات ، مضي الزمان عل وهو اجلهل ولداللت  على املراد مع وجازت  شروط املفقود

 نواع الغائب والغيبة حعم وحمشل.فقود هو نوع م  حفامل

نقطاع ي يف تعريف املفقود م  ناحية ذاإلسالموالذي يظهر م  هذه التعريف حن القانون يتفق مع الفق  
   ميتا  واجلهل حبال .حو  حخباره وعدم املعرفة بنون  حيا  
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 الثاني الفرع

  :حنواع املفقود

ني ححوال الفقد حنواع ومل يفرقوا بذىل  عدم تقسيم املفقودذىل  اهب مجهور احلنفية والشافعية والظاهرية     
حسره العدو ومل يُدَر ححي هو حم ميت، وال يعلم منان  ومضى حو    وبلدهحهلبل قالوا ذن فل م  غاب ع  

قتال يف يف صف الحو  دارالسالمحو  على الك زمان فهو مفقود هبذا اإلعتبار، سواء فان الك يف دار احلرب
ذىل  فسها، واهبن ألحنامااننسرت سفينت  ومل يعلم حال  فاحلنم يف النل سواء وتنطبق عليهم حو  املعرفة

هذا الرحي مجاعة م  الصحابة والتابعني نذفر منهم: عمر ب  اخلطاب وعثمان وعلي واب  مسعود واب  عباس 
وحينم القاضي مبوت   .(10) مجعنيرضي اهلل عنهم ح واب  عمر وعطاء والزهري وعمر ب  عبدالعزيز وغريهم 

وقت احلنم  للوفاة م  بلده، مث تعتد زوجت  حهليقدر مبوت حقران  م  حو  بعد تسعني سنة م  يوم ولد،
  .(11) احلنفية ذلي مبوت ، وهذا ما اهب 

لى الظ  حن  ال متضي مدة يغلب عحو  حما الشافعية فال حينم القاضي مبوت املفقود حىت تقوم بينة مبوت ،
 .(12) هغري   الزواج م  وت ، وبانقضاء املدة جيوز المرحتيعيش فوقها، فيجتهد احلافم ويقضي مب

اب                    التفريق بني حال وحخرى فليس لنل م  غذىل  واهب املالنية واحلنابلة وسعيد ب  املسيب وغريهم
ذال     ينج منها يف حال غرق السفينة وملحو  احلنم نفس ، فم  فقد يف صف القتال يف املعرفة   ووطن حهلع  

  وطال منث  وانقطعت حخباره. طلب العلمحو  القليل، خيتلف حنم  عم  خرج للتجارة

 حوال : حنواع املفقود عند احلنابلة

ألن   ؛ريالسياحة ويلحق ب  األسحو  طلب العلم،حو  يف غيبة ظاهرها السالمة: فم  سافر للتجارة مفقود-1
 حفثراليعيش ن الغالب حألن  دت تنتظر ب  تسعني سنة م  يوم وال ن  غري قادر على اجمليء.  حمعلوم م  حال

                                                           

 .314ص/1احمللى باآلثار، ج ،اب  حزم األندلسي :انظر (10)
د.ط، -بريوت-دار ذحياء النتب العربية، األحكامدرر الحكام شرح غرر : د.ت، هـ(119 ت) حممد ب  فرامرز ب  علي ؛واملوىل خسر ( 11)
 .121/ص2ج

منهج الطالب في فقه م، 1111-هـ 1411: هـ(124 ت) ب  زفريا األنصاري، زي  الدي  حمحدزفريا ب  حممد ب   ؛حبو حيىي السنيني( 12)
 .11/ص1، ج1ط-بريوت-ار النتب العلميةد، احملقق: صالح ب  حممد ب  عويضة، الشافعي رضي اهلل عنه اإلمام
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رمح  اهلل، وهذا القول هو حشهر الروايتني ع   حمحد اإلمامم  هذه املدة، وهذا هو املذهب وقد نص علي  
 .(13) ، والرواية الثانية حن ينتظر حبدا  فال يقسم مال  وال تتزوج امرحت  حىت يثبت يقني موت حمحد اإلمام

حو   يف القتال،فقد بني الصفنيحو  هنارا ،حو    ليال  حهليف غيبة ظاهرها اهلالك: وهو فم  فقد بني  مفقود-2
 .(14) ننيس حربع تتمةتنتظر يف مفازة مهلنة، حو  اننسر هبم مرفب فينجو بعضهم ويغرق اآلخرون

 .(19) ثانيا : حنواع املفقود عند املالنية

 فأقسام املفقود مخسة:    

 وت .زوجت  عدة الوفاة بعد اهاب الوباء لغلبة الظ  مبتعتد : َزَمِ  اْلَوبَاءِ  يف بالد املسلمني مفقود-1

  سنوات. ربعحيف بالد املسلمني يف َغرْيِ َزَمِ  اْلَوبَاِء: تعتد زوجت  عدة الوفاة بعد التأجيل  مفقود-2

    هما إلنتهاء مدة التعمري.وجيتتبقى ز حنم األسري  الشِّْرِك: حنم يف حَْرِض  َوَمْفُقودٌ -3

ا شهدت   عدة الوفاة بعد ذنفصال الصفني ذااملسلمني بعضهم مع بعض: تعتد زوجتيف حروب  مفقود-4
   املتقدم افره. اإلسالمحنم  فاملفقود يف بالد ذال ، و ن  حضر صف القتالالبينة ح

 القضاءألمر ذىل اعتبارا م  رفع تعتد زوجت  عدة الوفاة بعد سنة ذ مفقود يف حروب املسلمني والنفار:-9
يات  عند بعض ب على ظن  عدم ح  والسؤال والتفتيش عن  حبيث يغلعند بعض وبعد نظر القاضي يف شأن

  .     اآلخري 

                                                           

 م،2003-هـ1424 هـ(:143حممد ب  مفلح ب  حممد ب  مفرج، حبو عبد اهلل، الراميىن مث الصاحلي احلنبلي )ت ؛مشس الدي  املقدسي (13)
، 1ط-ؤسسة الرسالةمس  الرتفي، ، احملقق: عبد اهلل ب  عبد احملكتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي

، احملقق: زهري الشاويش، الطبعة: السابعة منار السبيل في شرح الدليلهـ(: 1393. واب  ضويان؛ ذبراهيم ب  حممد ب  سامل )ت49ص/1ج
 .11ص-2ي، جاإلسالم، الناشر: املنتب م1111-هـ 1401

. وبرهان الدي ؛ 49ص/1فتاب الفروع ومع  تصحيح الفروع لعالء الدي  علي ب  سليمان املرداوي، ج  ،مشس الدي  املقدسي :انظر( 14)
 .201ص/4ج ،المقنعالمبدع في شرح 

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على هـ(: 1241ب  حممد اخللويت، )ت حمحدالصاوي املالني؛ حبو العباس ( 19)
 د.ط،- ، دار املعار َمال ٍك( اإلمامالشرح الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك ل َمْذَهب  

؛ حبو عبد اهلل املواق املالنيانظر: و . 411ص/2، جحاشية الدسوقي على الشرح النبري اب  عرفة الدسوقي املالني، :وانظر. 413ص/2ج
، دار النتب التاج واإلكليل لمختصر خليلم، 1114-هـ1414هـ(: 111حممد ب  يوسف ب  حيب القاسم ب  يوسف العبدري الغرناطي )ت

 .424ص/2اهلداية يف شرح بداية املبتدي، ج ،حبو احلس  برهان الدي  :وانظر. 419ص/9، ج1ط-لبنان-بريوت-العلمية
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لقتال تربص ذاا فقد يف الصف عند ا" يف حنم املفقود بقول : سعيد ب  املسيب لإلمام ونقل اب  حجر قوال  
 .(14) "امرحت  سنة، وذاا فقد يف غري الصف فأربع سنني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، رقم فتب  وحبواب  فتح الباري شرح صحيح البخاري ه،1311 هـ(:192تب  علي ب  حجر حبو الفضل العسقالين الشافعي ) حمحد (14)
  عبد بوححاديث : حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراج  وصحح  وحشر  على طبع : حمب الدي  اخلطيب، علي  تعليقات العالمة: عبد العزيز 

 .430ص/1، جد.ط-بريوت-فةاهلل ب  باز، دار املعر 
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 الثالث الفرع

 :فقدحقوال الفقهاء يف التفريق بسبب ال

 ألحناماإن فذن فقدان الزوج يدل على غيبت ، فنل مفقود غائب، وليس فل غائب مفقودا ، وعلي       
تلف الفقهاء يف جواز اخ اخلاصة بطلب التفريق للفقد. ألحنامااخلاصة بطلب التفريق للغيبة، ختتلف ع  

    قولني:التفريق للفقد على 

حو  بني موت حن يتذال  بينهما، وذن طلبت الك، يفرقليس المرحة املفقود طلب التفريق، وال : األولالقول 
يف رواية لو   حمحد، والشافعية يف اجلديد، و (11) احلنفية ذلي اهب  وهذا ما ،(11)يبلغ س  التعمري حو  طالق 

هو  املفقود: نذ" ،(100)قال الزيلعي  .(11)ية اإلمامفان ظاهر غيبت  السالمة، واب  حزم، والزيدية، والشيعة 
 وقال النووي: .(101) "غائب مل يدر حثره حي يف حق نفس  فال تننح عرس  وال يقسم مال  وال تنفسخ ذجازت 

  .(102) طالق  مث تعتدحو  ن تننح غريه حىت يتحقق موت حن  ال جيوز هلا ح

وبة، وهذا ما بعد تربص املدة املطل ذلي حيق المرحة املفقود طلب التفريق م  زوجها، وجتاب القول الثاين: 
وقالوا بأن زوجة  ،(103)املالنية، والشافعية يف القدمي، واحلنابلة عندما ينون ظاهر غيبت  اهلالك  ذلي اهب 

                                                           

( يراد بس  التعمري املدة اليت تغلب على الظ  وفات  فيها، واختلف الفقهاء يف حتديد مدة التعمري، فمنهم م  جعلها سبعون سنة، ومنهم 11)
 م  ترك حمرها للقاضي جيتهد فيها ومنهم م  جعلها مبائة وعشري  سنة، ومنهم م  جعلها تسعني سنة.

احملقق: مهدي حس  النيالين ، المدينة أهلالحجة على  ه،1403 :هـ(111ت )بأينحممد ب  احلس  ب  فرقد الشي حبو عبد اهلل( 11)
 .90/ص4ج ،3ط-بريوت-عامل النتب، القادري

، 1ط-املطبعة اخلريية، الجوهرة النيرة هـ،1322 م(:1311-هـ100اليمين احلنفي ) الزبيدي( حبو بنر ب  علي ب  حممد احلدادي العبادي 11)
، مطبعة الوسيلة د.ت، . والطوسي الشهري؛ عبد العظيم البناء:314ص/1احمللى باآلثار، ج ،اب  حزم األندلسي :وانظر. 340ص/1ج

 . 423ص/9، فشا  القناع ع  منت اإلقناع، جمنصور ب  يونس ب  ذدريس البهويت وانظر:. 314-313، صد.ط-النجف-االدب
هـ  109م(، )شارح الننز(. قدم القاهرة سنة 1343-هـ 143فخر الدي  الزيلعي: فقي  حنفي ) ( عثمان ب  علي ب  حمج  البارعي،100)

ترفة »ست جملدات، فق ، و « ط-تبيني احلقائق يف شرح فنز الدقائق »فأفىت ودرس، ونشر الفق ، وانتفع ب  الناس، وتويف فيها ودف  بالقرافة. ل  
نقال ع :  «نصب الراية»صاحب « عبد اهلل»فق ، وهو غري مجال الدي  الزيلعي « شرح اجلامع النبري»و « األحنامالنالم على ححاديث 

 األعالم للزرفلي، املنتبة الشاملة، املوافقة للمطبوع.
 .310ص/3ج ،الشلبيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية  :فخر الدي  الزيلعي احلنفي انظر: (101)
 .400ص/1ضة الطالبني وعمدة املفتني، جرو  النووي، :انظر( 102)
 ،املالني القريواين عبد الرمح  النفزي :وانظر. 411ص/2حاشية الدسوقي على الشرح النبري، ج اب  عرفة الدسوقي املالني، :انظر (103)

 :وانظر. 400ص/1وعمدة املفتني، ج: روضة الطالبني والنووي. 249ص/9النَّوادر والزِّيادات على َما يف املَدوَّنة م  غريها م  األُمهاِت، ج
املاوردي؛ حبو احلس  علي ب  حممد ب  حممد ب   :وانظر. 403ص/3حسىن املطالب يف شرح روض الطالب، ج ،شيخ السالم؛ زفريا األنصاري
ب  منصور  :وانظر. 114ص/11ج ،د.ط-بريوت-، دار الفنركتاب الحاوى الكبير ـ الماوردىهـ(: 490حبيب البصري البغدادي )ت

فتاب الفروع ومع  تصحيح الفروع ،  مشس الدي  املقدسي: وانظر. 449ص/4فشا  القناع ع  منت اإلقناع، ج  يونس ب  ذدريس البهويت،
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ن يثبت حهنا زوجة ح القاضي وينظر يف حمرها وبعدذىل  حن ترفع حمرها املفقود هلا احلق يف طلب التفريق، وهلا
أل ع  آثاره ن يفحص القاضي ع  حخباره ويسحوبعد  ،املفقود وحهنا ال تزال يف عصمت  مل يطلقها، بل يأمرها

  ربعة حشهر وعشرا  مث حتل للزواج ثانية.وفاة حيأمرها ان تعتد عدة الوبعد مضي املدة املطلوبة 

حد م  مث مضت عدهتا تزوجت مب  تشاء، فإن  ليس أل فقده مدة معينةطالبت بالتفريق ومضى على فإن 
عليها، ألن  ال يوجد رحي سائغ يف املسألة وهو رحي املالنية وايدها  اإلعرتاضالزوج املفقود حق  حهلحو  هاحهل

احلنابلة يف املفقود الذي يفقد يف ظرو  يغلب على الظ  فيها هالف ، مثل حولئك الذي  اختطفهم جيش 
  .(104)احلنومة العراقية فيما يسمى باألنفال 

  املانعني للتفريق: األولحدلة القول 

   للتفريق مبجموعة حدلة منها:استدل املانعون 

 .(109) (املفقود امرحت  حىت يأتيها البيان )امرحة: قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللرسول  نح ب  شعبة املغريةحوال : ما روى 

 طالق،حو  ها موتامرحة ابتليت فلتصرب حىت يأتي هيذمرحة املفقود  يف: -َرِضَي اللَُّ  َعْنُ  - علي ع ثانيا : 
حربع  فان يقول يفرق بين  وبني امرحت  ذاا مضت-رضي اهلل عن -حن عمر  وروى عبد الرمح  ب  ايب ليلى

  .(104)قول علي رضي اهلل عن  ذىل  سنني مث رجع

الء واللعان وححنام اإلي اإلنفاقثالثا : واستدلوا مبا فهموه م  عموم النصوص املتعلقة باألزواج، م  وجوب 
الك لنل  نم خيتلف املسلمون فيما علمت  يف حفل"فقد حورد الشافعي الك، وقال:  الطالق. ذيقاعوالظهار و 

، قال (101) "طالقم  وفاة حو ذال حاضر ومل خيتلفوا يف حن ال عدة على زوجة حو  زوجة، على فل زوج غائب

                                                           

منار  ،اب  ضويان :وانظر. 202ص/4املبدع يف شرح املقنع، ج برهان الدي ، :وانظر. 49ص/1لعالء الدي  علي ب  سليمان املرداوي، ج
 . 11ص/2السبيل يف شرح الدليل، ج

 .13ق، صالعرا-اربيل-جامعة صالح الدي  مطبعة ،حكم زوجات المفقودين في كارثة ما يسمى باألنفال د.ت، الطزين: حمحد( حممد 104)
اة املفقود امرحت  حىت ر امفتاب العدد: باب م  قال   :السن  النربىالبيهقي يف  حديث الصحايب املغرية ب  شعبة رضي اهلل عن : حخرج ( 109)

(، وقال الزيلعي يف نصب الراية: احلديث ضعيف لضعف سوار ب  املصعب، وفذلك حممد ب  19342، ح)1/449يأتيها يقني موت : 
 .3/413شرحبيل،

اليت ال تعلم  بب  مهام الصنعاين يف مصنف : فتاب الطالق: با قاألثر مروي ع  علي ب  ايب طالب رضي اهلل عن : حخرج  عبد الرزا( 104)
 (.12330، ح)1/10مهلك زوجها: 

 .299ص/9: األم، جالشافعي( 101)
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ا فَِإَاا بـََلْغَ  َحَجَلُه َّ يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُنْم َويََذُروَن حَْزَواج ا يـَتَـَربَّْصَ  بَِأنـُْفِسِه َّ حَْربـََعَة َحْشُهر  َوَعْشر   َوالَِّذي َ  {:اهلل تعاىل
 .   [234]البقرة:}ِبريٌ خَ َواللَُّ  مبا تـَْعَمُلوَن   َفاَل ُجَناَح َعَلْيُنْم ِفيَما فـََعْلَ  يف حَنـُْفِسِه َّ بِاْلَمْعُرو 

 . (101) العمومات هو حهنا مل تستث  م  األزواج مفقودا  وال موجودا  وج  اإلستدالل هبذه 

 املعقول: استدلوا باملعقول م  وجهني:ثالثا : 

ومشنوك  حتمالز اإلموجبا  للتفريق، وموت  يف حيحوال : ذن نناح الغائب ثابت يقينا ، وحمض غيبت  ليس سببا  
  .(101)في ، واليقني ال يزال بالشك 

التفريق  السنة جبواز التفريق ألجل الغيبة، فلم يوجد ما يصح حن ينبين علي حو  ثانيا : ال يوجد نص يف النتاب
(110).     

      اجمليزي  للتفريق

{ ]البقرةَتْسرِيٌح حو  الطَّاَلُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك مبَْعُرو   }حوال : قول  تعاىل:       [.221:بِِإْحَسان 

{ ِمْ  َغرْي ِضرَاروجه الداللة ، (111) : }فَِإْمَساك{ َحْي فـََعَلْيُنْم ذْمَسافه َّ بـَْعده بَِأْن تـُرَاِجُعوُه َّ }مبَْعُرو  
 [.   2]الطالق: {فَارُِقوُه َّ مبَْعُرو   حو  فََأْمِسُنوُه َّ مبَْعُرو   }وقول  تعاىل: 

يريد بالرَّجعة ضرارها }حو فارقوه َّ مبعرو { حي: اترفوه  حىت تنقضي حال : }مبعرو { وهو وجه الداللة
اَل مُتِْسُنوُه َّ َسرُِّحوُه َّ مبَْعُرو   وَ حو  َفَأْمِسُنوُه َّ مبَْعُرو   }، وقول  تعاىل: (112)عدهت  فتبني وال تضروه  

 [. 231]البقرة: {فـََقْد ظََلَم نـَْفَس ُ ِضرَار ا لِتَـْعَتُدوا َوَمْ  يـَْفَعْل َاِلَك 

                                                           

، احملقق: أنوار التنزيل وأسرار التأويل هـ،1411 هـ(:419ت( ناصر الدي  حبو سعيد عبد اهلل ب  عمر ب  حممد الشريازي البيضاوي )101)
 .149ص/1، ج1ط-بريوت-املرعشلي، دار ذحياء الرتاث العريب حممد عبد الرمح 

َفةَ النـُّْعَمان   م،1111-هـ1411 هـ(:110ت( اب  جنيم املصري؛ زي  الدي  ب  ذبراهيم ب  حممد، )101) ، اأْلَْشَباهُ َوالنَّظَائ ُر َعَلى َمْذَهب  َأب ْي َحن يـْ
 .91ص/1، ج1ط-لبنان-بريوت-دار النتب العلمية

 .321ص/1احمللى باآلثار، ج ،اب  حزم األندلسي :انظر( 110)
، تفسير الجاللين د.ت، هـ(:111تهـ( وجالل الدي  عبد الرمح  ب  حيب بنر السيوطي )144تاحمللي ) حمحدجالل الدي  حممد ب  ( 111)

 .41ص/، ج1ط-القاهرة-دار احلديث
، العزيزالوجيز في تفسير الكتاب  هـ،1419 هـ(:441تب  حممد ب  علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي ) حمحد( حبو احلس  علي ب  112)

 .1101ص/1، بريوت، ج1ط-دمشق-الدار الشامية-دار القلمان داوودي، حتقيق: صفوان عدن



69 

 

ه  مبَْعُرو   ن تراجعوه  فيها ومتسنو فعلينم بعد ما قرب ذنقضاء مدة العدة ح : فََأْمِسُنوُه َّ ايوجه الداللة
  ال يتضررن بطول املدة َوعلينم حن الحىت {َسرُِّحوُه َّ وفارقوه  مبَْعُرو   حو  {،مستحس  عقال وشرعا

   .(113) ن تضروه  لِتَـْعَتُدواح جملرد ىمُتِْسُنوُه َّ ِضرارا  ح

إما حن حالتني جتاه زوجاهتم، ف إحدىفافة ب  األزواج مرم  فل هذه النصوص حن اهلل تعاىل ح :وجه الداللة
 مبعرو  وحس  معاملة يف فلتا احلالتني م  الوفاة والفراق، حما ترك ميسنوه  زوجات هلم، وذما ان بفارقوه 

ري مسمى حجل غذىل  الزوجة معلقة حمجوزة على مفقود ال يعر  حال  وال مال  وسد حبواب األمل يف وجهها
  شيئا ، حيث فنيف مب  ال تعلم عن نواع التعليق الذي هنى اهلل سبحان  عن  م  فان قريبا م  زوجت حشد ح

 [. 231{ ]البقرة: َفاَل مَتِيُلوا ُفلَّ اْلَمْيِل فـََتَذُروَها َفاْلُمَعلََّقةِ  }ال تعاىل:ق

فال متيلوا، حي ع  امرحة فل امليل فترتفوا املستطاع م  القسط فـََتَذُروها حي: اليت ملتم عنها  : وجه الداللة
قول : }فـََتَذُروَها   ،(114)اجلهتني. ال اات زوج وال مطلقة  ذحدىَفاْلُمَعلََّقِة بني السماء واألرض. ال تنون يف 
، زوج هلا فتطلب الزواج، وال هي متزوجة فتستمتع بوجود زوج فاملعلقة{ وهي املرحة اليت ال هي حمّي حي ال

  .(119)وحيجزها الرجل دون حن ميارس مسئوليت  عنها 

عبادة ب  ، ع  (114) وقع ذااالقطعية منع الضرر م  الوقوع، ورفع   يةاإلسالمثانيا : وم  مبادئ الشريعة 
، وع  حيب سعيد (111)ع  النيب صلى اهلل علي  وسلم قال: " ال ضرر وال ضرار "  الصامت رضي اهلل عن 

، (111)م  ضار ضاره اهلل وم  شاق شاق  اهلل  وزاد: )فذفره( قال:اخلدري حن رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم 
)ال ضرر( حي ال يضر الرجل حخاه فينقص  شيئا م  حق  )وال ضرار( فعال بنسر حول  حي ال جيازي م  ضره 

                                                           

الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم  ،م1111-هـ1411 هـ(:120ت( الشيخ علوان؛ نعمة اهلل ب  حممود النخجواين )113)
 .11ص/1، ج1ط-مصر-الغورية-، دار رفايب للنشرالقرآنية والحكم الفرقانية

، احملقق: حممد باسل محاسن التأويل هـ،1411 م(:1114-هـ1332( احلالق القامسي؛ حممد مجال الدي  ب  حممد سعيد ب  قاسم )114)
 .344ص/3، ج1ط-بريوت-يون السود، دار النتب العلمي ع
 .2410ص/9، جد.ط-اليوممطابع حخبار ، الخواطر –تفسير الشعراوي م، 1111هـ(: 1411ت( حممد متويل الشعراوي )119)
حقوق  ه،1404 هـ(:1394حممد رشيد ب  علي رضا ب  حممد مشس الدي  ب  حممد هباء الدي  ب  مال علي خليفة القلموين احلسيين )( 114)

 .41ص/1ج، د.ط-بريوت-املنتب اإلسالمي، بأين، تعليق: حممد ناصر الدي  األلح المحمدي العامصالاإلسالم وحظهن من اإلالنساء في 

 .41سبق خترجي :( 111)
 .41سبق خترجي :( 111)
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العيب بلغ والفسخ مشروع بضارة يف اإليالء والظهار، وهذا حواحلافم وضع لرفع امل، (111)بإدخال الضرر علي  
 .وحنوه

ْرَشاِد اِلْبِ  َفِثري  َعْ   .حقوال موقوفةقوال وما سلف ع  علي وعمر وهذا ححس  األ ذىل  لشَّاِفِعيِّ ِبَسَنِدهِ اَويف اإْلِ
نَـُهَمايُـ  َحيب الزِّنَاِد قَاَل َسأَْلت َسِعيَد ْبَ  اْلُمَسيِِّب َعْ  الرجل اَل جيَُِد َما يـُْنِفُق َعَلى اْمرَحَتِِ  قَالَ  فإاا   .(120) َفرَُّق بـَيـْ

لتفريق للفقد ا على زوجت  لدخول  يف باب الضرر فينون اإلنفاقفان التفريق جائزا  لعدم قدرة الرجل على 
ملسيب حن وع  سعيد ب  االفقد يعدم فل . ألن  والك ؛حوىل م  التفريق بسبب عدم وجود النفقة للزوجة

ني مث تعتد حي  هو فإهنا تنتظر حربع سنزوجها فلم تدر  حميا امرحة فقدت :عمر ب  اخلطاب رضي اهلل عن  قال
  .(121) حربعة حشهر وعشرا مث حتل

د مينع الفقألن  اإلستمتاع، وهو هنا حاصل؛ والعنة لفواترابعا : ذن للمرحة اخلروج م  النناح باجلب 
     االستمتاع والعشرة م  حصلها.

   الرتجيح:

لتفريق ا املالنية وم  وافقهم بأن المرحة املفقود احلقَّ يف طلب ذلي هو ما اهب  واهلل حعلم الرحي الراجح     
غها نتهت مدة الرتبص ومل يعد املفقود يصدر القاضي حنما  ويبلاا حم  زوجها بعد تربص املدة املطلوبة، فإ

بأن تعتد عدة وفاة وبعدها حيل هلا الزواج ذن شاءت، وليس ألحد ذجبارها على البقاء وحيدة تتقلب بني 
  .حجل غري معلومذىل  رارة اإلنتظارشة الفقد وموح

 

 

         

                                                           

ه، 1394هـ(: 1031ت( زي  الدي  حممد املدعو بعبد الرؤو  ب  تاج العارفني ب  علي ب  زي  العابدي  احلدادي مث املناوي القاهري )111)
 .431ص/4، ج1ط-مصر-املنتبة التجارية النربى، فيض القدير شرح الجامع الصغير

، د.ط-، دار احلديثسبل السالم د.ت، هـ(:1112ت)صالح ب  حممد احلسين، النحاليناعيل ب  ؛ حممد ب  ذمسالصنعاين ( 120)
 .304ص/2ج
، 4/121: حخرج  اإلمام مالك يف املوطأ: فتاب الطالق: باب عدة اليت تفقد زوجها: عمر ب  اخلطاب رضي اهلل عن  األثر مروي( 121)

 .(2134ح)
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 الثالث المطلب

  عودة الزوج املفقود:

 عودة املفقود يف القانون العراقي: :األولالفرع 

يف  القضاء مطالبة رفع الضرر عنها تنظر احملنمةذىل  مرهاع زوجة املفقود الداخل هبا شرعا حعندما ترف     
 ة زواج قدمي ( وذهناحجحو  ثبات الزوجيةقرار ذحو  طلبها بعد التثبت م  زوجيتها للمفقود )بعقد نناح رمسي

اا  ا الفقدان حي ذس الطريقة اليت ثبت هبية حالة الفقدان بنفاستمرار التزال يف عصمت  ومل يطلقها، يتأفد م  
حيات  حو  ات فقدان  وعدم ظهور الدليل على وف استمرارمدنيا فتجري الشرطة احمللية التحقيق ب فان املفقود

اا فان ( م  قانون رعاية القاصري ، حما ذ11ة )وتقوم احملنمة باإلعالن عن  بالصحف احمللية وفقا حلنم املاد
مد األسرى واملفقودي  وتعتاحملنمة تسأل آمري تأهيل فإن م  الداخلي م  قوى األحو  املفقود عسنريا

حقيقة ئها و الزوجية والدخول وبقابعد التحقيق وتثبيت ذال ن القاضي ال ينظر بطلب الزوجة جواهبا، حي ح
ضرر الذي التفريق بينهما رفعا للوحينم القاضي ب حالة الفقدان، استمرارحال الزوج، ان  مفقود حقيقة و 

 احليطة، يام ( م  تاريخ احلنم زيادة يفرية )حربعة حشهر وعشرة حبأن تعتد عدة الوفاة التقديصاهبا ويأمرها ح
 تعتد زوجة املفقود بعد احلنم بالتفريق اربعة حشهر وعشرة ايام. -2

( مرافعات ألجراء التدقيقات التمييزية عليها وبعد 301املادة ) ألحنامحمنمة التمييز وفقا ذىل  رساهلاوذ
( 130عاله البالغة ))شاءت. مع العرض ذن العدة ح ناحلنم الدرجة القطعية جيوز هلا حن تتزوج ذ افتساب

وتعترب  يةإلسالمايوم ليست عدة وفاة وان توافقتا يف املدة بل اهنا مدة منصوص عليها يف املصادر الفقهية 
      .دليال على وفاء زوجة املفقود

خر تزوج م  آوجت  خالل عدهتا ما مل تز  ذلي د احلنم بالتفريق فتعود د حيا بعوقد عاجل القرار عودة املفقو 
ي ذاا عاد املفقود قبل دخول الثاين هبا فهي زوجة املفقود العائد والعنس ، حاألولغري عامل حبياة الزوج 

تعود  ا فهناومل يدخل هبما ذاا فان الثاين عقد عليها بعد عدهتا عدم علم الثاين حبياة املفقود، ح صحيح مع
  .(122) األولن  يفرق بينهما وهي لزوجها فإ األولما ذاا تزوجها الثاين وهو عامل حبياة لألول، وح

                                                                                                                                                                                                                    

                                                           

 .)تفريق زوجة املفقود(13/4/1114يف  3914الوقائع العراقية بالعدد املنشور يف  4/4/1114يف  42القرار ( 122)
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 الثاني الفرع

 : يةاإلسالمعودة املفقود يف الشريعة 

فريق القاضي ت قبل انتهاء عدهتا بعدحو  قبل مضي املدة احملددة شرعا  لرتبص املرحة ذاا عاد الزوج املفقود     
دة وبعد مضي وبعد ذنتهاء املدة احملد يقع، ولن  بعد رجوع الزوج املفقود التفريق ملألن  هلا فإهنا زوجت ،

 العدة بعد التفريق، فما حنم هذا التفريق؟ اختلف الفقهاء على عدة آراء:  

 : رجوع الزوج وزوجت  مل تتزوج  األول املسألة

نم حيا  ومل تتزوج الزوجة بزوج آخر بالرغم م  صدور احل املفقودحن  ذاا رجع الزوج ذىل  هاءاهب مجهور الفق
، فهي زوجت  بنناحها ودالزوج املفقذىل  ا، وترجع الزوجةبالتفريق بينهما، ففي هذه احلالة ل  احلق يف مراجعته

 . (123)عقد نناح جديد، فهي زوجت  وهو ححق هبا ذىل  ، حي ال حتتاجاألول

 ن تزوجت زوجت  وقبل الدخول هبا.       بعد ح املفقود ع الزوج: رجو ةالثاني املسألة

فوجد حن زوجت  قد تزوجت بعد عدهتا وقبل الدخول هبا، ففي هذه املسألة ذختلف  ذاا عاد الزوج املفقود
 الفقهاء فيما بينهم على قولني:       

                                                           

َأشَرف  الَمَسال ك  ف ي فقه  إلى  إْرَشاُد السَّال ك د.ت، هـ(:132)ت  الرمح  ب  حممد ب  عسنر البغدادي( شهاب الدي  املالني؛ عبد 123)
، اْلُمَوطَّأ د.ت، ه(:244َماِلِك ْبِ  حََنس  اأَلْصَبِحيِّ )تانظر: و . 49ص-1، ج3ط-مصر-عة مصطفى البايب احلليب وحوالدهمطب َمال ك، اإلمام

مالك ب  حنس ب  مالك ب  عامر األصبحي املدين انظر: . و 11ص-2، جد.ط-بريوت-شار معرو ، دار الغرب اإلسالميحتقيق: الدفتور ب
، باب عدة اليت تفقد زوجها، د.ط-مؤسسة الرسالةحممود خليل، -و  ، احملقق: بشار عواد معر مالك اإلمامموطأ  هـ،1412 هـ(:111)ت 

منصور ب  يونس ب  ذدريس البهويت،   وانظر:. 402ص/1، جروضة الطالبين وعمدة المفتين :النوويو . 439ص-1(، ج1491رقم الباب )
 . 429-421ص/9، جفشا  القناع ع  منت اإلقناع
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، واحلنابلة (124)، والشافعية (129)، واملالنية يف رواية (124): اهب مجهور الفقهاء م  احلنفية األولالقول 
 زوجها وينقطع نناح الثاين.      ذىل  حهنا ترجعذىل  ،(121)، والظاهرية (121)

ن الزوج الثاين وينو  الزوج املفقودذىل  الزوجة ال ترجع نحذىل  القول الثاين: اهب املالنية يف رواية عندهم،
بعد وجت وذن تز مالك رمح  اهلل: " اإلمام غائب بالرتبص واإلعتداد. وقالححق هبا ألهنا خرجت م  نناح ال

                                                      ِعْنَدنَا.                                             األمر وقال َوَاِلَك  (121)"  اذليه األولمل يدخل هبا، فال سبيل لزوجها حو  نقضاء عدهتا، فدخل هباح
قرب اجلمهور ح ذلي آراء العلماء م  املذاهب املختلفة وحدلتهم ظهر للباحث حن ما اهب  وبعد ذستقراء

القا ، وهلذا وليس ط األولوالتفريق القضائي فسخ للنناح  األولالنناح حصال  للزوج ألن  للصواب؛ والك
ا َوبـُُعولَتـُُه َّ َحَحقُّ ِبَردِِّه َّ يف َاِلكَ  {لقول  تعاىل: األوليستمر النناح  [، وألن  221]البقرة:}ِذْن حَرَاُدوا ِذْصاَلح 

، األولها زوجذىل  ال خيرج ع  فون  نناحا  طرح على عقد نناح صحيح بضرب م  اإلجتهاد، لذلك ترجع
  واهلل اعلم. .منها حوالدوخاصة حن  مل يدخل هبا الزوج الثاين بعد وليس عنده 

 ن تزوجت زوجت  ودخل هبا الزوج الثاين. بعد ح حق رجوع الزوج املفقود :ةالثالث املسألة

 ختلف الفقهاء على ثالثة مذاهب:  ا

                                                           

 .31ص/11، جالمبسوط، مشس األئمة السرخسيانظر: ( 124)
 .191ص/4، جالتاج واإلكليل لمختصر خليل ،حبو عبد اهلل املواق املالني انظر: (129)
الحاوي الكبير في فقه  م،1111-هـ1411 هـ(:490( املاوردي؛ حبو احلس  علي ب  حممد ب  حممد ب  حبيب البصري البغدادي، )ت 124)

-لميةد املوجود، دار النتب الععب حمحدالشيخ عادل -، احملقق: الشيخ علي حممد معوض الشافعي وهو شرح مختصر المزني اإلماممذهب 
 .320ص/11، ج1ط-لبنان-بريوت

ت ) ب  حممد ب  قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي حمحدحبو حممد موفق الدي  عبد اهلل ب   ؛اب  قدامة املقدسي :انظر( 121)
 .131ص/1ج د.ط،-بة القاهرة، منتالبن قدامةالمغني م، 1141-هـ1311هـ(: 420

 .321ص/1، جالمحلى باآلثار ،اب  حزم األندلسي :انظر( 121)
درسا[ نقال  م   111-، ]النتاب مرقم آليا، رقم اجلزء هو رقم الدرس شرح الموطأهـ(: 111مالك ب  حنس األصبحي املدين )ت  (121)

-هـ1429هـ(: 111. ومالك ب  حنس ب  مالك ب  عامر األصبحي املدين )ت 14ص/100ج قرص اجملموعة الشاملة املوثوقة املوافقة للمطبوع،
، 1ط-اراتاإلم-ظيب حبو-ل اخلريية واإلنسانية، احملقق: حممد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد ب  سلطان آل هنيان لألعماالموطأم، 2004

م، 2000-ه1421هـ(: 443عاصم النمري القرطيب )املتوىف:  حبو عمر يوسف ب  عبد اهلل ب  حممد ب  عبد الرب ب انظر: . و 121ص/4ج
 .130ص/4، ج1ط-بريوت-دار النتب العلمية، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض، االستذكار
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، وال حيتاج ألولاالذي عاد خيري بني حخذ زوجت  فتنون زوجت  بالعقد  املفقود األول: حن الزوج األولذهب امل
، وهو ما وتنون زوجة للثاين نناح  فان باطال  يف الباط ، وبني حخذ صداقهاألن  طالقهاذىل  الزوج الثاين

 . (131)، وهو مذهب احلنابلة (130)عمر وعثمان رضي اهلل عنهما  ذلي اهب 

يـَِّر بني اء زوجها وقد تزوجت خُ وع  سعيد ب  املسيب ع  عمر رضي اهلل عن : يف امرحة املفقود قال: "ذن ج
 ترجع مرحت  اعتدت حىت حتل مثختار الصداق فان على زوجها اآلخر وذن اختار احفإن مرحت  وبني صداقها ا

 . (132) ستحل م  فرجها"ن هلا م  زوجها اآلخر مهرها مبا حوفا األولزوجها ذىل 

ثاين، وال ختيري ححق بزوجت  م  ال املفقود األولن الزوج حذىل  عندهم املذهب الثاين: اهب الشافعية يف اجلديد
 هلا بدليل: 

زوجيت  لن   باق على األولن ننحت فالزوج بَان الزوج حيا  بعد حندهم: ِذاا روى ع  الشافعية يف اجلديد ع
 . (133)ال يطؤها حىت تعتد م  الثاين 

" ألولان التخيري خمالف للقياس "َوالقياس حهنا باقية على نناح حمحد قالوا ذ اإلماموبعض متأخري حصحاب 
(134)    . 

الك العائد م  الغياب و  األولن الزوج الثاين ححق بالزوجة م  الزوج حذىل  املذهب الثالث: اهب املالنية
مل يدخل و ح بعد دخول الثاين عليها، بدليل: )قَاَل َماِلٌك: وذن تزوجت بعد ذنقضاء عدهتا فدخل هبا زوجها

                                                           

 هـ،1422 :هـ(121 ت) ب  عبد احلليم ب  عبد السالم ب  عبد اهلل ب  حيب القاسم ب  حممد حمحدتقي الدي  حبو الَعباس  ة؛اب  تيمي( 130)
 .41/ص1، ج1ط-دار عامل الفوائد، حممد عزير مشس حتقيق:، جامع المسائل البن تيمية

ب  قدامة املقدسي  حمحدمشس الدي ؛ عبد الرمح  ب  حممد ب  انظر: . و 134ص/1ج، المغني البن قدامة ،اب  قدامة املقدسيانظر:  (131)
تاب دار الن، حشر  على طباعت : حممد رشيد رضا صاحب املنار، ن المقنعالشرح الكبير على مت د.ت، هـ(:412اجلماعيلي احلنبلي )ت 

-هـ1419 هـ(:1243 مولدا مث الدمشقي احلنبلي )ت بأىن. ومصطفى ب  سعد ب  عبده السيوطي شهرة، الرحي123ص/1، جد.ط-العريب
  .910ص/9، ج2ط-ياإلسالماملنتب ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى م،1114

( األثر مروي ع  عمر ب  اخلطاب رضي اهلل عن : حخرج  البيهقي يف السن  النربى: فتاب العدد: باب م  قال بتخيري املفقود ذاا قدم 132)
 (.19111)، ح 1/444بينها وبني الصداق وم  حننره: 

وت، بري -لبايب احلليب، دار املعرفةطبعة ا، مالسراج الوهاج على متن المنهاجد.ت، هـ(: 1331( العالمة حممد الزهري الغمراوي )ت 133)
 .494ص/1ج
احملقق: ، مجموع الفتاوى م،1119-هـ1414 :هـ(121 تب  عبد احلليم ب  تيمية احلراين ) حمحدتقي الدي  حبو العباس  ة؛ب  تيمي( ا134)

 .914/ص20ط، جد.-العربية السعوديةاململنة -املدينة النبوية-امللك فهد لطباعة املصحف الشريفجممع ، عبد الرمح  ب  حممد ب  قاسم
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 . وهذا ححب ما مسعت ذيل يف هذا. وع (139) عندنا(األمر قال مالك: والك  اذليه األولفال سبيل لزوجها 
مل و ح سعيد ع  عمر ب  عامر ع  محاد ع  ذبراهيم ع  علي رضي اهلل عن  فان يقول هو ححق هبا دخل

 . (134)يدخل هبا 

 الرتجيح: 

ى املرحة م  الرجل الثاين بين علحصحاب املذهب الثالث، فزواج  ذلي الراجح واهلل اعلم هو ما اهب      
من  مث عقد  عتدت املرحة، وحاألولعلى قرار القاضي الشرعي مبوت الزوج  بناء األولم  الزوج  ذنتهاء عالقتها

ه، والدعليها الزوج الثاين عقد زواج صحيح ودخل هبا دخوال شرعيا صحيحا، ورمبا حتمل من  وتنون اما أل
 األولزوجها  ذىل يلغى فل الك، وترجع األولن  بعد ظهور الزوج تبقى مع  سنني، فليس م  املعقول حو 

فأي   ألولادفاعا ع  حقوق الزوج  األولاا قلنا برجوع الزوجة لزوجها ، فإن  مل حيدث شيء مع هذه املرحةوفأ
لها ن احلياة الزوجية اليت تعيشينها اآلن مع الزوج الثاين فهل هي جمرد سلعة لني نقول هلا: ذ حقوق املرحة؟

حخريا من ؟ و  حوالدزوج الثاين ذاا فان لديها م  ال داألوال، وما هو مصري األولملغاة، وعليك الرجوع للزوج 
 ليس هو تزوج زواجا صحيحا ودخل بامرحةفاي  حقوق الزوج الثاين؟ ح األولذاا فنا ندافع ع  حقوق الزوج 
ة م  اجل ن حياتك هذه فلها ملغيمنها، فهل م  املعقول حن نقول ل  ذ والدحتل ل  شرعا، ورمبا حصبح حبا أل

اي  حقوق ؟ اعتقد ان حي رحيي خيالف هذا الرحي الذي رجحناه سيؤدي بعدم زواج ، ذاا األولحق الزوج 
هنيار يف ض لألمعر سرة وبيتا، وهذا البيت حي رجل ال يقبل حن يتزوج امرحة ويبين معها حألن  زوجة املفقود،

حاب املذهب حص البت  بزوجت ، فلهذا يرى الباحث حن الراجح هو ما اهب ذلي ومط األولحلظة ظهور الزوج 
 . دحوالهذا م  ناحية ذاا فان الزوج املفقود قد ذختفى بإرادت  ومل ين  عنده  الثالث، واهلل حعلم.

 حوالدنده غياب  وفان عحو  الغائب معذورا ومل ين  بإرادت  فقدهحو  حما م  ناحية حخرى ذاا فان الزوج املفقود
. حعتقد حن  رادت   فقدان  حوغياب  فان خارجا  ع  ذألن ؛؟ ما دمنا نتنلم ع  احلقوقاألولفأي  حقوق الزوج 

  يفم  األصوب حن  ذاا وجدت مثل هذه احلالة حن ينون اخليار بيد املرحة، ختتار م  تشاء م  الزوجني، إلهنا 
صاحل ك حخذا باملوال م  الزوجني، وقد تزوجت زواجا  صحيحا  مع فال الزوجني. حوالدفلتا احلالتني هلا 

                                                           

المنتقى شرح  هـ،1332 هـ(:414( حبو الوليد سليمان ب  خلف ب  سعد ب  حيوب ب  وارث التجييب القرطيب الباجي األندلسي )ت 139)
 .13ص/4، ج1ط-جبوار حمافظة مصر-، مطبعة السعادةالموطإ

 .134ص/4، جاالستذكار القرطيب، حبو عمر :انظر( 134)
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الغائب، و ح ن  مل يرد نص صريح ال م  النتاب وال م  السنة يف حنم رجوع الزوج املفقوداملرسلة، وخاصة ح
   جتهاد، واهلل حعلم.                                                      ذمنا فالم الفقهاء فل  ذ
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 المبحث الثالث

 الزوجينالحبس وأثره في التفريق بين 

 موقف القانون العراقي م  التفريق حلبس الزوج:   :المطلب األول

الشخصية العراقي على حن  جيوز للزوجة طلب التفريق  /حوال ( م  قانون األحوال43نصت املادة ) فقد     
 عند توافر ححد األسباب اآلتية:    

 إلنفاقا، ولو فان ل  مال تستطيع أفثرذاا حنم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنوات ف-1
 من .    

حلق للزوجة احملبوس  تعطي ااألوىلاملادة الثالثة واألربعون م  املواد اليت تعطي للزوجة حق التفريق فالفقرة 
لتفريق بعد وتطلب اتساب هذا احلنم الدرجة القطعية، فوح أفثرزوجها بعقوبة مقيدة ملدة ثالث سنوات ف

 م  األوىلة قد الغى الفقر  فردستان العراق  ذقليم قليميف اإل على حبس الزوج واملشرع مرور ثالث سنوات
عطى املرحة حق التفريق بعد مضي سنة على سج  الزوج ولو فانت مدة حنم  قد عدل املدة وحو  43املادة 

ة حق طلب عطى الزوجالقانون القدمي حألن  ؛مالئمة م  القانون القدمي حفثرثالث سنوات فالتعديل اجلديد 
 ، فقد قلل املدة م  سنتني(131)التفريق مبجرد صدور احلنم على الزوج وهنذا احلنم بالنسبة للفقرة الثانية 

ا هو شائع يف عفو فمحو  ن  ولرمبا يصدر افراج؛ ألصاب يف الكنة عند اهلجر خبال  التعديل فقد حسذىل 
 . (131)املناسبات العامة مثل األعياد حيث يصدر في  عفو للمحنومني 

ن  م  األفضل للقانون العراقي حن يراعي بعض املواد القانونية اليت تعطي للزوج احملبوس احلق ويرى الباحث ذ
للزوج  من  حن ينونسبوع فل شهري  ونصف فم  األفضل مراعاة هذا الزوج فم  امل  ملدة ححهليف زيارة 

فيا  لسد الفراغ عند   قد ينون فاحهلذىل  من ، والفرتة اليت يذهب فيها احملبوس اإلنفاقمال تستطعيع الزوجة 
هذه الزوجة طبعا  وهذه الدرجات متفاوتة ولن  جيب حن ينون هناك حبث ودراسة يف املوضوع إلن  بإعتقادي 

                                                           

ا يف القانون من  هذ اإلنفاق، ول  مال تستطيع اإلقامةبال عذر مشروع، وذن فان الزوج معرو   أفثرالزوج زوجت  مدة سنتني ف ( ذاا هجر131)
طيع بال عذر مشروع ولو فان الزوج ل  مال تست أفثرفقد اتى هبذا التعديل: )ذاا هجر الزوج زوجت  مدة سنة ف القانون الجديدالقدمي. حما 

 من (. اإلنفاق
 األحوالي من التعديالت التي أجريت على قانون اإلسالمموقف الفقه م، 2011-ه1432بلبيتاين:  سعدالدي  مال عبد اهلل: انظر( 131)

جامعة -ذشرا : مجال حممد فقي رسول باجالن، حطروحة دفتوراه، فلية العلوم اإلسالمية ،دراسة مقارنة-كردستان العراق  إقليمالشخصية في 
 .223، صد.ط-العراق-حربيل-صالح الدي 
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جيب حن ينون هناك   ،حهلحن الزوج احملبوس ملدة ثالث سنوات وفقا  لتلك املواد اليت تعطي  احلق يف مراجعة 
  فإننا حهلاحلق للزوج احملبوس مراجعة  قانون خاص هلذا النوع م  احلنم. حما ما يتعلق باملواد اليت ال تعطي

م  عد مضي سنة م  حنم  ولو فان مدة حنمع القانون العراقي يف حن ينون حق التفريق للزوجة ب نتفق
نة، هذا واهلل بالتفريق بعد س حيضا  ثالث سنوات، وهذا يتفق مع املذهب املالني الذي يعطي للزوجة احلق 

 حعلم.
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 المطلب الثاني

 ي م  التفريق حلبس الزوج:  اإلسالمموقف الفق  

    تعريف احلبس :األولالفرع 

قال ُحِبس وي، حبس الدابة على غري علفحو  حبس اهلواء ، يقالوحبس مصدر حبستحوال : احلبس لغة : 
يل حبس  وذاا ق وذاا حبس الرجل الرجل، م  اخلروج ويقال ححبس القط حي منع ، وَحَبَس اللِّصَّ ، حىتَّ قتل

ْحبِ ، حيبس قيل ححبس ألن  فعل ب  فعال عرض  ب 
َ
ْحِبس: موضعان للمحبوس، فامل

َ
س ينون ِسْجنا  واحلَْبس وامل

ْزَرفة[  جُيَْعل يف سبيل اهلل. واحلِباس: شيء حُيَْبس ب  حنو وينون فعال  فاحلَْبس. واحلَبيس: الَفَرس:
َ
احلِباس يف ]امل

احيضا  ويقال ، حيبس ب  فضول املاء بَّة : حبست الشَّْيء ححبس  حبسا ِذاا منعت  َع  احلَْرََفة. وححبست الدَّ
     .(131) َحِبيس ا فـَُهَو حمبس وحبيس ذحباسا ِذاا جعلت 

لسج : املنان وا. يقال سجنت  سجنا   وهو احلبس. ،السني واجليم والنون حصل واحدَسَجَ ( لغة : )الِسْجُ  و 
ِذيَلَّ ممَّا  بِّ السِّْجُ  َحَحبُّ رَ  السَّاَلُم: }قَالَ يف ِقصَِّة يُوُسَف َعَلْيِ   قَاَل اللَُّ  َجلَّ ثـََناؤه. نسانيسج  في  اإل

   [.33{ ]يوسف:ذلي يَْدُعوَنيِن 

                                                           

-دار العلم للماليني، احملقق: رمزي منري بعلبني، جمهرة اللغة م،1111 هـ(:321( حبو بنر حممد ب  احلس  ب  دريد األزدي )ت131)
، احملقق: حممد إصالح المنطق م،2002-هـ1423 هـ(:244السنيت؛ حبو يوسف يعقوب ب  ذسحاق )تاب   .211ص/1، ج1ط-بريوت

، صالح المنطقإترتيب  ه،1412 هـ(:244اب  السنيت االهوازي)تانظر: . و 21ص/1، ج1ط-بريوت-مرعب، دار ذحياء الرتاث العريب
 م،1111 . وحممود السعران:120ص/1، ج1ط-مشهد-اإلسالمية ذيرانحس  بنائى، جممع البحوث  رتب  وقدم ل  وعلق علي : الشيخ حممد

 هـ(:321حبو بنر حممد ب  احلس  ب  دريد األزدي )تانظر: و  .121ص/1، ج2ط-القاهرة-، دار الفنر العريبعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي
حبو الفتح عثمان ب  جين املوصلي انظر: . و 124ص/1، ج2ط-القاهرة-منتبة اخلاجني، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، شتقاقاإل د.ت،

جالل الدي  السيوطي؛ انظر: . و 90ص/2، ج1ط-لبنان-، دار النتب العلمية بريوتسر صناعة اإلعراب م،2000-هـ1421 هـ(:312)ت
 .339ص/1، ج1ط-بريوت-تب العلمية، دار النالمزهر في علوم اللغة وأنواعهام، 1111-هـ1411هـ(: 111عبد الرمح  ب  حيب بنر )ت

اق ، احملقق: عبد الرز فقه اللغة وسر العربيةم، 2002-هـ1422هـ(: 421عبد امللك ب  حممد ب  ذمساعيل حبو منصور الثعاليب )توانظر: 
 د.ت، هـ(:214حبو حممد عبد اهلل ب  مسلم ب  قتيبة الدينوري )تانظر: . و 214ص/1، ج1ط-بريوت-ذحياء الرتاث العريبدار املهدي، 

معجم م، 1111-هـ1411الشيخ بيت اهلل بيات: انظر: و  .431ص/1دمشق، ج-مد جاسم احلميدي، وزارة الثقافة، حقق : حممالجراثي
 .24ص/1، ج3ط-ذيران-قم-اإلسالميؤسسة النشر م، 1ط-القاهرة-منتبة اخلاجني، الفروق اللغوية الحاوي لكتاب ابي هالل العسكري

مهدي املخزومي،  .، احملقق: دكتاب العيند.ت، هـ(: 110  عمرو ب  متيم الفراهيدي البصري )تب حمحدحبو عبد الرمح  اخلليل ب  انظر: و 
 .190ص/3ج د.ط،-ذبراهيم السامرائي، منتبة اهلالل .د
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 ، ويقال: َحَنمَ (140) وَحبس  يف سج  احلبُس. والَسْجُ  بالفتح املصدر. وقد َسَجَنُ  َيْسُجُنُ : حي حَبَس 
  .(141)القاضي على اجملرم بالسِّج  

      م  الناحية اللغوية حن السج  واحلبس مبعىن واحد. لنا وبذلك يتبني

ُع ُ  : قليل م  العلماءصطالحا  ثانيا : احلبس ذ  ِمَ  التََّصرُِّ  م  عرَّ  احلبس، فَاحْلَْبُس ُهَو: تـَْعِويُق الشَّْخِص َوَمنـْ
يِنيَِّة وَ ذىل  َواخْلُُروجِ بِنَـْفِسِ   َيان  َخاص  ُمَعد  ِلَذِلَك، َولَْيَس ِمْ  َلَوازِِم ِ اإلجتماعية َحْشَغالِِ  َوُمِهمَّاتِِ  الدِّ  اجلَْْعل يف بـُنـْ

    .(142)اْلَمْسِجِد َحْبٌس حو  َبل الرَّْبُط بِالشََّجرَِة َحْبٌس، َواجلَْْعل يف اْلبَـْيتِ 

 .(143)َحْشَغاِلِ  َوُمِهمَّاتِِ  ذىل  بقول : اْلَمْحُبوُس هو الذي ُمنع َعْ  اخْلُُروجِ  وعرف  الناساين

 ﴿ل  تعاىلف )علي  السالم( عند قو فلمة السج  يف القرآن النرمي يف قصة سيدنا يوسذىل   وقد وردت اإلشارة
وفانت هذه اآلية حول رؤيا  ،[31]يوسف:﴾ ُمتَـَفرُِّقوَن َخرْي؟ حَِم اهللُ الَواِحُد الَقّهار يَا َصاِحيَبِ الّسْج  ححَْربَابٌ 

 ...لي ذقَال َرّب السجُ  حَحبُّ ذيلَّ ممّا يَْدُعونـَيَن  ﴿لسيدنا يوسف )علي  السالم(، وقول  تعاىل حيضا:
 [.33]يوسف:﴾

 

 

 

 

                                                           

 ،ب  فارس ب  زفريا حمحد :وانظر. 2123ص/9الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج ،حبو نصر ذمساعيل ب  محاد اجلوهري الفارايب: انظر( 140)
المحكم والمحيط م، 2000-هـ1421 (:هـ491)تحبو احلس  علي ب  ذمساعيل ب  سيد املرسي انظر: . و 131ص/3معجم مقاييس اللغة، ج

: حبو احلس  علي ب  ذمساعيل ب  سيد املرسي انظرو . 44ص/1، ج1ط-بريوت-هنداوي، دار النتب العلمية، احملقق: عبد احلميد األعظم
انظر: . و 331ص/3، ج1ط-بريوت-دار ذحياء الرتاث العريب، احملقق: خليل ذبراهيم جفال، المخصصم، 1114-هـ1411هـ(: 491)ت

 .11ص/2، ج1ط-عامل النتب، كتاب األفعالم، 1113-هـ1403: هـ(919تاع الصقلي؛ علي ب  جعفر ب  علي السعدي )اب  القط
، 1ط-القاهرة-، عامل النتباللغوي دليل المثقف العربيمعجم الصواب  م،2001-هـ1421 م(:2003خمتار عمر ) حمحد( الدفتور 141)

 .431ص/1، ج2134باب 
 .212ص/14املوسوعة الفقهية النويتية، ج ،اإلسالميةن ؤو وزارة األوقا  والش: انظر( 142)
 .114ص/1بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ج ،الناساين احلنفي :انظر( 143)
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 الثاني الفرع

  الزوجني للحبسحقوال الفقهاء يف التفريق بني 

الت التفريق م  زوجها بسبب حبس  مهما ط القضاء طالبةذىل  : ال حيق للمرحة حن ترفع حمرهااألولالقول 
حلنفية ا ذلي وهذا ما اهب  بغري عذر حم مدت ، ولو حلقها الضرر بسبب الك، وسواء فان حبس  بعذر

  .(144) والشافعية والظاهرية

ذىل  مرهاححن لزوجة احملبوس ذاا تضررت م  حبس زوجها حن ترفع ذىل  واحلنابلةالقول الثاين: اهب املالنية 
  .الفتاوى بعض احلنابلة يف بعضذال ومل يصرح بذلك  ،(149)القاضي طالبة التفريق بينها وبني زوجها 

    :حدلة الفريقني

ني زوجها احملبوس مبا بينها وب: استدل احلنفية والشافعية على عدم جواز طلب املرحة التفريق األولحدلة الفريق 
        يلي:

 مبا روي ع  املغرية ب  شعبة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم: "امرحة املفقود امرحت  حىت يأتيها-1
  .(141)رجع نتظار حىت يحوىل باإل واحلبسوذاا فان هذا يف امرحة املفقود فاليت غاب عنها زوجها  ،(144)البيان"

 سلم:و  الزوج فقط م  حديث رسول اهلل صلى اهلل علي  ذال  ذيقاعحن الطالق ال ميلك  األصلب األخذ-2
   .فال ميلن  القاضي ،(141)"الطالق مل  حخذ بالساق"

                                                           

البناية  م،2000-هـ1420 هـ(:199تب  حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدي  العيىن ) حمحدب  موسى ب   حمحدحبو حممد حممود ب  انظر: ( 144)
حبو عبد اهلل اب  الشيخ مشس الدي  اب   ؛حفمل الدي انظر: . و 344-391ص/1، ج1ط-لبنان-بريوت-، دار النتب العلميةشرح الهداية

روضة  النووي، :وانظر. 141ص/4ج د.ط،-بريوت-دار الفنر عناية شرح الهداية،الد.ت، هـ(: 114تالشيخ مجال الدي  الرومي البابريت )
 .1/314احمللى باآلثار، جاب  حزم األندلسي، وانظر: . 400ص/1الطالبني وعمدة املفتني، ج

الفواكه الدواني م، 1119-هـ1419هـ(: 1124تب  غامن )حو غنيم( ب  سامل اب  مهنا، شهاب الدي  النفراوي األزهري املالني ) حمحد( 149)
 .42ص/2، جد.ط-بريوت-، دار الفنرعلى رسالة ابن أبي زيد القيرواني

 .41سبق خترجي : ( 144) 
 .441، ص1ط-عمان-، دار الفنرالشخصية األردني األحوالشرح قانون  م،1111-ه1411 ( السرطاوي؛ د. حممود علي:141)
 .41سبق خترجي :( 141)
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ْقٌل عنهم جبواز نحو  فعٌل م  الصحابةحو  سنِة نبي  صلى اهلل علي  وسلم،حو  يردَ نصٌّ م  فتاب اهلل مل-3
  .فلم يوجد ما يصح حن يبىن علي  التفريقالغيبة، حو  التفريق ألجل احلبس

 طالقحو  : هي امرحة ابتليت فلتصرب حىت يأتيها موتقال رضي اهلل عن  عليالزيدية مبا روي ع   واستدل-4
     .(190)نتظار حبق الزوجة احملبوس زوجها حوىل فاإل .(141)

 تطليق حن  ملا فان املناط يفذال  مالك التطليق حلبس الزوج، اإلمامحدلة الفريق الثاين: ال يوجد يف مذهب 
ند احلنابلة هو ع أفثريف مذهب املالنية ومدة ستة حشهر ف أفثرالقاضي الزوجة لغيبة زوجها عنها مدة سنة ف

زوجة  ومتحقق يف زوجة احملبوس، فال خيتلف حال هذا املعىن موجودفإن تضرر الزوجة م  بـُْعِد زوجها عنها 
ا عنها زمن ا طويال  حمٌر في  ذحلاق الأفثرف سنةاحملبوس ع  حال زوجة الغائب  ضرر ، يف حن َمقاَمها وزوجها بعيد 

بب التفريق عندهم بسبب احلبس هو الضرر الواقع على الزوجة بسهبا يف األعم األغلب ولذلك ينون مبىن 
وجها، ز التفريق عندهم بسبب احلبس هو الضرر الواقع على الزوجة بسبب حبس  ولعل ،(191)حبس زوجها 
 زوجة احملبوس، ِعلَّة الضرر وفيف تتحقق يفذىل  اآلتية م  حقوال فقهاء املالنية واحلنابلة تشري ولعل النصوص

ف ليعزل  ع  اا حل"احلاصل حن  ذحوال : يقول الدسوقي:  وفيف تنون سبب ا للتفريق، وم  حقواهلم ما يلي:
العبادة  حدامحو  ترك وطأها ضررا  م  غري حلفحو  حلف ال يبيت عندهاحو  زوجت  زمنا حيصل هبا ضررها

تهاد يف الطالق جم جيتهد يف طالقها علي  ومعىن اإلاحلاففإن وتضررت الزوجة م  ترك الوطأ وحرادت الطالق 
ذاا طالت مدة  الذعلي  ان جيتهد يف ان يطلق علي  فورا  بدون حجل، وال يطلق على م  ترك الوطأ لغيبت  

ل البد م  الزيادة السنتان والثالثة ليست بطول ب (193)ب  عرفة ويقول ا .(192)" فثرأالغيبة والك فسنة ف
                                                                               .ن ختشى الزنا على نفسها ويعلم الك منها وتصدق يف دعواه حيث طالت مدة الغيبةعليها وال بد ح

حنَّ تضرر الزوجة م  ترك زوجها الوطء ألي سبب م  األسباب ِعلٌَّة جتيز  األولوالشاهد يف فالم الدسوقي 

                                                           

 .41( سبق خترجي :141)

 .201ص/3سبل السالم، ج ،الصنعاين: انظر( 190)
التفريق م، 2009-هـ1424 عباس صاحل حبو عيسى: . وحممود411ص/9مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل، ج ،احلطاب الرعيين: انظر( 191)

ملاجستري يف الفق  لة ارسا، ي، والمعمول به في المحاكم الشرعية في الضفة الغربيةاإلسالمبين الزوجين بسبب حبس الزوج، في الفقه 
 .92صد.ط، -فلسطني-فلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلستور مروان القدومي،  ذشرا : الدف والتشريع،

 .431ص/2حاشية الدسوقي على الشرح النبري، جاب  عرفة الدسوقي املالني، : انظر( 192) 
ائة الثامنة  العامل املبعوث على رحس امل اإلسالمالعالمة احملقق القدوة النظار حبو عبد اهلل حممد ب  حممد ب  حممد الورغمي شيخ  اإلمام( هو 193)

ريقية، قد عر  لو رغمة قرية م  حفذىل  فما قال السيوطي يف نظم ، املالني عامل املغرب الشهري املعرو  باب  عرفة، ويسمى الورغمي، نسبة
 ه باجلد واالجتهاد واملطالعة واملذافرة، وقد حّلف تآليف عجيبة فمختصره الفقهي الذي مل يسبق ب  يف هتذيب   منذ صغر 
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فسها الزنا ن وتضررت الزوجة وخشيت على أفثرطلب التفريق، ويف فالم  الثاين حن الغيبة ذاا طالت سنة ف
   .(194) احملبوسّعلة جتيز التفريق وفالمها ينطبق على الزوج 

، للقاعدة (199)ضرر وال ضرار م  ضار ضره اهلل وم  شاق شق اهلل علي   : الملسو هيلع هللا ىلصالرسولثانيا : واستدلوا بقول 
  ، والدليل يف هذا النالم، ومين  ذزالة هذا الضرر بالتفريق(191): جتب ِذزَالَت  ، َحي(194)الفقهية )الضرر يزال( 

ا للوطء الذي قد ينتج عن  الضرر املنشئ    للزنا.فون احملبوس تارف 

وحصول الضرر للزوجة برتك الوطء مقتض للفسخ بنل حال سواء فان بقصد م  ثالثا : قال اب  تيمية: 
  .(191)حوىل للفسخ بتعذره يف اإليالء ذمجاعا  بغري قصد ولو مع قدرت  وعجزه فالنفقة و  حم الزوج

 باحث حن  ال حجةواحلنابلة يرى الوبعد النظر يف حدلة الفريقني احلنفية والشافعية والفريق اآلخر املالنية 
   للحنفية والشافعية يف منعهم، والك لألسباب التالية:

 ،(191) احلديث؛ فما افر الصنعاين، ضعيفألن  الذي استدلوا ب  ساقط، والك األولحوال : ذن الدليل 
      وبذلك ال ينتهض حجة لقوهلم.

                                                           

ألصل ا  ومجع  وححباث  الرشيقة وحدوده األنيقة،  وتأليف  يف املنطق في  م  القواعد والفوائد على صغر جرم  ما يعجز عن  الفحول ، وتأليف  يف
احلديثية والقرءانية واحلنم الشرعية، ولد سنة ست عشرة وسبعمائة ، وتفق  ببالده على قاضي اجلماعة حيب عبد اهلل ب  عبد  إلي ي  وغريمها م  حم

السالم اهلواري شارح اب  احلاجب الفرعي ،وعن  حخذ األصول وقرح القراءات على حيب عبد اهلل حممد ب  حممد ب  حس  ب  سالمة األنصاري، 
 وسوعات العلمية النافعة منها : املختصر النبري، يف الفق ، وخمتصر الفرائض للحويف، واملختصر الشامل، يف علم التوحيد،قد صنف بعضا م  امل

.ول  ألخرىاواحلدود الفقهية، واملبسوط، يف علم الفق ، يف سبعة جملدات، والطرق الواضحة يف عمل املناصحة، وغري =  =الك م  التآليف 
فثرة دوهنا جامع لغالب حمهات املذهب والنوازل والفروع الغربية و حو  ي فتاب يف الفق  مساه املختصر يبلغ عشرة حسفارحيضا فما قال السخاو 

 هـ.103مجادى الثانية عام  20البحث، تويف اب  عرفة  يف 
 .93التفريق بني الزوجني بسبب حبس الزوج، ص ،حممود عباس صاحل حبو عيسى :انظر( 194)
 .41خترجي :سبق ( 199)
-، دار النتب العلميةاألشباه والنظائر م،1111-هـ1411 هـ(:111تتاج الدي ؛ عبد الوهاب ب  تقي الدي  السبني )انظر: ( 194)

األشباه والنظائر م، 1110-هـ1411هـ(: 111تجالل الدي  السيوطي؛ عبد الرمح  ب  حيب بنر )انظر: . و 41ص/1، ج1ط-بريوت
 .1ص/1، ج1ط-بريوت-ةدار النتب العلمي، للسيوطي

التحبير شرح التحرير  م،2000-هـ1421 هـ(:119ت( عالء الدي  حبو احلس  علي ب  سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي )191)
. 3144ص/1، ج1ط-الرياض-السعودية-حمحد السراح، منتبة الرشد، احملقق: د. عبد الرمح  اجلربي ، د. عوض القرين، د. في أصول الفقه

 .331ص/1، ج2ط-القاهرة-، دار السالمدراسة المذاهب الفقهيةإلى  المدخل م،2001-هـ1422 علي مجعة حممد عبد الوهاب:نظر: او 
الفتاوى الكبرى البن م، 1111-ه1401هـ(: 121تب  عبد احلليم ب  تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي ) حمحد( تقي الدي ؛ حبو العباس 191)

 قياحلنبلي الدمش ب  عبد احلليم ب  تيمية احلراين حمحد: تقي الدي  حبو العباس انظر. و 412ص/9، ج1ط-، دار النتب العلميةتيمية
 .211ص/4ج، 1ط-د.ن ع : حممد ب  عبد الرمح  ب  قاسم،طب، اإلسالمالمستدرك على مجموع فتاوى شيخ هـ، 1411هـ(: 121ت)
 .201/ص3( انظر: الصنعاين: سبل السالم، ج191)
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 ،(140) املوايل وحسيادهم، ويدلُّ على الك مناسبة احلديثالدليل الثاين الذي استدلوا ب  فهو يف حق ثانيا : 
ن يفرق بيين ريد حوهو يحن  حتى النيبَّ صلى اهلل علي  وسلم رجٌل فقال: يا رسول اهلل ذن سيدي زوجين حمت  

 مث حمت م يزوج عبده م  فقال: يا حيها الناس ما بال ححدف املنرب-اللَُّ  َعَلْيِ  َوَسلََّم  َصلَّى-النَّيبُّ وبينها فصعد 
َا الطَّاَلُق ِلَمْ  َحَخَذ بِالسَّاقِ "فرق بينهما ن ييريد ح   .(141) "ذمنَّ

دة تنون دوم ا املستجاألمور ألن  ذن الدليل الثالث الذي استدلوا ب  ال ينتهض ُحجَّة لقوهلم، والكثالثاُ: 
حو  ي  وسلمسنة نبي  صلى اهلل علحو  رْد نصٌّ م  فتاب اهللشرعي، وليس معىن حن  ذن مل يَ  حنمذىل  حباجة

   جدَّة.املستاألمور يف  ألحنامافعل م  الصحابة حنَّ  ليس هناك ُحْنم، فبذلك تتعطَّل النثري م  

       جمتهد فال ذلزام في . قول رضي اهلل عن  عليرابعا : واستدالل الزيدية بقول 

لحبس ل  باألخذ واهلل حعلم هو قول املالنية واحلنابلة القائلني جبواز التفريقاألوىلويبدو للباحث حن الراجح و 
شية الوقوع خ ِلَما يف قوهلم م  حتقيق  للمصلحة ورفع للضرر الواقع على الزوجة نتيجة بعد زوجها عنها والك

 .يزال( )الضرر و ضرار(ضرر وال  )ال القاعدة الفقهيةذىل  ذستنادا  يف الزنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .114ص/2، جالشليبتبيني احلقائق شرح فنز الدقائق وحاشية  ،الزيلعي احلنفيفخر الدي  ( 140)

 .41: ( سبق خترجي 141)
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 المطلب الثالث

 منااج ع  حنم احملنمة يف التفريق حلبس الزوج.

الشخصية العراقي على حن  جيوز للزوجة طلب التفريق  /حوال ( م  قانون األحوال43نصت املادة ) فقد     
 عند توافر ححد األسباب اآلتية:      

 إلنفاقا، ولو فان ل  مال تستطيع أفثرللحرية مدة ثالث سنوات فذاا حنم على زوجها بعقوبة مقيدة -1
     من .  

ى التنفيذ بعد مضي سنة عل أفثرالتعديل: ذاا حنم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنوات ف
 . من  اإلنفاقولو فان ل  مال تستطيع 

 النمااج:     

يد: حسني صاحل ذبراهيم، املأاون الشخصية يف دهوك برئاسة احلافم الس تشنلت حمنمة األحوال-1
 القضاء باسم الشعب وحصدرت قرارها اآليت:ب

 م(.  -ز( و )د-ي(، وفيالها احملاميان: )ح-ز-املدعية: )ع

 م(، حمنوم مودع يف مديرية ذصالح النبار يف دهوك. -ع-املدعى علي : )ك

     -القرار:

  م عية بأن املدعى علي  هو زوج موفلتها الداخل هبا شرعا  مبوجب عقد الزواج الصادراألدعاء وفيال املد
مقيدة  بعقوبةالشخصية، ونظرا  لصدور حنم على املدعى علي  م  حمنمة جنايات دهوك  حمنمة األحوال

م  سنة، لذا طلبا  حفثر( عقوبات وقد مضى على تنفيذ احلنم 404وفق املادة ) للحرية بالسجن المؤبد
/حوال ( ححوال الشخصية املعدل وحتميل  43للمادة ) ذستنادا  دعوة املدعى علي  للمرافعة واحلنم بالتفريق بينهما 

ني، وقرار احلنم طالع على عقد زواج املتداعياملرافعة احلضورية العلنية، واإل املصاريف وحتعاب احملاماة وبنتيجة
م( بالسج  املؤبد -ع-ة جنايات دهوك املتضم  احلنم على املدان )ك(، الصادر م  حمنم444الرقم )

/ز( عقوبات واملنتسب الدرجة الدرجة القطعية، وألقرار املدعى علي  بالزوجية والدخول 404/1وفق املادة )
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طعية وفق املادة م  سنتني ع  ق حفثروالبنوة وبنون  حمنوما  بالسج  املؤبد ومضى على تنفيذ احلنم حبق 
( وحن  يرفض التفريق، وألقرار املتداعيني بعدم وقوع طالق سابق بينهما، وألقرار املدعية بأهنا حبالة طهر 404)

ريق، املتضم  ذصرار املدعية على التف جتماعي وغري حامل وم  اوات احليض املنتظم، وتقرير البحث اإل
 تربر وحيث حن م  األسباب القانونية اليتولتنازل املدعية ع  مهرها املؤجل والنفقة املاضية ونفقة العدة، 

ومضي  فثرأللزوجة طلب التفريق القضائي )ذاا حنم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنوات ف
/حوال / ححوال الشخصية املعدل( ولتوافر الشروط القانونية اليت تتطلها املادة 43سنة على التنفيذ )املادة 

طويلة  مدة احلنم بالعقوبة هي مدةألن  وحيث حن هذا احلق ثابت للزوجة قانونا  املذفورة يف دعوى املدعي، 
/حوال ( 43تطول معها غيبة الزوج، وحن م  الثابت تضرر الزوجة املدعية م  هذه العقوبة والغيبة، ومبا حن املادة )

تفريق، ونظرا  لضررا يف حد اات  حيق مع  للزوجة طلب ا أفثرقد اعتربت حبس الزوج مدة ثالث سنوات ف
ني بقررت المحكمة الحكم بالتفريق لصدور حنم جزائي بات حبق املدعى علي ، علي  ولنل ما تقدم 

 عتباره طالق بائن بينونة صغرىوإ، 2012م( بتاريخ -ح-ي( وزوجها املدعى علي  )ك-ز-املدعية )ع
زام العدة الشرعية توعلى املدعية البعقد ومهر جديدي  ذال  حبيث ال حتل املدعية للمدعى علي  األوىلللمرة 

درجة بعد ذنتهاء العدة وافتساب القرار ال ذالعتبارا  م  تاريخ احلنم وليس هلا الزواج بآخر لثالثة قروء ذ
 .    (142)القطعية 

الشخصية يف دهوك برئاسة القاضي السيد جاسم حممد مصطفى املأاون باسم  حمنمة األحوال تشنلت-2
 الشعب وحصدرت قرارها اآليت:   

 ل(.  -م-املدعية: )ع

 ت(.     -ق-املدعى علي : )ص

    -القرار:

ن املدعى علي  زوجها الداخل هبا شرعا وهلما م  الفراش الزوجية طفلني ولنون املدعى علي  إلدعاء املدعية بأ
 ذستنادا  ما، هعلي  طلبت دعوت  للمرافعة واحلنم بالتفريق بين محكوم عليه لمدة تزيد عن ثالث سنوات

 حفثرولنون مدة حمنوميت  الشخصية ....................  ، م  قانون األحوالوال  / ح43املادة  ألحنام

                                                           

 .يف املالحق انظرفردستان / العراق،   ذقليمالشخصية،  األحوالمنطقة دهوك، حمنمة  ذستئنا قرار صادر م  حمنمة ( 142)
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مدة  بعقوبة مقيدة للحريةذاا حنم على زوجها  ن م  حق الزوجة طلب التفريقم  ثالث سنوات وحيث ذ
 ين المدعيةبالحكم بالتفريق  ت المحكمةقرر بعد مضي سنة على التنفيذ علي   أفثرثالث سنوات ف

 .(143) ...........اخلعتبارها طالقاً بائناُ بينونة صغرىالمدعى عليه وإو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .يف املالحق انظرفردستان / العراق،   ذقليمشخصية، الذستئنا  منطقة دهوك، حمنمة األحوال قرار صادر م  حمنمة ( 143)
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 المبحث الرابع

 نوع الفرقة الواقعة بسبب الغيب والفقد والحبس

  املوقف الفقهي م  نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للغيبة والفقد واحلبس. :المطلب األول

 اختلف الفقهاء املسلمون يف تفريق القاضي للفقد والغيبة واحلبس هل هو طالق ام فسخ؟      

 ،(144)احلنابلة  ي ذل: حن الفرقة الواقعة بالفقد والغيبة املنقطعة واحلبس يعد فسخا  وهذا ما اهب األولالرحي 
ا  ،(149)يقرر احلنابلة قاعدة حن فل طالق ال يوقع  الزوج فهو فسخ  ولتأفيد فون الفرقة بسبب احلبس فسخ 

الك  م  حفثر-الزوجحي  –غاب فإن عند احلنابلة جند الك يف نصوصهم، وم  الك يقول اب  قدامة: "
 .(144) يقدم فسخ نناح  حيب حنفإن لغري عذر فقال بعض حصحابنا يراسل  احلافم -حي م  ستة حشهر –

يف  املالنية لي ذن الفرقة الواقعة بالفقد والغيبة املنقطعة واحلبس يعد طالقا  رجعيا  وهذا ما اهب الرحي الثاين: ذ
، ويؤخذ هذا احلنم م  فقهاء املالنية ذا اهنم جعلوا فرقة الغائب واملفقود ففرقة املويل، ونوع الفرقة رحي

وذاا طال املسافر الغيبة عامدا  للضرر حمرنا  ،(141) الواقعة باإليالء عند املالنية طالق رجعي قال اب  عبدالرب
بغري ميني   مح عدم الوطء، فسواء وجد الك بيمني العلةألن  ؛حىب فرق احلافم بينهمافإن بالقدوم على امرحت  

   .(141)فما يطلق على املويل 

واليت جاء فيها التفريق للغيبة  (2/ 101)الشخصية السوري يف املادة  األحوال وحخذ هبذا الرحي قانون
     حطلق السجني واملرحة يف العدة حق ل  مراجعتها.حو  واحلبس يعد طالقا  رجعيا  ذاا رجع الغائب

                                                           

 .130ص/1املغين الب  قدامة، ج ،اب  قدامة املقدسي :انظر( 144)
 .341ص/9فشا  القناع ع  منت اإلقناع، ج  منصور ب  يونس ب  ذدريس البهويت، :انظر( 149)
 .309ص/1املغين الب  قدامة، ج ،اب  قدامة املقدسي :انظر( 144)
( يوسف ب  عبد اهلل ب  حممد ب  عبد الرب النمري القرطيب املالني، حبو عمر: م  فبار حفاظ احلديث، مؤرخ، حديب، حباثة.يقال ل  حافظ 141)

م(، ورحل رحالت طويلة يف غريب االندلس وشرقيها. وويل قضاء لشبونة وشنرتي . وتويف بشاطبة سنة 111-هـ341املغرب. ولد بقرطبة سنة )
صحابة، جملدان، يف تراجم ال« ط-االستيعاب »و « العقل والعقالء»و « ط-الدرر يف اختصار املغازي والسري »م(، م  فتب  1011-هـ443)

 هبجة اجملالس وحنس اجملالس، نقال ع : األعالم للزرفلي.»يف القراآت، و « املدخل»و « ط-جامع بيان العلم وفضل  »و 
 أهلالكافي في فقه م، 1110-ه1400هـ(: 443ب  عبد الرب ب  عاصم النمري القرطيب )ت( حبو عمر يوسف ب  عبد اهلل ب  حممد 141)

 .403ص/2، ج2ط-اململنة العربية السعودية-الرياض-منتبة الرياض احلديثة، احملقق: حممد حممد ححيد ولد ماديك املوريتاين، المدينة
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هب ا ن الفرقة الواقعة بالفقد والغيبة املنقطعة واحلبس يعد طالقا  بائنا  بينونة صغرى وهذا ماالرحي الثالث: ذ
لى سبب ع حن الفرقةُ تعد طالق ا ذاا فانت فرقة م  نناح صحيح شرع ا بناءذىل  آخر، رحياملالنية يف  ذلي 

ة، حم فانت م  الزوج لَبل الزوج حم نائب  حْم ِم  ِقبَ قِ ال يستوجب حرمة مؤبدة بني الزوجني، سواء حفانت م  
لزوجةُ تَعدُّ ا التفريق بسبب حبس الزوج وغيبت  ع  زوجت  غيبة تتضرر هبافإن ل القاضي، وعلى الك ِقبَ 

  .(141)فقة املويل واملعسر بالن ذالفهو بائ   اإلمامطالق ا، يقول صاحب مواهب اجلليل: "فل طالق حينم ب  

بني  والنزاع للشقاقحو  الذي يوقع  القاضي بناء على طلب الزوجة ذاا فان بسبب عيب يف الزوجوالطالق 
لرفع الضرر  ذالالقضاء ال ينون ذىل  الزوجة التجاءألن  حبس ؛حو  لتضرر الزوجة م  غيبة الزوجحو  الزوجني

ده حن يعيد الذي ال ميلك الزوج بعبالطالق البائ  ذال عنها، وحسم النزاع بينها وبني زوجها وال يتحقق هذا 
 .(110)برضاها ذال الزوجية ذىل  زوجت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .21ص/9مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل، ج ،احلطاب الرعيين :انظر( 141)
 .12التفريق بني الزوجني بسبب حبس الزوج، ص ،حممود عباس صاحل حبو عيسى :انظر( 110)
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 المطلب الثاني

       موقف القانون العراقي م  نوع الفرقة الواقعة باالتفريق للفقد والغيبة واحلبس:

صغرى،  القا  بائنا  بينونةطما املشرع العراقي فقد جعل نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للفقد والغيبة واحلبس ح     
الشخصية العراقي اليت جاء فيها، يعترب التفريق يف احلاالت الواردة يف  ( م  قانون األحوال49ففي املادة )

  ربعني طالقا  بائنا  بينونة صغرى.واألربعني والثانية واألربعني والثالثة واأل )احلادياملواد 

           الرتجيح:

وبعد عرض آراء الفقهاء وموقف القانون العراقي م  الفقد والغيبة واحلبس على نوع الفرقة فإننا نؤيد الرحي 
    جبعل الفرقة الواقعة بالتفريق للفقد والغيبة واحلبس فرقة طالق رجعي، لألسباب اآلتية:القائل 

وعقد جديد،  مهرىل ذ بإرجاع زوجت  حيتاج رجوع الغائب ورغبت فإن فسخا  حو  جعلنا الفرقة طالقا  بائنا   ذاا-1
  والقول جبعلها طالقا  رجعيا  ال يوجب الك.

وتويف  فسخا  و ح الزوجة قد تضررت بسبب هذا الغياب، فإاا جعلنا الفرقة طالقا  بائنا  بينونة صغرى ذن-2
غنمت  ة طالقا  رجعيا  الفرقعنها زوجها خالل فرتة العدة فال جيعلها تغنم باملرياث، إلنقطاع سبب ، وذاا جعلنا 

  ها يف حثناء فرتة العدة.باملرياث ذاا تويف عنها زوج

ليت جعلتنا نرجح ، فإننا نوصي املشرع العراقي حن ينتهج منهج املشرع السوري جبعل وبناء  على األسباب ا
 بدال  م  جعلها طالقا  بائنا  بينونة صغرى. ا  رجعي ا  الفرقة هبذه األسباب طالق
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 المبحث الخامس

 التفريق بين الزوجين لعدم اإلنفاق

       : اإلنفاقموقف القانون العراقي م  التفريق لعدم  :المطلب األول

 حوال : تعريف النفقة يف القانون  

وجة فهي: ه وحقارب ، والنفقة اليت تعنينا هي نفقة الز حوالداسم ملا يصرف  اإلنسان على م  يعول  م  زوجت  و 
 .   (111)اسم ملا يصرف  الزوج على زوجت  

فل ما م  طعام وفسوة ومسن  وخدمة وحثاث و  ذلي هنا: ما ينفق  الزوج على زوجت  مما حتتاج وعرفها آخر بأ
 . (112)يلزمها على جهة النفاية وعلى ما جيري ب  عر  الناس 

ن ( للزوجة حي حق بأ1191( لسنة )111الشخصية رقم ) العراق قبل صدور قانون األحوالمل ين  يف 
ري اللذي  العمل يف القضاء العراقي فان وفق املذهبني احلنفي واجلعفألن  عليها؛ اإلنفاقتطلب التفريق لعدم 

 مل جييزا للزوجة طلب التفريق هلذا السبب.    

 . (113)مهور اخذا  برحي اجل اإلنفاقوجة احلق يف طلب التفريق لعدم ولن  بعد صدور هذا القانون حصبح للز 

ام املادة الثالثة حنبارة ع  حالتني فقط وموجودة ضم  حفانت ع  اإلنفاقواحلاالت اليت ختص التفريق لعدم 
 تية:اب اآللتفريق عند توافر ححد األسبللزوجة طلب ا-اوال  -ربعون وفما يأيت: املادة الثالثة واألواألربعني

1-2-3-4-9-4      ، 

 عليها دون عذر مشروع، بعد امهال  مدة حقصاها ستون يوما .   اإلنفاقذاا امتنع الزوج ع  -1

بس مدة تزيد على احلنم علي  باحلحو  اختفائ حو  فقدهحو  ذاا تعذر حتصيل النفقة م  الزوج بسبب تغيب -1
 سنة.          

                                                           

 .131، صوتعديالت  1191( 111الشخصية العراقي رقم )األحوال الوسيط يف شرح قانون فرمي:   فاروق عبد اهلل :انظر( 111)
 .139، ص2ط-بغداد-مطبعة اإلرشاد ،الشخصية وتعديالته األحوالالوجيز في شرح قانون م، 1112النبيسي:  حمحدانظر: ( 112)
 .241ص الشخصية وتعديالت ، انون األحوال: الوجيز يف شرح قانظر: حمحد النبيسي( 113)
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حالة 1111لسنة  21الشخصية الصادر مبوجب القانون رقم  األحوالوقد حضا  التعديل الثاين لقانون 
ضم  املادة الثالثة واألربعني  1حتت تسلسل رقم حصبحت و  اإلنفاقجديدة للتفريق القضائي بسبب عدم 

 ، وهذه احلالة هي:(114)املنوه عنها حعاله 

قبل دائرة  مدة حقصاها ستون يوما  م مهال  فقة املرتافمة احملنوم هبا، بعد ذذاا امتنع الزوج ع  تسديد الن-1
وال  ختص التفريق بسبب عدم م  املادة الثالثة واألربعني ح 1 – 1- 1الفقرات  حصبحتالتنفيذ، وهنذا 

 .اإلنفاق

الفقرة السابقة ن أل زوجة بالتفريق لعسره بدفع النفقة؛لإلنتباه حن املشرع العراقي مل ينص على حق ال والالفت
متناع الزوج ع  حداء النفقة دون عذر مشروع، واإلعسار بالنفقة ذ ذاا فان اإلنفاقحعطت حق التفريق لعدم 

[، وعددت الفقرة الثامنة 210َمْيَسرَة ﴾]البقرة:ذىل  َوِذْن َفاَن ُاو ُعْسرَة  فـََنِظرَةٌ  عذر مشروع قال تعاىل:﴿
لزوج ومل تبني حالة اإلعسار، وحعطت الفقرة التاسعة احلق ذاا امتنع ا اإلنفاق ماألسباب املوجبة للتفريق لعد

ذىل  بارة )حو ذعساره(ع ذضافة  ذىل  املشرع العراقي وليس النفقة اجلارية، وهلذا ندعوع  النفقة املرتافمة فقط 
 اغة اآلتية:الشخصية العراقي لتنون بالصي /حوال ( م  قانون األحوال43  م  املادة )البند الثام

حلبس مدة تزيد احلنم علي  باحو  ذعسارهحو  ذختفائ حو  فقدهحو  "ذاا تعذر حتصيل النفقة م  الزوج لتغيب 
 على سنة".  

النفقة هي  ن النفقة املوجبة للتفريقذ اإلنفاقاليت اجازت التفريق لعدم  يةاإلسالمفما حن  حمجعت املذاهب 
سديد القانون العراقي الذي حجاز للزوجة طلب التفريق ذاا امتنع الزوج ع  ت ستثناءاحلاضرة وليست املاضية، بإ
 النفقة املرتافمة احملنوم هبا. 

التفريق معينة قبل احلنم ب ن ذمهال الزوج قبل احلنم بالتفريق يف املذهب املالني ميهل الزوج مدةفما ذ
هل الزوج يفرق القاضي يف احلال، والثاين ميجتهاد القاضي، وعند الشافعية واحلنابلة قوالن: ححدمها وحسب ذ

 ثالثة حيام، ويف القانون العراقي ال تزيد على ستني يوما .

 

                                                           

 .20/2/1111( يف 2431( يف الوقائع العراقية، العدد )21( نشر القانون رقم )114)
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 المطلب الثاني

        :اإلنفاقي م  التفريق لعدم اإلسالمموقف الفق  

    تعريف النفقة :األولالفرع 

َيْت ِبَذِلَك ِلَما ِفيَها ِمْ  اهْلاََلُك يـَُقاُل نـََفَق فـََرُسُ  ذَاا َهَلَك مسِّ َوُهَو  ُمْشتَـقٌَّة ِمْ  النـَِّفاقِ  حوال : تعريف النفقة لغة :
ال: صرف . َويف التـَّْنزِيل: حنفقمأخوا م  حنفق، َما و  َصْرِ  اْلَمالِ 

َ
َوِذَاا ِقيَل هَلُْم  }، َواجْلمع: نفاق، َوحْنفق امل

حَْنفُقوا يف َسِبيل اهلل وحطعموا وتصدقوا، وحنفقوا: نفقت حَْمَواهلم، ونفق َحي: [ 49{]يس:حَْنِفُقوا ممَّا َرَزَقُنُم اللَّ ُ 
 يقال حنفق مال  على نفس و  ،َوحْنفق اْلَقْوم: نفقت سوقهمحْنفق نـََفَقة، َمال  ودرمه  َوَطَعام  نفقا ونفاقا، ونفق، 

لى ويقال: بارك اهلل لناشر النتاب يف مال ، الذي حنفق من  ع، هحوالدحنفق مال  على تعليم و  وحنفق التاجر
قالت: فنت ححب  ملسو هيلع هللا ىلصمية موالة رسول اهللح، ويف احلديث ع  (119)ذصدار النتاب هبذا القدر م  اإلتقان 

 ،(114) ْوِلَك(طَ َك ِمْ  حهل) .......... وحَْنِفْق َعَلى على رسول اهلل وضوؤه فدخل رجل فقال: اوصين فقال: 
 ويقال: حنفق مَ  املال احلالل.

                                                           

: حممد ب  فتوح ب  عبد اهلل ب  فتوح انظر. و 441ص/4واحمليط األعظم، ج احملنم ،حبو احلس  علي ب  ذمساعيل ب  سيد املرسي: انظر (119)
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري م، 1119 –ه1419هـ(: 411ب  محيد األزدي امليورقي احَلِميدي حبو عبد اهلل ب  حيب نصر )ت

الزخمشري وانظر: . 111ص/1، ج99، باب رقم 1ط-صرم-القاهرة-بد العزيز، منتبة السنة، احملقق: الدفتورة: زبيدة حممد سعيد عومسلم
دار النتب يون السود، ، حتقيق: حممد باسل عأساس البالغة م،1111-هـ1411هـ(: 931)ت حمحدجار اهلل؛ حبو القاسم حممود ب  عمرو ب  

م 2003-هـ1423هـ(: 101)تحيب الفضل البعلي  مشس الدي ؛ حممد ب  حيب الفتح ب وانظر: . 212ص/1، ج1ط-لبنان-بريوت-علميةال
 .2ص/1ج 1ط-منتبة السوادي ، احملقق: حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب،المطلع على ألفاظ المقنع

 حديث الصحابية امية موالة رسول اهلل، رضي اهلل عنها: حخرج  الطرباين يف املعجم النبري: يف مسند النساء: باب االلف امية موالة رسول( 114)
(، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد: )في  يزيد ب  سنان الرهاوي وثق  البخاري وغريه واألفثر 20900، ح)24/110اهلل صلى اهلل علي  وسلم: 

 .4/292على تضعيف  وبقية رجال  ثقات: على 
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ما يتوقف علي  بقاء شيء م  حنو حو  ،(111)سبب حو  ستحقاق النفقة بنسبذهي صطالحا : ثانيا : النفقة ذ
 .    (111)مأفول وملبوس وسنىن 

  .(111)هي ففاية م  ميون  خبزا وحدما وفسوة ومسننا وتوابعها حو 

 ذلي حتتاج  فق  وعلى حهنا واجبة على الزوج يف توفري مانفإاا  ال خال  بني الشريعة والقانون على تعريف ال
 الزوجة م  طعام وفسوة ومسن  وخدمة وفل ما يلزم هلا حبسب العر .

 

 

 

 

 

                                                           

حبو العباس شهاب  القرايف؛. و 13ص/2اجلوهرة النرية، ج ،حبو بنر ب  علي ب  حممد احلدادي العبادي الزبيدي اليمين احلنفي :انظر( 111) 
انظر: . و 449ص/4ج، 1ط-بريوت-ياإلسالمدار الغرب  ،الذخيرةم، 1114هـ(: 414ب  ذدريس ب  عبد الرمح  املالني )ت حمحدالدي  

-دار الفنر، منح الجليل شرح مختصر خليلم، 1111-هـ1401هـ(: 1211ب  حممد عليش، حبو عبد اهلل املالني )ت حمحدحممد ب  
الدي  الشافعي؛ حبو بنر ب  حممد ب  تقي انظر: . و 40ص/1روضة الطالبني وعمدة املفتني، ج النووي، :وانظر. 319ص/4، جد.ط-بريوت

، احملقق: علي عبد احلميد كفاية األخيار في حل غاية اإلختصارم، 1114هـ(: 121عبد املؤم  ب  حريز ب  معلى احلسيين احلصين )ت
 . 431ص/1، ج1ط-دمشق-دار اخلري بلطجي وحممد وهيب سليمان،

، دار ذحياء مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحرهـ(: 1011و بشيخي زاده )ت( داماد حفندي؛ عبد الرمح  ب  حممد ب  سليمان املدع111)
د.ت، هـ(: 1211تعبد الغين ب  طالب ب  محادة ب  ذبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي )انظر: . و 414ص/1، جد.ط-الرتاث العريب

الدي  ضياء انظر: . و 11ص-3، جد.ط-لبنان-بريوت-لميةاحلميد، املنتبة الع، حتقيق: حممد حميي الدي  عبد اللباب في شرح الكتاب
دار جاد،  حمحد، احملقق: مختصر العالمة خليلم، 2009-هـ1424هـ(: 114اجلندي املالني املصري؛ خليل ب  ذسحاق ب  موسى )ت

 .141ص/1املبدع يف شرح املقنع، ج برهان الدي ، :وانظر. 134ص/1، ج1ط-القاهرة-احلديث
 اإلماماإلقناع في فقه د.ت، هـ(: 141تب  موسى احلجاوي املقدسي، مث الصاحلي ) حمحدشر  الدي  حبو النجا؛ موسى ب  انظر: ( 111)

: شر  الدي  حبو النجا؛ وانظر. 134ص/4، جد.ط-لبنان-ار املعرفة بريوت، احملقق: عبد اللطيف حممد موسى السبني، دبن حنبل أحمد
، احملقق: عبد الرمح  ب  زاد المستقنع في اختصار المقنعد.ت،  هـ(:141)ت قدسي، مث الصاحليب  موسى احلجاوي امل حمحدموسى ب  

 النرمى املقدسي احلنبلى حمحدمرعي ب  يوسف ب  حىب بنر ب  انظر: . و 202ص/1، جد.ط-الرياض-دار الوط  للنشرعلي ب  حممد العّسنر، 
. 211ص/1، ج1ط-الرياض-دار طيبة ، احملقق: حبو قتيبة نظر حممد الفاريايب،دليل الطالب لنيل المطالبم، 2004-هـ1429هـ(: 1033ت)
الروض المربع شرح زاد المستقنع، د.ت، هـ(: 1091تاحلنبلى؛ منصور ب  يونس ب  صالح الدي  اب  حس  ب  ذدريس )البهوتى انظر: و 

 .411ص/1، جد.ط-الةمؤسسة الرس-دار املؤيد، حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي :ومعه
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 الثاني الفرع

                               حنم النفقة

على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وهي واجبة بالنتاب والسنة ال خال  بني الفقهاء باإلمجاع      
  واإلمجاع والقياس:

  حوال : النتاب:

َما ذال  يَُنلُِّف اللَّ ُ نـَْفس ا لِيـُْنِفْق ُاو َسَعة  ِمْ  َسَعِتِ  َوَمْ  ُقِدَر َعَلْيِ  رِْزقُ ُ فـَْليـُْنِفْق ممَّا آتَاُه اللَُّ  اَل  }تعاىل: قول -1
 [.  1{]الطالق: آتَاَها

حي لينفق الزوج على زوجت  وعلى ولده الصغري على قدر وسع  حىت يوسع عليهما ذاا فان  :وجه الداللة
  املنفق علي  نفق واحلاجة مموسعا علي ، وم  فان فقريا فعلى قدر الك، فتقدر النفقة حبسب احلالة م  امل

   .(110)جتهاد على جمرى حياة العادة باإل

 [. 233]البقرة:}بِاْلَمْعُرو ِ اْلَمْوُلوِد َلُ  رِْزقـُُه َّ وَِفْسَوتـُُه َّ  وَعَلى} تعاىل: قول -2

االب  وعنده غريزة حب الولد حن يرزقه  وينسوه  حجرة  ذلي : جيب على الوالد الذي ينسب وجه الداللة
   .(112)مبا هو متعار  بدون ِذسرا  وال تقتري لتقوم خبدمت  حق القيام  ،(111)هل  على اإلرضاع 

حَْمَواهلِِْم{ ُقوا ِمْ  قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء مبَا َفضََّل اللَُّ  بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعض  َومبَا حَنـْفَ  تعاىل: }الرَِّجالُ قول  -3
 [.  34]النساء:

                                                           

الجامع م، 1144-هـ1314هـ(: 411ب  حيب بنر ب  فرح األنصاري اخلزرجي )ت  حمحدمشس الدي  القرطيب؛ حبو عبد اهلل حممد ب   (110)
وهبة انظر: . و 110ص/11ج، 2ط-القاهرة-اهيم حطفيش، دار النتب املصريةالربدوين وذبر  حمحد، حتقيق: القرآن = تفسير القرطبي ألحكام

 .214/ص21، ج2ط-دمشق-، دار الفنر املعاصرالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج هـ،1411 ب  مصطفى الزحيلي:
 .191ص/1، ج10ط-بريوت-يل اجلديددار اجل، التفسير الواضحهـ، 1413احلجازي؛ حممد حممود: انظر: ( 111)
 . 139ص/1، ج1ط-القاهرة-ابويندار الص، التفاسيرصفوة م، 1111-هـ1411حممد علي الصابوين: انظر: ( 112)
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م هبذا والقيام بشئوهن  مبا حعطاهم اهلل م  صفات هتيئهم للقيا للنساء،: الرجال هلم حق الرعاية وجه الداللة
 .(113) األسرةينفقون  على  الذيوبسبب حهنم هم الذي  يندِّون ويندحون لنسب املال  احلق،

       ثانيا : السنة

خذمتوه  بأمانة حفإننم الناس فقال )اتقوا اهلل ىف النساء  خطبملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول  نح رضي اهلل عن  جابر ع -1
عل  فاضربوه  ففإن يوطئ  فرشنم احدا  تنرهون  ولنم عليه  حن ال اهلل واستحللتم فروجه  بنلمة اهلل

  .(114) وهل  علينم رزقه  وفسوهت  باملعرو ( ضربا غري مربح

ن هند بنت عتبة قالت: يا رسول اهلل ان حبا سفيان رجل شحيح وليس عائشة رضي اهلل عنها: ذ ع -2
 ،(119)ما اخذت من  وهو ال يعلم فقال: خذي ما ينفيك وولدك باملعرو  ذال يعطيين ما ينفيين وولدي 

 تلكفعلى  ،م  طعام وشراب فقط، ليس م  حجل حهنا تدخر وجتمع وتنفق على الناس فليس هلا الك يعين
تنهى ع  املننر و تصون مال الزوج، وتنصح الزوج بعدم اإلسرا  والتبذير، وتأمر باملعرو   ان راعيةالاملرحة 

      .(114) حبيث ذهنا حتافظ على بيتها

: حن النيب صلى اهلل علي  وسلم حان هلا بأن تأخذ م  مال حيب سفيان الذي ينون حتت يدها، وجه الداللة
وال  والك األخذ ينون باملعرو ، فال ينون في  تقتري اإلنفاقوتنفق ب  على نفسها وولدها، ولن  الك 

    .(111)تبذير وذسرا ، وذمنا تأخذ ففايتها على قدر احلاجة دون حن تزيد يف الك 

                                                           

انظر: . و 139ص/1ج، http://www.altafsir.com ،، مصدر النتاب: موقع التفاسريتفسير المنتخب( جلنة م  علماء األزهر: 113)
-منتبة العلوم واحلنم، أيسر التفاسير لكالم العلي الكبيرم 2003-هـ1424جابر ب  موسى ب  عبد القادر ب  جابر حبو بنر اجلزائري: 

، الموسوعة القرآنيةهـ، 1409هـ(: 1414تذبراهيم ب  ذمساعيل األبياري )انظر: . و 412ص/1، ج9ط-اململنة العربية السعودية-املدينة املنورة
ب  حممد ب  املهدي ب  عجيبة احلسين  حمحدو العباس الفاسي الصويف؛ حباألجنري انظر: . و 304ص/1، جد.ط-مؤسسة سجل العرب

س  عبد اهلل القرشي رسالن، الدفتور ح حمحد، احملقق: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد م،2002-هـ1423هـ،1411هـ(: 1224ت)
 .411ص/1، ج2ط-بريوت-دار النتب العلمية ،عباس زفي

رضي اهلل عن : حخرج  اإلمام مسلم يف صحيح : فتاب احلج: باب حجة النيب صلى اهلل علي  وسلم:  حديث الصحايب جابر ب  عبد اهلل( 114)
 .(1211، ح)2/114
حديث السيدة عائشة حم املؤمنني رضي اهلل عنها: حخرج  البخاري: فتاب النفقات: باب ذاا مل ينفق الرجل فللمرحة ان تأخذ بغري عل  ما ( 119)

 .(9041، ح)9/2092ينفيها وولدها باملعرو : 
، اإلسالمية، مصدر النتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبنة شرح رياض الصالحين: د.ت، حطيبة حمحدالشيخ الطبيب انظر: ( 114)

http://www.islamweb.net ،3/ص92ج، د.ط. 
مصدر النتاب: دروس صوتية  ،شرح سنن أبي داودهـ(: 1411تاهلل ب  محد العباد البدر) ( عبد احملس  ب  محد ب  عبد احملس  ب  عبد111)

 . http://www.islamweb.net ، اإلسالميةقام بتفريغها موقع الشبنة 

http://www.altafsir.com/
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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قال: فقلت: ما تقول يف نسائنا؟ قال: )حطعموه  مما  ملسو هيلع هللا ىلصحتيت رسول اهلل  ع  معاوية القشريي قال:-3
         .(111)تأفلون، وافسوه  مما تنتسون وال تضربوه  وال تقبحوه ( 

              ثالثا : اإلمجاع

 خيتلف ححد م  الفقهاء وال ومل ملسو هيلع هللا ىلصالرسولحمجعت األمة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، منذ عصر 
م  العلماء املعاصري  وال رجال القانون على الك، وحن  ذاا امتنع الزوج ع  اإلنفقاق على زوجت  بدون حق 

   .(111) طلبت الك ذااشرعي فان ظاملا  وفرض القاضي نفقتها علي  

         رابعا : القياس

لقاضي فنفقت  واجبة على الك الغري، فالوايل والوزير وان م  حبس حلق غريه رة فقها : ذذاا م  القواعد املقر 
زارة املالية، بقدر  و  ما يسمىحو  وغريهم م  العاملني يف الدولة ملنفعة اجملتمع جتب نفقاهتم يف بيت املال

اا فانت الزوجة حبست نفسها للقيام على البيت ورعاية شؤون  وفرغت نفسها ملنفعة زوجها، ففايتهم، وذ
ْفِتَساِب، ُعَها ِمْ  التََّصرُِّ  َواإلِ نَـ َحنَّ اْلَمْرحََة حَمُْبوَسةٌ َعَلى الزَّْوِج، ميَْ "ا واجبة علي ، وقال اب  قدامة: فتنون نفقته

َها، َفاْلَعْبِد َمَع َسيِِّدهِ     .(110) "اسِ ْحِتبَ النـََّفَقَة َجزَاُء اإِل ألن  ؛َفاَل بُدَّ ِمْ  َحْن يـُْنِفَق َعَليـْ

فهو العقد الصحيح، لن  بشرط وجود اإلحتباس، ودخوهلا يف حما سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها 
 ؛زوجةما ذاا فان العقد فاسدا  فال نفقة للعت  ليتمن  م  جين مثرات زواج  وحستيفاء حقوق الزوجية، حطا

بذلك حق  ال فانتفىالعقد الفاسد ال يوجب نفقة وينون الواجب عليهما حينئذ حن يتفرقا يف احلألن 
 .(111) حيضا  اإلحتباس 

 

                                                           

، 2/210النناح: باب يف حق املرحة على زوجها: حديث الصحايب معاوية القشريي رضي اهلل عن : حخرج  حبو داود يف سنن : فتاب ( 111)
 .4/341(، وقال االلبأين يف صحيح سن  ايب داود: حديث صحيح: 2144ح)
، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعهـ، 1311م(: 1112-هـ1312( عبد الرمح  ب  حممد ب  قاسم العاصمي احلنبلي النجدي )111)

 . 101ص-1ج، 1ط-د.ن
 ب  علي ب  حمحداألسيوطي القاهري الشافعي؛ مشس الدي  حممد ب  املنهاجي . و 119ص/1: املغين الب  قدامة، جاملقدسياب  قدامة  (110)

، حققها وخرج ححاديثها: مسعد عبد احلميد جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودم، 1114-هـ1411هـ(: 110تعبد اخلالق )
 .111ص/2، ج1ط-لبنان-ريوتب-د السعدين، دار النتب العلميةحمم

 .134الشخصية وتعديالت ، ص رح قانون األحوالالوجيز يف ش ،النبيسي حمحد: انظر( 111)
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 الثالث الفرع

        .اإلنفاقآراء الفقهاء يف التفريق لعدم 

رب وتشارك حم عليها حن تص ؟هل يف حرمان الزوج زوجت  م  النفقة يعطي هلا احلق يف طلب التفريق      
 حربعة آراء: ذىل اإلنفاقاختلف الفقهاء يف التفريق لعدم هنا  الغىن؟زوجها آالم الفقر فما شارفت  لذة 

         السبب.حو  حيا  فان املصدر اإلنفاق: ليس للزوجة طلب التفريق لعدم األولالرحي 

   سبب احلرمان.حو  حيا  فان املصدر اإلنفاقالرحي الثاين: للزوجة احلق يف طلب التفريق لعدم 

  اره.عسذحو  فان السبب عجز الزوج  ذاا اإلنفاقالرحي الثالث: للزوجة احلق يف طلب التفريق لعدم 

  ش .غحو  فان السبب تعنت الزوج  ذاا اإلنفاقالرحي الرابع: للزوجة احلق يف طلب التفريق لعدم 

  وسنتوىل بيان هذه اآلراء وحهم األدلة اليت استدلوا هبا ومناقشتها قدر اإلمنان.

    السبب:حو  حيا  فان املصدر اإلنفاق: ليس للزوجة طلب التفريق لعدم األولالرحي 

           والظاهرية ومجهور الزيدية: وحصحاب هذا الرحي هم احلنفية

تعنت ، و ح سواء فان الك بسبب عجز الزوج، اإلنفاقففقهاء املذهب احلنفي قالوا بعدم جواز التفريق لعدم 
ذىل  بتطلعلى الزوجة حن تنفق م  ماهلا حو  منامل ين ، وذحو  ل  مال ظاهرحو  حم غائبا ،وسواء فان حاضرا  

جاء يف جممع و  القاضي ان يفرض هلا النفقة ويأان هلا باألستدانة، مث ترجع على زوجها مبا حنفقت حني يساره
با  عنها ولو فان فون  غائيفرق القاضي بني الزوجني لعجزه ع  النفقة وال بعدم ايفاء الزوج حال   )والاألهنر 
ا ويقال هلامرحت  مل يفرق بينهما  عسر بنفقةوم  ح ،(112)ال يوجب الفراق  اإلنفاقالعجز ع  ألن  موسرا  

هو رجوع الدائ  على الزوج مباشرة، حما ذاا  ستدانةفائدة ان القاضي يأمر الزوجة باألو  .(113)استديين علي  
لى الزوجة وم  منا ل  الرجوع علدائ  الرجوع مباشرة على الزوج وذستدانة فال يستطيع االقاضي باأل مل يأمرها

                                                           

 .112ص/2جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، ج ،داماد حفندي: انظر( 112)
هـ، 1310: جلنة علماء برئاسة نظام الدي  البلخي: وانظر. 211ص/2اهلداية يف شرح بداية املبتدي، ج ،حبو احلس  برهان الدي  :انظر( 113)

 .990ص/1، ج2ط-بريوت-دار الفنر، الفتاوى الهندية
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ا  ؛ ألن  مل ين  ظاملوليس للقاضي حبس الزوج ذاا فان مصدر احلرمان لعجزه .(114)مث هي ترجع على الزوج 
  .(119)نفاق  بعذر وهو عجزه ذمنا فان عدم لريد ظلم  وذ

 نفقتها ذن  بيع مال  علي  ويصرف  يفمنا يالزوج مل يفرق القاضي بينهما، وذ مصدر احلرمان لتعنت فان  ااحما ذ
اا فان ، وذ(114)مل ين  ل  مال ظاهر فيحبس  القاضي حىت ينفق عليها وال يفرق فان ل  مال ظاهر، حما ذاا

 ين  ل  ملمن  وااا  خذتفان ل  مال ظاهر حفإن  مصدر احلرمان لغياب الزوج فليس للزوجة حق التفريق، 
 لي  ، مث رجععمال ظاهر ومل يرتك هلا النفقة فقد فان حبو حنيفة يقول للقاضي حن يأمر الزوجة باالستدانة 

ن الزوجة ، وهذا يعين ح(111)س للقاضي الك في  قضاء على الغائب وليألن  حبو حنيفة ع  هذا القول اإلمام
ضاء لطلب لقاذىل  لتجاءين  ل  مال ظاهر ليس هلا احلق لألاليت غاب عنها زوجها ومل يرتك هلا نفقة ومل 

ستدانة على زوجها الن  ليس هلا حق التفريق حصال  للحرمان م  النفقة وليس هلا حق طلب األحو  التفريق
                                                                                                را . ااا فان الزوج حاض ذالاا ثبت عجز الزوج والعجز ال ينون ذال ذطلب االستدانة ال ينون ألن  االستدانة

فعلى  القضاء لطلب التفريقذىل  ما رفعت الزوجة حمرها ذاان  ية حء هذا احلرج رحى بعض فقهاء احلنفوحزا
 غاية الشرعنهما وهذا فل  حتقيقا  ليقاض آخر م  مذهب آخر يرى التفريق فيفرق بذىل  القاضي حن ينتب

   . وهو حفظ حقوق املرحة وصيانتها ،ومقاصدها

واء فان حيا  فان مصدر هذا احلرمان س اإلنفاقحما الظاهرية فقالوا: ليس للمرحة احلق يف طلب التفريق لعدم 
    لعجز الزوج حم لتعنت  وسواء فان حاضرا  حم غائبا . 

ومل ين  ل  مال ظاهر فعلى الزوجة حن تنفق على نفسها وما تنفق  فإاا فان مصدر احلرمان تعنت الزوج 
لتنفق  لم قها ولو بدون عن تأخذ من  مبقدار ح، حما ااا فان ل  مال ظاهر فلها حينون دينا  يف امة زوجها

 مال ظاهر اخذت من فان ل  فإن  الزوجة فقرية اا فان مصدر احلرمان عجز الزوج وفانت على نفسها، وذ
ا  اتنفق  ينون دينا يف امة زوجها، حما ذ اا مل ين  ل  مال ظاهر انفقت على نفسها ومامبقدار حقها وذ

                                                           

 .113-112ص/2جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، ج انظر: داماد حفندي، (114)
 .331ص/9ج ،املبسوط مشس األئمة السرخسي، :انظر( 119)
 . 310ص/4ج فتح القدير،اب  اهلمام : انظر( 114)
 . 342ص/9ج ،املبسوط: مشس األئمة السرخسي، انظر (111)
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ل  حو  ليهموالد فنفقت  عحو  على زوجها الفقري ما مل ين  للزوج ولد اإلنفاقفانت الزوجة غنية فلفت ب
   .(111) نفقت على زوجها ما دام معسرا  انا فقريي  وال ترجع الزوجة مبا حولن  ف

يا   ح فقهاء الزيدية قالوا ليس للزوجة احلق يف طلب التفريق للحرمان م  النفقة حفثرفإن حما مجهور الزيدية: 
   .(111)فان مصدر هذا احلرمان 

قال  ، فمنهم م مل يتفقوا يف السبب اإلنفاقولنننا مع الك نرى حن الفقهاء الذي  قالوا جبواز التفريق لعدم 
 جاز التفريق لعدمفان السبب تعنت الزوج، وهناك م  ح  ذاافان السبب عجز الزوج، ومنهم م  قال   ذاا

  .(200)حيا  فان السبب  اإلنفاق

  :األولاألدلة اليت استدل هبا حصحاب الرحي 

ذال     يَُنلُِّف اللَُّ  نـَْفس ا لِيـُْنِفْق ُاو َسَعة  ِمْ  َسَعِتِ  َوَمْ  ُقِدَر َعَلْيِ  رِْزقُُ  فـَْليـُْنِفْق ممَّا آتَاُه اللَُّ  اَل  }تعاىل: قول -1
 [.      1{]الطالق: َما آتَاَها َسَيْجَعُل اللَُّ  بـَْعَد ُعْسر  ُيْسر  

نون ملَْ ينلف  اهلل النفقة يف هذه احلال فقد ترك ما ال جيب علي  ومل يأمث برتف  فال ي حن الزوج :وجه الداللة
  .(201)سببا  للتفريق 

ِنِهُم اللَُّ  ِمْ  اأْلَيَاَمى ِمْنُنْم َوالصَّاحلِِنَي ِمْ  ِعَبادُِفْم َوِذَماِئُنْم ِذْن َيُنونُوا فـَُقرَاَء يـُغْ  وحَْنِنُحواتعاىل: } قول -2
 [.   32َعِليٌم{ ]النور:َفْضِلِ  َواللَُّ  َواِسٌع 

للتفريق بني  با  ينون الفقر سبن يصح حالنناح حال الفقر فال ذىل  اهلل سبحان  وتعاىل ندب ن: حوجه الداللة
     الزوجني.

                                                           

 . 294ص/1ج باآلثار، احمللىاألندلسي، اب  حزم  :انظر( 111)
 .214ص/2، ج1ط-، دار احياء النتب العربيةالمذهب ألحكامالتاج المذهب م، 1141ب  قاسم اليماين الصنعاين:  حمحد( 111)
 .141ص/2، ج1ط-العراق-النجف-مطبعة الزهراء ،منهاج الصالحينهـ، 1344( السيد حمس  احلنيم: 200)
 ،زاد المعاد في هدي خير العبادم، 1114-هـ1419هـ(: 191( اب  قيم اجلوزية؛ حممد ب  حيب بنر ب  حيوب ب  سعد مشس الدي  )ت201)
ب  علي  حمحداجلصاص؛ انظر: . و 442ص/9، ج21ط-النويت-منتبة املنار اإلسالمية-بريوت-مؤسسة الرسالة، طبعة: السابعة والعشرونال

عضو جلنة مراجعة املصاحف باألزهر ، ، احملقق: حممد صادق القمحاويأحكام القرآنهـ، 1409هـ(: 310حبو بنر الرازي اجلصاص احلنفي )ت
 نليبب  حممد ب  عبد اهلل، اب  جزي ال حمحدحبو القاسم؛ حممد ب  انظر: و  .341ص/9، جد.ط-بريوت-دار ذحياء الرتاث العريب الشريف،

، 1ط-بريوت-شرفة دار األرقم ب  حيب األرقم ، احملقق: الدفتور عبد اهلل اخلالدي،التسهيل لعلوم التنزيلهـ، 1414هـ(: 141الغرناطي )ت 
 . 311ص/2ج
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 [.   210َمْيَسرَة { ]البقرة:ذىل  َفاَن ُاو ُعْسرَة  فـََنِظرَةٌ   وِذنْ تعاىل: } قول -3

امهال  وهذا و : او عسرة يدخل حتت  فل معسر مبا فيهم الزوج املعسر، وم  اعسر فيجب تأخريه وجه الداللة
نظر ن يعلى زوجها وقد حمر اهلل صاحب الدي  حدي  للزوجة  ذالاحلنم عام يف فل دي ، والنفقة ما هي 

  .(202) امليسرة بنص القرآنذىل  ميسرت  فنانت الزوجة مأمورة بانظار الزوجذىل  املعسر

يس ن حبا سفيان رجل شحيح ولند بنت عتبة قالت: يا رسول اهلل ذع  عائشة رضي اهلل عنها: ان ه-4
 .(203)ما اخذت من  وهو ال يعلم فقال: خذي ما ينفيك وولدك باملعرو  ذال يعطيين ما ينفيين وولدي 

لو و حن تأخذ م  مال  ما ينفيها وولدها م  غري اان ، زوجة حيب سفيان  حمر ملسو هيلع هللا ىلصالرسولن : حوجه الداللة
  مرها الرسول بذلك.صح التفرقي لعدم النفقة ملا ح

حضعا  موسريهم ومع الك مل ترفع قط امرحة  الصحابة فان فيهم املعسر واملوسر وفان معسروهم حن-9
 . (204)التفريق بإعسار، فدل الك على عدم جواز التفريق  طالبة ملسو هيلع هللا ىلصالرسولذىل  واحدة حمرها

: تواسي  حن  قال يف الرجل يعجز ع  نفقة امرحت ؟ قال" افر صاحب احمللى قوال  للحس  البصري رمح  اهلل -4
 .(209) "ما استطاعتتقي اهلل عز وجل وتصرب وينفق عليها 

يف ذلزام الفسخ ذبطال حق  بالنلية ويف ذلزام اإلنظار عليها واإلستدانة علي  تأخري حقها دينا  علي   حن-1
لتأخري ا فالضرر الذي يرتتب على التفريق حشد م  الضرر الذي يرتتب بينهما فان التأخري حوىلاألمر دار وذاا 
  .(204) امة الزوج وتستوىف يف املستقبلالنفقة تنون دينا  يف ألن  ؛اإلنفاقيف 

          مناقشة األدلة:

ت حن او سعة م  سعت  .........( بأن هذه اآلية بين )لينفقبقول  تعاىل:  ،ذستدالهلمعلى  ردومين  ال-1
      النفقة اليت جتب للزوجة على زوجها تنون حسب حالت  املالية وليس فيها ما يدل على عدم جواز التفريق.

                                                           

ْنظَاِر(،مَ فتح القدير، وجاء في  )َوَغايَُة النـََّفَقِة حَْن َتُنوَن َديـْن ا يف الذِّمَِّة َوَقْد حَْعَسَر هِبَا الزَّْوُج َفَناَنْت الْ  ،اب  اهلمام :انظر( 202)  ْرحَُة َمْأُموَرة  بِاإْلِ
 .311ص/4ج
 .14سبق خترجي : ( 203)
 .344ص/9ج زاد املعاد يف هدي خري العباد، ،اب  قيم اجلوزية :انظر( 204)
 .241ص/1ج احمللى باآلثار،: اب  حزم األندلسي (209)
 .311ص/4ج فتح القدير، ،اب  اهلمام :انظر( 204)
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فان او عسرة .........( بأن هذه اآلية بينت حنم املعسر دون   )وذنبقول  تعاىل:  ذستدالهلمعلى  رد-2
   املوسر فهي جاءت بدليل خاص باملعسر واخلاص ال يثبت ب  حنم عام يشمل املوسر واملعسر.

ب التفريق بل ليب سفيان مل تطعائشة رضي اهلل عنها بأن امرحة ح حبديث ،ذستدالهلمعلى  ومين  الرد-3
 حخذها املال بدون علم ايب سفيان. يف ملسو هيلع هللا ىلصالرسول استفتت

ن الصحابة فان فيهم املعسر و ...........، بأن عدم وجود واقعة للتفريق بأ ،ذستدالهلمعلى  ومين  الرد-4
يا  م  مث ذن زوجات الصحابة مل يعدم  فل بالطلب ذالال يدل على عدم جواز التفريق فالتفريق ال ينون 

      النفقة.

  باألثر املروي ع  احلس  البصري بأن  قول جمتهد فقط. ،ذستدالهلمعلى  ومين  الرد-9

حن يف ذلزام الفسخ ذبطال حق  ............، يرد علي  بأن العنس هو  ذستدالهلمعلى  ومين  الرد-4
ة ولننها ال ن تعيش بال معاشرة زوجيالزوجة تستطيع حألن  أخريم  ضرر الت حخفالصحيح فضرر التفريق 

   تستطيع ان تعيش بدون نفقة.

       سبب احلرمان.حو  حيا  فان املصدر اإلنفاقالرحي الثاين: للزوجة احلق يف طلب التفريق لعدم 

   :اآليتعلى التفصيل  وبعض اجلعفرية وحصحاب هذا الرحي هم املالنية وبعض فقهاء احلنابلة

وسواء   تعنت  مح سواء فان السبب عجز الزوج اإلنفاقحق طلب التفريق لعم  املالني للزوجةحوال : يف املذهب 
  فان حاضرا  حم غائبا .

طلبت  ن شاءتار ذن شاءت حقامت مع  ورضيت بإعساره، وذعسار الزوج فهي باخليفإاا فان السبب هو ذ
 امتنع ع فإن الق، الطحو  مره القاضي بالنفقةيثبت الزوج عسر حال  حلتفريق ومل التفريق، فإاا اختارت ا

ميهل  مدة مث يطلق علي ، وقيل ال ميهل بل يطلق علي  يف احلال، وهو املعتمد يف املذهب  اإلنفاقحو  الطالق
طلقت  ذالت و انفقفإن جل فقة ومل ترض باملقام مع  ضرب ل  حاعسر بالن ذاا"، وجاء يف املعونة (201)املالني 

ففي ذمساف  ذياها بغري ذنفاق  [4{]الطالق: َواَل ُتَضارُّوُه َّ لُِتَضيـُِّقوا َعَلْيِه َّ  }:، لقول  تعاىل(201) "علي 

                                                           

 .911ص/2ج حاشية الدسوقي على الشرح النبري،اب  عرفة الدسوقي املالني، : انظر( 201)
، د.ط-ازمنتبة نزار مصطفى الب احلق،، حتقيق محيش عبد المعونة على مذهب عالم المدينةد.ت، ( القاضي عبد الوهاب البغدادي: 201)
 .114ص/2ج
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حما  [221{ ]البقرة:َسان  َتْسرِيٌح بِِإحْ حو  فَِإْمَساٌك مبَْعُرو    }:ضرار هبا وتضييق عليها، وخمالفة لآلية النرميةذ
حىب حمهل  مدة  فإنثبت الزوج عسره فال يأمر القاضي بالنفقة اا ال فائدة يف الك بل يأمره بالطالق  ذاا

فان   ذااواحلنم نفس   .(201)امتنع طلق علي  بعد ذنتهاء االجل وقيل يطلق يف احلال فإن لإلنفاق عليها، 
القاضي يف  سج  ومل ينفق طلق علي  وذاابسبب تعنت الزوج وقيل يسج  حىت ينفق عليها  اإلنفاقعدم 
ه القاضي يطلق علي  لعسره، ويثبت عسر فإن هو بسبب غياب الزوج  اإلنفاقوذاا فان عدم  .(210)احلال 

غيبت  قريبة   فانت  ذاام  عشرة حيام، حما  حفثرفان غائبا  حو   تعلم غيبت ،حو  ل  مال يقابل النفقة ذاا مل ين 
فان ل    ذاامل ين  للزوج مال ظاهر، حما  ذااهذا  ،(211)الطالق حو  ما بالنفقةذ ذلي فثالثة حيام فإن  يرسل 
 لعل  ينفق على زوجت  خالهلا، وفذلك زوجة النفقة من ، بعد حن يؤجل  القاضي مدةمال ظاهر، حخذت ال

 القاضي يفرض هلا نفقتها م  الكفإن وديعة حودعها لديهم، حو  فان لزوجها دي  عند الناس،  ذاااحلال 
  .(212)الوديعة وال يطلق حو  الدي 

الصرب  نيلعسر الزوج، فالزوجة خمرية ب اإلنفاقثانيا : حما فقهاء املذهب احلنبلي فإهنم يرون حن  ذاا فان عدم 
ا خريت بالنسوة وفذا ببعضهحو  ببعضهاحو  عسر بنفقتهاح ن)وذالفراق، جاء يف اإلنصا : حو  على الك

متننت الزوجة م  حن تاخذ م  فإن لتعنت الزوج  اإلنفاقفان عدم   ذااحما  .(213)بني فسخ النناح واملقام 
امتنع فإن  اإلنفاقب القاضي فيأمرهذىل  مرهامل تتمن  رفعت حفإن مال  ما ينفيها فال يثبت هلا حق التفريق 

  .(214)طلق علي  ذال خذ القاضي النفقة من  و صرب على احلبس ح وذااحبس ، 

ة فلها خذ النفق  مال ظاهر ومل يقدر القاضي على حبسبب غياب الزوج ومل ين  ل اإلنفاقوذاا فان عدم 
  .(219) اخليار

                                                           

حاشية العدوي على شرح كفاية م، 1114-هـ1414هـ(: 1111ب  منرم الصعيدي العدوي )ت حمحدحبو احلس ؛ علي ب  انظر: ( 201)
 .134ص/2، جد.ط-بريوت-دار الفنر ، احملقق: يوسف الشيخ حممد البقاعي،يبأنالطالب الر 

اجستري،  مرسالة  ، ذشرا  األستاا الدفتور: فاروق عبد اهلل فرمي،التفريق للضرر دراسة مقارنةم، 2001-هـ1421( آسو سردار رشيد: 210)
 .11، صد.ط-فردستان العراق-جامعة السليمانية-ة القانون والسياسةفلي

ياء املالني(، لإلمام حيب الض وهبامش : حاشية العدوي )يف الفق  شرح مختصر خليل للخرشي،هـ، 1304( حممد ب  عبد اهلل اخلرشي: 211)
 .111ص/3، جد.ط-مبصر-مطبعة: حممد حفندي مصطفىسيد خليل، 

 .920ص/2ج حاشية الدسوقي على الشرح النبري،اب  عرفة الدسوقي املالني، : انظر( 212) 
 .313ص/1ج : اإلنصا  يف معرفة الراجح م  اخلال ،املرداوي الدمشقي (213)
 .209ص/1ج املغين الب  قدامة، ،اب  قدامة املقدسي :انظر( 214)
 .141ص/4ج ب  حنبل، حمحد اإلماماإلقناع يف فق   ،شر  الدي  حبو النجا :انظر( 219)
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الضرر ملا روي ع   هلذا النوع م ن الزوجة هلا احلق يف طلب التفريق حذىل  ثالثا : اهب بعض فقهاء اجلعفرية
ن  قال م  فانت عنده امرحة فلم ينسيها ما يواري عورهتا، ويطعمها ما حيب جعفر الصادق علي  السالم ح

 .  (214)ن يفرق بينهما ح اإلماميقيم صلبها فان حقا  على 

 األدلة اليت استدل هبا حصحاب الرحي الثاين: 

 اإلنفاقفإمساك الزوجة مع ترك [، 221{]البقرة: َتْسرِيٌح بِِإْحَسان  حو  فَِإْمَساٌك مبَْعُرو    }تعاىل: قول -1
    .(211)عليها ليس ذمسافا  مبعرو  فيتعني التسريح 

 العليا ىن واليدالصدقة ما ترك غ وسلم )حفضل: قال النيب صلى اهلل علي  قال رضي اهلل عن  هريرةحبو  ع -2
 تقول املرحة ذما حن تطعمين وذما حن تطلقين ويقول العبد حطعمين .(211) تعول(بدح مب  خري م  اليد السفلى وح

  .(211)حن تدعين ....... ذىل  طعميناالب  حواستعملين ويقول 

 حمراء األجناد يف رجال غابوا ع  نسائهم حن يأخذوهم بأن ينفقواذىل  حن  فتبُعَمَر رضي اهلل عن   َع ْ -3
           .(220) بنفقة ما حبسواطلقوا بعثوا فإن يطلقوا حو 

    .(221)   قال يفرق بينهماحهلسعيد ب  املسيب يف الرجل ال جيد ما ينفق على  سئل-4

       مناقشة األدلة:

                                                           

 .94ص/4، جد.ط-بريوت-دار العلم للماليني ،الصادق اإلمامفقه د.ت، ( حممد جواد مغني : 214)
 .204ص/1ج املغين الب  قدامة، ،اب  قدامة املقدسي :انظر( 211)
، 9/2041الصحايب ايب هريرة رضي اهلل عن : حخرج  البخاري: فتاب النفقات: باب وجوب النفقة على األهل والعيال: ( حديث 211)

 (.9040ح)

-حزم دار اب  ، حتقيق: د. علي حسني البواب،الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلمم، 2002-هـ1423حممد ب  فتوح احلميدي،  (211)
 .114ص/3، ج(2414، باب رقم )2ط-بريوت-لبنان

-، احملقق: حممد حامد الفقي، املطبعة السلفيةاألحكامبلوغ المرام من أدلة هـ، 1341هـ(: 192ب  علي ب  حجر )ت حمحد( العسقالين؛ 220)
 . 223ص/1، جد.ط-مصر

 .223ص/1ج ،األحنامبلوغ املرام م  حدلة  ،العسقالين :انظر( 221)
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 وامنا ملسو هيلع هللا ىلصرسولللبقول حبو هريرة رضي اهلل عن .......... بأن  ليس حديث  ذستدالهلمعلى  ومين  الرد-1
هريرة  ال هذا م  فيس حيب قال ملسو هيلع هللا ىلصفقد قيل ل  هل مسعت هذا م  الرسولم  عند ايب هريرة رضي اهلل عن ، 

   .(222)فبطل األحتجاج هبذا اخلرب وذاا مل ين  م  قول الرسول، مل ين  حجة، حي عقل  وفطنت ، 

 باألثر املروي ع  عمر ب  اخلطاب رضي اهلل عن  بأن  ال حجة في ، ،ذستدالهلمعلى  ومين  الرد فما-2
قاط سرب عمر حنم املعسر بل قد صح عن  ذخياطب بذلك األغنياء على النفقة وليس يف خعمر مل ألن 

      .(223)عسر هبا الزوج ح ذااللنفقة  طلب املرحة

يد ب  املسيب الفقهاء قالوا بأن  قد صح ع  سعفإن األثري  املرويني ع  سعيد ب  املسيب ذىل  بالنسبة حما-3
نة وحيهما فان خال  فأيهما السفإن رمح  اهلل قوالن: ححدمها جيرب على مفارقتها واآلخر يفرق بينهما ومها خمتل

 لي  وسلماهلل صلى اهلل ع رسولالسنة، فاآلخر خال  السنة بال شك ومل يقل سعيد ب  السيب حهنا سنة 
 . (224)رسال  ال حجة في  لو قال لنان م وحىت

         اره.اعسحو  فان السبب عجز الزوج  ذاا اإلنفاقالرحي الثالث: للزوجة احلق يف طلب التفريق لعدم 
 فقهاء الشافعية، ورحي ألحد فقهاء احلنابلة على التفصي اآليت:وبعض  املالنية وحصحاب هذا الرحي هم

ذن اخليار ثابٌت يف اإلعسار يف النفقة قالوا: ذن حصول الشريعة دالة على دفع الضرر، وال مين  للحياة الزوجية 
حن تنون حياة زوجية واملرحة معذبة يف عصمة الرجل، وال مين  حن تقوم املرحة حبقوق الرجل والرجل ال يقوم 

رت ومل   احلرج واملشقة، ومعلوم حن املرحة ذاا حعسحبقوقها يف النفقات، وهذا تنليف مبا ال يطاق؛ ملا في  م
تعرضت للحرام ألجلهم، وتعرضت للضرر يف دينها ويف  رمبا-حوالدخاصة ذاا فان عندها -جتد طعاما  

 عرضها، وم  هنا قالوا: ذن اإلعسار يوجب ثبوت اخليار.

ا طرحت، ج، مثل عيوب اجلماع ذاوقالوا: ذاا فانت الشريعة حعطت املرحة حق اخليار يف عيوب  تنون يف الزو 
ت النفقة حعظم ضررا  وحشد خطرا  م  عيوب النناح، فم  هنا قالوا: يثبألن  فم  باب حوىل يف عيوب النفقة؛

اخليار للمرحة، ونقول هلا ذاا حعسر زوجها ومل ينفق عليها: ذن شئت صربت وذن شئت طلبت فسخ النناح، 
ق للقاضي فإن  يوقف الزوج ويقول ل : يا هذا، هل تستطيع حن تنفاألمر اختارت فسخ النناح ورفعت فإن 

                                                           

نتبة م ،التحجيل في تخريج ما لم يخرج من األحاديث واآلثار في إرواء الغليلم، 2001-هـ1422( عبد العزيز ب  مرزوق الّطريفي: 222)
 .411ص/1، ج1ط-الرياض-الرشد

 .11ص التفريق للضرر دراسة مقارنة، ،آسو سردار رشيد :انظر( 223)
 .291ص/1ج احمللى باآلثار، اب  حزم األندلسي، :انظر( 224)
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قال: ال حستطيع، ثبت عند القاضي ذعساره وعدم قيام  حبق نفقة زوجت ، فحينئذ  حينم فإن على زوجك؟ 
 . (229)بفسخ النناح بينهما 

 ن شاءت طلبتذ فإاا عجز الزوج احلاضر ع  نفقة زوجت  وثبت عجزه بالبينة الشرعية، فالزوجة يف اخليار
   .(224)التفريق، وذن شاءت صربت وحنفقت على نفسها، وتصبح النفقة دينا  يف امة الزوج 

فلها الفسخ، وان فان دون مسافة  أفثرفان مال  غائبا  مسافة القصر ففإن  حما ذاا مل ين  ل  مال ظاهر 
س هلا حق طلب فلي لتعنت الزوج اإلنفاقفان عدم   ذااحما  ،القصر فال فسخ هلا ويؤمر الزوج بأحضاره بسرعة

ليفرض هلا  يالقاضذىل  مرهامل تستطع رفعت حن تاخذ م  مال  ولو بدون رضاه وذ منا هلا انالتفريق لذلك وذ
      .(221) ظاهرفان الزوج حاضرا  ول  مال   ذااهذا  النفقة

        األدلة اليت استدل هبا حصحاب الرحي الثالث:

 .   [221{]البقرة:َتْسرِيٌح بِِإْحَسان  حو  فَِإْمَساٌك مبَْعُرو    }تعاىل: قول -1

خري األزواج بني اإلمساك مبعرو ، والفراق مبعرو ، فم  مل يتيسر ل  -عز وجل-: حن اهلل وجه الداللة
تعني علي  الثاين، وال شك حن املعسر الذي ال جيد ما ينفق  على زوجت ، ال يستطيع اإلمساك مبعرو ،  األول

 . (221)مل يفعل ثبت للزوجة حق املطالبة ب  فإن فحينئذ يتعني علي  الفراق مبعرو ، 

ما؟ قال: ه: سألت سعيد ب  املسيب ع  الرجل ال جيد ما ينفق على زوجت  حيفرق بينقال ع  حيب الزناد،-2
 . (221): سنة نعم قلت: سنة؟ قال

                                                           

 املنتبة الشاملة، اإلصدار الرابع املنقح واملوافق للمطبوع، دروس، شرح زاد المستقنع: د.ت، الشنقيطيحممد ب  حممد املختار ( انظر: 229)
 .10/ص331جhttp://www.islamweb.net ، اإلسالميةصوتية قام بتفريغها موقع الشبنة 

إلى  نهاية المحتاجم، 1114-هـ1404هـ(: 1004ب  محزة )ت حمحد  حيب العباس شهاب الدي  الرملي؛ مشس الدي  حممد بانظر: ( 224)
 .212ص/1، جط حخرية-بريوت-دار الفنر، شرح المنهاج

، حتقيق: منتب البحوث اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاعد.ط، هـ(: 111اخلطيب الشربيين الشافعي )ت  حمحدمشس الدي ؛ حممد ب   (221)
 .411ص-2ج د.ط،-بريوت-دار الفنر، والدراسات

التلخيص الحبير م، 1111-هـ1411: هـ(192تب  حجر العسقالين ) حمحدب  علي ب  حممد ب   حمحدحبو الفضل  ؛العسقالين( انظر: 221)
 .24/ص4، ج1ط-بريوت-دار النتب العلمية، في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

( األثر مروي ع  سعيد ب  املسيب رضي اهلل عن : حخرج  البيهقي يف السن  النربى: فتاب النفقات: باب الرجل ال جيد نفقة امرات : 221)
 .1/221: ولنن  قد حعل بعلة خفية ،هذا ذسناد ظاهره احلس (: قال االلبأين يف ارواء اخلليل: 19419، ح)1/441

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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نسية على العيوب ملا ثبت للزوجة حق طلب التفريق لعيب يف زوجها وعجزه ع  املعاشرة اجل القياس-3
شد الضرر الناشيء م  احلرمان م  النفقة حألن   هلا حن يثبت هلا هذا احلق عند احلرمان م  النفقة،األوىلف

ثبت هلا الفسخ بالعجز ع  الوطء والضرر في  اقل  ذاام  وجود عيب يف الزوج، الن   م  الضرر النشيء
ال قوت فجواز البدن يبقى بال وطء وال يبقى ب حوىل؛ وألن حفثرفإلن يثبت بالعجز ع  النفقة والضرر في  

           .(230)الفسخ للحرمان م  النفقة حوىل 

          مناقشة األدلة:

ن ة واضحة على حن  في  دالل عن  بأيب هريرة رضي اهللباحلديث املروي ع  ح ،ذستدالهلمعلى ومين  الرد -1
حيا    لنفقة لعجز الزوج، بل يفهم من  بأن للزوج طلب التفريقفان احلرمان م  ا  ذاا ذالالتفريق ال ينون  طلب

    .(231)ن احلديث ضعف  األلباين فان مصدر احلرمان، وم  مث ذ

منا ينون قة ذالعجز ع  النفألن  ن  قياس مع الفارقبالقياس على العيوب بأ ،ذستدالهلمعلى  ومين  الرد-2
صود بالنناح منا ينون ع  املقاملرحة لوجود عيب ذذىل  ع  املال واملال تابع يف باب النناح والعجز ع  الوصول

  .(232)وهو التناسل وال يلزم م  جواز الفرقة بالعيب جوازها يف النفقة 

  ش .غحو  فان السبب تعنت الزوج  ذاا اإلنفاقالرحي الرابع: للزوجة احلق يف طلب التفريق لعدم 

   رية:وبعض فقهاء اجلعف ب  القيم م  احلنابلةاو  والشافعية بعض فقهاء املالنية وحصحاب هذا الرحي

     حوال : احلنابلة

احلافم فإن  ذىل   ورافعت  زوجت اإلنفاقعلى زوجت  مع يساره وقدرت  على  اإلنفاقامتنع الزوج احلاضر ع   ذاا
فإن م  مال ،  صرب على احلبس اخذ احلافم النفقةفإن رفض حبس  احلافم، فإن وجيربه علي ،  اإلنفاقيأمره ب

ومل جيد  سموال  وصرب على احلبوذن غيب ح، عقارا  باعها ألخذ النفقة م  حمثاهناحو  عروضا  ذال مل جيد ل  

                                                           

 .114ص/1ج الشافعي، اإلماماملهذب يف فقة  ،حبو اسحاق الشريازي :انظر( 230)
ذشرا : زهري  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،م1119-هـ1409 هـ(1420 ت )بأينحممد ناصر الدي  األل :انظر( 231)

 .221ص-1(، ج2141باب ) ،2ط-بريوت-اإلسالمي املنتب ،الشاويش
نَـُهَما . وجاء في  )فأَنـُْتْم تقولون َعَلى حَنَُّ  ذاا َوِطئَـَها َمرَّة  مُثَّ َع َّ َعنـَْها حَنَُّ  اَل يـَُفرَُّق بَـ 240ص/1ج احمللى باآلثار، اب  حزم األندلسي، :انظر( 232) يـْ

َها َمرَّة  َواِحَدة  فَ  نَـُهَما.نُ مُثَّ حُْعِسَر بِنَـَفَقِتَها؟ فـَيَـْلَزمُ  أفثرفـَيَـْلَزُمُنْم َحْن اَل تـَُفرُِّقوا بـَنْيَ َمْ  حَنـَْفَق َعَليـْ  ْم حَْن اَل تـَُفرُِّقوا بـَيـْ
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ختيار بعض و حيف التفريق بطلب فسخ النناح وهظاهرا  يستطيع اخذ النفقة من  فللزوجة احلق  اال  احلافم ل  م
         .(233)احلنابلة 

زوج متعذر، عليها م  مال ال اإلنفاقاب  قدامة احلنبلي القول حبقها يف الفسخ حمتجا  بأن  اإلمام رجحوقد 
وىل بالفسخ فإن  ااا جاز الفسخ على العاجز ع  حال اعسار الزوج، بل هذا حفما يف فنان هلا اخليار  

 بالفسخ يف الزام الزوجة بالصرب ضررا  عليها مين  ازالت وألن وهو معذور فعلى املوسر املمتنع اوىل،  اإلنفاق
يف املوسر  لحاص اإلنفاق، وهذا املعىن تعذر اإلنفاقاإلعسار جوز الفسخ لتعذر وألن فوجبت ازالت  ب ، 

، يرد نفق فيما بعدن يالبعض بأن املوسر حيتمل ح ، وقولحيضا  املمتنع فيجب القول جبواز الفسخ يف حق  
 ن يستويا يفينبغي حفق، فاستويا يف اإلحتمال فيقرتض فينحو  ن يغني  اهلل تعاىلعلي : وفذلك املعسر حيتمل ح

  .(234) اإلنفاقاحلنم وهو جواز الفسخ لعدم 

            الشافعيةثانيا : 

لقول ا مل يثبت للزوجة حق فسخ النناح على اإلنفاقوعندهم ذاا فان الزوج احلاضر موسرا  وامتنع م  
أن نتفاء ذعسار الزوج املثبت للزوجة حق طلب التفريق بفسخ النناح، وباألصح يف املذهب معللني الك بأ

مل ا، وذن ال زوجها ما ينفيها لنفقتهاخذ م  مالزوجة ميننها حتصيل نفقتها بنفسها ذن استطاعت بأن ت
، إلنفاقاالقاضي ليحصل هلا نفقتها م  زوجها بأن يضيق علي  باحلبس حلمل  على ذىل  تستطع رفعت حمرها

متناع  م  ا بأق وفسخ النناح حلصول الضرر هلوعلى القول الثاين املرجوح يف مذهب الشافعية هلا حق التفري
   .(239)مع قدرت  علي   اإلنفاق

 ثالثا : املالنية

 ي، فقيل: القاضذىل  قالوا، ذاا مل ينفق الزوج على زوجت  بالرغم م  يساره وحضوره ورفعت الزوجة حمرها

                                                           

 .1/204املغين الب  قدامة، ج ،اب  قدامة املقدسي :وانظر. 441-491ص/9ج زاد املعاد يف هدي خري العباد، ،اب  قيم اجلوزية :انظر( 233)
 .204/ص1املغين الب  قدامة، ج ،اب  قدامة املقدسي :انظر( 234)
 .110-114ص/9ج معرفة معاين حلفاظ املنهاج،ذىل  مغين احملتاج ،مشس الدي  :انظر( 239)
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مل  ااذحبس ومل ينفق طلق القاضي علي ، قالوا: وهذا فل   وذاايعجل القاضي علي  الطالق، وقيل: حيبس، 
فان ل  مال ظاهر مين  حتصيل النفقة   ذااومعىن الك  .(234)ين  ل  مال ظاهر مين  حتصيل النفقة من  

  ستحصال النفقة م  مال  الظاهر.ب طلبها يف التفريق وذمنا يأمر بأالقاضي ال جييفإن من ، 

   رابعا : اجلعفرية

حو  اإلنفاقما باحلافم فيلزم  ذذىل  مرهاجاز للزوجة حن ترفع ح اإلنفاقذاا امتنع القادر على النفقة على 
فان   ذااق الصادق: للزوجة طلب التفري اإلمامالطالق، وال فرق يف الك بني احلاضر والغائب، وجاء يف فق  

     .(231)احلرمان بتعنت الزوج 

  األدلة اليت استدل هبا حصحاب الرحي الرابع:

  .[214]البقرة:}ُوْسَعَهاذال اَل يَُنلُِّف اللَُّ  نـَْفس ا  }تعاىل: قول -1

    [.210]البقرة:}  َمْيَسرَةذىل  َوِذْن َفاَن ُاو ُعْسرَة  فـََنِظرَةٌ  }قول  تعاىل:-2

حجة بيد الزوجة، وحن اآلية الثانية جاءت حبنم خاص  األوىلعلى هذا اإلستدالل بأن  اآلية  ومين  الرد
  .(231)باملدي  املعسر يف املعامالت املالية واحلنم اخلاص ال يسرى على العام فال يشمل الزوج املعسر 

   مناقشة آراء الفقهاء:

دم وجود يف التفريق هلذا النوع م  الضرر هو ع ختالفهما سبق آراء الفقهاء، ويبدو لنا حن حاستعرضنا فيم
قال سك بالنص ربعة آراء، فم  متال يف السنة، فجاء ذجتهادهم على حنص صريح جييز التفريق ال يف القرآن و 

طلقا ، وم  قال ج قال بالتفريق من علة التفريق هي ضرر املرحة وسوء قصد الزو بعدم جواز التفريق، وم  قال ذ
 هي ضرر املرحة فقط قال بالتفريق م  الزوج العاجز الفقري دون الزوج املتعنت القادر الن  مين ن علة التفريق ذ

وج ز ن علة التفريق هي سوء قصد الزوج قال بالتفريق م  القة من  ع  طريق القضاء، وم  قال ذتأمني النف
ا جزاء بة للزوجة على زوجهن  معذور، والذي نراه هو: ملا فانت النفقة واجالظامل املتعنت دون الفقري أل

                                                           

-مؤسسة الرسالة، اإلسالميةحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة أالمفصل في م، 1113-ه1413الدفتور عبد النرمي زيدان:  (234)
 .414ص/1ج ،1ط-بريوت

 .212، صد.ط-والقضاء، شرفة جالل للطباعة، الفق  الشخصية في الفقه الجعفري األحوالم، 2004( منذر عبد العزيز الشمايل: 231)
 .111ص التفريق القضائي للضرر دراسة مقارنة، ،رعد ياسني عباس :انظر( 231)
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الحتباسها فحرماهنا منها لظلم الزوج وتعنت  ضرر عليها واهلل تعاىل يقول: ) وال تضاروه  (، مث هي غري 
  بل هي ممسنة ضرارا  واهلل يقول: ) وال متسنوه معاشرة باملعرو  واهلل يقول: ) وعاشروه  باملعور  (،

ضرار (، فحرمان الزوجة م  حقها يف طلب التفريق م  الزوج  يقول: ) ال ضرر وال ملسو هيلع هللا ىلصضرارا  (، والرسول 
  الطالق إلزالة نب فإاا امتنع الزوج عالظامل املتعنت يتعارض مع روح التشريع القاضي بإزالة الضرر ورفع الغ

عنت تن يقوم القاضي مناب  ملا ل  م  والية شرعية بإزالة الضرر بالتفريق عقابا  للزوج الظامل املالضرر فوجب ح
  الذي قصد االضرار بزوجت .

 يظهر الزوج هنا ملألن  عدم جواز التفريق، ر الزوج وعجزه، فالذي نراهفان احلرمان م  النفقة لفق  ذااما ح
احلياة  نها يف فقره فما شارفت  يف غناه وذظلم  وسؤ قصده بإضرار زوجت  وان على الزوجة ان تشارك زوج

تخلى املرحة ع  ت انب العيمنا وذ مودة وحمبة وتعاون وان الفقر ليس بعيب منا هيذفقط و  اال  الزوجية ليست م
فاظا  عليها الفقرية ح األسرة ن على اجملتمع ان يتنفل بإعالة هذه وذ اذليهشد احلاجة زوجها يف وقت هو ح

بطة روحية مما هي را حفثرم  التفنك واألهنيار، والقول بعنس الك جيعل م  الرابطة الزوجية رابطة مادية 
افتقر طلبت امرحت   ن فل رجلبقائها فلو ححو  حنالهلاتنون عرضة للتقلبات اإلقتصادية والسياسية يف مدى حف

                                                                                                   ححيانا.النفقة  النساء فم  الذي مل تصب  عسرة وتعوزه حفثرالتفريق لعم البالء وتفاقم الشر ولنان الفراق بيد 
على  إلنفاقااب  حزم الظاهري بأن الزوجة الغنية القادرة على  ذلي ما اهب  هوواهلل حعلم  الراجح لذا نرى حن

 .األسرةزوجها الفقري ملا يف الك م  تنافل وتعاون يف بناء 
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 الثالثالمطلب 

  :اإلنفاقنوع الفرقة الواقعة بسبب عدم 

 . اإلنفاقاملوقف الفقهي م  نوع الفرقة الواقعة بالتفريق لعدم  :األولالفرع 

 رحيني:ذىل  اإلنفاقاختلف الفقهاء املسلمون يف تنييف الفرقة الواقعة بالتفريق لعدم 

 ذاهذىل  هي فسخ، واهب اإلنفاقن الفرقة الواقعة لعدم حذىل  األول: اهب حصحاب الرحي األولالرحي 
    الرحي الشافعية واحلنابلة.

فإن راق  ذاا مل جيد ما ينفق عليها حن ختري بني املقام مع  وف"فم  نصوص الشافعية ما جاء يف األم للشافعي: 
وجاء يف  ،(231) " ذيقاعححد ذىل  ذختارت فراق  فهي فرقة بال طالق، ألهنا ليست شيئا  حوقع  الزوج وال جعل

، وم  نصوص احلنابلة (240) "( فرقة طالق بل فسخاإلنفاقليست هذه الفرقة )حي الفرقة لعدم "مغين احملتاج: 
ذاا ثبت الفسخ بالعجز ع  الوطء والضرر في  حقل، إلن  ذمنا هو فقد لذة ما جاء يف املغين الب  قدامة: 

   ،(241)هبا حوىل  الذ، فلئ  يثبت الفسخ بالعجز ع  النفقة اليت ال يقوم البدن وشهوة ويقوم البدن بدوهنما
     .(242) "حبنم ذال( اإلنفاقوال جيوز الفسخ يف الك )حي لعدم "وجاء يف اإلنصا  للمرداوي: 

ا طالق هي طالق والطالق الواقع هب اإلنفاقالفرقة الواقعة لعدم ذىل  الرحي الثاين: اهب حصحاب الرحي الثاين
   املالنية. ذلي رجعي وهذا ما اهب 

 وذاا طلقت علي  ينون رجعيا  ولو حوقع  احلافم"وم  نصوص املالنية يف الك ما جاء يف حاشية العدوي: 
    .(243)" اإلنفاقذاا وجد يسارح ظ  مع  دوام القدرة على  ذالوال تصح رجعت  هلا 

                                                           

 .11ص/9ج األم، ،الشافعي :انظر( 231)
 . 111ص/9ج معرفة معاين حلفاظ املنهاج،ذىل  مغين احملتاج مشس الدي ، انظر:( 240)
 .204ص/1ج املغين الب  قدامة، ،اب  قدامة املقدسي :انظر( 241)
 . 200ص/1ج : اإلنصا  يف معرفة الراجح م  اخلال ،املرداوي الدمشقي (242)
 .41/ص2، حاشية العدوي على شرح ففاية الطالب الربأين: جحبو احلس  ( انظر:243)
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ينون  طالق املويل املعسر بالنفقة فإن ذال وفل طالق حوقع  احلافم فان بائنا  "وجاء يف حاشية الدسوقي: 
  .(244) "رجعيا  

ت  هلا وطالق  ينون رجعيا  ولو حرفع  احلافم ولن  ال تصح رجع"وجاء يف الثمر الداين شرح ريسالة القريواين: 
   .(249) "اإلنفاقذاا وجد يسارا  يظ  مع  دوام القدرة على  ذال

سب م  ا يعد فسخا ال حيذ اإلنفاقالتفريق لعدم  نحن نوضح مسالة وهي نود ح الرحينيوبعد عرض هذي  
ة بوقوع ي املالني، ورحطالقا حسب م  عدد الطالقات اا عدذعدد الطالقات اليت ميلنها الزوج على زوجت  و 

لدخول خ العقد الصحيح وليس م  االنفقة جتب م  تاريألن  األحوال؛ غري متحقق يف فل  رجعيا  الطالق 
جيب فااا ح إلنفاقان تطلب التفريق لعدم ح ةمل يدخل هبا جاز للزوج نمل ينفق الزوج على زوجت  حىت وذ اافإ

بل الدخول وما وقع ق طالقا رجعيا الن  اإلنفاقن يعد التفريق لعدم احلالة ال مين  شرعا حلطلبها يف هذه 
يَا حَيُـَّها  ﴿:قول  تعاىلذىل  ستناداح بائنا بينون صغرى لعدم وجوب العدةطالق ينون الدخول م   يقع قبل

ة  تـَْعَتدُّونـََها الَِّذيَ  آَمُنوا ِذَاا َنَنْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت مُثَّ طَلَّْقُتُموُه َّ ِمْ  قـَْبِل َحْن مَتَسُّوُه َّ َفَما َلُنْم َعَلْيهِ   َّ ِمْ  ِعدَّ
        [.41]األحزاب:﴾

 لبت بالتفريقط ذاافإهنا يف هذه احلالة قها زوجها مرتني ن طلفما ذن الزوجة حىت ذن فان مدخوال هبا وسبق ح
طيع الزوج تسينون الطالق بائنا بينونة فربى وليس رجعيا لوقوع  للمرة الثالثة وبذلك ال يسف اإلنفاقلعدم 

   .على زوجت  خالل فرتة العدة اإلنفاقثبت يساره ومتن  م  حن يراج  زوجت  حىت وذن ح

وال هبا فانت الزوجة مدخ  ذااية بقوهلم بوقوع الطالق رجعيا ينون يف حالة ما ن رحي املالنذاا  نستخلص ح
    .الثانية فقطحو  األوىلللمرة  اإلنفاقلبت الزوجة بالتفريق لعدم وطا

 طالقاتال اص عددذنقذىل  وهذا ال يؤدي ا  فسخ اإلنفاقي الشافعية واحلنابلة الذي  يعدون التفريق لعدم حما رح
نا فلو اخذ ،ي دبعقد ومهر جدي ذالن يراجع زوجت  حن الزوج ال يستطيع ح ذالاليت ميلنها الزوج على زوجت  

طالبت  ، فالزوجة ماسالة م  جانب الزوجاملذىل  ما نظرنا ذااي فرمبا تنون الفرقة بينهما دائمة هبذا الرح
الك بعقد ومهر  دن يراجعها بعحفنيف يستطيع  ،عليها لعسر زوجها بنفقتها اإلنفاقلعدم  ذالبالتفريق 

                                                           

 . 214ص/2ج : حاشية الدسوقي على الشرح النبري،اب  عرفة الدسوقي املالني (244)
 .499ص/1ج الثمر الداين شرح رسالة اب  حيب زيد القريواين، ،  عبد السميع اآليب األزهريصاحل ب :انظر( 249)
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ة بفسخ على زوجت  قبل املطالب ذنفاققد يفوق ما فان مطلوبا من  م   نفاقا  ذديدي  وهذ يتطلب حيضا ج
     ننحها.

 وينون الك بأن نأخذ برحي املالنية وجعل التفريق لعدميني معا رحخذ بالن نأصلحة حاملن  م  لذا نعتقد ح
ن قد سار وفاعطالبت بالتفريق لإل ذااالثانية، حما حو  األوىلفان بعد الدخول للمرة   ذااطالقا رجعيا  اإلنفاق

بني الزوجة م  زوجها حىت ال ت ل الفرقة فسخا  ي الشافعية واحلنابلة جبعوقع عليها طالقان سابقان فنأخذ برح
رتاط حتليلها فينون   غري اشتيسر مبهر وعقد جديدي  م ذاامبا يتمن  الزوج م  مراجعة زوجت  بينونة فربى فر 

   عليها.هون الشري  الك ح

َما يُرِيُد  ﴿:عاىلقال اهلل ت يةاإلسالمالشريعة  ذلي وهذا في  يسر للزوج والزوجة ورفع احلرج وهو الذي تدعوا 
 ْسَر﴾اْلعُ  اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُنمُ  اللَُّ  ِبُنمُ يُرِيُد  ﴿وقال:[، 4]املائدة:﴾اللَُّ  لَِيْجَعَل َعَلْيُنْم ِمْ  َحرَج  

ْنَساُن َضِعيف ا ﴿وقال:[، 110]البقرة:  [.21ء:]النسا﴾يُرِيُد اللَُّ  َحْن خُيَفَِّف َعْنُنْم َوُخِلَق اإْلِ
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 الفرع الثاني

    .اإلنفاقم  نوع الفرقة الواقعة بسبب عدم  يقانون العراقالموقف 

جاء حبنم غريب مل يقره مذهب م  قبل  وال قانون، ذا جعل ما الشخصية العراقي  قانون األحوال ذن       
ا  بائنا  بينونة م  دون حالة ذعساره بالنفقة طالق اإلنفاقيف حالة تعنت الزوج ع   اإلنفاقيقع بالتفريق لعدم 

اد يت: يعترب التفريق يف احلاالت الواردة يف املو ( م  القانون حعاله ما يأ49صغرى، وهذ ما نصت علي  املادة )
 )األربعني واحلادية واألربعني والثانية واألربعني والثالثة واألربعني(، طالقا  بائنا  بينونة صغرى، وحالة التفريق

 (.1،1،1/حوال ( يف الفقرات )43فما بينا سابقا  مذفور يف املادة )  اإلنفاقلعدم 

 طالقا  رجعيا . الشخصية يعترب فان بعد التعديل الثاين لقانون األحوال  اإلنفاقن التفريق لعدم ومما يذفر ح

طاء إلعصوب ألربعني اوال  طلقة رجعية فهو األ( م  املادة الثالثة وا1عتربنا التفريق وفق الفقرة )فما لو ح
حطلق احملبوس و ح عاد املفقودحو  ملختفيظهر احو  احلياة الزوجية، ذاا عاد الزوج الغائب ستئنا الزوج فرصة إل

ا ذاا فانت مبشرط ان تنون الزوجة يف العدة، ح ثبت يساره وفل الكوحبدى ذستعداده لإلنفاق على زوجت  وح
الطالق الرجعي  ألن ؛حيضا  مبهر وعقد جديدي  وبرضائها  ذالقد انتهت عدهتا فال جيوز للزوج نناح زوجت  

 العدة الشرعية للزوجة ودون حصول املراجعة خالهلا.طالق بائ  مبضي ذىل  ينقلب

وحن جنعل التفريق فسخا  ذاا فان قد وقع على الزوجة طالقان سابقان مع فتح باب الرجعة للزوج ذاا ما قبلت 
عليها خالل فرتة  اإلنفاقزوجها مع ذعساره بنفقت  وتعليق الرجعة ما مل يستعد الزوج بذىل  الزوجة بالرجوع

   العدة.

ال شرعي شنربعني قد تضعنا يف بعض األحيان حمام ذن فلمة )صغرى( الواردة يف املادة اخلامسة واألفما ذ
التفريق هنا فطلقة  مسبوقا  بطلقتني حخريني، وبالتايل يصبح اإلنفاقوقانوين، ألن  قد ينون التفريق الواقع لعدم 

هناية املادة ىل ذ رة ما مل ين  مسبوقا  بطلقتنيعبا ائنة بالبينونة النربى، لذا يرى ذن  م  األصوب ذضافةب
هلذا األاخلامسة واألر   شنال الشرعي والقانوين.بعني م  القانون تالفيا  
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 المطلب الرابع

 : اإلنفاقمنواج ع  حنم احملنمة م  التفريق لعدم 

لتفريق عند ب اللزوجة طل-وال  ح-املادة الثالثة واألربعونهي  اإلنفاقاحلاالت اليت ختص التفريق لعدم       
 تية:   توافر ححد األسباب اآل

 عليها دون عذر مشروع بعد ذمهاهلا مدة حقصاها ستون يوما .         اإلنفاقذاا امتنع الزوج ع  -1  

بس مدة تزيد على احلنم علي  باحلحو  ختفائ ذحو  فقدهحو  ذاا تعذر حتصيل النفقة م  الزوج بسبب تغيب -1
 السنة.            

ذاا امتنع الزوج ع  تسديد النفقة املرتافمة احملنوم هبا بعد ذمهال  مدة حقصاها ستون يوما  م  قبل دائرة -1
 التنفيذ.  

 النمااج:         

الشخصية يف دهوك برئاسة احلافم السيد: حسني صاحل ذبراهيم، املأاون  تشنلت حمنمة األحوال-1
 يالقضاء باسم الشعب وحصدرت قرارها اآليت:   

 س(.      -ح(، وفيلها احملامي: )ع-املدعية: )ن

 ش(.-م(، وفيل  احملامي: )ت-املدعى علي : )ا

          -القرار:

ألبنتها أية وأنه ال يقدم لها و ل هبا شرعا  وهلا من  بنت واحدة األدعاء املدعية بأن املدعى علي  زوجها الداخ
، لذا طلبت دعوى للمرافعة واحلنم بالتفريق بينهما، ....................... وقدمت احملنمة مصاريف

النصح واإلرشاد للمتداعيني للعدول ع  الطالق فأصرا علي  لعدم اإلنسجام، ................وملا تقدم 
 األوىللمرة ل وإعتباره )طالق بائن بينونة صغرى(اخللع بني املتداعيني حعاله،  إيقاعنمة احلنم بقررت احمل

روء بعقد ومهر جديدي  وعلى املدعية التزام العدة الشرعية لثالثة ق ذالحبيث ال حتل املدعية للمدعى علي  
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نتهاء العدة بعد ذ ذالواج بآخر ذعتبارا  م  تاريخ احلنم حىت تنقضي على الوج  الشرعي، وليس هلا الز 
 .(244) فتساب القرار الدرجة القطعيةوح

الشخصية يف دهوك برئاسة احلافم السيد: جاسم حممد مصطفى، املأاون  تشنلت حمنمة األحوال-2
 يالقضاء باسم الشعب وحصدرت قرارها اآليت:  

 ع(. -ق(، )س-ش(، وفيالها احملاميان: )ع-املدعية: )س

 و(. -ح(، )ك-ش(، )ث-ه(، وفالئ  احملامون: )ت-املدعى علي : )ي

   -القرار:

حوالي يها منذ عل اإلنفاقممتنع عن  ن وذ ل هبا شرعازوج موفلتهم الداخ دعى وفيال املدعية بان املدعي هوح
ثالثة اشهر عليه طلبا دعوة المدعي عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع النفقة الماضية والمستمرة 

الزوجة فنفقتها على زوجها م   ذالنسان م  مال  .................ولنون نفقة فل ذللمدعية...........
لغ ذمجايل قدره باملدعى علي  بدفع محني العقد الصحيح، وملا تقدم قررت احملنمة وبالطلب احلنم بإلزام 

 .(241)ملاضية للمدعية ...............اخل مجايل النفقة ا( مائيت حلف دينار ع  ذ200000)

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .يف املالحق انظرفردستان / العراق،   ذقليمالشخصية،  ذستئنا  منطقة دهوك، حمنمة األحوالقرار صادر م  حمنمة  (244)
 .يف املالحق انظرفردستان / العراق،   ذقليمالشخصية،  ذستئنا  منطقة دهوك، حمنمة األحوالقرار صادر م  حمنمة  (241)
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 لثالفصل الثا

         الشقاق التفريق القضائي بين الزوجين بسبب
 وسوء العشرة
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 تمهيد:          

اهلانئة جحيما وبالء بسبب الشقاق والنزاع واخلالفات املستمرة، وحيث قد تصبح احلياة الزوجية        
 ستمرارع  االويتعذر م داألوالذىل  ضرار النبرية هبما ويتعداهاإلذىل  اي اخلال  بني الزوجني يؤدي الشقاق

احلق لنل م  الزوجني طلب التفريق  41( م  املادة 1باحلياة الزوجية، وقد ضم  املشرع العراقي نص الفقرة )
د الدخول. ولئ   بع حم باحلياة الزوجية سواء فان قبل ستمرارعند قيام اخلال  بينهما حبيث يتعذر مع  اال
. واخلال   ن مينع عن  حق طلب التفريق للشقاقحن  ال يصح فإفان الزوج ميلك حق الطالق بأرادات  املنفردة 

مل عطاء الزوج هذا احلق سو  خيفف م  حتذن ذفي ال تتخذ الزوجة وسيلة إلجباره على الطالق، واحلقيقة 
 .عباء املادية فباقي املهر وطلب التعويض فضال ع  خسارة زوجت األ

 األخر قوالضرار بواألساءة واإلاخلال   ن الطرفني يشرتفان يف سببحاخلال  معناه: حو  وملا فان الشقاق
احلياة الزوجية اي ان اخلال  بلغ حدا م  اجلسامة واخلطورة  استمرار فعال حبيث ال مين  مع هذه االضرارحو 

حد ح لي ذبقاء العالقة الزوجية بينهما فيتعني على القاضي حينما يتقدم  استمرارمنان ذحبيث مل يعد مع  
  وحياول سباب اخلال  ويبذل جهده يف اصالححوال م  حن يتحقق حالزوجني طالبا التفريق للشقاق واخلال  

شارت ح، وهذا ما األسرة  قدر االمنان ازالتها وتأجيل الدعوى مدة مناسبة، حيث ال يصح التسرع يف هدم
و ح ضابري الدعاوى املقامة بينهماحتدقيق حو  ستماع للبيناتاإل. حيث يتم 41( م  املادة 2الفقرة ) ذلي 

  .خرى وغريهاحوراق الشناوى يف حمافم حجلب 

عطاء اجملال للطر  ذو ن  يقتضي تنليف املدعي ببيان ماهية الشقاق والوقائع اليت يتضرر منها ذوم  البديهي 
اات البني وجب  صالحذالشقاق وتعذر علي   استمرار نفيا فااا ثبت للقاضيحو  االخر لإلجابة عنها تصديقا

 :عاله للتفريق للشقاق وهيحاملرسومة يف املادة  اإلجراءاتتباع ذعلى القاضي 

ج الزو  حهلالزوجة وحنم م   حهلي حنم م  حالزوجني  حهلن يطلب القاضي منهما تعيني حنمني م  ح
توسم مم  ي هلاألم  غري حو  قارهبماحنتخاب حنمني م  بأوذاا تعذر تنلف احملنمة الزوجني  –ن وجدا ذ

ختلف احلنمان افإن نتخاب احلنمني، انتخبتهما احملنمة، بأمل يقم الزوجان  نوذح، اإلصالفي  القدرة على 
زوجني بالذات ن  جيب حضور الحيف حتديد نسبة التقصري عني القاضي هلما حنما ثالثا. وينبغي مالحظة 

حوال ح( 31( م  املادة )2لك تطبيقا لنص الفقرة )ألن  ال جيوز للوفيل ا ؛نتخاب احلنمنيإلمام احملنمة ح
والبد  .حلنمنتخاب اذهي  اإلجراءاتول هذه وحجراءات التحنيم ذن  ال يعتد بالوفالة يف حواليت نصت على 

ن ذخذ بذلك بعض القضاة يف العراق، مع العرض حن  للمحنمة حق حتليف احلنمني اليمني )حم  مالحظة 
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مانة وحن يقوما مبهمتهما بعدل حخذ بذلك( على ح 1119لسنة  100الشخصية املصري رقم  األحوال قانون
فني زالتها وضرورة بذل جهودمها م  خالل مجع الطر ذسباب اخلال  والشقاق وتقصيهما والعمل على حوتفهم 

هناء مهمتهما ذيف  ايف مقابلة عائلية وتقصي احلقائق ويأمراهنما حبس  املعاشرة. وتوجي  احلنمني بأن ال يتسرع
صري زالت  وحتديد م  هو املسيء م  الزوجني ونسبة التقوذن يعمال على تقصي اسباب اخلال  وحوال مياطال، 

القاضي موضحني ل  الطر  الذي يثبت تقصريه م  خالل األمر ذىل تعذر عليهما الك رفعا فإن حبياد، 
     .التقارير اليت تقدم

يف  جتماعي. وتقوم وحدات البحث اإل41( م  املادة 3و2و1نصت عليها الفقرات ) اإلجراءاتوهذه 
ستنباط ذالشخصية بدورها يف حل اخلالفات العائلية والتوفيق بني حطرا  الدعوى م  خالل  األحوال حمافم

الباحثة  وح التصر  غري املشروع واليت يستخلصها الباحثحو  رتناب السلوكحذىل  العوامل احملرفة والدافعة
  .م  ظرو  القضيةاإلجتماعية 

شقاق واخلال  ال استمرار وعلي  ذاا فشلت مساعي الصلح ومساعي احلنمني واحلنم الثالث وثبت للقاضي
ح بينهما وامتنع الزوج ع  التطليق، حنمت احملنمة بالتفريق اإلصال بني الزوجني وعجزت احملنمة ع 

  .التقصري ومصدرهبينهما معتمدة التقارير اليت حددت مدى 

    :حوال، احلاالت التاليةح/ب( 41/4وعاجلت املادة )

ذاا فان التقصري م  جانب الزوجة ومت التفريق بعد الدخول، يسقط املهر املؤجل، واا فانت الزوجة قد -1
     .ن  حينم عليها برد ما ال يزيد على نصف املهر للزوجفإقبضت مجيع املهر 

   .انب الزوج ومت التفريق بعد الدخول فلها املهر املؤجل فل ذاا فان التقصري م  ج-2

ذاا فان التقصري واقعا م  الزوجني، فان التطليق بقسمة املهر املؤجل بينهما ان فان الضرر الواقع م  فل -3
خر متنافئا، وبنسبة التقصري املنسوب لنل منهما ذاا فان الضرر متفاوتا )القرار التمييزي اآلمنهما على 

( %20ن نسبة التقصري م  قبل الزوجة )ذ(، فلو قال احلنمان 1/2/1114يف  1114-13/ش/1100
  .( دينار من 400ن مؤجل مهرها ثالثة اال  دينار فتسقط احملنمة )ذوتبني 

قصري م  جانب ن التذاا تبني للحنمني فإذاا فان التقصري م  جانب الزوجة ومت التفريق قبل الدخول، -4
 .برد ما قبضت  م  املهر املعجل الزوجة، حلزمت

 ذاا فان التقصري م  جانب الزوج ومت التفريق قبل الدخول فلها نصف مهرها.                                        -9
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                                                                       المبحث األول                 
 موقف القانون العراقي من التفريق للشقاق

 موقف القانون م  التفريق.                            :المطلب األول

ألن  الك ( املعدل حق طلب التفريق؛1191نة )( لس111مل ين  يف العراق قبل صدور القانون )      
أخذا بالتفريق وفقا  ملذهيب احلنفية واجلعفرية، اللذي  مل ي العمل يف احملافم العراقية قبل صدور هذا القانون فان

اآلخر ب   ضراراا اشتنى ححد الزوجني ع  ححن  ذ، وفل ما فان علي  العمل هو (241)هلذا النوع م  الضرر 
ن يتخذ فل الوسائل الالزمة لإلصالح بينهما مبا يف الك بعث احلنمني ومهمة احلنمني فعلى القاضي ح

خذ املشرع العراقي بالتفريق هلذا ( املعدل ح1191( لسنة )111قانون )ولن  بعد صدور ال ،حاإلصال هي 
 . حمحد اإلمامالشافعي ورواية  اإلماممالك وم  قول  اإلمامالنوع م  الضرر م  مذهب 

 ( على النحو اآليت: 42-41- 40املواد )حنام التفريق هلذا النوع م  الضرر يف وجاءت ح

 تية:     التفريق عند توفر ححد األسباب اآلربعون: لنل م  الزوجني طلب املادة األ

عترب م  قبيل وي احلياة الزوجية استمرارمها ضررا  يتعذر مع  أوالدبحو  خرذاا حضر ححد الزوجني بالزوج اآل-1
ة طبية رمسية ناملخدرات، على حن تثبت حالة اإلدمان بتقرير م  جلحو  اإلضرار، اإلدمان على تناول املسنرات

                               خمتصة، ويعترب م  قبل اإلضرار فذلك ممارسة القمار يف بيت الزوجية.

ريح مفهوم الضرر بشنل واضح وصذىل  الشخصيةاألحوال  اله م  املادة األربعني م  قانوننصت الفقرة حع
وبعبارة )ذاا حضر( وجاءت الفقرة حعاله لتشمل الضرر الذي يصيب الزوج اآلخر وفذلك الضرر الذي قد 

حسباب التفريق  سبب م  داألوالذىل  ، وحسنا  فعل املشرع العراقي فون  جعل الضرر الذي ميتدمهاحوالديصيب 
حعطى املشرع  دالاألو ومستقبلهم، وحلماية هؤالء  داألوال على حياة ملا قد يؤدي هذا الضرر م  التأثري السليب

ىل ذ هم خشية حن يؤدي الضرر املستمر عليهمحوالدالزوجة طلب التفريق حفاظا  على مستقبل حو  للزوج
وضعهم حتت ضغط نفسي قد يؤثر على حياهتم املستقبلية، فما نالحظ حن الفقرة حعاله تنطوي حو  حنرافهمذ

الزوجة، وحوردت الفقرة حعاله حاالت جاءت حو  وم العنف األسري وما قد يسبب  م  حاى للزوجحتت مفه
على سبيل املثال وليس احلصر ومنها اإلدمان على املسنرات واملخدرات وفذلك ممارسة القمار يف بيت 

                                                           

 .249ص الشخصية وتعديالت ، األحوالالوجيز يف شرح قانون  ،النبيسي حمحد :انظر( 241)
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ة واألجدر حن الزوجيالزوجية، ويؤخذ على العبارة األخرية بأن املشرع العراقي حصر ممارسة القمار يف بيت 
ينون النص مطلقا  مبمارسة القمار يف حي منان فان ملا يسبب  هذا الفعل م  حاى حقيقي يلحق مب  ميارس  

    وبأفراد حسرت ، وفذلك اإلدمان على املخدرات واملسنرات.

أِت على ت افرنا بأن الفقرة حعاله جاءت بأمثلة للضرر فالسنر واإلدمان على املخدرات ولعب القمار ومل
ه عتداء على النفس بالضرب والسب والشتم وتقدير جسامة هذاحلصر، ويعترب م  قبيل الضرر األ سبيل

ر شخصي عتبار حن معيار الضرر هو معياي، على ضوء شخصية املتضرر منها بأاألفعال يعود لتقدير القاض
 .          (241)وليس موضوعي 

 ربعون:   املادة احلادية واأل

 ه. م بعدريق عند قيام خال  بينهما، سواء حفان الك قبل الدخول حالزوجني طلب التفلنل م  -1

الزوجة وحنما   حهلعلى احملنمة اجراء التحقيق يف حسباب اخلال ، فااا ثبت هلا وجوده تعني حنما  م  -2
 تعذر وجودمها فلفت احملنمة الزوجني بانتخابفإن صالح اات البني، الزوج ذن وجدا للنظر يف ذ حهلم  

 مل يتفقا انتخبتهما احملنمة.   فإن حنمني، 

هلا الطر   احملنمة موضحنياألمر ذىل تعذر عليهما الك رفعا فإن ح، على احلنمني ان جيتهدا يف اإلصال-3
 اختلفا ضمت احملنمة هلما حنما  ثالثا .    فإن الذي ثبت تقصريه، 

  ح بينهما، وامتنع الزوج عاإلصالاخلال  بني الزوجني، وعجزت ع   استمرارللمحنمة ح: ذاا ثبت -4
 التطليق، فرقت احملنمة بينهما.     

دم حد األسباب املذفورة للمادة األربعني م  هذا القانون لعاملادة الثانية واألربعون: ذاا ردت دعوى التفريق أل
 ن تلجأحملنمة حاحقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب فعلى ثبوت  وافتسب قرار الرد درجة البتات، مث 

 التحنيم وفقا  ملا ورد يف املادة احلادية واألربعني.       ذىل 

ادة األربعني  م  املاألوىلن املشرع العراقي يف الوقت الذي نص يف الفقرة واملالحظ م  النصوص املذفورة ح
عاد  احلياة الزوجية سببا  م  األسباب اليت تربر طلب التفريق استمرار على ذعتبار الضرر الذي تعذر مع 

                                                           

 0929لسنة  011الشخصية العراقي رقم األحوال خالصة محاضرات في شرح قانون ، 2004القاضي عبد القادر ذبراهيم علي،  (241)
  .14طالب املعهد القضائي، صحلقيت على ، وتعديالته
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تربر طلب التفريق  ليتخر م  األسباب اى اعتبار اخلال  )الشقاق( سببا  آونص يف املادة احلادية واألربعني عل
 بن املشرع العراقي جعل فل م  )الضرر والشقاق( سببني مستقلني للتفريق، وخصص لنل سبوهذا يعين ح

( جمرد ثبوت 40م  املادة  1)    ألحناما ينفي للحنم بالتفريق وفقا  حناما  مستقلة ع  اآلخر، ذا
 ذال( 41املادة ) امألحناحلياة الزوجية بينما ال جيوز احلنم بالتفريق وفقا   استمرارالضرر الذي يتعذر مع  

 1)   نامألحدعوى املقامة وفقا  عترب املشرع م  تنرر الاإلصالح، وح بعد تعيني حنمني وعجزمها ع  
ذىل  ( ، فيصار يف هذه احلالة42( لعدم ثبوت الضرر قرينة على وجود اخلال  بني الزوجني )م40م  م 
صية، األحوال الشخ استحدثها املشرع بعد التعديل الثاين لقانون ألحناما(، هذه 41حنام املادة )تطبيق ح

اهب املشرع العراقي يف جعل الضرر والشقاق سببني مستقلني للتفريق ال جيد ل  حساسا  يف املذ جتاهويبدو حن ذ
القوانني  الكذىل  تذهبيق هلذا النوع م  الضرر منها فمامل حنام التفر ، اليت استمد املشرع حيةاإلسالم

ب ن السبمن ، وذوالشقاق هو صورة م  صور الضرر، وحخص العربية، فالضرر اعم مطلقا  م  الشقاق، 
هاء قاحلقيقي يف التفريق هو ليس الشقاق وامنا الضرر الناشئ ع  الشقاق، ومما يؤيد قولنا ما جاء يف فتب الف

القاضي ر حنم خاملسلمني، جاء يف التاج واألفليل على حن  شقاق الزوجني ذاا ثبت في  ظلم ححدمها على اآل
دعت الضرر وتنررت من  بأن ححو  علم هل الضرر منهافلم ياألمر شنل بدرء ظلم الظامل منهما، وذن ح

 ررت من  الشنوى ومل تن  ل  بينة حسننهما احلافمدعى فل منهما الضرر وتنححو  الشنوى ومل تثبت الك
نال شفيخرب احلافم بذي الضرر، مث ان حستمر اإل مل تن  بينهم ليظهر هلم احلالبني قوم صاحلني، ذن 

لنصوص الفقهية دالالت واضحة على حن الشقاق ، ففي هذه ا(290)هما حهلوالنزاع بعث احلافم حنمني م  
                                                                                        ن السبب احلقيقي يف التفريق هو الضرر الناشئ ع  الشقاق وليس الشقاق بذات . صورة م  صور الضرر، وذ

حو   واطف عحو  مال حو  األاى الذي يصيب اإلنسان يف جسم  :قد عرف  بعض فقهاء القانون بأن  والضرر
. وهبذا مين  حن تعر  الضرر بأن  (291)حي معىن آخر م  املعاين اليت حيرص الناس عليها حو  شرف حو  فرامت 

ل الضرب بالفعل مث حم بالقول مثل القذ  والسب والتشهريالزوجة لزوجها سواء حو  ذيذاء الزوج لزوجت 
تعذر مع  التفريق القضائي حن ينون جسيما  حبيث يذىل  واإليذاء وعدم النفقة ويشرتط يف الضرر الذي يؤدي

                                                           

 إلمامابلغة السالك ألقرب املسالك املعرو  حباشية الصاوي على الشرح الصغري )املسمى حقرب املسالك ِلَمْذَهِب  ،الصاوي املالني :انظر( 290)
(، ج  .912ص/2َماِلك 

 .133ص/1، ج9ط-القاهرة، الوافي في شرح القانون المدنيم، 1112 :د. سليمان مرقس (291)
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احلياة الزوجية، فهنا جيوز للطر  املتضرر م  الزوجني طلب التفريق م  القاضي والك هو التفريق  استمرار
  .(292)قائم على الضرر القضائي ال

 األوىلحنام الفقرة هذه الفقرة تدخلنا ضمنا  حتت حألن  ؛(41 م  املادة )األوىلونقرتح هنا حذ  الفقرة 
مث  ةالشقاق هو صورة م  صور الضرر، فال يصح النالم ع  الضرر بصورة عامألن  م  املادة األربعني؛

( جاءت مطلقة يف فل ضرر 41 للمادة )األوىلختصيص فقرة مستقلة للنالم ع  صورة م  صوره، فالفقرة 
 بالسب خرذعتداء ححد الزوجني ع  اآلحو  خر، سواء فان ضررا  ناشئا  ع  الشقاقيدعي  ححد الزوجني م  اآل

لشقاق ان الضرر فان ناشئا  ع  لى حغريها م  الصور ع حم سرقتها حم تبديد حموال  حم اإلهانةحو  الضرب حم
ِذْن ِخْفُتْم وَ  تفق علي  الفقهاء املسلمني عمال  بقول  تعاىل:﴿سال حنمني بني الزوجني، وهذا ما حر فيجب ذ

ا ِمْ   ا ِمْ  حهلِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعثُوا َحَنم  ا يـَُوفِِّق اللَّ حهلِ  َوَحَنم  نَـُهَما ِذنَّ اللََّ  َفاَن ُ  َها ِذْن يُرِيَدا ِذْصاَلح  بـَيـْ
ا َخِبري ا﴾  .  [39]النساء:َعِليم 

 لدى املالنية.   يف قول  ذالرسال احلنمني ذذىل  ما ذاا فان الضرر ناشئا  م  غري شقاق، فال يصارح

م  معانيها  جية خاليةن اخلال  املربر للتفريق امنا هو الك الذي تصبح في  احلياة الزو خالصة القول ذ
حالة ىل ذ حي م  معىن م  معاين الزواج ومقاصده، ويصري الزوجانذىل  ماهلا السعيدة، وتفتقرقدسة، وآامل

رتام، ح، وظهرت العداوة بينهما، وزال األاا تشاقا الزوجانفرتاث ببعضهما، فإالبغض والنراهية، وعدم األ
املربر  ب ، فهو الشقاقوطغى اخلال  على عالقتهما وحرص فل منهما على فعل ما يشق على نفس صاح

 .     (293)ما جمرد نشوز الزوجة وفرهها لزوجها فليس م  الشقاق املربر للتفريق للتفريق، ح

لزوجني تستخلص  ن الشقاق بني اهذا املعىن مؤفدة علي  بقوهلا ذذىل  وقد اهبت حمنمة التمييز يف قرار مهم هلا
ردة يف وقت معني، عينة منفلفة، وال يتوقف على واقعة محوقات خمتحو  احملنمة م  مجلة وقائع خمتلفة يف وقت

 دلن تبين حنمها على الوقائع اليت ت  السلوك العام للشخص، وللمحنمة حن يستظهر الشقاق مومين  ح

                                                           

 ،2ط-بغداد-عة الثانية، املنتبة القانونية، الطبإقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العمليةإلى  المرشدم، 2004: مجعة سعدون الربيعي (292)
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 كعتبارها تستقل يف تقدير األدلة الواقعية ما دامت رفنت يف البأ على الشقاق، وال معقب حلنمها بذلك،
 .  (294)حسباب سائغة ومقبولة قانونا  ذىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

م، املنشور يف جملة النشرة القضائية، العدد الثالث، السنة 4/1/1114م، 1114( هيئة عامة ثانية، 103( قرار حمنمة التمييز املرقم )294)
 . 11اخلامسة، ص
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 المطلب الثاني

 املتعلقة ب :  اإلجراءاتبعث احلنمني و 

 الشخصية على ما يلي: ( م  قانون األحوال41/2نصت الفقرة الثانية م  املادة )      

الزوجة وحنما   حهلعلى احملنمة اجراء التحقيق يف حسباب اخلال ، فااا ثبت هلا وجوده تعني حنما  م  -2
تخاب نوجودمها فلفت احملنمة الزوجني بأ تعذرفإن صالح اات البني، ذن وجدا للنظر يف الزوج ذ حهلم  

 نتخبتهما احملنمة.مل يتفقا حفإن حنمني 

ا ثبت هلا اب اخلال  والشقاق بني الزوجني، فإن تتقصى حسبااحملنمة حوجب هذه الفقرة جيب على فبم
انتخاب احلنمني، حما  حو تعينيذىل  وجود خال  مربر للتفريق وفق التفصيل الذي سبق بيان  عندئذ ترف 

ة لبينثبات اخلال  هي اإلقرار وادعوة، وحهم طرق ذن ترد الهلا وجود مثل هذا الشقاق فعليها حاا مل يتأفد ذ
املشرع العراقي  وجبذجراءات بعث احلنمني فقد حذىل  ما بالنسبةلك الشهادة على السماع واليمني، حمبا يف ا

 حهلحنما  م  الزوجة و  حهلن تعني حنما  م  هلا وجود اخلال  املربر للتفريق حن يثبت على احملنمة بعد ح
ا فلفتهما تعذر وجودمهفإن صالح اات البني فيما بني الزوجني املتخاصمني، للنظر يف ذ ن وجداالزوج ذ

ت بعث ذجراءا نهنا ح ذلي مل يتفقا انتخبتهما احملنمة، ومما جتدر اإلشارة فإن احملنمة بانتخاب حنمني، 
 اا فانت املرافعة حضورية عنها فيما فانت غيابية.احلنمني ختتلف يف حالة ما ذ

 حلضورية:    حالة املرافعة ا-1

ني حنما  م  ن تعاسطة وفيليهما فيجب على احملنمة حبو حو  ذاا حضر الزوجان بنفسيهما جلسات املرافعة
خوال، فعني األبوي  واألجداد واألعمام واألتشتمل عادة  هلالزوج وجهة األ حهلالزوجة وحنما  م   حهل

اضي ن ينون ملزما  برحي الزوجني، فقد خيتار القصاحلا  للقيام هبذه املهمة دون ح القاضي م  هؤالء م  يراه
م    2العم ويعين  بينما خيتار الزوج خال  مثال ، وهذا هو املفهوم م  عبارة )تعني حنما ( الواردة يف الفقرة 

 عندئذ يصار هل، وااا تعذر بعث احلنمني م  األ(299)م  القانون واليت تعين القاضي يف الداللة  41املادة 
تعذر وجودمها فلفت احملنمة الزوجني بانتخاب فإن ما م  األجانب، وهذا مستفاد م  مجلة )انتخاهبذىل 

                                                           

ائي، املعهد القضذىل  حبث مطبوع على آلة الرونيو ومقدم ،التفريق للضرر والشقاق، دراسة مقارنةم، 1119( مهدي صاحل خلف: 299)
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 هلن األذعلى األجانب، هو  هل، واحلنمة م  تقدمي املشرع لألهلحنمني(، حي حنمني م  غري األ
ني ب شقاق والعداوةحصول الذىل  ، واألسباب اليت حدتاألحوالو  األمورعر  ببواط  واألقارب عموما  ح

  ، فيبوحان هلم ما يف دواخلهم ماألقارب عادة وتطمئ  هلمذىل  ن نفوس الزوجني تسن الزوجني، فما ذ
 .  (294) حيضا  ستقر القضاء على هذا املبدح الصحبة، وقد ححو  ذرادة الفرقةحو  احلب والنراهية،

احملنمة فإن  هلاحلنمني م  غري األ نتخابومل يتفق الزوجان على ح هلاما ذاا تعذر تعيني احلنمني م  األ
الواردة يف هناية  نتخبتهما احملنمة،قا حمل يتففإن نتخاب احلنمني، وهذا يستفاد م  عبارة هي اليت تقوم بأ

 م  القانون.   41م  املادة  2الفقرة 

 حالة املرافعة الغيابية:      -2

يان احلنم ر احملنمة ان تنلف الطر  الغائب ببعندما جتري املرافعة غيابيا  حبق ححد الزوجني فليس مبقدو 
، مث تعيني م  اجلريانحو  اخلصم الغائب ع  طريق خمتار احمللة حهلن تتحرى ع   ، لننها تستطيع ححهلم  

األجانب، ومل  ، حي م هل، وبعنس  تعني احملنمة م  تراه الئقا  م  غري األهلتراه مناسبا  يف حالة وجود األ
تلك ىل ذ اقي الشروط الواجب توفرها يف احلنمني، لن  بعض قوانني الدول العربية تعرضتيذفر املشرع العر 

                                   .وجبوا توافر شروط خاصة يف احلنمنياراء الفقهاء جند حهنم قد حذىل  الشروط، وبالرجوع
فات معينة يف صحو  وجوب توافر شروطمجعوا على حهنم ح ذالن  قد اختلف الفقهاء يف بعض الشروط ويبدو ذ

 ضطالع بشر  هذا اخلطاب الرباين، وخطورة املهمة امللقاة على عاتقهما سواء باجلمعاحلنمني تؤهلهم لإل
ود م  بعثهما، املقصذىل  هتداءوالرشد والفق  بأحنام الشقاق واألالتفريق، وم  هم هذه الصفات: العدالة  حم
ن ينون عاملا  بأحنام الشقاق والنشوز بني الزوجني، ومدرفا  باملهمة ق هو حملقصود بالفق  بأحنام الشقاوا

ن ح يم م  مل ين  عاملا  بذلك، ولن  حوجب علي امللقاة على عاتق ، علما  ان م  الفقهاء م  قال جبواز حتن
ملطلوب، وج  اعلى ال ، مل يتمن  م  القيام هباذلي رفان املهمة املوفلة  بأأهال  اا فان جالذفر، ألن  ذ حهليسأل 

 :﴿اهلل سبحان  وتعاىل مسو منزلتها يف فتاب  العزيز حيث يقول تبارك وتعاىل ظهروهي مهمة عزيزة وغالية، ح
َر يف َفِثري  ِمْ  جَنَْواُهْم  َغاَء َمْ  يـَْفَعْل َاِلَك ابْتِ ِذْصاَلح  بـَنْيَ النَّاِس وَ حو  َمْعُرو   حو  َمْ  حََمَر ِبَصَدَقة   ذالاَل َخيـْ

ْرَداِء قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّ   [، وما روى:114َمْرَضاِت اللَِّ  َفَسْوَ  نـُْؤتِيِ  َحْجر ا َعِظيم ا﴾]النساء: -َعْ  َحىِب الدَّ

                                                           

اا ذذال    الزوجني  حهلم، املتضم : )ليس للقاضي تعيني احلنمني م  غري 23/4/1142م، يف 1142( 44( قرار حمنمة متييز العراق )294)
مطبعة  ،الشخصية المعدل األحوالتطبيقات قانون م، 1144تعذر وجودمها ومل يتفق الزوجان على تعيينهما( ينظر: باقر خليل اخلليلي: 

 .111ص د.ط،-بغداد-االرشاد
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قَاَل )صالح اُلوا بـََلى. قَ ُحْخربُُفْم بِأَْفَضَل ِمْ  َدَرَجِة الصَِّياِم َوالصَّاَلِة َوالصََّدَقِة حال صلى اهلل علي  وسلم قال: )
 .   (291)فساد اات البني هي احلالقة( فإن اات البني 

صالح  ذوهذا مستفاد م  عبارة )للنظر يفن يلتقيا بالزوجني املتخاصمني وقد حوجب املشرع على احلنمني ح
، وعمل احلنمني مع الزوجني املشاقني ليس (291)اات البني(، فما استقر القضاء العراقي على هذا املبدح 

، وفل م  الزوجني مشنل تعيني املسيء فيهذ باهلني، فهما يشقيان طريقها بالصدع وسط جو متوتر مشحون،
ال ، و باشر احلنمان عملهما جيب عليهما حن يضعا نصب حعينهما الصلح حخر، وحينما ييدعي ذساءة اآل

  فيعمل نوى صاحبم الشقاق وشحناغاية املنشودة ووسيلتهما يف الك حن يعمد فل حنم بتحري حفهي ال
ا فان ظاملا  جاحدا  ااشرة وخيوف  م  عذاب اهلل ذزالتها بتذفريه باحلقوق الزوجية ورعايتها وحس  املععلى ذ

جرياهنما حو  اقارهبالشقاق واخلال  م  الزوجني وم  ح حلقوق صاحب ، مث جيتمع احلنمان بعد حتري حسباب
ا خر شيئا ، ويعاودا البحث مع الزوجني، ال سيما ع  اآلويتذافران فيما بينهما وال خيفي ححدمهن امن ، ذ

اءت  ورفعا سر حددا الطر  املسيء منهما ودرج ذن تعذحفلح بالصلح فهو خري، وذفإن م  جيدا عنده تعنتا ، 
 م  القانون. ( 41(م  املادة )3القاضي، وهذا هو مفهوم الفقرة )األمر ذىل 

ملسيء ودرجة اا اختلف احلنمان يف حتديد الطر  ا، وذ(291)ن حيدد مدة لعمل احلنمني ومين  للقاضي ح
ما حنما  ثالثا ، ومهمت  ال ختتلف ع  مهمة احلنمني السابقني، وال تقل حمهية ذليهساءت  ضم القاضي ذ

بني الزوجني  اصالح اات البني فيملزوجني وحبنميهما وحياول جاهدا  ذن يلتقي با، ذا علي  ححيضا  عنهما 
ملسيء قاضي موضحا  الطر  االذىل  ح رفع تقريرهاإلصال فلح فان هبا، وااا عجز ع  املتخاصمني، فإاا ح

اا مل يتفق احلنم الثالث مع حي م  ، حما ذ(240)ساءت  والعربة فيما يتفرق علي  اثنان م  احلنمني ودرجة ذ
الزوج  نم الثالث، فمثال  ذاا رحى حنم الزوجة ذفيما يراه احلناحلنمني وفان لنل واحد منهم رحي فالعربة 

ن الزوجة هي سبب الشقاق واخلال  وقال حنم الزوج ذ %100تقصريه هي  هو الطر  املسيء ونسبة
ن سبب اخلال  ، حما احلنم الثالث فقال ذحيضا   %100ويقع على عاتقهما نسبة التقصري فل ، حي نسبة 

                                                           

(، وقال 2901، ح)4/443حديث الصحايب ايب الدرداء رضي اهلل عن : حخرج  الرتمذي يف جامع : فتاب صفة القيامة والرقائق والورع: ( 291)
 هذا حديث صحيح.

 .41ص التفريق للضرر دراسة مقارنة، ،آسو سردار رشيد :انظر( 291)
 .194ص التفريق للضرر والشقاق، دراسة مقارنة، ،مهدي صاحل خلف :انظر( 291)
احلنمني ذىل  م، والذي جاء في  )... ذاا ضم القاضي حنما  ثالثا  4/1/1111( يف 1110/شرعية/2141( قرار حمنمة متييز العراق املرقم )240)

نشور يف جملة النشرة ني وم  هو املقصر(. القرار مح بني الزوجصالحو تعذر اإل يف دعوى التفريق فالعربة مبا يتفق علي  اثنان منهما حول ذمنانية
 . 12م، ص1112، لسنة األولالقضائية، العدد 
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ون يف تقصري الزوجة بأربعني يف املائة، ونسبة تقصري الزوج ست والشقاق يشرتك في  الزوجان، وحدد نسبة
    احملنمة تأخذ براي .فإن املائة، 

   اخلالصة:

  حوال :

ن ح ال، بشرط حم خر، سواء فان هناك دخولاآلن دعوى التفريق للخال  تقام م  ححد الزوجني على ذ-1
    .ينون العقد صحيحا

ذىل  ال  و حليات حددت طريق السري يف التفريق للخال ، وجيب النظر آحوال ح( 41وقد رمست املادة )-2
ثبات اخلال  ينون بنافة ذن وذ(، 2عاله والعمل هبا مث العمل بعدئذ بالفقرة )ح( م  املادة 1نص الفقرة )

ة ما قامة الدعوى وليس خالفا قدميا وانتهى يف فرت ذحني ذىل  ن ينون مستمراحطرق االثبات، واخلال  جيب 
  .اخلال  ينون مستحنم ومستمر

التطليق وتلفظ قام بفإن ن تطلق؟ حمتناع الزوج ع  التطليق يتم م  خالل سؤال احملنمة ل : هل تريد ذن ذ-3
   صيغة الطالق فهنا يعترب الطالق رجعي والك لنوننا قد عدنا لألصل )حصل الطالق(.

الزوجة قد بذلت للزوج جزء م  مهرها واملتمثل فل طالق ببذل هو بائ  )وهذه قاعدة عامة( فما دامت -4
  .بنسبة تقصريها فهنا يعد طالقا بائنا

ثبات  باليمني، لنون اليمني توج  يف حال وجود دي  بالذمة، وحمنمة التمييز رحت ذاخلال  يستثىن م  -9
   .ن حمنمة املوضوع هي اليت تستنبط وجود اخلال ذ

سبة املقصري  ح وحتديد ناإلصاليؤيد ححد الرحيني للمحنيني يف ي حالضم حبنم ثالث لغرض الرتجيح، -4
 على رحي –عطاء رحي للمحنمة، ويف حالة خال  رحي احلنم الثالث مع رحي احملنمني فهنا ذوم  مث 

لشخصية يف ااألحوال  نتخاب حمنمني جدد، ويف حمنمةبأيتم تنليف الطرفني  –ستاا سامل املوسوي األ
نمني تقرير احملحو  مهال رحيوذخذ برحي احلنم الثالث األاري بالدعاوى املماثلة هو الناظمية فان العمل ج

الث بأعداد ورفع مهاهلما وتنليفهما مع احلنم الثذن التناقض بني تقرير احملنمني االثنني يستوجب وذاالثنني. 
                                                                                                            .يقابل تلك النسبةاا ثبت التقصري م  جانب الزوجة فهنا يسقط م  املهر املؤجل ما فإتقرير مشرتك. 
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إن فذاا قامت الزوجة بعد التفريق القضائي عادت للزوج مث قامت برفع دعوى للخال  لغرض التفريق، -1
بة احلياة الزوجية يعد مبثاذىل  ن العدةوذاخلال   استمرار ل اشرتطت( احوا41املادة )ألن  ؛دعواها واجبة الرد

   هناء اخلال .ذ

    42ثانيا : املادة 

سباب ( ححوال، حيث ال يتعني على القاضي حن يتحقق م  ح41مل بني هذه املادة واملادة )رتباط متناح
ام بإجراءات جيب على القاضي القي منااخلال  وذحو  اخلال  وال ينلف املدعي بتقدمي ما يؤيد ثبوت الضرر

 حوال. ( ح41يف املادة ) التحنيم وعلى النحو املفصل

احلياة  تمراراسقامة الدعوى وللسبب نفس  يؤفد على وجود اخلال  والضرر والشقاق الذي يهدد ذن تنرار ذ
نم برد الدعوى فتساب احلة فافية ال تقل ع  سنة مثال بني حجدر ترك فرتة زمنيالزوجية، ونرى حن  فان م  األ

نلي وتعمد على حنو ش األوىلستغالل النص بإقامة الدعوى قطعية إلعطاء فرصة للتفنري وعدم حللدرجة ال
 قامة الدعوى ثانية.ذذىل  ثبات ورفض التحليف وصوالردها بعدم اإل
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 المطلب الثالث

  الباحث االجتماعي.    

ة لسنوات وبقيت هذه احلالجتماعي الشخصية العراقي مل يعاجل آلية عمل الباحث اإل األحوالذن قانون       
حن جاءت قواعد تنظيم ذىل  يف حداء حعمال  جتماعي فان يؤثر على دور الباحث اإلاألمر  عديدة وهذا 

األمر و  2003( لسنة 39)األمر  ألحنام ذستنادا  واليت صدرت  2001( لسنة 1رقم ) جتماعيالبحث اإل
 ألحوال ا يف حمافم جتماعي واليت فانت خطوة تقدمية لتنظيم حعمال الباحث اإل 2004( لسنة 12رقم )

الشخصية وحمافم املواد الشخصية وحمافم األحداث املرتبطة مبجلس القضاء األعلى واليت اعتربت نافذة م  
ث افم وجعلت للباحمبا يتناسب مع واقع حال احمل جتماعيوحددت حعمال البحث اإل 19/1/2001تاريخ 

حتادية على ضوء طع  نائب املدعي العام بقرار احلنم حيث جاء بقرار حملنمة التمييز األدور فعال ومهم 
 جتماعي بالتفريق حيث جاء القرار التمييزي مبا يلي ]فان املتعني على احملنمة التقيد بقواعد تنظيم البحث اإل

 لذا قرر نقض احلنم املميز وذعادة الدعوى جتماعي البحث اإلوذرسال املتداعني على  2001( لسنة 1رقم )
 .  (241) حمنمتها إلتباع ما تقدم وصدر القرار باالتفاق[ذىل 

 بأربعة عشر قاعدة مين  ذمجاهلا مبا يلي: 2001لسنة  1رقم  جتماعيوجاءت قواعد تنظيم البحث اإل

رجة ترتبط يف الدائرة اإلدارية يف جملس القضاء األعلى يرحسها موظف بد جتماعيتشنل هيأة للبحث اإل-حوال  
نوات والنفسية ولدي  خربة ال تقل ع  عشر ساإلجتماعية مدير حاصل على شهادة جامعية حولية يف العلوم 

 وتسمى )هيأة البحث االجتماعي(. 

خصية خصية وحمافم املواد الشالش يف فل حمنمة م  حمافم األحوالجتماعي يشنل منتب للبحث اإل-ثانيا  
 جتماعيوعند تعددهم يرحسهم الباحث اإل حفثرحو  ذجتماعيوحمافم األحداث، ويتنون املنتب م  باحث 

 األقدم.    

 جتماعي.             يأة البحث اإل احملنمة وفنيا  هبيف األولذداريا  بالقاضي  جتماعييرتبط منتسبو منتب البحث اإل-ثالثا  

 بالتنسيق مع هيأة البحث االجتماعي.  جتماعييتم تعيني ونقل الباحث اإل-رابعا  

                                                           

ية العراقي رقم الشخص قضائي القائم على الضرر يف قانون األحوالالتفريق ال، نعمان ثابت حس ، نائب املدعي العام: القاضيانظر:  (241)
 .والقضاء، جملة فصليةجملة التشريع ، اجلزء الثاين، 1191لسنة  111
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لى جتماعي: حن ينون حاصال  عالعمل يف منتب البحث اإلذىل  ينسبحو  يشرتط فيم  يعني-خامسا  
وعلم لنفس وعلم ااإلجتماعية اخلدمة  ختصاصحشهادة الدبلوم م  املعاهد الفنية يف حو  شهادة جامعية حولية

 عيجتماسنة ويفضل م  فان متزوجا ، حن ينون مؤهال  ألعمال البحث اإل 29جتماع، حن اليقل عمره ع  اإل
 ستعداد شخصي لذلك.           ولدي  ح

 جتماعي اإلشرا  الفين على عمل مناتب البحث اإل املهام اآلتية: جتماعيتتوىل هيأة البحث اإل-سادسا  
جتماعيني، ذعداد  اإلرفيع ونقل وتنسيب الباحثنيالتوصيات املتعلقة برتقية وتجتماعيني، رفع والباحثني اإل

بحث عيني العاملني يف مناتب الجتمافع النفاءة واملهارة للباحثني اإلالدورات والندوات املتعلقة لر 
تظهر م  خالل عمل اليت اإلجتماعية جتماعي، ذعداد الدراسات والبحوث الالزمة ملعاجلة املشافل اإل

جتماعي، ذعداد جداول ذحصائية شهرية وفصلية وسنوية تتعلق بعمل مناتب البحث مناتب البحث اإل
 ى املتعلقةرئيس جملس القضاء األعلذىل  رئيس جملس القضاء األعلى، رفع التوصياتذىل  وتقدم جتماعياإل

 جتماعي. بتطوير العمل يف مناتب البحث اإل

 األحوال حمافم يف جتماعييف احملنمة ما يلي: القيام بالبحث اإل جتماعييتوىل منتب البحث اإل-سابعا  
الشخصية وحمافم املواد الشخصية يف دعاوى الطالق والتفريق والنفقة واملطاوعة واحلضانة والنشوز ومعامالت 

ث اليت ترى احملنمة ضرورة ذجراء البح األخرىاإلان بالزواج م  زوجة حخرى والقيمومة واملعامالت والدعاوى 
 يف قضايا حمافم األحداث.  جتماعيفيها، القيام بالبحث اإل جتماعياإل

جتماعي حتال الدعاوى واملعامالت املذفورة يف الفقرة )سابعا ( م  هذه املادة على منتب البحث اإل-ثامنا  
 وتؤشر يف سجل حساس احملنمة.     

قاضي املختص الحو  احملنمةذىل  جتماعيإلاملعاملة موضوع البحث احو  يقدم املنتب رحي  يف الدعوى-تاسعا  
 بسقف زمين قدر اإلمنان. جتماعي مع مراعاة حن الحيدد عمل الباحث اإل

األحوال دعاوى فيما يتعلق بجتماعي البحث اإلذىل  ال جيوز حتديد موعد للمرافعة يف الدعوى احملالة-عاشرا  
 جتماعي.   مي التوصية اليت يراها الباحث اإلنتهاء البحث وتقدبعد ح ذالالشخصية 

 امليداين عند الضرورة.  جتماعيذجراء البحث اإلجتماعي على الباحث اإل-حادي عشر

 .   جتماعيوجيهات الصادرة م  هيأة البحث اإلبالت جتماعيتلتزم مناتب البحث اإل-ثاين عشر
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ضرورية الالزمة  املنان املناسب واملستلزمات اليف فل منطقة توفري اإلستئنا تتوىل رئاسة حمافم -ثالثا عشر
 لعمل البحث االجتماعي.    

 تنفذ القواعد املذفورة آنفا  ويعمل هبا م  تاريخ صدورها.-رابع عشر

                                                منها: جتماعين يتمتع هبا الباحث اإلعلمية ومهنية جيب ح مؤهالت وهناك

    .(242)تماعي حوال : املؤهالت العلمية واملهنية للباحث اجل

ى املؤهالت العلمية األفادميية منها والتطبيقية واليت تتجسد يف احلصول عل جتماعيحن حيمل الباحث اإل-1
ادرة الدفتوراه شريطة حن تنون هذه الدرجات العلمية صحو  املاجستريحو  الدبلوم العايلحو  شهادة البنالوريوس

 خارج .  حم جامعة معرت  هبا سواء فانت داخل العراقحو  فليةحو   م  معهد

ملما  مبوضوعات خدمة الفرد وخدمة اجلماعة وتنظيم اجملتمع وذدارة  جتماعيحن ينون الباحث اإل-2
 بصفت  النظرية والتطبيقية. جتماعي والبحث اإلاإلجتماعية املؤسسات 

حن ينون خبريا  يف العالقات اإلنسانية وطرق التعامل مع األفراد واجلماعات الصغرية والنبرية ليتمن  م  -3
 تعميق العالقة اإلنسانية بني األفراد واجملتمع م  جهة وبني اجلماعات واملنظمات واجملتمع م  جهة حخرى.     

ج  وفيفية   ونتائوحسبابم  حيث حمناط   جتماعيخبريا  يف السلوك اإل جتماعيحن ينون الباحث اإل-4
ستفسار والعمل اإلعمليات تنظيم اجملتمع اخلاصة بتنميت ُ وتطويره حنو األحس  واألفضل وحن ينون ضليعا  يف 

 مع املواط  ومنظمات اجملتمع املدين وفهم حمهية املشارفة اإلنسانية يف ختطيط وتنفيذ مشاريع التنظيم.      

السلوك املهين يف تعامل  مع األفراد واجلماعات، حي حن حيافظ على مسعة  جتماعيث اإلحن يعتمد الباح-9
ت لآلخري  ااملهنة وتقاليدها وحياول رفع مستواها وتطويرها وحن اليفشي حسرار األفراد واملنظمات واملؤسس

 عتبارات والظرو .     مهما تن  األسباب واإل

ا  عمل  ودقيقا  يف حداء مهام  وحريصا  على مسعة دائرت ، وحن ينون قادر حن ينون صادقا  وحمينا  وخملصا  يف -4
 على الفصل بني حموره ومشافل  الشخصية وبني واجبات  املهنية والتزامات  اإلدارية. 

                                                           

ية العراقي رقم الشخص األحوالالتفريق القضائي القائم على الضرر يف قانون ، نعمان ثابت حس ، نائب املدعي العام: القاضيانظر:  (242)
 .جملة التشريع والقضاء، جملة فصلية، اجلزء الثاين، 1191لسنة  111
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ضة رتباطات  مع حبناء جمتمع  ويصون مشنالت زمالئ  واحلاالت املعرو حن حيرتم اإلنسان وينرم  ويويف بأ-1
 على حسرار املهنة.  علي  وحيافظ 

ع  يف يني اآلخري  الذي  يشارفون مختصاصحن ينون قادرا  على التفاعل املهين واإلنساين احلي مع األ-1
 عمليات تنظيم اجملتمع فالسياسي واملشرع القانوين والقاضي واملخطط اإلداري. 

خربات  واملؤمترات والنقابات املهنية وترك دور ذجيايب فيها ليوسع م  قدرات  و  جتماعاتضرورة املشارفة يف اإل-1
 يف جمال عمل .       

تقدمي الدراسات والبحوث يستعرض فيها حهم املشافل اليت تواج  الفرد واجملتمع ويسعى  ذىل  حن يسعى-10
   التقليل م  آثار تلك املشافل. حو  وضع احللول اجلدية للتخلصذىل  فذلك

تنظيم عالقات متوازنة مع حبناء جمتمع  ومع احمليط الذي يعمل في ، وحن الينون صلب ذىل  حن يسعى-11
م  حداء عمل  اعي جتميف تعامل  مع اآلخري  وال لني معهم فاملوازنة يف العالقات ضرورية لتمن  الباحث اإل

 والنجاح في .   

اجملتمع م   والتوعية الفنرية ألفرادجتماعي لثقايف واإلزيادة الوعي اذىل  جتماعيحن يسعى الباحث اإل-12
خالل الندوات واللقاءات عرب وسائل اإلعالم م  صحافة وتلفزيون وذااعة، وع  طريق املؤسسات التعليمية 

رها يف تعزيز والروابط األسرية ودو األسرة طباعة املنشورات والبوسرتات التوجيهية حول حمهية ذىل  ضافةباإل
       اجملتمع.

 : (243) يف دعاوى التفريق القضائيجتماعي ثانيا : دور الباحث اإل

دور مهم وواسع يف دعاوى التفريق القضائي املعروضة على القضاء م  خالل قيام  جتماعي للباحث اإل
ي مبقابلة الطرفني املتخاصمني حملاولة الوقو  على األسباب احلقيقية اليت دفعت ححدمها بطلب التفريق القضائ

تمد عوالعمل على حل هذه املشافل م  خالل تقريب وجهات نظر الطرفني وذصالح اات البني، وهذا ي
دينية هذه اخلربة قتصادية والثقافية والواإلاإلجتماعية على ما يتمتع ب  الباحث م  خربة بنافة نواحي احلياة 

 حدت اخلربة العملية ملا اطلع علي  لنثري م  األسباب واملشافل اليتذىل  ذضافةاملتأتية م  الدراسة األفادميية 

                                                           

ية العراقي رقم الشخص قضائي القائم على الضرر يف قانون األحوالالتفريق ال، س نعمان ثابت ح، نائب املدعي العام: القاضيانظر:  (243)
 .جملة التشريع والقضاء، جملة فصلية، اجلزء الثاين، 1191لسنة  111



134 

 

لى الروابط هو احلفاظ ع جتماعيالباحث اإلا ذليهاليت يطمح  هنيار احلياة الزوجية، والغاية األساسيةحذىل 
لتفريق الذي احو  األسرية خصوصا  عند وجود حطفال بني الزوجني املتخاصمني حملاولة االبتعاد ع  الطالق

                                                                                        . ذا اجملتمعهي النواة األساسية هلاألسرة    م  سلبيات على اجملتمع بأعتبارالتفنك األسري وما لذىل  يؤدي
 جتماعيهو حن منتب الباحث اإل األولتعتمد على حموري  حساسيني احملور  جتماعيحث اإلان فنرة البوذ

نقطاع سبب  األ. وما ينيطول هجر بني الزوجحو  عد انقطاعالشخصية يعترب نقطة التقاء ب حمام حمافم األحوال
مة األساسية ينون امله جتماعيالتقاء الزوجني حمام الباحث اإلفإن م  زيادة عمق املشافل بني الزوجني هلذا 

ا وذعادة حلها والقضاء عليهذىل  للسعي جتماعيجملاهبة هذه املشافل ومواجهتها حتت ذشرا  الباحث اإل
لوب  يف ومدى ذدراف  للموضوع وحس جتماعيجماريها، واحملور الثاين يعتمد على خربة الباحث اإلذىل  املياه

ذقامة دعوى  ذىل الزوجةحو  ذصالح اات البني م  خالل تشخيص  السليم لسبب املشنلة اليت دفعت الزوج
 التفريق والعمل بالتعاون مع طريف العالقة الزوجية على حل هذه املشنلة.

الشخصية اخلطوة األخرية يف حماولة ذصالح اات  األحواليف حمافم جتماعي حث اإلاعتبار البحلذا مين  
ربت  بذل قصارى جهده وخ جتماعيالبني، وهذا يعنس مدى حمهية هذه اخلطوة لذا جيب على الباحث اإل

                                                                                     يف احلالة املعروضة علي . 
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 المبحث الثاني

 موقف الفقه اإلسالمي من التفريق بين الزوجين بسبب الشقاق.

 الشقاق مفهومه وأسبابه أو صوره. :األولالمطلب 

              مفهوم الشقاق :األول الفرع

   الرسغ ينون فيهما منحو  حصل الشقاق داء ينون بالدواب وهو يشقق؛ يأخذ يف احلافر، حوال : اللغة:
الزوجني  الشقاق بنيو ، صدوع، وشقَّ احلافر والرسغ حصاب  َشقاق، وفل شق  يف جلد ع  داء فهو ِشقاق

قيل ية و خمالفة فل واحد منهما صاحب  مأخوا م  الشق وهو الناحي  فأن فل واحد منهما قد صار يف ناح
ألن   ؛شقاقا   الك مىيس، اثنني بني واخلال ، بني فريقني  العداوة الشقاقويقال:  ،للعداوه شقاق هلذا املعىن

 َوِذْن ِخْفُتْم ِشَقاقَ  ﴿، وقال اهلل تعاىل:(244)ِشّقا  َحي: نَاحَية غري ِشقِّ صاحِبِ   قصد العداوة فرقيتم   فريقفل 
هذا يف  وحقيقت  حن يصري، حي خال  بينهما يقال شاق  مشاقة وشقاقا  حي خالف  [39]النساء: ﴾بـَْيِنِهَما

  .(249)الشيء ذاا شق شقني صار نصفني فإن يف شق بالنسر حي ناحية وحصل  النصف  شق ااك

       ثانيا : الشقاق يف اإلصطالح

رفناه يف ن املفسري  تناولوه بتعريفات تُقارب ما عغري ذ صطالح الفقهاءليس للشقاق تعريف خاص يف ذ
               اللغة، وم  هذه التعاريف: 

                                                           

، حتقيق: حممود فاخوري المغرب في ترتيب المعربم، 1111هـ(: 410حبو الفتح ناصر الدي  ب  عبد السيدب  علي ب  املطرز)ت (244)
 ،مرتضى الزَّبيدي :وانظر. 141ص/1ج ،مختار الصحاح ؛وانظر: الرازي. 491ص/1، ج1ط-حلب-منتبة حسامة ب  زيداحلميد خمتار، وعبد 

، تهذيب اللغة م،2001 هـ(:310ب  األزهري اهلروي )ت حمحدحبو منصور؛ حممد ب  و  .923ص/29ج تاج العروس م  جواهر القاموس،
ذب  منظور االفريقي املصري؛ انظر: و . 209ص/1، باب القا  والشني، ج1ط-بريوت-الرتاث العريب دار ذحياء احملقق: حممد عوض مرعب،

 .1223ص/2معجم اللغة العربية املعاصرة، ج د.حمحد خمتار، :وانظر. 2301ص/4ج، لسان العرب
منتبة -املطبعة العامرة، طلبة الطلبةهـ، 1311هـ(: 931ب  ذمساعيل حبو حفص )ت حمحدجنم الدي  النسفي؛ عمر ب  حممد ب  انظر: ( 249)

د.ت، هـ(: 1014البقاء احلنفي؛ حيوب ب  موسى احلسيين القرميي النفوي )تحبو انظر: . و 144ص/1، فتاب الصلح، جد.ط-غدادب-املثىن
ل الشني، فص د.ط،-بريوت-مؤسسة الرسالةحممد املصري، ، ، احملقق: عدنان درويشمعجم في المصطلحات والفروق اللغوية الكليات

 . 941ص/1ج
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منهم م  قال: الشقاق املنازعة فهو مأخوا م  فعل ما يشق ويصعب، فنأن فل واحد م  الفريقني حيرص 
ل  م  الشق، وهو ، وحص(241) ، وقيل: الشقاق: اجملادلة، واملخالفة، والتعادي(244)على ما يشق على صاحب  

اجلانب فنأن فل واحد م  الزوجني يف شق غري شق صاحب ، وقيل ذن الشقاق مأخوا م  فعل ما يشق 
ق ش ويصعب فنأن فل واحد م  الزوجني حيرص على ما يشق على صاحب  فصار فل واحد منهما يف

هو النزاع الشديد بسبب حو  فل ما يعنر صفو العالقة الزوجية م  خالفات  هوحو  .(241)بالعداوة واملباينة 
                                                                               .(241)الطع  يف النرامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .143ص/2ج القرآن، ألحناماجلامع  ،مشس الدي  القرطيب :انظر( 244)
، حتقيق ودراسة: تفسير الراغب األصفهانيم، 1111-هـ1420هـ(: 902الراغب األصفهاىن؛ حبو القاسم احلسني ب  حممد )تانظر: ( 241)

 .1224ض/3، ج1ط-مصر-ة طنطاجامع-الطبعة األوىل: فلية اآلداب د. حممد عبد العزيز بسيوين،
 .1411ص/1، جفتاب احلاوى النبري ـ املاوردى،  املاورديانظر: ( 241)
 .921، ص2ط-لبنان–بريوت -دار الفنر ،ي وأدلتهاإلسالمالفقه م، 1110الزحيلي:  ب  مصطفى ( وهبة241)
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 الثاني الفرع

   الشقاق بني الزوجني. حسباب وصور

     تمهيد:

م  فيهما  يظهر الحو  يتعد هو عليها،حو  حة ع  زوجها،بأن تنشز املر  الشقاق بني الزوجني قد يظهر      
يت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُه َّ َفِعظُ  ﴿املَعتدي على اآلخر وحصل فلمة النشوز يف قول  تعاىل: وُه َّ َواْهُجُروُه َّ يف َوالالَّ

ُغوا َعَلْيِه َّ َسِبيال  ِذنَّ اللََّ  َفانَ فإن اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُه َّ  َوِذْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما  ۞ِلياا َفِبري ا عَ  َحطَْعَنُنْم َفاَل تـَبـْ
ا ِمْ   ا ِمْ  حهلفَابـَْعثُوا َحَنم  نَـُهَما ِذنَّ اللَّ َ حهلِ  َوَحَنم  ا يـَُوفِِّق اللَُّ  بـَيـْ ا َخِبري اَها ِذْن يُرِيَدا ِذْصاَلح   ﴾ َفاَن َعِليم 

   م  حن نعر  النشوز ما هو النشوز؟قبل حن نبدح بذفر األسباب البد لنا  [،39-34]النساء:

 ازالَنْشُز والَنَشُز: املنان املرتفع. ومجع الَنْشِز ُنشوٌز، ومجع الَنَشِز حنشاز ونشمصدر نَشَز: : حوال : النشوز لغة  
ِشٌز ُمْرتَِفٌع وَنَشَز يف اوَنَشَز يـَْنُشُز نُُشوزا  َحْشرَ  على َنَشز  م  األرِض وَنَشَز الشيُء يـُْنِشُز نُُشوزا  اْرتـََفَع وَتلٌّ نَ 

ُنُشوُز اْلَمرحَة: اْسِتعصاُؤها و [، 11]اجملادلة:﴾وذاا قيل انشزوا فانشزوا﴿ويف التـَّْنزِيِل ، جَمِْلِس  يـَْنُشُز اْرتـََفَع قَِليال  
ُهَما صاِحَب ، واْشِتَقاقُ  ِمنْـ على َزْوِجها، َوقَاَل حَبُو ِذْسَحاق: النُُّشوُز َينون م  الزَّْوَجني، َوُهَو َفراهُة ُفلِّ واحد  

يان  َلُ  ونشوز الزَّْوَجنْيِ َحي تـََعاىَل َححدمهَا على اآلخر وذضراره بِِ  وعص، م  النََّشز، َوُهَو َما اْرتـََفع م  األْرض
(210).       

وجها فتنفر عن ، ز جاء يف التفسري النبري الب  تيمية: النشوز هو حن تنشز املرحة ع  : صطالحا  ذثانيا : النشوز 
ها م  خترج م  منزل  بغري ذان ، وحنو الك مما في  امتناع عما جيب عليحو  حبيث ال تطيعُ  ذاا دعاها للفراش،

     .(211)طاعت  

                                                           

-قلعجي حممد رواسانظر: . و 111ص/3الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج ،حبو نصر ذمساعيل ب  محاد اجلوهري الفارايب :انظر (210)
حبو احلس  علي ب  ذمساعيل  وانظر:. 412ص/1، ج2ط-بريوت-النفائس دار، معجم لغة الفقهاء م،1111-هـ1401 حامد صادق قنييب:

د.ت، هـ(: 931)ت حمحداسم حممود ب  عمرو ب  الزخمشري جار اهلل؛ حبو القانظر: . و 10ص/1احملنم واحمليط األعظم، ج ،ب  سيد املرسي
 اللغة،هتذيب  ،حبو منصور :وانظر .19ص-3، ج2ط-لبنان-دار املعرفة ،، احملقق: علي حممد البجاويالفائق في غريب الحديث واألثر

األنوار على صحاح مشارق د.ت، هـ(: 944حبو الفضل؛ عياض ب  موسى ب  عياض ب  عمرون اليحصيب السبيت )توانظر:  .201ص/11ج
 .21ص/2، جد.ط-بريوت-، املنتبة العتيقة ودار الرتاثاآلثار

ار النتب د ب  عبد احلليم، حمحد، تعليق: عبد الرمح  تقي الدي  التفسير الكبيرم، 1111-هـ1401اب  تيمية:  ؛انظر: شيخ اإلسالم( 211)
  .231ص/3، ج1ط-لبنان-بريوت-العلمية
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 ه، املعرضةاإلرتفاع، فاملرحة الناشز هي املرتفعة على زوجها، التارفة ألمر "وقال اب  فثري يف تفسريه: النشوز هو 
 اجه ،ه  على حزو قول  "نشوزه " فإن  يعين: استعالئوفسره الطربي بقول :  ،( 212) "ل عن ، واملبغضة 

باملعصية منه ، واخلال  عليهم فيما لزمه  م  طاعتهم في ، بغض ا منه  وذعراض ا  رتفاعه  ع  فرشهموح
   .(213)عنهم 

ل ف  الزوجني هو: فراهيةمنهما مع ا، فنشوز حو  م  الزوج،حو  النشوز ينون م  الزوجة،فإن وعلى الك: 
ْفُتْم ِشَقاَق َوِذْن خِ  ﴿اآلية النرمية: ذلي منهما صاحب : وهو املسمى بالشقاق. وهذا النوع م  النشوز حشارت 

ا ِمْ   ا ِمْ  حهلبـَْيِنِهَما فَابـَْعثُوا َحَنم  ، ونشوز الزوج: سوء عشرت  هلا ببغضها [39]النساء:﴾َهاحهلِ  َوَحَنم 
[، 121]النساء: ﴾اِذْعرَاض  حو  ْت ِمْ  بـَْعِلَها ُنُشوز اَوِذِن اْمَرحٌَة َخافَ  ﴿قول  عزّوجل: ذلي وضرهبا، وهو ما حشار 

تناع م  االمحو  اخلروج بغري ذان ،حو  حما النشوز عند الفقهاء فهو اخلروج ع  طاعة الزوج مبنع  الوطء،
ت ااعهي معصية الزوج فيما فرض اهلل عليها م  طحو  تغلق الباب يف وجه  وحنو الك،حو  لغري عذر الدخول

(214).       

ل هذا الشخصية حتديد حلقيقة املقصود بالنشوز ولع مل يرد يف قانون األحوال: ثالثا : النشوز يف القانون
فثرة وتباي  احلاالت اليت تدخل ضم  مفهوم النشوز حبيث يصعب مجعها يف تعريف ذىل   السنوت يعود
الشخصية السوري م  بيان املقصود بالزوجة األحوال  الك مل مينع بعض القوانني فقانونواحد، غري حن 

      ( من  على ما يأيت:19الناشز ذا نصت املادة )

 ل طلبها النقلبيتها قبذىل  متنع زوجها م  الدخولحو  شرعي)الناشزة هي اليت ترتك دار الزوجية بال مسوغ  
   .(219)بيت آخر( ذىل 

                                                           

، تفسير القرآن العظيمم، 1111-هـ1420هـ(: 114( اب  فثري؛ حبو الفداء ذمساعيل ب  عمر ب  فثري القرشي البصري مث الدمشقي )ت212)
 .214ص/2، ج2ط-القاهرة-دار طيبة احملقق: سامي ب  حممد سالمة،

تفسير الطبري = جامع م، 2001-هـ4221هـ(: 310حبو جعفر الطربي؛ حممد ب  جرير ب  يزيد ب  فثري ب  غالب اآلملي )تانظر: ( 213)
  .411ص/4، ج1ط-السعودية-دار هجر ، حتقيق: الدفتور عبد اهلل ب  عبد احملس  الرتفي،تأويل آي القرآن فيالبيان 

. 311ص/4شرح املنهاج، جذىل  هناية احملتاج ،شهاب الدي  الرملي :وانظر. 311ص/1ج املغين الب  قدامة، ،اب  قدامة املقدسي :انظر( 214)
-بريوت-دار الفنر ،مالك اإلمامسراج السالك شرح أسهل في مذهب م، 1119هـ 1419اجلعلي؛ عثمان ب  حممد حسنني الربي: انظر: و 

 .13ص/2، جد.ط-لبنان
 .141ص وتعديالت ، 1191( 111الشخصية العراقي رقم ) انون األحوالالوسيط يف شرح ق ،فاروق عبد اهلل فرمي :انظر( 219)
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تنع عن  مت وهذه التعريفات فلها متقاربة تدور حول معصية الزوجة لزوجها فيما جيب عليها م  الطاعة: فأن
سن  ذىل  مع  نتقالألا متتنع ع حو  خترج م  بيت  بغري ذان ،حو  جتيب  متربمة فارهة،حو  فراش ،ذىل  ذاا دعاها

   م  السفر مع .حو  مثلها،

 صفات ان يفصطالحي، فاملعنيان يلتقيقة بني املعىن اللغوي واملعىن اإلوبذلك مين  مالحظة الصلة الوثي
  حساسية: وهي الرتفع والتعايل والغلظة، وخمالفة طبائع األشياء.

      ن الزوجين فهي كالتالي:الشقاق بيوأسباب  صور أما أهم

      حن تتعدى الزوجة على زوجها نشوزا .-1

 .         ذعراضا  حو  حن يتعدى الرجل على زوجت  نشوزا  -2

   التعدي، ومل يعِر  احلافم املتعدي منهما.ذىل  َنسب فل واحد  اآلخر ذاا-3

   على التفصيل اآليت:

    حوال : حن تتعدى الزوجة على زوجها نشوزا .

نها ذعراضا ، جيد محو  فعال بأن جُتيب  بنالم  َخِش  بعد حن فان لينا ،حو  حمارات النشوز قوالحن يوجد منها 
 افاء وحننة ح يفرشد اهلل األزواج السري يف مراحل اإلصالوعبوسا  بعد طالق ، ولطف، يف هذه املرتبة ح

 يتها وحجابتهاوذرادة حزال شناحبدت حسبابا  فإن لينتشف سر فتور الزوجة ونفورها، فرمبا تنون العلة من ، 
س  العشرة، هنيار، وتلبية لنداء الشريعة اآلمرة حبة، حفاظا  على بيت الزوجية م  األمرامها يف حدود الشريعذىل 

يت خَتَاُفو  ﴿وسلوك منهج اللني والفضل مث الوعظ والتذفري تنفيذا  لقول  تعاىل: َن ُنُشوَزُه َّ َوالالَّ
  ولنن  ال يهجرها وال يضرهبا. [،34]النساء:﴾َفِعظُوُه َّ 

   ذعراضا .حو  ثانيا : حن يتعدى الرجل على زوجت  نشوزا  

 سبب حلزم  بالويشتمها خلق  ويؤايها ويضرهبا  فان يسيءحو   قسمحو  ظر هنا ذن منعها حقا  فنفقةنفي
     .(214)احلافم توفية حقها 

                                                           

 .310ص/1ج روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، :انظر( 214)
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 حمنمة وقسم اإلحصاء يف جتماعين حبث يف مناتب الباحث اإلا ما حثبت  الباحث يف البحث بعد حوهذ
الزوج يقوم  نة يف التفريق للشقاق وتبني فيها ححمافظة دهوك بعد عرض جمموعة م  القرارات احلامس ذستئنا 

بضرب زوجت  ويشتمها وال يقوم بواجب  اجتاه زوجت  وحيرمها م  حبسط حقوقها حبيث ال تستطيع الزوجة 
وقد تبني م   ،احلياة الزوجية استمرارنوهنا تضررت مع  ضررا  مينعها م  مع  يف احلياة الزوجية ل ستمراراال

  خالل البحث حن هناك نسبة فبرية للتفريق حتصل بسبب تعدي الزوج على زوجت . 

و ح حما ذن فان ال مينعها حقا، وال يؤايها بضرب وحنوه لن  ينره صحبتها، فريغب عنها ويعرض عنها ملرض  
عض ء علي  وال بأس حن تتنازل ل  ع  بغري الك فال شيحو  يهم بطالقهاحو  فراش ذىل  لنرب  وال يدعوها

ض ا َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َحْن ِذْعرَاحو  َوِذِن اْمَرحٌَة َخاَفْت ِمْ  بـَْعِلَها ُنُشوز ا ﴿حقِّها تسرتِضي  بذلك لقول  تعاىل:
ٌر َوحُْحِضَرِت اأْلَنـُْفُس الشُّحَّ َوِذْن حُتِْسُنوا َوتـَتـَُّقوا  ا َوالصُّْلُح َخيـْ نَـُهَما ُصْلح  اللََّ  َفاَن مبَا تـَْعَمُلوَن إن فُيْصِلَحا بـَيـْ

    [.121]النساء: ﴾َخِبري ا

ربت ة حىت ذاا ففانت عنده امرح  ملسو هيلع هللا ىلصوفان م  حصحاب النيب افر اب  فثري: حن رافع ب  خديج األنصاري
تزوج عليها فتاة شابة وآثر عليها الشابة فناشدت  الطالق فطلقها تطليقة مث حمهلها حىت ذاا فادت حتل راجعها 

شئت إن فمث عاد فآثر عليها الشابة فناشدت  الطالق فقال ل : ما شئت ذمنا بقيت لك تطليقة واحدة 
نها على الك فأمس ا تري  م  األثرة وذن شئت فارقتك، فقالت: ال بل حستقر على األثرةاستقررت على م

     .(211)فنان الك صلحهما 

جل ذعراضا قالت هي املرحة تنون عند الر حو  وذن امرحة خافت م  بعلها نشوزا :وَعْ  َعاِئَشَة رضي اهلل عنها
يف حل م   حمسنين وال تطلقين مث تزوج غريي فأنتال يستنثر منها فرييد طالقها ويتزوج غريها تقول ل  

نَـُهما ُصْلحا  َوالصُّْلُح  ،(211) والقسمة يل النفقة عليّ  فذلك قول  تعاىل: }َفال ُجناَح َعَلْيِهما َحْن ُيْصِلحا بـَيـْ
        [.121]النساء: َخيـٌْر{

   منهما.التعدي، ومل يعِر  احلافم املتعدي ذىل  اآلخرذاا َنسب فل واحد ثالثا : 

                                                           

 .421ص/2ج تفسري القرآن العظيم، ،اب  فثري :انظر( 211)
( حديث السيدة عائشة حم املؤمنني رضي اهلل عنها: حخرج  البخاري: فتاب النناح: باب املرحة خافت م  بعلها نشوزا حو اعراضا: 211)
 (.4110، ح)9/1111
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ذال    اا خافا الرجل بالصلح، فإ ة، والضرب، ولنشوزواهِلجر  علمنا حن اهلل عز وجل حان يف نشوز املرحة بالعظة،
يأخذ  ستبدال زوج منان زوج حنذ فتدت ب ، وهنى ذاا حراد الزوجما حيقيما حدود اهلل؛ فال جناح عليهما في

       .(211)مما حتاها شيئا 

شر  ثقة قبل بتنصيب م منهم م  قالف يف معاجلتها ظهور هذه احلالة بني الزوجنيواختلف الفقهاء عند 
  الثقة فورا  وبدون تنصيب املشر  بعث احلنمني، يراقب وينشف حاهلما، ومنهم م  قال ببعث احلنمني

 وتفصيل الك سيأيت يف املطلب الثالث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .201ص/9ج االم،: الشافعي، انظر (211)
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 الثاني المطلب

                                                                     .الشقاق عالجإجراءات 

      تميهد:

 دي  عظيم، يؤفد يف فل تشريعات  ومبادئ  حن  م  عند اهلل العليم احلنيم، وحن  األعدل واألقوم، اإلسالم      
ث تقوم على حي نشوز الزوجة(،م  حجل حياة ذنسانية فرمية، وهذا ما جنده يف طريقة معاجلت  حلالة النشوز )

   .ذلي حساس الوقاية، ودفع األسباب املؤدية 

األسرة  ةرحة وحصل فطرهتا، ومراعاة مصلحوقع النشوز فان عالج  بأسلوب متدرج يتناسب مع طبيعة املفإن 
     يف ضرورة ذحالل الوئام منان اخلصام.

صيان، حىت يقع النشوز بالفعل، وتّعلق راية العي ال ينتظر اإلسالم"واملنهج قال سيد قطب )رمح  اهلل(: 
الج هذا الوضع قّلما جيدي، والبد م  املبادرة يف عاألمر ذىل القوامة... فالعالج حني ينتهي  وتسقط مهابة

، ال يستقر مع  (د  يف هذه املنظمة اخلطرية )يقصد األسرةفساذىل  مآل ألن  ستفحال ؛النشوز قبل ذ مبادئ
   .(210) "وال تصلح مع  تربية، وال ذعداد للناشئني يف احملض  اخلطريوال طمأنينة  سن 

ن تلوح ح املتدرجة يف عالج عالمات النشوز منذ اإلجراءاتختاا خطري، والبد م  املبادرة بأ-ذان–األمر ف
عض حنواع ب الدمار، حبيح للمسؤول عنها حن يزاولحو  م  بعيد.... ويف سبيل صيانة املؤسسة م  الفساد

 
ُ
صالح، ورحب لإل نتقام، وال لإلهانة، وال للتعذيب ...ولن ْصلحة يف حاالت فثرية.... ال لإلالتأديب امل

   الصدع، يف هذه املرحلة املبنرة م  النشوز.

    :مختصراً  في الوقاية من النشوز ما يأتي اإلسالمومن أبرز وسائل 

 .الزوجني طبيعة اآلخرفهم فال -2 .احلس  على حساس اخللق والدي  ختياراأل-1

       اليت تنظم احلقوق والواجبات الشرعية بني الزوجني. ألحناما معرفة-3

                                                           

 .493ص/2، ج11ط-القاهرة-بريوت-دار الشروق ،في ظالل القرآنهـ، 1412هـ(: 1319( سيد قطب؛ ذبراهيم حسني الشاريب )ت210)
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       حسباب الفتور يف عاطفة حي  م  الزوجني جتاه اآلخر. معرفة-4

     والوضوح يف حل اخلالفات األسرية. الصراحة-9

يت  ﴿وسائل يف قول  تعاىل: ربعحهي شقاق والالوسائل اليت افرهتا اآلية، ملعاجلة مشنلة النشوز حما  َوالالَّ
ع  َواْضر بُوُهنَّ خَتَاُفوَن ُنُشوَزُه َّ  ُغوا َعَلْيِه َّ َسِبيال  ِذنَّ َحطَ فإن  َفع ظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ف ي اْلَمَضاج  ْعَنُنْم َفاَل تـَبـْ

ا  َهاأهل َوَحَكًما م ْن ه  أهلفَابـَْعثُوا َحَكًما م ْن َوِذْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما  ۞ اللََّ  َفاَن َعِلياا َفِبري ا ِذْن يُرِيَدا ِذْصاَلح 
ا َخِبري ا نَـُهَما ِذنَّ اللََّ  َفاَن َعِليم     [.34]النساء: ﴾يـَُوفِِّق اللَُّ  بـَيـْ
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 األول لفرعا

 ذجراءات قبل الشقاق: 

 الوعظ والنصح:    -1

يت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُه َّ َفِعظُوُه َّ  ﴿دليل  قول  تعاىل: والوعظ هو احلد األدىن للتأديب، وحوىل  [،34]النساء:﴾َوالالَّ
 الضرب غري املربح. خطوات عالج نشوز الزوجة، واحلد األعلى للتأديب هو

وعقاب   عزوجل–"والوعظ واإلرشاد خيتلف باختال  حال املرحة، فمنه  م  يؤثر يف نفسها التخويف م  اهلل 
األعداء واملنع  ماتةفش  التحذير م  سوء العاقبة يف الدنيا،على النشوز، ومنه  م  يؤثر يف نفسها التهديد و 

 "لب امرحت ل ال خيفى علي  الوعظ الذي يؤثر يف قاب احلسنة واحللّي، والرجل العاقم  بعض الرغائب، فالثي
(211).    

  يعقب الدفتور عبد النرمي زيدان حول هذا املوضوع فيقول:

سبب تقصريها فيما ب جيب على الزوج حن يشعر زوجت  يف وعظ  ذياها حن  يريد اخلري هلا، ويقيها الضرر والشر
و زوجها اسيسها حنوحح ن املوعظة احلسنة جيب حن تثري عواطفهاذاهلل ل  عليها م  حقوق.... فما  حوجب 

ات أن الزوجباملعرو  هي ش ن العشرةوذصدر منها ما يزعج  وال يسرّه، ن  ال يليق هبا حن يشريك حياهتا، وذ
ها، وال حبضور هلحالقانتات احلافظات للغيب، مث ينبغي حن ينون الوعظ سراا فيما بين  وبينها، ال حبضور 

تعالء، وعلى  سالتعنيف والغلظة والشدة وروح اإل  ... مث جيب حن ينون الوعظ هين ا لطيف ا رقيق ا، خالي ا م حهل
عنف لاملؤثر مرتوك لفطنة الزوج، وحس  سياست  مع زوجت ، وعدم جرح شعورها بإظهار افل حال فالوعظ 

  .(212)ستعمال حق  عليها يف التأديب والتسلط عليها، والتعسف يف ح

      :اهلجر يف املضجع-2

الثانية، وهي لة الوسيذىل  الزوج يباح ل  حن يلجأفإن ذاا مل تنفع املوعظة احلسنة يف ذصالح الزوجة الناشز، 
ذا السلوك، تسليم  هلا هب اهلجر يف املضجع، وهي وسيلة حعلى درجة م  الوعظ يف ذظهار غضب  منها، وعدم

                                                           

م، 1110هـ(: 1394( حممد رشيد ب  علي رضا ب  حممد مشس الدي  ب  حممد هباء الدي  ب  مال علي خليفة القلموين احلسيين )ت211)
 .91ص/9، جد.ط-اهليئة املصرية العامة للنتاب ،)تفسير المنار( تفسير القرآن الحكيم

 .313ص/1ج حنام املرحة والبيت املسلم،حل يف املفص ،الدفتور عبد النرمي زيدان :انظر( 212)
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اْهُجُروُه َّ يف وَ  ﴿حق. قال تعاىل: ستغناء عنها ذن هي استمرت يف عصياهنا دون وج وذعالن قدرت  على اإل
     .[34]النساء: ﴾اْلَمَضاِجعِ 

  معىن اهلجر يف املضجع وفيفيت  على عدة حقوال:تعددت األقوال يف 

املضجع،  ينلمها ويوليها ظهره يف الح والثاني:وهو قول اب  عباس، وسعيد ب  جبري، جيامعها، ال ح أحدها:
 الرابع:و  مضاجعتها وهو قول الضحاك، والسدي،حن يهجر فراشها و  والثالث: وهو قول الضحاك، والسدي،

هو حن  مس:والخا  القول، وهذا قول عنرمة، واحلس ،املضاجع ُهجرا ، وهو اإلغالظ يفيعين وقولوا هل  يف 
 .(213)يربطها باهلجار وهو حبل يربط ب  البعري ليقرها على اجلماع، وهو قول حيب جعفر الطربي 

رك ت م  حن املقصود باهلجر هو مضاجعتها يف فراش واحد مع األولحصحاب القول  ذلي ما اهب ذىل  منيل
راد ح ستخدام هذه الوسيلة، ويشهد لذلك ظاهر اآلية، فلواألقرب لتحقيق اهلد  والغاية م  حاجلماع؛ ألن  

ت البيحو  احلجرةحو  مث ذن هجر الفراشن النوم لقال: "واهجروا مضاجعه "، اهلجر لذات املضجع ومنا
   راء، واهلل حعلم.زيادة يف العقوبة مل يأان هبا اهلل، ويفوت احلنمة م  وراء هذا اإلج

    :الضرب غري املربّح-3

درجات ثالثة م  ال وهذه هي الوسيلة الثالثة م  وسائل عالج نشوز الزوجة، اليت حباحها الشرع للزوج، والدرجة
، فتنون يف املضجع م  موعظة حسنة، وهجر األخرىبعد فشل الوسائل ا ذال ذليهالتأديب، اليت ال يصار 

   "آخر الدواء الني". م  باب املثل القائل:

   :سة هلذه الوسيلةوفيما يلي درا

  مل يرتك حن ذالمع حن الشرع احلنيف رخص للزوج استخدام الضرب فوسيلة م  وسائل التأديب لزوجت ، 
حصبح  الذيتجاوزها و  شروط، وبالتايل حدد شروط ا للضرب ال ينبغي للزوج حنحو  هنذا دون ضوابطاألمر 

ا.
 
                  متعدي ا وظامل

    وم  حمهها ما يأيت:

                                                           

 .412ص/1ج تفسري املاوردي = الننت والعيون، ،املاوردي :انظر( 213)
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   ح.صالاإلاملقصود ضرب التأديب و ألن  ينون الضرب مربّح ا: حال-1

 عضو تلفو ح والضرب املربّح: هو الشديد، وما يعظم حمل  عرف ا، وهو الفادح الذي خيشى تلف النفس من 
  تشويه .حو 

ا    وال يشني جارحة. وغري املربّح: هو: غري املؤثر، الذي ال ينسر عظم 

 .(214) "ائ ش ضرهبا عند الك ضرب ا غري مربّح، وال ذالترفت النشوز و فإن "قال صاحب بدائع الصنائع:   

م ا، وال يشني حل وجاء يف حاشية العدوي: "قول  خفيف ا حي غري مربّح، وهو الذي ال ينسر عظم ا، وال يهشم
  .(219) "جارحة

هو ضرب األدب غري املربّح، وهو الذي ال ينسر عظم ا وال يشني "–اآلية قال القرطيب: "والضرب يف هذه 
املقصود من  الصالح ال غري". وحضا : "قال عطاء: قلت الب  عباس: ما فإن وحنوها؛  جارحة فاللنزة

  .(214) "املربّح؟ قال: السواك وحنوه الضرب غري

  يضرب الوج  واليقبّح:   حال-2

  قال: قلت ع  حبي ب  معاوية القشريي حنيموالدليل على هذا الشرط هو احلديث الذي رواه البيهقي ع  
ْضِرَب اْلَوْجَ  تَ  َحْن ُتْطِعَمَها ِذَاا َطِعْمَت َوَتْنُسَوَها ِذَاا اْفَتَسْيَت َوالَ )قَاَل: يا رسول اهلل ما حق زوجة ححدنا علي  

  .(211) (ىِف اْلبَـْيتِ ذال َوالَ تـَُقبَِّح َوالَ تـَْهُجَر 

الوج  ألن  لكوا مأاون ل  في  فإن  ال يضرب الوج ؛وج  الداللة: يعين: ذاا ضرب الضرب السائغ الذي هو 
في  العينان وفي  األنف وفي  األانان وفي  الفم واللسان، فيرتتب على الك تعطيل شيء م  هذه املنافع ذاا 

 حق الرجال ، والك يفاألحوالحصل التعدي على املرحة بالضرب يف وجهها. مث ذن الوج  ال يضرب يف مجيع 

                                                           

 .334ص/2ج بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ،الناساين احلنفي :انظر( 214)
 .41ص/1ج ،بأينحاشية العدوي على شرح ففاية الطالب الر  ،حبو احلس  :انظر( 219)
 .112ص/9ج القرآن = تفسري القرطيب، ألحناماجلامع  ،مشس الدي  القرطيب :انظر( 214)
، 2/210حديث الصحايب معاوية القشريي رضي اهلل عن : حخرج  حبو داود يف سنن : فتاب النناح: باب يف حق املرحة على زوجها: ( 211)

 .1/193(، قال االلبأين يف غاية املرام: صحيح، 2144ح)
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وحنو  دألوالال غري النساء، فما يف تأديب وحق النساء، واحلديث هو يف معاملة الرجال للنساء، ولنن  يشم
 ضرب  م  تعطيل املنافع اليت في . الك، فيتقى الوج  ملا خيشى حن يرتتب على

 املقاتل: ينون الضرب خموف ا على حال -3

لضرب ا حن يوايل الضرب يف منان واحد، وهذا النوع م  الضرب ال يقل خطورة ع حو  فالفؤاد واخلاصرة:
لضرب يف منان ا استمراراملربّح، فهو ضرب على املناطق اخلطرة القاتلة، واليت خُيا  منها اهلالك. مث ذن 

ن ينسر عظم ا، وال يشني جارحة قد ينو  الضرب الذي ال وألن التلف وذهْنار الدم.ذىل  واحد غالب ا ما يؤدي
 على الثديني.حو  خموف ا، فاللنمة على القلب

  .(211)املقصود التأديب ال اإلتال " ألن  مة: "وعلي  حن يتجنب الوج  واملواضع املخوفة؛وقال اب  قدا

 :   حن يغلب على ظّ  الزوج حن الضرب مفيد يف زجر الزوجة-4

الضرب وسيلة إلصالحها، وزجرها ع  نشوزها وعصياهنا، وليس هدف ا يف اات ، فمىت فقد فاعليت  يف ألن 
 راما .ح يذاء. ومىت فان فذلك حصبحبقصد التشفّي واإل ذالبح استخدام  عبث ا بال مربر، العالج حص

، حما ذاا علم حن  ال يفيد فيحرم؛ ألن  عقوبة مستغىن (211)ذاا ظ  ذفادت  لشدت   ذالوحما الضرب فال جيوز 
 .   (210)عنها 

   يرفع الضرب ع  الزوجة ذاا عادت ع  النشوز وحطاعت زوجها. حن-9

ن يتوقف، ح طاعة زوجها، ومىت حصل املراد من  فيجبذىل  فالضرب وسيلة، ال غاية وهد ، وهو لرد الزوجة
ُغوا َعَلْيِه َّ َسِبيال  فإن  ﴿حصبح عدوان ا وظلم ا؛ والك لقول  سبحان : ذالو   .[34]النساء: ﴾َحَطْعَنُنْم َفاَل تـَبـْ

حطاعت إن فوجاء يف تفسري الطربي: "حي: بعد وعظ املرحة وهجرها يف املضجع، وضرهبا ضرب ا غري مربح، 
املنروه هبا، وال و  األاى ذيقاعذىل  زوجها، وقامت بالواجب عليها يف حق ، فال جيوز ل  حن يطلب طريق ا آخر

                                                           

 .311ص/1ج : املغين الب  قدامة،اب  قدامة املقدسي (211)
 .343ص/2ج ة الدسوقي على الشرح النبري،حاشياب  عرفة الدسوقي املالني، : انظر( 211)
 .311ص/4ج شرح املنهاج،ذىل  هناية احملتاج ،شهاب الدي  الرملي: انظر( 210)
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مطيعة ل : ذنِك  هلا، وهي حلجج، فأن يقولما ال حيّل ل  م  بدهنا وماهلا بالعلل واذىل  جيوز حن يلتمس سبيال
  .(211)ك يؤايها عند الحو  لست حتبيين، وذنك يل مبغضة، فيضرهبا

  ن الضرب مباح ومأاون في  مىت توفرت دواعي ، وهو هنا )نشوز الزوجة(.واخلالصة: ذ

واألاى،  يشفد سبب شرعي للضرب، فأن ينون للتولّنن  ترٌك لألوىل وهو عدم الضرب، حما ذاا مل يوج
       فإن  ينون منهياا عن  وحمّرم ا.

ها وهناها فلم ال يضرهبا وذن حمر  جاء يف تفسري اب  العريب تعقيب لطيف حول موضوع الضرب: "قال عطاء:
بالشريعة،   فق  عطاء، فإّن  م  فهم تطع ، ولن  يغضب عليها". مث علق على قول عطاء فقال: "هذا م 

على النراهية م  طريق ذباحة، ووقف  بالضرب ها هنا حمرُ األمر جتهاد، علم حن ووقوف  على مظاّن اإل
                                 .(212) "الك، وذن يف اهلجر لغاية األدبذىل  فأباح وندب حخرى،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .314ص/1، ج1ط-الرياض-مؤسسة الرسالة ،جامع البيان في تأويل القرآنم، 2000-ه1420( حممد ب  جرير الطربي: 211)
، أحكام القرآنم، 2003-هـ1424هـ(: 943تشبيلي املالني ) حبو بنر ب  العريب املعافري األ( القاضي ب  العريب؛ حممد ب  عبد اهلل212)

 .3ط-لبنان-دار النتب العلمية، بريوت حتقيق: حممد عبد القادر عطا،
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 الثاني الفرع

 بعث احلنمني: ذجراءات بعد الشقاق

 ى قولني:ندبا ؟ علحو  بعد الك: هل بعث احلنمني يعد وجوبا   ذن القائلني باملشروعية اختلفوا :أوالً 

   : وجوب بعث احلنمني:األولالقول 

  ومحا م  هلحالوارد يف قول  تعاىل )فابعثوا حنما م  األمر ب الستدالذا قول مجهور الفقهاء واملفسري  ذوه
  ها(، وهي حمنمة غري منسوخة، وألن  م  باب دفع الظالمات.حهل

 علي  فقهاء املالنية والشافعية:وقد نص 

 ما ال حيل م  املشامتة والوثوب فان على السلطانذىل  جاء يف التاج واإلفليل: " ذاا اختلف الزوجان وخرجا
حن يبعث حنمني ينظران يف حمرمها، وذن مل يرتفعا ويطلبا الك من  فال حيل حن يرتفهما على ما مها علي  م  

        .(213)املآمث وفساد الدي  " 

 احلافم فحق علي  حن يبعث حنما م ذىل  الشافعي: " فإاا ارتفع الزوجان املخو  شقاقهما اإلماموقال 
   .(214)ها"حهل  وحنما م  حهل

   ستحباب بعث احلنمني:القول الثاين: ذ

                                                           

 .244ص/9ج : التاج واإلفليل ملختصر خليل،حبو عبد اهلل املواق املالني (213)
 .201ص/9ج : األم،الشافعي (214)



151 

 

   ، واستدلوا لذلك مبا يلي:(219)ية اإلماموهو وج  للشافعية و 

      ستحباب. اإل هواألمر هذا  يفاألصل  ذ ن قالوا-1

       املقصود في  بالبعث يف اآلية النرمية هو لإلرشاد والنصح فقط.األمر ذن -2

                   الدنيوية اليت ال يظهر ذرادة الوجوب من  سبحان  وتعاىل فيها. األموربعث احلنمني م   نذ-3
   لألسباب اآلتية: والراجح والك األوىلوالذي يبدو للباحث: حن القول بالوجوب هو 

ذىل  وب ويصر الوجاألمر يف  األصل ليني ذنوالراجح عند مجهور األصو ، ن اهلل تعاىل قال:﴿ فَابعثُواْ ﴾ذ-1
م  و ح الوجوب سواءفان قد ورد م  الشارع علىاألمر فإن  جيب محل  االستحباب بقرينة. وبناء على الك،

ضي يقتاألمر م  ذمجاع الصحابة على حن األمر فانوا يسمعون   ما خرج بدليل، ويدل على الكذال غريه 
         الوجوب.

 احلاصل اخلصاموهذا  ،هي رفع اجلور ع  الناس وحمرهم باملعرو  وهنيهم ع  املننراتن مهمة القاضي ذ-2
بينها  امعالج هذا اخلصوحقوقها، وطريقة  األسرة، حفاظا  على معاجلت بني الزوجني جيب على القاضي 

  البعث على الوجوب ال على غريه. القرآن النرمي ببعث احلنمني، فوجب محل

اليت  رىاألخ ح بالطرقق بسبب غياب التحنيم وعدم مقدرة اإلصالستدرافا لعدم زيادة حاالت الطالذ-3
  ح حمصور يف بعث احلنمني فيتعني الوجوب.اإلصالسلنت، يظهر حن 

اختلف العلماء يف تعيني الذي يبعث احلنمني، تبعا  الختالفهم يف املخاطب بقول  تعاىل:﴿ وِذن  :ثانياً 
 ِخفُتم ... فَابعثـُْوا ﴾، على مخسة حقوال:

  ومثل  القاضي: احلافمحو  : املخاطب هو السلطاناألولالقول 

ية، اإلمام فثرحلظاهرية، والزيدية، و مجهور الفقهاء م  احلنفية، واملالنية، والشافعية، واحلنابلة، وا رحيوهو 
     .(214)وهو قول سعيد ب  جبري، والضحاك 

                                                           

 .311ص/1ج روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، :انظر( 219)
-هـ1419 :هـ(111 تمالك ب  حنس ب  مالك ب  عامر األصبحي املدين ) :وانظر. 190ص/3ححنام القرآن، ج ،اجلصاص :انظر( 214)

 مغين احملتاج الدي ،مشس  :وانظر. 129ص/9األم، ج ،الشافعي :وانظر. 241ص/2ج ،1ط-بريوت-دار النتب العلمية ،المدونة ،م1114
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    :املخاطب مها الزوج والزوجة القول الثاين:

، (211)الشافعي يف قول  ذلي ، ومال (211)وهو قول علي، وقول اب  عباس، واحلس ، والسدي رضي اهلل عنهم 
   .(211)ية اإلمامواملذهب عند 

 الزوجني:  حقرباءالقول الثالث: املخاطب هم 

  . (300)ع  السدي  ية، وروايةاإلماموهو قوٌل لبعض املالنية، وقول مرجوح لبعض الشافعية، وقول عند 
 القول الرابع: املخاطب الوليان ذاا فان الزوجان حمجوري :

يفعل  السلطان ويفيده لفظ اجلمع ف فصحيح،ليان نقل اب  العريب قوال  ملالك: وحما قول مالك ذن  قد ينون الو 
نَفذه ح نائبان عنهما، فما حنفذاه نـََفذ فما لو تارة ويفعل  الوصي حخرى وذاا حنفذ الوصيان حَنمني فهما

  .(301)الوصيان 

}ِخْفُتْم{ قول : ألن  ، والك(302)وهو قول الرازي  م  صاحلي األمة: شخصالقول اخلامس: املخاطب فُل 
    للجميع. خطاب

                                                           

اب  حزم  :وانظر. 411ص/2الشافعي، ج اإلماماملهذب يف فقة  حبو اسحاق الشريازي، :وانظر. 421ص/4معرفة معاين حلفاظ املنهاج، جذىل 
منصور ب  يونس ب  ذدريس  :وانظر. 320ص/1املغين الب  قدامة، ج ،اب  قدامة املقدسي :وانظر. 244ص/1احمللى باآلثار، ج األندلسي،

الدي  النيا اهلراسي الشافعي؛ علي ب  حممد ب  علي، حبو احلس  الطربي عماد . و 211ص/9فشا  القناع ع  منت اإلقناع، ج  البهويت،
. 491ص-2ج، 2ط-بريوت-دار النتب العلمية ، احملقق: موسى حممد علي وعزة عبد عطية،أحكام القرآنهـ، 1409هـ(: 904)ت

 ، 112ص-3منتبة يعسوب الدي ، ج ،التبيانهـ(:  440حبو جعفر حممد ب  احلس  ب  على )تالطوسي؛ و 
 .320ص/1ج جامع البيان يف تأويل القرآن، ،حممد ب  جرير الطربي :انظر( 211)
 .124ص/9ج األم، ،الشافعي :انظر( 211)
لمعلومات، لمرفز البيت العاملي  ،األحكامكشف اللثام عن قواعد د.ت، الفاضل اهلندي؛ الشيخ حممد ب  احلس  األصفهاين: انظر: ( 211)

shia.com/html/ara-http://www.al ،921ص/1ج  . 
معرفة معاين حلفاظ ذىل  مغين احملتاج مشس الدي ، :وانظر. 119ص/9ج القرآن للقرطيب، ألحناماجلامع  ،مشس الدي  القرطيب :انظر( 300)

، حقق  وعلق علي : اإلسالمجواهر الكالم في شرح شرائع د.ت، هـ(: 1244. والشيخ حممد حس  النجفي )ت421ص/4املنهاج، ج
-اإلسالميةاملطبعة   http://www.yasoob.comحممود القوچاىن عىن بتصحيح : العامل الفاضل السيد ذبراهيم املياجنى، موقع طهران،

 : د.ت،هـ(1342 تحبو املعايل حممود شنري ب  عبد اهلل ب  حممد ب  حيب الثناء األلوسي ) األلوسي؛ :وانظر. 219/ص31طهران، ج-ذيران
 .24ص/9ج د.ط،-وتبري -دار ذحياء الرتاث العريب ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 .931ص/1جححنام القرآن  ،القاضي ب  العريب :انظر( 301)
مفاتيح الغيب = هـ، 1420هـ(: 404فخر الدي  الرازي؛ حبو عبد اهلل حممد ب  عمر ب  احلس  ب  احلسني التيمي الرازي )تانظر: ( 302)

 .14ص/10، ج3ط-بريوت-دار ذحياء الرتاث العريب ،التفسير الكبير

http://www.al-shia.com/html/ara
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/03/no0327.html
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  الرتجيح:

جح ظاهر اآلية النرمية ير ألن  اجلمهور؛ ذلي بعد عرض هذه األقوال حن الراجح هو ما اهب  الذي يظهر لنا
ع القاضي هو الناظر بني الزوجني، واملانحو  القضاة، حيث ذن احلافمحو  احلنامذىل  حن اخلطاب اإلهلي موج 

م  التعدي والظلم، واحلنام والقضاة بإمناهنم ذزالة الشقاق مبا يرون  مالئما ومناسبا، وذلزام الزوجني ب ، 
    ، هذا واهلل حعلم.م م  سلطةذليهنظرا ملا خول 

   شروط احلنمني: :ثالثاً 

اخلربة،  حهلم   التفصيل يف شروطهما حن ينونا حلنمني قبل خوضن عموم ما هو مطلوب عند اختيار اذ
شرد؛ التصدع، واألطفال م  الت واحلنمة، والصالح، واملعرفة بشئون الصلح؛ لنحفظ البيوت واألسر م 

، حمر بالصرب اإلسالمن فما ذوالرمحة، واأللفة،   ، وقيامها على املودة،حريص على دعم األسرة اإلسالمف
           .باملعرو  بني الزوجني والصفح، وحس  اخلُلق، والعشرة

  عضها.ب لذلك جند حن الفقهاء اتفقوا على وجوب توافر بعض الشروط يف احلنمني، واختلفوا يف

  حوال : مواط  االتفاق: 

هتداء واأل ىاألمانة والتقو والعدالة واحلرية والتنليف )العقل والبلوغ( و  اإلسالماتفق الفقهاء على شروط 
ذفره فمنهم م  نص على الك ومنهم م  مل ي واتفقوا على عدم اشرتاط اإلجتهاد، ،ذلي للمقصود ملا بِعثا 

   .(303)يف شروط احلنمني 

   اختلفوا يف الذفورة: :ثانيا : مواط  اإلختال 

؛ وعلي  فقد وفيلني حافمني حماختال  الفقهاء يف فون احَلنمان ذىل  يرجع سبب اخلال  يف شرط الذفورة
  حقوال: حربعاختلف الفقهاء يف شرط الذفورة على 

                                                           

اإلنصا  يف معرفة الراجح م  اخلال ،  ،املرداوي الدمشقي :وانظر. 311ص/1ج روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، :انظر( 303)
 . 321ص/1املغين الب  قدامة، ج ،اب  قدامة املقدسي: وانظر. 311ص/1ج
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الك ذىل  اهب : تشرتط الذفورة مطلقا ؛ سواء فانا حافمني حم وفيلني فال جيوز حتنيم املرحةاألولالقول 
"  :يف املدونة مالك اإلمام. قال (304)ية اإلماممجهور الفقهاء م  املالنية والشافعية واحلنابلة وقول عند 

     .(309) ليست املرحة م  احلنام"

          حجتهم يف الك:

  .(304) افران ذالق وال يصلح لذلك الرحي والنظر يف اجلمع والتفريذىل  ن التحنيم حيتاج في ذ-1

وال ححد م  خلفائ ، وال م  بعدهم امرحة قضاء، وال والية بلد ولو جاز الك مل خيل من   ملسو هيلع هللا ىلص يول النيبمل-2
    .(301)مجيع الزمان غالبا 

املرحة مأمورة بالتحرز م  خماطبة الرجال فهي ليست فالرجل؛ ألهنا ناقَصة العقل، قليلة الرحي، غري  نذ-3
            حلضور جمتمع الرجال، وحمافل اخلصوم، وهذا مما يضيع احلياء. حهل

   وفيالن.افمان ومندوب ذاا قلنا القول الثاين: شرط الذفورة واجب ذاا قلنا ذن احلنمني ح

                                                           

فتاب ،  املاوردي: وانظر. 311ص/1روضة الطالبني وعمدة املفتني، ج النووي، :وانظر. 241ص/2ج املدونة، ،مالك ب  حنس :انظر( 304)
الفاضل : وانظر. 421ص/4معرفة معاين حلفاظ املنهاج، جذىل  مغين احملتاج مشس الدي ، :وانظر. 1429ص/1احلاوى النبري ـ املاوردى، ج

 . 923ص/1، جاألحنامفشف اللثام ع  قواعد   ،اهلندي
 .241/ص2ج: املدونة: مالك ب  حنس( 309)

 .321ص/1ج املغين الب  قدامة، ،اب  قدامة املقدسي :انظر( 304)
دقائق أولي النهى لشرح م، 1113-هـ1414هـ(: 1091( البهوتى احلنبلى؛ منصور ب  يونس ب  صالح الدي  اب  حس  ب  ذدريس )ت301)

 .412ص/3، ج1ط-بريوت-عامل النتب ،المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات
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جبواز حن  :، ذا قال(301) ، والزرفشي م  احلنابلة(301)هذا القول بعض الشافعية ومنهم احلناطي ذىل  اهب
ط الذفورية حن  ال تشرت  الطربي ع  اب  جرير حيضا  ينون احَلنم حنثى على اعتبار حهنما وفيالن وافر الك 

      .(311) ية والزيديةاإلمامهو مذهب و  ،(310) لتويل التحنيم

قبل شهادهتا تفيما ال تقبل شهادة املرحة في  فيجوز التحنيم للمرحة فيما ذال القول الثالث: ال تشرتط الذفورة 
اء في ، ية الشهادة، فما يقبل شهادة املرحة في  جيوز حن تتّوىل القضحهلتدور مع -عندهم -ية القضاء أهلفي  ف

  .(312)جواز حتنيم املرحة ذىل  هذا القول احلنفية، وفذلك اهب بعض املالنيةذىل  وما ال فال، اهب

     .(313)قاضية يف اجلملة" حو  وقال اب  جنيم:"املرحة تصلح سلطانا  

  .(314)احلدود، والقصاص" ذالوقال البلخي: "ولو حن امرحة استقضيت، جاز قضاؤها يف فل شيء 

  القول الرابع: جواز حتنيم املرحة مطلقا  سواء فيما تقبل شهادهتا في  حم ال:

 " وجائز حن تلي املرحة احلْنمالظاهرية، فقد قال اب  حزم الظاهري: " و  ،(319)احلنفية  هذا القولذىل  اهب
    حجتهم يف الك: ،(314)

                                                           

هـ( وهو احلسني ب  حممد ب  عبد اهلل، وقيل: اب  احلس ، حبو عبد اهلل، احلناطي الطربي الشافعي. فقي ، حمدث، 400احلناطي )تويف بعد ( 301)
وياين، والقاضي ب  شعيب الر  حمحدقدم بغداد، وحدث هبا ع  عبد اهلل ب  عدي وحيب بنر اإلمساعيلي وغريمها، روى عن  حبو منصور حممد ب  

ب  حممد ب   محدحتقي الدي  اب  قاضي شهبة؛ حبو بنر ب   يب وغريمها. م  تصانيف : )النفاية يف الفروق(، و )الفتاوى(. نقال  م :حبو الط
، 1ط-بريوت-عامل النتب ، احملقق: د. احلافظ عبد العليم خان،طبقات الشافعيةهـ، 1401هـ(: 191عمر األسدي الشهيب الدمشقي )ت

، حتقيق: شرفة العلماء تهذيب األسماء واللغاتد.ت، هـ(: 414فريا حميي الدي  حيىي ب  شر  النووي )تحبو ز انظر: . و 110ص/1ج
فشا    ذدريس البهويت، منصور ب  يونس ب  :وانظر. 294ص/2، جد.ط-لبنان-بريوت-دار النتب العلمية مبساعدة ذدارة الطباعة املنريية،

 .211/ص9القناع ع  منت اإلقناع، ج
 .310ص/1ج يف معرفة الراجح م  اخلال ، اإلنصا ، املرداوي الدمشقي :انظر( 301)
 .320ص/1ج املغين الب  قدامة، ،اب  قدامة املقدسي :انظر( 310)
الروضة .ت، دالعاملي اجلبعي الشهيد الثاين:  حمحد، وزي  الدي  ب  علي ب  األولحممد ب  مجال الدي  مني العاملي الشهيد انظر: ( 311)

 .322ص/9، جد.ط-لبنان-بريوت-بوعاتطدار التعار  للم ،اللمعة الدمشقيةالبهية في شرح 
 .113ص/4املنتقى شرح املوطإ، ج، حبو الوليد :وانظر. 191ص/1ج البحر الرائق شرح فنز الدقائق، ،اب  جنيم املصري :انظر( 312)
 .191ص/2ج : البحر الرائق شرح فنز الدقائق،اب  جنيم املصري (313)
 .341ص/3ج الفتاوى اهلندية، ،الدي  البلخينظام : انظر( 314)
احمللى باآلثار،  اب  حزم األندلسي، :وانظر ،210ص/2ج جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود، ،اب  قدامة املقدسي: انظر( 319)
 .921ص/1ج
 .921/ص1: احمللى باالثار: جاب  حزم األندلسي( 314)
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 . (311) هنا صاحلة لتويل القضاء فم  باب حوىل جيوز هلا التحنيمذ-1

تنفيذ القاضي هلا، ومساع البينة عليها، والفصل بني اخلصوم فيها والك ممن  م   ألحناماالغرض م   حن-2
              .(311) املرحة فإمنان  م  الرجل

      . (311) املرحة جيوز حن تنون مفتية فيجوز حن تنون قاضية ألنو -3

رة بعد حترير املسألة يتبني للباحث حن القول الثالث وهو قول احلنفية الذي  قالوا ال تشرتط الذفو  الرحي الراجح:
وهو الرحي األقوى ي  ف فيما ال تقبل شهادة املرحة في  هو الراجح؛ فيجوز التحنيم للمرحة فيما تقبل شهادهتا ذال

لذي ينص على ا األولللتحنيم بالقول  م  بني األقوال مع ضرورة االستفادة ما حمن  يف اجلانب التطبيقي
 شرتاط الذفورة مع حماولة دفع التعارض بينهما فيما خيدم الواقع والك لألسباب التالية:ذ

       ة.امتياز القول الثالث بالوسطية، واالستفادة م  القدرات النسائي-1

قد وىلَّ الشفاء وهي حم سليمان بنت حيب حثمة سوق املدينة، وال بد لوايل السوق  رضي اهلل عن  ن عمرذ-2
      . (320) األمورم  احلنم بني الناس، ولو يف صغار 

  يةإلسالما قضاء املرحة وحتنيمها على ما هو احلال علي  يف القوانني احلديثة مبا يف الك غالبية قوانني الدول-3
  فما سنبني يف املبحث الثاين م  هذا الفصل.

حما ع  مقصود الباحث يف دفع التعارض بني اشرتاط الذفورة وعدم اشرتاط ؛ فهو حن ينون َحنم املرحة -4
قل خطرا   تال الذفورةو  االختالط بني املرحة احلنم واخلصوم الذي رفض  مشرتطألن  حنثى، وَحنم الرجل افر؛

اب الشقاق بأسب حَلنم الذفر بالزوجة األنثى، مث ذن الزوجة ال جتد حرجا  يف مصارحة احَلنمع  اختالط ا
    ذن فان احَلنم حنثى.

 بني احَلنم واملرحة حرام فإاا فان حنم املرحة حنثى زالت احلرمة. اخللوة-9

                                                           

 .421ص/9ج ،حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ،: اب  عابدي انظر (311)
 . 113ص/13ج القرآن، ألحناماجلامع  ،مشس الدي  القرطيب :انظر( 311)
 .210ص/2ج جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود، ،اب  قدامة املقدسي :انظر( 311)
 .921ص/1ج احمللى باآلثار، ألندلسي،اب  حزم ا :انظر( 320)
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 الثالث المطلب

 آراء الفقهاء يف التفريق بني الزوجني للشقاق   

   التفريق للشقاق على رحيني:اختلف الفقهاء يف 

   : ليس للزوجني حق طلب التفريق.األولالرحي 

     الرحي الثاين: للزوجني حق طلب التفريق.

        ختال :حسباب األ

      . ذيقاعم  خيول  وليس لغريه حق حو  يف الطالق هو بيد الرجل األصلن ذ-1

ا َوِذْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَـ  ﴿قول  تعاىل:االختال  يف تفسري سلطة احلنمني اليت وردت يف -2 ْيِنِهَما فَابـَْعثُوا َحَنم 
ا ِمْ  حهلِمْ   ا َخِبري احهلِ  َوَحَنم  نَـُهَما ِذنَّ اللََّ  َفاَن َعِليم  ا يـَُوفِِّق اللَُّ  بـَيـْ  [،39]النساء: ﴾َها ِذْن يُرِيَدا ِذْصاَلح 

ذىل  هما متتدن سلطتجني، وم  قال ذالتفريق بني الزو ح فقد رفض اإلصالن سلطة احلنمني هي فم  قال ذ
      التفريق قال جبواز التفريق بني الزوجني.

        : ليس للزوجني حق طلب التفريق.األولالرحي 

  احلق خر علي  فليس لضرر ححد الزوجني تضررا  ماديا  إلعتداء الزوج اآلن ذاا ما تي حيرى حصحاب هذا الرح
لطالق هو بيد الزوج يف ا األصل  وألنشد م  بقاء الرابطة الزوجية، يف التفريق ضررا  حألن  يف طلب التفريق

ذىل  مرهر حن يرفع حزوج املتضر ن لللتفريق يف هذا النوع م  الضرر، وذوليس للقاضي وال لغريه حق احلنم يف ا
حنمني  وذاا بعث القاضين يتخذ فل الوسائل الالزمة لرفع الضرر عدا التفريق، القضاء وعلى القاضي ح

ل م  الزوجني، بتوفي ذالن يفرقا مهمتهما تقتصر على اإلصالح فقط وليس هلما حفإن إلصالح اات البني 
ل  بالتفريق، فان ل  مو ذاا ح ذالن يتجاوز حدود وفالت  جني وليس للوفيل حفيالن ع  الزو ذال و فاحلنمان ما مها 

 ذا الرحي هم:وحصحاب ه سلطتهما مستمدة م  الزوجني مبوجب الوفالة.ن يفرقا فتنون فعندئذ ينون هلما ح

  صيل االيت:روايتي ، والظاهرية واجلعفرية، على التف ذحدىيف  حمحد اإلماماحلنفية والشافعي يف ححد قولي ، و 
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ميلك الك  فم الاحلا ألن  برضا الزوجني؛ ذالن يفرقا صاص، فقال اصحابنا: ليس للحنمني حاحلنفية: قال اجل
 اإلمام .(321)منا احلنمان وفيالن هلما، ححدمها وفيل املرحة واألخر وفيل الزوج فنيف ميلن  احلنمان، وذ

الشافعي يف ححد قولي  يف املهذب، واختلف قول  يف احلنمني، فقال يف ححد القولني: مها وفيالن، فال ميلنان 
 حمحد اإلمام .(322)بااهنما ذال الزوجة، فال جيوز ذىل  املالالزوج وبذل ذىل  الطالقألن  ؛اهنمابأ ذالالتفريق 

 اإلنصا : بأاهنما، وجاء يف ذالهنما وفيالن هلما، ال ميلنان التفريق حالروايتني: جاء يف املغين: ا ذحدىيف 
امتنع إن فبرضامها وتوفلهما، ذال ن احلنمني وفيالن ع  الزوجني، ال يرسالن حعلم ذن الصحيح يف املذهب ذ

  .(323)م  التوفيل مل جيربا علي  

 للحافم، الن يفرقا و ليس يف اآلية وال يف شيء م  السن  ذن للحنمني ح"الظاهرية: قال اب  حزم الظاهري: 
ب فسخ حيث جاء النص بوجو  ذالن يفرق بني رجل وامرحت  فصح حن  ال جيوز حن يطلق ححد على ححد، وال ح

  .(324) "وال حجة يف قول ححد دون اهلل ورسول  النناح فقط

يل ان القاضي  ان الزوجني ورضائهما والتوفية املتقدمة اليت قيدت التفريق بإويستنتج م  النصوص الفقه
  ان يف التفريق شرط لصحت  م  قبل الزوجني. ليس ل  سلطة التفريق ما دام األفاحلنمني

يف الطالق  ذال باان الزوجح وليس هلما حق التفريق اإلصالاجلعفرية: عند اجلعفرية ان مهمة احلنمني هي 
ال  ن بعث احلنمني ينون على سبيل التحنيموذان الزوجة يف البذل ذن فان خلعا ، ولن  عند اجلعفرية ذ

فذلك اطب ب  الزوجني، و اهلل خاطب ببعث احلنام وجعلهما حنمني، ولو فان توفيال  خلألن  التوفيل
ا ِمْ   ﴿استدلوا بقول  تعاىل: وا وفيال ( مث ان ، وهذا ظاهر يف التحنيم الن  مل يقل )فابعث﴾ ِ حهلفَابـَْعثُوا َحَنم 

      .(329)االئمة والقضاة ذىل  فان منصرفا        ألحنامااخلطاب ذاا ورد مطلقا  فيما طريق  

   ح وليست التفريق مبا يلي:احلنمني هي اإلصالذا الرحي على ان سلطة استدل حصحاب ه

                                                           

 .192ص/3ححنام القرآن، ج ،اجلصاص :انظر( 321)
، المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي((د.ت، هـ(: 414( النووي؛ حبو زفريا حميي الدي  حيىي ب  شر  النووي )ت322)

 .491ص-14، جد.ط-بريوت-دار الفنر
 .320ص/1ج املغين الب  قدامة، ،اب  قدامة املقدسي :انظر( 323)
 .241ص/1ج احمللى باآلثار، :اب  حزم األندلسي (324)
 .111مصر، ص-دار النتاب العريب ،يةاإلمامالمختصر النافع في فقه د.ت، حبو القاسم جنم الدي  جعفر ب  احلس  احللي: انظر: ( 329)
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ا ِمْ   ﴿قول  تعاىل:-1 ا ِمْ  حهلَوِذْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعثُوا َحَنم  ا يـَُوفِِّق هلحِ  َوَحَنم  َها ِذْن يُرِيَدا ِذْصاَلح 
نَـُهَما  .                 [39]النساء:﴾اللَُّ  بـَيـْ

 صالح؛ث احلنمني، وينون بعثهما لإلببعفإن ان املخاطب هبذا االية مها الزوجان، فهما املنل: وجه الداللة
نَـُهَما ﴿اهلل سبحان  وتعاىل يقول:ألن  ا يـَُوفِِّق اللَُّ  بـَيـْ يف بينهما راجع على مري ، فالض ﴾ِذْن يُرِيَدا ِذْصاَلح 

ح مهمة احلنمني هي اإلصالفإن ، وعلي  (324)صالحا  وفق اهلل بني الزوجني ذن حرادا ذن يالزوجني، حي ح
بتوفيل ال ذيريدا فرقة، فبعث الزوجني للحنمني ال ينون  ، ولو فان هلما الك لقال اهلل ذن(321)وليس التفريق 

    .(321)ان ل  موفل  ذاا ح ذالح اإلصاليتجاوز حدود ما وفل ب  وهو ن الوعلى الوفيل حمنهما 

َها ذالَواَل َتْنِسُب ُفلُّ نـَْفس   ﴿قول  تعاىل:-2       [. 44]االنعام:﴾َعَليـْ

ى صرف  وال يلتزم بتصر  غريه، فصح حن  ال جيوز حن يطلق ححد علن فل شخص يلتزم بتذ :وجه االداللة
جاء النص يف وجوب فسخ النناح فقط، فحيث ال نص يف  حيثذال ن يفرق بني الرجل وامرحت  ححد، وال ح

  .(321)التفريق، فعلي  ال جيوز التفريق ال م  القاضي وال م  غريه 

حتى عليا  رجل وامرحت  مع فل واحد منهما فئام م  الناس، فقال علي:  ع  اب  سريي  ع  عبيدة قال:-3
يَدا ِذْصالحا  يـَُوفِِّق َها ِذْن يُرِ حهلِ  َوَحَنما  ِمْ  حهلما  ِمْ  : }فَابـَْعثُوا َحنَ ما شأن هذي ؟ قالوا بينهما شقاق، قال

نَـُهَما{، تما حن تفرقا ن جتمعا حن جتمعا وذن رحيان ما علينما؟ علينما ذن رحيتما حفقال علي: هل تدري اللَُّ  بـَيـْ
حن تفرقا، فقالت املرحة رضيت بنتاب اهلل، فقال الرجل حما الفرقة فال، فقال علي فذبت واهلل ال تنفلت مين 

   . (330)حىت تقر فما اقرت 

اهلل عن   علي رضيذىل  ن يبعث حنمني دون موافقة الزوجني، ولو فان احلنم: ليس للحافم حوجه الداللة
، ن احلنمني وفيالن ع  الزوجنيومل يقل ابعثوا حنمني، فدل الك ذ دون الرجل واملرحة لبعث هو حنمني

     برضامها. ذالفليس هلما سلطة التفريق 

                                                           

 .241ص/1ج احمللى باآلثار، اب  حزم األندلسي، :انظر( 324)
 .192-190ححنام القرآن، ص ،اجلصاص: انظر( 321)
 .124ص/9ج األم، انظر: الشافعي،( 321)
 .241-241ص/1ج احمللى باآلثار،اب  حزم األندلسي، : انظر( 321)
(، وقال اب  4411، ح)3/11األثر مروي ع  علي رضي اهلل عن : حخرج  النسائي يف سنن : فتاب املزارعة: باب الشقاق بني الزوجني: ( 330)

 .3/431حجر يف التلخيص احلبري: )ذسناده صحيح(: 
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الزوجة قد  نين حىت تقر فما اقرت(، فيدل على ذ( للزوج: )واهلل ال تنفلت مرضي اهلل عن ما قول علي )ح
، فبذلك ينون احلنمان وفيلني ليس هلما سلطة حيضا  رضا الزوج  رضيت بتحنيم احلنمني فال بد م 

يأاقررت حم سنت. ابال الالتفريق، ولو مل ينونا وفيلني ملا طلب علي موافقة الزوج على احلنم، حي لقال ل : 
   ن حينما مبا رحيا.وحمر احلنمني بأ

ملال ا الطالق م  حق الزوج وبذلألن  خراج ملك م  صاحب  بدون رضاه، وهذا ال جيوزذن يف التفريق ذ-4
  مهرها م برضاه، وليس حلنم الزوجة اخذ شيءذال الطالق عن   ذيقاعم  حق الزوجة، فليس حلنم الزوج 

للحنمني  نبالباطل، قال اجلصاص: فالقائل بأ فل حموال الناسوالقول خبري الك يعترب م  قبيل ح برضاها،ذال 
وا اَل تَْأُفُلوا حَْمَواَلُنْم يَا حَيُـَّها الَِّذيَ  آَمنُ  ﴿لنص النتاب، قال اهلل تعاىل:ن خيلعا بغري توفيل م  الزوج خمالف ح

َنُنْم بِاْلَباِطِل    [.21]النساء:﴾َحْن َتُنوَن جِتَارَة  َعْ  تـَرَاض  ِمْنُنمْ  ذالبـَيـْ

   مناقشة األدلة:

آلية مها غري بأن املخاطب هبذه ا ،﴾ِ .......حهلفَابـَْعثُوا َحَنما  ِمْ   ﴿بقول  تعاىل: ذستدالهلمرد على -1
زوجني لبعثا ومل يقل فابعثوا، وذاا فان املخاطب غري ااف :ا لو فان املخاطب مها الزوجان لقال تعاىلالزوجني، ذ

ريدا احلنمان فاملقصود بذلك ذن ي ،﴾ِذْن يُرِيَدا ِذْصالحا ... ﴿:ما قول  تعاىلفنيف ينون الك بتوفيلهما، ح
  .(331) وليس الرجل واملرحة صالحا  ذ

 لى الزوج علىن عليا  رد عر املنقول ع  علي رضي اهلل عن  بأن املقصود ب  ذيف األث ذستدالهلمرد على -2
ا الزوج فما جيب على فل مسلم، وليس في  داللة على رض  ذلي ن يرجع ترف  الرضا مبا يف فتاب اهلل، وحمره ح

              .(332)بالتحنيم 

خراج ملك ي  ذ؛ ألن  فن الطالق حق الزوج وبذل املال حق الزوجة، يف التفريق ضرربأ ذستدالهلمرد على -3
وج  ن هناك حاالت يطلق فيها القاضي على الز وبأالطالق  ذيقاعم  صاحب ، فليس للحافم وال لغريه حق 
يل خاص باخللع فال هذا الدل نا عند مجهور فقهاء املسلمني. مث ذفما يف التفريق يف العيوب وهي متفق عليه
     يقوم دليل على عدم جواز التفريق مطلقا .

                                                           

 .141ص التفريق القضائي للضرر دراسة مقارنة، ،رعد ياسني عباس انظر:( 331)
 .931ص/1ححنام القرآن ج ،القاضي ب  العريب :انظر( 332)
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  الرحي الثاين: للزوجني احلق يف طلب التفريق:

ذىل  رهمضرر ححد الزوجني تضررا  ماديا  ألعتداء الزوج اآلخر علي  ورفع حيرى حصحاب هذا الرحي ذاا ما ت
عتداء اإل مرستتعذر الك وحفإن صالح بني الزوجني، ن يتخذ الوسائل الالزمة لإلالقضاء فعلى القاضي ح

ما، وحصحاب عذر فرقا بينهتفإن ح بني الزوجني، القاضي حنمني، ومهمة احلنمني هي اإلصال بينهما حرسل
 والزيدية على التفصيل: حمحد اإلمامي  و ي هم املالنية والشافعي يف ححد قولهذا الرح

ري مشروعة غ التصر  يف حمواهلا بصورةحو  عتدى عليها الزوج بالضرباملالنية: حجاز املالنية للزوج ذاا ذ
على  مام القاضي ولو ملرة واحدةوتضررت م  جراء الك حن تطلب التفريق م  القاضي، فإاا حثبتت الك ح

حصل التشاجر حو  اا مل تثبت الضرر وتنررت الشنوى، حما ذ(333) املشهور طلقها القاضي علي  طلقة بائنة
ها هلحخر ومل يثبت حي منهما املسيء بعث القاضي حنما  م  بني الزوجني بأن ذعتدى ححدمها على اآل

ا، حنمهمتعذر عليهما الك فرقا بينهما ونفذا فإن ح ، اإلصال، ومهمة احلنمني (334)  حهلوحنما  م  
ليس احلنمني طريقهما احلنم و ألن  ؛فان احلنم خمالفا  ملذهب القاضيحو   م يرض ب  الزوجان والقاضيوذن 

ى فال ينفذ الزائد عل ذال، و يزيد على طلقة واحدة حال، ويشرتط لنفاا حنمهما يف الطالق (339) الوفالة
   .(334) ذلي ح الذي بعثا الزائد خارج ع  معىن اإلصالألن  الواحدة،

 ما يريان م  ن يفعالحافمان فلهما حجاء يف املهذب، وقال يف القول اآلخر: مها الشافعي يف القول الثاين: 
، فسمامها ﴾َهاحهلْ  ِ  َوَحَنما  مِ حهلفَابـَْعثُوا َحَنما  ِمْ   ﴿ اجلمع والتفريق بعوض وغري عوض، لقول  عز وجل:

  .(331)حنمني ومل يعترب رضا الزوجني 

بعوض  ن يفعال ما يريان م  مجع وتفريقلرواية الثانية: جاء يف املغين: ذهنما حافمان وهلما حيف ا حمحد اإلمام
   .(331)وغري عوض، وال حيتاجان لتوفيل الزوجني وال رضامها 

                                                           

 م،2001-هـ1430حممد املومين:  حمحدوانظر: . 343ص/2ج حاشية الدسوقي على الشرح النبري،اب  عرفة الدسوقي املالني، : انظر( 333)
 .101، ص1ط-عمان-دار املسرية ،الشخصية فقه الطالق والفسخ والتفريق والخلع األحوال

 إلمامابلغة السالك ألقرب املسالك املعرو  حباشية الصاوي على الشرح الصغري )املسمى حقرب املسالك ِلَمْذَهِب  ،الصاوي املالني: انظر( 334)
(، ج  .913ص/2َماِلك 

 .344ص/2ج حاشية الدسوقي على الشرح النبري،اب  عرفة الدسوقي املالني، : انظر( 339)
 . 411ص/2ج الشافعي، اإلماماملهذب يف فقة  حبو اسحاق الشريازي، :انظر( 334)
 .492ص/14ج اجملموع شرح املهذب ))مع تنملة السبني واملطيعي((، ،النووي: انظر( 331)
 . 320ص/1ج املغين الب  قدامة، ،اب  قدامة املقدسي :انظر( 331)
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اجلمع  ن جيتهدا يفبعد خماصمة فل م  الزوجني ح-نمنيحي احل –الزيدية: جاء يف البحر الزخار، وعليهما 
    .(331)غريه حسبما يريان حو  تعذر فالفرقة على عوضفإن بالرتاضي، 

  حصحاب هذا الرحي:واستدل 

ا ِمْ   ﴿قول  تعاىل:-1 ا ِمْ  حهلَوِذْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعثُوا َحَنم  ا يـَُوفِِّق هلحِ  َوَحَنم  َها ِذْن يُرِيَدا ِذْصاَلح 
ا َخِبري ا نَـُهَما ِذنَّ اللََّ  َفاَن َعِليم   [.       39]النساء:﴾اللَُّ  بـَيـْ

اخلطاب ن أل نلفون ببعث احلنمني وليس الزوجان؛، هم املاملخاطب هبذه اآلية مها احلنامن : ذوجه الداللة
اِذْن يُرِيَدا ِذصْ  ﴿ما، فال يصح النالم يف توفيلهما، ومما يؤفد هذا قول  تعاىل:ذليهغري موج   ، حي ذن ﴾ اَلح 

موفل ،  الوفيل يعرب ع  ذرادةألن  الوفيلنيذىل  احلنمني، وليسذىل  سند اإلرادةيريد احلنمان ذصالحا ، فأ
   .(340) موفل  غري خماطب هبذه اآلية فم  حي  يستمد ذرادت  ذاا  ويستمد سلطت  من ، وملا فان 

ا وفيلني هنما حافمني وليسا وفيلني، ولو فانى حن اهلل سبحان  وتعاىل مسى املبعوث حنما ، فدل الك علذ-2
 ومعىن يف ها(، مث ذن لنل م  الوفيل واحلنم حمسا  حهل  ولتبعث وفيال  م  حهللقال تعاىل )فليبعث وفيال  م  

 .(341) خرمعىن فل منهما فال ينبغي حن يرفب معىن ححدمها على اآلبني اهلل  اا  الشريعة، فإ

لينما عان  قال للحنمني: )هل تدريان ما علينما؟   عن  يف األثر املتقدم افرذما روي ع  علي رضي اهلل-3
   .(342) ن تفرقا(رحيتما حن جتمعا حن جتمعا، وذن رحيتما حن تفرقا حذن 

ليقول منا فان ذ علينما؟!تدريان ما ني ع  الزوجني ملا قال هلما علي حن  لو فان املبعوثان وفيلذ :داللةوجه ال
     .(343)ن املبعوثني حنمان وليسا وفيلني هلما: حتدريان مبا وفلتما؟ فدل على ح

                                                           

 .10د.ط.ن، ص ،البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصارب  حيىي ب  املرتضى:  حمحد( 331)
 .112ص/9ج زاد املعاد يف هدي خري العباد، ،اب  قيم اجلوزية :انظر( 340)
 .931ص/1ج ححنام القرآن الب  العريب، ،القاضي ب  العريب :انظر( 341)
 .104( سبق خترجي : 342)

شرح املوطأ،  ،مالك ب  حنس األصبحي املدين :وانظر. 321ص/1ج جامع البيان يف تأويل القرآن، ،حممد ب  جرير الطربي :انظر( 343)
 .24ص/101ج
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، فالتفريق احلاالتن سلطة احلنمني مستمدة م  سلطة القاضي، والقاضي ميلك التفريق يف فثري م  ذ-4
يابة منا يستمدان سلطتهما من ، فينون هلما سلطة التفريق نم  العيوب واإليالء، فإرسال احلنمني م  قبل  ذ

 .(344)عن  

  مناقشة األدلة:

آلية غري احلنام وذمنا املخاطب هبذه ان ، بأ﴾ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَماَوِذْن  ﴿بقول  تعاىل: ذستدالهلمرد على -1
 احلنام. ذىل الزوجني وليسذىل  ، يرجع﴾ِذْن يُرِيَدا ِذْصالحا   ﴿ن الضمري يف قول  تعاىل:الزوجان، وذ

سمية ن التألهنما حنمان وليس وفيلني، ما  فدل الك على حن اهلل مسى املبعوث حنح ذستدالهلمرد على -2
   .ذلي ال تغري املعىن، فتسمية املبعوث حنما  تأفيد للوفالة اليت فوضت 

مل لح ألن  وهذا خرب ال يص"اب  حزم قد رد علي  يف احمللى بقول : فإن  مبا روي ع  علي ذستدالهلمما ح-3
  .(349) "م  طريق حيىي ب  عبد احلميد، وهو ضعيف حيضا  منقطا ، ورويناه ع  اب  عباس  ذاليأت 

    مناقشة اراء الفقهاء:

تال  خ  الضرر وحدلتهم وقلنا ذن اهم حسباب ذراء الفقهاء يف التفريق هبذا النوع ماستعرضنا فيما مضى آ
ما سلطة هنما وفيالن قال ليس هلم يف مدى سلطة احلنمني، فم  قال ذختالفهالفقهاء يف هذا املوضوع هو ذ

الة. وعلي  ن يتجاوز حدود الوفيستمد سلطت  م  موفل  وال جيوز ح الوفيلألن  ان الزوجني،بأ ذالالتفريق 
     تنون مهمة احلنمني هي الصالح وليس التفريق.

حو  التفريق فيمضيان ما يريان  م  طالقذىل  ن سلطتهما متتدوم  قال ذهنما حنمان وليسا وفيلني قال ذ
ثنا الك، حب نبأدلة تسند آرائهم، وقد سبق ح حبياه، وقد ذستدل فل فريقحو  خلع، فينفذ الك عليهما رضياه

اآليات املتقدمة خر يف احلتمية، ففل فريق مساوية ألدلة الفريق اآل  ن األدلة اليت استدل هباويف رحي الباحث ذ
احلنام، ينون  ناملخاطب باآلية حيتمل حن ينون الزوجني، وحيتمل حألن  حمتملة إلسناد رحي الفريقني الك

 ينون راجعا   نالزوجني، وحيتمل حذىل  ن ينون راجعامل حن يريدا اصالحا ( حيتقول  تعاىل: )ذوذن الضمري يف 
 ية حمتملة لنال الفريقني ومل يصح ع  الرسول صلى اهلل علي  وسلم يف هذهاحلنام، وعلي  ملا فانت اآلذىل 

                                                           

 .111ص/9ج القرآن للقرطيب، ألحناماجلامع  ،مشس الدي  القرطيب :انظر( 344)
 .241ص/1ج احمللى باآلثار،: اب  حزم األندلسي (349)
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ريقني قد استنبط ن فال الفحينا حهذه املسألة، وقد ر ذىل  ما روي ع  اجملتهدي ذىل  املسألة شيء فينبغي الرجوع
 ون ما قصدهن ينوما استنبط  م  هذا األثر حيتمل حم  األثر املروي ع  علي رضي اهلل عن  ما يؤيد رحي  

ة على وقول اجملتهد ال ينون حجن  قول جمتهد، علي رضي اهلل عن  وبذلك يضعف األحتجاج ب ، مث ذ
هبذا  تجاج اآلخرحاس، وعرفنا فيف حن فل منهما ضعف ذ قد استدل بالقين فال الفريقنياآلخر، فما ح

نال دلة فال الفريقني متساوية يف التفريق هبذا النوع م  الضرر فهذا ال يعين القبول بالدليل، ولن  ذاا فانت ح
ن ذعتداء ححد حدلتهم احلقيقية التالية: هي: ذذىل  اا اضفنارجح الرحي القائل جبواز التفريق ذالرحيني، فنح  ن
اشرة، ويف لفة وحس  املعبال شك يفوت مقصود الزواج م  األ خر وحصول التشاجر بينهماالزوجني على اآل

ُنوُه َّ ِضرَار ا َواَل مُتْسِ  ﴿ضرار يف مواضع فثرية، منها قول  تعاىل:ضرر، وقد هنى اهلل ورسول  ع  اإل الك
اا  ، وذرضرار(، وفل هذا يدل على وجوب ذزالة الضر : ) ال ضرر وال وقول  صلى اهلل علي  وسلم ،﴾لِتَـْعَتُدوا

مين  ازالت  الضرر  نالتفريق بني الزوجني، وااا قيل ذ فان خري وسيلة إلزالة الضرر هي التفريق وجب عندئذ
 ؛ريق غري سليمن هذا الطلوم وتبقى احلياة الزوجية، قلنا ذن يؤخذ م  الظامل حق املظبغري التفريق والك بأ

س  املعاشرة لزواج القائم على حن  ال يتصور يف عقد اور يف عقود األموال فعقد البيع فإيتص اا فانألن  ذ
 حرتام فل م  الزوجني لآلخر.وذ
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 المبحث الثالث

 موقف الفقه والقانون من نوع الفرقة الحاصلة بسبب الشقاق

 موقف القانون العراقي م  نوع الفرقة الواقعة بسبب الشقاق           :المطلب األول

املادة اخلامسة  حنامأل ذستنادا  عترب املشرع العراقي الفرقة للخال  والشقاق طالقا  بائنا  بينونة صغرى ح       
 فقد شرع عصمت ،ذىل  جاعهاع الزوج م  ذر ، واحلنمة م  فوهنا بائنة هو ملن(344)واألربعني م  القانون 

حو  حرتامهلا ذ عدم جدواها، ورابطة مل يعد التفريق لدرء الفساد بني الزوجني وختليصهما م  حياة زوجية ثبت
 قيمة.        

تربنا عالك برضاها، وبعقد جديد حما ذاا حن ينون ح ذالعصمت  ذىل  ن يعيد زوجت لزوج ذاا حراد حفليس حمام ا
 احلادية واألربعني م  القانون فقد يراجع الزوج زوجت  خالل فرتة عدهتاالتفريق طالقا  رجعيا  وفق املادة 

. ويرى (341)الشرعية، فيعود الشقاق، وال يرتفع الضرر ع  الزوجة فيصبح اإلجراء عدمي اجلدوى والفائدة 
 ا: )ما مل ين  مسبوقا  بطلقتني(، ذ( م  القانون عبارة49ن  فان م  األصوب حن تتضم  املادة )الباحث ذ

قد ينون الطالق الذي يوقع  القاضي وفق ححنام املادة احلادية واألربعني مسبوقا  بطلقتني حخريني، فيصبح 
 شنال شرعي وقانوين حن  يف غىن عن .، فننون حما ذ(341)الطالق حينئذ بائنا  بينونة فربى 

 

 

 

 

                                                           

-44-43-42-41-40الشخصية العراقي: )يعترب التفريق يف احلاالت املبينة يف املواد  األحوالادة اخلامسة واألربعني م  قانون ( نص امل344)
 ، طالقا  بائنا  بينونة صغرى.49

 .41ص التفريق للضرر دراسة مقارنة، ،آسو سردار رشيد :انظر( 341)
ى(. الشخصية العراقي نصها: )املطلقة ثالثا  متفرقات تبني م  زوجها بينونة فرب  األحوال( م  املادة السابعة والثالثني م  قانون 3( الفقرة )341)

/ب( م  املادة الثامنة والثالثني نصها: )بينونة فربى: وهي ما حرم في  على الزوج التزوج م  مطلقت  اليت طلقها ثالثا  متفرقات 2وفذلك ) 
 ومضت عدهتا(.
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 المطلب الثاني

 آراء الفقهاء يف نوع الفرقة الواقعة بسبب الشقاق.  

ما بالتفريق ح حناإلصالمها عجزا ع  هذا فإن ا تقدم حن احلنمني يسعيان لإلصالح بني الزوجني، تبني مم
بني الزوجني، فإاا فان فذلك فما هو نوع هذه الفرقة اليت يوقعها احلنمان: هل هي فرقة بائنة حم رجعية؟ 

                  ؟حفثروهل هي واحدة حم 

خ حن التفريق للشقاق طالق بائ .قال الشيذىل  فذهب املالنية احلنمان،حما نوع الفرقة اليت يوقعها  -
 .(341) الدردير:" )ونفذ طالقهما( حي احلنمني ويقع بائنا ولو مل ين  خلعا "

            يقول اب  العريب: و 

  ذاا حنما بالفراق فإن  بائ  لوجهني، ححدمها فلي واآلخر معنوي: 

   احلافم فإن  بائ .حما النلي: فنل طالق ينفذه 

املعىن الذي ألجل  وقع الطالق هو الشقاق، ولو شرعت في  الرجعة لعاد الشقاق فما فان فإن : حما املعنوي
 . (390) حول دفعة، فلم ين  الك يفيد شيئا فامتنعت الرجعة ألجل 

  .وذن فرقا بطالق فهو طالق بائ ،حهنما ذن فرقا خبلع فطالق ذىل  واهب الشافعية واحلنابلة -

  .(391) وهذا مبناه على فون فرقة اخللع على املذهبني تقع بائنة

، فالذي افره الشافعية، والظاهر م  رحي املالنية حهنا واحدة، حفثرحو  وحما ع  فون هذا التفريق بواحدة -
 احلنمني ذمنا دخال نالق الواحدة هو طالق السنة، فما ذم  الك، حيث ذن ط حفثروال يلزم الزوجان 

      ملصلحة الزوجني وليست الزيادة على واحدة م  مصلحتهما:

                                                           

 .244ص/2ج ية الدسوقي على الشرح النبري،حاشاب  عرفة الدسوقي املالني، : انظر( 341)
 .942ص/1ج ححنام القرآن، ،اجلصاص :انظر( 390)
حبو الربفات جمد الدي ؛ عبد السالم ب  عبد اهلل ب  اخلضر وانظر:  .11-4ص/10ج فتاب احلاوى النبري ـ املاوردى،  ،املاوردي :انظر( 391)

-منتبة املعار ، بن حنبل أحمد اإلمامالمحرر في الفقه على مذهب م، 1114-هـ1404هـ(: 492ب  حممد، اب  تيمية احلراين )ت
 .49ص/2، ج2ط-الرياض
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تالء خها للنظر يف حمرمها بعد ذحهل  وحنما م  حهل" ...بعث القاضي حنما م   جاء يف مغين احملتاج:
 همانحنم  ب  وحنمها هبا ومعرفة ما عندمها يف الك وال خيفى حنم ع  حنم شيئا ذاا اجتمعا ويصلحا بي

     .(392) ح"يفرقا بطلقة ذن عسر اإلصالحو 

يها وهي واحدة ال رجعة ل  ف السنة،ال ينون هلما حن خيرجاها م  يده بغري طالق  مالك::" قال ويف املدونة
ما فوق واحدة خطأ وليس بالصواب وليس مبصلح هلما حمرا ألن  في ؛مل حينما حو  حنما عليهما في  مبال
  .(393) م  حمر الزوج والزوجة فيما يصلح هلما ول  جعال " واحلنمان ذمنا يدخالن

 لي ذح الذي بعثا الزائد خارج ع  معىن اإلصالألن  ؛" ال ينفذ ما زاد على الواحدة وقال الشيخ الدردير:
ثالثا و ح فللزوج رد الزائد )وتلزم( الواحدة )ذن اختلفا يف العدد( بأن حوقع ححدمها واحدة والثاين اثنتني

 .(394) "تفاقهما على الواحدةأل

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           

شرح ذىل  هناية احملتاج ،شهاب الدي  الرملي :وانظر. 421ص/4ج معرفة معاين حلفاظ املنهاج،ذىل  مغين احملتاج مشس الدي ، :انظر( 392)
 .312ص/4املنهاج، ج

 .241ص/2: املدونة، جمالك ب  حنس (393)
 .349ص/2ج حاشية الدسوقي على الشرح النبري،: اب  عرفة الدسوقي املالني (394)
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 المبحث الرابع
 منااج ع  حنم احملنمة يف التفريق للشقاق:     

سيد: حسني صاحل ذبراهيم، املأاون الشخصية يف دهوك برئاسة احلافم ال حمنمة األحوال تشنلت-1
 يالقضاء باسم الشعب وحصدرت قرارها اآليت:

 ع(.-ج( و )م-احملاميان: )عق(، وفيالها -ح-املدعية: )ع
 م(.-س(، وفيل  احملامي: )ح-املدعى علي : )ق

الذي يسببه  للضررألدعاء وفيال املدعية بأن املدعى علي  زوج موفلتهما الداخل هبا شرعا ، ونظرا  -القرار: 
تفريق بينهما ل. لذا طلبا دعوت  للمرافعة واحلنم باالحياة الزوجية استمرارالمدعى عليه لها مما يتعذر معه 

/حوال ( ححوال الشخصية، وبنتيجة املرافعة احلضورية العلنية، ولتحديد وفيل املدعية 40للمادة ) ذستنادا  للضرر 
(، اة الزوجيةالحي استمرار دعية وسبها وشتمها مما يتعذر معهبقيام المدعى عليه بضرب المالضرر )
ل قرار وفيل املدعى علي  بالزوجية والدخو الصادر م  حمنمة األحوال الشخصية، وإل زواج املتداعينيوعقد 

الق التفريق وألقرار وفيال الطرفني بعدم وقوع ط ذيقاعوبدعوى املدعية والضرر املدعى ب  وان ال مانع م  
وإعتباره ه عالح قررت المحكمة الحكم بالتفريق بين المتداعيينسابق بني املتداعيني، علي  وملا تقدم 

هر جديدي  وعليها بعقد وم ذال حبيث ال حتل املدعية للمدعى علي  األوىلللمرة  طالقًا بائنًا بينونة صغرى
فتساب تهاء العدة وذبعد حن ذالذلتزام العدة الشرعية لثالثة قروء اعتبارا  م  تاريخ احلنم وليس هلا الزواج بآخر 

 .(399) القرار الدرجة القطعية
الشخصية يف دهوك برئاسة احلافم السيد: حسني صاحل ذبراهيم، املأاون األحوال  حمنمة تشنلت-2

 يالقضاء باسم الشعب وحصدرت قرارها اآليت:
 ش(.-ج( و )ط-و(، وفيالها احملاميان: )ك-ر-املدعية: )ب

        ع(.-ق(، وفيلت  احملامية: )س-املدعى علي : )ث
ان و    زوج موفلتهما الداخل هبا شرعا ......................وفيال املدعية بأن املدعى علي ألدعاء-القرار: 

تصاحلا  ان الطرفنيذال    املدعى علي  فان قد طلقها خارج احملنمة ومت تصديق الطالق امام هذه احملنمة 
ى موكلتها االعتداء علاستمر المدعى عليه في واستئأنفا احلياة الزوجية خالل فرتة العدة، وبعد الك 

. بينهما ةالحياة الزوجي استمرارمعه ضرار بها ضررا يستحيل اإلإلى  بالضرب والسب والشتم مما أدى

                                                           

 .يف املالحق انظرفردستان / العراق،   ذقليمالشخصية، ذستئنا  منطقة دهوك، حمنمة األحوال قرار صادر م  حمنمة  (399)



168 

 

/حوال ( ححوال 40للمادة ) ذستنادا  للمرافعة واحلنم بالتفريق بينهما للضرر  لذا طلبا دعوة املدعى علي 
يق بين قررت المحكمة الحكم بالتفر الشخصية، وبنتيجة املرافعة احلضورية العلنية، علي  وملا تقدم 

 ذالللمدعى علي    حبيث ال حتل املدعيةاألوىلللمرة  وإعتباره طالقًا بائنًا بينونة صغرى أعاله المتداعيين
زواج بآخر عتبارا  م  تاريخ احلنم وليس هلا الشرعية لثالثة قروء ذتزام العدة البعقد ومهر جديدي  وعليها ذل

 ..............اخلفتساب القرار الدرجة القطعيةالعدة وحبعد انتهاء ذال 
الشخصية يف دهوك برئاسة احلافم السيد: حممود حممد حممود، املأاون يالقضاء  األحوالتشنلت حمنمة -3

 باسم الشعب وحصدرت قرارها اآليت:
 ض(.-ش( و )ك-ه( و )ن-م(، وفيالئها احملامون: )غ-ت-املدعية: ) 

 ع(.        -املدعى علي : )ص
ألدعاء املدعية على لسان وفيلها بأن املدعى علي  زوجها الداخل هبا شرعا  وقانونا ، ونظرا  لنون  -القرار: 

بينهما للضرر  رافعة واحلنم بالتفريقاحلياة الزوجية. لذا طلبا دعوت  للم استمرارحضر هبا ضررا  يتعذر مع  
ىل ذ /حوال ( ححوال الشخصية، وبنتيجة املرافعة احلضورية العلنية........ واستمعت احملنمة40للمادة ) ذستنادا  

ضربها اساءة معاملة المدعية و قيام المدعى عليه بالبينة الشخصية للمدعية واليت حيد فيها الشهود 
فيه حتى  البيت ولعب القمارإلى  قيامه بجلب أصدقائهإلى  هانة إضافةعتداء عليها بالسب واإلواإل

خذ راحتها يف بيت الزوجية وهتديدها يف حالة وحرماهنا م  حبسط حقوقها وح خرة من الليلساعات متأ
ها بتصرفات ............................... فقد ثبت للمحنمة م  خالل حهلقيامها باخبار ححد م  

الق والسلوك وخمالفا  خ  يعترب تصرفا مسيئا  ومشينا  لألن ما قام ب  املدعى عليع والبينة الشخصية بأائتلك الوق
قارهبا ويعترب م  ها وححهلعتبار وم  شأن التأثري على مسعة املدعية بني لشرع والقانون وخيدش الناموس واإلل

دعية رب امللضرر )بقيام املدعى علي  بضولتحديد وفيل املدعية اقبيل اإلضرار املستمر الذي يرقى للضرر 
ألحوال ا زواج املتداعيني الصادر م  حمنمةاحلياة الزوجية(، وعقد  استمراروسبها وشتمها مما يتعذر مع  

الشخصية، وألقرار وفيل املدعى علي  بالزوجية والدخول وبدعوى املدعية والضرر املدعى ب  وان ال مانع م  
ررت المحكمة قوفيال الطرفني بعدم وقوع طالق سابق بني املتداعيني، علي  وملا تقدم  التفريق وألقرار ذيقاع

 حبيث ال حتل املدعية ألوىلاللمرة  وإعتباره طالقاً بائناً بينونة صغرىحعاله  الحكم بالتفريق بين المتداعيين
اريخ احلنم وليس اعتبارا  م  تبعقد ومهر جديدي  وعليها ذلتزام العدة الشرعية لثالثة قروء ذال للمدعى علي  

 .فتساب القرار الدرجة القطعيةبعد انتهاء العدة وح ذالهلا الزواج بآخر 
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 الخاتمة

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وبعد:   

فإن  يف ختام ذعداد وعرض هذه الدراسة حسأل اهلل العلي القدير حن حفون قد وفقت فيما حردت حن        
م  خالل هذا العمل، وفل صنع البشر يعرتي  النقص واخللل، فالنمال هلل وحده، والعصمة مل   ذلي حصل 

في  الصواب  تعصم م  خلق  بأمره وتقديره، فما حصبت في  فذلك بفضل م  اهلل وهدايت ، وما جانب
 فالقصور م  نفسي، وهو تسديد ومقاربة حمال  يف اخلري والفالح.     

            منها: اذليهيف هناية هذه الرسالة حافر حهم النتائج اليت توصلت 

ن حيث ذ يتضم  فقرات ختتص بالسلطات الدستورألن  ؛قضائية تستمد قوهتا م  الدستورالسلطة الذن -1
 ،املرجع األساسي والوحيد للفصل بني املتخاصمني حسب الدستور منفصلة وان احملنمة هيسلطات تنون ال
 القضاء مستقل ال سلطان علي  لغري القانون. و 

م  مبادئ  مما هو متفق علي الشخصية استمدت سلطتها يف التفريق بني الزوجني  األحوال ذن حمنمة-2
يف  ، وما استقر علي  القضاء الشرعييةاإلسالم البالد قوانني، وما هو مقبول م  يةاإلسالمحنام الشريعة حو 

ىل ذ دون النظر ححنام وجرى تطبيق  يةاإلسالمم  مجيع املذاهب  ححنام قانون خذ هذا الحوقد العراق، 
ص تشريعي ن  "ذاا مل يوجد نحذىل  األوىلالفقرة الثانية م  املادة  ذلي الناشئة وهذا ما حشارت  ختال  املذاهبا

ن ث ذمالئمة لنصوص هذا القانون" حي فثراأل يةاإلسالممين  تطبيق  فيحنم مبقتضى مبادئ الشريعة 
القانون املذفور يشنل حالة وسطية وشاملة يتم تطبيقها على عموم املسلمني العراقيني واالجانب املسلمني 

حنام هذا القانون على م  القانون املذفور ونص  "تسري ح الثانية( م  املادة 1يف العراق طبقا  لنص الفقرة )
ود ليهامسيحيني و الشخصية لل ص ". بينما مت العمل يف قضايا األحوالما استثين منهم بقانون خا ذالالعراقيني 

د امبوجب لوائحهم اخلاصة وفق دياناهتم وختتص بالنظر يف قضاياهم حمافم البداءة باعتبار اهنا حمافم املو 
 وفقا  لذلك. ألحناماالشخصية اليت ختتص بالنظر يف قضاياهم واصدار 

الشخصية باملنازعات اخلاصة بالزواج وما  األحوال ات حمنمةذختصاصحصر قانون املرافعات املدنية -3
الناشئة والوالية  ثارواحنالل  واآل الزوجية األموريتعلق ب  م  مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطالق وسائر 
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والقانونية،  ان بالتصرفات الشرعيةواإلالوصي وعزل  وحماسبت  حو  والوصية ونصب القيم والقوامةوالوصاية 
 ثبات الرشد، واملفقود وما يتعلق ب ، وغريها م  القضايا. وذواحلجر ورفع  

، لعثمانيةاالشخصية يف حمافظة دهوك خبمسة مراحل حيث بدح حوال  يف فرتة اخلالفة  األحوال  مرت حمنمة -4
حول حمنمة يف مدينة دهوك، وفانت تسمى )حمنمة  ذنشاءمت  1121وثانيا  فرتة العهد امللني، ففي سنة 

ذىل  حمنمة بداءة دهوكحصبحت  1141 ففي سنة الصلح( حي حمنمة البداءة، وثالثا  العهد اجلمهوري،
انفصلت حمنمة دهوك ع   1112)حمنمة جنايات دهوك( وفانت تابعة حملافظة املوصل، ورابعا  ويف سنة 

 األخري بتاريخ مسا  ويفحمافظة حربيل، وخا ستئنا اتابعة حملنمة  حصبحتحمافظة املوصل و  ذستئنا حمنمة 
                                                                                         فردستان العراق.             ذقليمحمافظة دهوك تابعة جمللس قضاء  ستئنا احمنمة  حصبحت م4/4/2001
 متعلى ضوء اإلحصائية والدعاوى والقرارات احلامسة يف التفريق القضائي بني الزوجني يف حمافظة دهوك -9

ذىل  ملالطالق والتفريق يف مدينة دهوك ومت ترتيب هذه العوازدياد ظاهرة اذىل  حتديد حهم العوامل اليت تؤدي
 عوامل ااتية وحخرى موضوعية.

 زيادة ظاهرة الطالق والتفريق القضائي:  ذىل  العوامل الذاتية اليت تؤدي-حوال  

 نسجام باألفنار:     عدم التفاهم واال-ح

لتفريق ل مجلة م  األسباب املثرية لن  يشنبقية عوامل الطالق حيث ذ ل حعلى مستوى ع سجل هذا العامف
 ختال  حالة حي واحملفز القوي للطالق يفعتباره لوحده السبب الرئيسالقضائي بني الزوجني وبذلك مين  ذ

 عدم التفاهم يف األفنار.حو 

اخلداع و لطر  اآلخر، الشك املستمر يف او وصعوبة حتمل املسؤولية،  ملسؤلية الزواج، عدم اإلدراك-ب
قوة حو  فضعو ستقرار النفسي ألحد الطرفني، األعدم و حرتام، األفقدان الثقة وعدم و والنذب املستمر، 

 ثراء ححد الزوجني وطمع اآلخر في . و شخصية ححد الطرفني، 

 العوامل املوضوعية املسببة للتفريق والطالق.  -ثانيا  

طبيعة و عدم احلفاظ على حسرار الزوجية، و والقدرة على الصر ،  قتصاديةاإلاحلاجة و املستمر،  هلتدخل األ
وعامل البيئة تماعية جاالختال  الثقافة والطبقة حو الفارق يف التحصيل األفادميي للزوجني، و املهنة، حو  العمل

    وعوامل حخرى.احمليطة بالعائلة جتماعية اال
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( حالة، ويف 910)ذىل  (2001دهوك سنة )وصلت عدد حاالت الطالق والتفريق واخللع يف حمافظة -4
( 113( )2012( حالة، ويف )112( )2011( حالة، ويف )414( )2010( حالة، ويف )944( )2001)

( حالة، حخذ التفريق 3313)ذىل  حالة، وهذا يعين حن  ملدة مخس سنوات وصلت حاالت الطالق والتفريق
يف وقت ترتاوح نسبة السنان يف حمافظة دهوك ، %94( حالة حبد ااهتا حي حوايل 1131منها حوايل )

 حوايل املليون نسمة.    

 حفثرن ، وذ%40، حوايل 2012سنة ذىل  2001فإاا  ازدادت حاالت الطالق يف حمافظة دهوك م  سنة 
، وم  مث يأيت اهلجر والغياب %43نسبة تفريق حصلت يف حمافظة دهوك فانت بسبب الشقاق حوايل 

 .%13بنسبة  اإلنفاقويف األخري يأيت عدم  %24واحلبس بنسبة 

 تقلن الح فيجب ذاا فان مصدر احلرمان م  املعاشرة الزوجية هو غياب الزوجن  حذىل  اهب املشرع العراقي-1
لعراق تنون املدة فردستان ا  ذقليميف ، حما مدة الغياب ع  سنتني حىت ينون للزوجة احلق يف طلب التفريق

نابلة جيب احلاملالنية ال تقل هذه املدة ع  سنة، وعند ي فعند اإلسالمالفق  ذىل  ، وهو األقربسنة واحدة
 . التفريقينون للزوجة احلق يف طلب تقل مدة الغياب ع  ستة حشهر حىت حن ال

 خذ برحي املذهباملشرع العراقي حفإن عاشرة الزوجية هو فقدان الزوج ذاا فان مصدر احلرمان م  امل-1
املالني الذي حدد لزوجة املفقود حربع سنوات، مث تعتد بعدها حربعة حشهر وعشرا، مث حيق هلا الزواج بعد 

 املالنية واحلنابلة. فصل فقهاء  فما  ملشرع مل ينص على حنواع املفقود،الك، لن  ا

التقل  نح فيجب ذاا فان مصدر احلرمان م  املعاشرة الزوجية هو امتناع الزوج احلاضر ع  معاشرة زوجت -1
ملا هو معتمد يف  وهذا خمالف املدة ع  سنتني يف القانون العراقي حىت ينون للزوجة احلق يف طلب التفريق،

للزوجة  ن التقل املدة ع  حربعة حشهر حىت ينونحن  جيب حذىل  فقد اهب الفقهاء الذهب املالني واحلنبلي.
بال عذر  فثرأذاا هجر الزوج زوجت  مدة سنة ففإن  : قليمالقانون املعدل يف اإل احماحلق يف طلب التفريق. 
 واحلنبلي. املذهب املالنيذىل  ربمن ، وهو حق اإلنفاقول  مال تستطيع  اإلقامةمعرو  مشروع ولو فان الزوج 

ين هبا حقيقة اتستمر زوجت  هلا ما مل تتزوج ويتم دخول الث حن  ذاا عاد املفقودذىل  القانون العراقي نص-10
ت  وهذا ذاا رجع الزوج املفقود ومل تتزوج زوجت  بعد فإهنا زوج يةاإلسالم. حما يف الشريعة األولغري عامل حبياة 

ذىل  ايتهم يرجعوهنر أفثمجي  الفقهاء املسلمني، حما ذاا تزوجت زوجت  وقبل دخول الثاين عليها ف ذلي ما اهب 
 مالك:  إلماماخيري بني حخذ زوجت  وبني صداقها، ويقول  األول، حما ذاا دخل هبا الثاين فإن  الزوج األولالزوج 
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 مل يدخل هبا فهي للزوج الثاين، وهذا في  حمل نظر. حم  حن  سواء  دخل هبا الثاين

 عدم النفقةالقاضي بذىل  غاب عنهم غيبة تستدعي رفع الزوجة حمرهاحو   حهلالغائب هو م  مل ين  مع -11
قطع وحما املفقود فهو الذي يغيب فين ،يصل من  خربحو  اجلهةحو  غريها، وغالبا ما ينون معلوم املنانحو 

     حثره وال يعلم ل  خرب.

ستعمل مصطلح ي ااإلسالميف حني ان الفق   مصطلح )اهلجر( بدال  م  الغيبة،املشرع العراقي  استعمل-12
  استعملوا مصطلح الفقد بدل الغيبة.احلنفية حيث ذال الغيبة والفقد يف هذه احلاالت 

املشرع العراقي حجاز للزوجة طلب فإن ذاا فان مصدر احلرمان م  املعاشرة الزوجية هو حبس الزوج -13
 تعطي احلق ألوىلاالتفريق يف املادة الثالثة واألربعون فهي م  املواد اليت تعطي للزوجة حق التفريق فالفقرة 

ية،  وتطلب هذا احلنم الدرجة القطع فتسابوح أفثرللزوجة احملبوس زوجها بعقوبة مقيدة ملدة ثالث سنوات ف
التفريق بعد مرور ثالث سنوات على حبس الزوج واملشرع قد عدل املدة واعطى املرحة حق التفريق بعد مضي 

 القدمي مالئمة م  القانون حفثرسنة على سج  الزوج ولو فانت مدة حنم  ثالث سنوات فالتعديل اجلديد 
 ريق مبجرد صدور احلنم على الزوج.   طلب التفعطى الزوجة حق القانون القدمي حألن 

فريق اليت قالت بالت يةاإلسالماملذاهب مسألة اإلنذار واإلعذار، الذي خالف ب   حمهل املشرع العراقي-14
بعد اعذار الزوج الذي مين  ذال ال جيوز احلنم بالتفريق   احلرمان م  املعاشرة الزوجية بأنللضرر الناشئ م  

 حىب طلق علي  القاضي.    فإن طالقها، حو  ذلي نقلها حو  زوجت ذىل  بالعودة االتصال ب  ذما

القانون العراقي للزوجة طلب التفريق ذاا امتنع الزوج ع  تسديد النفقة املرتافمة احملنوم هبا.                  حجاز-19
قة املاضية فال تربر نفما الطلب التفريق هي النفقة احلاضرة ح ن النفقة اليت تربرذ يةاإلسالمحمجعت املذاهب و 

 ستيفاء الديون. الزوج وتستوىف بالطرق املقررة إل منا تنون دينا  يف امةالتفريق وذ

، لى ستني يوما  ال تزيد ع وهي اإلنفاق ملزوج قبل احلنم بالتفريق لعدحدد القانون العراقي مدة معينة ل-14
 .   حسب اجتهاد القاضي ينون يةاإلسالماهب يف املذو 

مينع  ال يف و ح هو عدم وجود نص صريح جييز التفريق اإلنفاقيف التفريق لعدم الفقهاء  ن اختال ذ-11
 القرآن وال يف السنة.    
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 الشخصية فسبب م  حسباب األحوالاملادة األربعون م  قانون  اذليهم  ضم  األسباب اليت حشارت -11
التفريق هو ممارسة القمار يف بيت الزوجية ويؤخذ على الك حن املشرع العراقي حصر ممارسة القمار يف بيت 
الزوجية، واألجدر حن ينون النص مطلقا  مبمارسة القمار يف حي منان فان ملا يسبب  هذا الفعل م  حاى 

 بيت صي بتعديل هذا النص وعدم حصر فعل ممارسة القمار يفحقيقي يلحق مب  ميارس  وبأفراد حسرت  لذا نو 
 الزوجية فسبب م  حسباب التفريق القضائي.

ل، وجيب بعد الدخو  حم عند وقوع خال  بني الزوجني فيحق هلما طلب التفريق سواء  قبل الدخول-11
الزوج  هلححنما  م  الزوجة و  حهلذجراء التحقيق يف حسباب اخلال ، فااا ثبت هلا وجوده تعني حنما  م  

إن فتعذر وجودمها فلفت احملنمة الزوجني بانتخاب حنمني، فإن ن وجد، للنظر يف اصالح اات البني، ذ
 . يةسالماإلاملشرع العراقي، الذي تطابق مع املذاهب  ذلي مل يتفقا انتخبتهما احملنمة، وهذا ما اهب 

األمر فعا تعذر عليهما الك ر فإن ح، اإلصالن جيتهدا يف حن  على احلنمني حذىل  اهب القانون العراقي-20
               اختلفا ضمت احملنمة هلما حنما  ثالثا .                        فإن احملنمة موضحني هلا الطر  الذي ثبت تقصريه، ذىل 

طليق، ح بينهما، وامتنع الزوج ع  التاإلصالاخلال  بني الزوجني، وعجزت ع   استمراروذاا ثبت للمحنمة 
 فرقت احملنمة بينهما.     

ذال بعد اليأس م  اإلصالح اليت هي مهمتهما النربى على التفريق بني الزوجني  احلنمان ال يقدم-21
ح بينهما الإلصا نمان التفريق عند فقدان األمل يفاحل مث بعد الك رحى ،سيما ذن فان النشوز م  الزوجةال

فرقا على عوض تعطي  املرحة ذن فان النشوز منها، وذن فان النشوز والظلم م  قبل الزوج فال جيوز ل  حخذ 
 شيء مما حعطاه للمرحة.     

حناما  ام  )الضرر والشقاق( سببني مستقلني للتفريق، وخصص لنل سبب  القانون العراقي فال   جعل-22
 ني للتفريق ال يوجدمستقلاملشرع العراقي يف جعل الضرر والشقاق سببني  جتاهن ذحخر، ويبدو مستقلة ع  اآل

عم فالضرر ح ،حنام التفريق هلذا النوع م  الضرر منها، اليت استمد املشرع حيةاإلسالميف املذاهب  ل  حساس
يس ل ن السبب احلقيقي يف التفريق ذخص من ، و والشقاق هو صورة م  صور الضرر، وحمطلقا  م  الشقاق، 

لضرر صورة م  صور ا لشريعة اليت جعلت الشقاقل منا الضرر الناشئ ع  الشقاق، وهذا خمالفاق وذالشق
الشقاق   عم مطلقا  م  الشقاق فلم جتعل املذاهب اليت قالت بالتفريق هلذا النوع م  الضرر فال محوالضرر 

                                                                             تأييد ل  م  دون الضرر.                   ن الشقاق الوالضرر سببني مستقلني وذمنا جعلتهما سببا واحدا  ذا ذ
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ذجتاه املشرع العراقي  ، وذنعند القانون العراقي بينونة صغرى التفريق للضرر فقاعدة عامة يقع طالقا  بائنا  -23
( 1ريق وفق الفقرة )لو اعتربنا التف ألن  لنون  ال تنون يف مصلحة الزوجني؛يف نوع الفرقة يعد ذجتاها  خاطئا  

حلياة الزوجية، ذاا ا ستئنا صوب إلعطاء الزوج فرصة إلاأل وال  طلقة رجعية فهوم  املادة الثالثة واألربعني ح
زوجت  لى لإلنفاق ع ستعدادهحطلق احملبوس وحبدى ذحو  عاد املفقودحو  ظهر املختفيحو  عاد الزوج الغائب

 ما ذاا فانت قد انتهت عدهتا فال جيوز للزوجواثبت يساره وفل الك بشرط حن تنون الزوجة يف العدة، ح
ائ  مبضي طالق بذىل  الطالق الرجعي ينقلبألن  ،حيضا  مبهر وعقد جديدي  وبرضائها  الذنناح زوجت  

ة عل التفريق فسخا  ذاا فان قد وقع على الزوجالعدة الشرعية للزوجة ودون حصول املراجعة خالهلا، وحن جن
فقت  وتعليق زوجها مع ذعساره بنذىل  طالقان سابقان مع فتح باب الرجعة للزوج ذاا ما قبلت الزوجة بالرجوع

عليها خالل فرتة العدة، فما ان فلمة )صغرى( الواردة يف املادة اخلامسة  اإلنفاقالرجعة ما مل يستعد الزوج ب
 إلنفاقاشنال شرعي وقانوين، ألن  قد ينون التفريق الواقع لعدم د تضعنا يف بعض األحيان حمام ذربعني قواأل

 رى ذن  م  األصوبيمسبوقا  بطلقتني حخريني، وبالتايل يصبح التفريق هنا فطلقة بائنة بالبينونة النربى، لذا 
هلذا االشنال ألربعني م  القانون تالفيا   هناية املادة اخلامسة واذىل  عبارة ما مل ين  مسبوقا  بطلقتنيذضافة 

 الشرعي والقانوين.  

تثناء التفريق ساحلنفية وفذلك عند املالنية بإفقهاء عند ي ينون نوع الفرقة طالقا بائنا  اإلسالمويف الفق  
 مجيع صوره. ما باقي املذاهب فيقع التفريق فسخا  يفن م  النفقة فيقع طالقا  رجعيا  حللضرر الناشئ م  احلرما

 وجود نص صريح قطعي ال يف يف التفريق القضائي، هو عدم هم حسباب اختال  الفقهاءحن م  ذ-24
هي ضايا التفريق ن فل ما قيل يف قوذمنع  حو  القرآن وال يف األحاديث النبوية الشريفة يدل على جواز التفريق

    .داللتهاحو  الصحابة مما ختتلف فيها ثبوت خترجي قوال صدرت م  ح

 امالتفريق حر فإاا حتقق الضرر حنم بن مجيع الفقهاء الذي  قالوا بالتفريق جعلوا علة احلنم هي الضر ذ-29
احلنم يدور مع علت   نالقاعدة األصولية اليت تقضي ذذىل  ذستنادا  التفريق ذىل  ذاا مل يتحقق الضرر فال يصار

 وجودا وعدما، وعلة احلنم بالتفريق هي الضرر.
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                                      :التوصيات

                                                                                     حوال : توصيات للقانون العراقي:

 بعض نصوص  املتعلقة بالتفريق بني الزوجني، وحن يقوم بتعديالت يف يراجعنوصي القانون العراقي بأن -1
ضية هجر الزوج فردستان العراق يف ق  ذقليمينتهج هنج القانون اجلديد املعمول ب  حاليا يف و املواد القانونية، 

واملشرع  ،فردستان ما دام الزوج ال عذر ل   ذقليمتبديل السنتني بسنة واحدة خطوة جيدة قام هبا ألن  ؛زوجت 
وفذلك قضية حبس الزوج، والك بأن حيق للزوجة طلب التفريق بعد مضي سنة  محاية املرحة،ذىل  يهد 

 واحدة على احلنم.      

م  الواجب على املشرع العراقي حن يراعي مسألة اإلنذار واإلعذار يف قضية الزوج املفقود فما ننصح -2
املشرع العراقي حن يأخذ براي املالنية واحلنابلة تنتظر الزوجة حربع سنني ذاا فان الفقد ظاهرها يف السالمة، 

 الزوج.   حما لو فان ظاهرها اهلالك فيحدده القاضي ويضع مدة لبيان آية م  

  فم  هلحونوصي القانون العراقي حن يراعي بعض املواد القانونية اليت تعطي للزوج احملبوس احلق يف زيارة -3
ليت يذهب من ، والفرتة ا اإلنفاقاألفضل مراعاة هذا الزوج فم  املمن  حن ينون للزوج مال تستطيع الزوجة 

  جيب عند هذه الزوجة طبعا  وهذه الدرجات متفاوتة ولن   قد ينون فافيا  لسد الفراغحهلذىل  فيها احملبوس
لك املواد حن الزوج احملبوس ملدة ثالث سنوات وفقا  لت ودراسة يف املوضوع ألن  بأعتقادنا حن ينون هناك حبث

  ، جيب حن ينون هناك قانون خاص هلذا النوع م  احلنم.  حهلاليت تعطي  احلق يف مراجعة 

بب الضرر هلما. ألهنا تس ؛حن يراجع يف املواد املتعلقة بنوع الفرقة بني الزوجني نوصي املشرع العراقي-4
 لألسباب اآلتية:       

مهر وعقد جديد، ىل ذ رجوع الغائب ورغبت  بإرجاع زوجت  حيتاجفإن فسخا  حو  ذاا جعلنا الفرقة طالقا  بائنا  -ح
 والقول جبعلها طالقا  رجعيا  ال يوجب الك. 

فسخا  وتويف و ح قد تضررت بسبب هذا الغياب، فإاا جعلنا الفرقة طالقا  بائنا  بينونة صغرى ذن الزوجة-ب
عنها زوجها خالل فرتة العدة فال جيعلها تغنم باملرياث، النقطاع سبب ، وذاا جعلنا الفرقة طالقا  رجعيا  غنمت 

 باملرياث ذاا تويف عنها زوجها يف حثناء فرتة العدة. 

لعراقي عدم حصر ممارسة القمار يف بيت الزوجية، واألجدر حن ينون النص مطلقا  مبمارسة نوصي املشرع ا-9
القمار يف حي منان فان ملا يسبب  هذا الفعل م  حاى حقيقي يلحق مب  ميارس  وبأفراد حسرت  لذا نوصي 

 قضائي.  لبتعديل هذا النص وعدم حصر فعل ممارسة القمار يف بيت الزوجية فسبب م  حسباب التفريق ا
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  ثانيا : حهم التوصيات حملافظة دهوك للحد م  ظاهرة التفريق بني الزوجني ما يلي:

احلقيقية،  احسباهبستقصاء اعي قضية الطالق جبدية م  ناحية ذعلى احلنومة، واجلهات املختصة، حن تر -1
ردستان، ف  ذقليمن حول طرق العالج، البحث ع  خمرج ألزمة اإلسنان يف ووضع برامج للمعاجلة، ويبدوا ذ

لظاهرة، ، واملرحة يف حماولة للبحث ع  حسباب لاألسرةاليت رمبا حتد م  الظاهرة. وتنشط املنظمات املعنية ب
                وعالجها.

ئة ملا ل ُ م  دور واسع يف دعاوى التفريق القضائي م  خالل هتي جتماعيتقدمي الدعم النامل للباحث اإل-2
صية الشخيف حمافم األحوال جتماعي وزيادة فادر الباحث اإل جتماعياملنان املناسب لعمل الباحث اإل

ومنح  الوقت املناسب لنظر احلالة املعروضة علي  م  حجل متنني الباحث م  القيام بدوره الصحيح يف دراسة 
ملعروضة حمام  وتشخيص املشنلة بني الطرفني م  حجل وضع احللول املالئمة حلل هذه املشنلة احلالة ا

 بل حن تتوسع املشافل بني الزوجني.وتقريب وجهات نظر طريف النزاع وحماولة مل مشل العائلة ق

دوات اهرة الطالق والك م  خالل نن تقوم بدور فعال للحد م  ظاملنظمات املعنية حبقوق املرحة ح نوصي-3
عالم وغريها م  الوسائل وتقدمي حماضرات ع  احلقوق الزوجية وحقوق مة عرب وسائل اإلجتماعية للنساء عاذ

 العائلة وتربية األطفال، وحق الزوج منا على زوجت . 

ة، ونظر فل للزوجم  التصدع، ومعرفة الزوج  ةاألسر  ختيار الصحيحة حمر الزم لسالمةاألالتوعية بأسس -4
    .الشرع ذلي منهما لآلخر حمر ندب 

جزء م  مادة للتوعية بنل ما يتصل باحلياة الزوجية، مثل: حس  حو  ستحداث مادة دراسيةحالعمل على -9
الشرينة، وواجبات الزوج والزوجة، ومعاجلات الشرع عند اخلال ، حنمة مشروعية حو  ختيار الشريكح

  .مراحل التعليم بداية م  املرحلة اإلعدادية وحىت اجلامعية ، والك يفححنام الطالق و 

اج، وذعدادهم لتوعية الشباب وتثقيف  قبل الزو  ختصاصاإل حهلذقامة دورات للشباب م  اجلنسني يقوم هبا -4
يقاظ ، ومعاملة الزوجني. ويقوم العلماء يف هذه الدورات بإداألواللتحمل مسؤوليات الزواج وتبعات ، وتربية 

و ح مسؤوليات ذهلية حياسب عليها الطرفان، فيثابون األموراحلس الديين لديهم، وتذفريهم حن فل هذه 
                                                                            .يعاقبون

على   ، والزوجةهلالعناية باحلياة الزوجية، وحض الزوج على اإلحسان ألشتمال خطب اجلمعة على ذ-1
طاعة زوجها مع التذفري بأن الطالق شرع حال مل  ليس ل  حل سواه، وحن  قد ينون يف بعض األحيان 

    .حراما  
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لتلفزيون اهتمام بالربامج اليت تعىن بالشؤون األسرية، وحن تستقطب اإلااعة، وفذا األعلى وسائل اإلعالم -1
ألمر اليقدموا للمتزوجني النصح إلقامة حياهتم األسرية على التقوى والتعاون وحس  املودة،  ختصاصاإل حهل

  .الذي يبعد شبح الطالق
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                                                                                                       المالحق:
                                                                                                            ريق بين الزوجين في محافظة دهوك.صور نماذج القرارات الحاسمة في التف
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 المصادر والمراجع

 القرآن النرمي

ه، ترتيب اصالح املنطق، رتب  وقدم ل  وعلق علي : الشيخ 1412هـ(: 244اب  السنيت االهوازي)ت -1
 .1ط-مشهد-ذيران يةاإلسالمبنائى، جممع البحوث حممد حس  

م، ذصالح املنطق، 2002-هـ1423هـ(: 244اب  السنيت؛ حبو يوسف يعقوب ب  ذسحاق )ت -2
 .1ط-بريوت-احملقق: حممد مرعب، دار ذحياء الرتاث العريب

م، شرح صحيح 2003-هـ1423هـ(: 441اب  بطال حبو احلس  علي ب  خلف ب  عبد امللك )ت  -3
 .2ط-رياضال-السعودية-البخارى الب  بطال، حتقيق: حبو متيم ياسر ب  ذبراهيم، منتبة الرشد

دمشقي ب  عبد احلليم ب  تيمية احلراين احلنبلي ال حمحداين؛ تقي الدي  حبو العباس اب  تيمية احلر  -4
  ، طبع : حممد ب  عبد الرمح  باإلسالمهـ، املستدرك على جمموع فتاوى شيخ 1411هـ(: 121)ت

 .1ط-قاسم، د.ن
لي الدمشقي بب  عبد احلليم ب  تيمية احلراين احلن حمحداب  تيمية احلراين؛ تقي الدي  حبو العباس  -9

 .1ط-م، الفتاوى النربى الب  تيمية، دار النتب العلمية1111-ه1401هـ(: 121)ت
-هـ1414هـ(: 121ب  عبد احلليم ب  تيمية احلراين )ت  حمحداب  تيمية احلراين؛ تقي الدي  حبو العباس  -4

املصحف  ةم، جمموع الفتاوى، احملقق: عبد الرمح  ب  حممد ب  قاسم، جممع امللك فهد لطباع1119
 د.ط.-اململنة العربية السعودية-املدينة النبوية-الشريف

  حيب القاسم ب  عبد احلليم ب  عبد السالم ب  عبد اهلل ب حمحداب  تيمية احلراين؛ تقي الدي  حبو الَعباس  -1
هـ، جامع املسائل الب  تيمية، حتقيق: حممد عزير مشس، دار عامل 1422هـ(: 121ب  حممد )ت 

 .1ط-الفوائد
هـ(: د.ت، احمللى 494ب  سعيد )ت  حمحداب  حزم األندلسي القرطيب الظاهري حبو حممد علي ب   -1

 د.ط.-بريوت-باآلثار، دار الفنر
هـ(: منار السبيل يف شرح الدليل، احملقق: زهري 1393اب  ضويان؛ ذبراهيم ب  حممد ب  سامل )ت -1

 ي.اإلسالم م، الناشر: املنتب1111-هـ 1401الشاويش، الطبعة: السابعة 
هـ 1412هـ(: 1292اب  عابدي ؛ حممد حمني ب  عمر ب  عبد العزيز عابدي  الدمشقي احلنفي )ت  -10

 . 2ط-بريوت-م، رد احملتار على الدر املختار، دار الفنر1112-
-هـ1412هـ(: 1292اب  عابدي ؛ حممد حمني ب  عمر ب  عبد العزيز عابدي  الدمشقي احلنفي )ت -11

 .2ط-بريوت-املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار، دار الفنرم، حاشية رد 1112



197 

 

ي مث ب  حممد ب  قدامة اجلماعيلي املقدس حمحداب  قدامة املقدسي؛ حبو حممد موفق الدي  عبد اهلل ب   -12
حممد عزوز، املنتبة  حمحدم، عمدة الفق ، احملقق: 2004-هـ1429هـ(: 420الدمشقي احلنبلي، )ت 

 د.ط.-تبريو -العصرية
ي مث ب  حممد ب  قدامة اجلماعيلي املقدس حمحداب  قدامة املقدسي؛ حبو حممد موفق الدي  عبد اهلل ب   -13

 د.ط.-م، املغين الب  قدامة، منتبة القاهرة1141-هـ1311هـ(: 420الدمشقي احلنبلي )ت 
م، 1114-هـ1419هـ(: 191اب  قيم اجلوزية؛ حممد ب  حيب بنر ب  حيوب ب  سعد مشس الدي  )ت -14

بة املنار منت-بريوت-زاد املعاد يف هدي خري العباد، الطبعة: السابعة والعشرون، مؤسسة الرسالة
 .21ط-النويت-يةاإلسالم

-هـ1420هـ(: 114اب  فثري؛ حبو الفداء ذمساعيل ب  عمر ب  فثري القرشي البصري مث الدمشقي )ت -19
 .2ط-القاهرة-ة، دار طيبةم، تفسري القرآن العظيم، احملقق: سامي ب  حممد سالم1111

ه، لسان العرب، دار 1409اب  منظور االفريقي املصري؛ ابو الفضل مجال الدي  حممد ب  منرم:  -14
 . 1ط-بريوت-ذحياء الرتاث العريب

م، اأْلَْشَباُه َوالنَّظَائُِر 1111-هـ1411هـ(: 110اب  جنيم املصري؛ زي  الدي  ب  ذبراهيم ب  حممد )ت -11
َفَة النـُّْعَماِن، دار النتب العلميةَعَلى َمْذَهِب َحيبْ   .1ط-لبنان-بريوت- َحِنيـْ

هـ(: 492حبو الربفات جمد الدي ؛ عبد السالم ب  عبد اهلل ب  اخلضر ب  حممد، اب  تيمية احلراين )ت -11
 .2ط-اضالري-ب  حنبل، منتبة املعار  حمحد اإلمامم، احملرر يف الفق  على مذهب 1114-هـ1404

م، املخصص، احملقق: 1114-هـ1411هـ(: 491ذمساعيل ب  سيد املرسي )ت حبو احلس  علي ب  -11
 .1ط-بريوت-خليل ذبراهيم جفال، دار ذحياء الرتاث العريب

م، احملنم واحمليط األعظم، 2000-هـ1421هـ(: 491حبو احلس  علي ب  ذمساعيل ب  سيد املرسي )ت -20
 .1ط-بريوت-احملقق: عبد احلميد هنداوي، دار النتب العلمية

م، معجم مقاييس اللغة، احملقق: عبد السالم 1111-هـ 1311ب  فارس ب  زفريا:  حمحدحبو احلسني  -21
 لبنان.-بريوت-حممد هارون، دار الفنر

م، املغرب يف ترتيب املعرب، 1111هـ(: 410علي ب  املطرز)ت حبو الفتح ناصر الدي  ب  عبد السيدب  -22
 .1ط-حلب-حتقيق: حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار، منتبة حسامة ب  زيد

م، التفريع، 1111-هـ1401حبو القاسم عبد اهلل ب  احلسني اب  اجلالب البصري، حتسني ب  سامل:  -23
 . 1ط-بريوت-ياإلسالمدار الغرب 

، دار النتاب يةاإلمامحبو القاسم جنم الدي  جعفر ب  احلس  احللي: د.ت، املختصر النافع يف فق   -24
 مصر.-العريب
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حبو الوليد سليمان ب  خلف ب  سعد ب  حيوب ب  وارث التجييب القرطيب الباجي األندلسي )ت  -29
 .1ط-جبوار حمافظة مصر-هـ، املنتقى شرح املوطإ، مطبعة السعادة1332هـ(: 414

هـ، 1322م(: 1311-هـ100حبو بنر ب  علي ب  حممد احلدادي العبادي الزبيدي اليمين احلنفي ) -24
 .1ط-اجلوهرة النرية، املطبعة اخلريية

م، مجهرة اللغة، احملقق: رمزي منري 1111هـ(: 321حبو بنر حممد ب  احلس  ب  دريد األزدي )ت -21
 .1ط-بريوت-بعلبني، دار العلم للماليني

هـ(: د.ت، االشتقاق، حتقيق: عبد السالم حممد 321  احلس  ب  دريد األزدي )تحبو بنر حممد ب -21
 .2ط-القاهرة-هارون، منتبة اخلاجني

هـ(: 111حبو عبد اهلل املواق املالني؛ حممد ب  يوسف ب  حيب القاسم ب  يوسف العبدري الغرناطي )ت -21
 .1ط-لبنان-ريوتب-م، التاج واإلفليل ملختصر خليل، دار النتب العلمية1114-هـ1414

هـ(: د.ت، اجلراثيم، حقق : حممد جاسم 214حبو حممد عبد اهلل ب  مسلم ب  قتيبة الدينوري )ت -30
 دمشق.-احلميدي، وزارة الثقافة

 د.ط.-هـ، املوسوعة القرآنية، مؤسسة سجل العرب1409هـ(: 1414األبياري ابراهيم ب  ذمساعيل )ت -31
-بغداد-الشخصية وتعديالت ، مطبعة اإلرشاد األحوال م، الوجيز يف شرح قانون1112يسي: النب حمحد -32

 .2ط
 د.ط.-بغداد-الشخصية يف الفق  والقضاء والقانون، مطبعة عصام األحوالم، 1111النبيسي:  حمحد -33
هـ(: 1124ب  غامن )حو غنيم( ب  سامل اب  مهنا، شهاب الدي  النفراوي األزهري املالني )ت حمحد -34

 د.ط.-بريوت-على رسالة اب  حيب زيد القريواين، دار الفنر م، الفواف  الدواين1119-هـ1419
-املذهب، دار احياء النتب العربية ألحنامم، التاج املذهب 1141ب  قاسم اليماين الصنعاين:  حمحد -39

 .1ط
 ب  حيىي ب  املرتضى: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار، د.ط.ن. حمحد -34
، وزارة العمل والشؤون االجتماعية، يةاإلسالمود يف الشريعة م، احنام املفق1119حس  الط :  حمحد -31

 واجلنائية.اإلجتماعية املرفز القومي للبحوث 
الشخصية فق  الطالق والفسخ والتفريق واخللع، دار األحوال  م،2001-هـ1430حممد املومين:  حمحد -31

 .1ط-عمان-املسرية
م، معجم اللغة العربية املعاصرة، عامل 2001-هـ 1421هـ(: 1424خمتار عبد احلميد عمر )ت  حمحد -31

 .1ط-النتب
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م، معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب، عامل 2001-هـ1421م(: 2003خمتار عمر ) حمحد -40
 .1ط-القاهرة-النتب

األستاا الدفتور: فاروق  م، التفريق للضرر دراسة مقارنة، ذشرا 2001-هـ1421آسو سردار رشيد:  -41
 د.ط.-قفردستان العرا-جامعة السليمانية-عبد اهلل فرمي، رسالة ماجستري، فلية القانون والسياسة

م، ذرواء الغليل يف ختريج ححاديث 1119-هـ1409هـ( 1420األلباين؛ حممد ناصر الدي  األلباين )ت  -42
 .2ط-تبريو -ياإلسالممنار السبيل، ذشرا : زهري الشاويش، املنتب 

هـ(: د.ت، روح 1342اآللوسي؛ حبو املعايل حممود شنري ب  عبد اهلل ب  حممد ب  حيب الثناء )ت  -43
 د.ط.-بريوت-املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار ذحياء الرتاث العريب

(: هـ1224ب  حممد ب  املهدي ب  عجيبة احلسين )ت حمحداألجنري الفاسي الصويف؛ حبو العباس  -44
القرشي  عبد اهلل حمحدم، البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد، احملقق: 2002-هـ1423هـ،1411

 .2ط-بريوت-رسالن، الدفتور حس  عباس زفي، دار النتب العلمية
هـ(: 114البابريت؛ حفمل الدي ؛ حبو عبد اهلل اب  الشيخ مشس الدي  اب  الشيخ مجال الدي  الرومي )ت -49

 د.ط.-بريوت-اهلداية، دار الفنر د.ت، العناية شرح
-بغداد-الشخصية املعدل، مطبعة االرشاد م، تطبيقات قانون األحوال1144ل اخلليلي: باقر خلي -44

 د.ط.
َرِمّي املصري الشافعي )ت  -41 م، 1119-هـ1419هـ(: 1221البجريمي؛ سليمان ب  حممد ب  عمر الُبَجيـْ

 د.ط.-بريوت-على اخلطيب، دار الفنر حتفة احلبيب على شرح اخلطيب = حاشية البجريمي
البخاري الِقنَّوجي؛ حبو الطيب حممد صديق خان ب  حس  ب  علي اب  لطف اهلل احلسيين )ت  -41

نتبة العصريَّة1112-هـ 1412هـ(: 1301
َ
 د.ط.-َبريوت-م، فتُح البيان يف مقاصد القرآن، امل

-هـ1423هـ(: 114مفلح، حبو ذسحاق )ت برهان الدي ؛ ذبراهيم ب  حممد ب  عبد اهلل ب  حممد اب   -41
 د.ط.-الرياض-م، املبدع يف شرح املقنع، دار عامل النتب2003

هـ(: د.ت، فتاب 110ب  عمرو ب  متيم الفراهيدي )ت حمحدالبصري؛ حبو عبد الرمح  اخلليل ب   -90
 د.ط.-العني، احملقق: د. مهدي املخزومي، د. ذبراهيم السامرائي، منتبة اهلالل

م املطلع 2003-هـ1423هـ(: 101س الدي  حممد ب  حيب الفتح ب  حيب الفضل البعلي )تالبعلي؛ مش -91
 .1ط-على حلفاظ املقنع، احملقق: حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب، منتبة السوادي

هـ(: د.ت، 132البغدادي؛ شهاب الدي  املالني عبد الرمح  ب  حممد ب  عسنر البغدادي )ت  -92
َساِلِك يف فقِ  ذىل  كذْرَشاُد السَّالِ 

َ
-مصر-هحوالدَماِلك، مطبعة مصطفى البايب احلليب و  اإلمامَحشَرِ  امل

 .3ط
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هـ(: 910البغوي؛ حميي السنة؛ حبو حممد احلسني ب  مسعود ب  حممد ب  الفراء البغوي الشافعي )ت  -93
هدي، دار ذحياء املهـ، معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي، احملقق: عبد الرزاق 1420

 .1ط-بريوت-الرتاث العريب
هـ(: د.ت، 1091البهوتى احلنبلى؛ منصور ب  يونس ب  صالح الدي  اب  حس  ب  ذدريس )ت -94

-الروض املربع شرح زاد املستقنع، ومع : حاشية الشيخ العثيمني وتعليقات الشيخ السعدي، دار املؤيد
 د.ط.-مؤسسة الرسالة

-هـ1414هـ(: 1091يونس ب  صالح الدي  اب  حس  ب  ذدريس )ت البهوتى احلنبلى؛ منصور ب  -99
 .1ط-بريوت-م، دقائق حويل النهى لشرح املنتهى املعرو  بشرح منتهى اإلرادات، عامل النتب1113

ه، فشا  القناع ع  منت اإلقناع، 1402هـ(:  1091البهويت؛ منصور ب  يونس ب  ذدريس )ت -94
 د.ط.-بريوت-لفنرحتقيق هالل مصيلحي مصطفى هالل، دار ا

ب  حممد ب  عمر األسدي الشهيب الدمشقي  حمحدتقي الدي  اب  قاضي شهبة؛ حبو بنر ب   -91
-بريوت-هـ، طبقات الشافعية، احملقق: د. احلافظ عبد العليم خان، عامل النتب1401هـ(: 191)ت
 . 1ط

هـ(: 121حلصين )تا تقي الدي  الشافعي؛ حبو بنر ب  حممد ب  عبد املؤم  ب  حريز ب  معلى احلسيين -91
م، ففاية األخيار يف حل غاية اإلختصار، احملقق: علي عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب 1114

 . 1ط-دمشق-سليمان، دار اخلري
م حيسر التفاسري لنالم 2003-هـ1424جابر ب  موسى ب  عبد القادر ب  جابر حبو بنر اجلزائري:  -91

 .9ط-اململنة العربية السعودية-املنورةاملدينة -العلي النبري، منتبة العلوم واحلنم
الزواج حو  م: النناح والطالق1121جابر ب  موسى ب  عبد القادر ب  جابر حبو بنر اجلزائري:  -40

 .2ط-السعودية-املدينة املنورة-والفراق، الناشر: مطابع الرحاب
قرآن، هـ، ححنام ال1409هـ(: 310ب  علي حبو بنر الرازي اجلصاص احلنفي )ت حمحداجلصاص؛  -41

احملقق: حممد صادق القمحاوي، عضو جلنة مراجعة املصاحف باألزهر الشريف، دار ذحياء الرتاث 
 د.ط.-بريوت-العريب

م، سراج السالك شرح حسهل يف مذهب 1119هـ 1419اجلعلي؛ عثمان ب  حممد حسنني الربي:  -42
 د.ط.-لبنان-بريوت-مالك، دار الفنر اإلمام

هـ( وجالل الدي  عبد الرمح  ب  حيب بنر السيوطي 144ي )تاحملل حمحدجالل الدي  حممد ب   -43
 .1ط-القاهرة-هـ(: د.ت، تفسري اجلاللني، دار احلديث111)ت
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هـ(: د.ت، حاشية اجلمل على شرح 1204اجلمل؛ سليمان ب  عمر ب  منصور العجيلي األزهري )ت  -44
 د.ط.-بريوت-املنهج، دار الفنر

هـ(: د.ت، فتوحات الوهاب بتوضيح 1204األزهري )ت اجلمل؛ سليمان ب  عمر ب  منصور العجيلي -49
 د.ط.-لبنان-بريوت-شرح منهج الطالب املعرو  حباشية اجلمل، دار الفنر

م، سن  1112-هـ1403هـ(: 221؛ حبو عثمان سعيد ب  منصور ب  شعبة اخلراساين )ت اجلوزجاين -44
 . 1ط-اهلند–سعيد ب  منصور، احملقق: حبيب الرمح  األعظمي، الدار السلفية 

 .10ط-بريوت-هـ، التفسري الواضح، دار اجليل اجلديد1413احلجازي؛ حممد حممود:  -41
، د اهلل حممد ب  حممد ب  عبد الرمح  الطرابلسي املغريباحلطاب الرعيين املالني، مشس الدي  حبو عب -41

م، مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل، احملقق: زفريا عمريات، عامل 2003-هـ 1423هـ(: 194)ت 
 طبعة خاصة.-بريوت-النتب

احلطاب الرعيين املالني؛ مشس الدي  حبو عبد اهلل حممد ب  حممد ب  عبد الرمح  الطرابلسي املغريب،  -41
لفنر، الرعيين، دار ا –م، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل 1112-هـ1412هـ(: 194 )ت

 . 2ط-لبنان-بريوت
احلطاب الرعيين املالني؛ مشس الدي  حبو عبد اهلل حممد ب  حممد ب  عبد الرمح  الطرابلسي املغريب،  -10

 .  3ط-نرم، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، دار الف1112-هـ1412هـ(: 194)ت 
هـ، حماس  1411م(: 1114-هـ1332احلالق القامسي؛ حممد مجال الدي  ب  حممد سعيد ب  قاسم ) -11

 .1ط-بريوت-التأويل، احملقق: حممد باسل عيون السود، دار النتب العلمي 
هـ(: د.ت، املصباح املنري يف غريب 110ب  حممد ب  علي الفيومي )ت  حمحداحلموي؛ حبو العباس  -12

 د.ط.-بريوت-، املنتبة العلميةالشرح النبري
م، مشس العلوم ودواء فالم 1111-هـ1420هـ(: 913احلمريي؛ نشوان ب  سعيد احلمريى اليمين )ت  -13

، ودار 1ط-نانلب-بريوت-العرب م  النلوم، احملقق: د حسني ب  عبد اهلل العمري، دار الفنر املعاصر
 سورية. -دمشق-الفنر

ـ، شرح خمتصر خليل للخرشي، وهبامش : حاشية العدوي )يف ه1304اخلرشي؛ حممد ب  عبد اهلل:  -14
 ط.د.-مبصر-الفق  املالني(، لإلمام حيب الضياء سيد خليل، مطبعة: حممد حفندي مصطفى

هـ(: جممع األهنر يف 1011حفندي؛ عبد الرمح  ب  حممد ب  سليمان املدعو بشيخي زاده )ت داماد -19
 د.ط.-شرح ملتقى األحبر، دار ذحياء الرتاث العريب

هـ(: د.ت، حاشية الدسوقي على 1230ب  عرفة الدسوقي املالني )ت  حمحدالدسوقي؛ حممد ب   -14
 د.ط.-الشرح النبري، دار الفنر
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-هـ1420هـ(: 444حبو عبد اهلل حممد ب  حيب بنر ب  عبد القادر احلنفي الرازي )ت الرازي؛ زي  الدي   -11
-بريوت-الدار النمواجية-م، خمتار الصحاح، احملقق: يوسف الشيخ حممد، املنتبة العصرية1111
 .9ط-صيدا

هـ(: 404الرازي؛ فخر الدي  حبو عبد اهلل حممد ب  عمر ب  احلس  ب  احلسني التيمي الرازي )ت -11
 .3ط-بريوت-هـ، مفاتيح الغيب = التفسري النبري، دار ذحياء الرتاث العريب1420

م، تفسري الراغب 1111-هـ1420هـ(: 902الراغب األصفهاىن؛ حبو القاسم احلسني ب  حممد )ت -11
-جامعة طنطا-: فلية اآلداباألوىلاألصفهاين، حتقيق ودراسة: د. حممد عبد العزيز بسيوين، الطبعة 

 .1ط-مصر
م، رسالة ماجستري ع : التفريق القضائي للضرر دراسة مقارنة، 1111-هـ1401سني عباس: رعد يا -10

 بإشرا  الدفتور مصطفى ابراهيم الزملي، جامعة بغداد فلية القانون والسياسة.
-هـ1404هـ(: 1004ب  محزة )ت حمحدالرملي؛ شهاب الدي  مشس الدي  حممد ب  حيب العباس  -11

 ط حخرية.-بريوت-شرح املنهاج، دار الفنرذىل  م، هناية احملتاج1114
ة العربيذىل  م، تنملة املعاجم العربية، نقل 2000-م1111هـ(: 1300رينهارت بيرت آن ُدوزِي )ت  -12

-: مجال اخلياط، وزارة الثقافة واإلعالم10-1-: حممَّد َسليم النَعيمي، جـ1-1-وعلق علي : ج
 .1ط-اجلمهورية العراقية

 اإلمامه، شرح الزرقاين على موطأ 1411هـ(، 1122الباقي ب  يوسف: )ت الزرقاين؛ حممد ب  عبد -13
 بريوت.-مالك، دار النتب العلمية

م، حساس 1111-هـ1411هـ(: 931)ت حمحدالزخمشري؛ جار اهلل حبو القاسم حممود ب  عمرو ب   -14
 .1ط-لبنان-بريوت-البالغة، حتقيق: حممد باسل عيون السود، دار النتب العلمية

هـ(: د.ت، الفائق يف غريب احلديث 931)ت حمحد؛ جار اهلل حبو القاسم حممود ب  عمرو ب  الزخمشري -19
 .2ط-لبنان-واألثر، احملقق: علي حممد البجاوي، دار املعرفة

-هـ1313هـ(:  143الزيلعي؛ عثمان ب  علي ب  حمج  البارعي، فخر الدي  الزيلعي احلنفي )ت  -14
-القاهرة-بوالق–وحاشية الشليب، املطبعة النربى األمريية  م، تبيني احلقائق شرح فنز الدقائق1112

 .1ط
هـ(، د.ت، البحر الرائق شرح  110زي  الدي  ب  ذبراهيم ب  حممد، املعرو  باب  جنيم املصري )ت  -11

 .2ط-ياإلسالمفنز الدقائق، دار النتاب 
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ادي مث املناوي احلد زي  الدي  حممد املدعو بعبد الرؤو  ب  تاج العارفني ب  علي ب  زي  العابدي  -11
-مصر-ه، فيض القدير شرح اجلامع الصغري، املنتبة التجارية النربى1394هـ(: 1031القاهري )ت

 .1ط
العدد: -سامل روضان املوسوي: حق الزوجة يف طلب التفريق بسبب العنف االسري، احلوار املتمدن -11

فافة اجملاالت، م    ، احملور: حقوق املرحة ومساواهتا الناملة يف3121-2010-1-11-22:32
 موقع احلوار املتمدن.

هـ(: د.ت، مشارق 944السبيت؛ حبو الفضل؛ عياض ب  موسى ب  عياض ب  عمرون اليحصيب )ت -10
 د.ط.-بريوت-األنوار على صحاح اآلثار، املنتبة العتيقة ودار الرتاث

والنظائر،  م، األشباه1111-هـ1411هـ(: 111السبني؛ تاج الدي ؛ عبد الوهاب ب  تقي الدي  )ت -11
 .1ط-بريوت-دار النتب العلمية

م، املبسوط، 1113-هـ1414هـ(: 413ب  حيب سهل )ت  حمحدالسرخسي؛ مشس األئمة حممد ب   -12
 د.ط.-بريوت-دار املعرفة

-الشخصية األردين، دار الفنر األحوالم، شرح قانون 1111-ه1411السرطاوي؛ د. حممود علي:  -13
 .1ط-عمان

التعديالت اليت  ي م اإلسالمم، موقف الفق  2011-ه1432بلبيتاين: سعدالدي  مال عبد اهلل  -14
دراسة مقارنة، ذشرا : مجال حممد -فردستان العراق  ذقليمالشخصية يف  حجريت على قانون األحوال

-لعراقا-حربيل-جامعة صالح الدي -يةاإلسالمفقي رسول باجالن، حطروحة دفتوراه، فلية العلوم 
 د.ط.

م، تيسري 2000-هـ1420هـ(: 1314ب  ناصر ب  عبد اهلل السعدي )ت  السعدي؛ عبد الرمح  -19
 .1ط-النرمي الرمح  يف تفسري فالم املنان، احملقق: عبد الرمح  ب  معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة

م، 1114-هـ 1414هـ(: 940، حبو بنر عالء الدي  )ت حمحدب  حيب  حمحدالسمرقندي؛ حممد ب   -14
 .2ط-لبنان–بريوت -العلميةحتفة الفقهاء، دار النتب 

م، 1111-هـ 1411هـ(: 124ب  زفريا األنصاري )ت  حمحدالسنيني؛ حبو حيىي زفريا ب  حممد ب   -11
الشافعي رضي اهلل عن ، احملقق: صالح ب  حممد ب  عويضة، دار النتب  اإلماممنهج الطالب يف فق  

 .1ط-بريوت-العلمية
 .، اجمللد الثاين4ط-بريوت-لبنان-م، فق  السنة، دار الفنر1113السيد سابق،  -11
-بريوت-هـ، يف ظالل القرآن، دار الشروق1412هـ(: 1319سيد قطب؛ ذبراهيم حسني الشاريب )ت -11

 .11ط-القاهرة
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 .1ط-العراق-النجف-هـ، منهاج الصاحلني، مطبعة الزهراء1344السيد حمس  احلنيم:  -100
هـ(: د.ت، فتح القدير، 141السيواسي )ت السيواسي؛ اب  اهلمام فمال الدي  حممد ب  عبد الواحد  -101

 د.ط.-دار الفنر
-هـ(: د.ت، شرح فتح القدير، دار الفنر411السيواسي؛ فمال الدي  حممد ب  عبد الواحد )ت -102

 د.ط.-لبنان-بريوت
م، األشباه والنظائر 1110-هـ1411هـ(: 111السيوطي؛ جالل الدي  عبد الرمح  ب  حيب بنر )ت -103

 .1ط-بريوت-ميةللسيوطي، دار النتب العل
م، املزهر يف علوم 1111-هـ1411هـ(: 111السيوطي؛ جالل الدي  عبد الرمح  ب  حيب بنر )ت -104

 .1ط-بريوت-اللغة وحنواعها، دار النتب العلمية
الشافعي؛ حبو عبد اهلل حممد ب  ذدريس ب  العباس ب  عثمان ب  شافع ب  عبد املطلب ب  عبد منا   -109

 د.ط.-بريوت-م، األم، دار املعرفة1110-هـ1410ـ(: ه204املطليب القرشي املني )ت 
م، 1114-هـ1419هـ(: 111اخلطيب الشربيين الشافعي )ت  حمحدالشربيين؛ مشس الدي  حممد ب   -104

 .1ط-بريوت-معرفة معاين حلفاظ املنهاج، دار النتب العلميةذىل  مغين احملتاج
هـ(: د.ط، اإلقناع يف حل 111ي )ت اخلطيب الشربيين الشافع حمحدالشربيين؛ مشس الدي  حممد ب   -101

 د.ط.-بريوت-حلفاظ حيب شجاع، حتقيق: منتب البحوث والدراسات، دار الفنر
هـ(: د.ت، 141ب  موسى احلجاوي املقدسي، مث الصاحلي )ت حمحدشر  الدي  حبو النجا؛ موسى ب   -101

-ب  حنبل، احملقق: عبد اللطيف حممد موسى السبني، دار املعرفة بريوت حمحد اإلماماإلقناع يف فق  
 د.ط.-لبنان

هـ(: د.ت، 141ب  موسى احلجاوي املقدسي، مث الصاحلي )ت حمحدشر  الدي  حبو النجا؛ موسى ب   -101
-زاد املستقنع يف اختصار املقنع، احملقق: عبد الرمح  ب  علي ب  حممد العّسنر، دار الوط  للنشر

 د.ط.-ضالريا
-السياغي: د.ت، الروض النضري شرح جمموع الفق  النبري، منتبة املؤيد حمحدشر  الدي  احلسني ب   -110

 د.ط.-الطائف
اخلواطر، مطابع حخبار  –م، تفسري الشعراوي 1111هـ(: 1411الشعراوي؛ حممد متويل الشعراوي )ت -111

 د.ط.-اليوم
نقح نع، املنتبة الشاملة، اإلصدار الرابع املالشنقيطي؛ حممد ب  حممد املختار: د.ت، شرح زاد املستق -112

 .http://www.islamweb.net، يةاإلسالمواملوافق للمطبوع، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبنة 

http://www.islamweb.net/


215 

 

املدينة،  حهله، احلجة على 1403هـ(: 111الشيباين؛ حبو عبد اهلل حممد ب  احلس  ب  فرقد )ت -113
 .3ط-بريوت-احملقق: مهدي حس  النيالين القادري، عامل النتب

 محدحم، التفسري النبري، تعليق: عبد الرمح  تقي الدي  1111-هـ1401؛ اب  تيمية: اإلسالمشيخ  -114
 . 1ط-لبنان-بريوت-ب  عبد احلليم، دار النتب العلمية

 املطالب يف شرح روض الطالب، م، حسىن2000-هـ1422هـ(: 124شيخ السالم؛ زفريا األنصاري)ت -119
 . 1ط-بريوت–دار النتب العلمية 

حطيبة: د.ت، شرح رياض الصاحلني، مصدر النتاب: دروس صوتية قام بتفريغها  حمحدالشيخ الطبيب  -114
 ، د.ط.http://www.islamweb.net، يةاإلسالمموقع الشبنة 

م، معجم الفروق اللغوية احلاوي لنتاب ايب هالل العسنري، 1111-هـ1411الشيخ بيت اهلل بيات:  -111
 .3ط-ذيران-قم-ياإلسالم، مؤسسة النشر 1ط-القاهرة-منتبة اخلاجني

، حقق  وعلق اإلسالمهـ(: د.ت، جواهر النالم يف شرح شرائع 1244الشيخ حممد حس  النجفي )ت -111
 صحيح : العامل الفاضل السيد ذبراهيم املياجنى، موقع طهران،علي : حممود القوچاىن عىن بت

http://www.yasoob.com  طهران.-ذيران-يةاإلسالماملطبعة 
هـ، حنوار 1411هـ(: 419الشريازي البيضاوي؛ ناصر الدي  حبو سعيد عبد اهلل ب  عمر ب  حممد )ت -111

 .1ط-بريوت-التنزيل وحسرار التأويل، احملقق: حممد عبد الرمح  املرعشلي، دار ذحياء الرتاث العريب
شافعي، دار ال اإلمامهـ(: املهذب يف فقة 414الشريازي؛ حبو اسحاق ذبراهيم ب  علي ب  يوسف )ت  -120

 .144-141/ص3لبنان، ج-النتب العلمية بريوت
 . 1ط-القاهرة-م، صفوة التفاسري، دار الصابوين1111-هـ1411الصابوين؛ حممد علي الصابوين:  -121
هـ(: د.ت، الثمر الداين شرح رسالة اب  حيب زيد 1339صاحل ب  عبد السميع اآليب األزهري )ت  -122

 ط.د.-بريوت-القريواين، املنتبة الثقافية
هـ(: بلغة السالك ألقرب املسالك 1241ب  حممد اخللويت )ت حمحدالصاوي املالني؛ حبو العباس  -123

املعرو  حباشية الصاوي على الشرح الصغري )الشرح الصغري هو شرح الشيخ الدردير لنتاب  املسمى 
(، دار املعار  اإلمامحقرب املسالك ِلَمْذَهِب   د.ط.-َماِلك 

م، فتاب األفعال، عامل 1113-هـ1403هـ(: 919علي السعدي )ت الصقلي؛ علي ب  جعفر ب  -124
 .1ط-النتب

هـ(: د.ت، سبل 1112الصنعاين؛ حممد ب  ذمساعيل ب  صالح ب  حممد احلسين، النحالين)ت -129
 د.ط.-السالم، دار احلديث

http://www.islamweb.net/
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/03/no0327.html
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م، 2009-هـ1424هـ(: 114ضياء الدي  اجلندي املالني املصري؛ خليل ب  ذسحاق ب  موسى )ت -124
 .1ط-القاهرة-جاد، دار احلديث حمحدالمة خليل، احملقق: خمتصر الع

م، 2001-هـ1422هـ(: 310الطربي؛ حبو جعفر حممد ب  جرير ب  يزيد ب  فثري ب  غالب اآلملي )ت -121
تفسري الطربي = جامع البيان يف تأويل آي القرآن، حتقيق: الدفتور عبد اهلل ب  عبد احملس  الرتفي، 

 . 1ط-السعودية-دار هجر
هـ(: 904الطربي؛ عماد الدي  النيا اهلراسي الشافعي علي ب  حممد ب  علي، حبو احلس  الطربي )ت -121

-وتبري -هـ، ححنام القرآن، احملقق: موسى حممد علي وعزة عبد عطية، دار النتب العلمية1409
 . 2ط

-سالةم، جامع البيان يف تأويل القرآن، مؤسسة الر 2000-ه1420الطربي؛ حممد ب  جرير الطربي:  -121
 .1ط-الرياض

م، التحجيل يف ختريج ما مل خيرج م  األحاديث 2001-هـ1422الطريفي؛ عبد العزيز ب  مرزوق:  -130
 .1ط-الرياض-واآلثار يف ذرواء الغليل، منتبة الرشد

 د.ط. -النجف-الطوسي الشهري؛ عبد العظيم البناء: د.ت، الوسيلة، مطبعة االدب -131
 هـ(: التبيان، منتبة يعسوب الدي .  440ى )تالطوسي؛ حبو جعفر حممد ب  احلس  ب  عل -132
-، دار الفنريةاإلسالمم، مدى حرية الزوجني يف الطالق يف الشريعة 1141عبد الرمح  الصابوين:  -133

 .3ط-لبنان-بريوت
هـ(: د.ت، 1211عبد الغين ب  طالب ب  محادة ب  ذبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي )ت -134

 د.ط.-لبنان-ريوتب-حتقيق: حممد حميي الدي  عبد احلميد، املنتبة العلميةاللباب يف شرح النتاب، 
 د.ط. -بنانل-بريوت-الشخصية، دار الرقي اجلعفرية يف األحوال ألحناماعبد النرمي احللي: د.ت،  -139
، يةسالماإلم، املفصل يف احنام املرحة والبيت املسلم يف الشريعة 1113-ه1413عبد النرمي زيدان:  -134

 .1ط-بريوت-الرسالةمؤسسة 
هـ، نصب الراية ألحاديث اهلداية، حتقيق: حممد يوسف 1391عبد اهلل ب  يوسف حبو حممد الزيلعي:  -131

 مصر.-البنوري، دار احلديث
هـ(: شرح سن  حيب 1411عبد احملس  ب  محد ب  عبد احملس  ب  عبد اهلل ب  محد العباد البدر)ت -131

  .http://www.islamweb.net، يةاإلسالمغها موقع الشبنة داود، مصدر النتاب: دروس صوتية قام بتفري
م، فق  اللغة وسر 2002-هـ1422هـ(: 421عبد امللك ب  حممد ب  ذمساعيل حبو منصور الثعاليب )ت -131

 .1ط-بريوت-العربية، احملقق: عبد الرزاق املهدي، دار ذحياء الرتاث العريب
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م، حاشية 1114-هـ1414هـ(: 1111تب  منرم الصعيدي ) حمحدالعدوي؛ حبو احلس  علي ب   -140
-بريوت-العدوي على شرح ففاية الطالب الرباين، احملقق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفنر

 د.ط.
-هـ1411هـ(: 192ب  حجر العسقالين )ت حمحدب  علي ب  حممد ب   حمحدالعسقالين؛ حبو الفضل  -141

 .1ط-ريوتب-، دار النتب العلميةم، التلخيص احلبري يف ختريج ححاديث الرافعي النبري1111
، احملقق: ألحناماهـ، بلوغ املرام م  حدلة 1341هـ(: 192ب  علي ب  حجر )ت حمحدالعسقالين؛  -142

 د.ط. -مصر-حممد حامد الفقي، املطبعة السلفية
ه، فتح 1311هـ(: 192ب  علي ب  حجر حبو الفضل العسقالين الشافعي )ت حمحدالعسقالين؛  -143

الباري شرح صحيح البخاري، رقم فتب  وحبواب  وححاديث : حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراج  وصحح  
وحشر  على طبع : حمب الدي  اخلطيب، علي  تعليقات العالمة: عبد العزيز ب  عبد اهلل ب  باز، دار 

 د.ط.-ريوتب-املعرفة
هـ(: د.ت، 119عالء الدي  حبو احلس  علي ب  سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي )ت  -144

 . 2اإلنصا  يف معرفة الراجح م  اخلال ، دار ذحياء الرتاث العريب، بريوت، ط
-هـ1421هـ(: 119عالء الدي  حبو احلس  علي ب  سليمان املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي )ت -149

، التحبري شرح التحرير يف حصول الفق ، احملقق: د. عبد الرمح  اجلربي ، د. عوض القرين، د. م2000
 .1ط-الرياض-السعودية-السراح، منتبة الرشد حمحد

-دراسة املذاهب الفقهية، دار السالمذىل  م، املدخل2001-هـ1422علي مجعة حممد عبد الوهاب:  -144
 .2ط-القاهرة

م، حتقيقات: فردستان العراق... 2009حمفوظة جلريدة البينة  عيسى السيد جعفر: مجيع احلقوق -141
 . =http://www.al-bayyna.com/modules.php?nameمشافل الزواج والطالق يف تزايد مستمر، 

هـ(: 199ب  حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدي  )ت حمحدب  موسى ب   حمحدالعيين؛ حبو حممد حممود ب   -141
 .1ط-لبنان-بريوت-م، البناية شرح اهلداية، دار النتب العلمية2000-هـ1420

هـ، 1414هـ(: 141ب  حممد ب  عبد اهلل، اب  جزي النليب )ت  حمحدالغرناطي؛ حبو القاسم؛ حممد ب   -141
 . 1ط-بريوت-ور عبد اهلل اخلالدي، شرفة دار األرقم ب  حيب األرقمالتسهيل لعلوم التنزيل، احملقق: الدفت

هـ(: د.ت، السراج الوهاج على منت املنهاج، مطبعة 1331الغمراوي؛ حممد الزهري الغمراوي )ت  -190
 بريوت.-البايب احلليب، دار املعرفة

تاج اللغة  م، الصحاح1111- هـ1401هـ(، 313الفارايب؛ حبو نصر ذمساعيل ب  محاد اجلوهري )ت  -191
 .4ط-بريوت-عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني حمحدوصحاح العربية، حتقيق: 

http://www.al-bayyna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=17894
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 1191( 111الشخصية العراقي رقم )األحوال م، الوسيط يف شرح قانون 2004فاروق عبد اهلل فرمي:  -192
 .1ط-فردستان العراق-وتعديالت ، جامعة السليمانية

مرفز  ،ألحناماالفاضل اهلندي؛ الشيخ حممد ب  احلس  األصفهاين: د.ت، فشف اللثام ع  قواعد  -193
 .  http://www.al-shia.com/html/araالبيت العاملي للمعلومات، 

م، حنيس 2004-هـ1424هـ(: 111الرومي احلنفي )ت  قاسم ب  عبد اهلل ب  حمري علي القونوي -194
الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، احملقق: حيىي حس  مراد، دار النتب العلمية، 

 د.ط.-لبنان-بريوت
هـ(: 943القاضي ب  العريب؛ حممد ب  عبد اهلل حبو بنر ب  العريب املعافري االشبيلي املالني )ت -199

-ححنام القرآن، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار النتب العلمية، بريوت م،2003-هـ1424
 .3ط-لبنان

القاضي عبد الوهاب البغدادي: د.ت، املعونة على مذهب عامل املدينة، حتقيق محيش عبد احلق، منتبة  -194
 د.ط.-نزار مصطفى الباز

الشخصية األحوال  ، خالصة حماضرات يف شرح قانون2004القاضي: عبد القادر ذبراهيم علي،  -191
 وتعديالت ، حلقيت على طالب املعهد القضائي. 1191لسنة  111العراقي رقم 

 وتعديالت . 1191( لسنة 111الشخصية العراقي رقم ) قانون األحوال -191
 املعدل. 1112لسنة  49الشخصية العراقية رقم األحوال  قانون -191
 .1110لســنة  124رقم اإلجتماعية قانون الرعاية  -140
 .20/2/1111( يف 2431( يف الوقائع العراقية، العدد )21م )قانون رق -141
)تفريق زوجة 13/4/1114يف  3914املنشور يف الوقائع العراقية بالعدد  4/4/1114يف  42قرار  -142

 املفقود(.
م، املنشور يف جملة النشرة 4/1/1114م، 1114( هيئة عامة ثانية، 103قرار حمنمة التمييز املرقم ) -143

 لثالث، السنة اخلامسة. القضائية، العدد ا
 م.23/4/1142م، يف 1142( 44قرار حمنمة متييز العراق ) -144
م، القرار منشور يف جملة النشرة 4/1/1111( يف 1110/شرعية/2141قرار حمنمة متييز العراق املرقم ) -149

 م. 1112، لسنة األولالقضائية، العدد 
م، 1114هـ(: 414ب  ذدريس ب  عبد الرمح  املالني )ت حمحدالقرايف؛ حبو العباس شهاب الدي   -144

 .1ط-بريوت-ياإلسالمالذخرية، دار الغرب 

http://www.al-shia.com/html/ara
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-هـ1429هـ(: 919ب  رشد )ت  حمحدب  حممد ب   حمحدالقرطيب؛ اب  رشد حبو الوليد حممد ب   -141
 د.ط.-القاهرة-م، بداية اجملتهد: دار احلديث2004

هـ(: 443ب  عبد الرب ب  عاصم النمري )املتوىف:  القرطيب؛ حبو عمر يوسف ب  عبد اهلل ب  حممد -141
-م، االستذفار، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض، دار النتب العلمية2000-ه1421
 .1ط-بريوت

-ه1400هـ(: 443القرطيب؛ حبو عمر يوسف ب  عبد اهلل ب  حممد ب  عبد الرب ب  عاصم النمري )ت -141
قق: حممد حممد ححيد ولد ماديك املوريتاين، منتبة الرياض املدينة، احمل حهلم، النايف يف فق  1110
 .2ط-اململنة العربية السعودية-الرياض-احلديثة

هـ(: 411ب  حيب بنر ب  فرح األنصاري اخلزرجي )ت  حمحدالقرطيب؛ مشس الدي  حبو عبد اهلل حممد ب   -110
م حطفيش، الربدوين وذبراهي حمحدالقرآن = تفسري القرطيب، حتقيق:  ألحنامم، اجلامع 1144-هـ1314

 .2ط-القاهرة-دار النتب املصرية
القلموين؛ حممد رشيد ب  علي رضا ب  حممد مشس الدي  ب  حممد هباء الدي  ب  مال علي خليفة  -111

ح احملمدي العام، تعليق: حممد اإلصالوحظه  م   اإلسالمه، حقوق النساء يف 1404هـ(: 1394)
 د.ط.-بريوت-يسالماإلناصر الدي  األلباين، املنتب 

القلموين؛ حممد رشيد ب  علي رضا ب  حممد مشس الدي  ب  حممد هباء الدي  ب  مال علي خليفة  -112
 د.ط.-م، تفسري القرآن احلنيم )تفسري املنار(، اهليئة املصرية العامة للنتاب1110هـ(: 1394)ت

)ت   البخاريالقنوجي؛ حبو الطيب حممد صديق خان ب  حس  ب  علي اب  لطف اهلل احلسيين -113
 د.ط.-هـ(: د.ت، الروضة الندية شرح الدرر البهية، دار املعرفة1301

القنوجي؛ حبو الطيب حممد صديق خان ب  حس  ب  علي اب  لطف اهلل احلسيين البخاري )ت  -114
، «(ةالرَّوضة الّنديَّ »م، الروضة الندية )ومعها: التعليقاُت الرَّضية على 2003-هـ1423هـ(: 1301

بقلم: العالمة احملدِّث الشيخ حممَّد نَاِصر الّدي  األلَباين، ضبط نصَّ ، وحقَّق ، َوقَام على  التعليقات
، ودار اب  1ط-اضالري-نشره: علي ب  حَس  ب  علي ب  َعبد احلميد احلَليبُّ األثرّي، َداُر اب  القيِّم

 القاهرة.-عفَّان
م، النَّوادر 1111هـ(: 314  النفزي، املالني )ت القريواين؛ حبو حممد عبد اهلل ب  )حيب زيد( عبد الرمح -119

 .1ط-بريوت-ياإلسالموالزِّيادات على َما يف املَدوَّنة م  غريها م  األُمهاِت، دار الغرب 
م( دهوك، جلريدة )ئةفرو( حي )اليو  ذستئنا فاروان جنيب: احلافم حممد حمني شرفاين رئيس حمنمة  -114

 . www.evropress.orgم، 23/1/2013( األربعاء 1110العدد )

http://www.evropress.org/
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-هـ1404هـ(: 911الناساين احلنفي )ت  حمحدالناساين؛ عالء الدي ؛ حبو بنر ب  مسعود ب   -111
 .2ط-بريوت-م، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار النتب العلمية1114

هـ(: د.ت، النليات معجم 1014النفوي )تالنفوي؛ حبو البقاء حيوب ب  موسى احلسيين القرميي  -111
-بريوت-يف املصطلحات والفروق اللغوية، احملقق: عدنان درويش، حممد املصري، مؤسسة الرسالة

 د.ط. 
 .2ط-بريوت-هـ، الفتاوى اهلندية، دار الفنر1310جلنة علماء برئاسة نظام الدي  البلخي:  -111
 .http://www.altafsir.comجلنة م  علماء األزهر: تفسري املنتخب، مصدر النتاب: موقع التفاسري،  -110
ه(: د.ت، اْلُمَوطَّأ، حتقيق: الدفتور بشار معرو ، دار الغرب 244َماِلِك ْبِ  حََنس  اأَلْصَبِحيِّ )ت -111

 د.ط.-بريوت-ياإلسالم
هـ(: شرح املوطأ، ]النتاب مرقم آليا، رقم اجلزء هو رقم 111حنس األصبحي املدين )ت مالك ب   -112

 درسا[ نقال  م  قرص اجملموعة الشاملة املوثوقة املوافقة للمطبوع. 111-الدرس 
مالك،  اإلمامهـ، موطأ 1412هـ(: 111مالك ب  حنس ب  مالك ب  عامر األصبحي املدين )ت  -113

 د.ط. -حممود خليل، مؤسسة الرسالة-احملقق: بشار عواد معرو  
م، املدونة، دار 1114-هـ1419هـ(: 111مالك ب  حنس ب  مالك ب  عامر األصبحي املدين )ت  -114

 .1ط-بريوت-النتب العلمية
م، املوطأ، احملقق: 2004-هـ1429هـ(: 111مالك ب  حنس ب  مالك ب  عامر األصبحي املدين )ت  -119

-ظيب حبو-سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانيةحممد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد ب  
 . 1ط-اإلمارات

هـ(: فتاب احلاوى 490املاوردي؛ حبو احلس  علي ب  حممد ب  حممد ب  حبيب البصري البغدادي )ت -114
 د.ط.-بريوت-النبري ـ املاوردى، دار الفنر

هـ(: تفسري 490ت املاوردي؛ حبو احلس  علي ب  حممد ب  حممد ب  حبيب البصري البغدادي، ) -111
-املاوردي = الننت والعيون، احملقق: السيد اب  عبد املقصود ب  عبد الرحيم، دار النتب العلمية 

 د.ط.-لبنان –بريوت 
-هـ1411هـ(: 490املاوردي؛ حبو احلس  علي ب  حممد ب  حممد ب  حبيب البصري البغدادي، )ت  -111

لي وهو شرح خمتصر املزين، احملقق: الشيخ عالشافعي  اإلمامم، احلاوي النبري يف فق  مذهب 1111
 .1ط-لبنان-بريوت-عبد املوجود، دار النتب العلمية حمحدالشيخ عادل -حممد معوض 

الزيات، حامد عبد القادر، حممد النجار، د.ت،  حمحدجممع اللغة العربية بالقاهرة: ذبراهيم مصطفى،  -111
 دط.-املعجم الوسيط، دار الدعوة

http://www.altafsir.com/
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ت، حنم زوجات املفقودي  يف فارثة ما يسمى باألنفال، مطبعة جامعة صالح الطزين: د. حمحدحممد  -110
 العراق.-اربيل-الدي 

م، منح اجلليل 1111-هـ1401هـ(: 1211ب  حممد عليش، حبو عبد اهلل املالني )ت حمحدحممد ب   -111
 د.ط.-بريوت-شرح خمتصر خليل، دار الفنر

ي الشهيد العاملي اجلبع حمحد، وزي  الدي  ب  علي ب  األولحممد ب  مجال الدي  مني العاملي الشهيد  -112
 د.ط.-لبنان-تبريو -الثاين: د.ت، الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية، دار التعار  للمطبوعات

م، اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسلم، حتقيق: د. 2002-هـ1423حممد ب  فتوح احلميدي،  -113
 .2ط-ريوتب-لبنان-علي حسني البواب، دار اب  حزم

حممد ب  فتوح ب  عبد اهلل ب  فتوح ب  محيد األزدي امليورقي احَلِميدي حبو عبد اهلل ب  حيب نصر  -114
م، تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم، احملقق: 1119 –ه1419هـ(: 411)ت

 .1ط-مصر-القاهرة-الدفتورة: زبيدة حممد سعيد عبد العزيز، منتبة السنة
 د.ط.-بريوت-الصادق، دار العلم للماليني اإلمامد.ت، فق  حممد جواد مغني :  -119
-م، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس1111-هـ1401حامد صادق قنييب: -حممد رواس قلعجي -114

 . 2ط-بريوت
م: د.ت، التفسري الوسيط للقرآن النرمي، 2010-هـ1431حممد سيد طنطاوى )شيخ األزهر(  -111

 د.ط.ن.
 .2ط-القاهرة-غة مقدمة للقارئ العريب، دار الفنر العريبم، علم الل1111حممود السعران:  -111
م، التفريق بني الزوجني بسبب حبس الزوج، يف الفق  2009-هـ1424حممود عباس صاحل حبو عيسى:  -111

ي، واملعمول ب  يف احملافم الشرعية يف الضفة الغربية، رسالة املاجستري يف الفق  والتشريع، اإلسالم
-فلسطني-دومي، فلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلسذشرا : الدفتور مروان الق

 د.ط.
املديرية العامة للسياحة يف دهوك فردستان العراق: تاريخ مدينة دهوك:  -200

http://duhoktourism.org/ar/service/%D18AA%  . 
هـ(: د.ت، تاج العروس م  جواهر 1209الزَّبيدي؛ حمّمد ب  حمّمد ب  عبد الرزّاق احلسيين )ت مرتضى  -201

 د.ط.-القاموس، دار اهلداية
م، 2004-هـ1429هـ(: 1033النرمى املقدسي احلنبلى )ت حمحدمرعي ب  يوسف ب  حىب بنر ب   -202

 .1ط-الرياض-دار طيبةدليل الطالب لنيل املطالب، احملقق: حبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، 

http://duhoktourism.org/ar/service/%D8%AA%25
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هـ(: د.ت، 913املرغيناين؛ حبو احلس  برهان الدي ؛ علي ب  حيب بنر ب  عبد اجلليل الفرغاين )ت -203
 لبنان.-بريوت-اهلداية يف شرح بداية املبتدي، احملقق: طالل يوسف، دار احياء الرتاث العريب

ي املقارن دراسة مقارنة سالماإلم، احنام الزواج والطالق يف الفق  2011مصطفى ابراهيم الزملي:  -204
 .1ط-بالقانون، املؤسسة احلديثة للنتاب

م، الفق  املنهجي على مذهب 1112-هـ1413ُمصطفى اخِلْ ، الدفتور ُمصطفى الُبغا، على الّشْرجبي:  -209
 .4ط-دمشق-الشافعي رمح  اهلل تعاىل، دار القلم اإلمام

هـ(: 1243مولدا مث الدمشقي احلنبلي )ت  مصطفى ب  سعد ب  عبده السيوطي شهرة، الرحيباىن -204
 . 2ط-ياإلسالمم، مطالب حويل النهى يف شرح غاية املنتهى، املنتب 1114-هـ1419

لسنة  111الشخصية العراقي رقم األحوال  م، شرح قانون2013امني االتروشي: مصطفى حممد  -201
 ، د.ط، العراق، دهوك.قليموتعديالت  النافذة يف اإل 1191

ب  قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي )ت  حمحداملقدسي؛ مشس الدي  عبد الرمح  ب  حممد ب   -201
هـ(: د.ت، الشرح النبري على منت املقنع، حشر  على طباعت : حممد رشيد رضا صاحب املنار، 412

 د.ط.-دار النتاب العريب
ي احلنبلي الراميىن مث الصاحلاملقدسي؛ مشس الدي  حممد ب  مفلح ب  حممد ب  مفرج، حبو عبد اهلل،  -201

م، فتاب الفروع ومع  تصحيح الفروع لعالء الدي  علي ب  سليمان 2003-هـ1424هـ(: 143)ت
 .1ط-املرداوي، احملقق: عبد اهلل ب  عبد احملس  الرتفي، مؤسسة الرسالة

حي حتديث ااألنبار: املنتديات التارخيية: منتدى تأريخ املدن واألقضية والقرى والنو  حهلمنتديات  -210
الصفحة تاريخ حمافظات العراق الثماين عشر املصدر: 

http://www.ahlalanbar.net/showthread.php?t=1021211ixzz2f9Uc2lsw املوسوعة اجلغرافية/اجمللة .
ع احلقوق حمفوظة ية، قسم جغرافية آسيا، مجيقليماجلغرافيني العرب، منتدى اجلغرافية اإلاجلغرافية. نافذة 

م، 2011 – 2001م© ملنتدى املوسوعة اجلغرافية 
http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=1414 . 

الشخصية يف الفق  اجلعفري، الفق  والقضاء، شرفة جالل  األحوالم، 2004عزيز الشمايل: منذر عبد ال -211
 د.ط.-للطباعة

هـ(: 110ب  علي ب  عبد اخلالق )ت حمحداملنهاجي األسيوطي القاهري الشافعي؛ مشس الدي  حممد ب   -212
سعد يثها: مم، جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود، حققها وخرج ححاد1114-هـ1411

 .1ط-لبنان-بريوت-عبد احلميد حممد السعدين، دار النتب العلمية

http://www.ahlalanbar.net/showthread.php?t=102921#ixzz2f5Uc2lsw
http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=1486
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م، التفريق للضرر والشقاق، دراسة مقارنة، حبث مطبوع على آلة الرونيو 1119مهدي صاحل خلف:  -213
 املعهد القضائي.ذىل  ومقدم

دار م، سر صناعة اإلعراب، 2000-هـ1421هـ(: 312املوصلي؛ حبو الفتح عثمان ب  جين )ت -214
 .1ط-لبنان-النتب العلمية بريوت

ه(: 413املوصلي؛ جمد الدي  حبو الفضل عبد اهلل ب  حممود ب  مودود املوصلي البلدحي )ت  -219
م، االختيار لتعليل املختار، عليها تعليقات: الشيخ حممود حبو دقيقة )م  علماء 1131-هـ1394

 د.ط.-قاهرةال-احلنفية ومدرس بنلية حصول الدي  سابقا(، مطبعة احلليب
، دار ألحناماهـ(: د.ت، درر احلنام شرح غرر 119املوىل خسرو؛ حممد ب  فرامرز ب  علي )ت  -214

 د.ط.-بريوت-ذحياء النتب العربية
هـ، 1311م(: 1112-هـ1312النجدي؛ عبد الرمح  ب  حممد ب  قاسم العاصمي احلنبلي النجدي ) -211

 . 1ط-حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع، د.ن
م، الفواتح اإلهلية واملفاتح 1111-هـ1411هـ(: 120خجواين؛ الشيخ علوان نعمة اهلل ب  حممود )تالن -211

 .1ط-مصر-الغورية-الغيبية املوضحة للنلم القرآنية واحلنم الفرقانية، دار رفايب للنشر
هـ، طلبة 1311هـ(: 931ب  ذمساعيل حبو حفص )ت حمحدالنسفي؛ جنم الدي  عمر ب  حممد ب   -211

 د.ط.-بغداد-منتبة املثىن-املطبعة العامرة الطلبة،
 ألحوالانعمان ثابت حس ، القاضي /نائب املدعي العام: التفريق القضائي القائم على الضرر يف قانون  -220

 ، جملة التشريع والقضاء، جملة فصلية.األول، اجلزء 1191لسنة  111الشخصية العراقي رقم 
م، منهاج الطالبني 2009-هـ1429هـ(، 414النووي؛ حبو زفريا حميي الدي  حيىي ب  شر  )ت  -221

 .1بريوت، ط-عوض، دار الفنر حمحدوعمدة املفتني يف الفق ، احملقق: عوض قاسم 
هـ(: د.ت، هتذيب األمساء واللغات، حتقيق: 414النووي؛ حبو زفريا حميي الدي  حيىي ب  شر  )ت -222

 د.ط.-لبنان-بريوت-عدة ذدارة الطباعة املنريية، دار النتب العلميةشرفة العلماء مبسا
م، روضة الطالبني 1111-هـ1412هـ(: 414النووي؛ حبو زفريا حميي الدي  حيىي ب  شر  النووي )ت  -223

 .3ط-عمان-دمشق-بريوت-ياإلسالموعمدة املفتني، حتقيق: زهري الشاويش، املنتب 
هـ(: د.ت، اجملموع شرح املهذب ))مع 414ب  شر  النووي )تالنووي؛ حبو زفريا حميي الدي  حيىي  -224

 د.ط.-بريوت-تنملة السبني واملطيعي((، دار الفنر
هـ(: 441ب  حممد ب  علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت حمحدالنيسابوري؛ حبو احلس  علي ب   -229

-الدار الشامية-القلم هـ، الوجيز يف تفسري النتاب العزيز، حتقيق: صفوان عدنان داوودي، دار1419
 .1ط-دمشق
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م، اإلمجاع، احملقق: 2004-هـ1429هـ(: 311النيسابوري؛ حبو بنر حممد ب  ذبراهيم ب  املنذر )ت  -224
 .1ط-، دار املسلم للنشر والتوزيعحمحدفؤاد عبد املنعم 

م، هتذيب اللغة، احملقق: حممد 2001هـ(: 310ب  األزهري )ت حمحداهلروي؛ حبو منصور؛ حممد ب   -221
 . 1ط-بريوت-عوض مرعب، دار ذحياء الرتاث العريب

م، حتفة احملتاج يف شرح 1113-هـ 1391هـ(: 114ب  حممد ب  علي ب  حجر )ت حمحداهليتمي؛  -221
 ريوت.ب-د.ط، مث صورهتا دار ذحياء الرتاث العريب-مصر-املنهاج، املنتبة التجارية النربى

ه، املوسوعة الفقهية النويتية، مطابع 1421-1404النويت:  – يةاإلسالموزارة األوقا  والشئون  -221
 . 1ط-مصر-دار الصفوة

قانون  2001( لسنة 23/ قانون رقم ) 24/11/2001/تاريخ: 14وقائع فردستان / رقم العدد: -230
، عدد 19/11/2001، تاريخ التشريع 23فوردستان ـ العراق، رقم التشريع   قليمالسلطة القضائية إل

 .2001( لسنة 30، قرار، رقم )21/ رقم الصفحة: 11الصفحات: 
-هـ، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، دار الفنر املعاصر1411وهبة ب  مصطفى الزحيلي:  -231

 .2ط-دمشق
 .2ط-لبنان–بريوت -ي وحدلت ، دار الفنراإلسالمم، الفق  1110وهبة ب  مصطفى الزحيلي:  -232
 راق.فردستان الع  ذقليمدهوك،  ذستئنا : مسؤول قسم اإلحصاء يف رئاسة حمنمة يونس مصطو مخو -233
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


