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[د .مي سالم علي الشيخ]

التدابير الشرعية الواقية من الطالق التعسفي
دراسة فقهية مقارنة في ضوء الشريعة
اإلسالمية ،وما عليه العمل في قانون األحوال
الشخصية اإلماراتي ( 2005 /28م )
*

الدكتورة
مي سالم علي الشيخ

*

امللخص
انطالق ًا من األمهية البالغة لدور األرسة يف بناء املجتمع ،ونظر ًا لتزايد حدة
اخلالفات الزوجية التي بدورها أدت إىل تفيش حاالت الطالق يف املجتمعات
العربية  -عند إساءة األزواج الستخدام قرار الطالق – والتي تثري القلق بسبب
األرضار النامجة عنها ،فإن قضايا األرسة تعد من أعقد القضايا؛ ألهنا خاضعة
لتقلبات الظروف املحيطة هبا ،ومن أمهها قضية الشقاق بني الزوجني.
وقد اهتم هذا البحث يف دراسة إحدى قضايا األرسة أال وهي الطالق
التعسفي ،حلامية الزوجات واألبناء من أرضاره ،التي تنعكس بالتايل عىل املجتمع،
وذلك من خالل البحث يف الرتاث الفقهي اإلسالمي عن كيفية احلد منه ،وبيان أهم
معامل الرؤية اإلسالمية فيام خيص قضية الطالق ،حيث حرص اإلسالم عىل توفري
ضامنات البقاء واالستقرار لألرسة ،ووأد كل معاول تؤدي إىل هدمها ،من بادرة
 أجيز للنرش بتاريخ .2018/8/21
 أستاذ الفقه املساعد – قسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة
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احتكاك بني أفرادها هلوى أو انفعال ،بام ال جيعله سالح ًا ط ِّيع ًا بيد الزوج يشهره متى
شاء ،وذلك من خالل بيان الطرق الوقائية ،ووضوح سبل العالج ،اعتامد ًا عىل
تفسري النصوص القرآنية وأقوال املفرسين ،واألحكام الفقهية املتعلقة هبا ،يف حماولة
إلجياد تقنني حيمي األرسة من آاار الطالق التعسفي ،يصون كرامتها وعزاها ،وفق ًا
ملا جاءت به رشيعتنا الغراء.
إن الرشيعة اإلسالمية قيدت الطالق بقيود رشعية للحد من أرضاره ،ولتحفظ
للمرأة حقوقها املعنوية واملادية ،وتصوهنا من الظلم والعدوان عند اإلساءة يف
استعامل قرار الطالق ،وتتمثل يف القيود التالية:
 -1أن يكون الطالق لرضورة.
 -2أن ال يكون الطالق يف زمن احليض ،أو يف طهر مسها فيه.
 -3أن ال يكون الطالق االا ًا مرة واحدة.
وقد جاءت نصوص قانون األحوال الشخصية اإلمارايت رقم ( )28لسنة
2005م متفقة مع الفقه اإلسالمي ،يف عدم وقوع الطالق املتكرر ،إال طلقة واحدة،
مادة ( ،)3/103ويف ذلك صون لرابطة الزوجية.
كام اعتنى املرشع اإلمارايت بحقوق الزوجني املشرتكة يف املادة ( )54من
القانون ،يف ظل النظرة اإلسالمية لألرسة وأمهيتها.
وبالتايل نقول :إذا كان الطالق مرشوع ًا فالتعسف يف ممارسته ممنوع رشع ًا.
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املقدمة
ِ
الر ِحي ِم و احلمد هلل الذي رشع لعباده األحكام اهلادية إىل طريق
الر ْ َ
ْحـ ِٰن َّ
بِ ْس ِم ال َّلـه َّ

احلق ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد الصادق األمني،
وعىل آله وصحبه والتابعني ومن تبع هداه وسار عىل هنجه إىل يوم الدين.
إن األرسة هي اللبنة األوىل لبناء جمتمع نبيل ،وهذا ال يتأتى إال من أرسة تتصف
باالستقرار ،وقد نظمت الرشيعة اإلسالمية حقوق ًا كثرية ومتنوعة ضامن ًا الستقرار
األرسة ،كام أشار كثري من األبحاث إىل أار التفكك األرسي عىل جنوح األبناء .
()1

إن قضايا األرسة من أعقد القضايا ،ألهنا خاضعة لتقلبات الظروف املحيطة هبا،
ومن أمهها قضية الشقاق بني الزوجني والنفقة واملسكن والرضاعة واحلضانة ،كل هذه
القضايا تتجدد بتجدد الظروف واملالبسات والتحديات ،وقد وضع اإلسالم قيود ًا
وضوابط وأحكام ًا للطالق عندما تستحيل العرشة بني الزوجني.
أسباب اختيار املوضوع:
 .1تفيش حاالت الطالق يف املجتمعات العربية مما يثري القلق لألرضار النامجة عنها.
 .2االضطهاد االجتامعي املامرس عىل الزوجات ،مما أدى إىل البحث يف الرتاث
الفقهي اإلسالمي عن كيفية احلد من الطالق التعسفي وْحاية الزوجات.
 .3إساءة األزواج الستخدام قرار الطالق.
 .4عدم توفر مؤهالت خاصة يف قضاة األحوال الشخصية.
( )1منها :دراسة مقدمة من إعداد صالح حسني العقيدي بعنوان " :أار التفكك األرسي عىل جنوح طالب
املدارس الثانوية".
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 .5تزايد حدة اخلالفات الزوجية.
أهداف البحث :اهدف الدراسة إىل:
 .1حماولة إجياد تقنني حيمي املرأة من آاار الطالق التعسفي ،يصون كرامتها وعزاها،
وفق ًا ملا جاءت به رشيعتنا الغراء.
 .2تقديم توصيات ومقرتحات ترشيعية تضمن للمرأة املسلمة حقوق ًا بعد الطالق.
 .3الدعوة إىل تقييد الطالق حسب الضوابط الرشعية.
 .4نرش املعرفة القانونية وحتويلها إىل اقافة شعبية.
منهج البحث:
نظر ًا لتعرض البحث ملسألة رشعية قانونية اجتامعية ،فقد التزم البحث املنهج
االستقرائي أوالً ،وذلك للوقوف عىل آراء العلامء من الناحيتني الرشعية والقانونية،
ومن ام وجدت حاجة ماسة إىل استخدام املنهج التحلييل للنظر يف تلك اآلراء ،ام
استخدم البحث املنهج االستنباطي واملقارن ،وذلك لتوافقهام مع إرادة الباحث وسري
البحث ،وصوالً إىل نتائج مرضية ومقبولة علمي ًا.
خطة البحث:
قسمت البحث إىل مقدمة واالاة مباحث عىل النحو التايل:
تناولت يف املقدمة :أمهية وأسباب اختيار املوضوع وأهداف البحث وخطته.
املبحث األول :تناولت فيه تعريف وحكم الطالق التعسفي وذلك يف مطلبني.
املبحث الثاين :التدابري الواقية من الطالق :تناولت فيه أهم معامل الرؤية اإلسالمية
فيام خيص قضية الطالق من خالل بيان الطرق الوقائية ،ووضوح سبل العالج ،وكيفية
احلد منه ،بام ال جيعله سالح ًا ط ِّيع ًا بيد الزوج يشهره متى شاء ،اعتامد ًا عىل تفسري
النصوص القرآنية ببيان أقوال املفرسين ،واألحكام الفقهية املتعلقة هبا .وقسمت

96

4

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss76/2

??????? ??????? ??????? ????? ?? ????? ???? ??? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ????? ????? ??????? ?????? ?? ??????? ??????? ????

[د .مي سالم علي الشيخ]

املبحث إىل املطالب التالية:
املطلب األول :ضامنات ماقبل الزواج.
املطلب الثاين :ضامنات أاناء قيام الرابطة الزوجية.
املطلب الثالث :ضامنات تسبق إيقاع الطالق.
املطلب الرابع :ضامنات ما بعد وقوع الطالق.
املبحث الثالث :تناولت فيه اآلاار املالية املرتتبة عىل الطالق من نفقة وسكنى ومتعة
وأجرة الرضاعة واحلضانة ،باعتبارها قيود ًا حتد من الطالق التعسفي ،وذلك يف
جمموعة من املطالب.

املبحث األول
تعريف الطالق التعسفي وحكمه
توطئة :وضع اإلسالم للطالق ضوابط رشعية ،حتفظ للمرأة حقوقها املعنوية
واملادية ،وتصوهنا من الظلم والعدوان عند اإلساءة يف استعامل قرار الطالق.
فعندما أباح اإلسالم الطالق ضمن ضوابط رشعية لرضورة قاهرة وظروف
استثنائية ،جتعل الطالق حينها عالج ًا للتخلص من شقاء حمتم يمتد ليشمل مجيع أفراد
األرسة ،وعىل ذلك فإن أي إرضار يلحق بالزوجة نتيجة الطالق فهو طالق تعسفي.
ومن هنا نقول :إذا كان الطالق مرشوع ًا فالتعسف يف ممارسته ممنوع رشع ًا ،تطبيق ًا
للقاعدة الفقهية " :ال رضر وال رضار"( ،)2وهذه القاعدة هي األساس يف منع الفعل
الضار ،وهلا تطبيقات واسعة يف شتى املعامالت ،فهي متثل اروة حقيقية يف ميزان
القضاء وأسس النظام االجتامعي .إذ ًا ما هو الطالق التعسفي؟

( )2حديث حسن رواه ابن ماجه يف مسنده ،حديث رقم  ،2341ص.784
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املطلب األول
تعريف الطالق التعسفي
أوالً :الطالق يف اللغة :رفع القيد مطلق ًا ،حسي ًا كان أو معنوي ًا ،وناقة ط ْل ٌق و ُط ُلق:ال
عقال عليها ،وبعري ط ْل ٌق و ُط ُلق :بغري قيد ،وهو أيض ًا احلل ورفع القيد ،وأصله طلقت
املرأة تطلق فهي طالق بدون هاء ،وطالق النساء ملعنيني :أحدمها حل عقدة النكاح،
واآلخر بمعنى التخلية واإلرسال(.)3
ااني ًا :تعريف العسف :معنى عسف عن الطريق يعسف عسف ًا :مال وعدل وسار
بغري هداية ،والعسوف :الظلوم ،والعسف :ركوب األمر بال تدبر وال روية(.)4
االث ًا :تعريف الطالق يف االصطالح :الطالق يف اصطالح الفقهاء :رفع قيد النكاح
يف احلال ،أو يف املآل ،بلفظ مشتق من مادة الطالق أو يف معناها( ،)5وهذا املعنى هو ما
دارت عليه تعريفات املجتهدين.
رابع ًا :التعسف يف االصطالح :هو إساءة استعامل احلق بحيث يؤدي إىل رضر
بالغري ،فأي إساءة تصدر من الزوج عند استعامل الطالق مما يؤدي إىل إرضار املرأة فهو
تعسف ،ويعد طالق املريض مرض املوت ،من صور التعسف التي ذكرها الفقهاء،
( )3ابن منظور :لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ،مادة (طلق) ،224 /10 ،دار
صادر ،بريوت.
( )4الزبيدي :تاج العروس ،حمب الدين مرتىض الزبيدي.385 /12 ،
( )5ابن اهلامم :رشح فتح القدير ،كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس( ،ت ،)593دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط1424 ،1هـ2003/م ،443/3 ،احلطاب :مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ،حممد بن عبد
الرْحن ،18 /4 ،الرشبيني :مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،حممد بن حممد اخلطيب الرشبيني ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط 1421هـ200/م ،279 /3 ،املغني ابن قدامة املقديس( ،ت620هـ) ،بيت األفكار الدولية،
لبنان ، ،ط 2004م.1769 ،
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حتت باب :طالق الفار أو طالق املريض مرض املوت.
وتظهر العالقة بني املعنيني اللغوي واالصطالحي للتعسف ،ممثلة يف إحلاق الرضر
باملرأة عندما يكون الطالق من غري سبب من املرأة ،أو من غري حاجة تدعو الزوج إليه،
ألن الزواج نعمة ،والطالق قطع هلا  ،وكفران هبذه النعمة ،ففاعله حاله كحال املتخبط
يف الطريق بغري دليل ،أو املترصف يف األمور بال تدبري.
وتتجىل العالقة أكثر يف الوقوع يف الظلم فيمن يطلق يف مرضه وهو يقصد حرمان
زوجته من حق رشعي فرضه اهلل هلا ،وهو اإلرث ،مما يدل عىل أنه ظامل للغري ،جاحد
للمعروف ،ناكر للجميل.
ويعد الطالق التعسفي لون ًا من ألوان العنف األرسي الذي يعني به :كل فعل
ينطوي عىل عنف أو اعتداء أو سلوك ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو نفسية من قبل
أحد أفراد األرسة بام له من سلطة ووالية.

املطلب الثاين
حكم الطالق التعسفي
وصوالً إىل حكم للطالق التعسفي يلزم معرفة الوصف الرشعي للطالق ،أي
احلكم التكليفي له ،وكذلك آراء الفقهاء يف أصل الطالق ،هل هو احلظر أم اإلباحة،
لذا سنقسم هذا املطلب إىل االاة فروع كالتايل:
الفرع األول :الوصف الرشعي للطالق.
الفرع الثاين :األصل يف الطالق احلظر.
الفرع الثالث :التكييف الفقهي للطالق التعسفي.
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الفرع األول
الوصف الرشعي للطالق
األصل أن الزواج عقد دائم ،ليس موقوت ًا بأجل ينتهي عنده ،لذا كان طابع األرسة
االستمرارية وطابع عقد الزواج الديمومة ،قال تعاىلَ " :و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم ِم ْن
ِ
ْح ًة ۚ إِ َّن ِيف َٰذل ِ َك َآل َيات ل ِ َق ْوم
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َو َر ْ َ
َأ ْن ُفسك ُْم َأ ْز َو ً
َي َت َفك َُّر َ
ون " – سورة الروم آية ،-21وقد رشع الطالق ليعالج به اإلسالم مشكالت
مجة يف حياة الزوجني ،وبالتايل حياة األرسة واملجتمع ،فهو أشبه ما يكون بالعملية
اجلراحية املؤملة ،التي يتحمل اإلنسان العاقل فيها آالم جرحه ،بل برت عضو منه ،حفاظ ًا
عىل بقية اجلسد ودفع ًا لرضر أكرب(.)6
أدلة مرشوعية الطالق:
 من الكتاب :قوله تعاىل" :ال َّط َال ُق مرت ِاك بِ َم ْع ُروف َأ ْو ت ْ ِ
َان ۚ َفإِ ْم َس ٌ
يح بِإِ ْح َسان"
َرس ٌ
َ َّ

سورة البقرة ،آية .229

َاح َع َل ْيك ُْم إِ ْن َط َّل ْقت ُُم الن َِّسا َء" -سورة البقرة ،آية  ،236وقوله
وقوله تعاىلَ " :ال ُجن َ
وه َّن ل ِ ِعدَّ ِاهِ َّن" – سورة الطالق ،آية -1
جل وعالَ ":يا َأ ه َُّيا النَّبِ هي إِ َذا َط َّل ْق ُت ُم الن َِّسا َء َف َط ِّل ُق ُ
 من السنة النبوية املطهرة: قوله عليه الصالة والسالم " :أبغض احلالل إىل اهلل الطالق" (.)7( )6بلتاجي :مكانة املرأة يف القرآن الكريم والسنة الصحيحة ،حممد بلتاجي حسن بلتاجي ،دار السالم للطباعة
والنرش والتوزيع والرتمجة ،ط2005/2م  ،ص.138
( )7سنن أيب داود :أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين( ،ت275هـ) ،بيت األفكار الدولية ،كتاب الطالق،
باب يف كراهية الطالق ،حديث رقم  ،2178ص .248صححه احلاكم والذهبي ورجح الدارقطني والبيهقي
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 ما روي عن عمر ريض اهلل عنه :أن النبي ﷺ طلق حفصة ام راجعها (.)8 اإلمجاع :أمجع علامء األمة اإلسالمية منذ عهد رسول اهلل ﷺ عىل مرشوعيته دوننكري من أحد.
والفقهاء متفقون عىل أن الطالق تعرتيه أربعة أحكام من األحكام التكليفية(، )9
من وجوب وندب وحرمة وكراهة ،واإلباحة ال تعرتي الطالق ألن األصل فيه احلظر،
 وهو ما سيتم تناوله يف الفرع التايل ،-فاألسباب التي تعرض للطالق تارة جتعلهموصوف ًا بالوجوب ،وتارة جتعله موصوف ًا باحلرمة ،وتارة جتعله موصوف ًا بالكراهية،
وتارة جتعله مندوب ًا ،وفق ًا للتايل:
يكون الطالق واجب ًا يف حاالت تستدعيه ،مثل(:)10
 حالة عجز احلكمني عن اإلصالح الحتدام اخلالف ،ورأيا أنه وسيلة حلسم النزاع.
 حالة العجز اجلنيس الكامل يف الزوج ،أو العجز عن القيام باحلقوق الزوجية
من نفقة ووطء ،ومل ترض به الزوجة.
 حالة اإليالء عندما يأبى الزوج العودة إىل زوجته بمجرد انتهاء مدة اإليالء.
ويكون الطالق مندوب ًا يف مثل الصور التالية(:)11
 إذا فرطت الزوجة أو قرصت يف حق من حقوق اهلل تعاىل عليها ،مثل :ترك
إرساله ،ابن حجر ،تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ،أبو الفضل شهاب الدين أْحد بن حجر
العسقالين ،مؤسسة قرطبة ،ط1416 ،1هـ1995 /م.434 /3 ،
( )8سنن أيب داود ،كتاب الطالق ،باب الرجعة ،حديث رقم .2018
( )9الدردير :حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،حممد بن أْحد بن عرفة ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البايب
احللبي ورشكاه( ،د.ت).361/2 ،
( )10مغني املحتاج .307 /3
( )11املرجع السابق.
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018
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الصالة أو الصيام عمد ًا ،ومل يتمكن الزوج من إصالحها وتقويمها.
 سوء أخالق الزوجة أو انحراف سلوكها.
 أما الطالق احلرام فيكون يف احلاالت التالية(:)12 الطالق يف احليض أو النفاس.
 الطالق يف طهر جامعها فيه.
 الطالق االا ًا بكلمة واحدة ،أو متفرقات يف جملس واحد.
وتسمى تلك احلاالت بالطالق البدعي ،وال خالف بني الفقهاء يف القول
بحرمته( ،)13وإنام اخلالف يف وقوعه قضا ًء.
 الطالق التعسفي :وهو الطالق دون سبب أو مربر مع استقامة احلال والتئاموإعدام للمصلحة املرتتبة عىل
إرضار للزوجة
األخالق ،ألن التطليق يف هذه احلالة
ٌ
ٌ

الزواج.

 الطالق فرار ًا من إعطائها حقها ،كالتطليق يف مرض املوت. وقيل إن الطالق حمرم إذا ترتب عليه الوقوع يف حرام ،أو ترتب عليه إجحافوظلم باملرأة(.)14
 ويكون الطالق مكروه ًا عندما ال يكون هناك سبب يدعو إليه.والطالق يف ذاته خالف األوىل عند املالكية ،فإذا مل يوجد سبب من أسباب الطالق
وطلقها ،كان طالقه خالف األوىل ،فإذا طلقها بدون سبب طالق ًا سني ًا فقد خالف
( )12املغني ص .1769
( )13املرجع السابق .1770
( )14فتاوى ابن تيمية ،مطبعة الكردي ،القاهرة.16/3 ،
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األوىل ،وكان إىل البغض أقرب يف نظر الشارع منه إىل الرضا(.)15

الفرع الثاين
األصل يف الطالق احلظر
اختلف الفقهاء إىل رأيني يف األصل يف الطالق ،اإلباحة أم احلظر؟
أوالً :ذهب احلنفية يف الراجح عندهم إىل أن األصل يف الطالق :احلرمة إال حلاجة ،ويف
ذلك يقول الكامل ابن اهلامم ")16(:األصح حظر الطالق أي منعه إال حلاجة كريبة وكرب".
ورجح ابن عابدين هذا الرأي ،مشري ًا إىل أن احلاجة ليست خمتصة بالكرب والريبة بل هي
أعم .جاء يف حاشية ابن عابدين ":وإيقاعه مباح عند العامةإلطالق اآليات واألصح
حظره أي منعه إال حلاجة ،فإذا كان بال سبب أص ً
ال مل يكن فيه حاجة إىل اخلالص ،بل
يكون ْحق ًا وسفاهة رأي وجمرد كفران النعمة وإخالص اإليذاء هبا وبأهلها وبأوالدها،
فحيث جترد عن احلاجة املبيحة له رشع ًا يبقى عىل أصله من احلظر"(.)17
وقد استند أصحاب هذا الرأي إىل قوله تعاىلَ " :فإِ ْن َأ َط ْعنَك ُْم َف َال َت ْب ُغوا َع َل ْي ِه َّن
َسبِ ًيال" – سورة النساء آية  ،-34ووجه الداللة من اآلية :أهنا تفيد أن الطالق بدون
حاجة بغي وظلم وهذا ممنوع وحمظور يف الرشيعة اإلسالمية .كام أن نصوص

األحاديث النبوية الرشيفة تنهى عن الطالق ،يف قوله ﷺ" :أبغض احلالل إىل اهلل تعاىل
الطالق"( ،)18وقوله ﷺ يف شأن املختلعة دون حاجة ":أيام امرأة سألت زوجها الطالق

( )15حاشية الدسوقي .362 /2
( )16ابن اهلامم :رشح فتح القدير.446 /3 ،
( )17رد املحتار عىل الدر املختار (حاشية ابن عابدين) :حممد أمني بن عمر عابدين ،دار عامل الكتب ،الرياض،
طبعة خاصة 1423هـ2003/م ،ص .427/4
( )18سبق خترجيه.
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دون بأس فقد حرم اهلل عليها رائحة اجلنة"( .)19فدل أن األصل فيه هو احلظر ،يضاف
إىل ذلك أن الشارع احلكيم ضيق يف الطالق أشد التضييق ،وأحاطه بجملة من
الضوابط الرشعية من حيث زمان وقوعه ،ومن حيث األسباب الداعية إليه ،ومن
حيث اآلاار املرتتبة عليه .ألن فيه كفران النعمة ،فإن النكاح نعمة من اهلل تعاىل عىل
ِ
ِ
ِِ
عباده ،قال تعاىلِ :
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل
(وم ْن آ َياته َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم م ْن َأ ْن ُفسكُ ْم َأ ْز َو ً
َ
ْح ًة إِ َّن ِيف َٰذل ِ َك َآل َيات ل ِ َق ْوم َي َت َفك َُّر َ
ون) – الروم ،-21وقوله جل وعال :
َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َو َر ْ َ
ِ
الشهو ِ
الذ َه ِ
" ُز ِّي َن لِلن ِ
ني َوا ْل َقنَاطِ ِري ا ُْمل َقن َط َر ِة ِم َن َّ
ب َوا ْل ِف َّض ِة
ات ِم َن الن َِّساء َوا ْل َبن ِ َ
ب َّ َ َ
َّاس ُح ه
ِ
اخلي ِل ا ُْملسوم ِة و ْاألَ ْنعا ِم و ْ ِ
احلَ َي ِاة الده ْن َيا ۚ َواهللَُّ ِعندَ ُه ُح ْس ُن ا َْمل ِ
َاع ْ
آب "
احلَ ْرث ۚ َٰذل َك َمت ُ
َ َّ َ َ َ َ
َو ْ َ ْ

سورة آل عمران آية  ،-14وكفران النعمة حرام ،وهو رفع النكاح املسنون ،فال حيلإال عند الرضورة(.)20
ااني ًا :ذهب اجلمهور إىل أن إيقاع الطالق مباح ،وإن كان مبغض ًا يف األصل ، ،وأنه
()21

خالف األوىل( .)22جاء يف تفسري القرطبي ":دل الكتاب والسنة وإمجاع األمة عىل أن
الطالق مباح غري حمظور ،قال ابن املنذر :وليس يف املنع منه خرب يثبت"(.)23
ِ
ويستند أصحاب هذا الرأي إىل قوله تعاىلَّ ":ال ُجن َ
َاح َع َل ْيك ُْم إن َط َّل ْقت ُُم الن َِّسا َء َما َمل ْ
يض ًة" – سورة البقرة آية  ،-236ووجه الداللة من اآلية
وه َّن َأ ْو َت ْف ِر ُضوا َهل ُ َّن َف ِر َ
َمت َ هس ُ
الكريمة قوله تعاىل ":ال جناح عليكم إن طلقتم النساء" أي :ال حرج عليكم إن طلقتم
( )19سنن أيب داود :كتاب الطالق ،باب يف اخللع ،حديث رقم  ،2226ص  .253صححه األلباين يف صحيح
أيب داود.
( )20املبسوط :شمس الدين الرسخيس ،دار املعرفة ،بريوت( ،د.ت).2/6 ،
( )21املرجع السابق  :نفس املوضع.
( )22حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،حممد بن أْحد بن عرفة ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البايب احللبي
ورشكاه( ،د.ت).362/2 ،
( )23القرطبي :جامع البيان يف تفسري القرآن ،املطبعة األمريية ،طبعة دار املعارف( ،د.ت).126/3 ،
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النساء( ، )24أما دليلهم من السنة :أنه ﷺ طلق حفصة ريض اهلل عنها ،حتى نزل الوحي
يأمره أن يراجعها فإهنا صوامة قوامة ،والصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا ُيط ِّلقون من
غري نكري ،وأن عمر طلق أم عاصم ،وابن عوف طلق متارض(.)25
واملختار :أن األصل يف الطالق احلظر لعموم األحاديث الواردة .واآليات الكريمة
وإن كانت تفيد إباحة الطالق ،إال أهنا تعني أن اإلباحة تكون عند احلاجة ،ملا يرتتب
عىل الطالق من أرضار ،فيظل األصل هو احلظر ،يف حني أن اآليات التي وردت فيها
أحكام الطالق؛ جاءت يف جو يشعر القلب أنه يواجه قاعدة كربى من قواعد املنهج
اإلهلي للحياة البرشية ،وأص ً
ال كبري ًا من أصول العقيدة التي ينبثق منها النظام
اإلسالمي ،وأن هذا األصل موصول باهلل سبحانه مبارشة ،فهو موصول بغضبه ورضاه
وعقابه واوابه ،وذلك حني اعترب القرآن الكريم االمتناع عن الطالق يعد من التقوى
والرب ،قال تعاىلَ ":وإِ ْذ َت ُق ُ
ول ل ِ َّل ِذي َأ ْن َع َم اهللُ َع َل ْي ِه َو َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه َأ ْم ِس ْك َع َل ْي َك َز ْو َج َك
هلل – سورة األحزاب آية .-37
َوات َِّق ا َ
وجياب عىل ما استند إليه أصحاب الرأي الثاين من أدلة كالتايل:
 أن نفي اجلناح يف اآلية الكريمة منصب عىل الطالق قبل الدخول وقبل تسمية املهر.
 وأن طالق الصحابة رضوان اهلل عليهم ال يمكن أن يكون دون سبب أو حاجة،
ألن انحالل عرى الزوجية ال يمكن أن تكون دون حاجة تدعو إليه.

( )24الطربي :تفسري الطربي ،آية ( )236سورة البقرة.
( )25الزيلعي :تبيني احلقائق وهبامشه حاشية الشلبي ،فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي ،املطبعة الكربى
األمريية ،مرص ،ط1313 ،1هـ .189/2 ،املبسوط.3/6 :
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018
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الفرع الثالث
التكييف الفقهي للطالق التعسفي
املراد بالتكييف الفقهي للطالق التعسفي :إحلاق صفة رشعية به  ،متيزه عن غريه،
أحكام
قطع ًا الختالف األوصاف ومنع ًا من تداخل األحكام ،مما ينبني عىل إيقاعه
ٌ
تناسبه .عندها نقول :لقد قيدت الرشيعة اإلسالمية الطالق بقيود رشعية هبدف التقليل

من أرضاره التي ال تلحق الزوجني فحسب ،بل يتعدامها إىل األبناء واألقارب ،وتتمثل
يف القيود الثالاة التالية:
 .1أن يكون الطالق لرضورة.
 .2أن ال يكون الطالق يف زمن احليض ،أو يف طهر مسها فيه.
 .3أن ال يكون الطالق االا ًا مرة واحدة.
أوالً :أن يكون الطالق لرضورة:
مر بنا يف الفرع السابق االختيار بأن األصل يف الطالق احلظر ،ملا فيه من قطع النكاح
الذي هو سنة فيكون حمظور ًا ،حيث تعلقت به املصالح الدنيوية من حتصني الفرج عن
الزنا املحرم يف مجيع األديان ،وتفويت املصالح الدنيوية من املسكن واالزدواج
واكتساب الولد ،وكل ما هو كذلك ينبغي أن ال جيوز وقوعه يف الرشع( ،)26وأن إيقاع
الطالق ليس بمباح إال عند الرضورة لقوله ﷺ " :لعن اهلل كل مذواق مطالق"(،)27
واإلباحة حلاجة اخلالص ،لتباين األخالق وتنافر الطباع ،وبسبب العجز عن اإلمساك
باملعروف عند عدم موافقة األخالق ،وأما إذا مل تكن حاجة فمحض كفران نعمة وسوء
( )26رشح فتح القدير.456/3 :
( )27ابن نجيم :البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،زين الدين ابن نجيم احلنفي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
ط 1418 ،1هـ1997 /م.412/3 ،
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أدب فيكره(.)28
ااني ًا :أن ال يكون الطالق يف زمن احليض ،أو يف طهر مسها فيه:
اتفق الفقهاء()29عىل أن طالق الزوجة يف حال حيضها أو يف طهر جامعها فيه حرام.
قال ابن قدامة :أمجع العلامء يف مجيع األمصار وكل األعصار عىل حتريمه ،ويسمى "
طالق البدعة" ،ألن املطلق خالف السنة ،وترك أمر اهلل تعاىل ورسوله ،واهلل تعاىل
وه َّن ل ِ ِعدَّ ِاهِ َّن " – سورة الطالق آية  -1أي
يقولَ " :يا َأ ه َُّيا النَّبِ هي إِ َذا َط َّل ْقت ُُم الن َِّسا َء َف َط ِّل ُق ُ
فطلقوهن مستقبالت عداهن ،والطالق يف احليض ليس متص ً
ال بالعدة ،ألهنا ستنتظر
حتى تطهر منه .وأيض ًا فقد روي أن عبد اهلل بن عمر طلق امرأته وهي حائض ،فذكر

عمر ذلك للنبي ﷺ ،فتغيظ وقال له" :مره فلرياجعها ،ام يمسكها حتى تطهر ام
حتيض ام تطهر ،ام إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي
أمر اهلل أن يطلق هلا النساء"(.)30
وسبب حتريم الطالق يف هاتني احلالتني ،هو إطالة العدة عىل املرأة أاناء احليض ،ألن
أيام احليض التي وقع فيها الطالق لغو لو حتسب من العدة ،فتطول عدة املرأة حينها،
مما يؤدي إىل اإلرضار هبا ،فاملنع ٌ
معلل بالتطويل ،فهي يف أيام احليض ليست زوجة وال
معتدة( ،)31كام أن احليض ظرف طارئ قد يؤدي إىل النفور بني الزوجني.
( )28املرجع السابق( 449-446 :بترصف).
( )29املغني ص.1769
( )30البخاري :صحيح البخاري ،أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل البخاري( ،ت ،)256بيت األفكار الدولية،
الرياض ،ط1419:هـ1998/م ،كتاب الطالق قوله تعاىلَ " :يا َأ ه َُّيا النَّبِ هي إِ َذا َط َّل ْقت ُُم الن َِّسا َء" ،حديث رقم .5251
صحيح مسلم :أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري( ،ت261هـ) ،بيت األفكار الدولية ،الرياض،
ط 1419هـ1998/م ،كتاب الطالق ،حتريم طالق احلائض ،حديث رقم .1471
( )31حاشية الدسوقي والرشح الكبري .363/2
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أما يف الطهر الذي جامعها فيه ،فقد يكون متأار ًا بشعور مؤقت من فتور الرغبة فيها
بعد اجلامع ،أما الطهر الذي مل جيامعها فيه ،فإنه يكون عادة يف حال اشتياق ورغبة ،فإذا
وقع الطالق فيه مل يكن متأار ًا بشعور مؤقت من فتور الرغبة.
والطالق يف الطهر الذي سبق حيض طلقها فيه؛ فقد يكون الزوج حينئذ يف حال متأار
بالغضب والنزاع الذي أدى إىل إيقاع الطالق يف احليض ،أما انتظار أن حتيض بعد ذلك ام
تطهر ،فهو يباعد بينه وبني حال الغضب والنزاع ،لعله ينرصف عن إرادة إيقاع الطالق.
جاء يف فتح القدير :الطالق السني هو الطالق الذي يراعي فيه املطلق مجيع ما
جاءت به الرشيعة اإلسالمية السمحاء من رشوط الطالق ،كأن يكون لرضورة تقتضيه
ويف طهر مل يدخل فيه الرجل باملرأة"(.)32
أما الطالق البدعي املخالف لسنة رسول اهلل ﷺ فهو وقوعه يف زمن احليض أو يف
طهر مسها فيه.
حكم وقوع الطالق البدعي:
 حكم وقوع الطالق يف احليض أو يف الطهر الذي مسها فيه:يقول ابن رشد " :فإن اجلمهور إنام صاروا إىل أن الطالق إن وقع يف احليض اعتد به
وكان طالق ًا ،لقوله ﷺ يف حديث ابن جريج أهنم أرسلوا إىل نافع يسألونه :هل حسبت
تطليقة ابن عمر عىل عهد رسول اهلل ﷺ؟ قال :نعم ،وروى أنه الذي كان يفتي به ابن
عمر ،وأما من مل ير هذا الطالق واقع ًا ،فإنه اعتمد عموم قوله ﷺ" :كل فعل ليس عليه
أمرنا فهو رد" ،وقالوا :أمر رسول اهلل ﷺ برده يشعر بعدم نفوذه ووقوعه ،وباجلملة
فسبب االختالف :هل الرشوط التي اشرتطها الرشع يف الطالق السني هي رشوط
( )32رشح فتح القدير.447/3 ،
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صحة وإجزاء ،أم رشوط كامل ومتام؟ فمن قال رشوط إجزاء قال :ال يقع الطالق الذي
عدم هذه الصفة ،ومن قال رشوط كامل ومتام ،يقع ويندب إىل أن يقع كام ً
ال"(.)33
ويف تقديري أن اختيار القول بعدم وقوع الطالق يف احليض أو يف الطهر الذي مسها
فيه ،حيقق اخلري الكثري لألرس من هذا الترشيع احلكيم ،والقول به يؤدي إىل عدم وقوع
نسبة كبرية من حاالت الطالق .وهو ما ذهب إىل القول به كل من :ابن تيمية وابن القيم
والشوكاين حيث قال :وال شك أن عدم االعتداد بتلك الطلقة أرجح من رواية
االعتداد املتقدمة ،فإذا رصنا إىل الرتجيح بناء عىل تعذر اجلمع فرواية عدم االعتداد
أرجح ملا سلف(.)34
 حكم وقوع الطالق الثالث:والطالق يكون بدعي ًا أيض ًا ملخالفته العدد املحدد بالسنة ،وقد وقع اخلالف يف
الطالق الثالث إذا وقعت يف وقت واحد ،هل يقع مجيعها ويتبع الطالق الطالق أم ال؟
عىل االاة آراء:
الرأي األول :وهو مذهب مجهور الصحابة والتابعني وكثري من أئمة املسلمني ،إىل
أن الطالق يتبع الطالق ،أي يقع به االث طلقات(.)35
الرأي الثاين :وهو ما ذهب إليه بعض الصحابة وبعض التابعني ،وهو قول الزيدية
والظاهرية ومجاعة من املتأخرين منهم :ابن تيمية وابن القيم إىل أن الطالق ال يتبع
( )33بداية املجتهد وهناية املقتصد ،حممد بن أْحد بن حممد بن رشد احلفيد( ،ت595هـ) ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،
ط1415 ،1هـ.126/3 ،
( )34الشوكاين :نيل األوطار رشح منتقى األخبار ،حممد بن عيل بن حممد الشوكاين( ،ت1250:هـ) ،بيت
األفكار الدولية ،لبنان ،ط2004م.1262 ،
( )35رشح فتح القدير ،451/3بداية املجتهد وهناية املقتصد ،118/3 ،تفسري القرطبي.129/3
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الطالق بل يقع واحدة فقط(.)36
الرأي الثالث :وهو ما ذهب إليه بعض اإلمامية إىل أنه ال يقع بالطالق املتتابع يشء،
ال واحدة وال أكثر منها(.)37
وذكر الشوكاين األدلة وعرضها عىل ميزان التعادل والرتجيح ،ورجح وقوع
الواحدة.
وأرى اختيار ترجيح الشوكاين ،إىل أن الطالق ال يتبع الطالق بل يقع واحدة فقط،
ألن الزمن رشط أسايس يف وقوع الطالق ،حيث يطلق الرجل زوجته مرة ام متيض فرتة
من الزمن ،ويطلقها مرة أخرى ،فتصبح طلقة اانية.
وحكمة توزيع الطالق عىل املرات الثالث ال يف العبارة الواحدة :أن احلق سبحانه
يعطي فرصة للرتاجع ،وإعطاء الفرصة ال يأيت يف نفس واحد ،ويف جلسة واحدة ،إن
الزوج الذي يقول لزوجتهِ :
أنت طالق االا ًا مل يأخذ الفرصة لرياجع نفسه ،ولو اعتربنا
قولته هذه االث طلقات ،لتهدمت احلياة الزوجية بكلمة ،ولكن عظمة الترشيع يف أن
احلق سبحانه وزع الطالق عىل مرات حتى يراجع اإلنسان نفسه ،والطالق الثالث
بكلمة واحدة يف زمن واحد يكون عملية قرسية واحدة ،ليس فيها تأديب أو إصالح
أو اهذيب(.)38
( )36العسقالين :فتح الباري رشح صحيح البخاري ،اإلمام أْحد بن عيل بن حجر العسقالين(،ت852هـ) ،ط
1421 ،1هـ2001/م  ،299 /9 ،ابن حزم :املحىل  ،174 /10فتاوى ابن تيمية :تقي الدين ابن تيمية احلراين،
(ت ،)728دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1403هـ1983 /م ،17 /3 ،ابن املرتىض :البحر الزخار اجلامع
ملذاهب علامء األنصار،اإلمام أْحد بن حييى ابن املرتىض( ،ت840هـ).455/2 ،
( )37نيل األوطار  ،232/6رشح فتح القدير .450 /3
( )38الشعراوي :خواطري حول القرآن الكريم (تفسري الشعراوي) :حممد متويل الشعراوي (ت1418:ه)،
مطابع أخبار اليوم1997 ،م.1005-1004/2 ،
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وجاء يف تفسري الرازي لقوله تعاىل ":الطالق مرتان" " :وهو اختيار كثري من علامء
الدين أنه لو طلقها اانني أو االا ًا ،ال يقع إال الواحدة ،وهذا القول هو األقيس ،ألن
النهي يدل عىل اشتامل املنهي عنه عىل مفسدة راجحة ،والقول بالوقوع سعي يف إدخال
تلك املفسدة يف الوجود وأنه غري جائز ،فوجب أن حيكم بعدم الوقوع"(.)39
والطالق البدعي من حيث أاره يكون رجعي ًا إذا كان غري مكمل للثالث ،ويملك
فيه الزوج مراجعتها يف فرتة العدة ،أما بعد انتهاء العدة ،فإن الزوج ال يملك فيه مراجعة
زوجته إال بعقد ومهر جديدين ،حيث تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى ،وإذا كان
الطالق مكم ً
ال للثالث ،فال يملك فيه الزوج إعادة زوجته إىل عصمته إال بعد أن تنكح
زوج ًا غريه ،بزواج  ،رشعي صحيح نافذ ،ويدخل هبا الزوج الثاين دخوالً حقيقي ًا ،ام
يطلقها وتنقيض عداها منه .وهذه هي البينونة الكربى.
ونخلص مما تقدم :إىل أن تلك القيود إنام رشعت ملنع اإلرضار بالغري ،الذي يأيت يف
إطار مبدأ عدم ( إساءة استعامل احلق) ،فقد قرره الفقهاء املسلمون يف فروع فقهية
كثرية ،وكان هلم السبق يف ذلك.
موقف القانون اإلمارايت من طالق الثالث:
نصت املادة ( )3/103من قانون األحوال الشخصية اإلمارايت رقم ( )28لسنة
2005م عىل أن " :ال يقع بالطالق املتكرر أو املقرتن بالعدد لفظ ًا أو كتابة أو إشارة إال
طلقة واحدة".
وقد أحسن صنع ًا املرشع اإلمارايت عىل النص عىل عدم وقوع الطالق البدعي
ملخالفته العدد املحدد بالسنة ،إذ ال اعتداد بالعدد ،فمتى اقرتن الطالق بعدد فإنه يقع
( )39تفسري الفخر الرازي ،لإلمام حممد الرازي فخر الدين ،ت(604هـ) ،دار الفكر‘ ط1401 ،1هـ1981/م،
104/6
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طلقة واحدة ،ويف ذلك صون لرابطة الزوجية.
جاء يف املذكرة اإليضاحية( ":)40وقد استقر القانون عىل أن الطالق املقرتن بالعدد
لفظ ًا أو كتابة أو إشارة ال يقع به إال طلقة واحدة.
وهذا مؤيد بام رواه مسلم وأْحد واحلاكم من أن الطالق الثالث بلفظ واحد كان
يعترب واحدة فقط عىل عهد رسول اهلل ﷺ وأيب بكر وصدر من خالفة عمر ،حتى رأى
عمر أن الناس قد اهاونوا فيه فقال :إن الناس قد استعجلوا يف أمر كانت هلم فيه أناة فلو
أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
وهذا يدل عىل أن عمر ريض اهلل عنه أمضاه من قبيل السياسة الرشعية وزجر ًا
للناس ،وأنه كان قبل ذلك طلقة واحدة ،وأنه ريض اهلل تعاىل عنه يف آخر أمره هم
بالرجوع إىل الواحدة ألن الرأي األول أدى إىل نتيجة معكوسة.
وما ذهب إليه ابن تيمية هو مذهب طاووس وعطاء وجابر بن زيد وأْحد بن إسحق
والزبري وابن عوف وابن عباس وعكرمة وهو مروي عن عيل وابن مسعود وأفتى به
كثري من الفقهاء ،وهو منقول عن كثري من فقهاء املالكية.
وهبذا أخذ القانون وجاءت به نص املادة".

املبحث الثاين
التدابري الواقية من الطالق
يف ظل النظرة اإلسالمية لألرسة وأمهيتها ،فقد حرص اإلسالم عىل توفري ضامنات
البقاء واالستقرار هلا ،ووأد كل معاول تسبب هدمها ،من بادرة احتكاك بني أفرادها
( )40املذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية اإلمارايت رقم ( )28لسنة 2005م ،ملحق جملة الرشيعة
والقانون ،العدد( ،)26ربيع األول 1427هـ ،إبريل 2006م ،ص.185
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هلوى أو انفعاالت.
وتلك الضامنات أستعرضها من خالل تقسيم املبحث إىل املطالب التالية:
املطلب األول :ضامنات ما قبل الزواج.
املطلب الثاين :ضامنات أاناء قيام الرابطة الزوجية.
املطلب الثالث :الضامنات التي تسبق إيقاع الطالق.
املطلب الرابع :ضامنات ما بعد الطالق.

املطلب األول
ضامنات ما قبل الزواج
أحاطت الرشيعة اإلسالمية الزواج بجملة من التوجيهات بشأن تشكيل األرسة،
من ذلك:
 -1حسن اختيار الزوجني :إهنا أول دعوة وجهها اإلسالم إىل األرسة  ،يف شأن
اختيار الزوج قال عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم " :إذا خطب إليكم من ترضون
دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض"( ،)41ويف شأن
حسن اختيار الزوجة قال ﷺ " :تنكح املرأة ألربع :ملاهلا ،وحلسبها ،وجلامهلا ولدينها..
وجه اإلسالم إىل اختيار صاحب الدين
فاظفر بذات الدين تربت يداك"( ،)42حيث َّ
واخللق اللذين مها أساس سعادة األرسة ووئامها.
وقد هنى الرسول ﷺ عن زواج املرأة لغري دينها فقال " :ال تنكحوا النساء حلسنهن
فلعله يردُّين ،وال ملاهلن فلعله يطغيهن ،وانكحوهن للدين ،وألمة سوداء خرقاء ذات

( )41صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ،حديث.1084
( )42صحيح مسلم :كتاب النكاح ،باب األكفاء يف الدين ،حديث رقم  ،5090ص .1009
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دين أفضل"(.)43
 -2النظر إىل املخطوبة :وييل االطمئنان عىل حسن االختيار ببيان مقومات
الزوجني ،رشع النظر إىل املخطوبة قبل العقد ،ألن النظر رسول األلفة واملودة ،وقد دل
الرشع عىل جواز النظر إىل املخطوبة ممن يريد الزواج منها ،روى جابر عن رسول اهلل
ﷺ قال " :إذا خطب أحدكم املرأة فإن استطاع أن ينظر منها إىل ما يدعوه إىل نكاحها
فليفعل ،قال جابر" :فخطبت جارية فكنت أختبأ هلا حتى رأيت منها ما دعاين إىل
نكاحها فتزوجتها"( .)44وقد اعتنى الفقه اإلسالمي هبذه املرحلة ملا هلا من شأن كشأن
مجيع املراحل األخرى من أمهية ،فبحثوا مقدار ما جيوز النظر فيه إىل املخطوبة ،ووقت
ورشوط الرؤية ،كام وضعوا من األحكام الفقهية ما تؤكد اهتامم اإلسالم باألرسة قبل
تكوينها.
 -3رضا املرأة :ال جيرب اإلسالم املرأة عىل الزواج ممن ال ترغب االقرتان به ،بل
اشرتط رضاها ،عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال " :الثيب أحق بنفسها من وليها،
والبكر تستأذن يف نفسها وإذهنا صاماها"( ،)45فالرضا واالختيار من رشوط صحة
الزواج .وهو ما أكدت عليه املادة ( )39من قانون األحوال الشخصية اإلمارايت،
والذي ينص عىل " :يتوىل ويل املرأة البالغة عقد زواجها برضاها ويوقعها املأذون عىل
العقد ،ويبطل العقد بغري ويل ،فإن دخل هبا فرق بينهام ،ويثبت نسب املولود".
 -4اشرتاط رضا ويل األمر وموافقته لصحة عقد الزواج :ملا لآلباء من حرص عىل
( )43سنن ابن ماجه :أبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويني( ،ت275هـ) ،دار إحياء الكتب العربية( ،د.ت) ،حديث
رقم  ،1850وقال األلباين يف "السلسلة الضعيفة واملوضوعة"( :ضعيف).172/3 ،
( )44سنن أيب داود ،كتاب النكاح ،باب يف الرجل ينظر إىل املرأة وهو يريد تزوجيها ،حديث رقم  ،2082ص
.237
( )45صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ،حديث رقم .1421
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بنااهم خلرباهم يف احلياة وخمالطتهم الناس ،عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه قال :قال
رسول اهلل ﷺ ":ال نكاح إال بويل"( .)46وهو ما أشارت إليه نص املادة آنفة الذكر من
القانون اإلمارايت.
 -5رشط املهر :إن يف اشرتاط املهر دلي ً
ال عىل اإلقدام عىل أمر فيه حتمل للمسؤولية،
فالزواج مسئولية ألرسة قادمة ،البد من إعداد واهيؤ لتبعااها ،وتوزيع لألدوار عىل
أفرادها ،فكلكم راع ومسئول عن رعيته.
 -6إعالن النكاح :أمر رسول اهلل ﷺ بإعالن النكاح يف قوله ﷺ ":أعلنوا النكاح
واجعلوه يف املساجد وارضبوا عليه بالدفوف"(.)47
هذه مجلة من الضامنات والتوجيهات ملا قبل الزواج.

املطلب الثاين
ضامنات أاناء قيام الرابطة الزوجية
قال رسول اهلل ﷺ " :أكمل املؤمنني إيامن ًا أحسنهم خلق ًا ،وخيارهم خيارهم
لنسائهم"( ،)48فقد رتبت الرشيعة اإلسالمية حقوق ًا مشرتكة بني الزوجني ،قائمة عىل
املودة والرْحة ،منها:

( )46سنن أيب داود ،كتاب النكاح ،باب يف الويل ،حديث رقم  -2085ص( ،238حديث صحيح).
( )47جامع الرتمذي :أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي( ،ت279هـ) ،بيت األفكار الدولية ،كتاب
النكاح ،باب ما جاء يف إعالن النكاح ،حديث رقم ( ،1089حديث ضعيف) ،مسند اإلمام أْحد بن حنبل،
(ت241هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1429 ،1هـ2008/م ،رواه أْحد يف مسنده حديث رقم ،16559
عن عبد اهلل بن الزبري ،568/6 ،وقال اهليثمي رجال أْحد اقات.
( )48جامع الرتمذي :كتاب الرضاع ،باب ما جاء يف حق املرأة عىل زوجها ،حديث رقم  ،1162ص ،206وقال
حديث حسن صحيح.
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 -1حسن العرشة :جاء يف املحىل( " :)49واإلحسان إىل النساء فرض ،و ال حيل تتبع
ارشوهن بِا َْملعر ِ
ِ
وف" – سورة النساء آية
عثرااهن ،برهان ذلك قول اهلل عز وجلَ " :و َع ُ ُ َّ ْ ُ
وه َّن لِت َُض ِّي ُقوا َع َل ْي ِه َّن" – سورة الطالق آية ،-6قال أبو
 ،-19وقوله تعاىلَ " :و َال ت َُض هار ُ
حممد :إذ حرم التضييق عليهن فقد أوجب تعاىل التوسيع عليهن وافرتض ترك رضهن،
قال رسول اهلل ﷺ خيطب يف الناس" :اتقوا اهلل يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهلل،
واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل"( .)50وقال عليه الصالة والسالم عن أيب هريرة" :
استوصوا بالنساء خري ًا"(.)51
 -2احلقوق الزوجية :فصلت الرشيعة اإلسالمية احلقوق والواجبات املتبادلة بني
الزوجني ،وابواها يف قوله تعاىل " :و َهلن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َلي ِهن بِا َْملعر ِ
وف" – سورة البقرة
َ ُ َّ
ْ َّ ْ ُ

آية  ،-228أي أن للزوجات من احلقوق عىل أزواجهن مثل ما عىل زوجااهن من
واجبات.
إشعار
والحظ يف اآلية الكريمة تقديم حق الزوجات عىل أزواجهن ،ويف ذلك
ٌ
الحرتام الزوجة واحلنو عليها ،قال ابن عباس " :إين ألحب أن أتزين للمرأة كام أحب
أن تتزين يل" ،ألن اهلل تعاىل يقول " :و َهلن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َلي ِهن بِا َْملعر ِ
وف"(.)52
َ ُ َّ
ْ َّ ْ ُ
واإلسالم يرتب حقوق ًا مالية إضافة إىل احلقوق غري املالية ،وهي أيض ًا من املعارشة
الطيبة التي دعا إليها اإلسالم كنفقة الزوج عىل زوجته وأبنائهام.
( )49املحىل باآلاار :اإلمام أبو حممد عيل بن أْحد بن حزم األندليس ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ،1
1425هـ2003/م 224/9 ،و.225
( )50صحيح مسلم :كتاب احلج ،باب حجة النبي ﷺ ،حديث رقم  ،1218ص.484
( )51صحيح البخاري :كتاب النكاح ،باب الوصاة بالنساء ،حديث رقم  ،5186ص .1026
( )52اجلامع ألحكام القرآن :أبو عبد اهلل حممد بن أْحد بن أيب بكر القرطبي(،ت ،)671:مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط 1427 ،1هـ2006/م.52/4.،
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وقد اعتنى املرشع اإلمارايت بحقوق الزوجني املشرتكة يف املادة ( )54من القانون،
جاء فيها " :احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني:
 .1حل استمتاع كل من الزوجني بالزوج اآلخر فيام أباحه الرشع.
 .2املساكنة الرشعية.
 .3حسن املعارشة وتبادل االحرتام والعطف ،واملحافظة عىل خري األرسة.
 .4العناية باألوالد وتربيتهم بام يكفل تنشئتهم تنشئة صاحلة".

املطلب الثالث
الضامنات الرشعية التي تسبق إيقاع الطالق
إن قرار الطالق ليس هو اخلاطر األول يف الرشيعة اإلسالمية ،وال جيعله احلل األول
ارشوهن بِا َْملعر ِ
ِ
وف ۚ َفإِ ْن
عند أول بادرة خالف ،بل كان النداء لألزواجَ " :و َع ُ ُ َّ ْ ُ
جي َع َل اهللُ فِ ِيه َخ ْ ًريا كَثِ ًريا" – سورة النساء آية ،-19
ك َِر ْهت ُُم ُ
َكْر ُهوا َش ْي ًئا َو َ ْ
وه َّن َف َع َس ٰى َأ ْن ت َ
إهنا دعوة لألزواج إىل حتكيم منطق العقل واملصلحة ،فعىل الزوج أن يكون واقعي ًا،
بحيث ال ينشد الكامل يف زوجه ،بل ينظر إىل ما فيها من حماسن ،إىل جوار ما يكون هبا
من عيوب ،فإن سخط منها خلق ًا ريض منها آخر ،استناد ًا إىل قوله ﷺ " :ال يفرك – أي
يبغض -مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق ًا ريض منها آخر"(.)53
والعالقة الزوجية كغريها من العالقات ،قد يطرأ عليها ما يعكر صفاءها لسبب من
األسباب ،وهلذا حرص اإلسالم عىل وحدة الزوجية ،وحث عىل توطيدها وتدعيمها،
لتحقيق الغاية املنشودة منها ،فإذا كانت هناك بوادر نزاع وخالف فإن اإلسالم يوجه
إىل كيفية التعامل مع هذا الطروء الذي إذا تفاقم فإنه ُّيدد الكيان األرسي ،فالبد من
دفعه بطريقة اإلصالح التي أرشد إليها القرآن الكريم ،يف اآليات الكريمة التالية من
( )53صحيح مسلم :كتاب الرضاع ،باب الوصية بالنساء ،حديث رقم  ،1469ص.586
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قوله تعاىل:
ِ
وه َّن ِيف ا َْمل َض ِ
اج ِع َو ْ ِ
 " َو َّالال ِيت َختَا ُف َ
وه َّن ۚ َفإِ ْن
ون ن ُُش َ
ارض ُب ُ
وه َّن َو ْاه ُج ُر ُ
وز ُه َّن َفع ُظ ُ
َان َع ِل  ايا كَبِ ًريا و َوإِ ْن ِخ ْفت ُْم ِش َق َ
َأ َط ْعنَك ُْم َف َال َت ْب ُغوا َع َل ْي ِه َّن َسبِ ًيال ۚ إِ َّن اهللَ ك َ
اق َب ْين ِ ِه َام
َفا ْب َع ُثوا َحك ًَام ِّم ْن َأ ْه ِل ِه َو َحك ًَام ِّم ْن َأ ْه ِل َها إِن ُي ِريدَ ا إِ ْص َال ًحا ُي َو ِّف ِق اهللُ َب ْين َُه َام ۚ إِ َّن ااهللَ ك َ
َان
َع ِل ًيام َخبِ ًريا" – سورة النساء آية 34و.-35
َاح َع َل ْي ِه َام َأن ُي ْص ِل َحا َب ْين َُه َام
وزا َأ ْو إِ ْع َر ً
 َوإِ ِن ا ْم َر َأ ٌة َخا َف ْت ِمن َب ْع ِل َها ن ُُش ًاضا َف َال ُجن َ
ص ْلحا ۚ والص ْلح َخري ۚ و ُأح ِرض ِ
الش َّح ۚ َوإِن ُ ْحت ِسنُوا َو َتت َُّقوا َفإِ َّن اهللَ َك َ
ت ْاألَن ُف ُس ه
ان
ُ ً
َ ه ُ ٌْ َ ْ َ
بِ َام َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ًريا" –سورة النساء آية -128
لقد رشع اإلسالم حلوالً ومعاجلات ودية لدفع أرضار الطالق يف احلاالت التالية:
أوالً :حالة النشوز:
عندما يشذ السلوك وتنحرف املعاملة ويبدو العصيان والتمرد من أحدمها ،يرسم
الرشع أسلوب ًا خاص ًا لعالج تلك املقدمات املفضية إىل الطالق ،ومها :النشوز والشقاق
سواء من الزوج أو الزوجة.
والنشوز بمعنى مترد وعصيان واستعالء أحد الزوجني عىل اآلخر ،واألرض الناشز
هي ما ارتفع عن األرض املستوية حمداة بروز ًا .وقد سوى القرآن الكريم بني الزوجني
بخصوص إمكان حدوث النشوز من كليهام يف اآليتني الكريمتني السابقتني من سورة
النساء (.)128،34
ويطرح النص القرآين حلني خمتلفني لعالج سلوك النشوز حسب جنس صاحب
النشوز ،فإن كانت املرأة هي املتمردة ،فإن أمام الزوج االاة بدائل إلمكان إصالحها،
تتمثل يف النصح واإلرشاد واملوعظة احلسنة كبديل أول ،فإذا مل تثمر فإن القرآن ينصح

118

26

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss76/2

??????? ??????? ??????? ????? ?? ????? ???? ??? ?????????? ??????? ??? ?? ?????? ????? ????? ??????? ?????? ?? ??????? ??????? ????

[د .مي سالم علي الشيخ]

بحل اان هو اهلجر يف املضجع ،ومن ام يأيت البديل األخري الذي يتمثل يف جلوء الزوج
إىل استعامل الرضب التأديبي ،الذي ال يرتك أار ًا عىل اجلسم وال يكون سبب ًا يف توسيع
شقة اخلالف بينهام.
أما طريقة التعامل مع نشوز الزوج فيبقى هو اآلخر أمر ًا داخلي ًا بينهام ،فدعت
الزوجني إىل القيام بالصلح بينهام.
واآليات القرآنية يف عالج النشوز ابتدأت بـ"ختافون" و "خفتم" ،سواء كان النشوز
من الزوجة أو الزوج ،وفيها داللة عىل اليقظة والوعي املبكر باألعراض األوىل
للخالف ،وهي إشارة إىل رضورة اإلرساع بالعالج عند جمرد خوف وقوع النزاع ،ال
بعد وقوعه بالوسائل املتبعة ،تبع ًا جلسامة املخالفة ولطبيعة الزوجة .والوسائل
املطروحة هي:
 -1الوعظ :هي الوسيلة األوىل لعالج حالة نشوز الزوجة ،وهو النصح واإلرشاد
بأسلوب رقيق ،وبصورة غري مبارشة ،وأن تكون مبارشة وأيض ًا برفق تام ،أو تكون
بليغة يقصد هبا وقفة مراجعة جادة لسلوك أحدث خل ً
ال متكرر ًا حيتاج إىل ضبط.
ومثال هلذا اللطف قول النبي ﷺ لزوجته عائشة ريض اهلل عنهام " :إين ألعلم إذا
كنت عني راضية وإذا كنت عيل غضبى ،قال :فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال :فإنك
تقولني :ال ورب حممد ،وإذا كنت عيل غضبى ،قلت :ال ورب إبراهيم ،قالت :قلت
أجل واهلل ما أهجر إال اسمك"(.)54
وعىل الزوج أن ال ينتقل إىل الوسيلة التالية إال بعد التأكد من عدم جدوى املوعظة
احلسنة والنصح اجلميل.
( )54البخاري :كتاب النكاح ،باب غرية النساء ووجدهن ،حديث رقم  ،5228ص .1035
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وه َّن ِيف ا َْمل َض ِ
اج ِع" واهلجر يف املضجع املقصود به
 -2اهلجر :قال تعاىلَ " :و ْاه ُج ُر ُ

عدم املضاجعة ،ال كام يفهمه البعض بأنه :عدم الكالم مع الزوجة ،أو ترك حجرة النوم
إىل حجرة أخرى ،أو ترك املنزل واخلروج منه ،فيضيع كل من فيه.
وهذا البديل يراه البعض أنه يمثل عقوبة نفسية جنسية للزوجة الناشز ،ترمي إىل
قهر املرأة ،وحماولة االستسالم ،إذ املضجع موضع اإلغراء واجلاذبية ،فإذا استطاع
الزوج أن يقهر دوافعه جتاه هذا اإلغراء فقد أسقط من يد زوجته الناشز أمىض أسلحتها
التي تعتز هبا ،عىل أن هناك أدب ًا معين ًا يف هذا اإلجراء وهو أال يكون هجر ًا ظاهر ًا أمام
األطفال يورث يف نفوسهم رش ًا وفساد ًا.
 -3الرضب :وهو املخرج األخري يف حالة التمرد واالستعالء ،بأن يلجأ الزوج إىل
استعامل الرضب غري املربح ،أي الرضب الذي ال يرتك أار ًا يف اجلسم فيكون مصحوب ًا
بعاطفة احلفاظ عىل الكيان األرسي من اهلالك ،ال الرضب الذي يوسع من هوة
اخلالف ،أو يكون لالنتقام واإليذاء فهو آخر احللول الثنائية ،وهذا الرضب ليس واجب ًا
رشعي ًا بل باإلمكان عدم اللجوء إليه.
وقد اتفق الفقهاء عىل أن ترك الرضب أفضل لقوله ﷺ " :ال ترضبوا إماء اهلل ،فجاء
عمر إىل رسول اهلل ﷺ فقال :ذئرن()55النساء عىل أزواجهن ،فرخص يف رضهبن،
فأطاف بآل رسول اهلل ﷺ نساء كثري يشكون أزواجهن ،فقال رسول اهلل ﷺ :لقد
أطاف بآل حممد نساء كثري يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم"(.)56
( )55ذئر :فزع وأنِف واجرتأ وغضب ،املرأة عىل بعلها :نشزت ،وهي ذائر وذئر ( .القاموس املحيط ،جمد الدين حممد
بن يعقوب الفريوزآبادي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1426 ،8هـ2005 /م باب الراء ،فصل الذال ص .)395
( )56فتح الباري برشح صحيح البخاري ،214/9 :سنن أيب داود :كتاب النكاح ،باب يف رضب النساء ،حديث
رقم  ،2146ص  ،244صححه األلباين يف صحيح أيب داود.
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قال احلافظ ابن حجر(:)57إن كان البد فليكن التأديب بالرضب اليسري بحيث ال
حيصل معه النفور التام ،فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل ،ومهام كان الوصول إىل
الغرض باإلُّيام ال يعدل إىل الفعل ،ملا يف وقوع ذلك من النفرة املضادة حلسن املعارشة
املطلوبة يف الزوجية ،إال إذا كان يف أمر يتعلق بمعصية اهلل .لذا يضع النص القرآين بديل
رضب الزوجة الناشز يف آخر قائمة احللول املمكنة إلهناء األزمة.
اضا
وزا َأ ْو إِ ْع َر ً
أما عالج نشوز الزوج :فقوله تعاىل" َوإِ ِن ا ْم َر َأ ٌة َخا َف ْت ِمن َب ْعلِ َها ن ُُش ً
ِ
الص ْل ُح َخ ْ ٌري" –سورة النساء آية .-128
َاح َع َل ْي ِه َام َأن ُي ْصل َحا َب ْين َُه َام ُص ْل ًحا ۚ َو ه
َف َال ُجن َ
فعندما يبدو من الزوج تباعد وجتاف عن زوجته من ترك مضاجعتها ،أو يقرص يف
نفقتها ،أو يشق عليها بالتكاليف ،أو عدم مؤانستها ،أو يستعيل عليها بنفسه ،أو يناهلا
باالحتقار ،وغري ذلك ،فاآلية الكريمة أرشدت إىل ذات الطريقة يف عالج حالة نشوز
الزوجة ،من كوهنا طريقة تتسم بالرسية والثنائية ،فقد نصح القرآن يف عالج كلتا
احلالتني ،بأن يكون عالج ًا داخلي ًا ،بدعوة الزوجني إىل اإلصالح بينهام ،والزوج العاقل
الكريم من يقدر سعي الزوجة إىل اإلصالح ،فيعيل من قدرها ،ويزيد من حمبتها ،ويرى
()58
فيها نفس ًا وفية ،وروح ًا نقية.
ومن ام يمكننا القول بأن اآللية املقرتحة يف اآلية إلهناء حالة مترد الزوج وعصيانه تتمثل
يف جهود متبادلة يبذهلا الزوجان إلهناء حالة التمرد بالصلح اجلميل ،والصلح خري.
ااني ًا :حالة الشقاق:
عند إخفاق آليات إصالح نشوز الزوجني ،يعني ذلك أن اخلالف قد استحكم
ويوشك أن ُّيدد الكيان األرسي ،فجاءت اآلية تستنهض املجتمع يف قوله تعاىلَ " :وإِ ْن
( )57فتح الباري برشح صحيح البخاري.214/9 :
( )58مصطفى عبد الواحد :األرسة يف اإلسالم  ،مكتبة املتنبي للطباعة والنرش ،العراق ،ط1972 /2م ،ص .97
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ِخ ْفت ُْم ِش َق َ
اق َب ْين ِ ِه َام " – سورة النساء آية  ،-35واجلمهور من العلامء عىل أن املخاطب
احلكام واألمراء( ،)59قال ابن العريب :واخلطاب يف" َفا ْب َع ُثوا "...للسلطان ال
للمتخاصمني( .)60فاآلية الكريمة تصور حالة استنفار ببعث احلكمني بالرشوط اآلتية:
أوالً :أن يكون صفة املبعواني " حك ًام " ،أي تتوافر فيهام مواصفات ومهارات
خاصة تؤهلهم لتحقيق أهداف تلك املهمة التي ابتعثوا ألجلها ،كوهنم من أهل العدالة
وحسن النظر والبرص بالفقه(.)61
ااني ًا :أن يكون العدد اانني ،واحد عن كل طرف من أطراف الشقاق.
االث ًا :أن يكونا من أهل الزوجني إن أمكن عىل سبيل الندب ال الوجوب ،فإن مل
يوجد من أهلهام من يصلح لذلك فريسل من غريمها عدلني عاملني ،قال ابن العريب:
األصل أن يكونا من األهل ،واحلكمة يف ذلك أن األهل أعرف بحال الزوجني وأقرب
إىل أن يرجع الزوجان إليهام( ،)62فاألقارب أعرف ببواطن األحوال ،وأطيب للصالح،
ونفوس الزوجني أسكن إليهام(.)63
رابع ًا :أن يكون لدى احلكمني النية الصادقة لإلصالح " ،إِن ُي ِريدَ ا إِ ْص َال ًحا " وتتحقق
بجواب الرشط " ُي َو ِّف ِق اهللُ َب ْين َُه َام" ،ومما يستدل به يف هذا املقام :ما روي عن عمر بن

اخلطاب ريض اهلل عنه أنه بعث حكمني للتوفيق بني زوجني ،وقد أفادا وقاال أهنام عجزا
( )59القرطبي :جامع األحكام الفقهية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1426 ،2هـ2005 /م.284/2،

( )60ابن العريب :أحكام القرآن ،أبوبكر حممد بن عبداهلل املالكي املعروف بابن العريب( ،ت،)543:دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط 1424 ،3هـ2003/م.539/1 ،
( )61القرطبي :جامع األحكام الفقهية ،املرجع السابق .284/2
( )62ابن العريب :أحكام القرآن ،املرجع السابق .542/1 ،
( )63اخلريش عىل خمترص سيدي خليل وهبامشه حاشية العدوي ،حممد اخلريش أبو عبد اهلل  -عيل العدوي ،املطبعة
الكربى األمريية ،مرص ،ط1317 ،2هـ.8/4 ،
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عن الوفاق ،فغضب وقال :كذبتام ،بل مل تكن لكام إرادة صادقة يف اإلصالح ،ولو كانت
لكام تلك اإلرادة لبارك اهلل سعيكام ،فإن اهلل سبحانه يقول " :إِن ُي ِريدَ ا إِ ْص َال ًحا ُي َو ِّف ِق اهللُ
َب ْين َُه َام" ،وكان األمر كام قال عمر .فخجل الرجالن وأعادا سعيهام بعاطفة ْحيدة وروح
جديدة ،فألقى اهلل سبحانه وتعاىل ما شاء من الوفاق بني الزوجني(.)64
موقف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت:
نحا املرشع اإلمارايت منحى رائد ًا يف احلفاظ عىل األرسة التي متثل املرتكز األسايس
اآلمن ألفرادها ،فحينام أعطى لكل من الزوجني طلب التفريق للشقاق ،فقد أحاطه
بجهات تتوىل اإلصالح – ما أمكن -ممثلة يف التوجيه األرسي ،يليه القايض الذي يقوم
بتعيني احلكمني من أهل الزوجني  ،وذلك وفق ًا لنصوص املواد القانونية اآلتية:
 املادة ( " :)16ال تقبل الدعوى أمام املحكمة يف مسائل األحوال الشخصية إالبعد عرضها عىل جلنة التوجيه األرسي ،ويستثنى من ذلك."........
 املادة ( " :)118إذا مل يثبت الرضر ،واستمر الشقاق بني الزوجني ،وتعذر عىلجلنة التوجيه األرسي والقايض اإلصالح بينهام ،عني القايض بحكم حكمني من
أهليهام إن أمكن.....وإال فيمن يتوسم فيه اخلربة والقدرة عىل اإلصالح".
 املادة ( " :)119عىل احلكمني تقيص أسباب الشقاق وبذل اجلهد لإلصالح بنيالزوجني."....
من النصوص القانونية السابقة ،نجد أن القانون قد أوجب عرض الدعاوى يف مسائل
األحوال الشخصية عىل جلنة التوجيه األرسي ،والتي تتوىل القيام بالصلح والتوفيق بني
( )64الغزايل :إحياء علوم الدين ،وهبامشه تعريف األحياء بفضائل اإلحياء واإلمالء يف إشكاالت اإلحياء
وعوارف املعارف ،تصوير مكتبة كرياطه فوترا  -سامراغ  -إندونيسيا.51 /2 ،
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الزوجني ،صيانة وحفاظ ًا عىل متاسك األرسة ،فإذا تعذر عىل اللجنة اإلصالح ،عرض
القايض الصلح مرة أخرى ،فإن عجزا ،يعني القايض حكمني من أهل الزوجني إن أمكن،
أو من غري األهل ممن يتوسم فيه القدرة عىل اإلصالح (م  ،)118وعىل احلكمني تقيص
أسباب الشقاق وبذل اجلهد لإلصالح بني الزوجني(م  ،)119فال يترسعان يف فصم عرى
الزوجية ،وعليهام مجع الطرفني يف جمالس عائلية مع من يقرر احلكامن رضورة حضوره من
األقارب وغريمها ،وذلك هبدف تقيص احلقائق ومل ِّ األرسة(.)65

املطلب الرابع
ضامنات ما بعد إيقاع الطالق

إن اإلسالم عندما أقر الطالق فقد صنفه بني األمور التي ندب إىل تركها ،ألن اهلل
سبحانه يبغضها ،فهو ليس العالج الفوري للمشكالت التي تعرتض احلياة الزوجية،
إنام رشع الطالق لرفع الرضر عن الزوجني ألن فيه تعطي ً
ال لسنة الزواج وإفساد ًا
للمصلحة ،واهلل تعاىل ال حيب املفسدين(.)66
فعندما يقع الطالق تظل املحاولة عىل إبقاء الرابطة الزوجية وفق ًا لألحكام الرشعية
التالية:
أوالً :االلتزامات املالية املرتتبة عىل الطالق:
إن اال لتزامات املالية املرتتبة عىل الطالق والتي يتحملها الزوج ،من نفقة العدة
واملسكن واملتعة وأجر الرضاعة واحلضانة ،ليقف هذا كله عثرة أمام الوقوع يف

( )65ينظر يف ذلك :املذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية اإلمارايت ص .217-212
( )66عبداهلل مرعي بن حمفوظ :حقوق وقضايا املرأة يف عاملنا املعارص ،مكتب عبداهلل مرعي بن حمفوظ  ،جدة ،ط
1996م ،ص.211
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الطالق( ،)67وهو ما أكدت عليه املذكرة اإليضاحية آنفة الذكر(.)68
ااني ًا :حق الرجعة:
اليعني الطالق فرقة هنائية ،وإنام هي فرقة مؤقتة إلعطاء فرصة املراجعة للطرفني،
حيث يراجع كل منهام نفسه بشأن هذه العالقة ،إذ احلياة الزوجية يف املفهوم اإلسالمي
حياة متجددة فيها حرارة العاطفة ودفء املودة ونعيم الرْحة.
واحلكمة من العدة :اهيئة الفرصة لكي يتمكن الزوج من املراجعة إضافة إىل التعرف
عىل براءة الرحم.
ويقسم الفقهاء الطالق من حيث إمكان الرجعة من عدمها إىل قسمني :طالق
رجعي ،وطالق بائن .فأما الطالق الرجعي فهو الطالق الذي يملك الزوج بعده أن
يعيد مطلقته إىل الزوجية ،دونام حاجة إىل عقد جديد أاناء العدة ،ودون توقف عىل رضا
املرأة( .)69وأن يف وجوب اعتداد املرأة املطلقة رجعي ًا يف بيت الزوجية إحيا ًء لضمري
الزوج فيندم عىل طالقه فريغب فيها ويؤلف اهلل بني قلبيهام فيرتاجعا .قال تعاىلَ " :ال
حي ِد ُ
ث َب ْعدَ َٰذل ِ َك َأ ْم ًرا " – سورة الطالق آية .-1
تَدْ ِري َل َع َّل اهللَ ُ ْ
فنظام الرجعة انفردت به الرشيعة اإلسالمية ،حرص ًا عىل إبقاء الكيان األرسي.
والطالق البائن نوعان( :)70طالق بائن بينونة صغرى ،وطالق بائن بينونة كربى.
( )67إن تبعات الطالق املالية تقف حجر عثرة عند ذوي الدخل املحدود فقط ،أما ذوو الدخول املتعددة فال
يكرتاون بتلك األعباء يف غياب الوازع الديني ،خصوص ًا أن القوانني يف تقديره لتلك االلتزامات املالية غري منصفة،
كام سيأيت تفصيله الحق ًا يف املبحث الثالث من هذا البحث.
( )68املذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية اإلمارايت ص .210
( )69بداية املجتهد .117/3 :روائع البيان تفسري آيات األحكام ،حممد عيل الصابوين ،مكتبة الغزايل ،دمشق ،ط
1400 ،3هـ1980/م.332/1 ،
( )70حاشية الدسوقي.385/2 :
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الطالق البائن بينونة صغرى :هو الطالق الذي ال يستطيع الزوج بعده إعادة مطلقته
إال بعقد ومهر جديدين.
والطالق البائن بينونة كربى :وهو الذي ال يملك فيه الزوج إعادة مطلقته؛ إال بعد
أن تتزوج بآخر زواج ًا صحيح ًا ،ام يفارقها أو يموت عنها ،وتنقيض عداها(.)71

املبحث الثالث
اآلاار املالية املرتتبة عىل الطالق
فرض اإلسالم التزامات مالية عند الطالق ،فبمجرد إيقاع الطالق( )72تنشأ تلك
االلتزامات املالية املتمثلة يف :نفقة العدة والسكنى واملتعة ونفقة األبناء ومؤخر الصداق
إن وجد ،وهذه التبعات املالية تأخذ يف جمملها طابع العقوبة ،ورفع الرضر عن املرضور
وفق ًا للقاعدة الفقهية الواردة يف حديث الرسول ﷺ " :ال رضر وال رضار"( ،)73كام
الق مر ِ
ساک بِ َم ْع ُروف َأ ْو
تان َفإِ ْم ٌ
أهنا ترسم صورة لإلحسان حتقيق ًا لقوله تعاىل " :ال َّط ُ َ َّ
يح بِإِ ْحسان" – سورة البقرة آية .-229
ت َْرس ٌ

وإلبراز تلك اآلاار قسمنا املبحث إىل املطالب التالية:

املطلب األول :حقوق الزوجة عند إيقاع الطالق.
املطلب الثاين :آاار الفرقة يف حقوق األوالد.
املطلب الثالث :دور القانون يف ْحاية املرأة واألبناء من الطالق.
( )71بداية املجتهد.70/2 :
( )72أرى أن االلتزامات املالية املرتتبة عىل الطالق ،تكون يف حالة الطالق دون مسوغ له ،أي أنه طالق تعسفي،
والقانون عندما أعطى للزوج احلق يف أن يرفع دعوى التطليق للرضر  - ،مع أنه يملك إيقاع الطالق بإرادته
املنفردة -عندما تكون الزوجة هي املتسببة يف الطالق ،ليتجنب حتمل تبعات الطالق .ونرى كذلك حتمل الزوجة
يف اخللع رد املهر املسمى.
( )73حديث حسن رواه ابن ماجه يف مسنده ،،حديث رقم  ،2341ص.784
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املطلب األول
حقوق الزوجة عند إيقاع الطالق
أوجب اإلسالم احلنيف عىل الزوج التزامات ماليه جتاه الزوجة عند الطالق تتمثل يف:
 -1نفقة العدة :معنى النفقة :يف اللغة :اسم من املصدر :نفق ،يقالَ :ن َف َقت الدراهم
َن ْفق ًا :أي نفدت ،ومجع النفقة :نِ َفاق ،مثل رقبة ورقاب ،وجتمع عىل نفقات ،ويقالَ :ن َف َق
اليش ُء َن ْفق ًا فني ،وأنفقته :أفنيته ،وأنفق املال رصفه ،ورجل منفاق :أي كثري النفقة،
والنفقة :ما أنفقت ،وما استنفقت عىل العيال وعىل نفسك(.)74

النفقة يف اصطالح الفقهاء :اختلفت آراء الفقهاء – رْحهم اهلل تعاىل – يف تعريف
النفقة ،منها:

()75

 هي الطعام والكسوة والسكنى(.)76
()77
 كفاية من يمونه خبز ًا و ُأدم ًا وكسوة وسكنى وتوابعها.
 ما به قوام معتاد حال اآلدمي دون رسف

()78

ولعل ما نص عليها الفقهاء من أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى ألهنا من
االحتياجات األساسية الدائمة املستمرة ،أما االحتياجات الطارئة كالعالج ،فقد
( )74ابن منظور؛ لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ،دار صادر ،بريوت ،باب القاف
فصل النون.358 /10 ،
( )75موضوع النفقة من املوضوعات التي اعتنى هبا الفقه قدي ًام وحديث ًا ،كام أن املحاكم تنشغل كثري ًا بمعاجلة قضايا
النفقة ومسائلها الشائكة حيث تتفاوت فيها أنظار القضاة كوهنا من املسائل املنوطة بالعرف.
) (76احلصكفي؛ حممد عالء ،الدر املختار رشح تنوير البصار  ،572/3دار الفكر ،بريوت1986 ،م.
( )77كشاف القناع عن متن اإلقناع ،للعالمة منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،عامل الكتب ،بريوت،
1403هـ1983 /م،460/5 ،
( )78الرشح الصغري عىل أقرب املسالك،الصاوي؛ وهبامشه حاشية الصاوي ،للعالمة أيب الربكات أْحد بن حممد
بن أْحد الدردير ،دار املعارف ،القاهرة.729/2 ،
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اختلف الفقهاء يف وجوهبا عىل الزوج قضاء ،عىل قولني:
القول األول :ذهب مجهور الفقهاء( )79إىل عدم وجوب امن الدواء وعدم وجوب
أجرة الطبيب عىل الزوج ،مستدلني بقوله تعاىل " :ل ِ ُين ِْف ْق ُذو َس َعة ِم ْن َس َعتِ ِه َو َم ْن ُق ِد َر
َع َل ْي ِه ِر ْز ُق ُه َف ْل ُين ِْف ْق ِممَّا َآتَا ُه اهللَُّ " – سورة الطالق آية  -7بأن اهلل تعاىل ألزم الزوج بالنفقة
املستمرة عىل زوجته ،وليست نفقة العالج داخلة حتتها؛ ألهنا من األمور العارضة .
()80

القول الثاين :ذهب الشوكاين إىل أن أجرة التطبيب وامن الدواء واجب يف مال
الزوج باملعروف ،واحتج بعموم النصوص الواردة بالنفقة ،وألن وجوب النفقة عليه
هي حلفظ صحتها والدواء من مجلة ما حتفظ به صحتها(.)81
واتفق الفقهاء عىل أن املطلقة طالق ًا رجعي ًا هلا النفقة من طعام وكسوة ،وكل ما
يلزمها ملعيشتها ،كام هلا السكنى أيض ًا ،سواء كانت حام ً
ال أو حائالً ،لبقاء آاار الزوجية
مدة العدة ،وملا يف منع النفقة إرضار بالنساء( .)82أما املعتدة من طالق بائن فقد اتفقوا
عىل وجوب النفقة والسكنى هلا إذا كانت حام ً
ال حتى تضع ْحلها ،قال تعاىلَ " :وإِن
وال ِ
ُن ُأ َ
ُوه َّن
ْحل َف َأ ِنف ُقوا َع َل ْي ِه َّن َحت َّٰى َي َض ْع َن َ ْ
ت َْ
ْح َل ُه َّن ۚ َفإِ ْن َأ ْر َض ْع َن َلك ُْم َفآت ُ
ك َّ
( )79حاشية ابن عابدين ،276/5 ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري  ،511/2 ،هناية املحتاج إىل رشح املنهاج
هبامشه حاشيتا الشربامليس والرشيدي ،شمس الدين حممد بن أْحد الرميل ،املطبعة البهية املرصية ،ط أوىل،
1403هـ ، 195/7 ،كشاف القناع عن متن اإلقناع .536/5
( )80بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين( ،ت ،)587بريوت ،دار الكتب
العلمية ،ط1406 ،2هـ1986/م ،20/4 ،حاشية الدسوقي  ،511/2رشح منتهى اإلرادات ،منصور بن يونس
البهويت ،حتقيق عبد اهلل الرتكي ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط أوىل1421 ،هـ.652/5 ،
( )81الشوكاين؛ حممد بن عيل بن حممد ،السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط ،1
1425هـ2004/م ،ص.460
( )82حاشية الدسوقي.418/2 ،
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ِ
ِ
رت ِض ُع َل ُه ُأ ْخ َر ٰى " – سورة
ارست ُْم َف َس ُ ْ
ُأ ُج َ
ور ُه َّن ۚ َو ْأ َمت ُروا َب ْينَكُم بِ َم ْع ُروف ۚ َوإن َت َع َ ْ
الطالق آية ،-6وإن كانت مرضع ًا فلها أجرة الرضاع(.)83
واختلفوا يف نفقة وسكنى املعتدة من طالق بائن إذا مل تكن حام ً
ال عىل االاة أقوال:
القول األول :أن هلا النفقة والسكنى ،وهو مذهب احلنفية(.)84
القول الثاين :أنه ال سكنى هلا وال نفقة وهو مذهب احلنابلة(.)85
القول الثالث :أن هلا السكنى وال نفقة هلا وهو قول املالكية والشافعية(.)86
وسبب اختالفهم ،اختالف الرواية يف حديث فاطمة بنت قيس ،ومعارضة ظاهر
الكتاب له ،فاستدل من مل يوجب هلا نفقة وال سكنى بام روي يف حديث فاطمة بنت
قيس أهنا قالت ":طلقني زوجي االا ًا عىل عهد رسول اهلل ﷺ فأتيت النبي ﷺ فلم
جيعل يل سكنى وال نفقة"(.)87
وأما الذين أوجبوا هلا السكنى دون النفقة فإهنم احتجوا بام جاء يف حديث فاطمة بنت
قيس وفيه :فقال رسول اهلل ﷺ " :ليس لك عليه نفقة " ،وأمرها بأن تعتد يف بيت ابن أم
ِ
ُوه َّن ِم ْن
مكتوم ومل يذكر فيها إسقاط السكنى ،فبقي عىل عمومه يف قوله تعاىلَ " :أ ْسكن ُ
ِ
وه َّن لِت َُض ِّي ُقوا َع َل ْي ِه َّن " – سورة الطالق آية،-6
َح ْي ُث َسكَنتُم ِّمن ُو ْجدك ُْم َو َال ت َُض هار ُ

وعللوا أمره عليه الصالة والسالم بأن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم بأنه كان يف لساهنا بذاء.
( )83ابن قدامة ،املغني  ،ص.2004
( )84البدائع .16 /4

( )85اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي( ،ت ،)885بيت
األفكار الدولية.1628 /1،
( )86حاشية الدسوقي ،515/2 ،املهذب .164/2
( )87صحيح مسلم :كتاب الطالق ،باب املطلقة االا ًا ال نفقة هلا ،حديث رقم ( ،)1480ص.596
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وأما الذين أوجبوا هلا السكنى والنفقة فصاروا إىل وجوب السكنى هلا بعموم قوله
ِ
ُوه َّن ِم ْن َح ْي ُث َسكَنتُم ِّمن ُو ْج ِدك ُْم " ،وصاروا إىل وجوب النفقة هلا
تعاىلَ " :أ ْسكن ُ
لكون النفقة تابعة لوجوب السكنى يف الرجعية واحلامل ،وباجلملة فحيث وجبت

السكنى يف الرشع وجبت النفقة ،وروي عن عمر أنه قال يف حديث فاطمة هذا :ال ندع
كتاب نبينا وسنته لقول امرأة ال ندري لعلها حفظت أو نسيت ،قال اهلل عز وجلَ " :ال
ني بِ َف ِ
()88
وه َّن ِم ْن ُب ُي ِ
اح َشة ُم َب ِّينَة " – سورة الطالق آية6
واهِ َّن َو َال َخي ُْر ْج َن إِ َّال َأ ْن َي ْأتِ َ
ُخت ِْر ُج ُ
وألنه معروف من سنته ﷺ أنه أوجب النفقة حيث جتب السكنى.

تقدير النفقة :يراعى يف تقدير نفقة املعتدة ما يراعى يف تقدير نفقة الزوجية من
أحكام ،أي أهنا مقدرة كزمن النكاح ()89فتقدر حسب يسار املطلق أو إعساره ،برصف
النظر عن حالة املطلقة املالية ،حتى ولو كانت غنية( ،)90كام تعترب دين ًا يف ذمة املطلق ال
تسقط إال باألداء أو اإلبراء ،قال تعاىل " :ل ِ ُي ِنف ْق ُذو َس َعة ِّمن َس َعتِ ِه ۚ َو َمن ُق ِد َر َع َل ْي ِه
رسا"
ِر ْز ُق ُه َف ْل ُي ِنف ْق ِممَّا آتَا ُه اهللُ ۚ َال ُي َك ِّل ُ
ف اهللُ َن ْف ًسا إِ َّال َما آت َ
َاها ۚ َس َي ْج َع ُل اهللُ َب ْعدَ ُع ْرس ُي ْ ً
– سورة الطالق آية ،-7وقول اجلمهور يف نفقة الزوجة :إهنا تصري دين ًا قوي ًا بمجرد
وجوهبا وامتناع الزوج عن أدائها إىل الزوجة ،فال يسقط إال باألداء أو اإلبراء كسائر
الديون ،وال يسقط بميض املدة( ،)91وحجتهم يف ذلك أن النفقة عوض ،وقد أوجبها
الشارع بمقتىض العقد ،وما قيل يف وجوهبا لقيام الزوجية ،يقال بوجوهبا يف احلاالت
( )88املرجع السابق ص .599
( )89مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،حممد بن حممد اخلطيب الرشبيني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط
1421هـ2000 /م.175/5 ،
( )90بدائع الصنائع  ،24/4املاوردي ،احلاوي الكبري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1414 ،1هـ1994 /م،
. 425/11
( )91رشح اخلريش ،199/4 ،مغني املحتاج ،176/5 ،املغني :ص .1991
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التي نص عليها الشارع عند الطالق.
 -2املتعة :ملا كان الطالق يشكل رضر ًا عىل املرأة هبدم احلياة األرسية ،فقد رتبت
الرشيعة اإلسالمية أار ًا ُّيدف إىل جرب هذا الرضر املعنوي واملادي واألديب -ما أمكن-،
احا َمجِ ًيال" – سورة األحزاب آية
رس ُح ُ
بترشيع املتعة .قل تعاىلَ " :ف َم ِّت ُع ُ
رس ً
وه َّن َ َ
وه َّن َو َ ِّ
 ،-49إذ إن مناط احلكم باملتعة هو الطالق ،ليجرب ولو جزء ًا من مجلة األرضار التي
منيت هبا الزوجة جراء طالقها.
إن متعة الطالق هي الصورة الرشعية والعالج الفقهي للتعويض عن الطالق
سوغ لألزواج تدمري األرس وتعريضها
التعسفي .وإن عدم تطبيقها يف بعض القوانني ّ
للضياع ،باختاذ قرار الطالق يف عدم وجود احلاجة إليه.
واملتعة يف اللغة :بضم امليم ،متعة املرأة :ما ُو ِص َلت به بعد الطالق( ،)92فاملتعة هي
قدر من املال يفرضه احلاكم مناسب ًا حلال الزوج والزوجة عند الفرقة يف حاالت معينة،
يض ًة ۚ
وه َّن َأ ْو َت ْف ِر ُضوا َهل ُ َّن َف ِر َ
َاح َع َل ْيك ُْم إِن َط َّل ْقت ُُم الن َِّسا َء َما َمل ْ َمت َ هس ُ
قال تعاىلَّ " :ال ُجن َ
َاعا بِا َْملعر ِ
وم ِّتعوهن َع َىل ا ُْمل ِ
ني" –
وف ۚ َح  اقا َع َىل ا ُْمل ْح ِسن ِ َ
وس ِع َقدَ ُر ُه َو َع َىل ا ُْمل ْق ِ ِرت َقدَ ُر ُه َمت ً
َ َ ُ ُ َّ
ُْ
سورة البقرة آية .-236

ويف االصطالح :عرفها الشافعية بأهنا :مال جيب عىل الزوج دفعه المرأته املفارقة يف
احلياة بطالق وما يف معناه برشوط(.)93
وعرفها املالكية بأهنا :ما يعطيه الزوج لزوجته املطلقة ،زيادة عىل الصداق جلرب
خاطرها بحسب ماله يف القلة والكثرة(.)94
( )92القاموس املحيط :باب العني ،فصل امليم ،ص.762
( )93مغني املحتاج .398/4 ،
( )94الرشح الكبري بحاشية الدسوقي.425/2 ،
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حكمها :ذهب احلنفية إىل وجوب املتعة عىل من طلق قبل الدخول يف نكاح ال تسمية
فيه و ال فرض بعده ،وكذلك من طلق قبل الدخول يف نكاح ال تسمية فيه وإنام فرض
بعده( ،)95بمعنى أن اإلمام أبا حنيفة يقول بوجوب املتعة عىل من طلق قبل الدخول ومل
يفرض هلا صداق ًا مسمى.
وذهب املالكية إىل أن املتعة مندوب إليها لكل مطلقة طالق ًا بائن ًا إال املختلعة ،لقوله
ني" – سورة
ني" – سورة البقرة آية َ " ،-236ح  اقا َع َىل ا ْمل َّت ِق َ
تعاىلَ " :ح  اقا َع َىل ا ُْمل ْح ِسن ِ َ
البقرة آية  ،-241إذ إن تقييد األمر يف املتعة بالتقوى واإلحسان دليل عىل عدم وجوهبا
والواجبات ال تتقيد هبام(.)96
بينام يرى الشافعية وجوب املتعة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله ال بسبب
الزوجة  ،أما إذا كانت الفرقة منها أو بسببها فال متعة هلا ،سواء كانت قبل الدخول أم
بعده ،ألن املهر يسقط بذلك ،هذا القول يف اجلديد ،أما يف القديم :المتعة هلا
الستحقاقها املهر )97(.وإشاعة حكمها ليعرفن ذلك ( ،)98قال تعاىل " :ول ِ ْلم َط َّل َق ِ
ات
َ ُ
متَاع بِا َْملعر ِ
ني"– سورة البقرة آية  ،-241ومل جتب ملطلقة قبل
وف ۚ َح  اقا َع َىل ا ُْملت َِّق َ
َ ٌ ُْ
الدخول سمى هلا مهر ًا ،فيكتفى بنصف املهر .جاء يف املهذب( :)99إذا طلقت املرأة فال
خيلو إما أن يكون قبل الدخول أو بعده ،فإن كان قبل الدخول ومل يفرض هلا مهر فلها
وه َّن َأ ْو َت ْف ِر ُضوا َهل ُ َّن
َاح َع َل ْيك ُْم إِن َط َّل ْقت ُُم الن َِّسا َء َما َمل ْ َمت َ هس ُ
املتعة ،لقوله تعاىلَّ " :ال ُجن َ
َاعا بِا َْملعر ِ
يض ًة ۚ وم ِّتعوهن َع َىل ا ُْمل ِ
وف ۚ َح  اقا َع َىل
وس ِع َقدَ ُر ُه َو َع َىل ا ُْمل ْق ِ ِرت َقدَ ُر ُه َمت ً
َف ِر َ
َ َ ُ ُ َّ
ُْ
( )95املبسوط61/6 :
( )96بداية املجتهد.183/3 ،
( )97مغني املحتاج .399 – 398/4 ،
( )98بداية املجتهد.81-80/2 :
( )99املهذب.220/4 ،
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ني" – سورة البقرة آية  ،-236إذ قلت الرغبة فيها بالطالق فوجب هلا املتعة،
ا ُْمل ْح ِسن ِ َ
وإن فرض هلا املهر مل جتب املتعة.
وذهب احلنابلة( )100إىل وجوب املتعة لكل زوجة طلقت قبل الدخول وقبل أن
وه َّن " ،وال يعارضه قوله تعاىلَ " :ح  اقا َع َىل
يفرض هلا مهر ،لآلية السابقةَ " :و َم ِّت ُع ُ
ني" ،ألن أداء الواجب من اإلحسان لتطييب خاطر املرأة وختفيف آالمها،
ا ُْمل ْح ِسن ِ َ
وإلجياد املودة الباعثة عىل العودة إىل الزوجية.
مقدارها :املراد باملتعة يف الطالق هي الكسوة أو املال الذي يعطيه الزوج للمطلقة
زيادة عىل الصداق ،ومل يرد نص يف تقديرها ،واملفتى به عند احلنفية والشافعية( ،)101أن
يقدرها القايض باجتهاده حسب ما يليق بحال الزوجني من يسار وإعسار ونسب
وصفات ،لقوله تعاىل " :وم ِّتعوهن َع َىل ا ُْمل ِ
وس ِع َقدَ ُر ُه َو َع َىل ا ُْمل ْق ِ ِرت َقدَ ُر ُه" ،إال أن املالكية
َ َ ُ ُ َّ
واحلنابلة( )102ذهبوا إىل اعتبار حال الزوج يسار ًا أو إعسار ًا يف تقدير املتعة ،قال تعاىل:
َاعا بِا َْملعر ِ
" وم ِّتعوهن َع َىل ا ُْمل ِ
ني"
وف ۚ َح  اقا َع َىل ا ُْمل ْح ِسن ِ َ
وس ِع َقدَ ُر ُه َو َع َىل ا ُْمل ْق ِ ِرت َقدَ ُر ُه َمت ً
َ َ ُ ُ َّ
ُْ
– سورة البقرة آية  ،-236إذ اآلية ترصح أن املتعة عىل حسب حال الزوج.
وأرى :أن تقدير املتعة يعترب فيه حال الزوج عند اإلعسار ،ألنه ال يمكن أن حيمل
ف اهللُ َن ْف ًسا
ما ال يستطيع ،قال تعاىلَ " :و َمن ُق ِد َر َع َل ْي ِه ِر ْز ُق ُه َف ْل ُي ِنف ْق ِممَّا آتَا ُه اهللُۚ َال ُي َك ِّل ُ
َاها" – سورة الطالق آية ، -7أما عند يساره فيعترب حال الزوجة كذلك ،من
إِ َّال َما آت َ

يسار ونسب وصفات( ،)103كام ذكره الشافعية ،وعىل القايض أن يراعي ظروف الطالق
( )100كشاف القناع 157/5 ،وما بعدها.
( )101حاشية ابن عابدين ،336/2 ،هناية املحتاج.359/6 ،
( )102حاشية الدسوقي ،425/2،كشاف القناع.158/5 ،
( )103وما تتبوأ من مكانة اجتامعية ،ومؤهالت علمية ،ومناصب املسئولية وصناعة القرار ،ونحوه.
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ودوافعه ومدى اإلساءة واألرضار األدبية التي حلقت الزوجة ،ومدة الزوجية
ومشاركتها يف بناء دخل األرسة ،فال حد ألعالها ،بل ألدناها ،حتى تتحقق الغاية التي
رشعت من أجلها.
احلكمة من ترشيعها :مما تقدم يف حكم املتعة رأينا أن من الفقهاء من قال بوجوهبا،
ومنهم من قال باستحباهبا ،إذا كانت الفرقة بسبب الزوج ،وال متعة يف كل فراق ختتاره
املرأة أو تسعى إليه ،بأن كان الطالق بسببها ،وكذلك يف املختلعة.
فحينام يتعسف الزوج يف طالق زوجته دون ما سبب ،فإنه ال مناص من تكليفه
بالتزامات جترب ما حلق الزوجة من رضر مادي ومعنوي ،فهي بمثابة التعويض عام
أصاهبا من إيالم ،كام أن املتعة متثل عون ًا عاج ً
ال هلا عىل مواجهة الظروف التي فوجئت
هبا ،وبوغتت ،بعد أن كانت يف مأمن ،فتتدبر باملتعة أمرها.وذكر أن احلسن بن عيل ريض
اهلل عنه متع إحدى زوجاته بعرشين ألف درهم ،وقيل بعرشة آالف درهم ،فقالت:
متاع قليل من حبيب مفارق ،فراجعها(.)104
 -3السكنى :يف اللغة :اسم مصدر من السكن ،وهو القرار يف املكان املعد لذلك،
واملسكن بفتح الكاف وكرسها:املنزل والبيت ،واجلمع مساكن( ،)105واصطالح ًا :هي
املكث يف مكان عىل سبيل االستقرار والدوام(.)106
واحلاج ة إىل املسكن يأيت يف مرتبة الرضوريات ،فاملسكن أحد الوسائل املؤدية إىل
( )104البداية والنهاية ،أبو الفداء احلافظ ابن كثري( ،ت 774هـ) ،مكتبة املعارف ،بريوت ،ط
1314هـ1992/م ،38/8 ،روائع البيان تفسري آيات األحكام من القرآن ،حممد عيل الصابوين ،مكتبة الغزايل،
دمشق ،مؤسسة مناهل العرفان ،بريوت ،ط1400 ،3هـ1980 /م.376/1.
( )105خمتار الصحاح :حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،مكتبة لبنان ،بريوت ،ط1986م ،باب السني،
ص.129
( )106الرسخيس :املبسوط.160/8 ،
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حفظ النفس ،فنوم اإلنسان يف العراء يعرض النفس والعرض واملال إىل اخلطر ،فاألمر
ني بِ َف ِ
وه َّن ِمن ُب ُي ِ ِ
اح َشة هم َب ِّينَة ۚ َوتِ ْل َك
واه َّن َو َال َخي ُْر ْج َن إِ َّال َأن َي ْأتِ َ
يف قوله تعاىلَ " :ال ُخت ِْر ُج ُ
حي ِد ُ
ث َب ْعدَ َٰذل ِ َك
ُحدُ و ُد اهللِۚ َو َمن َي َت َعدَّ ُحدُ و َد اهللِ َف َقدْ َظ َل َم َن ْف َس ُه ۚ َال تَدْ ِري َل َع َّل اهللَ ُ ْ

َأ ْم ًرا" – سورة الطالق آية  ،-1دليل عىل وجوب السكنى للمطلقة ،وإضافة البيوت

إليهن لتأكيد النهي عن إخراجهن(.)107
ِ
ِ
ِ
ِ
وه َّن لِت َُض ِّي ُقوا
ُوه َّن م ْن َح ْي ُث َس َكنْت ُْم م ْن ُو ْجدك ُْم َو َال ت َُض هار ُ
ويف قوله تعاىلَ " :أ ْسكن ُ
وال ِ
ُن ُأ َ
ْح َل ُه َّن ۚ َفإِ ْن َأ ْر َض ْع َن َلك ُْم
ْحل َف َأن ِْف ُقوا َع َل ْي ِه َّن َحت َّٰى َي َض ْع َن َ ْ
ت َْ
َع َل ْي ِه َّن ۚ َوإِ ْن ك َّ
ِ
ِ
رت ِض ُع َل ُه ُأ ْخ َر ٰى" –
َفآت ُ
ارست ُْم َف َس ُ ْ
ُوه َّن ُأ ُج َ
ور ُه َّن ۚ َو ْأ َمت ُروا َب ْينَك ُْم بِ َم ْع ُروفۚ َوإ ْن َت َع َ ْ

سورة الطالق آية – 6جعل االعتبار يف السكن بالزوج يف اليرس والعرس ،وال تلحقوا
هبن رضار ًا يف النفقة والسكن " وال تضاروهن" فتلجئوهن إىل اخلروج من املسكن ،أو
التنازل عن النفقة بسبب املامرسات والترصفات املؤدية إىل التضييق ،بأن السكنى حق
هلل تعاىل فال جيوز ألحد إسقاطه ال بعوض وال بغريه(.)108
موقف املرشع اإلمارايت من حقوق الزوجة إار الطالق :نصت املادة ( )63من قانون

األحوال الشخصية اإلمارايت أن النفقة تشمل":تشمل النفقة الطعام والكسوة
واملسكن والتطبيب واخلدمة للزوجة إن كانت ممن ختدم يف أهلها وما تقتضيه العرشة
الزوجية باملعروف.
يراعى يف تقدير النفقة سعة املنفق وحال املنفق عليه والوضع االقتصادي زمان ًا
ومكان ًا عىل أال تقل عن حد الكفاية".
( )107تفسري أيب السعود ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم ،أبو السعود حممد بن حممد العامدي،
(ت951هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،تصوير الطبعة املرصية160/8 ،
( )108البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،زين الدين ابن نجيم احلنفي ،ط دار الكتب العربية.210/4 ،
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جاء يف املذكرة اإليضاحية( )109أن النفقة هي كل ما حيتاج إليه عادة من الطعام
والكسوة واملسكن والدواء والركوب واخلدمة حسب املتعارف عليه يف جمتمع املنفق
عليه إلقامة أوده وسد عوزه يف غذائه ويف ملبسه ومسكنه.
والعرف حيكم بتوابع أخرى للنفقة كنفقات الوالدة وما تتقوى به املرأة أاناء احلمل
وبعد الوالدة.
نالحظ بحبوحة النفقة يف القانون اإلمارايت حيث قد أدخل يف مفردااها :التطبيب
والركوب واخلدمة وما تعارف عليه يف جمتمع املنفق.
وقد أخذ القانون باعتبار سعة املنفق وحال املنفق عليه يف تقدير النفقة ،عىل أال تقل
عن حد الكفاية لتأمني ما يلزم للمنفق عليه حسب الوضع االقتصادي زمان ًا ومكان ًا.
ويف نفقة املطلقة :جاء نص املادة ( )69تنص عىل " :جتب النفقة والسكنى للمعتدة
من طالق رجعي ،واملعتدة من طالق بائن وهي حامل،كام جيب للمعتدة من طالق
بائن وهي غري حامل السكنى فقط" .إذ أوجبت النفقة للمعتدة من طالق رجعي
واحلامل املطلقة طالق ًا بائن ًا ،أما املطلقة غري احلامل طالق ًا بائن ًا فال جتب هلا النفقة وجتب
هلا السكنى.
ويف استحقاق املطلقة للمتعة :نصت املادة ( )140عىل أنه " :إذا طلق الزوج زوجته
املدخول هبا يف زواج صحيح بإرادته املنفردة وبغري طلب منها استحقت متعة غري نفقة
العدة بحسب حال الزوج وبام ال جياوز نفقة سنة ألمثاهلا ،وجيوز للقايض تقسيطها
حسب يسار الزوج وإعساره ،ويراعى يف تقديرها ما أصاب املرأة من رضر".
وقد أخذ القانون برأي الشافعية واملالكية يف غري املشهور واحلنابلة يف رواية أهنا جتب
( )109املذكرة اإليضاحية ص  ( 141-135بترصف ).
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للمطلقة بعد الدخول ،إذا طلقها الزوج بإرادته املنفردة ودون طلب منها.

()110

نجد يف النص السابق إنصاف القانون اإلمارايت للمرأة التي مل تطلب الطالق ،بل إن
الزوج أوقع الطالق عليها بإرادته املنفردة ،مما يلحق هبا رضر الطالق ،فألزم الزوج بمتعة
الطالق التي تقدر بام ال جياوز نفقة سنة ألمثاهلا ،إضافة إىل نفقة العدة ،وما يتم تقديره
لألرضار التي حلقتها من الطالق ،وهو ما يسمى بالطالق التعسفي .وهو ما أكدته املذكرة
اإليضاحية بقوهلا :واعترب القانون أن املتعة هي التعويض عن الطالق التعسفي حتى ال
جيمع بني التعويض واملتعة مع ًا ،وأن تقديرها مرتوك للقايض بام ال جياوز نفقة سنة ألمثاهلا،

مراعي ًا ما أصاب املرأة من رضر،إذا كان الطالق لغري سبب مرشوع (.)111

املطلب الثاين
آاار الفرقة يف حقوق األوالد

إن قرار الطالق التعسفي يفقد األبناء اإلحساس باألمان ،حيث يشعرون أن الكبار
فقدوا القدرة عىل إدارة احلياة األرسية بنجاح .وإزاء القرار املتخذ يف شأن األرسة ،فقد
أوجب اهلل تعاىل عىل األب حقوق ًا ألوالده تتمثل يف :أجرة الرضاع واحلضانة ،وأجرة
مسكن احلضانة ،وأجرة خادم ،ونفقة معيشة.
أوالً :أجرة الرضاع:
الرضاع لغة :بكرس الراء وفتحها ومثله الرضاعة من رضع يرضع ،وهي اسم من
اإلرضاع ،وامرأة مرضع ومثلها مرضعة ،وهو مص الثدي والرضع(.)112

( )110املرجع السابق ص .242
( )111املرجع السابق ،نفس املوضع.
( )112لسان العرب ،125/8 :ينظر خمتار الصحاح :حرف الراء (رضع) ،ص. 722
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ورشع ًا :اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها يف جوف طفل برشوط

()113

والرضاعة أوىل مقومات احلياة األوىل ،وهي حق من حقوق األبناء عىل والدُّيم،
فتجب نفقة اإلرضاع عىل األب( ،)114وجتب الرضاعة عىل األم ديانة()115حفاظ ًا عىل
ني ك ِ
َام َل ْ ِ
ات ُي ْر ِض ْع َن َأوال َد ُه َّن َح ْو َل ْ ِ
ني َملِ ْن َأ َرا َد َأن
حياة املولود ،لقوله تعاىلَ " :وا ْل َوالِدَ ُ
ود َله ِر ْز ُقهن و ِكسو ُاهن بِا َْملعر ِ
ِ
ِ
ف َن ْف ٌس إِالَّ ُو ْس َع َها الَ
اع َة َو َ
وف الَ ُت َك َّل ُ
الر َض َ
عىل ا َْمل ْو ُل ُ
ُ َّ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ
ُيت َّم َّ
ت َُض َّآر َوالِدَ ٌة بِ َو َل ِد َها َوالَ َم ْو ُلو ٌد َّل ُه بِ َو َل ِد ِه " – سورة البقرة آية  ، -233فإرضاع املولود
واجب عىل األم ،زوجة أو مطلقة ،وتسأل عنه أمام اهلل تعاىل؛ إذا ترضر املولود من
امتناع أمه عن إرضاعه دون عذر كمرض ونحوه .ويف املقابل عىل األب وحده أجرة
الرضاعة عىل التفصيل التايل يف أقوال الفقهاء:
ذهب احلنفية إىل عدم استحقاق األم أجرة الرضاعة حال قيام الزوجية ،وكذلك أاناء
العدة من طالق رجعي أو بائن ،كام يراه البعض من فقهاء احلنفية ،لوجوب النفقة عىل
الزوج يف هاتني احلالتني ،فال جتتمع عليه نفقتان يف آن واحد ،نفقة وأجرة رضاع(،)116
وذهب املالكية إىل عدم استحقاقها لألجرة باإلرضاع إذا كانت األم ممن يرضع مثلها(.)117
وقال الشافعية واحلنابلة :إن لألم إن كانت يف عصمة األب طلب أجرة املثل
باإلرضاع(.)118

( )113حاشية ابن عابدين ،403/2 :هناية املحتاج.172/7 :
( )114هناية املحتاج 221/7 :وما بعدها.
( )115حاشية ابن عابدين.675 /2 :
( )116املرجع السابق نفس املوضع.
( )117حاشية الدسوقي.526 /2 :
( )118هناية املحتاج ،222/7 :املغني.2012 :
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وقد اتفق الفقهاء عىل أن مدة استحقاق الرضاع هي حوالن فقط( ،)119لقوله تعاىل:
ِ
َام َل ِ ِ
ات ير ِضعن َأوالدهن حو َل ِ ِ
ِ
اع َة" ،وال جيوز منع
الر َض َ
" َوا ْل َوالدَ ُ ُ ْ ْ َ
ني َمل ْن َأ َرا َد َأن ُيت َّم َّ
ني ك ْ
َ ُ َّ َ ْ ْ
األم من إرضاع ولدها إرضار ًا هبا ،قال تعاىل " :الَ ت َُض َّآر َوالِدَ ٌة بِ َو َل ِد َها " ،وتُقدَّ م األم
ات ُي ْر ِض ْع َن َأوال َد ُه َّن
يف اإلرضاع عىل غريها باتفاق الفقهاء ،لقوله تعاىلَ " :وا ْل َوالِدَ ُ
ني ك ِ
َام َل ْ ِ
َح ْو َل ْ ِ
ني" ،فيام إذا أرضعت ولدها دون أجر ،أو مل تطلب أكثر من أجر مرضعة
أخرى ،أما يف حالة ما إذا طلبت األم األجر ،يف حني وجدت متربعة باإلرضاع ،أو إذا

طلبت أجر أكثر من املرضعة،؛ فإن األم أحق من غريها بأجر املثل ،عند املالكية
واحلنابلة( )120إلطالق اآلية " :الَ ت َُض َّآر َوالِدَ ٌة بِ َو َل ِد َها " ،كون األم أكثر شفقة وحنان ًا
عىل ولدها من غريها.

يف حني يرى احلنفية(- ،)121فيام تقدم -تقديم األجنبية عىل األم رفق ًا باألب ،لقوله
تعاىل ":الَ ت َُض َّآر َوالِدَ ٌة بِ َو َل ِد َها َوالَ َم ْو ُلو ٌد َّل ُه بِ َو َل ِد ِه " ،دفع ًا للرضر عنه بإلزامه أكثر من
أجرة األجنبية.

وأرى أن يكون ذلك يف حالة إعسار األب ال يف يساره ،إذ تقدم األم عىل غريها يف
اإلرضاع ،لوفور شفقتها وحناهنا ورعايتها لطفلها من غريها.
وقد أوجب القانون اإلمارايت عىل األب حتمل تكاليف إرضاع ابنه يف املادة ()79
التي تنص عىل " :جتب عىل األب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر عىل األم إرضاعه
ويعترب ذلك من قبيل النفقة".
أجرة احلضانة :احلضانة يف اللغة :بفتح احلاء وكرسها -والفتح أشهر -مصدر
( )119حاشية ابن عابدين ،931 /2 :حاشية الدسوقي ،503 /2 :املهذب ،583/4املغني .1975
( )120املدونة ،100/5 :املغني :ص .2012
( )121تبيني احلقائق .63/3
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حضنت الصغري حضانة ،حتملت مؤونته وتربيته ،مأخوذة من احلضن-بكرس احلاء-
وهو اجلنب ،ألن احلاضنة تضم الطفل إىل جنبها(.)122
ويف اصطالح الفقهاء تعني القيام برتبية الصغري ورعاية شؤونه من مطعم وملبس
وتنظيف وحفظ يف سن معينة ممن له احلق يف ذلك رشع ًا( .)123وتنتهي احلضانة بالتمييز،
وأما بعده إىل البلوغ فتسمى كفالة(.)124
وجاء تعريف احلضانة يف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت رقم ( )28لسنة
 2005يف املادة (" :)142احلضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بام ال يتعارض مع حق
الويل يف الوالية عىل النفس".
وللفقهاء آراء يف وجوب األجرة عىل احلضانة:
ذهب املالكية إىل أنه ال أجرة عىل احلضانة ،وهو قول مالك الذي رجع إليه(.)125
ويرى الشافعية واحلنابلة( )126إىل أن احلاضنة هلا احلق يف طلب أجرة عىل احلضانة،
سواء أكانت أم ًا أم غريها.
وذهب احلنفية إىل عدم استحقاق احلاضنة أجرة عىل احلضانة إذا كانت زوجة أو
أاناء العدة من طالق رجعي أو بائن ،الستحقاقها النفقة ،فال جتتمع نفقتان ،وهو ما
( )122املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري :أْحد بن حممد بن عيل الفيومي املقرئ ،مكتبة لبنان 1987م .مادة
(حضن) – القاموس املحيط .1563/1
( )123البحر الرائق ،179/ 4ابن عابدين ،حاشية رد املحتارعىل الدر املختار –252/5 ،الرشح الكبري ،526/2
مغني املحتاج.191/5 ،
( )124مغني املحتاج  ، 592 /3البحر الزخار . 284 /4
( )125جواهر اإلكليل عىل خمترص خليل :صالح عبد السميع اآليب األزهري ،املكتبة الثقافية ،بريوت ،ط(بدون)،
،410/1
( )126مغني املحتاج  ،592 /3كشاف القناع .496/5
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قيل يف أجرة الرضاعة .أما بعد االنتهاء من العدة فتستحق أجرة احلضانة ،إضافة إىل
أجرة اإلرضاع ونفقة الولد وخادم ،إن احتاج املحضون إىل خدمته .وأجرة احلضانة
دين يف ذمة األب املعرس إىل وقت اليسار ،ال يسقط إال باألداء أو اإلبراء.

()127

ونص القانون اإلمارايت عىل أجرة احلضانة يف املادة ( " :)3/148ال تستحق
احلاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة أليب املحضون أو معتدة تستحق يف عداها نفقة
منه ".أخذ ًا برأي املذهب احلنفي.
االث ًا :أجرة مسكن احلضانة:
املسكن يشمل :البيت ومتاعه ومرافقه من امن املاء ودهن املصباح ونحوها بحسب
العرف .وقد اتفق فقهاء األحناف عىل املختار ،وفقهاء املالكية عىل املشهور يف املذهب،
من وجوب أجرة مسكن احلضانة عىل األب أو من تلزمه نفقة املحضون ،إن مل يكن له
مال.

()128

واألصل أن مسكن الزوجية هو مسكن احلضانة عند قيام الزوجية ،أو أاناء العدة
من طالق رجعي أو بائن ،أما بعد الطالق فإن مسكن احلضانة جزء من النفقة الواجبة
عىل األب ،ويلزم هبا ،فاإليواء رضورة حياتية.
وقد تعرض القانون اإلمارايت ملسكن املحضون يف املادة ( )2/148عىل أنه ":جيب
عىل من يلزم بنفقة املحضون أجرة مسكن حاضنة إال إذا كانت احلاضنة متلك مسكن ًا
تقيم فيه أو خمصص ًا لسكناها".
أجرة اخلادم :اتفق الفقهاء عىل وجوب أجرة للخادم إذا احتاج الصغري إليه ،ألنه
( )127البحر الرائق.220/4 ،
( )128حاشية ابن عابدين.261/5 ،
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من لوازم املعيشة ،ال سيام عندما يكون األب مورس ًا.

()129

خامس ًا :نفقة املعيشة:
إن نفقة املعيشة تعني :كل ما ينفقه اإلنسان عىل عياله ،من طعام وكسوة وغطاء
ودهن وصابون وعالج ونحوه ،وقد اتفق الفقهاء عىل أنه إذا كان األب موجود ًا
ومورس ًا أو قادر ًا عىل الكسب فعليه وحده نفقة أوالده ،ال يشاركه فيها أحد ،لقوله
ود َله ِر ْز ُقهن و ِكسو ُاهن بِا َْملعر ِ
عىل ا َْملو ُل ِ
ف َن ْف ٌس إِالَّ ُو ْس َع َها" –
وف الَ ُت َك َّل ُ
ُ
تعاىلَ " :و َ ْ
ُ َّ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ

سورة البقرة آية  ،-233الذي يفيد حرص النفقة فيه ،وألهنم جزء منه فنفقتهم

وإحياؤهم كنفقة نفسه(.)130
وقد أكدت املادة ( )1/78من القانون اإلمارايت عىل أن نفقة الولد جتب عىل األب،
إذ جاء فيها " :نفقة الولد الصغري الذي ال مال له عىل أبيه".......

املطلب الثالث
دور القانون يف ْحاية املرأة واألوالد من الطالق
إن من السياسة الرشعية تدخل ويل األمر يف حتقيق ما يصلح الرعية ودفع املفاسد
واألرضار عنها ،تلبية ملقاصد الرشيعة يف حفظ الكيان األرسي ،تبع ًا للتغري يف الظروف
املعيشية وأسلوب احلياة املتجددة ،أضف إىل ذلك ضعف الوازع الديني ،وذهاب
مكارم األخالق.
يقول ابن القيم :إن السياسة العادلة ال ختالف الرشيعة الكاملة ،بل هي جزء من
أجزائها وباب من أبواهبا ،واهلل تعاىل مل حيرص طرق العدل وأدلته وأماراته يف نوع واحد،
( )129املغني ص  ،1995البحر الرائق ،180/4 ،حاشية الدسوقي  ،523/2مغني املحتاج .183/5
( )130املغني ص ،1995البحر الرائق.218/4 ،
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بل بني بام رشعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل وقيام الناس بالقسط ،فأي طريق
استخرج هبا احلق ومعرفة العدل؛ وجب احلكم بمقتضاها وموجبها ،والناس ال
يستقيم أمرهم إال بإحداث قوانني ينتظم هبا مصاحلهم ،بتقصريهم يف فهم الرشيعة
وتطبيقها(.)131
وجيب عىل القانون أن يواجه مشكلة الطالق مواجهة عملية واقعية ،فيصيغ هلا
التنظيامت القانونية ،بام ينظم أوضاعها ويضمن معاجلة آاارها النامجة عنها.

( )131ابن القيم :إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية أبو عبد اهلل،
(ت751:هـ) ،املحقق :مشهور بن حسن آل سلامن أبو عبيدة ،دار ابن اجلوزي ،الرياض ،ط  1423 ،1هـ،
.513/6
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اخلامتة
النتائج والتوصيات
النتائج:
 الطالق منبع شقاء األرسة ،وقد تكفلت الرشيعة اإلسالمية بسعادة الناس،
فهي بأصوهلا تسع األمم ،متى عرفت مقاصدها وطبقت قواعدها.
 دعت أحكام الرشيعة اإلسالمية إىل كل ما من شأنه اإلبقاء عىل مقومات
األرسة ،فقد أحاطتها بسياج منيع حتميها من عواقب التدمري ،متمثلة يف
ضامنات منذ بدء تكوينها.
ْ حاية األرسة مسؤولية مشرتكة بني الزوجني ،فعليهام اإلسهام بدور إجيايب
جتاهها ،وأن فصم عراها ال يكون بقرار عاجل ،أو بنزقة من طيش ،أو ْحاقة
رأي.
 التزام الناس حدود اهلل تبقي األرسة وايقة العروة ،قوية البنيان.
 كل طالق يعد رضر ًا بالزوجة واألبناء يستوجب اجلرب ،ما مل يثبت الزوج
العكس.
التوصيات:
 بالنسبة لتعيني قضاة األحوال الشخصية :ينبغي أن يقوم بالنظر يف تلك
القضايا ،قضاة تتوفر فيهم مؤهالت خاصة ،من حساسية ضمري عالية ،ونظر
ااقب ورؤية عميقة ،بحيث تشعرهم بأهنم أمام أخطر القضايا وأعصاها.
 تشكيل جلنة لألرسة :مهمتها رأب الصدع َ
ومل ه األرسة ،والتوفيق بني قطبيها،

تتألف من استشاريني وإخصائيني وقضاة ووعاظ ،ممن يدركون الواقع بكل

مكوناته وإمكاناته ،وما حتيط به من ظروف.
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 تكون نفقة العدة واملتعة والسكن دين ًا يف ذمة املطلق ،ال يسقط إال باألداء أو
اإلبراء ،وكذلك احلال بالنسبة حلقوق األبناء من :نفقة وأجرة رضاعة وحضانة
ومسكن وتطبيب وغريه.
 تقرير متعة للطالق أي ًا كان نوعه ،إذ الواقعة املنشئة اللتزام الزوج هو الطالق،
وال عربة ببقاء امللك وعدم زوال احلل أاناء العدة من طالق رجعي ،ألن ذلك
إنام تتعلق به حقوق وأحكام خاصة ،وليس منها متعة الزوجة.
 العمل عىل تضييق دائرة وقوع الطالق ،باميتفق مع أصول الدين وقواعده،
ويوافق أقوال أهل الفقه ولو من غري املذاهب األربعة ،يفسح املجال لتحقيق
املقاصد الرشعية ،فليس هناك ما يمنع من ذلك ،مما يكون للرأي واالجتهاد فيه
جمال ،إذ األصلح فقه ًا وسياسة األخذ بكل ما فيه صالح البرشية ،فيام ال خيرج
عن أصول الرشيعة اإلسالمية وقواعدها ،وهو ما فعله الفاروق عمر بن
اخلطاب – ريض اهلل عنه  ،-يف إيقاع الطالق الثالث( ،)132وكثري ًا ما يعدل
القياس عن القواعد الفقهية يف بعض املسائل إىل حلول استحسانية -
استثنائية -تبع ًا ملقتضيات خاصة بتلك املسائل ،مما جيعل احلكم االستثنائي
أقرب إىل مقاصد الرشيعة يف حتقيق العدالة وجلب املصالح ودرء املفاسد ورفع
احلرج.
 يراعى يف تقنني أحكام الطالق تقييد ممارسات األزواج التعسفية ،ألن ْحاية
األرسة من أرضار الطالق التعسفي مطلب مرشوع ،والتدخل القانوين
ملصلحتها واجب مفروض ،موافق لبواعث الرشيعة ،وحتقيق العدل مبدأ مهم
لوقاية املجتمع واألفراد من خطر التعسف واجلور والظلم ،ألن املوىل جل
( )132بداية املجتهد.118/3:
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وعال حاشاه أن جيعل قرار الطالق بيد الزوج أداة للظلم أو سبي ً
ال إىل إحلاق
األذى بأفرادها ،عىل أن يكون للمرأة حضور عند صياغة القانون.
إن فرض قيود والتزامات رادعة عند الطالق التعسفي بمثابة خطوة إجيابية نحو
املجتمع الذي متثل املرأة فيه املعلم األول للرجال.
 استنهاض بذور اخلري يف نفوس احلكامء واألخيار يف املجتمع ،إلصالح ذات
البني من أي عطب قد يشوهبا.
 عىل املؤسسات الرتبوية توجيه املجتمع بكل أفراده إىل مفهوم احلياة
األرسية ،ويتأتى ذلك من خالل:
أ-

إدراج مادة تعليمية يف اخلطط الدراسية تويل اهتامم ًا بأمهية احلفاظ
عىل الكيان األرسي.

ب -بيان األسس السليمة لتقوية أوارص الود وحسن التفاهم بني
قطبيها ،وفق ًا ملا جاء به القرآن الكريم ،من أن املودة والرْحة هي
أساس العالقة الزوجية ،وأن حسن املعارشة واأللفة واملودة من
عنارص البناء األخالقي األرسي.
ج -التوعية باآلاار الضارة النامجة عن أهنا العالقة الزوجية ،للحد بل
إليقاف فوىض الطالق الضاربة أطناهبا يف املجالس والطرقات
واألسواق.
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[د .مي سالم علي الشيخ]

املصادر واملراجع
.1

اآليب ،صالح عبد السميع اآليب األزهري ،جواهر اإلكليل عىل خمترص خليل،
املكتبة الثقافية ،بريوت ،ط (بدون).

.2

البخاري ،أبوعبداهلل حممد بن اسامعيل البخاري ،صحيح البخاري،
(ت ،)256بيت األفكار الدولية ،الرياض ،ط1419:هـ1998/م.

.3

بلتاجي ،حممد بلتاجي حسن بلتاجي ،مكانة املرأة يف القرآن الكريم والسنة
الصحيحة ،دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة ،ط2005/2م.

.4

البهويت :منصور بن يونس البهويت ،حتقيق عبد اهلل الرتكي ،رشح منتهى
اإلرادات ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط أوىل1421 ،هـ.

.5

البهويت :للعالمة منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،كشاف القناع عن متن
اإلقناع ،عامل الكتب ،بريوت1403 ،هـ1983 /م.

.6

الرتمذي :أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ،جامع الرتمذي،
(ت279هـ) ،بيت األفكار الدولية.

.7

ابن تيمية :تقي الدين ابن تيمية احلراين ،فتاوى ابن تيمية( ،ت ،)728دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1403هـ1983 /م.

.8

ابن حزم ،عيل بن أْحد بن سعيد بن حزم األندليس أبو حممد ،املحىل باآلاار،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1425 ،1هـ2003/م.

.9

احلصكفي ،حممد عالء ،الدر املختار رشح تنوير البصار  ،دار الفكر ،بريوت،
1986م.

 .10احلطاب ،حممد بن حممد بن عبد الرْحن املالكي املغريب احلطاب أبو عبد اهلل ،
مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ،دار الرضوان ،ط1431 ،1هـ –
2010م.
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 .11ابن حنبل ،أْحد بن حنبل ،مسند اإلمام أْحد بن حنبل( ،ت241هـ) ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1429 ،1هـ2008/م.
 .12اخلريش :حممد اخلريش أبو عبد اهلل عيل العدوي ،اخلريش عىل خمترص سيدي
خليل وهبامشه حاشية العدوي ،املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،ط،2
1317هـ.
 .13أبو داود ،أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داود،
(ت275هـ) ،بيت األفكار الدولية.
 .14الدردير ،أبو الربكات أْحد بن حممد بن أْحد الدردير ،الرشح الصغري عىل أقرب
املسالك ،وهبامشه حاشية الصاوي ،دار املعارف ،القاهرة.
 .15الدردير ،حممد بن أْحد بن عرفة ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،دار
إحياء الكتب العربية ،عيسى البايب احللبي ورشكاه.
 .16الرازي ،حممد الرازي فخر الدين ،تفسري الفخر الرازي ،ت(604هـ) ،دار
الفكر‘ ط1401 ،1هـ1981/م.
 .17الرازي ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار الصحاح ،مكتبة لبنان،
بريوت ،ط1986م.
 .18ابن رشد ،حممد بن أْحد بن حممد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وهناية املقتصد،
(ت595هـ) ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،ط1415 ،1هـ.
 .19الرميل ،شمس الدين حممد بن أْحد الرميل ،هناية املحتاج إىل رشح املنهاج
هبامشه حاشيتا الشربامليس والرشيدي ،املطبعة البهية املرصية ،ط أوىل،
1403هـ.
 .20الزيلعي :فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي ،تبيني احلقائق وهبامشه
حاشية الشلبي ،املطبعة الكربى األمريية ،مرص ،ط1313 ،1هـ.
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[د .مي سالم علي الشيخ]

 .21الرسخيس ،شمس الدين الرسخيس ،املبسوط ،دار املعرفة ،بريوت.
 .22أبو السعود ،أبو السعود حممد بن حممد العامدي ،تفسري أيب السعود ،إرشاد
العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم( ،ت951هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،تصوير الطبعة املرصية.
 .23الرشبيني ،حممد بن حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ
املنهاج ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1421هـ2000 /م.
 .24الشعراوي ،حممد متويل الشعراوي ،خواطري حول القرآن الكريم (تفسري
الشعراوي)( ،ت1418:هـ) ،مطابع أخبار اليوم1997 ،م.
 .25الشوكاين ،حممد بن عيل بن حممد الشوكاين ،السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق
األزهار ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط 1425 ،1هـ2004/م.
 .26الشوكاين ،حممد بن عيل بن حممد الشوكاين ،نيل األوطار رشح منتقى األخبار،
(ت1250:هـ) ،بيت األفكار الدولية ،لبنان ،ط 2004م.
 .27الشريازي ،إبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوز آبادي الشريازي أبو إسحاق،
املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ( ،ت476هـ) ،ط1417 ،1هـ1996 /م ،دار
القلم ،دمشق ،الدار الشامية ،بريوت.
 .28الصابوين ،حممد عيل الصابوين ،روائع البيان تفسري آيات األحكام من القرآن،
مكتبة الغزايل ،دمشق ،مؤسسة مناهل العرفان ،بريوت ،ط1400 ،3هـ/
1980م.
 .29ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر عابدين ،رد املحتار عىل الدر املختار (حاشية
ابن عابدين) ،دار عامل الكتب ،الرياض ،طبعة خاصة 1423هـ2003/م.
 .30عبد الواحد :مصطفى عبد الواحد ،األرسة يف اإلسالم  ،مكتبة املتنبي للطباعة
والنرش ،العراق ،ط1972 /2م.
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 .31ابن العريب ،أبوبكر حممد بن عبداهلل املالكي املعروف بابن العريب ،أحكام
القرآن( ،ت ،)543:دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1424 ،3هـ2003/م.
 .32ابن عرفة ،حممد بن أْحد بن عرفة ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،دار
إحياء الكتب العربية ،عيسى البايب احللبي ورشكاه.
 .33العسقالين ،أبو الفضل أْحد بن عيل بن حممد بن أْحد بن حجر العسقالين،
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ،مؤسسة قرطبة ،ط،1
1416هـ1995 /م.
 .34العسقالين ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أْحد بن عيل بن حجر
العسقالين أبو الفضل شهاب الدين(،ت852هـ) ،ط 1421 ،1هـ2001/م.
 .35الغزايل ،أبو حامد الغزايل ،إحياء علوم الدين ،وهبامشه تعريف األحياء بفضائل
اإلحياء واإلمالء يف إشكاالت اإلحياء وعوارف املعارف ،تصوير مكتبة
كرياطه فوترا  ،سامراغ  -إندونيسيا.
 .36الفريوزآبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،القاموس املحيط،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1426 ،8هـ2005 /م.
 .37ابن قدامة ،موفق الدين ابن قدامة املقديس ،املغني( ،ت620هـ) ،بيت األفكار
الدولية ،لبنان ،ط 2004م.
 .38القرطبي ،أبو عبد اهلل حممد بن أْحد األنصاري القرطبي ( ،ت  671ه) ،جامع
األحكام الفقهية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1426 ،2هـ2005 /م.
 .39القرطبي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،املطبعة األمريية ،طبعة دار املعارف.
 .40القرطبي ،أبو عبد اهلل حممد بن أْحد بن أيب بكر القرطبي ،اجلامع ألحكام
القرآن( ،ت ،)671:مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1427 ،1هـ2006/م.
 .41ابن القيم ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم
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[د .مي سالم علي الشيخ]

اجلوزية أبو عبد اهلل( ،ت751:هـ) ،املحقق :مشهور بن حسن آل سلامن أبو
عبيدة ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،دار ابن اجلوزي ،الرياض ،ط،1
1423هـ.
 .42الكاساين ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين( ،ت ،)587بدائع الصنائع
يف ترتيب الرشائع ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1406 ،2هـ1986/م.
 .43ابن كثري ،أبو الفداء احلافظ ابن كثري( ،ت 774هـ) ،البداية والنهاية ،مكتبة
املعارف ،بريوت ،ط 1314هـ1992/م.
 .44ابن ماجه ،أبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويني( ،ت275هـ) ،سنن ابن ماجه،
دار إحياء الكتب العربية.
 .45املاوردي ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي،
الشهري باملاوردي ( ت450 :هـ) ،احلاوي الكبري ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط1414 ،1هـ1994 /م.
 .46ابن حمفوظ ،عبداهلل مرعي بن حمفوظ ،حقوق وقضايا املرأة يف عاملنا املعارص،
مكتب عبداهلل مرعي بن حمفوظ  ،جدة ،ط 1996م.
 .47ابن املرتىض ،اإلمام أْحد بن حييى ابن املرتىض( ،ت840هـ) ،البحر الزخار
اجلامع ملذاهب علامء األنصار.
 .48املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي( ،ت ،)885بيت
األفكار الدولية.
 .49مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري( ،ت261هـ)،
صحيح مسلم ،بيت األفكار الدولية ،الرياض ،ط 1419هـ1998/م.
 .50املقرئ ،أْحد بن حممد بن عيل الفيومي املقرئ ،املصباح املنري يف غريب الرشح
الكبري ،مكتبة لبنان 1987م.
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018
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 .51ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب،
دار صادر ،بريوت.
 .52ابن نجيم ،زين الدين ابن نجيم احلنفي ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،ط دار
الكتب العربية.
 .53ابن اهلامم ،كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس ،رشح فتح القدير،
(ت ،)593دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1424 ،1هـ2003/م.
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