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 االهداء
امحو أمسه بنو  إىل مهاوخظاز  باهلُبت واىىقاز .. إىل مه عيمين اىعطاء بدون ىيهإىل مه مييه ا

حظاز بعد طىه ا أن ميد يف عمسك ىرتي مثازاً قد دان قطافها ىيهافخخاز .. أزجى مه ا

 اىعزَز.. أخٍ  وسخبقً ميماحل جنىً أهخدٌ هبا اىُىً ويف اىغد وإىل األبد

 ألزحىٌ اىدوُا متهيه ومل ,  اىصعاب مىاجهت يف أعاوين مه إىل , واىصرب اىنجاح عيمين مه إىل

 أخٍ.. دناوه مه

 ألصو اىصعاب وعاوج عيمخين مه , ذاهتا مننىن عه معربة ىخخسج اىنيماث حخسابق مه وإىل

 أمٍ..  آالمٍ مه ىُخفف دناهنا حبس يف أسبخ اهلمىً حنسىوٍ وعندما , فُه أوا ما إىل

 اىل اخىحٍ واخىاحٍ ..

 واىل مجُع هىالء اهدٌ حبثٍ هرا ...

 تاىبادث
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 املقدية 
يعتبر الطبلؽ مشكمة اجتماعية نفسية.. وىو ظاىرة عامة في جميع المجتمعات 
ويبدو أنو يزداد انتشارًا في مجتمعاتنا في األزمنة الحديثة والطبلؽ ىو " أبغض 
الحبلؿ " لما يترتب عميو مف آثار سمبية في تفكؾ األسرة وازدياد العداوة والبغضاء 

األطفاؿ ومف ثـ اآلثار االجتماعية والنفسية العديدة بدءًا مف واآلثار السمبية عمى 
 االضطرابات النفسية إلى السموؾ المنحرؼ والجريمة وغير ذلؾ.

ومما ال شؾ فيو أف تنظيـ العبلقة بيف الرجؿ والمرأة وتكويف األسرة قد ناؿ اىتماـ 
صواًل واسعة المفكريف منذ زمف بعيد. ونجد في كؿ الشرائع والقوانيف واألخبلؽ ف

لتنظيـ ىذه العبلقة وضماف وجودىا واستمرارىا. وييتـ الديف ورجاؿ الفكر وعمماء 
االجتماع وعمماء النفس بيذه العبلقة، كؿ يحاوؿ مف جانبو أف يقدـ ما يخدـ نجاح 

 ىذه العبلقة ألف في ذلؾ استمرار الحياة نفسيا وسعادتيا وتطورىا.

سات خاطئة ال يبرر الطعف في شرعية ف حدوث الطبلؽ بنسب عالية ، وممار 
الطبلؽ ، ألف الطبلؽ بحد ذاتو أمر فيو مصمحة لؤلسرة المسممة عند استحالة الحياة 
الزوجية ، أما أف يصبح الطبلؽ ألعوبة عمى ألسنة بعض الرجاؿ أو لمجرد لمتسمية 
وتنفيس الغضب فيو مشكمة مف يستخدـ ىذا الحؽ بطريقة غير مشروعة ، ويمكف 

شبو ذلؾ كمف يستخدـ السكيف ، إما أف يقطع بيا فاكية فيكوف قد أحسف أف ن
ما أف يطعف بيا إنسانػًا فيكوف قد أساء االستخداـ  .استخداميا ، وا 

 أىمية البحث: 

تكمف أىمية حقوؽ المرأة في المجتمع العراقي في انو موضوع حيوي وذلؾ العتبار 
مف فكرة المساواة وكذلؾ أف حقوؽ المرأة جزءًا ميمًا مف المجتمع فعزليف يضعؼ 

المرأة ىي جزء مف حقوؽ اإلنساف فتطبيؽ المساواة والعدالة بيف الجنسيف في نظاـ 
العراؽ القانوني ال يثمر عف فوائد ايجابية بالنسبة لمنساء واألطفاؿ في العراؽ وحسب 

القتصادي ، بؿ يعود بالفائدة عمى تطور الببلد أيضا . وتجدر اإلشارة إلى إف النمو ا
يحدث بشكؿ أسرع في الدوؿ حيث تكوف التفاوتات قميمة بيف النساء والرجاؿ في 



3 

 

ميداف الصحة ، والتربية ، والعمالة ، وحقوؽ الممكية فإذا خمت نصوص القانوف 
العراقي ولو قميبًل وتطبيقو مف الحماية ضد التمييز بيف الجنسييف فإف شريحة كبيرة 

 ، مما يضر بالتطور المحتمؿ لمعراؽ ككؿ . مف المجتمع ستصاب بالحرماف 

 مشكمة البحث :

جعؿ الباري عز و جؿ الزواج سنة في خمقو حيث قاؿ تعالى في كتابو العزيز )لقد 
 ٖ( سورة الرـو آية  أزواجا لتسكنوا إلييا وجعؿ بينكـ مودة ورحمة خمقنا مف أنفسكـ

مف مشاكمو لتستقيـ ووضع الحموؿ لمكثير  وقد شرع الكثير مف أحكامو وشروطو
 األسرة والمجتمع والحياة .

فالزواج ىو عشرة بيف اثنيف مف ذكر وأنثى تربطيـ معا العبلقة الزوجية والتي  
تتعرض خبلليا إلى الكثير مف المتغيرات التي تؤثر عمى ىذه  تستمر لسنوات طويمة

زوج قاؿ تعالى الكريـ بنشوز الالعبلقة بالسمب واإليجاب ومف أبرزىا ماأسماه القرآف 
عمييما أف يصمحا بينيما  وأف امرأة خافت مف بعميا نشوزا أو إعراضا فبل جناح)

 .ٕٛٔ( سورة النساء آية  والصمح خير

 منيج البحث:

مف أجؿ اإلحاطة  بيذا الموضوع فقد حاولنا اعتماد المنيج التحميمي والمقارنة بيف 
 ئع السماوية . والقانوف العراقي وبقية الشراالشريعة اإلسبلمية 
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 املبحث االول 

 املطهب االول

 نغة واصطالحتعريف انطالق 
يعّرؼ الطبلؽ لغًة مأخوذ مف قولو : أطمقت الناقة فطمقت ، إذا أرسميا مف عقاؿ و 

( إذا فؾ وثاقيا ، و طمقت المرأة )بضـ البلـقيد ، و يقاؿ طمقت الناقة ) بفتح البلـ ( 
( المنعقدة بيف ٔفي اصطبلح الفقياء : ىو حؿ العصمة )إذا انحمت عقدة زواجيا و 

الزوجيف ، و إنياء العبلقة الزوجية ، قاؿ إماـ الحرميف: ىو لفظ جاىمي ورد اإلسبلـ 
 بتقريره. 

أما الطبلؽ اصطبلحًا فيو : : رفع قيد النكاح حاال ومااًل بمفظ مخصوص وىو ما 
لؾ صراحة أو داللة أي حؿ عقد اشتمؿ عمى مادة طمؽ أو ما في معناه مما يفيد ذ

( .وقد ثبتت مشروعية الطبلؽ في الكتاب والسنة وكذلؾ ٕالنكاح القائـ بيف الزوجيف)
 اإلجماع ، والمأثور عف الصحابة ، و المعقوؿ.

تاِف فإمساُؾ فمف الكتاب :قاؿ تعالى  (ٖ)ِبمعروٍؼ أو تسريٌح بإحساٍف...(()) الطَّمؽ مرَّ

ري في صحيحة عف ابف عمر رضي ا عنيما أنو طمؽ ومف السنة : ما روى البخا
امرأتو وىي حائض عمى عيد رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ فسأؿ عمر ابف 
الخطاب عف ذلؾ فقاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ )ُمْرُه فمُيرِجعيا ، ثـ يمسكيا 

ف شاء طمؽ قبؿ أف يم س حتى تطير ثـ تحيض ثـ تطير ثـ إف شاء أمسؾ بعد وا 
فتمؾ العدة التي أمر ا أف تطمؽ ليا النساء( ، و كذلؾ فقد طمؽ الرسوؿ صمى ا 

ثـ راجعيا. و اإلجماع  -رضي ا عنيا –عميو و سمـ أـ المؤمنيف السيدة حفصة 
فقد أجمع المسمموف عمى مشروعية الطبلؽ أما المعقوؿ فإف العقؿ يقضي أنو إذا 

                                                           
1
 .  34احمد عبد الكبٌسً , االحوال الشخصٌة فً الفقه والقضاء والقانون , الجزء االول , توزٌع المكتبة الفانونٌة , صد/  
2
 .  233, ص 1مكتبة الفقه الحنفً , دار النوادر , بدون تارٌخ , ط ابن الهمام , شرح فتح القدٌر. 
3
 ( .222), االٌة سورة البقرة  
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ح بيف الزوجيف أف يفترقا ويذىب كؿ منيما إلى فسدت الحياة الزوجية وتعذر اإلصبل
 .  حاؿ سبيمو

 املطهب انثبَي

 حكى انطالق 
حكـ الطبلؽ: الجميور عمى أف الطبلؽ جائز، واألولى عدـ ارتكابو، وذىب الحنفية إلى 
ف أراد الطبلؽ الثبلث،  إباحتو، ويستحب كوف الطبلؽ طمقة واحدة؛ ألنو يمكنو تبلفييا، وا 

في كؿ طير طمقة ليخرج مف الخبلؼ، فإف عند أبي حنيفة ال يجوز جمعيا،  فَّرؽ الطمقات
 وألنو يسمـ مف الندـ.

ال يقع طبلؽ المجنوف والمدىوش والمغمى عميو، وال الغضباف إذا اشتد الغضب ولـ يدِر ما 
يقوؿ ويفعؿ وال يقصده، وال المكَره، وال المخطئ أو مف سبؽ لسانو، أما السكراف فيقع طبلقو 

ي الراجح، عقوبة وزجرًا، ويقع طبلؽ السفيو، واليازؿ والبلعب، ويقع طبلؽ غير المسمـ ف
 عند الجميور غير المالكية.

ويقع الطبلؽ الصريح بدوف حاجة إلى نية: كقولو: أنت طالؽ، ومطمقة، وطمقتؾ، وعميَّ 
ة: كقولو: الطبلؽ، أنت عمي حراـ، أو حرمتؾ، أو محرمة، وال يقع طبلؽ الكناية إال بالني

-أمُرؾ بيدؾ، الُتِرني وجيؾ، الَحِقي بأىمؾ، اذىبي، اخرجي...، أما الطبلؽ بالكتابة 
 .(ٔ)فيقع، ومف طمؽ في قمبو لـ يقع، ويقع الطبلؽ بإشارة األخرس -الرسالة

 قيود إيقاع الطبلؽ شرعًا: )أف يكوف لحاجة مقبولة، في طير لـ يجامعيا فيو، مفّرقًا(.

 ؽ:لمرجؿ إنابة غيره في الطبلؽ، ويجوز تفويض الطبلؽ لمزوجة باإلجماع.التوكيؿ في الطبل

الطبلؽ المنجز أو المعجؿ: ىو ما قصد بو الحاؿ، ويقع في الحاؿ وترتب آثاره عميو بمجرد 
 صدوره.

                                                           
1
 .  20, ص 2006الشٌخ حسان محمود عبد هللا , مشاكل الطالق بٌن العرف والشرع , دار الهدى للطباعة والنشر ,   
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الطبلؽ المضاؼ: ىو ما أضيؼ حصولو إلى وقت في المستقبؿ، ويقع عند مجيء الزمف 
 المحدد.

ا رتب وقوعو عمى حصوؿ أمر في المستقبؿ، يقع متى وجد المعمؽ الطبلؽ المعمؽ : ىو م
 . عميو

 الُخْمع: ىو ُفْرقة بيف الزوجيف بعوض بمفظ طبلؽ أو خمع.  -

الحكـ الشرعي لمخمع: ُيَسف عند الحنابمة لمرجؿ إجابة المرأة لمخمع إف طمبتو، إال أف يكوف 
ويكره الخمع لممرأة مع استقامة  لمزوج ميؿ ومحبة ليا ، فيستحب صبرىا، وعدـ افتدائيا .

الحاؿ ، وذكر الحنفية: أنو إف كاف النشوز )النفرة والجفاء( مف قبؿ الزوج، كره لو أف يأخذ 
ف كاف النشوز مف قبؿ الزوجة، كره لو أف يأخذ منيا عوضًا أكثر مما  منيا عوضًا، وا 

 لقضاء.أعطاىا مف المير، فإف فعؿ ذلؾ بأف أخذ أكثر مما أعطاىا، جاز في ا

وذكر الحنابمة أف الخمع باطؿ والعوض مردود والزوجية بحاليا في حالة العضؿ أو اإلكراه 
عمى الخمع، بأف ضارَّىا بالضرب والتضييؽ عمييا، أو منعيا حقوقيا مف النفقة ونحو 

 .(ٔ)ذلؾ

في وال يفتقر الخمع إلى حاكـ، وال بأس بالخمع في الحيض، والطير الذي أصابيا فيو، وال بد 
الخمع مف أف يصدر اإليجاب مف الزوج أو وكيمو، وأف تكوف الزوجية قائمة، وأف يكوف البدؿ 
مف جانب الزوجة أو غيرىا، وال بد مف الصيغة، وقبوؿ الزوجة. ويصح أف يكوف بدؿ الخمع 
مف النقود، أو مف المنافع المقومة بماؿ، كسكنى الدار أو مف الحقوؽ كإسقاط نفقة العدة، 

خمع عمى إسقاط الحضانة عند الحنفية )وال تسقط(، ويصح عمى إبراء المرأة زوجيا ويصح ال
 (.ٕ)مف نفقة العدة، أو إسقاط حؽ السكنى مدة العدة )وال يسقط(

ىؿ يجوز أخذ بدؿ الخمع : إف كانت الزوجة كارىة زوجيا لقبح منظر أو سوء عشرة، 
ي نظير طبلقيا، وُيكره عند وخافت أال تؤدي حقو، جاز لمزوج مخالعتيا وأخذ عوض ف

ف كاف النفور واإلعراض مف  الحنفية أف يأخذ منيا أكثر مما أعطاىا خبلفًا لمجميور، وا 

                                                           
1
 .  402هـ  ,ص 1421محمد جواد مغنٌة , الفقه على المذاهب الخمسة ,مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ,  
2
 .  124,ص  2005مكتبة القانونٌة , المحامً صباح المفتً , احكام الطالق فً الشرٌعة والقانون ,ال 
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جانب الزوج، يكره باتفاؽ العمماء، ومثؿ ىذا: لو أكره الزوج الزوجة أو اضطرىا إلى طمب 
ف  كاف الكره مف الخمع، فضيؽ عمييا، فبل يحؿ لو أخذ شيء منيا عند الفقياء األربعة، وا 

 الجانبيف وخشيا التقصير في حقوؽ الزوجية جاز الخمع وأخذ البدؿ اتفاقًا.

آثار الخمع ) أحكامو ( : يترتب عمى الخمع وقوع طمقة بائنة في رأي الحنفية والمالكية، 
والشافعية في الراجح، وأحمد في رواية عنو، وفي رواية أخرى عف أحمد ىي الراجحة في 

ع فسخ. والمعتمد لدى الحنابمة أف الخمع طبلؽ بائف إف وقع بمفظ الخمع المذىب أف الخم
 ( .ٔ)ونوى بو الطبلؽ، وال يرتدؼ عمى المختمعة طبلؽ عند أحمد والشافعي

 التفريؽ القضائي: ويختمؼ عف الطبلؽ بأنو يقع بحكـ القاضي ال باختيار الزوج.

لعقد الفاسد، وقد يكوف طبلقًا: وىو وقد يكوف التفريؽ فسخًا لمعقد مف أصمو كالتفريؽ في ا
 :(ٕ)التفريؽ بسبب

(  عدـ اإلنفاؽ: بامتناع الزوج الحاضر عف اإلنفاؽ عمى زوجتو، ولـ يكف لو ماؿ ظاىر، ٔ
 ولـ يثبت عجزه عف النفقة.

( العمؿ: المانعة مف الدخوؿ، بشرط سبلمة المرأة منيا، وأال يكوف طالب التفريؽ عالمًا ٕ
أو قبمو، وأال يرضى بالعيب بعد العقد حاؿ اطبلعو عميو، أما إذا حدث  بالعيب وقت العقد

العيب بأحد الزوجيف، فقاؿ الحنفية: ال يحؽ ليا طمب الفسخ، وقاؿ المالكية: إف كاف العيب 
ف كاف العيب الحادث بالزوج،  بالزوجة فميس لمزوج الخيار أو طمب التفريؽ بيذا العيب، وا 

ريؽ إف كاف العيب جنونًا أو جذامًا أو برصًا، لشدة التأذي بيا، فممزوجة الحؽ في طمب التف
وعدـ الصبر عمييا، وليس ليا الحؽ في طمب التفريؽ بالعيوب التناسمية األخرى، وقاؿ 

 الشافعية والحنابمة بجواز التفريؽ بالعيب الحادث بعد الزواج كالعيب القائـ قبمو.

كرامة، أو إيذاء الزوج لزوجتو بالقوؿ أو بالفعؿ، ( الشقاؽ بيف الزوجيف: بسبب الطعف في الٖ
كالشتـ المقذع والتقبيح المخؿ بالكرامة، والضرب المبرِّح، والحمؿ عمى فعؿ ما حـر ا ، 

 واإلعراض واليجر مف غير سبب يبيحو، ونحوه.

                                                           
1
 .  115, ص 2011د. عثمان التكروي , شرح قانون االحوال الشخصٌة , دار الثقافة للنشر والتوزٌع ,  
2
 20د. محمد ابراهٌم الحفناوي , الموسوعة الفقهٌة المٌسرة )الطالق( , مكتبة االٌمان للطباعة والنشر , بدون تارٌخ , ص 
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كالغياب في الجياد أو الجندية أو  -( الغيبة أو الحبس: غياب الزوج ببل عذر مقبوؿ ٗ
أو حكـ بعقوبة السجف أكثر مف ثبلث سنوات جاز لزوجتو بعد سنة مف الغياب  -العمـ لطمب

أو السجف أف تطمب إلى القاضي التفريؽ ولو كاف لو ماؿ تستطيع اإلنفاؽ منو، وىذا التفريؽ 
 طبلؽ رجعي، والمالكية عمى أنو بائف، والحنابمة عمى أنو فسخ.

غير -)ورأي الجميور  -طبلؽ الفارّ  أي-( التعسؼ: وىو الطبلؽ في مرض الموت ٘
توريث المرأة في طبلؽ الفاّر إذا مات الزوج وىي في العدة. وترث أيضًا عند  -الشافعية

الحنابمة ولو مات بعد انقضاء العدة ما لـ تتزوج، وترث عند المالكية ولو تزوجت بآخر(، 
 يض(.والطبلؽ بغير سبب معقوؿ ) ولمقاضي أف يحكـ ليا عمى مطمقيا بتعو 

إذا غرر الزوج بصفة في زوجتو، مثؿ كونيا بكرًا فباف خبلفو، فيثبت الخيار عند الجميور 
 .(ٔ)غير الحنفية

 انثبنثاملطهب 

 احلكًة يٍ يشروعية انطالق :
فإفَّ لعقد الزواج في الشَّريعة اإلسبلميَّة أىميًَّة بالغة، وقد ورد في الُقرآف الكريـ والسُّنَّة 

المطيَّرة الكثير مف اآليات واألحاديث في مشروعيَّة الزواج وَبياف أحكامو، النبويَّة 
ُصوا لمنِّكاح وأحكامو َمكاًنا  واعتنى الُفَقياء بذلؾ في ُمصنَّفاتيـ أيما عناية، فقد خصَّ

 َرْحًبا، فصموا فيو أحكامو، وأوضحوا َمقاِصَده وآثاره.

وأختي المستِمعة نبذًة حوؿ مشروعيَّة  القارئوفي ىذه الحمقة أعرُض لؾ أخي  
الزواج وفوائده، مستعيًنا با تعالى، فالنكاح مشروٌع بَداللة الكتاب والسُّنَّة واإلجماع؛ 

ـْ ِمَف النَِّساِء َمْثَنى َوُثبَلَث َوُرَباَع ﴾  (.ٕ)قاؿ ا تعالى: ﴿ َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُك

التزوُّج منيفَّ في سورة النساء؛ قاؿ ا تعالى بعد ولما ورد ِذكر النساء التي يحُرـ  
ـْ مُ  ـْ َأْف َتْبَتُغوا ِبَأْمَواِلُك ـْ َما َوَراَء َذِلُك ، (ٖ)ْحِصِنيَف َغْيَر ُمَساِفِحيَف ﴾ذلؾ: ﴿ َوُأِحؿَّ َلُك
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ـْ َوَجَعْمَنا لَ  والنِّكاح مف ُسَنِف المرسميف؛ قاؿ ا تعالى: ﴿ َوَلَقْد َأْرَسْمَنا ُرُسبًل ِمْف َقْبِمؾَ  ُي
يًَّة ﴾ وذكر أفَّ الزواج مف  -صمَّى ا عميو وسمَّـ  -، وتزوَّج النبيُّ (ٔ)َأْزَواًجا َوُذرِّ

قاؿ: جاء ثبلثُة رىٍط إلى بيوت أزواِج  -رضي ا عنو  -سنَّتو؛ فعف أنس بف مالؾ 
 -ى ا عميو وسمَّـ صمَّ  -يسألوف عف ِعبادة النبيِّ  -صمَّى ا عميو وسمَّـ  -النبيِّ 

قد  -صمَّى ا عميو وسمَّـ  -فممَّا ُأخِبروا كأنَّيـ َتقالُّوىا، فقالوا: وأيف نحف مف النبي 
ر؟! فقاؿ أحدىـ: أمَّا أنا فإنِّي ُأصمِّي الميؿ أبًدا،  ُغِفر لو ما تقدَّـ مف ذنبو وما تأخَّ

أعتزُؿ النساء فبل أتزوَّج أبًدا، وقاؿ آَخر: أنا أصوـُ الدىر وال أفطر، وقاؿ آَخر: أنا 
إلييـ، فقاؿ: ))أنتـ الذيف ُقمتـ كذا وكذا؟!  -صمَّى ا عميو وسمَّـ  -فجاء رسوُؿ ا 

أَما وا إنِّي ألخشاكـ  وأتقاكـ لو، لكنِّي أصوـُ وُأفطر، وُأصمِّي وأرُقد، وأتزوَّج 
 بخاري ومسمـ.النساء، فَمف رغب عف سنَّتي فميس منِّي((؛ أخرجو ال

عمى الزواج ورغَّب فيو؛ فقاؿ: ))يا َمْعَشَر  -صمَّى ا عميو وسمَّـ  -وقد َحثَّ النبيُّ  
الشباب، َمف استطاع الباءة فميتزوَّج؛ فإنَّو أغضُّ لمبَصر وأحَصُف لمَفْرِج، وَمف لـ 

؛ فإنَّو لو وجاء((؛ أخرجو البخاري ومسمـ.  يستطْع فعميو بالصـو

 : ))تزوَّجوا؛ فإنِّي ُمكاثٌر بكـ األمـ يوـ القيامة((.-و الصبلة والسبلـ عمي -وقاؿ  

 وأجمعت األمَّة عمى مشروعيَّة النكاح. 

ومف رحمة ا تعالى وُلطفو بِعباده أْف شَرع ليـ النِّكاح؛ لما فيو مف الحكـ والَفوائد  
 العظيمة، ومف تمكـ الفوائد:

وَجْيف وِصيان -ٔ حصانيا وِصيانتيا مف حفظ كؿٍّ مف الزَّ عفاؼ الُفروج وا  تو، وا 
االسِتمتاع المحرَّـ الذي يفسد المجتمعات البشريَّة، وييدـُ أخبلقيا ويذىب ُمروءتيا؛ 
ففي الحديث السابؽ ذكره: ))يا َمْعَشَر الشباب، َمف استطاع الباءة فميتزوَّج؛ فإنَّو 

؛ فإنَّو لو وجاء((؛ أخرجو  أغضُّ لمبَصر وأحَصُف لمَفْرِج، وَمف لـ يستطْع فعميو بالصـو
البخاري ومسمـ. ومعموـٌ أفَّ غريزة الشَّيوة والميؿ إلى الِجنس اآلَخر أمٌر فطري، جبؿ 
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عميو البَشر، ولو لـ يشرع ا تعالى النِّكاح لتصريؼ ىذه الغريزة لكاف في ذلؾ عنٌت 
 .(ٔ)ومشقَّة عمى الِعباد

، وانتفاعو بما يجُب لو مف ُحقوٍؽ وِعشرة؛ استمتاع كؿٍّ مف الزوجيف باآلَخر -ٕ 
فالرجؿ يكفؿ المرأة، ويقـو بنفقاتيا مف َطعاـٍ وَشراب، ومسكف ولباس بالمعروؼ؛ قاؿ 
ـْ َعَمى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا  َؿ المَُّو َبْعَضُي تعالى: ﴿ الرَِّجاُؿ َقوَّاُموَف َعَمى النَِّساِء ِبَما َفضَّ

ـْ ﴾ : ))وليفَّ عميُكـ رزقيفَّ -صمَّى ا عميو وسمَّـ  -، وقاؿ النبيُّ (ٕ)ِمْف َأْمَواِلِي
 وكسوتيفَّ بالمعروؼ((؛ رواه مسمـ وغيره.

صبلح وتعاُىد   والمرأة تكُفؿ الرجؿ أيًضا بالقياـ بما يمزميا في البيت مف رعاية وا 
أة راعيٌة : ))والمر -صمَّى ا عميو وسمَّـ  -لؤلوالد وحفظ لماؿ زوجيا؛ قاؿ النبي 

 عمى بيِت بعميا وولِده وىي مسؤولٌة عنيـ((؛ مسمـ.

ُحصوؿ السَّكف واألنس والراحة النفسيَّة بيف الزوجيف؛ قاؿ تعالى: ﴿ َوِمْف آَياِتِو  -ٖ 
ـْ َمَودًَّة َوَرْحَمًة ﴾ ـْ َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَيا َوَجَعَؿ َبْيَنُك ـْ ِمْف َأْنُفِسُك ، وقاؿ (ٖ) َأْف َخَمَؽ َلُك

ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَؿ ِمْنَيا َزْوَجَيا ِلَيْسُكَف ِإَلْيَيا ﴾  ، (ٗ)تعالى: ﴿ ُىَو الَِّذي َخَمَقُك
 قاؿ ابف كثير: "أي: ليألفيا ويسكف بيا".

مة بيف اأُلَسِر والَقبائؿ، فكـ مف ُأسرتيف ُمَتباعدتيف ال تعرُؼ إحداىما  -ٗ  إحكاـ الصِّ
ير األخرى، وب الزواج يحصؿ التقاُرب والتعاُرؼ واالتِّصاؿ بينيما؛ ولذا جَعؿ ا الصِّ

: ﴿ َوُىَو الَِّذي َخَمَؽ ِمَف اْلَماِء َبَشًرا َفَجَعَمُو -سبحانو وتعالى  -قسيًما لمنسب؛ قاؿ 
 .(٘)َنَسًبا َوِصْيًرا ﴾ 

ف الحياة البييميَّة َبقاء النوع اإلنساني عمى وجٍو سميـ، والترفُّع ببني اإلنساف ع -٘ 
إلى الحياة اإلنسانيَّة الكريمة، فإفَّ النكاح سبٌب لمنسؿ الذي يحصُؿ بو َبقاء اإلنساف؛ 
ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَؽ ِمْنَيا  ـُ الَِّذي َخَمَقُك قاؿ ا تعالى: ﴿ َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك
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، ولوال النِّكاُح لمـز أحد أمريف: إمَّا فناء (ٔ) َكِثيًرا َوِنَساًء ﴾َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل 
 اإلنساف، أو ُوجود إنساف ناشئ مف ِسَفاٍح ال ُيعَرؼ لو أصٌؿ وال يقوـُ عمى أخبلؽ.

تحصيؿ األوالد الذيف ىـ ِزينة الحياة الدنيا؛ قاؿ تعالى: ﴿ اْلَماُؿ َواْلَبُنوَف ِزيَنُة  -ٙ 
[، وفي نعمة الولد َمصالح كثيرة لموالديف؛ إذ بيـ تتُـّ ْٙٗنَيا ﴾ ]الكيؼ: اْلَحَياِة الدُّ 

السَّعادة الدنيويَّة، ويستعيُف بيـ الوالداف في حاجاتيما، ويستفيداف مف ُدعائيما مف 
: ))إذا مات اإلنساف انَقَطَع عنو عَمُمو إال مف -صمَّى ا عميو وسمَّـ  -بعدىما؛ قاؿ 

 دقٍة جارية، أو عمـ ينتفع بو، أو ولد صالح يدعو لو((؛ مسمـ.ثبلثٍة: إال مف ص

تكثير عدد المسمميف وتقويتيـ، وىو مقصٌد شرعي جاءت السُّنَّة بالتأكيد عميو؛  -ٚ 
فقاؿ: إنِّي  -صمَّى ا عميو وسمَّـ  -فعف معقؿ بف َيسار قاؿ: جاء رجٌؿ إلى النبيِّ 

نيا ال تمُد، أفأتزوَّجيا؟ قاؿ: ))ال((، ثـ أتاه الثانية  أصبُت امرأًة ذات حَسب وجماؿ وا 
أتاه الثالثة فقاؿ: ))تزوَُّجوا الودود الولود؛ فإنِّي مكاثٌر بكـ األمـ((؛ رواه أبو فنياه، ثـ 

 داود.

ليُكـ أخي المستِمع وأختي المستِمعة ما أوَرَده اإلماـ ابف القيِّـ   رحمو ا تعالى  -وا 
في َبياف بعض ِحَكـِ النكاح وفوائده في معرض ُمناقشتو لمسألة تفضيؿ النكاح  -

: "اسُتِدؿَّ عمى تفضيؿ -رحمو ا تعالى  -اؿ بو عمى نوافؿ العبادات؛ قاؿ واالنِشغ
اختاَر النكاح ألنِبيائو  -عزَّ وجؿَّ  -النكاح عمى التخمِّي لنوافؿ العبادة بأفَّ ا 

عشر سنيف في  -يعني: موسى، عميو السبلـ  -ورُسِمو، واقتطع مف زمف كميمو 
ِمقدار ىذه السنيف العشر في نوافؿ العبادات،  رعاية الغنـ مير الزوجة، ومعموـٌ 

أفضؿ األشياء فمـ يحبَّ لو ترؾ  -صمَّى ا عميو وسمَّـ  -واختار لنبيِّو محمد 
 ...(ٕ)النكاح، بؿ زوََّجو بتسٍع، وال ىدي فوؽ ىدِيو

صمَّى ا عميو  -: ولو لـ يكف فيو إال ُسرور النبي -رحمو ا تعالى  -ثـ قاؿ  
يـو المباىاة بأمَّتو، ولو لـ يكف فيو إال أنَّو بصدد أنَّو ال ينقطع عمُمو بموتو،  - وسمَّـ

ولو لـ يكف فيو إال أنَّو يخُرج مف صمبو َمف يشيُد  بالوحدانيَّة ولرسولو بالرسالة، 
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حصاف َفْرِجو عف الِتفاِتو إلى ما حرَّـ ا تعالى،  ولو لـ يكف فيو إال غض بصره وا 
ف فيو إال تحصيف امرأٍة يعفُّيا ا بو ويثيبو عمى َقضاء وَطِره ووَطِرىا، فيو ولو لـ يك

في لذَّاتو وصحائؼ حسناتو تتزاَيُد، ولو لـ يكف فيو إال ما ُيثاب عميو مف نفقتو عمى 
امرأتو وكسوتيا وَمسَكنيا ورفع المقمة إلى فييا، ولو لـ يكف فيو إال تكثير اإلسبلـ 

إلسبلـ، ولو لـ يكف فيو إال تعرُُّضو لبنات إذا صَبر عمييف وأىمو وغيظ أعداء ا
وأحسف إلييف ُكفَّ لو ستًرا مف النار، ولو لـ يكف فيو إال أنَّو إذا قدَّـ لو فرطيف لـ 
يبمغا الحنث أدَخَمو ا بيما الجنَّة، ولو لـ يكف فيو إال استجبلبو عوف ا لو، وذكر 

: ))ثبلثٌة َحؽٌّ عمى ا عونيـ: المجاىد في سبيؿ -صمَّى ا عميو وسمَّـ  -قولو 
ا، والُمكاتب الذي يريُد األداء، والناكح الذي يريد الَعفاؼ((؛ أخرجو الترمذي وقاؿ: 

 حديث حسف، انتيى كبلمو رحمو ا تعالى".

أْف جَعَمنا  -جؿَّ وعبل  -فنحمد ا تعالى عمى نعمتو وتيسيره لعباده، ونشُكره  
يف، ونسألو تعالى بمنِّو وكَرِمو أْف ُيحيينا مسمميف، وأْف يتوفَّانا مسمميف، وأْف مسمم

 .(ٔ)ُيفقِّينا في الدِّيف
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 انفصم انثبَي

 املبحث االول

 انقبَىٌ انعراقي االسالو و انطالق يف

 انطالق يف انشريعة االساليية اوالً : 
ؿ، بمفظ الّنكاح في الحاؿ أو الماإّف معنى الطبلؽ في عرؼ الفقياء ىو رفع قيد 

لفاظ التالية عمى مذىب والطبلؽ يقع بأحد األمخصوص أو ما يقوـ مقامو.
( الطبلؽ الّصريح: وىو القوؿ الموّجو إلى الّزوجة، مثؿ: أنت طالؽ، ٔ)الجميور:

فينا يقع الطبلؽ قضاًء حتى لو لـ ينِو بو الطبلؽ. الطبلؽ كنايًة: مثؿ قولو: الحقي 
ونحو ذلؾ، فينا يقع الطبلؽ إذا نواه. الطبلؽ بمفظ أجنبي: حيث ال يكوف بأىمؾ 

المفظ ال صريحًا وال كنايًة، مثؿ قولو: اسقني الماء ونحوه، فيذا ال يقع بو الطبلؽ 
ف نواه. كما أّف ىناؾ أنواعًا مختمفًة لمطبلؽ، فالطبلؽ مف حيث الّصيغة التي  وا 

حيث األثر الّناتج عنو نوعاف: رجعّي  استعممت فيو نوعاف: صريح وكنائي، ومف
وبائف، ومف حيث صفتو نوعاف: سّني وبدعي، ومف حيث وقت وقوع األثر الّناتج 
عنو ثبلثة أنواع: منجز، ومعمؽ عمى شرط، ومضاؼ إلى المستقبؿ. ويمكف تفصيؿ 
 الطبلؽ مف حيث األثر الّناتج عنو كما يمي: الطبلؽ الرجعي يعّد الطبلؽ الّرجعي طبلقاً 
يجوز معو لمزوج أف يرّد زوجتو خبلؿ عّدتيا مف غير استئناؼ عقد، ففي حاؿ طمؽ الّرجؿ 
زوجتو طبلقًا رجعّيًا فإّنو يحّؿ لو العودة إلييا خبلؿ فترة العّدة بالّرجعة، وذلؾ دوف الحاجة 

( ٕإلى عقد جديد، وفي حاؿ مضت عّدتيا يمكنو العودة إلييا لكف بعقد جديد فقط. )
لبائف الطبلؽ البائف يعني رفع قيد الّنكاح في الحاؿ، وىو يكوف عمى قسميف: الطبلؽ ا

الطبلؽ البائف بينونًة كبرى، والطبلؽ البائف بينونًة صغرى، حيث يكوف الطبلؽ البائف 
                                                           

1
د  على علم الوراثة  البشرٌة  المعاصرة , اطروحة دكتوراه  , مقدمة الى مجلس كلٌة أحكام دعوى النسب ومدى شرعٌة االعتما 

 . 30الفقه واصوله الجامعة االسالمٌة , ص
2
 . 34, ص 2المهذب , ابراهٌم بن علً بن ٌوسف الشٌرازي , دار الفكر , بٌروت , ج 
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بينونًة صغرى بالطمقة البائنة الواحدة وبالطمقتيف، أّما البائف بينونًة كبرى فيكوف بالطبلؽ 
 ف أصّؿ كّؿ مف الثبلث بائنًا أـ رجعّيًا باالتفاؽ.ً  ثبلثًا، سواًء أكا

 انطالق يف انقبَىٌ انعراقي ثبَيًب : 
في بناء أي مجتمع يحتؿ بناء االسره المقاـ االوؿ في بناء كياف المجتمع الف 
المجتمع انما يتكوف مف مجموعة مف االسر و اف حماية االسره ىي حماية لممجتمع 

جتماع الرجؿ و المراه في رابطة مقدسة تمثؿ اقدس و قضت االرادة االليية ا
العبلقات االنسانية وىي رابطة الزواج فيي رابطة مبنية عمى المؤدة و الرحمة و 
االحتراـ و عقد الزواج مف اىـ العقود وقد عنت الشريعة االسبلمية بالزواج وقد قاؿ 

ا إلييا وجعؿ بينكـ ا تعالى )) ومف اياتو اف خمؽ لكـ مف انفسكـ أزواجا لتسكنو 
مؤدة ورحمو إف في ذلؾ آليات لقـو يتفكروف(( فإذا ما انعقد الزواج حؿ استمتاع كؿ 
مف الرجؿ والمرأة باألخر عمى الوجو المشروع والغرض مف الزواج في اإلسبلـ ليس 
إشباع الرغبة الجنسية بيف الرجؿ و المرأة فقط و إنما شرع الزواج ألىداؼ دينية 

نفسية كما نص الدستور العراقي عمى حماية األسرة والطفولة وقد نصت واجتماعية و 
( مف الدستور باف األسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة عمى كيانيا ٜٕالمادة )

وقيميا الدينية و األخبلقية والوطنية وتكفؿ الدولة حماية االمومة و الطفولة و 
تعسؼ في االسره وتكفؿ الدولة الشيخوخة ووفقا لمدستور تمنع كؿ إشكاؿ العنؼ وال

لبلسرة والطفؿ المقومات االساسية لمعيش في حياه كريمة و لمزوجة حقوؽ عمى 
زوجيا يمـز الوفاء بيا منيا مالية كالمير و النفقة و منيا غير مالية ادبية كالعدؿ و 
حسف المعاشرة عدـ االضرار بيا كما اف مف حقوؽ الزوجة اثناء قياـ الزوجية و 

 : (ٔ)بعد وقوع الطبلؽ و مف ىذة الحقوؽحقوؽ 

 الزواج  عمىاوال:حقوق الزوجة 

 ..حؽ الزوجة في المير المعجؿ ٔ

 ..حؽ الزوجة في المير المؤجؿ ٕ
                                                           

1
فل و الدٌمقراطٌة , , دار ابن األثٌر للطباعة و النشر, جامعة د. علً عبد الرزاق ود. حسان محمد و جماعته , حقوق اإلنسان و الط 

 . 36, ص 2002بغداد , 
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.حؽ الزوجة في االثاث الزوجية و ىي االثاث التي يتـ تخصيصيا لمزوجة و يتـ ٖ
شراءىا مف المير المعجؿ و ما سمـ ليا كيدايا بمناسبة الزواج و ما تشترية مف 

.حؽ الزوجة في النفقة وىي المطالبة بالنفقة الماضية و النفقة ٗماليا الخاص 
يا و حقيا في الماكؿ و الممبس و المستمرة ذلؾ الف نفقة الزوجة في ماؿ زوج

 .المسكف 

. حؽ الزوجة بالمطالبة بالنفقة المستمرة لبلطفاؿ ذلؾ الف الزوجة ىي الحاضنة ٘
 .لبلطفاؿ 

.حؽ الزوجة بحضانة الطفؿ والحصوؿ عمى اجرة الحضانة و حؽ المطالبة باجرة ٙ
 .الرضاعة لمطفؿ 

ي حالة الوالدة و اف الزوج مسؤوؿ .حؽ الزوجة بالمطالبة باجرة العممية القيصرية فٚ
 . (ٔ)قانونا و شرعا بتحمؿ نفقة عبلج الزوجة

. حؽ الزوجة باف يتوفر ليا االحتراـ و حسف المعاشرة الف العبلقة الزوجية مبنية ٛ
عمى المودة و االحتراـ و إف حؽ الزوج في تأديب الزوجة ال يعني تعرضيا لمضرب 

القضاء في حالة تعرضيا لمضرب واالعتداء المبرح فمف حؽ الزوجة المجوء إلى 
عمييا مف قبؿ الزوج ال اف تكوف الزوجة دائمة التعرض لبلعتداء بالضرب و السب 

 . (ٕ)و الشتـ و إساءة المعاممة فتتحوؿ العبلقة الزوجية إلى جحيـ ال يطاؽ

.منح القانوف العراقي الحؽ لمزوجة في طمب التفريؽ القضائي مف زوجيا إذا اضر ٜ
لزوج بزوجتو ضررا يتعذر معو استمرار الحياة الزوجية ووجود الخبلفات المستحكمة ا

ذا تزوج الزوج مف زوجة ثانية بدوف  التي تستحيؿ معيا استمرار الرابطة الزوجية وا 
ذا ىجر الزوج زوجتو مدة سنتيف  موافقة الزوجة األولى وارتكاب الخيانة الزوجية وا 

دوف نفقة أو منفؽ شرعي و إذا امتنع الزوج مف فأكثر و إذا ترؾ الزوج زوجتو ب
 .تسديد النفقة المتراكمة المحكـو بعد أميالة ستوف يوما مف قبؿ دائرة التنفيذ 

                                                           
1
 . 53د. محمود عبد الغفار و د. شعٌب حافظ الجمل , مصدر سابق , ص  
2
اسالمٌة ,  د.ماجدة منصور و د. جالل الشاعر , حقوق اإلنسان , مطبعة المعهد التكنولوجً العالً / شعبة العلوم الثقافٌة , دراسات 

 . 112, ص ,  2006مصر , 
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المعدؿ الحماية القانونية  ٜٜٙٔلسنة  ٔٔٔ.وفر قانوف العقوبات العراقي رقـ ٓٔ
حالة مف قانوف العقوبات في  ٖٗٛلحقوؽ الزوجة القانونية حيث عاقبت المادة 

 .امتناع الزوج عف تسديد النفقة 

 ثانيا.حقوق الزوجة بعد وقوع الطالق 

قد ال تستمر الحياة الزوجية و تقع الفرقة بيف الزوجية بالطبلؽ فقد ضمف المشرع 
حقوؽ لممطمقة واىـ تمؾ  ٜٜ٘ٔلسنة  ٛٛٔالعراقي في قانوف االحواؿ الشخصية رقـ 

 الحقوؽ: 

انة متعسؼ في ايقاع الطبلؽ فقد الـز القانوف الزوج  .اذا طمؽ الزوج زوجتة و تبيفٔ
بتعويض الزوجة عف الطبلؽ التعسفي وىذا التعويض يجب اف يتناسب مع درجة 
التعسؼ في ايقاع الطبلؽ ذلؾ الف الطبلؽ واف كاف بامكاف الزوج ايقاعة اال انة 

اب غير ابيح السباب معقولة ومشروعة ال اف يتعسؼ الزوج في ايقاع الطبلؽ السب
معقولة وبسيطة ال ترقى إلى فصـ عرى الحياه الزوجية والتعويض عف الطبلؽ 

مف قانوف  ٖ/ٜٖالتعسفي يعادؿ نفقة الزوجة لسنتيف وذلؾ استنادا الحكاـ المادة
 (ٔ)ٜٜ٘ٔلسنة  ٛٛٔاالحواؿ الشخصية رقـ 

 .حؽ الزوجة في نفقة العدةٕ

 قوما بالذىب.حؽ الزوجة المطمقة في استيفاء المير المؤجؿ مٖ

.حؽ الزوجة المطمقة في السكنى وىو حؽ السكف في منزؿ الزوجية بعد وقوع ٗ
الطبلؽ لمدة ثبلث سنوات بعد الطبلؽ بموجب قانوف حؽ الزوجة المطمقة في 

 . ٖٜٛٔلسنة ٚٚالسكنى المرقـ

تـ حقوؽ الزوجة في القانوف العراقي تضمف لمزوجة كرامتيا وعدـ التشرد والبقاء بدوف 
 .   نفقة او بدوف مسكف بما يحقؽ العدالة

                                                           
1
 . 6عمران صابر محمد  , مرجع سابق , ص  
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الطبلؽ يختمؼ باختبلؼ نوع الطمقة المستعممة وعدد الطمقات التي اوقعيا الزوج و 
 عمى زوجتو وبذلؾ ينقسـ الطبلؽ الى ثبلثة اقساـ ىي:

الطبلؽ الرجعي والطبلؽ البائف،والبائف قسماف بينونة صغرى وبينونة كبرى وكما 
 -:(ٔ)مبيف ادناه

 الطبلؽ الرجعي -ٔ 

ما جاز لمزوج مراجعة زوجتو اثناء عدتيا منو دوف عقد وتثبت الرجعة بما يثبت بو 
مف قانوف االحواؿ الشخصية ويقع بالصيغة المخصوصة لو شرعا  ٖٗ/ٕالطبلؽ ـ/

كقوؿ الزوج مخاطبا زوجتو انت طالؽ او انت طالؽ طمقة رجعية واحدة او ىو الذي 
ح في الماؿ ال في الحاؿ وتكوف الزوجية قائمة بيف الزوجيف يرفع قيد الزواج الصحي

ما دامت المطمقة في عدتيا حيث تحؿ لمزوج بعد ايقاعو الطبلؽ الرجعي اف يراجع 
مطمقتو بارادتو المنفردة ما دامت في العدة فيعيدىا الى عصمتو بدوف رضاىا ومف 

وؿ كقوؿ الزوج لزوجتو غير حاجة الى مير وعقد جديديف ، وتكوف المراجعة اما بالق
المطمقة رجعيا:راجعتؾ يافبلنة بنت فبلف ... او بالفغؿ كالتقبيؿ او االتصاؿ بيا 

اتصاؿ االزواج ..فاذا انتيت العدة دوف مراجعة شرعية شرعية فيقمب الطبلؽ الرجعي 
 الى طبلؽ بائف بينونة صغرى .

 متى يعتبر الطالق رجعيا؟؟ 

ىمية عمى زوجتو في ظؿ قانوف االحواؿ الشخصية كؿ طبلؽ يوقعو الزوج كامؿ اال 
 -النافذ يعتبر رجعيا بالشروط االتية:

 أ.اف يكوف بعقد نكاح جديد.

 ب.اف يكوف بعد الدخوؿ حقيقة.

 ج.عدـ وجود عوض مالي.

                                                           
1
 . 111د.ماجدة منصور و د. جالل الشاعر , مصدر سابق , ص  
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 د.اف يكوف غير مسبوؽ بطمقتيف،اي ليس مكمؿ لثبلث طمقات.

 (ٔ)ه بائناىػ.عدـ وجود نص في قانوف االحواؿ الشخصية مف اعتبار 

 االحكام المترتبة عمى الطالق الرجعي 

أ. نقص عدد الطمقات التي يممكيا الزوج عمى زوجتو ، فاذا طمؽ الرجؿ امرأتو طبلقا 
رجعيا فاف لـ يكف مسبوقا بطمقة بقت لو طمقتاف واف كاف مسبوقا بطمقة لـ يبؽ لو اال 

 طمقة واحدة.

ضاء العدة فاذا لـ يستعمؿ الزوج حقو ب. انياء الرابطة الزوجية بيف الزوجيف بانق
الشرعي في مراجعة زوجتو قوآل او فعآل حتى انتيت العدة فاف العبلقة الزوجية تنقطع 

 وال تتجدد اال بعقد جديد ومير مستأنؼ.

ج. اذا توفي احد الزوجيف اثناء العدة في الطبلؽ الرجعي ورثو اآلخر بتحقؽ سبب 
مف موانع االرث كاختبلؼ الديف بأف يكوف  االرث وىو الزوجية مالـ يوجد مانع

الزوج مسمما والزوجة كتابية وال فرؽ بأف يكوف الطبلؽ الرجعي في حاؿ صحة الزوج 
 او في حاؿ مرضو.

 .الطالق البائن بينونة صغرى2 

ىو ما جاز فيو لمزوج التزوج بمطمقتو بعقد وبمير جديديف سواء اكانت الزوجة في 
احواؿ شخصية ويقع الطبلؽ بائنا في الحاالت  ٖٛ/ٕالعدة او انتيت عدتيا ـ

 -التالية:

 أ. قبؿ الدخوؿ حقيقة.

 ب. بعد الخموة الصحيحة ) المذىب الحنفي (.

ج. في الطبلؽ الخمعي ) اذا تنازلت الزوجة عف ميرىا المؤجؿ ونفقة عدتيا وحقوقيا 
 الزوجية حسب االتفاؽ بيف الزوجيف (.

                                                           
1
 .  11, ص 1218عبد العزٌز محمد عزام , الطالق بٌن الشرٌعة االسالمٌة  والقانون , مطبعة االمانة , القاهرة ,  
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 (1)البائن بينونة صغرى االحكام المترتبة عمى الطالق 

أ.يرفع احكاـ الزواج الصحيح في الحاؿ فيو يزيؿ الممؾ وال يزيؿ الحؿ،بمعنى اف 
الرابطة الزوجية تنقطع بمجرد وقوع الطبلؽ البائف فميس لمزوج مراجعة زوجتو 

المطمقة بائنًا ولوكانت ماتزاؿ في العدة ولكف لو اف يتزوجيا برضاىا بمير وعقد 
 الحؿ باؽ.جديديف ألف 

ب.نقص عدد الطمقات التي يممكيا الزوج عمى زوجتو كما سبؽ وتـ بيانو في الطبلؽ 
 الرجعي.

ج.اذا توفي احد الزوجيف في الطبلؽ البائف بينونة صغرى والمطمقة في العدة فبل 
توارث بينيما اال اذا كاف الزوج مريضًا مرض الموت وقصد بطبلؽ زوجتو بائنًا 

حيث يعتبر الزوج فارًا مف ميراث زوجتو بطبلقيا فيرد قصده  حرمانيا مف الميراث
 أحواؿ شخصية. ٖ٘/ٕوترثو زوجتو ـ

 (2).الطالق البائن بينونة كبرى3

ىو الطبلؽ المكمؿ لثبلث طمقات متفرقات في ثبلثة اطيار و ال فرؽ اف كاف  
مسبوؽ بطمقتيف رجعيتيف او بطمقتيف بائنتيف احدىما رجعية واالخرى بائنة،فاف طمؽ 

الرجؿ زوجتو الداخؿ بيا حقيقة طمقة اولى وراجعيا وىي في العدة ثـ طمقيا ثنية 
الطبلؽ حينئذ يكوف بائنًا بينونة كبرى وال فراجعيا مراجعة شرعية ثـ طمقيا ثالثة ف

يسوغ لو مراجعتيا وال اعادتيا الى عصمتو حتى تنكح زوجًا غيره ويطمقيا او يموت 
عنيا وتنتيي عدتيا وعندئذ يجدد الزوج االوؿ نكاحو عمييا بعقد جديد ومير مستأنؼ 

 /ب أحواؿ شخصية.ٖٛفيممؾ عمييا ثبلث طمقات جديدة ـ 

 بة عمى الطالق البائن بينونة كبرىاالحكام المترت 

 أ.انو يزيؿ الممؾ والحؿ في الحاؿ.

                                                           
1
 .  563, ص 1266, القاهرة  24عبد هللا المراغً , الزواج والطالق فً جمٌع االدٌان , الكتاب  
2
 . 230ص  –م  1218مكتبة دار االتحاد العربً للطباعة  –الطالق بٌن اإلطالق والتقٌٌد  –محمود محمد علً  
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ب.اف المطمقة بائنًا بينونة كبرى تكوف محرمة عمى مطمقيا تحريمًا مؤقتًا حتى تنكح 
 زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخؿ بيا دخوال حقيقيًا ثـ يفارقيا لسبب مف االسباب.

الطبلؽ في مرض الموت او في حالة يغمب  ج. ال توارث بيف الزوجيف اال اذا كاف
 .(ٔ)عمى مثميا اليبلؾ واعتبر الزوج فارًا مف توريث زوجتو

 ىل يجوز ايقاع الطالق بالوكالة؟؟ 

 ٖٗ/ٕاليعتد بالوكالة في اجراءات البحث االجتماعي والتحكيـ وفي ايقاع الطبلؽ 
في المحاكـ العراقية أحواؿ شخصية وبناءًا عمى ذلؾ اليجوز ايقاع الطبلؽ بالوكالة 

بالوقت الحاضر وذلؾ الف ايقاع الطبلؽ اصبح يستمـز حضور كؿ مف الزوج 
والزوجة في المحكمة اماـ القاضي لمتمفظ بصيغة الطبلؽ مف قبؿ الزوج ومعرفة فيما 
اذا كانت الزوجة حامؿ اـ ال وىؿ في حالة طير او حائض،اما الوكالة التي تعطى 

قامة دعوى الطبلؽ والمرافعة فييا فقط بالرغـ مف النص لممحامي او غيره فيي ال
 .(ٕ)فييا عمى ممارسة الحقوؽ الشخصية البحتو ومف ضمنيا الطبلؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 660ص  – 2046رقم الحدٌث  –بٌروت  – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع –كتاب الطالق  – 1ج  –سنن ابن ماجة  
2
 . 225ص  –م 2003الدار البٌضاء  –مكتبة الصفا  – 1ط – 4ج –الفقه على المذاهب األربعة  –عبد الرحمن الجزٌري  
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 املبحث انثبَي

 انطالق بني املسيحية وانقبَىٌ انعراقي
رباط مقّدس ُمرّتب مف  جيف، ألف الزواجأف الديف المسيحي ال يجيز الطبلؽ بيف الزو 

 ا.

ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ بشكؿ واضح ينبغي إعطاء وجية النظر الكاممة حوؿ ىذا 
الموضوع، ال سيما وأف ىناؾ اجتيادات خطيرة مف بعض الناس  يجوزوف  الطبلؽ 

وعمى ىذا األساس، فإنو يجدر بنا قبؿ التكمـ عف  فييا أو يبرروف قرار الطبلؽ .
 يـو المسيحي.الطبلؽ، أف نعّرؼ الزواج أواًل بحسب المف

فالزواج بحسب ىذا المفيـو ىو رباط مقدس، وارتباط بيف شخصيف، رجؿ وامرأة 
ُوجدا  ليتكامبل في جو مف القدسية والمحبة والتفاىـ واالنسجاـ والعطاء والتضحية. 
وعمييما أف يعيشا معًا، ويحافظا عمى مبادئيما المسيحية  في السّراء والضراء، في 

 أياـ العسر والُيسر.

والكنيسة المسيحية في كؿ تاريخيا عممت أف زواج الرجؿ ينبغي أف يكوف بامرأة 
واحدة مدى الحياة، وأف يكوف كؿ مف الزوجيف، أمينًا لعيود الزوجية المقدسة. وقد 
اىتمت الديانة المسيحية بالزواج، وجعمتو مف المقدسات الدينية، فمنعت تعّدد 

 .(ٔ)بدئيًا كقاعدة عامةالزوجات وحّرمتو، كما حّرمت الطبلؽ م

 وذلؾ استنادًا إلى ما قالو السيد المسيح عندما جاء إليو الفريسيوف ليجّربوه قائميف لو:

 " ىل يحل لمرجل أن يطمق امرأتو لكل سبب؟ 

فأجاب وقاؿ ليـ: أما قرأتـ أف الذي خمؽ مف البدء خمقيما ذكرًا وأنثى وقاؿ: مف   
أجؿ ىذا يترؾ الرجؿ وأباه وأمو ويمتصؽ بامرأتو ويكوف االثناف جسدًا واحدًا؟ إذًا ليسا 

 بعد اثناف، بؿ جسد واحد. فالذي جمعو ا ال يفرقو إنساف.
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طبلؽ فتطمؽ؟ قاؿ لميـ: إف موسى قالوا لو: فمماذا أوصى موسى أف يعطى كتاب 
مف أجؿ قساوة قموبكـ ّآف لكـ أف ُتطمقوا نساءكـ، ولكف مف البدء لـ يكف ىذا. وأقوؿ 
لكـ: إف مف طمؽ امرأتو إال بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطمقة 

 (.ٜ-ٖ:ٜٔيزني" )متى 

 يمي:إن الزواج في المسيحية يقوم عمى أسس جوىرية نمخصيا بما 

 أواًل: القدسية :   فالزواج المسيحي المبني عمى كممة ا، ىو رباط مقدس.

ثانيًا: الوحدة واالتحاد :   الوحدة تقـو عمى أساس أف يتخذ الرجؿ الواحد امرأة واحدة 
فقد جاء في رسالة بولس الرسوؿ ألىؿ كورنثوس: "ليكف لكؿ واحد امرأتو، وليكف لكؿ 

 (.ٕ:ٚ كورنثوسٔواحدة رجميا" )

ثالثًا: المحبة واحتراـ:  أف يقوـ الزواج المسيحي عمى أساس المحبة واالحتراـ 
 (.٘والتفاىـ المتبادؿ بيف الزوجيف )أفسس 

رابعًا: الثبات وعدـ االنحبلؿ:  وىذا يعني أف الزواج يجب أف يدـو وال ُيحّؿ بقوة 
 سمطاف بشري إال بالموت.

 مثالي.ىذه ىي أىم األسس لمزواج المسيحي ال

ولكف ىناؾ  حاالت يكوف ف نتيجتيا تصّدع بنياف الزواج أو تفّسخو، لذلؾ البد مف 
إيجاد وسائؿ لمعالجة مثؿ ىذه الحاالت معالجة فّعالة، وبناء عميو، فقد ُأسندت 
معالجة مثؿ ىذه الحاالت إلى المحاكـ الروحية الكنيسة، إليجاد التشريعات المناسبة 

الزواج أو بطبلنو، والتي ىي بالنتيجة شيء واحد، )إال أنو لتبرير الطبلؽ، أو فسخ 
يسمى طبلقًا بالنسبة لمبعض في حالة الزنى فقط، وال يحّؽ لمف ُطّمؽ بسبب الزنى أف 

 .(ٔ)يتزوج ثانية، بينما يجوز ذلؾ في الحاالت األخرى(

ذي ومع أف المرجع األوؿ الذي ُيعتمد عميو لتبرير الطبلؽ، ىو الكتاب المقدس، ال
ينص في أكثر مف موضع عمى أف "مف طّمؽ امرأتو إال لعمة الزنى، يجعميا تزني، 
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(. فمع ذلؾ اضطرت الكنيسة لوضع ٕٖ:٘ومف يتزوج مطمقة فإنو يزني" )متى 
تشريعات واجتيادات خاصة لمعالجة موضوع الزواج الفاشؿ، الذي يحّوؿ الحياة 

 :(ٔ)لتشريعاتالزوجية إلى جحيـ وشقاء، ومف ىذه االجتيادات وا

 حالة الزنى، عند اقتراؼ أحد الطرفيف جريمة الزنى وتدنيس قدسية الزواج. - ٔ

إصابة أحد الزوجيف بالجنوف واالنفعاالت النفسية الشديدة التي ال يمكف شفاؤىا  - ٕ
 والتي تشّكؿ خطرًا عمى الحياة الزوجية واألوالد فيما بعد.

إذف أو عمـ اآلخر، ودواـ ذلؾ لفترة عند ترؾ الزوجيف بيت الزوجية، دوف  - ٖ
 طويمة قد تكوف ثبلث سنوات أو أكثر )عند بعض الطوائؼ(.

 عندما يكوف زواج أحد الطرفيف مف اآلخر باإلكراه ودوف موافقتو ورضاه. - ٗ

باإلضافة إلى ذلؾ، ىناؾ آراء وأفكار ال تقبميا المسيحية  حوؿ األسباب التي تؤدي 
ج، ومنيا عدـ االنسجاـ الجسدي الذي يؤثر عمى السعادة إلى الطبلؽ أو فسخ الزوا

الزوجية. وقد ذىب البعض إلى أف اختبلؼ الديف بيف الزوجيف أو العجز الجنسي 
الدائـ، أو كؿ ما يسبب تصّدع صرح الزوجية، ىو سبب كاٍؼ لمطبلؽ. إال أف 

خاصة أو المسيحية بشكؿ عاـ، ال تقبؿ بالطبلؽ المعّمؽ عمى األىواء والنزعات ال
النزوات أو التراضي واالتفاؽ بيف الزوجيف عمى الطبلؽ، إذ يجب أف تكوف ىناؾ 
أسباب ىامة تؤدي إلى ذلؾ، ويعود تقديرىا لممحاكـ الروحية لدى الطوائؼ المسيحية. 
ومما يجدر ذكره أف بعض الطوائؼ المسيحية ال تجيز الطبلؽ، ألف الشريكيف قد 

واحدًا، ال يجوز الفصؿ بينيما ميما تكف األسباب. صارا في الزواج المقدس جسدًا 
وليذا فيي تقّرر اليجر بيف الزوجيف لمدة طويمة يختبر فييا كؿ مف الطرفيف نفسو، 
عمى أمؿ أف يكوف ىناؾ مجاؿ لعودة الوفاؽ بينيما. وليس ىناؾ قانوف عاـ أو 

بشأنيا  قاعدة عامة يجوز الطبلؽ بموجبيا، بؿ إف كؿ حالة تؤخذ عمى حدة يقرر
بحسب الموجبات المؤدية إلى الخبلؼ والحؿ الذي ترتئيو المحكمة الروحية المولجة 

 بشئوف األحواؿ الشخصية.
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ومع أف الطبلؽ مرفوض في الديف المسيحي، ألف ما جمعو ا ال يفرقو إنساف، إال 
أف ىناؾ وجيات نظر أخرى تحاوؿ معالجة ىذا الموضوع، إليجاد منفذ لحاالت 

فييا عمى اإلطبلؽ الجمع بيف اثنيف، واستمرار حياتيما معًا، عمى أساس يستعصى 
أف التعاليـ المسيحية ليست جامدة، وتيتـ بالروح بدؿ الحرؼ. فإذا كاف ال يمكف 
الجمع بيف اثنيف في محبة ووفاؽ، فيؿ مف العدؿ والحكمة أف يبقيا معًا في حياة ال 

 ُتطاؽ؟

لمسيحية المثالية بالنسبة لمحياة الزوجية ىو مبدأ وخبلصة القوؿ، إف األساس لؤلسرة ا
 عدـ الطبلؽ، وىذا حؽ، ولكف في المقابؿ يجب عدـ نسياف ناموس الرحمة والمحبة.

فالطبلؽ ىو شر، والعيش في جّو مف الحقد والضغينة والكراىية وسوء التفاىـ الدائـ 
ىوف الشّريف، وىو والتشنج ىو شّر أيضًا، وفي ىذه الحاالت الشاذة يمكف اختيار أ

 فسخ عقد الزواج أو ما ُيعرؼ بالطبلؽ.

بيذا نبلحظ أف الديانة المسيحية تقّدس الزواج بيف الرجؿ والمرأة تقديسًا كامبًل، وال 
الطبلؽ في الحاالت التي يمكف فييا إنقاذ ىذا الزواج، ألف ما  -بؿ تحّرـ  -تشّجع 

فيو معالجة ألمور شاذة ال  -دث إف ح -جمعو ا ال يفّرقو إنساف. وأف الطبلؽ 
 يمكف إصبلحيا.

فالمسيحية ُتكّرـ المجتمع واألسرة وحياة األطفاؿ، وتنادي بقدسية الزواج ليعيش  
الجميع في محبة وتفاىـ ووئاـ في ظؿ راية المسيح، داعية المحبة، ورئيس السبلـ، 

حياتنا، وسّيد الذي يساعدنا عمى أف نحيا حياة مثالية عندما ننظر إليو كمدّبر ل
 لبيوتنا.

ما ىو مفيوم الزواج في الدين المسيحي، وما ىي شروطو وطرقو، وما ىو  
 ؟(1)اليدف منو

إف مفيـو الزواج في الديف المسيحي ىو أنو ُسّنة مقدسة مف ا تعالى. ىو رباط 
روحي يرتبط فيو رجؿ واحد، وامرأة واحدة، وُتعرؼ ىذه الرابطة برابطة الزواج، التي 

                                                           
1
 .  10, ص 1210, القاهرة ,  4ددجورج كامل , الزواج والطالق فً قانون االحوال الشخصٌة واالقباط , الع 



25 

 

يتساوى فييا كؿ مف المرأة والرجؿ، فيكوف كؿ نيما مساويًا ومكمبًل لآلخر، وذلؾ 
بحسب شريعة ا القائمة: "لذلؾ يترؾ الرجؿ أباه وأمو ويمتصؽ بامرأتو ويكوناف جسدًا 

 (.ٕٗ:ٕواحدًا" )تكويف 

فكممات ا عز وجؿ، تعني أنو عندما يتزوج رجؿ بامرأة، فإنو يكّمميا وىي تكممو، 
يذوب كياف كؿ واحد منيما باآلخر في المحبة المتبادلة والتفاىـ، وذلؾ بحسب و 

وصيتو تعالى القائمة: "عندما يتزوج رجؿ بامرأة فإنيما ليس بعد اثنيف بؿ جسد واحد" 
 (.ٙ:ٜٔ)متى 

 كم زوجة يجب عمى الرجل أن يتزوج بحسب تعاليم اإلنجيل المقدس؟

إلنجيؿ المقدس ُتعّمـ أنو عمى الرجؿ أف يرتبط إف التعاليـ المسيحية المستمّدة مف ا
بزوجة واحدة فقط. فالزواج بحسب مفيوـ الديف المسيحي ىو ُسّنة مقدسة رّتبيا ا 

 تعالى، يرتبط فييا الرجؿ والمرأة برباط روحي، ُيعرؼ برابطة الزواج.

 وفي ىذه الرابطة المقدسة يتساوى الرجؿ والمرأة، ويكوف كؿ واحد منيما مكمبلً 
لآلخر، وذلؾ بحسب شريعة ا القائمة: "لذلؾ يترؾ الرجؿ أباه وأمو ويمتصؽ بامرأتو 

 (.ٕٗ:ٕويكوناف جسدًا واحدًا" )تكويف 

 املبحث انثبنث

 انطالق بني انيهىدية وانصببئة وانقبَىٌ انعراقي

 انطالق يف انديبَة انيهىدية 
تحتكر الحاخامية الييودية والمحاكـ الشرعية الييودية المنبثقة عنيا  -معا -بيت لحـ

عبلف تمؾ العائمة ييودية صرفة تتماشى  في إسرائيؿ صبلحية الزواج والطبلؽ وا 
والشريعة او عدـ االعتراؼ بيا وبزواجيا وبما ينتج عف ىذا الزواج مف أطفاؿ 

ييود عمى سبيؿ المثاؿ إلى التوجو لدوؿ وارتباطات اخرى، ما دفع الكثير مف ال
أوروبية خاصة "قبرص" لمزواج مدنيا ىنا ىربا مف "بطش" الحاخامية ومحاكميا 
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الدينية التي تتشدد بشكؿ كبير في شروط الزواج والطبلؽ بطريقة اعتبرىا الكثير مف 
 الييود تعسفية.

ا تكاد تبلمس وفيما منعت المسيحية تقريبا الطبلؽ وحددتو ضمف شروط خاصة جد
حدود المستحيؿ ما جعؿ أمر الطبلؽ في المسيحية معقدا وصعبا لمغاية سيؿ 
اإلسبلـ "نظريا" ىذه الميمة وجعميا في سياؽ "أبغض الحبلؿ" جعمت الييودية مف 
موضوع الطبلؽ قضية عقائدية معقدة وليا طقوس محصورة ضمف صبلحية 

مجاؿ فيي مف يصادؽ عمى الطبلؽ الحاخامية صاحبة "السيادة" المطمقة في ىذا ال
ويجعمو رسميا ضمف إجراءات معقدة وصفيا البعض الييودي بالميينة لئلنساف 

 .(ٔ)والعائبلت الييودية

وبعيدا عف المقارنة التي ال تقع مطمقا ضمف سياقات ىذا التقرير بؿ جاءت لتوضيح 
وسياقات الطبلؽ  الفكرة منو واليادفة الى تعريؼ الجميور العربي والواسع بإجراءات

 في الييودية وذلؾ مف باب زيادة المعرفة والعمـ بالشيء.

ويجبر القانوف الشرعي الييودي السائد في إسرائيؿ مف يرغب او ترغب في الطبلؽ 
نياء العبلقات األسرية القائمة اف يقوـ بيذا األمر وفقا لقواعد الشرع الييودي واف  وا 

حاخامية ذات الصبلحية الحصرية في منح تجري عممية الطبلؽ ذاتيا في مقر ال
 الطبلؽ والمصادقة عميو في إسرائيؿ.

وتمـز الشريعة الييودية إف يكوف الطبلؽ بالتراضي وموافقة طرفي العبلقة وفي حاؿ 
اتفؽ الزوجاف عمى الطبلؽ عمييما المثوؿ في الحاخامية بنفسييما إلتماـ طقوس 

جراءات الطبلؽ وىذه الطقوس ىي دينية ب حتة تجري وفقا لمشريعة الييودية ينتيي وا 
بإعبلف الحاخاـ طرفي العبلقة كزوجيف مطمقيف ويعمف المرأة كشخص "متاح لمجميع" 

 بعد الطبلؽ وفقا لمساف الحاخامية.

ويقـو الزوج بالتوقيع منفردا عمى وثيقة الطبلؽ الف ىذه الوثيقة ال تعتبر ثنائية بؿ 
منح الطبلؽ األمر الذي اعتبره الكثير مف الييود فردية محصورة بتوقيع الرجؿ الذي ي
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جراء ميينا وقديما يميز بيف الرجؿ والمرأة التي يجب عمييا اف تنتظر قرار  طقسا وا 
 .(ٔ)الرجؿ حتى يعطؼ عمييا ويوقع وثيقة الطبلؽ التي لف تصبح رسمية قبؿ ذلؾ

 عممية الطالق:

ي كتاب " دفريـ " والمتعمؽ تنطمؽ قوانيف االنفصاؿ مف التأصيؿ الشرعي الوارد ف
بقوانيف الطبلؽ حيث جاء في ىذا الكتاب " الشرعي الييودي" بكؿ وضوح ما يمي " 
يمنع عمى الرجؿ العودة والزواج مف طميقتو مرة ثانية بعد اف تتزوج مف شخص أخر 
" فيما أخذت بقية قوانيف الطبلؽ مف التوراة دوف أف تكوف ىذه القوانيف مدونة في 

بؿ عبر النقؿ " الشفيي" ليذه القوانيف واألعراؼ ما يعني عدـ وجود نصوص  التوراة
توراتية مكتوبة تنظـ عممية الطبلؽ مف الناحية الشرعية لذلؾ تعتمد الحاخامية في 

 : (ٕ)قوانينيا عمى الموروث المنقوؿ شفاىة ليس إال وىذه القواعد تقوؿ
الطرفيف وليس مف خبلؿ يجب اف يتـ الطبلؽ باتفاؽ ورضى حر وكامؿ مف  -ٔ

" يحظر عمى الرجؿ اف يطمؽ زوجتو  القوة والفرض الجبري قد قاؿ الحاخاـ" غيرشـو
 دوف رضاىا.

يجب اف يكتب عقد الطبلؽ لمزوجيف المحدديف وبحضورىما الشخصي اماـ  -ٕ
الحاخامية ويجب عمييما االنتظار حتى كتابة وثيقة الطبلؽ وىذه العممية قد تاخذ 

ومؤخرا ادخمت الحاخامية تسييبل عمى ىذا االمر اذ سمحت بكتابة صيغة وقتا طويبل 
 محددة لمطبلؽ وترؾ خانة االسماء والتواريخ فارغة.

يجب عمى الزوج اف يسمـ الزوجة وثيقة الطبلؽ وال يحؽ ليا مطمقا اف  -ٖ
تستمميا مف الحاخامية بنفسيا وىنا قد تتحوؿ بعض النساء الى ناشز لمدة سنوات 

 لعدـ تسميف قرار الطبلؽ مف الزوج. طولية
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 ىل يمكن إجبار الرجل عمى الطالق

في الحقيقة ال توجد إمكانية لمنع "رفض الرجؿ إعطاء أو تسميـ قرار الطبلؽ" لكف 
في حاالت وشروط معينة يمكف تحرير احد أطراؼ العبلقة الزوجية مف شروط وحالة 

األسرة أو المحكمة الشرعية"  الزواج وذلؾ عبر "فرض الطبلؽ" اذ تممؾ محكمة
حسب الصفة التي تعقد فييا تنفيذ عممية "فرض الطبلؽ" عمى الطرؼ الرافض لو ما 
يعني جعؿ الطبلؽ ساري المفعوؿ قانونيا دوف انتظار موافقة احد األطراؼ الرافض 
لمعممية، وىذه العممية تجري دائما ضد الرجاؿ الف الشريعة الييودية منحتيـ الحؽ 

ي في طبلؽ المرأة وبالتالي ىـ مف يرفضوف الطبلؽ ولذا يتعرضوف في الحصر 
 بعض األحياف إلجراءات فرضو بالقوة.

وحتى يصبح الرجؿ مطمقا رسميا يمكنو تسميـ وثيقة الطبلؽ لممحكمة الشرعية 
وتوكيؿ المحكمة بأمر تسميمو لزوجتو التي تجبرىا الشريعة الييودية عمى تسمـ وثيقة 

تشرع بإجراءات تنفيذه، وىذا الوضع يمكف اف يورط ويعقد وضع  الطبلؽ قبؿ أف
المرأة فقد يكوف الرجؿ مختبل عقميا او مريضا بما يمنع او يحوؿ دوف الحصوؿ عمى 

 .(ٔ)موافقتو او رفضو لمطبلؽ ما يعني بقائيا تحت واليتو دف طبلؽ

وكؿ  وتوجب الشريعة الييودية فرض الطبلؽ عبر الضغط االجتماعي واألخبلقي
 عممية "فرض طبلؽ" تجري بغير ىذا األسموب ال قيمة قانونية وشرعية ليا.

وىناؾ عدة وسائؿ ضغط يمكف لممحكمة الشرعية أف تمجا إلييا إلجبار الرجؿ عمى 
تطميؽ زوجتو منيا منعو مف أصدر جواز سفر أو الحصوؿ عمى رخصة قيادة أو 

ساليب وأكثرىا رواجا في منع الرجؿ مف فتح حساب بنكي جديد وىذا اشير األ
إسرائيؿ، كما يمكف لممحكمة الشرعية أف تصدر أمرا بمنع الرجؿ الرافض لمطبلؽ مف 

 السفر.

ويمكف فرض عقوبة السجف الفعمي عمى الرجؿ الرافض لمطبلؽ بعد مرور ستة اشير 
عمى صدور قرار المحكمة القاضي بفرض الطبلؽ عميو دوف اف يستجيب الرجؿ 
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الذكر وبقي مصرا عمى رفضو، ففي ىذه الحالة يتوجو المستشار لمضغوط سابقة 
القضائي لمحكومة إلى المحكمة الموائية التي تسمح بدورىا باعتقاؿ الرجؿ الرافض 
تطميؽ زوجتو وقد تمتد فترات السجف لسنوات طويمة وسجؿ القضاء اإلسرائيمي سجنا 

جتو الف شرط إطبلؽ فعميا متواصبل ألكثر مف عشرة سنوات لرجؿ رفض تطميؽ زو 
 السراح الوحيد ىو الموافقة عمى الطبلؽ ودوف ذلؾ سيبقى الرجؿ في السجف.

ويسمح القانوف لممحكمة الشرعية بفرض عقوبة السجف الفعمي لخمس سنوات عمى 
الرافض الطبلؽ حتى يوافؽ عمى ذلؾ ويمكف لممحكمة بعد دراسة الممؼ اف تمدد 

حاجتيا لمحصوؿ عمى موافقة رئيس المحكمة  سجنو الفعمي بخمس سنوات أخرى دوف
 .(ٔ) العميا

ومع ذلؾ يؤكد القانوف باف السجف الفعمي ىو أخر الحموؿ ويتـ فرضو بعد اف تشعر 
 المحكمة بانيا استنفذت كافة الوسائؿ االخرى وال زاؿ الرجؿ مصرا عمى رفضو.

 انطالق عُد انديبَة انصببئة 
ة مف أكثر األمور أحتراما" حيث تستغرؽ طقوس يعتبر الزواج في الشريعة المندائي

الزواج ساعات طويمة مف النيار ، وقد نصت أغمب الكتب الدينية المندائية وفي 
مقدمتيا الكتاب المقدس عمى أحتراـ الرابطة الزوجية والحرص عمى ديمومتيا واأللتزاـ 

 بيا . وأليكـ بعض ىذه الوصايا .  

مف وصايا الكتاب المقدس الكنزاربا ... )  يا رجاؿ ويا نساء إف نويتـ الزواج أظيروا 
المحبة الصادقة وأختاروا وأشبكوا ، فاذا كتب لكـ ذلؾ ومؤل الحب قموبكـ تزوجوا ، 
ولكف أذا لـ تختاروا وتزوجتـ فميتحمؿ أحدكـ األخر كالمريض عمى فراش المرض ،  

ير مألوفة لنفسيا أبتعدوا عنيا وال تمنحونيا الثقة ألنيا فأذا عممت أعماال" كريية غ
 تشبو المرض العضاؿ الذي ال شفاء منو ( .  

كما ويؤكد الكتاب المقدس ))  الكنزا ربا (( في مكاف آخر عمى ))  أييا الرجاؿ 
العازفوف عف النساء ، أيتيا النساء العازفات عف الرجاؿ ىؿ وقفتـ عمى ساحؿ البحر 
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ؿ نظرتـ الى السمؾ كيؼ يسبح أزواجا" ، ىؿ نظرتـ الى السماء ، أما يوما" ، ى
رأيتـ الحمائـ تطير أزواجا" ، ىؿ صعدتـ الى ضفة الفرات العظيـ ، ىؿ تأممتـ 
األشجار الواقفة عمى ضفافو أنيا تشرب الماء وتثمر فما بالكـ ال تثمروف ، أفبل 

شطأنيا وتموت كذلؾ أنتـ أييا  نظرتـ الى األنيار اليابسة كيؼ تذبؿ األشجار عمى
العزاب ستموتوف ، أييا األباء أقيموا أعراسا" ألبنائكـ وأقيموا أعراسا" لبناتكـ وآمنوا 

 .  (ٔ)بربكـ إف العالـ الى زواؿ ((

ويقاؿ لمعريس عندما يتصافح مع عروسو في أثناء مراسيـ الزواج ....  )) حمفت 
ض وعدؾ وال تنكث عيدؾ وتحافظ عمى بالحي العظيـ ومبلئكتو األطيار أال تنق

قرينتؾ ، تعزىا وتكرميا ، ال تأكؿ وال تشرب بدونيا ، كف عصاىا التي تتوكأ عمييا 
أياـ المحف ، أبتعد عف الخمرة والسرقة والكذب ألنيا تدمر حياتؾ الزوجية ، ىذا ما 

ي أمرني بو ربي وأنا آمرؾ أف تمتـز بو . وقسـ الزوجة أف تحافظ عمى زوجيا ف
السراء والضراء والغيبة والحضور وفي مالو وعرضو ، والوالدة الثالثة ىي الوفاة وىي 

 تحوؿ مف العالـ المادي الفاسد الى عالـ روحاني (( .  

ويعتبر الزواج في الديف المندائي ىوعبلقة متكافئة طويمة المدى  بيف الزوجيف ، 
فا" عمى الحياة الزوجية واألخبلؿ ويدعوا الديف المندائي الى التكافئ بيف الزوجيف خو 

بيذا التكافئ سيؤدي بالتالي الى المشاكؿ اليومية التي عادة ما تنتيي بالطبلؽ . 
ويؤكد الكتاب المقدس لمصابئة المندائييف ) الكنزاربػا ( ... )) ال تتزوجوا خادمة غير 

الفدية وأتقونيف  معتوقة وال تجعموا أبنائكـ خدما" في بيت األسياد ، فأذا تزوجتـ أعطوا
ال فأذا أخطأ األبناء فسوؼ تقع أخطاؤىـ عمى رؤوسكـ (( .  ونعمتكـ مقبولة وا 

ومف ما ذكر سابقا" نبلحظ إف الرباط الزوجي في الديف المندائي متيف ومقدس ، 
فبواسطتو تبقى روحا الزوجيف مرتبطاف في الدنيا واألخرة إال في حالتيف ىما مف 

مف الديف المندائي ففي كبل الخطيئتيف يحذؼ إسمو مف بيت أرتكب الزنا أو مف خرج 
الكماؿ وينقطع رباطو المقدس ألنو دنس ىذا الرباط وخاف الثقة التي منحت لو وحنث 
بالقسـ الذي قطعو عمى نفسو ففي ىذا الحاؿ يعتبر الزواج ممغيا" ويمكف لمزوج حينيا 
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المرأة فتصػبح نازلة أي ) ثيب ( األرتبػاط مف جديػد دوف األخبلؿ بقسـ الزواج ، أما 
 صباغة . ٖٓٙولكي يرفع عنيا النزولية عمييا وزوجيا الجديد أف يصطبغا 

كما ويعتبر الديف المندائي دينػا" سمحا" ال يػؤمف بالتعسؼ واألظطياد واألكراه 
وخاصة في الزواج لذلؾ فرجؿ الديف الحبللي الذي يقـو مقاـ األب لمعروس عميو 

نيا فعبل" راغبة باألرتباط بذلؾ  التأكد مف أف العروس لدييا القناعة الكافية بالزواج وا 
 الزوج وتؤكد لو إنيا غير مكرىة عمى إتخاذ القرار ىذا .

رغـ كؿ ما ورد مف حديث حوؿ الزواج وقدسيتو بالنسبة لممندائييف نبلحظ إف الطبلؽ 
ف األسباب والعوامؿ  في المجتمع المندائي ال زاؿ بدوف توقؼ ، حيث ىناؾ الكثير م

 .(ٔ)التي تشجع الطبلؽ سواء في العراؽ أو بمداف الميجر 

 أىم األسباب المباشرة وغير المباشرة المؤدية الى الطالق :

ػ فقداف األنسجاـ والتفاىـ واألختيار الخاطئ بسبب تدخؿ األىؿ والضغط عمى  ٔ
نتيجة لعبلقات أقتصادية الفتاة لمزواج بمف يختارونو ىـ ليا . أو أف يكوف الزواج 

بيف العائمتيف أو لمصمحة مادية يرتئييا أحدىما مف ىذا الزواج . فالزواج ىو أرتباط 
بيف شخصيف لتكويف األسرة لذا فقبؿ األختيار يستوجب دراسة األسرة دراسة 
مستفيضة ، فمف وصايا نبينا يييا ييانا ... )) يا مختاري ال تكونوا عاجزيف وال 

تنتيجوا الكذب بأقوالكـ ، أبتعدوا عف مغريات الدنيا والحياة الفانية ، معيبيف وال 
وال تكونوا وقودا لمنار  أختاروا زوجة وتزوجوا ، ال تتزوجوا زوجة مف األشرار

 (( .الحامية

ػ ىناؾ بعض حاالت الطبلؽ التي حدثت في الطائفة المندائية في بمداف الميجر  ٕ
ؿ تعيش داخؿ العراؽ وىذا ليس نتيجة لتوفر ما كانت لتحصؿ لو أف ىذه العوائ

األنسجاـ والرغبة في العيش المشترؾ ومواصمة العبلقة الزوجية عف قناعة بؿ بسبب 
نظرة المجتمع لممرأة المطمقة أوال" والوضع األقتصادي ثانيا" وخصوصا" المرأة التي 

اديا" عمى الرجؿ تعتمد عمى زوجيا في أعالتيا وأعالة أطفاليا ، فأعتماد المرأة أقتص
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في العراؽ يحد مف خيارات المرأة ويجعميا تضطر لقبوؿ تصرفات الرجؿ المسيئة 
 وتحمميا في بعض األحياف لمؤلىانات والضرب .

ػ يمعب الضماف األجتماعي دورا" في توفير األطمئناف النفسي لممرأة المندائية في  ٖ
المتعمقة بحياتيا الزوجية بمداف الميجر وتجعميا أكثر حرية في أتخاذ القرارات 

وخاصة أتخاذ قرار الطبلؽ  ناىيؾ عف قوانيف األحواؿ الشخصية في ىذه البمداف 
التي تحمي حقوؽ المرأة حيث أف تقاليد الحياة األوربية واألمريكية ونمط الحياة بشكؿ 

 عاـ تخفؼ مف نظرات الشؾ والريبة الموجية لممرأة المطمقة كما ىو في العراؽ .

بتعاد عف التعاليـ الدينية ، فمطالما أعتبر الديف عامبًل أساسيًا في عدـ حدوث ػ اال ٗ
الطبلؽ إذ تحث كؿ  الديانات السماوية ومنيا المندائية عمى أف الطبلؽ حالة غير 
مرغوب فييا  وحرمت الطبلؽ إال في حاالت خاصة  . وبما أف الناس قد ابتعدوا 

بصورة مادية ، أصبح دور الديف في منع  عف الديف وأخذوا يتعامموا مع الحياة
 .  (ٔ)الطبلؽ يتضاءؿ

ػ النظرة االجتماعية لمطبلؽ واعتباره كبديؿ وحؿ ، إذ أف كثيرًا مف المندائييف  ٘
أصبحوا ينظروف إلى الطبلؽ عمى أنو حؿ لكثير مف المشاكؿ العائمية التي يعانوف 

والد في المجتمعات الجديدة منيا بيف الزوج والزوجة خاصة فيما يتعمؽ بتربية األ
المنفتحة عمى الجنس والتدخيف والمخدرات والشرب وتضادىا مع أسس الديف 
والعبلقات األجتماعية والتقاليد المندائية وىذه مشكمة كبيرة يعاني منيا اآلباء في 
نما غالبية  جميع بمداف الميجر وال تقتصر عمى المندائييف وحدىـ وحسب وا 

 . (ٕ)تمؼ الزوجيف في كيفية معالجتيا .المياجريف  حيث يخ

ىذه األسباب والمتغيرات مجتمعة وقد يكوف الكثير غيرىا مثؿ الغيرة والشؾ وقضاء 
ساعات طويمة خارج المنزؿ والتعرؼ عمى الجنس اآلخر مف خبلؿ شبكة األنترنيت 
والسكف مع األىؿ والفرؽ في المستوى التعميمي بيف الزوجيف  سيمت مف ظاىرة 

 بلؽ وأعطت المبررات لمتفكير فيو وأتخاذه بديبل" وحبل" لممشاكؿ العائمية اليومية .الط
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 الخاتمة

بعد الوصوؿ بعوف ا وتوفيقو الى نياية ىذا البحث المتواضع خمص البحث الى 
 جممة مف النتائج والتوصيات يمكف ايجازىا بما يأتي : 

ػ اف جميع الشرائع السماوية تشجع عمى الزواج لما لو مف فوائد عامة لممجتمع  ٔ
باسره ، وتنيى عف االعراض عف الزواج والتبتؿ وتحرمو في بعض االحياف لما لو 

 مف آثار سمبية عمى الفرد والمجتمع . 

ما ػ اف الديانتيف الييودية والمسيحية كانتا تبيح تعدد الزوجات ولكف تـ تحريفي ٕ
والغاء ىذا الحكـ السماوي الثابت بالكتب المقدسة ليما مف قبؿ زعمائيـ الدينييف ، 

 واالصؿ انو ال يجوز نسخ حكـ شرعي اال بحكـ شرعي مثمو . 

ػ اف الشريعة االسبلمية اباحت التعدد بنصوص مف الكتاب المجيد والسنة النبوية  ٖ
نساء فقط ، واالقتصار عمى  المشرفة بشرط العدؿ بيف الزوجات ، وحددتو بأربع

 واحدة في حالة الخوؼ مف عدـ العدؿ .

ػ اف التعدد الذي اباحتو الشريعة االسبلمية لـ يكف الغرض منو اشباع غريزة  ٗ
الرجؿ واستمتاعو ، وانما ىدفو اسمى مف ذلؾ ، فيو مميء بالحكـ والفوائد التي تعود 

انسانية ويدرأ مفاسد أخبلقية ىدامة ،  عمى المرأة والمجتمع باسره ، ألنو يعالج مشاكؿ
ولو اىداؼ نبيمة ، وبواعث فطرية وواقعية ، ولو أحكاـ فقيية ، مفصمة في كتب 

 الفقو ، وآداب شرعية.

ػ اف لمزواج بصورة عامة ولتعدد بصورة خاصة أثار دينية واخبلقية وصحية  ٘
 .  ونفسية واقتصادية واجتماعية تعود بنفعيا عمى الفرد والمجتمع

ػ نتمنى عمى اولياء االمور مف مسؤوليف حكومييف ورجاؿ ديف والمجتمع كؿ مف  ٙ
موقعو اف يساىموا في نشر الوعي والثقافة االسبلمية ، وال يعقدوا امور الزواج  
وتعدد الزوجات ، واف يجنحوا الى تطبيؽ الشريعة االسبلمية السيمة السمحة لتجنب 

 ثارة المنتشرة في الوقت الحاضر.المفاسد التي تنجـ عف وسائؿ اال
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 املراجع  املصبدر و
 القرأف الكريـ -
د احمد عبد الكبيسي ، االحواؿ الشخصية في الفقو والقضاء والقانوف ، الجزء االوؿ ،  .ٔ

 توزيع المكتبة الفانونية. 
 .  ٔدار النوادر ، بدوف تاريخ ، ط ابف اليماـ ، شرح فتح القدير. مكتبة الفقو الحنفي ، .ٕ
حساف محمود عبد ا ، مشاكؿ الطبلؽ بيف العرؼ والشرع ، دار اليدى لمطباعة  .ٖ

 . ٕٙٓٓوالنشر ، 
 . ٕابراىيـ بف عمي بف يوسؼ الشيرازي ، الميذب ،  دار الفكر ، بيروت ، ج .ٗ
بيروت  –دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع  –كتاب الطبلؽ  – ٔج  –ابف ماجة  .٘
 .ٕٙٗٓرقـ الحديث  –
شمعوف ، االحكاـ الشرعية في االحواؿ الشخصية لئلسرائيمييف ، مطبعة مصر ابف  .ٙ
 ـ .ٕٜٔٔ، 
، دار النيضة  ٕجميؿ الشرقاوي ، االحواؿ الشخصية لغير المسمميف واالجانب ، ط .ٚ

 . ٜٙٙٔالعربية ، القاىرة ، 
،  ٗجورج كامؿ ، الزواج والطبلؽ في قانوف االحواؿ الشخصية واالقباط ، العدد .ٛ

 . ٜٓٚٔة ، القاىر 
حساـ الديف كامؿ االىواني ، شرح مبادئ االحواؿ الشخصية لدى االقباط   .ٜ

 االرثذوكس ، دار الميضة العربية ، القاىرة ، بدوف سنة طبع.
زكي عمي حسيف ، المراة في الييودية والمسيحية واالسبلـ ، دار الوفاء ، المنصورة ،  .ٓٔ
 . ٖٕٓٓ،  ٔط
،  ٗاالدياف السماوية ، دار الوفاء ، المنصورة ، طزكي عمي السيد ، تحرر المرأة في  .ٔٔ

ٕٓٓٗ . 
، يونتيد لبلصدارات  ٖشريؼ الطباخ ، دعوى الخمع عند المسمميف والمسيحييف ، ط .ٕٔ

 .   ٜٓٚٔالقانونية ، القاىرة ، 
 . ٕ٘ٓٓصباح المفتي ، احكاـ الطبلؽ في الشريعة والقانوف ،المكتبة القانونية ،  .ٖٔ
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الطبلؽ بيف الشريعة االسبلمية  والقانوف ، مطبعة االمانة  عبد العزيز محمد عزاـ ، .ٗٔ
 . ٜٛٚٔ، القاىرة ، 

د. عثماف التكروي ، شرح قانوف االحواؿ الشخصية ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،  .٘ٔ
ٕٓٔٔ . 

عبد الرحيـ الرباني الشيرازي ، دار احياء التراث العربي بيروت ، باب مقدمات  .ٙٔ
 .ٗٔالنكاح ، ج

لرزاؽ ود. حساف محمد و جماعتو ، حقوؽ اإلنساف و الطفؿ و د. عمي عبد ا .ٚٔ
 .ٜٕٓٓالديمقراطية ، ، دار ابف األثير لمطباعة و النشر، جامعة بغداد ، 

مكتبة الصفا  – ٔط – ٗج –الفقو عمى المذاىب األربعة  –عبد الرحمف الجزيري  .ٛٔ
 ـ.ٖٕٓٓالدار البيضاء  –
، القاىرة  ٕٗع االدياف ، الكتاب عبد ا المراغي ، الزواج والطبلؽ في جمي .ٜٔ

ٜٔٙٙ . 
،  ٔفائزة جبار محمد ، الوضع القانوني لحقوؽ المرأة في التشريعات العراقية ، ، ط .ٕٓ

 ـ.ٜٕٓٓ
د. فؤاد عبد المنعـ ، سفر التػكويف ، االصحاح السادس عشر ، نقبل عف أبحاث في  .ٕٔ

 ـ.ٜٜٗٔ الشرائع الييودية والنصرانية واالسبلـ ، مؤسسة شباب الجامعة ،
د. فؤاد عبد المنعـ ،أبحاث في الشرائع الييودية والنصرانية واالسبلـ ، مؤسسة  .ٕٕ

 ـ .ٜٜٗٔشباب الجامعة ، 
 . ٕٗٓٓقداسا البابا شنودة الثالث ، شريعة الزوجة الواحدة ، دار الثقافة ، القاىرة ،  .ٖٕ
ىػ ( الخبلؼ ، تحقيؽ سيد  ٓٙٗاالماـ ابي جعفر محمد بف الحسف الطوسي )  .ٕٗ

 .ٗىػ ، مؤسسة النشر االسبلمي ، ج ٚٔٗٔ،  ٔعمي الخرساني ، ط
محمد جواد مغنية ، الفقو عمى المذاىب الخمسة ،مؤسسة الصادؽ لمطباعة والنشر ،  .ٕ٘

 ىػ  . ٕٚٗٔ
د. محمد ابراىيـ الحفناوي ، الموسوعة الفقيية الميسرة )الطبلؽ( ، مكتبة االيماف  .ٕٙ

 .لمطباعة والنشر ، بدوف تاريخ 
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د. محمود عبد الغفار و د. شعيب حافظ الجمؿ ، محاضرات في حقوؽ اإلنساف ،  .ٕٚ
 .جامعة القاىرة ، بدوف سنة طبع 

د.ماجدة منصور و د. جبلؿ الشاعر ، حقوؽ اإلنساف ، مطبعة المعيد التكنولوجي  .ٕٛ
 .ٕٙٓٓالعالي / شعبة العمـو الثقافية ، دراسات اسبلمية ، مصر ، 

مكتبة دار االتحاد العربي لمطباعة  –بيف اإلطبلؽ والتقييد  الطبلؽ –محمود محمد عمي  .ٜٕ
 ـ. ٜٛٚٔ

 .ٜٜٜٔمحمد الغزالي ، قضايا المراة في االسبلـ والديانات االخرى ، مكتبة االسرة ،  .ٖٓ
 


