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 مقدمــــــــــــــــــــة
 

يعد الطالق أحد المشكالت االجتماعية التي تعاني منها المجتمعات، لما يترتب عليهاا مات تاعاات يادمن امنهاا 
مااي اللالااب النواااف لامطااااع ممااا ياانعكل  لااج واالاا علاا  المجتماان لاوااتمرار امواار  التااي تعااد المكاالت الاار يل 

 الق مت تاكج أوري لممدات محد أركات االوتمرار االجتماعي.للحد  انا ه، ل لج لما ينتج عت الط
لتوع  كامة المجتمعات لوت التشريعات لامنظمة للتعامع من كامة المشكالت المترتااة علا  الطاالق كلوايلة 

 مت لوا ع الحماية االجتماعية للمتعرضيت لتلج المشكلة. 
المرتاطااة اهااا امميااد ماات اللضاالل للتللااب علاا  لقااد أحااا  ماات الااالمل التعامااع ماان قضااية الطااالق لالمضااايا 

الحااعلاات لالمالاوااات التااي قااد تاارتاط اتلااج المضااية، لالتااي ماات شاا نها أت تكاالت  ات حااد  مااي لقعهااا علاا  
المتعرضيت لهاا اادفا مات الاملجيت المطلمايت لانتهااف ااالمجتمن ككاع. لتتعادد المشاكالت التاي قاد تظهار نتيجاة 

لظاارلمهل، ممااا يوااتلجب التاادخع للضاان الحلاالع ماات خااالع التشااريعات اخااتالا امشااخام المتعرضاايت لهااا 
الموتمد  مااشر  مت الشريعة اإلواالمية امماحاد ا الشارعية المختلااة، لمماا يوات مات تشاريعات لأنظماة تكااع 
حماالق ماات يتعرضاالت لمشااكالت قااد تجعلهاال عرضااة لت اير ااا اشااكع يعاايمهل عاات مماروااة لظااا اهل االجتماعيااة 

 ايعي.لحياتهل اشكع ط
ل ا ممد أضح  مت المتعيت أت يكلت  ناج تحرج مت قاع المعنيايت االتعاماع مان مشااالت المجتمان لقضاايا  
مت متخححيت شارعييت لاجتمااعييت لقاانلنييت، كاع ماي مجااع اختحاحاه لدراواة لاقان الطاالق لالمشاكالت 

لشارعية أل االجتماعياة أل المانلنياة الناتجة عنه لالمترتاة عليه إليجاد حلالع للتعاماع معهاا والاف مات الناحياة ا
اما يواعد عل  حماية المتعرضيت لتلج المشكلة ليكاع حملقهل التي شرعها لهل المشرع، لكالتها لهل الملاايق 

 لالحملق اإلنوانية.
لاالتالي ويكلت  ناج  دا لغاية وامية توع      الدراوة لللحلع لها، أال ل ي کشا النماب عماا يعانياه 

طاااالق لالهجااارات لنحل اااا مااات مشاااكالت مرتاطاااة اتاكاااج العالقاااة الملجياااة ل لاااج مااات خاااالع حااااالت ضاااحايا ال
ملجلد  مي المجتمن، مت أجع تكليت حالر  لاضاحة عات المشااالت الما ماة معلياة. ل لاج مات خاالع اواتمراف 

لاااج اللاقااان لاللحااالع مااات  ااا   الحااااالت المناااارد  ةلااا  حااالر  عاماااة لكلياااة يمكااات مااات خاللهاااا التعاماااع مااان ت
يجاد الحللع االجتماعياة لالشارعية لالتشاريعية لهاا. اماا يوااعد علا  لضان اإلطاار التشاريعي ماي  المشكالت لا 
شكع قلاعد تتضمنها للا   أل قرارات لمارية أل تعاميل تلجيهية مت جهة االختحام تنظل   ا الجانب المهل 

 ن طايعة تنظيل الحيا  المعاحر .لالحوال مت أحلاع امور  لامحلع الشخحية االشكع ال ي يتناوب م
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 :ــ اهمية الدراسة

 

 :تكتوب الدراوة أ ميتها مت امملر اآلتية
 :ارتااط الدراوة االمحال  المعتار  شرعًا للمكلايت -1

لأ ل أنلاع العلل مي     امممات الارلع الامهية؛ المتمار جمين النال ةليها مي جمين الحاالت، من أنها 
 "محضة مكانت مت أ ل المهماتتكاليا 

 :ارتااط الدراوة الاقن حيا  النال -2

نظًرا ةل  التطلرات التمنية، لالمعللمات اإللكترلنية، لنملاًل ةل  االعتاارات العملية، لحاجة النال لمعرمة 
 .أحكال الطالق المنا  الوا ع الكترلنية،لما يوتتان  لج مت تاعات دينية، لقانلنية، لاجتماعية

 : تختلا الدلع اإلوالمية مي تمرير لقلع الطالق عار لوا ع االتحاع اإللكترلنية -3
ماي حيت تعترا اه دلع الخليج عملمًا، مإت الجدع مي محر ال يماع شا عًا حلع  لج، لاالت كيد مإت   ا 

لايات ما ية الطالق النلع مت الطالق يمن حت  خارج العالل اإلوالمي، ل  ا يمتضي الدراوة العلمية الجاد ؛ 
 .االلكترلني، لامحكال المترتاة عليه شرعًا لعماًل للاقعاً 

 
 :مشكلة الدراسة

 قعاااة الطاااالقتواااجع ارتااعاااًا ملحلظاااًا، كماااا أت المحااااكل تشاااهد قضاااايا،لحاالت تاايااات للا  الطاااالق ات حااااالت
الطااالق عااار االتحاااالت الخلليااة، أل الروااا ع النحااية مااي امدياااد، لقااد يكاالت الااملج ناوااه  اال الاا ي  ممضااايا

أروع روالة نحية عار  اتاه المحملع ، ولاف لملجته أل م لها، أل االتحاع معها، أل من أ لها، لقد يكلت 
ماي عادد مات المحااكل  االتحاع مت  ااتا الاملج للكات مات شاخم كخار، كالملجاة مااال، لقاد ااات  لاج معاالً 

الشاارعية؛ ل اا ا يتطلااب ةااااات الطااالق احاالرته المعتااار  شاارعًا، ممااا يوااتلجب ممياادا ماات الاحاال  لالدراوااات؛ 
 .المجتمن الطالق اإللكترلني، لت اير  عل  لمعرمة مدى لقلع
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 أسباب الدراسة 
 : ااااااااختالا امللليات -1

لا تمامات حياتهما خاالع متار  الخطلااة، ل لاج مات أجاع اللحالع ةلا  يتلجب عل  الملجيت مناقشة أللليات 
نمطة مشتركة اينهما، لقد يجد اعض امملاج أناوهل مي طريق يختلا عت طريق شركاف حيااتهل، مماا يا دي 
 .ةلااااااا  ميااااااااد  الخالماااااااات، لشاااااااعلر كاااااااع طااااااارا منهماااااااا االلرااااااااة عااااااات اآلخااااااار، لاالتاااااااالي حااااااادل  الطاااااااالق

 :ااااااااااتهماتمحير الطرميت مي لاجاا -2
لكاااااع مااااارد ماااااي اموااااار  لاجااااااات لموااااا لليات تمااااان علااااا  عاتماااااه، ل ااااال ملااااامل اتحملهاااااا، لاخاحاااااة امملاج،  

حياااا  يتلجااااب علاااا  الملجااااة اال تمااااال اااااالملج، لاالاياااات، لااااااملالد، لمااااي الممااااااع معلاااا  الااااملج أت يتحمااااع 
ع منهمااااااا اللاااااالل علاااااا  امعااااااااف الماليااااااة، لقااااااد يحااااااد  تمحااااااير ماااااات أحااااااد الطاااااارميت أل كليهمااااااا، ميلجااااااه كاااااا

 .اآلخااااااااااااااااااار، ليلجاااااااااااااااااااه االتهاااااااااااااااااااال لاااااااااااااااااااه دلت مراعاااااااااااااااااااا  اإلمكانياااااااااااااااااااات لالظااااااااااااااااااارلا الخاحاااااااااااااااااااة ااااااااااااااااااااه
 :اااااااااااالعنا لتحكل امملاج  -3

ت دي العدلانية ةل  نمع الحب لاالحترال مت العالقة الملجية، مما يجعلها أقرب ةل  عالقة ويد ظالل اجارية، 
ولاف كات  لج العنا لاظيًا كالوب، لالوخرية، لاالنتماد الال ع، أل ميعناها اشكع متكرر دلت أوااب ُت كر، 

 .جوديًا كالضرب، مما يدمعها ةل  التاكير مي الخالم مت خالع اللجلف ةل  مكر  الطالق
 الرلتيت --4

االلتاااااااامال ااااااااانمط حيااااااااا  تملياااااااادي يتواااااااااب مااااااااي الملااااااااع لالاااااااارلتيت الاااااااا ي يعتااااااااار ماااااااات أ اااااااال أعااااااااداف العالقااااااااة 
ةدخااااااااااع التجديااااااااادات، لالمياااااااااال ا عمااااااااااع جدياااااااااد  مااااااااات متااااااااار  ةلااااااااا  أخااااااااارى حتااااااااا   الملجياااااااااة، ممااااااااات المهااااااااال

 ال يمااااااااااان الملجاااااااااااات ماااااااااااي حااااااااااااالت الملاااااااااااع التاااااااااااي قاااااااااااد تااااااااااا دي ماااااااااااي اعاااااااااااض امحياااااااااااات ةلااااااااااا  الطاااااااااااالق
 غياب التلاحع ايت امملاج -5

يعاااااااااني اعااااااااض امملاج ماااااااات عاااااااادل قاااااااادرتهل علاااااااا  مهاااااااال الطاااااااارا اآلخاااااااار، لالتاااااااا قلل ماااااااان الحيااااااااا  معااااااااه، 
ب الحااااااااالار الااااااااا ي يعااااااااامم الاماااااااااة اينهماااااااااا، لاالتاااااااااالي يااااااااا دي  لاااااااااج ةلااااااااا  لعااااااااادل المااااااااادر  علااااااااا  مااااااااات  ااااااااااا

 .معانااااااااااا  الطاااااااااارميت ماااااااااات اللحااااااااااد ، لقااااااااااد تنتهااااااااااي  اااااااااا   الحالااااااااااة اااااااااااالطالق مااااااااااي كاياااااااااار ماااااااااات امحيااااااااااات
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 خطة البحث 
 .رهالمبحث األول : ماهية الطالق الرجعي وحكمه وصو 

 .(المانلت  –الشرع  –المطلب املع : تعريا الطالق الرجعي)الللة 

 .المطلب الااني : حكل الطالق الرجعي لحلر  شرعاً  لقانلنا ً 
 .المبحث الثاني : شروط الطالق الرجعي واثاره في الشرع القانون

 .المطلب املع  : شرلط الطالق الرجعي
 .المطلب الااني : ااار الطالق الرجعي شرعا لقانلنا
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 المبحث األول  
 ه  ماهية الطالق الرجعي وحكمه وصور 

 المطلب األول  
 تعريف الطالق الرجعي لغة ً وفقهيا ً وق انونا ً 

 المطلب الثاني
 حكم الطالق الرجعي وصوره في الشرع والق انون  

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 المبحث االول 

 ماهية الطالق الرجعي وحكمه وصوره 
 المطلب األول 

 في اللغة والشرع والقانون الطالق الرجعي 

 أوال ً : في اللغة 

مالة الميد لاشاشة اللجه لكرل اليد ل القة اللوات  .(۱) الماد  طلق للة عد  معات منها التخلية لا 
قيد ليعرا احطالحا اتعرياات تختلا لاظا لتتحد مضملنة لمعن ، لمت     التعرياات أت الطالق  ل رمن 

النكااال مااي الحاااع أل مااي المااصع الاااظ مخحاالم... مااالطالق يرماان قيااد النكااال مااي الحاااع ا ا كااات اا نااا لمااي 
الماااع ة ا كااات رجعيااة. ليعاارا الطااالق علاا  انااه  اال الحااع  لرماان الميااد )2(،  اال حااع اللااااق لاإلطااالق  اال 
اإلرواااع لالتكاارج، ليااا تي الطكااالق أيضااًا امعنااا  ةمالااةأطلَق/ أطلااَق ماااي ُيطلااق، ةطالقًااا، مهااال ُمطلمااق، لالماعااالع 

ر ، خل ااا  واااايلهإل ةطالقًاااا/ علااا  اإلطاااالق: قاااط، أااااًدا، علااا  لجاااه عاااال، مااات غيااار        ُمطلَاااق ، أطلاااق اموااايَر: حااار 
لجاات: ُمطا ر. تطل اق الم  الع تطل َق يتطل ق، َتَطل ًما، مهل ُمَتَطلِّق  تطل ق لجُهه: اناوط لأشرق. تطل اق لوااُنه: تحار 

لاج اينهما ،طلق طلق الموجلت : تحرر مات قياد  • يطلق ، طللقا ، مهل طالق لطلق 1طل َق: أنهيا عالقة الم 
ماَلها م رولتها()3( .                          طلق اموير / الححات ،أطلمت الناقة لَطَلَمْت  ي: أي َحَلْلَت عم
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 2005مؤسسةة الرسةالة للطبا ةة ، بيةرو  ،حيط  ، ،  القاموس الممجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى -1
 .156، ص  8،ط

1/166مختار الصحاح" زين الدين أبو  بد اهلل محمد بن أبي بكر بن  بد القادر الحنفي الرازي -2  
3- أبو  بد الرحمن الخليل بن أحمد بن  مرو بن تميم الفراهيدي البصري، العين، مكتبة الهالل ، 1325 هةة ، ج 5 ، 
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الرجعاة المار  مات الرجالع  لالحاحع أتك الطالق للًة امعن  حعك الميد لراكما يوتعمع امعن  اإلرواع لالترج

ل اي اوال محادر للاعاع رجان... يمااع رجان عات واار ، لرجاان عاات امماار يرجاان رجعااًا لرجلعااًا ل)يماااع( للااه 
لاعضاهل يمتحار علياه، لالراجان المارأ  يمااالت ،  (1)علاا  امرأتااه رجعااة اااات  الاارافلكوار ا لالاات  أمحا  

حع الميد هو ، ل(2)اااا مترجااان ةلااا  أ لهاااا... ليااا مت االرجعاااة أي ااااالرجلع ةلااا  الااادنيا اعاااد الملت ملجه
لاإلطالق لمنه طالق، أي مرولة اال قيد  لطلمت المرأ  مت ملجها طالقا أي تحللت مت قيد الملاج لخرجت 

ع طلكق الاالد أي تركها ل مارقها ل طلمت الملل أي ، الطالق  ل الترج أل الماارقة، يما(3)مت عحمته 
، ل  ل أيضا رماااااااااااااان الميد ولاف كات حويا أل معنليا ميكلت حويا كميد الارل ل قيد اموير ل (4)مارقتهل 

يكلت معنلياااااااااا كميد النكال ل  ل اإلرتااط الحاحع ايت الملجيت، أما الارق ايت الطالق ل اإلطالق ل ةت 
العرا قد جرى عل  قحر اإلطاااااااااااااااااااااااااااااالق عل   كات كع منهما يوتخدل لحع المياااااد حويا أل معنليا ةال ات

الميد الحوي ل قحر الطااااااااااااااالق عل  رمن الميد الملجاااي ميماع : طلكق الرجع ملجته ال أطلق الرجع ملجته 
(5) .. 
 
 
 
 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
                                    مر شيمكتبة ال،  في فصح العربية والشواذ سعيد خوري الشرتوني اللبناني ،  أقرب الموارد -1

 713، ص  1هةة ، ايران ، ج1403، النجفي 
ص    هةةة ، 1435، لمكتبة العلميةة في غريب الشرح ، االمصباح المنير  لعباساأحمد بن محمد بن  لي الفيومي ثم الحموي، أبو  -2

135 . 
 . 9 99ص   4،1995جالصحاح في  تاج اللغة وصحاح العربية ، مكتبة لبنان  ، بيرو  أبو نصر إسما يل بن حماد الجوهري الفارابي ، -3
 . 81، ص  2009طاهري حسين،األوسط في شرح قانون األسرة الجزائري،الطبعة األولى ، الخلدونية للطبا ة  -4
صفحة  2004د. بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري الجزء األول ، ديوان المطبو ا  الجامعية، الطبعة الثالثة  -5

207 . 
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 اانياً  : مي الشرع 
حاااع  قياااد النكاااال أل  (2) ملاع قياااد الملجيكاااة ا لاااااظ مخحلحاااة (1)  ااال مالاااة قياااد النكاااال احااايلة طاااالق لشااااهه

 .(3)اعضه"؛ أي: اعض قيد النكال ة ا طل َمها طلمة رجعي ة
عماد الاملاج،   ل الطالق ال ي يتمككت ميه الملج مت ةرجاع ملجتاه لاه، لا لج وامكي رجعياًا؛ أي ال ياتل مياه حاع

لتومك  الاتر  التي تمضيها الملجة اعد الطالق، ااول )العد (، لا  ا انتهات متار  العادك  للال يرجان الاملج ملجتاه، 
يحااا  الطااالق عنااد ا اا نااًا اينلنااة حاالرى، لاا لج علاا  الااملج الاا ي يريااد ةعاااد  ملجتااه، أت يخار ااا انيكتااه ا نااه 

نهاااف العالقااة الملجيااة. د  للعااد .يريااد ةرجاعهااا، ماان شاارط التميااد االماادك  المحاادك  ،مااا كااات  (4)حااع رااطااه الملاج،لا 
لقد اختلاا  للملج الحق مي ةرجاع ملجته المطلكمة ةليه مادامت مي العدك ، مت دلت عمٍد جديد، لال مهر جديد.

 الامهاف مي ايات ماهلل الطالق الرجعي : 
 (5)مات الاملاع لمواخ الوااب المنعمد لملاع الملجالحناية ا نها: "اوتدامة ملج النكال الماا ل لمنعاه  -1
 (6)المالكية ا نها: "علد الملجة المطلمة للعحمة مت غير تجديد عمد -2
 (7) الشامعية ا نها "رد المرأ  ةل  النكال مت طالق غير اا ت ماي العاد  علا  لجه مخحلم -3
الطالق شرعا حع قيد النكال ل قاللا أيضاا ماي تعريااه الطاالق شارعا حاع قياد النكاال أل اعضاه  الحنابلة: -4

 (.8) ة ا طلمها طلمة رجعية
اممامية : ما كات للاملج الحاق ماي ةرجااع ملجتاه المطلماة ةلياه مادامات ماي العاد ، مات دلت عمدجدياد، لال -5

 (9) مهر جديد
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 9، ص  9، ج  1975،مطبعة الشيرازي ، ح شرائع االسالم ال تنقيمسالك األفهام زين الدين بن  لي ،  -1
 ، ص8 ، موسسةة النشةر االسةالمي ، ج كشة  اللثةام  ةن قوا ةد األحكةامبهاء الدين نخند بن الحسين االصةفهاني ، ،  -2
5 . 
فةي مةتن االقنةاع ، دار الكتةب  كشا  القنةاعمنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى ، -3

 . 232، ص 5 هةة ، ج 1425العلمية ، بيرو  
 278 م،  7ط ، 1999، محر   ،دار الكتاب العربي،بيرو ، فقه السنة،السيد حافظ السايق  -4
، 2، ط 1982الكتةاب العربةي ، بيةرو  ،  ةةةةةالء الةةةةةدين الكاسةةةةةاني ، بةةةةةدائع الصةةةةةنائع فةةةةةي ترتيةةةةةب الشةةةةةةرائع ، دار  -5

 . 181ص 
 415ص، 2ج،بيرو ،دارالفكر، : محمةةةةد  لةةةةيش،  الشةةةةرح الكبيةةةةر لمختصةةةةر خليةةةةل سيدي احمد الدردير ،  -6
 . 6ص، 3ج، 1965، بيرو ،دار الفكر،  مغني المحتاجمحمد الخطيب الشريني ، ال -7
 بةةةد اهلل أحمةةةد بةةةن محمةةةد بةةةن قدامةةةة،المغني،الجزء العاشةةةر، دار  ةةةالم الكتةةةب ،الطبعةةةة لموفةةةق الةةةدين أبةةةي محمةةةد  ا-8

 . 620 – 451، ص  1999الرابعة،
 1، أبةواب مقةدما  الطةالق ، البةاب 15وسةائل الشةيعة، ج- أبو جعفر محمد بن الشيخ الحسن بةن  لةي الحةر العةاملي -9
 26،ص 1،ح
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 المانلت مياالااً  :

 ااال حاااع الراااااط الملجاااي لانها اااه اايمااااع مااات الاااملج ال الملجاااه ات لكلااات ال ملضااات ااااه لاليمااان اال االحااايلة 
مات قاانلت االحالاع الشخحاية العراقاي )) الطاالق رمان  34المخحلحة له شارعا،ل  ا ماا نحات علياه المااد  

يمان الطاالق اال االحايلة قيد الملاج اايماع مت الملج ال مت الملجة ات لكلت ال ملضت ااه مات الماضاي لال 
 .(1)المخحلحة له شرعا (( 

مات  2/34ل ل ما جام للملج مراجعة ملجته ااناف عدتها منه دلت عمد لتاات الرجعة اما ياات اه الطالق ل/
قانلت االحلاع الشخحية ليمن االحيلة المخحلحة له شرعا كملع الملج مخاطاا ملجته انت طاالق ال انات 

  ال  ل ال ي يرمن قيد الملاج الححي  مي المااع ال ماي الحااع لتكالت الملجياة قا ماة طالق طلمة رجعية لاحد
ااايت الااملجيت مااا داماات المطلمااة مااي عاادتها حياا  تحااع للااملج اعااد ايماعااه الطااالق الرجعااي ات يراجاان مطلمتااه 

د جديديت اارادته المنارد  ما دامت مي العد  ميعيد ا ال  عحمته ادلت رضا ا لمت غير حاجة ال  مهر لعم
، لتكاالت المراجعااة امااا اااالملع كماالع الااملج لملجتااه المطلمااة رجعيا:راجعتااج يامالنااة اناات مااالت ... ال االالااع 
كالتماياااع ال االتحااااع اهاااا اتحااااع االملاج ..ماااا ا انتهااات العاااد  دلت مراجعاااة شااارعية شااارعية ميملاااب الطاااالق 

 الرجعي ال  طالق اا ت اينلنة حلرى .
، الطااالق  1 ا 34 / مااي الماااد  1959 لواانة 188 شخحااية العراقااي الناماا  رقااللعاارا قااانلت االحاالاع ال

لال يماان  . رماان قيااد الااملاج اإيماااع ماات الااملج ال ماات الملجااة ات لكماات ااال ال ملضاات ال ماات الماضااي  (ا نااه
ماات قااانلت االحاالاع  38 عاارا المشاارع العراقااي مااي الماااد   ،الطااالق اال االحاايلة المخحلحااة لاال شاارعا( 

الناماا  اااات الطااالق الرجعااي  اال مااا جااام للااملج مراجعااة ملجتااه ااناااف عاادتها منااه دلت عمااد لتاااات  الشخحااية
اماا الامهااف  ، للل يتطرق قدام  الامهاف الموامميت الا  تعرياا الطاالق الرجعاي)  .المراجعة اما ياات الطالق

لجتاه المادخلع اهاا مادامات الطالق ال ي يحق للملج ميه مراجعاة م  :ل ل  المعاحريت معرمل  اتعاريا متعدد 
 .( 2) مي العد  دلت عمد لمهر جديديت لالير رضا ا

 

 

 

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الطبعة األولى ، الجزء االول ، مطبعة النجاح الجديدة الدار ” الوسيط في قانون االحوال الشخصية ” محمد الكشبور  -1

  636 ص 1992البيضاء ، 
مصر دون سنة  ، دار التألي  -مطبعة ، 2 ط ، احكام الزواج والطالق في االسالم ، بدران ابو العينين بدران  -2

 . 2004، مطبعة السليمانية ، الوسيط في شرح قانون االحوال العراقي ، ، د. فاروق  بداهلل كريم 240 ص ، طبع
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 المطلب الثاني 
 

 حكم الطالق الرجعي وصوره في الشرع والقانون 
 

 في الشرع الفرع األول : حكم الطالق الرجعي
 

للطالق احكال عد  ل لج الختالا الامهاف لالم ا ب مي احكامه ل  ات الشيعة اإلمامية ال  لضن شرلط 
مالاد مت محدد  للمطلق كالاللغ لالعمع لاالختيار مال يح  الحاي لال طالق المجنلت لال طالق المجار 

                             ق لأت يمحد المطلق الاراق حميمة احيلة الطالق مال يح  طال يرعاية االحتياط م
.  (1)ن  يمدر عليها ، لامحضر رجليت عادليت يومعات ةنشاف الطالقلالوا ي ، لمت ال ياهل مع   الهامع ،
)) ملجتي الي كر اومها طالق (( أل يخاطب ملجته ماال قا ال لها )) أنت طالق (( أل لملج ماال  يملع ا
ع االاة أطهار، ليحوب الطهر الااحع ايت الطالق لحيضها طهرًا لعد  الطالق للير الحام . اهعلمها 

 (. 2)معن    ا ةت عد تها اعد ر يتها الدل الاال   . لاحدًا مهما كات قليالً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .224ص   22دار الكتب العلمية ، ج ،  وسائل الشيعة،  محمد بن الحسن الحر العاملي-1

القاضةي أبةو حنيفةة النعمةةان بةةن محمةةد التميمةةي المغربةي، د ةائم  . 119آل كاش  الغطاء، أصل الشيعة وأصولها، ص-2

 .211،ص 2دار األضواء، ج  والقضايا واألحكام  دة أهل بي  رسول ااهلل االسالم وذكةر الحةالل والحةرام
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لعد  المطلكمة الحامع مدك  حملها، ل ي تنمضي الضن الحمع، تاما كات  لج الحمع أل ومطا لعل  المتام ل  
جة ملاجًا م قتا اعد امتراقها عت ملجها مإ ا كانت االلة مدخلالً  اها غير يا ل ، لال حامع ،معدتها حيضتات 

. الطاااالق الرجعاااي اليمنااان االواااتمتاع كاملتاااات أل خمااال لاراعااالت يلمااااً  لمااات لااال  تحاااض أل مااارض أل غيااار 
ت انعماداالملجة منه ال يرمن عمد الاملاج، لال يمياع الملاج، لال يا ار ماي الحاع واااا للارقاة، ةال أناه ال  ، مهال لا 

 .(1)يترتب عليه أار  ما دامت المطلمة مي العد 
 أما اراف الامهاف مي حكل الطالق الرجعي مهل ي خ  عدد  أملر 

 :الوجوب 
 :لقد قيع الجلب الرجعة مي الحالتيت التاليتيت عل  اختالا ايت الامهاف مي  لج

 والنفاس  لى الرجعة: إجبار من طلق امرأته في الحيض-1
 اختلا الامهاف ميمت طلق ملجته ل ي حا ض أل ناواف،  ع يجار عل  رجعتها أل ال عل  امقلاع التالية :

 : ي مر ارجعتها ة ا طلمها حا ضا، لال يجار عل   لج،  ل قلع الشامعي لأاي حنياة لأححااهما القول األول
ت طلمها ناو: كع مت طلق امرأته حا ضا أجار القول الثاني  .اف لل يجار عل  رجعتهاعل  رجعتها، لا 
: يجار عل  مراجعتها ة ا طلمها مي الحيض أل مي الناال، ل ل قلع المالكية، لاوتدللا اما يمتضيه القول الثالث

لقد اختلا قلع المالكية مي  اللجلب اممر مت لجلب اال تمار لاوتعماع الم ملر ما أمر اه حت  يخرجه عت جار
 : ال ي تتل ميه الرجعة عل  رأييت اللقت

: يجار عل  الرجعة أادا ما لل تخرج مت عدتها ولاف أدرج  لج مي تلج الحيضة التي طلق ميها أل الرأي األول
 الطهر ال ي اعد  أل الحيضة الاانية أل الطهر اعد ا ما لل تنمض العد ، ل ل قلع مالج لأكار أححااه.

 -  ما لل تطهر لحت  تحيض ال تطهر مإ ا حارت مي الحاع التي أاال له الناي يجار عل  الرجعة  :الرأي الثاني
 .(2)طالقها لل يجار عل  رجعتها، ل ل قلع أشهب ات عادالعميم -حل  اهلل عليه لولل 

 
 
 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ه (، مصن  أبي شيبة، كتاب الطةالق، بةةاب الفرقةة والرجعةة 235أبو بكر  بد ااهلل بن محمد بن أبي شيبة الكةوفي )  -1

 60،ص 4بة الرشد، جبالشهود، مكت

 .67، ص 15، ج 1975  المكتبة الشرقية بيرو  ، التمهيد، محمد بن الطيب أبو بكر الباقالني -2
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 الرجعة مت الطالق مي الطهر ال ي موها ميه:
اتاق الامهاف عل  أت مت طلق ملجته مي الطهر ال ي موها ميه قد ارتكب  لج حراما، ل ل طالق ادعة، لاختلالا 

 يجب عليه مراجعتها أل ال عل  قلليت: ع 
 ة  :لقول األولا

ال يجب عليه مراجعتها، لقد نمع اإلجماع عل   لج اات عاد الار لاات قدامة، قاع اات عادالار:)أجمعلا عل  أت 
 :الرجعة ال تجب مي     الحلر  ليل اااتا، لمت امدلة عل    ا الملع

الطالق مت الحيض، مت ممت الطهر لقت لللطف لالطالق لممت عدل ححة الميال عل  اممر االرجعة مي 
ير ممت الطالق اممر اها مي الحيض ليل لقتا للاحد منهما، مظهر الارق اينهما مال يلمل مت اممر االرجعة مي غ

، أت المعن  ال ي لجات مجله الرجعة ة ا طلمها حا ضا منتا مي حلر  الطالق مي الطهر ال ي موها ميه   ممنه،
مإنه ةنما حرل طالقها مي ممت الحيض لتطليع العد  عليها مإنها ال تحتوب اامية الحيضة قرفا اتااقا، متحتاج ةل  
اوت ناا االاة قرلف كلامع، أما الطهر مإنها تعتد اما امي منه قرفا للل كات لحظة، مال حاجة اها ةل  أت يراجعها، 

عند  عمب طالقها، لمت قاع  ي الحيض اوت نا اها اعد الطهر مإت مت قاع امقراف امطهار كانت ألع عدتها 
ل ل لل راجعها، ال أراد أت يطلمها لل يطلمها ةال مي طهر مال ما د  مي الرجعة، ل  ا  ل الارق الم ار ايت 

 .(1)الحلرتيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . 49، ص  2هةة  ، ج1415 ونهاية القصدبداية المجتهد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيد ،  -1
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 : القول الثاني

 عل   لج : لجلب الرجعة مي   ا الطالق، ل ل أحد اللجهيت مي م  ب أحمد كما  كر اات الميل، لمت امدلة
أمار  أت يطلمهاا ة ا شااف قااع أت يمواها ،لقااع: متلاج العاد  التاي أمار اهاا اهلل أت  -حل  اهلل عليه لولل  -أت الناي   

أناااه طاااالق محااارل متجاااب الرجعاااة مياااه كماااا تجاااب ماااي الطاااالق ماااي ممااات    النوااااف(، ل ااا ا ظاااا ر ماااي التحاااريل.تطلاااق 
 الحيض، لمت ممت الطهر مت  اتحع اه المويل حار كممت الحيض مي تحريل الطالق، لال مرق اينهما.

 :النسب-1
ل لج مي حالة ندل الملجيت اعد لقلع الطالق ، خاحة ة ا كات  ناج ألالد تمتضي المحلحة نش تهل مي ظع 
اماليت ليدارا ش لنهل ، تححيال للمحلحة التي ندب ةليها الشارع الحكيل ، ممد حض مي كاير مت اآليات عل  

ْلُ  َخْيٌر الحل  لالتلميق ايت الملجيت ، قاع تعال : ﴿َماَل ُجَناَل َعَلْيهم  َما َأْت ُيْحلمَحا َاْيَنُهَما ُحْلًحا َلالح 
 (237)الامر :(1)( لقاع تعال : ﴿ لاََل تَنَوْلا اْلَاْضَع َاْيَنُكْل ﴾ 128﴾)النواف:

 الحرمة :-2
لمت ملاضعها أت يرجعها امحد المضار  لها، ميكلت ةمواكا مت غير المعرلا، أل أت يرجعها اعد انتهاف متر  

 ت غير تجديد العمد لمتطلااته، لونتعرض لهاتيت المو لتيت لما يرتاط اهما ميما يلي:عدتها م
 الرجعة مع قصد االضرار:-3

ل لج ميما لل قحد الملج اإلضرار االمرأ  ميراجعها ليلحق اها ام ى لالضرر ، لقد نه  المركت الكريل عت  لج املله 
َراًرا  ُكلُ ت  ضم (، ماي     اآلية ينهي 231)الامر :(2)لمَتْعتَُدلا َلَمْت َيْاَعْع َ لمَج َمَمْد َظَلَل َنْاَوُه ﴾تعال :﴿ لاََل تُْموم

تعال  امملاج أت يموكلا ملجاتهل امحد ةضرار ت لأ ا ت ، لالنهي يايد التحريل، متكلت الرجعة محرمة مي       اهلل
مالة اللحشة الحالة، قاع المرطاي :)الرجع مندلب ةل  المراجعة، للكت  ة ا قحد اإلحالل اإحالل حاله معها لا 

اينهما، م ما ة ا قحد اإلضرار لتطليع العد  لالمطن اها عت الخالم مت رامة النكال ممحرل لملله تعال :﴿لال 
ت ارتكب النه  لظلل ناوه()  . (3تموكل ت ضرارا لتعتدلا﴾، ال مت معع  لج مالرجعة ححيحة، لا 

 
 
 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 337سورة البقرة ، االية  -1
 .231سورة البقرة ، االية  -2
  .299، 6،ج 1413ر ، دار الحديث ، مصر ،نيل األوطا،  محمد بن  لي بن محمد بن  بد اهلل الشوكاني اليمني-3
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لقد اختلا الامهاف ميما لل علل أت ممحد الملج  ل  (1(مكع رجعة ال يراد اها اإلحالل ليوت ارجعة شرعية
 اإلضرار ال الرجعة عل  قلليت:

ت كات حاحاها كاما، ل ل قلع الجمهلر، ممد نحلا القول األول عل  أنه ال يشترط مي الرجعة : الرجعة ححيحة لا 
 .(2ةراد  اإلحالل ، لاآلية للتحريض عل  اإلحالل لالمنن مت قحد اإلضرار)

أنه لل علل  لج الممحد منه مإت ملجته تطلق عليه، ل ل قلع المالكية، قاع اات العراي مي قلله  :لقول الثانيا 
مالة اللحشة اينهما 228)الامر : (3)تعال : ﴿ ةمْت َأَراُدلا ةمْحاَلًحا ﴾ (:)المعن  ةت قحد االرجعة ةحالل حاله معها، لا 

ال لل تحع له، للما كات   ا  ، ال عل  لجه اإلضرار لالمطن اها عت الخالم مت رامة النكال ، م لج له حالع ، لا 
 .(4(منا عليهأمرا ااطنا جعع اهلل تعال  الاال  علما عليه ، للل تحممنا نحت  لج الممحد منه لطل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
، ص  6،ج 1413، دار الحديث ، مصر ، رنيل األوطا ، محمد بن  لي بن محمد بن  بد اهلل الشوكاني اليمني -1

299  
المكتب االسالمي ، في شرح غاية المنتهى ،مطالب أولي النهى  مصطفى بن سعد بن  بده السيوطي شهرة، الرحيبانى -2

 . 477، ص  5 ج دمشق 
 . 228سورة البقرة ، االية -3
   256، ص  1، ج 1423،  دار الكتب العلمية أحكام القرآن البن العربي  أبو بكر بن العربي المالكي-4
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لقد يماع احعلاة التعرا عل  ممحد ، لال نرى مي  لج أي حعلاة، مما  كر  اات قدامة ماال لحكل له االححة، 
أل قاع: لإل انة، لقاع: أردت أنني راجعتج لمحاتي ةياج ، أل ة انة لج، ححت مماع :)مت قاع: راجعتج للمحاة، 

 (1)الرجعة ؛ منه أت  االرجعة ، لايت وااها(
 الرجعة بعد انقضاء فترة الرجعة :-4

نم الامهاف عل  أت انمضاف متر  الرجعة يميع ملج االوتمتاع، مال يحع له منها شيف ةال ة ا أعاد ا اعمد جديد، 
 نا ال يميع حع المرأ  حي  لل يلجد واب يحرمها عليه، ميجلم له العمد عليها مي أي لقت مي العد  أل لمت 

 اعد ا، ل  ا معن  قلع الامهاف: ةت الطالق الاا ت اينلنة حلرى يميع الملج ال الحع.
لجية ةال ة ا كات الطالق لاانمضاف العد  يمنن التلار  ة ا مات أحد ما مي أاناف العد  النتهاف واب اإلر  ل ل الم 

 مي مرض ملت الملج امحد الارار مت ميرااها مإنها تراه ة ا مات قاع انمضا ها.
مإت تملجت اعد طالقها الرجعي مت غير ملجها املع، ممد اختلا الامهاف مي  دل طالقه لها ما كات طلمها املع، 

 (2ا كات االاا عل  قلليت)اعد اتااقهل عل  أت الملج الااني يهدل طالق الملج املع ة 
أنه ال يهدل، ل ل م  ب مالج لالشامعي لأحمد لمحمد ات الحوت ،ل ل م  ب الظا رية، قاع اات حمل  :الملع املع

عنها أل طلمها  ال تملجت ملجا لط ها مي مرجها ال مات )لمت الرجعة مت طلق امرأته تطليمة أل تطليمتيت ماعتدت
ةت كات طلمها قاع  -يط  ا مي مرجها  -طلمها لل تحع له ةال حت  تنك  ملجا كخر  ال راجعها ال ي كات طلمها ال

  . لج طلمتيت مإت كات ةنما طلمها طلمة لاحد  مإنه تام  له ميها طلمة  ي الاالاة
أنه ال يهدل، ل ل م  ب مالج لالشامعي لأحمد لمحمد ات الحوت ،ل ل م  ب الظا رية، قاع اات  :القول األول

:)لمت الرجعة مت طلق امرأته تطليمة أل تطليمتيت ماعتدت ال تملجت ملجا لط ها مي مرجها ال مات عنها أل حمل 
ةت كات  -يط  ا مي مرجها  -طلمها ال راجعها ال ي كات طلمها ال طلمها لل تحع له ةال حت  تنك  ملجا كخر 

 .(3(له ميها طلمة  ي الاالاةطلمها قاع  لج طلمتيت مإت كات ةنما طلمها طلمة لاحد  مإنه تام  
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن قدامة الجما يلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن أبو محمد موفق الدين  بد اهلل بن أحمد بن  -1
  404، ص  7هةة ، 1388 مكتبة القاهرة ، ،المغني،  قدامة المقدسي

،  10باألثار، دار الفكر ، بيرو  ، ج المحلى، أبو محمد  لي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري -2
 . 13ص 
 . 13، ص  10باأليثار ، مصدر سابق ، ج  المحلى-3
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  لمت امدلة عل   لج:
ةل  قلله ﴿ َمإمْت َطل َمَها َماَل َتحمع  َلُه ممْت َاْعُد (1)قلله تعال : ﴿ الط الُق َمر تَاتم َمإْمَواٌج امَمْعُرلٍا َأْل َتْورميٌ  امإمْحَواٍت﴾  

ي المطلمة الاال  مطلما مت غير محع ايت ما ة ا تخللت ةحااة الملج الاان( حرل 2َحت   تَنكمَ  َمْلًجا َغْيَرُ  ﴾)
أت     مطلمة الاال  حميمة ؛ مت     طلمة قد وامها طلمتات حميمة ، لالطلمة   ،الاال  لايت ما ة ا لل يتخللها

 الاالاة  ي الطلمة التي وامها طلمتات مدخلت تحت النم.
منهيا للحرمة لملله تعال  : ﴿ َمإمْت َطل َمَها َماَل َتحمع  َلُه ممْت َاْعُد َحت   تَنكمَ  َمْلًجا أت الملج الااني جعع مي الشرع  

لحت  كلمة غاية ، لغاية الحرمة ال تتحلر قاع لجلد الحرمة ، لالحرمة لل تاات قاع الطلمات الاال   (3)َغْيَرُ  ﴾
 ملل يكت الملج الااني منهيا للحرمة ميلحق االعدل.

                    : أنه يهدل ما دلت الاال ، ل ل قلع أاي حنياة لأاي يلوا، لقد رلي عت اات عاال قاع: نكاللقول الثانيا
ارا يل  جديد ، لطالق جديد، لرلي عت اات عمر مي أحد قلليه، لرلي عت اات موعلد، ل ل قلع عطاف لشري  ، لا 

 ، لأححاب اات موعلد ، لعايد  الولماني، لاوتدللا عل   لج اما يلي:
            ( لقلله تعال :4﴾) العملمات اللارد  مي ااب النكال مت نحل قلله تعال  : ﴿ َمانكمُحلا َما َطاَب َلُكْل ممَت النَِّوافم   

ْنُكْل ﴾ :)تملجلا لال تطلملا مإت الطالق يهتم له -حل  اهلل عليه لولل  -(، لقلع الناي 5)﴿ َلَأنكمُحلا اْمََياَم  مم
عرش الرحمت(، مه   النحلم لأماالها تمتضي جلام النكال مت غير محع ايت أت تكلت المرأ  مطلمة أل ال لايت 

االاا تخللها ةحااة الملج الااني أل ال ةال أت المطلمة الاال  التي لل يتخللها ةحااة الملج الااني أت تكلت مطلمة 
 خحت عت النحلم مامي ما لراف ا تحتها.

أت الحع اعد ةحااة الملج الااني لطالقه ةيا ا لانمضاف عدتها حع جديد، لالحع الجديد ال يملع ةال ااال  طلمات   
 ل.كما مي ااتداف النكا

أت الحع املع قد ماع حميمة ؛ منه عرض ال يتحلر اما   ، ةال أنه ة ا لل يتخلع ايت الحليت حرمة يجعع كالدا ل  
 اتجدد أمااله ميكلت كشيف لاحد مكات ما ال حميمة لتمديرا مكات الااني حال جديدا.

محع ، مت الااف للتعميب اال محع أت قلله تعال  :﴿ مإت طلمها ﴾ تتنالع طلمة االاة موالقة اطلمتيت اال   
حااة الملج الااني  هنا حاحلة مال يتناللها ، أل تحمع اآلية عل  ما ة ا لل يدخع اها الملج الااني حت  طلمها  لا 

 لتملجها املع لطلمها لاحد  تلميما ايت الدال ع.
 ا أنه ياات حع جديد اعد اإلحااة.أت كلت اإلحااة غاية للحرمة يمتضي انتهاف الحرمة عند عدل اإلحااة لقد اين 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 229ولر  الامر  ، االية -1
 . 228ولر  الامر  ، االية -2
 . 230ولر  الامر  ، االية  -3
 . 3نواف ، االية ولر  ال -4
 . 32ولر  النلر ، االية -5
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 صور الطالق الرجعي
 
لقالع طاالق المكار  ة  يشاترط ماي الطاالق الالعي لالحرياة لاالختياار حيا  اادلنها ال يكالت . طالق المكةره: 1

  (1)الطالق ححيحة، لل لج ال يمن الطالق ةت كات الملج مار ا عليه أل تحت ضللط خارجة عت ةرادته
شاارب الكحالع أل المخاادرات، للهاا ا ماإت الطااالق عنااد اعاض ماات الامهاااف يماان طةةالق السةةكران أو المخةةدر: . ۲

مت مااي ةيماعااه مجاار لمعاقاااة للرجااع المتعاااطي لتلااج الماالاد الماا ار  علاا  الملكااات العمليااة، لالماالع ااا ت طااالق 
اآلخر الكاير مت الامهااف ماي  الوكرات ال يمن اواب غياب عمع المطلق لملاله لعدل لعيه اما يملع  ل الرأي

 (2)الم ا ب المختلاة
 . طالق الغضبان: 3 

أ. مااا يميااع العمااع مااال يشااعر حاااحاه امااا يماالع، ل نااا ال يماان الطااالق. ب. عناادما يكاالت اللضااب مااي اداياتااه 
احي  ال يمنن حاحاه مت تحلر ما يملع، مه ا يمن اال منامع. ج. عنادما يكالت اللضاب مواتحامة لمشاتدا 

 ميع عمله، للكت يحلع اينه لايت نيته مه ا محع نظر، لعدل لقلعه أرج .مال ي
للمد قاع الشيخ حال  الالمات : ة ا الغ ااإلنوات مت اللضب ةل  ملاع الشاعلر لمماد الالعي اا ت ال يادري لال 

ا ة ا كااات يتحاالر مااا ا يماالع: مااإت  اا ا ال تعتااار أقلالااه الطااالق لال غياار ؛ منااه ماقااد للعمااع مااي  اا   الحالااة. أماا
 اللضب دلت  لج، لكات معه شعلر ، ليتحلر ما يملع : مإنه ي اخ  ا لااظه لتحرماته، لمت  لج الطالق. 

ل اا ا اوااتناد ةلاا  . طااالق الهااامع: ماات تكلاال الاااظ الطااالق لقاان منااه الطااالق، لال يماااع منااه ادعاااف كلنااه  ام،4
د ل كار منهااا الطاالق( ل لاج مت الهااامع الحادي  المارلي عاات الروالع حال  اهلل عليااه لوالل )ااال   ااملهت جا

 قاحد للتكلل االلاظ محار موتحما أت يلتمل اما نطق ااختيار  منه قاحد ل لج اللاظ ال ي يعلل معنا 
الطاالق. ل ال لاقان  طالق المخطئ: ل ل مت أراد التكلل الير الطاالق مجارى علا  لواانه اللااظ الا ي يلقان-5

ن الظااا ر، ل اا ا لمااق ماا  ب الحنايااة، أمااا جمهاالر الامهاااف ميمللاالت اعاادل قضاااف لال يماان ديانااة، مت المضاااف ماا
 لقلع الطالق ةال عند لجلد قرينة تدع عل  قحد ةيماعه اإراد  لنية 

 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .۳۱۰، ص ۷ج مصدر سابق ، المغني،  كتاب  -1

 (.۳۱۳، ۳۱4سابق، صابن قدامه، مصدر -2
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 المبحث الثاني  
 شروط الطالق الرجعي وأثاره شرعا ً وق انونا ً 

 المطلب األول  
 شروط الطالق الرجعي  

 المطلب الثاني  
 اثار الطالق الرجعي شرعا ً وق انونا ً 

 
 
 
 



 
 

 المطلب األول  
 شروط الطالق الرجعي  

 
فالالال يعتالالد بطالالالف الكالالافر سالالواء كانالالت زوجتالالم كالالافرة أو مسالاللمة فلالالو أسالاللمت االســـــــــــــــــــــــــــــــالم:   -1

أسلم قبل خروجها من العدة فيجوز لم البقاء معها على النكـــــــــــالـا  زوجة النصراني و طلقها ولو ثالثا ثم 

ــال هللا تعــالى األول وال يعتالالد بطالقالالم ألن خطالالاب ليالالات الطالالالف فالالي القالالرلن كلالالم موجالالم إلالالى المالال منين                     : ق

 (.1)﴾طلّقُتُموُهنَّ  يا أيـــها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم﴿ 

فال يعتد بطالق الصبي قبل البلوغ  ن  الطوالق ليل وا تالتوتار لت لو  ـــــــــــــــــــــوغ: البل  -2

 ت يجغز لغل ّه أ  يطلق عنه كأ  يقدر عنه اليالر .,  عل ــــــــــــــــه حقغق ت الصبي غ   ميلا
إلالى إن مالن شالروط  والزيديالة( 5( والحنابلالة)4( والمالكيالة)3والشالافعية)( 2ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية)

                                                      قولالالالالالالالالالالالالالم تعالالالالالالالالالالالالالالى  عمالالالالالالالالالالالالالومالمرتجالالالالالالالالالالالالالر أن ال يكالالالالالالالالالالالالالون مرتالالالالالالالالالالالالالدة  ودلالالالالالالالالالالالالاليلهم علالالالالالالالالالالالالالى هالالالالالالالالالالالالالذا 
  وألن الرجعالة كننشالاء النكالا  فالال تصالج الرجعالة فالي الالردة ألن (6()) وال تنكحوا المشالركين حتالى ي منالوا 

 مقصودها الحل والردة تنافيم

 العقـــــــــــــــــــــــل: -3

فال يعتد بطالف المجنون وقــــــــــــــــت غياب عقلم لما تقــــــــــــدم من رفر القلم عن المجنالون حتالى يعقالل 

و يعتد بطالف العاقل و لو كان سفيها  و يشترط في وقوع الطالف أن يكون من مكلف  فال يقر من صبي  و 

بنغماء  أو نوم. لقول النبي صلى هللا عليم و سلم : ) رفر القلم عالن ثالالث : عالن مجنون ومغلوب على عقلم 

حيالث رفالر القلالم عالنهم بطالل  1الصبي حتى يبلال  و عالن المجنالون حتالى يفيالف   و عالن النالايم حتالى يسالتيق  ( .

تصرفهم في الطالف و غيره قال ابن السبكي: و خطاب الوضر هو الخطاب الالوارد بكالون الشاليء سالبباأ   أو 

إلالالى  ذهالب جمهالور الفقهالاء مالالن الشالافعية والمالكيالة والحنابلةوالزيديالة شالرطاأ   أو مانعالاأ أو صالحيحاأ أو فاسالالداأ 

اشتراط العقل في الزوج المرتجر  ودليلهم هو قول النبي ) قال(: رفر القلم عن ثالثة عن النايم حتى يستيق  

 .وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 49سورة األحزاب ، االية  -1

  .399-398ص2ج،2ط هــ ، 1348، دار الفكر بيروت،  رد المحتار على الدر المختار محمد أمين ابن عابدين -1

 . 146/8دار إحياء التراث العربي ج، تحفة المحتاج  ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي -2

 . 109ص/22، الموسوعة الفقهية/ج415 416ص /2الشرح الكبير /ج-3

 .342ص ،  ۵ ، مصدر سابق ـ ج  كشاف القناع -4

 .180ص/2اليمن /جالتاج المذهب ألحكام المذهب احمد بن قاسم العنسي الصنعاني | مكتبة -5
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 . 89سورة البقرة ، االية -6

 

 

 

 الختيار:ا -4

  ب جمهلر الامهاف ةل  اشتراط كلت الملج المرتجن حرا مختار  مريدا غير مكر ، لدليلهل عل    ا  ل قلع  
لقاد خاالا الحناياة الجمهالر م جااملا رجعاة  الناي: ةت اهلل ضن عت أمتاي الخطا  لالنوايات لماا اواتكر لا علياه

قاا ل مماال ةراد  معناا ، ماإ ا  -المكر  لعلللا   ا ا ت الشارع اعتار اللاظ مي التحارمات المللياة عناد المحاد ةلياه
، لات لل يكت لما له قحد ةل  معنا ، مإت الشاارع اعتاار  ا   التحارمات (1)لجد اللاظ ترتب عليه أار  الشرعي

، لمناه عارا  (2)ماا يترتاب عليهاا مات اآلااارححيحة ة ا حدرت مناه، مان انعادال قحاد ةليهاا، لعادل رضاا  ا
جاد ت  كما ةنهل أجاملا رجعة الهامع لقاولا المخطئ علياه محتجايت امللاه: )ااال . . الشريت م ختار أ لنهما

نااه دلت اإلنشااااف للاال تشاااترط  ااا    جااد ل اااملهت جااد النكاااال لالرجعااة لالطاااالق ، لات الرجعاااة اوااتيااف النكاااال لا 
 . (3)امشياف لإلنشاف

 المرأ  التي تكلت محال للطالق : -5
المرأ  تطلق ة ا كانت الملجية قا مة اينها لايت ملجها حميمة أل حكما لملله تعال  :) يا أيها ال ياات كمنلا ة ا 
نكحتل الم منات ال طلمتمل ت مت قاع أت تمول ت مما لكل عليهت مت عد  تعتدلنها ممتعل ت لورحل ت 

تنم عل  أت الطالق جاف اعد النكال املله تعال : )ة ا نكحتل(  النكال  وراحا جميال ( ماآلية الكريمة
حميماااااااة مي اللطف لتومية العمد لمالاوته له مت حي  أنه طريق ةليه للل يرد لاظ النكال مي كتاب اهلل ةال 

اروة لالمراااااااااات ، لمت كداب المركت الكناية عنه الاظ المالموة  لالمم(4)مي معن  العمد منه مي معن  اللطف
 (5)لالتلشي لاإلتيات
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 .۱۰۱ص /۱الموسو ة الفقهية /ج -۱
 . 4۸۸ص/۲شرح فتح القدير /ج -۲

 49، االية  سورة االحزاب -۳

 وابن ماجه ( ۲۲۳/۱( والترمذي )۲۱۹4، أخرجه أبو داود )۲۲4ص /۱إرواء الغليل /ج -4

 .161/4، فتح القدير /ج ۳۹۹-۳۹۸ص/۲، رد المحتار/ابن  ابدين /ج۱۸۷-۱۸۹ص/۲بدائع الصنائع/ج -5
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 :(1)المةةةةةةةةةةةةرأة التي ال تكون محال للطةةةةةةةةةةةةةةةةةةالق   -6
ة ا كانت معتد  مت موخ الملاج اواب ظهلر أت العمد غير ححي  أل طرلف حرمة المحا ر   ل قد  -أ

 تكلت الارقة الير طالق قاع الدخلع االمرأ  ل قاع الخلل  اها مكع مرقة ححلت الير طالق قاع الدخلع لقاع
الخلل  تومط جمين المهر ولاف كانت مت قاع الملجة أل الملج قاع الملاج  ل ةنما كات ك لج مت كع مرقة 
الير طالق تكلت موخا للعمااااااد لموخ العمد قاع الدخلع يلجب وملط كع المهر مت موخ العمد رمعة مت 

 .  (2)امحع ل جعله ك ت لل يكت
نة كارى مال يمن الطالق عل  امرأ  ليوت للمطلق  أل اانت منه ة ا كانت معتد  مت طالق اا ت اينل -ب

  .االطالق الاال 
مااإ ا قاااع رجااع إلماارأ  ليواات ملجتااه أناات طااالق كااات للاالا أمااا ة ا علااق طااااااااااااالقها علاا  المةةرأة األجنبيةةة :  -ج

شارلط المرتجان ل اي "ةت لمت الجدير اال كر ةت الماعد  العامة التي تحكل  تملجها ممد اختلا الامهاف مي  ع
كع مت له الحق مي ةنشاف عمد الملاج يكلت له الحق مي ارتجاع مطلمته عناد اواتيااف شارلط الرجعاة" قاد تارد 
عليها اوتانافات انيت عل  أوال عدل ةلحاق الضرر اهل منها: أ. جلام رجعة الوايه مإنه يح  عمد نكاحه 

لنكااال ماات جهااة؛ لكاا ا لعاادل لجاالد اإلوااراا منااه. ب. مااي حاادلد مهاار الماااع محااحت رجعتااه االوااتمرار عمااد ا
لحاااحة رجعاااة الواااكرات المتعااادي اواااكر  مناااه ماااي امحاااع أ اااع إلاااارال عماااد النكاااال، لال تحااا  عناااد ل رجعاااة 
الواكرات غياار المتعادي اوااكر ، مت أقلالاه كلهااا الغياه. للاال يجام المالكيااة رجعاة الوااكرات تعادى اوااكر  أل ال(. 

نماااا  ااال أمااار  ت. لحاااحة الرجعاااة مااات المحااارل مت اإلحااارال ال يااا ار ماااي أ لياااة المحااارل إلنشااااف عماااد النكاااال لا 
عارض، لمت الرجعة اوتمرار لعمد النكال لليوت ةنشاف جديدا له.  . لحاحة رجعاة الماريض مارض المالت 
مت الرجعة ليل ميها ةدخاع غير لار  من اللراة. ج. لححة رجعة المالل منها ال تتطلب مهر  جدياد  ماال 

 . (3)لع  مته االتمامات مالية لال يحتاج إل ت الدا نيتتش
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 670بيرو  ص 2002الفقه المالكي الجزء الثاني،الطبعة األولى،الريان للطبا ة،د.صادق  بد الرحمان الغرباني مدونة -1
 . 285ص 202االمام أبي اسحاق بن  لي بن يوس  الشيرازي ، تكملة المجموع شرح المهذب ، بيرو  ، -2
،دار الشروق  للنشر د.أبو جابر الجزائري ، منهاج مسلم، كتاب  قائد وآداب وأخالق و بادا  ومعامال  ، بدون طبعة  -3

 568و التوزيع ،ديوان المطبو ا  الجامعية،بدون سنة نشر، الجزائر ، ص 
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 يشترط مي ححة الطالق املر  ي:

ةيماااع الطااالق اعاااار  ةنشااا ية حااريحة، للاايل اعاااار  ةخااريااة أل كنا يااة، مالعاااار  الحااحيحة  ااي كلمااة  -ألالً  
ليشاير « أل  ا   طاالق« ةضامة ةل  ما ُيَعيِّت الملجة مت ضاميٍر أل ةشاارٍ  أل اوال، ميمالع: أناتم طاالق« طالق

طلماة. أماا العااارات اإلخاارياة مااع قللاه: أناتم لي كر اومها، أل كع لاظ كخر يعايكت الم« ةليها، أل مالنة طالق
ل ماا أشااه، ماال يمان « أل ال عالقاة لاي ااجم « أل الكنايات، ماع: ة  ااي ةل  أ لج« أل طلمت ملجتي« مطل مة

 .(2)اها الطالق
لاة المشهلر ايت الامهاف المت خريت اشتراط العراية مي حيلة الطاالق لمات يمادر علا   لاج، ةالك أت امد -اانياً  

الشااارعية ال توااااعد علااا  مااااع  ااا ا الشااارط االنوااااة ةلااا  غيااار العااارب، للكااات امحااالاط لجلااااًا العماااع اماااا قالاااه 
 المشهلر لشد  ا تمال الشريعة ا مر ااُلور . 

التلاظ اعاار  الطالق لمت كات قاادرًا علا  النطاق ماال تكاياه اإلشاار  أل الكتاااة.  ا ا  ال الارأي المشاهلر  -االااً 
ل اال ملامااق لالحتياااط اللجاالاي، ةالك أت  ناااج رلايااة اجاالام الطااالق االكتااااة ماان المحااد لالشااهلد  ااايت الامهاااف،

 لوا ر الشرا ط االنواة لللا ب عت ملجته. أما العاجم عت الكالل )كامخرل( مال ةشكاع مي ححة طالقه 
أل ةت خرجاتم مات « عدل تعلياق الطاالق علا  شارط، مااع قللاه: ةت جااف للادي مات الواار م ناتم طاالق -رااعاً 

 مالطالق المعل ق عل  شرط ااطع.« الايت ادلت ة ني م نتم طالق
 ةشهاد شخحيت عل  الطالق، ليشترط مي الشهاد  عل  الطالق املر  ي: -خامواً  
أت يومن الشا دات الطالق أل يريانه )ة ا كات الطالق االكتااة أل اإلشاار ( والاف كاات الواماع اطلاب مات  -أ 

 ل الير طلاه.المطلِّق أ
 ب: أت يكلنا عادليت. ج: أت يكلنا معًا حيت وماع حيلة الطالق أل ر يتها. 
لرجلاااايت، مااااال تحاااا  شااااهاد  النواااااف مااااي الطااااالق ال اشااااكع موااااتمع لال  -كمااااا أشاااارنا  -د: أت يكلنااااا ااناااايت  

لملج ملجلدًا ااالنضمال ةل  الرجاع. مرلع االلع: يجلم للملج تلكيع شخم كخر لتطليق ملجته، ولاف كات ا
 مي الالد أل غا اًا. 

قااللا اجالام تلكياع الملجاة لتطلياق ناواها اناواها، لال اا ل اها ا المالع ة ا كاات امعنا  أت الاملج  ال الاا ي -2
يمرر الطالق ةال أنه يلكِّع الملجة لتناي   لج نيااة عنه. أما ة ا كانت اللكالة امعن  جعع الطالق اياد المارأ ، 

ناواها متا  شاافت ماإت  لاج مشاكع، مناه مخاالا لحكال اهلل وااحانه الا ي جعاع الطاالق اياد مهاي التاي تطلاق 
 . (3)الرجع

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 . 188ص ، مصدر سابق ،الصنعاني  ،احمد بن قاسم العنسي الصنعاني  التاج المذهب ألحكام المذهب-1

، ص  3، دار الكتب العلمية ،بيرو  ،  ج   الء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع-2
127 . 



، ص  8،ط 2005مؤسسة الرسالة للطبا ة ، بيرو  ،،  القاموس المحيط  ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى-3
156. 
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مااال « :أناتم طاالق، أنااتم طاالق، أناتم طاالق -ماااًل  -ة ا كارر الطاالق االااًا دلت أت تتخللهاا رجعااة، ممااع -3
يمن ةال طالق لاحاد، لال يترتاب علا  التكارار شايف. يشاترط الاماه االماامي لجالد شاا دي عادع مجاراف حايلة 

االوار  علا  حالهاا ..لطاعاا لجالد الطالق م ت لل يتلمر شا دي عدع مال اار ل لج الطالق اادا لتاما  عالقاة 
شااا دي عاادع حااعب تاالمر  مياحاا  الااملج عاات شااهلد نااميهيت ماا منيت )عاادلع( لكااي يحاا  طالقااه لطاعااا  اا ا 

،..ك لج مات اغلب الم منيت (1)يجنب االوتعجاع لانخااض ملر  اللضب عند  مما يعطي اللقت للمحالحة 
ع عند اهلل تعاال  ..كا لج ماات حضالر الما منيت يتجنالت حضلر شهاد  عملية الطالق التي  ي االض الحال

)شااا دي العاادع( واالا يكاالت وااااا ماااي المحااالحة امااا انهمااا عااادالت م مناااات واالا لاات يمالاالا اتاكااج اوااار  
لويحالالت الحال  ات شااف اهلل .. مها ا ا ال شارط ماي الطاالق االماامي ل ال كماا نعتماد عاا ق الع اماال الاملج 

الشاارط الااااني :ات تكاالت الملجااة طااا ر  ماات الحاايض ..مااا ا كاناات مااي حالااة لطااالق ملجتااه لشااريكة حياتااه .. 
حيض مال اار لكلمة الطالق لتام  العالقة االورية قا مة .. ل  ا عا ق ااني يعطي اللقات الكاامي للاملج ماي 
ة التاكياار لالمحااالحة حتاا  طهاار الماارأ  ..اضااامة الاا  ات الماارأ  ا ا كاناات طااا ر  مااات العالقااة الملجيااة جنوااي

تكلت مال مة لمرغلاة مراما عدع الملج عت قرار  لعادت االملر ال  مجاريها ..اما ا ا كانت المارأ  ماي حالاة 
حاايض مااات نااالر الااملج يكاالت اقاالى مضاااما الاا  غضاااه ميواااعد  لااج الاا  حاادل  )االااض الحااالع عنااد اهلل( 

ار تهاديل االوار  .. كا لج يشاترط الاماه لتاكج العا لة ..لعليه مطهار  المرأ  عا ق اخر امال الملج مي اتخا  قار 
 (.2)االمامي ات يكلت الملج اكامع لعيه مال يكلت مي حالة غيالاة ال   يات ال حالة جنلت ال وكر
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ه (، مصن  أبي شيبة، كتاب الطةالق، بةةاب الفرقةة والرجعةة 235أبو بكر  بد ااهلل بن محمد بن أبي شيبة الكةوفي )  -1

 .75،ص 4، جمصدر سابق بالشهود، 

 . 88، ص 15، ج 1975  مصدر سابق ،  ، ،التمهيد الباقالنيمحمد بن الطيب أبو بكر  -2
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 المطلب الثاني

 اثار الطالق الرجعي
 اآلاار الشرعية المترتاة عل  الطالق: 

يترتااب علاا  الطااالق كاااار شاارعية الاااد أت يلتاامل اهااا طرمااي العالقااة شاارعًا، قااد ال تكاالت ملجاالد  أاناااف الحيااا  
لمحرمة م حاحت مااحة اعد الطالق، أل قد تكلت مااحاة أانااف العالقاة الملجياة الملجية أل قد تكلت ممنلعة 

م حاحت اعاد ا ممنلعاة، كماا أت  نااج التماماات شارعية علا  المطلماة الااد مات معلهاا اعاد الطاالق ل اي أاار 
ل الواانة ماات كاااار  شاارعًا كالعااد  مااااًل، ل اا   اآلاااار الشاارعية حااددتها النحاالم الشاارعية واالاف اااالمركت الكااريل أ
  النالية المطهر ، لعل   لج تكلت ملممة للمطلميت منه ال اجتهاد مي مجاع النم ل    اآلاار،  ي:

 يرمن أحكال النكال ميميع الملج مي الحاع للكنه ال يرمن الحع لال يامي للملجية أار ولى العد . .1
 يحرل عليه االوتمتاع اها أل الخلل . .2
ر ماي اياات الملجياة لتحتجااب عات الااملج الا ي طلمهااا لال يادخع عليهااا أل ينظاار يجاب علاا  المارأ  أت توااتت .3

 ةليها.
 ليل له أت يرجعها ةل  عحمته ةال اعمٍد لمهٍر جديديت ولاف أاناف العد  أل اعد ا. .4
 الطالق الاا ت اينلنة حلرى أيضًا ينمم عدد الطلمات كالرجعي. .5
 ل كانت مي العد  ةال ة ا كات مرارًا مت الميرا .ال يتلار  الملجات ة ا مات أحد ل حت  لل .6
 توتحق المطلمة نامة العد . .7
 يجلم لها طلب م خر الحداق أل تاان المهر المعجع. .8
 ال يوتطين المطلق ةلحاق طلمة أخرى اها. .9

امحنااا يرى الاماه الماالكي عملماا أت الطاالق الرجعاي يمياع حاع اواتمتاع الاملج املجتاه، خاالا الارأي عناد 
الااديت يمااررلت ا نااه يحااع للااملج أت يوااتمتن امطلمتااه، ل  اال يعتااارلت دلااج االوااتمتاع اماااااة ارتجاااع لهااا. نعاال 
تح  الرجعة عند المالكياة ااالملع الحاري  ل لايل الضامني ميحتااج ةلا  نياة االرتجااع ل  اي موا لة دينياة ل 

 ليوت قانلنية.
 د مت ملجها االكياية التي حدد ا الشرع الحنيا.يجب عل  المرأ  المطلمة طالقا رجعيا أت تعت-1
يمكت للملج أت يعيد مطلمته مي الطالق الرجعي ةل  عحامته، ل لال عارضات ماي دلاج، ل اادلت أت يعماد -2

عليهااا اعمااد جديااد، لمللااه تعااال :"ل اعااللتهت أحااق ااارد ت مااي دلااج ةت أرادلا ةحااالحا"ل قااد ناام المشاارع  مااي 
امور  عل  ما يلي:"للملج أت يراجن ملجته أاناف العد "ل يكايه ةت رغب مي دلج أت الامر  امخير   مت مدلنة 

 .(1)يشهد عدليت االرجعة حي  يملمات اإخاار الماضي
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .215ص ،  1199 ،  1طبعة, بيروت للطباعة ،  الجيل ار د ، فقه الطالق للمؤلف األستاذ عبده غالب احمد عيسى -1
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 اثار الطالق في  القانون 
 أوال: وجوب المهر:

يجااب دماان المهاار كااامال ة ا لاال تكاات قااد أخاا ت منااه شااي ا أل دماان تلاااان المهاار المعجااع الااااات مااي المااانلت أنااه 
لالم جاااع ةت أخااا ت مااات المهااار جااامفا معجاااال، أل دمااان نحاااا المهااار الموااام  ةت كاااات الطاااالق قااااع الااادخلع 

 .لالخلل  الشرعية،   ا ة ا لل يكت الطالق ممااع اإلاراف العال أل أت تتاق معه عل  التنامع عت حملقها
الملجية أل اعضها. لالمهر(، ليوم  االحداق لاالنحلة  ل الماع ال ي ألجاه الشارع عل  الاملج لجعلاه حماا 

 (َوَآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ ِنْحَلة  للملجة مي عمد الملاج الححي  أل مي الدخلع اشاهة، يملع اهلل تعال : )

ت ليا الملاها لتكريما للملاج اها، لله ا لل يكت المهر ركناا ل ل عطية الممة ل دية لاجاة ي ديها الرجع للمرأ  
نما كات حكما مت أحكامه لأاارا مات  مت أركات عمد الملاج، لال شرطا مت شرلط ححته لال ةناا   لال لملمه لا 

 كاار .
نما ألمل الرجع االمهر عند الملاج لليل المرأ  منه المادر عل  ةحضار  لاكتوااه لمنه ويكلت رب امور   لا 

عاد   ي التي تجهم ناوها االمهر ال ي يدمعه لها لقد  لر يوها لال ي ويملل عل  ناماتها، كما أت المرأ 
يكلت المهر وااا لمنن الملج مت التورع مي الطالق لما يترتب عليه مت دمن م خر الحداق للمطلمة لدمن 

   عند الطالق.مهر جديد للمرأ  التي ويتملجها اعد  لج ل ل أيضا ضمات للمرأ
لقد   ب الحناية عل  أنه: "يح  تعجيع المهر كله لت جيله كله ةل  أجع قريب أل اعيد لتعجيع اعضه 

 (. اانيا: المتعة:3لت جيع الاعض اآلخر عل  حوب عرا أ ع الالد")
مالمتعة ة ت ة ا طلمت المرأ  لكانت غير مدخلع اها لال مختل  اها لغير مارلض لها مهرا لجات لها المتعة 

تجب لكع مطلمة غير مدخلع أل مختل  اها ة ا كات عمد الملاج ححيحا للل يتل تومية المهر ميه ل ي 
( لقاع ةنها تكلت موتحاة ل    المتعة ادال عت 4لاجاة انم الكتاب عند جمهلر الامهاف لخالاهل مالج )

 نحا المهر.
 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
( سورة النساء 2. )152-150م ، ص 2003ألسرة،  مان ، دار الثقافة ، ( البري ، البري : بداية المجتهد في أحكام ا1)

 .4، اآلية 

 . 197، ص3( ابن  ابدين، محمد أمين: حاشية رد المحتار  لى الدر المختار، مرجع سابق، ج3) 

 .264م ، ص 1983، 2( أبو زهرة، محمد : محاضرا  في  قد الزواج، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ط4)
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لقد شرعت المتعة كمعلنة عاجلاة للمطلماة ماي ملاجهاة الظارلا التاي ماج تهاا ااالطالق خحلحاا ة ا لال يكات 
ومي لها مهر عند الملاج اواب امة كاملة االملج أل عالقة قراااة لرااطاة قلياة معاه لغيار متلقعاة أت يطلمهاا 

 ا يمليااه أيضااا لاجااب التكامااع اهاا   الطريمااة لقاااع الاادخلع ، ميكاالت  لااج علنااا لعلضااا عاات المهاار المواام  ل اا
أار مت اآلاار االقتحاادية التاي يتحملهاا المطلاق لجلااا اعاد الطاالق ماي ماد  العاد  ل ال  أتل االجتماعي،   ا 

حااق للماارأ  علاا  مطلمهااا منهااا مامالاات مااي عحاامته اااع مامالاات ملجااة لااه مااي الطااالق الرجعااي ليجاالم لااه أت 
يته ال يجلم له ةخراجها، لل لج ماإلنااق عليها لوكنا ا المل، يراجعها مي أي لقت يشاف، ال  ي مامالت مي ا

 .ل ك ا مالمطلق مطالب أت يناق عل  ملجته لأت يوكنها مد  العد 
 : نفقة األوالد وأجرة حضانتهم وأجرة الرضا ة.ثانياً  

ملامل لاه شارعا، االشج أت ال ي يدمن     النامة لامجرتيت عند الطالق  ل الاملج منهاا أاار مات كااار الطاالق 
ملاال كااات لااه ألالد منهااا لتللاات أمهاال حضااانتهل يلاامل لالااد ل أل للااي أماار ل ااادمن نامااة لهاال كمااا يلاامل ااادمن أجاار  
للحضااانة لأخاارى أجاار  للرضاااعة ل لااج لاجااب ماات امب أل للااي أماار ل لنامااة املالد يتحملهااا امب واالاف كااات 

 .(2)املالد عند  أل عند غير 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 م   2001  2قانون   بيروت  دار الثقافة   ط بيضون   تيسير : نفقة المتعة بين الشرع وال-1

 .120ص 
 .121-120، م 6ل، ج 1996، 2الورخوي، شمل الديت: الماولط، ايرلت، دار حادر، ط -2 
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لأجاار  الحضااانة لالرضاااعة أيضااا يتحملهااا الااملج ة ا كااات املالد تحاات يااد الحاضاانة، للهاا   النامااة لامجاارتيت 
 أحكال شرعية ناينها مي النماط اآلتية 

 لل طلق الرجع لكانت المرأ  حامال ممت اللاجب عليه اإلنااق عليها حت  تضن-1
مللاالد أل أت تواالمه مايااه. لمااي كاياار ماات امحيااات حملهااا مااإ ا لضااعت مااالمرأ  االخيااار ةمااا أت تحضاات  اا ا ال

تملل امل احضانة للد ا لماي  ا   الحالاة لجاب علا  المطلاق دمان الناماة المناوااة اكاع أنلاعهاا لها ا الحالير 
لدماان أجاار  امل ممااااع حضااانتها الانااه لدماان أجاار  رضاااعة مااد  عاااميت لاارل ممااااع ةرضاااعها للحاالير. لاآليااة 

قد ألجب اهلل ميها النامة عل  الرجع مت الملللد له، لألجب نامة ملجته المرضعة عل  الواامة تلض   لج، ل 
الااالارايت ة ا ماااات الرجاااع ل اااي حاماااع أل مرضااان، كماااا أااااال اهلل تعاااال  للرجاااع لالمااارأ  أت يناماااا علااا  ةرضااااع 

 الملللد مت غير أمه ة ا كات   ا ارضا ا
للاد  للكات اهلل نها  المارأ  امل أت تضاار ملجهاا اا لج  كما أنه ليل للرجع أت يجاار مطلمتاه علا  ةرضااع-2

لخاحة ة ا لل يجد مرضعة أل حاضنة الانه، مالحلير عاد  ال يهدأ ةال ة ا كات ايت أحضاات أماه، كماا نها  
اهلل الرجع أت يضار ملجته الليد ا ميعتمد عل  حنانها لحاها الانها ميمطعها حما مت الناماة أل أت ينامع الللاد 

 .منها 
ماات قااانلت امحاالاع الشخحااية الوااااق الاا كر علاا  أنااه  "تتعاايت امل إلرضاااع للااد ا لتجااار عليااه مااي اااال  

 حاالت،  ي: املل : ة ا لل يكت للللد لال مايه ماع يوت جر اه مرضعة للل تلجد متارعة.
 الاانية: ة ا لل يجد امب مت ترضعه غير ا.  

 .(1)االاالاة: ة ا كات الللد ال يماع ولى غير 
 
 
 
 
 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .127مرجن وااق، م ايضلت تيوير : نامة المتعة ايت الشرع لالمانلت،-1
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"ة ا أات امل أت ترضن للد ا مي امحلاع التي ال يتعيت عليها ةرضاعه معل  امب أت يوت جر مرضعة 
 (. 1ترضعه عند ا")

 اعد أت يتل عمر الطاع ونتيت يحق لرب قطن أجر  الرضاعة االنتهاف مد  الرضاعة -3
أجر . لقد اختلا الامهاف مي وت حضاانة النوااف االنوااة الشرعية، للكت تام  الحضانة لما يترتب عليها مت 

للطاع أل الطالة، للكع لجهة نظر ، ممانهل مات رأى أنهاا تاما  مان امل لحايت الالغ الحالير الا كر واان وانيت 
للرنااا  تواان واانيت. لماانهل ماات رأى أت امل أحااق اااامنا  حتاا  تالااغ واات الااملاج لتتااملج، لأت الاا كر حتاا  

وتلني اناوه. لمنهل مت رأى أت املالد ماداملا مميميت يوتطيعلت التارياق اايت أت يكلنالا يحع ةل  الاللغ لي
- (2من امب أل امل يجلم تخيير ل مي  لج مإ ا أرادلا أت ياملا مان مات يحاالت العايش معاه كاات لهال  لاج )

 لخالحة     امقلاع أت امل أحق احضانة للد ا ما لل تتملج لأحق ارضاعته
كع امحلاع يرى اإلوالل محلحة الحلير مي رعايته لترايته ولاف من امل لحت  من امب ليلتمل  أيضا لمي

امب لحااد  امعااااف الماليااة الناتجااة عاات  لااج، لال يحااق لاارل أيااة أجاار  حاااع قيااال الملجيااة أل مااي عااد  الطااالق 
 الرجعي ممااع الحضانة أل اإلرضاع.

المترتاة عل  الطالق، ل ي الممرر  مي الشريعة اإلواالمية للاجااة ااع     مي اللاقن جمين اماار االقتحادية 
لملممااة علاا  الرجااع لمااي  متااه واالاف كاناات مهاارا لاال يدمعااه أل حتاا  لعاالدا ماليااة أخاارى لاال يااا اهااا أل  اادايا 
أعطا ا ةيا ا عند الملاج. كما أنه ال يحق للملج أت يجحد أل يتراجن اعد الطالق عت شايف لعاد ااه أل التامل 

 .(3)ه عند الملاج ا
 
 
 
 
 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .366المصري نص  المادة م 1985( لسنة 100قانون األحوال الشخصية المصري رقم )-1

 . 367م المصري نص  المادة 1985( لسنة 100قانون األحوال الشخصية المصري رقم )-2

 271-269أبو زهرة، محمد: محاضرا  في  قد الزواج، مرجع سابق، ص ص -3
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 الخاتمة
 النتائج

 ل لج كما يلي :يتضمت   ا الجمف مت الدراوة عرضا للنتا ج لالتلحيات التي خرجت اها الدراوة 
 أظهرت الدراوة أت الطالق قد يكلت حال مناواا لكال الملجيت مي حالة اوتاحاع -1

المشاكع امورية، لخاحة عنادما تكالت اموار  تلاجاه حاعلاة ماي االواتمرارية االشاكع الطايعاي، مت امحاع 
 لطالق  ل الحع امماعمي الملاج  ل تحميق الوكت لالملد  ايت الملجيت، مإ ا غاب   ا الممحد أحا  ا

 له   امور . 
ميحااااات ااإلحااااط لخياااة  يلاجااه الااملج المطلااق لالملجااة المطلمااة مشااكالت كاياار  تترتااب علاا  طالقهمااا،-2

اممراض الناواية، كاالملق  اممع ل الط مي علامع التلامق لالححة الناوية، لقد ينتج عت  لج اإلحااة ا حد
 .أل اللوالل أل المخالا المرضيةالمرضي أل االكت اب أل الهوتريا 

امقاارب، ماإت كانات  نااج  ينتج عت الطالق اضطرااات لتحلع مي عالقات الملجيت ااآلخريت، خحلحاا-3
للاملجيت متحاد  المطيعاة اايت  عالقة قرااة ايت أورتي الملجيت مإنه غالاا للرواا ماا تتا ار والايا اماا يحاد 

احياا  ال يطيااق ماارد ر يااة ماارد  لالعاادال  ااايت أمااراد تلااج امواار، امواارتيت، اااع ليحااا   ناااج ناالع ماات الشااحناف
 عضد اممة المولمة . كخر مت امور  امخرى مي أي مناواة أل لماف عال، ل  ا وللج خطر مي

لتحدع العالقات امورية لما  ي دي الطالق ةل  علاقب لخيمة عل  نمل الطاع لححته الناوية مالطالق-4
عاوة، لألل لقلاق تعياق النمال االناعاالي لاالجتمااعي لادى الطااع ليضاعا مات امتاه يترتب عليها مت مشاعر ت

ا واارته للالديااه ليجعلااه أنانيااا عاااجما عاات تاااادع مشاااعر الحااب ماان اآلخااريت ليامااد االنتماااف ميناادمن ةلاا  أشااكاع 
شاااعر مختلاااة ماات االنحااراا لالوااللج العاادلاني لالماارض لتحاادع العالقااات امواارية لمااا يترتااب عليهااا ماات م

تعاوااة، لألاال لقلااق تعيااق النماال االناعااالي لاالجتماااعي لاادى الطاااع ليضااعا ماات امتااه ا واارته للالديااه ليجعلااه 
أنانيااا عاااجما عاات تاااادع مشاااعر الحااب ماان اآلخااريت ليامااد االنتماااف ميناادمن ةلاا  أشااكاع مختلاااة ماات االنحااراا 

 لالوللج العدلاني لالمرض الناوي.
اللالاديت الوايئ ل ا ا  للطاالق علا  امانااف  ال تكاليت ماهالل الا ات الوالاي لماهاللةت أ ل اآلاار الولاية  -5

ي دي ةل  اختالا نمل الشخحية لضعا الامة مي النال لمي النال لا  ا ويطرت مشاعر التعاوة لانخاض 
  موتلى الطملل لقلة الرغاة مي العمع لاالنجام لضعا التححيع الدراوي ل  ا مت ش نه أت ي دي أيضا ةل

انحرامات لأمراض ناوية لنمم مي العالقات امللياة الماكار  ل اي موا للة عات كايار مات ظهالر الشخحايات 
 الالماالية. 
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يترتب عليها مت خلا لقلق  يمرع الطالق مي نالل أاناف المطلميت المعانا  لاآلالل الناوية التي غالاا ما -6
ضطرااات الناوية لالوللكية لدى أاناف المطلميت تتماع لاكت اب لت خر دراوي ل رلب مت المدروة، لتكلت اال

 مي الوللج العدلاني لالنشاط الما د لالملق. 
اعادل امماات االجتمااعي،  مت كاار الطالق عل  امور  تشاتت شاملها، الا ي يناتج عناه شاعلر لادى أمراد اا-7

رق لأوارعها لتحمياق الماراد، لضعا المدر  لدى الارد علا  ملاجهاة المشاكالت، لتحللاه للاحا  عات أيوار الطا
 دلت النظر الشرعية اللويلة الموتخدمة مي اللحلع للهدا، ميحا  م  ب المحلحة الملجه لوللج الارد. 

لواللكيات أماراد ، مااع  يواب الطالق اختالال مي كاير مت الميل التي يوع  المجتمن لترويخها مي أ  ات-8
 .د  المحتاج لاللقلا معه مي حاالت الشد الترااط لالتراحل لالتعالت لالموامحة لمواع

لجااالد أوااار  قا ماااة  يشاااكع الطاااالق أاااارا معيماااا ماااي واااايع تحمياااق أ اااداا التنمياااة، مت التنمياااة تعتماااد علااا -9
الظا اها اشكع وليل تحماق اللارض مات لجلد اا، لتناتج أمارادا ةيجاااييت قاادريت علا  تحماع الموا للية الملماا  

 .المجتمن لتطلر  مي كامة المجاالتعليهل االموا مة مي رقي 
المنحرماة والاف علا  حاعيد  ةت اموار المطلماة قاد تكالت مناخاا خحااا لظهالر مجملعاة مات الواللكيات -10

الملج المطلق أل الملجاة المطلماة أل املالد،  لاج أت كاع أطاراا اموار  احاجاة ةلا  مناات أواري مواتمر يجاد 
حالااة انعاادال المنااات اموااري الموااتمر، مااإت  لااج يشااكع ادايااة  ميااه كااع طاارا الرعايااة لالعطااا لالحنااات، لمااي

 االنحراا ااتجا  الجريمة. 
اااارما مااي دماان الااارد نحاال  ةت  ناااج مجملعااة ماات العلامااع الناوااية لاالجتماعيااة لاالقتحااادية تلعااب دلرا -11

  الظااا ر  مت كااع الجريمااة، لاااالنظر ةلاا  ظااا ر  الطااالق مإننااا نجااد أت العلامااع الواااامة مجتمعااة تااارم مااي  اا 
أطراا امور  يت  لت اشكع مااشر مت تلج الظا ر ، مالنظر  ةل  الرجع المطلق لالمرأ  المطلمة لك لج املالد 

 . ي نظر  مختلاة نلعا ما
علااا  كاااع مااات الاااملج  تلحااالت الدراواااة ةلااا  أت اآلااااار االقتحاااادية المترتااااة علااا  الطاااالق تااانعكل وااالاا-12

يترتاااب علياااه اعاااد الطاااالق تاعاااات مالياااة عالياااة قاااد ال ياااتمكت مااات اللمااااف اهاااا ل اااي  لالملجاااة لامانااااف، ماااالملج
 .الطالق االلتمامات الناتجة عت

الدراواة أت أغلاب جارا ل  اينت الدراوة أت  نااج نمطاا للجارا ل الناتجاة عات الطاالق، مماد ظهار مات خاالع-14
 .الغتحاب لالورقةامملاج المطلميت ترالحت ايت اإلدمات عل  المخدرات لالموكرات لا
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 التوصيا :
 مي ضلف النتا ج التي تلحلت ةليها الدراوة يلحي الااح  اما يلي:  
مااي الطااالق لالمشااكالت  ضاارلر  اناااف ةيمااات قاالي مااي نااالل الناشاا ة ماات الحاالر، لتمااي اممااراد ماات اللقاالع-1

واالية موااتميمة قااادر  علاا  امواارية، مااإ ا نشاا  الااارد علاا  ةيمااات قاالي حااحي  حااادق، نااتج عاات  لااج شخحااية 
ملاجهااة كامااة المشااكالت ااارلل الماا مت الماالي، المتكااع علاا  اهلل، المتواال  اوااالل المعرمااة الشاارعية الحااحيحة 
لالموتايد  مت كع ما  ل جديد مايد ال يتعارض من تعاليل دينه، مهيهاات أت تاات تلاج المشاكالت عضاد  ا   

 طريمه الهملل من  ادايتها لمي مهد ا. الشخحية أل تل ت قلا ا، اع ورعات ما تنجلي عت
 .ضرلر  قيال أ ع الخير لاإلحالل االعمع عل  متااعة امور التي تمن ميها --2
 لانيانه.  تاعيع دلر الم ووات اإلعالمية للتلعية امخاطر الطالق لكاار  المدمر  للمجتمن -3
 امورية للقلع المشاكعةنشاف مركم اوتشارية تلج  ةليها امور من  اللحظة املل   -4
الاا يت جااافلا ماات أواار  تمليااد مراكاام اإلحااالل لالت  يااع امرشااديت لمرشاادات اجتماااعييت لرعايااة الوااجناف -5

 مطلمة.
 

 :ةةةةةحا  المقتر 
 لأخيرا يمترل الااح  عددا مت الدراوات التي ينالي الميال اها مي   ا المجاع

 اتجا ات امملاج لالملجات المطلميت نحل العنا. -أ  
 اآلاار االقتحادية للطالق عل  المجتمن. -ب  

 اآلاار الولاية للطالق عل  تنمية المجتمن لتطلر . -ج 
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 ادر ةةةةةةةةةةةالمص

 القرآن الكريم 
 المصادر  العربية 

قداماااة،الملني،الجمف العاشااار، دار عاااالل الكتاااب لملماااق الاااديت أااااي محماااد عااااد اهلل أحماااد اااات محماااد اااات ا - أ
 .1999،الطاعة الرااعة،

 . 1، ج 1423،  دار الكتب العلمية أحكال المركت الات العراي  أال اكر ات العراي المالكي - ب
ه (، محنا أاي شياة، كتاب الطااالق، ااااب 235أال اكر عاد ااهلل ات محمد ات أاي شياة الكالمي )ت  - ت

 . 4الارقة لالرجعة االشهلد، مكتاة الرشد، ج
، أاااالاب ممااادمات  15لواااا ع الشااايعة، ج- أاااال جعاااار محماااد اااات الشااايخ الحوااات اااات علاااي الحااار العااااملي -  

 . 1،ل 1الطالق ، الااب
 1325العايت، مكتااة الهاالع ، ، ليع ات أحماد اات عمارل اات تمايل الارا يادي الاحاريأال عاد الرحمت الخ - ج

 101. 5 اا ، ج 
،المحلاا  ااماااار، دار الاكاار ،  أااال محمااد علااي ااات أحمااد ااات وااعيد ااات حاامل امندلوااي المرطاااي الظااا ري - ل

 . 10ايرلت ، ج
الممدواي اال الدمشامي الحنالاي، أال محماد ملماق الاديت عااد اهلل اات أحماد اات محماد اات قداماة الجمااعيلي  - ت

  .7ج اا ، 1388 ، الملني،مكتاة الما ر  ،  الشهير ااات قدامة الممدوي
الحاحال ماي  تااج الللاة لحاحال العراياة ، مكتااة لاناات  أال نحر ةوماعيع ات حماد الجل ري الااارااي ، - د

  4،1995، ايرلت ج
 الم  ب، الحنعاني .احمد ات قاول العنوي الحنعاني  التاج الم  ب محكال  -  
المحاااال المنيرمااي غريااب الشاارل ، المكتاااة  لعاااالاأحمااد ااات محمااد ااات علااي الاياالمي ااال الحماالي، أااال  - ر

 . 135 اا ،   م  1435العلمية ، 
  8دار ةحياف الترا  العراي جأحمد ات محمد ات علي ات حجر الهيتمي، تحاة المحتاج ،  - م
الماضاي أاال حنيااة النعمااات ااات محمااد التميمااي  . 119مكع كاشاا اللطااف، أحاع الشايعة لأحاللها،  - ل

دار   لالمضااايا لامحكااال عااد  أ ااع اياات رواالع ااهلل الملراااي، دعااا ل اإلوااالل ل كااار الحاااالع لالحااارال
 . 2امضلاف، ج

م 202اإلمااال أاااي اوااحاق ااات علااي ااات يلوااا الشاايرامي ، تكملااة المجماالع شاارل المهاا ب ، اياارلت ،  - ش
285 . 
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جاااار الجما اري ، منهاااج موالل، كتاااب عما ااد لكداب لأخاالق لعاااادات لمعاامالت ، ااادلت طاعااة ،دار أاال  - م
 568الشرلق  للنشر ل التلمين ،ديلات المطالعات الجامعية،ادلت ونة نشر، الجما ر ، م 

،  كشا اللاال عت قلاعد امحكال ، ملووة النشر اإلوالمياهاف الديت نخند ات الحويت االحاهاني ، ،  - ض
 . 8ج 

 

امعية، الطاعة الحاج العراي، اللجيم مي شرل قانلت امور  الجما ري الجمف املع ، ديلات المطالعات الج - ط
 . 2004الاالاة 
 

 .1، جمختارميت الديت أال عاد اهلل محمد ات أاي اكر ات عاد المادر الحناي الرامي - ظ
 

 .  9، ج  1975،مطاعة الشيرامي ،  موالج اممهال اع تنمي  شرا ن االواللميت الديت ات علي ،  - ع
 

مكتاااااااة المرعشااااااي                                    وااااااعيد خاااااالري الشاااااارتلني اللاناااااااني ،  أقاااااارب الماااااالارد مااااااي محاااااا  العرايااااااة لالشاااااالا  ،  - غ
 . 1 اا ، ايرات ، ج1403النجاي ، 

 

 . 7،ط  1999، محر   الويد حامظ الوايق ممه الونة، ،دار الكتاب العراي،ايرلت، - ا
 

، 2وااايدي احماااد الااادردير ،  الشااااااارل الكايااااااار لمختحااااااار خلياااااااع ، ت: محماااااااد علااااااايش،دارالاكر،ايرلت،ج - ق
 415م

 

 2002حااادق عاااد الرحمااات اللرااااني مدلنااة الامااه المااالكي الجاامف الااني،الطاعااة املل ،الريااات للطااعااة، - ج
 .ايرلت 

 

 ،. 2009الجما ري،الطاعة املل  ، الخلدلنية للطااعة طا ري حويت،املوط مي شرل قانلت امور   - ع
 

، دار الكتاااب  عااالف الاااديت، أاااال اكااار اااات مواااعلد اااات أحماااد الكاوااااني اااادا ن الحااانا ن ماااي ترتياااب الشااارا ن - ل
 .3العلمية ،ايرلت ،  ج 

 

،  الماااملل المحاايط  ، م ووااة الروااالة للطااعااة ، مجااد الااديت أااال طااا ر محمااد ااات يعماالب الايرلمكاااادى - ت
 . 8،ط 2005ايرلت ،

 

حاشاية محمد أشرا ات أمير ات علي اات حيادر، أاال عااد الارحمت، شارا الحاق، الحاديمي، العظايل كاادي - ه
 .6العلمية ، ايرلت ج  اات الميل دار الكتب
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 .3،ج 1965محمد الخطيب الشريني ، الملني المحتاج ، دار الاكر،ايرلت،  - ل
الطاعة املل  ، الجمف االلع ، مطاعة النجال ” اللويط مي قانلت االحلاع الشخحية ” محمد الكشالر  - ي

 2 ط ، احكال الملاج لالطالق مي االوالل ، ادرات اال العينيت ادرات. 1992الجديد  الدار الايضاف ، 
  . محر دلت ونة طان ، دار الت ليا -مطاعة ،

 . 2004، مطاعة الوليمانية ، اللويط مي شرل قانلت االحلاع العراقي ، مارلق عاداهلل كريل - أ أ
 .۲ج،۲ اا ،ط  1348محمد أميت اات عااديت رد المحتار عل  الدر المختار ، دار الاكر ايرلت،  - ب ب
 . 2 اا  ، ج1415اداية المجتهدلنهاية المحد  محمد ات أحمد ات محمد ات أحمد ات رشد الحايد ،  - ت ت
 .  22، لوا ع الشيعة  ،دار الكتب العلمية ، ج  محمد ات الحوت الحر العاملي -    
 1413ر ، دار الحدي  ، محر ،نيع املطا،  محمد ات علي ات محمد ات عاد اهلل الشلكاني اليمني - ج ج

 .6،ج
المكتب مطالب أللي النهىاي شرل غاية المنته  ،  محطا  ات وعد ات عاد  الويلطي شهر ، الرحياان  - ل ل

 .5ج  اإلوالمي ، دمشق 
كشاا المناع مي متت اإلقناع الحنال  ، منحلر ات يلنل ات حالل الديت اات حوت ات ةدريل الاهلت  - ت ت

 .5 اا ، ج  1425، دار الكتب العلمية ، ايرلت 
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