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 ملخص

أىمية يتناكؿ ىذا البحث )دكر السياسة الشرعية في الحد مف الطبلؽ المختمؼ فيو(، كيكشؼ عف       
الحاجة الحقيقية لمطبلؽ، إلى  إيقاع الطبلؽ عمى صفتو الشرعية المتعبد بيا، كالتي يتـ التأكد مف خبلليا

نو قد اتخذ بعد ترك كدراسة، كما يبيف أف العمؿ بالقكؿ الفقيي المتضمف إيقاع الطبلؽ عمى غير  كا 
غضب سريع، إلى  ثاؽ الغميظ مردهصفتو الشرعية في الكاقع التطبيقي قد أتى بنتائج عكسية، جعمت المي

كنزكة طارئة، كقرار متعجؿ، كصارت ىذه المسائؿ الكثيرة ىي األساس، كغاب الكبلـ في أكساطيا عف 
 الطبلؽ المشركع.

كمما تقرر في النتائج أنو ال بد لكلي األمر مف التدخؿ إليقاؼ المفاسد الناتجة عف ىذه الفتاكل،       
مى االستقرار األسرم كما ينتج عنو مف تقطيع ألكاصر المجتمع، كتشريد حيث أصبحت تمقي بظبلليا ع

 لؤلبناء، كفساد أخبلقي، في زمف ضعؼ فيو الكازع الديني كانتشرت فيو الجريمة.
إنػػو ال بػد مػػف تقنػيف مسػػائؿ الطػبلؽ فػػي : كمػف التكصػيات التػػي يجػدر االنتبػػاه إلييػا فػػي ىػذا البحػث      
لغاء كافػة مسػائؿ الطػبلؽ المخالفػة الشخصية كا   األحكاؿقكانيف  ثبات الطبلؽ المكافؽ لمكصؼ الشرعي، كا 
المسػتقبؿ، كالطػبلؽ غيػر إلػى  طبلؽ الغضباف، كالطبلؽ المعمؽ عمى شرط، كالطبلؽ المضاؼ: لو، نحك

 الثابث بالشيادة، فبل يقع إال الطبلؽ المكثؽ.

Abstract 

      This research deals the study of (the role of Islamic politics in reducing the divorce 

disputed, and reveals the importance of divorce to his status as the legitimate worshiper, 

and that is making sure through it to the real need for divorce, and he had taken him 

after slowness study, Also indicate that action by saying jurisprudence containing the 

divorce on illegal described actually applied has backfired made Compact thick due to 

the touchy, and whimsy an emergency, and a hasty decision, this became the basis of 

the many issues and missed the speech in the midst of the patency divorce. 

      It was decided in the results it has to be the guardian of of intervention to stop the 

evils resulting from these fatwas ,It became overshadowed by family stability and the 

resulting cutting bonds of to the community and the displacement of the sons and moral 

corruption in a time of weakness of religious morals and spread the crime. 

      Among the recommendations that came out of this research: it has to be reconsidered 

in some jurisprudential provisions in the personal status so that divorce approved 

legitimate description and the abolition of all issues of divorce objectionable him about: 

divorce angry , divorce on the condition, divorce added to the future, and divorce is not 

the scene, however there is no divorce situated only Divorce documented. 
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 : املقدمة
شرع اإلسبلـ الطبلؽ إلنياء العبلقة الزكجية التي ُسّدت أبكاب إصبلحيا، كغمبت مفاسد إقامتيا عمى مصالح إبقائيا،        

لمكمؼ كالصيغة كال يككف ذلؾ إال إذا كقع الطبلؽ مكافقان لمصفة التي حددىا الشرع، كيككف ذلؾ بتحقؽ أركاف كشركط تتعمؽ با
الحقيقية لمطبلؽ، التأكد مف الحاجة : كعدد الطمقات كزمف إيقاع الطبلؽ كغيرىا، كاستيفائيا مطمكب شرعا ليحقؽ مقاصد منيا

 كأنو قد اتخذ بعد دراسة كتقميب لمآؿ ىذا القرار.
في حكـ كقكع ما لـ يكف مشركعان كال خبلؼ بيف الفقياء في حرمة الطبلؽ المخالؼ لؤلكصاؼ الشرعية، ك إنما خبلفيـ        

منو، كىـ في ذلؾ بيف قائؿ بكقكع الطبلؽ أك عدـ كقكعو في حالة دكف أخرل. كالتكجو العاـ السائد اليـك ىك القكؿ بكقكع 
ضعؼ فيو الكازع الديني تمقي بظبلليا عمى األسرة المسممة في زمف  -الكثيرة جدان -الطبلؽ، كقد أصبحت تبعات ىذه الفتاكل 

دت فيو تكاليؼ الزكاج، كظير نتيجة لتطبيؽ ىذه الفتاكل مفاسد حقيقية، كأصبح مف الضركرم تدخؿ كلي األمر في كزا
لمتدخؿ في مسائؿ كأحكاـ الطبلؽ، كعنده مبررات كجيية ليذا التدخؿ كفؽ مبادئ  ذلؾ، فيك الذم يممؾ سمطة شرعية

 .البحث في ىذا ما سيتـ الحديث عنو كأحكاـ السياسة الشرعية، كىك
 

 : مشللة الدراشة

يعد الطبلؽ نظاما شرعو اهلل؛ إلنياء العبلقة الزكجية التي سدت أبكاب إصبلحيا، كاستيفاؤه عمى نحك ما شرع مطمكب        
ليتـ التأكد مف الحاجة الحقيقية إلنيائو بعد دراسة كتقميب لمآؿ ىذا القرار، غير أف كاقع المكمفيف يكشؼ عف تسرع في ايقاع 

إلى  الحياة الزكجية دكف رجكعإلى  طبلؽ إثر خبلؼ أك يميف أك غيره مف األسباب التافية، كيكشؼ عف تياكف في العكدةال
 الرأم الشرعي، مما يستكجب تدخبل لحماية ديف الناس كاقامتيا عمى نيج سكم كاضح. 

 : كتأتي ىذه الدراسة لتجيب عف األسئمة اآلتية       
 ة الشرعية؟ كما أىـ مرتكزاتيا؟ما مفيـك السياس:ًأولًً
 ما مجاالت السياسة الشرعية في تنزيؿ األحكاـ عمى المسائؿ الشرعية؟ كما أمثمتيا في مسائؿ الطبلؽ؟:ًثانياًً
 ما دكر السياسة الشرعية في الحد مف مسائؿ الطبلؽ المختمؼ فيو؟ كما مبررات ىذا التدخؿ؟:ًثالثاًً

ً
ً:ًأٍنية الدراشة

الدراسة أىميتيا مف أىمية األسرة في اإلسبلـ، كما كضعو الشارع مف أحكاـ لمحفاظ عمييا، كيتكافؽ مع تستمد ىذه : أولًً
، ما بذلو عمماء الشريعة قديما كحديثا مف جيد؛ لبياف أحكاـ الطبلؽ كما يترتب عميو مف آثار مف خبلؿ أبكاب كمباحث

 لغرض. ما عقدكه مف مدكنات مطكلة كمختصرة مف أجؿ ذلؾ اإلى  إضافة
إف ىذا البحث يأتي ليقدـ مادة عممية تتناكؿ التعريؼ بالصفة الشرعية لمطبلؽ. كتبيف نماذج لتدخؿ السياسة الشرعية : ثانياًً

في الحد مف في مسائؿ الطبلؽ إذا خرجت عف مقاصدىا الشرعية، كتبيف المبررات الشرعية لتدخؿ السياسة الشرعية 
 .الطبلؽ في زماننا

 

ً:ًملوضوعأشباب اختيار ا
 : تعكد أسباب اختيار ىذه الدراسة لآلتي       

 .بياف أىمية اتباع الصفة الشرعية لمطبلؽ في تجنيب الزكجيف الكقكع في الحراـ: أولًً
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 .إظيار دكر السياسة الشرعية في الحد مف الطبلؽ المختمؼ فيو عند الفقياء: ثانياًً
 

ً:ًالدراشات الصابقة
األبحاث ممية القديمة كالحديثة التي تناكلت الطبلؽ بكافة أبكابو كمسائمة الجميمة منيا كالدقيقة، أما كثيرة ىي الكتب الع       

 : فمنيا ،العممية المتعمقة بالمكضكع
، كىي رسالة دكتكراه بيف فييا الباحث (ٔ)عبد الفتاح عمرك: الشخصية لمباحث األحكاؿالسياسة الشرعية في : بحث (ٔ

الشخصية ككيؼ عالجتيا السياسة الشرعية معالجة تحقؽ مصالح العباد كذكر مف بينيا  األحكاؿعددا مف مسائؿ 
 .مسائؿ تتعمؽ بالطبلؽ كمنيا مسألة الطبلؽ المكرر كالحمؼ بالطبلؽ

حكـ الطبلؽ الثبلث كآراء الفقياء فيو : . يبيف فيوٕ()سمماف نصر الداية: طبلؽ الرجؿ زكجتو ثبلثا لمباحث: بحث (ٕ
بلؽ ػػػػا ليبيف بعد ذلؾ الرأم الراجح. كيتضح مف ىذه المحاكر أف البحث يبيف الجانب التشريعي لمطكأدلتيـ كيناقشي

 .كيفية الحد منوالثبلث دكف بياف 
كريمة عبكد جبر كعبد اليادم عبد : محددات الطبلؽ في الشريعة اإلسبلمية حكميا كالحكمة منيا لمباحثيف: بحث (ٖ

الشريعة اإلسبلمية قد كضعت محددات أك مكانع لمحد مف الطبلؽ كمف االتساع . كىك بحث محكـ يبيف أف (ٖ)الكريـ
يقاعو مفرقنا، : فيو، كيبيف خمسة محددات لمطبلؽ كىي الحاجة لمطبلؽ، كزمف إيقاع الطبلؽ، كصيغة الطبلؽ، كا 

 ختصار شديد. كاإلشياد عمية، كقد تناكؿ الباحثاف الجكانب الفقيية في كؿ محدد بإسياب كالحكمة مف المحدد با
نتائج إلى  كتأتي ىذه الدراسة لتبيف أىمية السياسة الشرعية في الحد مف الطبلؽ المختمؼ فيو عند الفقياء لتصؿ       

  .ميمة تصب في مصمحة األسرة المسممة كاستمرار ميثاقيا عمى نحك سميـ بعيد عف الكقكع في الحراـ
 

 : ميَج البحث
لمخركج نيج التحميمي، حيث يتـ جمع المادة العممية المتعمقة بمضمكف البحث، كمف ثـ تحميميا يقـك ىذا البحث عمى الم       

 : بالنتائج المطمكبة؛ لينتظـ البحث كفؽ الخطة التالية
ًتمييدًفيًمفيومًالسياسةًالشرعيةًوبيانًأىمًمرتكزاتيا.:ًالمبحثًاألول

 مفيـك السياسة الشرعية.:ًالمطمبًاألول       
 مرتكزات السياسة الشرعية.: لمطمبًالثانيا       

ًمجالتًالسياسةًالشرعيةًفيًتنزيلًاألحكامًعمىًالمسائلًالشرعيةًوأمثمتياًفيًمسائلًالطالق.:ًالمبحثًالثاني
 .مجاالت السياسة الشرعية في تنزيؿ األحكاـ عمى المسائؿ الشرعية: المطمبًاألول       
 في تنزيؿ األحكاـ في مسائؿ الطبلؽ. ة الشرعيةأمثمة السياس: الثانيًالمطمب       

ًدورًالسياسةًالشرعيةًفيًمسائلًالطالقًالمختمفًفيوًوًمبرراتيا.:ًالمبحثًالثالث
 صفة الطبلؽ الشرعي المتفؽ عميو.: المطمبًاألول       
 مسائؿ الطبلؽ المختمؼ فييا.: المطمبًالثاني       
 سياسة الشرعية في مسائؿ الطبلؽ.مبررات تدخؿ ال: المطمبًالثالث       

ًالخاتمة.
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 املبحث األول
ً

 متَيد يف مفَوو الصياشة الشرعية وبياٌ أٍه مرتلساتَا
 

 :عله الصياشة الشرعيةإىل  مدخل: املطلب األول
 : فما ىك مفيكميما (ك)الشرعية (السياسة): السياسة الشرعية مصطمح مركب مف كممتيف ىما       

ً

ً:ًغةالسياسةًل:ًأولًً
القياـ عمى الشيء بما يصمحو. كساس : السياسة كممة مأخكذة مف الفعؿ ))ساس(، ساس يسكس، ِسياسة، كالسياسة       

دارة شؤكنيـ، كساس األمكر أم دبرىا كقاـ : قاـ بو. كساس الناس: األمر سياسة بإصبلحيا فيك حكميـ، تكّلى قيادتيـ كا 
)كانت  ، كمنو قكلو )ٗ)(نة أم أمرتيا كنييتيا بما يحقؽ المصمحة لياسائس كالجمع ساسة، كسست الرعية سياسة حس

  .)ٙ(، أم تتكلى أمكرىـ كما يفعؿ األمراء كالكالة بالرعية)٘)بنك إسرائيؿ تسكسيـ األنبياء(
 مصمحتيـ.ؽ كمف خبلؿ ىذه المعاني يتضح أف كممة السياسة عربَية، تعني الكالية كالرعاية كتدبير أمكر الناس بما يحق       

ً

 :مفيومًالسياسةًالشرعيةًكمصطمحًمركب:ًثانياًً
 لـ يخرج معنى السياسة الشرعية باعتبارىا كصفان مركبان عند الفقياء عف ككنيا تدبيرا لشؤكف الرعية بما فيو مصمحة       

 : قسميفإلى  ليـ، غير أنيـ ينقسمكف في نظرتيـ لمجاالت إصبلح الحاكـ لمرعية
ـ يضيؽ مجاؿ السياسة الشرعية؛ فيقصرىا عمى جزء مف أجزائيا فيحصرىا في باب الجنايات أك العقكبات قس: القسمًاألول

كغيره مف  (ٚ(عابديفالمغمظة، كىذا كاضح مف تعريؼ الطرابمسي لمسياسة بقكلو )السياسة شرع مغمظ(، كقد تبعو بذلؾ ابف 
 فجعمكىا مرادفة لمتعزير.  (ٛ(فقياء الحنفية
)فعؿ شيء مف الحاكـ لمصمحة : قسـ يكسع مجاؿ السياسة الشرعية نحك ما جاء في تعريؼ ابف ُنجيـ بأنيا :القسمًالثاني

ف لـ يرد بذلؾ الفعؿ دليؿ جزئي( يككف معو الناس )ما كاف فعبلن : ، كعرفو بتعريؼ قريب ابف عقيؿ الحنبمي فقاؿ)ٜ(يراىا، كا 
ف لـ يضعو رسك إلى  أقرب   .)ٓٔ((كال نزؿ بو كحي لو الصبلح كأبعد عف الفساد، كا 
: كال يبعد الفقياء المعاصركف في تعريفيـ لمسياسة الشرعية عمف سبقيـ مف القدامى، فقد عرفيا عبد الكىاب خبلؼ بأنيا       

ف لـ يقـ  عمى كؿ تدبير )عمـ يبحث عما تدبر بو شؤكف الدكلة اإلسبلمية، مف القكانيف، كالنظـ التي تتفؽ كأصكؿ اإلسبلـ، كا 
 . )ٔٔ(دليؿ خاص(

)سمطة تقديرية ممنكحة لمحاكـ الشرعي، يعمؿ بيا في تدبير شؤكف األمة باجتياده أك : كعرفيا عبد الفتاح عمرك بأنيا       
خبلليا ات الصادرة عف مختص شرعا، كالتي تطبؽ مف اإلجراءاجتياد غيره، بما يحقؽ مصمحتيا أك ىي مجمكعة األكامر ك 

 .)ٕٔ(ة فيما ال نص فيو عمى المحككميف بشركطيا المعتبرة(أحكاـ الشريعة اإلسبلمي
 .)ٖٔ()الفقو التطبيقي الذم يراعي الكاقع بمبلبساتو ليتـ تدبير شؤكف الدكلة كاألمة اإلسبلمية(: كعرفيا عبد اهلل الكيبلني بأنيا       
 : كالمتأمؿ في ىذه التعاريؼ يجد أنيا تؤكد مجمكعة مف األمكر كىي       

 إف محكر السياسة الشرعية ىك تعيد أمكر الدكلة بما يصمحيا.   :أولًً
 إف مكضكعات السياسة الشرعية غير محصكرة بباب كاحد مف أبكاب الفقو.: ثانياًً
التي ال  اـػػػػإف حدكد السياسة الشرعية ال تقؼ عند تطبيؽ األحكاـ التي كرد بيا نص بؿ تتعدل ذلؾ لتطبيؽ األحك: ثالثاًً

   نص فييا.
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مرتلسات الصياشة يف اإلشالو:ًملطلب الثاىيا
)ٔٗ):ً

 : تقـك السياسة الشرعية عمى مرتكزات عدة أىميا       
ً

ً:فيمًالنصوصًالشرعيةًوفقًمقاصدًالشريعةًاإلسالمية:ًأولًً
 معرفةإف مف أىـ مرتكزات السياسة الشرعية أف يككف المتصدر ليا قادران عمى فيـ النصكص الشرعية، كتفسيرىا، ك        

 دالالتيا عمى األحكاـ كفؽ مقاصد الشريعة اإلسبلمية.
كذلؾ أف الشارع قصد مف أحكامو تحقيؽ مصالح العباد في العاجؿ كاآلجؿ، سكاء كاف تحصيميا عف طريؽ جمب        

 .)٘ٔ)مصالح(مب )إف الشريعة كميا مصالح، إما درء مفاسد أك ج: المنافع أـ عف طريؽ دفع المضار. يقكؿ العز بف عبد السبلـ
  .)ٙٔ))إف الشريعة جاءت بتحصيؿ المصالح كتكميميا، كتعطيؿ المفاسد كتقميميا(        
يقكؿ ابف تيمية )فإف الشريعة مبناىا كأساسيا عمى الحكـ كمصالح العباد في المعاش كالمعاد، كىي عدؿ كميا، كرحمة        

إلى  المصمحةضدىا، كعف إلى  الجكر، كعف الرحمةإلى  العدؿكميا، كمصالح كميا، كحكمة كميا؛ فكؿ مسألة خرجت عف 
ف أدخمت فييا بالتأكيؿإلى  المفسدة، كعف الحكمة  .)ٚٔ)(العبث ؛ فميست مف الشريعة كا 

 )كمقصكد الشرع مف الخمؽ خمسة، كىك أف يحفظ عمييـ: كيتفرع عف ىذا المقصد األعمى المقاصد الخمسة يقكؿ الغزالي       
 .)ٛٔ)كعقميـ كنسميـ كماليـ(دينيـ كنفسيـ 

كيمكف تحقيؽ مقصكد الشارع مف خبلؿ االعتناء بالنصكص الجزئية كفيميا في إطار مقاصد الشريعة الكمية، فترد        
 .)ٜٔ(الثكابتإلى  الكميات، كالمتغيراتإلى  األصكؿ، كالجزئياتإلى  الفركع
برسالة ره؛ بغرض إعمار الككف كبقاء النكع اإلنساني، لمقياـ كمف مقاصد الشرع في تككيف األسرة حفظ النسؿ كتكثي       

 االستخبلؼ في األرض. 
األسرة، بد مف أف تككف المكدة كالرحمة ىي األساس الذم تقـك عميو  كحتى يككف الفرد فاعبل كمؤثرا في ىذا اإلعمار ال       

مف شأنيا أف تجعؿ الزكاج ميثاقا غميظا، األصؿ  كاآلداب التي ذلؾ شرع اإلسبلـ الكثير مف األحكاـ ك في سبيؿ تحقيؽ
 .فيو التأبيد

كما أنو قد شرع أحكاما أخرل لمعالجة الشقاؽ كالنزاع الذم قد يصيب األسرة كمف فقو ىذه النصكص الجزئية أدرؾ        
 ذلؾ.أف يقـك عميو  أف مقاصد الشريعة الكمية لؤلسرة تتمثؿ في الحفاظ عمى الميثاؽ الغميظ كأف أم اجتياد فقيي البد

كما أف أم تصرؼ مف قبؿ كلي األمر سكاء تعمؽ باألسرة أـ غيرىا البد أف يبنى عمى المصمحة كما ىك مقرر في        
 .(ٕٓ)(التصرؼ عمى الرعية منكط بالمصمحة)قكاعد الفقو اإلسبلمي 

ً

ً:فقوًالواقع:ًثانياًً
 فاىما لمكاقع فيما صحيحا، -سكاءن كاف الفقيو أـ الحاكـ-متصدر ليا إف مف أىـ مرتكزات السياسة الشرعية أف يككف ال       

تاما، مف خبلؿ معايشتو كمعرفة جزئياتو، لتنزيؿ نصكص الشريعة اإلسبلمية عميو، كاستنباط الحكـ  إدراكاكمدركا لو 
 .)ٕٔ))فقو الكاقع( ػالشرعي المناسب لو. كىك ما يطمؽ عميو المعاصركف اليـك ب

يخاطب الناس  بكاقع الناس كأحكاليـ في تقرير األحكاـ، فقد كاف  أخذ النبي إلى  النصكص الشرعية كقد دلت       
 .)ٕٕ(السائميففياميـ، كيجيب عف السؤاؿ الكاحد بأجكبة مختمفة، نظرا لمراعاتو كاقع كحاؿ كؿ كاحد مف ا  عمى قدر عقكليـ ك 

 )إف :كؿ الخطيب البغدادمػػػيقكأحكاليـ،  عرفة الفقيو لكاقع الناساالجتياد عف ضركرة مكقد تكمـ األصكليكف في باب        
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لى معرفة الجد كاليزؿ، كالنفع كالضر كأمكر  الفقيو يحتاج أف يتعمؽ بطرؼ مف معرفة كؿ شيء مف أمكر الدنيا كاآلخرة، كا 
  .)ٖٕ)الناس الجارية بينيـ كالعادات المعركفة منيـ(

ائشة، لكال أف قكمؾ حديثك عيد بجاىمية، ألمرت بالبيت فيدـ، فأدخمت فيو ما أخرج يا ع: قاؿ مف ذلؾ أف النبي        
عف ىذا فقد امتنع عميو السمـ  (ٕٗ)منو كألصقتو باألرض، كجعمت لو بابيف بابان شرقيان، كبابان غربيان، فبمغت بو أساس إبراىيـ(

 اإلجراءمنو لكاقع الناس كما يمكف أف يتسبب بو ىذا  راكاإدالعمؿ المشركع كأبقى البيت عمى ما ىك عميو مف الييئة الناقصة، 
 إثارة النزاع كالخصاـ بيف الناس. مف

في الحكـ الشرعي الصحيح، كعصمتو مف الكقكع إلى  كتظير أىمية فقو الكاقع في كصكؿ المتصدر لمسياسة الشرعية       
 اإلسبلـ.إلى  التسبب في إضاعة حقكؽ العباد، كنسبة ذلؾ

ؿ إف الخطأ في فقو الكاقع قد يتسبب في االعتداء عمى حؽ الحياة كقد ضرب لنا في السنة مثاال لذلؾ فقد أفتى بعض ب       
عميو -الصحابة رجبل بو ِجراحة أصابتو جنابة أف يغتسؿ، دكف رعاية لما بو مف جراح، فكاف ذلؾ سببان في مكتو، فقاؿ 

أنيـ  فمك (ٕ٘)يتيمـ(ا إذا لـ يعممكا، فإنما شفاء العّي السؤاؿ، إنما كاف يكفيو أف )قتمكه قتميـ اهلل، أال سألك : -الصبلة كالسبلـ
 فقيكا كاقعو لكانت فتكاىـ صحيحة، كلما تسببكا بمكتو.

 كمف لـ يفقو النصكص كيحسف تطبيقيا عمى الكاقع فقد ألغى الثمرة العممية المتكخاة مف االجتياد كأبقى التشريع في       
 إطاره النظرم.

 عقؿ متفيـ ذك ممكة مقتدرة متخصصة، كنص تشريعي: )إذا كاف مف المقرر بداىة أف طبيعة االجتياد: يقكؿ الدريني       
مقدس يتضمف حكمان كمعنى يستكجبو، أك مقصدان يستشرؼ إليو، كتطبيؽ عمى مكضكع النص أك متعمؽ الحكـ، كنتيجة 

ما لـ تكف الكاقعة أك الحالة المعركضة قد ُدرست درسان كافيان، بتحميؿ  فإف كؿ أكلئؾ يككف نظريان : متكخاة مف ىذا التطبيؽ
لعناصرىا، كظركفيا كمبلبساتيا، إذ التفيـ لمنص التشريعي يبقى في حيز النظر، كال تتـ سبلمة تطبيقو إال إذا كاف ثمة 

المتكخاة مف ئج، ألنيا الثمرة العممية تفيـ كاع لمكقائع بمككناتيا كظركفيا، كتبّصر بما عسى أف يسفر عنو التطبيؽ مف نتا
 .(ٕٙ)االجتياد التشريعي كمو(

 ؛كبناء عمى ما سبؽ فإف المتصدر لمسياسة الشرعية في قضايا األسرة البد أف يدرؾ التفاصيؿ الدقيقة المتعمؽ بيا       
 ألف الفتكل فييا خطيرة فيي ال تتعمؽ بحياة الفرد فحسب بؿ باألسرة كالمجتمع بأسره.

كقد يمـز مف فقو الكاقع تغير لمفتكل إف كانت مف األحكاـ التي تتغير بتغير األزماف كىي )األحكاـ المستندة عمى        
األحكاـ كىك مما تقرر في القكاعد الفقيية )ال ينكر تغير  (ٕٚ(العرؼ كالعادة؛ ألنو بتغير األزماف تتغير احتياجات الناس(

 .(ٕٛ)بتغير الزماف(
ً

ً:فيًمآلتًاألحكامالنظرً:ًثالثاًً
 .)ٜٕ)النظر في مآالت األحكاـ )أصؿ كمي يقتضي اعتباره تنزيؿ الحكـ عمى الفعؿ بما يناسب عاقبتو المتكقعة استقباال(       
)النظر في مآالت األفعاؿ معتبر مقصكد شرعان؛ كانت األفعاؿ مكافقة أك مخالفة، : كىك معتبر شرعا يقكؿ الشاطبي       

يؤكؿ إليو ما إلى  يد ال يحكـ عمى فعؿ مف األفعاؿ الصادرة عف المكمفيف باإلقداـ أك باإلحجاـ إال بعد نظرهكذلؾ أف المجت
 .)ٖٓ)(ذلؾ الفعؿ
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 فقد يككف العمؿ في األصؿ مشركعا، لكف ينيى عنو لما يؤكؿ إليو مف المفسدة، أك يككف في األصؿ ممنكعا، لكف       
 .محةيترؾ النيي عنو لما في ذلؾ مف المص

َوَلًَتُسبُّوْاًٱلَِّذيَنًَيُدوَنًِمنًُدوِنًٱلمَِّوً: كاألدلة عمى ترتيب الحكـ عمى مقتضى النتائج كثيرة في الشرع منيا قكلو تعالى       
ًِبَغيِرًِعمم ًٱلمََّوًَعدَوا فسدة أعظـ مفقد نيي اهلل عف سب آلية المشركيف، ألنو يترتب عميو في الماؿ  [االنعاـ: ٛٓٔ]َفَيُسبُّوْا

 منيا، كىي مقابمة المشركيف بسب اهلل.
 (ٖٔ()ال يتحدث الناس أف محمدان يقتؿ أصحابو(: عف قتؿ المنافقيف معمبل ذلؾ بقكلو كمف ذلؾ أيضان امتناع الرسكؿ        

بل عف فض (ٕٖ)فمع أف مكجب القتؿ حاصؿ اال أف منع قتميـ كاف لدرء ضرر أشد كىي انتشار الخكؼ عند مريدم اإلسبلـ
 الخكؼ مف انتشار سفؾ الدماء بيف المسمميف بحجة التيمة بالنفاؽ.

نتائجيا مما ينبغي لممتصدر لمسياسة الشرعية مراعاتو عند الحكـ كالفتكل إلى  إف الحكـ عمى مقدمات التصرفات بالنظر       
المترتبة عمى بد أف يككف مدركا لآلثار فكظيفتو ال تنحصر في إعطاء الحكـ الشرعي مجردا عف اآلثار المترتبة عميو بؿ ال

 فتكاه خاصة إذا تعمقت باألسرة المسممة.
ً

 املبحث الثاىي
 

 دلاالت الصياشة الشرعية يف تيسيل األحلاو على املصائل الشرعية 

 وأمثلتَا يف مصائل الطالق

 

 : يتناكؿ ىذا المبحث مطمبيف ىما       
ً:تيسيل األحلاو على املصائل الشرعيةدلاالت الصياشة الشرعية يف :ًاملطلب األول

ال يدخؿ في مجاالت إعماؿ السياسة الشرعية النصكص التي تتعمؽ بكميات الشريعة الثابتة التي ال تتغير باختبلؼ        
كىذه األحكاـ شأنيا أف تككف  األزمنة كال األمكنة، كالعدؿ كالرحمة كالمقاصد الكبرل الخمسة، كحفظ الديف كحفظ النفس،

 . )ٖٖ(حكاما عامة، ال مجاؿ لسياسة التشريع في تعديميا أك إيقاؼ العمؿ بيا لظركؼ نشأت عند التطبيؽأ
ثكابت الديف )األحكاـ الشرعية التي تتضمف قكاعد الدِّيف كأسسو، كاألحكاـ المعمكمة مف الديف بالضركرة.  كمثؿ       

كاـ الشرعية العممية التي لـ تُبف عمى العرؼ أك المصمحة كاألحكاـ التي تحث عمى األخبلؽ كالفضائؿ، بؿ كجميع األح
نحك تعيُّف الحدكد ) ٖٗ)فإنَّيا ثابتة كال يصح جعميا محّؿ نظر كتغيير( ؛أك التي لـ تُناط بعمة أك التي لـ تصحبيا ضركرة
 المقدرة عمى الجرائـ المنصكص عمييا في الشريعة.

رعية النصكص التي تتعمؽ بأحكاـ شرعية جزئية قطعية محكمة، أك النصكص كال يدخؿ في مجاالت إعماؿ السياسة الش       
المتعمقة بمصالح ثابتة ال تتغير.، كذلؾ أف مراد الشارع فييا كاضح مف العبارة فيي ال تحتمؿ خبلفا، كال مجاؿ فييا لمتأكيؿ، 

 .)ٖ٘)بما يدؿ عمى قصد الشارع ألف تككف شريعة دائمة. كالمحرمات في أحكاـ األسرة
 : كما سكل ما ذكر مف األحكاـ الشرعية العممية فيدخؿ في مجاالت إعماؿ السياسة الشرعية مف ذلؾ اآلتي       

 .)ٖٙ)ألف داللتيا عمى األحكاـ ظنية ؛ثبت فييا خبلؼ بيف الفقياء األحكاـ التي  : أولًً
 تغير مناط الحكـ فييا بحسب اقتضاء المصمحة، )لكف األحكاـ التي جاءت األحكاـ فييا معممة بعمة، أك مقيدة بصفة؛ : ثانياًً

 فيذه يتغير الحكـُ فييا، تبعا لتغير مناطة زمانان كمكانان كحاالن؛ سكاء كاف ىذا المناط عرفان أك عمَّة متغيِّرة. أك نحك ذلؾ؛
 ـػػػائؿ تبعان لذلؾ؛ فيحكفي تمؾ المس رل المجتيد أف الحكـ تغيَّرػػػأصؿ الحكـ؛ بحيث يران في ػػػحاؿ، ال تغيإلى  ف حاؿػػم
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 . )ٖٚ(بحكـ يستمزمو ىذا التغير
 .)ٖٛ)األحكاـ التي ليس ليا دليؿ خاص مف الكتاب أك السنة أك اإلجماع، كال لمحميا نظيرا تقاس عميو: ثالثاًً
جراءات باتخاذ كيككف حدكد تدخؿ السياسة الشرعية فييا: نص جزئي خاص لـ يرد في حكميا مسائؿ: رابعاًً  تدابير كا 

 .)ٜٖ(بالجكانب االجتماعية كاالقتصادية كغيرىا كأنظمة تتعمؽ
 

ً:الصياشة الشرعية يف تيسيل األحلاو يف مصائل الطالق:ًاملطلب الثاىي
 : مف أمثمة تدخؿ السياسة الشرعية في مسائؿ الطبلؽ التالي       

ً

ً:ًالطالقًالثالثًبمفظًواحد:ًالمسألةًاألولى
ًِبِإْحَسانًًٍَتْسِريحًًٌَأوًًِْبَمْعُروفًًٍَفِإْمَساكًًٌۖ  الطَّاَلُقًَمرَّتَاِنً: الذم دؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى (ٓٗ)ىك الطبلؽ الذم شرعو اهلل       

، فيذه اآلية تدؿ داللة كاضحة عمى أف الزكج لو حؽ في إيقاع الطبلؽ عمى زكجتو مرتيف مرة بعد مرة، [البقرة: ٜٕٕ]
كيدؿ عمى ذلؾ.  لطبلؽ البد أف يقع في فترة طير لـ يقع فيو معاشرة زكجيةكما أف ىذا ا)ٔٗ(كليس طمقتاف دفعة كاحدة.

ًِلِعدَِّتِينًَّ: قكلو تعالى ًٱلنَِّسآََٰءًَفَطمُِّقوُىنَّ ًِإَذاًَطمَّقتُُم فقد أكجب الشرع إيقاع الطبلؽ في زمف استقباؿ  [الطبلؽ: ٔ]يَ َٰٓأَيَُّياًٱلنَِّبيُّ
 .)ٕٗ)في فترة طير لـ يقع فيو معاشرة زكجية لرجؿ لزكجتوكىذا يعني أف يقع طبلؽ ا المرأة لمعدة

كأبي بكر كسنتيف مف خبلفة عمر طبلؽ الثبلث كاحدة فقاؿ عمر بف الخطاب  كقد )كاف الطبلؽ عمى عيد رسكؿ اهلل        
 .)ٖٗ)إف الناس قد استعجمكا في أمر قد كانت ليـ فيو أناة فمك أمضيناه عمييـ فأمضاه عمييـ(

ا الحديث الصحيح يدؿ عمى أف تغير حاؿ الناس كاستكثارىـ مف إيقاع الطبلؽ بغير حؽ نكع مف السخرية كالمعب كىذ       
أنو البد  –الحاكـ كىك  فكجد عمر  [البقرة: ٖٕٔ]َوَلًتَتَِّخُذوَْٰٓاًَءايَ ِتًٱلمَِّوًُىُزوا: بكتاب اهلل كىك مما نيى اهلل عنو حيف قاؿ

 النص الشرعيإلى  ادعة ما يحكؿ دكف تساىؿ الناس في أحكاـ الشرع، ثـ رأل أف يستند في عقكبتيـات الر اإلجراءأف يتخذ مف 
ِلَكًَأمراكذلؾ أف اهلل جعؿ لمف مف اتقاه مخرجان.  ًٱلمََّوًُيحِدُثًَبعَدًذَ   كالمخرج كاف بإتاحة المراجعة. [المجادلة: ٔ]َلًَتدِريًَلَعلَّ

 .(ٗٗ)(تكسعة فأمضاه عمييـ ثبلثا كما أكقعكهكمف خالؼ الشارع لـ يستحؽ ىذه ال
 فأمضاه عمييـ ليقمكا منو، فإنيـ إذا عممكا أف أحدىـ إذا أكقع الثبلث جممة كقعت كأنو ال سبيؿ لو): يقكؿ ابف القيـ       
 .(٘ٗ)(المرأة، أمسؾ عف ذلؾ فكاف اإللزاـ بو عقكبة منو لمصمحة رآىاإلى 

ً

 :ً(ٙٗ)منًالمسممطالقًالكتابيةً:ًالمسألةًالثانية
: أحؿ اهلل لمرجؿ أف يتزكج المرأة المسممة المحصنة، ككذلؾ أحؿ لو الزكاج مف محصنات أىؿ الكتاب، قاؿ تعالى       


ُتًَوَطَعاُمًٱلَِّذيَنًُأوُتوْاًٱلِكتَ َبًِحّلًلَُّكمًَوَطَعاُمُكمًِحّلًلَُّيمًَوٱلُمحَصنًَ  ًَلُكُمًٱلطَّيِّبَ  ُتًِمَنًًُتًِمنًَٱلَيوَمًُأِحلَّ ِتًَوٱلُمحَصنَ  ٱلُمؤِمنَ 
 ، فيذا نص صريح بحؿ الزكاج مف المحصنات مف أىؿ الكتاب. [المائدة: ٘]ٱلَِّذيَنًُأوُتوْاًٱلِكتَ َبًِمنًَقبِمُكم

 أمر الذيف تزكجكا مف نساء أىؿ الكتاب بأف كلما كاف زمف فتح العراؽ كببلد فارس في خبلفة عمر بف الخطاب        
 : ، كمنيـ طمحة بف عبيد اهلل كحذيفة بف اليماف، كقد كردت الركايات معممة باآلتييطمقكىف

ً

ً:ًفواتًالعمةًالتيًشرعًمنًأجمياًالحكم:ًأولًً
فقد شرع اإلسبلـ الزكاج بالكتابيات لمصمحة، كىي إزالة الحكاجز بيف أىؿ الكتاب كبيف اإلسبلـ كالمسمميف، فيككف        

 نيا الييكد كالنصارل عمى اإلسبلـ، فيككف ذلؾ سببان في رجاء الدخكؿ فيو. كىذه المصمحة تغيرتالزكاج بيف نافذة يطؿ م
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بتغير ظركفيا، فالمجتمع الذم كجد فيو المسممكف مجتمع كمو مف أىؿ الكتاب، كالمسممكف قمة ال يعرفكف المحصنة مف 
 .)ٚٗ)(ؼ أف تعاطكا المكمسات منيفال أزعـ أنيا حراـ، كلكنني أخا): كمما يدؿ عمى ذلؾ قكؿ عمر غيرىا،

كما أف اختبلط المسمميف بيذا المجتمع الذم تسكده الطقكس كالتقاليد التي يمارسيا أىؿ الكتاب مف شرب الخمر كأكؿ        
لخمر )ليا أف تأكؿ الخنزير كتشرب ا: الخنزير كاختبلط الرجاؿ بالنساء كغيرىا، تعد فتنة ليـ خاصة كأنو كما يقكؿ اإلماـ مالؾ

كنيستيا مف غير ممانعة مف الزكج، فسدان ليذه الذرائع كميا يجب االبتعاد عف الزكاج بأمثاؿ ىؤالء النسكة ما دامت إلى  كتذىب
 .)ٛٗ)المسممات مكجكدات(

 )أنو رأل أف حكـ إباحة الزكاج مف الكتابيات الكارد في النص القرآني: يقكؿ عبد الفتاح عمرك معمبل فعؿ عمر        
مبني عمى مصمحة متغيرة، كىي إزالة ما يعمر قمكب الكتابيات مف كراىية لئلسبلـ ككحشة منو، كذلؾ بعيشيا في ظؿ ال

رجؿ مسمـ يكرميا كفؽ أخبلؽ اإلسبلـ في التسامح مع أىؿ الديانات األخرل، رجاء أف تدخؿ في اإلسبلـ فإذا تغيرات ىذه 
نقيض ىذه الحكمة بالنسبة لممجتمع اإلسبلمي، بأف إلى  ركؼ يؤدمالمصمحة كأصبح الزكاج مف الكتابيات في بعض الظ

الزكاج يمنع ج باألجنبية في غالب األمر مف أجؿ أف يتخمؽ الزكج بأخبلقيا كيقمدىا في كفرىا، فإف ىذا الزكايصبح 
 .)ٜٗ)لمناقضة قصد الشارع مآالن(

ً

 :عمييم ولي بمن الناس اقتداء عن الناتج الضرر إيقاف:ًثانياًً
 بيف الذمة، كيكثر الزكاج أىؿ نساء يقتدم الجنكد بقادتيـ فيختاركا أف جماال كخاؼ األعاجـ نساء أف في عمر كجد فقد       
  فكاف البد مف تقييده ىذا المباح الذم يمحؽ الضرر بالعامة. المسمميف، بنساء ضرر إلحاؽ ىذا كفي

 ككفى لجماليف ذمة أىؿ نساء فيختاركا المسممكف بؾ يقتدم أف أخاؼ )إني: لحذيفة فييا قاؿ عمر عف ركاية في جاء       
 .(ٓ٘(لممسمميف فتنة بذلؾ

نما: جرير ابف كيقكؿ         يقتدم أف مف حذران  كالنصرانية، الييكدية نكاح -عمييـ اهلل رحمة- كحذيفة لطمحة عمر كره )كا 
 .)ٔ٘)بتخميتيما( فأمرىما المعاني مف ذلؾ لغير أك المسممات، في فيزىدكا ذلؾ، في الناس بيما

 أىؿ بنساء الزكاج جراء مف المجتمع يمحؽ كبالجممة يمكف القكؿ إف عمر قد كجد أف الضرر الذم مف الممكف أف       
ًًفمنع ىذا الزكاج. تقييده أك الزكاج ىذا منع مف األفراد يمحؽ قد الذم الضرر مف باالعتبار أكلى ،الكتاب

 

 املبحث الثالث
 

 الشرعية يف مصائل الطالق املختلف فيُ ومربراتَادور الصياشة 

 

 : يتناكؿ ىذا المبحث ثبلثة مطالب       
ً:عليًُصفة الطالق الشرعي املتفق:ًاملطلب األول

 : شرع اإلسبلـ الطبلؽ عمى صفة تتحقؽ بأمكر ىي       
ً

 :أنًيمتزمًالمطمقًبعددًمحددًمنًالطمقات:ًأولًً
 ثبلث مرات، فأباحت الرجعة بعد الطمقة األكلى كالثانية أثناء العدة. كمنعتيا بالكمية إذا كقعتقيدت الشريعة الطبلؽ ب       

ًَأنًًَْلُكمًًَْيِحلًًَُّولًًَۖ  ًِبِإْحَسانًًٍَتْسِريحًًٌَأوًًِْبَمْعُروفًًٍَفِإْمَساكًًٌۖ  الطَّاَلُقًَمرََّتاِنً :الطمقة الثالثة، كقد كرد بياف ذلؾ في قكلو تعالى
ِفيَماًاْفَتَدْتًَناَحًَعَمْيِيَماًجًًَُفاَلًًالمَّوًًُِحُدودًًَُيِقيَماًَألًًَِّخْفُتمًًَْفِإنًًْۖ  ًالمَّوًًُِحُدودًًَُيِقيَماًَألًًََّيَخاَفاًَأنًًِْإلًًََّشْيًئاًآتَْيُتُموُىنًًَّاِممًًَّتَْأُخُذوا
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ًًَفِإْنًَطمََّقَياً*ًالظَّاِلُمونًًَُىمًًَُفُأولَ ِئكًًَالمَّوًًُِحُدودًًََيَتَعدًًََّوَمنًًْۖ  ًَتْعَتُدوَىاًَفاَلًًالمَّوًًُِحُدودًًُِتْمكًًَۖ  ِبِوً ًَلُوًِمْنًَبْعُدًَحتَّى  َفاَلًَتِحلُّ
ًِلَقْومًًٍيُِّنَياُيبًًَالمَّوًًُِحُدودًًَُوِتْمكًًَۖ  َياًَفاَلًُجَناَحًَعَمْيِيَماًَأْنًَيَتَراَجَعاًِإْنًَظنَّاًَأْنًُيِقيَماًُحُدوَدًالمَِّوًَطمَّقًًََفِإنًًْۖ  َتْنِكَحًَزْوًجاًَغْيَرُهً

 .[البقرة: ٖٕٓ-ٜٕٕ]ُمونًََيْعمًَ
 فيذه اآليات تدؿ داللة كاضحة عمى أف الزكج يممؾ إرجاع زكجتو إف طمقيا مرتيف، أما إف طمقيا الثالثة فقد حرمت       

  عميو في الحاؿ، كال تحؿ لو حتى تتزكج بزكج آخر، ثـ يطمقيا الثاني، أك يمكت عنيا.
آني يبيف كصفا آخر لطريقة إيقاع الطبلؽ، فيك يبيف أف الطبلؽ مرتاف، كليس طمقتيف؛ أم أف يككف مرة كالنص القر        

 فإذا أكقع الزكج الطبلؽ ثبلثان بمفظ كاحد فقد خالؼ الكصؼ المشركع. .)ٕ٘(بعد مرة، كليس طمقتيف دفعة كاحدة
زمف شرط أساسي في كقكع الطبلؽ، يطمؽ الرجؿ يد ؿ عمى أف ال -بتفصيؿ مقصكد -كتكزيع الطبلؽ عمى زمف معيف       

فتصبح طمقة زكجتو مرة، ثـ تمضي فترة مف الزمف مقيدة بالعدد، كيطمقيا مرة أخرل إف كاف قد راجعيا في المدة المقدرة، 
عطاء الفرصة ال يأتي في نفس ك  احد ثانية، كتمضي أيضا فترة مف الزمف المقدر بالعدة، كىك بيذا يعطي فرصة لمتراجع، كا 

حمو مفاسد ضركرة التركم في حؿ الميثاؽ الغميظ الذم يترتب عمى إلى  ، كالتشريع في ىذا يمفت النظر)ٖ٘)كفي جمسة كاحدة
  بالغة األثر.

 تجربة يعمـ منيا الزكجاف حقيقة مشاعرىما، فإذا اتضح ليما في أثناء العدة أف استئناؼ الحياة: فتككف )الطمقة األكلى       
 .)ٗ٘)فيي تجربة أخرل، كامتحاف أخير(: كأما الثانية .ريؽ مفتكحمستطاع، فالط

، إال بعد أف تتزكج بزكج آخر. ثـ تبيف منو (٘٘)كبمجرد إيقاع الطمقة الثالثة؛ فإف الزكج ال يممؾ حؽ مراجعة زكجتو       
األكؿ بعد زكجيا إلى  ف أف تعكدبالطبلؽ إما ألنو لـ يراجعيا، أك ألنو استكفى عدد مرات الطبلؽ المقررة شرعا، فحينيا يمك

 التريث في إيقاعو كالتفكير الطكيؿ قبؿ اإلقداـ عميو.إلى  ىذا يزيد التنفير مف الطبلؽ، كيدعكد، ك عقد جديد كمير جدي
ً

 :أنًيقعًالطالقًفيًزمنًمحدد:ًثانياًً
 غير طير أك في طير حصمت فيوفإذا كقع الطبلؽ في  كىذا الزمف ىك زمف الطير الذم لـ تقع فيو معاشرة زكجية.       

ًِلِعدَِّتِينًَّ: تعالى معاشرة، دؿ عمى ذلؾ قكلو ًالنَِّساَءًَفَطمُِّقوُىنَّ ًِإَذاًَطمَّْقُتُم ًَأيَُّياًالنَِّبيُّ فاآلية فييا خطاب  [الطبلؽ: ٔ]َيا
في فترة طير لـ يقع  زكجتولفظان كالمعنى لو كلممؤمنيف، بكجكب التزاـ الطبلؽ لمعدة أم أف يقع طبلؽ الرجؿ ل  لمنبي

 . )ٚ٘)، كىذا محؿ اتفاؽ عند أىؿ العمـ)ٙ٘)فييا معاشرة زكجية
 يكف لممطمقةكلـ  طمقت عمى عيد النبي أسماء بنت يزيد بف السكف األنصارية ف إ: )ٛ٘(كقد جاء في سبب نزكؿ اآلية       

 فكانت أكؿ مف أنزؿ فييا العدة لمطبلؽ.  عدة، فنزلت اآلية،
 ك)إذا منع مف طبلؽ الحائض لعدـ االعتداد بو، فالطير المجامع فيو أكلى بالمنع ؛ ألنو يسقط االعتداد بو مخافة       

  .)ٜ٘)شغؿ الرحـ كبالحيض التالي لو(
طمؽ امرأتو حائضا  -رضي اهلل عنيما- في الحديث أف عبد اهلل بف عمركمما يدؿ عمى ذلؾ داللة كاضحة ما جاء        

فميطمقيا بأف يراجعيا ثـ يمسكيا حتى تطير كتحيض ثـ تطير، فإذا أراد أف يطمقيا،  تطميقة كاحدة، فأمره رسكؿ اهلل 
 . )ٓٙ(حيف تطير مف قبؿ أف يجامعيا

 ما كاف ليغضب مف فعؿ عبداهلل ي الحيض، كذلؾ أف النبي فيذا الحديث يدؿ داللة كاضحة عمى تحريـ الطبلؽ ف       
 عصمتو ثـ يطمقيا في الطير إال ألف ما فعمو مخالؼ لشرع اهلل.إلى  كيأمره أف يعيد زكجتو

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10382
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كلعؿ القصد مف ذلؾ ىك أف يتـ التأكد مف حاجة الزكج الحقيقية لمطبلؽ، كأنو اتخذ قراره بعد تركٍّ كدراسة، كتقميب        
غضب سريع، أك نزكة طارئة، أك قرار متعجؿ، فالرجؿ عادة إلى  راره عمى كجكىو كميا، كليس مرّد ىذا الطبلؽلمآؿ ق

تضعؼ رغبتو في زكجتو، كال يميؿ إلييا ميمو الطبيعي المعتاد عندما تككف حائضا؛ بسبب حرمة الكطء في فترة الحيض، 
طيرىا، كقبؿ حقيقية لو، فمنعو الشرع مف الطبلؽ إال في كقت فقد يككف ذلؾ سببان لتسرعو في إيقاع الطبلؽ، دكف حاجة 

 . )ٔٙ(أف يعاشرىا
فإذا طمقيا زمف كماؿ الرغبة، كالميؿ العاطفي في معاشرة الزكجة كالحاجة إلييا دؿ ذلؾ عمى أنو لـ يقدـ عمى الطبلؽ        

)كألف : إيقاع الطبلؽ، يقكؿ الكاسانيإلى  كمةإال لشدة الحاجة إليو؛ فيك يساعد الزكج عمى كشؼ حاجتو الحقيقية ال المكى
إلى  فيو دليؿ الحاجةالطبلؽ لمحاجة ىك الطبلؽ في زماف كماؿ الرغبة، كزماف الحيض زماف النفرة فبل يككف اإلقداـ عميو 

 . )ٕٙ)الطبلؽ(
في  (ٖٙ(عدـ استبراء الرحـكما أف مف حكمة إيقاع الطبلؽ في طير لـ تقع فيو معاشرة زكجية، إلغاء الندـ الناتج عف        

حاؿ كقعت معاشرة زكجية نتج عنو حمؿ يظير بعد حدكث الطبلؽ، مما يكقع في النفس ندمان كألمان عمى حدكث الفراؽ لمزكجة 
 حامؿ، كربما يدفع الزكجةالتي تحمؿ في بطنيا الكلد فمذة الكبد، فحدكث الحمؿ أدعى في تمسؾ الزكج بزكجتو إذا عمـ أنيا 

بالحياة الزكجية إذا عممت ذلؾ، كىذا يعطي الحياة الزكجية منحىن جديدا يتمثؿ بسمكؾ طريؽ الجادة كتجاكز  التمسؾإلى 
 الخبلفات المكجبة لمطبلؽ كاستقباؿ حياة جديدة فييا استقرار أسرَم أكبر حيث األكالد.

ً

 :(ٗٙ)اإلشيادًعمىًالطالق:ًثالثاًً
ًِبَمْعُروفًٍ: شرع اإلسبلـ الشيادة عمى الطبلؽ فقاؿ        ًَفَأْمِسُكوُىنَّ ًَوَأشِيُدوْاًَذَوي: فقكلو [الطبلؽ: ٕ]َفِإَذاًَبَمْغَنًَأَجَمُينَّ

إلى  كبػػػػأك لبلستحباب، كال يحمؿ مف الكج أمر سبحانو باإلشياد عمى الطبلؽ كاألمر لئليجاب، [الطبلؽ: ٕ]َعدلًمِّنُكم
الخطاب ركعية اإلشياد عمى الرجعة ألف المفظ سيؽ مف أجمو. غير أف االستحباب ببل دليؿ. كظاىر اآلية يدؿ عمى أف مش

 .(٘ٙ)يشمؿ الطبلؽ مف باب أكلى، إذ كيؼ يشيد عمى رجعتيا مف لـ يشيد طبلقيا
 )أمر اهلل تعالى باإلشياد عمى الرجعة، كالرجعة إعادة نكاح سابؽ، فإذا كاف مأمكران باإلشياد عمى الرجعة، فاإلشياد فقد       
 .)ٙٙ)العقد ابتداءن مف باب أكلى(عمى 
 .)ٚٙ)كالقكؿ باإلشياد عمى الطبلؽ كما ىك في الرجعة مركم عف عدد مف الصحابة كالتابعيف       
 كليس الحديث ىنا عف الخبلؼ الفقيي في ىذه المسألة ألف ما لـ يكف حاجة في زمنيـ. أصبح ضركرة في ىذا الزمف،       

)إذا أنكره المطمؽ  اف لمحقكؽ التي لـ تعد تثبت أصبل بغير التكثيؽ، كتككف الحاجة إليو أدعىالذم يظير فيو التجاحد كالنكر 
 .)ٛٙ)إف لـ يكف لو ديف كالمرأة عمى عمـ بو كال تستطيع إثباتو فتككف في حرج ديني شديد(

كفان مف أف يمكت ىك فإذا كانت العمة في اإلشياد عمى الرجعة ىي حفظ حقيما مف التجاحد، كتجنب الخصكمات؛ خ       
ذا كانت رث، كنسب، كا   فتدعي أنيا زكجة لـ تطمؽ، أك أف تمكت ىي فيدعي ىك ذلؾ، كلما يترتب عمى ذلؾ مف محرمية، كا 

 .)ٜٙ(في اإلشياد عمى الطبلؽ في زمننا مف باب أكلى فإف اعتبارىا ىذه ىي العمة
لح كثيرة تعكد عمى األسرة فيك يضيؽ دائرة الطبلؽ التي كما ييـ في ىذا المقاـ أف اإلشياد عمى الطبلؽ يحقؽ مصا       

اتسعت، كذلؾ أف آفة الطبلؽ ىي التسرع ألنو في الغالب يككف عف نزاع كشقاؽ، كدفعان لمحاذير التسرع فيو رتب اإلسبلـ 
في الغالب لعدكؿ الذم لو ترتيبان كفيبلن إف اتبعو األزكاج أف ال يحدث الطبلؽ كىذا الترتيب يتمثؿ بالخركج لمتماس الشيكد ا
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 الطبلؽ إال المصر المصمـ عمى تفكيرإلى  يستمـز كقتا كفيبل بأف تيدأ األعصاب الثائرة كتبرد الدماء الفاترة فبل يصؿ عندئذ
 . )ٓٚ(كتقدير
 حكىناؾ ممحظ آخر كىك أف مف خرج يمتمس شاىديف عدليف في الطبلؽ كاف طمبو ليما بالشيادة سببا في التدخؿ لمصم       

 كسد الصدع كالخبلؼ بيف الزكجيف. 
 

ً:مصائل الطالق املختلف فيَا:ًاملطلب الثاىي
أك  كثيرة ىي مسائؿ الطبلؽ المختمؼ فييا عند الفقياء فبل تكاد تخمك جزئية مف خبلؼ. كىك في ذلؾ بيف قائؿ بكقكعو       

 .ني الثبكتأدلة أغمبيا ظني الداللة كظإلى  عدـ كقكعو كالمشترؾ بينيا أنيا تستند
ًَفِإمَساكًُ: عمـك األدلة الكاردة في الطبلؽ. نحك قكلو تعالىإلى  فالقائمكف بكقكع ىذا الطبلؽ يستندكف        ًٱلطَّمَ ُقًَمرَّتَاِن

ن ًثَمَ َثَةًُقُروَٰٓء: . كقكلو[البقرة: ٜٕٕ]ِبَمعُروٍفًَأوًَتسِريُحًِبِإحسَ  ، فيذه اآليات جاءت [البقرة: ٕٕٛ]وٱلُمَطمَّقَ ُتًَيَتَربَّصَنًِبأَنُفِسِينَّ
 .(ٔٚ)عامة لكؿ زكج طمؽ زكجتو مف غير تقييد لو بكقت دكف كقت، كال مطمقة دكف أخرل، كال حاؿ دكف حاؿ

ا ػػػػػػكأما مف قاؿ بعدـ كقكعو فقد تمسؾ بالصفة التي كضعيا المشرع لمطبلؽ. كجعؿ طبلؽ مف أكقعو عمى خبلفي       
ذا كاف البد مف ترجيح )ٖٚ))مف عمؿ عمبلن ليس عميو أمرنا فيك رد(: ي ىذا قكلو كمستندىـ ف ،(ٕٚ)مردكدان  لرأم عمى ، كا 

 : أمكر عدة ىيإلى  رأم فبلبد مف النظر
كمف يحقؽ في مسائؿ الطبلؽ المختمؼ فيو ً:)ٗٚ(منًالكتابًأوًالسنةًصريحاًًًألًيخالفًالقولًالمعدولًإليوًدليالًًً:ًأولًً

 أمكر أخرل في ترجيحإلى  كعميو فاف مف الممكف االستناد أدلة ظنية الداللة كظنية الثبكت.إلى  يجد أنيا جميعيا تستند
 قكؿ عمى آخر.

 كمدل المكمفيف، كبنتائج تنزيؿ المجتيد لؤلحكاـ عمى الكاقع :)٘ٚ)النتائجًالمترتبةًعمىًاألحكامإلىًًاعتبارًالمآلًوالنظرً:ثانيا
 .(ٙٚ)تحقيؽ مقاصد الشرع مف األحكاـ

لرأم مف  كىنا عرض إلبراز ثبلث مسائؿ يكثر كقكعيا في كاقعنا المعاصر كما آلت إليو في التطبيؽ بعد اختيارىا       
 : اآلراء الفقيية

ً

 :(ٚٚ)الطالقًالثالث:ًأولًً
 كعيد الصديؽ، كفي سنتيف مف خبلفة عمر، ثـ إف حاؿ كقد سبؽ بياف أف الطبلؽ كاف يقع كاحدة في عيد النبي        

لتطبيؽ ك)ظير نتيجة  (ٛٚ(الناس بعد ذلؾ تغير كتبدؿ كضعؼ الكازع عما كاف عميو. ثـ تبدؿ حاؿ الناس بعد ذلؾ كتغير
عصمتيـ، كفي ىذه مخالفة أكبر لمقاصد إلى  نكاح التحميؿ، إلعادة زكجاتيـإلى  ىذه السياسة، أف الناس أصبحكا يمجؤكف

يسد باب التحميؿ بجعؿ الثبلث طمقات طمقة كاحدة،)ألف المكازنة بيف مخالفة  ، كىنا البّد أف)ٜٚ)الشرع، كاستيانة بأحكامو(
الشرع في إيقاع الثبلث بكممة كاحدة، طمقة كاحدة، كبيف نكاح التحميؿ، تظير أف نكاح التحميؿ أعظـ إثمان كأكبر ضرران عمى 

حدة سكاء كاف لممصمحة كما في الزمف األكؿ، . لذا البد أف يعاد )المكجب لجعميا كا)ٓٛ)المجتمع، كاستيانة بأحكاـ الشارع(
فإذا ثبت أف ىذا الحكـ أك درءان لمفسدة نكاح التحميؿ إذا حدث ذلؾ في أم عصر، ألف الحكـ يدكر مع عمتو كجكدان كعدمان 

 ر إذا تغير ىذا الحاؿ كأصبح الناس في بعد عفمعمؿ بحاؿ الناس كبساطتيـ كتقكاىـ كصدقيـ في أقكاليـ كنكاياىـ فإنو يتغي
 .)ٔٛ)ىذه األكصاؼ(

 ـػػ)ألزمي: كقد أكد ىذا المعنى ابف القيـ، حينما تحدث عف تحريـ نكاح التحميؿ، ككازف بينو كبيف جعؿ الثبلث كاحدة فقاؿ       
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فمما  عكدىا بالتحميؿإلى  ـ بو، كأنو ال سبيؿعمر بالطبلؽ الثبلث إذا جمعكىا ليكفكا عف نكاح التحميؿ إذا عممكا أف المرأة تحر 
، كقامت سكؽ التحميؿ كنفقت في الناس، فالكاجب أف يرد األمر ما كاف عميو إلى  تغير الزماف كبعد العيد بالسنة كآثار القـك

ذا عرض عمى مف كفقو في زمف النبي   اهلل كبصره كخميفتو، مف اإلفتاء بما يعطؿ سكؽ التحميؿ أك يقمميا، كيخفؼ شرىا، كا 
باليدل، كفقيو في دينو، مسألة ككف الثبلث كاحدة كمسألة التحميؿ ككازف بينيما، يتبيف لو التفاكت، كعمـ أم المسألتيف 

 .(ٕٛ)أكلى بالديف كأصمح لممسمميف(
م كاف مسدكدان كيقكؿ أيضا في تعميؿ معاقبة الناس بما عاقبيـ بو عمر )أف عقكبتيـ بذلؾ تفتح عمييـ باب التحميؿ الذ       

كلك فرضنا اهلل كرسكلو، إلى  عمى عيد الصحابة كالعقكبة إذا تضمنت مفسدة أكثر مف الفعؿ المعاقب عميو، كاف تركيا أحب
ىذا الحد الذم قد تفاحش قبحو، مف باب سد إلى  لكاف المنع منو إذا كصؿ -كمعاذ اهلل- أف التحميؿ مما أباحتو الشريعة

 .)ٖٛ(تيف كالقضاة المنع منو جممةالذرائع، كتعيف عمى المف
 نحك ىذا القكؿ. كاستقر الحاؿ عميو. الشخصية األحكاؿككانت ىذه المبررات سببا في اتجاه قكانيف        

ً

ً:ًطالقًالغضبان:ًثانياًً
 : باختبلؼ نكع الغضب، كىك عمى ثبلثة أقساـ اختمؼ الفقياء في حكـ طبلؽ الغضباف       
 فيذا يقع طبلقو. مبادئو، بحيث ال يمنع صاحبو مف معرفتو ما يقكلو كيقصده. ضب فيما يككف فيو الغ: األول
 يفعؿ، كىذا ال يقع طبلقو.  ما ما يقكؿ أك ما يبمغ فيو الغضب حدان يزيؿ العقؿ فبل يدرؾ صاحبو: أما اآلخر: الثاني
 : قكليفغضبو بيف المرتبتيف، كىذه الحالة، اختمؼ فييا الفقياء عمى  مف تكسط: الثالث

 .)ٚٛ(كالحنابمة ،)ٙٛ(، كالشافعية)٘ٛ(، كالمالكية(ٗٛ(الحنيفة: إف طبلؽ الغضباف يقع، كىذا مذىب الجميكر مف :القولًاألول
 .)ٜٓ(، كابف تيمية كابف القيـ مف الحنابمة)ٜٛ(، كركاية عف أحمد)ٛٛ(إف طبلؽ الغضباف ال يقع كىك قكؿ لمشافعي :القولًالثاني

 المسألة بعد الحديث عف الحمؼ بالطبلؽ. ى ىذهكسيأتي التعقيب عم       
ً

ً:ً)ٜٔ(الحمفًبالطالق:ًثالثاًً
 : اختمؽ الفقياء بالحمؼ في الطبلؽ بحسب صيغتو       
 : إف دخمت دار فبلف فأنِت طالؽ. كىذه المسالة فييا خبلؼ: أف يستخدـ المطمؽ )صيغة التعميؽ( كأف يقكؿ لزكجتو: األولى

 .)ٕٜ(بلؽ يقع بكقكع شرطو المعمؽ عميو، كىك قكؿ جميكر الفقياءف ىذا الطإ :القولًاألول
 . )ٖٜ(ف ىذا الطبلؽ ال يقع إف كاف قصد الحالؼ الزجر كالمنع فيي يميف، كىذا قكؿ ابف تيميةإ :القولًالثاني

 كلو الطبلؽأف يحمؼ المطمؽ مف أجؿ حض نفسو أك غيره، أك منع نفسو أك غيره، أك لتصديؽ خبر أك تكذيبو مثؿ ق: الثانية
 أك ال أفعؿ كذا. يمزمني ألفعمف كذا،

 ، لكف ىؿ يقع بيا الطبلؽ؟ فالجميكر عمى القكؿ بكقكعو كأما ابف تيمية)ٜٗ(كىذه الصيغة باتفاؽ الفقياء تسمى يميف       
 كابف القيـ فبل يكقعكنو ألنو يميف.

لى قصده حيف حمؼإلى  كالفتكل اليـك في مسألة طبلؽ الغضباف كالحمؼ بالطبلؽ تمتفت         حالة المطمؽ عند الغضب كا 
بالطبلؽ، كيبدأ المفتي أك القاضي بالتحدث مع المستفتي ليستبيف حالو عند الطبلؽ ليقرر بعد ذلؾ كقكع الطبلؽ أك عدمو، 

ة الزكجية، الحياكىنا تبرز اإلشكالية الحقيقية عند المستفتي فيك بعد أف ىدأ مف غضبو ال يريد في حقيقة األمر أف ينيي 
 دـ حؿػػػػػدأ غالبان يمتؼ كيراكغ في كصؼ حقيقة حالو عند الغضب كىك في كبل الحاليف خائؼ مف الكقكع في الحراـ لعػكيب
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 يبحث عمف يفتي لو بعدـ كقكع الطبلؽ.  األحكاؿزكجتو لو، كفي نفس الكقت خائؼ مف كقكع الطبلؽ، ك في جميع 
حقيقة استخدـ اليميف لكنو حمؼ بالطبلؽ لككنو يعمـ ىك ك غيره أنو إما أف يمزمو أما مف حمؼ بالطبلؽ فيك في ال       

ف كانت الصيغة صيغة حمؼ، كعندما يحضر  لممفتي الطبلؽ، أك أف يتحقؽ ما حمؼ عميو، فيك في النتيجة إرادة لمطبلؽ كا 
ي أك حتى بعد أف تسألو الزكجة عف نيتو يتردد بيف خكفو مف كقكع الطبلؽ أك عدـ حؿ الزكجة لو، لكنو عند المفتي أك القاض

 في الحمؼ يقكؿ إنو يقصد التيديد مع أنو في الحقيقة عند لحظة الحمؼ قصد الطبلؽ. 
الحكـ الشرعي إلى  كلما غمب في الفتكل اعتبارىا يمينا ال طبلقا أصبح كثير مف األزكاج يخرجكف الكفارة دكف الرجكع       

 في ذلؾ.
 بلـ ينطبؽ عمى الطبلؽ بألفاظ الكنائية فيي تحتمؿ معنى الطبلؽ كغيره كلـ تكضع في المغة كالشرعكمثؿ ىذ ا الك       

 .(ٜ٘)ٕٓٔٓالشخصية المعدؿ لعاـ  األحكاؿلمداللة عمى معنى الطبلؽ كقد نص قانكف 
يجعمو قاببل لمتبديؿ عند  ف اشتراط النية فيوإنفس الدائرة كذلؾ إلى  عمى عدـ كقكعو مالـ يقترف بالنية. كىذا يعيدنا       

سؤاؿ المكمؼ. ككؿ ىذا مؤشر عمى كجكد معضمة حقيقية تدؿ عمى ضعؼ الكازع الديني كالسخرية بالطبلؽ، الذم لغا فيو 
الناس كعبثكا كأدخمكه في كؿ صغيرة ككبيرة مف حياتيـ، ك ظير نتيجة لتطبيؽ ىذه الفتاكل حرمة تعصؼ في البيكت 

ؿ فيو نيتو ألنو حتى كاف قصد الطبلؽ إال أنو ال يريد أف ينيي الحياة الزكجية، كىنا البد مف لطبلؽ إرادة المكمؼ ثـ حك 
 تدخؿ لكلي األمر ينقذ فيو ديف الناس كتنقذ فيو األسر.

ذا كاف البد لكلي األمر التدخؿ في اتخاذ         ات الرادعة، التي تحكؿ دكف تساىؿ الناس في أحكاـ الشرع، كمف اإلجراءكا 
أف إساءتيـ الستعماؿ كالياتيـ الشرعية الخاصة، فإنو البد أف تككف مف مجاالت السياسة التي يجكز لكلي األمر  ذلؾ

 يتدخؿ فييا، فيؿ الطبلؽ كيمينو منيا أـ ال؟ 
ًَفِإنًَطمََّقيًَ: يعد الشرع الطبلؽ تصرفا قكليا شرع اإلذف فيو لمرجؿ باالنفراد بو، يدؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى        اًَفاَلًَتِحلُّ

ًَتنِكَحًَزوًجاًَغيَرهًًُۥَلوًُ ذا تقرر أف [البقرة: ٖٕٓ]ۥِمنًَبعُدًَحتَّى  ، فالمخاطب بالتطميؽ في ىذه اآلية ىـ األزكاج دكف غيِرىـ، كا 
يجكز لمزكِج حقان منفردان في حؿ قيِد النكاح بمفظ الطبلِؽ. فإف اإلسبلـ قد أجاز لو أف يككؿ غيره في حقو في الطبلؽ، كما 

كسائر زكجتو طبلؽ نفسيا؛ ألف الطبلؽ تصرؼ شرعي قكلي تصح النيابة فيو كالتككيؿ أك التفكيض، إلى  أف يفكض
 .)ٜٙ(التصرفات القكلية األخرل التي يممكيا المككؿ

ف كما أجاز في حاالت خاصة، تدخؿ كلي األمر أك مف ينكب عنو )القاضي( كأعطاه حؽ إيقاع التفريؽ بيف الّزكجي       
ة مف ػػػػػالمانعما حصمْت أسبابو كتحققت شركطو، نحك التفريؽ بسبب فقداف الزكِج أك غيبتو أك إعساره، أك ثبكت العيكب إذا 

 .(ٜٚ)االستمتاع
تمؾ  كما أجاز اإلسبلـ في نظاـ التحكيـ بيف الزكجيف في الشقاؽ أف يتكلى حكماف التحقيؽ في أسباب الخبلؼ، كسماع       

 .(ٜٛ)زكجيف، كيصدراف حكميما بالطبلؽ إف رأيا المصمحة في ذلؾاألسباب مف ال
 .)ٜٜ)كأما يميف الطبلؽ )الحمؼ بالطبلؽ( فيك تصرؼ قكلي يقصد بو الحالؼ الحث عمى فعؿ شيء، أك االمتناع عنو       
ردة لممكمؼ، كالتي ال يممؾ كبناء عمى ما سبؽ فإف الطبلؽ كيمينو يعداف مف األحكاـ الجزئية التي تتعمؽ باإلرادة المنف       

أحد التدخؿ فييا. إال إف كجدت األسباب الداعية لذلؾ، كمنيا إذا كجد الناس يسيئكف استعماؿ كالياتيـ الشرعية الخاصة؛ 
كمنيا  دكف ذلؾ،ات المناسبة التي تحكؿ اإلجراءكترتب عمى ذلؾ مفاسد عامة تعكد عمى األمة بالضرر، فإنو البد مف اتخاذ 

 كىك المنكط بو بحكـ الكالية العامة، أف يتدخؿ بتصرؼ الحكـ الشرعي عنو. فيمـز كلي األمرعف التطبيؽ تخمؼ مقصكد إذا نتج 
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 يعيد تحقيؽ المقصكد الشرعي مف الحكـ.
ي كال يككف مثؿ ىذا التدخؿ إال بكجكد مبررات كافية لمتدخؿ بالكالية الشرعية الخاصة لؤلفراد. كىك ما سيأتي بيانو ف       

 المطمب التالي. 
 

 :مربرات تدخل الصياشة الشرعية يف مصائل الطالق:ًاملطلب الثالث
 : إف مبررات تدخؿ السياسة الشرعية في مسائؿ الطبلؽ الصادر مف المكمؼ كثيرة أبرزىا التالي       

لؾ. ثـ شرع أحكاما أخرل كفصؿ لو أحكاما كثيرة ليككف كذ إنًاهللًسبحانوًقدًوصفًالزواجًبأنوً)ميثاقًغميظ(.: أولًً
نًِخفُتمًِشَقاَقًَبيِنِيَماًَفٱبَعثُوْاًَحَكماًمِّنًَأىِموًِ: تسد صدعو كشقو، كجعؿ ذلؾ فرضا متعينا فقاؿ : ٖ٘]َوَحَكماًمِّنًَأىِمَيآًَٰۦَواِ 

لؾ كضع كصفا متاحة لكؿ فرد مسمـ لخطكرة ىذا العقد، ثـ بعد ذ -حيف لـ يسـ الفاعؿ–كجعؿ مشركعية ىذا الفرض  [النساء
 لمطبلؽ يقـك عمى أركاف كشركط ككؿ ذلؾ ليطكؿ زمف الميمة كاالختيار قبؿ أف يقع الطبلؽ.

في مسائؿ الطبلؽ المختمؼ فيو تعمؿ ىذه النصكص الشرعية الكثيرة أـ أنيا في الكاقع  فيؿ الفتكل بكقكع الطبلؽ       
 العممي قد ألغتيا؟

تبديؿ لمديف، كأصبحت تشكؿ تشريعان إلى  في أصميا لكنيا تحكلت في المآؿ المسائؿ قد تككف صحيحة إف ىذه       
 فإيقاع ىذا الطبلؽ أتى بنتائج عكسية صارت ىي األساس كغاب الكبلـ في أكساطيا عف الطبلؽ المشركع. ان جديد

ً

ؽ، فيك يستخدـ مادة إف الكاقع العممي يدؿ عمى أف ىناؾ جرأة في إيقاع الطبل:ًالطالقًحلًلمشكمةًوليسًمشكمة:ًثانيا
ذا كاف عمر  قد  لمتبلعب بمشاعر المرأة كتيديدىا، كىذا تعسؼ في استعماؿ الرجؿ لمحؽ الذم منحو إياه الشرع كا 

ليزجر كيؤدب مف فعؿ ذلؾ، فإف الزجر كالتأديب بعدـ إيقاعو في  ؛مف باب السياسة الشرعية ثبلثا أمضى الطبلؽ كجعمو
 زماننا ىك األكلى.

ً

لما في ذلؾ مف مصمحة تتمثؿ في .ًقتضتًحكمةًاهللًأنًيشرعًلعبادهًاإلذنًلمرجلًبالنفرادًبالطالقًدونًالمرأةا:ًثالثاًً
المحافظة عمى ىذه العبلقة مف مخاطِر إنيائيا ألتفو األسباب كأىكنيا، إذ ال يخفى أّف الرجؿ في الغالب أكثر تقديران لعكاقب 

عكاطفو كانفعاالتو عند الغضب مف المرأة، خاصة أنو يعمـ أَف تبعات كأعباء األمكر، كأكثر احتماالن كصبران عمى ضبط 
 .الّطبلؽ المالية تقع عمى عاتقو. األمر الذم يحممو عمى التأني كالّتركم فيو، كتقدير عكاقب تصرفاتو مع زكجتو

ذا كانت حكمة التشريع تقتضي جعؿ الطبلؽ بيد الرجؿ ليككف صماـ أماف لمميثاؽ ا        فإف في  لغميظ مف الضياع،كا 
 تغير ىذا المعيار مكجبان لمتدخؿ حيف يقع الطبلؽ ألتفو األسباب.

ً

 شأنيا في ذلؾ شأف الصبلة إنًالطالقًىوً)الطالقًالذيًيقعًوفقًالشرع(ًوفقًأركانوًوشروطوًالكثيرةًالمتعبدًبيا:ًرابعاًً
 كالصياـ كالحج البد مف استيفاء أركانيا ك شركط صحتيا. 

)فمف طمؽ كما أذف لو اهلل فقد صح طبلقو ككقع، كمف طمؽ عمى غير ما أذف اهلل كاف طبلقو باطبلن غير         
نما يممؾ ما أذف بو ربو كما ممكو إياه، ككاف عممو ىذا داخبلن تحت عمـك  صحيح، ألنو ال يممكو كحده بطبيعة التعاقد، كا 

 .)ٓٓٔ()مف عمؿ عمبل ليس عميو أمرنا فيك رد( قكؿ النبي 
 فاألصؿ في العبادات أف تككف عمى النحك الذم شرعو اهلل، كالزكاج كالطبلؽ في ألفاظيما مف العبادات كليست مف       

 .المعامبلت، فيككف الكقكؼ عمى النص الثابت كالصحيح ىك الذم يجب العمؿ بو
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 )قصد الشارع: فإف؛ًشرعًمنًالحكمإنًاألحكامًشرعتًلتحققًمقاصدًولًبدًأنًيوافقًقصدًالمكمفًفيياًقصدًالمً:خامساًً
 .(ٔٓٔ)(مف المكمؼ أف يككف قصده في العمؿ مكافقا لقصده في التشريع

، كقصد الشارع مف الطبلؽ إنياء العبلقة الزكجية التي سدت أبكاب إصبلحيا، كغمبت مفاسد إقامتيا عمى مفاسد إبقائيا       
الحقيقية لمطبلؽ، كأنو اتخذ قراره بعد تركٍّ كدراسة، كتقميب لمآؿ قراره بعد أف تمر بمراحؿ يتـ التأكد خبلليا مف حاجة الزكج 

غضب سريع، أك نزكة طارئة، أك قرار متعجؿ كيأتي التمفظ بالطبلؽ كإعبلف إلى  عمى كجكىو كميا، كليس مرد ىذا الطبلؽ
ذا خالؼ المكمؼ قصد الشارع، فعممو با )كؿ مف : طؿ يقكؿ اإلماـ الشاطبيعف ىذه الرغبة الحقيقية كىذا القرار األكيد، كا 

ابتغى في تكاليؼ الشريعة غير ما شرعت لو فقد ناقض الشريعة، ككؿ مف ناقضيا فعممو في المناقضة باطؿ، فمف ابتغى 
، كعميو فإف مف أكقع الطبلؽ عمى خبلؼ قصد المشرع؛ فيككف )ٕٓٔ)في التكاليؼ ما لـ تشرع لو فعممو في المناقضة باطؿ(

 بل طبلؽ لغضباف، كال طبلؽ ليازؿ ك ال طبلؽ إثر خبلؼ كال طبلؽ معمؽ...الخ.طبلقو باطبل، ف
ً

ًمنًشروطًالطالقًبنصًالقرآنًالعزم،ًفالًبدًمنًتحققو،ًفيوًعزمًعمىًالفعلًوليسًمجردًعقدًلمفظًالطالق:ًسادساًً
ية، كىذه اإلرادة الحقيقة ليا أفعاؿ إف مجرد التمفظ بالطبلؽ ال يكقعو، بؿ ال بد مف رغبة حقيقية جازمة في إنياء حالة الزكج

نً: بعد أف يككف انتيت رغبتو مف زكجتو كمستند ىذا قكلو تعالى –حقيقي–سابقة عمى الفعؿ فيككف الطبلؽ عف عـز  َواِ 
ًٱلمََّوًَسِميٌعًَعِميم َوَلًَتعِزُموْاًُعقَدَةً :الى، ك عـز الطبلؽ كمثمو عـز النكاح الكارد في قكلو تع[البقرة: ٕٕٚ]َعَزُموْاًٱلطَّمَ َقًَفِإنَّ

الفعؿ إلى  دكاعي اإلنساف: يدؿ عمى أمر كاحد ىك إرادة الشيء مع التصميـ عميو، يقكؿ األصفياني [البقرة: ٖٕ٘]ٱلنَِّكاحًِ
، فاليمة إجماع مف النفس عمى  عمى مراتب أكليا السابح، ثـ الخاطر، تـ التخيؿ كالتفكر فيو، ثـ اإلرادة، ثـ اليمة، ثـ العـز

زماع عميو، كالعـز ىك العقد عمى إمضائو، كليذا قاؿ   . )ٖٓٔ)[آؿ عمراف: ٜ٘ٔ]َفِإَذاًَعَزْمَتًَفَتَوكَّْلًَعَمىًالمَّو: ًِاألمر كا 
: ، أم عف غرض مف المطمؽ، يقكؿ ابف حجر)ٗٓٔ))إنما الطبلؽ عف كطر( -رضي اهلل عنيما-فكما يقكؿ ابف عباس        

 .)٘ٓٔ)أف ُيطمِّؽ امرأتو إال عند الحاجة كالنشكز()أم أنو ال ينبغي لمرجؿ 
مف  ككبلـ ابف عباس يصمح قاعدة في ىذا المجاؿ فيك يعتمد عمى أف سياسة كمقاصد الشريعة العامة ىي التقميؿ       

فاؼ اإلبقاء عمى النكاح المشتمؿ عمى مصالح كثيرة مف إعإلى  الطبلؽ ال التكسع فيو كاإلكثار منو، بؿ الشريعة تتشكؼ
كبناء عمى ما سبؽ فاف مف لـ يعـز الطبلؽ بأف عمقو أك عبث بو لـ يطمؽ  الرجؿ كالمرأة، كالحفاظ عمى البيكت كاألكالد.

 الطبلؽ المشركع.
ً

كما ىك مقرر في القاعدة المتفؽ عمييا :ًإنًاألصلًىوًثبوتًعقدًالنكاحًبيقين،ًوماًثبتًبيقينًلًيزولًبالشك:ًسابعاًً
. كاليقيف ىنا ىك النكاح الذم تـ بعقد صحيح، كالمشككؾ فيو ىك الطبلؽ، )ٙٓٔ)اليقيف ال يزاؿ بالشؾ(عند الفقياء كىي )

ف كمف شؾ في ذلؾ لـ يقع طبلقة أل كمما يؤكد ذلؾ أف المطمؽ بعد أف ىدأت أحكالو ال يدرم ىؿ صدر الطبلؽ منو أـ ال،
ميكر الفقياء في ترجيح عدـ كقكع طبلؽ الغضباف فقالكا كىذا مما التزمو ج بقاء الزكجية ىك األصؿ كالطبلؽ مشككؾ فيو.

نما قالو خطأ، فإنو يصدؽ ديانة، كال يقبؿ قكلو لـ يرد إنو : )إنو إذا جرل الطبلؽ عمى لساف الرجؿ، فادعى أنو لـ يرده. كا 
 .)ٚٓٔ)(الطبلؽ قضاء. إال أف يأتي بقرينة تدؿ عمى نيتو

ً

ولوليًاألمرًأنًيتبنىًمنًاألقوالًالفقييةًالتيًذىبً (ٛٓٔ)الحاكمًيرفعًالخالف(إنًمماًتقررًفيًقواعدًالفقوً)حكمً:ًثامناًً
:ًإليياًبعضًالفقياءًالمعتبرينًوليمًفيًذلكًحججًوأدلةًشرعيةًمماًيراهًمحققًاًلممصمحةًوسبياًلًإلصالحًالفردًوالمجتمع

: األستاذ مصطفى الزرقاء في ىذا الصددحتى كلك كاف الرأم المتبنى مرجكحان عند المخالؼ ألنو يجكز لو فعؿ ذلؾ، يقكؿ 
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مرعية نافذة شرعان، كلك كانت تتضمف تقييد مطمؽ، أك منع جائز، أك  -كلي األمر –)إف الفقياء قد اعتبركا أكامر السمطاف 
 . )ٜٓٔ)كلي األمر تقديرىا بحسب قاعدة المصالح المرسمة(إلى  مصمحة يرجعإلى  ترجيح رأم فقيي مرجكح، ما دامت تستند

ً

فبالتكثيؽ تحفظ أمكر ً:يحققًمقاصدًعدةًدعتًاليياًالشريعةًالسالميةً–ومنياًالطالقًً-إنًتوثيقًالمعامالتً:ًاسعاًًت
مف كقت كجكب العدة كالتي يبدأ احتسابيا : دينية تتعمؽ ببداية العدة كنيايتيا، فإف الطبلؽ إذا كقع ترتب عميو أحكاـ منيا

كقت الذم يسمح فيو لممطمؽ مراجعة زكجتو إف كاف طبلقو رجعيان كاحتساب الكقت كقكع الطبلؽ كيترتب عمى ذلؾ معرفة ال
 الذم تحـر فيو عميو كتحؿ لغيره إذا انقضت العدة مف طبلقو البائف.

كبتكثيؽ الطبلؽ ككجكب العدة تحفظ األنساب مف االختبلط، كتحفظ الحقكؽ المادية كاإلرث لكؿ منيما كتصاف        
 كاإلنكار الذم يتسبب بالظمـ.الحقكؽ مف الجحكد 

في المؤسسات المبنية عمى الشراكة بيف طرفيف أنو البد أف تستكفى  -عمى سبيؿ المثاؿ- كنجد في كاقعنا المعاصر       
أركانا كشركطا إلنشائيا، كما ال يمكف أف تحؿ في حاؿ غضب أحد أطرافيا أك رغبتو في إنيائيا إذا حمؼ أك عمؽ اإلنياء 

المستقبؿ، ما لـ تتأكد ىذه الرغبة بالتكجو نحك الدكائر الرسمية لفعؿ ذلؾ. ككجدنا الشرع قد جعؿ عقد النكاح  عمى زمف في
 ال يقـك كال ينتيي إال باإلشياد، كىك نكع مف تكثيؽ الحقكؽ كالمتبقي ىك أف يتـ إثبات ىذا التكثيؽ أماـ الدكائر الرسمية.

 

ً:اخلامتة
 : ظاىرا كباطنا كبعد الحمد هلل أكالن كآخران        
 : ىذا البحث في التالي نتائجيمكف إجماؿ        

 ما فيو صبلح أحكاليـ، سكاءن إلى  لمسياسة الشرعية دكر ميـ في إلزاـ الناس بالعمؿ بالصكاب كتقكيـ سمككيـ لتصؿ : أولًً
، أـ بإنشاء قكانيف كأنظمة يحتاجيا ؿاألحكاات التي تتغير بتغير األزماف ك اإلجراءكاف ذلؾ بتعديؿ القكانيف كاألنظمة ك 

 المجتمع لتستقيـ حياتو. 
فمف طمؽ كما أذف اهلل فقد صح طبلقو ككقع، كمف  شرع اإلسبلـ الطبلؽ بصفة معينة تقـك عمى أركاف كشركط: ثانياًً

فؽ قصد طمؽ عمى غير ما أذف اهلل كاف طبلقو باطبلن غير صحيح. كما أف الطبلؽ شرع ليحقؽ مقاصد، كالبد أف يكا
ال فعممو باطؿ.  المكمؼ قصد المشرع كا 

حاجة الزكج الحقيقية لمطبلؽ، بعد التركم كالدراسة،  يتـ التأكد خبلليا مف الطبلؽ في صفتو الشرعية يمر بمراحؿ :ثالثاًً
 غضب سريع، أك نزكة طارئة، أك قرار متعجؿ كعميو فبل طبلؽ لغضباف، كال طبلؽ ليازؿ كال طبلؽإلى  كليس مرده

 ر خبلؼ ك ال طبلؽ معمؽ.إث
 سياسة كمقاصد الشريعة العامة ىي التقميؿ مف الطبلؽ ال التكسع فيو كاإلكثار منو، كليس مف المصمحة كال مف الصكاب :رابعاًً

 التفريؽ بيف الزكجيف في نكاح ثبت عقده بيقيف طرأ عميو الشؾ. 
 األدلة الشرعية مما يراه محققان لممصمحة حتى كلك كاف الرأم إلى لكلي األمر أف يتبنى مف األقكاؿ الفقيية المستندة :خامساًً

 المتبنى مرجكحان عند المخالؼ ألنو يجكز لو فعؿ ذلؾ.
لغاء كافة األحكاؿال بد مف تقنيف مسائؿ الطبلؽ في قكانيف  :سادساًً  الشخصية، كاثبات الطبلؽ المكافؽ لمكصؼ الشرعي، كا 

 المستقبؿ، كالطبلؽإلى  غضباف، كالطبلؽ المعمؽ عمى شرط، كالطبلؽ المضاؼطبلؽ ال: مسائؿ الطبلؽ المخالفة لو نحك
 غير المشيد عميو، فبل يقع إال الطبلؽ المكثؽ.
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ً:ًتوصيات
ثبات الطبلؽ المكافؽ لمكصؼ األحكاؿال بد مف تقنيف مسائؿ الطبلؽ في قكانيف   :أولًً  الشخصية، كمنيا القانكف األردني كا 

لغاء كافة مس  طبلؽ الغضباف، كالطبلؽ المعمؽ عمى شرط، كالطبلؽ المضاؼ: ائؿ الطبلؽ المخالفة لو نحكالشرعي، كا 
 فبل يقع إال الطبلؽ المكثؽ. المستقبؿ، كالطبلؽ غير المشيد عميو،إلى 

بد لمميتميف بقضايا األسرة مف كتابة سمسمة مف األبحاث التي تختص بمسائؿ الطبلؽ كبياف دكر السياسة  ال: ثانياًً
 .الطبلؽ المعمؽ كالطبلؽ المضاؼ لممستقبؿ كالطبلؽ البدعي: عية في الحد منيا نحكالشر 

 

 : اهلوامش
                                                 

 (.ٔ)ط، ـٜٜٛٔ، عماف، كىي رسالة مطبكعة في دار النفائس( ٔ)
 .ـٕٙٓٓ، (ٔعدد)، غزة –كىك بحث محكـ في مجمة الجامعة االسبلمية ( ٕ)
 .ٜٕٓٓ-ٔ-ٕٕ، (ٕالعدد )، ٛمجمة أبحاث كمية التربية األساسية المجمد ( ٖ)
. مجد الديف أبك ٛٓٔص، ٙج ( ٖ)ط، قٗٔٗٔ، دار صادر، بيركت، لسانًالعرب، ( ىػٔٔٚ )ت، محمد بف مكـر بف عمى( ٗ)

 –بيركت ، التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيؽ مكتب: تحقيؽ، القاموسًالمحيط، ( ىػٚٔٛ )تطاىر محمد الفيركز آبادل 
 .ٕٕٕص، ٕج( ٛ)ط، ـٕ٘ٓٓق/ٕٙٗٔ، لبناف

دار (.ٖ٘٘ٗحديث رقـ )، باب ما ذكر عف بني إسرائيؿ، كتاب أحاديث األنبياء، صحيحًالبخاري، محمد بف اسماعيؿ البخارم( ٘)
 (.ٔىػ )طٕٕٗٔطكؽ النجاة 

دار ، مجمكعة محققيف: تحقيؽ، تاجًالعروسًمنًجواىرًالقاموس، (قٕ٘ٓٔ ت)، محّمد بف محّمد بف عبد الرّزاؽ الحسيني( ٙ)
 .ٚ٘ٔص ، ٙٔج، اليداية

، دار الفكر، بيركت، حاشيةًابنًعابدين، ردًالمحتارًعمىًالدرًالمختار، (قٕٕ٘ٔ )تمحمد أميف بف عمر ، ابف عابديف( ٚ)
 .ٜٔص، ٗج، (ٕـ )طٕٜٜٔ/ىػٕٔٗٔ

، لبناف، طبلؿ يكسؼ: تحقيؽ، اليدايةًفيًشرحًبدايةًالمبتدي، (قٖٜ٘ )ت برىاف الديفعمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ ( ٛ)
تبيينًالحقائقًشرحًكنزً، (قٖٗٚ )ت. عثماف بف عمي بف فخر الديف الزيمعي ٖٓٚص ٕج، دار احياء التراث العربي
ْمِبيًِّ  .ٗٚٔص، ٕج، (ٔ)ط، ىػٖٖٔٔ، بكالؽ –المطبعة الكبرل األميرية ، القاىرة، الدقائقًوحاشيةًالشِّ

 .ٔٔص، ٘ج، (ٕ)ط، الكتاب االسبلمي دار، البحرًالرائقًشرحًكنزًالدقائق، (قٜٓٚ )تزيف الديف بف إبراىيـ بف ابف نجيـ ( ٜ)
مكة ، نايؼ بف أحمد الحمد: تحقيؽ، الطرقًالحكميةًفيًالسياسةًالشرعية، (قٔ٘ٚ )ت أبك عبد اهلل محمد بف قيـ الجكزية( ٓٔ)

 .ٕٔص، ٔج، (ٔ)ط، قٕٛٗٔ، لـ الفكائددار عا، المكرمة
ًوالمالية، (ٖ٘ٚٔ )ت عبد الكىاب خبلؼ( ٔٔ) ًوالخارجية ًالدستورية ًالشئون ًفي ًالشرعية  ىػ/ٛٓٗٔ، دار القمـ، السياسة

 .٘ص، ٔج، ـٜٛٛٔ
 .ٕٗص، (ٔ)ط، ـٜٜٚٔ، دار النفائس، الشخصيةًاألحوالالسياسةًالشرعيةًفيً، عبد الفتاح عمرك( ٕٔ)
نشر مشترؾ مع دار الفرقاف ، عماف، تجديدًالخطابًاإلسالميإلىًًالسياسةًالشرعيةًمدخل، راىيـ زيد الكيبلنيعبداهلل اب( ٖٔ)

 .ٚص، ٜٕٓٓ، لمنشر كالتكزيع
إذا كضع سيتيا عمى األرض ثـ اعتمد عمييا كالمقصكد ىنا األسس ، إذا ثبت في محمو. ارتكز عمى القكس ارتكازا، ارتكز( ٗٔ)

 .ٔٙٔص  ،٘ٔج، تاجًالعروس، الفيركز آبادم اسة الشرعية.التي تقـك عمييا السي
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، القاىرة، طو عبد الرؤكؼ سعد: تحقيؽ، قواعدًاألحكامًفيًمصالحًاألنام، (قٓٙٙ )ت، أبك محمد عز الديف عبد العزيز( ٘ٔ)
 .ٔٔص ،ٔج ،ـٜٜٔٔ/ىػٗٔٗٔ، مكتبة الكميات األزىرية

محمد : تحقيؽ، منياجًالسنةًالنبويةًفيًنقضًكالمًالشيعةًالقدرية، تيميةتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف ( ٙٔ)
 .٘٘ٔص ، ٔج، (ٔـ )طٜٙٛٔق/ٙٓٗٔ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، رشاد سالـ

، عبد السبلـ ابراىيـ: تحقيؽ، إعالمًالموقعينًعنًربًالعالمين، (قٔ٘ٚ )ت محمد بف أبي بكر بف أيكب بف قيـ الجكزية( ٚٔ)
 . ٖص ،ٔج، (ٔ)ط ،ـٜٜٔٔىػ/ٔٔٗٔ، دار الكتب العممية، يركتب

 ،ـٖٜٜٔ/ىػٖٔٗٔ، دار الكتب العممية، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ، المستصفى، (ق٘ٓ٘ )تأبك حامد محمد بف محمد الغزالي ( ٛٔ)
 .ٕٛٗص ،ٕج، (ٔ)ط

 .ٕٚص، ـٕٓٓٓ، سسة الرسالةمؤ ، السياسةًالشرعيةًفيًضوءًنصوصًالشريعةًومقاصدىا، يكسؼ عبداهلل القرضاكم( ٜٔ)
 ،تحقيؽ: الشيخ زكريا عميرات، بيًحنيفةًالنعمانأالشباهًوالنظائرًعمىًمذىبً، (قٜٓٚزيف الديف بف إبراىيـ بابف نجيـ )ت ( ٕٓ)

 .ٗٓٔص، ٔج، (ٔ)ط ،ـٜٜٜٔق/ٜٔٗٔ، دار الكتب العممية، لبناف، بيركت
كمعناه الخاص المتعمؽ بمعرفة األحكاـ الشرعية مف ، العاـ كىك الفيـىذا التركيب لو داللة خاصة تجمع بيف الفقو بمعناه ( ٕٔ)

ذا أضيؼ، األدلة النصية )فيـ النكازؿ كالمتغيرات الجديدة في الحياة كاألفراد كالمجتمعات : الكاقع أصبح المراد منوإلى  كا 
أعماؽ ما يجرم في الظرؼ إلى  ذ)الفيـ الدقيؽ الناف: كقد عرؼ أيضا (.كتصكرىا كمعرفة حكميا في الشريعة اإلسبلمية

 .ٖص، فقو الكاقع د. عمي بف عمر بادحدحمرجع  (.المعيش كالمجاؿ المحيط
)أم : سئؿ مرة أخرلك ( جياد في سبيؿ اهلل: ثـ ماذا؟ قاؿ: قيؿ، إيماف باهلل كبرسكلو: )أم العمؿ أفضؿ؟ قاؿ: فقد سئؿ ( ٕٕ)

الصبلة »: ثـ سئؿ قاؿ( الصبلة عمى أكؿ كقتيا: ثـ ماذا؟ قاؿ: قيؿ، إيماف باهلل كبرسكلو: األعماؿ أفضؿ يا رسكؿ اهلل؟! قاؿ
 .«الجياد في سبيؿ اهلل»: ثـ أم؟ قاؿ: قمت، «ثـ بر الكالديف»: ثـ أم؟ قاؿ: قمت، «عمى ميقاتيا

ًال، الحديث األكؿ ركاه البخارم ، (ٕٙحديث رقـ )، باب مف قاؿ إف اإليماف ىك العمؿ، كتاب اإليماف، بخاريصحيح
باب بياف ككف اإليماف باهلل تعالى ، صحيح مسمـ، كمسمـ (.ٕٕٛٚ) حديث رقـ، .باب فضؿ الجياد كالسفر، كالحديث الثاني
 (.٘ٛحديث رقـ )، أفضؿ األعماؿ

أبك عبد : تحقيؽ، الفقيوًوالمتفقو، (قٖٙٗ )ت طيب البغدادمأبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخ( ٖٕ)
 .ٖٖٗص، ٕج، (ٕ)ط ،قٕٔٗٔ، دار ابف الجكزم، السعكدية، الرحمف عادؿ بف يكسؼ الغرازم

كتاب ، صحيحًمسمم، مسمـ (.ٜٓ٘ٔ/ٙٓ٘ٔح )، باب فضؿ مكة كبنيانيا، كتاب الحج، الجامعًالصحيح، أخرجو البخارم( ٕٗ)
 (.ٗٚٔح )، ة كبنائياباب نقض الكعب، الحج

ًالصحيحين، النيسابكرم( ٕ٘) ًعمى كقاؿ )كقد ركاه اليقؿ بف زياد كىك مف أثبت  (.ٖٓٙحديث رقـ)، كتاب العمـ، المستدرك
 عمى شرطيما.: كنقؿ عف الذىبي قكلو( كلـ يذكر سماع األكزاعي مف عطاء، أصحاب األكزاعي

ًاألصول)، (ـٖٕٔٓ )ت محمد فتحي الدريني( ٕٙ) ًالسالميالمناىج ًالتشريع ًبالرأيًفي ًالجتياد ًفي ً(ية مؤسسة ، بيركت،
 .٘ص، (ٖ)ط ،ـٖٕٔٓق/ٖٗٗٔ، الرسالة

، دار الجيؿ، فيمي الحسيني: تعريب،ًدررًالحكامًفيًشرحًمجمةًاألحكام، (قٖٖ٘ٔ )ت عمي حيدر خكاجو أميف أفندم( ٕٚ)
 .ٖٗص ،ٜٖالمادة ، (ٔ)ط ،ـٜٜٔٔق/ٔٗٗٔ

 المرجع السابؽ.( ٕٛ)
 .ٚ٘ٗص، ـٕٗٓٓق/ٕٗٗٔ، المصطمحًاألصوليًعندًالشاطبي، األنصارم فريد( ٜٕ)
 ،(ٔ)ط ،ـٜٜٚٔق/ٚٔٗٔ، دار عثماف، تحقيؽ: مشيكر بف حسف، الموافقات، إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الشاطبي( ٖٓ)

 .ٔٗٔ-ٓٗٔص، ٗج
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حديث ، (... ليخرجف األعز منيا األذؿ المدينةإلى  )يقكلكف لئف رجعنا: باب قكلو، كتاب التفسير، صحيحًالبخاري، البخارم( ٖٔ)
 (.ٕٗٙٗ) رقـ

 .ٖٗٔص، ٗج، وافقاتالم، الّشاطبي( ٕٖ)
 .ٜٖص، (ٔ)ط ـ،ٜٕٓٓ، دار الفرقاف لمنشر، السياسةًالشرعيةعبداهلل ابراىيـ زيد الكيبلني. ( ٖٖ)
ً،السياسةًالشرعيةإلىًًالمدخل، كما بعدىا. عبد العاؿ احمد عطكة ٚٗ. صوسطيةًاإلسالمًوواقعيتو، حسف مطاكع الترتكرم( ٖٗ)

 .ٙ٘ص ، ٕٗٓٓ، يةالمركز العربى لمكثائؽ ك المطبكعات الصح
 .ٜٖص ،السياسةًالشرعيةالكيبلني. ( ٖ٘)
، الجامعةمؤسسة شباب ، السياسةًالشرعية، د. فؤاد عبد المنعـ :دراسة كتحقيؽ ،(ٖٜٚ )ت إبراىيـ بف يحي خميفة دده أفندم( ٖٙ)

 .ٙٙص
 .٘ٗص ،السياسةًالشرعيةإلىًًالمدخل ،عطكه( ٖٚ)
 . صبلح الديف محمدٜٚ ،(ٕ)ط ـ،ٖٕٔٓ ،مؤسسة الرسالة، فيًالسياسةًوالحكمخصائصًالتشريعًالسالميً، فتحي الدريني( ٖٛ)

 بعدىا. كما ٕ٘ٔص، ـٜٕٓٓ. دار الكتب العممية أثرًالمصمحةًفيًالسياسةًالشرعية، قاسـ النعيمي
يةًاسةًالشرعيةًفيًالشئونًالدستوريةًوالخارجالسي، . عبد الكىاب خبلؼٜٚص ،خصائصًالتشريعًاإلسالميالدريني. ( ٜٖ)

 ٙٔص، ـٜٛٛٔق/ٛٓٗٔ، دار القمـ،ًوالمالية
 سيأتي في المبحث التالي تفصيؿ لصفة الطبلؽ المشركع.( ٓٗ)
، دار الكمـ الطيب، دار ابف كثير، بيركت - دمشؽ، فتحًالقدير( قٕٓ٘ٔ )تمحمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني ( ٔٗ)

 .ٖ٘ٔص، ٔج، (ٔ)ط ،قٗٔٗٔ
)تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ  التحريرًوالتنوير( قٖٜٖٔ )تمحمد الطاىر بف عاشكر  محمد الطاىر بف محمد بف( ٕٗ)

 .ٖٔٗص، ٕج، ـٜٗٛٔ، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، (الجديد مف تفسير الكتاب المجيد
 (.ٕٚٗٔ) . حديث رقـ، باب طبلؽ الثبلث، كتاب الطبلؽ، صحيحًمسمم، مسمـ( ٖٗ)
 .السابؽالمرجع ( ٗٗ)
، (ٕ)ط ،ـٕٚٓٓق/ٕٛٗٔ، عمي بف نايؼ الشحكد: تحقيؽ، الحسبة، (قٕٛٚالديف أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية ) تقي( ٘ٗ)

 .ٜٔص ،ٔج، الطرقًالحكميةًفيًالسياسةًالشرعية، . ابف القيـٖٓ٘ص، ٔج
 .ىذا العنكاف مبني عمى اجتياد عمر ( ٙٗ)
، دار الكتب العممية، لبناف - بيركت، محمد عبد القادر عطا :تحقيؽ، السننًالكبرى، (ٛ٘ٗ )ت أحمد بف الحسيف البييقي( ٚٗ)

باب ما جاء في تحريـ حرائر أىؿ الشرؾ دكف أىؿ الكتاب كتحريـ المؤمنات عمى ، ٕٕٔص ،(ٖ)ط ،ـٖٕٓٓق/ٕٗٗٔ
 .ٜٖٗٛٔح  ،الكفار

 .ٖٙٓص، ٕج، (ٔ)ط ،ـٜٜٗٔق/٘ٔٗٔ، دار الكتب العممية، المدونة، (قٜٚٔ )تمالؾ بف أنس بف مالؾ األصبحي ( ٛٗ)
 .ٗ٘ص، السياسةًالشرعية ،عمرك( ٜٗ)
 ،قٖٚٛٔ، دار التراث، بيركت، تاريخًالطبري، (قٖٓٔ )ت لـ أجده إال عند الطبرم. انظر: محمد بف جرير بف يزيد الطبرم( ٓ٘)

 .ٖٚٗص، ٕج، (ٕ)ط
عبداهلل بف عبد المحسف : تحقيؽ، تفسيرًالطبريًجامعًالبيانًعنًتأويلًآيًالقرآن، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير( ٔ٘)

 . ٖٛٚص، ٕج، (ٔ)ط ،ـٕٔٓٓق/ٕٕٗٔ، دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف، التركي
 .ٖ٘ٔص، ٔج ،فتحًالقديرالشككاني. ( ٕ٘)
  .ٜٜٓص، ٕج ،ـٜٜٚٔ، اليـك أخبارمطابع ، تفسيرًالشعراوي( قٛٔٗٔ )ت محمد متكلي الشعراكم( ٖ٘)
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 .ٕٛٗص، ٔج، (ٚٔق )طٕٔٗٔ، دار الشركؽ، القاىرة -بيركت، فيًظاللًالقرآن، (ٖ٘ٛٔ )تسيد قطب إبراىيـ حسيف ( ٗ٘)
ذا بانت منو بينكنة صغرل( ٘٘) فالطبلؽ الذم يممؾ فيو الزكج  ،بينكنة كبرلأك  تبيف الزكجة مف زكجيا اذا طمقيا ثبلثة طمقات أ كا 

الثانية صارت بائنة بينكنة أك  ة مف طمقتيا األكلىفإذا انتيت العد، الرجعة ىك الطبلؽ األكؿ كالثاني قبؿ انتياء العدة
فإف أكقع الطمقة الثالثة لـ تحؿ لو إال بعد أف تنكح زكجان آخر ، ال ترجع لزكجيا إال برضاىا كبعقٍد كميٍر جديدْيف، صغرل

 .ٖٙٓص، ٛج،ًيرالشرحًالكبابف قدامة.  يمكت عنيا بعد الدخكؿ بيا كىذه ىي البينكنة الكبرل.أك  نكاح رغبة ثـ يطمقيا
 .ٖٔٗص ،ٕج، التحريرًوالتنويرابف عاشكر. ( ٙ٘)
 محمد، شمس الديف .ٗٔص ،ٙج، المبسوط، ـٖٜٜٔق/ٗٔٗٔ، دار المعرفة، بيركت، (قٖٛٗ )تمحمد بف أحمد السرخسي ( ٚ٘)

 ،ـٜٜٗٔق/٘ٔٗٔ ،دار الكتب العممية، معرفةًمعانيًألفاظًالمنياجإلىًًمغنيًالمحتاج، (قٜٚٚ )تبف أحمد الخطيب الشربيني ا
 .ٕٓٛص ،ٔج، (ٔ)ط

 .ٖ٘ٔص ،ٔج، فتحًالقدير، الشككاني( ٛ٘)
، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، أحكامًالقرآن، محمد عبد القادر عطا: تحقيؽ، (ٖٗ٘ )تالقاضي محمد بف عبد اهلل ( ٜ٘)

 .ٖٕٗص ،ٗج، (ٖ)ط ،ـٖٕٓٓق/ٕٗٗٔ
ًالبخاري، البخارم( ٓٙ)  ، صحيحًمسمم، مسمـ، كىؿ يكاجو الرجؿ امرأتو بالطبلؽ، وباب مف طمؽ زكجت ٕٛ٘٘ح ، صحيح

 باب تحريـ طبلؽ الحائض بغير رضاىا. ٔٚٗٔح
 .ٖص، الطبلؽ السني تنزيؿ مف حكيـ حميد، أحكامًالطالق، المصرم( ٔٙ)
 .ٜٗص ،ٖج، (ٕ)ط ،ـٜٙٛٔق/ٙٓٗٔ، ر الكتب العمميةدا، بدائعًالصنائع، (قٚٛ٘ )ت عبلء الديف بف مسعكد الحنفي( ٕٙ)
. محمد بف ٜٔٔص ،ٖج، دار الكتب العممية، اإلمامًالشافعيًوالميذبًفيًفق، (قٙٚٗ )ت أبك اسحاؽ إبراىيـ الشيرازم( ٖٙ)

 .ٕٗ٘ص، ٘ج، (ٔ)ط ،ـٖٜٜٔق/ٖٔٗٔ، دار العبيكاف، شرحًالزركشي، (قٕٚٚ ت) عبد اهلل الزركشي
إلثبات حؽ بمفظ الشيادة في  صدؽ أخبار) ::الخبر القاطع كىي اصطبلحا، لفعؿ شيد ليا عدة معاني منيامف ا اإلشياد لغة( ٗٙ)

شرحًفتحً، . محمد بف عبد الكاحد ابف اليماـٕٛٛص ،ٔج ،القاموسًالمحيط، الفيركز ابادم: انظر مجمس القضاء.
 .ٖٗٙص، ٚج، عمىًاليديةًشرحًبدايةًالمبتديًالقدير

 .ٜٗص ،ٕٔج، (ٔ)ط ،دار ابف الجكزم، الشرحًالممتعًعمىًزادًالمستقنع، العثيميفمحمد بف صالح ( ٘ٙ)
 المرجع السابؽ.( ٙٙ)
، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، سامي بف محمد سبلمو: تحقيؽ،ًتفسيرًالقرآنًالعظيم، (قٗٚٚ )تإسماعيؿ بف عمر بف كثير ( ٚٙ)

محمد صادؽ : تحقيؽ،ًأحكامًالقرآن، (قٖٓٚ )ت. أحمد بف عمي الجصاص ٓٓٗص، ٗج، (ٕ)ط ،ـٜٜٜٔق/ٕٓٗٔ
 .ٖٔ٘ص، ٘ج، ق٘ٓٗٔ، دار احياء التراث العربي، بيركت، القمحاكم

 .ٖ٘ٙص، ـٕ٘ٓٓ، دار الفكر العربي، الشخصيةًاألحوال، محمد ابك زىرة( ٛٙ)
 .ٓٛصـ، ٜٚٛٔمكتبة السنة ، نظامًالطالقًفيًاإلسالم، أحمد محمد شاكر( ٜٙ)
دار ، الشخصيةًالموحدًلإلقميمينًالمصريًوالسوريًفيًعيدًالوحدةًبينيماًاألحوالشروعًقانونًمالزرقا كأعضاء المجنة. ( ٓٚ)

 .ٜ٘ٔك ٚ٘ٔص، ـٜٜٙٔالقمـ 
 .ٕٗ٘ص، ٘ج، شرحًالزركشي، الزركشي( ٔٚ)
 .ٜٔص ٔ.جالطرقًالحكميةابف قيـ. ( ٕٚ)
  .(ٛٔٚٔ) كرد محدثات األمكر حديث رقـ، مةباب نقض األحكاـ الباط، كتاب القضاء، صحيحًمسمم ،مسمـ بف الحجاج النيسابكرم( ٖٚ)
، دار الكفاء لمطباعة كالنشر، التعارضًوالترجيحًعندًاألصوليينًوأثرىماًفيًالفقوًاإلسالمي، محمد إبراىيـ محمد الحفاكم( ٗٚ)

 .ٜٖٛص، ـٜ٘ٛٔ
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 . فقد نيى[ٛٓٔ: األنعاـ]ِوًَفَيُسبُّواًالمََّوًَعْدًواًِبَغْيِرًِعْممًٍَوَلًَتُسبُّواًالَِّذيَنًَيْدُعوَنًِمْنًُدوِنًالمَّكىذا األصؿ دؿ عميو قكلو تعالى: ( ٘ٚ)
 عف سب آلية المشركيف؛ لما سيفضي إليو ىذا العمؿ مف آثار غير مشركعة. كىي سب اهلل تعالى كسب دينو.

المعامالتًفيًالجتيادًًفتاوى:ًالتطبيقإلىًًمبدأًاعتبارًالمالًفيًالبحثًالفقييًمنًالتنظير، يكسؼ بف عبداهلل حميتك( ٙٚ)
 .ٕٕٔٓ دار عابر ،كما بعدىا ٜص،ًالمالكي

سكاء كقع في : كىك الطبلؽ الذم يكقعو صاحبو عمى الكجو المخالؼ لمكصؼ الشرعي: كىك أحد صكر الطبلؽ البدعي( ٚٚ)
ىؿ العمـ في . كال خبلؼ بيف أ.أف يطمقيا أكثر مف طمقة في طير كاحدأك  في طير كقعت فيو معاشرة زكجيةأك  الحيض

نو يقع الطبلؽ بو. كىك إ: القكؿ األّكؿ: كىـ في ذلؾ عمى قكليف، حرمة الطبلؽ المخالؼ لمسنة ك إنما خبلفيـ في كقكعو
 قكؿ األئمة مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة.

كأىؿ الظاىر. كبعض  ،كعمر ،منيـ طاككس كعكرمة، نو ال يقع الطبلؽ بو. كىك قكؿ جماعة مف أىؿ العمـإ: القكؿ الثاني
، حاشيةًابنًعابدين، ابف عابديف: نظرا ك الشككاني.، كابف القيـ، كىك قكؿ ابف تيمية، أصحاب أبي حنيفة كمالؾ كأحمد

، دار الفكر، حاشيةًالدسوقيًعمىًالشرحًالكبير، (قٖٕٓٔ) . محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكيٕٚٗص ٕج
. منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى ٕٚٛص ٖ. جالمحتاجمغنيً، . الشربينيٖٙٙص، ٕج

 .ٖٕ٘ص، ٘ج، دار الكتب العممية، كشافًالقناعًعنًمتنًاإلقناع، (قٔ٘ٓٔ) الحنبمى
 .ٕٔص، انظر مبحث أمثمة السياسة الشرعية مف ىذا البحث( ٛٚ)
 .ٜٔص ،ٔج، الطرقًالحكميةابف قيـ. ( ٜٚ)
 ٜٔص ،ٔج، الحكميةالطرقًابف قيـ. ( ٓٛ)
 .ٚ٘ٔص ،السياسةًالشرعيةعمرك.( ٔٛ)
 .ٗٗ/ٖ، إعالمًالموقعينابف القيـ. ( ٕٛ)
 .٘ٗ/ٖ، إعالمًالموقعينابف القيـ. ( ٖٛ)
 . ٕٚٗص، ٕج ،حاشيةًابنًعابدينابف عابديف. ( ٗٛ)
 .ٖٙٙص، ٕج ،حاشيةًالدسوقيالدسكقي. ( ٘ٛ)
 .ٜٕٚص، ٖج، مغنيًالمحتاجالشربيني. ( ٙٛ)
 .ٖٕ٘ص، ٘ج ،كشافًالقناع ،البيكتي( ٚٛ)
 .ٜٕٕص ،ٙج،ًمغنيًالمحتاج، الشربيني( ٛٛ)
 ،ـٜٜٚٔق/ٛٔٗٔ، دار الكتب العممية، لبناف -بيركت، المبدعًفيًشرحًالمقنع، (قٗٛٛ )تإبراىيـ بف محمد بف مفمح ( ٜٛ)

 .ٕٕٛص، ٙج، (ٔ)ط
. ابف ٕٕٔص، ٘ج، دار الفكر، آلثارالمحمىًفيًشرحًالمجمىًبالحججًوا، (ٙ٘ٗ )تأبك محمد عمي بف أحمد ابف حـز ( ٜٓ)

ًالفقياء، محمد ركاس قمعجي .ٛٗٙص، ٔج، لسانًالعربمنظكر.  ًلغة ، دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع، معجم
 .ٕٖٖص، (ٕ)ط ،ـٜٛٛٔق/ٛٓٗٔ

. ٜٕٕص ،ٙج، مغنيًالمحتاج، . الشربينيٖٗٗص ،ٛج ،منحًالجميلابف عميش.  .ٔٓٔص ،ٙج، المبسوطالسرخسي. ( ٜٔ)
 .ٕٕٛص، ٙج ،المبدع، ابف مفمح

 .المراجع السابقة( ٕٜ)
المممكة  - المدينة المنكرة، عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ: تحقيؽ، مجموعًالفتاوى، (قٕٛٚ )تتقي الديف أحمد ابف تيمية ( ٖٜ)

قيـ  . محمد أيكب ابفٕٖٔص، ٖٖج، ـٜٜ٘ٔق/ٙٔٗٔ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، العربية السعكدية
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، دار عالـ الفكائد، مكة المكرمة، محمد عزيز شمس: تحقيؽ، إغاثةًالميفانًفيًمصايدًالشيطان، (قٔ٘ٚ )ت الجكزية
 .طبلقا يعد ىذه الصيغة ابتداءان  كما بعدىا. كىناؾ قكؿ البف حـز ال ٘ٗص ،ٔج، (ٔ)ط، قٕٖٗٔ

صفة مف صفاتو. ابف أك  البد فييا مف ذكر اسـ اهلل تعالىفاليميف ، تسمى عند الفقياء يمينا مف حيث الحكـ ال في الحقيقة( ٜٗ)
 .ٗٗص ،ٔج، اغاثةًالميفان، قيـ

 كىي التي تحتمؿ معنى الطبلؽ- كباأللفاظ الكنائية، نيةإلى  يقع الطبلؽ باأللفاظ الصريحة دكف الحاجة (:ٗٛانظر: الػمادة )( ٜ٘)
 بالنية. -كغيره

 )ت . محيي الديف يحيى بف شرؼ النككمٙٓٗص، ٕ. جحاشيةًالدسوقيكقي. الدس، ٕط، ٗج، البحرًالرائقابف نجيـ. ( ٜٙ)
 ق/ٕٔٗٔ، المكتب االسبلمي، عماف-دمشؽ-بيركت، زىير الشاكيش: تحقيؽ، روضةًالطالبينًوعمدةًالمفتين ،(قٙٚٙ

 .ٖٙٓص، ٛج ،الشرحًالكبير. ابف قدامة. ٘ٗص ،ٙج، (ٖ)ط ،ـٜٜٔٔ
ًعابدينابف عابديف. ( ٜٚ) ًابن ، بيركت ،دار الغرب اإلسبلمي، الذخيرة، أحمد بف إدريس القرافي .ٖٖٚص، ٕج ،حاشية

 .ٕٙٗص ،ٚج، كشافًالقناع، البيكتي .ٕٔٗص، ٖج، مغنيًالمحتاج، الشربيني .ٜٔٗص ،ٗج ،(ٔ)طـ، ٜٜٗٔ
 ،ٖج،ًمغنيًالمحتاج، الشربيني .ٖٕٔ–ٕٕٔص ،ٖج، حاشيةًالدسوقي، الدسكقي .ٜٛص ،ٙج، المبسوط، السرخسي( ٜٛ)

 .ٕٗٙص، ٓٔج، المغني، ابف قدامة .ٕٔٙص
ف سماه الفقياء حمفان. مف جية ما يتضمنو مف الحث( ٜٜ) التكذيب. أك  التصديؽأك  المنعأك  ىك في الحقيقة ليس مف الحمؼ. كا 

 .ٕص، ٖ. جبدائعًالصنائعالكاساني. 
 .ٚٙسبؽ تخريجو ىامش ( ٓٓٔ)
دار ابف ، أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف: تحقيؽ، الموافقات، (قٜٓٚ )ت إبراىيـ بف مكسى بف محمد الشاطبي( ٔٓٔ)

 .ٖٕص، ٖج، (ٔ)ط ،ـٜٜٚٔق/ٚٔٗٔ، عفاف
 .ٕٚص ،ٖج، الموافقات، الشاطبي( ٕٓٔ)
د. محمد عبد العزيز : تحقيؽ، تفسيرًالراغبًاألصفياني، (قٕٓ٘ )تالحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى ( ٖٓٔ)

 .٘ٙٗص، ٔج، (ٔ)ط ،ـٜٜٜٔق/ٕٓٗٔ، جامعة طنطا-كمية اآلداب، بسيكني
 .٘ٗص، ٚج، باب الطبلؽ في االغبلؽ كالكره كالسكراف، كتاب الطبلؽ، صحيحًالبخاريالبخارم. ( ٗٓٔ)
دار ، بيركت، محب الديف الخطيب: تحقيؽ، فتحًالباريًشرحًصحيحًالبخاري، (قٕ٘ٛ )تأحمد بف عمي بف حجر ( ٘ٓٔ)

 .ٖٗٓص، ٜج، قٜٖٚٔ، المعرفة
 .ٕٔص، ٔج، (ٔ)ط ،ـٜٜٔٔق/ٔٔٗٔ، دار الكتب العممية، األشباهًوالنظائر، (قٔٚٚ )ت الكىاب السبكي تاج الديف عبد( ٙٓٔ)
منحًالجميلًشرحً، (قٜٜٕٔ )ت، . محمد بف أحمد بف محمد عميشٜٕٗص، ٖج، حاشيةًابنًعابدينابف عابديف. ( ٚٓٔ)

، البيكتي .ٕٕ٘ص ،ٛج، لبينروضةًالطا، النككم .ٚٛص، ٗج، ـٜٜٛٔق/ٜٓٗٔ، دار الفكر، بيركت، مختصرًخميل
 .ٕٗٛص ،٘ج ،اعنكشافًالق

 ،ـٜ٘ٛٔق/٘ٓٗٔ، دار الكتب العممية، غمزًعيونًالبصائرًفيًشرحًاألشباهًوالنظائر، (قٜٛٓٔ )ت أحمد بف محمد مكي( ٛٓٔ)
   .ٖٔٔص، ٖج، (ٔ)ط

 .ٕٔٔص، دار الفرقاف، الحقًومدىًسمطانًالدولةًفيًتقييده، فتحي الدريني( ٜٓٔ)


