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إلى من تاقت نفسي لشفاعته، واشتاقت روحي لرؤیته خیر خلق اهللا، محمد  ×

  .rرسول اهللا 
  نبیًا ورسوال. rإلى كل من آمن باهللا ربًا، وباإلسالم دینًا، وبالقرآن دستورًا وبمحمد  ×
إلى من كلله اهللا بالهیبة والوقار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى من  ×

  والدي العزیز.  افتخار أحمل اسمه بكل
 ىإلإلى مدرسة العلم والصفاء والحنان، إلى من أعطتني دون فضل وامتنان،  ×

  أمي ملهمتي ومعلمتي مدى األزمان. ، من وقفت بجانبي في أصعب األوقات
آزروني في و  حصدوا األشواك عن دربي لیمهدوا لي طریق العلم الذین إلى ×

  .، حمويَّ  الفاضلینمسیرتي العلمیة
لى رفیق دربي، وصاحبي في رحلتي، زوجي الحبیب ، الذي ضّحى، وأعطى، إ ×

  فما بخل، وصبر وأعان ثم احتسب.
  حفظهم اهللا.  إلى قرة عیني، وفلذة كبدي، أبنائي جمال وبراء ×
  إلى إخوتي وأخواتي الذین آزروني بالكلمة الطیبة، والدعاء بالتوفیق. ×
  لو بكلمة صادقة أو دعوة صالحة.ي خیرًا، وقدم لي عونًا، و لإلى كل من تمنى  ×
  لى كل  من علمني حرفًا في هذه الحیاة.إ ×
  إلى من أحبهم في اهللا جمیعا. ×

  أهدي هذا اجلهد املتواضع
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  شكـــر وتقديـــر
َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت َعَيلَّ َوَعَىل َوالَِديَّ َوَأْن (:  Iامتثاًال لقول اهللا

َام َيْشُكُر لِنَْفِسهِ ( Iوقول اهللا ، )1( )َأْعَمَل َصاِحلًا َتْرَضاهُ    I، فإنني أحمد اهللا)2()َوَمْن َشَكَر َفإِنَّ
  أن منَّ علىَّ بإتمام هذه الرسالة، ویسرها لي، فالحمد كل الحمد له وحده أوًال وآخرًا.

ألن ذوي الفضل ال ینسى ثم إن من تمام شكر اهللا تعالى شكر الناس واالعتراف بفضلهم،   
فضلهم؛ وألن لهم علي واجب شكرهم. فإني أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر واالمتنان لكل من ساعدني 

 األستاذ الدكتور:شیخي الوفي المعطاء حتى تمكنت من إنهاء رسالتي هذه، وأخص بالذكر فضیلة 
 حابة صدر، بقبولعن طیب نفس، ور  والذي تفضل -حفظه اهللا ورعاه- مـازن إسماعیل هنیة

وما خصني به من تشجیع ونصح وٕارشاد وتوجیه، فبالرغم من  هذه الرسالة، عداداإلشراف على إ
كثرة مشاغله، وتعدد مسؤولیاته، فإنه لم یبخل عليِّ بعلمه أو وقته، مما كان له عظیم األثر في 

ن یبارك له في علمه أن یسدد على طریق الحق خطاه، وأ  I، فأسأل اهللاإثراء هذا البحث وٕانجازه
  وعمله، ویجعل ذلك في میزان حسناته.

لجنة  عضويلكل من السادة  ، وخالص التقدیر والعرفانمتنانالشكر واال جزیلأتقدم ب ماك
  المناقشة:

  .- حفظه اهللا-  مؤمن شویدح  /فضیلة الدكتور
  .-حفظه اهللا- محمد العمور  /وفضیلة الدكتور

  الة ومناقشتها.على تفضلهما بقبول قراءة هذه الرس

كلیة الشریعة والقانون ممثلة بعمیدها  عزیزة:كلیتي الأشكر وفي هذا المقام ال یسعني إال ان 
، أسأل اهللا أن ٕالى جمیع مشایخي وأساتذتي فیهاو  - حفظه اهللا -رفیق أسعد رضوانفضیلة الدكتور: 

  یسدد خطاهم ویوفقهم لما یحب ویرضى.

لجامعة اإلسالمیة ممثلة برئیسها فضیلة الدكتور: ا جامعتي الغراء،إلى  والشكر موصولٌ 
  قدمت لي الكثیر من الجود والعطاء في مراحل الدراسة.والتي  - حفظه اهللا-كمالین كامل شعث

  

                                                 
 ).19) سورة النمل: جزء من اآلیة ((1
 ).40) سورة النمل: جزء من اآلیة ((2
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فإنني أشكر كل من ساعدني في إتمام رسالتي، سواء بنصح أو إرشاد أو عمل وأخیرًا 
ملة في دیوان القضاء الشرعي العا الهیئةو  حسن الجوجوفضیلة قاضي القضاة:  وأخص بالذكر

: واألستاذة، سعید أبو الجبین ، وفضیلة القاضي:عمر نوفل فضیلة القاضي:و  والمحاكم الشرعیة،
، الذین في مركز شؤون المرأة سهیر البابا المحامیة:وزارة شؤون المرأة ، و  وكیل عام أمیرة هارون

  . ومات تثري هذه الرسالةكان لهم الدور البارز في مساعدتي بالحصول على معل

  ، والحمد هللا رب العالمین.یوفقني وٕایاكم لما یحبه ویرضاه ن أأسأل اهللا العلي العظیم 
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  المقدمة
الحمــد هللا منیــر قلــوب عبــاده بنــور كتابــه وهــادیهم إلــى صــراطه المســتقیم، والصــالة والســالم 

وعلـى أصـحابه الطیبـین الطـاهرین ، وشـریعتهم على من بعثه ربه رحمة للعالمین، معلـم النـاس دیـنهم
  وعلى من اتبع سبیلهم وسار مسیرتهم إلى یوم الدین، وبعد:، أفقه الناس بربهم ودینهم

فالشك أن الزواج من أعظم ما یهدف إلیه اإلسـالم إلقامـة األسـرة المسـلمة التـي هـي الخلیـة 
 وأحاطتـه واسـتمراره، الـزواج ألمـر میةاإلسـال الشـریعة احتاطـت ولقـد األولى إلقامة المجتمع المسلم،

 المعاشـرة، بحسـن الـزوجین فـأمرت أهدافه، وٕاثمار نجاحه، تضمن التي األوامر والنواهي من بسیاج
الشریعة  نهت كما وأوالده، وماله بیته في زوجها بحفظ الزوجة وأمرت خیرًا، بالنساء وأوصت الرجال

  . قطعها إلى یؤدي أو الزوجیة، العشرة إلى یسيء ما كل عن الزوجین الغراء اإلسالمیة

نزاعـات وخالفـات وظـروف یصـعب معهـا االسـتمرار فـي الحیـاة  یطـرأ قـد هنـإف ذلـك ورغـم
الزوجیــة، فتتــدخل الشــریعة اإلســالمیة وتضــع الحلــول وتــأمر الــزوج بــأن یمســك زوجتــه بــالمعروف أو 

الزوجـــة فـــي رد حقـــوق إال أنـــه قـــد یتعســـف الـــزوج فـــي تطلیـــق زوجتـــه، وتتعســـف  ،یســـرحها بإحســـان
   . زوجها، فیترتب على ذلك تعلیق الزوجة

محــاكم تقــف إال أن هــذا ال ،إلنصــافها الشــرعیةالمحــاكم فــي  رفــع دعــوىل المعلقــةالزوجــة تلجــأ 
مـن قبـل  لقـوانینا تحایـل علـىحـل مشـكلة التعلیـق، باإلضـافة إلـى الكثیـر مـن األحیـان عـن  عاجزة في
فتكـون النتیجـة  معطـل علـى أرض الواقـع ا یجعـل تنفیـذ هـذه القـوانینذ مـن ثغراتهـا، ممـانفـوال المحـامین

  .لعدد من السنین تعلیق المرأة

عدة  المرأة المعلقة" لنسلط الضوء علىاقع و "شكالیة قضیتنا التي تناقش إتنبثق  ومن هنا
ت والعثرا، األزواج إلى فعل ذلكاألسباب التي تدعو و  بیان الحكم الشرعي للتعلیق محاور أهمها

  . القانونیة التي تواجهها المرأة المعلقة، وبیان سبل المعالجة الشرعیة واالجتماعیة لتلك العثرات القانونیة

وٕاننــي إذ أتقــدم بهــذا العمــل رجــاء مــن اهللا أن ینفعنــي بــه و ینفــع كــل مــن اطلــع علیــه و أن 
   . واهللا من وراء القصد، یجعله في میزان حسناتي و لكل من له الفضل علي

  

  :ًال : طبیعة الموضوعأو 
حیــــث یعــــالج  ،عــــن دراســــة فقهیــــة مقارنــــة تتعلــــق بــــاألحوال الشخصــــیةة عبــــار  الموضــــوع إن

 خـالل مـن، وذلـك تعلیـق المـرأة أال وهـو تعاني منه بعض األسر ویحدث في واقعنـا، موضوعًا هاماً 
 غزة، قطاع في شرعیةال في المحاكم وواقعها ،واقع المرأة المعلقة في الشریعة اإلسالمیة بین المقارنة
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  هـذه الدراسـة مـن الخـروج محاولـة ثـم الصـلة بالموضـوع، ذات الشـرعیة القانونیـة المـواد دراسـة بعـد
  . ىتعال بإذنه ،تلك القضیةل بحلول جذریة

  

  :ثانیًا: مشكلة البحث
ز، بحیث تترفع النشو  أمارات علیها تظهر من الزوجات من أن في البحث هذا مشكلة تتمثل

، وتخرج عما افترضه اهللا علیها من طاعتـه، فتعصـي أوامـره، وتقصـر فـي حقوقـه فأرشـد على زوجها
اهللا الزوج إلى استخدام عدد من األسالیب التي تصلح الزوجـة الناشـز، وتعیـدها إلـى الطریـق السـلیم، 

أن الــزوج  فعلــىا لــم تفلــح معهــا تلــك األســالیب إذفــ لیعــود إلــى مــا كــان علیــه مــن التــآلف واالنضــمام.
إال أن هناك من األزواج من یتعسف باسـتخدام حقـه  ،رقها بالمعروفاسك زوجته بالمعروف أو یفیم

تبعــات المالیــة لهــذا الویــرفض الطــالق ویبقیهــا معلقــة إمــا إللحــاق الضــرر بهــا أو خشــیة أن یخســر 
 رأة،ام زواج في ماله الرجل ینفق أن العدل من لیس وهذا األمر یؤخذ بعین االعتبار إذ أنه ،الطالق

  .مال وال زوجة له یبقى فال فیطلقها الرحیل، قررتنشزت علیه و  الوقت بعض قضت إذا حتى

ــــرفض أن یمســــكها  ــــالمعروف وی وهنــــاك مــــن األزواج مــــن هــــو ظــــالم لزوجتــــه ال یعاشــــرها ب
بهــا فــال تســتطیع أن تعــیش معــه كزوجــة لهــا كامــل حقوقهــا وال تســتطیع أن تتــزوج  بــالمعروف إضــراراً 
  ألنها شرعًا تعتبر متزوجة. غیره من الرجال

  

  ومن هنا نشأت مشكلة البحث، وجاءت هذه الدراسة لتجیب عن األسئلة التالیة:

  ؟وما األسباب الدافعة إلیه  ؟الزوجة لیقلتع الشرعي المعنى هو ما -1

  ؟عندها التفریق طلب یجاب التي هجرال مدة هي ما -2

  ؟لكذ على وأدلتهم الهجر والتعلیق في الفقهاء أقوال هي ما -3

  وبما أن المعلقة ما زالت زوجة فما هي حقوقها وواجباتها؟ -4

 ؟المحاكم الشرعیة في "للهجر والتعلیق التفریق" الدعوى هذه بخصوص اإلجراءات تتم كیف -5

 المواد هي لتداركها؟ وما االقتراحات هي وما الموضوع؟ هذا حول القانونیة المشاكل هي ما -6
  ؟الموجودة اآلن المواد بعض من بدالً  لیهاع لالعتماد سنها یمكن التي القانونیة
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  :ه أسباب اختیار أهمیة الموضوع و ًا: ثالث
دفعتنـي إلـى اختیـار  األسـباب التـي إنباإلضافة إلى األهمیة التـي أشـرت إلیهـا فـي المقدمـة فـ

  ، ومن هذه األسباب:الموضوع عدیدة

لمحـاكم الشـرعیة فـي أنه موضوع عملي یمس حیاة معظم أفراد المجتمع وتكثر قضـایاه فـي ا –
 . هذه األیام فال بد من بیان األحكام المتعلقة به وتوضیحها

إظهار أن هناك حمایة للمـرأة ولحقوقهـا المشـروعة فـي هـذا الـدین مـن إضـرار الرجـل بهـا أو  –
 .وكذلك إنصاف الرجل عندما یكون النشوز من المرأة، التعسف في استعمال حقه علیها

 قطـاع في المحاكم الشرعیة فيالتعلیق بالخاصة  القانونیة وادللم حدیثة دراسات وجود عدم –
 . وحداثتها الحوادث كثرة رغم غزة،

 وذلك بمنحها الحریة، ویطالبون للمرأة، اإلسالم ظلم یدعون الذین اإلسالم خصوم على الرد –
 . الزوجیة الحیاة مجال للمرأة في اإلسالمیة الشریعة منحتها التي الحقوق إظهار خالل من

 وذلك بها، القانونیة المعمول المواد بعض جمود جراء األزواج بعض على الواقع الظلم رفع –
 . الدراسة نتائج على بناءً  ؛معالجة شرعیة لقضایا التعلیق وضع خالل من

 ومعالجتهـا، القـوانین بعـض فـي والـنقص التعمیمـات، مـن كثیـر فـي الخلـل أمـاكن توضـیح –
 أن أثبتـت غـزة، قطـاع فـي الشـرعیة المحـاكم واقـع خـالل مـن الموضـوعیة الدراسـة حیـث إن

 التطـورات لمواكبـة تحـدیث إلـى بحاجـة القـوانین هـذه وأن المطبقـة، القـوانین نقصا فـي هناك
 .واحد فقهي بمذهب التقید المجتمع، وعدم وحاجة

قضـاة  مـن الشـرعي، القضـاء سـلك فـي العـاملین لجمیـع والمسـاعدة واإلفـادة المنفعـة تقـدیم –
األمـور  إلـى الرجـوع فـي علـیهم والتسـهیل متـدربین ومحـامین شـرعیین حـامینوم ومـوظفین

  الموضوع. هذا حول والقانونیة الفقهیة

للنـاس وٕارشـادًا لهـم لمـا هـو  الحدیث عن هذا الموضوع من منظور إسالمي وقانوني، توعیـة –
 . ، وما هو منهي عنهشرعي

العالقــة الزوجیــة والعشــرة  بیــان صــالحیة هــذه الشــریعة وعظمتهــا فــي حرصــها علــى اســتمرار –
  . بالمعروف بین الزوجین

بیان قدرة الشریعة اإلسالمیة ومرونتها في حل المشكالت والخالفات المستجدة بـین األزواج  –
  ومعالجتها في كل زمان ومكان.
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 مـــقـــدمـــــة 

 في ،هنیة إسماعیل مازناألستاذ الدكتور:  الفاضل أستاذي من توجیه بعدI  اهللا استخرت ذال
عمومــًا، وشــعبنا ســائلة المــولى عــز وجــل أن ینفــع بــه األمــة اإلســالمیة  ،ثالبحــ هــذا غمــار خــوض

  .الفلسطیني خصوصاً 
  

  :: الجهود السابقةاً رابع
 قام أحد على أعثر لم علمي، إلیه توصل ما قدر وعلى الدقیقین والتحري البحث خالل من

مقارنة بقانون األحوال الشخصیة " المرأة المعلقة دراسة فقهیة  الموضوع بهذا دراسة أو رسالة بإعداد
 الفقه اإلسالمي، كتب بین متناثر األمر هذا أن إال وشاملة، مستقلة كدراسة المطبق في قطاع غزة"

 وقانونیة عملیة، فقهیة دراسة في الموضوع هذا مفردات أجمع أن فأحببت ، وشروحاته والقوانین
  .شاملة

  :دور حول جزء من رسالتيوالتي ت سابقة راساتد اعتبارها یمكن التي والرسائل الكتب أهم منو 
للقاضــي  الشــقاق بــین الــزوجین والتفریــق للضــرر بــین الواقــع والقضــاءبحــث محكــم بعنــوان:  -1

  حسن علي الجوجو.

التحكــیم فــي الشــقاق بــین الــزوجین فــي الفقــه اإلســالمي دراســة مقارنــة بقــانون رســالة بعنــوان:  -2
  ئل طالل سكیك.األحوال الشخصیة الفلسطیني بقطاع غزة لوا

 الدفوع الموضوعیة في دعوى الطاعة الزوجیة لزهیر أسعد أبو زهیر.رسالة بعنوان:  -3

  لخالد محمد األدغم. الدفوع الموضوعیة في دعاوى التفریق بحكم القاضيرسالة بعنوان:  -4

التفریق القضائي بین الزوجین دراسة فقهیة مقارنة بقانون األحوال الشخصیة رسالة بعنوان:  -5
 سطیني لعدنان علي النجار.الفل

لعبـد الناصـر  شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة ونظام القضـاء الشـرعي كتاب بعنوان: -6
 موسى أبو البصل.

  .الوجیز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة لعثمان التكروريكتاب بعنوان:  -7
  

  خطة البحث :ًا: سخام
  وخاتمة وقد قسمته على النحو اآلتي : فصولیتألف هذا البحث من مقدمة و ثالثة       

  . المنهج المتبع فیهالبحث و  خطةو  هسبب اختیار أهمیة الموضوع و : وتشتمل على المقدمة  -1

   احتوى البحث على ثالثة فصول، كانت على النحو التالي : 
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 مـــقـــدمـــــة 

  الفصل األول 
  واقع املرأة املعلقة من الناحية الشرعية واالجتماعية

  احث :ویشمل على أربعة مب

  . مفهوم التعلیق وحكمه الشرعي المبحث األول:

  . األسباب المؤدیة للتعلیق المبحث الثاني:

  . حقوق وواجبات المرأة المعلقة المبحث الثالث:

  . المشاكل التي تواجهها الزوجة بسبب التعلیقالمبحث الرابع: 

  الفصل الثاين
  التشريعات القانونية للتفريق بسبب الضرر من التعليق 

  ویشمل على ثالثة مباحث:

  . القوانین المعمول بها في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة المبحث األول:

  . إجراءات قضایا التفریق بسبب الضرر من التعلیق المبحث الثاني:

  . إحصاءات بالقضایا التي رفعت للمحاكم بسبب الضرر من التعلیق المبحث الثالث:

  الفصل الثالث 
  ة واالجتماعية للتعليقاملعاجلة الشرعي

  ویشمل على ثالثة مباحث:

  . المشكالت القانونیة في قضایا التفریق بسبب الهجر والتعلیق المبحث األول:

  . سبل المعالجة الشرعیة واالجتماعیة للمشكالت القانونیة المبحث الثاني:

  . سبل تعزیز اإلجراءات وتصویبها المبحث الثالث:

  لنتائج والتوصیات.وتتضمن أهم ا: الخاتمة -3
  الفهارس العامة. -4
  المالحق. -5
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 مـــقـــدمـــــة 
  

  منهج البحث :ًا: دسسا
  اتبعت في رسالتي الخطوات التالیة:

یحـاول أن  والـذي  التحلیلـي الوصـفي المنهج باستخدامقمت  الدراسة أهداف تحقیق أجل من .1
 االستنباطي، واالستقرائي. مستفیدة من المنهجین: یقارن ویفسر

جانـب التطبیقـي وبیـان كیفیـة سـیر المحـاكم الشـرعیة فـي قطـاع غـزة مسـتعینة التركیز على ال .2
  بأقوال القضاة والمحامین بخصوص هذا الموضوع.

جمـــع المعلومـــات عـــن موضـــوع البحـــث، وترتیبهـــا لتكـــون أحكامـــًا فقهیـــة شـــرعیة قانونیـــة مـــع  .3
  ثیق ذلك.الحرص على األمانة العلمیة في نقل هذه المعلومات، ونسبتها ألصحابها، مع تو 

  . الرجوع إلى القرآن الكریم والسنة النبویة لتوثیق اآلیات و األحادیث الواردة في البحث .4
، الرجــوع إلــى كتــب التفســیر وشــروح الحــدیث لتفســیر اآلیــات و األحادیــث المتعلقــة بالبحــث .5

  . وبیان وجه االستدالل بها
  .نت من غیر الصحیحینوالحكم علیها إن كا تخریج األحادیث النبویة الشریفة من مظانها .6
عند التوثیق بدأت باسم الشهرة للمصنف، ثم اسم الكتاب، ثم دونت رقم الجزء إن ُوجـد ورقـم  .7

  الصفحة؛ وما یتعلق بباقي الكتاب دونته في الفهرس.

فهذا جهد المقل، وقـد بـذلت فیـه جهـدي وطـاقتي مـا وسـعني الجهـد والوقـت، ومـع مـا بـذلت وبعد، 
ه مـن وسـع محاولـًة بـذلك أن یصـل هـذا العمـل إلـى أحسـن صـوره وأفضـل فیه مـن جهـد ومـا أفرغـت فیـ

، إال أنه یبقى جهـدًا بشـریًا عرضـة للصـواب والخطـأ، فمـا كـان فـي هـذا البحـث مـن صـواب فهـو هیئاته
واهللا ورســوله منــه  مــا كــان فیــه مــن خطــأ أو تقصــیر فمــن نفســي ومــن الشــیطان ،بتوفیــق اهللا وحــده، و 

   بریئان.

حیــث قــال: (( فیــا أیهــا القــارئ لــه  -رحمــه اهللا–ال أن أردد مــا قالــه ابــن القــیم وال یســعني هنــا إ
والنــاظر فیــه، هــذه بضــاعة صــاحبها المزجــاة مســوقة إلیــك، وهــذا فهمــه وعقلــه معــروض علیــك، لــك 
غنمــه وعلــى مؤلفــه غرمــه، ولــك ثمرتــه وعلیــه عائدتــه. فــإن عــدم منــك حمــدًا وشــكرًا، فــال یعــدم منــك 

  .)1(عذرًا))
سأل اهللا تعالى التوفیق والسداد، وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله هذا وأ

وأصحابه أجمعین.
                                                 

  ). 22) ابن القیم: طریق الهجرتین (1(
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  الفصل األول

  
  
  
  

  

  الفصل األول  
واقع املرأة املعلقة من الناحية 

  الشرعية واالجتماعية
    

  ویشتمل على أربعة مباحث:

  مفهوم التعلیق وحكمه الشرعي.المبحث األول: 
  األسباب المؤدیة للتعلیق.المبحث الثاني: 
  ة.حقوق وواجبات المرأة المعلقالمبحث الثالث: 
المشاكل التي تواجهها الزوجة بسبب المبحث الرابع: 

 التعلیق.
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  الفصل األول

  املبحث األول
  مفهوم التعليق وحكمه الشرعي

  أوًال : مفهوم التعلیق:
 فـرع عـن الشـيء علـى الحكـم وأن إلیـه، الـدخول مفتـاح هـو األمـر تعریـف أن المعلـوم مـن

 فـي یسـاعد المفهـوم حدیث عن مفهوم التعلیق قبل الولوج في حكمه فتحدیدتصوره، لذلك البد من ال
  . تعمیق فهم الموضوع

  :التعلیق في اللغة

، وعلقـــت األمـــر إذا أوقفتـــه، وقـــول معلـــق أي موقـــوف غیـــر مـــن علقـــت الشـــيء أعلقـــه تعلیقـــاً 
ــفَ (:  I هوقولــمطلــق بحكــم،  ــلَّ عَ املُ ا كَ وهَ رُ َذ َت ا وال ذات بعــل، كــأن ــــمــأیون ـــــي ال تكــــهــي الت، )1()ةِ َق

ــــیس بمســــتقر. وك ـــــأمرهــــا ل ـــــذلك قــــول المــــرأة فــــي حــ ــــق، وٕان أســــكت «دیث أم زرع: ـ إن أنطــــق أطل
  )3(. )2(»أعلق

أنهــا صــفة للــدلو التــي علقــت مــن حبلهــا بــالبكرة ثــم تــدلت فــي فــراغ ، واألصــل فــي (المعلقــة)
لو وهـي (المعلقـة) إلـى المـرأة التـي البئر فال هي في قعره، وال هي عنـد رأسـه، ثـم اسـتعیرت صـفة الـد

  )4(ال هي ممسكة وال هي مطلقة.

  :التعلیق في الشرع

ــــد وردت تعریفــــات عــــدة للمــــرأة المعلقــــة عنــــد الســــلف والعلمــــاء القــــدامى والمعاصــــرین ومــــن هــــذه  لق
  التعریفات:

  :أوًال: تعریف العلماء القدامى

تجـــاهین أحـــدهما للجمهـــور وقـــد عرفـــوا المـــرأة المعلقـــة بتعریفـــات عـــدة یمكـــن حصـــرها فـــي ا
  واالتجاه اآلخر للحنفیة وذلك على النحو التالي:

  

                                                 
 ) . 129) سورة النساء: من اآلیة ( (1
  ). 5189ح  ، ) 7/27) أخرجه البخاري في صحیحه: ( كتاب/النكاح ، باب/حسن المعاشرة مع األهل ، ( 2(
) ، الزبیدي : تاج العروس  10/261لسان العرب ( ) ، ابن منظور :  4/125) ابن فارس: مقاییس اللغة ( 3(

)26/200 . (  
السلسلة الثانیة من معجم أصل اللسان  - العرب واألدب واإلسالم والجاهلیة والشعر –) أحمد هزایمة: األولیات 4(

  ).160ومجاز العرب (
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  الفصل األول

  .هي التي لیست بَأّیم وال ذات زوج:  بأنها المعلقةعرفوا المرأة االتجاه األول: 

  .)4(الحنابلة، و)3(الشافعیة، و)2(المالكیةوجمهور الفقهاء من  )1(ابن عباس وهذا التعریف اتجه إلیه

المعلقــة بمنزلــة األیــم بــالرغم مــن أنهــا متزوجــة ولكــن هــذا وا التــي ال زوج لهــا فجعلــ واألیــم هــي المــرأة
  المجاز.ومفارقة زوجها لها وهذا من باب  الزواج غیر فاعل بسبب هجرانها

  االتجاه الثاني:

  )5(.هي التي لها زوج قد أعرض عنهابأنها:  المرأة المعلقة الحنفیة عرف
  

  :ونثانیًا: تعریف العلماء المعاصر 

عــرف العلمــاء المعاصــرون التعلیــق بتعریفــات عــدة مــنهم مــن اقتصــر علــى تعریفــات العلمــاء 
  القدامى ومنهم من أضاف اعتبارات أخرى ، ومن هذه التعریفات :

  )6(المرأة المعلقة: "هي التي لیست بزوجة تتمتع بحقوق الزوجیة، وال هي مطلقة".  - 
 مشروعة، فال هي زوجة لها كامل حقوقها وال هي مطلقةالزوجة من حقوقها ال التعلیق هو: "منع  - 

  )7(.تستطیع أن تبحث عن زوج مناسب"
  ونالحظ أن التعریفین السابقین لم یخرجا عن تعریف العلماء القدامى.

المعلقة بأنها : هي زوجة منفصلة عن زوجها  وعرفت الدكتورة سهیر عبد العزیز الزوجة  - 
  )8(الرسمي منه. الطالق بالفعل، غیر أنها لم تحصل على

  

                                                 
]، 128و إعراضا} [النساء: باب/{وٕان امرأة خافت من بعلها نشوزا أ ، ) صحیح البخاري: ( كتاب/ تفسیر القرآن1(

 )6/49 . ( (  
) عرف المالكیة المرأة المعلقة بأنها: هي التي لیست بذات زوج وال فارغة من زوج. انظر: أبو عبد اهللا المواق: 2(

 ) .1/549التاج واإلكلیل لمختصر خلیل (
 ).9/365الكبیر ( ) حیث عرفوها بأنها: هي التي لیست بزوجة وال مفارقة. انظر: الماوردي: الحاوي3(
) عرفوا المرأة المعلقة بأنها: هي التي لیست ذات بعل وال مطلقة. انظر: البهوتي: كشاف القناع عن متن اإلقناع 4(

)5/198.( 
 ).104/ 2) الزیلعي: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي (5(
 ) . 9/6670) وهبة الزحیلي: الفقه اإلسالمي وأدلته ( 6(
صالح الرمیح و إبراهیم الحمود أحد المشاركین بمؤتمر بعنوان: زوجة مع وقف التنفیذ تتفاقم مشكلتهِا، ) 7(

http://www.alriyadh.com/2005/09/27/article96784.html .  
-http://draref.com/ar/en/library/play/11لتنفیذ "  )  من مقال بعنوان " مطلقات مع إیقاف ا8(

4ththeory?tmpl=component .  

http://www.alriyadh.com/2005/09/27/article96784.html
http://draref.com/ar/en/library/play/11


     أة المعلقة من الناحیة الشرعیة واالجتماعیةواقع المر 
 

 10  
 

  الفصل األول

ونالحــظ أن هــذا التعریــف ینطبــق علــى كــل زوجــة منفصــلة علــى زوجهــا ســواء كــان بإرادتهــا أم      
   . بینما التعلیق مقید بقصد الزوج على عدم منحها الطالق وتعلیقها، بإرادة الزوج

ا یتعـین علـى الزوج في طالق زوجته لسنوات طویلة بدون مبـرر وٕاضـراره بهـا ممـ )1(أن یتعسف   -
  )2(. المرأة إثبات حقها حتى تحصل على الطالق

جعل التعلیق من قبل الزوج بدون مبرر مـع أنـه قـد یكـون ألسـباب  أنه هذا التعریفنالحظ في و  
  . ترجع إلى الزوجة أو الزوج

  )3(المرأة المعلقة: هي التي تبقى على ذمة زوجها رسمیًا فقط. - 
ه الزوجـــة المتغیـــب عنهـــا زوجهـــا وكـــذلك زوجـــة المفقـــود وهـــذا التعریـــف غیـــر مـــانع إذ یـــدخل فیـــ
  واألسیر فكلهن یعتبرن زوجات رسمیًا.

  التعریف المختار :

إذ  التعریفاتمن خالل ما سبق فإنني أالحظ أن تعریف الحنفیة أكثر وضوحًا من غیره من 
ینمــا إعــراض الــزوج عــن زوجتــه وبغــض النظــر عــن ســبب التعلیــق، بجعــل حقیقــة التعلیــق تتمثــل فــي 

  .لها عموم أكثر التعریفات األخرى

  إن جوهر التعلیق یتمثل في نقطتین أساسیتین هما:ثم 

  .التطلب الطالق أو  التي امتناع الزوج عن طالق زوجته: سواء كانت هي -1

الزوجیة: وبغض النظر عن سـبب التعلیـق هـل هـو مـن الزوجـة أم  هالحقوق ء الزوجةعدم استیفا -2
  .من الزوج

امتناع الزوج عن طالق زوجته مع عدم استیفائها لحقوق  : أنهیمكن تعریف التعلیق ب یهوبناء عل
  الزوجیة.

  محترزات التعریف :

  إن القیود الواردة في التعریف أخرجت ما یلي:

                                                 
 باستعمال یقصد لم إذا ویقع یستوجب المسؤولیة للغیر ضرر عنه ینشأ الحق استعمال في انحراف هو ) التعسف:1(

انظر: لطیفة  مشروعة. غیر تحقیقها إلى یسعى المصالح التي كانت إذا أو بالغیر اإلضرار سوى الحق
   ).16اللطیف: بعض العوامل المؤثرة على حقوق المرأة (

) نوال الراشد: الزوجات العالقات یطالبن بالعصمة للخالص من مماطلة األزواج وٕایذائهم ، 2(
http://www.alriyadh.com/2006/02/23/article132938.html .  

 ).150) سامي الدامغ: مشروع اإلجراءات المنظمة للطالق وما یترتب علیه للزوجة واألبناء (3(

http://www.alriyadh.com/2006/02/23/article132938.html
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، كزوجــة األســیر فهــي زوجــة معلقــة لكــن بــدون قصــد الــزوج وٕاذا طلبــت مقصــودالغیــر التعلیــق  •
ا تحصل علیه ، وكذلك زوجة المسافر والغائـب والمفقـود فإنهـا التفریق من قبل القاضي سرعان م
  . تعتبر معلقة لكن بدون قصد الزوج

 ، بمعنـــى أنهـــا تفضـــل البقـــاء مـــع زوجهـــا رغـــم انفصـــاله عنهـــا، وســـببالزوجـــة المعلقـــة بإرادتهـــا •
مــن المشــاكل التــي ســتواجهها فــي خــوف أو ال كــأن یكــون لكبرهــا أو مرضــها ضــاها بهــذا الوضــعر 

دخـل  عدم وجود مصدر للرزق، أو مكان تسكن فیـه، فتضـطر لالعتمـاد علـى قها، مثلالة طحال
 .فترضى بهجر الزوج لها وتعلیقها والسكن لدیه الزوج

  

  :ثانیًا : الحكم الشرعي للتعلیق
هما جوهر  نقطتین أساسیتین عي لتعلیق المرأة ال بد من بیان حكم قبل الحدیث عن الحكم الشر 

  :التعلیق

  في مبیت زوجها عندها.حق الزوجة  –

 حق الزوجة في الوطء. –

  :أوًال: حق الزوجة في مبیت زوجها عندها

  : قولین على وذلك لقد اختلف العلماء في وجوب مبیت الرجل عند زوجته ومقداره،
 مـا وهـو أربـع، مـن لیلـة وهو بأقلِّه، الزوج ألزم به طالبت فإذا للزوجة، حق المبیت إن : األول القول

  )1(.الحنابلةو المالكیة، من عرفة ابنو األول، قوله في حنیفة أبو إلماما إلیه ذهب

 أربع من لیلة االستحباب وأدنى ذلك، یستحب وٕانما الزوجة، عند المبیت یجب ال : الثاني القول
 معهم تسكن لجماعة ضمت الوحدة اشتكت فإن زوجات، أربع له بمن اعتباراً  لیاٍل؛

 المالكیة جمهور وقول إلیه، رجع الذي حنیفة بيأ قول هو وهذا لالستئناس بهم،
  )2( .الشافعیةو

  سبب الخالف:

  یرجع سبب اختالفهم في المسألة إلى:

                                                 
  ).7/302المغني( :قدامة )، ابن2/339)، الدردیر: الشرح الكبیر(2/333الصنائع( بدائع :) الكاساني1(
 مغني: الخطیب )، الشربیني2/340الشرح الكبیر( الدردیر:)، 3/201(المحتار رد: عابدین ابن )2(

  ).4/413(المحتاج
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أنه حق للزوجة أیضًا مثل ما هو حق  فیه حق أو هو حق للرجل فقط ولیس للزوجة المبیت هل
  للزوج ؟

ذهب إلى أنه حق ، ومن قال بعدم وجوبه فمن ذهب إلى أنه حق للزوج فقط ولیس للزوجة فیه حق
  قال بوجوب المبیت.للزوجة أیضًا مثل ما هو حق للزوج 

  األدلة:

  : األول القول أدلةأوًال: 

  : والمعقول واألثر بالسنة الزوجة عند المبیت بوجوب القائلون استدل
  : أوًال: السنة النبویة

 العاص بن روعم بن اهللا عبد حدثني : قال الرحمن عبد بن سلمة أبي عن البخاري روى
یا عبد اهللا ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم اللیل قلت بلى یا رسول اهللا  rقال رسول اهللا :  قال

قال فال تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك علیك حقا وٕان لعینك علیك حقا وٕان لزوجك علیك 
  )1(.حقا

 ینصرف "ونم وقم صم وأفطر،" قوله؛ بعد ،"حقاً  علیك لزوجك وٕان" rالنبي قول إن : الداللة وجه
   )2( واللیل. النهار في الرجل وقت في حقها إلى

   : ثانیًا: األثر

فقال عمر:  . ویصوم النهار، یقوم اللیل، جاءت امرأة إلى عمر فقالت: زوجي خیر الناس"
فقال عمر : ، فقال كعب بن سور : لقد اشتكت فأعرضت الشكیة، لقد أحسنت الثناء على زوجك

ولها یوم ، رجل له أربع نسوة له ثالثة أیام ولیالیهن قال : أرى أن تنزله بمنزلة . ا قلتاخرج مم
  )3( ولیلة ".

  )4( فكانت إجماعًا.، رت فلم تنكرنتشوهذه قضیة اقال ابن قدامة: "
وهذا أثر واضح الداللة في حق الزوجة بمبیت زوجها عندها لیلة كل أربع لیال إذا وجه الداللة: 

  ك.طالبت بذل
                                                 

  ).5199)، ح31/ 7أخرجه البخاري في صحیحه:(كتاب / النكاح، باب/ لزوجك علیك حق، ( )1(
  ).4/212الباري ( فتح :حجر ابن )2(
)، 7/148، ((كتاب/ الطالق، باب/ حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق مصنفه:) أخرجه عبد الرزاق في 3(

  ).12586ح
  ).7/303) ابن قدامة: المغني(4(
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  : المعقولثالثًا:  

، وهذا یفضي )1(به زوجاته إحدى تخصیص الرجل لملك المبیت، في حقٌ  للمرأة یكن لم لو
   إلى عدم العدل بین الزوجات وهو حرام، وعلیه فیلزم أن یجعل للزوجة حقًا في المبیت.

  : الثاني القول أدلة

  : ، على النحو التاليقولالمعالقیاس و ب الزوجة عند المبیت وجوب بعدم القائلون استدل
  :أوًال: القیاس

فهو إن  السكن في حقه عن التنازل للمستأجر أن فكما الدار، مستأجر على الزوج قیاس
   )2( .المبیت في حقه عن التنازل للزوج فإن ،شاء سكنها وٕان شاء تركها

جوب رق فالزوجیة تقوم على تبادل الحقوق على جهة الو ابأنه قیاس مع الفویجاب علیه: 
أو االستحباب، وما ثبت من الحقوق على جهة الوجوب ال یسقطه الطرف اآلخر، بینما في اإلجارة 

  متى دفع المستأجر ما علیه أبیح له استعمال المستأجر ولم یجب.
  :ثانیًا: المعقول

 كل نصیب فإن بالواجب، طالبنه زوجات، أربع وله أربع، من لیلة الزوج على وجب لو
 فیه یتفرغ یجد وقتاً  لن فإنه منهن؛ واحدة لكل حقاً  هذا جعلنا فلو لیاٍل، أربع من لیلة منهن واحدة

   )3( ذلك. في التوقیت یجب فال ألعماله،
بأن سقوط الوجوب یعارض وهو دلیل على ثبوته للزوجة الواحدة المنفردة فال  الرد ویمكن

  یتصور ثبوت الحق لعدد من الزوجات وسقوطه عن الواحدة.

 نفس في أعماله بباقي ویقوم األربع، زوجاته على یطوف أن یستطیع نساناإلثم إن 
  .بعده من وصحابته r اهللا رسول في األسوة ولنا وقته، بتنظیم وذلك الوقت،

  : رأي الراجحال

 حق المبیت بأن القاضي األول القول ترجیح إلى أمیل فإني الفریقین، أدلة في النظر بعد
  )4(:اآلتیة لألسباب وذلك أربع؛ من لیلة وهو بأقله، الزوج مألز  به طالبت فإذا للزوجة،

                                                 
  ).7/303ابن قدامة: المغني( )1(
  ).4/414(المحتاج مغني :الخطیب ) الشربیني2(
  ).2/333( الصنائع بدائع :الكاساني )3(
  ).71- 70الزوجین دراسة فقهیة مقارنة بقانون األحوال الشخصیة الفلسطیني (عدنان النجار: التفریق القضائي بین  )4(



     أة المعلقة من الناحیة الشرعیة واالجتماعیةواقع المر 
 

 14  
 

  الفصل األول

وُهنَّ (: Iقوله في الوارد لألمر مخالفة زوجته عند المبیت الرجل ترك إن - 1 َوَعاِرشُ
 .)1( )بِاملَْْعُروِف 

بما  الزوجین من كل قیام ذلك وطریق والبقاء، االستمرار الزوجیة الحیاة في األصل إن - 2
نَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ (:  Iلقوله مصداقاً  اآلخر؛ تجاه الواجبات من علیه َوَهلُ

 )2()بِاملَْْعُروِف 

 تبلغ والحمایة واإلیناس الصحبة إلى وحاجتها الرجل، من أضعف بطبیعتها المرأة إن - 3
: Iقوله  عند نزوالً  ذلك؛ یراعي أن الزوج على لزاماً  كان لذلك الرجل؛ حاجة أضعاف

اُمونَ ( َجاُل َقوَّ  )3( )َعَىل النَِّساءِ  الرِّ

 للزوجة فإن مقبول؛ عذر للزوج یكن لم فإذا ضررًا، بها یلحق الزوجة عند المبیت ترك إن - 4
للقاعدة الفقهیة:  تحقیقاً  حقها؛ من وتمكن تجاب أن والحق الضرر، ذلك برفع المطالبة

 . )4("الضرر یزال"
  

  حق الزوجة في الوطء:ثانیًا: 
ت حق المرأة على زوجها في المبیت، ولما كان الوطء مغایرًا تبین في المطلب السابق ثبو 

للمبیت، ألنه قد یوجد وال یوجد الوطء، لذا وجدت أنه من الضروري الحدیث عن حق الزوجة في 
  الوطء، على النحو التالي:

من حقوق المرأة الزوجیة أن تنال حظها من الجماع بما یحصن فرجها ویعفها، ولقد إن 
 الوطء، المدة التي یجب فیها فيو ، على الزوج إذا لم یكن له عذر وطءال وجوب في الفقهاء ختلفا

  : أقوال ستة على وذلك
 والزیادة على واحدة، مرة الحكم في علیه ویجب بالوطء، زوجها تطالب أن للزوجة : األول القول

  .)5(الحنفیة جمهور إلیه ذهب ما وهذا قضاًء، ال دیانة تجب ذلك

                                                 
  ).19سورة النساء: اآلیة( )1(
  ).228) سورة البقرة: اآلیة(2(
  ).34) سورة النساء: اآلیة(3(
  ).1/7) السیوطي: األشباه والنظائر (4(
  .)3/202( المحتار رد :عابدین ابن ،)2/331الصنائع ( بدائع :الكاساني )5(
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 كالمرض، لعذر إال األقل على مرة أشهر أربعة كل زوجته وطء الزوج على یجب : الثاني القول
  )1( .المالكیة والحنابلة وجمهور الحنفیة، فقهاء بعض إلیه ذهب ما وهذا

 بعض قول وهو .یجب على الزوج أن یطأ امرأته مرة كل أربع لیال، إن طالبْت بذلك :الثالث القول
  )2(.المالكیة

 یحصن زوجته، أن له یستحب لكن بتركه، یأثم وال ،وطء زوجته الزوج على بیج ال :الرابع القول
  .)3( الشافعیة ما ذهب إلیه وهو ویترتب على ذلك عدم وجوب تكرار الوطء

   .)4( الظاهریة : الوطء یجب مرة في كل طهر، وهو مذهبالقول الخامس

ما لم ینهك بدنه، ویشغله یجب على الزوج وطء زوجته بالمعروف قدر كفایتها،  :ادسسالقول ال
ابن اختاره تلمیذه و  ابن تیمیةوٕالى ذلك ذهب  .وال یتقدر ذلك بزمان، عن معیشته

   )5( .القیم
  سبب الخالف:

  یرجع سبب اختالفهم في المسألة إلى:
إن حق المرأة في الوطء تعتبر مسألة غیر منضبطة ویصعب إثبات دعوى بخصوص هذا   -1

حنفیة یقولون بأن حقها قضاء مرة واحدة في العمر ألنها إذا الموضوع، ولعل هذا ما جعل ال
وطئت أصبحت ثیبًا وبالتالي یصعب إثبات عدم وطئها في المرات القادمة بخالف لو أنها 

 لم توطئ ألنها تستطیع إثبات ذلك. 

، لیال كلَّ أربع هولذلك كان اختالف الفقهاء ما بین قائل بوطئعدم وجود نص في المسألة:  -2
. فلو كان في أربعة أشهر، أو مرة واحدة في العمر. ومنهم من نفى وجوبه مطلقاً  أو كل

؛ لما اتسع الخالف.   المسألة نصٌّ

أنه حق  فیه حق أو اختالفهم في حق دوام الوطء هل هو حق للرجل فقط ولیس للزوجة -3
یه فمن ذهب إلى أنه حق للزوج فقط ولیس للزوجة ف للزوجة أیضًا مثل ما هو حق للزوج ؟

                                                 
 )،3/119المجتهد( بدایة: رشد ابن)، 3/202( المحتار رد: عابدین ابن، )2/331الصنائع ( بدائع: الكاساني )1(

  ).7/304المغني( :قدامة )، ابن5/192القناع( كشاف )، البهوتي:160، 1/141أبو القاسم: القوانین الفقهیة(
  ).3/536منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل ( :علیش محمد )2(
  ).4/414المحتاج( مغني :الخطیب الشربیني ،)16/415)، النووي: المجموع(2/481الشیرازي: المهذب( )3(
  ).9/174) ابن حزم: المحلى (4(
  ).1/217روضة المحبین ونزهة المشتاقین( )، ابن قیم الجوزیة:1/562) ابن تیمیة: االختیارات الفقهیة (5(
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ذهب إلى أنه حق للزوجة أیضًا مثل ما هو حق قال بعدم وجوب تكرار الوطء، ومن  حق
 .مع اختالفهم في مدة التكرار استدامة الوطء واجب للزوجة على زوجهاقال بأن للزوج 

اختالفهم في المقیس علیه فهناك من اعتبر تارك الوطء كالمولي فضرب له أربعة أشهر،  -4
  ة فیكون الوطء بالمعروف بحسب قدرة الزوج وكفایة الزوجة.وهناك من اعتبره كالنفق

  األدلة:

  : األول القول أدلةأوًال: 

 إن: افقالو  بالمعقول قضاء الواحدة المرة على یزید فیما الوطء وجوب بعدم القائلون استدل
  )1( الحكم إال مرة. في یجب فال النكاح، واستدامة العشرة، حسن باب من المرة على الزیادة

  : الثاني القول أدلةثانیًا: 

  واستدلوا على ذلك بالقیاس والمعقول وذلك على النحو التالي:
  : القیاس:أوالً 

  ألحقوا تارك وطء الزوجة بالُموِلي لسببین هما:
إن اهللا تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولى فكذلك في حق غیره ألن الیمین ال توجب ما  -1

  )2(جب بدونها. حلف على تركه فیدل على أنه وا
 ما غایة هي التي المدة في من وطئها امتناعه هو للحالف، المدة ضرب وجب ألجله الذي إن -2

 في موجود وهو األعذار، اإلضرار وانتفاء قصد مع مثلها، في الوطء عن النساء یصبر
 )3( الحالف. مجرى بإجرائه الباب حسم فوجب مسألتنا،

حاجة المرأة، وٕازالة الضرر عنها، وضررها ال یختلف  وألن وجوبه في اإلیالء إنما كان لدفع -3
  )4( باإلیالء وعدمه، فال یختلف الوجوب.

   : ًا: المعقولنیثا
 عن دفع ضرر الشهوة إلى مفضٍ  والوطء عنهما، الضرر ودفع الزوجین، لمصلحة ُشِرع النكاح -1

  )5( .ما جمیعاً له حقاً  ویكون بذلك، تعلیله فیجب الرجل، عن دفع ذلك إلى كإفضائه المرأة،
                                                 

  .)2/331الصنائع ( بدائع :) الكاساني1(
  ).7/304المغني( :قدامة ) ابن2(
  ).160،  1/141) أبو القاسم: القوانین الفقهیة(3(
  ).7/568المغني( :قدامة ) ابن4(
  ).5/191القناع( كشاف )، البهوتي:7/304(المرجع السابق ) 5(
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 ألن یجب؛ ال ما كسائر واجباً  اإلیالء في تركه على بالیمین یصر لم واجبًا، الوطء یكن لم لو -2
  )1( بدونها. واجب أنه على فدلَّ ، الیمین ال تجعل غیر الواجب واجبا إذا أقسم على تركه

  : الثالث القول أدلةثالثًا: 
 في أن حجتهم یبدو ولكن دلیل، على لیالٍ  أربعة كل في مرة الوطء بوجوب للقائلین أقف لم

 .tوعنده كعب بن سور tقصة المرأة التي جاءت تشكي زوجها إلى عمر  ذلك
بسنده عن الشعبي قال : " جاءت امرأة إلى عمر فقالت: زوجي  وأخرج القصة عبدالرزاق

قال كعب بن ف، فقال عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك . ویصوم النهار، یقوم اللیل، خیر الناس
رجل  قال : أرى أن تنزله بمنزلة . فقال عمر : اخرج مما قلت، : لقد اشتكت فأعرضت الشكیةسور

فكانت ، و هذه قضیة اشتهرت فلم تنكر)2( ولها یوم ولیلة ".، له أربع نسوة له ثالثة أیام ولیالیهن
  )3( إجماعًا.

ضررت بتركه فإن شكت وجوب وطء الزوجة الواحدة ویقضى علیه به حیث ت قال علیش:"
  .)4(قلته قضي لها بلیلة من أربع لیال على الراجح ألن له تزوج ثالث سواها"

  

  : الرابع القول أدلةرابعًا: 
  )5( :فقالوا بالمعقول الوطء، وجوب بعدم القائلون احتج

 یغني ما الطبع داعیة وفي ،تأتى في كل وقتیال  ویتعلق بالنشاط والشهوة وهإن الجماع  -1
   جابه.إی عن

 أن الوطء من حقه فله تركه. -2
تضرب له مدة، ألن تعلیق الحكم باإلیالء یدل على انتفائه  ، فالولٍ لیس بمُ  تارك الوطء ألنو  -3

  عند عدمه، إذ لو ثبت هذا الحكم بدونه، لم یكن له أثر.
  أیضًا، حیث قالوا: بالمعقولواستدلوا على استحباب الوطء 

؛ ألن  تعطیلها وعدم زوجته تحصین للرجل فیستحب بالمعروف، المعاشرة من الجماع إن
  )6( .الشقاق ووقوع الفساد، یأمن ال وبذلك تركه قد یؤدي إلى الفجور،

  

                                                 
  ).5/191القناع( كشاف ) البهوتي:1(
 ،)7/148، (أة على زوجها وفي كم تشتاق(كتاب/ الطالق، باب/ حق المر  ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه:2(

  ).12586ح
  ).7/303) ابن قدامة: المغني(3(
  ).536/ 3منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل ( :علیش ) محمد4(
  ).4/414المحتاج( مغني :الخطیب ) الشربیني5(
  .المرجع السابق) 6(
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  خامسًا: أدلة القول الخامس:

  القرآن الكریم: واستدلوا على ذلك من

ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم اهللاَُّ (: I هقول   . )1()َفإَِذا َتَطهَّ

  .الوجوب المرأة بعد تطهرها واألمر یفیدأمر بإتیان  I أن اهللالداللة: وجه 
  

  :ادسسأدلة القول الًا: ادسس

  واستدل القائلون بوجوب الوطء بقدر كفایة الزوجة بالقیاس والمعقول، وذلك على النحو التالي:
  )2(:أوًال: القیاس

 قاسوا وطء الزوجة على نفقتها حیث قالوا:
، دون إفراط أو إرهاق اً ، كما علیه أن یشبعها قوتوطئاً  زوجته یشبع أن ى الزوجیجب عل

فلم یأت نص من الكتاب  ،یجب بالمعروف، وال یتقدَّر بالشرع من الوطء والنفقة كلإذ أن  لبدنه
  .والسنة بالتقدیر

  )3(:ثانیًا: المعقول

ایتها تحصین الزوجة ضد الفاحشة بوطئها من قبل زوجها بقدر كف المطلوب شرعاً إن  -1
فال وجه لتقدیر ذلك بمدة معینة كأربعة أشهر أو أكثر ، وبقدر ما یحصل به هذا التحصین

 .وٕانما یكون التقدیر بقدر كفایتها وحسب قدرة الزوج على إیفائها حقها، أو أقل

 وهو ترك مجامعتها هجرها في المضجع الزوجة فمن طرق معالجة نشوزها إذا نشزت أنه -2
  .ضرر للزوجة بترك الوطءالحصول دلیل على وهذا 

الرجل عند امرأته لیلة من أربع یتضمن سنتین إحداهما المجامعة  بوجوب مبیت إن القول -3
، فهذا )4()َواْهُجُروُهنَّ ِيف اْملََضاِجعِ ( Iقوله یؤكد ذلك في المنزل والثانیة في المضجع و 

  . على وجوب المبیت في المضجع دلیل

  

                                                 
  ).222) سورة البقرة: اآلیة (1(
  ).1/562یة () ابن تیمیة: االختیارات الفقه2(
  .المرجع السابق )3(
  ).34) سورة النساء: اآلیة (4(
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  : رأي الراجحال

یجب على ما ذهب إلیه ابن تیمیة بأنه  رجحان لي یتضح الفقهاء أدلة في النظر تقلیب بعد
  :اآلتیة لألسباب وذلك ؛ دون إفراط أو إرهاق لبدنهو  الزوج وطء زوجته بالمعروف قدر كفایتها

رضي اهللا –ذلك حدیث عائشة  على أدل وال الرجل، عند كما المرأة عند الشهوة غریزة وجود  - أ
؟ قال: عن الرجل یجد البلل وال یذكر احتالماً  rل اهللا سئل رسو حیث قالت:  - عنها

، قالت أم سلمة: »ال غسل علیه«؟ قال: ، وعن الرجل یرى أنه قد احتلم ولم یجد بلالً »یغتسل«
 )1( ».إن النساء شقائق الرجالنعم،  «یا رسول اهللا، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: 

والوطء داخل في هذه  یعاشروا الزوجات بالمعروفإن اهللا سبحانه وتعالى أمر األزواج أن   - ب
ومن ضد المعروف أن یكون عنده شابة شهوتها تعدل شهوة الرجل أو تزید علیها  المعاشرة

 )2( .بأضعاف مضاعفة وال یذیقها لذة الوطء

 وحفظ االستمتاع، :ومنها النكاح، مقاصد إهدار إلى یفضي وطء بال زوجته الرجل ترك إن  - ت
 وتلبیة ترك تحصینها ذلك من واألهم األمة، ثم والمجتمع، األسرة وبناء ،اإلنساني النوع

 )3( .الزنا إلى بها یدفع قد الذي األمر الفطریة؛ حاجتها

إن النكاح شرع لدفع غوائل الشهوة عن الرجل والمرأة، وال یتأتى ذلك إال بالجماع، فوجب   - ث
  .)4("ما ال یتم الواجب إال به فهو واجبإتیانه لقاعدة: "

 یعلل ألنه من التناقض؛ یخلو ال علیه، وجوبه وعدم زوجته، الرجل وطء باستحباب القول إن  -  ج
 الذي األمر فجورها، یؤدي إلى تركه وأن المرأة، تحصین إلى وسیلة بأنه الوطء استحباب

 على الوطء إلیجاب غیر كافیة األسباب هذه فهل الفاحشة، وارتكابها الفساد، معه یخشى
    !واحدة؟ مرة إال الرجل

 رءد" : القائلة الفقهیة للقاعدة مخالف الرجل على وجوبه وعدم الوطء باستحباب القول إن  -  ح
  .)5("المصالح جلب من أولى المفاسد

                                                 
) أخرجه الترمذي في سننه: (كتاب/ الطهارة، باب/ ما جاء فیمن یستیقظ فیرى بلال وال یذكر احتالما، 1(

). قال الشیخ األلباني : ( صحیح )، انظر: األلباني: صحیح الجامع الصغیر وزیاداته 113)، ح1/189(
)399.(  

  ).1/217ابن قیم الجوزیة: روضة المحبین ونزهة المشتاقین( )2(
  ).74عدنان النجار: التفریق القضائي بین الزوجین دراسة فقهیة مقارنة بقانون األحوال الشخصیة الفلسطیني ( )3(
  ).1/125السیوطي: األشباه والنظائر ( )4(
  ).1/87( المرجع السابق) 5(



     أة المعلقة من الناحیة الشرعیة واالجتماعیةواقع المر 
 

 20  
 

  الفصل األول

 تفوق أضعافاً  الوطء، ترك على المترتبة الفاحشة في والوقوع الفجور، مفسدة إن وحیث
 .متعین بوجوبه القول إنف والعبادة؛ الوقت بمنحه المتمثلة الرجل مصلحة مضاعفة

 السوي، بالنسبة لإلنسان صحیح الوطء إیجاب عن یغني ما الطبع داعیة في بأن القول إن  -  خ
 وطء امتنع عن أو علیه، الوطء إیجاب عن یغني ما طبعه داعیة في یوجد ال من أما

 یرسل ینبغي أن فال أخرى، زوجة من شهوته قضاء من تمكن أو إضرارها، قاصداً  زوجته
 أبى إن بطلبها بینهما یُفرقَ  أو بالمعروف، یعاشرها أن فإما بزوجته؛ لإلضرار لعنانا له

 )1( .طالقها

الرجال والنساء متفاوتون في الرغبة فقد یكون هناك من الزوجات من یأتیها زوجها بین   - د
رغبتها تحتاج ألكثر من  فترات متباعدة ویكفیها ذلك، وقد یكون منهن من ال یكفیها ذلك بل

 ، لذلك فإن حق الوطء یكون بحسب كفایة الزوجة وقدرة الزوج.ذلك

فقال: یا بنیة، كم تصبر المرأة عن  حفصة، لىذهب إ tأن عمر :أما ما جاء في األثر   - ذ
ه لوال أن إنه" :لها فقال ؟مثلك یسأل مثلي عن هذاأ ،له: یا أبه، یغفر اهللا لك زوجها؟ فقالت

 أو خمسة أشهرأربعة أشهر أو  قالت: ك عن هذا"،، ما سألتأن أنظر فیه للرعیة أرید شيء
، ویقیمون أربعة، شهراً  للناس في مغازیهم ستة أشهر؛ یسیرون tعمر تفوق  ، ستة أشهر

  )2(.راجعین ویسیرون شهراً 
قد جرى مجرى االجتهاد، ومعلوم أن األمور االجتهادیة التي لم یرد فیها  t عمر فإن فعل

األمر إلى الزوجین فهما أعلم  ردُّ لذلك یُ و  والمكان واألحوال.نص صریح تتغیر بتغیر الزمان 
عن ترك تفقا على مدة معینة تعلم الزوجة طاقتها للصبر فیها الناس بأحوالهما، فإن ا

عن ستة أشهر أو  یه في ترك الوطء سواء زادویعلم الزوج ذلك منها فال حرج عل مجامعتها
  لى القاضي حینئذ لیقرر حسب حال الزوجین.نقص، أما إذا اختلفا فال مفر من الرجوع إ

بعد الحدیث عن حق الزوجة في مبیت زوجها عندها وحقها في الوطء، فإنه یمكـن أن أبـین 
  على النحو التالي: لحكم الشرعي لتعلیق الزوج لزوجتها

  الحكم الشرعي لتعلیق الزوجة:

م وأخالقیات وتستند إلى تحكمها مجموعة قیو مبنیة على المودة والمحبة  الزوجیة حیاةالإن 
مصدرًا للشقاء والِخصام، بدًال و  أسس فإذا حصل االختالل في هذه األسس وأصبحت الحیاة عسیرة

 فإن اهللا شرع الفراق وشرع الطالق من أن تكون سببًا لالئتالف والوئام وتباُدل المودَّة والرحمة،
                                                 

  ).74ي بین الزوجین دراسة فقهیة مقارنة بقانون األحوال الشخصیة الفلسطیني (عدنان النجار: التفریق القضائ )1(
  ).2/210سعید بن منصور: سنن سعید بن منصور ( )2(
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في استعمال حقه في تعسف زوج عن الفنهى ال ،قیم اإلسالم الرفیعویكون ذلك بالمعروف وبالتزام 
   .وصلت الحیاة إلى ما وصلت إلیه حتى وٕان الطالق وٕالحاق األذى بزوجته وتعلیقها

األمــور الجاهلیــة وهــو مــن صــور ظلــم الــزوج لزوجتــه  أبشــع وأشــنع تعلیــق المــرأة مــنیعتبــر 
ل، وذلــك المعقــو و ولــیس مــن اإلســالم فــي شــيء، ولقــد دل علــى تحریمــه نصــوص مــن الكتــاب والســنة 

  : تاليعلى النحو ال

  الكتاب : أوًال:

َمتِيُلـوْا ُكـلَّ املَْْيـِل َفَتـَذُروَها  َتْسَتطِيُعوْا َأن َتْعِدُلوْا َبْنيَ النَِّساء َوَلْو َحَرْصُتْم َفالَ  َوَلن(: Iقولـه  -1
حِ  َقِة َوإِن ُتْصلُِحوْا َوَتتَُّقوْا َفإِنَّ اهللاَّ َكاَن َغُفورًا رَّ   .)1()يامً َكاملَُْعلَّ

دلــت اآلیــة داللــة واضــحة وصــریحة علــى تحــریم  تعلیــق الزوجــة وعلــى ذم هــذا وجــه الداللــة : 
الفعــل وذلــك فــي قولــه تعــالى: ( فتــذروها كالمعلقــة )، فــال یجــوز للــزوج أن یتعســف فــي اســتخدام 
حقــه فــي الطــالق، ویــرفض أن یطلــق زوجتــه زیــادة فــي الظلــم واألذى، وال یبقیهــا كزوجــة یحتــرم 

   )2(قها ویحسن عشرتها.حقو 

ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف (: Iقوله  -2 ْقُتُم النََّساء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو َرسِّ َوإَِذا َطلَّ
اراً  آَياِت اهللاِّ ُهُزوًا  َتتَِّخُذَواْ  لََّتْعتَُدوْا َوَمن َيْفَعْل َذلَِك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه َوالَ  َوالَ ُمتِْسُكوُهنَّ ِرضَ

ْكَمةِ  َواْذُكُروْا نِْعَمَت اهللاِّ  َن اْلكَِتاِب َواْحلِ ُقوْا اّهللاَ  َعَلْيُكْم َوَما َأنَزَل َعَلْيُكْم مِّ َيِعظُُكم بِِه َواتَّ
ٍء َعلِيمٌ  َواْعَلُموْا َأنَّ اّهللاَ بُِكلِّ    .)3()َيشْ

  . )4() ُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروٍف َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِس  (:Iوقوله  -3

  وجه الداللة من اآلیتین السابقتین : 

، ضـراراً  Iإذ سـماه اهللا  اإلضـرار بهـا،و بقصـد المكایـدة  الزوج أن یراجع زوجته نهى المشرع
اته تعالى؛ بآی هزؤاً هذا التصرف من الزوج  Iلنفسه وجعل  فعله باالعتداء وعده ظالماً  ووصف من

                                                 
 ) .+129) سورة النساء: اآلیة (1(
  .  )1/453) الجصاص : أحكام القرآن (2(
  ) .231) سورة البقرة: اآلیة (3(
  ) .2) سورة الطالق: من اآلیة (4(



     أة المعلقة من الناحیة الشرعیة واالجتماعیةواقع المر 
 

 22  
 

  الفصل األول

وهذا یدل على أن إمسـاك الـزوج لزوجتـه بغـرض  ،من العصمة استغالًال بشعاً  ألنه استغل ما أعطي
  اإلضرار بها ممنوع شرعًا.

: "هذا یدل على أن الرجعة ال تكون إال بقصد الرغبة، فإن قصد أن یمنعها ابن العربيقال 
  .)1(هو ظالم لنفسه"النكاح ویقطع بها في أملها من غیر رغبة اعتداء علیها ف

   .)2()َأْن َينْكِْحَن َأْزواَجُهنَّ َفال َتْعُضُلوُهنَّ (: Iقوله  -4

بتعلیق الزوج لها سوف یفوت علیها إذ : إن تعلیق الزوجة هو نوع من العضل  وجه الداللة
فرصة الزواج من غیر الزوج المعلق؛ ألنها لم تطلق فتعتد عدة المطلقة ثم تنتظر الخطَّاب، 

  . ى محبوسة بقفص الزوجیة وهذا حرامفتبق
إذا كان خطابًا للزوج فهو یدل على أن من حقها إذا لم یمل إلیها أن ال " :الجصاصقال 

  .)3(یعضلها عن غیره بترك طالقها"

وُهنَّ بِاملَْْعُروِف (: Iقوله  -5   . )4()َوَعاِرشُ

ــة ــالوجــه الدالل معروف وفــي تعلیقــه لهــا : أمــر اهللا ســبحانه وتعــالى الــزوج بــأن یعاشــر زوجتــه ب
  )5(.یتنافى مع هذا المقصد، فیكون تعلیقه لها حرام شرعاً 

َا الَِّذيَن آَمنُـوا َال َحيِـلُّ َلُكـْم َأنْ (: Iقوله  -6 َوَال َتْعُضـُلوُهنَّ لَِتـْذَهُبوا  َتِرُثـوا النَِّسـاَء َكْرًهـا َيا َأهيُّ
  . )6()ُمَبيِّنَةٍ  َأْن َيْأتَِني بَِفاِحَشةٍ  بَِبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ إِالَّ 

ـــة : دلـــت اآلیـــة الكریمـــة علـــى تحـــریم عضـــل الـــزوج لزوجتـــه بـــأن یعلقهـــا وال یحســـن وجـــه الدالل
  عشرتها ویضیق علیها لیضطرها بذلك إلى االفتداء منه بمهرها. 

وهـــو كـــاره ، هـــذا فـــي الرجـــل تكـــون لـــه المـــرأة"فـــي تفســـیر اآلیـــة الســـابقة :  t ابـــن عبـــاسقـــال 
   )7(".تعالى عن ذلك ىفنه، بهفیضرها لتفتدي ، ولها علیه مهر، لصحبتها

                                                 
 ) .1/270ن العربي: أحكام القرآن () اب1(
  ) .232) سورة البقرة: من اآلیة (2(
  ) .1/453) الجصاص: أحكام القرآن (3(
 ) .19) سورة النساء: من اآلیة (4(
  ).5/97( الجامع ألحكام القرآن: لقرطبي) ا5(
  ) .19) سورة النساء: اآلیة (6(
  ).2/241) ابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم (7(
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: " قولـه تعـالى (وال تعضـلوهن لتـذهبوا بـبعض مـا آتیتمـوهن) أي : ال تضـاروهن ابن كثیرقال و 
مـن ذلـك علـى  أو شـیئاً ، مـن حقوقهـا علیـك في العشرة لتترك لك مـا أصـدقتها أو بعضـه أو حقـاً 

  .)1(وجه القهر لها واالضطهاد"
  

  السنة النبویة :ثانیًا: 

  )2(».ال ضرر وال ضرار«: rول اهللا قال رس -1

نهـى عـن إلحـاق الضــرر بـالغیر ابتـداء، أو مقابلــة  rأن النبــي :  وجـه االسـتدالل مــن الحـدیث
هــو ضــرر  الزوجــة تعلیــق، فالضــرر ممنــوع وٕادخالــه علــى الغیـر ممنــوع كــذلك، و الضـرر بضــرر

التعلیق منه أو  سواء كان سبب بأي حال من األحوال زوجها بها أن یضرال یجوز ف یلحق بها
أن یسـتعمل هـذا الحـق بوجـٍه  جعـل الطـالق بیـد الـزوج، ولكـن یجـب علیـه I، فـاهللا من زوجتـه 

مشروع وفقًا لما أمر به الشرع وأذن به، ولیس له ممارسة حقه على نحو یترتب علیـه اإلضـرار 
 )3(ونةبالمسـج ّسـر المعلقـةیفبعـض السـلف ، وهـذا مـا جعـل اإلضرار أم ال بالزوجة، سواء أقصد

   )4(.من شدة ما هي فیه من اإلیذاء واإلضرار لذلك البد من إزالة هذا الضرر

  . )6(»ِعْنَدُكمْ )5(َأَال َواْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْیرًا، َفِإنََّما ُهنَّ َعَوانٌ «: r قوله -2

ویعتبر تعلیق  )7(نهى عن إلحاق الضرر بالنساء، r: أن النبي وجه االستدالل من الحدیث
  المرأة ضرر.

  :المعقولًا: ثالث

  ویستدل على ذلك من عدة وجوه:

                                                 
  مرجع السابق.) ال1(
). 2341)،ح2/784) أخرجه ابن ماجة في سننه : (كتاب/األحكام ، باب/ من بنى في حقه ما یضر بجاره،  (2(

 ) . 3/408حكم األلباني: صحیح لغیره، انظر: األلباني : إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ( 
  ) .9/291) الطبري : جامع البیان (3(
  ).2/122السالم ( الصنعاني: سبل) 4(
  ).15/102أسرى في أیدیكم، انظر: ابن منظور: لسان العرب (» : عوان عندكم«معنى قوله:  )5(
). 1163)،ح3/459: ( أبواب/الرضاع ، باب/ ما جاء في حق المرأة على زوجها،  (ي سننه) أخرجه الترمذي ف6(

  ) . 7/97أحادیث منار السبیل ( حكم األلباني : حسن، انظر: األلباني: إرواء الغلیل في تخریج 
  ).3/126شرح ریاض الصالحین ( العثیمین: )7(
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ینـافي المـودة واإلخـاء ومـا أمـر  إن بقاءها معلقة مع طول المدة أمر غیر محمـود شـرعًا، ألنـه -1
مـع مـا یترتـب علـى اإلمسـاك مـن المضـار  اهللا به من اإلمسـاك بمعـروف أو التسـریح بإحسـان

 )1(.والمفاسد والظلم واإلثم

وٕالحـــاق األذى والضـــرر بـــاآلخرین وتضـــییع الحقـــوق وهـــذا ن اآلداب واألخـــالق خـــروج عـــ فیـــه -2
  مخالف لقیم اإلسالم الرفیع.

 همنشأ القطیعة بیـنإن التعلیق ال یقتصر أثره على الزوجین فقط بل یتعدى إلى األسر بحیث ت -3
  بسبب ذلك. تولد العداوة والبغضاءتو 

یجعـــل المـــرأة أكثـــر حرمانهـــا مـــن المعاشـــرة، ألن هجـــر المـــرأة و  للفاحشـــة اً طریقـــیعتبـــر التعلیـــق  -4
 بتفشـي وذلـك المجتمـع علـى تـدخل مفسـدةوهـذا بـدوره یعتبـر  اهللا عرضـة للوقـوع فـي مـا حـرم

 رغباتهـا إشـباع دون لهـا زوجهـا وتـرك بسـبب تعلیقهـا، للفاحشـة؛ ارتكـاب المـرأة جـراء الرذیلـة،
  .الطاهرات المؤمنات من رحم اهللا من إال وشهواتها،

فهـو منـاف للفطـرة ، مخالفـًا لألصـول الشـرعیة بـنص الكتـاب والسـنة  التعلیـق ى كـونعالوة عل -5
التـــي فطـــر اهللا النـــاس علیهـــا أحـــرارًا بحـــدود مـــا شـــرعه اهللا لهـــم والتعلیـــق یســـلب المـــرأة حریتهـــا 

أن تموت أو یموت هو  الزوجیة الشرعیة بل ویسلبها التصرف في ذاتها وتبقى مكبلة في قیود
 ن وهو أحكم الحاكمین.وعند اهللا یختصما

 اجتماع أن عاقل ذي كل یخفى على ال فإنه لتعلیق،ا على المترتبة لمفاسدل العرض هذا بعد
  وٕان كان بسبب یعود إلیها. تلك المفاسد دلیل على مدى حرمة تعلیق الزوجة

  
ؤال یعرض نفسه للسو  اهللا في زوجته وال یتركها معلقة فیبوء بإثمه وٕاثمها يفعلى كل زوج أن یتق

  .یسأل المرء عن كل ما فعل وینظر ما قدمت یداه یوم

  

  

  
  

                                                 
  : النشوز وأحكامه ،هیئة كبار العلماء) 1(

  

 http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-32-6231.htm.  

http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-32-6231.htm
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  املبحث الثاين
  األسباب املؤدية للتعليق 

تعتبــر أســباب التعلیــق كثیــرة ومتعــددة وذلــك نظــرًا لوجــود عــدد كبیــر مــن العوامــل المتداخلــة 
ل والمختلفــة فقــد یصــعب حصــر تلــك األســباب، فــالتعلیق ال یــرتبط بســبب واحــد إنمــا ینــتج مــن خــال

عوامــل عدیــدة ومتداخلــة متصــلة بوظــائف الحیــاة األســریة، فهــذه األســباب تختلــف نســبیًا مــن مجتمــع 
  آلخر، ومن أسرة ألخرى بحسب تبیانها الدیني والثقافي واالجتماعي واالقتصادي.

ففي هذا المبحث سأتحدث عن األسباب المؤدیة للتعلیق والتي قد تكون ذاتیة ترجع إلى كال 
دهما، وقــد تكــون عوامــل خارجیــة دفعــت الــزوجین إلــى فعــل ذلــك، ومــن خــالل لقــائي الــزوجین أو أحــ

  :)1(فقد خلصت إلى بعض تلك األسباب ومنها ما یلي  ببعض النساء المعلقات

  :  أوًال: األسباب الذاتیة التي ترجع إلى الزوجین
  :ویمكن تقسیمها إلى أسباب مالیة ونفسیة وتراكمیة، وذلك على النحو التالي 

  ومن أمثلة ذلك: سباب مالیة:أ  - أ
هناك من األزواج من یرفض طالق زوجته وٕان كانت : طمع الزوج في راتب الزوجة أو إرثها -

في راتب الزوجة والذي یعتبر بالنسبة له مـورد مـالي یأتیـه بغیـر  العشرة بینهما مستحیلة طمعاً 
  .مجهود

     ســقط حقوقهــا التــي فــي ذمتــهمقابــل الطــالق عوضــًا أو ت الضــغط علــى الزوجــة حتــى تــدفع لــه -
   . كالنفقة ومؤخر الصداق أو التنازل عن حضانة األوالد

َوإِْن َأَرْدُتــُم اْســتِْبَداَل َزْوٍج َمَكــاَن َزْوٍج َوآَتْيــُتْم (یقــول فــي محكــم تنزیلــه :  Iن اهللا أمــع 
َتانـًا َوإِْثـًام ُمبِينـًا ، َوَكْيـَف َتْأُخُذوَنـُه َوَقـْد إِْحَداُهنَّ ِقنَْطارًا َفال َتْأُخُذوا ِمنُْه َشْيئًا َأَتْأُخُذوَنـُه ُهبْ 

  .)2()َأْفَىض َبْعُضُكْم إَِىل َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمنُْكْم ِميَثاقًا َغلِيظاً 

مـن  اهللا تعالى الزوج أن یأخذ مما أتى المـرأة ينهإن اآلیة واضحة الداللة على وجه الداللة: 
لشارع عن أخذ الصداق الذي أعطاه لها فیكون من بـاب ، فإذا نهاه ا)3(إن أراد طالقها صداق

  أولى نهیه عن أخذ راتبها أو إرثها الذي یعتبر حقًا خالصًا لها.
                                                 

م ، وفي الجامعة اإلسالمیة بغزة وفي 2013-3-18) قمت بإجراء هذه المقابالت في مركز شؤون المرأة بتاریخ 1(
  م.2013-6-5محكمة السرایا الشرعیة بغزة بتاریخ 

  ).21- 20) سورة النساء: اآلیة ((2
 ). 1/240) ابن العربي: أحكام القرآن ( 3(
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  ومن أمثلة ذلك:أسباب نفسیة:  -ب

قــد تنفــر الزوجــة مــن زوجهــا و ال تســتطیع االنتقــام مــن الزوجــة وٕالحــاق الضــرر واألذى بهــا:  -
فیعلقهـا هانـة لـه إمنـه  ن فـي طلبهـا للطـالقأ الزوج رىیف العیش معه فتطلب الطالق أو الخلع

  انتقامًا أو لكونه ال یتحمل رؤیتها مع رجل آخر إذا طلقها.

: كحب السیطرة وبسط النفوذ على الـزوج وتهـوى النكـد والهـم سوء الطبع المتأصل في الزوجة -
  . لیقهاالذي هو عین تع إن طال والغم وهذا قد یؤدي إلى إعراض الزوج عنها وهجرها

ورفضها التنازل عن صـداقها أو دفـع  تعنت الزوجة وتمردها دون سبب وجیه ومبرر مقبول: -
  عوض للزوج مقابل طالقها.

  أسباب تراكمیة: -ج

تعلیـق الـزوج  وذلك نتیجة تكرار المشكالت الزوجیـة، وعـدم حلهـا أول بـأول، فبالتـالي تـؤدي إلـى
المشــكالت وقـد یكـون الــزوج، وربمـا الزوجــان  وقـد تكــون الزوجـة هـي الســبب فـي تكـرار ،لزوجتـه

  .مشتركان في تكرار األخطاء
  

  ثانیًا: األسباب التي ترجع إلى غیر الزوجین (عوامل خارجیة ساعدت على التعلیق):
یعـیش قطـاع غـزة بسـبب الحصـار واقـع اقتصـادي صـعب الـذي الظـروف االقتصـادیة الصـعبة:  -

إلـى السـكن ضـطر الزوجـان تلـك الظـروف الصـعبة یؤثر بشكل كبیر على الحیـاة الزوجیـة وقـد ی
مع العائلة واالعتمـاد علـیهم فـي جمیـع أمـور الحیـاة الزوجیـة ممـا یـؤدي فـي النهایـة إلـى حـدوث 

  الخالفات المؤدیة إلى التعلیق.
ــد: - كــل مجتمــع یحتــوي علــى أســر صــغیرة ومتوســطة وكبیــرة، وقبائــل  اخــتالف العــادات والتقالی

أ تركیبـات سـكانیة منسـجمة حینـًا ومختلفـة أحیانـًا أخـرى، ولـذلك تنشـوتجمعات قرویة أو مدنیـة و 
 .تصادم هذه الثقافات واختالف الطبقات االجتماعیةاالختالفات بین الزوجین نتیجة 

یظن بعض اآلباء واألمهات أن دوره التربوي أو  التوجیهي لآلباء واألمهات : غیاب الدور -
ناهیك عن بعض التوجیهات الخاطئة التي تهدم أو ابنته،  التوجیهي ینتهي بزواج ابنه أو

الطرفین على مشاكسة اآلخر، خالفًا لما أمرنا به دیننا من توجیه النصح  تدمر، وتحرض أحد
   .منهج اإلسالم وشرعته وفق

فالدولــة مسـئولة عـن ازدیــاد ظـاهرة التعلیــق إذ أن عـدم وجــود قـوانین تحــد مـن ظــاهرة التعلیـق:  -
مـــن یعلـــق زوجتـــه ویتركهـــا أســـیرة القفـــص الزوجـــي تنتظـــر مـــن یطلـــق  عـــدم وجـــود قـــوانین یـــردع

  .یسهم في زیادة هذه الظاهرة سراحها ویفك أسرها
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آباء یرفضون طالق بناتهم ویذرونهن معلقات خوفًا هناك  رفض اآلباء لفكرة بقاء االبنة مطلقة: -
التـراب، رافضـین  المجتمـع، ویمـرغ أنـوفهم فـي فـي  حیث یعتقدون أنـه یحـط مـن قـدرهم من العار

 ، أو إبقائهن، ومتردین سلوكیاً أزواج منحلین أخالقیاً  معاناة بناتهم مع  وقوعه ولو كانت النتیجة
   .)1( معلقات

  

  خالصة القول في األسباب المؤدیة للتعلیق:
من خالل األسباب السابقة الحظت أنهـا متعـدد ومتنوعـة تعـود علـى عـدة أمـور وأن األنانیـة 

وضــعف القــدرة علــى التعامــل مــع واقعیــة الحیــاة ومــع الجــنس اآلخــر، أنهــا  ســؤولیةوالهــروب مــن الم
  عوامل تسهم في حدوث التعلیق.

وال بد من التذكیر بأن تعلیق الرجل المرأته بقصد اإلضرار بها ال یجوز بحـال مـن األحـوال 
 )2(علیـقحتى وٕان كانت هي السـبب فـي حـدوث ذلـك لمـا أسـلفت مـن األدلـة التـي تـدل علـى حرمـة الت

، فالزوجـة وٕان ألحقـت الضـرر بزوجهـا فـال یعـالج )3(الضرر ال یـزال بالضـرروعمًال بالقاعدة الفقهیة: 
  الزوج هذا الضرر بضرر آخر وهو الهجر والتعلیق.

   
  
  
  
  
  

                                                 
  : آباء یرفضون طالق بناتهم ویذرونهن معلقات خوفًا من العار قال بعنوان) م(1

http://www.alsharq.net.sa/2012/08/11/436820  .  
  ) من هذا البحث.24-20) انظر ص(2(
 ).1/86) السیوطي: األشباه والنظائر (3(

http://www.alsharq.net.sa/2012/08/11/436820
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  بحث الثالثامل
  حقوق وواجبات املرأة املعلقة

أن تبنى على المودة لقد نظم اإلسالم الحیاة الزوجیة نظامًا بدیعًا، وجعل األصل فیها 
والرحمة وحسن العشرة حتى وٕان وصلت إلى طریق مسدود فقد جعل الطالق بالمعروف هو األمر 
الذي یتعین المصیر إلیه عند استحالة العشرة بینهما، ونهى الزوج عن التعسف في استعمال حقه 

ر بالمرأة ویفضي في إیقاع الطالق وٕاساءة استخدامه أو التباطؤ في إیقاعه على نحو یلحق الضر 
  إلى تعلیقها.

إن تعلیق الزوجات واالمتناع عن أداء حقوقهن مخالف لحسن العشرة التي أمر بها 
األزواج، ولما كانت أسباب التعلیق خفیة بحیث تكون أمام القضاء على نحو وفي حقیقتها على 

ق دیانة وقضاء وحكم القضاء ال یغیر الحكم عند اهللا ، دفعني هذا إلى یبان الحقو  ،نحو آخر
  لیعرف كل شخص مسؤولیته وذلك على النحو التالي:

  أوًال: حقوق وواجبات المرأة المعلقة دیانة:
اتفق الفقهاء على أن هناك حقوق تثبت للزوجة بغض النظر عن كونها معلقة أم ال وبغض 

ا رغبت النظر عن سبب التعلیق ومكان اإلقامة إن كانت معلقة، ومن هذه الحقوق حق الرضاع إذ
وأنها إذا تعینت لها  )3(إذا توافرت فیها شروط معینة )2(، وحقها في الحضانة)1(في إرضاع ولدها

، وثبوت التوارث بین الزوجین في حالة موت أحدهما وأن علیها أن تعتد عدة الوفاة )4(أجبرت علیها
  . أربع أشهر وعشرا في حال موت زوجها

یق وبحسب المكان التي تقیم فیه المرأة المعلقة ولكن هناك حقوق تختلف بحسب سبب التعل
  دًا وذلك على النحو التالي:وهذه الحقوق هي النفقة والمسكن والقسم إن كان الزوج معدِّ 

  
                                                 

ابن ، )3/445)، األنصاري: أسنى المطالب (2/526الدسوقي: لحاشیة ()، 4/40بدائع الصنائع () الكاساني: 1(
  ).8/249قدامة: المغني (

: التنبیه الشیرازي، )2/624في في فقه أهل المدینة المالكي (: الكا)، النمري3/46) الزیلعي: تبیین الحقائق (2(
 ) .9/416: اإلنصاف ()، المرداوي1/211(

: البلوغ والعقل والحریة  واإلسالم والقدرة على تربیة المحضون وحفظه ورعایة شونه  وأن الحضانة هي) شروط 3(
تكون الحاضنة أمینة على أخالق المحضون وأن ال تقیم بالولد في بیت یتضرر به فإذا أخلت بتلك الشروط 

  .)326-325(لطالق في اإلسالم سقط حقها في الحضانة . انظر: بدران أبو العینین بدران : أحكام الزواج وا
 ) .329: أحكام الزواج والطالق في اإلسالم () بدران أبو العینین بدران4(
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   أوًال : إذا كان التعلیق بسبب المرأة :

  وهذا له حاالن: أحدهما ترك اإلقامة في بیت الزوجیة، واألخرى اإلقامة في بیت الزوجیة.
كأن تقیم في بیت أهلها مثًال : فحكمها حكم الناشز  ترك اإلقامة في بیت الزوجیة األولى:الحالة 

  ولقد اختلف الفقهاء في ثبوت النفقة للناشز على قولین:
 والشافعیة المشهور عندهم في والمالكیة الحنفیة من)1(جمهور الفقهاء: ذهب القول األول

  . ، إلى سقوط تلك الحقوق عنهاوالحنابلة

  )2(، إلى عدم سقوط تلك الحقوق.المالكیةمن  الَحَكم بن عتیبةو، الظاهریة : ذهبقول الثانيال

  سبب الخالف: 

  یرجع سبب اختالفهم في المسألة إلى:

ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن « rن عموم قوله أمعارضة العموم للمفهوم، وذلك  -1
ن النفقة هي في أوالمفهوم من في ذلك سواء،  ن الناشز، وغیر الناشزأیقتضي  )3(»بالمعروف

  .نفقة للناشز ن الأاالستمتاع یوجب  مقابل

  فمن أخذ بالعموم قال بعدم سقوط النفقة على الناشز، ومن أخذ بالمفهوم قال بسقوط النفقة عنها. 
اختالفهم في استحقاق النفقة: فالنفقة حق یقابل واجب فهم یختلفون في هذا الواجب الذي یقابله  -2

  هذا الحق.
  :األدلة

  أوًال: أدلة أصحاب القول األول:
  واستدلوا على ذلك من الكتاب والمعقول وذلك على النحو التالي:

  أوًال: الكتاب:

ُبوُهنَّ َفإِْن ( :Iقوله   - 1 اُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِيف اْملََضاِجِع َواْرضِ ِيت َختَ َوالالَّ
ا َكبًِرياَأَطْعنَُكْم َفَال َتْبُغوا   .)4()َعَلْيِهنَّ َسبِيًال إِنَّ اهللاََّ َكاَن َعلِي 

                                                 
بن ، ا)4/425الشربیني: مغني المحتاج (، )3/546)، علیش: منح الجلیل (4/19) الكاساني: بدائع الصنائع  (1(

  .)9/246قدامة: الشرح الكبیر ( 
  ).9/113ابن حزم: المحلى باآلثار ( ) ،3/546) علیش: منح الجلیل (2(
  ).1218) ، ح2/886، (- صلى اهللا علیه وسلم- ) أخرجه مسلم في صحیحه: (كتاب/ الحج ، باب/حجة الني 3(
  ). 34) سورة النساء: اآلیة ( 4(
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  وجه الداللة:

إن اهللا عز وجل منع الناشز من حظها في الصحبة، فدل ذلك على أنها تمنع كفایتها في 
  )1(النفقة بطریق األولى.

  .)2()َوَقْرَن ِيف ُبُيوتُِكنَّ (: Iقوله   - 2

  وجه الداللة:    

أن تقر في بیتها وال تخرج منه إال بإذن زوجها أو بعذر شرعي وٕان كان أن األصل في المرأة 
  لكن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب. rالخطاب في اآلیة لنساء النبي 

فقد دخل  rمعنى هذه اآلیة األمر بلزوم البیت وٕان كان الخطاب لنساء النبي "  قال القرطبي:
یخص جمیع النساء كیف والشریعة طافحة بلزوم غیرهن فیه بالمعنى هذا لو لم یرد دلیل 

  )3(النساء بیوتهن واالنكفاف عن الخروج منها إال لضرورة ".
   المعقول:ثانیًا: 

  واستدلوا على ذلك من وجهین:
أن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكینها بدلیل أنها ال تجب قبل تسلیمها إلیه وٕاذا منعها  الوجه األول:

  )4(لفوات التسلیم. ه التمكین فإذا منعته التمكین كان له منعها من النفقةالنفقة كان لها منع
بإذنه مقصد من ال تخرج منه إال أن حق استمتاع الزوج بها، وبقاءها في البیت  الوجه الثاني:

مقاصد الزواج، فإذا خرجت دون إذن زوجها فإنها تكون قد أخّلت بأسس الحیاة 
، وأضرت بالعالقة بینهما فهي بذلك ظالمة زواجالزوجیة وعطلت مقصدًا من مقاصد ال

  )5(.فتقابل حینئذ بسقوط النفقة
  ثانیًا: أدلة أصحاب القول الثاني:

  واستدلوا على ذلك من الكتاب والسنة والقیاس والمعقول وذلك على النحو التالي:

  

                                                 
 ).5/186السرخسي: المبسوط ()، 5/174القرطبي: الجامع ألحكام القرآن() 1(
 .)33) سورة األحزاب: من اآلیة (2(
 ).14/179) القرطبي: الجامع ألحكام القرآن (3(
 ).8/236) ابن قدامة: المغني (4(
  )،5/186) السرخسي: المبسوط (5(
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  الكتاب:أوًال: 

اُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ وَ (: Iقوله  ِيت َختَ ُبوُهنَّ َفإِْن َوالالَّ اْهُجُروُهنَّ ِيف املََْضاِجِع َواْرضِ
ا َكبًِريا   .)1()َأَطْعنَُكْم َفَال َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسبِيًال إِنَّ اهللاََّ َكاَن َعلِي 

  وجه الداللة:

 المضجع، في والهجر الحسنة، الموعظة إال الناشز على لیس أنه أخبر قد I اهللا أن
 حقها بمنعها بمعاقبتها القول فإن وبالتالي كسوتها، وال نفقتهاI  یسقط مول المبّرح، والضرب غیر

 إال للزوج ظلم فیه كان وٕانز والنشو  باطل، هوI  اهللا به یأذن لم الدین في شرع النفقة والكسوة في
 استثناء اهللا أراد ولو نص، بذلك یأتي أن إال لها، حق هو الذي ماله من منعها له یحل أنه ال
   .)2(ذلك من هللا حاش غیره، له یبینه حتى ذلك ما أغفلل الناشز

تخافون  والالتي( Iقوله في بالنشوز الخاصة األحكام من I اهللا ذكرهُ  ما بأن : ویناقش
 العموم، ظاهرها للنفقة الموجبة األدلة ألن لها؛ النفقة إیجاب عدم من یمنع ال اآلیة، )....نشوزهنّ 
 الزوجة احتباس وهو النفقة، شرعت أجله من الذي والمعنى مبالمفهو  معارض العموم هذا إال أن

 وهذا إلیه، الدواعي أو الجماع وهو بالنكاح، مقصوداً  انتفاعاً  الزوج به ینتفع احتباساً  لصالح الزوج،
 )3(.النفقة قحتست ال وبالتالي احتباسها، لعدم الناشز، في متحقق المعنى غیر

  : المطهرة السنة :اً یثان

  .)4(»ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف «: r  قوله

  وجه الداللة:

 وال من غیرها، ناشز یخص ولم الزوج، على النفقة وجوب في النساء كل عم قدr  اهللا رسول أن
 من حرمان الناشز وجه فما وبالتالي أمة، أمْ  كانت حرة یدخل، لم أم بها دخل كبیرة، وال صغیرة
  .)5(النفقة

                                                 
  ).34) سورة النساء: اآلیة (1(
  ).9/113) ابن حزم: المحلى (2(
  ) .4/425) ، الشربیني: مغني المحتاج (3/77) ابن رشد: بدایة المجتهد (3(
  من هذا البحث.) 29سبق تخریجه (ص:) 4(
  ).3/77) ابن رشد : بدایة المجتهد (5(
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  الل من وجهین:وأجیب على هذا االستد

ل قاI  ألنه وغیرها؛ الناشز بین النفقة وجوب في تْفِصل لم األدلة هذه أن ُیّسلم ال بأنه :األول
 ألن النفس؛ تسلیم إلى إشارة فیه وذلك ،)1()باملَْْعُروِف  َوكِْسَوُهتنَّ  ِرْزقُهنَّ  َلهُ  املَْولودِ  َوَعىل(

 )2(.تتصّور ال الوالدة بدونه

 حظها منعها قد اهللا ألن النص؛ بداللة خصصت فقد النصوص، هذه عموم على عالوة: الثانیة
 من النفقة من منعها على دلیل فهذا ،)3()َواْهُجُروُهنَّ ِيف املََْضاِجعِ ( I هبقول من الصحبة

   )4(.خاصة لها والنفقة لهما، حظ الصحبة ألن أولى؛ باب

  :ثالثًا: القیاس

  واستدلوا على ذلك من وجهین:

  )5(.ال یسقط مهرها فكذلك نفقتها الزوجة بأن نشوز : قالواولالوجه األ 

  ویجاب علیه من وجهین:

ن المهر مقابل الدخول بها ولو مرة واحدة وقد تم، أما النفقة فهي ألقیاسهم مع الفارق،  األول:
  .بها وقد انقطع بعدم التمكین عاالستمتامقابل استمرار الزوج ب

ف المهر التمكینه منها فإذا منعته كان له منع النفقة عنها بخ النفقة تجب في مقابل إن الثاني:
  فإنه یجب بمجرد العقد حتى لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة.

قاسوا عدم سقوط نفقة الناشز على عدم سقوط نفقة المریضة التي یتعذر وطؤها  الوجه الثاني:
  )6( والعلة الجامعة بینهما عدم الوطء.

 باإلضافة الناشزة، الفبخ دواعیه یمتنع لم جماعها امتنع وٕان المریضةأن  ب علیه:ویجا
  .كذلك لیس المرض بینما النشوز بإرادتها، أن إلى

                                                 
 ).233) سورة البقرة: من اآلیة (1(
 ).4/382) البابرتي: العنایة (2(
  ).34) سورة النساء: اآلیة (3(
 ) .5/186المبسوط ( ) السرخسي:4(
  ).8/236) ابن قدامة: المغني (5(
  ).9/114) ابن حزم: المحلى (6(



     أة المعلقة من الناحیة الشرعیة واالجتماعیةواقع المر 
 

 33  
 

  الفصل األول

  :المعقولرابعًا: 

   :واستدلوا على ذلك

ظلمها  أجل من حقها منعها في الناشز ظلم استحلوا أي الظلم، مقابل في الظلم استحلوا نهمبأ -1
  )1(ه.بعین الظلم وهذا حقه، منع في للزوج

  )2( .ولم یرد بذلك نصولیس كل ظالم یحل منعه من ماله إال أن یأتي بذلك نص،  -2
 عوض هو ما لمنع مقابل بحق، منع إنه بل ،ظلماً  لیس النفقة الزوجة منع إن :ویجاب علیهم

  .الثمن تسلُّم لعدم السلعة تسلیم یمنع كمن عنه،
  :الترجیح

 بسقوط القائلین الجمهور، برأي األخذ إلى أمیل فإنني ومناقشتها الفریقین أدلة عرض بعد
  وذلك لألسباب التالیة: ،معلقة المقیمة في غیر بیت الزوجیة بسبب نشوزهاال نفقة

  قوة أدلتهم وسالمتها من المعارضة في مجملها.  - 

ین ولم یوجد، فلم إن مبدأ الشریعة یقوم على المقابلة بین الحق والواجب، فالنفقة مقابل التمك  - 
  یجب ما في مقابله. 

  . تستحقُّ الزجر ال النفقة والعاصیةُ  هللا، معصیةُ  هو حقٍ  ألن نشوزها بغیر  - 

  .أعلمهللا او  ها فیتراجع عن تعلیقهاإلى رشدها وطاعتها لزوجقد یعیدها  النفقة عنها ه بسقوطأن  - 
  

  : الحالة الثانیة: اإلقامة في بیت الزوجیة
  اء هل تعد ناشزًا ال تستحق النفقة أم تعد غیر ناشز تستحق النفقة، على قولین:فقد اختلف الفقه

إلى اعتبارها ناشزًا ال نفقة المالكیة والشافعیة والحنابلة من  )3(ذهب جمهور الفقهاء القول األول:
  .لها

  إلى أنها ال تعتبر ناشزًا وتستحق النفقة. )4(الحنفیةذهب  القول الثاني:

  

                                                 
 ).9/250( ابن حزم: المحلى )1(
 ).9/114) المرجع السابق (2(
  ).9/246)، ابن قدامة: الشرح الكبیر(4/415)، الشربیني: مغني المحتاج (4/188) الحطاب: مواهب الجلیل(3(
 ).3/576ابن عابدین: رد المحتار ( ،)3/52الزیلعي: تبیین الحقائق( ،)4/382البابرتي: العنایة ( )4(
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  سبب الخالف:

هل هو االحتباس أم  سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها إلى في المسألة اختالفهمرجع ی
  التمكین التام.

احتباس الزوجة في منزل زوجها قال بعدم سقوط فمن یرى بأن سبب وجوب النفقة هو 
  النفقة علیها طالما أنها مقیمة في بیت زوجها حتى وٕان نشزت.

قال بسقوط نفقتها في التام من االستمتاع بها  ومن یرى أن سبب وجوب النفقة التمكین
  حالة نشوزها في بیت زوجها. 

  األدلة:
  :أوًال: أدلة أصحاب القول األول

  استدلوا على ذلك من القیاس والمعقول وذلك على النحو التالي:و 
  :أوًال: القیاس

بجامع قاسوا سقوط النفقة عنها على سقوط النفقة عن الناشز التي غادرت بیت الزوجیة 
  )1(النشوز واالمتناع عن الزوج في كٍل.

المظنة  تقومف الزوج، حق أداء مظنة البیت في وجودها یعتبر بأنه: ویمكن أن یجاب علیه
   .بیته في تكن لم إذا اً ناشز  تكون وبذلك ،)2(المئنة مقام

  :ثانیًا: المعقول
  واستدلوا على ذلك من عدة وجوه:

  )3(.مقابلھ في ما تستحق فلم العقد، في الواجب علیھا لتاما التسلیم تبذل لم الزوجة إن: الوجه األول
: ال یشترط لتحقق النشوز االمتناع الكلي عن الزوج، بل یكفي لذلك منع الزوج من الوجه الثاني

  )4(الوطء أو دواعیه.
 الوصول یستطیع ال الزوج أن من أكثر الزوجة من عصیان أو نشوز هناك أنه لیس :الوجه الثالث

  .)5(إال بإكراهها الحق هذا إلى
                                                 

  ). 8/236) ابن قدامة: المغني (1(
وكل شيء دل  المئنة عالمة الشيء وموضعه والخلیق والجدیر، یقال إن قصر الخطبة مئنة من فقه الرجل )2(

  ).2/852على شيء فهو مئنة له. انظر: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة: المعجم الوسیط (
  ).8/236(ابن قدامة: المغني  )3(
 ). 1/443) الحصني: كفایة األخیار (4(
  ).196حقوق الزوجة في الفقه اإلسالمي () محمد سلیم: 5(
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هناك إذا لم یمكن  وبالتالي تسقط النفقةعته من الوطء الذي هو عوض النفقة، أنها من الوجه الرابع:
  )1(تمكین.

  

  :ثانیًا: أدلة أصحاب القول الثاني

   :استدلوا على ذلك من المعقول من عدة وجوهو 

  )2(.الزوج منزل يف َلوجودها قائماً  مازال االحتباس إن :الوجه األول

  )3(الزوج قادر على تحصیل المقصود منها طوعًا أو كرهًا، فال تعد ناشزة. :الوجه الثاني

  )4(.نفقتها على لتتحصل مسارها یحِرف قد علیها اإلنفاق عدم إن :الوجه الثالث

  الرأي الراجح:
  یلي: ما ترجیح إلى أمیلبعد ذكر أدلة كل من الفریقین فإنني 

ألن التعلیق كان نتیجة ال یلحق على الزوج إثم بعدم اإلنفاق علیها  دینیةالناحیة المن 
  .اإلنفاقضرر و نشوز النشوزها فال نجمع على الزوج ضرر 

فیتعذر العمل به لصعوبة إثبات عدم التمكین وكون الزوجة  الناحیة القضائیةأما من 
  النفقة. موجودة في بیت الزوجیة فهذه أمارة على التمكین وعلیه یجب علیه

ولیس عدم اإلنفاق هو العالج الوحید لمعالجة نشوزها بل هناك وسائل أخرى یمكن أن 
  یتبعها الزوج لمعالجة نشوزها وٕاذا لم یصلح معها ذلك فالحل إما بالخلع أو الطالق ولیس بالتعلیق.

   إذا كان التعلیق بسبب یعود إلى الزوج : ثانیًا:

  ت مقیمة في بیت الزوجیة أو غادرته.فال یسقط حقها في النفقة سواء كان

  ویستدل على ذلك من الكتاب والمعقول وذلك على النحو التالي:

  :الكتاب: أوالً 

  )5()يٌح بِإِْحَسانٍ َفإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْرسِ (: Iقوله  - 1

                                                 
  ).4/188) الحطاب: مواهب الجلیل (1(
  ). 4/382) البابرتي: العنایة ( 2(
  .)3/577ابن عابدین: رد المحتار ( ،)3/52)، الزیلعي: تبیین الحقائق(4/382البابرتي: العنایة ( )3(
  ).204) جاسر العاصي: نفقة الزوجة في الفقه اإلسالمي (4(
 ).229ورة البقرة: من اآلیة () س5(
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 مع الزوجة إمساك عند أثره وعظیم الضرر بالغ على واضحة داللة ةاآلی تدل وجه الداللة:
 نعوامت أمسكها فإن بالمعروف، اإلمساك من به اهللا أمر ما مع مما یتنافى علیها اإلنفاق عدم
  )1(.عنه رعاالش نهى مماوهو  بها، كان مضاراً  اإلنفاق عن

  .)2()َفإِْن َأَطْعنَُكْم َفَال َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسبِيًال (: Iقوله  - 2

تدل اآلیة بمفهومها أن الزوجة إذا أطاعت زوجها فال یحل للزوج أن ینشز علیها وجه الداللة: 
   )3(ویعلقها ویمتنع عن اإلنفاق علیها وٕاال كان باغیًا ظالمًا.

  :المعقولثانیًا: 

 ویستدل على ذلك من عدة وجوه:

إذا أضر الزوج زوجته ودفعها إلى ترك المنزل فهذه حالة من الظلم وال یترتب على  ه األول:الوج
  الزوجة أثر في إسقاط حقوقها فتبقى حقوقها قائمة.

فال  العذر یبیح للمرأة الخروج من بیتهاو أكرهت على الخروج من بیته ظلمًا أنها  الوجه الثاني:
  .)4(تعتبر ناشزًا وال تسقط نفقتها

حقوق األزواج متقابلة والوفاء بالحق یترتب علیه الوفاء بالواجب واإلخالل بالحق  جه الثالث:الو 
 حق علیها له كان ونفقتها مهرها لزوجته الزوج دفع فإذا یترتب علیه اإلخالل بالواجب.

  .وال تعتبر ناشزاً  نفسها من ُتمكنه أن علیها له فلیس بذلك أخل إذا وأما االستمتاع،

ال  -كإلحاق الضرر بها- اتفاق الفقهاء على أن خروج الزوجة من منزل زوجها بحق ابع:الوجه الر 
 بسبب یعود إلیه یعتبر ضرر لزوجته وتعلیق الزوج ولو لم یأذن الزوج به،)5(یعد نشوزاً 

                                                 
  ).1/453الجصاص: أحكام القرآن () 1(
  ).34) سورة النساء: اآلیة (2(
  ).5/174القرطبي: الجامع ألحكام القرآن () 3(
 ).5/169)  الشربیني: مغني المحتاج (4(
مختصر  الخرشي: شرح )،5/174القرطبي: الجامع ألحكام القرآن ( )،3/576المختار ( : الدر) الحصكفي5(

)، البهوتي: كشاف 5/169، الشربیني: مغني المحتاج ()2/345الدردیر: الشرح الكبیر( )،4/191خلیل (
  ).5/186القناع (
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یكون حقها فإذا كانت مقیمة في بیت الزوجیة فكیف فلذا ال تسقط حقها في النفقة، 
  بالنفقة من باب أولى.

  

  نیًا: حقوق وواجبات المرأة المعلقة قضاء:ثا

لم یرد في قانون األحوال الشخصیة الفلسطیني نصوصًا واضحة صریحة بخصوص حقوق 
المرأة المعلقة ، إال أنه یمكن من خالل ذكر القوانین المتعلقة بحقوق الزوجة والقوانین المتعلقة 

  بالنشوز، استنباط حقوق المرأة المعلقة قضاء. 
  

  لحق النفقة:  بالنسبة

قد بین القانون الفلسطیني أن یجب على الزوج اإلنفاق على زوجته حتى ولو كانت مقیمة ف
) 161المادة ( في بیت أبیها ما لم یطالبها الزوج بالنقلة وتمتنع بغیر وجه حق وذلك ما ورد في

الزوج  ونصها:(تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو هي مقیمة في بیت أبیها ما لم یطالبها
  )1(بالنقلة وتمتنع بغیر حق).

 بیتن م تخرج ما لم لزوجها، العاصیة الزوجة نفقة یسقط أن القانون المذكور لم كما نجد
المادة  حیث ورد في نشوزها مدة نفَقتها سقطت شرعي حق وجه بغیر خرجت فإن ،الزوجیة

 یسقط شرعي وجه ربغی إذنه بال بیته من وخرجت زوجها خالفت التي وهي : (الناشزة)171(
 ناشزة تكون فال في بیته وهي بها االستمتاع منعته من وٕان... نشوزها مدة النفقة في حقها
  .)2(النفقة) لسقوط موجباً  نشوزاً 

:" إذا نشزت الزوجة وتركت دار زوجها وذهبت أو ونصها ) من حقوق العائلة 66مادة( وفي ال
تطلب نقلها إلى دار أخرى تسقط النفقة مدة  كانت الدار لها فمنعت زوجها من الدخول قبل أن

  )3(هذا النشوز.

والنشوز بحسب القانون هو صفة تطلق على المرأة التي تترك بیت الزوجیة بدون سبب 
مهرها المعجل، أما األسباب األخرى  هو عدم دفع الزوج لزوجته والمقصود بالسبب الشرعيشرعي 

ت الزوجیة كسوء المعاملة أو سوء خلق الزوج فلیست في نظر القانون لترك بی  التي تدفع الزوجة

                                                 
  ). 10/26) سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة ( 1(
  ) .10/28) المرجع السابق ( 2(
 ) .10/116المرجع السابق ( )3(
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من قانون األحوال  )214المادة (حیث جاء في  من األسباب التي یعول علیها في القضاء
(إذا لم یوف الزوج المرأة ما تعورف تعجیله من مهرها جاز لها الخروج الشخصیة الفلسطیني: 

): (إذا اشتكت  211المادة(، وفي )1(فقتها)من بیته بال إذنه وال تكون بذلك ناشزة وال تسقط ن
  .)2(المرأة نشوز زوجها وضربه إیاها ضربًا فاحشًا ولو بحق وثبت ذلك علیه بالبینة یعزر)

فهنا أعطى القانون الفلسطیني الزوج الحق في إقامة فإذا غادرت الزوجة بیت الزوجیة 
ه على زوجته أن تطیعه وأن تنقاد دعوى الطاعة الزوجیة على الزوجة والطلب من القضاء الحكم ل

  .األمر الذي یحرمها من طلب النفقة وفي حال تمنعها تصبح ناشزاً  ألحكام نكاحه،

  لألسباب التالیة: عادة إلى رفع دعوى بیت الطاعة ویلجأ األزواج

  إسقاط النفقة: -1

دعوى  فیقوم برفعقد یقدم الزوج على طلب الزوجة للطاعة بسبب إقدامها على طلب النفقة 
  بیت الطاعة ألنها إذا امتنعت اعتبرت ناشزًا وسقطت عنها النفقة.

  :اإلضرار بالزوجة -2

نه من المالحظ في معظم قضایا الطاعة لدى المحاكم الشرعیة هي باألساس دعاوى كیدیة أإذ 
  .ومعنویاً  مادیاً  إذالل الزوجة وٕالحاق الضرر بهاالقصد منها 

من قانون األحوال الشخصیة الفلسطیني التي  )207مادة (الوتستند دعوى بیت الطاعة على 
تبیح للزوج أن یمنع زوجته من الخروج من بیته بال إذنه إذا كان قد أوفاها مهرها المعجل و 

(تجبر  قانون حقوق العائلة ونصها:من  )40المادة (، وكذلك )3( )إذا كان مسكنه (شرعیاً 
،  )4(في دار زوجها التي هي مسكن شرعي) الزوجة بعد قبض المهر المعجل على اإلقامة

تنص على أن تجبر المرأة على اإلقامة في بیت زوجها الذي یختاره هو هذه المادة ویالحظ أن 
 من قانون أصول المحاكمات الشرعیة )219( بعد أن تقبض المعجل من مهرها، إال أن المادة

بل تؤمر الزوجة وال تجبر  براً على أن الحكم الذي یصدر ضد الزوجة ال یجوز تنفیذه ج تدل
تنفیذ األحكام المتعلقة باألحوال الشخصیة یكون قهرا عدا  (ونصها:  على دخول الزوجیة

سقط عنها النفقة ولكي فت )5(.)حكم الطاعة ففي حالة امتناع الزوجة عن تنفیذه تعتبر ناشزاً 
                                                 

  ).10/35قوانین الفلسطینیة ( وعة السیسالم وآخرون: مجم )1(
  ).10/35) المرجع السابق ( 2(
  ).10/34) المرجع السابق ( 3(
  ).10/34) المرجع السابق ( 4(
  ).10/156(  المرجع السابق) 5(
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وجة حاضرة أم غائبة وسواء كانت الز ، قدم بطلبه إلى المحكمة بخصوص ذلكیسقطها الزوج یت
  . تقوم المحكمة بإصدار الحكم في الحالتین

  وقف الشریعة اإلسالمیة من بیت الطاعة:م
: Iاألصل في الشریعة المطهرة أن العشرة بین الزوجین تكون بالمعروف، لقول اهللا 

وُهنَّ بِاملَْْعُروِف ( نَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيهِ (وقوله سبحانه: ، )1()َوَعاِرشُ طلب و  ،)2()نَّ بِاملَْْعُروِف َوَهلُ
لكرامة اإلنسانیَّة، وبه إضرار ل ومؤذ المعاشرة بالمعروف الزوجة في بیت الطاعة یتنافى مع

بالزوجة؛ حیث ُیسكنها في مسكن ال یتناسب مع آدمیَِّتَها وُیْكِرُهَها على المعیشة؛ كما أنه یتنافى مع 
وُهنَّ لُِتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ َأْسكِنُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنْتُ (: Iقوله  ومع ، )3()ْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوَال ُتَضارُّ

يٌح بِإِْحَسانٍ (: Iقوله  َتاِن َفإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْرسِ ال یجوز أن َیْلَجَأ . وعلیه )4()الطََّالُق َمرَّ
  . الزوج إلیه إال في حال الضرورة

حوال الشخصیة الفلسطیني، وأما بالنسبة للحقوق التي هذا بالنسبة لحق النفقة في قانون األ
عما اتفق علیه  الفلسطینيقانون تثبت للزوجة بغض النظر عن حالتها ومكان إقامتها، فلم یختلف ال

إذا  )7(، وحقها في الحضانة)6(حیث أثبت حق الرضاع إذا رغبت في إرضاع ولدها )5(الفقهاء
، وثبوت التوارث بین الزوجین في )9(تعینت لها أجبرت علیهاوأنها إذا  )8(توافرت فیها شروط معینة

  حالة موت أحدهما وأن علیها أن تعتد عدة الوفاة أربع أشهر وعشرا في حال موت زوجها.
  

                                                 
  ). 19) سورة النساء: من اآلیة ( 1(
 ). 228) سورة البقرة: من اآلیة ( 2(
  ).6) سورة الطالق: اآلیة (3(
  ) . 229من اآلیة ( ) سورة البقرة : 4(
 ) من هذا البحث.28) انظر ص(5(
أجرة) انظر:  تطلب لم ما األجنبیة على ومقدمة العدة بعد ولدها بإرضاع أحق ): ( األم370) جاء في المادة (6(

  ) . 10/59مجموعة القوانین الفلسطینیة ( 
 إذا اجتمعت الفرقة وبعد الزوجیة قیام حال وتربیته الولد بحضانة أحق النسبیة ): (األم380) جاء في المادة (7(

  ) . 10/61الحضانة). انظر: مجموعة القوانین الفلسطینیة (  أهلیة شرائط فیها
): (یشترط أن تكون الحاضنة حرة بالغة عاقلة أمینة ال یضیع الولد عندها باشتغالها عنه 382) جاء في المادة (8(

 ) . 10/61) . انظر: مجموعة القوانین الفلسطینیة ( قادرة على تربیته وصیانته وأن ال تكون مرتدة 
 یوجد بأن لم لها تعینت إذا إال علیها تجبر فال الحضانة عن الحاضنة امتنعت ) : (إذا387) جاء في المادة (9(

تجبر). انظر: مجموعة القوانین  فحینئذ وامتنعت دونها من وجدت أو المحارم، من غیرها حاضنة للطفل
  ) . 10/62الفلسطینیة ( 
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  من خالل القوانین السابقة الذكر یمكن استنتاج ما یلي:

v إلیها أو بسبب  المعلقة المقیمة في بیت زوجها لها حق النفقة سواء كان التعلیق بسبب یعود
  یعود إلى زوجها.

v وطلبها زوجها لبیت الطاعة وكان قد أوفاها مهرها المعجل  المعلقة إذا غادرت بیت الزوجیة
  ووفر لها المسكن الشرعي، وامتنعت تعتبر ناشز ویسقط حقها في النفقة.

v  و سوء كسوء المعاملة ألم یعتبر القانون ترك المعلقة لبیت الزوجیة بسبب یعود إلى الزوج
بل إذا تركت المنزل  من األسباب التي یعول علیها في القضاء وتعلیق زوجته خلق الزوج

 تعتبر ناشز ویسقط حقها في النفقة.

v  للمعلقة حق في إرضاع ولدها إذا رغبت ذلك، وكذلك الحق في حضانته إذا توفرت فیها
  شروط الحضانة وأنها إذا تعینت أجبرت علیها.

v ن قانون األحوال الشخصیة الفلسطیني والشارع بخصوص نفقة المرأة یظهر وجه االختالف بی
المعلقة فیما إذا كان التعلیق بسبب من الزوج وغادرته فأثبتت الشریعة اإلسالمیة حق المعلقة 
في النفقة، بینما القانون اعتبر مغادرتها وعدم تلبیتها لبیت الطاعة إذا طلبها زوجها إلیه 

  فقة. نشوزًا یسقط حقها في الن
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  املبحث الرابع
  املشاكل اليت تواجهها الزوجة بسبب التعليق

  
 الحیض أو في في یطلقهاال أن  أمر الشارع الحكیم الزوج بأنه إذا أراد أن یطلق زوجته لقد

العدة  وأنه إذا فعل ذلك اعتبر آثمًا، وله مقصد عظیم من ذلك وهو عدم تطویلطهر قد مسها فیه 
  سنى لها الزواج مرة أخرى إذا أرادت ذلك.لیت علیها
وضع الزوجة في حالة  مفسدة كبرى وهيویفضي إلى  يمقصد التشریعهذا الالتعلیق یخالف لكن 

  فیترتب على تلك المفسدة مفاسد أخرى منها: الزواج وعدمه
v ا وتصریف أموره اكرامته وحفظ علیها النفقة یمكنه آخر شخص من الزواج عدم استطاعتها

  وضعها موقوف غیر مستقر فال هي زوجة وال هي مطلقة.ألن 
v اإلنسان.حقوق  بسطأ ضد هذاف معه العیش تطیق زوج ال مع مجبرة المرأة تعیش نأ  
v  وقد تحصل معلقة شبابها معظم تقضيف حصولها على الطالق قد تأخذ سنوات عدیدة،قضیة أن .

  .ة الزواج عندها مرة أخرىسن الیأس فتقل فرص على الطالق بعد أن ذبل شبابها وبلوغها
v الحرمان المادي والعاطفي وغیره، مما یجعل المرأة أكثر عرضة للوقوع في ما  معاناتها من

 حرم اهللا وفي المقابل فإن الزوج یكون قد تزوج بأخرى وأشبع تلك الحاجات.
v  :وكل تلك المفاسد السابقة تفضي إلى العدید من المشاكل منها 

   :أوًال: المشاكل النفسیة
قضیة الشعور بالفشل  منهاتعاني من آثار نفسیة كثیرة،  الزوجة سیجعل فإن التعلیق وبالتأكید  - 

المستقبل  والشعور بعدم القدرة على االستمرار في الحیاة الزوجیة، والشعور بالقلق من واإلحباط
 فسیة،ا النوعدم القدرة على مواجهة المجتمع، وانعكاسات هذه الضغوط المختلفة على صحته

أو ثالث، وترید الزواج مرة أخرى،  حتى إذا تم طالقها بعد سنتین ،باآلخرینعلى عالقاتها و 
باالستقاللیة ولدیها مشكالت نفسیة، وال تستطیع أن  فعندها ستكون امرأة محطمة ال تشعر

  .لتربیة أبنائها التربیة الصحیحة تنشئ أسرة بدیلة أو تتفرغ
عقدة نفسیة من أي رجل  خلقو  ،المجتمع حساس بالكراهیة والحقد علىیولد لدیها اإل والتعلیق قد  - 

إلي االنحراف بدافع االنتقام من هذا المجتمع الذي  أحیاناً  مما قد یؤدى بها ،في المجتمع
   )1(.خذلها فلم یعط لها حقها

                                                 
) عادل عامر: ثغرات القانون والضحایا األبریاء ، 1(

http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=762 . 

http://www.kadyonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=762


     أة المعلقة من الناحیة الشرعیة واالجتماعیةواقع المر 
 

 42  
 

  الفصل األول

   ثانیًا: المشاكل االجتماعیة:
ترمي فلذات كبدها  ل بناتهم لكن بشرط أنرفضها من قبل أهلها أو رفض أوالدها، فیقبل بعض األه   -

  )1(األطفال، أو لعدم انتسابهم إلیهم. لزوجها الظالم، وذلك إما لعدم قدرة أهلها على اإلنفاق على

نظرة المجتمع إلى المرأة المعلقة نظرة رحمة وشفقة دون محاولة  والذي یزید األمر سوءًا هو   - 
 حق تستطیع تحصیل ال مهمشة جهة هي نمف عصیب تمر بوقت المعلقةف لحل مشكلتها

السبب ا أنه أو "شيء "ال أنها على إلیها ینظر ن المجتمعأ ومن جهة أخرى إیاه، اهللا أعطاها
  )2(.عائلتها ومستقبل الزوجیة حیاتها تدمیر في

ة ناحیة معاناتها النفسی إن تعلیق المرأة ال یؤثر علیها فقط، بل یمتد التأثیر على األبناء، فمن   - 
هجر الزوج لها، وعدم وجود من یتكفل  والجسدیة، ومن ناحیة أخرى معاناة أبناءها، نتیجة

  .ومسؤولیاتها االجتماعیة اهأدوار  تداخلوهذا یؤدي إلى  المسؤولیات تحمل في یساعدو  برعایتهم

  ثالثًا: المشاكل االقتصادیة:
لتحصل على  داد المهر لزوجها؛عندما تتعلق قضیة المعلقة بعجز المرأة عن س كثرة الدیون:   - 

قصارى جهدها لتأمین  الطالق مما یعرضها لالستغالل واالستنزاف، فإما أن تستدین وتبذل
وطئة سجن ال باب له وال مفتاح،  المبلغ المطلوب من زوجها لیطلقها، وٕاما أن تبقى تحت

  )3(.ما یجعلها تتأمل أن تشرع أبوابه أمامها یوماً 

لتي تواجهها المعلقة إذا كانت معسرة المبالغ الهائلة التي ستدفعها إلى كذلك من المشاكل ا  - 
المحامین حتى یدافعوا عن قضیتها ویحصلوا لها على الطالق، وهذه القضایا تطول في 

  المحاكم وتستغرق سنوات عدیدة فتزداد النفقات تبعًا لذلك.

 عن كالتنازل لها اهللا فرضها التي حقوقها عن التنازل الحاالت على من كثیر في المرأة وُترغم  - 
 أو، صداقها مؤخر عن التنازل أو الطالق، على كشرط للحصول أبنائها حضانة في حقها

                                                 
  موقع صید الفوائد ) بدر همیسة: الزوجة المعلقة ، 1(

http://www.saaid.net/Doat/hamesabadr/173.htm  .  
 1434 اآلخر ربیع 22 ) حرائر فلسطین ، صحیفة دوریة تصدر عن وزارة شؤون المرأة ، العدد األول ، األحد2(

  .  2013آذار  /مارس 3 ه
 28 نشرت هذه المادة في موقع لها أون الین فى نوان : المرأة المعلقة.. إلى متى تبقى قضیتها معلقة؟) مقال بع3(

  ،  2011 –دیسمبر  - 24 هـ الموافق 1433 -محرم  -
http://www.lahaonline.com/index2.php?option=content&task=view&id=39833&sectionid

=1&Fprint=1  .  

http://www.saaid.net/Doat/hamesabadr/173.htm
http://www.lahaonline.com/index2.php?option=content&task=view&id=39833&sectionid
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 َزْوٍج  َمَكانَ  َزْوٍج  اْستِْبَداَل  َأَرْدُتمْ  َوإِنْ  (:Iلقوله مخالف وهذا . مهر من لها ُدفع ما ستردادا
َتاناً  َأَتْأُخُذوَنهُ  َشْيئاً  ِمنْهُ  ُذواَتْأُخ  ِقنَطارًا َفال إِْحَداُهنَّ  َوآَتْيُتمْ    .)1() ُمبِيناً  َوإِْثامً  ُهبْ

من  الزوج أن یأخذ مما أتى المرأة Iاهللا  ينهإن اآلیة واضحة الداللة على وجه الداللة: 
    )2(فإن هذا یعتبر حقًا خالصًا لها. إن أراد طالقها صداق

من الزوجین في الفصل الثالث بإذنه  التي یواجهها كل المشاكل القانونیةوسأتحدث عن 
  تعالى.

  

  
  
  
  
  

                                                 
  ).20) سورة النساء: اآلیة (1(
 ). 1/240) ابن العربي: أحكام القرآن ( 2(
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  الفصل الثاني
التشريعات القانونية للتفريق 
  بسبب الضرر من التعليق

    
  ویشتمل على ثالثة مباحث:

 المعمـــــول بهـــــا فـــــي المحـــــاكم القـــــوانین :المبحـــــث األول
  الشرعیة في قطاع غزة.

 بب الضـررإجراءات قضـایا التفریـق بسـ :المبحث الثاني
  من التعلیق.

ـــــث المبحـــــث  إحصـــــاءات بالقضـــــایا التـــــي رفعـــــت :الثال
  للمحاكم بسبب الضررمن التعلیق.
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 املبحث األول
 القوانني املعمول ا يف احملاكم الشرعية يف قطاع غزة

الزوجین بالمعاشرة  I اهللا ُشرع عقد الزواج لیكون على سبیل الدوام والبقاء، وأمر
لزوجیة بینهما صالحة للبقاء ولتثمر ثمرتها من بالمعروف وجعل بینهم المودة والرحمة لتكون ا

إال أنه في بعض األحوال قد تتعرض الحیاة الزوجیة ألمور تجعلها في شقاء وتنافر وتناحر  الذریة،
 هماالطالق بین I ومن ثم فقد شرع اهللا مستمر بین الزوجین وینتفي بذلك المودة والرحمة بینهما،

قصورة على الحاالت التي ال یمكن فیها للزوجین أو أحدهما إال أنه ضیق دائرته وجعل اإلباحة م
فإن كان الزوج هو الذي یرید التخلص من الزوجیة فله أن یطلق زوجته ، على األقل إقامة حدود اهللا

أما إذا كانت الزوجة هي التي ترید التخلص من ، في أي وقت یشاء دون توقف على رضاها
تستطیع ذلك إال عن طریق التقاضي ما دام الزوج لم یفوضها الزوجیة التي ال خیر فیها فإنها ال 

في إیقاع الطالق ومن ثم یتعین علیها حال عدم رغبتها في استمرار الزوجیة أن ترفع أمرها إلى 
  القاضي لیقوم بتطلیقها على زوجها إذا توافرت أسباب التفریق وأثبتتها الزوجة أمام المحكمة.

یكون بطلقة واحدة بائنة بینونة صغري ما عدا التفریق  وكل حكم بالتفریق بین الزوجین
لعدم اإلنفاق فیكون بطلقة رجعیة إذا كان بعد الدخول أما قبل الدخول فتكون الطلقة بائنة بینونة 

  صغرى. 

إذا تحقق لها سبب  )1(تستطیع الزوجة طلب التفریق الفلسطیني ووفقا لقانون حقوق العائلة
  القانون وهي: من األسباب الواردة في هذا

   : )2(التفریق لعدم اإلنفاق -1

یلزم حقوق العائلة: ( قانون ) من38جاء في المادة (حیث  زوجها على واجبة الزوجة نفقة
  مهر والنفقة بمجرد انعقاد النكاح عقدًا صحیحًا ویثبت بینهما حق لللزوجة على الزوج ا

جاز لها طلب هذه النفقة عن طریق  على زوجته اإلنفاق عن الزوج امتنع وٕاذا ،)3( )التوارث

                                                 
أحد  طلب أو الشارع، أمر على بناء ، مآالً  أو حاالً  القاضي بحكم النكاح عقدة التفریق القضائي هو "حلُّ  (1)

  ).6الزوجین". انظر: عدنان النجار: التفریق القضائي بین الزوجین (
): 150عرف قانون األحوال الشخصیة الفلسطیني النفقة بأنها الطعام والكسوة والسكن حیث جاء في المادة ( (2)

(یجب على الزوج أن یعامل زوجته بالمعروف ویحسن عشرتها ویقوم على نفقتها وهي تشمل الطعام والكسوة 
  ).10/25والسكنى) انظر: سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة (

  ).10/112انظر: المرجع السابق ( (3)
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القضاء الشرعي الذي یفرض لها هذه النفقة على زوجها من تاریخ طلبها وتقدر بقدر حال 
مع جواز زیادتها أو إنقاصها حسب تبدل حال الزوج یسارًا  أو عسراً  الزوج ومقدرته المالیة یسراً 

  )1(ى التالي:) ونصهما عل60) و (59حسب ما جاء في المادتین ( أو إعساراً 

إذا امتنع الزوج الحاضر عن اإلنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة (): 59المادة (
فیقدر القاضي لها نفقة على حسب حال الزوج اعتبارًا من یوم الطلب ویأمر بدفعها لألیام 

  .)التي بعینها

  .) قطةالمدة التي تمر قبل طلبها تقدیر نفقة لها تكون نفقتها سا ( ):60المادة (

وٕاذا امتنع الزوج عن تنفیذ الحكم القضائي فیحق للزوجة طلب التفریق لعدم اإلنفاق  بعد ستة 
  . )2(أشهر من تاریخ حصولها على الحكم بالنفقة الزوجیة

    

   :)3( التفریق للعیب الجنسي (العنة) -2

 دون فقط للزوجة ثابتاً  الحق جعلت هذا غزة، قطاع في المطبقة الشخصیة األحوال قوانین
عیب یحول دون الدخول فیها وكان  أن المرأة إذا كانت خالیة من كل أوضحتالزوج، و 

لها الحق في التقدم للمحكمة من أجل تطلیقها بشرط أال ، یحول دون الدخول فیها بزوجها علة
تكون على علم بعیب زوجها قبل عقد الزواج، وأال تكون قد علمت بعیب زوجها بعد الزواج 

"حسب المادتین  فریقن ذلك ال یسقط حق الخیار بالتعنیًا، فإ ، أما إذا كان الزوجبه ورضیت
  )4(.) من قانون حقوق العائلة85) و (84(

، العنة أو العیب غیر قابل للزوال عل طلبها فورًا إذا كانت ویقوم القاضي بتطلیق الزوجة بناءً 
وأصرت الزوجة  فإذا استمرت العلة، الزوج لمدة سنة إن كانت قابلة للزوال یمهل القاضيأما 

من قانون  )86على الطالق ولم یرض الزوج، حینئذ یحكم القاضي بالتفریق. حسب المادة (
  والتي نصها: حقوق العائلة

                                                 
  .)10/115سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة(انظر:  (1)
  ) من هذا البحث.138: ص( )1( م) انظر الملحق16/2008تعمیم إداري صادر عن قاضي القضاة  رقم (  (2)
الذكر وٕالى هذا التعریف ذهب جمهور الفقهاء من  انتشار لعدم النساء معاشرة على القدرة العنة هي: عدم (3)

الحنفیة والشافعیة والحنابلة بینما عرفها المالكیة بأنها صغر الذكر بحیث ال یسمح باإلیالج . انظر: ابن 
) ، زكریا األنصاري : 2/278الكبیر ()، الدسوقي : حاشیة الدسوقي على الشرح 3/494عابدین: رد المختار(

  ).5/106)، البهوتي: كشاف القناع (3/176أسنى المطالب في شرح روضة الطالب (
  ).  10/117سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة (  (4)
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 یحكم بالتفریق للزوال، قابلة غیر العلة كانت فإن ینظر .....الزوجة القاضي راجعت إذا(
 من الواقعة،أو زمان من اعتباًرا سنة الزوج یمهل للزوال، قابلة كانت وٕان الحال، في بینهما
 كانت أو قلیلة مدة األجل أثناء الزوجین أحد مرض وٕاذا مریًضا، كان إن الزوج برء وقت
 ال الوجه هذا على تمر التي فالمدة الزوجة، غابت أو الدخول، من تمنع بصورة كثیرة

 في العلة تندفع لم فإذا حسب،ت الزوجة حیض وأیام الزوج غیبة لكن األجل، مدة تحسب من
 القاضي یحكم طلبها، على مصرة والزوجة بالطالق راضٍ  غیر الزوج المدة، وكان هذه

 الزوجة كانت فإن ینظر التقرب، ختامها في أو الواقعة بدء في ادعى الزوج فإذا بالتفریق
  )1( .)یمین بال قولها فالقول اً بكر  كانت وٕان مع الیمین، الزوج قول فالقول اً ثیب

  التفریق لجنون الزوج: -3

یؤجل القاضي ، وطلبت الزوجة من القاضي تطلیقها من زوجها، بعد عقد الزواج إذا جن الزوج
فإذا استمر جنون الزوج في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها یقوم ، التطلیق لمدة سنة

إذا جن الزوج ( اونصه من قانون حقوق العائلة  (88)القاضي بتطلیق الزوجة حسب المادة
بعد عقد النكاح وراجعت الزوجة القاضي طالبة تفریقها یؤجل القاضي التفریق لمدة سنة 

  )2().فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وكانت الزوجة مصرة یحكم القاضي بالتفریق

  التفریق لحبس الزوج : - 4  

 نهائًیا علیه حكومالم المحبوس (لزوجة: من قانون حقوق العائلة )96المادة ( جاء في
 من سنة مضي بعد القاضي إلى أن تطلب فأكثر، سنین ثالث مدة للحریة مقیدة بعقوبة
 تطلیقها وللقاضي منه اإلنفاق مال تستطیع له كان ولو للضرر، بائًنا؛ علیه التطلیق حبسه
  )3(بائنة).  طلقة علیه

   : التفریق لغیاب الزوج -5

منطقة سكناه جاز للزوجة أن تطلب من القاضي دون عذر شرعي خارج  إذا غاب الزوج
حسب  سنة فأكثر حتى ولو كان له مال تنفق منه، إذا تضررت من بعده عنها بائناً  هاقتطلی

 مقبول، عذر بال فأكثر سنة الزوج غاب (إذا ونصها: حقوق العائلة ) من قانون94المادة (

                                                 
  )10/11عة القوانین الفلسطینیة ( سیسالم وآخرون: مجمو  (1)
  ).  10/118(  المرجع السابق (2)
  ).10/119مرجع السابق (ال (3)
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 له كان ولو عنها بعده مع رتتضر  إذا بائًنا؛ تطلیقها إلى القاضي تطلب أن لزوجته جاز
  . )1( منه). اإلنفاق تستطیع مال

سیتم  یحذره فیها بأنه فإن القاضي یعطیه مهلة، ى الزوج الغائبأمكن وصول الرسائل إلإذا ف
 یقدم فإذا انتهت المدة ولمأو یطلقها،  ینقلها إلیهأو  إذا لم یحضر لإلقامة معها تطلیق زوجته

) من 95حسب المادة (،  القاضي بتطلیق الزوجة بطلقة بائنةیقوم ، الزوج أي عذر مقبول
 أجال، القاضي له ضرب الغائب إلى الرسائل وصول أمكن (إن ونصها: قانون حقوق العائلة

 فإذا یطلقها أو إلیه ینقلها أو معها، لإلقامة یحضر لم إن علیه یطلقها إلیه بأنه وأعذر
 یمكن لم وٕان بائنة، بتطلیقة بینهما القاضي فرق ،عذراً  یفعل ولم یبدِ  ولم األجل انقضى
  .)2(أجل) وضرب إعذار بال علیه طلقها القاضي الغائب إلى الرسائل وصول

   التفریق للضرر -6

  :ضرر وهذا النوع من الفرقة هو الذي سنتحدث عنه بالتفصیل باعتبار أن التعلیق    

لزوجة إضرار الزوج بها بما ال إذا ادعت ا): (97جاء في قانون حقوق العائلة في المادة (
یستطاع معه دوام العشرة بین أمثالهما یجوز لها أن تطلب من القاضي التفریق وحینئذ 

فإذا رفض الطلب ثم  .یطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن اإلصالح بینهما
بالمواد تكررت الشكوى ولم یثبت الضرر، بعث القاضي حكمین وقضى على الوجه المبین 

)98  ،99  ،100  ،101  ،102( )3( ( )4(.  

  وسأقوم بتحلیل هذه المادة بعد تقسیمها إلى شقین:    
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما ال یستطاع معه دوام العشرة بین أمثالهما  الشق األول:

ثبت الضرر وعجز یجوز لها أن تطلب من القاضي التفریق وحینئذ یطلقها القاضي طلقة بائنة إذا 
  .عن اإلصالح بینهما

فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم یثبت الضرر، بعث القاضي حكمین الشق الثاني: 
  ).102،  101،  100،  99،  98وقضى على الوجه المبین بالمواد (

  

  
                                                 

  ).10/119عة القوانین الفلسطینیة ( سیسالم وآخرون: مجمو  (1)
  المرجع السابق. (2)
  سیتم ذكر هذه المواد بالتفصیل مع شرحها عند التحدث عن الحكمین الحقًا. (3)
  ).10/119سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة ( (4)
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  أوًال: تحلیل الشق األول من المادة :

  نالحظ من خالل النص ما یلي:
   تعریف الضرر وماهیته : ×

بوصفه بأنه ال یستطاع معه دوام  )97(للضرر واكتفت المادة  محدداً  لم یورد القانون تعریفاً  - 
  مبادئوما استقرت علیه من  المحاكم الشرعیةالعشرة بین الزوجین إال أنه باستقراء أحكام 

إیذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إیذاء ال یلیق بمثلها  :فإنه یمكن تعریف الضرر بأنه
  )1( .الصبر علیها قدرمعاملتها معاملة تعد في العرف شاذة تشكو منها وال تو 

الضرر المشار إلیه هو الضرر الالزم غیر القابل للزوال وفي قدرة الزوج إنزاله بزوجته أو  - 
وبمعنى آخر هو إضرار الزوج بزوجته ، إزالته عنها إذا شاء ولم یمنع نفسه عن إیقاعه بها

 )2( .تخاذها فيوٕارادة متحكمة  له دخل فیه اإلیذاء من نوع بأي
یرى بعض القانونیین أن التطلیق للضرر الناشئ عن هجر الزوج لزوجته ال یجوز طلبه إال  -

لما من شأن هجر الزوجة المدخول بها أن  ولیس حكماً  المدخول بها حقیقةً  من الزوجة
قطع في حالة الزوجة غیر وهو ما ال یتوافر بال، یجعلها معلقة تخشى على نفسها من الفتنة

  . المدخول بها

 فرغم وهذا تضییق یحرم الزوجة بصحیح العقد الغیر مدخول بها من طلب التفریق للهجر
من قانون حقوق  )4( )49والمادة ( )3( )84-81( المواد في الشخصیة األحوال قانون أن

 وقبل الطالق بعد أو الخلوة بعد العقد بمجرد نصفه المهر أو في الزوجة حق یؤكدالعائلة، 
 یقر فكیف، الشرعي العقد صحیح وجود عند المالیة بحقوق الزوجة إقرار فهذا، الخلوة
 طلب في حقها یقر وال الشرعي العقد صحیح وجود عند الزوجة المالیة بحقوق القانون
 قبل الدخول؟! للضرر التفریق

                                                 
  .  ) من هذا البحث139: ص) (2(انظر الملحق م)، 33/2009الشرعي رقم ( تعمیم صادر عن دیوان القضاء (1)
قضایا التطلیق (منازعات التطلیق والمشكالت العملیة فیها) : محمد إبراهیم عبد الصادق (2)

http://www.ladsegypt.org .  
  ).10/119ینیة (سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسط (3)
  المرجع السابق. (4)

http://www.ladsegypt.org


    التشریعات القانونیة للتفریق بسبب الضرر من التعلیق
 

 50  
 

 الفصل الثاني 

ة غیر المدخول بها حق وهذا ما جعل بعض القانونیین یخالف هذا النظر ویرى أن للزوج
طلب التفریق للهجر ألن عدم إتمام الزیجة یعد من ضروب الهجـر فیحق للزوجـة غیر 
المدخـول بها طلب التطلیق للهجـر المتمثل في التراخي في الدخول والذي یعد ضربًا من 

  )1( ومن شأنه أن یجعلها كالمعلقة فال هي ذات بعل وال هي مطلقة.، ضروب الهجر

طلب بها في  المدخول بها وغیر المدخولعام یدل على حق الزوجة  النصراه أن والذي أ
في الدخول بها ما دام لیس  الفرقة للضرر الواقع من جراء هجر الزوج لها أو تراخیه عمداً 

إذ المناط هو تحقق وقوع الضرر بصرف النظر عما إذا كانت الزوجة ، بسبب یرجع إلیها
  بها من عدمه. مدخوالً 

  

  :فریقالضرر المبیح للت شروط ×

) من قانون حقوق العائلة 97فریق عدة شروط بینتها المادة (یشترط في الضرر المبیح للت
  :وهذه الشروط هي

   دون الزوجة: من الزوج اً واقع الضرر أن یكونالشرط األول: 

فعل الزوج دون غیره  ىإل من الزوج على زوجته أي راجعاً  اً واقع الضرر أن یكونفال بد 
 وال یشترط في هذا الضرر أن یكون متكرراً ، واقع منه على زوجته دون غیرها من ذویها أو أقاربهاو 

ة حتى یكون من حق الزوجة طلب من الزوج بل یكفي أن یقع الضرر من الزوج ولو مرة واحد
   فریق.الت

ذلك من كل ما  ىاشرة والهجر وما إلللضرر شرع في حاالت الشقاق لسوء المع فریقفالت
  كون للزوج دخل فیه. ی

) من قانون حقوق العائلة إلى إعطاء حق طلب التفریق للزوجة دون 97ذهبت المادة (
جعل حق إقامة دعوى التفریق للزوجین على حد سواء وعدم االقتصار على طلب  أراهالزوج والذي 

  :اآلتیة لألسباب وذلكالزوجة فقط، ألن هذا أقرب إلى مقصود الشارع 

 زوجته كانت إن للرجل فیه إجحاف ق طلب التفریق للزوجة وحدها دون الزوجإن إعطاء ح -1
إساءة زوجها لها بسبب  من تتخذالزوجة قد ، فالثالثة التأدیب طرق معها ینفع ولم ناشز،
ة، من مؤجل الصداق كبیر  رئخسا فتحمله مقابل، دون زوجها تطلیقها من إلى وسیلة نشوزها

                                                 
وائل سكیك: التحكیم في الشقاق بین الزوجین في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بقانون األحوال الشخصیة  (1)

قضایا التطلیق (منازعات التطلیق : محمد إبراهیم عبد الصادق) ، 105-104الفلسطیني بقطاع غزة (
  . http://www.ladsegypt.orgوالمشكالت العملیة فیها) 

http://www.ladsegypt.org
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وغیرها وهذا األمر یجعل الزوج  نفسها الزوجیة وخسارة جیة،الزو  نفقة متجمدو ، وعفش البیت
في وضع ال یستطیع إیقاع الطالق على زوجته مع أن حق الطالق بیده، فیظل كاظمًا غیظه 

 طریقها عن التفریق الزوج لطلب أمام المحكمة باب فتحبسبب تلك التبعات المالیة، ولهذا فإن 
  )1( .الزوجة إساءة تضطره إلیه طالق عن وتعویضه التبعات، هذه من إعفائه إمكان

 مْ تُ فْ ِخ  نْ إِ وَ ( :Iقوله ذلك على دل اآلخر على الزوجین أحد ِقبل من الشقاق وقوع جواز -2
ِ يْ بَ  اَق قَ ِش     )2(.)َام هِ ن

هذا  جاءولقد  ،جعلت الشقاق مشتركًا بین الزوجین دون تحدید مصدره أن اآلیةوجه الداللة: 
مما  وضرب،، وهجر، وعظ من الثالثة التأدیب طرق استخدام عن الزوج عجز بعد الخطاب

  )3(.علیه منها هو الظاهر الشقاق أن على یدل

  . عن ظلمه الظالم ورد اآلخر، ِقبل من الزوجین أحد من المظلوم عن الظلم رفع في لعدالةا -3

 ادعى ذاإ(  ) بجملةبها الزوجِ  إضرار الزوجةُ  ادعت إذا( جملة استبدال ضرورة یتبین لذلك
 كان إن الزوج قبول دعوى على تنص والتي )اآلخر إضرارًا بما..إلخ على الزوجین حدأ

المجلس األعلى للقضاء الشرعي الدكتور   رئیس إلیه مال ما وهو ،الزوجة ِقبل من الضرر
  .)4(حسن الجوجو

 ستكون ونیةالقان المادة فإن االعتبار بعین ُأِخذت إذا المالحظات هذه أن بالذكر الجدیر منو
 الذي غزة قطاع واقع مع توافقاً  وأكثر، الشارع مقصد هو كما المظالم رد في عدالة أكثر

 ذلك  من التخلص على القدرة وعدم علیهم زوجاتهم نشوز بسبب األزواج من كثیر فیه تضرر
  بأحد الخیارین: إال قضائیاً 

  .والمؤخر البیت عفشك حقوق من الناشز للزوجة تبقى ما دفعالطالق و الخیار األول: 

رفع دعوى بیت الطاعة على زوجته الناشز مع أنه ال یرید العیش معها، حتى الخیار الثاني: 
  ال یلتزم بعبء دفع التبعات المالیة المترتبة على طالقها.

                                                 
وائل سكیك: التحكیم في الشقاق بین الزوجین في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بقانون األحوال الشخصیة  (1)

  ).105- 104الفلسطیني بقطاع غزة (
  ).35سورة النساء : من اآلیة ( (2)
  ).1/538ابن العربي: أحكام القرآن ( (3)
حسن علي الجوجو: الشقاق بین الزوجین والتفریق للضرر بین الواقع والقضاء (دراسة تحلیلیة) : مجلة المنبر  (4)
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   : شرةاعمدرجة ال یستطاع معها دوام ال ىكون هذا الضرر قد استطال لیصل إلأن ی الشرط الثاني:

إذ ال یتوافر  فریقإلي تلك الدرجة فال مبرر للت لغ الضرر حد الجسامة التي تؤديفإذا لم یب
فالمتعین أن یكون هذا الضرر دال على استمرار الخالف الزوجي واتساع ، الضرر في هذه الحالة

أن یكون هذا الضرر ، والبد الحـیاة الزوجـیة  هوته بما ال یستطاع معه دوام العشرة واإلبقاء على
  )1(.في العرف معاملة شاذة وضارة من الزوج تشكو منها الزوجة وال یمكنها الصبر علیها عتبرم
  

  :أن یعجز القاضي عن اإلصالح بین الزوجین الشرط الثالث:

قاضي قبل القضاء بالتفریق بین الزوجین أن یتدخل إلنهاء النزاع بینهما على ال یجب
أحد الزوجین ذلك ویجب إثبات تدخل المحكمة  صلحًا بالطریقة التي یراها مناسبة ولو لم یطلب

  جلسات الدعوى.  النزاع بین الزوجین صلحًا بمحاضرإلنهاء 

ومن الجدیر بالذكر أن القاضي لو قام بعرض الصلح على أحد الزوجین فرفضه اآلخر فلم 
 یعد هناك مبرر لعرضه على اآلخر، ویكون ذلك سببًا كافیًا إلثبات عجز المحكمة عن اإلصالح

  )2(بینهما.
  :  إثبات الضرر الشرط الرابع:

 إیذاءً أن تثبت الزوجة وقوع ضرر علیها من زوجها بإیذائه لها بالقول أو الفعل  ال بد
ویجوز للزوجة أن تثبت وقوع هذا الضرر ، تتضرر منه وال تستطیع المقام مع زوجها في وجوده

  .بكافة طرق اإلثبات المقررة قانوناً 

رر بین الزوجین بما ال یستطاع معه دوام العشرة بین مثیالت الزوجة وعلیه إذا ثبت الض
  وعجز القاضي عن اإلصالح بینهما فعندها یحكم القاضي طلقة واحدة بائنة بینونة صغرى.

  

  معیار الضرر المبیح للتطلیق : ×

بین شراح القانون أن الضرر الذي یمنع الحیاة الزوجیة وال یستطاع معه دوام المعاشرة بین 
یختلف باختالف بیئة الزوجین وثقافتهما ووسطهما االجتماعي  الزوجین معیاره شخصیًا ولیس مادیاً 

                                                 
قضایا التطلیق (منازعات التطلیق والمشكالت العملیة فیها) : محمد إبراهیم عبد الصادق (1)

http://www.ladsegypt.org .  
حسن علي الجوجو: الشقاق بین الزوجین والتفریق للضرر بین الواقع والقضاء (دراسة تحلیلیة) : مجلة المنبر  (2)

  غزة.  -) : الدوریات: الجامعة اإلسالمیة48- 47ص(

http://www.ladsegypt.org
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فما یعتبر ضررًا یستحیل معه دوام العشرة في بیئة أو ثقافة أو وسط اجتماعي قد ال یعتبر كذلك 
كون قد في غیره ولهذا لیس كل ضرر یلحق بالزوج أو بالزوجة یكون مبررًا لطلب التفریق وٕاال ن

حكمنا على روابط الزوجین باالنقطاع ولهذا البد أن یصل الضرر إلى حد تكون الحیاة الزوجیة 
ما یعرض أمامه من وقائع ومالبسات وأدلة وٕاثباتات ا وهذا األمر یقدره القاضي بحسب منه میؤوساً 

  )1(تتعلق بموضوع الدعوى والضرر الذي یدعیه أحد الزوجین.
  

  :   فریقبیح للتأنواع وصور الضرر الم ×

 ،للضرر فریقلزوجة طلب التلحق ی الذيلم یحدد القانون وسیلة إضرار الزوج بزوجته 
وصور الضرر متعددة ال یمكن حصرها ولهذا البد أن یعطي القاضي سلطات تقدیریة واسعة في 
تقدیر الضرر في كل دعوى وتكییفه من القانون، ألن تعدد الخالفات والخصومات بین الزوجین 

  )2(.لزمان والمكان وارد وأمر مسلم بهحسب ا

 تمثل في اإلیذاء بالقول أو اإلیذاء بالفعلی اً ضرر  اإلیذاء الذي یعد یمكن القول بأن أنواع إال أنه
   )3( وذلك على النحو التالي:

  : إیذاء الزوج لزوجته بالقول: أوالً 

أو ألفاظ تهین كرامتها یتمثل اإلیذاء بالقول في كل ما یوجهه الزوج لزوجته من أقوال 
أو  بذیئةوتجرح كبریائها وتحط من شأنها وعلى سبیل المثل قیام الزوج بسب زوجته وشتمها بألفاظ 

من هو في نفس بیئتها وثقافتها ل وغیر ذلك من أنواع اإلیذاء القولي الذي یعتبر إهانة كرامتها ةإهان
  ووسطها االجتماعي.

  :: إیذاء الزوج لزوجته بالفعلثانیاً 

یتمثل اإلیذاء بالفعل في كل فعل یأتیه الزوج بزوجته یتجاوز به حدود حقه الشرعي في 
  : فعل الزوج، حیث یشترط في تأدیبها

  . للزوج على زوجته في نطاق حق التأدیب المقرر شرعاً  أال یكون الفعل داخالً  -1

                                                 
لقضاء (دراسة تحلیلیة) : مجلة المنبر حسن علي الجوجو: الشقاق بین الزوجین والتفریق للضرر بین الواقع وا (1)

  غزة.  - ) : الدوریات: الجامعة اإلسالمیة47ص(
  ). 49المرجع السابق: ص( (2)
م ، من الساعة التاسعة 2013- 5- 16مقابلة مع القاضي سعید أبو الجبین في دیوان القضاء الشرعي في  (3)

- 3 - 20ر نوفل في المحكمة الشرعیة  صباحًا إلى الساعة العاشرة صباحًا. و  مقابلة مع القاضي عم
  م ، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة العاشرة صباحًا.2013
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عاقب یزوجة أذى إذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث بالف ،یتعدى مرحلة اإلیذاء الخفیف ال أن -2
خرج األمر عن حدود حقه المقرر بالشریعة اإلسالمیة وجاز عقابه قانونا كما جاز  ،علیه

  بسببه. فریقللزوجة طلب الت

  فهناك:متعدد األشكال واألصناف واإلیذاء بالفعل 

ومنها على ، یأتیها الزوج ویوقعها بجسد زوجته وسالمته أو یوقعها على أموالها أفعال مادیة –
المثال الضرب المبرح بمختلف طرقه وكذا أي تصرف للزوج یبین منه أنه یقصد به الكید  سبیل

  مادیة یلحقها الزوج بزوجته. وهذه األفعال تعد أضراراً ، واالنتقام من زوجته
 فعله هذا إلحاق الضررعلى  یأتیها الزوج أو یمتنع عن إتیانها إال أنه ترتب معنویة أفعال –

  ال الحصر: المثال ومنها على سبیل بزوجته
إن هجر الزوج لزوجته یعد من أشد ضروب الضرر الذي ینال من الزوجة  : والتعلیق الهجر –

ومشاعرها إذ تشعر حینئذ أنها لیست مع زوج یمثل لها الحمایة واألمن والسكن والطمأنینة 
 ویشترط أن یكون الهجر واقع من الزوج على الزوجة ولیس، تتمتع بعطفه وحنانه وعشرته

إلیه فامتنعت بغیر  طلبها زوجها لالنتقالالعكس فإن كانت هي التي هجرت مسكن الزوجیة أو 
نهائي فال یحق للزوجة طلب حق وقضي بنشوز الزوجة لخروجها عن طاعة زوجها بحكم 

  بسبب هجر الزوج لها لكون الضرر قائم من قبلها إذ هي التي هجرته. فریقالت
 في یعطي الزوجة حق، م)33/2009رقم ( لقضاةا قاضي إداري عن تعمیم صدر لقد

بالقیاس وذلك  فأكثر سنة لها زوجها هجر أثبتت إذا، )1(للضرر من الهجر والتعلیق طلب التفریق
 لحق الزوجة، خرواآل الزوج، لحق حدهماان، أشرط فیها طاشتر  ، والتي)2(على دعوى التفریق للغیبة

 :وهما
   .الغائب الزوج ووه علیه المدعي لحق عذر وجود دمع -1
   .عنها زوجها عدبُ  من الزوجة على الضرر وقوع -2

 الشرط وجاء نكاحه، إبقاء في العذر صاحب الزوج حق لیحافظ على األول الشرط فجاء
في  عذر للزوج كان فإذا التفریق، لطلبها مسوغاً  لیكون زوجها غیاب من تضرر المرأة وهو الثاني،
 یوحي صیاغة المادة في العذر عدم تقدیم إن !یقدم؟ فأیهما ،غیابه من المرأة وتضررت غیابه،

                                                 
  ) من هذا البحث.139: ص) (2(انظر الملحق  (1)
م ، في  12:30 –ص  11:50مقابلة مع المحامیة سهیر حسني البابا في مركز شؤون المرأة ، من الساعة  (2)

  م .2013- 3-18تاریخ 
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 التفریق إباحة أن من على الرغم الشرعیة المحاكم في العمل علیه ما وهذا التعارض، عند بتقدیمه
  .الزوجة عن الغیاب ضرر لرفع جاءت ههنا

  إثبات الضرر المدعى به :

زوجة المدعیة بوقوع ضرر علیها من عبء إثبات الضرر في جمیع األحوال یقع على عاتق ال -1
للقاعدة العامة بأن البینة على من ادعى فیتعین على الزوجة أن تثبت للمحكمة  زوجها إعماالً 

  لقبول دعواها بطلب التطلیق وٕاجابتها إلیه. منهي عنه شرعاً  أن زوجها قد أوقع بها ضرراً 

هادة الشهود والقرائن وباإلقرار ش ومنها یثبت الضرر بكافة طرق اإلثبات المقررة قانوناً  -2
  .بالیمینو  واالستعانة بأهل الخبرة،

ولكنها تختار ، إذا تعدى الزوج على زوجته ورفعت أمرها إلى القاضي وأثبتت تعدیه علیها  -3
  كان لها أن تطلب من القاضي تأدیبه وزجره لیكف عن أذاه لها. ،البقاء معه

  :مالحظة

ى زوجته هو صورة من صور الضرر الُموجب للفرقة بین امتناع الزوج عن اإلنفاق علإن 
للضرر على السبب القائم على عدم  فریقال یتعین أن تبني قضاءها بالتالزوجین إال أن المحكمة 

 فریقوذلك لكون الت للضرر، فریقإذ ال یكفي هذا السبب بذاته لحمل الحكم بالت اإلنفاق منفرداً 
ومن ثم فإنه یتعین هنا أن یكون مبنى الضرر ، اإلنفاق یقع رجعیاً  لعدم فریقأما الت للضرر یقع بائناً 

 السب أو أخرى باإلضافة إلي السبب المتمثل في عدم اإلنفاق كالضرب أو في الدعوى أسـباباً 
) من قانون 97( وُتعِمل فیها نص المادة، الهجر كي تنزل المحكمة على الدعوى حكم القانون

ن السبب أما إذا كا، طلقة بائنة إذا ثُبتت تلك األسباب مجتمعة وتقضي بالتطلیقحقوق العائلة 
أو كانت المدعیة قد  تمثل ضرراً ى هو عدم إنفاق الزوج دون أسباب أخر  فریقالوحید لرفع دعوى الت

استندت إلي عدة أسباب للضرر من بینها عدم اإلنفاق إال أنها قد عجزت عن إثبات الضرر 
فإن المحكمة في هاتین الحالتین  ،اعت إثبات عدم اإلنفاق فقطالناشئ عن تلك األسباب واستط

  )1( ) من قانون حقوق العائلة.59(یتعین علیها أن ُتعمل في الدعوى نص المادة 

  ثانیًا: الشق الثاني من المادة :

" فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم یثبت الضرر، بعث القاضي حكمین وقضى على الوجه 
  . )"102،  101،  100،  99،  98د (المبین بالموا

                                                 
  ).10/115سالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة (سی (1)
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) من 97بالرغم من أن المشرع الفلسطیني اعتبر الهجر والتعلیق ضرر، وألحقه بالمادة (
قانون حقوق العائلة إال أن المعمول به في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة، هو تطبیق دعوى 

ولم یطبقوا الشق الثاني من التفریق للضرر من الهجر والتعلیق على الشق األول من المادة فقط 
رقم  القضاة قاضيتعمیم  تفسیر المادة علیها بخالف دعوى التفریق للشقاق والنزاع ، حیث جاء في

   م) أن الزوجة إذا رفعت دعوى الضرر من الهجر والتعلیق فینظر:33/2009(

جیة، وفي حال رفضت دعواها ویجب علیها االنقیاد لبیت الزو  إن وفر لها زوجها مسكنًا شرعیاً  -1
  رفضها اعتبرت ناشزًا.

أما إذا لم یوفر لها المسكن الشرعي فحینئذ تقبل دعواها ویطلقها القاضي منه طلقة واحدة بائنة  -2
  )1( بینونة صغرى.

  ن سبب التعلیق:ألوهذا یعتبر ظلم واقع على كال الزوجین     

فریق في حال عدم توفیره : فما ذنب الزوج من أن یدفع نفقات التقد یكون من الزوجة  - 
للمسكن الشرعي؟ ولماذا علیه أن یوفر مسكنًا شرعیًا لمن كانت هي السبب في تعكیر 

  صفوة حیاتهما الزوجیة ویجبر على العیش معها للتخلص من تبعات التفریق؟
: وقد یكون مقتدرًا فهنا یتالعب هذا الظالم بالقضاء وقد یكون سبب التعلیق من الزوج  - 

دفع نفقات عفش البیت تدریجیًا ثم یقوم بتوفیر المسكن الشرعي ورفع دعوى بیت ویقوم  ب
الطاعة لجعل زوجته تنقاد إلیه ذلیلة منكسرة وٕاال حكم علیها بالنشوز لتسقط حقوقها التي 

  تستحقها.

  وقد یكون السبب مشترك بینهما.  -

فة سبب التعلیق وكل هذه األسباب ال یتم معرفتها إال من خالل إرسال محكمین لمعر 
وتحمیل كل طرف الخسارة حسب مقدار إساءته للطرف اآلخر بعد محاولة اإلصالح 

  بینهما.

أن یطبق الشق الثاني من المادة على دعوى التفریق للضرر من الهجر والتعلیق  أقترحلذا 
وٕارسال المحكمین وعدم االقتصار في تطبیق الشق الثاني على دعوى الشقاق والنزاع فقط، 

  صة أن التعلیق یكون سببه في الغالب وقوع شقاق ونزاع بین الزوجین.خا

  وبناء على اقتراح الباحثة فال بد من تحلیل الشق الثاني من المادة وذلك على النحو التالي:

                                                 
  ) من هذا البحث.140: ص)  (3(انظر الملحق (1) 
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 رفض فإذا( فیها فجاء للضرر بالتفریق الزوجة طلب رفض جواز على المادة نصت
القاضي  علم مع وخصوصاً  الرفض هذا له جوزتُ  التي األسباب المادة تذكر ولم) طلبال
  .اإلصالح عن وعجزه وقوع الضررب

  : مسألة تكرار الدعوى

وقد أجاب بعض شراح  إن المادة المذكورة لم تبین ما المقصود بتكرار الشكوى المذكورة ؟
نون على ذلك أن المقصود بتكرار الشكوى استمرار الخالف بین الزوجین بحیث یصر الزوج االق
لى اإلضرار بزوجته ویمعن في اإلساءة إلیها بعد رفض الدعوى األولى وذلك لعجز الزوجة عن ع

  )1( اإلثبات.

بینت المادة السابقة أنه ال یكفي لبعث الحكمین أن تدعي الزوجة إضرار زوجها لها، ولقد 
وعدم استطاعتها إثبات الضرر، بل اشترطت في حال عدم ثبوت الضرر أن تتكرر دعواها 

ضرر، ویجب أن یكون رفض دعواها األولى لعدم إثبات الضرر، ال لسبب آخر، كعدم صحة لل
الدعوى، أو لعدم ثبوت الضرر الذي تدعیه، ویجب عدم استطاعتها إثبات الضرر في الدعوى 

   )2( الثانیة.
  :الفلسطیني الشخصیة األحوال قانون في الحكمین شروط

) 98( المادة في والتي وردت للحكمین شروطال بعض وضع إلى العائلة حقوق قانون ذهب
 فمن وٕاال أمكن، إن الزوجین أهل من عدلین رجلین یكونا أن الحكمین في یشترطونصها: (

   )3(.)بینهما اإلصالح على وقدرة بحالهما خبرة لهم ممن، غیرهم

  بعد عرض المادة نالحظ ما یلي:

 من التحكیمذا یدل على عدم جواز وه أن یكون الحكمین رجلین عدلین قادرین على اإلصالح، -1
  )4(.إطالقاً  المرأة ِقبل

                                                 
حسن علي الجوجو: الشقاق بین الزوجین والتفریق للضرر بین الواقع والقضاء (دراسة تحلیلیة) : مجلة المنبر  (1)

  غزة.  - ) : الدوریات: الجامعة اإلسالمیة47ص(
): قاعة الدوریات : الجامعة 39قضاة: التحكیم في الشقاق بین الزوجین : مجلة دراسات: ص(محمد أحمد ال (2)

  غزة.- اإلسالمیة
  ). 10/119سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة (  (3)
وائل سكیك: التحكیم في الشقاق بین الزوجین في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بقانون األحوال الشخصیة  (4)

  ).98فلسطیني بقطاع غزة (ال
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َفاْبَعُثوا َحَكًام ( ، ودلیل ذلك من اآلیة الكریمة:إن أمكن أن یكون الحكمین من أهل الزوجین -2
 )1(.) ِمْن َأْهلِِه َوَحَكًام ِمْن َأْهلَِها

ة اختالفهما یحكم ال یزید عدد المحكمین على اثنین في حالة التحكیم بین الزوجین، وفي حال -3
إذا اختلف ) من قانون حقوق العائلة: (101القاضي غیرهما وهذا ما نصت علیه المادة (

 .)2()الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث فإن استمر الخالف بینهما حكم غیرهما

  
 :الفلسطیني الشخصیة األحوال قانون في الحكمین عمل

عرفة أسباب الشقاق بم الفلسطیني الشخصیة األحوال قانون في الحكمین مهمة تنحصر
 التيو ، حقوق العائلة قانون من ( 99 ) مادة قررته ما وهذا،  اإلصالح حاولةوبذل الجهد في م

 الزوجین بین الشقاق أسباب یتعرفا أن الحكمین علىحیث جاء فیها: (  ذلك على صراحة نصت
  .)3( )قرارها طریقة على أمكن فإن اإلصالح في جهدهما ویبذال

  )4( أما إذا عجز الحكمان عن اإلصالح:

فإن كانت اإلساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التفریق بطلقة بائنة دون مساس بشيء  -1
  .البیت وعفش، عدة صداق ونفقة مؤجل من من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطالق

التفریق نظیر بدل مناسب یقدرانه تلزم به وٕاذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا  -2
  الزوجة.

 ال وقد، أو ببدل یتناسب مع نسبة اإلساءة وٕاذا كانت اإلساءة مشتركة اقترحا التفریق دون بدل -3
 وجد إن، علیها بالصبر ویأمرانه، على زوجته الزوج یأتمنان بل، الزوجین بین الحكمان یفرق

  .التفریق یستحق ال األمر أن

  هل الحال فلم یعرف المسيء منهما اقترح الحكمان التفریق دون بدل.وٕان ج -4

                                                 
  ).35سورة النساء : من اآلیة ( (1)
  ). 10/120سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة (  (2)
  ). 10/119المرجع السابق (  (3)
م ، من الساعة التاسعة صباحًا إلى 2013-3 - 20مقابلة مع القاضي عمر نوفل في المحكمة الشرعیة   (4)

  حًا.الساعة العاشرة صبا
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 عن الحكمان عجز إذا) من قانون حقوق العائلة ونصها: (100وهذا ما ورد في المادة (
 كانت وٕان بائنة بطلقة التفریق قررا الحال  جهل أو منهما أو الزوج من اإلساءة وكانت اإلصالح
  .)1()منه قسم على أو المهر كامل على هامخالعت قررا الزوجة من اإلساءة

ویجب على المحكمة التصدیق على ما انتهیا إلیه والحكم به حسب الشرع واألصول 
، یقررانه ما القاضي إلى یرفعا أن الحكمین على) ونصها: (102( ادةالقضائیة هذا ما جاء في الم

  .)2( )المشروعة األصول وافق إن یحكم بمقتضاه أن القاضي وعلى

 جدوى ال ألنه ؛ بائنة طلقة یقع وقع إن التفریق أن قررت ( 100 ) مادة أن نذكر أن بقي
  .للوقت مضیعة مجرد سیكون ذلك ألن ؛ رجعیة طلقة بالتفریق الطلقة من احتساب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ). 10/120سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة (  (1)
  المرجع السابق. (2)
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  املبحث الثاين
  إجراءات قضايا التفريق بسبب الضرر من التعليق

  

ق القوانین المعمول بها في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة في المبحث الساب تبعد أن بین
دعوى الضرر  یة إقامةالخاصة بالتفریق والتي منها الضرر من الهجر والتعلیق، یلزم أن نعرف كیف

من الهجر والتعلیق، وكیف تسیر، وما هي الدفوع التي یمكن أن ترد على الدعوى وذلك على النحو 
  التالي:

  :أوًال: مفهوم الدعوى
  )1( الدعوى في اللغة:

 وللدعوى دعاء، أدعو ودعوتُ  یدع، دعا فتقول الثالثي َدَعَو، الفعل من أصلها الدعوى
  :منها اللغوي المعنى یشملها عدیدة إطالقات

  طلبته و(ادعیت الشيء) أي تمنیته. إذا الشاهد، دعیت الطلب والتّمني: فیقال -1

َوِقيَل هَذا الَِّذي (: Iال برهان ومنه قوله الزعم: وهو االدعاء بالشيء دون حق وال حجة و  -2
ُعونَ    .أي تزعمون )2( )ُكنُْتْم بِِه َتدَّ

 عي) بكرم فعله، أي یخبر بذلك عن نفسه.اإلخبار: یقال فالن (ید -3

  وأقرب هذه المعاني إلى المعنى االصطالحي هو معنى الطلب.     
  الدعوى في االصطالح :

 ذلك أكان سواء ،االصطالحیة الصیاغة حیث من عوىالد لمعنى الفقهاء تعریفات اختلفت
 التطبیق من ناحیة أما الواحد، المذهب فقهاء بین حتى أو المختلفة فقهاء المذاهب مستوى على

 النحو على ذلك، و تعریفًا لكل مذهب ثم بیان محترزاته سأذكر لذلك كبیر، بینهم فالتشابه العملي
  :التالي

  :الحنفیة عند الدعوى أوًال:
  .)3(نفسه حق عن دفعه أو غیره، ِقبل حق طلب به یقصد مقبول قول 

                                                 
  ).14/261ابن منظور: لسان العرب ( (1)
  ).27سورة الملك: من اآلیة ( (2)
  ). 5/541ابن عابدین: حاشیة رد المحتار على الدر المختار ( (3)
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  )1( :یلي ُأبینها فیما وجوه من مانع وغیر جامع غیر أنه التعریف على ویؤخذ
  :وجوه من جامع غیر أنَّه علیه یؤخذ

 یعجز الذي لإلنسان كتابةً  قوًال تصح الدعوى تصح فكما :المكتوبة الدعوى التعریف من خرج - 
  فیها. دعواه ویقرر ورقة على دعواه یحرر أن قلب ظهر عن مدَّعاه تقریر عن

 الدعاوى وكذلك الولي الوصي، أو أو الوكیل قبل من ترفع التي الدعاوى التعریف من خرج - 
  الحق العام الشرعي. باسم النیابة وكیل ِقبل من ترفع التي

  :وجوه من مانع غیر أنه علیه ویؤخذ
 بالصفة یتمتع ال كونه لغیره حقاً  یطلب فإنه الفضولي یرفعها التي الدعوى التعریف في یدخل - 

  .بذلك القیام تخوله التي الشرعیة
 الدعوى یقید لم إنه حیث ،اً شرعال  لغةً  دعوى وهي المسالمة حال المطالبة التعریف في یدخل - 

  .المنازعة حال بكونها
  دعوى شرعًا.وهو ال یعد  القاضي مجلس غیر في یقع الذي الطلب التعریف في یدخل - 
  

  :المالكیة تعریف :ثانیاً 
   )2( .معتبر شرعاً  نفع علیه له یترتب أمر أو معین، ذمة في ما أو معین، طلب"

   :وجوه من مانع غیر أنه التعریف على یؤخذ
 حال الدعوى بكونها یقید لم حیث اً شرع ال ةً غل دعوى وهي المسالمة حال دعوىلا فیه دخل -

  )3( .المنازعة
 تخوله التي بالصفة الشرعیة یتمتع ال ألنه مسموعة غیر دعوى وهي الفضولي ىدعو  فیه خلد - 

  )4( .ومباشرتها الدعوى رفع
إذ  اً شرع دعوى یعد ال وهو القضاء مجلس غیر في یقع الذي الطلب التعریف في یدخل - 

  .القضاء مجلس في بكونه الطلب یشترط تقیید
 وقوع في الدعوى یشترط إنه إذ وعة،مسم غیر وهي والشك الظن بصیغة المطالبة فیه دخل - 

   )5( والیقین. الجزم على یدل بلفظ الحق طلب

                                                 
  ).11-10م الشرعیة (إلنفاق وتطبیقاتها في المحاك) ریم النتشة: دعوى التفریق بین الزوجین لعدم ا1(

  ).11/5القرافي: الذخیرة ( (2)
  ).12) ریم النتشة: دعوى التفریق بین الزوجین لعدم اإلنفاق وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة (3(

  ).7أبو سیف: الدفوع الموضوعیة في دعاوى النفقات ( (4)
  ).11/6القرافي: الذخیرة ( (5)
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  :الشافعیة تعریف :اً ثالث
   )1( .الحاكم عند غیره على حقٍ  وجوبِ  عن إخبار"

  :وجوه من مانع غیر أنه التعریف على یؤخذ
  )2( .الغیر على للغیر بحق إخبار فهي الشهادة، التعریف في دخل - 
 اإلخبار یقید لم حیث بدعوى اصطالحاً  لیس وهو المسالمة حال اإلخبار فالتعری في دخل - 

  )3( . المنازعة حال بكونه
   )4( .شرعاً  بذلك مخوالً  أن یكون دون لغیره بحق یطالب فهو الفضولي دعوى التعریف في دخل - 
    )5( .مسموعة غیر وهي الظن بصیغة الدعوى التعریف في دخل - 
  

  :بلةاالحن تعریف: رابعاً 
   )6( .ذمته في أو غیره ید في شيء استحقاق نفسه إلى اإلنسان ضافةإ

  فیما یلي: ُأبینها وجوه من مانع وغیر جامع غیر أنه التعریف على ویؤخذ هذا
  :وجوه من جامع غیر أنه -1

   )7( .ألنه قید طلب الحق للنفس الولي أو الوصي أو الوكیل یرفعها التي الدعوى منه خرج - 
  )8( :وجوه من انعم غیر أنه علیه یؤخذ -2

 یقیدها لم أنه شرًعا، إذ ال لغة دعوى فهي المسالمة حال في الدعوى التعریف في یدخل - 
  .المنازعة حال بكونها

 لم أنه إذ دعوى لغة؛ وهي القضاء مجلس غیر في ترفع التي الدعوى التعریف في دخل - 
  .القضاء مجلس في بكونها الدعوى یقید

  .األهلیة فاقدو رفعهای التي الدعوى التعریف في یدخل - 
  غیر مسموعة. دعوى وهي الظن بصیغة ترفع التي الدعوى التعریف في یدخل - 

                                                 
  ).6/399المحتاج ( مغنى الخطیب: نيالشربی (1)

  ).13) ریم النتشة: دعوى التفریق بین الزوجین لعدم اإلنفاق وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة (2(
  المرجع السابق.) 3(

  ).8أبو سیف: الدفوع الموضوعیة في دعاوى النفقات ( (4)
  ).11/6القرافي: الذخیرة ( (5)
  ).10/242ابن قدامة: المغني( (6)
  ).8أبو سیف: الدفوع الموضوعیة في دعاوى النفقات ( (7)

  ).15) ریم النتشة: دعوى التفریق بین الزوجین لعدم اإلنفاق وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة (8(
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  :المختار التعریف

 الذي التعریف فإن من مقال تعریف یخلو ال أنه وبیان للدعوى، الفقهاء تعریفات بیان بعد
  :هو للدعوى أراه

  )1( القضاء. إخبار جازم مقبول شرعًا، لتحصیل حق، حال المنازعة في مجلس

 والشهادة الدعوى واإلشارة ویشمل والكتابة بالقول اإلخبار فیشمل التعریف، في نسج: إخبار - 
 الجزم بصیغة یكون وقد، الصفة تلك له لیس شرعیة وممن صفة له ممن یكون وقد ،رواإلقرا

  .الظن أو

  .والشك الظن بصیغة اإلخبار به خرج قید: جازم -

 ال الذي واإلخبار كإخبار الفضولي، اً شرع مقبول غیر إخبار كل به خرج قید :اً شرع مقبولٌ  - 
  .اً شرع معتبر نفع به یقصد

 مثل واألعیان بالدیون تتعلق ال التي الحقوق ویشمل واألعیان الدیون یشمل :حق لتحصیل - 
 اإلقرار به خرج قید وهو للغیر، أو للنفس تحصیل حق ویشمل والطالق، التفریق دعوى

  .والشهادة

  . شرعاً  لغة ال دعوى فهو المسالمة حال الطلب به خرج ید: قزعةالمنا حال - 

 ال لغة دعوى إنه القضاء إذ مجلس غیر في الطلب به خرج قید: القضاء مجلس في - 
  .اصطالحاً 

واستعمال الدعوى أمر اختیاري فهي رخصة لصاحب الحق الذي له مطلق الحریة في 
   بحقه.االلتجاء أو عدم االلتجاء إلى القضاء للمطالبة 

مسائل  علیها یبنى حیث اإلثبات قواعد أهم من علیه المدعى من المدعي معرفةثم إن 
 من فكل یدعي، فیمن العبرة ولیست المتخاصمین، بین اإلشكال حل في تساعد التي الدعوى،

بل هناك ضوابط ومعاییر تنیر  آخر، جانب من علیه ومدعى جانب، من اً یصح مدعی الخصمین
  لیختار منها حسب الواقعة موضوع النزاع. قاضي،السبیل أمام ال

  
                                                 

  ).16-15( وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة ریم النتشة: دعوى التفریق بین الزوجین لعدم اإلنفاق )1(
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  للهجر والتعلیق التفریق دعوى الئحة تقدیم ثانیًا: إجراءات

 ورفع المحكمة، إلى أو ممثلها الزوجة التي تطلب التفریق توجه هي القضائیة المفردات أول
 على تُْقدم لتهاالتي جع وتذكر األسباب االمختصة، تشرح فیها دعواه المحكمة إلى الئحة دعواها

  الطلب، وتطلب فیها الحكم على زوجها بالتفریق. هذا

   وهذه الالئحة لها شروط عامة وأخرى خاصة، وبیانها على النحو التالي:
  )1( :وهي للمحكمة، المقدمة اللوائح جمیع في توفرها یجب التي العامة الشروط : أوالً 

  .بها التالعب من تحفظ حتى تبة،الكا باآللة أو واضح وبخط بالحبر مكتوبة تكون أن - 

 .الالئحة من القص من تحمى حتى الكامل، القطع من أبیض ورق على تكتب أن -
  فیها. هامش ترك مع واحدة صفحة إال الورقة من یستعمل ال أن -
 في الفرقاء من أي إلیها یستند التي المادیة، الوقائع موجز بیان على اللوائح مضمون یقتصر أن -

 .دعواه إثبات

   :الدعوى الئحة في توفرها الواجب الخاصة الشروط : انیاً ث

ى عدة شروط یجب توافرها في عل الشرعیة المحاكمات أصول قانون من )16المادة ( نصت لقد
   )2(الئحة الدعوى وهي:

 .وموقعة من المدعي مكتوبة الدعوى تكون أن  - 
 .قامتهماإ ومحل المدعي والمدعى علیه من كلهویة  الالئحة هذه تتضمن أن  - 
 .االدعاء وهو الدعوى، موضوع الالئحة هذه تتضمن أن  - 
  .المدعى علیه حسب األصول إلى الالئحة عن صورة تبلغ أن  - 

  صیغة الئحة دعوى التفریق للضرر من الهجر والتعلیق:

   بالنسبة لصیغة الئحة الدعوى للتفریق من ضرر الهجر والتعلیق فقد اقتصرت
   الزوجة وهو واحد من طرف صیغة إقرار على غزة قطاع في ةالشرعی المحاكم في اإلجراءات

 إجراءات في جاء فقد التفریق للضرر دعوى في الحق صاحبة فقط بأنها القانون نص على بناء

                                                 
  ).56الموضوعیة في دعاوى التفریق بحكم القاضي ( خالد األدغم: الدفوع (1)
  ).10/127سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة ( (2)
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  ، للضرر من الهجر والتعلیق للتفریق الدعوى الئحة نموذج تقدیم طریقة الشرعیة المحاكم
  ونموذج الالئحة كالتالي: 
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  :موضوعها حیث من الئحةال هذه دراسة

 والمسـاواة العـدل لتحقیـق مراعاتهـا مـن البـد الالئحـة هـذه فـي مهمـة نقـاط علـى التنبیه یجب
  :یلي فیما وذلك علیه والمدعى المدعي على

للضـرر مـن  التفریـق دعـوى طلـب فـي بهـا المـدخول غیـر الزوجـة الـدعوى حـق الئحـة لـم تغفـل -1
 ومدخولـة (غیـر مدخولـة) زوجة أنني لفضیلتكم ضبدایتها (أعر  في جاء الهجر والتعلیق حیث

العقد الشرعي)، وهذا ما رجحته في المبحث السابق من أن الزوجة غیـر المـدخول بهـا  بصحیح
لها حق طلب التفریق للهجر المتمثل فـي عـدم إتمـام الزیجـة أو التراخـي فـي الـدخول، إذ المنـاط 

  )1( بها من عدمه. ة مدخوالً هو تحقق وقوع الضرر بصرف النظر عما إذا كانت الزوج

 التفریق وهي: طلب تبیح التي اتهامات كثیرة موجهة ضد الزوج الدعوى الئحة جمعت -2

  تركه لها في بیت أهلها بقصد اإلضرار بها. -

  عدم قیامه بواجباته الزوجیة. -

  ال یعاشرها معاشرة األزواج. -

  أنه یسئ في معاملتها لدرجة یستحیل دوام العشرة معه. -

  أنه طردها من منزله منذ أكثر من سنة. -

  مع أن هذه االتهامات قد ال یكون الصحیح منها إال بعضها، فیترتب على ذلك:

 اضطرار الزوجة إلى تقدیم دعوى فیها بعض االتهامات الكاذبة. - 

 علیـه یكـون ال قد والتي االتهامات من هالة على باإلجابة المطالب على الزوج الظلم وقوع - 
 . حدةوا إال منها

بینــت الالئحــة أنــه یشــترط فــي الزوجــة التــي تطلــب التفریــق للضــرر مــن الهجــر والتعلیــق ، أن  -3
تكون معلقة لمدة سنة فأكثر وهي مدة طویلة قد ال تستطیع الزوجة تحملها خاصة أن إجراءات 

 . أقترح تقلیل هذه المدة لذا، المحاكم تأخذ وقتها فتطول المدة علیها وفي هذا ظلم لها

ت الالئحة أن تكون الزوجة معلقة في بیت أهلها حتى تستطیع رفع دعوى التفریق، وهذا اشترط -4
تقیید في محله وٕان كان یحرم المعلقـة المقیمـة فـي بیـت زوجهـا مـن رفـع دعـوى التفریـق والسـبب 

                                                 
  ) من هذا البحث.50انظر ص ( (1)
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في ذلك أن المعلقة المقیمة في بیت زوجها یصـعب إثبـات هجـر زوجهـا لهـا خاصـة وأن الخلـوة 
 قائمة بینهما.

لهجر والتعلیق هي الزوجة دون الـزوج الضرر من ا بینت الالئحة أن الذي یحق له رفع دعوى  -5
 ووردت في الالئحة عبارات قد یكون فیها ظلم للزوج وهي:

أن مـــع عبـــارة (تركنـــي منـــذ أكثـــر مـــن ســـنة معلقـــة....بال ســـبب شـــرعي وال عـــذر مقبـــول ):   - 
 زوج بالتعلیق.سبب یعود إلى المرأة فیعاقبها البالتعلیق قد یكون 

عبارة (وطردني من بیته منذ أكثر من سنة): إذ أن الواقع یشهد أن معظم النساء إذا حصل  - 
  خالف بینها وبین زوجها فإنها هي التي تقوم بمغادرة بیت الزوجیة والذهاب إلى بیت أهلها 

  ولتحقیق العدل والمساواة لكل من الزوج والزوجة أقترح ما یلي:

 فـي المدعیـة حـق علـى االقتصـار المدعیـة بـدل و لیشـمل المـدعي الـدعوى دممقـ دائـرة توسـیع  -1
 الشخصیة األحوال قانون مشروع في الشرعي القضاء إلیه عدل ما وهذا .الدعوى طلب تقدیم

  )1( .بعد یقر لم الذي الفلسطیني

 الو  زیـادة بـال حدث ما كتابة منهما للمدعي لیتسنى الدعوى الئحة في الطلب أسباب تكتب أن -2
  . طباعیاً  علیها المنصوص الالئحة على الزوجة الموافقة إجبار من بدالً  نقصان،

  

  :للضرر من الهجر والتعلیق التفریق دعوى في القاضي من النظر ثانیًا: إجراءات

 معـین ألنـه، شـأنها فـي ویبـت فیهـا ینظـر أن علیـه یجـب القاضـي إلـى الـدعوى رفعـت إذا       
 للعـدوان حـد بوضـع وملـزم، أصـحابها إلـى وردهـا، الحقـوق حمایـةب ومكلـف الخصـوم للفصـل بـین

  .اهللا شرع تطبیق وتأمین، والعدل الحق إلحقاق، الناس عن الظلم ورفع، واالعتداء

 فیقبـل ناقصـة وٕامـا باطلـة وٕامـا صـحیحة إمـا الـدعوة أن للقاضـي سـیظهر الـدعوى فـي النظـر بعـد
  . الباطلة ویرفض الناقصة ویرد الصحیحة

  :الصحیحة وىالدع أما

  )2( :اآلتیة الشروط جمیع فیها تحقق ما فهي

                                                 
  ).140م: ص (2010مشروع قانون األحوال الشخصیة الفلسطیني الموحد لسنة  (1)
مي دراسة مقارنة بقانون األحوال الشخصیة الفلسطیني سكیك: التحكیم في الشقاق بین الزوجین في الفقه اإلسال (2)

  ).106بقطاع غزة: ص (
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  .عاقالً  بالغاً  علیه والمدعى المدعي من كل یكون أن -1
 .صحیح شرعي زوجیة عقد علیه والمدعى المدعي بین یكون أن -2
 .والقطع الجزم على تدل بألفاظ الدعوى تكون أن -3
 الشرعیة. المحكمة القضاء مجلس في تكون أن -4
 .المكاني االختصاص تحت مندرجة تكون أن -5
 .الوصایة أو الوالیة أو بالوكالة لغیره أو لنفسه الحق سواء ادعى المدعي بلسان تكون أن -6
للضـرر مـن الهجـر  التفریـق – بـه بالمـدعى الحكـم القاضـي مـن الطلـب الـدعوى تتضـمن أن -7

 .علیه المدعى على للمدعي –والتعلیق
 باإلقرار علیها لیجیب الدعوى موضوع عن علیه المدعى سؤال اضيالق من المدعي یطلب أن -8

  .النفي أو
فإذا تحققت تلك الشروط قبلت الـدعوى ووجـب حضـور الخصـم، وٕاجابـة المـدعى علیـه علـى 

  )1( دعوى المدعي، وطلب البینة من المدعي، والیمین من المدعى علیه إذا أنكر.

  الناقصة : أما الدعوى

 ال الـدعوى وهـذه وتصـحیحه تداركـه یمكـن ولكـن أكثـر أو شـرط هاینقصـ التـي الـدعوى فهـي
 صارت شروطها تمت فإن شروطها وٕاكمال بتصحیحها صاحبها یقوم أن بعد إال القاضي فیها ینظر

  .ردت إال ، صحیحة

  الباطلة: وأما الدعوى

 م،تصحیحها لفقدها ركنًا مـن أركانهـا فـال یترتـب علیهـا أحكـا أو تداركها یمكن ال التي فهي
  فیها. النظر أو وعدم سماعها ردها ویجب

كمـــا لـــو طلـــب الـــزوج طاعـــة زوجیـــة ولـــم یـــذكر المـــدعى علیهـــا، فالـــدعوى باطلـــة لعـــدم ذكـــر 
  )2( المدعى علیها.

  للضرر من الهجر والتعلیق: التفریق دعوى الئحة صحة عند المتبعة ثالثًا: اإلجراءات

 وتحدید، الدعوى تسجیل فیها من لسیرا یبدأ بعد التأكد من صحة الدعوى فإن هناك خطوات
  :التالي النحو على في الدعوى النظر موعد عن باإلعالن الخصوم وٕاعالم، الدعوى نظر موعد

                                                 
  ).137أبو البصل: شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة ونظام القضاء الشرعي ص ((1) 
  ).138المرجع السابق: ص ( (2)
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  :الدعوى تسجیل

تقیـد  أن فیجـب، الشـكلیة األصـول إجـراءات مـن عـدد فیهـا والسـیر الـدعوى تقـدیم فـي یجـب
  . والصحة الموافقةب علیها والتوقیع، للقاضي تقدیمها بعد وتسجل، الدعوى

 حجة، تنظیم على یسَتحق ما باعتبار للدعوى رسم بدفع التفرق دعوى في المدعي یلزم كما
 المحكمة رئیس على یعرضه مثالً  وأساساً  إعطائها رقماً  بعد فیها للنظر موعداً  المحكمة قلم ینظِّم ثم

  )1( .علیها الموافقة وتؤخذ

  :إعالم الخصوم (الزوج)

 خطیـة بصـورة المحكمـة أمـام الحضـور مواعیـد فیهـا للخصـوم تبلیـغ بطةمضـ تحریـر یـتم ثـم
علیهـا  منصـوص غـزة قطـاع فـي الشـرعیة المحـاكم فـي محـددة كتابیـة ونمـاذج معینـة ألشـكال ووفقـاً 

وتوقع من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي، ویبلغ هذا اإلعـالم مـع نسـخة مـن الئحـة الـدعوى 
  )2( .القانون أحكام وفق بالتبلیغ المكلفة الجهات أو حكمةالم محضر بواسطة علیه للمدعى

یراجعـا  لـم إذا المحاكمـة تـاریخ مـن األقـل علـى یـوم قبـل یكون أن اإلعالن، هذا في ویشترط
 الخصـوم، إعـالن ورقـة لتنظـیم داعـي فـال الحـال فـي المحكمـة راجعـا إذا أمـا المحكمـة، المتـداعیین

حسب  وذلك ،اً فور  علیه المدعى إحضار للقاضي یمكن جلةالمستع وللقضایا منها لحصول المقصود
  )3( الشرعیة. المحاكمات أصول قانون ) من18المادة (

 اإلقامة محل ومعلوم األجنبیة، البالد في یعیش إعالنه المطلوب علیه المدعى كان إذا أما
 لتـي بـدائرتهاا العامـة للنیابـة صـورتها وترسـل إعالنهـا المطلـوب بالورقـة ذلـك یبـین فإنـه للمـدعي

 إلى الصورة یفید وصول الذي بالرد ویكتفي الرسمیة بالطرق لتوصیلها الخارجیة وزیر إلى المحكمة،
 من المادة هذه أن إال )4(المحاكمات الشرعیة أصول قانون من )19المادة ( حسب وذلك إلیه المعلن
  )5( .القانون في وجودها رغم تطبیقها یتم ال العملیة الناحیة

  

                                                 
  ).10/169) من الفصل الثالث (8سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة: المادة ( (1)
  ).10/127سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة ( (2)
  المرجع السابق. (3)
  .المرجع السابق (4)
  ).47خالد األدغم: الدفوع الموضوعیة في دعاوى التفریق بحكم القاضي ( (5)
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  ج إعالن خصوم:نموذ
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   المحكمة: داخل اإلجراءات

  )1( ) من قانون أصول المحاكمات على ما یلي:20جاء في المادة (

 صورة وتعطى القضائیة األوراق من نوع كل بإبالغ یشعر تبلیغ إعالن بتنظیم المحكمة قلم یقوم
   .المخصوص الملف في لیحفظ المحكمة؛ قلم إلى أصله ویسلم التبلیغ استدعى من إلى عنه

  :)2(التبلیغ محتویة على ویجب أن تكون مضبطة

  . وقوعه وتاریخ التبلیغ محلة ذكر - أوالً 
  . بالتبلیغ أمرت التي والمحكمة وهویته، التبلیغ طلب الذي الخصم اسم - ثانیاً 
  . وهویته إلیه المبلغ اسم - ثالثاً 
  .وهویته فعال األمر تبلیغه أمكن الذي الشخص اسم - رابعاً 

  .إلیه المبلغ إلى سلمت قد األوراق كل صورة أن ذكر -اً خامس
 لم كأنه التبلیغ یعتبر المواد هذه على تحتو لم وٕاذا التبلیغ، في توسط الذي المباشر إمضاء - سادساً 

  .یكن

  )3( :التبلیغ كیفیة

 یتبعها التي المحكمة نطاق ضمن یكون أن إما علیه، المدعى غالباً  وهو تبلیغه المراد
 المحكمة، ضمن تلك إلى األوراق فترسل أخرى محكمة صالحیات ضمن یكون أن وٕاما المحضر،

 لیتولى ذلك الشخص، إلى لتبلغ المحل ذلك محكمة رئیس إلى المحكمة رئیس قبل من یكتب كتاب
 تم ما یفید بمحضر أصدرتها، مرفقة التي المحكمة إلى تعاد ثم التبلیغ إجراء المحكمة تلك محضر

 بل اإلطالق على اإلقامة في محل الخصوم إعالن یسلم أن المباشر على لیسو  إجراءات، من
 أصول من قانون )21( محل إقامته المادة خارج وهو جلبه المراد الشخص لنفس یسلمه أن یمكنه

  .المحاكمات
  )4( :التبلیغ خطوات

 بذاته، یبلغل اإلدعاء، الئحة في ورد الذي العنوان حسب بالذات، تبلیغه المراد عن البحث یتم - 
  .إقامته محل خارج كان ولو

                                                 
  ).128- 10/127سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة: ( (1)
  ) من هذا البحث.141: ص() 4الملحق ( انظر نموذج سند التبلیغ في (2)
  ).129- 10/128): (21المادة ( سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة: (3)
  ).10/128): (20المادة ( سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة: (4)
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 إلى األوراق تسلم إقامته، محل تبلیغ الحال واقتضت األوراق تبلیغه المراد یوجد الشخص لم إذا - 
 یمضي أن ویكلف عمره سنة من الخمس عشرة والمتمم معهم المقیم عائلته أفراد من وجد من أي

   .باسمه التبلیغ مضبطة

 على اثنین المباشر یستصحب المضبطة، على التوقیع عن نكفواست التبلیغ عن امتنع وٕاذا - 
 النحو اآلتي: على أخرى مضبطة ویحرر المحلة، أو القریة، مخاتیر من األقل

  : المضبطة هذه تتضمنه ما

  :التالیة األمور المضبطة هذه تتضمن أن یجب

  .القصد بهذا إلیه ذهب الذي والمكان التبلیغ ألجل به ذهب الذي الیوم ذكر  -1

    .بالتبلیغ أمرت التي والمحكمة وهویته التبلیغ طالب اسم -2

  .وهویته إلیه المبلغ اسم -3

  على المضبطة التوقیع عن االستنكاف أو التبلیغ دون حالت التي الممانعة كیفیة بیان -4

  إلیه المبلغ دار باب على ألصقت قد المضبطة صورة كون بیان -5

  .المحكمة قلم ىإل معادة هي تبلیغها الواجب األوراق كون بیان -6

  .المخاتیر من معه حضر ومن المباشر إمضاء -7

 جیران من اثنین المباشر فیِكلف المباشر، دعوة یلبوا لم أو المخاتیر هؤالء من أحد یوجد لم وٕاذا  - 
  .المرقومة الورقة یمضیا أن القریبین إلیه المبلغ

 رئیس إلى ویرفعها الالح بواقعة ضبط ورقة یكتب أن المباشر على تعین ذلك، یمكن لم وٕاذا  - 
 الضبط ورقة في إلى ذلك ویشیر المعاملة، هذه إلیفاء باثنین الرئیس یصحبه وحینئذ المحكمة،
 ویسلم التبلیغ طلب الذي النمط إلى هذا على التي تحرر المضبطة صورة ویعطي المذكورة،

  التبلیغ. اریخت المضبطة هذه تاریخ ویعتبر الدعوى أوراق مع لیوضع المحكمة؛ قلم إلى أصلها
  :تبلیغه المراد إلى الوصول عن العجز حال في التبلیغ

 لم كأن وفقها، لذلك سبیل ال بأن المحكمة واقتنعت السابقة، األصول وفق تعذر التبلیغ إذا
جاز  العدو یحتله بلد أو الحرب دار في أو معلوم، سكن محل أو معلوم إقامة محل له یكن

  )1( :التالي النحو على التبلیغ تجري أن للمحكمة

                                                 
  ).10/129): (21المادة ( سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة: (1)
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  .قبیلته شیخ أو قریته، أو محلته مختار من عنه یتحرى - 

  في المنطقة. الشرعیة والمحاكم الشرطة دائرة في أیًضا عنه یتحرى التفریق دعاوى وفي  - 

 جریدة وفي المحكمة دیوان وفي المحكمة رئیس بأمر الخصوم إعالن أكتفي علیه، یعثر لم فإذا  - 
 .محلیة

  :البالد خارج عى علیه (الزوج)أما إذا كان المد

  المحلیة. الصحف إحدى في النشر طریق عن تبلیغه یكون :اإلقامة محل مجهول كان إذا -1

  : اإلقامة محل معلوم كان إذا -2

  .طریقها عن التبلیغ فیتم كالسفارة مختصة، رسمیة جهة بها بلد في یكون أن فإما - 

 بینها قضائیة اتفاقیة یوجد ال أو مختصة، رسمیة جهة بها یوجد ال بلد في یكون وٕاما أن - 
 . الصحف المحلیة المادة إحدى في النشر بواسطة التبلیغ فیكون المحكمة، دولة وبین

  

  :)1(حاالت الحضور والغیاب

عند حلول الجلسة المحددة لنظر الدعوى ینادى على الخصوم، وال یخلو الحال عندها من 
  أربع حاالت:

معًا، في الجلسة )  المدعیة والمدعى علیه أو وكیلهما( الحالة األولى: أن یحضر الخصمان 
األولى والجلسات التالیة، وفي هذه الحالة تسیر الدعوى ویبدي كل من الطرفین طلباته ودفوعه، 

   )2(وتنتهي الدعوى إلى الحكم فیها.

  :الحالة الثانیة: أن یغیب الطرفان

 جلسة عن أي أو األولى، المحاكمة جلسة عن معا وكیالهما أو علیه، والمدعى المدعیة تغیبت إذا
  وهما: قرارین بین بالخیار القاضي فإن الحقه، أخرى

  
                                                 

د بالحضور مثول الخصم أو وكیله أمام المحكمة المرفوعة إلیها الدعوى في الموعد المحدد لفتح الجلسة ) یقص1(
وتثبیت ذلك في الضبط  أما الغیاب فهو تخلف الخصم أو وكیله ومن یمثله عن حضور مجلس القضاء 

نون أصول المحاكمات المحكمة رغم التبلیغ الصحیح، لتاریخ وموعد المحاكمة. . انظر: أبو البصل: شرح قا
  .)178- 177الشرعیة ونظام القضاء الشرعي (

  ). 75التكروري: الوجیز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة ( (2)
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  المحكمة. حق من األصل في الدعوى إسقاط ألنالدعوى:  بإسقاط األول: الحكم

الدعوى بعد  النظر في ومتابعة الخصوم تبلیغ وٕاعادة ،آخر لموعد الدعوى تأجیل للقاضي الثاني:
  )1(حضورهم.

  

  )2( :علیه المدعى وتغیب المدعیة حضور حالة الثالثة:ال

بالحضور  غالباً  مهتمة تكون التي- المدعیة وحضور علیه، المدعى غیاب حال في
عدم  من تتحقق أن المحكمة، على الحالة هذه ففي ،-علیه المدعى بعكس حقها على للحصول

 بحق المدعى فیها والسیر لدعوىا سماع تقرر تجد، لم فإذا علیه، المدعى قدمه مقبول عذر وجود
  .غیابیاً  علیه

 مقبوالً  من الجلسات التالیة وقدم عذراً  فإذا حضر المدعى علیه الذي یجري محاكمته غیابیاً 
عن تغیبه، تقرر المحكمة قبوله وتعلمه باإلجراءات التي جرت في غیابه، ولها أن تكرر هذه 

  العدالة. مینألت اإلجراءات في حضوره إذا رأت ذلك ضروریاً 
  

  )3(:المدعیة وتغیب علیه المدعى حضور  :الرابعة الحالة
علیه، فللمحكمة بناًء على طلب  المدعى وحضور الجلسة، عن المدعیة تغیب حال في

المدعى علیه أن تقرر إسقاط الدعوى، أو الحكم فیها، وهذا اإلسقاط ال یحول دون طلب تجدیدها 
  ألنه إسقاط مؤقت.

 مجلس في دعوى الهجر والتعلیق، في النظر إال القاضي أمام یبقى ال اإلجراءات هذه بعد
 عن علیه المدعى وسؤال واستماع آداب من الدعاوى في السیر ترعى التي األصول حسب شرعي
  المدعیة. بعد طلب الدعوى

  والزوج هنا بین خیارین:
سكوت واإلنكار تارة، الموجهة ضده والجواب بال السیر في دعوى الهجر والتعلیق الخیار األول:

  . وباإلقرار تارة أخرى، ومن ثم العمل بما سیحكم به القاضي

                                                 
  ).. 75التكروري: الوجیز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة ( (1)
  ). 76-75المرجع السابق ( (2)
)، أبو البصل: شرح قانون أصول 76محاكمات الشرعیة (التكروري: الوجیز في شرح قانون أصول ال (3)

  178). المحاكمات الشرعیة ونظام القضاء الشرعي(
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: وهذا یقودنا إلى الحدیث عن مفهوم  )1(دفع دعوى الهجر والتعلیق بدعوى الطاعة الخیار الثاني:
الدفع، وعن دعوى الطاعة وشروطها والدفوع التي یمكن أن ترد علیها، وذلك على 

  النحو التالي:

  : حقیقة الدفع:أوالً 
  :لغة الدفع

  اللغة له عدة معاٍن منها: في الدفع
   )2( عنه. ودافعت األذى ودفعت عنه فاندفع، نحیته دفعاً  دفعتهبقوة:  واإلزالة التنحیة - 1

   )3( المماطلة. :المدافعةالمماطلة:  - 2

  )4( عنه. رحلت الموضوع عن : دفعتالرحیل - 3

 أمراً  علیه المدعى یدعى أن هو المرافعات في فعوالد بالحجة، رده : القول دفع بالحجة: الرد - 4
    )5(. الدعوى والجمع دفوع في علیه الحكم درء به یرید

  .للدفع اللغوي بالمعنى المقصود هو األخیر وهذا

  الدفع في االصطالح:

في  تحدثوا قدیماً  العلماء إن حیث الدفع، الصحیحة الدعوى على الصحیحة األجوبة من إن
المدعي؛  دعوى على فیها الخصم یجیب التي األمور أحد وبأنه للدفع، صور عن وفقههم كتبهم
  .الدعوى یدفع أو الدعوى، ینكر أو بالدعوى، یقر أن إما :فهو

                                                 
  هناك دفوع أخرى یمكن أن یقدمها الزوج للرد على دعوى الهجر والتعلیق منها: (1)

  بأن هجره لها لم یتجاوز المدة المسموح بها شرعًا وقانونًا.  الدفع -
 حال في الوكالة، وذلك شكل أو الوكیل أو بالموكل یتعلق لسبب الدعوى في یلالتوك صحة بعدم الدفع -

  .الدعوى في الوكیل مثول
   .فامتنعت الزوجة لرد اإلصالح رجال أرسل بأنه الدفع -

إال أن الغالب من األزواج یدفعون دعاوى الهجر والتعلیق بدعوى الطاعة ألن القضاء یحكم له بها في       
  فر شروطها والتأكد من شرعیة المسكن.األغلب بعد تو 

  ).1/196)، الفیومي: المصباح المنیر(8/87ابن منظور: لسان العرب( (2)
  ).1/715)، الفیروز آبادي: القاموس المحیط(1/105الرازي: مختار الصحاح( (3)
  ).1/196الفیومي: المصباح المنیر( (4)
  ).1/289: المعجم الوسیط (عربیة بالقاهرةمجمع اللغة ال )،1/196الفیومي: المصباح المنیر( (5)
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 حیث تعریفه من مباشرة، بصورة للدفع یتعرضوا فلم عقولهم في الدفع صورة لوضوح اً ونظر 
  .عناصره وبیان

 اً واضح معنى تعطینا بمجموعها، )1(عدة تعریفات عللدف استنبطوا المتأخرین الفقهاء أن إال
  ، وهو:للدفع
 إبطال أو عنه الخصومة دفع بها یقصد المدعي دعوى في خصماً  ینتصب ممن دعوى أثار جواب
  .)2(بعده أو الحكم قبل المدعي، دعوى

 على دعوى وٕاجابة رًدا كانت وٕانما ابتداءً  لیست الدعوى هذه أن ى:دعو  أثار بجواب المقصود
  .جدید ادعاء تضمنها علة كانت فإجابته علیه، المدعى ضد رفعت أساسیة

 الدعوى یتنصبون في خصوم فكلهم والولي والوصي والوكیل األصیل لتشمل: اً خصم ینتصب ممن
  .الخ...الوكالة أو باألصالة صفته حسب كل

   .اً خصم یكون أن یصلح وال األساس من اً خصم لیس أنه أي :الخصومة دفع بها یقصد

   .وكذبه المدعي لصدق یتعرض الذي الموضوعي الدفع وهو :المدعي دعوى إبطال أو

 األحكام الصادرة في والطعن القضائیة، الدعوى في السیر أثناء الدفع لیشمل :بعده أو الحكم قبل
  .علیها واالستئناف

 مدعيال یحلف اإلثبات على یقدر وٕان لم المدعي دعوى تندفع ،الدعوى دفع من أثبت فإذا
 دعواه تعود المدعي حلف وٕان المدعى علیه دفع یثبت الیمین عن المدعي نكل فإن بطلبه األصلي

  )3( األصلیة.

 فیكلف الوجوه، كل من الدعوى على ینطبق ما علیه ینطبق الذ دعوى، حقیقته في الدفعو 
  .اإلثبات بعبء فیكلف مدع، اآلن وهو على المدعي البینة ألن دفعه، إثبات الدافع

                                                 
 دعوى لدفع علیه المدعى من قبل بدعوى اإلتیان ) الدفع بأنه: "هو1631العدلیة المادة ( األحكام عرفت مجلة (1)

دفع  الدفع بأنه ذكر فهو المدعي، دعوى دفع منها والغرض دعوى، الدفع أن ذكر هنا المدعي". فالتعریف
  وهذا دور في التعریف.

وعرفه أبو البصل بأنه: " دعوى من قبل المدعى علیه أو وكیله یقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى      
  173). المدعي": انظر: أبو البصل: شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة ونظام القضاء الشرعي(

 أو المدعي دعوى رد بهدف المحكمة أو المتضرر، أو علیه، المدعى یثیرها وعرفه مأمون محمد بأنه:" دعوى      
  ).19أبو سیف: الدفوع الموضوعیة في دعاوى النفقات( فیها". انظر: الحكم تأخیر

  ).56في دعاوى التفریق بحكم القاضي(  خالد األدغم: الدفوع الموضوعیة (2)
  ) .1632العدلیة ،المادة ( األحكام مجلة (3)



    التشریعات القانونیة للتفریق بسبب الضرر من التعلیق
 

 77  
 

 الفصل الثاني 

  دفع الدفع ودفع دفع الدفع: - 

 ما نبین أن علینا ینبغي علیه المدعى بجواب وارتباطه الدفع عن الحدیث تتبعنا إذا
  .ذلك أمكن إذا الدفع دفع علیه یقبل دفع كل فإن الدفع، بدفع المقصود
  :الدفع بدفع المقصود

دفع  یصح ،الدعوى دفع یصح فكما علیه المدعى لدفع بدفع األصلي المدعي یأتي أن هو
  )1( .الدفع وما یزید علیه صحیحًا أیضًا، قیل إنه ال یصح إذا زاد عن ثالث درجات

 الزوج ذمة بانشغال القضاء، مجلس في المرفوعة الطاعة دعوى الزوجة دفعت لو ومثاله:
 حكم سابق على حصلت بأنها دفعها الزوج فدفع دینار، ألفي بقیمة البیت وأثاث المهر، بتوابع
الستالم  رسمیة وغیر رسمیة جهة من أكثر إلیها أرسل وأنه طویلة، مدة من المطلوبة عبالتواب
  الدفع.  دفع یسمى هنا الزوج فدفع فرفضت، التوابع

  

  : ثانیًا: دفع دعوى الهجر والتعلیق بدعوى الطاعة

إذا اجتمعت دعوى الطاعة من الزوج على زوجته، ودعوى التفریق للهجر والتعلیق من 
لى زوجها، ففي هذه الحالة توحد المحكمة بین الدعوتین، وتوقف السیر في دعوى التفریق الزوجة ع

  )2( للهجر والتعلیق، وتفصل أوًال بدعوى الطاعة.

والدفع بدعوى الطاعة یعتبر دعوى جدیدة تسیر بنفس إجراءات أي دعوى ولها شروطها 
  وٕاجراءاتها وهناك دفوع ترد علیها والتفصیل كما یلي:

  إقامة دعوى الطاعة الزوجیة: أسباب

  امتناع الزوجة عن تمكین زوجها من االستمتاع بها دون عذر شرعي أو حسي. -1

  خروج الزوجة من منزل الزوجیة دون مسوغ ودون إذن من الزوج. -2

  رفض الزوجة االنتقال مع الزوج إلى بیت الزوجیة دون عذر شرعي أو مانع مقبول. -3

  . زوجة وٕالحاق الضرر بهارفع الدعوى من باب االنتقام من ال -4

رفع الدعوى ألجل دفع دعوى الهجر والتعلیق أو دفع دعوى الشقاق  والنزاع التي أقامتها  -5
  الزوجة.

                                                 
  ).34لطاعة الزوجیة (أبو زهیر: الدفوع الموضوعیة في دعوى ا (1)
  ).177أبوسنینة: الطاعة الزوجیة في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصیة ( (2)
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  شروط إقامة دعوى الطاعة الزوجیة:

بمعنى أن تكون ذمته خالیة من مهرها  أن یكون الزوج قد أوفى زوجته جمیع حقوقها المالیة: -1
"قیمة عفش البیت"، ومن المهر المؤجل إن كان قد اتفق  المعجل ومن تابع مهرها المعجل

) من قانون 214وذلك حسب المادة (على تسدیده في وقت محدود وقد حل ذلك األجل 
  .)1(األحوال الشخصیة الفلسطیني

 یوفر الحد األدنى من سبل الحیاةأن یكون الزوج قد وفر لزوجته مسكنًا شرعیًا الئقًا بها  -2
) من قانون األحوال 188، 187، 186، 185، 184لمواد (، وذلك حسب االكریمة

  .)2(الشخصیة الفلسطیني

أن ال یكون الهدف من مسكن الطاعة اإلضرار بالزوجة: فإن تبین للزوجة أن الزوج قد أعد  -3
لها هذا المسكن لإلضرار بها وأثبتت ذلك باألدلة الشرعیة المقنعة لدى القاضي فعندئذ ال یعد 

على ما  وللقاضي أن یحكم بعدم شرعیة المسكن ویحكم برد الدعوى بناءً  هذا المسكن شرعیاً 
 ثبت لدیه بالدلیل أن الزوج قد هیأ ذلك المسكن بهدف اإلضرار بزوجته.

ویشترط في طلب الزوج لزوجته لبیت الطاعة أن ال یكون بعد صدور الحكم بالتفریق في  -4
عي للسیر في دعوى الطاعة ألنه ال دعوى الهجر والتعلیق وأصبح الحكم قطعیًا ألنه ال دا

  . زوجیة

  وعلیه فإن الزوج إذا أراد أن یطلب زوجته لبیت الطاعة فیكون ذلك:

إما ابتداء (أي قبل أن تقوم زوجته برفع أي دعوى علیه): وذلك بأنه یرید زوجته وهي تمتنع    - 
جل وتوابعه (عفش عن االنتقال إلیه وتمكین نفسها فیقوم برفع دعواه بعد دفع مهرها المع

  البیت).  

أو رفع دعوى بیت الطاعة لدفع دعوى الهجر والتعلیق أو أي دعوى أخرى ضده (نفقة ، شقاق    - 
  ونزاع ، غیبة وضرر).   

  

  

  

                                                 
  ). 10/35سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة (  (1)
  ). 31-10/30(  المرجع السابق (2)
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  :طاعة دعوى الئحة نموذج
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علــى هـــذه  )1(ولكــن المشــرع الفلســطیني أعطــى حقــًا للزوجــة فــي أن تثیــر دفوعــًا موضــوعیة
  وٕابطالها وهذا ما یسمى بدفع الدفع. الدعوى بهدف ردها

  الدفوع التي ترد على دعوى الطاعة (دفع الدفع):

عندما یتقدم الـزوج برفـع دعـوى الطاعـة علـى زوجتـه، یطالـب فیهـا القاضـي بـالحكم لـه علـى 
 دفوع عدة زوجته المدعى علیها بالطاعة له والنقلة معه إلى بیت الزوجیة الذي هیأه لها، فإن هناك

   :، ومن هذه الدفوع الزوج دعوى الزوجة بها تدفع قد مقبولة
  :بعضه أو للزوجة المعجل بالمهر الزوج ذمة بانشغال أوًال: الدفع

 أو المعجـل مهرهـا بـدفع الـزوج كلـف اإلثبـات طـرق مـن طریقـة بـأي الـدفع هـذا ثبـت فـإذا
ن قـانون األحـوال مـ )214( الـرد حسـب المـادة واجبـة دعـواه كانـت یفعـل لـم فـإن ،منـه فـوراً  ىالمتبقـ

(إذا لـم یـوف الـزوج المـرأة مـا تعـورف تعجیلـه مـن مهرهـا جـاز لهـا الشخصیة الفلسطیني ونصـها: 
  .)2( الخروج من بیته بال إذنه وال تكون بذلك ناشزة وال تسقط نفقتها)

  :)3(المسكن شرعیة بعدم ثانیًا: الدفع

  :التالیة بإحدى األمور المسكن شرعیة بعدم ویتحقق الدفع
 كانـت فـإذا صـحیح، دفـع هـذا فـإن :مشـتركة أنهـا أو مسـتورة غیـر المسـكن مرافق بأن دفعال - 1

 یسمح أن یمكن فال بها، كبیر فیه إضرار فهذا الحمام، وباألخص مستورة غیر المسكن مرافق
 المحكمـة تقـوم أن هنـا اإلثبـات إلیهـا، وطریقـة النظـر مفسـدة إلـى یـؤدي مكـان فـي تتكشـف بـأن

 كانت إذا المرافق وكذلك مستورة،  غیر الضروریة المرافق أن من للتحقق البیت على بالكشف
  .مشتركة

 أحـد والمـال الـنفس فـإن :المسـكن فـي ومالهـا نفسـها علـى تـأمن ال الزوجـة بـأن الـدفع -2
 .علیها تجرأ من كل وعاقب بحفظها، اإلسالم جاء التي الضروریات

 مـن شـریعة وال الملـل، مـن ملـة هـارعایت مـن تخـل لـم التـي الخمسـة المقاصـد "اآلمـدي:  قـال
  .)4("والمال والنسل، والعقل، والنفس، الدین :الشرائع هي

                                                 
م بها في نشوء الحق أو بقائه أو الدفوع الموضوعیة هي: دفوع توجه إلى ذات الحق المدعى به، وینازع الخص (1)

  ).101مقداره. انظر: التكروري: الوجیز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة (
  ). 10/35سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة (  (2)
  ).139-124محمود خمیس: حق المسكن الشرعي للزوجة: دراسة فقهیة تطبیقیة ( (3)
  ).3/274اآلمدي : اإلحكام ( (4)
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ویمكـن  آمـن، غیـر ألنـه المسـكن، فـي هـذا العـیش عنـد بـالخطر تشـعر بأنهـا الزوجة فإذا قالت
غیـر متـوفرة، أو أن جیـران المسـكن  األمـان وأن مقومـات سـهولة، بكـل اللصـوص یدخلـه أن

ن بـین الجیـران وبـین زوجهـا عـداوة تخشـى علـى نفسـها منهـا، فیعتبـر هـذا غیر صـالحین، أو أ
  الدفع صحیحًا إذا ثبت ذلك.

  .ظاهرة كبیرة آثار من لذلك لما صحیح، دفع وهو :صحیاً  صالح غیر المسكن بأن الدفع -3

 یستغنى ال التي الضروریة األمور فهناك :الضروریة اللوازم بعض من المسكن بخلو الدفع -4
 وهناك الحیاة، سبل وتیسیر المشقة، لرفع إلیها التي یحتاج الحاجیة األمور كوهنا عنها،
 . عنها االستغناء یمكن التي الكمالیة األمور

 من یكون أن یجب فیما یحكم فالعرف، بالعرف فیفرض قوم كل عرف إلى ینظر فالقاضي
  .عدمها من المسكن في الضروریة اللوازم

 ذلك ویتحقق والفراش، اللباس تشمل الغیر وأمتعة :الغیر أمتعة على المسكن باحتواء الدفع -5
 أم للوالدین سواء أقاربه، یخص الذي المتاع شيء من فیه الزوج أعده الذي البیت یكون بأن

 .األخرى لزوجته أم لألبناء،

بما  علیه القیام إلى یحتاج المتاع وألن بیتها، في لغیرها أغراض وجود من تأنف بطبعها والمرأة
یخرج  بأن الزوج فیكلف حق، بوجه هنا فامتناعها وتنظیم، وترتیب وكوي غسیل من هیصلح

  .بیتها من المتاع هذا
 فیما زوجاته جمیع بین یعدل أن الزوج في األصل :الضرة لمسكن المسكن مماثلة بعدم الدفع -6

 على ریقد التي األمور في العدل من یمنعه ال أن یجب القلبي المیلوهذا  ،القلبي المیل عدى
 . وكسوة وطعام من مبیت فیها العدل

فال  الزوجات، بین فیها العدل فینبغي لزوجته، الزوج على الواجبة النفقة من السكنى أن وبما
  .كوخ في األخرى تسكن بینما منیف، قصر في زوجة تسكن

 الغرض الطاعة، بأن لدعوى الزوجة دفع إن :بالزوجة اإلضرار المسكن من الغرض بأن الدفع -7
 یقوم أن هنا المتصور واإلضرار صحیح، دفع هو بها اإلضرار هو الذي أعده المسكن من

 فیه الحاجات متوفر غیر البیت یكون وقد المسكن، من لها بالخروج یسمح وال بحبسها،
  .بها لإلضرار توفیرها عدم الزوج وقصد، الضروریة

دفع دعـوى الطاعـة الزوجیـة ولتـي وهناك العدید من الدفوع التي یمكـن للزوجـة االسـتناد إلیهـا لـ
  ال یتسع المجال لذكر جمیعها هنا.
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والتــي هــي المدعیــة فــي دعــوى الهجــر –وكــل دفــع تثیــره المــدعى علیهــا فــي دعــوى الطاعــة 
والمــدعى علیـه فــي دعـوى الهجــر –، فــإن القاضـي یتوجــه إلـى المــدعي فـي دعــوى الطاعـة -والتعلیـق

دعى علیهـــا، وعندئـــذ یكـــون جـــواب المـــدعي أحـــد بســـؤاله عـــن صـــحت مـــا دفعـــت بـــه المـــ -والتعلیـــق 
  )1( الخیارات التالیة:

  عندها یثبت دفع الزوجة وترد دعواه. اإلقرار: -1

: عنـــدها یطلـــب القاضـــي مـــن الزوجـــة إثبـــات صـــحة دفعهـــا فـــإذا قامـــت باإلثبـــات یقـــرر اإلنكـــار -2
لهــا أن القاضـي اعتبـار الـدفع وعلیـه تـرد دعـوة الــزوج أمـا إن عجـزت الزوجـة عـن اإلثبـات جـاز 

تطلــب مــن القاضــي تحلیــف المــدعي (الــزوج) الیمــین الشــرعیة علــى عــدم صــحة دفــع المــدعى 
  علیها، فإذا حلف سار بالدعوى وٕان نكل ردت دعوى المدعي األصلیة.

ودفع دفع الدفع یكون أیضًا بمثابـة  بدفع دفع دعوى المدعى علیهاقد یكون الجواب من الزوج  -3
 بـاإلبراء المهـر بتوابـع المطالبـة دعـوى یـدفع كـأنت جدیـدة، دعـوى جدیـدة تحتـاج إلـى أدلـة إثبـا

 إلیها أرسل وأنه طویلة، مدة من المطلوبة بالتوابع حكم سابق على حصلت بأنها دفعه أو ،منه
  .فرفضت الستالم التوابع رسمیة وغیر رسمیة جهة من أكثر

  اآلثار المترتبة على الحكم بشرعیة المسكن أو عدمه:

صدر الحكم من القاضي بشرعیة المسكن ولم تقم المدعى علیها (الزوجة)  إذا األثر األول:
بإثارة أي دفوع من شأنها أن ترد دعوى الطاعة، أو أثارت دفوعًا ولكنها لم تستطع إثباتها بعد أن 
أنكرها المدعي وقد حلف الیمین الشرعیة على عدم صحة دفوعها أو لم تشأ تحلیفه، فإن القاضي 

  )2( بطاعة زوجها واالنقیاد ألحكام عقد نكاحه فیه. یحكم على الزوجة

 وعلى الزوج أال یضار زوجته في مسكن الطاعة وأن ال یجعل من مسكن الطاعة سجناً 
  رفعت علیه دعوى أنها معلقة فینتقم منها بدعوى بیت الطاعة. لزوجته لیؤدبها فیه لكونها مثال 

جها وال تجبر بالقوة فإن رفضت تصبح بأن الزوجة تؤمر بالذهاب مع زو  وكما قلت سابقاً 
  )3( ناشز ویترتب على ذلك النشوز سقوط حقها في النفقة.

إذا كان الحكم قد صدر من القاضي بعدم شرعیة المسكن، وذلك لسبب من  األثر الثاني:
األسباب التي تبطل شرعیة المسكن واستطاعت المدعى علیها إثبات دفوعها التي أثارتها في دعوى 

                                                 
  ).102-101أبو زهیر: الدفوع الموضوعیة في دعوى الطاعة الزوجیة ( (1)
  ).163( المرجع السابق (2)
  .من هذا البحث )38: انظر (ص (3)
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بالوجه الشرعي أو لم یستطع المدعي أن یدفع تلك الدفوع أو أن یبطلها أو لم تستطع المدعى  الطاعة
علیها إثبات دفوعها ولكنها طلبت من المدعي حلف الیمین الشرعیة بعد أن أنكر تلك الدفوع فنكل 

ي عن حلف الیمین عندها یحكم القاضي برد دعوى مدعي الطاعة وال یترتب على ذلك أي أثر قانون
  ویحكم بدعوى التعلیق ویقوم بالتفریق بینهما بسبب الهجر والتعلیق طلقة بائنة بینونة صغرى.
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 املبحث الثالث
 إحصائيات دعاوى التفريق يف حماكم قطاع غزة

(المحكمــة الشــرعیة_ دیــوان  المیــداني الجانــب فــي البحــثخــالل البیانــات مــن  تــم جمــع لقــد
 موضـوع فـي الالزمة المعلومات وتجمیع وحصر دات الدراسة،مفر  بعض لدراسة )1( القضاء الشرعي)

 الوصــــول بهــــدف المناســــبة رســــومات التوضــــیحیةال واســــتخدام تحلیلهــــا اإلحصــــائي ثــــم ومــــن البحــــث،
ذات  تعمیمـــاتى إلــ توصــلالفـــي  أمــالً وذلــك  ،الدراســـة موضــوع تــدعم ومؤشـــرات قیمــة ذات لــدالالت

  .عن الموضوع المعرفة رصید بها یزیدى معن
  ) 1ل (جدو

  إحصائیات دعاوى التفریق في محاكم قطاع غزة
 

 2012 2011 2010 2009 الدعوى م
 49 45 45 63 عدم اإلنفاق .1
 80 67 58 34 الهجر والتعلیق .2
 140 110 64 48 الشقاق والنزاع .3
 59 50 48 59 الغیبة والضرر .4
 76 63 83 73 بیت الطاعة .5
 9 10 13 19 أسباب أخرى .6

  
 2009فــي عــام  اإلنفــاقئج الموضــحة فــي الجــدول الســابق أن دعــاوى عــدم تبــین مــن النتــا

، ةدعــو )45(كانــت  2011دعــوة، وفــي عــام  )45( كانــت 2010بینمــا فــي عــام  ،ةدعــو ) 63(كانــت 
  .إنفاقم دة عدعو  )49( 2012في حین بلغت في عام

ي عـام ) دعـوة، بینمـا فـ34( 2009أما بالنسبة لدعاوى الهجـر والتعلیـق فقـد بلغـت فـي عـام 
) 80( 2012) دعـوة، فـي حـین بلغـت فـي 67( 2011) دعوة، وبلغـت فـي عـام 58كانت ( 2010

  دعوة هجر وتعلیق.
) دعــوة، بینمـا فــي عــام 48( 2009أمـا بالنســبة لـدعاوى الشــقاق والنــزاع فقـد بلغــت فـي عــام 

 2012) دعـوة، فـي حـین بلغـت فـي عـام 110بلغـت ( 2011) دعوة، وفـي عـام 64كانت ( 2010
  ) دعوة شقاق ونزاع.140(

                                                 
  ) من هذا البحث.142) (ص: 5انظر نموذج اإلحصائیات من قبل المحكمة في الملحق  ((1) 
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) دعـوة، بینمـا فـي عـام 59( 2009أما بالنسبة لـدعاوى الغیبـة والضـرر فقـد بلغـت فـي عـام 
 2012) دعــوة، فــي حــین بلغــت فــي عــام 50بلغــت ( 2011) دعــوة، وفــي عــام 48كانــت ( 2010

  ) دعوة غیبة وضرر.59(
نمــا فــي عــام ) دعــوة، بی73( 2009أمــا بالنســبة لــدعاوى بیــت الطاعــة فقــد بلغــت فــي عــام 

 2012) دعــوة، فــي حــین بلغــت فــي عــام 63بلغــت ( 2011) دعــوة، وفــي عــام 83كانــت ( 2010
  ) دعوة بیت طاعة.76(

) 19( 2009فقد بلغت في عام  كالتفریق بسبب العیب أما بالنسبة لدعاوى التفریق األخرى
حـــین  ) دعــوة، فـــي10بلغـــت ( 2011) دعـــوة، وفــي عـــام 13كانـــت ( 2010دعــوة، بینمـــا فـــي عــام 

  ) دعوات تفریق أخرى.9( 2012بلغت في عام 
  

  وفیما یلي یوضح الرسم البیاني النتائج السابقة:
  

  ) 1شكل (
  إحصائیات دعاوى عدم اإلنفاق

  
  
  ) 2شكل (

  إحصائیات دعاوى الهجر والتعلیق
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  ) 3شكل (
  إحصائیات دعاوى الشقاق والنزاع

  

  
  
  )4شكل (

  إحصائیات دعاوى الغیبة والضرر 

  
  
  ) 5شكل (

  إحصائیات دعاوى بیت الطاعة
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  )6شكل (
  مقارنة بین دعاوى التفریق 

 
  یتضح من الشكل السابق ما یلي:

 ).2012، 2011، 2010كانت أعلى من أعوام ( 2009أن دعاوي عدم اإلنفاق في عام  - 
فـي ) دعوة 34أن دعاوى الهجر والتعلیق ترتفع تدریجیًا من عام آلخر، حیث أنها ارتفعت من ( - 

، 2011) دعــوة فــي عــام 67، ثــم ارتفعــت إلــى (2010) دعــوة فــي عــام 58، إلــى (2009عــام 
 .2012) دعوة في عام 80إلى أن وصلت إلى (

) دعـوة فـي 48أن دعاوى الشقاق والنزاع ترتفع تدریجیًا من عام آلخر، حیث أنهـا ارتفعـت مـن ( - 
، 2011دعـوة فـي عـام  )110، ثـم ارتفعـت إلـى (2010) دعوة في عام 64، إلى (2009عام 

 .2012) دعوة في عام 140إلى أن وصلت إلى (
) دعـوة فـي 48) دعوة، ثم انخفضت إلـى (59(2009أن دعاوى الغیبة والضرر كانت في عام  - 

) دعـوة فـي عـام 59، ثم ارتفعت إلـى (2011) دعوة في عام 50، ثم ارتفعت إلى (2010عام 
2012. 

) دعـوة فـي عـام 83) دعوة، ثم ارتفعت إلـى (73(2009أن دعاوى بیت الطاعة كانت في عام  - 
) دعــوة فــي عــام 76، ثــم ارتفعــت إلــى (2011) دعــوة فــي عــام 63، ثــم انخفضــت إلــى (2010
2012. 
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  الثالثالفصل 

املعاجلة الشرعية واالجتماعية 
  للتعليق

    
  مل على ثالثة مباحث:تویش

  
القانونیة في قضایا التفریق  المشكالت المبحث األول:

  بسبب الهجر والتعلیق.
سبل المعالجة الشرعیة واالجتماعیة  :الثاني المبحث

  للمشكالت القانونیة.
  سبل تعزیز اإلجراءات وتصویبها. المبحث الثالث:
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 املبحث األول
 املشكالت القانونية يف قضايا التفريق بسبب اهلجر والتعليق

فریق بسبب الهجر والتعلیق، تحدثت في الفصل السابق عن الواقع القانوني لقضایا الت  
وذكرت عددًا من األمور التي تعتبر في حقیقتها مشكلة إما لكال الزوجین أو ألحدهما، وفي هذا 

  المبحث سأتحدث عن تلك المشاكل القانونیة بشيء من التفصیل.

فهناك مشاكل تتعلق بنفس المواد القانونیة وهناك مشاكل تتعلق باإلجراءات القضائیة، 
  النحو التالي:  وذلك على

  

  أوًال: المشاكل التي تتعلق بالمواد القانونیة :
وحتى أتحدث عن تلك العثرات القانونیة ال بد أوًال من ذكر المواد القانونیة التي تتعلق 

  بدعوى التفریق للهجر والتعلیق وهي:

ا ال إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بم) من قانون حقوق العائلة ونصها: (97المادة (  - أ
یستطاع معه دوام العشرة بین أمثالهما یجوز لها أن تطلب من القاضي التفریق وحینئذ 

فإذا رفض الطلب ثم  .یطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن اإلصالح بینهما
تكررت الشكوى ولم یثبت الضرر، بعث القاضي حكمین وقضى على الوجه المبین بالمواد 

)98  ،99  ،100 ، 101  ،102( ( )1(. 

 في الذي یعطي الزوجة حق، م)33/2009القضاة رقم ( قاضي التعمیم اإلداري الصادر عن   - ب
 .)2() من قانون حقوق العائلة97طلب التفریق للضرر من الهجر والتعلیق بناء على المادة (

  بأن دعوى م) صادر من قاضي القضاة ونصه: 33/2009تفسیر للتعمیم رقم (   - ت
  ضرر من الهجر والتعلیق لها تكییفها الخاص حیث أن المدعیة تدعي التفریق لل

بأنها متضررة من الهجر والتعلیق فإذا هیأ لها الزوج مسكنًا وقبل إرجاعها إلیه وردت 
   )3(جدید الدعوى مرة ثانیةــالدعوى ورفضت الزوجة الرجوع فقد انتفى الضرر وال حاجة لت

 
                                                 

  ).10/119سیسالم وآخرون: مجموعة القوانین الفلسطینیة ( (1)
  ) من هذا البحث.139: ص) (2(انظر الملحق  (2)
  من هذا البحث.) 140(ص: ) 3( انظر الملحق (3)
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 .)1( كثر وذلك بالقیاس على دعوى التفریق للغیبة.فأ سنة لها زوجها هجر أثبتت وٕاذا

  المالحظات التي أخذتها الباحثة على تلك المواد هي:

 ناشز، كانت زوجته إن للرجل إعطاء حق طلب التفریق للزوجة دون الزوج وهذا فیه إجحاف - 1
 إساءة زوجها لها بسبب من معها طرق التأدیب الثالثة ، حیث أن الزوجة قد تتخذ ینفع ولم

  ، وعندها یكون الزوج هنا بین خیارین:)2( مقابل دون زوجها تطلیقها من إلى وسیلة نشوزها
  .والمؤخر البیت كعفش حقوق من الناشز للزوجة تبقى ما الطالق ودفعالخیار األول: 

رفع دعوى بیت الطاعة على زوجته الناشز مع أنه ال یرید العیش معها، حتى الخیار الثاني: 
  دفع التبعات المالیة المترتبة على طالقها. ال یلتزم بعبء

 أحد ادعى ( إذا بها) بجملة الزوجِ  إضرار الزوجةُ  ادعت (إذا جملة استبدال لذا أرى ضرورة
 من الضرر كان إن الزوج قبول دعوى على تنص والتي اآلخر إضرارًا بما..إلخ) على الزوجین

  الزوجة. ِقبل

لتعلیق أحد أنواع الضرر وبالتالي یسري علیه المادة اعتبر القانون دعوى التفریق للهجر وا - 2
) من قانون حقوق العائلة وجعل المدة التي یجوز فیها رفع الدعوى هو مرور سنة على 97(

الهجر قیاسًا على دعوى الغیبة مع أن هناك فرق بین دعوى الهجر والتعلیق وبین دعوى 
   الغیبة وهو:

واحد  بلد في أو واحد، بیت الزوج مقیمًا مع زوجته في قد یكون :الهجر والتعلیق أنه في دعوى  
   . وقد یكون مقیمًا في غیر بلد الزوجة ولقد ترك جماع زوجته أو المبیت في فراشها لسبب ما

غیر بلد الزوجة بحیث تتضرر  آخر بلد في الزوج تكون : فإن إقامةالغیبةأما في دعوى 
  . المادیة أو المعنویة الزوجة من ذلك الغیاب بأي صورة من صور الضرر

اشترط المشرع مرور سنة فأكثر على هجر الزوجة حتى تستطیع رفع تلك الدعوى، وهذه   - 3
إذا أضفنا إلى تلك السنة، إجراءات  صوصاً تعتبر مدة طویلة قد ال تستطیع الزوجة تحملها خ

  .نةالتقاضي في المحاكم التي تأخذ وقتها فتكون المحصلة تعلیقها لسنین عدة ولیس لس

                                                 
م ، في  12:30 –ص  11:50مقابلة مع المحامیة سهیر حسني البابا في مركز شؤون المرأة ، من الساعة  (1)

  م .2013- 3-18تاریخ 
الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بقانون األحوال الشخصیة وائل سكیك: التحكیم في الشقاق بین الزوجین في  (2)

  ).105- 104الفلسطیني بقطاع غزة (
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) من قانون حقوق العائلة 97اعتبر المشرع الفلسطیني الهجر والتعلیق ضرر، وألحقه بالمادة ( - 4
إال أن المعمول به في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة، هو تطبیق دعوى التفریق للضرر من 
الهجر والتعلیق على الشق األول من المادة فقط ولم یطبقوا الشق الثاني من المادة علیها بل 
اكتفى بالنظر إلى المسكن الشرعي فإذا وفر لها زوجها مسكنًا شرعیا رفضت دعواها ویجب 
علیها االنقیاد لبیت الزوجیة، وفي حال رفضها اعتبرت ناشزًا، أما إذا لم یوفر لها المسكن 

  الشرعي فحینئذ تقبل دعواها ویطلقها القاضي منه طلقة واحدة بائنة بینونة صغرى.

الهجر والتعلیق قد ال تكون بسبب عدم توفر المسكن ، فالمسكن قد یكون مع أن الشكوى من 
موجودًا والهجر حاصل، فاقتصار الدعوى على توفر المسكن الشرعي یعتبر ظلم واقع على 

  كال الزوجین ألن سبب التعلیق:

: فما ذنب الزوج من أن یدفع نفقات التفریق في حال عدم توفیره قد یكون من الزوجة - 
الشرعي؟ ولماذا علیه أن یوفر مسكنًا شرعیًا لمن كانت هي السبب في تعكیر  للمسكن

  صفوة حیاتهما الزوجیة ویجبر على العیش معها للتخلص من تبعات التفریق؟

: وقد یكون مقتدرًا فهنا یتالعب هذا الظالم بالقضاء وقد یكون سبب التعلیق من الزوج - 
م یقوم بتوفیر المسكن الشرعي ورفع دعوى بیت ویقوم  بدفع نفقات عفش البیت تدریجیًا ث

الطاعة لجعل زوجته تنقاد إلیه ذلیلة منكسرة وٕاال حكم علیها بالنشوز لتسقط حقوقها التي 
  تستحقها.

  وقد یكون السبب مشترك بینهما. -

وكل هذه األسباب ال یتم معرفتها إال من خالل إرسال محكمین لمعرفة سبب التعلیق    
الخسارة حسب مقدار إساءته للطرف اآلخر بعد محاولة اإلصالح  وتحمیل كل طرف

  بینهما. 

 وفي حالة إرسال حكمین بناء على اقتراح الباحثة فإن مهمة الحكمین تنحصر في قانون - 5
اإلصالح فإذا  بمعرفة أسباب الشقاق وبذل الجهد في محاولة الفلسطیني الشخصیة األحوال

 عجزا عن اإلصالح:

اءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التفریق بطلقة بائنة دون مساس فإن كانت اإلس  - 
، عدة صداق ونفقة مؤجل بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطالق من

  البیت. وعفش
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وٕاذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التفریق نظیر بدل مناسب یقدرانه تلزم به   - 
  الزوجة.

  . ت اإلساءة مشتركة اقترحا التفریق دون بدلوٕاذا كان  - 

  مالحظة:

 اإلساءة كانت إذا مال بال التفریق یكون بأن القاضي القول إعمال أنبیرى بعض الباحثین   
 أما وتوابعه، مهر من أنفقه ما بضیاع إساءته على یعاقب ألنه للزوج؛ إجحاف من یخلو ال منهما،
  )1( .لزوجها إساءة من هامن صدر ما على عقاب فتترك بال الزوجة

بأن هذا لیس فیه ظلم ألي من الزوجین، ألن الزوج إذا خسر ما أنفقه من مهر والذي أراه   
وتوابعه، فخسارة الزوجة هنا خسارة معنویة بالحكم علیها في وسط المجتمع بأنها مطلقة وما یتبع 

  ذلك من آثار. 

إلصالح بین الزوجین دون حاجة إلى للقاضي الحق في التفریق إذا ثبت الضرر، وعجز عن ا - 6
 تحكیم، أما إذا لم یثبت الضرر وتكررت الشكوى فیلجأ القاضي إلى بعث الحكمین.

أن القاضي إذا عجز عن اإلصالح بین الزوجین فعلیه أن یرسل الحكمین قبل أن والذي أراه: 
 یقضي بالتفریق إذ ربما یستطیعان اإلصالح بینهما.

طیني تعتریه بعض الثغرات التي تحتاج إلى معالجة من قبل مختصین إن قانون التحكیم الفلس - 7
 : )2( من أهمها

 افتقاده إلى مواد تعالج مشكلة تخلي المحكم عن التحكیم دون مبرر.  - أ

إعطاؤه لوكالء الخصوم الحق في استجواب المحكمین لدرجة تصل إلى حد القدح في   - ب
 نزاهة المحكم.

األحكام التي تصدر عن غیر المختصین في موضوع كما یفتقد القانون إلى مواد تعالج   - ت
 .النزاع ما دامت اإلجراءات صحیحة

كذلك افتقاره إلى مواد تعالج قضیة ظهور البینات واألدلة المؤثرة بعد صدور قرار   - ث
 التحكیم.

                                                 
  ).173عدنان علي النجار: التفریق القضائي بین الزوجین ( (1)
  بعنوان: التحكیم الشرعي وواقعه في قطاع غزة -فرع الجنوب–مؤتمر عقد في الجامعة اإلسالمیة  (2)

http://sharea.iugaza.edu.ps/index.php?act=Show&id=130  .  

http://sharea.iugaza.edu.ps/index.php?act=Show&id=130
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  ثانیًا: المشاكل التي تتعلق بإجراءات المحاكم الشرعیة:
  ما یتعلق بالئحة دعوى الهجر والتعلیق: -1

 التفریق وهي: طلب تبیح التي اتهامات كثیرة موجهة ضد الزوج الدعوى الئحة جمعت 

  تركه لها في بیت أهلها بقصد اإلضرار بها. - 

  عدم قیامه بواجباته الزوجیة. - 

  ال یعاشرها معاشرة األزواج. - 

  أنه یسئ في معاملتها لدرجة یستحیل دوام العشرة معه. - 

  نة.أنه طردها من منزله منذ أكثر من س - 

  مع أن هذه االتهامات قد ال یكون الصحیح منها إال بعضها، فیترتب على ذلك:    

 اضطرار الزوجة إلى تقدیم دعوى فیها بعض االتهامات الكاذبة. - 

 منها علیه یكون ال قد والتي االتهاماتتلك  على باإلجابة المطالب على الزوج الظلم وقوع - 
 . واحدة إال

 بال حدث ما كتابة منهما للمدعي لیتسنى الدعوى الئحة في طلبال أسباب تكتب أنلذا أقترح 
  . طباعیاً  علیها المنصوص الالئحة على الزوجة الموافقة إجبار من بدالً  نقصان، وال زیادة

: فاإلجراءات القضائیة تأخذ وقتها من حیث تقدیم اللوائح وتبلیغ البطء في إجراءات التقاضي -2
 ى اقتراح الباحثة وغیر ذلك.الخصوم وٕارسال الحكمین بناًء عل

فتلك اإلجراءات الطویلة والمتعبة والمكلفة ما زالت تسبب مشكلة لكل من المتداعیین عمومًا،   
  وتؤثر على وضع المرأة خصوصًا.

تأجیل بعض الجلسات بسبب تغیب أحد المتداعیین أو بسبب التماطل والتالعب من قبل  -3
  المحامیین.

 في الدفاع عن حقوقه وهذه طبیعة البشر، یه ال یدخر جهداً أن كل من المدعي والمدعى عل -4
فكل منهما یدافع عن حقوقه حتى بأدق التفاصیل ویقوم كل منهما تقدیم دفوع أو دفع الدفوع 
حتى أنها تصل إلى دفع دفع الدفوع وكل دفع یعتبر دعوى جدیدة بحد ذاته تأخذ إجراءاتها مما 

 ).ة (الهجر والتعلیقاألصلی یزید المدة الزمنیة للحكم في القضیة
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بما أن كل دفع یعتبر دعوى فإن هذا سیزید التكالیف المالیة على المتداعیین من دفع رسوم  -5
للدعوى وزیادة أجرة المحامیین، وغیر ذلك من التبعات المالیة التي ترهق كًال من المدعي 

 والمدعى علیه.

أو الطعن أو  )1(ه كتقدیم طلب استئنافكما أن هناك إجراءات أخرى قد یلجا إلیها المدعى علی -6
یح الحكم حتقدیم اعتراض في األحكام الغیابیة أو تقدیم طلب التماس إعادة النظر أو طلب تص

 أو تفسیره وغیر ذلك من اإلجراءات التي تزید القضیة طوًال.

  آلیات العمل في محكمة االستئناف الشرعیة والتعویل على أخطاء غیر جوهریة لنقض  -7
 )2(.الحكم

 طویلة فتقضي قضایا التعلیق سنوات بعض تستغرق أن غریباً  وبناء على ما سبق، لیس  
معلقة وقد تحصل على الطالق ولكن من جهة أخرى تكون قد تقدمت في السن أكثر  شبابها معظم

  .فتقل فرصة الزواج عندها مرة أخرى

باحث القادمة بإذنه وهذه المشاكل البد لها من حلول والتي سیتم الحدیث عنها في الم  
  تعالى.

  

  

  
  

  

  

  

                                                 
 األولى محاكم الدرجة من الصادرة القضائیة والقرارات األحكام في العادیة، الطعن طرق االستئناف هو: "أحد(1) 

 أو تعدیلها، أو فسخها، أو بغرض تصدیقها، یقهالتدق الثانیة الدرجة محكمة هي أعلى قضائیة هیئة إلى برفعها
  ).88فیها. انظر: نوفل: اآلثار المترتبة على األحكام القضائیة ( الفصل إعادة

إشكالیات التقاضي أمام المحاكم الشرعیة :  (2)
http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=290:-----

---q----q&catid=37:2011-05-26-05-50-08   

http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=290
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  ملبحث الثاينا
  املعاجلة الشرعية واالجتماعية لظاهرة التعليق 

  ::المعالجـــــــة الشــــــــرعیةأوالً 
یعتبر عقد الزواج في الشریعة اإلسالمیة عقد عظیم له مكانة كبرى ومنزلة علیا، ولقد اهتم   

به بعد قیامه، وفي معالجة ما قد یطرأ  به اإلسالم اهتماما بالغًا في نشأته وتكوینه، وفي العنایة
علیه مما یعكر صفو العالقة بین أفراده، فشرع من األحكام ما یكفل للحیاة الزوجیة القیام على 

حاطها بالرعایة أأسس قویة متینة، ویضمن لها االستقرار والقیام بأداء الوظیفة المنشودة منها، ثم 
  والوقایة من أسباب الشقاق والتصدع.

 فوس معرضة للشطط والخطأ، ولكل نفس میولها الخاصة، فقد یقع الخالف بین الزوجین،والن  
  وقد یحتد هذا الخالف ویصل إلى النشوز أو الهجر أو الطالق.

لكن اإلسالم لم یتجاهل ذلك، بل أخذ بید الزوجین في خطوات متدرجة، یعالج بها ما قد   
  یكون بینهما من خالفات ویصلح من حالهم وشأنهم.

: منهج یرسي من المبادئ والتوجیهات ما فات الزوجیةفاإلسالم استخدم منهجین لمعالجة الخال  
)، ومنهج یقوم بمعالجة المنهج الوقائيیساعد على الوقایة من التصدع والشقاق وهو ما یعرف ب(

  ).المنهج العالجيالظاهرة بعد وقوعها وهو ما یعرف ب(
    

ــــــــائي :   المنهــــــــج األول :المنهــــــــج الوق
  ي وقایة األسرة المسلمة من ظاهرة الشقاق والنزاع قبل وقوعها، ومن سبل الوقایة ما یلي:أ

  :والدین الخلق أساس على الحسن أوًال: االختیار

َوالَ (: Iإمتثاًال لقوله ، فال بد من توافر عنصري الدین والخلق في كل من الزوجین  
ى ُيْؤِمنَّ َوألَمَ  َكاِت َحتَّ ْرشِ َكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم َوالَ ُتنكُِحوْا َتنكُِحوْا املُْ ْرشِ ن مُّ ْؤِمنٌَة َخْريٌ مِّ ٌة مُّ

ٍك َوَلْو َأْعَجَبُكمْ  ْرشِ ن مُّ ْؤِمٌن َخْريٌ مِّ ى ُيْؤِمنُوْا َوَلَعْبٌد مُّ كَِني َحتَّ ِرشِ   . )1()املُْ

أوسع  فالزواج بطبیعته أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بین اثنین من بني اإلنسان وتشمل  
فال بد من توحید القلوب والتقائها في عقدة ال تحل ولكي تتوحد ، االستجابات التي یتبادلها فردان

                                                 
  ).221) سورة البقرة : اآلیة (1(
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هي أعمق وأشمل ما یعّمر ، یجب أن یتوحد ما تتفق علیه وما تتجه إلیه والعقیدة الدینیة، القلوب
   . )1( النفوس ویؤثر فیها ویكیف مشاعرها ویحدد تأثراتها واستجاباتها

كال من الرجل والمرأة أن یحسن اختیار صاحبه عند اإلقدام  - ابتداء–فاإلسالم یطالب  لذا  
على الزواج، ویعرف ما ینبغي أن یعرف عنه من أخالق وسلوك، وطباع وعادات وعیوب فذلك 

  أجدر بدوام العشرة بین الزوجین واستقرار الحیاة الزوجیة. 

 أن منها الزواج في یرغب التي للفتاة رهاختیا یحرص عند كما طالب اإلسالم الرجل  أن  
ُتْنَكُح اْلَمْرَأُة ِألَْرَبٍع ِلَماِلَها َوِلَحَسِبَها َوِلَجَماِلَها َوِلِدیِنَها َفاْظَفْر  «: r ودین؛ لقوله خلق ذات تكون

  .)2(» ِبَذاِت الدِّیِن َتِرَبْت َیَداكَ 

وأنه هو خیر ما في المرأة  ،لدینأكدت السنة النبویة على االنحیاز لعنصر ا :داللةوجه ال  
 في حتى وأوالدها وبیتها زوجها على أمینة وتكون وشرفها، عرضها تحفظ والدین الخلق فصاحبة
  )3(.تعصیه فال علیها زوجها حق تعرف التي القانتة، الطائعة وهي غیابه،

ة رأحذر من نكاح الم، و من بیئة صالحة طاهرة الزوجةعلى اختیار  rفقد حث الرسول   
فالزوجة إذا كانت كریمة العنصر طیبة النشأة  ن العرق دساس،التي ال تتمتع بالدین والخلق؛ أل

فإنها تمأل بیتها بأسباب السعادة، وتَُبت في أوالدها كل خلق حمید، وتجنبهم كل خلق قبیح وٕان 
  كانت خالف ذلك فعندها ستكون في فساد األسرة ودمارها.

رسول  فقد قال والدین، الخلق صاحب على اختیار تحرص نأ الفتاة وكذلك طالب اإلسالم  
ُجوُه ِإالَّ َتْفَعُلوا َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اْألَْرِض َوَفسَ «:  rاهللا  اٌد إَذا َخَطَب ِإَلْیُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِدیَنُه َوُخُلَقُه َفَزوِّ

  .)4(»َعِریٌض 

ألخالق كمعیارین أسیاسیین من الربط بین الدین وا، جاء في الحدیث الشریفوجه الداللة:   
 أبغضها لم وٕان أكرمها، أحّبها إن فهو زوجته، عشرة یحسن التقي فالمؤمن معایر صالح الزوج

  )5(یظلمها.
                                                 

  ).239/ 1) سید قطب: في ظالل القرآن (1(
 ).1466)، ح2/1086ع، باب: استحباب نكاح  ذات الدین، () أخرجه مسلم في صحیحه، (كتاب: الرضا2(
 .)2/163الصنعاني: سبل السالم () 3(
) أخرجه الترمذي في سننه، (كتاب: النكاح عن رسول اهللا، باب:  ما جاء إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه 4(

  ).6/268الغلیل ()، حكم األلباني: حدیث حسن ، انظر: األلباني: إرواء 1084) ، ح3/386فزوجوه، (
  ).4/173المباركفوري: تحفة األحوذي () 5(
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یشكل قاعدة التفاهم بین الزوجین وهو یوّحد میولهما ویتمثل أثر الدین في كونه "  
الذي یحتكمان إلیه ویطمئنان لحلوله  واتجاهاتهما وأهدافهما ورغباتهما وسیجدان فیه دائمًا المرجع

   . )1(من أهم ما یحقق للزوجین سعادتهما الكاملة "، فاالختیار على أساس الدین، السلیمة

وهو یشكل ، یعد الدین أساسًا جامعًا للعقیدة والعبادة والمعاملة والخلق، ومن جانب آخر  
یرضیان بحكم الشرع ، نان ملتزمانطالما أن الزوجین متدی، عامل وقایة من أي انحراف أو تمّرد

   )2(.وتنفیذ أوامره الخاصة بالعالقات الزوجیة
  

 ثانیاً  : حســـــــن العشـــــــرة بیـــــــن الـــــــزوجین :
إن األصل في العشرة بین الزوجین أن تكون بالمعروف، وأن یسعى كل منهما إلسعاد   
وهُ ﴿:  Iقال بحسن معاشرة زوجاتهن ، األزواج Iفقد أمر اهللا اآلخر،  ، )3(﴾نَّ بِاملَْْعُروِف َوَعاِرشُ

   )4(.»خیركم خیركم ألهله وأنا خیركم ألهلي«وجاء في التوجیه النبوي الشریف 

وأن یبتسم الرجل في وجه زوجته وال یعبس بدون ، وحسن العشرة تكون بالرفق في المعاملة  
   )5(ذنب وأن یصبر ویتجّمل لها كما تتجمل له وأن یصبر على أذاها.

أنه جمیل العشرة دائم البشر، یداعب أهله،  rكان من أخالقه أسوة، حیث  r لنا في رسول اهللاو   
ویتلطف بهم، ویوسعهم نفقته، ویضاحك نساءه حتى أنه كان یسابق عائشة أم المؤمنین رضي اهللا عنها 

، فیأكل معهن العشاء في بعض rیتودد إلیها بذلك، ویجمع نساءه كل لیلة في بیت التي یبیت عندها 
ن، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان إذا صلى العشاء یدخل منزله یسمر مع أهله قلیًال قبل األحیا

   )7()َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللاَِّ ُأْسَوٌة َحَسنَةٌ (:  I، وقد قال )r )6أن ینام، یؤانسهم بذلك 

                                                 
  ).37) التمیمي: فقه األسرة في اإلسالم (1(
  ).246) األسمر: فلسفة التربیة في اإلسالم (انتماء وارتقاء)، (2(
  ).19سورة النساء: اآلیة ( )3(
). حكم األلباني: 1977)، ح1/636) أخرجه ابن ماجة في سننه: (كتاب/النكاح، باب/ حسن معاشرة النساء، (4(

  ).1/626صحیح الجامع الصغیر وزیاداته ( صحیح. انظر: األلباني:
  ). 5/97) القرطبي: الجامع ألحكام القرآن (5(

  ). 2/242ابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم ( (6)
  ).21سورة األحزاب: اآلیة ( )7(
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نَّ (: Iلقوله وٕانما من الزوجة أیضا ، وحسن المعاشرة لیس مطالبًا به الزوج فحسب   َوَهلُ
والمعنى " أن لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على   )1()ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاملَْْعُروِف 

مثل الذي علیهن من الطاعة فیما أوجبه علیهن ألزواجهن وقیل إن لهنَّ على أزواجهن ، أزواجهن
    )2(.ترك مضاّرتهن كما كان ذلك علیهن ألزواجهن

صحیح «في  اآلخر حیث جاء أن یغض الطرف عن هفوات وزالتن یكال الزوج ىوعل  
مؤمن مؤمنة، إن  –أي: ال یبغض  –ال یفرك «: rقال: قال رسول اهللا  tعن أبي هریرة » مسلم

  .)3(»غیره«. أو قال: »كره منها خلقا رضي منها آخر

لمؤمنة ال یتصور فیها في شرح هذا الحدیث: في هذا خبٌر بأن ا -رحمه اهللا- قال السیوطي   
اجتماع كل القبائح بحیث إن الزوج یبغضها البغض الكلي، بحیث إنه ال یحمد فیها شیًئا أصًال، 

قد یحمد سمن بدنها  –مثًال  –هذا هو معنى الفرك، ووقوع هذا مستحیل، فإنه إن كره قبح وجهها 
وة منظرها، أو كره األمرین قد وعبالة أعضائها وثقل أردافها وأوراكها، أو كره رقتها قد یحمد حال

یحمد جماعها، أو كره الكل قد یحمد دینها أو قناعتها أو حفظها لماله وحرمته أو شفقتها علیه أو 
  .)4(خدمتها له، فال تخلو المؤمنة من خلة حسنة یحمدها الزوج 

لرحمن السعدي عند شرحه للحدیث: "والناس في هذا ثالثة أقسام: وقال الشیخ عبد ا  
توفیقًا وأقلهم  ،وغضَّ عن المساوئ بالكلیة وتناساها، : من لحظ األخالق الجمیلة والمحاسنهمأعال

هما كانت وجعل المساوئ نصب فأهدر المحاسن م، : من عكس القضیةوٕایمانًا وأخالقًا جمیلة
القسم ، كما هو الواقع، تجعل القلیل كثیراً ، ! وربما مّددها وبسطها وفسرَّها بظنون وتأویالتعینیه
، وعامل زوجته بمقتضى كل واحد منهما وهذا منصف، : من لحظ األمرین ووازن بینهماالثالث

   )5(.ولكنه قد ُحرم الكمال"

وهكذا المرأة علیها أن تصبر على ما یمكن التجاوز عنه من المشكالت البیتیة، إذ ال یخلو   
ا وهي ال تجد ما یدعو إلیه من بیت من مشكلة وتكدر خاطر، وال یجوز لها أن تطلب الطالق جزافً 

ضرر یلحقها بسبب استدامة النكاح، وقد جاء تحذیر المرأة من أن تطلق الطالق لغیر علة، فقال 

                                                 
  ).228) سورة البقرة : اآلیة (1(
  ).3/124حكام القرآن () القرطبي: الجامع أل2(

  ).1469)،ح2/1091أخرجه مسلم في صحیحه:(كتاب/الرضاع ، باب/الوصیة بالنساء ، ( (3)
  ).4/79السیوطي: الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج ( (4)

  .) 1/122( وقرة عیون األخیار بهجة قلوب األبرارعبدالرحمن السعدي:  )5(
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r :»1( »أیُّما امرأٍة سألت زوجها طالًقا في غیر ما بأٍس فحراٌم علیها رائحة الجنة(.  
    

   ثالثًا: االلتزام بحقوق وواجبات الحیاة الزوجیة: 
تقوم على قواعد أخالقیة ، حیاة منضبطة، اة الزوجیة وفق المنهج اإلسالميإن الحی  

یتصرف فیها الزوجان كما یحلو ، ولیست هي حیاة سائبة، وتحكمها جملة من التعالیم الشرعیة
  . ینبغي أن یلتزم بها الزوجان، فعقد الزواج كباقي العقود األخرى یترتب علیه حقوق وواجبات، لهما

ریعة اإلسالمیة أن الحقوق بین الزوجین متقابلة وعلى كل طرف أن یراعي فقد بینت الش  
نَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاملَْْعُروِف (: Iحقوق الطرف اآلخر، قال  فال یجوز لكل منهما  .)2( )َوَهلُ

 التأكید على حقوقه فقط ومطالبة اآلخر بإیفائها له كاملة غیر منقوصة وعدم التفریط بها ولكنه
یهمل حقوق صاحبه وال یهتم بها وال یقوم بها وال شك أن هذا الصنع من الزوجین یساعد على بذر 

  الشقاق بینهما.

عدم معرفة ، فإن من أبرز األسباب المؤدیة إلى التفكك األسري وازدیاد حاالت الطالق  
  )3(لما یجب على كل منهما القیام به تجاه اآلخر، الزوجین

 والعمل الخالف، نقاط من الحد على الزوجین قدرة بمدى مرهون لزوجینا بین العالقة فدوام  
 وواجباته حقَوقه الزوجین من كل وفهم إدراك مدى على یتوقف كله وهذا أسبابه، لمنع المخلص

  .اهللا شرع ما حدود في تجاه اآلخر،
  

  رابعاً: تفھم كال الزوجین طبیعة اآلخر:
 یتعارض ال بما لمرضاته اً سعی بذلك فعملت ه،ویرضا زوجها یحبه ما الزوجة عرفت فإذا  

عنه  فابتعدت والسلوكیات واألفعال األقوال من ویكرهه یبغضه ما أیًضا وعرفت اهللا، شرع مع
 أسباب الخصومة عن اً بعید األمان، من بسیاج الزوجیة وعالقتها بیتها تحصن بذلك واجتنبته، فإنها

  .بینهما المحبة یعكر صفو ما وكل

                                                 
ما جاء في  ، باب/  طالق واللعان عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلمال أخرجه الترمذي في سننه: (كتاب/ (1)

)، حكم األلباني: صحیح، انظر: التبریزي: مشكاة المصابیح، تحقیق:  1187)، ح3/485، (المختلعات
  ).2/978األلباني (

  ).228سورة البقرة : اآلیة ( (2)
  ).4/45ص ( ، زةقوصة وآخرون: سلسلة فتاوى شرعیة، الجامعة اإلسالمیة، غ (3)
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 من إطار في ومداراتها، إلرضائها، ویسعى بها، یتلطف بأن للزوج، بالنسبة حالال وكذلك  
  .واإلحسان والعطف األلفة

 فرحه یظهر ال وأن وجده، هزله في فتوره، أو حّدته في اآلخر مزاج منهما كل یراعي وأن  
  .مسّراته حضور عند حزنه یظهر أن أو أحزانه، حضور عند

 عائشة السیدة عن صحیحه في البخاري رواه الذي حدیثال في جاء ما هذا في وقدوتنا  
 قلت: وكیف تعرف قالت: ورضاِك، غضبك ألعرف إني«: r اهللا رسول قال قالت: عنها اهللا رضي

 ال : قلت ساخطة كنت وٕان محمد، وربّ  بلى قلت: راضیة كنت إن إنك قال: اهللا؟ رسول یا ذاك
  )1( .»اسمك إال أهجر ال أجل، قلت: :إبراهیم، قالت وربِّ 

  

  :اآلخر تجاه الزوجین من أيٍّ  عاطفة في الفتور أسباب خامسًا: معرفة
أن  له، معاملتها في تغیراً  أحّس  أو نحوه، الزوجة عاطفة في فتوراً  لمس إذا الزوج واجب من  

والعمل  والفتور، التغیر هذا أسباب عن للبحث یبادر أن علیه بل واإلهمال، بالصدّ  ذلك یقابل ال
االعتذار  حتى بل مرضاتها، ودوام مودتها، على الحرص وٕاظهار والمحبة، بالحكمة زالتهعلى إ

قدر  من ُص قِ نیُ  ال وهذا بفعل، أو بقول إلیها أساء أو حقها، من شيء في فرط كان قد إن إلیها
واإلحسان،  العطف هذا منه ترى وهي زوجته، عین في یكُبر فإنه على العكس بل ،شیئاً  الرجل
الكریم:  القرآن بنص المطلوب هو السلوك وهذا بخطئه، كبریائه باالعتراف عن لوالتناز 
وُهنَّ (   )2( .)باملَْْعُروِف  َوَعاِرشُ

 وحرصاً  ،وعطفاً  وٕاحساناً  بر اً  زوجها، تجاه الزوجة واجب في یقال للزوج -هنا– قیل وما  
  فعل. أو قول یجرحها أن من واألحاسیس على المشاعر

  

  األسریة: الخالفات حل في والوضوح سادسًا: الصراحة
یقع  قد خالف أي حل في والمداراة، التكتم عن بعیدا بالصراحة، یتصفا أن الزوجین فعلى  
أسباب  تجاوز على الدائم والحرص النیة صدق مع أسرة، أّیة داخل یحدث أن یمكن مما بینهما،

                                                 
  ).6078 )، ح8/21، (ما یجوز من الهجران لمن عصى أخرجه البخاري في صحیحه: (كتاب/األدب، باب/ 1)(

  ).19سورة النساء: اآلیة ( (2)
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 ثم اهللا، رضوان أعینهما نصب ینواضع بینهما، المشتركة المسؤولیة من إطار في الخالف ونتائجه،
  .والمجتمع واألوالد مصلحة األسرة

لهما،  اهللا یبارك حتى اإلصالح، في والصادقة المخلصة بالنیة إال ینجح أن یمكن ال وهذا  
ِق  إِْصالحا ُيريَدا إِن( :Iقال الشیطان، وساوس عنهما ویذهب   .)1( )َبْينُهَام  اهللاَُّ ُيَوفِّ

األسرة،  داخل منعه أو النشوز حدوث من للحدّ  اإلسالم منهج في الوسائل أهم بعض هذه  
  .والخصام المناكفة عن بعیًدا واأللفة، المحبة تسوده أسري جوٍّ  توفیر في مما یساعد

  قلب إلى الشیطان وساوس وامتدت الزوجیة، الحیاة صفو لتعكر النشوز، ریاح هبت فإذا  
  إلى المنهج العالجي الذي وضعته الشریعة اإلسالمیة.أحد الزوجین تجاه اآلخر عندها یتم اللجوء 

  

  المنهج الثاني: المنهج العالجي:
وهو منهج استدراكي هدفه استدراك التقصیر في أسباب الوقایة ویتمثل بدرجة أساسیة في   

  تنمیة وعي الزوجین بقیم التعامل مع النشوز.
هدف الشریعة من سبل المعالجة إلى وت والنشوز قد یكون من الزوجة أو الزوج أو كالهما معًا،

  ومن طرق عالج النشوز ما یلي :، على مسیرة الحیاة الزوجیة استصالح حال الزوجین حفاظاً 
  : من جهة المرأة إذا كان النشوز واقعاً  أوًال:

ِيت ( :Iلقد جعل الشارع الحكیم إلصالح شأنها مجموعة من اإلجراءات لقول اهللا    والالَّ
اُفوَن ُنُشو ُبوُهنَّ َفإِْن َأَطْعنَُكْم َفَال َتْبُغواْ  َزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِيف َختَ َعَلْيِهنَّ  املََْضاِجِع َواْرضِ

ا َكبًِريا    )2(. )َسبِيًال إِنَّ اّهللاَ َكاَن َعلِي 

  أوال: الوعظ اإلرشاد:

ق في تأدیبها عند فإذا حدث الخالف بین الزوجین وكانت الزوجة هي المشاكسة فللزوج الح  
اُفوَن (:Iن یتكلم معها بكالم رقیق لین لقولهأق الوعظ واإلرشاد، بینشوزها عن طر  ِيت َختَ َوالالَّ

  .)ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ 

  
                                                 

  ).35سورة النساء: اآلیة ( (1)
  ).34سورة النساء: اآلیة () 2(
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  : )1(ومنه أنواع، والوعظ یختلف باختالف حال المرأة

بیان حق الزوج الواجب و ، والترغیب في ثوابه، أ. من النساء من یؤثر فیها التخویف باهللا جل وعال
  . له علیها بحكم الشرع

  . ب. ومن النساء من ینفع فیها التحذیر من سوء العاقبة كشماتة األعداء وبقائها من غیر زوج 

  والزینة.، ومن النساء من یؤثر فیها التهدید بالمنع من بعض الرغائب الدنیویة ؛ كالثیاب. ج

ه من أحكام اهللا تعالى وواجبات الزوج ویبصرها فینبغي على الزوج أن ُیعلم زوجته ما تجهل  
كما یحسن بالزوج أن یحرك عاطفة زوجته اإلیمانیة ؛ ألنه بتحریكها تكسر حدة ، بعواقب األمور

  النفس  ویسكن جموحها ؛ مما یجعل الزوجة تعود إلى رشدها. 
 

  ثانیًا: الهجر في المضجع:

  I:هجرها في المضجع لقولهفإذا خالفت الزوجة وعصت زوجها فللزوج الحق فی   
، فان الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة له فذلك یشق )َواْهُجُروُهنَّ ِيف املََْضاِجعِ (

  . )2(علیها فترجع للصالح، وٕان كانت مبغضة فیظهر النشوز منها، فحینئذ یتبین النشوز من قبلها

  الهجر المسموح بها شرعًا. إال أن هذا األسلوب من العالج ینبغي أن ال یخرج عن مدة

وهذا النوع ، ذلك أنفع في عالج نشوزها وللزوج أن یهجر زوجته في الكالم إن كان   
  .  )3( »ال یحل لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثالث لیال«:rمشروط بأن ال یزید عن ثالثة أیام لقوله 

  

   ثالثًا: الضرب غیر المبرح:

:  Iئذ ضربًا غیر مبرح، لقوله الزوجة على النشوز ضربها عند ن أصرتإف  
ُبوُهنَّ ( أي: ضربًا غیر مؤثر بأن ال یكسر عضوًا وال یؤثر فیها شیئًا ویتجنب في أثناء  )َواْرضِ

الضرب: الوجه تكرمه له، وكذلك البطن والمواضع المخوفة خوف القتل، ویتجنب مواضع الزینة 
ُبوُهنَّ َفإِْن (: Iأدیب لقوله ، فان تحققت الطاعة وجب الكف عن الت)4(منها لئال یشوهها َواْرضِ

                                                 
  ).3/124) القرطبي: الجامع ألحكام القران (1(
  ).5/171) المرجع السابق (2(
أخرجه مسلم في صحیحه: (كتاب/ البر والصلة واآلداب، باب/ تحریم الهجر فوق ثالث بال عذر  )3(

  ). 2560)،ح 4/1984،(شرعى
  ).2/295) ابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم (4(
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، أي: إذا أطاعت المرأة زوجها في جمیع )َأَطْعنَُكْم َفَال َتْبُغوْا َعَلْيِهنَّ َسبِيًال إِنَّ اهللاَّ َكاَن َعلِّيًا َكبِرياً 
    . )1(ما یریده منها مما أباحه اهللا له منها فال سبیل له علیها بعد ذلك، ولیس له ضربها وال هجرها

  

  :ثانیًا: إذا كان النشوز صادرًا من الزوج 

من سبل عالج نشوز الزوج أن یعرف الزوج أن للمرأة طبیعة تختلف عن طبیعته ، فهو إن   
بطبیعته یحكم عقله قبل عاطفته ، ویقدم الحكمة على المشاعر الجیاشة ، أما المرأة فإن عاطفتها 

عب على الزوج أن یجد زوجة كاملة في كل تسبق عقلها ، ومشاعرها تسبق حكمتها لذا فإنه یص
  شيء كما هو الحال بالنسبة للرجل.

ویمكن أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها من مهر أو قسم أو نحو ذلك حرصًا على   
  استدامة الزوجیة وعصمة النكاح.

ْت ِمْن َوإِِن اْمَرَأٌة َخافَ (: Iفإذا لم ُیجِد معه تلك المحاوالت فعلیه أن تجنح للصلح لقوله  
ْلُح َخْريٌ    .)2( )َبْعلَِها ُنُشوًزا َأْو إِْعَراًضا َفَال ُجنَاَح َعَلْيِهَام َأْن ُيْصلَِحا َبْينَُهَام ُصْلًحا َوالصُّ

قال السعدي: "أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فیها   
صلحا بأن تسمح المرأة عن بعض  وٕاعراضه عنها، فاألحسن في هذه الحالة أن یصلحا بینهما

حقوقها الالزمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو 
   )3( الكسوة أو المسكن، أو القسم بأن تسقط حقها منه، أو تهب یومها ولیلتها لزوجها أو لضرتها.

  

  ثالثًا: أن یكون النشوز صادرًا من الزوجین معًا:

َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْينِِهَام َفاْبَعُثوا َحَكًام ِمْن َأْهلِِه َوَحَكًام ِمْن َأْهلَِها إِْن ُيِريَدا (: Iقال   
ِق اهللاَُّ َبْينَُهَام    .)4( )إِْصالًحا ُيَوفِّ

والكراهیة متبادلة وكذلك المعاملة  هذا هو النشوز المتبادل بحیث یكون العصیان فیه متبادالً   
علیها الذي ألزمها اهللا لزوجها. وأما من الزوج،  فأما من المرأة، فالنشوز وتركها أداء حق اهللا ئة.السی

  فترُكه إمساكها بالمعروف أو تسریحها بإحسان.
                                                 

  ).2/295ابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم ( )1(
  ).128سورة النساء: اآلیة ( (2)

  .) 1/206( تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنانعبد الرحمن السعدي: )3(
  ).35سورة النساء: اآلیة ( (4)



   المعالجة الشرعیة واالجتماعیة للتعلیق
 

 104  
 

 الفصل الثالث 

بین الزوجین كان زواجهما خطأ في األصل  ولیس هذا النشوز حالة شاذة بل تحدث كثیراً   
لم یكن یتوقعه، أو طرأت على كل منهما ظروف أو أن یكون كل واحد قد اكتشف في اآلخر ما 

  ال یحتمل.  معینة خاصة جعلته یبتعد عن شریكه ویرى فیه عدواً 

 ،نشوز زوجته وهو ناشز الزوج لیس من المعقول أن یعالج في حالة نشوز الزوجین معاً و   
 نحكمی بإرسال وذلك الزوجین بین والعداوة الخالف بفض الزوجین أقاربI  اهللا خاطب لذا
 أقارب من وكون الحكمین األسرة إصالح في للسعي الزوجة أهل من واآلخر الزوج أهل من حدهماأ

 بین الحال حقیقة استطالع هي مهمتهما ألن الوجوب ال االستحباب وجه على فهو الزوجین
  بینهما.  الصلح وٕاجراء، الزوجین

 أن واألولى عالمین عدلین غیرهما من فیرسل لذلك یصلح من أهلهما من یوجد لم وٕاذا  
 بحال الزوجین أعرف واألقارب، الزوجیة الحیاة أسرار على حفاظاً  الزوجین أهل من الحكمان یكون
 اطمئنان وأقرب إلى الزوجین أحد إلى المیل عن وأبعد، اإلصالح على اً حرص وأشد، األجانب من

  إلیهم. النفس

 منهما الناشز من الحق ألخذ ،الزوجین بین بالتحكیم یقومان حكمین السلطان یوكل وقد  
  الضرر. إزالة على وٕالزامه

 لفعل یوفقهماI  اهللا فإن، تعالى هللا والنصح اإلصالح في الزوجین نیة صدقت ومتى  
  )1(الزوجین. بین والتراحم واأللفة المودة إلى والعودة والتفاهم الوفاق ویحقق، الخیر

  

  مكانة القاضي وتأثیره في حل النزاعات الزوجیة:

بُّ (: Iالقضاء من أشرف العبادات التي یتقرب بها إلى اهللا تعالى، لقوله    إِنَّ اهللاَّ ُحيِ
مكانة  -عمود الفقري في العملیة القضائیةوالذي بصفته ال- ، لذلك نال القاضي )2()املُْْقِسطِنيَ 

هم، عظیمة في الشریعة اإلسالمیة؛ لما یقوم به من رعایة لمصالح العباد، ومحافظة على حقوق
ونصرة للمظلوم، ورد للظالم عن ظلمه، كما فیه باب من أبواب األمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، وٕاصالح ذات البین، وهذه كلها من أبواب الخیر، والقرب التي یتقرب بها العبد إلى اهللا 

  تعالى.

                                                 
أبو حیان  )،5/175( القرآن ألحكام الجامع )، القرطبي:8/319القرآن ( آي تأویل في البیان الطبري: جامع )1(

  ).3/629( المحیط : البحراألندلسي 
  ).9سورة الحجرات: اآلیة ( )2(
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المعرفة، فالقاضي یتمتع بمكانة عظیمة ال تضاهیها مكانة ودرجة عالیة من التقوى والفهم و   
وٕاذا كان یتمتع بتلك الدرجة فإن اهللا تعالى سیجري على یدیه الخیر الكثیر، مثل حل النزاعات بین 

  )1( الخصوم، وحّل النزعات بین الزوجین.
  

  :(2)أثر صالحیات القاضي في حل النزاعات بین الزوجین
مقدمتهم على القاضي أن یتبع كل الطرق المشروعة لحل النزاعات بین الخصوم، وفي   

  األزواج وعلى رأس تلك الطرق الصلح بین الزوجین.
  لقد حثت الشریعة اإلسالمیة على اإلصالح بین الخصوم في أدلة كثیرة ومنها:

ن نَّْجَواُهْم إِالَّ َمْن َأَمَر بَِصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إِْصَالٍح َبْنيَ (: Iقال اهللا  .1 الَّ َخْريَ ِيف َكثٍِري مِّ
 .)3()َمن َيْفَعْل َذلَِك اْبَتَغاء َمْرَضاِت اهللاِّ َفَسْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا َعظِيًام النَّاِس وَ 

: اآلیة عامة في إصالح ذات البین في كل ما یقع التداعي واالختالف فیه بین وجه الداللة
  المسلمین.

َرَأٌة َخاَفْت َوإِِن امْ (: Iوندبت الشریعة الزوجین إلى الصلح عند التنازع في حقوقهما، فقال  .2
ْلُح َخْريٌ  ِمن َبْعلَِها ُنُشوًزا َأْو إِْعَراًضا َفَال ُجنَْاَح َعَلْيِهَام َأن ُيْصلَِحا َبْينَُهَام ُصْلًحا َوالصُّ

ِسنُوْا َوَتتَُّقوْا َفإِنَّ اهللاَّ َكاَن بَِام َتْعَمُلوَن َخبًِريا حَّ َوإِن ُحتْ ِت األَنُفُس الشُّ  .)4()َوُأْحِرضَ

في اآلیة داللة واضحة إلى أن اإلصالح بین الزوجین في حال النزاع خیر من  داللة:وجه ال
  الفرقة.

ومن األدلة السابقة یتبین أن اإلصالح بین الخصوم مطلوب، وهو بین األزواج أشد تأكیدًا،   
لما في فصل الدعاوى من تولید للضغائن بینهما، فالصلح أقرب لتألیف النفوس وصفائها، فیكون 

القاضي واجب ومهمة جلیلة وعظیمة غیر فصل القضاء بین الخصوم أال وهي إصالح ذات  على
  البین، ویستطیع أن یسلك في ذلك طرقًا متعددًة ومنها:

  

                                                 
  ).246- 245و مخدة: دور المحاكم الشرعیة في قطاع غزة في الحدة من الطالق(الحولي وأب )1(
  ).249-246المرجع السابق( )2(
  ).114سورة النساء: اآلیة ( )3(
  ).128سورة النساء: اآلیة ( )4(
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 تأجیل الفصل في الدعوى:
ُنّصب القاضي في مكانه للفصل بین الخصوم، فإن ظهرت له الحجة الواضحة على أن   

في األمر حتى نهایته، ولكنه عند استقباله للدعوى، ورأى بأنه  الحق لفالن فال بد علیه وأن یسیر
  من الممكن السیر في خطى الصلح بینهما استغل ذلك بتأجیل الفصل في الدعوى لفترة زمنیة، 

وٕان من األفضل أن یترك األمر فیها للقاضي حسب كل حالة على حدة، بشرط أن ال یعتریها 
صاحب الحق، وحبذا لو كان هناك قانون قضائي یحكم التطویل حتى ال یكون في ذلك إضرار ب

  هذه الناحیة حتى ال تتدخل فیها األهواء أو معنى اإلضرار.
 موعظة الخصوم:

ینبغي للقاضي موعظة الخصمین، وتعریفهما بأن من خاصم في باطل فإنه خائض في   
  النار.سخط اهللا تعالى، ومن حلف لیقتطع مال أخیه بیمین فاجرة فلیتبوأ مقعده من 

 التنازل عن بعض الحق بهدف اإلصالح: 
  عندما تعرض الدعوى أمام القاضي للفصل بین الزوجین، فعلى القاضي أن یبذل   

جهده للتقریب في وجهات النظر بینهما قبل أن یفصل فیها، حتى لو حث أحد الزوجین على 
ْلُح َخْريٌ (: Iالتنازل عن بعض حقوقه، قال اهللا  كل صلح یؤدي إلى سكن  ، أي أن)1()َوالصُّ

النفوس وزوال الخالف بین األزواج، حتى لو كان ذلك الصلح على مال أو وطء أو غیر ذلك، فإنه 
  خیر من الفرقة.

ا نرى أن القاضي عنده صالحیات واسعة، یستطیع من خاللها الدخول لإلصالح نومن ه  
  األجر والثواب. في ذلك من عظما بین األزواج، فعلیه أن یستغل هذا الباب المفتوح لیدخل منه ِلمَ 

وهو بذلك یستطیع استخدام رجال اإلصالح إن لم یكن عنده متسع لذلك، أو لقربهم من األزواج، أو 
  النظر. األزواج، وتقریب وجهاتمكانتهم واحترامهم بین الناس لإلصالح بین 

  

  ثانیًا: المعالجة االجتماعیة:
   )2(الزوجین دور اإلرشاد األسري في حل المشكالت بین

تم إنشاء دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في المحاكم الشرعیة في فلسطین. و بدأ العمل   
  م.3/1/2004بهذه الدائرة اعتبارًا من تاریخ 

                                                 
  ).128سورة النساء: اآلیة ( )1(
   الشرعي: موقع دیوان القضاء )2(

http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=38 

http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=38
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ویوجد في كل محكمة شرعیة قسم اإلرشاد واإلصالح األسري، وهو یعني بتعزیز الروابط   
  األسریة والحد من النزاعات المجتمعیة.

تبر العمل في دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري في المحاكم الشرعیة في فلسطین حدیثًا ویع  
نوعًا ما، حیث كانت هذه الفكرة منبثقة من تجارب بعض الدول العربیة، والتي كان لها تجربة 
عریقة في هذا المجال، فكان التفكیر في إنشائها عندنا لتختص هذه الدائرة بكل المشاكل األسریة 

اضعة في والیتها للقضاء الشرعي، وخاصة مشاكل الزوجین كونها األكثر في عدد حاالتها الخ
  الوافدة لهذه الدائرة.

ومن الممكن أن نتوصل إلى دور اإلرشاد واإلصالح األسري في المحاكم الشرعیة في حل   
  النزاعات الزوجیة بالنظر إلى طبیعة وأهداف هذه الدائرة وهي كالتالي: 

ر اإلیجابي للمحاكم الشرعیة كعیادات اجتماعیة، ومؤسسات توعویة، باإلضافة إبراز الدو  -1
  إلى كونها جهة قضائیة.

الحد من تفاقم النزاعات األسریة وتطورها، والمساهمة في حل المشاكل االجتماعیة، أو  -2
 الحد منها بكافة الوسائل المناسبة.

 ى أدنى الِنسب.الحد من حاالت الطالق في المجتمع الفلسطیني وصوًال إل -3

حمایة الحقوق المتصالح علیها بتدوینها وتوثیقها قضائیًا، حتى تكون بمثابة السندات  -4
 التنفیذیة القطعیة الملزمة.

 االهتمام والعنایة بالمتزوجین الجدد، وتوجیههم بما یحقق االستقرار األسري. -5

مما یساهم وبشكل نشر الثقافة األسریة في المجتمع من خالل برامج التوعیة المختلفة،  -6
كبیر في تعریف الزوجین _على وجه الخصوص_ بحقوقهما وواجباتهما، وفي هذا حد كبیر 

 من حاالت الطالق.

 تجنب أفراد األسرة اللجوء إلى القضاء، لما فیه من زیادة الفجوة بینهم. -7

 التخفیف من عدد القضایا المرفوعة لدى المحكمة الشرعیة. -8
  إلرشاد واإلصالح األسري:المستفیدون من خدمة دائرة ا

 حاالت الطالق سواء تقدم بها الزوج أو الزوجة أو االثنان معًا. -1

الدعاوى القضائیة المرفوعة لدى المحاكم على خلفیة  نزاع وشقاق بین الزوجین، والتي  -2
 وغیرها. تؤدي غالبًا إلى الطالق، مثل دعاوى النفقة، والحضانة، ومشاهدة األوالد، والطاعة



   المعالجة الشرعیة واالجتماعیة للتعلیق
 

 108  
 

 الفصل الثالث 

ة إلى الدعاوى القضائیة المرفوعة لدى المحاكم على خلفیة أسریة، مثل الخالفات باإلضاف  
  بین اآلباء واألبناء.

الشباب والفتیات المقبلون على الزواج، وذلك بإرشادهم عن طریق الكتیبات والنشرات  -3
 وغیرها. والملصقات واإلذاعات المسموعة والمرئیة

  

  ي في المحاكم الشرعیة:آلیة عمل دائرة اإلرشاد واإلصالح األسر 

استقبال المواطنین الذین لهم مشكلة ما، إما بتحویل من القاضي الشرعي أو بمبادرة  -1
  شخصیة من صاحب المشكلة.

یتم االجتماع بصاحب المشكلة، وتأخذ تلك الجلسة صفة السریة، لیتسنى لصاحب المشكلة  -2
 طرحها بشكل جید، مع تدوین ذلك وكتمانه عن اآلخرین.

ئرة اإلرشاد األسري أن ترسل في طلب الطرف اآلخر إن كان األمر یتطلب ذلك، یحق لدا -3
 ویكون االستدعاء بشكل ودي بواسطة الهاتف أو أي وسیلة أخرى.

یبذل القسم جهده لإلصالح بین الطرفین، مع صالحیته بطلب المساعدة ممن له تأثیر  -4
 على الطرفین.

س قسم اإلرشاد، بعد اإلشهاد علیه، ویوقع من إذا تم الصلح یدون ویوقع علیه الطرفین ورئی -5
 القاضي حسب قانون أصول المحاكمات المعمول به.

ُیرفع سند االتفاق والمحاضر المتعلقة به إلى دیوان قاضي القضاة لتدقیقه وتصدیقه حسب  -6
االعتراض یصبح غیر قابل للطعن أو األصول، حتى یصبح سندًا قضائیًا قابًال للتنفیذ، وبذلك 

 أمام أي جهة قضائیة. علیه

إذا لم یتم الصلح أو االتفاق بین الطرفین یحول األمر إلى المحكمة المختصة لرفع الدعوى  -7
المناسبة لدیها حسب األصول، مع كتابة التوصیات والمالحظات التي تم التوصل إلیها 

  حول تلك المشكلة.

على أرض الواقع ضعیف،  دورها ألسريسبق ترى الباحثة أن دائرة اإلرشاد ا ما على بناء  
 المتخاصمین أحد أصر إن النزاع لحل سلطة بال، تقوم على فرصة التوافق بین المتخاصمین فهي
  . الصلح ورفض موقفه على
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  )1( دور التعلیم القانوني في الحد من المشاكل الزوجیة:

 تمعالمج تزوید على قادرة لتصبح الفلسطینیة القانوني التعلیم بمؤسسات النهوض إن  
 من لتمكینها ضرورة والمتوقعة المتاحة الوظائف شغل على القادرة الالزمة بالكفاءات ي،الفلسطین

  .والحریات الحقوق والقانون احترام ثقافة تعزیز في یسهم بما واقتدار ومهنیة بكفاءة رسالتها أداء

 ثقة یزتعز  في تسهم تطوعیة لنشاطات المبادرة إلى القانوني التعلیم مؤسسات وتحتاج  
 مواكبة خاللها من یمكن التي الراجعة التغذیة في یساعد بما ومؤسساته، بالقانون المواطنین

  . التعلیم عملیة في المحلیة لحاجاتا

 على الممارسین عمل في القصور وأوجه البطالة، وحالة الخریجین وضع دراسة أن كما  
  .الفلسطینیة الحاجات تلبیة في المیداني، سیساهم المستوى
 عملیة في المهنیة المهارات وتنمیة التطبیقیة للجوانب الكافي االهتمام أیضاً  المهم ومن  

 ،والنقدیة والبحثیة التحلیلیة المهارات تنمیة خالل من القانوني التفكیر على والتركیز، لتعلیما
 متخصصة،ال القانونیة المكتبات وتوفیر المعلومات تكنولوجیا من االستفادة ضرورة إلى باإلضافة
  .استخدامها بطرق والتعریف

 للمهن الخاصة المواصفات القانون مجال في الجامعي التعلیم عملیة تأخذ أن ویجب هذا  
 أن یجب كما البرامج، هذه في والنجاح القبول معاییر وتحدید برامجها، بناء في بالحسبان القضائیة

 عملیة وأن والعامة، الخاصة صالحالم حمایة مسؤولیة خریجیها ستوقع على أنه بالحسبان تأخذ
 اختالفها، على القضائیة المهن في المستمر التعلیم بدایة لمسیرة هي الجامعة في القانوني لتعلیما

  .طلبتها بها یمتاز أن یجب التي والمهارات بتنوع المعرفة إضافي إبداء اهتمام منها یتوقع هنا ومن

  اهرة الشقاق:دور مؤسسات المجتمع المدني في التخفیف من ظ

 لتفعیل التعلیمیة البرامج في القانون احترام ثقافة وٕادماج القضائي بالجهاز الثقةتعزیز  إن  
 عالقات لتعزیز تنسیق آلیات إیجاد إلى المبادرة األهلیة المؤسسات من یحتاج ،الریادي دورها

 مؤسسات بمشاركة ونشاطات، مؤتمرات تنظیم إلى وتحتاج كما. المختلفة المؤسسات التكامل بین
 مثلى حمایة تحقیق ضمان في والمساهمة القانون إلى اللجوء ثقافة لتعزیز العدالة الرسمیة، قطاع

 للرصد ودائمة متخصصة وحدات إنشاء خالل من القانون سیادة وتحقیق وحریات المواطنین لحقوق
 االرتهان عدم مع لعدالة،ا قطاع مؤسسات أحوال لمتابعة األهلیة، المؤسسات والرقابة داخل والتقییم

                                                 
  ).48مشروع الفریق الوطني في وزارة العدل الفلسطینیة بعنوان : اإلستراتیجیة الوطنیة للعدل وسیادة القانون ( )1(
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 المؤسسات هذه دور تعزیز في أیضا یسهم أن شأنه من الذي والتمویل المؤقت المشاریع إلى
  قطاع العدالة. في فاعل شریك بوصفها

  :وتربیتهم األبناء إصالح في واألمهات اآلباء دور

 المجتمع فسد فسدوا وٕان، بهم إال المجتمع یصلح وال، المجتمع دعامة هم واألمهات اآلباء  
  .صالحاً  المجتمع كان، صالحة الذریة وكانت صالحین واألم األب كان فمتى

 من، رسوله وسنة اهللا كتاب من نابعة إیمانیة تربیة أبنائهم تربیة على اآلباء I حث ولقد
 اآلخرة في وفوزهم، والعباد البالد عمت التي والفتن االنحرافات من الدنیا في علیهم المحافظة أجل

َا الَِّذيَن آَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم (: Iقال ،وغضبه سخطه عن وبعدهم تعالى اهللا رضوانب َيا َأهيُّ
   .)1()َوَأْهلِيُكْم َناًرا

كلكم راع « :rالنبي فقال أهلیهم تجاه مسؤولیاتهم لتحمل المؤمنینI  اهللا أمر لقدو   
أهله راع وهو مسئول عن ومسئول عن رعیته، فاإلمام راع ومسئول عن رعیته، والرجل في 

رعیته، والمرأة في بیت زوجها راعیة وهي مسئولة عن رعیتها، والخادم في مال سیده راع وهو 
، قال: فسمعت هؤالء من النبي صلى اهللا علیه وسلم، وأحسب النبي صلى »مسئول عن رعیته

وكلكم مسئول عن والرجل في مال أبیه راع ومسئول عن رعیته، فكلكم راع «اهللا علیه وسلم قال: 
   ) 2( ».رعیته

 ال الجسم أن فكما جسمه، غذاء إلى كاحتیاجه وأبنائه نفسه تربیة إلى محتاج اإلنسان إن  
 على ترعرع األبناء فإن - الحسنة باآلداب إال تكتمل وال تصفو ال النفس فكذلك، بالغذاء إال ینمو

 المجتمع في تنتشر الجرائم التي وما مجتمعهم، وأفسدوا فسدوا أهملوا وٕان، المجتمع صلح الصالح
 كما فیسیئوا بهم یتأثرون السوء فریسة لقرناء وتركهم األبناء تربیة وٕاهمال التربیة، لسوء نتیجة إال

  . یفسدون كما ویفسدوا یسیئون،

اإلسالمیة  والعادات م،أبنائه نفوس في الدینیة القیم ایغرس أن ب واألماأل واجب منف  
حتى ، والحرام الحالل بین لهم ایمیز  وأن الشریعة، وأحكام اإلسالم، بآداب همایؤدب وأن الصحیحة،

  . اآلخرة في والدیهم صحیفة في وثوابهم أجرهم ویكون المستقیم، الصراط على یضعهم
  

                                                 
  ).6تحریم: اآلیة (سورة ال )1(
   ).  2558)، ح3/150سیده، ( مال في راع العبد العتق، باب/ كتاب/ ) أخرجه البخاري في صحیحه: (2(
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 املبحث الثالث
)1(سبل تعزيز اإلجراءات وتصويبها   

    

 وفض القانونیة لألصول اوفقً  سیرها یضمن بشكل القضاء أمام المحاكمات تتم أن اجل من  
 بلوغ تحقق التي السیاسات فإن مالئم زمن في القانون وسیادة العدل تحقیق یضمن بما المنازعات

  تتمثل في: الهدف هذا
  

  :التالیة التدخالت خالل من وذلك للتقاضي، مالئمة بیئة خلقأوًال: 
 ویشمل: ،فیها الفصل وتسریع الشرعیة وىاالدع إدارة في مطورة نظم استحداث .1

مفهوم  إرساء على تعمل خاصة دائرة وتفعیل الدعوى، بسیر موحد خاص نظام استحداث -
  .الدعاوى فصل تؤخر التي والقضائیة اإلداریة اإلجراءات باختصار القاضي الدعوى إدارة

 .التبلیغ في الحدیثة األسالیب وٕادخال التبلیغات، دوائر وتطویر تحدیث -

 الواردة القضایا لعبء وفًقا وتوزیعهم المحاكم في العاملین اإلداریینو  القضاة عدد زیادة -
  .والمنظورة

 . الدعاوى نظر في التخصص اعتماد - 

 .الملفات نقل لدى فیها النظر أثناء الدعاوى لملفات آمن نقل توفیر - 

   .الدعوى ومبرزات وثائق وترتیب لحفظ خاص نظام استحداث - 
 

 :ویشمل المحاكم، أمام ئهمأدا وتحسین المحامین قدرات تطویر على العمل .2

 .المحامین لنقابة ورفعها المحامین أداء من الجمهور تظلمات رصد - 

                                                 
هذه السبل والوسائل استخلصتها من خالل المراجع التي قمت بالرجوع إلیها في هذه الرسالة، والمقابالت التي   (1)

م ، من 2013-5-16بین في دیوان القضاء الشرعي في مقابلة مع القاضي سعید أبو الجقمت بها وهي: 
الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة العاشرة صباحًا. مقابلة مع القاضي عمر نوفل في المحكمة الشرعیة  

م ، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة العاشرة صباحًا، مقابلة مع المحامیة سهیر 2013- 3 -20
 م .2013-3- 18م ، في تاریخ  12:30 –ص  11:50المرأة ، من الساعة حسني البابا في مركز شؤون 

باإلضافة إلى مشروع الفریق الوطني في وزارة العدل الفلسطینیة بعنوان : اإلستراتیجیة الوطنیة للعدل وسیادة 
  ). 56- 51القانون (
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 .موكلیهم اتجاه أدائهم لتحسین المحامین نقابة قبل من تدریبیة دورات تنظیم - 

 عمل دورات متخصصة للمحامین المبتدئین بمشاركة القضاء الشرعي.  - 
 

  ویشمل، ،لالحتیاجات وفًقا ئیةالقضا الكوادر وتأهیل إلعداد برامج إنشاء .3
 ینبثق تدریبیة، احتیاجات لدراسة وفًقا الفئات من فئة بكلّ  خاصة تدریبیة برامج تصمیم - 

 النیابة عضاءأ و والقضاة المحاكم في العاملة الكوادر من فئة لكل تدریبیة عنها خطة
 .األداء بحسن مباشًرا ارتباطا المرتبطة الكفاءة لرفع

المؤسسات الحقوقیة، و  الشرعي القضاء مجلس من كل بین القضائي یبالتدر  جهود تنسیق - 
 .وجداول زمنیة لخطط وفًقا التدریب برامج وتنفیذ تصمیم مجال في

 

  :التالیة التدخالت خالل من وذلك، واإلدارة والمسائلة المراقبة ثانیًا: تعزیز
  ویشمل، الشرعي، القضائي والتفتیش الرقابة آلیات وتطویر تفعیل .1

  .الالزمة المادیة والتجهیزات البشریة بالكوادر القضائي، التفتیش لجان ویدتز  - 

  .التأدیبیة المجالس وتفعیل تشكیل إعادة - 

  . الشرعیة المحاكم في القضائي التفتیش عمل وخطط برامج تطویر - 

والتدریبات  بالخبرات إمدادها حیث من القضائي التفتیش مجال في العاملة الكوادر تأهیل - 
  الالزمة.

  .القضائي السلوك قواعد بوضع خاصة لجنة إنشاء - 

  ویشمل، معتمدة، آلیات وفق الشرعیة المحاكم على اإلداري اإلشراف عملیات سیر ضمان .2
  .المنتظمة اإلشرافیة للزیارات عمل خطة وضع - 

  .والتقییم لإلشراف علمیة معاییر وضع - 

  .والمكافأة التأدیبیة لألنظمة معاییر وضع - 

 .المؤهلة ادروالكو  الموارد توفیر - 
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ثالثًا: معالجة مشكلة االختناق القضائي وتراكم القضایا في المحاكم وتخفیف العبء 
 عنها، وذلك من خالل التالي:

االبتعاد عن الجمود القضائي والتخلي عن التقلید في إجراءات التقاضي بما یسهل على  .1
 الخصوم والمعنیین الحصول على حقوقهم بیسر.

 بما بها العمل وضمان القضائي العمل إلى النزاعات لحل المساندة لالوسائ مفاهیم إدخال .2
 ویشمل، القضاء، عن یخفف العبء

 .مالئم ينقانو  إطار فیرتو  - 

تحدید االحتیاجات األساسیة والمطلوب توفیرها لتطویر مزید من الكوادر العاملة في  - 
  .المحاكم الشرعیة

  .كمینوالمح الوسطاء رخص منح عملیات وضبط معاییر تطویر - 

 الشرعیة والقانونیة الدورات طریق عن التحكیم لدیوان تتبع تحكیمیة كوادر تثقیف - 
 .الدائرة لهذه االنتساب مریدي أو للمنتسبین االختبارات واجتیاز الالزمة والتدریبات

عن طریق محكمة  ومتابعته بین كل فترة وفترة، تنظیم الرقابة القضائیة على عمل المحكم - 
خبرة والكفاءة تعمل على حل المشكالت التي تعترض سیرها أو تهددها مختصة لها من ال

 وجني ثماره ولیس تعویقه.بالفشل؛ بما یكفل تدعیم التحكیم 

بتصدیق األحكام الصادرة عن المحكمین إذا كان الحق فیها واضحًا،  القیام القضاةعلى  - 
 تمس وجه العدالة.  ولو كان هناك بعض النقص أو الخطأ في اإلجراءات الشكلیة التي ال

ینبغي على المحكم أن یراعي عند قیامه بالتحكیم أصول إجراءات التقاضي والتحكیم  - 
الشرعیة، وأن یتجنب الوقوع في مخالفة قانون التحكیم الفلسطیني، وأن یحرص على 

 صدور حكمه صحیحًا؛ لیسلم من الطعن فیه.
  

القضائیة، وذلك من خالل التدخالت رابعًا: رفع كفاءة أنظمة التبلیغات وتنفیذ األحكام 
  التالیة:

  ویشمل، مالئم، وقت في الشرعیة األحكام تنفیذ لضمان فاعلة آلیات وضع .1

  .اإلدارات عمل لتنظیم محوسب نظام ضعو  - 

  .المحاكم لدى التنفیذ دوائر جمیع في المالیة لإلدارات موحدة یدویة أنظمة تطویر - 
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  .التنفیذ ائردو  جمیع في المالیة األمانات وتحدید حصر - 

  .والتبلیغات التنفیذ دوائر لدى الملفات وتصنیف أرشفة - 

 .قضاءلل المالئمة التجهیزات وتوفیر الكوادر وتدریب توفیر .2

 .إدخال التكنولوجیا إلى المحاكم الشرعیة في جمیع مجاالت العمل فیها .3

عي بشبكة العمل على ربط المحاكم الشرعیة بعضها ببعض وربطها جمیعا بدیوان القضاء الشر  .4
واحدة بالحاسوب (كأرشیف واحد) بحیث یسهل االطالع على المعامالت والتأكد من سالمتها 

  وصحتها، حتى ال یحصل التزویر والتدلیس على المحاكم وٕاخفاق الحقائق.
  

  :التالیة التدخالت خالل من وذلك القانوني، التعلیم بمستوى خامسًا: االرتقاء
  وتشمل، القضائي، اإلعداد یعزز بما و القانوني التعلیم ویروتط لتحدیث مالئمة بیئة توفیر .1

 .والعالي األساسي القانوني التعلیم مناهج تحسین - 

  .القانوني التعلیم أسالیب تحسین - 

  .العصریة التعلیمیة بالوسائل ورفدها الحقوق لكلیات التحتیة البنیة تحسین - 

  .المحامین نقابة تطویر و دعم - 
  .القانوني الشرعي البحث راكزم ودعم العلمي البحث تشجیع .2

   

 خالل من وذلك ،إلیها المواطنین وصول وتیسیر القانونیة المعلومات تعمیمسادسًا: 
  :التالیة التدخالت

 ویشمل، مركزي، قانوني معلومات مركز إنشاء .1

 تطویر قاعدة بیانات مركزیة للمعلومات القانونیة باالعتماد على قواعد المعلومات المتوفرة. -
 وتحدیث المكتبات القانونیة المتخصصة وربطها فیما بینها إلكترونیًا.إنشاء  -

 تحدیث وتطویر أنظمة حفظ البیانات والمعلومات القانونیة واألرشفة اإللكترونیة. -
  ربط مؤسسات العدالة والمؤسسات ذات العالقة ببعضها البعض بشبكة إلكترونیة. -

 .اكم الشرعیةالمحب الخاصة والمطبوعات الدوریة النشرات إصدار .2
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 .المواطنین مع اإللكترونیة التواصل أسالیب استخدام .3

 وضع لوحات إرشادیة داخل المحاكم. .4

 .تخفیض رسوم القضایا إلفساح المجال أمام الجمیع لالستعانة بالجسم القضائي .5
  

  :خالل من وذلك اإلعالم، ووسائل المدني المجتمع مع الروابط توطیدسابعًا: 

  .العدالة قطاع رسالة وتوصیل الجمهور مع التواصل لتحسین دیثح إعالمي نظام اعتماد .1

تنظیم لقاءات دوریة ما بین المحاكم الشرعیة وبین المحامین والمؤسسات العاملة في مجال  .2
   .حقوق المرأة

والقیام بحمالت توعیة بحقوق المرأة الشرعیة  تفعیل دور اإلعالم في طرح قضایا المرأة .3
 .والقانونیة

للقاءات والدورات التدریبیة والجلسات الحواریة بهدف تعزیز التماسك المجتمعي ا عدد زیادة .4
   .خالل الفترة المقبلة

وضع إستراتیجیة للتعاون والتنسیق ما بین المحاكم الشرعیة والمؤسسات الناشطة في الدفاع  .5
 .عن حقوق المرأة

 

  :والتقییم المتابعة ًا:ثامن
 والقوة الضعف مواطن عن والكشف المحاكم على طرأ الذي التحسن قیاسوالمقصود بها   

  .المرجوة األهداف إلى للوصول األنشطة تنفیذ خالل المكتسبة الدروس من واالستفادة نظامها في
تقوم عملیة التقییم على عدة طرق في جمع البیانات والمعلومات، منها: عقد المقابالت   

خالل الوثائق والمنشورات الصادرة عن الشخصیة وجها لوجه مع األشخاص المستهدفین، أو من 
  .المؤسسات، أو من خالل استطالعات الرأي للفئة المستهدفة

إن الهدف األساسي من االستطالع هو التعرف على توجهات المستطلعین تجاه القضیة   
   قید البحث، وتتم هذه العملیة من خالل استمارة مقننة یجري تصمیمها بناء على األهداف المحددة.

 یجري لما الحیة والمشاهدة المیدانیة الزیارات خالل من یتم التقییم قد سبق لما اإلضافةب  
  . العمل تواجه التي العمل والمشاكل بیئة ورصد الواقع ارض على
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  اخلــامتــــة 
    

  :وتشتمل على
  

  أوًال: النتائج.    
  ثانیًا: التوصیات.    
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ةـــمـــاتـــخــال  

فقد خلصت إلى بعض النتـائج والتوصـیات، وكانـت  Iبعد إتمام هذه األطروحة بفضل اهللا 
  التالي: على النحو

  أوًال: النتائج:

 .الزوجیة هامتناع الزوج عن طالق زوجته مع عدم استیفائها لحقوقإن حقیقة التعلیق هي: ا .1

األمور الجاهلیة ولیس وهو من صور ظلم الزوج لزوجته  أبشع وأشنع تعلیق المرأة منیعتبر  .2
  تحریمه.على  اتفق الفقهاءمن اإلسالم في شيء، ولقد 

 للضـرر إیقاعٌ  و الحق لهذا فقدان لها الزوج تعلیق وفي ،معاشرة بالمعروفبال حًقا للمرأة إن .3
  .بالزوجة

إن التعلیــق ال یــرتبط بســبب واحــد وٕانمــا ینــتج عــن عــدة عوامــل متداخلــة منهــا مــا یرجــع إلــى  .4
الــزوج ومنهــا مــا یرجــع إلــى الزوجــة وبغــض النظــر عــن الســبب فــال یجــوز للــزوج أن یعلــق 

 الضرر ال یزال بضرر.  زوجته بقصد اإلضرار بها ألن

ي من المبادئ رسِ یُ  وقائي منهجین لمعالجة الخالفات الزوجیة : منهج اإلسالم استخدم .5
یقوم بمعالجة  عالجي ومنهج، والتوجیهات ما یساعد على الوقایة من التصدع والشقاق

 .الظاهرة بعد وقوعها 
ه التربوي تجاه زوجته، كما في حسن اختیار األزواج وقیام الرجل بدور  یتمثل الجانب الوقائي .6

اهــتم هــذا المــنهج بالجانــب البنــائي، المتمثــل فــي تبصــیر الــزوجین بمفهــوم الحیــاة الزواجیــة 
وأهــدافها والمبــادئ التــي تقــوم علیهــا، كمــا اشــتمل علــى إرشــادات واضــحة محــددة لمســاعدة 
 الـــزوجین علـــى عـــالج المشـــكالت الطارئـــة بینهمـــا، كمـــا أكـــد علـــى ضـــرورة تحمـــل الـــزوجین
مســئولیة كبیــرة فــي عــالج المشــكالت العالقــة بینهمــا وذلــك مــن خــالل مبــادرة كــل منهمــا إلــى 

 .اإلصالح الذاتي، في إطار األسرة دون تدخل اآلخرین

بدرجة أساسیة في  هدفه استدراك التقصیر في أسباب الوقایة ویتمثل الجانب العالجي إن .7
  .تنمیة وعي الزوجین بقیم التعامل مع النشوز

لزوج الحق في تأدیبها وذلك بالوعظ طى اإلسالم اأعقد النشوز من الزوجة ف انإذا ك .8
ن إف ،المسموح بها شرعاً  عن المدة الهجر أن ال یخرجبشرط واإلرشاد والهجر بالمضجع 
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فإذا تحققت الطاعة وجب  أصرت الزوجة على النشوز ضربها عندئذ ضربًا غیر مبرح
  الكف عن التأدیب.

یمكن أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها من مهر أو قسم أو الزوج ف ذا كان النشوز منإ .9
، أما إذا كان النشوز من الزوجین نحو ذلك حرصًا على استدامة الزوجیة وعصمة النكاح

  معًا فال سبیل لعالج ذلك إال من خالل إرسال حكمین یحاوالن اإلصالح بینهما.

ـــ .10 د الـــذي یســـمح للزوجـــة مغـــادرة بیـــت اعتبـــر القـــانون الفلســـطیني أن الســـبب الشـــرعي الوحی
الزوجیة هو عدم دفع الزوج لها مهرهـا المعجـل أمـا تـرك بیـت الزوجیـة لسـوء المعاملـة فلـیس 

 الفقهاء. عبارةمن األسباب التي یعول علیها القضاء مخالف بذلك 

إن إقامة دعوى الهجر والتعلیق هو حق لكل من الزوجة المدخول بهـا وغیـر المـدخول بهـا  .11
  اط هو تحقق وقوع الضرر وقد وقع.إذ المن

 القـــانونولـــیس كمـــا ذهـــب إلیـــه  فریـــق للضـــرر هـــو حـــق للـــزوجین معـــاً تإن إقامـــة دعـــوى ال .12
  بإعطاء هذا الحق للزوجة فقط. 

الـزوج أو  مـن للمـدعي لیتسـنى الـدعوى الئحـة فـي التفریـق طلـب أسـباب تكتـب أنال بـد  .13
 الالئحـة على الموافقة المدعي إجبار نم بدالً  نقصان، وال زیادة بال حدث ما كتابة الزوجة

 طباعیًا. علیها المنصوص

ال بد مـن إرسـال محكمـین لمعرفـة سـبب التعلیـق وتحمیـل كـل طـرف الخسـارة حسـب مقـدار  .14
  إساءته للطرف اآلخر وذلك بعد محاولة اإلصالح بین الزوجین.

لزوج قد أوفى أن یكون ا ،الشرعیة المحاكم في تقام التي الزوجیة الطاعة دعوىیشترط في  .15
 أن، و أن ال یكون الهدف من مسكن الطاعة اإلضرار بالزوجةو  زوجته جمیع حقوقها المالیة

 تهیأتـه رفعهـا قبـل وٕان ،حالـه حسـب الشـرعیة اللـوازم لكافـة مسـتوفٍ  شـرعي مسـكن یسـبقها
  .المحكمة قبل من الرد واجبة دعواه تكون للمسكن

ة بحاجــة إلــى تفعیــل أقــوى وأكبــر، وٕاعطائهــا دائــرة اإلرشــاد األســري داخــل المحــاكم الشــرعی .16
أهمیــة أكبـــر بحیــث یشـــرف علیهــا قـــاض شــرعي ویوقـــع علــى االتفاقیـــات التــي تحصـــل بـــین 

 الزوجین، وأن تكون لهذه االتفاقیة قوة الحكم في التنفیذ. 
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  ثانیًا: التوصیات:

لقــــد أصــــاب القضــــاء الشــــرعي مــــا أصــــاب القضــــاء الوضــــعي مــــن التســــویف واإلطالــــة فــــي  .1
جراءات القضائیة، لذا أوصي بإجراء الدراسات واألبحاث التي تضع القضاء الشرعي فـي اإل

 ثوبه الالئق به من حیث اإلنجاز.
إعـــادة النظـــر فـــي القـــوانین المعمـــول بهـــا بمـــا فـــي ذلـــك قـــانون أصـــول المحاكمـــات  لیتجـــاوز  .2

  دالة اإلسالم. عبر عن عالواقع المعاصر بحیث یاإلشكاالت الواقعة حالیًا، وبما یتناسب مع 

  

 بـه مـوازیني تثقـل صـالحًا، عمـالً  یتقبلـه وأن البحـث، بهذا المسلمین ینفع أن تعالى اهللا أسأل
 وصلى، على أمره غالبٌ  واهللا، بعد ومن، قبلُ  من الحمد وهللا. علیه والقادر ذلك ولي إنه الدین، یوم

  .وصحبه آله وعلى محمد نبینا البشریة إمام على اهللا وسلم
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الكریمة اآلیات القرآنیة قائمةأوًال:   

  
  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیــــــــة  م.

  سورة البقرة
َكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوألََمٌة ( .1   95  221 )...َوالَ َتنكُِحوْا اْملُْرشِ

ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحيُْث َأَمَرُكمُ ( .2   18  222 )اهللاَُّ  َفإَِذا َتَطهَّ

  98، 39، 14  228 )َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْملَْعُروِف ( .3

يٌح بِ ( .4 َتاِن َفإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْرسِ   39، 35  229 )إِْحَسانٍ الطََّالُق َمرَّ

ْقُتُم النََّساء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف ( .5   21  231 )...َوإَِذا َطلَّ

  22  232 )َفال َتْعُضُلوُهنَّ َأْن َينْكِْحَن َأْزواَجُهنَّ ( .6

  32  233 )باْملَْعُروِف  َوكِْسَوُهتنَّ  ِرْزقُهنَّ  َلهُ  اْملَولودِ  َوَعىل( .7

  سورة النساء
8. 

ِذيَن آَمنُوا َال َحيِلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا النَِّساَء َكْرًهايَ ( َا الَّ   19 )... ا َأهيُّ
14 ،22 ،97 ،

100  
  43  20 )...إِْحَداُهنَّ  َوآَتْيتُمْ  ْوٍج زَ  َمَكانَ  َزْوٍج  اْستِْبَداَل  َأَرْدُتمْ  َوإِنْ ( .9

  25  21 )...َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد َأْفَىض َبْعُضُكْم إَِىل َبْعٍض  ( .10

11. 
َل اهللاَُّ َبْعَضُهْم ( اُموَن َعَىل النَِّساِء بَِام َفضَّ َجاُل َقوَّ   34 )...الرِّ

14 ،18 ،29 ،
31 ،32  

  101، 58، 51  35 )...َوإِْن ِخْفتُْم ِشقاَق َبْينِِهام َفاْبَعُثوا َحَكًام ِمْن َأْهلِِه َوَحَكًام ( .12

ْجَواُهْم إِالَّ َمْن َأَمَر بَِصَدَقٍة ( .13   105  114 )...الَّ َخْريَ ِيف َكثٍِري مِّن نَّ

  105، 103  128 .)...ُجنَْاَح  َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمن َبْعلَِها ُنُشوًزا َأْو إِْعَراًضا َفالَ ( .14
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  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیــــــــة  م.
  21  129 )... َتْسَتطِيُعوْا َأن َتْعِدُلوْا َبْنيَ النَِّساء َوَلْو َحَرْصُتْم َفالَ  َوَلن( .15

  هودسورة 
ْلُت َوإَِليِْه ُأنِيُب َوَما َتْوفِيِقي إِالَّ بِاهللاِ َعَلْيِه تَ ( .16   أ   88 )َوكَّ

  لنملاسورة 
  ج   19 )...َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنَعْمَت َعلَيَّ ( .17

  ج   40 )َوَمْن َشَكَر فَإِنََّما یَْشُكُر لِنَْفِسھِ ( .18

  حزابسورة األ
  97  21 )َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللاَِّ ُأْسَوٌة َحَسنَةٌ  ( .19

  30  33 )َوَقْرَن ِيف ُبُيوتُِكنَّ ( .20

  سورة الحجرات
  104  9 )إِنَّ اهللاَّ ُحيِبُّ املُْْقِسطِنيَ  ( .21

  ة الطالقسور 
  21  2 .)...َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُهنَّ ( .22

وُهنَّ ( .23   39  6 .)...َأْسكِنُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُْتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوَال ُتَضارُّ

  سورة التحریم
ِذيَن آَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َناًراَيا ( .24 َا الَّ   110  6 .)َأهيُّ

  سورة الملك
ُعونَ ( .25   60  27 )َوِقيَل هَذا الَِّذي ُكنُْتْم بِِه َتدَّ
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  األحادیث النبویة واآلثار قائمة: ثانیاً 

قم ر  واألثر الحدیثطرف   م.
  الصفحة

  96  )....إَذا َخَطَب ِإَلْیُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِدیَنُه َوُخُلَقُه َفَزوُِّجوُه ِإالَّ َتْفَعُلوا َتُكْن (  .1
  23 ).َأَال َواْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْیًرا، َفِإنََّما ُهنَّ َعَواٌن ِعْنَدُكمْ ( .2
  100  ).... یا ذاك قلت: وكیف تعرف قالت: ورضاِك، غضبك ألعرف إني(  .3
  8 ).إن أنطق أطلق، وٕان أسكت أعلق(  .4
  99 ).الجنةأیُّما امرأٍة سألت زوجها طالًقا في غیر ما بأٍس فحراٌم علیها رائحة (  .5
  96  )....تُْنَكُح اْلَمْرَأُة ِألَْرَبٍع ِلَماِلَها َوِلَحَسِبَها َوِلَجَماِلَها َوِلِدیِنَها َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّیِن (  .6
  12  "....یل، جاءت امرأة إلى عمر فقالت: زوجي خیر الناس، یقوم الل" .7
  97 ).خیركم خیركم ألهله وأنا خیركم ألهلي( .8
  19 .)...سئل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عن الرجل یجد البلل وال ( .9

  110  ...)ع ومسئول عن رعیته، كلكم راع ومسئول عن رعیته، فاإلمام را( .10
  23 )ال ضرر وال ضرار( .11
  102 )ال یحل لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثالث لیال( .12
  98 )ال یفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر( .13
  29  )ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف( .14
  12  ...)یا عبد اهللا ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم اللیل قلت بلى یا ( .15
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  المصادر والمراجعقائمة ثالثًا: 
  م والتفسیر:أوًال: القرآن الكری

 القرآن الكریم. -
 كتب التفسیر وعلوم القرآن: -

أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین   األندلسي   .1
هـ)، الكتاب: البحر المحیط في التفسیر، المحقق: صدقي 745(المتوفى: 

  هـ. 1420بیروت، الطبعة:  –محمد جمیل، الناشر: دار الفكر 

هـ)، الكتاب: أحكام 370لي أبو بكر الرازي الحنفي (المتوفى: أحمد بن ع  الجصاص   .2
القرآن، المحقق: عبد السالم محمد علي شاهین، الناشر: دار الكتب 

  م.1994هـ/1415لبنان، الطبعة: األولى،  –العلمیة بیروت 

هـ)، الكتاب: تیسیر 1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا (المتوفى:   السعدي   .3
ن في تفسیر كالم المنان، المحقق: عبد الرحمن بن معال الكریم الرحم

  م. 2000-هـ 1420اللویحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى 

أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي (المتوفى:   الطبري   .4
، المحقق: أحمد محمد هـ)، الكتاب: جامع البیان في تأویل القرآن310

  م. 2000 - هـ  1420مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  :لناششاكر، ا

القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر المعافري االشبیلي المالكي (المتوفى:   ابن العربي   .5
هـ)، الكتاب: أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه: 543

لبنان،  – محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت
  م. 2003 - هـ  1424الطبعة: الثالثة، 

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي   القرطبي   .6
هـ)، الكتاب: الجامع ألحكام القرآن = تفسیر 671شمس الدین (المتوفى: 

القرطبي، تحقیق: أحمد البردوني وٕابراهیم أطفیش، الناشر: دار الكتب 
  م. 1964 - هـ 1384طبعة: الثانیة، لقاهرة، الا –المصریة 

هـ)، الكتاب: في ظالل 1385سید إبراهیم حسین الشاربي (المتوفى:   قطب   .7
القاهرة، الطبعة: السابعة عشر  -بیروت -القرآن، الناشر: دار الشروق 

  هـ. 1412 - 
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ن أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي، الكتاب: تفسیر القرآ  ابن كثیر   .8
العظیم، المحقق: سامي بن محمد سالمة، الناشر: دار طیبة للنشر 

  م.1999 - هـ 1420والتوزیع، الطبعة: الثانیة 
  

  كتب السنة وشروحها:ثانیًا: 
9.   

  
  األلباني

هـ)، الكتاب : إرواء الغلیل 1420محمد ناصر الدین األلباني (المتوفى : 
یش، الناشر: في تخریج أحادیث منار السبیل، إشراف: زهیر الشاو 

   م.1985 - هـ  1405بیروت، الطبعة: الثانیة  –المكتب اإلسالمي 

  الكتاب: صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، الناشر: المكتب اإلسالمي. .10

محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا الجعفي، الكتاب: الجامع المسند الصحیح   البخاري .11
وسننه وأیامه = المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

صحیح البخاري، المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار 
طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد 

  هـ.1422الباقي)، الطبعة: األولى، 

محمد بن عبد اهللا الخطیب العمري، أبو عبد اهللا، ولي الدین، (المتوفى:   التبریزي .12
، الكتاب: مشكاة المصابیح، المحقق: محمد ناصر الدین هـ)741

  .1985بیروت، الطبعة: الثالثة،  –األلباني، الناشر: المكتب اإلسالمي 

محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عیسى (المتوفى:   الترمذي .13
هـ)، الكتاب: سنن الترمذي، تحقیق وتعلیق: أحمد محمد شاكر (جـ 279

)، وٕابراهیم عطوة عوض المدرس 3ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ )، 2، 1
)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 5، 4في األزهر الشریف (جـ 

  م.1975 - هـ  1395مصر، الطبعة: الثانیة،  –البابي الحلبي 

أحمد بن علي أبو الفضل العسقالني الشافعي، الكتاب: فتح الباري شرح   ابن حجر .14
، رقم كتبه 1379بیروت،  - ، الناشر: دار المعرفة صحیح البخاري

وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف 
على طبعه: محب الدین الخطیب، علیه تعلیقات العالمة: عبد العزیز بن 

  عبد اهللا بن باز.



   
 

 126  
 

 الفهارس العامة

متوفى: أبو بكر بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني (ال  عبد الرزاق .15
هـ)، الكتاب: المصنف، المحقق: حبیب الرحمن األعظمي، الناشر: 211

بیروت،  –الهند، یطلب من: المكتب اإلسالمي  -المجلس العلمي
  .ه1403الطبعة: الثانیة، 

محمد بن صالح بن محمد، الكتاب: شرح ریاض الصالحین، الناشر: دار   العثیمین .16
  .ه1426الوطن للنشر، الریاض، الطبعة: 

أبو عبد اهللا، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا بن ناصر بن حمد،   السعدي .17
هـ)، الكتاب: بهجة قلوب األبرار وقرة عیون األخیار في 1376(المتوفى: 

دار  شرح جوامع األخبار،المحقق: عبد الكریم بن رسمي ال الدریني،
  م.2002 - هـ 1422الرشد للنشر والتوزیع، الطبعة: األولى  تالنشر: 

سعید بن  .18
  منصور

ه)، الكتاب: 227أبو عثمان بن شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفى:
سنن سعید بن منصور، المحقق: حبیب الرحمن األعظمي، الناشر: الدار 

  م.1982- ه1403الهند، الطبعة األولى، -السلفیة

عبد الرحمن بن أبي بكر، الكتاب: الدیباج على صحیح مسلم بن   السیوطي .19
: دار ابن إسحاق الحویني األثري، دار النشراج، المحقق : أبو الحج

عفان، البلد : الخبر بالمملكة العربیة السعودیة، الطبعة : األولى، سنة 
  م.1996هـ، 1416الطبع : 

محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني، الكتاب:   الصنعاني .20
  سبل السالم، الناشر: دار الحدیث.

أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید (المتوفى:   ماجةابن  .21
هـ)، الكتاب: سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، 273

  فیصل عیسى البابي الحلبي. - الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة 

ه)، 1353أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم (المتوفى:   المباركفوري .22
الكتاب: تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، الناشر: دار الكتب 

  بیروت. - العلمیة
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هـ)، الكتاب: 261أبو الحسن بن الحجاج القشیري النیسابوري (المتوفى:   مسلم .23
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى 

، الناشر: دار إحیاء اهللا علیه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي
  بیروت. –التراث العربي 

  
  ثالثًا: كتب أصول الفقه وقواعده:

أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم   اآلمدي .24
هـ)، الكتاب: اإلحكام في أصول األحكام، المحقق: 631الثعلبي(المتوفى: 

  لبنان. -دمشق - عبد الرزاق عفیفي، الناشر: المكتب اإلسالمي، بیروت

هـ)، الكتاب: 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین (المتوفى:   السیوطي .25
هـ 1411األشباه والنظائر، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: األولى، 

  م.1990 - 

هـ)، 790(المتوفى: ، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  الشاطبي .26
عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، الكتاب: الموافقات، المحقق: أبو 

  .م1997هـ/ 1417الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة األولى 
  

  :رابعًا: كتب المذاهب الفقهیة
 :المذهب الحنفي  - أ

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد اهللا ابن الشیخ شمس   البابرتي .27
الكتاب: العنایة  هـ)،786الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي (المتوفى: 

  شرح الهدایة، الناشر: دار الفكر.

عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین، تبیین الحقائق شرح كنز   الزیلعي .28
، الحاشیة: شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد  ْلِبيِّ الدقائق وحاشیة الشِّ

ْلِبيُّ (المتوفى:  شر: هـ)، النا 1021بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّ
هـ،(ثم 1313بوالق، القاهرة، الطبعة: األولى،  -المطبعة الكبرى األمیریة 

  ).2صورتها دار الكتاب اإلسالمي ط
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هـ)، الكتاب: 483محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة (المتوفى:   السرخسي .29
-هـ1414بیروت، تاریخ النشر:  –المبسوط، الناشر: دار المعرفة 

  م.1993

حمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي (المتوفى: م  ابن عابدین .30
-هـ)، الكتاب: رد المحتار على الدر المختار، الناشر: دار الفكر1252

  م.1992 - هـ 1412بیروت، الطبعة: الثانیة، 

عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، الكتاب: بدائع الصنائع في   الكاساني .31
 - هـ 1406لناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة، ترتیب الشرائع، ا

  م.1986
 

 :المذهب المالكي  -  ب

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي الكلبي الغرناطي   ابن جزي .32
الدار - الكتاب: القوانین الفقهیة، الناشر: دار المعرفةهـ)، 741(المتوفى: 

  م. 2000- ه1420البیضاء، المغرب، 

س الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي شم  الحطاب .33
هـ)، 954المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي (المتوفى: 

الكتاب: مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، الناشر: دار الفكر، 
  م.1992 - هـ 1412الطبعة: الثالثة، 

هـ)، الكتاب: شرح 1101فى: أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا (المتو   الخرشي .34
  بیروت. –مختصر خلیل، الناشر: دار الفكر للطباعة 

هـ)، الكتاب: حاشیة الدسوقي 1230محمد بن أحمد بن عرفة (المتوفى:   الدسوقي .35
  على الشرح الكبیر، الناشر: دار الفكر.

أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر   ابن رشد .36
هـ)، الكتاب: بدایة المجتهد ونهایة 595ن رشد الحفید (المتوفى: باب

 - هـ 1425القاهرة، تاریخ النشر:  –المقتصد، الناشر: دار الحدیث 
  م. 2004
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هـ)، الكتاب: منح 1299أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن محمد(المتوفى:   علیش .37
النشر: بیروت، تاریخ  –الجلیل شرح مختصر خلیل، الناشر: دار الفكر 

  م.1989هـ/1409

أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن (المتوفى:   القرافي .38
  : محمد حجي، 13، 8، 1هـ)، الكتاب: الذخیرة، المحقق:جزء 684
: محمد بو خبزة، 12 -  9، 7، 5 - 3: سعید أعراب، جزء 6، 2جزء 

  م. 1994 بیروت، الطبعة: األولى، - الناشر: دار الغرب اإلسالمي

  أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم   القرطبي .39
هـ)، الكتاب: الكافي في فقه أهل المدینة، 463النمري (المتوفى: 

المحقق: محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، الناشر: مكتبة الریاض 
ة، الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثانی

  م.1980هـ/1400

محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي، (المتوفى:   المواق .40
هـ)، الكتاب: التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، الناشر: دار الكتب 897

  م.1994- هـ1416العلمیة، الطبعة: األولى، 
 

 :المذهب الشافعي  -  ت

یحیى السنیكي (المتوفى: زكریا بن محمد بن زكریا، زین الدین أبو   األنصاري .41
هـ)، الكتاب: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الناشر: دار 926

  الكتاب اإلسالمي.

أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن معلى الحسیني، تقي   الحصني .42
هـ)، الكتاب: كفایة األخیار في حل غایة 829الدین الشافعي (المتوفى: 

بد الحمید بلطجي ومحمد وهبي سلیمان، اإلختصار، المحقق: علي ع
  .1994دمشق، الطبعة: األولى،  –الناشر: دار الخیر 

هـ)، 977المؤلف: شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب (المتوفى:   الشربیني .43
الكتاب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الناشر: دار 

  م.1994 -هـ 1415الكتب العلمیة، الطبعة: األولى، 
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44. 

  الشیرازي

هـ)، الكتاب: 476أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف (المتوفى: 
  التنبیة في الفقه الشافعي، الناشر: عالم الكتب.

الكتاب: المهذب في فقة اإلمام الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمیة  .45
  م.1995- ه1416لبنان، الطبعة: األولى - بیروت

ن محمد بن محمد بن حبیب البصري أبو الحسن علي ب  الماوردي .46
هـ)، الكتاب: الحاوي الكبیر في فقه مذهب 450البغدادي،(المتوفى: 

اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحقق: الشیخ علي محمد 
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمیة،  -معوض 
  م. 1999- هـ  1419لبنان، الطبعة: األولى،  –بیروت 

هـ)، الكتاب: 676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف (المتوفى:   النووي .47
المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطیعي))، الناشر: دار 

  الفكر.
 

 :المذهب الحنبلي  -  ث

منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى   البهوتي .48
قناع عن متن اإلقناع، الناشر: هـ)، الكتاب: كشاف ال1051(المتوفى: 

  دار الكتب العلمیة.

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني (المتوفى :   ابن تیمیة .49
هـ)، الكتاب : االختیارات الفقهیة (مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى 728

المجلد الرابع)، المحقق : علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي، 
  م.1978هـ/1397لمعرفة، بیروت، لبنان، الطبعة : الناشر : دار ا

أبو محمد عبداهللا بن أحمد المقدسي، الكتاب: الشرح الكبیر على متن   ابن قدامة .50
المقنع، الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، أشرف على 

  طباعته: محمد رشید رضا صاحب المنار.

ة القاهرة، تاریخ النشر: الكتاب: المغني البن قدامة، الناشر: مكتب .51
  م.1968 -هـ 1388
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52.   
ابن قیم 
  الجوزیة

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین، الكتاب: روضة 
المحبین ونزهة المشتاقین، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  م. 1983هـ/1403الطبعة: 

عة األولى، الكتاب: طریق الهجرتین، الناشر: دار ابن القیم، الطب .53
  م.1988

عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان  الدمشقي الصالحي الحنبلي   المرداوي .54
هـ)، الكتاب: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، 885(المتوفى: 

  الناشر: دار إحیاء التراث العربي، الطبعة: الثانیة.
  
  كتب المذهب الظاهري: -ج

هـ)، 456ن سعید األندلسي القرطبي(المتوفى: أبو محمد علي بن أحمد ب  ابن حزم .55
  بیروت. –الكتاب: المحلى باآلثار، الناشر: دار الفكر 

  
  خامسًا: كتب الفقه العام:

أحمد رجب، الكتاب: فلسفة التربیة في اإلسالم (انتماء وارتقاء)، الناشر:   األسمر .56
  م.1997-ه1417دار الفرقان للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 

بدران أبوالعینین، الكتاب:أحكام الزواج والطالق في اإلسالم بحث تحلیلي   رانبد .57
  م.1961ودراسة مقارنة، مطبعة دار التألیف، الطبعة الثانیة، 

فقه األسرة في اإلسالم (الخطبة، الزواج،  عز الدین الخطیب، الكتاب:  التمیمي .58
ر: المركز مقاییس اختیار الزوجین، واجبات األزواج، الطالق)، الناش

  م. 1985عمان،  -الثقافي اإلسالمي

محمد یعقوب محمد، الكتاب:حقوق المرأة الزوجیة والتنازل عنها دراسة   الدهلوي .59
- ه1422فقهیة تأصیلیة، الناشر: دار الفضیلة، الطبعة األولى، 

  م.2002

مّي أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْیِلّي، أستاذ ورئیس قسم الفقه اإلسال  الزحیلي .60
[الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَّتُُه  ، الكتاب:كّلیَّة الشَّریعة - وأصوله بجامعة دمشق 

(الشَّامل لألدّلة الشَّرعیَّة واآلراء المذهبیَّة وأهّم النَّظریَّات الفقهیَّة وتحقیق 
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 ،دمشق –سوریَّة  -الناشر: دار الفكر ، األحادیث النَّبویَّة وتخریجها)]ـ
المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانیة  الطبعة: الرَّابعة

  .عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

قوصة  .61
  وآخرون

محمد دیب، أحمد ذیاب شویدح، زیاد إبراهیم مقداد، علي محمد الشریف، 
) لجنة اإلفتاء 4سالم أحمد سالمة، محمد بخیت، سسلسلة فتاوى شرعیة (

  م.1998 - ه1418غزة،  - بالجامعة اإلسالمیة
  

  سادسًا: كتب القانون:
عبد الناصر موسى، الكتاب: شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة   أبو البصل .62

  م.2005ونظام القضاء الشرعي، الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

عثمان، الكتاب: الوجیز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعیة،   التكروري .63
  م.1997الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى،  الناشر: دار

سیسالم  .64
  وآخرون

مازن سیسالم، اسحق مهنا، سلیمان الدحدوح، الكتاب: مجموعة القوانین 
الفلسطینیة الجزء العاشر(األحوال الشخصیة للمسلمین والمسیحیین 

  م.  1996واألجانب وقوانین األوقاف)، الطبعة الثانیة، مایو 

، الناشر: النفقات دعاوى في الموضوعیة فوعدال الكتاب: محمد، مونمأ  أبو سیف .65
  م.1999مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 

محمد ناجي بن فؤاد، الكتاب: األصول المرعیة في معامالت المحاكم   فارس .66
  م.2004- ه1425الشرعیة (الدعاوى والطلبات)، الطبعة الثانیة 

الفریق  .67
في  الوطني

وزارة العدل 
  الفلسطینیة

  م.2013-2011فلسطین،  – اإلستراتیجیة الوطنیة للعدل وسیادة القانون
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  الرسائل الجامعیة:األبحاث و سابعًا: 
خالد محمد،: الرسالة: الدفوع الموضوعیة في دعاوى التفریق بحكم   األدغم .68

القاضي، إشراف فضیلة الدكتور: أحمد ذیاب شویدح، الجامعة 
  م.2007- ه1428غزة، فلسطین، - إلسالمیةا

الشقاق بین الزوجین والتفریق للضرر بین بحث بعنوان:حسن علي،   الجوجو .69
- ه1421، العدد الثالثون،الواقع والقضاء(دراسة تحلیلیة): مجلة المنبر

  غزة.  - الدوریات: الجامعة اإلسالمیة م،2000

الحولي وأبو  .70
  مخدة

دور المحاكم الشرعیة في قطاع حث بعنوان: بماهر حامد، سسالم عبد اهللا، 
غزة في الحد من الطالق، مجلة الجامعة اإلسالمیة (سلسلة الدراسات 

  م.2007اإلسالمیة) المجلد الخامس عشر، العدد الثاني، یونیو 

 حق المسكن الشرعي للزوجة:الرسالة: محمود خمیس حسن محمد،   خمیس .71
مروان القدومي، جامعة النجاح دراسة فقهیة تطبیقیة، إشراف الدكتور: 

  م.2012فلسطین، - الوطنیة

زهیر أسعد، الرسالة: الدفوع الموضوعیة في دعوى الطاعة الزوجیة،   أبو زهیر .72
غزة، - إشراف فضیلة الدكتور: ماهر حامد الحولي، الجامعة اإلسالمیة

  م.2009-ه1430فلسطین، 

لزوجین في الفقه وائل طالل: الرسالة: التحكیم في الشقاق بین ا  سكیك .73
اإلسالمي دراسة فقهیة مقارنة بقانون األحوال الشخصیة الفلسطیني 
بقطاع غزة، إشراف فضیلة الدكتور: شحادة سعید السویركي، الجامعة 

  م.2007- ه1428غزة، فلسطین، - اإلسالمیة

محمد جمال محمد جمیل، الرسالة: الطاعة الزوجیة في الفقه اإلسالمي   أبو سنینه .74
األحوال الشخصیة دراسة نظریة وتطبیقیة، إشراف: أ. د. حسین وقانون 

  فلسطین. - مطاوع الترتوري، جامعة الخلیل

  العاصي .75
    

جاسر جودة علي: الرسالة: نفقة الزوجة في الفقه اإلسالمي دراسة 
فقهیة مقارنة مع قانون األحوال الشخصیة الفلسطیني، إشراف فضیلة 

غزة، فلسطین، - الجامعة اإلسالمیةالدكتور: شحادة سعید السویركي، 
  م.2007- ه1428
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الشقاق بین الزوجین : مجلة  يالتحكیم فبحث بعنوان: محمد أحمد،   القضاة .76
م، العدد الرابع: قاعة الدوریات : الجامعة 1991-ه1412دراسات 
  غزة.- اإلسالمیة

لطیفة عبد العزیز العبد: بعض العوامل المؤثرة على حقوق المرأة   اللطیف .77
لمطلقة والمهجورة والمتغیب عنها زوجها دراسة اجتماعیة وصفیة ا

  م. 2009- ه1430تحلیلیة مطبقة في مدینة الریاض 

ریم "محمد إسحق" عباس، الرسالة: دعوى التفریق بین الزوجین لعدم   النتشة .78
اإلنفاق وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة، إشراف الدكتور: هارون كامل 

  م.2006 - ه1427فلسطین،  –لیل الشرباتي، جامعة الخ

عدنان علي، الرسالة: التفریق القضائي بین الزوجین دراسة فقهیة   النجار .79
مقارنة بقانون األحوال الشخصیة الفلسطیني، إشراف فضیلة الدكتور: 

- ه1425غزة، فلسطین، -ماهر أحمد السوسي، الجامعة اإلسالمیة
  م.2004

لمترتبة على األحكام القضائیة، إشراف عمر محمود: الرسالة: اآلثار ا  نوفل .80
غزة، - فضیلة الدكتور: مازن إسماعیل هنیة، الجامعة اإلسالمیة

  م.2009-ه1430فلسطین، 
  

  ثامنًا: كتب اللغة والمعاجم:
زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي   الرازي .81

قق: یوسف الشیخ هـ)، الكتاب: مختار الصحاح، المح666(المتوفى: 
صیدا،  –الدار النموذجیة، بیروت  -محمد، الناشر: المكتبة العصریة 

  م.1999هـ / 1420الطبعة: الخامسة، 
محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، (المتوفى:   الزبیدي .82

هـ)، الكتاب: تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة 1205
  لناشر: دار الهدایة.من المحققین، ا

هـ)، 770أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، (المتوفى: نحو   أبو العباس .83
الكتاب: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، الناشر: المكتبة 

  بیروت. –العلمیة 
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هـ)، الكتاب: 817مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب (المتوفى:   الفیروزآبادى .84
محیط، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، القاموس ال

بإشراف: محمد نعیم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة 
 - هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –والنشر والتوزیع، بیروت 

  م.2005
هـ)، 395أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء الرازي، (المتوفى:   القزویني .85

جم مقاییس اللغة، المحقق: عبد السالم محمد هارون، الناشر: الكتاب: مع
  م.1979 - هـ 1399دار الفكر، عام النشر: 

مجمع اللغة  .86
العربیة 
  بالقاهرة

إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر / محمد النجار، 
  الكتاب: المعجم الوسیط ، الناشر: دار الدعوة.

على، أبو الفضل، جمال الدین األنصاري الرویفعى  محمد بن مكرم بن  ابن منظور .87
هـ)، الكتاب: لسان العرب، الناشر: دار صادر 711اإلفریقى (المتوفى: 

  هـ. 1414 - بیروت، الطبعة: الثالثة  –
أصیل الصیف  - أحمد بن "محمد أمین" بن أحمد هزایمة ملقب بـ  هزایمة .88

سالم والجاهلیة العرب واألدب واإل –الكتاب: األولیات  - األصولي 
-السلسلة الثانیة من معجم أصل اللسان ومجاز العرب.  اربـــد - والشعر

  ه.ـ1428/رمضان/5زحـــر ، االثنین 
  

  تاسعًا: مواقع عبر اإلنترنت:
موقع اإلسالم  .89

  الیوم (نوافذ)
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-32-6231.htm 

موقع الجامعة  .90
  اإلسالمیة
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موقع دیوان 

القضاء 
  الشرعي
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95. http://www.ljc.gov.ps/index.php?option=com_content&vi
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موقع صید  .96
  الفوائد
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موقع صحیفة  .97
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  محتویاتلقائمة ا
  

  الصفحة  الموضوع

  أ  اآلیة 

  ب  اإلهداء

  ج  شكر وتقدیر 

  1  المقدمة

  1  أوًال : طبیعة الموضوع

  2  ثانیًا: مشكلة البحث

  3  ثالثًا: أسباب اختیار الموضوع

  4  رابعًا: الجهود السابقة

  4  خامسًا: خطة البحث

  6  سادسًا: منهج البحث

  الفصل األول
  واقع المرأة المعلقة من الناحیة الشرعیة واالجتماعیة

  8  تعلیق وحكمه الشرعيالمبحث: مفهوم ال

  8  أوًال: مفهوم التعلیق

  11  ثانیًا: الحكم الشرعي للتعلیق

  25  المبحث الثاني: األسباب المؤدیة للتعلیق

  25  أوًال: األسباب الذاتیة التي ترجع إلى الزوجین

  26  ثانیًا: األسباب التي ترجع إلى غیر الزوجین

  28  وواجبات المرأة المعلقةالمبحث الثالث: حقوق 

  28  أوًال: حقوق وواجبات المرأة المعلقة دیانة



   
 

 144  
 

 ائمة المحتویاتق
 

  الصفحة  الموضوع
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  42  نیًا: المشاكل االجتماعیة ثا

  42  ثالثًا: المشاكل االقتصادیة

  الفصل الثاني
  التشریعات القانونیة للتفریق بسبب الضرر من التعلیق

  45  المبحث األول: القوانین المعمول بها في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة.

  45  التفریق لعدم اإلنفاق -1

  46  التفریق للعیب الجنسي -2

  47  التفریق لجنون الزوج -3

  47  التفریق لحبس الزوج -4
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  82  على الحكم بشرعیة المسكن أو عدمهاآلثار المترتبة 
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  الصفحة  الموضوع

إحصاءات بالقضایا التي رفعت للمحاكم بسبب الضرر من  المبحث الثالث:
  التعلیق.

84  

  الفصل الثالث
  عالجة الشرعیة واالجتماعیة للتعلیقالم

المشكالت القانونیة في قضایا التفریق بسبب الهجر  المبحث األول:
  والتعلیق.

89  

  89  أوًال: المشاكل التي تتعلق بالمواد القانونیة 

  93 المشاكل التي تتعلق بإجراءات المحاكم الشرعیةثانیًا: 

  95  : سبل المعالجة الشرعیة واالجتماعیة للمشكالت القانونیة.المبحث الثاني

  95  أوًال: المعالجة الشرعیة

  95  المنهج األول: المنهج الوقائي

  97  االختیار الحسن على أساس الدین والخلق 

  97  حسن العشرة بین الزوجین

  99  یاة الزوجیة االلتزام بحقوق وواجبات الح

  99  اآلخر طبیعة الزوجین كال تفهم

  100  اآلخر تجاه الزوجین من أيٍّ  عاطفة في الفتور أسباب معرفة

  100  األسریة الخالفات حل في والوضوح الصراحة

  101  المنهج الثاني: المنهج العالجي

  106  ثانیًا: المعالجة االجتماعیة

  111  سبل تعزیز اإلجراءات وتصویبها. المبحث الثالث:

  116  تمةالخا

  117  أوًال: النتائج
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  الصفحة  الموضوع

  119  ثانیًا: التوصیات
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  123  فهرس األحادیث النبویة واآلثار

  124  فهرس المصادر والمراجع
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  147  الملخص باللغة العربیة.
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 الملخص

  بیةالملخص باللغة العر 

  
  :بعد أما بعده، نبي ال من على والسالم والصالة وحده، هللا الحمد

  خاتمة وهي على النحو التالي:فصول و  خالل ثالثة من لهذه األطروحة التقدیم تم فقد
مفهـوم التعلیـق فـي اللغــة واالصـطالح، وعـن حكمـه واألسـباب التـي تــدفع تناولـت فیـه  :ولاأل فصـل ال

بیـان حقـوق وواجبـات الزوجـة المعلقـة، وخـتم الفصـل ببیـان المشـاكل التـي الزوج للقیام بهذا الفعل ، و 
  تعانیها الزوجة بسبب هجرها وتعلیقها.

  
، فقد بینـت فیـه قـوانین التفریـق المعمـول بهـا فـي المحـاكم الشـرعیة فـي قطـاع غـزة :الفصل الثانيأما 

 ، وختمــت هــذا التعلیــقواإلجــراءات القانونیــة التــي تحــدث فــي المحــاكم عنــد الســیر بــدعوى الهجــر و 
  الفصل ببیان إحصائیات دعاوى التفریق في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة.

  
عـن المشـاكل القانونیـة التـي یواجههـا الزوجـان فـي  ه: كان آخر الفصـول وتحـدثت فیـالفصل الثالثو

فصــل المحــاكم الشــرعیة، ثــم تحــدثت عــن المعالجــة الشــرعیة واالجتماعیــة لظــاهرة التعلیــق، وختمــت ال
  ببیان سبل تعزیز اإلجراءات وتصویبها.

  
  : وتناولت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها، وكذلك التوصیات.الرسالة خاتمةثم 

  .المجتبى رسوله على وسلم اهللا وصلى والمنتهى، البدء في هللا والحمد
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  الملخص باللغة اإلنجلیزیة

Abstract 

   
Praise be to Allah, Prayers and peace be upon His Prophet and Messenger, to commence, 
this study has been introduced through three chapters and a conclusion.  
 
The first chapter deals with the conception of suspension or linguistically and 
conventionally, its judgment, the reasons behind being conducted by the husband, the rights 
and duties of the suspended wife and the problems that wife suffers as a result of being 
suspended or abandoned.  
In the second chapter the researcher highlights the separation laws that are applied in Gaza 
Strip Sharia courts and the legal procedures that take place at courts when processing a 
lawsuit of suspension and abandonment. At the end of this chapter, statistics of the lawsuits 
of separation at Sharia courts in Gaza have been presented.  
The last chapter, the third one, deals with legal problems that encounter husbands and 
wives at Sharia courts. It also deals with the Sharia and social treatment of suspension. At 
the end of the chapter, certain means of enhancing and correcting procedures have been 
offered. 
 
The conclusion of the proposal deals with the most important results and recommendations.  

 
  

  
  
  
  

 




