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 (ٕٔ: ٗ)النساء : 

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan 

yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang 

kuat. 

(Q.S. An-Nisa :ٗ:ٕٔ) 
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 اإلىداء

 اٟتمد هلل رب العا١تُت

 كنت كصلت اىل ىذه النقطة, كالنجاح الذم اعطاين اهلل عّز كجل

 الشكر ا١تتواصل دكاما لك يارب

 الصالة كالسالـ دائمُت متالزمُت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كصحابتو من صاحب اىل اٞتهاد

 لبحث عمال صاٟتا يل كفرحا ألىل بييت العزيز اٟتبيبأ٘تٌت ىذا ا

 ا البحث العلمي )نفعنا اهلل بو عز كجل ...امُت( اىل:أىدل ىذ

 أيب اٛتد غالب كأمي سييت زليحة حفظ كصاف اهلل تعاىل شكرا كحبا لكما على التشجيع

 ُب اهلل ةبوباحملاخيت اثنا نور العزل 

بداية دراسيت اىل هنايتها. كال شيئ اال جزيل الشكر كالدعاء, أساتذٌب الذين قد علموين كشرفوين من 
 عسى اهلل اف ينفعنا علومكم ٚتيعا

 السعادة  ٖتفيظ القرأف ٚتيع اصحايب ُب فصل الدكؿ كشعبة األحواؿ الشخصية كمعهد

 ك١تن شجعٍت ُب كتابة ىذا البحث, سهل اهلل ُب الدنيا

 حسنة كُب األخرة شريفة كقنا عذاب النار.

 

 

 

 



 

  ح

 

 الشكر والتقدير

٤تمد حبيبنا يا ربنا ميسر العسَت يا ربنا اللهم يا ذاا٠تَت صل اٟتمد هلل الذم كرمنا با١تصطفى 

 على ٤تمد كسلم كاالؿ كالصحب ككل مسلم كاتنا علما كثَتا نافعا انت السميع اجمليب من دعا.

على الطالؽ بخيانة  تعويض نفقة العدة للزوجة الطالبة" هتدؼ كتابة البحث اٞتامعي بعنواف

 )دراسة تحليلية لقرار المحكمة الدينية بطوبان اإلندونيسيالزوج في نظر الفقو اإلسالمي والقانون 

ال٘تاـ البحث النهائي كالشركط التخرج ُب شعبة األحواؿ " (PA.Tbn/6106/Pdt.G/1708)  : رقم

 ٟتكومية ٔتاالنج.الشخصية, كلية الشريعة ّتامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية ا

٢تم فضل ُب خركج  تبعد ٛتد هلل تعاىل, تقدـ الباحثة بالشكر كالتقدير كالعرفاف اىل الذين كان

ىذاالبحث اىل حيز الوجود كلو يبخل أحدىم بشيئ طلب, كمل يكن حيدكىم اىل العمل اٞتاد ا١تخلص, 

 منهم :

جامعة موالنا مالك ابراىيم  , ا١تاجستَت. كمديرعبد اٟتارثفضيلة األستاذ الدكتور اٟتاج  .ٔ

 اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج.

, ا١تاجستَت. كعميد كلية الشريعة جبامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية سيف اهللفضيلة الدكتور  .ٕ

 اٟتكومية ٔتاالنج.

فضيلة الدكتور سوديرماف, ا١تاجستَت. كرئيس شعبة األحواؿ الشخصية, كلية الشريعة ّتامعة  .ٖ

 لك ابراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج.موالنا ما



 

  خ

 

. كا١تشرؼ الذم افاد الباحثة علميا كعمليا ككجها خطواتو ُب  , ا١تاجستَتاألستاذ عز الدينفضيلة  .ٗ

كل مراحل اعداد ىذاالبحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منو, فلو من اهلل خَت اٞتزاء 

 كالربكة كمٍت عظيم الشكر كالتقدير

ساتذة لكلية الشريعة ّتامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج الذين ٚتيع األ .٘

يعلموف الباحثة, كيدبركنو, كيشرفونو بإخالص. فتقدـ ٢تم الباحثة كل الشكر كالعرفاف على ما 

 قدموه من العلـو كا١تعارؼ كالتشجيح. فلهم من اهلل خَت اٞتزاء.

امعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج. اشكرىم ٚتيع ا١توظفُت لكلية الشريعة ّت .ٙ

 شكرا على مشاركتهم كخدمتهم منذ بداية دراسة الباحثة اىل هنايتها

فضيلة اٛتد غالب ك سيت زليحة, كاألب كاألـ الباحثة الذم يشرؼ الباحثة منذ كالدة الباحثة  .ٚ

 ظيم الشكر كالتقديرحىت األف, فلهما من اهلل خَت اٞتزاء كالربكة كمٍت ع

كمرب ركحي ُب معهد ٖتفيظ القرأف "السعادة" فلها من اهلل خَت فضيلة اٟتاجة حسن العناية   .ٛ

 اٞتزاء كالربكة كمٍت عظيم الشكر كالتقدير

 ٖٕٔٓٚتيع األصدقاء عاما, كخصوصا ألصدقاء ُب الفصل الدكيل ألحواؿ الشخصية ُب السنة  .ٜ

خليفة, نداء رٛتة اهلل, نور رٛتة امنياٌب, عزيزة ليلة بدرية, , كىم :"نوُب خَتنا نذيرة, راسيانا 

احدل لطيف العارفة, نصيحة نورية الدكامة, رفيقة ملسا, ٤تمد عبد اجمليد, فتح الرٛتن, فوترا 

دككم سفتيياكاف, ٤تمد رُب مالك العادؿ, ظالؿ اإلسالـ, كاخواندم". كخصوصا لزمالء الكراـ 

 اإلتفاؽ ُب معهد ٖتفيظ القرأف الذم اعطاين معٌت الصحابة ك 
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ABSTRAK 

Saputri, Faricha Ika. 73678730. Kompensasi Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat Akibat 

Perselingkuhan Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis 

Putusan Perkara No. 8170/Pdt.G/6876/PA.Tbn). Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal Al-

Syakhshiyyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Peembimbing: Ahmad Izzuddin,M.HI.  

Kata Kunci: Kompensasi nafkah Iddah, Cerai Gugat, Perselingkuhan Suami  

Dalam putusan perkara nomor: 8170/Pdt.G/6872/PA.Tbn tentang cerai gugat di 

Pengadilan Agama Tuban, hakim menjatuhkan putusan talak ba’in kepada suami dan 

mengabulkan gugatan cerai gugat tersebut dengan membebankan biaya nafkah iddah pada 

suami. Dalam perkara ini, suami yang dituntut cerai oleh istrinya seharusnya dapat 

menggugurkan hak-haknya di masa mendatang, seperti hak nafkah selama iddah. Namun dalam 

prakteknya terdapat kasus bahwa suami yang digugat cerai oleh istrinya tetap berkewajiban 

memberikan nafkah iddah untuk istrinya,hal ini dikarenakan suami berselingkuh, sehingga 

nafkah iddah merupakan kompensasi yang harus diberikan oleh suami terhadap istri akibat 

perselingkuhan. 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat rumusan masalah yang menjadi 

pembahasan penelitian ini, yaitu: 7). Apa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam 

putusan perkara nomor 8170/Pdt.G/6872/PA.Tbn ?, dan 6). Bagaimana analisis yuridis 

terhadap putusan perkara nomor 8170/Pdt.G/6872/PA.Tbn ?. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dan perkara dikaji melalui 

pendekatan undang-undang (statue approach), yakni dengan Undang-undang Perkawinan No. 7 

Tahun 7711, kemudian Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 

7711 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Selain itu, Penulis menggunakan 

konsep-konsep hukum fiqh untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan menggunakan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Hasil penelitian ini adalah bahwa meskipun perkara ini pada awalnya istri yang 

mengajukan cerai gugat, namun penggugat setelah dijatuhi talak harus menjalani masa iddah, 

dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk istibra’. Istibra’ tersebut menyangkut 

kepentingan suami, maka berdasarkan pasal 17 huruf (c) UU nomor 7 tahun 7711 jo. Pasal 717 

KHI huruf b, tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa 

iddah kepada penggugat. Kemudian yang patut diperhatikan dalam salinan putusan nomor 

8170/Pdt.G/6872/PA.Tbn ini bahwa tindakan penggugat oleh majelis hakim tidak dianggap 

nusyuz, melainkan tergugat yang mempunyai wanita idaman lain. Dan majelis hakim tetap 

memutuskan adanya nafkah iddah sesuai dengan pasal 17 huruf c UU nomor 7 tahun 7711 Jo. 

Pasal 717 huruf a dan b KHI tentang akibat putusnya perkawinan karena talak. 
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ABSTRACT 

 

Saputri, Faricha Ika. Student ID Number 73678730. 6871, Compensation of Iddah's 

Leave in the divorce of Perspective of Husband's cheating Perspective of 

Islamic Law and Positive Law (Analysis of religious court by number  

8170 / Pdt.G / 6876 / PA.Tbn). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah 

Department. Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim of Malang. Supervisor: Ahmad Izzuddin, M.HI. 
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 In the case number: 8170 / Pdt.G / 6872 / PA.Tbn about divorce at the Tuban 

Religious Court, the judge dropped the talak ba'in decision to the husband and granted 

the divorce lawsuit by charging the cost of iddah maintenance to the husband. In this 

case, the husband required to divorce by his wife should be able to abolish his rights in 

the future, such as the right of maintenance during the iddah. But in practice there is a 

case that a husband who is divorced by his wife is obliged to provide iddah for his wife, 

this is because the husband is having an affair, so that iddah maintenance is the 

compensation that the husband should give to the wife due to infidelity. 

   

 From the background that has been presented, there are problem formulations 

mentioned to discussion of thid research, namely: 7). What is the legal basis used by the 

judge in the decision of the case number 8170 / Pdt.G / 6872 / PA.Tbn?, and 6). How is 

the juridical analysis of case verdict number 8170 / Pdt.G / 6872 / PA.Tbn ?. 

 This research is a normative juridical and the case examined through by statue 

approach, and the some regulations should be the research sourch there are: Marriage 

Law No. 7 of 7711, and the Goverment Regulation No 7 of 7711 about the 

implementation of the law marriage and also compilation of islamic law. In addition it 

is necessary to analysis or principles of law to resolve the case faced by conceptual 

approach. 

 The result of this research, is about the case was initially the wife who filed 

for divorce, the plaintiff after being sentenced to divorce must undergo the iddah 

period, and one of the goals of going through the iddah period is for istibra'. Istibra' is 

related to husband, then based on Article 17 letter (c) Act number 7 year 7711 jo. 

Article 717 KHI letter b, the defendant is required to provide for livelihood, cooking, 

and kiswah during the iddah period to the plaintiff. Then worth noting in the copy of 

the verdict number 8170 / Pdt.G / 6872 / PA.Tbn this that the plaintiff's actions by the 

judges are not considered nusyuz, but the defendant who has another woman. And the 

judges continue to decide the existence of a living iddah in accordance with article 17 

letter c Law number 7 of 7711 Jo. Article 717 (a) and (b) KHI regarding the result of 

marriage breaking due to divorce. 
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تعويض نفقة العدة للزوجة الطالبة , ٕٚٔٓ. ٖٕٖٛٔٓٔٔسافوترم, فرحية ايكا. رقم التسجيل للطلبة 
على الطالؽ بخيانة الزوج في نظر الفقو اإلسالمي والقانون )دراسة تحليلية لقرار 

ْتث جامعي, شعبة . (PA.Tbn/6106/Pdt.G/1708)  : المحكمة الدينية بطوبان رقم
لية الشريعة ّتامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية اٟتكومية ٔتاالنج. األحواؿ الشخصية ُب ك

 ا١تشرؼ : اٛتد عزالدين ا١تاجستَت.
 

 تخيانة الزوج, زوجة الطالبة على الطالؽ, تعويض نفقة العدة:  الكلمة الرئيسية

يعة بطوباف, على طلب الطالؽ ُب ٤تكمة الشر   Pdt.G/ٕٓٔٙ/PA/Tbn/ُٛٔٚٓب قرار احملكمة الدينية رقم  
القاضي الذم يقضي الفتول من جهو طالؽ بائن للزكج كيقبل طلبتها ُب الطلب الطالؽ كيأمر الزكج ليدفع نفقة عدة 
لو. ُب ىذا قرار احملكمة الدينية , كالزكجة اليت يطلبو طالقا على زكجو البد اف يسقط األحقاؽ ُب ا١تستقبل كالنفقة عند 

احملكمة الدينية كانت قضية اليت جيب على الزكج ليدفع اف يعطى نفقة عدة لزكجتو. عصر العدة. كلكن ُب ىذا قرار 
 كسبب ىذايعٍت زكجها خيانة مهما نفقة عدة كالتعويض اف يعطى الزكج على زكجتو بسبب خيانتو.

ما ا١تصدر اٟتكم الذم يستعمل القاضي (. ٔكمن خلفية البحث سابقا, قررت الكاتبة مشكلة البحث كىي, 
كيف كاف (. ُٕب نظر الفقو اإلسالمي كالقانوف ؟ ك  Pdt.G/6872/PA.Tbn/8170قضاء القاضى رقم  ُب 

 ُب نظر الفقو اإلسالمي كالقانوف ؟ Pdt.G/6872/PA.Tbn/8170التحليل القانوين بقضاء القاضي رقم 

وم القوانُت ٖتت (statue approach)كاف البحث من البحث القانوين كحللت ا١تشكلة بإتاه القانوين 
لعاـ  ٔعن اداء قانوف الزكاج رقم  ٜ٘ٚٔلعاـ  ٜ, كقانوف اٟتكومي رقم ٜٗٚٔلعاـ  ٔا١تستندة على قانوف الزكاج رقم 

ٍب ٣تموعة األحكاـ اإلسالمي. كغَت إتاه القانوين كانت الباحثة استخدمت ا١تفاىيم اك اسس األحكاـ لتحليل  ٜٗٚٔ
 .(conceptual approach)فاىيم ا١تشكلة ا١تبحوثة بطريقة إتاه ا١ت

لو كانت اكؿ ىذه ا١تسئلة بأف الزكجة اليت يوجهو طلب الطالؽ, كلكن يسقط الطالب كنتيجة من ىذاالبحث 
حرؼ )ج( ُب  ٔٗ فصلالبد اف يعدد. كمن احد غايتها يعٌت لإلسترباء. ىناؾ اإلسترباء يعلق بأمهية الزكج. فاألساس ُب 

بأف ا١تطلوب يوجب اف يعطى  , ُب ٣تموىة األحكاـ اإلسالمي حرؼ )ب( ٜٗٔصل مع ف ٜٗٚٔعاـ  ٔقانوف رقم 
النفقة, كا١تسكن, كالكسوة طوؿ عدة الطالب. ٍب ا١تعرفة اليت يهم ُب ىذاالقضاء بأف الطالب عند القاضي ليس من 

 ٔ( ُب قانوف رقم حرؼ )ج ٔٗ فصلالنشوز. مهما ا١تطلوب دك مرأة األجنبية. كيقضى القاضي بنفقة العدة يناسب ب
 يعلق بعقوبة اسقاط الزكاج بسبب الطالؽ. , ُب ٣تموىة األحكاـ اإلسالمي حرؼ )ب( ٜٗٔمع فصل  ٜٗٚٔعاـ 
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 الباب األول

 مقدمة

 تخلفية البحث . أ

 كعقد ٔإف استقرار اٟتياة الزكجية غاية من الغايات اليت خيرص عليها اإلسالـ.

 اىدفاف تنتهي اٟتياة, ليتسٌت للزكجُت اف جيعال من البيت  الزكاج يعقد للدكاـ كالتأييد اىل

 , كليتمكنا من تنشئة أكالدمها تنشئة صاٟتة. كمنسكينةيأكياف اليو, كينعماف ُب ظاللو 

 دؿ على قدسيتهاُت من اقدس الصالت كأكثقها. كال ياجل ىذا كانت الصلة بُت الزكج
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 كج كزكجتو با١تيثاؽ الغليظ, كما قاؿ اهلل تعاىل:من أف اهلل سبحانو كتعاىل ٝتي العهد بُت الز 
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كإذا كانت العالقة بُت الزكجُت ىكذا موثقة مؤكدة, فانو ال ينبغي اإلخالؿ هبا, كال 

ابغض كل امر من شأنو أف يوىن من ىذه الصلة, كيضعف من شأهنا, فهو التهوين من شأهنا. ك 

اإلسالـ, لفوات ا١تنافع كذىاب مصاحل كل من الزكجُت. فعن ابن عمر أف  اٟتالؿ عند اهلل ُب

  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ :

الحالل  وعن ابن عمر ػ رضي اهلل عنهما ػ قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: أبغض

 ٖإلى اهلل الطالؽ ػ رواه أبو داود, وابن ماجو

كامنا يكوف مبغوضا من غَت حاجة اليو, كقد ٝتاه النيب صلى اهلل عليو كسلم حالال,كألنو 

 مزيل للنكاح ا١تشتمل على ا١تصاحل ا١تندكب اليها, فيكوف مكركىا.

 قضت األمور اليتكاحملكمة الدينية من احدل احملكمة القضائية ُب ايندكنيسيا اليت 

 تكوف كالية ٢تا لإلستماع اىل ا١تسائل احملددة كاجملتمع ا٠تاص. فإف كظيفة السلطة لسماع
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األمور القضية احملكمة الشرعية ك٢تا مزية خاصة اليت معرفتها من العنصورين, كالعنصور األكؿ ُب  

جيوز تقدمي األمور القضية  نوع األمور القضية لواليتها, كأما الثاين نوع من اجملتمع ا٠تاص الذم

, الفقرة ٓٔخصوصية احملكمة الدينية األخر من ىذه احملاكم كما قد ذكره ُب قانوف ا١تادة  ٗاليها.

 :ٜٓٚٔ:  ٗٔمن القانوف رقم  ٔ

"الوالية القضائية ٖتتوم ُب احملاكم :ق. )احملكمة الدينية ب.) احملكمة اٟتكومية ج.)احملكمة 

 ٘دارية"العسكرية د.)احملكمة اال

"اف  يذكر فيو : ٜٜٛٔلعاـ  ٚقانوف رقم  ٕكاحملكمة الدينية كما ثبتت ُب القانوف من ا١تادة 

احملكمة الدينية من احدل كالية القضائية كخاصة اجملتمع ا١تسلمُت ُب ْتث األمور ا١تتعلقة بأحواؿ 

 ٙ"الشخصية

نصوص عليها ُب القانوف كفيما يتعلق فصوؿ خاصة داخل كالية احملاكم الدينية اليت ًب ا١ت

الذم ينص بوضيح على اف موضوع القانوف الذم ديكن اإللتزاـ اال عن طريق تقدمي األمور اىل 

احملكمة الدينية كىي الفئة ا٠تاصة من ا١تسلمُت. مع قواعد خاصة لفئات خاصة لوضح كتنفيذ 

 :ٜٜٛٔعاـ ل ٚمن القانوف رقم  ٕمبادئ تنظيمية مناسبة للشخصية اإلسالمية. الفقرة 
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"احملكمة الدينية ىي كاحدة من منفذم الوالية القضائية لألشخاص ا١تسلمُت الذين يبحثوف عن 

 ٚالعدالة بشأف القضايا ا١تدينة معينة ا١تنصوص عليها ُب ىذا القانوف"

تنظيم خصوصية موضوع القانوف, لديها تشريع ايضا لفرز سلطة اٟتق ُب باإلضافة اىل 

 حل النزاعات كا١ترافقات, كىذا ٔتعٌت أف احملكمة الدينية تفصل ُب النزاعات احملكمة الدينية ُب

حاالت خاصة ُب ٣تاالت ٤تددة. ُب اتصاؿ مع ٣تموعة من ا١تهاـ من سلطة احملكمة الدينية ُب 

الفصل ُب القضايا اليت تشمل األجساـ ا١تدينة ٖتت سلطة الوالية القضائية, كبالتايل فإف نطاؽ 

 ٛ حياكم ىذه احملكمة الدينية ىي األمور اليت تتعلق بالزكاج كا١تَتاث كا٢تبة كغَت ذلك. الوالية اليت

 ( :ٔفقرة ) ٜٗكفيما يتعلق ٔتا كرد أعاله ا١تنصوص عليها ُب القانوف من ا١تادة 

"احملكمة الدينية ٢تا كظيفة كسلطة للفحص, تقرر ٖتكيم ا١ترافقات ُب ا١تستول األكؿ بُت 

الدين اإلسالمي :أ. الزكاج ب. ا١تَتاث كالوصاياكا٢تبة, كاليت تقـو على الشريعة الناس ُب ٣تاؿ 

مع اف امر الزكاج من الطالؽ كغَته ىو اكثر األمور ا١ترفوعة . ٜاإلسالمية, ج. الوقف كالصدقة"

 ُب احملكمة الدينية.
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 يةماألحكاـ اإلسال ةعو م٣تيرتب ُب ضوابط  من احد امور الزكاج. كىو اما الطالؽ

(KHI ُب فصل )ٔٗٗ  ٓٔيقع من الزكج اك ا١تدعى الفراؽ من الزكجة فقط.اف اف الطالؽ ٦تكن 

ككل منهما العقوبات ا٠تاصة.  ٔٔكىناؾ الطالؽ يقع بقضاء القاضي اماـ جلسة قضائية فقط.

منها اذا كاف الزكج يطلق زكجتو كجب عليو اف يعطى نفقة عدة ٢تا. ألف الزكجة يزاؿ ُب مسؤكلية 

عاـ  ٔمن زكجو حىت هناية عدتو. اما ُب القانوف رقم  تستحق ىذامن النفقة اك ا١تسكن. ك  كجالز 

حرؼ ج اف جلسة قضائية يوجب على زكج سابق اف يعطى النفقة ك يقرر  ٔٗفصل  ٜٗٚٔ

 .ٕٔبواجبة خاصة للزكجة السابقة

ا٠تلع جة البد يسمى بكل من طلب الطالؽ من الزك   يذكر باف الفقو الذم من جهة اما

قاـ شخصا للمحاكمة  ُب الطلب الطالؽ باسباب  األسلوب ا١تختلفة اليت ض. كيتبع بالعو 

ْتسب األصوؿ القانوين. كُب مسئلة قضاء القاضي من جهة طلب الطالؽ, كجب القاضي ُب 

٤تكمة الشريعة على الزكج ليدفع نفقة عدة لزكجتو. اما ُب قرار احملكمة الدينية  اليت يسبب من 

 لزكجة الطالبة على الطالؽ ,ماُب الفقو عكس كذلك.جهة ا

على   Pdt.G/ٕٓٔٙ/PA/Tbn/ٛٔٚٓعلى سبيل ا١تثاؿ, ُب قرار احملكمة الدينية رقم 

الذم يقضي الفتول من ُب ٤تكمة الشريعة طلب الطالؽ ُب ٤تكمة الشريعة بطوباف, القاضي 

 لزكج ليدفع نفقة عدة لو. ُب ىذاجهو طالؽ بائن للزكج كيقبل طلبتها ُب الطلب الطالؽ كيأمر ا
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قرار احملكمة الدينية , كالزكجة اليت يطلبو طالقا على زكجو البد اف يسقط األحقاؽ ُب ا١تستقبل   

قرار احملكمة الدينية كانت قضية اليت جيب على الزكج  كالنفقة عند عصر العدة. كلكن ُب ىذا

خيانة مهما نفقة عدة كالتعويض اف  ليدفع اف يعطى نفقة عدة لزكجتو. كسبب ىذايعٍت زكجها

 يعطى الزكج على زكجتو بسبب خيانتو.

كمن خلفية البحث سابقا, الكاتبة سنبحث التحقيق ُب ىذاالفحص من جهة مصادر 

قرار احملكمة الدينية كمن جهة  األحكاـ اإلسالمي كالقانوين الذم يستعمل القاضي ُب ىذ

تعويض نفقة العدة للزوجة الطالبة على  وع "التحليل األحكاـ ُب ْتث جامعي ٖتت ا١توض

)دراسة تحليلية لقرار  اإلندونيسي   الطالؽ بخيانة الزوج في نظر الفقو اإلسالمي والقانون

 "(PA.Tbn/6106/Pdt.G/1708)  : المحكمة الدينية بطوبان رقم

 حدود البحث . ب

نفقة عدة  ُب اعطاء لزيادة الًتكيز على مناقشة ىذه الدراسة، فال بّد أف يكوف ىناؾ حدّ 

ُب قضاء القاضي ٠تيانة الزكج. كقضية الذم يأخذ ١تصدر ىذه الدراسة حيد بقضية كاحدة 

 .Pdt.G/6872/PA.Tbn/8170كيقضى ّتلسة القضائية بطوباف رقم 
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 ة البحثمشكل . ت

 :فيما يلي البحث مشكلة لكي يكوف البحث جيرم منظما, قررت الباحثة

 ُب   اإلندكنيسي ُب نظر الفقو اإلسالمي كالقانوف القاضي وتعملصدر اٟتكم الذم يسمما  .ٔ

 ؟ Pdt.G/6872/PA.Tbn/8170رقم   القرار

 ُب القرار  اإلندكنيسيُب نظر الفقو اإلسالمي كالقانوف  تحليل بقضاء القاضيكاف الكيف   .ٕ

 ؟ Pdt.G/6872/PA.Tbn/8170رقم 

 اىداؼ البحث . ث

ىذا البحث إىل ما  عدة اىداؼ من كتابة  دؼالباحثة هتٔتناسبة ا١تشكلة السابقة اليت كتبتها 

 يلي:

   اإلندكنيسي ُب نظر الفقو اإلسالمي كالقانوف القاضي وصدر اٟتكم الذم يستعملم١تعرفة  .ٔ

 Pdt.G/6872/PA.Tbn/8170رقم   لقرارا ُب

 رقم ُب القرار اإلندكنيسي ُب نظر الفقو اإلسالمي كالقانوف  ٖتليل قضاء القاضي١تعرفة  .ٕ

8170/Pdt.G/6872/PA.Tbn 
 

 

 

 

 



8 
 

 
 

 البحث فوائد . ج

 تتضح أمهية البحث الذم ستقـو بو الباحثة فيما يلي:

 نظريا: -7

تعويض نفقة عدة ُب ٣تاؿ الزكاج، فضالن عن تأٌب أمهية ىذا البحث كونو إسهاما علمّيا

 بلية.لكوهنا مادة مرجعية كالدراسات ا١تقارنة مع الدراسات ا١تستق . ككذلكبسبب خيانة الزكج

  تطبيقيا:  -6

 أ( للمجتمع 

كاالتعريف للمجتمع عند مواجهة مشكلة كما كقع حيث تناقش القضايا ُب ىذه  

الدراسة, ككذالك ديكن اف يتوقع من كتابة ىذه السطور تعليمات كارشادات للمجتمع ُب 

 كقت ال حق.

 ب( للقضاة كموظفة احملكمة

ملية مرفعات احملكمة الذاتية خاصة ُب كاالرشاد كا٢تدم دقيقا للموظف ُب تطبيق ع  

عملية تسليم ملف الطلب أك الدعول ١تن يقدمو اليو, كبعده لتنفيذ القضاة خاصة ُب دقة 

 تثتيش األمر ا١تقدـ اليو.
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 التعريف العملي . ح

الباحثة اف يبُت اإلصطالح قليال فيما يلي  نريديتعابد عن ا٠تطيئات لفهم ىذا ا١توضوع, 

: 

 ٖٔاإلصطالح الذم يبُت عن تبديل ا٠تسارة . التعويض : ىو .ٔ

نفقة عدة : نفقة اليت يوجب اف يعطى للزكجة ا١تطلقة ُب العصرمن  ثالثة اشهر حىت ثاين  .ٕ

 عشر شهرا ّتهة كقت حيض الزكجة ا١تطلقة.

 طلب الطالؽ : الطالؽ الذم يوجو من جهة الزكجة. .ٖ

الف اإلتفاؽ على الوفاء الرابطة ا٠تيانة : خيانة من احد الزكجية. يعمل اإلصطالح ٔتا خي .ٗ

 من.

 منهجية البحث  . خ

 نوع البحث -7

تستخدـ الباحثة نوع البحث ا١تعيارم، كىو البحث الذم يقاـ  بطريق البحث ُب 

ث ا١تعيارم يصدر بالدراسة ا١تكتبية. ُب ىذا البح ا١تواد ا١تكتبية. ك البحوث ا١تعيارم تسمى

الكتابة العلمية أك الرسالة أك اٞتريدة اليت تتعلق  األحكاـ القانونية ك ا١تكتبية من الكتب أك

اـ التعويض نفقة عدة ُب الطلب عميقا عن مق . ُب ىذا البحث تبحث الباحثة هبذا البحث

 قرارالطالؽ بسبب خيانة الزكج ا١تنظور ْتكم اإلسالـ كحكم اإلجيايب )على الطريق تليل 
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أيضا دراسة ْتثية القانوف النظرم أك العقائدم ككفق لعبد القادر ٤تمد, تسمى  (.احملكمة الدينية

 ٗٔالقانوين ا١تعيار لعدـ تقيَت تنفيذ اك تطبيق القانوف, كركز فقط على مراجعة البيانات الثانوية.

 البحث اتجاه -6

ا١تستخدمة مها اإلٕتاه  حيتوم على نوعُت من أشكاؿ اإلٕتاه   يستخدـ ُب ىذا البحث

. مع ٥تتلف األعذار  (conceptual approach)ٕتاه ا١تفامهي كاإل  (statue approach)القانوين

 كٚتيع اإلعتبارات, فإف الباحثة اختارت ُب استخداـ ىذين ا١تنهجُت لسهولة البحث.

ٚتيع القوانُت كاللوائح ذات  من خالؿ دراسة (statue approach)يعمل اإلٕتاه القانوف 

بوجود ا١تشكلة ا١تبحوثة فيحتاج على مفاىيم كحجج  الصلة اىل ا١تسائل القانونية اليت ٕترم ٖتليلها

, اك كاف الباحثة ٖتتاج على  (conceptual approach)اٟتكم لتحللها بتقرب اإلٕتاه ا١تفامهي 

استخداـ اسس األحكاـ اليت تتعلق با١تشكلة ا١تبحوثة, يفهمها سوؼ تفهم كتقدر على انتهاء 

 ٘ٔا١تشكلة ا١توجودة.

 مصادر البحث -3

 : لق ٔتصادر البيانات الستخدامها ُب ىذاالبحث تتكوف منكفيما يتع
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 ا١تواد القانونية االبتدائية (0

ا١تواد القانونية األساسية اليت ٖتتاج اىل اف تعرضها الباحثة القانونية كقرارات 

كفيما يتعلق بالقرارات ا١تشار اليها  ٙٔاحملاكم ا١تتعلقة بقضايا اليت كاف يوجو بالقانونية.

عن نفقة العدة للزكجة  Pdt.G/6872/PA.Tbn/8170حملكمة الدينية رقم ىو قرار ا

 ., كجيرم فحص القضايا ا١تتعلقة على الطالؽالطالبة

كباإلضافة اىل حكم احملكمة يشَت بعض التشريعات من اىل  األئمة ا١تذاىب 

تكوف األربعة ككذالك ا١تواد القانونية األساسية. كىنا بعض القوانُت اليت من شأهنا اف 

 ٔتثابة ا١تواد القانونية األساسية ىي :

a. UU NO. 7 TAHUN 7711 TENTANG PERKAWINAN 

b. PP RI NO. 7  TAHUN 7711 TENTANG PELAKSANAAN 

UU NO.7 TAHUN 7711 TENTANG PERKAWINAN 

c. INPRES NO 7 TAHUN 7777 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) 

 

 المواد القانونية الثانوية (6

ىو ُب ا١تقاـ األكؿ كتب القانوف, ٔتا ُب ذلك الرسائل كاجملالت  كقانوف الثانوم

القانونية. ّتانب ذلك, فإنو ايضا, القانوف القواميس, كما يتعلق على قرار احملكمة 

 ٚٔالدينية.
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 جمع البيانات تقنيات -4

بناء على نوع كمنهج الدراسة, ألف احد من النهج ُب ىذا البحث ىو اإلٕتاه القانوين  

(statue approach) , ٍب اليت ينبغي القياـ هبا من قبل الباحثة تريد اف تبُت من القوانُت اليت ٢تا

ألجل ٖتليل ىذه ا١تشكلة ا١توجهة فيحتاج فيو  ٛٔالعالقة كاإلتصالة للقضايا اليت أثَتت احملققوف.

 ا١تنهج ا١تفاىيمي ألف ا١تشكلة ا١تقدمة مشكلة حوؿ ٣تاؿ ا١تفاىيمي.

اذا كانت الباحثة تبدأ مشكلة ْتثها  (conceptual approach)فامهي يعمل اإلٕتاه ا١ت

من عدـ القانوف الذم يعلق هبا كسبب عدمو ألف القانوف ال يضاع نظاما ا١تتعلق با١تشكلة 

ا١توجهة. ُب استخداـ ىذاا١تنهج تنبغي للباحثة اف تعود اىل مبادئ األحكاـ كهبا قدرت الباحثة اف 

ماء اك مذاىب علـو األحكاـ, كمن غَت ذلك كانت ا١تبادئ األحكاـ  تقدمها عند اقواؿ العل

 كادت توجد اما ُب القوانُت اك أقرار القضاة.

 طريقة تحليل المواد القانونية -5

إلدارة البيانات الشاملة اليت ًب اٟتصوؿ عليها, كاٟتاجة اىل اجرءات ٖتليل البيانات 

 ا١تتبع من قبل الباحثُت ىي : كمعاٞتتها كفقا للتقينات ٖتليل البيانات النهج
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 (. التحريرٔ

كتضطلع التحرير ُب اعقاب اإلنتهاء الباحثة ٚتع البيانات اليت ًب اٟتصوؿ عليها. ىذا 

النشاط مهم جدا ألنو حقيقة أف البيانات اليت ًب ٚتعها ُب بعض األحياف مل تتحقق توقعات 

 ٜٔار حىت ينسى.الباحثة, ٔتا ُب ذلك  أقل اك غاب, كالتداخل كالتكر 

 (. التصنيفٕ 

التصنيف ىو حد من البيانات ا١توجودة عن طريق ترتيب كتصنيف البيانات اليت ًب  

اٟتصوؿ عليها ُب منط معُت أك قضايا ٤تددة لتسهيل ا١تناقشة. رأل سورجونو سوكانتو بأف 

 ٣تل تصنيفا ىو عبارة عن ٚتع اك تصنيف ا١تواد ا١تكتبية ىو مصدر ا١تواد القانونية ُب

 كُب ىذا البحث كانت الباحثة تريد اف تستخدـ ىذا التصنيف ُب البحث. ٕٓالبحوث.

 (. التحليلٖ

التحليل ىو ٣تموعة, إنشاء التسلسل, كالتعامل معها كضغط البيانات من السهل 

جدا ليقرأ, حىت يتم ٖتليل ا١تواد القانونية من خالؿ ربط ما ًب اٟتصوؿ عليها من عملية 

كالغرض من ىذه الدراسة ىو ٖتليل داخل تشنجا كاٟتد من  ٕٔداية.العمل من الب

 اإلخًتاعات لتكوف البيانات العادية, ككذالك منظم كأكثر كضيحا.
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ألف ُب ىذا البحث حكم احملكمة الذم ٢تا قوة قانونية دائمة كا١تواد القانونية األساسية 

لة اىل ا١تشاكل اليت توججهها. ىناؾ ستة الرئيسية, فإف الباحثُت بإجراء ٖتليل القرارات اليت ٢تا ص

 مفاتيح ديكن عقد من قبل الباحثة ُب ٖتليل قرار احملكمة, كاليت ىي فيما يلي :

من خالؿ فهم اٟتقائق على افضل كجو ديكن, كالوضع كا١توقف من القضايا ا١تعركضة  . أ

 على احملاكم اليت تقرر من قبل احملكمة,

تالؼ بُت اٟتقائق كالظركؼ كا١توقف من قرار احملكمة مقارنة كٖتديد أكجو النشابة كاإلخ . ب

 حالة بأثر رجعي سلسلة تعٍت بقضايا قانونية ُب متناكؿ اليد,

 جعل التوقع كٖتديد كيفية اٟتقائق ُب قرار احملكمة, . ت

منهجو, كٖتديد كصياغة عملية التفكَت كاٟتكمة الواردة ُب اٟتكم, ُب ىذااإلعتبار  . ث

و مهم من قبل القاضي للرد على القضايا الرئيسية اليت مرحلة من مراحل ٖتديد ما ى

 توجهها,

 كسياية القاضي ُب اٟتكم للمراجعة,  (reasoning)صياغة كيفية تقدمي التعليل  . ج

كاألخر ىو إجراء التقييم كاستناجات عامة حوؿ قوة حكم احملكمة الذم يتم تدقيقها  . ح

 ٕٕ.ليتم تطبيقها على ا١تسائل القانونية ُب متناكؿ اليد
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 (.  ا٠تالصة كالتأكيدٗ

كانت ا١تراحل النهائية من ٕتهيز ا١تواد اليت ًب اٟتصوؿ عليها ا٠تتامية ًب 

اٟتصوؿ مرحلة من ا١تواد البحثية, مع نية ٞتعلو أسهل لًتٚتتها ُب شكل ْتوث. كيهدؼ 

ىذه ا١ترحلة أيضا لإلجابة على ما ىي ا٠تلفية من البحوث ككذالك اإلجابة على صياغة 

 ١ٕٖتشكلة اليت ًب غرضها.ا

 الدراسات السابقة -و

فيما يلي تعرض الباحثة بعض الدراسات السابقة اليت تتعلق هبذا البحث كيهدؼ 

إىل بياف نقطة االختالؼ الرئيسية بُت ىذه الدراسات مع الدراسة اليت ستقـو هبا الباحثة. 

لطالؽ بسبب خيانة عن التعويض نفقة عدة ُب طلب امهما كاف لو موضوع كاحد فيو أم 

 تذكر الباحثة البحوث السابقة كما يلي: س،. ة. فيحتاج إىل ٖتقيق البحوث السابقالزكج 

 Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan) فطري رحمنياني امناس -7

Agama Makassar, 6874)) 
قاف ُب مسئلة ا١تتساكم من ىذا التحقيق الذم يعمل بفطرم رٛتنياين امناس يعٍت مها يتحق

. كلكن الفرؽ بينهما يعٍت ُب تغيَت موضوع األخر, اما فطرم رٛتنياين امناس حيقق ُب الطالؽ

 .مسئلة الطالؽ, كالباحثة ُب ىذه الكتابة يبحث با٠تلع
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 Upaya Penyelesaian Kewajiban Membayar Mut’ah oleh Suami) ستي رملة -6

Kepada Istri dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim 

Pengadilan Agama Tulungagung No 6671/Pdt.G/6876/PA.TA, 6875)) 

فطرم رٛتنياين امناس سابقا. استول ىذا بذالك ُب ىذا التحقيق مهما ديثل بالتحقيق  أف

ُب موضوعو يعٍت سيت رملة التحقيق ُب مسئلة متعة ُب الطالؽ. بل الفراؽ بينهما ديكن 

ج الذم مل يعطي كاجبة نفقة عدة زكجتو مهما ىذه الكتابة ُب ا١تركز الذم من الزك  تبحث

 .يصادر األحكاـ ُب ٖتليل ااحكم ُب التعويض نفقة عدة ُب ا٠تلع بسبب ا٠تيانة الزكج

 Pemberian Nafkah Iddah Terhadap mantan Istri yang di)  محمد شيخاني -3

Talak Cerai Karena Nusyuz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi 

No 6480/Pdt.G/6874/PA.Slawi, 6875)) 
هبذه الكتابة ُب ٖتقيق اعطاء نفقة عدة. ك الفرؽ بينهما  ف٤تمد شيخاين متساكيا على نظرية

ُب ا١توضوع كسبب التحقيق. اما ٤تمد شيخاين يركز ُب اعطاء نفقة عدة ُب مسئلة الطالؽ 

كتابة يستعمل مركز نفقة عدة ُب ا٠تلع بسبب خيانة من جهة نشوز بل الباحثة ُب ىذه ال

 .الزكج

 أكجو الباحثة كجدت جديد من الباحثة عرضتها اليت السابقة الدراسات من انطالقا

 : يلي فيما كاالختالؼا١تتساكم 
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 0.0:  جدول

 السابقة لدراساتا

 االختالؼ كجو ١تتساكما كجو البحث موضوع/الباحث

فطري رحمنياني  -7

 Mut’ah pada) امناس

Perkara Cerai Talak di 

Pengadilan Agama 

Makassar, 6874)) 

 عن البحثاستول 

 الطالؽ

ُب  دراستو منهج ُب كخيتلف

النفقة العدة كا١تتعة كمن جهة 

 الطالؽ

 Upaya) سػػػػػػػػتي رملػػػػػػػػة

Penyelesaian 

Kewajiban Membayar 

Mut’ah oleh Suami 

Kepada Istri dalam 

Perkara Cerai Talak 

(Analisis Putusan 

Hakim Pengadilan 

Agama Tulungagung 

No 

6671/Pdt.G/6876/PA.T

A, 6875 

 عن البحث كاحدُب

 فقطالقضاء القاضي 

 ناحية عن فيو اإلختالؼ يوجو

ك  نفقة عدة كمتعة مع الطالؽ 

 يبحث سوؼ ُب ىذا البحث

يض نفقة عدة فقط و التع عن

 ُب ا٠تلع بسبب خيانة الزكج

 )  نيمحمد شيخا

 

 استول ُب ىذه البحثة

 

 سبب التعويض ُب خيتلف
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Pemberian Nafkah 

Iddah Terhadap 

mantan Istri yang di 

Talak Cerai Karena 

Nusyuz (Analisis 

Putusan Pengadilan 

Agama Slawi No 

6480/Pdt.G/6874/PA.Sl

awi, 6875)) 

بدراسة السابقة ُب مسئلة  

 نفقة عدة

جهة نشوز  النفقة العدة من 

كسيبحث الباحثة ُب ىذه 

 الكتابة من جهة خيانة الزكج

 

من البحوث السابقة، عرفنا أّف ىذا البحث خيتلف عن ْتوث السابقة، ألّف الباحثة 

التعويض نفقة عدة ُب مسئلة ا٠تلع بسبب ا٠تيانة الزكج ٔتصدر ركزت ىذا البحث على دراسة 

  .بطوبافقرار احملكمة الدينية 

غرض البحث  طريقة -ي  

طريقة غرض البحث ُب ىذا ْتث جامعي ينقسم على اربعة ابواب, كُب كل باب ذك ْتوث  

 ٥تتلفة. اما البيانات عن البحوث من كل فصوؿ فيما يلى :

 األكؿ : مقدمة بابال

ىو نقطة اإلنطالؽ من ىذه الدراسة. تشمل خلفية البحث, كتعريف ا١تشكلة, كصياغة  بابىذا ال

ىداؼ كالفوائد من البحوث كالدراسات السابقة, مناقشة منهجية كطرؽ البحث, ا١تشكلة كاأل

 كالبحوث السابقة.
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 لتقدمي ا١تشاكل خاصة من تعويض نفقة عدة زكجة الطالبة على الطالؽىذا الفصل ىو ا٠تطوة األكىل 

كأعدت مع  بسبب خيانة الزكج, ك٘تت تغليف ُب صياغة ا١تشكلة, باستخداـ طريقة كفقا ٢تذه الدراسة,

 النظاميات جيدة.

 الثاين : استعراض األدب بابال

عن الباحثة يبجث فانو يبُت فيما يتعلق ٔتراجعة األدبيات كمحتول الفصل التايل, كسُب ىذا الفصل 

كقليل من ا٠تيانة بُت كا٠تلع , نظر الفقو اإلسالمي كالقانوفعن النفقة عدة ُب  نظرية البحث منها

 الزكجُت.

 ث : النتائج كا١تناقشةالثال بابال

الباحثة عن التصوير قضاء  كنتُب ىذا الفصل  حيتوم ىذا الباب فيما يتعلق بنتائج البحث كا١تناقشة. ك 

, كا١تصادر اليت يستخدـ فيو. كُب ىذا الفصل لقد ًب اٟتصوؿ علي ا١تواد القانونية 8170القاضي رقم 

 ا للرد على صياغة ا١تشكلة اليت قد عينت. من نتائج األدبيات البحثية اليت كانت صنفت, كٖتليله

 الفصل الرابع : اختتاـ

من ىذه الدراسة, كستعرض ىذا الفصل ُب ختاـ ا١تناقشة ُب الفصوؿ  ا٠تالصةىذا الفصل ىو ا

 اليت قد كانت مفيدة كنافعة للعلم.باحثة السابقة, كاقًتاحات من ال
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 الباب الثاني

 اإليطار النظرية

 

  زواجانحالل ال .7

 الزواج في الفقو اإلسالمي انحالل . أ

 تعريف ( أ

 كٚتعها االفًتاؽ، ٔتعٌت لغة كالُفْرقة القاضي، ْتكم أك الزكج، باختيار إهناؤه ىو احنالؿ الزكاج

 .األسباب من بسبب الزكجُت بُت العالقة كانقطاع الزكاج، رابطة احنالؿ ىي: كاصطالحان  ٕٗفرؽ،

 بًتاضي يكوف أف الزكجُت بُت الزكجُت بُت إما كالفسخ. طالؽ كفرقة فسخ فرقة: نوعاف كالفرقة

 .القاضي بواسطة أك ا١تخالعة، كىو الزكجُت
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 على الطالؽ كىيٕ٘ كجهان  عشر ٜتسة على يقع الزكجُت بُت الفراؽ ا١تالكية أف كذكر

 ر،اآلخ الزكجُت أحد كملك كالردة، كاللعاف، ديينو، عن الزكج يفئ مل إف كاإليالء أنواعو، اختالؼ

 الدخوؿ، قبل الصداؽ ُب الزكجُت كاختالؼ الزكجُت، بُت اَٟتَكمُت كتفريق بالزكجة، كاإلضرار

 كاإلعسار الزكجُت، أحد ُب العيوب ككجود الزكج، ُب الربص أك اٞتذاـ أك اٞتنوف كحدكث

 .اٟترة على أمة كتزكج العبد، زكجة األمة كعتق كالفقد، كالتغرير، الصداؽ، أك بالنفقة،

من جهة اما  ٕٙفقو اإلسالمي كلمة الطالؽ ىو ذك معنُت يعٍت معٌت العاـ كا٠تاص.ُب ال

ٔتعٌت اف الطالؽ ىوكل شيئ من الفراؽ من جهة الزكج, اك قرار القاضي, اك الطالؽ منفردا العاـ 

اك لسبب موت احد الزكجُت. كالطالؽ ا٠تاص يعٍت الفراؽ الذم ينقطع من الزكج فقط. كألف 

 الزكجُت يسبب بالطالؽ, فا١تراد من كلمة الطالؽ ىنا الطالؽ ُب معٌت ا٠تاص.احد الفراؽ من 
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الفقو اإلسالـ كادلتو )الشامل لألدلة الشرعية كاألراء ا١تذىبية كاىم النظريات الفقهية كٖتقيق األحاديث النبوية كىبة الزحيلي,  
ٕٓٚـ(ق. ٕٙٓٓ -قٕٚٗٔ, ج:التاسع, )دمشق:دار الفكر : كٗترجيها  

ـ(,  ٖٕٓٓ –ق  ٕٗٗٔ)بَتكت لبانوف : ا١تطتبة العلمية:  ية ُب الشريعة اإلسالمية,األحواؿ الشخص٤تمد ٤تي الدين,  ٕٙ
  251ق:
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 اسباب الفراؽ بين الزوجين ( ب

 : ٕٚكل ما يسبب انقطاع الزكاج فيما يلي

 الطالؽ .ٔ

 ا٠تلع .ٕ

 الشقاؽ .ٖ

 الفسخ .ٗ

 تعليق الطالؽ .٘

 اإليالء .ٙ

 الظهار .ٚ

 اللعاف .ٛ

 ا١توت .ٜ

 كسيبحث الباحثة بسببُت سابقُت كما ذكر فيما يلي :

 لطالؽا (ٔ

 على حفاظان  العقد ُب شريكة أهنا من بالرغم الزكجة بيد ال الزكج بيد الطالؽ جعل

 كأنفق ا١تهر دفع الذم الرجل ألف متئد؛ غَت سريع بنحو إهنائو ١تخاطر كتقديران  ٕٛالزكاج،
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:  الطالؽ تارحيا كتشريعا ككاقعا,خاشع حقي,   ٜـ(, ق: ٜٜٚٔ –ق ٚٔٗٔ)بَتكت لبانوف : دار ابن حـز  

28   ٖٛ٘ـ, ق, ٕٛٓٓ, بَتكت: دارالفكر, فقو السنةسيد سابق,  
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 يلحق تصرؼ ُب الطيش عن كأبعد األمور، لعواقب تقديران  أكثر عادة يكوف كالبيت الزكجة على

 :ألمرين التطليق حق بإعطائو ا١ترأة من أكىل فهو كبَتان، ان ضرر  بو

 ألسباب الطالؽ أكقعت فرٔتا التطليق، ملكت فإذا الرجل، من بالعاطفة تأثران  أشد غالبان  ا١ترأة إف . أ

 .الزكجية اٟتياة ىدـ تستحق ال بسيطة

 من ا١تالية التكاليف كىذه كا١تتعة، العدة، كنفقة ا١تهر، مؤجل دفع من مالية أموران  الطالؽ يستتبع . ب

 ىو من يد ُب جعلو كا١تصلحة ا٠تَت من فيكوف الطالؽ، إيقاع ُب الًتكم على الرجل ٛتل شأهنا

 سرعة بسبب إيقاعو ُب تًتكل فال بالطالؽ، ماليان  تتضرر فال ا١ترأة كأما. الزكجية على أحرص

 .كانفعا٢تا تأثرىا

 إف لنفسها تشرطو أف كتستطيع ٜٕجل،الر  بيد الطالؽ أف على الزكاج قبلت ا١ترأة إف ٍب

 من شيء بذؿ بواسطة الزكاج تنهي أف بالزكج تضررت إف أيضان  ك٢تا العقد، بداية منذ الرجل رضي

 العشرة لسوء منفر،أك مرض بسبب الزكاج القاضي فسخ طريق عن أك ا٠تلع، طريق عن ما٢تا

 .اإلنفاؽ ـ لعد أك حبسو، أك الزكج لغيبة أك كاإلضرار،

 ا١تقرر ١تصادمة ٖٓفائدة؛ ذات القاضي بيد الطالؽ جعل إىل ا١تعاصرة الدعوة كليست

 نفسها؛ ا١ترأة مصلحة ُب ذلك كليس. القاضي حكم انتظار دكف  ديانة يعتقد الرجل كألف شرعان،

 أسرار انكشفت القاضي بيد الطالؽ أصبح فإذا إعالهنا، ا٠تَت من ليس سرية ألسباب يكوف قد

 

                                                           
  2571ه: ,الشخصية ُب الشريعة اإلسالميةاألحواؿ ٤تمد ٤تي الدين,  ٜٕ
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 األسباب إثبات يعسر كقد القضاء، سجالت ُب أسبابو كتسجيل اٟتكم، شربن الزكجية اٟتياة

 .أخالقي كتباين طبيعي لنفور

 الطالؽ ناركا

 كىو: لغة الطالؽ معٌت على داللة جعل الذم اللفظ ىو: الطالؽ ركن اٟتنفية قاؿ

 إزالة كىو :شرعان  أك الكناية، ُب كحنوه الوصلة كقطع الصريح، ُب القيد كرفع كاإلرساؿ، التخلية

 ركن» كلمة بأف علمان  أركاف، للطالؽ اٟتنفية غَت كقاؿ .اإلشارة من اللفظ مقاـ يقـو ما اٟتل؛أك

 كا١تراد. مثالن  أربعة أركانو: فيقاؿ با١تتعدد، عنو اإلخبار فيصح فيعم، مضاؼ، مفرد «الطالؽ

 .فيها داخالن  يكن مل كلو ا١تاىية، بو تتحقق ما: اٞتمهور عند بالركن

 إف كليو أك نائبو أك زكج من موقعو أم: لو أىل: أربعة الطالؽ أركاف فقالوا ا١تالكية أما

 العصمة حل يقصد مل كلو الظاىرة، كالكناية الصريح باللفظ النطق قصد أم كقصد صغَتان، كاف

 جزم ابن كعدىا. كناية أك صريح كلفظ ٦تلوكة، عصمة أم: ك٤تل. ا٢تازؿ طالؽ صحة بدليل

 .معناه ُب كما اللفظ كىي كالصيغة كا١تطلَّقة، طلقق،ا١ت ىي: ثالثة

 فال كقصد، ككالية، ك٤تل، كصيغة، مطلقق،: ٜتسة الطالؽ أركاف ٖٔ:فقالوا كاٟتنابلة الشافعية كأما

 كىو األكؿ الركن ُب ا١تالكية أدخلها الوالية أف كيالحظ. نفسو عن كلو كحاؾ   يكرره، لفقيو طالؽ

 .احملل ركن ا١تالكية على كاٟتنابلة الشافعية كزاد. األىلية
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  وصيغتو ومحلو وقدره الطالؽ شروط

 :شركط ػ ٟتنفية غَتا اصطالح ُب ػ الطالؽ أركاف من ركن كل ُب يشًتط

 ا١تطلقق .ٔ

 ا١تالكية عند يكوف كأف باالتفاؽ، ٥تتاران ( عاقالن  بالغان ) مكلفان  زكجان  يكوف أف يشًتط

 أك ٦تيز صيب من كال زكج، غَت من الطالؽ يصح فال ٕٖ.ابلةاٟتن عند الطالؽ يعقل كأف مسلمان،

 زكجتو أف يعلم بأف سنُت، عشر دكف كاف كلو الطالؽ يعقل ٦تيز طالؽ اٟتنابلة كأجاز ٦تيز، غَت

 منو صح من ألف فيو؛ كتوكلو الطالؽ ُب ا١تميز توكيل كيصح طلقها، إذا عليو كٖتـر منو تبُت

 أك الصيب على الويل يطلقق أف الفقهاء عند يصح كال. فيو ليتوك كأف يوكل أف صح شيء، مباشرة

 .ضرر الطالؽ ألف عوض، بال اجملنوف

  القصد .ٕ

 لفظ إرادة أم ينوه، مل كلو بو، التلفظ إرادة كىو الطالؽ ُب القصد باالتفاؽ يشًتط

 إال نالرك  ىذا ُب كاليشًتط لو، كضع الذم ا١تعٌت غَت الطالؽ بلفظ يقصد بأال ١تعناه، الطالؽ

 يقصد مل ألنو غَته؛ أك نفسو عن حاؾ   طالؽ كال يكرره، فقيو طالؽ يقع فال بو، ا١تراد ٖتقيق

 الطالؽ لفظ لُققن أعجمي طالؽ النف عن حاؾ   طالؽ كال ك كاٟتكاية، التعليم قصد بل معناه،

 كيلغو، بو، يعص مل بسبب عقلو زاؿ من أك نائم بلساف مرَّ  طالؽ يقع كال. ١تعناه منو فهم بال

 

                                                           
115ـ(, ق:ٕٗٓٓ-قٕٗٗٔ) بَتكت: ا١تكتبة العصرية :  طة ا١تيؤكس,نزىة العركش ك٤تٚتيل ٤تمد البعاصَتم,  ٕٖ  
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 ثالث، عن القلم رفع»: ا١تتقدـ للحديث أكقعتو أك أجزتو: استيقاظو أك إفاقتو بعد قاؿ كإف 

 .القصد كالنتفاء «يستيقظ حىت النائم: كمنها

  الطالؽ عليو يقع من أك الطالؽ ٤تل .ٖ

 قبل كلو فعالن، قائم صحيح زكاج حاؿ ُب كانت إذا الطالؽ، عليها يقع اليت ىي ا١ترأة

 إال الزكجية رابطة بو تزكؿ ال الرجعي الطالؽ ألف رجعي؛ طالؽ من العدة أثناء ُب أك الدخوؿ،

 .العدة انتهاء بعد

 أثناء ُب آخر طالؽ يلحقها فال كربل، بينونة بائن طالؽ من معتدة ا١ترأة كانت فإف

 ؾىنا تكوف فال طلقات، ثالث من أكثر ديلك ال ألنو. الطالؽ ُب الزكج حق الستنفاد العدة،

 آخر طالؽ أيضان  يلحقها فال. صغرل بينونة بائن طالؽ من معتدة كانت كإف .الطالؽ من فائدة

. للطالؽ ٤تالن  تكوف فال البائن، بالطالؽ الزكجية رابطة النتهاء اٟتنفية، غَت اٞتمهور عند

 ة،النفق كجوب من الزكاج أحكاـ بعض لبقاء العدة، أثناء ُب اٟتنفية رأم ُب آخر طالؽ كيلحقها

 ىي إذ للطالؽ ٤تالن  فتكوف العدة، ُب آخر برجل زكاجها حل كعدـ الزكجية، بيت ُب كالسكٌت

 .حكمان  زكجة

 حىت آخر، طالؽ عليها يقع فال ٖٖمطلقان، ا١ترأة عدة انتهت أك فاسدان، الزكاج كاف فإف

 بو يقع فال طالق، فأنت عدتك، من انتهيت إذا: ٢تا يقوؿ كأف العدة، بانتهاء معلقان  كاف كلو

 .طالؽ
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  الطالؽ ٤تل على الوالية .ٗ

 الركن عن فرع الشافعية ذكره الذم الركن ىذا ككأف الزكجة، ىو عرفنا كما الطالؽ ٤تل

 زكاجها قبل طالقها فإف. األجنبية طالؽ حكم بياف منو كا١تقصود الطالؽ، ٤تل كىو السابق

 على الطالؽ تعليق موضوع ىوك  الفقهاء عبارات من يتبُت كما تزكجها، بعد كقوعو ُب ٥تتلف

 .ا١تلك

  الطالؽ بو يقع ما أك الصيغة .٘

 بالكتابة أـ باللفظ سواء بغَتىا، أك بالعربية بالطالؽ ينتهي الزكاج أف على الفقهاء اتفق

 :كناية أك صريح إما كاللفظ. باإلشارة أـ

 ٖٗؽ،الطال ُب عرفان  استعمالو كغلب منو ا١تراد ظهر الذم اللفظ ىو الصريح الطالؽك 

. الطالؽ كعلي كطلقتك كمطلقة، طالق، أنت: مثل(  الطالؽ)  كلمة من ا١تشتقة كاأللفاظ

 فقد كناية، األصل ُب كاف كإف ألنو ؛ ٤ترمة أك حرمتك أك حراـ علي أنت الرجل قوؿ كمنو

 مذىب ىذا. فيو الصرحية األلفاظ من فصار الطالؽ، ُب الناس بُت استعمالو غلب

 أما اٟتنابلة لفظ عند الغَت، منو، كماتصرؼ الطالؽ لفظ اٟتنابلة عند ؽالطال كصريح.اٟتنفية

 .كناية فهو كالسراح الفراؽ لفظ
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 ُب هبا يطلق أف العادة جرت اليت كىي الصريح، حكم ٢تا الظاىرة الكناية ا١تالكية كقاؿ

 ٖ٘.ذلك بوأش كما بتلة أك بتة أك بائن أنت: ككقولو كالفراؽ، التسريح كلفظ اللغة ُب أك الشرع

  نوع كل وحكم الطالؽ أنواع

 :ٖٙمتنوعة باعتبارات تقسيمات عدة الطالؽ ينقسم

 الرجعة حيث كمن .ذلك بينت كقد ككناية، صريح إىل ينقسم الصيغة حيث من فهو

 ك٥تالفتها للسنة ا١توافقة حيث كمن .كبائن رجعي إىل كالكناية الصريح من كل ينقسم كعدمها

 كمعلق، معجل، أك منجز إىل ينقسم بو ا١ترتبط الزمن حيث نكم .كبدعي سٍت إىل ينقسم

 .ا١توت مرض ا١تريض طالؽ حكم ا١تطلب هبذا كيلحق. ا١تستقبل إىل كمضاؼ

 والبدعة السنة حيث من الطالؽ تقسيم

 كبدعي، سٍت إىل: البدعة أم كمعارضتها، السنة موافقتو حيث من الطالؽ ينقسم

 بعد الشيء ُب اٟتدث: البدعة كأصل. عنو الشرع هنى ما: عةكالبد فيو، الشارع أذف ما: كالسنة

 .ٖٚاإلكماؿ
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,)لبانوف:دار احكاـ الزكاج على مذاىب االربعةمصطفى عبد القادر عطا, ٖتقيق : لدريب الشافعي,أيب العباس اٛتد بن عمر ا 
ٜ٘ـ(, ق: ٜٚٛٔ-قٙٓٗٔالكتب العلمية :   
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 كنوع كالبدعي، السٍت الطالؽ ٖتديد ُب آراء ػ التقسيم على اتفاقهم مع ػ كللفقهاء 

 أحسن: أنواع ثالثة الطالؽ أف أم ثالثي، التقسيم أف إىل الحنفية فذىب.البدعي ُب اٟتكم

 .البدعي كالطالؽ اٟتسن، كالطالؽ الطالؽ،

 كيًتكها فيو، جيامعها مل طهر ُب كاحدة، تطليقة امرأتو الرجل يطلق أف الطالؽ أحسن

 كاحدة على الطالؽ يزيد أال يستحبوف كانوا عنهم اهلل رضي الصحابة ألف عدهتا؛ تنقضي حىت

 كاحدة، طهر كل عند ثالثان  الرجل يطلقها أف من عندىم أفضل ىذا فإف العدة، تنقضي حىت

 السنة طالؽ ىو اٟتسن كالطالؽ .با١ترأة ضرران  كأقل التدارؾ، من لتمكنو الندامة، من أبعد كألنو

 استقباالن، الطهر يستقبل تطليقة، طهر كل ُب أطهار، ثالثة ُب ثالثان  هبا ا١تدخوؿ يطلق كىوأف

 .ا١تتقدـ عمر ابن حديث ُب كسلم عليو اهلل صّلى بأمره عمالن 

 طهر ُب ثالثان  يطلقها أك كاحدة، بكلمة أكاثنتُت ان ثالث يطلقها أف البدعة كطالؽ

 الدينية ا١تصاحل بو تعلقت الذم الزكاج قطع من فيو ١تا اٟتظر، الطالؽ ُب األصل ألف ٖٛكاحد؛

 طهر ُب أك الثالث، ُب اٞتمع إىل حاجة كال ا٠تالص، إىل للحاجة ىي إمنا كاإلباحة كالدنيوية،

 إسراؼ، كالزيادة األطهار، على ا١تفرؽ ُب ا٠تالص ٘تاـك  بالواحدة، تندفع اٟتاجة ألف كاحد؛

 ككاف ؛ طهر ُب أك ، الطالؽ، كقع منو ا١ترأة كبانت الطالؽ، كقع ذلك فعل فإذا. بدعة فكاف

 مصاحل فوات كىو الطالؽ غَت ُب ١تعٌت النهي أك اٟتظر ألف ٖترديان؛ مكركه كالطالؽ عاصيان، آٙتان 
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 ُب كالصالة غَته، ُب ١تعٌت مكركه صحيح اٞتمعة لصالة النداء كقت البيع مثل كالدنيا، الدين

. إليو حاجة ال إذ طلقة، من أكثر إيقاع ككذا غَتىا، ُب ١تعٌت مكركىة صحيحة ا١تغصوبة األرض

 مره السابق كلألمر للمعصية رفعان  األصح على النفاس، أك اٟتيض ُب ا١تطلقة رجعة ٕتب لذا

 .أكأمسكها اء،ش إف طلقها طهرت فإذا فلَتاجعها

 فيها يستوم العدد ُب فالسنة. العدد ناحية من أك الوقت ناحية من إما: السنة كطالؽ

 أف: كىو هباخاصة، ا١تدخوؿ ُب تثبت: الوقت ُب كالسنة ٜٖ.هبا ا١تدخوؿ كغَت هبا ا١تدخوؿ

 على اٟتيض، أك الطهر حاؿ ُب فيطلقها هبا، ا١تدخوؿ غَت كأما. فيو جيامعها مل طهر ُب يطلقها

 .سواء حد

 السنة، طالؽ يطلقها أف فأراد كرب، أك صغر من ٖتيض ال ا١ترأة كانت كإذا

 ثالث فتصَت أخرل، طلقة طلقها شهر مضى فإذا أخرل، طلقها شهر مضى فإذا طلقهاكاحدة،

 كاف إف باألىلة الشهر كحيسب. اٟتيض مقاـ قائم حقها ُب الشهر ألف أشهر؛ ثالثة ُب طلقات

 .العدة ُب ا١تقرر ىو كما الشهر، كسط ُب كاف إف كباألياـ الشهر، أكؿ ُب الطالؽ

 عدهتا ألف العدة؛ كجو اشتباه إىل يؤدم ال ألنو ٓٗاٞتماع؛ عقيب اٟتامل طالؽ كجيوز

  ُب يكوف العدة؛ كجو ٖتيض، ال كاليت للحامل الثالث السنة كطالؽ. اٟتمل بوضع حتمان  تنتهي
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 لعلة اإلباحة ألف يوسف؛ كأيب حنيفة أيب عند بشهر تطليقتُت كل بُت يفصل أشهر، ثالثة

 .كالصغَتة اآليسة حق ُب كا١تقرر اٟتاجة دليل كالشهر اٟتاجة،

 والبدعة السنة طالؽ ألفاظ

 أنت: القوؿ فيو نص ىي اليت السنة طالؽ ألفاظ من إف كالبدعة السنة طالؽ ألفاظ

 ٔٗللسنة، ثنتُت أك ثالثان  طالق أنت: يضٖت اليت هبا ا١تدخوؿ المرأتو رجل قاؿ فلو للسنة، طالق

 هبا مدخوؿ غَت ا١ترأة كانت لو أما. فيو ٚتاع ال طهر ُب أكالىا كتقع طلقة، طهر كل عند كقع

 طالؽ ألنو عدة؛ بال منو تبُت هبا ا١تدخوؿ غَت إف ٍب اٟتاؿ، ُب كاحدة طلقة فتقع ٖتيض، ال أك

 مضي عند أخرل طلقة فتقع ٖتيض ال اليت كأما يتزكجها، مل ما طلقةغَتىا تقع كال الدخوؿ، قبل

 ذلك ألف نيتو؛ صحت كاحدة، شهر كل رأس عند أك اٟتاؿ، ُب الثالث تقع أف نول كإف .شهر

 .كالمو حيتملو

 طالؽ أك اٞتور طالؽ أك للبدعة طالق أنت: الرجل يقوؿ أف البدعة طالؽ ألفاظ كمن

 ٚتاع ال كاحد طهر ُب الثالث إيقاع ألف الث؛ث فهو ثالثان  نول فإف الشيطاف، طالؽ أك ا١تعصية

 فإذا بدعة، اٟتيض حاؿ ُب كالطالؽ بدعة، فيو جامعها طهر ُب الواحدة الطلقة كإيقاع بدعة، فيو

 ٕٗ.نيتو فصحت كالمو، حيتملو ما نول فقد الثالث، بو نول
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   ٜٔٔ,ق : رار باحكاـ ا٠تلع كالطالؽ كالظهارتنبيو األبلشيخ علي اٛتد عبد العايل الطهطوم, ا 
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 ١ترأةا تكوف أف كىي: شركط أربعة فيو توافرت ما السٍت الطالؽ أف إىل ا١تالكية كذىب

 تكوف كأف الطهر، ذلك ُب ديسها مل زكجها يكوف كأف الطالؽ، حُت كالنفاس اٟتيض من طاىران 

 ألف بدعة؛ كاف أتبعها فإف عدهتا، تنقضي حىت آخر طالقان  الزكج يُتبعها كأال كاحدة، الطلقة

 ٖٗ.اٟتظر ىو الطالؽ ُب األصل

 ٚتع عندىم فيباح يةالشافع فيو خيالف كالثالث عليهما، متفق األكالف كالشرطاف

 ا١تدخوؿ تطليق جيوز: قالوا فإهنم عليو، يًتتب فيما اٟتنفية فيو خيالف كالرابع الثالث، الطلقات

 .تقدـ كما أطهار، ثالثة ُب ثالثان  هبا

 حراـ إما البدعي كالطالؽ ٗٗ.كلها أك الشركط ىذه أحد منو نقص ما البدعي كالطالؽ

 ثالثان  أكقع لو كنفاس، حيض بغَت كقوعو كيكره النفاس، أك اٟتيض ُب الطالؽ فيحـر مكركه، كإما

 ُب زكجها من ا١ترأة طلبتو كإف كدينع كحنوه، اٟتيض ُب الطالؽ كيقع. فيو طهرجامعها ُب أك

 رجعيان، الطالؽ كاف إف يراجعها أف على أجرب حائض كىي زكجتو طلق كمن .نفاسها أك حيضها

 شاء فإف الثاين، الطهر ُب دخلت فإذا منها، تطهر ٍب أخرل، حيضة ٖتيض ٍب تطهر حىت

 ىدد أىب فإف فعالن، سجن أىب فإف بالسجن، ىدد الرجعة أىب فإف. طلقها شاء كإف أمسكها،

 ارٕتع االرٕتاع، أىب فإف. كاحد ٣تلس ُب كلو ذلك يفعل بالفعل، ضرب أىب فإف بالضرب،

 .لك ارٕتعتها: يقوؿ بأف اٟتاكم،

 

                                                           
ٕٕٚق: األحواؿ الشخصية ُب الشريعة اإلسالمية,٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد,  ٖٖٗٗ  
ٗٗ فقو السنةسيد سابق,   ٜٚ٘, ق,   
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 االغتساؿ قبل اٟتيض بعد أك فيو مسها طهر ُب طلق إذا فيما جعةالر  على جيرباتفاقان  كال

 إف أم اٟتيض ُب اٟتامل طالؽ كجاز .الرجعة من للتمكُت اٟتيض دعول ُب مصدقة كا١ترأة. منو

 لعدـ اٟتيض، ُب هبا غَتا١تدخوؿ طالؽ كجاز. فيها تطويل فال ٛتلها، كضع عدهتا ألف حاضت؛

 .أصلها من العدة

 فهو: الثالث القسم أما. بدعي كال سٍت كال كبدعي، سٍت الطالؽ أف الشافعية كرأل

 ال فهذا. هبا ا١تدخوؿ كغَت الزكج، من ٛتلها استباف كاليت كا١تختلعة، كاآليسة، الصغَتة، طالؽ

 .العدة تطويل يوجد ال ألنو بدعة؛ كال فيو سنة

 كإف ٘ٗكاحدة، لقةط امرأتو الرجل يطلق أف كىو شرعان، فهوا١تستحب السٍت الطالؽ كأما

 طهر ُب الثالث الطلقات ٚتع كإف ا٠تالؼ، من ليخرج طلقة، طهر كل ُب فرقها الثالث أراد

، كال جاز كاحد  ، كسلم عليو اهلل صّلى اهلل رسوؿ عند امرأتو العن ١تا العجالين، عوديران  ألف حيـر

 حرامان، الثالث إيقاع كاف فلو ، باللعاف تبُت أهنا كسلم عليو اهلل صّلى خيربه أف قبل ثالثان  طلقها

 كسلم عليو اهلل صّلى للنيب شكت قيس بنت فاطمة كألف حضره؛ كمن ىو ليعلمو ذلك عن لنهاه

 النيب أف نعلم كمل ثالثان،: أعلم كاهلل يعٍت: عنو اهلل رضي الشافعي قاؿ البتة، طلقها زكجها أف

 .آخركف بو كأفىت ة،الصحاب من ٚتع فعلو كقد ذلك؛ عن هنى كسلم عليو اهلل صّلى
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311, ج:التاسع, ق. كٗترجيها  
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 من ليتمكن األشهر لذات ظهر كُب األقراء، لذات الُقْرء ُب طلقة على االقتصار يسن لكن

 كيفرؽ األياـ، على الطلقات فليفرؽ طلقة، على يقتصر مل فإف ندـ، إف التجديد أك الرجعة

 .اٟتيض من لطهرا بعد كالثالثة النفاس، بعد كأخرل كيراجع، اٟتاؿ ُب بطلقة اٟتامل على الطالؽ

 الثالث كفسر للسنة، ثالثان  طالق أنت: قاؿ أك ثالثان  طالق أنت: لزكجتو الرجل قاؿ كلو

 يقبل أنو كاألصح ا١تنصوص، الصحيح على ظاىران  قولو يقبل مل أقراء، على بتفريقها الصورتُت ُب

 كاٟتنابلة، شافعيةال عند سٍت طالؽ الثالث طالؽ أف: كاٟتاصل .تعاىل اهلل كبُت بينو ديانة قولو

 .كاٟتنفية ا١تالكية عند حراـ بدعي

 غَت من اٟتيض حاؿ ُب هبا ا١تدخوؿ طالؽ ػ أحدمها: اثناف فهو: البدعي الطالؽ كأما

: اٟترمة كسبب العدة، من حيسب ال اٟتيض كزمن العدة، ُب فيو يشرعن الذم الوقت ُب أم ٛتل

 أمر حديث كيؤيده. كاٟتيض كالنفاس. امنه ٖتسب ال اٟتيض بقية فإف العدة، بطوؿ تضررىا

 .اٟتيض ُب طلقها اليت امرأتو ٔتراجعة عمر ابن

 ألنو اٟتمل؛ يستبُت أف قبل فيو جامعها الذم الطهر ُب ٖتبل أف جيوز من طالؽ كالثاين

 فيندـ حامالن، تكوف أف يأمن اٟتمل،مل يستبُت أف قبل فيو جامعها الذم الطهر ُب طلقها إذا

 تعلق، مل أك باٟتمل، عدهتا فتكوف بالوطء، علقت ىل يعلم ال كألنو الولد، مع مفارقتها على

 (.األطهار) باألقراء عدهتا فتكوف
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 .طهر بعد طلق شاء إف ٍب ٙٗبدعيان، ا١تطلقة ا١ترأة مراجعة كاٟتنفية للمالكية خالفان  كيسن

 فيقع للسنة، طالق تأن: ٢تا قاؿ كإف. اٟتاؿ ُب الطالؽ كقع للبدعة، طالق أنت ٟتائض قاؿ كلو

 االغتساؿ، على يتوقف كال الطهر، ُب تشرع بأف النفاس، أك اٟتيض من تطهر حُت الطالؽ

 ُب كقع للسنة، طالق أنت هبا مدخوؿ كىي فيو ٕتامع مل طهر ُب ١تن قاؿ كلو .قبلو الصفة لوجود

 حيض، عدب تطهر حُت الطالؽ فيقع ٛتلها، يظهر كمل فيو جومعت كإف. الصفة لوجود اٟتاؿ

 .العدة ُب حينئذ لشركعها

 ُب أك فيو جومعت إف اٟتاؿ ُب الطالؽ فيقع للبدعة، طالق أنت طهر ُب ١تن قاؿ كلو

 الطالؽ فيقع ا١تذكور النحو على ٕتامع مل فإف البدعة، صفة لوجود ٛتلها، يظهر كمل قبلو حيض

: كقولو فهو حنوىا، كأ أٚتلو أك الطالؽ أحسن أك حسنة طلقة طالق أنت قاؿ كلو .ٖتيض حُت

 ُب كقع فيو، ٕتامع مل طهر ُب أك تطهر، حىت يقع مل حيض ُب كانت فإف للسنة، طالق أنت

 .حيض بعد تطهر حُت كقع فيو، جومعت أك اٟتاؿ،

 أك أفظعو أك الطالؽ أقبح أك قبيحة طلقة طالق كأنت ذـ، بصفة الطالؽ كصف كإف

 طهر ُب أك حيض ُب كانت فإف للبدعة، طالق أنت: كقولو فهو ٚٗحنوىا، أك أفحشو أك أشرّه

 طالؽ بالطالؽ نول كلو. ٖتيض فحُت كإال حيض ُب كانت فإف اٟتاؿ، ُب كقع فيو، جامعها
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 ال ديانة قولو يقبل أم ظاىران، قولو يقبل كمل ُديقن، البدعة، زمن ُب ككانت خلقها، ٟتسن السنة 

 .قضاء

 ما ألف طلقة؛ طلقت طاىران  كانت فإف ،طلقة قرء كل ُب ثالثان، طالق أنت قاؿ كإف

 كإف. طلقة طهر كل ُب يقع ٍب تطهر، حىت تطلق مل حائضان  كانت كإف قرء، الطهر من بقي

 ألف طلقة؛ اٟتاؿ ُب طلقت حامالن  كانت فإف: بدعة كال ٢تا سنة ال ٦تن الثالث القسم من كانت

 فإف بأقراء، ليست ألهنا أطهارىا؛ ُب تطلق مل اٟتمل، على ٖتيض كانت كإف بو، يعتد قرء اٟتمل

 كقعت كطهرت، حاضت فإف أخرل، طلقة كقعت النفاس، ُب كطهرت الوضع، قبل راجعها

 مدخوالن  صغَتة كانت فإف كبانت، طلقة عليها كقعت هبا مدخوؿ غَت كانت كإف. الثالثة الطلقة

 تطلق مل راجعها كإف بانت، أشهر ثالثة مضت حىت يراجعها مل فإف طلقة، اٟتاؿ ُب طلقت هبا

 .الطالؽ فيو كقع الذم الطهر ىو ألنو الرجعة؛ بعد الطهر ُب

 كألفاظهما كالبدعي السٍت الطالؽ بتحديد رأيهم ُب الشافعية اٟتنابلة ككافق

 استحباب ٍب تطهر، حىت إمساكها ككجوب حيض، ُب ا١تطلقة مراجعة كاستحباب ٛٗكحكمهما،

 ُب كسلم عليو اهلل صّلى النيب بو أمر ما على تطهر، ٍب أخرل حيضة ٖتيض حىت إمساكها

 .ا١تتقدـ عمر حديث
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ٖٙاحكاـ الزكاج على ا١تذاىب األربعة, خ : فعي,ايب العباس اٛتد بن عمر الدريب الشا   
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  وبائن رجعي إلى الطالؽ تقسيم

 رجعي إىل كعدمو االرٕتاع إمكاف حيث من كالكناية الصريح الطالؽ من كل ينقسم

 غَت من الزكجية إىل ا١تطلقة إعادة بعده الزكج ديلك الذم فهو الرجعي الطالؽ أما ٜٗ.كبائن

 غَت كالثاين األكؿ الطالؽ بعد كذلك. ترض مل كلو العدة، ُب دامت ما جديد عقد إىل حاجة

 فال بائنان، الرجعي الطالؽ انقلب العدة انتهت فإذا العدة، انقضاء قبل ا١تراجعة ٘تت إذا البائن

 .جديد بعقد إال ا١تطلقة زكجتو إرجاع الزكج ديلك

 بينونة كالبائن .كربل بينونة كبائن رل،صغ بينونة بائن: نوعاف فهو البائن الطالؽ كأما

 كىو. كمهر جديد بعقد إال الزكجية إىل ا١تطلقة يعيد أف بعده الرجل يستطيع ال الذم ىو صغرل

 اإلنفاؽ لعدـ ال القاضي يوقعو الذم أك اٟتنفية عند بالكناية أك ماؿ أكعلى الدخوؿ قبل الطالؽ

 .اإليالء بسبب أك

 أف بعد إال الزكجية إىل ا١تطلقة يعيد أف بعده الرجل يستطيع ال مالذ ىو كربل بينونة كالبائن

 عدهتا كتنقضي عنها، ديوت أك يفارقها ٍب حقيقيان، دخوالن  هبا كيدخل صحيحان، زكاجان  آخر بزكج تتزكج

 .آخر بزكج تزكجت إذا إال إليو زكجتو يعيد أف الزكج ديلك ال حيث الثالث الطالؽ بعد كذلك ٓ٘.منو
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ٔٔٔخ: تزىة العركس ك٤تطة ا١تيؤكس, ٚتيل ٤تمد البعاصَتم,   
٘ٔٔخ: تزىة العركس ك٤تطة ا١تيؤكس, ٚتيل ٤تمد البعاصَتم, ٓ٘  
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 عالُخل   .8

كفقهان لو تعاريف ُب  ٔ٘لغة النزع كاإلزالة، كعرفان بضم ا٠تاء: إزالة الزكجية. ا٠تُْلع

اصطالح كل مذىب، فعند اٟتنفية ىو إزالة ملك النكاح ا١تتوقفُة على قبو٢تا، بلفظ ا٠تلع أك ما 

و لغو، ا٠تلع ُب النكاح الفاسد كبعد البينونة كالردة، فإن عناه. فخرج بكلمة ) ملك النكاح (ُب م

كخرج بكلمة )ا١تتوقفة على قبو٢تا( أم ا١ترأة : ما إذا قاؿ: خلعتك كمل يذكر ا١تاؿ، ناكيان بو 

الطالؽ، فإنو يقع بائنان غَت مسقط للحق، لعدـ توقفو على قبوؿ ا١ترأة، فدؿ القبوؿ على أف ا٠تلع 

الطالؽ على ماؿ، يكوف ببدؿ، كمىت كاف على بدؿ مايل لـز قبو٢تا. كخرج بقولو )بلفظ ا٠تلع( 

فإنو غَت مسقط للحقوؽ. كأما قولو )أك ما ُب معناه( فيدخل فيو لفظ )ا١تبارأة( كلفظ )البيع 

أف التعريف خاص با٠تلع ا١تسقط للحقوؽ،  قط للحقوؽ كمنها ا١تهر. كا٠تالصةكالشراء( فإنو مس

ؽ تطليقة بائنة، كلزمها كالواقع عادة ُب مقابل ماؿ تفتدم بو ا١ترأة نفسها، فإف خالعها كقع الطال

 ا١تاؿ.

كا٠تلع عند ا١تالكية الطالؽ بعوض، سواء أكاف من الزكجة أـ من غَتىا من كيل أك 

 غَته، أك ىو بلفظ ا٠تلع. كىو يدؿ على أف ا٠تلع نوعاف:

 كىو الغالب ما كاف ُب نظَت عوض.  .ٔ

 أنت ما كقع بلفظ ا٠تلع، كلو مل يكن ُب نظَت شيء، كأف يقوؿ ٢تا: خالعتك أك  .ٕ

 ٥تالعة.
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كبعبارة أخرل ىو: أف تبذؿ ا١ترأة أك غَتىا للرجل ماالن على أف يطلقها، أك تسقط عنو 

 أم أنو عند ا١تالكية يشمل الفرقة بعوض أك بدكف عوض. حقان ٢تا عليو، فتقع بو طلقة بائنة.

كقوؿ الرجل   ٕ٘كا٠تلع عند الشافعية ىو فُػْرقة بُت الزكجُت بعوض بلفظ طالؽ أك خلع،

كىذا أنسب التعاريف التفاقو مع ا١تقصود با٠تلع  للمرأة: طلقتك أك خالعتك على كذا، فتقبل.

 ىنا كُب مفاىيم الناس كمع القانوف النافذ ُب مصر كسورية.

بألفاظ  ٖ٘ا٠تلع: فراؽ الزكج امرأتو بعوض يأخذه منها أك من غَتىا، كاٟتنابلة قالوا

كجو ال رجعة لو عليها إال برضاىا. كيصح ا٠تلع ٥تصوصة. كفائدتو: ٗتليصها من الزكج على 

عندىم ُب ركاية على غَت عوض، كال شيء للزكج، كما قاؿ ا١تالكية، كالراجح عند اٟتنابلة أف 

العوض ركن ُب ا٠تلع فال يصح تركو كالثمن ُب البيع، فإف خالعها بغَت عوض مل يقع خلع كال 

 طالقان رجعيان.طالؽ إال إذا كاف بلفظ الطالؽ أك نيتو، فيقع 

 مشروعيتو

، ٟتاجة الناس إليو بوقوع الشقاؽ كالنزاع كعدـ جائز ال بأس بو عند أكثر العلماءا٠تلع 

 فقد تبغض ا١ترأة زكجها كتكره العيش معو ألسباب جسديةكالنزاع  الوفاؽ بُت الزكجُت، 
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أال تؤدم حق اهلل ُب َخْلقية، أك خُلقية أك دينية، أك صحية لكرب أك ضعف أك حنو ذلك، كٗتشى 

طاعتو، فشرع ٢تا اإلسالـ ُب موازاة الطالؽ ا٠تاص بالرجل طريقان للخالص من الزكجية، لدفع 

اٟترج عنها كرفع الضرر عنها، ببذؿ شيء من ا١تاؿ تفتدم بو نفسها كتتخلص من الزكاج، 

ة من ماؿ الزكجة كتعوض الزكج ما أنفقو ُب سبيل الزكاج هبا. كقد حصر ٚتهور العلماء أخذ الفدي

 مقابل الطالؽ ُب حاؿ النشوز كفساد العشرة من قبل الزكجة.

 وأما السنة

أف امرأة ثابت بن قيس جاءت إىل رسوؿ اهلل صّلى اهلل عليو كسلم فحديث ابن عباس: 

، فقالت: يا رسوؿ اهلل ، إين ما أعيب عليو ُب خُلق كال دين، كلكٍت أكره الكفر ُب اإلسالـ، 

هلل صّلى اهلل عليو كسلم : أترّدين عليو حديقتو؟ قالت: نعم، فقاؿ رسوؿ اهلل صّلى فقاؿ رسوؿ ا

  ٗ٘اٟتديقة، كطلققها تطليقةاهلل عليو كسلم : اقبل 

 كفراف العشَت، دينو  فهي ال تريد مفارقتو لسوء خلقو كال لنقصاف دينو، كإمنا كرىت 

 صػػػػػّلى اهلل عليػػػػػو كسػػػػػلم أمػػػػػر كالتقصػػػػػَت فيمػػػػػا جيػػػػػب لػػػػػو بسػػػػػبب شػػػػػدة الػػػػػبغض لػػػػػو، فأمرىػػػػػا النػػػػػيب

 أمهرىا إياه، كىو أكؿ خلع كقع ُب اإلسالـ، كفيو  كإصالح ال إجياب برد بستانو ا إرشاد

 معٌت ا١تعاكضة.
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 ألفاظ الخلع

ا٠تلع، كا١تبارأة، كالطالؽ، كا١تفارقة، كالبيع  عند اٟتنفية ألفاظ ٜتسة ألفاظ ا٠تلع

، أك بارأتك، أك فارقتك، أك طلقي نفسك على كأف يقوؿ الرجل: خالعتك بكذا  ٘٘كالشراء،

 ألف، أك بعت نفسك أك طالقك على كذا، كتقبل ا١ترأة.

لو ألفاظان أربعة: ا٠تلع كا١تبارأة كالصلح كالفدية أك ا١تفاداة، ككلها تؤكؿ إىل  كذكر ا١تالكية

ا لو ٚتيع ما معٌت كاحد كىو بذؿ ا١ترأة العوض على طالقها، إال أف اسم ا٠تلع خيتص عادة ببذ٢ت

 أعطاىا، كالصلح ببعضو، كالفدية بأكثره، كا١تبارأة بإسقاطها عنو حقان ٢تا عليو.

كذكر الشافعية كاٟتنابلة أف ا٠تلع يصح بلفظ الطالؽ الصريح أك الكناية مع النية، 

كمن الكناية قولو: بعتك نفسك بكذا، فقالت: اشًتيت، كالصريح عند  ٙ٘غَت العربية،   كباللغة

عية لفظ ا٠تلع كا١تفاداة، كعند اٟتنابلة لفظ ا٠تلع كا١تفاداة كالفسخ، كالكناية عند الشافعية الشاف

مثل لفظ الفسخ ُب األصح، ككل كنايات الطالؽ، كالكناية عند اٟتنابلة: مثل بارأتك كأبرأتك 

 كأبنتك.
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 صفة الخلع وما يترتب عليها 

عاكضة، فال حيتاج لصحتو قبض العوض، فلو ا٠تلع ُب رأم ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة م

فماتت ا١ترأة أك فلَّست، أخذ العوض من تركتها كأتبعت بو، كجيوز رد  ًٚ٘ب من قبل الزكج،

فثبت فيو الرد بالعيب   ٛ٘العوض فيو بالعيب؛ ألف إطالؽ العقد يقتضي السالمة من العيب،

من معٌت ا١تعاكضة، كيصح معلقان على  كا١تبيع كا١تهر، كيصح ا٠تلع منجزان بلفظ ا١تعاكضة، ١تا فيو

شرط ١تا فيو من معٌت الطالؽ، كديلك العوض بالعقد، كيضمن بالقبض، لكن فصل اٟتنابلة ُب 

الضماف، فقالوا: العوض ُب ا٠تلع كالعوض ُب الصداؽ كالبيع: إف كاف مكيالن أك موزكنان، مل 

كاف غَتمها دخل ُب ضمانو ٔتجرد   يدخل ُب ضماف الزكج، كمل ديلك التصرؼ فيو إال بقبضو، كإف

 ا٠تلع كصح تصرفو فيو.

ا٠تلع معاكضة فيها َشْوب تعليق، لتوقف كقوع الطالؽ فيو على  إال أف الشافعية قالوا

إىل أف ا٠تلع قبل قبوؿ ا١ترأة ديُت من جانب الزكج  كذىب أبو حنيفة قبوؿ دفع ا١تاؿ من الزكجة.

إال أف الشافعية لى قبوؿ ا١تاؿ، كالتعليق ديُت اصطالحان. فال يصح الرجوع عنو؛ ألنو علق طالقو ع

معاكضة ٔتاؿ من جانب الزكجة؛ ألهنا التزمت با١تاؿ ُب مقابل  قالوا ا٠تلع معاكضة فيها َشْوب تعل

 ة ليست معاكضة ٤تضة، بل فيها شبوافتداء نفسها كخالصها من الزكج، لكنها عند أيب حنيف
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يس ماالن شرعان، كإمنا ىو افتداء ا١ترأة نفسها، فال يكوف ا٠تلع بالتربعات؛ ألف بديل العوض ل

 معاكضة ٤تضة. كقاؿ الصاحباف: ا٠تلع ديُت بالنظر إىل الزكجُت ٚتيعان.

 ٜ٘كيًتتب على اعتبار ا٠تلع ديينان من جانب الزكج اآلثار التالية:

 ال يصح رجوع الزكج عنو قبل قبوؿ ا١ترأة. .ٔ

سو، فلو قاـ من اجمللس قبل قبوؿ الزكجة ال يبطل إجيابو هبذا ال يقتصر إجياب الزكج على ٣تل .ٕ

 القياـ.

ال يصح للزكج أف يشًتط ا٠تيار لنفسو ُب مدة معلومة؛ ألنو ال ديلك الرجوع عن ا٠تلع، ألنو  .ٖ

 ديُت من جانبو، فإذا اشًتط ا٠تيار كاف الشرط باطالن، كلكن ال يبطل ا٠تلع بو.

كأف يضيفو إىل زمن مستقبل، مثل: إذا قدـ فالف فقد جيوز للزكج أف يعلق ا٠تلع بشرط،  .ٗ

خالعتك على كذا، أك خالعتك على كذا غدان أكرأس الشهر القادـ، كالقبوؿ للزكجة عند 

 ٖتقق الشرط، أك حلوؿ الوقت ا١تضاؼ إليو.

كمذىب اٟتنابلة ال يصح تعليق ا٠تلع على شرط، كمذىب ا١تالكية كالشافعية: جيوز 

 قوؿ: مىت ما أعطيتٍت فأنت طالق.تعليق ا٠تلع كأف ي

 ما يأٌب: كيًتتب على اعتبار ا٠تلع معاكضة ٢تا شبو بالتربعات من جانب الزكجة

 يصح للزكجة رجوعها عن اإلجياب إذا ابتدأت ا٠تلع قبل قبوؿ الزكج. .ٔ
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يقتصر قبوؿ الزكجة ُب اجمللس إف كانت حاضرة فيو، كُب ٣تلس علمها با٠تلع إف كانت غائبة  .ٕ

س اإلجياب كالبيع. كال يشًتط حضور ا١ترأة ُب اجمللس، بل يتوقف اإلجياب على ما عن ٣تل

كراء اجمللس بعكس عقد الزكاج، فلو كانت غائبة فبلغها ا٠ترب، فلها القبوؿ ُب ٣تلس علمها 

 بو؛ ألنو ُب جانبها معاكضة.

القبوؿ أك الرد،  جيوز للزكجة أف تشًتط ا٠تيار لنفسها ُب مدة معلومة يكوف ٢تا فيها اٟتق ُب .ٖ

إذا ابتدأت ا٠تلع، كأف تقوؿ لزكجها: خالعتك على ألف على أف يل ا٠تيار ثالثة أياـ، فإذا 

قبل الزكج صح الشرط، ك٢تا أف تقبل أك ترفض؛ ألف ا٠تلع من جانبها معاكضة، كا١تعاكضات 

 يصح فيها اشًتاط ا٠تيار.

ة؛ ألف الفرقة عند اٟتنابلة كقاؿ الصاحباف كاٟتنابلة ال يصح اشًتاط ا٠تيار للزكج

كما كقع ال سبيل إىل رفعو، كألف ا٠تلع ديُت الصاحبُت بالنظر إىل  ٓٙكقعت بالتلفظ با٠تلع،

كليس معاكضة من جانب الزكجة، كإذا اشًتط صح ا٠تلع كبطل الشرط؛  ٔٙالزكجُت ٚتيعان،

 ألنو ال يفسد بالعوض الفاسد، فال يفسد بالشرط الفاسد كالنكاح.

لزكجة تعليق ا٠تلع كال إضافتو إىل زمن مستقبل؛ ألف ا٠تلع من جانبها معاكضة ال يصح ل .ٗ

 ك٘تليك، كالتمليكات ال تقبل التعليق كال اإلضافة.
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ال تلـز الزكجة ببدؿ ا٠تلع إالإذا كانت أىالن للتربع، بأف كانت بالغة عاقلة رشيدة؛ ألف ا٠تلع  .٘

 لتربعات.كإف اعترب معاكضة من جانب الزكجة، ففيو شبو با

 

 الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوؽ 

كسكٌت الدار كزراعة   ٕٙيصح أف يكوف بدؿ ا٠تلع من النقود، أك من ا١تنافع ا١تقومة ٔتاؿ،

األرض زمنان معلومان، ككإرضاع كلدىا أك حضانتو أك اإلنفاؽ عليو، أك من اٟتقوؽ كإسقاط نفقة 

 العدة.

 ا٠تلع على الرضاع :

ترضع كلدىا مدة الرضاع الواجب كىو سنتاف؛ ألف الرضاع ٦تا تصح  يصح ا٠تلع على أف

كيصح ا٠تلع أيضان عند اٟتنابلة على إرضاع كلده  ٖٙا١تعاكضة عنو ُب غَت ا٠تلع، ففي ا٠تلع أكىل.

فإف ماتت ا١ترضعة أك جف لبنها، . مطلقان دكف ٖتديد مدة، كينصرؼ إىل ما بقي من اٟتولُت

من ا١تدة. ككذا عند اٟتنابلة إف مات الولد، كينفسخ االتفاؽ بتلفو، كقاؿ فعليها أجر ا١تثل ١تا بقي 

الشافعي: ال ينفسخ االتفاؽ، كيأتيها بصيب ترضعو مكانو؛ ألف الصيب مستوَب بو، ال معقودان 

 عليو.
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 الخلع على الحضانة أو كفالة الولد مدة معلومة 

أجر، كقاؿ الشافعي: ال يصح يصح ا٠تلع أيضان على أف ٖتضن كلده مدة معلومة بال 

ومان االتفاؽ حىت يذكر مدة الرضاع كقدر الطعاـ كجنسو، كقدر اإلداـ كجنسو كيكوف ا١تبلغ معل

فلو تركت ا١ترأة الولد كىربت أك مات الولد أك ماتت ىي، كجب  . مضبوطان بالصفة كا١تسلم فيو

 عليها أجر ا١تثل عن ا١تدة الباقية.

 البلوغ الخلع على بقاء الولد إلى

إذا خالعت ا١ترأة زكجها على أف يبقى ابنو عندىا إىل البلوغ صح ا٠تلع كمل يصح الشرط 

ألف اٟتق ُب االبن بعد انتهاء مدة اٟتضانة لألب، ال لألـ. أما إف خالعت على  ٗٙعند اٟتنفية؛

ج ألبيو بعد إبقاء ابنتها منو إىل البلوغ، فيصح ا٠تلع كالشرط، كالفرؽ بُت اٟتالتُت: أف االبن أحو 

اٟتضانة كأقدر على تربيتو من األـ، كالبنت أحوج إىل تدريب أمهاكتعليمها كأقدر على ذلك من 

 األب.

كأجاز ا١تالكية اشًتاط بقاء االبن مع األـ إىل البلوغ؛ ألف مدة حضانة االبن عندىم إىل 

 البلوغ، كالبنت إىل أف تتزكج كيدخل الزكج هبا.

 الخلع على إسقاط الحضانة
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أما ا٠تلع على إسقاط حق اٟتضانة: فيصح عند اٟتنفية، كال يسقط حق األـ ُب 

كأجاز ا١تالكية ُب مشهور ا١تذىب  اٟتضانة؛ ألف ىذا اٟتق للولد، فال ٘تلك األـ التنازؿ عنو.

 إسقاط اٟتضانة با٠تلع كانتقا٢تا إىل األب بشرطُت:

 أال يلحق الولد ضرر من مفارقة أمو.  . أ

 دران على حضانة الولد.أف يكوف األب قا . ب

لكن ا١تفىت بو عند ا١تالكية: أف اٟتضانو ال تنتقل بإسقاط األـ إىل األب، كلكنها تنتقل 

 ٘ٙإىل من يلي

 الخلع على نفقة الصغير 

بنو الصغَت مدة يرل اٟتنفية كا١تالكية أنو لو خالع الزكج امرأتو على أف تنفق على ا

لك ا١تدة، فإف امتنعت، أك ماتت، أك مات الولد قبل كلزمها اإلنفاؽ ُب ت صح ا٠تلع ٙٙمعلومة،

 انتهاء ا١تدة، كجب عليها نفقة ا١تثل ُب باقي ا١تدة، كتؤخذ من تركتها ُب موهتا.

كإف أعسرت أنفق الزكج عليها، كيرجع بالنفقة إف أيسرت. لكن قاؿ ا١تالكية: إف خالعها 

 فقة اٟتمل.على أف تتحمل نفقة نفسهامدة ٛتلها، ال تسقط ُب األصح ن
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 الخلع مقابل اإلبراء من نفقة العدة 

( ، كإف كاف ٖا )يصح ا٠تلع ُب مقابل إبراء ا١ترأة زكجها من نفقة العدة، كيربأ الزكج منه

 الساقط ٣تهوالن.

 الفرؽ بين الخلع والطالؽ على المال عند الحنفية 

غم من أف كل كاحد ا٠تلع كالطالؽ على ماؿ كإف زاؿ بكل منهما ملك الزكاج، كعلى الر 

 طالؽ بعوض، خيتلفاف من كجوه ثالثة ىي  :

، كخلع ا١تسلمة  . أ لو كاف ا٠تلع على عوض باطل شرعان، بأف كقع على ما ليس ٔتاؿ متقـو

 على ٜتر أك خنزير أك ميتة، فال شيء للزكج، كيقع الطالؽ بائنان.

ـ، فإف الطالؽ يقع أما إذا بطل العوض ُب الطالؽ على ماؿ، بأف ٝتيا ما ليس ٔتاؿ متقو 

 رجعيان.

كذلك ألف ا٠تلع كناية عند اٟتنفية، كالكنايات توقع الفرقة بائنة. كأما الطالؽ على 

ماؿ فهو صريح، كيقع بائنان إذا صح العوض شرعان، فإذا مل يصح فكأنو مل يكن، فبقي 

ملو، صريح الطالؽ، فيكوف رجعيان، كحينئذ يعمل كل من لفظي ا٠تلع كالطالؽ اجملردين ع

فلفظ ا٠تلع يكوف كناية عن الطالؽ، كلفظ الطالؽ من أنواع الصريح فإذا مل يصح فكأنو 

 الذم يقع بو طالؽ رجعي.
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يسقط با٠تلع ُب رأم أيب حنيفة كل اٟتقوؽ الواجبة بسبب الزكاج ألحد الزكجُت على  . ب

لعدة؛ ألهنا مل اآلخر، كا١تهر كالنفقة ا١تاضية ا١تتجمدة أثناء الزكاج، لكن ال تسقط نفقة ا

أما الطالؽ على ماؿ: فال يسقط بو  تكن كاجبة قبل ا٠تلع، فال يتصور إسقاطها با٠تلع.

 شيء من حقوؽ الزكجُت، كجيب بو فقط ا١تاؿ ا١تتفق عليو.

ا٠تلع ٥تتلف ُب كونو طالقان بائنان أـ فسخان بُت الفقهاء، فهو عند اٞتمهور )اٟتنفيةكا١تالكية،   . ت

القولُت، كُب ركاية عن أٛتد( طالؽ بائن حيتسب من عدد الطلقات. كالشافعية ُب أظهر 

كُب ركاية أخرل عن أٛتد: أنو فسخ، فال ينقص من عدد الطلقات. كا١تعتمد عند اٟتنابلة: 

 أف ا٠تلع فسخ بائن، ال ينقص بو عدد الطالؽ، كلو مل ينو خلعان.

 ٚٙبو عدد الطلقات. أما الطالؽ على ماؿ: فال خالؼ ُب كونو طالقان بائنان ينقص

 آثار الخلع ) أحكامو ( 

 : ٛٙيًتتب على ا٠تلع اآلثار التالية 

, كا١تالكية، كالشافعية ُب الراجحكلو بدكف عوض أك نية ُب رأم اٟتنفية  يقع بو طلقة بائنة، .ٔ

 ف الرجل، ك كالشافعية لو مل يكن بائنان ١تلككإمنا يكوف فداء إذا خرجت ا١ترأة من سلطا
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عة، ككانت ٖتت حكمو كقبضتو، كألف القصد إزالة الضرر عن ا١ترأة، فلو جازت الرجل الرج

 الرجعة لعاد الضرر.

كا١تعتمد لدل اٟتنابلة ىو التفصيل: كىو أف ا٠تلع طالؽ بائن، إف كقع بلفظ ا٠تلع 

كا١تفاداة كحنومها أك بكنايات الطالؽ، كنول بو الطالؽ؛ ألنو كناية نول هبا الطالؽ، فكانت 

، كمل ينو بو طالقان، بأف  قص بو عدد الطالؽ حيث كقع بصيغتوكا٠تلع فسخ ال ين .طالقان 

كقع بلفظ ا٠تلع أك الفسخ أكا١تفاداة، كال ينوم بو الطالؽ، فيكوف فسخان ال ينقص بو عدد 

 الطالؽ.

مثل أف يقوؿ الرجل لزكجتو: برئت من نكاحك على ألف، فقبلت، كىي   كا١تبارأة

بالنية عند اٟتنابلة، كأما عند اٟتنفية فهي كا٠تلع يقع هبا الطالؽ البائن  كناية يقع هبا ا٠تلع

 ٜٙبال نية.

فإف طلق الرجل زكجتو كأعطى ٢تا ماالن من عنده، فليس ٓتلع، بل ىو رجعي على 

 ا١تعتمد لدل ا١تالكية؛ ألنو ٔتنزلة من طلق، كأعطى لزكجتو ا١تتعة.

 كم كل طالؽ يكوف من الزكج.كما ىو حال يتوقف ا٠تلع على قضاء القاضي،   .ٕ

إذا خالع الزكج على شرط إبقاء الطفل عنده قبل انتهاء  ال يبطل ا٠تلع بالشركط الفاسدة: .ٖ

 مدة اٟتضانة، أك خالعت الزكجة زكجها على شرط ترؾ ابنها عندىا بعد انتهاء 
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زمن اٟتضانة، أك أف يكوف ٢تا حضانة الطفل كلو تزكجت بغَت قريب ٤تـر من الطفل، 

 ٓٚالشرط باطل ُب كل ما ذكر، كينفذ ا٠تلع.ف

سواء أكاف ىو ا١تهر أـ بعضو أـ شيئان آخر سواه؛  يلـز الزكجة أداء بدؿ ا٠تلع ا١تتفق عليو، .ٗ

ألف الزكج علق طالقها على قبوؿ البدؿ، كقد رضيت بو، فيكوف الزمان ُب ذمتها باتفاؽ 

 الفقهاء.

اليت تكوف لكلواحد من الزكجُت ُب  يوفيسقط با٠تلع ُب رأم أيب حنيفة كل اٟتقوؽ كالد .٘

ذمة اآلخر كاليت تتعلق بالزكاج الذم كقع ا٠تلع منو كا١تهر كالنفقة ا١تاضية ا١تتجمدة؛ ألف 

 ا١تقصود منو قطع ا٠تصومة كا١تنازعة بُت الزكجُت.

أما الديوف أك اٟتقوؽ اليت ألحد الزكجُت على اآلخر، كاليت ال تتعلق ٔتوضوع 

كالوديعة كالرىن كٙتن ا١تبيع كحنوىا، فال تسقط باالتفاؽ. ككذا ال تسقط الزكاج، كالقرض 

 نفقةالعدة إال بالنص على إسقاطها؛ ألهنا ٕتب عند ا٠تلع.

كقاؿ اٞتمهور )بقية ا١تذاىب( ك٤تمد: ال يسقط با٠تلع شيء من حقوؽ الزكجية 

الطالؽ على ماؿ، يقع بو إال إذا نص على إسقاطو، سواء بلفظ ا٠تلع أكا ١تبارأة، فهو ٘تامان ك

الطالؽ بائنان، كجيب فقط البدؿ ا١تتفق عليو؛ ألف اٟتقوؽ ال تسقط إال ٔتا يدؿ على 

البدؿ ا١تتفق عليو سقوطها قطعان، كليس ُب ا٠تلع داللة على إسقاط اٟتقوؽ الثابتة؛ ألنو 

 تراضى عليو  معاكضة من جانب الزكجة، كا١تعاكضات ال أثر ٢تا ُب غَت ماالبدؿ ا١تتفق عليو 
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الطرفاف. كىذا ىو الراجح ا١تتفق مع العدالة؛ ألف اٟتق ال يسقط إال باإلسقاط 

 صراحة أك داللة.

قاؿ أبو حنيفة: يرتدؼ، سواء أكاف على الفور أـ على  ىل يرتدؼ على ا١تختلعة طالؽ؟ .ٙ

كاف   الًتاخي. كُب رأم اٞتمهور: ال يرتدؼ، إال أف اإلماـ مالك قاؿ: ال يرتدؼ، إال إذا

الكالـ متصالن. كقاؿ الشافعي كأٛتد: ال يرتدؼ، كإف كاف الكالـ متصالن، فا١تختلعة ال 

 يلحقها طالؽ ْتاؿ.

سواء أكاف ا٠تلع فسخان أـ طالقان،  ال رجعة ُب رأم أكثر العلماء على ا١تختلعة ُب العدة، .ٚ

عة فهي ٖتت كإمنا يكوف فداء إذا خرجت بو عن قبضة الرجل كسلطانو، كإذا كانت لو الرج

 حكمو، كألف القصد إزالة الضرر عن ا١ترأة، فلو جاز ارٕتاعها لعاد الضرر.

كحكي عن الزىرم كسعيد بن ا١تسيب أهنما قاال: الزكج با٠تيار بُت إمساؾ العوض 

كأٚتع أكثر العلماء على أف للرجل أف يتزكج ا١تختلعة  كال رجعة لو، كبُت رده كلو الرجعة.

 اؿ بعض ا١تتأخرين: ال يتزكجها ىو كال غَته ُب العدة.برضاىا ُب عدهتا. كق

 إذا ادعت الزكجة خلعان، فأنكره الزكج كال بيقنة لو،  االختالؼ ُب ا٠تلع أك عوضو: .ٛ

 صّدؽ بيمينو، إذ األصل بقاء النكاح كعدـ ا٠تلع، كالبينة عند الشافعية: شهادة 

 رجلُت.
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ف على الزكجة مهر ا١تثل؛ ألنو ا١ترّد كقاؿ الشافعي: يتحالفاف كما ُب البيع، كيكو 

 عند االختالؼ، ألف اختالفهما يشبو اختالؼ ا١تتبايعُت.

إذا ادعت الزكجة خلعان، فأنكره الزكج كال بيقنة لو، صّدؽ  االختالؼ ُب ا٠تلع أك عوضو: .ٜ

  بيمينو، إذ األصل بقاء النكاح كعدـ ا٠تلع، كالبينة عند الشافعية: شهادة رجلُت.

 الزواج في القانون انحاللب.

 اقسا  انحالل الزواج .0

اما ُب القانوف ال يًتتب عن الطريقة الطالؽ كما بينت ُب الفقو اإلسالـ تفصيال. 

 :ٔٚفييما يلي  ٖٛكلكن بذكر اسباب عامة عن الطالؽ ُب ثالثة اقساـ كما صدر ُب فصل 

 بسبب موت احد الزكجُت . أ

 الطالؽ . ب

كبعد  ٕٚالؽ ُب اماـ جلسة قضائية فقط.بأف يعمل الط ٔا١تادة  ٜٖيذكر ُب فصل 

 الطالؽ من امر شخصي بُت الزكجُت.  سعي ٤تكمة اليت يعلقو صلحا بُت الزكجُت. كلو كاف
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لكن حيتاج اىل تداخل بينهم من اٟتكومة  ليتجنبهما من االجرءات اليت حسبما يشاء 

 ٦تكن من جهة الزكج ك ٖتقق اٟتكم.

 قرار القاضي. . ت

 اسباب الطالؽ

 ٜمن قانوف اٟتكومي رقم  ٜٔمع بيانو ك تصرح ُب الفصل  ٕمادة  ٜٖر فصل مصد

 : ٖٚ, يذكلر بأف طلب اللطالؽ فيمايليٜ٘ٚٔعاـ 

على اٟتوايل بأف احد الزكجُت قد خيانة اك بالسكَت ك القمَت كغَت ذلك اليت يصعب  . أ

 لقابل الشفاء.

ذف كجو األخر كبعدـ على التواىل بدكف ا ُتاحد الزكجُت يًتكاف األخر ما داـ عام . ب

سباب الصحيحة اك ٟتالة األخر عن خارج استطاعو اف يوجو بعد عامُت حيسب بدأ الا

ا١تطلوب ترؾ البيت, كيقبل الطلبة حُت ا١تطلوب اف يقوؿ اك يهدم صفة اليت ال يريد اف 

 يرجع اىل بيتهما.

نة ُب بيت على اٟتواىل بُت الزكجُت نزاعا اك اإلختالؼ كعدـ الرجاء ليسكن بالسكي . ت

كاحد يقدر على قبولو اذا كانت بينة عند احملكمة الشريعة عن األسباب اليت يفرقهما 

 كبعد تسميع األحواؿ من اىلهما مع األقاريب بُت الزكجُت.
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قوبة الثقالة بعد عقد النكاح, ( عاـ اك الع٘الزكج عقوبة ما داـ ٜتسة ) احد كجد على . ث

ل, كفى الطالب اف يعطى نقلة قضاء القاضي حصاؿ قضاء القاضي طالقا مثل الدليفلي

 الذم يقطعو مع البينة اف ذلك الفتول ذك القوة اٟتكم الثابت.

على الطوؿ طلب الطالؽ على الطالب اك ا١تطلوب بأسس الًتجيح ا١تضارة اليت يقبلو,  . ج

 فاحملكمة الشريعة سيأذف الزكجُت للفراؽ ليس ُب بيت كاحد.

 امراض كمل يستطيع اف حيقق كجوبو كالزكج اك الزكجة.كجد على احد الزكجُت عيوب اك  . ح

 ككانت بُت احد الزكجُت اإلختالؼ ك جداؿ مستمرا كلن يأمل ٟتياة سكينة  . خ

 طريقة الطالؽ

ُب  ٜ٘ٚٔعاـ  ُٜب القانوف ك قانوف اٟتكومي رقم  ٔٗ-ٜٖٔتصدر على فصل 

 :ٗٚيبُت بأف الطالؽ قسمُت يعٌت  ٖٙ-ٗٔفصل 

 الطالؽ .ٔ

عاـ  ٜالذم يريد اف يطلق زكجتو يًتتب ُب قانوف اٟتكمي رقم  اما كيفية الزكج

 :  ٛٔ-ُٗٔب فصل ٜ٘ٚٔ
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قد نكح الزكج الذم يريد اف يطلق زكجتو نكاحا بطريقة دين اإلسالـ,  كيقدـ  . أ

الرسالة على ٤تكمة الدينية اليت كانت ُب مسكنو, ك٦تلوء عن ا٠تبار بأنو اف يطلق 

الدينية ٞتلسة قضائية لو. ىنا, حيـز باف  زكجتو مع اسبابو كيطلب على ٤تكمة

االخبار البد اف يعمل بكتابة كيوجو بو ليس من رسالة الطلبة كلكن رسالة 

األخبارية. كبعد ذلك يوجد الطالؽ اماـ احملكمة فالرئيس احملكمة عقد اإلتفاقية 

 على رسالة البيينة عن الطالؽ.

الطالؽ كرأل احملكمة بأهنما يتعلق كبعد كجود البيانة من الزكج كالزكجة مع اسباب  . ب

بو كمل يصلح بينو ُب بيت كاحد فيقرر احملكمة الداء جلسة القضائية لشهادة 

 الطالؽ.

بعد ٖتقق ك رؤية عن أسباب الطالؽ ك يصلح بينهما كمل ينجح. ٍب يشهد اطالقو  . ت

 على زكجتو اماـ اٞتلسة

 يرسلو اىل موظف فيمنح رئيس احملكمة الرسالة ا٠تبارية عن ذلك الطالؽ, ٍب . ث

 التسجيل الذم يسكن فيو للتسجيل الطالؽ.

 فالطالؽ ٤تسوب من اكؿ الطالؽ الذم حيقق اماـ جلسة القضائية. . ج

 

 

 



57 
 

 
 

 طلب الطالؽ

طلب الطالؽ ىو الفراؽ بُت الزكجُت اك الطالؽ من جهة الزكجة اىل احملكمة الدينية. 

اما سوبكيت يقوؿ اف اصطالح  ٘ٚبو.ٍب ا١تطلوب )الزكج( يوفقو حىت يقبل باحملكمة الدينية 

ٍب ُب   ٙٚالنكاح. الطالؽ ىو يبطل النكاح بقضاء القاضي  اك الطلبة من احد الوجهُت ُب

كُب ٣تموعة األحكاـ اإلسالمي فصل  ٚٚالقاموس احكاـ الطالؽ ىو الفراؽ من الرغبة الزكج.

 ٛٚالؽ.بأف انقطاع النكاح يسبب الطالؽ اما من جهة الطالؽ اك الطلب الط ٗٔٔ

غَته باصطالح اٞتديد. اإلصطالح  ٜٜٛٔعاـ  ٚكعند قانوف احملكمة الدينية رقم 

هبذااصطالح  ٜٚالذم يستعمل للطالب يسمى ب"الطالؽ" ك لطبتو يسمى ب "طلب الطالؽ".

 اٞتديد ىنا التصريح لشكل حل ا١تسئلة بأسس قضاء القاضي متفق ْتكم اإلسالمية.

 ( بأف :ٔاية ) ٕٖٔمي ُب فصل كالفصل ُب ٣تموعة األحكاـ اإلسال
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"يوجو طلب الطالؽ من الزكجة اك توكيلها على احملكمة الدينية ُب ميداهنا يتعلق ٔتسكن الطالب 

 اال اهنا قد تركت مسكنها مع زكجها بغَت اذف زكجو."

 اإلجراءات لتقديم الطلب الطالؽ

 اما اإلجراءات للتقدمي الطلب الطالؽ على الزكجة فيما يلي :

ية اٟتكم الذم يسكن طلب الطالؽ على الزكجة اك التوكيل عنها باحملكمة الشريعة, اك الوالوجو ي .ٔ

ًتؾ الزكجة على ا١تكاف بدكف اذف زكجها. ُب حالة ا١تطلوب يسكن ُب خارج البالد الطالب اال ب

 فالرئيسة احملكمة يعلن ذلك الطالب من التوكيل ُب ا١تدينة ذاهتا.

امدعي اليو مل يصرح اك مل يعلم كال يديو مسكنة خاصة فا١تدعي اليو ُب  اما ُب ا١تثاؿ اذا كاف .ٕ

 خارج البالد فيوجو الطلبة على ٤تكمة اليت يسكن الداعي.

ككذالك عن طلب الطالؽ بسبب ترؾ احد الزكجُت عامُت على التواىل بدكف اذف كجو األخر  .ٖ

كن الطلبة يوجو اىل احملكمة كبعدـ األسباب الصحيحة اك اٟتالة األخر عن خارج استطاعو فيم

 اليت يسكن فيو الطالب.

 النداء

فال بد النداء على شخص الذم يعلق بو. كاف مل يوجد فيمنح بطاقة الدعوة اك ا١تتساكل هبا.  . أ

 كيعمل النداء كل كقت قبل التحكيم.

 كناداه موظف اٟتجر اك موظف الذم يشار اليو من احملكمة الدينية. . ب
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ق ك قد قبل بُت كجهُت على األخر ثالثة اياـ قبل فتح جلسة كجيب النداء بطريقة الئ . ت

 القضائية. كجيب بنقل طاقة الدعوة على ا١تدعى لو.

كللنداء الذم مل يصرح عن مسكنو اك مل يوجد ببيت خاصة فيعمل النداء بالصقو بو على  . ث

يقرر احملكمة اإلعالف ُب ٤تكمة الدينية ك يعلن برسالة كاحدة اك الرسائل اك طريقة األخر اليت 

 كيعمل مرتُت ُب شهر كاحد بُت اعالف االكؿ كالثاين.

 اذا كاف ا١تدعى اليو ُب خارج البيت فالنداء على توكل احملكـو اإلندكنيسي على ذاهتا. . ج

 التحكيم

كالتحكيم ليفحص الدفاتَت الطلبة ُب احملكمة الدينية على اٟتواىل ثالثوف اياـ بعد تقبيلو من امانة  .ٔ

صيص على على طلبة الذم خارج البيت فيقرر التحكيم على اٟتواىل ستة اشهر السر. كالتخ

 ٤تاسب من تدخيل تلك الطلبة.

ككل شخص الذم يتعلق بو فيمكن اٟتاضر اىل التحكيم اكدينح اىل التوكيل بكتاب النكاح اك  .ٕ

 الرجوع ك بياف عقد النكاح اك بياف األخرل اليت حيتاج اليو.

 و ك ندأ بالئق فيقبل الطلبة اال بدكف حق اك عدـ اسباب.كاف مل حيضر ا١تدعى الي .ٖ

 كيفحص الدفاتَت عن الطلبة ُب غرفة مغرؽ.   .ٗ
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 الصلح

 فيجب على القاضي ليصلخ بينهما اما قبل التحكيم اك بعد قرار القاضي هبما. .ٔ

كاف يوجدصلحا فلم اعطاء الدعول اٞتديد باسبب خاصة قبل الصلح كقد عرؼ با١تدعي لو ُب  .ٕ

 الصلح. كقت

 كديكن احملكمة ُب صلح بينهما اف طلب ا١تستعاف اىل األخر اك اجملموعة اليت حيتاج بو. .ٖ

 القرار

 كال بد قوؿ كلمة قرار القاضي ُب ٣تلس مفتحة . أ

 كديكن قراره كاف مل حيضر ا١تدعي اليو بشرط دعوتو باسباب مالئقة . . ب

سالـ حيسب الطالؽ من قرار كيوجد الطالؽ باعقاب ٥تتلفة بُت دين اإلسالـ كاألخر. كلإل . ت

احملكمة الذم حكم رٝتي. كدين األخر حيسب الطالؽ من اكؿ ما يوجهو على ا١توظف 

 الكاتبة ُب ادارتو.
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 حكم الطالؽعاقبة 

عاـ  ٔقانوف رقم  ٔٗكل شيئ الذم حيتاج بُت الزكجُت بعد الطالؽ فيًتتب ُب فصل 

 : ٓٛفيما يلي ٜٗٚٔ

ب على حضانة اكالده كتربيتو بأمهية اكالده. كاذا كاف اما من جهة األب اك األـ جي . أ

 اإلختالؼ بينهما فاحملكمة يقرر هبما.

كصرؼ تربية اكالده َب مسئولية الزكج, اال اف مل يستطيع ٢تا فيمكن احملكمة لتقرير بأف  . ب

 تربيتهم للزكجة.

 كيباح احملكمة للزكج السابق لنفقة اٟتياة اك تقرير الوجبة للزكجة.

 الِعَدد أو حقوؽ المعتدة وواجباتها في الفقةأحكا   .6

 يتعلق با١تعتدة األحكاـ التالية :

 تحريم الخطبة . أ

ال جيوز لألجنيب خطبة ا١تعتدة صراحة، سواء أكانت مطلقة أـ متوَب عنها زكجها؛ ألف 

ا١تطلقة طالقان رجعيان ُب حكم الزكجة، فال جيوز خطبتها، كلبقاء بعض آثار الزكاج ُب ا١تطلقة 

 الثان أك بائنان أك متوَب عنها زكجها.ث
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 كال جيوز أيضان التعريض با٠تطبة ُب عدة الطالؽ، كجيوز ُب عدة الوفاة؛ لقولو تعاىل: 

                                          

                               
81

   

 

كألنو ُب عدة الطالؽ الجيوز للمعتدة ا٠تركج من منز٢تا أصالن ليالن كال هناران، كجيوز 

ور ُب للمتوَب عنها عند اٟتنفية ا٠تركج هناران، كألف إثارة العداكة بالتعريض لزكجها األكؿ يتص

 ا١تطلقة ال ا١تتوَب عنها.

 تحريم الزواج  . ب

 ال جيوز لألجنيب إٚتاعان نكاح ا١تعتدة ، لقولو تعاىل :

                                             

                   
82

 

أم ال تعقدكا عقد النكاح حىت تنقضي العدة اليت كتبها اهلل على ا١تعتدة ، كلبقاء الزكجية 

ُب الطالؽ الرجعي ، كبعض آثار الزكاج ُب الطالؽ الثالث كالبائن .كإذا تزكجت فالنكاح 

نكاحان باطالن كما لو تزكجت كىي ُب باطل، ألهنا ٦تنوعة من الزكاج ٟتق الزكج األكؿ، فكاف 

 نكاحو، كجيب أف يفرؽ بينو كبينها.

                                                           
81

ٖٕ٘القراف الكرمي ,سورة البقرة    
ٖٕ٘القراف الكرمي ,سورة البقرة  ٕٛ  
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كجيوز لصاحب العدة أف يتزكج ا١تعتدة؛ ألف اإللزاـ بالعدة إمنا شرع مراعاة ٟتق الزكج، 

فال جيوز أف دينع حقو، فالعدة ٟتفظ مائو كصيانة نسبو، كال يصاف ماؤه عن بعضو، كال 

 عدة جاز ألم شخص أف يتزكجها.حيفظ نسبو عنو، فإذا انقضت ال

كالقاعدة عند ا١تالكية: كل نكاح فسخ بعد الدخوؿ اضطراران، فال جيوز للزكج أف يتزكج 

جاز أف  ا١ترأة ُب عدهتا منو، ككل نكاح فسخ اختياران من أحد الزكجُت، حيث ٢تما ا٠تيار،

 .يتزكجها ُب عدهتا منو

  حرمة الخروج من البيت . ت

 ا١تطلقة كا١تتوَب فرقوا بُت . اٟتنفيةُب مسألة خركج ا١تعتدة من البيتللفقهاء آراء متقاربة 

حيـر على ا١تطلقة البالغة العاقلة اٟترة ا١تسلمة ا١تعتدة من زكاج صحيح  عنها، فقالوا

ا٠تركج ليالن كهناران، سواء أكاف الطالؽ بائنان أـ ثالثان أـ رجعيان، لقولو تعاىل ُب الطالؽ 

 الرجعي: 
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ٔالقراف الكرمي ,سورة اطالؽ    
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بأف تزين فتخرج إلقامة اٟتد عليها، كيرل أبو حنيفة أف الفاحشة ىي نفس ا٠تركج، 

 كقولو تعاىل: 

                                              

                                                   

               84
 

كاألمر باإلسكاف هني عن اإلخراج كا٠تركج. كأما ُب الطالؽ الثالث أك البائن، فلعمـو 

ساس اٟتاجة إىل اٟتفاظ على األنساب كعدـ اختالط ا١تياه. كأما ا١تتوَب النهي عن ا٠تركج، كم

عنها: فال ٗترج ليالن، كال بأس أف ٗترج هناران ُب حوائجها؛ ألهنا ٖتتاج إىل ا٠تركج بالنهار 

 الكتساب ما تنفقو؛ ألنو ال نفقة ٢تا من

، كال ٗترج بالليل، الزكج ا١تتوَب، بل نفقتها عليها، فتحتاج إىل ا٠تركج لتحصيل النفقة

 لعدـ اٟتاجة إىل ا٠تركج بالليل، ٓتالؼ ا١تطلَّقة، فإف نفقتها على الزكج، فال ٖتتاج إىل ا٠تركج.

كليس للمعتدة من طالؽ ثالث أك بائن أك رجعي أف ٗترج من منز٢تا الذم تعتد فيو إىل 

وز للزكج أف كال جي  إىل معتدةسفر كلو إىل حج فريضة إذا كانت معتدة من نكاح صحيح. 

 لقولو تعاىل:  ٘ٛيسافر هبا

 

 

                                                           
ٙالقراف الكرمي ,سورة الطالؽ  ٗٛ  

85
ديث الفقو اإلسالـ كادلتو )الشامل لألدلة الشرعية كاألراء ا١تذىبية كاىم النظريات الفقهية كٖتقيق األحاكىبة الزحيلي,  

ٖ٘ٗ, ج:التاسع, قالنبوية كٗترجيها  
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                       األية ....
86

 

كا١تذىب أف للزكج ضرب ا١ترأة ا١تفارقة على ا٠تركج من منزلو بال إذف، إال إف احتاجت 

كجيوز للمعتدة من  الزكج أف يستفيت ٢تا، كىو غَت عامل.إىل االستفتاء ُب حادثة، كمل يرض 

نكاح فاسد أف ٗترج؛ ألف أحكاـ العدة مرتبة على أحكاـ النكاح الصحيح. كجيوز أيضان 

 للصغَتة كاجملنونة أف ٗترج من منز٢تا إذا مل يكن ُب الفرقة رجعة،

ل الصغَت كاجملنوف، كألنو سواء أذف الزكج ٢تا أـ مل يأذف؛ إذ أف حق اهلل ُب العدة ال جيب ع 

ال كلد من الصغَتة، فلم يبق للزكج حق. كلكن جيوز للزكج منع اجملنونة من ا٠تركج حفاظان 

على مائو كٖتصينو من االختالط. كإف كانت الفرقة رجعية فال جيوز للصغَتة ا٠تركج بغَت إذف 

فلكل معتدة ا٠تركج،  الزكج؛ ألهنا زكجتو. ىذا كلو ُب حاؿ االختيار، أما ُب حاؿ الضركرة

فإف اضطرت إىل ا٠تركج من بيتها، بأف خافت سقوط منز٢تا، أك خافت على متاعها، أك ال 

ٕتد أجرة البيت الذم تستأجره ُب عدة الوفاة، فال بأس عندئذ أف ٗترج. كتنتقل ا١تعتدة 

الذم ا١تطلقة ُب البادية مع أىل الكأل ُب ٤تفة أك خيمة مع زكجها إف تضررت ُب ا١تكاف 

 طلقها فيو، كإف مل تتضرر فال تنتقل من مكاهنا.

كأجاز ا١تالكية كاٟتنابلة للمعتدة ا٠تركج لضركرة أك عذر، كأف خافت ىدمان أك غرقان 

 أيضان  أك نح كما قرر اٟتنفية، كأجازكاكأف خافت  أكعدكان أك لصوصان أك غالء كرائها أك حنوه،  

                                                           
ٙالقراف الكرمي ,سورة الطالؽ  ٙٛ  



66 
 

 
 

كليس . ، سواء أكانت مطلَّقة أـ متوَب عنهاللمعتدة مطلقان ا٠تركج ُب حوائجها هناران 

للمعتدة ا١تبيت ُب غَت بيتها، كال ا٠تركج ليالن إال لضركرة؛ كال تبيت إال ُب دارىا؛ ألف الليل 

 مظنة الفساد، ٓتالؼ النهار، فإنو مظنة قضاء اٟتوائج كا١تعاش، كشراء ما حيتاج إليو.

اليمُت كاٟتد، ككانت ذات ِخْدر كإف كجب عليها حق ال ديكن استيفاؤه إال هبا ك

)أم سًت( بعث إليها اٟتاكم من يستوُب اٟتق منها ُب منز٢تا. كإف كانت بَػْرزَة )ىي الظاىرة 

 غَت ا١تستًتة( جاز إحضارىا الستيفائو، فإذا فرغت رجعت إىل منز٢تا.

جها، كمل جيز الشافعية للمعتدة مطلقان، سواء أكانت رجعية أـ مبتوتة أـ متوَب عنها زك 

 ا٠تركج من موضع العدة إال لعذر، لقولو تعاىل: 

                                         

                               األية ..
87 

كرأم الشافعية كاٟتنابلة أف منزؿ البدكية كبيتها من شعر كمنزؿ حضرية ُب لزـك 

فلو ارٖتل ُب أثنائها كل اٟتي انتقلت معهم للضركرة.  ٛٛا١توضع الذم مات زكجها كىي فيو،

لها ٢تا أف ترٖتل كإف ارٖتل بعض اٟتي، بقيت مع الباقُت إف كاف فيهم قوة، لكن لو ارٖتل أى

 معهم؛ ألف مفارقة األىل عسرة موحشة.
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ٔالقراف الكرمي ,سورة الطالؽ    

88
الفقو اإلسالـ كادلتو )الشامل لألدلة الشرعية كاألراء ا١تذىبية كاىم النظريات الفقهية كٖتقيقكىبة الزحيلي,    

ٖٚٗ, ج:التاسع, قاألحاديث النبوية كٗترجيها   



67 
 

 
 

 السكنى في بيت الزوجية والنفقة   . ث

ىذا حق للمرأة كاجب على الزكج، أما سكٌت ا١تعتدة أم معتدة ُب بيت الزكجية، فواجبة 

 لقولو تعاىل: 

                                         

                              
89

 

كالبيت ا١تضاؼ للمرأة ىو البيت الذم تسكنو عند الفرقة، سواء أكانت مطلقة أـ متوَب 

وز بقاء ا١تطلقة رجعيان مع الزكج ُب دار كاحدة، كلو إف قصد عنها. لكن قاؿ اٟتنفية: جي

مراجعتها أف يستمتع هبا بعد الطالؽ؛ ألف الطالؽ الرجعي ال حيـر عندىم على الراجح 

ا١تطلقة على من طلقها، كيكوف استمتاعو هبا رجعة، كلو حينئذ إذا قصد مراجعتها أف يدخل 

 عليها بال إذهنا.

فال بد من ساتر حاجز بُت الرجل كا١تطلقة، فإف   ٜٓك الثالث:أما ُب الطالؽ البائن أ

كاف ا١تسكن متسعان استقلت ا١ترأة ْتجرة فيو، كال جيوز للمطلق أف ينظر إليها كال أف يقيم 

ال جيوز ضيقان ليس فيو إال حجرة كاحدة،  ١تطمعها ُب تلك اٟتجرة. كإف كاف ا١تسكن 

 ا١تسكن، كتبقى ا١تطلقة فيو حىت تنقضي العدة؛  نكجب على الرجل ا١تطلقق أف خيرٚتللمطلق 

 

                                                           
ٔالكرمي ,سورة الطالؽ  القراف ٜٛ  
91

الفقو اإلسالـ كادلتو )الشامل لألدلة الشرعية كاألراء ا١تذىبية كاىم النظريات الفقهية كٖتقيقكىبة الزحيلي,    
ٖٔ٘, ج:التاسع, قاألحاديث النبوية كٗترجيها   
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ألف بقاء ا١ترأة ُب منزؿ الزكجية الذم كانت تسكن فيو كقت الطالؽ كاجب شرعان، كلئال تقع 

 ا٠تلوة باألجنبية.

كلكن يعد ضيق ا١تنزؿ كفسق الزكج عذران جييز ُب رأم اٟتنفية للمطلقة أك ا١تتوَب عنها 

وضع الذم تنتقل إليو ُب عدة الطالؽ إىل الزكج، كأما ُب عدة ا٠تركج من البيت، كتعيُت ا١ت

الوفاة فإف التعيُت يكوف إليها؛ ألهنا ىي صاحبة الرأم ا١تطلق ُب أمر السكٌت، حىت إف أجرة 

ككذلك يعد إيذاؤىا اٞتَتاف عذران عند اٟتنابلة يبيح انتقا٢تا  ا١تنزؿ إف كاف بأجر تكوف عليها.

 لدار أخرل.

عتدة إىل صحن الدار اليت فيها منازؿ األجانب عنها، ألنو كا٠تركج إىل كال ٗترج ا١ت

الشارع. فإف مل يكن ُب الدار منازؿ لألجانب، بل بيوت أك غرؼ، جاز ٢تا ا٠تركج إىل 

 صحن الدار، كال تصَت بو خارجة عن الدار، ك٢تا أف تبيت ُب أم غرفة شاءت منها.

ٓتلوة كلو بدخوؿ دار ىي فيها،  ٜٔة كزكج،أف الرجل إذا عاشر ا١تعتد كذكر الشافعية

ُب عدة أقراء أك أشهر،  كطء ٢تا كنـو كلو ُب الليل فقط كأكل كحنو ذلك، بال كطء ٢تا،

ال حرمة لفاألصح أهنا إف كانت بائنان انقضت عدهتا ٔتا ذكر؛ ألف ٥تالطتها ٤ترَّمة ككطؤىا زنا 

ال يًتتب على الزنا حنو ذلك، بال كطء ٢تا ك لو، كال أثر للحراـ ُب اٟتكم الشرعي، كا١تزين هبا 

 حكم شرعي من أحكاـ الزكاج، كأما إف كانت رجعية، فال تنقضي عدهتا؛ ألف الشبهة 
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 قائمة؛ ألف العدة لرباءة الرحم كىي مشغولة. لكن ال يضر دخوؿ دار ىي فيها بال خلوة.

 فواجبة على الزكج حسب التفصيل اآلٌب: كأما نفقة ا١تعتدة

نت ا١تعتدة مطلقة طالقان رجعيان: كجبت ٢تا النفقة بأنواعها ا١تختلفة من طعاـ إف كا .ٔ

 ككسوة كسكٌت، باالتفاؽ؛ ألف ا١تعتدة تعد زكجة ما دامت ُب العدة.

فإف كانت حامالن،كجبت ٢تا النفقة بأنواعها  كإف كانت معتدة من طالؽ بائن: .ٕ

 ا١تختلفة باالتفاؽ، لقولو تعاىل: 
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 ان عند اٟتنفية، كإف كانت غَت حامل: كجبت ٢تا النفقة بأنواعها أيض
 كال ٕتب ٢تا النفقة ُب رأم اٟتنابلة؛  بسب احتباسها ُب العدة ٟتق الزكج.ٖٜ

 ألف فاطمة بنت قيس طلَّقها زكجها البتة، فلم جيعل ٢تا رسوؿ اهلل صّلى اهلل 

إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان كسلم نفقة كال سكٌت، كإمنا قاؿ: عليو 

 94لزوجها عليها الرجعة.
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 كٕتب ٢تا السكٌت فقط ُب رأم ا١تالكية كالشافعية، لقولو تعاىل:

                                    

فإنو أكجب ٢تا السكٌت مطلقان، سواء أكانت حامالن أـ غَت حامل. كال ٕتب ٢تا 

 ـو قولو تعاىل: نفقة الطعاـ كالكسوة ١تفه

                           

 ٜ٘فدؿ ٔتفهومو على عدـ كجوب النفقة لغَت اٟتامل.

كإف كانت معتدة من كفاة: فال نفقة ٢تا باالتفاؽ، النتهاء الزكجية با١توت، لكن أكجب  .ٖ

اف ا١تسكن ٦تلوكان للزكج، أك مستأَجران كدفع أجرتو قبل ٢تا ا١تالكية السكٌت مدة العدة إذا ك

 الوفاة، كإال فال.

كإف كانت معتدة من زكاج فاسد أك شبهة: فال نفقة ٢تا عند اٞتمهور، إذ ال نفقة ٢تا ُب  .ٗ

 الزكاج الفاسد، فال نفقة ٢تا ُب أثناء العدة منو.

 ا ٤تتبسة كأكجب ا١تالكية ٢تا إف كانت حامالن النفقة على الواطئ؛ ألهن

 بسببو، فإف كانت غَت حامل أك فسخ نكاحها بلعاف، فيجب ٢تا السكٌت فقط ُب 

 احملل الذم كانت فيو.
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 اإلحداد أك اٟتداد  .٘

كاصطالحان: ترؾ الطيب كالزينة  ٜٙاإلحداد أك اٟتداد ُب اللغة: االمتناع من الزينة،

مانع من ٕتميل فراش كالكحل كالدىن ا١تطيب كغَت ا١تطيب. كىو خاص بالبدف، فال 

 كبساط كستور، كأثاث بيت كجلوس امرأة على حرير.

كيشمل اٟتداد عند اٞتمهور كل زكجة بنكاح صحيح، صغَتة أك كبَتة، أك 

٣تنونة ، مسلمة أك كتابية، ككذا األمة الزكجة ُب رأم اٟتنابلة، كال جيب اإلحداد على 

ات، كأما الصغَتة كالذمية فألف غَت اإلماء ُب رأم ا١تالكية كالشافعية؛ ألهنن لسن زكج

ا١تكلفة تساكم ا١تكلفة ُب اجتناب احملرمات كا٠تمر كالزنا، كإمنا يفًتقاف ُب اإلٍب، 

 فكذلك اإلحداد، كألف حقوؽ الذمية ُب النكاح كحقوؽ ا١تسلمة، فكذلك فيما عليها.

ىا كاألمة اليت يطؤ  ٜٚكال إحداد على غَت الزكجات كأـ الولد إذا مات سيدىا،

سيدىا، كا١توطوءة بشبهة كا١تزين هبا كا١تنكوحة نكاحان فاسدان؛ ألف نص اٟتديث 

 السابق خص اٟتداد بالزكاج، كألف ذات النكاح الفاسد ليست زكجة على اٟتقيقة.

 كاإلحداد كاجب شرعان على الزكجات. كاتفق الفقهاء على عدـ كجوب اٟتداد على
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أف تتزين لزكجها، كتستشرؼ لو لَتغب فيها  الرجعية؛ ألهنا ُب حكم الزكجة، ٢تا 

  كيعيدىا إىل ما كانت عليو من الزكجية.

كأكجب اٟتنفية اٟتداد أيضان على ا١تبتوتة أك ا١تطلقة طالقان بائنان؛ ألنو حق 

كمل يوجبو  ٜٛ.الشرع، كإظهاران للتأسف على فوات نعمة الزكاج، كا١تتوَب عنها

ف الزكج آذاىا بالطالؽ البائن، فال تلـز اٞتمهور عليها، كإمنا يستحب فقط؛ أل

بإظهار اٟتزف كاألسف على فراقو، كألهنا معتدة من طالؽ كالرجعية، كإمنا يستحب 

 ٢تا اٟتداد لئال تدعو الزينة إىل الفساد.

 كيكوف اإلحداد بًتؾ التجميل، كىو أف ٕتتنب ما يلي:

و كاف أسود. كأجاز الزينة ْتلي كلو خاًب من ذىب أك فضة، أك حرير مطلقان كل .ٔ

بعض الشافعية كابن حجر التحلي بالذىب كالفضة، كأجاز اٟتنابلة لبس اٟترير 

 األبيض؛ ألنو مألوؼ.

الطيب ُب البدف كاالمتشاط، ال ُب الثياب، ١تا فيو من الًتفو كاجتذاب األنظار،  .ٕ

فيو الدىن ا١تطيب كغَت ا١تطيب؛ ألف  كمنعها ا١تالكية من االٕتار ُب الطيب كعملو.

 زينة الشعر، كال خيلو الدىن عن نوع طيب.

الكحل، ١تا فيو من زينة العُت. كأجاز فقهاء ا١تذاىب كلهم الكحل لضركرة أك  .ٖ

 حاجة ليالن ال هناران.
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اٟتناء ككل أنواع ا٠تضاب كالصباغ، ١تا ركت أـ سلمة أف النيب صّلى اهلل عليو كسلم  .ٗ

 هنى ا١تعتدة أف ٗتتضب، كما سيأٌب.

 ا١تطيب كا١تصبوغ باألٛتر أك األصفر. لبس الثوب .٘

الكحل كلو  ٜٜكيباح ٢تا لبس األسود ُب ا١تذاىب األربعة. كمل جيز الظاىرية 

لضركة، كال األسود؛ ألنو كاألٛتر كاألصفر، كمل جيز ا١تالكية لبس األسود إذا كاف 

. صابوف كيباح ٢تا عند اٞتمهور دخوؿ اٟتماـ ا١تنزيل كغسل الرأس بال يتزين بو ُب قـو

ك٢تا قص األظافر كنتف إبط  كحنوه، كمل جيز ا١تالكية ٢تا دخوؿ اٟتماـ إال لضركرة.

 كحلق عانة )استحداد( كإتباع دـ اٟتيض بطيب.

فإف تركت ا١تتوَب عنها اٟتداد عصت اهلل تعاىل إف علمت حرمة الًتؾ، كيعصي 

عدهتا ٔتضي الزماف مع  كيل الصغَتة كاجملنونة ُب رأم غَت اٟتنفية إف مل دينعها، كتنقضي

 العصياف، كما لو فارقت ا١تنزؿ.

 ٓٓٔبوت نسب الولد ا١تولود ُب العدة ث .ٙ

يثبت نسب كلد ا١تطلَّقة الرجعية من الزكج ُب رأم اٟتنفية إذا جاءت بالولد 

لسنتُت أك أكثر، كلو طالت ا١تدة، الحتماؿ امتداد طهرىا، كعلوقها ُب العدة، ما مل تقر 

 انت ا١تدة ٖتتملو.بانقضاء عدهتا، كك
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كيثبت نسب كلد ا١تبتوتة بال دعول، ما مل تقر بانقضاء العدة إذا جاءت بو 

ألقل من سنتُت؛ ألنو حيتمل أف يكوف الولد قائمان كقت الطالؽ، كاٟتمل عندىم ال 

يبقى أكثر من سنتُت. فإف جاءت بو لتماـ سنتُت من يـو الفرقة، مل يثبت نسبو من 

د الطالؽ، فال يكوف منو؛ ألف كطأىا حراـ، إال أف يدعيو الزكج؛ الزكج؛ ألنو حادث بع

كيثبت نسب الولد ا١تتوَب عنها زكجها،  ألنو التزمو، كلو كجو بأف كطئها بشبهة ُب العدة.

 كلو غَت مدخوؿ هبا، إذا مل تقر بانقضاء عدهتا، ما بُت الوفاة كبُت سنتُت.

ضاء عدهتا، ٍب جاءت بولد ألقل كإذا اعًتفت ا١تعتدة مطلقان )أم معتدة( بانق

من ستة أشهر من كقت اإلقرار، ثبت نسبو، لظهور كذهبا بيقُت، فبطل اإلقرار. كإف 

جاءت بو لستة أشهر فأكثر، مل يثبت نسبو؛ ألنو علم باإلقرار أنو حدث بعده؛ ألهنا 

 كتنطبق ىذه األحكاـ ُب أمينة ُب اإلخبار، كقوؿ األمُت مقبوؿ إال إذا ٖتقق كذبو.

ا١تذاىب األخرل، ٔتالحظة أف أقصى مدة اٟتمل عند الشافعية كاٟتنابلة أربع سنُت، 

 كعند ا١تالكية: ٜتس سنُت.

  ٔٓٔثبوت اإلرث ُب العدة .ٚ

إذا مات أحد الزكجُت قبل انقضاء عدة ا١تطلقة طالقان رجعيان، كرثو اآلخر ال 

 ة؛ لبقاء الزكجيةأـ ُب حاؿ الصحاآلخر كرث خالؼ، سواء أكاف الطالؽ ُب حاؿ ا١ترض
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فإف كاف الطالؽ بائنان أك ثالثان ُب  حكمان، فتكوف سببان الستحقاؽ اإلرث من اٞتانبُت.

كإف كاف الطالؽ بائنان أك  حاؿ الصحة، فمات أحد الزكجُت ُب العدة مل يرثو اآلخر.

فإف كاف برضاىا ال ترث باإلٚتاع، كإف كاف بغَت رضاىا فإهنا  ثالثان ُب حاؿ ا١ترض،

رث من زكجها عند اٞتمهور عمالن ٔتا ركم عن ٚتاعة من الصحابة مثل عمر كعثماف ت

كعلي كعائشة كأيب بن كعب، كمعاملة للمطّلق بنقيض مقصوده، كىذا ىو طالؽ الفرار، 

كقد تقدـ بيانو. كال ترث عند الشافعية، لزكاؿ النكاح باإلبانة أك الثالث، فال يثبت 

 اإلرث.

 ٟتوؽ الطالؽ ُب العدة  .ٛ

إف طلق الرجل زكجتو طلقة فقط، فاعتدت منو، ٍب طلقها طلقة ثانية كثالثة، فيلحقها 

 ٕٓٔالطالؽ إىل انقضاء العدة. كقد سبق بيانو ُب ْتث الطالؽ الرجعي كالبائن.

 قانونأحكا  الِعَدد أو حقوؽ المعتدة وواجباتها في ال (6

  ٔفصل  ٜٗٚٔعاـ  ُٔب قانوف رقم 

 : ٖٓٔعقوبات الفراؽ بسبب الطالؽ فيما يليلفصل يبينن عن ىذا ا
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جيباف على الزكج كالزكجة اف ديرض تربية اكالدمها بأسس احتياج األكالد على امهيتهم,  . أ
 كاف مل يصلح ُب حضنتهم فيقرر احملكمة عنها.

يسئل الزكج كاألب على كل مصارؼ اكالدىم من التمريض كتربية اليت حيتاج اليو. كاف  . ب
 يستطع افعلو فيمنح احملكمة لتعاكف بو. مل

 كديكن ٔتنح احملكمة لزكج سابق لتصريف اٟتياة اك تقرير الواجبات لزكجة سابقة. . ت

 ٜ٘ٚٔعاـ   ٜقانوف رقم ُب 

 ٕا١تادة  ٕٗيذكر ُب فصل 

 :ي"على اٟتواىل من طلب الطالؽ على طلبة ا١تدعي لو اك ا١تدعي اليو, فيمكن القاض

 

 منت على الزكجيقرر نفقة اليت يتض . أ

 كيقرر األحواؿ اليت يعلق بتضمن التمريض كالًتبية اكالدىم. . ب

 ٗٓٔكيقرر األحواؿ اليت حيتاج على ٘تريض كل ما حيقق هبما اك احدين. . ت

 
 : ٘ٓٔفيما يلي ٓٛفصل  ُب ٣تموعة أحكاـ االسالمي

 الزكج ىو مرشد لزكجتو ك بيتو, كلكن عن األحواؿ ا١تهمات ديكن  قريرىا ٚتعا .ٔ

 الزكج ليحمى زكجتو ك دينح كل من اٟتاجات اٟتياة البيت ْتسب ما قدرتو.كجب على  .ٕ

كال بد على الزكج اف يعطى معلومات الدينية لزكجتو ك فرصة لتعليم ا١تعلومات اليت ينفع  .ٖ
 للدين كالدكلة

 ْتسب ما حصيلتو ُب ا١تاؿ, يتضمن الزكج ُب : .ٗ
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 النفقة كالكسوة كا١تبيت للزكجة . أ

 اء بالتمريض كمصرؼ العالج للزكجة كاألكالدمصرؼ البيت ك اإلعتن . ب

 مصرؼ الًتبية لألكالد . ت

مادة )أ( ك )ب( سابق فجرل بعد ٘تكُت  ٗكالوجوب الزكج على الزكجة كما ذكر ُب فصل  .٘
 تاـ من زكجتو

مادة )أ( ك  ٗفيمكن الزكجة السترباء زكجتها من الواجبات علي نفسو كما ذكر ُب فصل  .ٙ
 )ب(

 ٘قط كاجبات الزكج كما سبق ُب فصل اذا كاف الزكج نشوزا فس .ٚ

 ٙٓٔيذكر بأف : ٔٛكُب القسم الرابع عن البينة ا١تسكن فصل 

 كجب على الزكج اف جيهز ا١تسكن لزكجتو كاكالده اك زكجة سابقة ماداـ العدة .ٔ

 ا١تسكن ىو بيت الئق للزكجة ماداـ النكاح اك ُب عدة الطالؽ اك عدكة الوفاة .ٕ

كالد من الضركرات حىت يأمن كمطمئن. كظيفة ا١تسكن ىو  جهز ا١تسكن لتفادل الزكجة  كاأل .ٖ
 كاحملزف ا١تاؿ من ا١تلك كينظاـ أالت البيت

كجب على الزكج اف يكمل مسكنو ْتسب ما قدرتو ك األحواؿ كالبيئة مسكنو اما من االت  .ٗ
 اليومية كالوسائل ككل ما يسند بو

 :  ٚٓٔيبُت عن كاجبات الزكج فيما يلي ٖٛكُب القسم السادس فصل 

( اال ٔمادة ) ٖٛيعتقد نشوز الزكجة ْتسب ما ٥تالتها من الواجبات مكا ذكر ُب فصل  .ٔ
 باسباب الصحيحة
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( حرؼ )أ( ك )ب( ال ٗمادة ) ٓٛماداـ نشوز الزكجة فالواجبات الزكج لزكجتو ُب فصل  .ٕ
 جيرء اال الواجبات ألكالده

قرار عن نشوز زكجتو اك ال جيرء بعد ال نشوز ٢تا .كال ٕكاجبات الزكج كما ذكر ُب مادة  .ٖ
 فالبد ْتسب ما دليل قطعي.

 مبادئ عامة في النفقات  . ث

 معٌت النفقة كأسباهبا . أ

كٚتعها  ُٛٓٔب ا٠تَت.كىو اإلخراج، كال يستعمل إال  النفقة مشتقة من اإلنفاؽ

الدراىم من األمواؿ. كشرعان:  اإلنساف على عيالو. كىي ُب األصلما ينفقو  نفقات. كىي لغة

. كعرفان ىي الطعاـ. كالطعاـ: يشمل ا٠تبز  نو من الطعاـ كالكسوة كالسكٌتمن ديو  ىي كفاية

كاألُدـ كالشرب. كالكسوة: السًتة كالغطاء. كالسكٌت: تشمل البيت كمتاعو كمرافقو من ٙتن 

 ا١تاء كدىن ا١تصباح كآلة التنظيف كا٠تدمة كحنوىا ْتسب العرؼ.

 : النفقة قسمافك 

 نفسو إذا قدر عليها، كعليو أف يقدمها على نفقة غَته، نفقة ٕتب لإلنساف على   (ٔ

 أم ٔتن ٕتب عليك نفقتو. "ابدأ بنفسك، ٍب ٔتن تعوؿ"لقولو صّلى اهلل عليو كسلم : 

 كنفقة ٕتب على اإلنساف لغَته. كأسباب كجوبو ثالثة: الزكجية، كالقرابة ا٠تاصة،  (ٕ

 كا١تِْلك.
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  اٟتقوؽ الواجبة بالزكجية . ب

اـ، كاإلداـ، كالكسوة، كآلة التنظيف، كمتاع البيت، كالسكٌت، الطع كىي سبعة

كخادـ إف كانت الزكجة ٦تن ٗتدـ. كسأبُت ُب ا١تبحث األكؿ كل كاجب من ىذه 

 ٜٓٔالواجبات.

 دأ كفاية النفقة للقريب كالزكجة مب . ت

على أف نفقة األقارب كالزكجات ٕتب بقدر الكفاية من ا٠تبز كاألدـ  اتفق الفقهاء

السكن على حسب حاؿ ا١تنفق كبقدر العادة أك عوائد البالد؛ ألهنا كجبت كالكسوة ك 

للحاجة، كاٟتاجة تندفع بالكفاية، كنفقة الزكجة، كقد قاؿ النيب صّلى اهلل عليو كسلم ٢تند: 

فقدر نفقتها كنفقة كلدىا بالكفاية. فإف احتاج « خذم ما يكفيك ككلدؾ با١تعركؼ»

 ا١تنفق إخدامو؛ ألنو من ٘تاـ كفايتو. القريب أك الزكجة إىل خادـ فعلى

 شروط وجوب النفقة 

 ٓٔٔ: يشًتط لوجوب اإلنفاؽ على القريب ثالثة شركط

أك الكرب  أف يكوف القريب فقَتان ال ماؿ لو كال قدرة لو على الكسب لعدـ البلوغ  .أكالن 

 على  فتجب قدرة أك اٞتنوف أك الزمانة ا١ترضية، كيستثٌت األبواف فتجب ٢تما النفقة كلو مع ال
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الكسب بالصحة كالقوة. فإف كاف القريب موسران ٔتاؿ أك كسب يستغٍت بو غَت الوالدين، فال نفقة 

لو؛ ألهنا ٕتب على سبيل ا١تواساة، كا١توسر مستغن عن ا١تواساة. كالراجح عند ا١تالكية أف النفقة 

 للوالدين على الولد ال ٕتب إذا قدر على الكسب كتركاه.

أف يكوف ا١تلـز بالنفقة موسران مالكان نفقة فاضلة عن نفسو إما من مالو كإما من   .ثانيان 

كسبو، فيلـز القادر على التكسب أف يعمل لإلنفاؽ على قريبو الفقَت. كيستثٌت األب، فنفقة 

أكالد ق كاجبة عليو كلو كاف معسران. ككذلك الزكج، فنفقة زكجتو كاجبة عليو كلو كاف معسران. 

 لكية: ال جيب على الولد ا١تعسر تكسب لينفق على كالديو كلو قدر على التكسب.كقاؿ ا١تا

 سقوط النفقة  . ث

 النفقة إما للزكجة كإما لألقارب، فمىت تسقط كل كاحدة منها؟

 :ٔٔٔسقوط نفقة الزكجة: تسقط نفقة الزكجة ُب اٟتاالت التالية  

ية ٔتضي ا١تدة بعد مضي الزماف من غَت فرض القاضي أك الًتاضي: فتسقط عند اٟتنف ( أ

، كال تسقط الوجوب قبل صَتكرهتا دينان ُب الذمة، كال تسقط ٔتضي ا١تدة بعد القضاء بو، 

مة. وتصَت دينان. كاٟتاالت األخرل تسقط فيها النفقة بعد صَتكرهتا دينان ُب الذٔتضي ا١تدة ب

 على زكجها ال تسقط النفقة ٔتضي الزماف، كترجع الزكجة  كقاؿ ا١تالكية كباقي ا١تذاىب
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بالنفقة ا١تتجمدة، كىذا ٓتالؼ نفقة األقارب، فإهنا تسقط ٔتضي ا١تدة؛ ألنو إذا مضى 

 زمنها استغٍت عنها.

تسقط النفقػة ا١تاضػية بػاإلبراء أك ا٢تبػة كيكػوف اإلبػراء إسػقاطان لػدين  اإلبراء من النفقة ا١تاضية ( ب

فقػة ا١تسػتقبلة؛ ألف نفقػة الزكجػة كاجب. كلكن قػاؿ اٟتنفيػة: ال يصػح اإلبػراء أك ا٢تبػة عػن الن

ٕتػػػب شػػػيئان فشػػػيئان علػػػى حسػػػب حػػػدكث الزمػػػاف، فكػػػاف اإلبػػػراء منهػػػا إسػػػقاطان لواجػػػب قبػػػل 

 الوجوب، كقبل كجود سبب الوجوب أيضان، كىو حق االحتباس.

موت أحد الزكجُت: لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة، مل يكن للمرأة أف تأخذىا من  ( ت

  يكن لورثتها أف يأخذكا نفقتها. فإف كافمالو. كلو ماتت ا١ترأة مل

الزكج أسلفها نفقتها ككسوهتا، ٍب مات قبل مضي الوقت الذم أسلفها عنو، مل ترجع كرثتو  ( ث

عليها بشيء ُب رأم أيب حنيفة كأيب يوسف. ككذا لو ماتت ىي مل يرجع الزكج ُب تركتها 

 ُب رأيهما.

٦تا أكجبو لو عقد الزكاج. كالنفقة تسقط النشوز: ىو معصية ا١ترأة لزكجها فيما لو عليها  ( ج

 ألفإٟتاقان ١تقدمات الوطء بالوطء؛ كالنفقة كلو ٔتنع ١تس بال عذر هبا، كالنفقة بنشوز ا١ترأة، 
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النفقة ىي ُب مقابلة االستمتاع، فإذا امتنعت فال نفقة للناشز. كقاؿ اٟتنفية: النفقة اليت 

 ٕٔٔ، ال ا١تستدانة ُب األصح.تسقط بالنشوز أك ا١توت ىي النفقة ا١تفركضة

فإف كجد عذر لوجود قركح قرب فرجها، أك التهابات حادة، فال تسقط نفقتها. 

 كمن األعذار: مرض يضر معو الوطء، كَعَبالة زكج، أم كرب آلتو ْتيث ال ٖتتملها الزكجة.

إذنو،  أما خركج ا١ترأة من بيت الزكج بال إذنو، أك سفرىا بال إذنو، أك إحرامها باٟتج بغَت

فهو نشوز، إال للضركرة أك العذر، كأف يشرؼ البيت على اهنداـ، أك ٗترج لبيت أبيها 

 لزيارة أك عيادة، فيعد خركجها عذران، كليس نشوزان.

كأما سفر ا١ترأة بإذف الزكج: فقد فصل فيو الشافعية فقالوا: إف كاف السفر مع 

كال يعد  تها فتسقط ُب األظهر.الزكج أك ٟتاجتو، فال تسقط نفقتها بو، كإف كاف ٟتاج

نشوزان عرفان ُب رأم الشافعية خركج ا١ترأة ُب غيبة زكجها لزيارة أقارهبا أك جَتاهنا أك عيادهتم 

 ٖٔٔأك تعزيتهم، فال تسقط نفقتها؛ ألف خركجها ال على كجو النشوز.

 ككذا قاؿ اٟتنابلة: ال نفقة ١تن سافرت بال إذف زكج ٟتاجتها، أك لنزىة، 

 لتغريب ُب حد أك تعزير، أك ٟتبس كلو ظلمان، أك  كلو رة كلو بإذف الزكج، أكأكلزيا
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صامت للكفارة أك قضاء رمضاف ككقتو متسع، أك صامت أك حجت نفالن أك نذران معينان ُب 

 كال تسقط عندىم كعند ا١تالكية لو أحرمت ْتج فرض. ٗٔٔكقتو بال إذنو.

و ظلمان يسقط النفقة، إال إذا حبسها ككافق اٟتنفية اٟتنابلة ُب أف حبس ا١ترأة كل

الزكج بدين لو، فلها النفقة ُب األصح. ككافق اٟتنفية الشافعية ُب أف اٟتج مع غَت الزكج 

 كلو فرضان، يسقط النفقة، لفوات االحتباس.

كقاؿ ا١تالكية: إف حبست ظلمان فال يسقط حقها ُب النفقة؛ ألف منعو من 

، فإف كاف بصـو كإف منع االستمتاع ليس من جهتها. ت ا١ترأة نفسها عن الزكج بالصـو

تطوع، فالصحيح لدل الشافعية أف نفقتها تسقط؛ ألهنا منعت التمكُت التاـ ٔتا ليس 

بواجب، فسقطت نفقتها كالناشزة، كإف منعت نفسها بصـو رمضاف أك بقضائو كقد ضاؽ 

 انو.كقتو، مل تسقط نفقتها؛ ألف ما استحق بالشرع ال حقَّ للزكج ُب زم

كإف منعت نفسها بصـو القضاء قبل أف يضيق كقتو، أك بصـو كفارة أك نذر ُب 

ألهنا  الذمة، سقطت نفقتها؛ ألهنا منعت حقو، كىو على ا لفور ٔتا ىو ليس فوريان. ك

 كذا تسقط نفقتها بنذر معُت بعد الزكاج إف كاف بغَت إذف الزكج. فوريان. ،   منعت حقو
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 :  إف كاف باعتكاؼ تطوع أك نذر ُب الذمة، سقطت نفقتها.كاالعتكاؼ مثل الصـو

كإف منعت ا١ترأة نفسها بالصالة: فإف كانت بالصلوات ا٠تمس، أك السنن الراتبة، 

مل تسقط نفقتها؛ ألف ما ترتب بالشرع ال حق للزكج ُب زمانو. كإف كاف بقضاء فوائت، 

 سقطت نفقتها؛ ألهنا على الًتاخي، كحقو على الفور.

قطت نفقة ا١ترأة بنشوزىا، ٍب أطاعت كعدلت عن النشوز، كالزكج حاضر، كإذا س

عادت نفقتها، لزكاؿ ا١تسقط ٢تا، ككجود التمكُت ا١تقتضي ٢تا. كإف كاف الزكج غائبان، مل 

تعد نفقتها ُب رأم الشافعية كاٟتنابلة، لعدـ ٖتقق التسليم كالتسلم، إذ ال حيصالف مع 

 فقتها بعد عدك٢تا عن النشوز كلو ُب غيبة الزكج.الغيبة. كقاؿ اٟتنفية: تعود ن

الردة: إذا ارتدت ا١ترأة، سقطت نفقتها، ٠تركجها عن اإلسالـ، كامتناع االستمتاع بسبب  ( ح

الردة. فإذا عادت إىل اإلسالـ، عادت نفقتها ٔتجرد عودىا عند الشافعية كاٟتنابلة. كالفرؽ 

لردة، كقد زالت باإلسالـ، كالناشزة سقطت بُت النشوز كالردة: أف ا١ترتدة سقطت نفقتها با

كىو ال يزكؿ بالعود إىل كالناشزة سقطت كالناشزة سقطت نفقتها با١تنع من التمكُت، 

 الطاعة، كإمنا بالتمكُت الفعلي، كال حيصل ا١تقصود ُب غيبة الزكج.
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الزكج كظلت  كل فُػْرقة جاءت من قبل ا١ترأة ٔتعصية، مثل ردهتا أك إبائها اإلسالـ إذا أسلم   ( خ

كثنية أك ٣توسية، أك ٘تكينها ابن الزكج من نفسها، ففي ىذه اٟتاالت تسقط نفقتها؛ ألهنا 

منعت االستمتاع ٔتعصية، فصارت كالناشزة، كيظل ٢تا حق السكٌت ُب بيت الزكجية؛ ألف 

 القرار فيو حق عليها، فال يسقط ٔتعصيتها.

ـ الكفاءة ككطء ابن الزكج ٢تا فإف حدثت الفرقة بغَت معصية كخيار البلوغ كعد

كال  ألهنا حسبت نفسها ْتق ٢تا أك بعذر عذرت شرعان فيو. ٘ٔٔمكرىة، فال تسقط نفقتها؛

تسقط نفقتها بفرقة جاءت من قبل الزكج مطلقان، سواء أكانت بغَت معصية، مثل الفرقة 

ثل الفرقة بتقبيلو بطالقو أك لعانو أك عّنتو أك جبو، بعد ا٠تلوة ُب رأم اٟتنفية، أك ٔتعصية م

بنت زكجتو أكإيالئو مع عدـ فيئو حىت مضت أربعة أشهر، أك إبائو اإلسالـ إذا أسلمت 

 ىي، أك ارتد ىو، فعرض عليو اإلسالـ، فلم يسلم؛ ألف ٔتعصيتو ال ُٖتـر زكجتو النفقة.

: كىي مرتدة، كمقبقلة  ٙٔٔكا٠تالصة: أف اٟتنفية قالوا: ال نفقة إلحدل عشرة امرأة 

فاسد أك ُب أثناء الزكج، كمعتدة موت، كمنكوحة بنكاح فاسد أك ُب أثناء العدة منو،  ابن

كىي الناشزة، أكموطوءة بشبهة، كصغَتة ال توطأ، كخارجة من بيت الزكج بغَت حق العدة 

 أم ال ديكنها االنتقاؿ معو أصالن  توطك٤تبوسة كلو ظلمان، كمريضة مل تزؼ إىل بيت زكجها 
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سها، لعدـ التسليم تقديران، كمغصوبة كرىان كىي من أخذىا رجل كذىب هبا، كإف مل ٘تنع نف

كحاجَّة كلو فرضان كحدىا كلو مع ٤تـر ال مع الزكج لفوات االحتباس. فإف حجت مع الزكج 

كخرج معها ألجلها، فعليو نفقة اٟتضر فقط، ال نفقة السفر كأجوره، أما لو أخرجها معو 

 فيلزمو ٚتيع نفقات السفر.

 احل القاضي في اثبات القرارمر  . ج

كظيفة ا١تهمة الرئيسية للقاضي ىي التسليم كالتفتيش كاٗتاذ القرار كا٘تاـ كل اٟتاالت  

كما يقضي عليو ٔتبدأ اٟتر ٍب ا١تعادلة ُب احملكمة بإلثبات قرار الذم يسمى بقرار القاضي. 

ا الذم يقضى عليو, لذلك, ُب ىذااألمر كاف القاضي لو صفة سلبية اك ببساطة تنتظَت قضاي

 كال يسعى سعيا لبحث اتباع األمر الذم ال يقدـ اليو.

ُب اثبات القرار, جيب فيو اإلىتماـ كاحملاكلة اىل اقصى اٟتد ٦تكن للقرار من أجل عدـ 

كجود اٟتالة اٞتديدة ٢تذه القضية, ام يعٍت كجود اإلمكاف لكل ا١تتقاضي ُب حالة فدر على 

صاؼ القانونية األخَت. كمن اجل ذلك, فإف القاضي ُب كل حالة االستئناؼ اك كسائل اإلنت

 اليت تعرض عليو جيب اف تساعد ُب ا٘تامها كٖتاكؿ اف تفعل العدالة كفقا للمبادئ العدالة.

دينع للمأسسة القضايا )ام القاضي( أف يرد فحص كٖتكيم األمر كال يرفضوف دراسة, 

 عليو بعذر عدـ الدالة عليها, اك اقل كضوحا,  كال يرفضوفنسمع كنقرر ُب الدعول ا١تعركضة 
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كلكن ملزمة للقاضي اف يفحص كيعاد٢تا. ال التزاماهتا بوصفها القضاة, ْتيث انفاذ القانوف 

كالعدالة, كالقاضي جيب استكشاؼ كصفهم قيمة القانوف كالعدالة ُب اجملتمع يعلق ٔتبادئ 

 ٚٔٔاحملكمة.

ت القرار ىي عملية صنعية القانوف من قبل بأف مرحلة اثبا,سوديكنو مرتوكوسومارأى 

ٔتهمة تنفيذ كتطبيق القانوف العاـ على قواعد القضاة اك ا١توظفُت القانونيُت الذين يكلفوف 

, كاال  ملموسة التيت جيب الوفاء هبا مع اللوائح القانونية, من اجل اف تكوف مشمولة ىذه النظـو

 ٛٔٔلموسة اليت ديكن تطبيقها.جيب اف تتكيف اللوائح القانونية للألحداث ا١ت

 ما جاء ُب كتاب عمرك ابن ا٠تطاب رضي اهلل عنو اىل ايب موسى األشعرم : 

 "كال دينعك قضاء قضيتو باألمس, ٍب راجعت فيو نفسك كىديت لرشدؾ اف ترجع اىل 

  ٜٔٔقدمي كالرجوع اىل اٟتق خَت من التمادم ُب الباطل")ركاه بيهقي( اٟتق ألف اٟتق

 انو اذا تبُت للقاضي أف اٟتكم األكؿ الذم صدر منو خطاء فإنو ينبغي عليو كجو الداللة 

 اف يرجع عنو كيقضى باٟتق الذم ظهر لو, ألف الرجوع اىل اٟتق خَت من التمادم ُب 

 الباطل.

                                                           
117

 Pasal 78 ayat (7) dan Pasal 1 Undang-Undang No 10 tentang Kekuasaan Kehakiman 
770
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كفق شرع اهلل عز كجل كاف تكوف موافقة للحق اف األصل ُب األحكاـ اف تكوف 

قض, كمن ذلك قولو عليو الصالة كالسالـ : ) من كالعدؿ, كأم حكم خيالف ذلك يرد كين

 ٕٓٔعمل عمال ليس عليو امرنا فهو رد (

اف ا١تصلحة تقضي ُب عصرنا ىذا بوجوب كجود ىيئة قضائية تراقب احكاـ القضاة 

لسببُت. األكؿ : فساد الزماف كقلة علم القضاة اذا ما قيس بالقضاة السابقُت كلو قلنا بعدـ 

احل الناس. الثاين : اصبحت العملية القضائية معقدة بعض الشيئ جواز توليتو لتعطلت مص

حىت مع كجود القوانُت.ك ذلك بسببوجود اشياء كثَتة مستحدثة مل تككن ُب عهد قضاة 

السلف, كنظاـ احملامُت كاإلجراءات الشكلية كغَتىا من األمور, فإذا تركت احكاـ القضاة دكف 

على ذلك اذ اف احتماؿ ا٠تطاء من بٍت  رقابة كتقييم فأف مفسدة عظيمة ستًتتب

االنسامنوجودبالفعل كالقضاة بشر يصيبوف كخيطئوف فعرض القضية على ٤تكمة اعلى ذات عدد 

اكرب من القضاة ذكم ا٠تَتة الواسعة ُب ٣تاؿ القضاة فيو مصلحة كاضحة تؤيدىا األدلة الشرعية 

امر يكوف فيو ٖتقيق العدالة,  كتدعمها مقاصد الشريعة بل اف مقاصد الشريعة ٖتت على كل

ٕٔٔكاليت تتحقق ُب اقرار مبدأ جواز الطعن ُب األحكاـ.
 

 

                                                           
ٕٔٓ ٕٛٓ, ص.  ٕٔ( ج ٜٖٚٔدار احياء الًتاث العريب:  شرح النوكمابو زكريا ٤تي الدين حيِت بن شرؼ النوكم, 

لصحيح مسلم بَتكت.اٟتجاج,)  
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من حيث ا١تنهجية أف البيئة ُب قضاة احملكمة الشرعية إلٗتاذ القرارات بشأف ا١تسائل 

 دراستها كاٟتكم عليها من خالؿ ا١تراحل التالية :اليت ينبغي 

 صياغة ا١تشكلة اك موضوع األمور ا١تنازعات .ٔ

صياغة ا١تشكلة اك النزاع ام مسألة ديكن اف يستدؿ من ا١تعلومات الواردة من كل من 

كا١تدعى عليهم, الواردة ُب الدعول كاجابات ا١تدعي كاجابات ا١تدعي عليهم كرد ا١تدعي ا١تدعي 

كرد على اٞتواب. ا١ترحلة اإلبتدائية من مسؤؤلية قاضي التحقيق ىذا الرد على ىذه ا١تسئلة 

 اليقُت حوؿ احداث ملموسة ا١تطالبات عليها من األطراؼ.اكتساب 

ككاف ىذا اٟتدث ا١تتنازع عليها ا١تطالبات اليت ىي ا١توضوع ُب مسألة. صياغة ا١توضوع 

عملية صنع القرار من جانب القضاة ىو ا١تفتاح ٢تذه العملية. اذا كاف ا١توضوع بالفعل ا٠تطاء ٍب 

 العملية ا١تقبلة ستكوف ايضا خاطئة.

 

 

 ٚتع البيانات عن عملية اثبات البينة .ٕ

بعد اف يضع القاضي ا١تشكلة الرئيسية, ٍب كلف لطرؼ الذم جيب عليو اثبات 

 سوؼ حيصل القاضي على اجياد الدليل كالبياف ٍب كلف لطرفكمن عملية اثبات البينة البينة. 
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انات تشكل ألجل البحث عن اٟتقائق اليت تعترب صحيحا اك اف يعترب خطاء. ىذه البي

 الوقائع كشفت باألدلة كادكات اختيار بالفعل حقيقتو.

 ٖتليل البياناتت لبحث اٟتقائق .ٖ

ٖتليل البياناتت اليت قد ًب ٕتهيزىا بالوقائع اليت سيتم معاٞتتها ا١تزيد كي يلد منو 

 توفيق . كرأل "٣تموع قانوف األحواؿ الشخصية" كما ىو مكتوب. رألقرارا دقيقة كحقيقة

ىي اف األنشطة ا١تنفذة اك شيئا من ذلك, اك األحداث اٞتارية, اك األحداث اليت  اٟتقيقة

قد ًب فعال تاما, اك اٟتدث الذم ٘تت الظواىر ُب الوقت اك ا١تساحة اك األحداث اٞتسدية 

 اك العقلية اليت حولت ُب القضاء.

 ديكن اف تكوف اٟتقائق أما حالة كائن, اك حركة اك اٟتديث اك نوعية لشيئ

موجود فعال . ديكن تشكيل الوقائع كجود كائن, اك األحداث اليت كانت موجودة فعال ُب 

الواقع, كا١تكاف كالزماف. كاٟتقيقة ٥تتلفة بالتمٍت كا٠تياؿ كالرأم من شخص ما, نظراا لطوف 

يتحدد على اساس اإلثبات. حقائق ٥تتلفة للقانوف, القانوف ىو األساس بينما اللحقيقة 

وين. القانوف شيئ عاش, بينما اٟتقيقة ىي شيئ موجود. القانوف حوؿ ىي سفر التك

اٟتقوؽ كالواجبات, بينما اٟتقيقة ىي اف حاالت اإلصابة غَت مالئمة اك ٥تالفة للقانوف. 

اكتشف القانوف اك اٟتكم من قانوف  بينما اٟتقيقة ىي شيئ موجود بينما اٟتقيقة ىي شيئ

 علموا القوانُت, بينما كجدت الوقائع من الدليل على كحكم العادات, كال بد للقضاة اف ي
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ىو كوف ىناؾ بسيطة كبعضها  توفيق,حدث باإلستماع اىل الشهود كا٠ترباء. حسب رأل 

معقد, كىناؾ ًب اكتشافها مع فقط من كصف الشهود, لكن ىناؾ ايضا اليت ديكن الثور 

 عليها مع ا١تنطق لبعض اٟتقائق.

 اكتشاؼ القانوف كتطبيقو .ٗ

د كيعتقد اٟتقيقة اف العثور على, ٍب القاضي اجياد كتطبيق  القانوف. البحث بع

عن القانوف ليس ٣ترد السعي لو قاعدة ليتم تطبيقها على احداث ملموسة. كلكن 

البحث عن القانوف الواجب التطبيق ُب حدث ملموسة. ىذا النشاط ليس سهال كما 

 يتصور.

حالة األحداث ا١تلموسة كاحملددة  للبحث عن القانوف اك حكمو لتطبيقها ُب

اليت ينبغي اف توجو اىل حكمو, كاال التشريع جيب اف تتكيف مع احداث ملموسة. اذا 

اف يعقد كجد اف اٟتدث لو القانوف, جيب اف يعقد القاضي ضد تفسَت التشريع. 

اذا كاف ديكن التفسَت ال يفعل ذلك لو بناء قانوين كما ىو موضح القاضي ضد تفسَت الت

 ُب ا١تقطع السابق.

 

 

 حكم القراراتاٗتاذ  .٘
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اذا ًب تنفيذ اكتشاؼ القانوف كتطبيق القانوف القضاة, ٍب انو ينبغي صب ذلك 

مكتوب مع اٟتكم. نتاائج اإلجراءات السابقة, القضاة الذين يسمعوف ىذه ُب شكل 

مسألة ينبغي اف تكوف صب ُب شكل كتابة دعا اٟتكم, اٟتكم كتابة بشكل ٤تددة. 

اف تؤدم اىل ادانة اكثر من حقيقة األحداث كتطبيق  مع اٟتكم ا١تتوقعة اليت ديكن

ٕٕٔعلى حنو مالئم ُب ىذه القضية.من حقيقة كاللوائح كتطبيق القوانُت القوانُت 
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 الثالث الباب

 والمناقشةالبحث  نتائج

 

 pdt.G/6872/PA.Tbn/8170عن تعيين مجليس الحاكم برقم : التصوير  . ث

ُب احملكمة الشريعة بطوباف ىو مسئلة  ,pdt.G/6872/PA.Tbn/8170قرار القاضي رقم 

. أما األحواؿ اليت بٍت ٕٙٔٓأغسطس  ٙطلب الطالؽ الذم ا١تدكف على األمانة السر ُب تاريخ 

افريل  ٓٔعلى اسس من ىذه الطلبة ىناؾ الطالب كا١تطلوب من الزكجُت الذم ينكح ُب التاريخ 

ُب  ُب ناحية سيغكاىاف مديرية الديٍتمن ىذه الطلبة ىناؾ كيسجل ُب  الكتب األمر  ٜٜٙٔ

 كمها ذك ثالثة اكالد كا١تاؿ. .IV/7772/072667طوباف ببياف عقد النكاح رقمناحية 
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حُت ُب عقد الزكجُت اهنما اإلختالؼ كالشقاؽ الذم يصعب للصلح. حىت ليس الرجاء 

ليسكن بالسكينة ُب بيت كاحد كما سبق. للغاية, يريد الطالب ليدافع عن ا١تنزؿ مع ا١تطلوب. 

 كيريد التأخَت العالقة بيتا على الطلبة ُب احملكمة الشريعة بطوباف.

كُب الطلبة, يبُت بأف الطالب يطلب على القاضي ليفخص الدفاتَت كليعدؿ ىذه ا١تسئلة ٍب 

 يعطى القضية كمايلي :

 استجاب طلبة الطالب كافة .ٔ

 اقًتار الطالؽ كاحد من ا١تطلوب على الطالب ّتملة عواض عشركف ركبية. .ٕ

 اظهار اسقاط الزكاج بُت الطالب كا١تطلوب بالطالؽ .ٖ

 اإلظهار بأف حضانة األكالد بأٝتاء الولد األكىل كالثاين على التوكيل الطالب كامو. .ٗ

يأمر ا١تطلوب ؿ أ( يدخل األكالد على التأمُت الصحة على ا١تصارؼ التسجيل كافة ب(  .٘

ارؼ مباشرة على كل ا١تؤسسة ليضمن كل من ا١تصرؼ الًتبية الرٝتي كغَت الرٝتي الذم يص

الًتبية األكالد حىت العاىل من جهة الًتبية العاىل الثاين. ج( إلعطاء ا١تصارؼ لًتبية األكالد 

اك نكاحهم قبل طلوع العمر. جيب على  ٕٔ...... ركبية كل الشهر حىت العمر ٘.ّٕتملة 

عاـ كيناسب بتضخم ا١تطلوب على الطالب نقدا ُب كل التاريخ األكىل من كل الشهر ُب ال

ُب ا١تئة كال ينقص الواجبة ا١تطلوب كاألب من األكالد الذم حيتاج على  ٓٔمايل على األقل 

 اإلحتياج كامهية األكالد.ا١تطلوب كاألب من األكالد الذم حيتاج 
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...... ركبية على الطوؿ ثالثة ٕيأمر على ا١تطلوب على النفقة للطالب كل الشهر ّتملة  .ٙ

 ياـ بعد قضاء القاضي اٟتكم الثابت.اشهر كعشركف ا

...... ركبية كل اشهر حُت  ثالثة ٘ٚيأمر على ا١تطلوب على النفقة العدة للطالب ّتملة  .ٚ

 اشهر كعشركف اياـ بعد قضاء القاضي اٟتكم الثابت

يقرر بأف ا١تاؿ معينة تتكوف من أرض كبنية الذم يقع ُب الطريق فاغليما سوديرماف قرية  .ٛ

يغكاىاف كمديرية طوباف. حُت األف يكتب باسم الطالبة ليغَت بأٝتاء تيغكيس ناحية س

 األكالد كيوكلو الطالبة حُت األكالد قبل كقت البلوغ.

استنادا اىل ا١توضوع األمور الطالب ا١تقدـ اىل رئيس احملكمة الدينية بطوباف, فيو 

 بإعطاء تعيُت القاضي التالية :طلب الطالب 

 الرئيسي :

 ي التماس الطالباف يقبل القاض .ٔ

 إعطاء طلب الطالؽ اىل الطالب  .ٕ

 اف يعُت تكلفة األمر حسب ما شرعها القانوف الوضعي. .ٖ

 الثانوم :

 ;(ex aequo et bono) رجا اف يعُت تعيُت اإلثبات العادؿ
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الورقة ا١تناقشة يبدأ بقرأة الطلبة الطالب عن :  حساب القضاء القاضى

توبا على اإلعًتاؼ كل ما يدللها كال اعًتض مع القاضي, يعطى ا١تطلوب عليو جوابا مك

عدـ الثقالة للفراؽ بالطالب. ليقول عن الدليل, يقدـ الطالب الدالئل الورقات منها 

على األسم الطالب كا١تطلوب, بياف عقد النكاح بطاقة ىوية  شخة فوتوغرافية من

اف ا١تلك مطلقا رقم بينهما, الورقة ا١تنزؿ على اإلسم ا١تطلوب كرئيس ا١تنزؿ. ك رقة بي

 كاالنتماف. ٕ٘ٓٓ. ٕٖ٘ٗ, بياف البيوع رقم ٕٛٙٛٙ

كفوؽ ذلك يقدـ الطالب شاىد كاحد ليشاىد بأنو ىو األخ الشقيق من 

الطالب. يعرفو بوجهُت عرفا تطبيقا. رأمها باف بينهم كانت اإلختالؼ كالشقاؽ مهما 

ؿ منها كتكرير ا١تطلوب اف ثانية عاـ السابق بسبب الإلختالؼ األراء كارادة ُب ا١تنز 

يرجع اىل البيت ليال ك ردؼ خلفو مرأة اجنبية. ْتسب بيانو, بأف اىلو قد يصلح بينهم 

 با١تشاكرة ا١تنزلية كلكن ال حاصل ٢تا.

 بأف بيانو, يثقل ا١تطلوب على بشهادتو بانو اليسكن ُب بيت كاحدة. 

 ك جييء ايل ىا ليجد  األصح يعٌت الفراؽ بينهما. يرجع ا١تطلوب اىل بيت كالده

 باألكالد فقط.
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 بٍت على اسس الشاىد, ال يثقل الطالب هبا كلن يقدـ اٞتواب عليو ك يطلب القضاء.

: ا١تقصود من قددية تلك الطلبة على الطالب يعٌت الطلبة مع اٟتق اٟتضانة كنفقة  عن حكمو

اضي ُب كل ا١تناقشة ليصلح ق ا ر ,يقوؿ  بانيباح  الق ٖٓٔاألكالد كا١تاؿ ا١تعي. بناء على 

 بينهما, كلكن ال حيصل.

اما ُب ا١تناققشة, قد يعطى ا١تطلوب جوابا مكتوبا على اإلعًتاؼ كل ما يدللها كال اعًتض 

 aven pur et)مع عدـ الثقالة للفراؽ بالطالب. فيعرؼ باف ىذااإلعًتاؼ اعًتافا مستديرا صافيا 

simple)ق ا ر .  ٗٚٔئل الرابطة يتكوف من الفصل على اسس حكم ا١تناقشة. كنت الدال

طالقا. اإلعًتاؼ كالدليل األكؿ كحيتاج اىل دليل األخر. حىت يتضمن  in casu ىذىقضية

 الطالب دليل كاجب.

 يعٌت ا١تنزؿ األكؿ الشاىدين بناء على اسس بُت الشاىدين جيد البياف باف ليس على احدمها 

كالشقاؽ بينهما مكررا كسببها باختالؼ األراء  ساكنا كانسجاما ٍب األف كانت اإلختالؼ 

كا١تنظور ُب مسئلة األكالد اك البيت غَته كمنها باف تكرير ا١تطلوب اف يرجع اىل البيت ليال ك 

 مهما ثالثة اشهر سابقا. كقد كا١تطلوب قدردؼ خلفو مرأة اجنبية. بُت الطالب كا١تطلوب قد فرؽ 

 يصلح كليس حاصل منو.
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دفاتَت بالقاضي ُب ا١تناقشة. كيقوم الدليل بينهما, كبالدالئل من الشاىدين. كبعد يفحص ال

 جيد البيانات منها:

 كذكا ثالثة اكالد 7772افريل  78قد نكح بينهما ُب التاريخ  .ٔ

 باف اإلختالؼ كالشقاؽ استمرارا .ٕ

ل باف اإلختالؼ حُت كالدة الولد األكؿ بسبب اإلختالؼ األراء علي تربية االكالد اك عم .ٖ

 ا١تنزؿ عاما

 باف ا١تطلوب قد عنده توٛتة ا١ترأة .ٗ

 6872قد فرؽ بينهما على البيت حُت افريل  .٘

 قد يصلح بينهما بالنصائح با١تشاكرة كال حاصل ٢تا. .ٙ

 بٍت على اسس سابق , بُت الشاىدين جيد البياف باف ليس على احدمها يعٌت ا١تنزؿ 

 قاؽ بينهما مكررا كسببها باختالؼ األكؿ ساكنا كانسجاما ٍب األف كانت اإلختالؼ كالش

 األراء  كا١تنظور ُب مسئلة األكالد اك البيت غَته كمنها كيكرير ا١تطلوب اف يرجع اىل البيت 

 ليال ك ردؼ خلفو مرأة اجنبية. بُت الطالب كا١تطلوب قد فرؽ مهما ثالثة اشهر سابقا. 

 قد حيصل بدكف سبيلكقد يصلح كليس حاصل منو. حىت جيد القاضي باف ىذه ا١تسئلة 

 "درء القاعدة الفقهية ُب الكتاب "العصبة كالنظائر"  اال الطالؽ. ككذلك قاؿ القاض

 المفاسد مقد  على جلب المصالح"
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فيجد الطريقة لتأخَت ىذه ا١تسئلة بينهما بالطالؽ. كفوؽ ذلك, علي حسب الطلبة منها 

حرؼ )ؼ( مع  77كومة رقم  فصل قد بينت باسال اٟتكم الذم استجاب لو بٍت على قانوف اٟت

باسقاط طالؽ البائن من ا١تطلوب على حرؼ )ؼ( ُب ٣تموعة األحكاـ اإلسالمي  772فصل 

 الطالب.

 تحليل قضاء القاضي على طلب الطالؽ في نفقة العدة . ج

كمن ىنا, تريد الباحثة أف ٖتلل ىذا التعيُت ا١تبحوث من جهة ناحية اٟتكم,, اكال من ناحية 

 ٍب ثانيا من ناحية القانوف : قفو اإلسالـ

 ناحية فقو اإلسال من  تحليل قضاء القاضي على طلب الطالؽ في نفقة العدة (0

القاضي ُب احملكمة الشريعة بطوباف على قضية طلب الطالؽ رقم 

8170/Pdt.G/6872/PA.Tbn سابق بالطالؽ البائن الصغرل للزكجة قضاء زكج  باسقاط

الؽ الذم ليس لو رجوع اال بعقد جديد على الزكج السابق السابقة. الطالؽ البائن ىو الط

ُب اٞتمع اٟتكم اإلسالـ. ك يأمر  ٔاية  ٜٔٔلو كانت ُب زمن العدة. كالبياف فصل 

القاضي ليحكم الزكج السابق ليصرؼ ا١تتعة كنفقة الغدة. بناء على اسس فوقو, يتبع القاضي 

 على رأم اإلماـ أبو حنيفة عن اعطاء نفقة العدة.

 اختلف الفقهاء بذالك األعطاء عن الطالؽ البائن. فالعلماء اٟتنابلة كالظاىرية ك 

 اك ا١تسكن لو كانت حامال. على اسباب باف  ور يرل ليس ٢تا اٟتقوؽ من النفقةابو ث
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جيب النفقة كا١تسكن علىاٞتزاء اٟتق الرجوع للزكج, ككذلك ليس ٢تا نفقة كمسكنا. كاٟتديث 

نت قيس اليت طلقت زكجها بطالقا ثالثا. بأف النيب ال جيعتمع اٟتقوؽ الذم ركم عن فاطمة ب

النفقة كا١تسكن معا. اال ا١ترأة العدة بسبب ٥تالفتها  كا١ترتد بعد الدخوؿ اك يغرزت الزكجة 

باحًتاـ السمي اك اإلخوة منو. فلها ا١تسكن كال النفقة. بناء على قوؿ عزكجل ُب سورة 

 : ٙالطالؽ اية 

                                               

                                           

                   123
 

 كاألمر باإلسكاف هني عن اإلخراج كا٠تركج. كأما ُب الطالؽ الثالث أك 

 البائن، فلعمـو النهي عن ا٠تركج، كمساس اٟتاجة إىل اٟتفاظ على األنساب كعدـ 

 أف ٗترج هناران ُب حوائجها؛ كأما ا١تتوَب عنها: فال ٗترج ليالن، كال بأس  اختالط ا١تياه.

 ألهنا ٖتتاج إىل ا٠تركج بالنهار الكتساب ما تنفقو؛ ألنو ال نفقة ٢تا من الزكج ا١تتوَب، 

 بل نفقتها عليها، فتحتاج إىل ا٠تركج لتحصيل النفقة، كال ٗترج بالليل، لعدـ اٟتاجة 

 تاج إىل ا٠تركج.إىل ا٠تركج بالليل، ٓتالؼ ا١تطلَّقة، فإف نفقتها على الزكج، فال ٖت
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كليس للمعتدة من طالؽ ثالث أك بائن أك رجعي أف ٗترج من منز٢تا الذم تعتد فيو إىل 

سفر كلو إىل حج فريضة إذا كانت معتدة من نكاح صحيح. كال جيوز للزكج أف يسافر هبا 

 لقولو تعاىل: 

 ال                     األية ....
124

 

 

كا١تذىب أف للزكج ضرب ا١ترأة ا١تفارقة على ا٠تركج من منزلو بال إذف، إال إف احتاجت 

كجيوز للمعتدة من  إىل االستفتاء ُب حادثة، كمل يرض الزكج أف يستفيت ٢تا، كىو غَت عامل.

كاح الصحيح. كجيوز أيضان نكاح فاسد أف ٗترج؛ ألف أحكاـ العدة مرتبة على أحكاـ الن

للصغَتة كاجملنونة أف ٗترج من منز٢تا إذا مل يكن ُب الفرقة رجعة، سواء أذف الزكج ٢تا أـ مل 

يأذف؛ إذ أف حق اهلل ُب العدة ال جيب عل الصغَت كاجملنوف، كألنو ال كلد من الصغَتة، فلم 

على مائو كٖتصينو من  يبق للزكج حق. كلكن جيوز للزكج منع اجملنونة من ا٠تركج حفاظان 

االختالط. كإف كانت الفرقة رجعية فال جيوز للصغَتة ا٠تركج بغَت إذف الزكج؛ ألهنا زكجتو. 

ا٠تركج من بيتها،  ىذا كلو ُب حاؿ االختيار، أما ُب حاؿ الضركرة فلكل معتدة ا٠تركج، ؼ

بأف  ج بغَت إذفا٠ترك  غَت إذفا٠ت إف اضطرت إىل ا٠تركج من بيتها،بأف خافت سقوط منز٢تا، 

خافت سقوط منز٢تا، أك خافت على متاعها، أك ال ٕتد أجرة البيت الذم تستأجره ُب عدة 

 تنتقل ا١تعتدة ا١تطلقة ُب البادية مع أىل الكأل ُب ٤تفة أك فيالوفاة، فال بأس عندئذ أف ٗترج. ك 
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قل من خيمة مع زكجها إف تضررت ُب ا١تكاف الذم طلقها فيو، كإف مل تتضرر فال تنت

 مكاهنا.

كأجاز ا١تالكية كاٟتنابلة للمعتدة ا٠تركج لضركرة أك عذر، كأف خافت ىدمان أك غرقان 

أكعدكان أك لصوصان أك غالء كرائها أك حنوه، كما قرر اٟتنفية، كأجازكا أيضان للمعتدة مطلقان 

بيت ُب غَت كليس للمعتدة ا١ت. ا٠تركج ُب حوائجها هناران، سواء أكانت مطلَّقة أـ متوَب عنها

بيتها، كال ا٠تركج ليالن إال لضركرة؛ كال تبيت إال ُب دارىا؛ ألف الليل مظنة الفساد، ٓتالؼ 

 النهار، فإنو مظنة قضاء اٟتوائج كا١تعاش، كشراء ما حيتاج إليو.

كإف كجب عليها حق ال ديكن استيفاؤه إال هبا كاليمُت كاٟتد، ككانت ذات ِخْدر )أم 

اكم من يستوُب اٟتق منها ُب منز٢تا. كإف كانت بَػْرزَة )ىي الظاىرة غَت سًت( بعث إليها اٟت

 ا١تستًتة( جاز إحضارىا الستيفائو، فإذا فرغت رجعت إىل منز٢تا.

كمل جيز الشافعية للمعتدة مطلقان، سواء أكانت رجعية أـ مبتوتة أـ متوَب عنها زكجها، 

 ا٠تركج من موضع العدة إال لعذر، لقولو تعاىل: 

                            

                             األية ..
125 
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نابلة أف منزؿ البدكية كبيتها من شعر كمنزؿ حضرية ُب لزـك كرأم الشافعية كاٟت

ا١توضع الذم مات زكجها كىي فيو، فلو ارٖتل ُب أثنائها كل اٟتي انتقلت معهم 

للضركرة. كإف ارٖتل بعض اٟتي، بقيت مع الباقُت إف كاف فيهم قوة، لكن لو ارٖتل 

 762.أىلها ٢تا أف ترٖتل معهم؛ ألف مفارقة األىل عسرة موحشة

 كأما نفقة ا١تعتدة فواجبة على الزكج حسب التفصيل اآلٌب:

إف كانت ا١تعتدة مطلقة طالقان رجعيان: كجبت ٢تا النفقة بأنواعها ا١تختلفة من طعاـ  .ٔ

 ككسوة كسكٌت، باالتفاؽ؛ ألف ا١تعتدة تعد زكجة ما دامت ُب العدة.

قة بأنواعها كإف كانت معتدة من طالؽ بائن: فإف كانت حامالن،كجبت ٢تا النف .ٕ

 ا١تختلفة باالتفاؽ، لقولو تعاىل: 

                                             

                          
127

 

كإف كانت غَت حامل: كجبت ٢تا النفقة بأنواعها أيضان عند اٟتنفية، بسب احتباسها ُب 

العدة ٟتق الزكج. كال ٕتب ٢تا النفقة ُب رأم اٟتنابلة؛ ألف فاطمة بنت قيس طلَّقها زكجها البتة، 

 لسكنى للمرأة إذا كان إنما النفقة وانفقة كال سكٌت، كإمنا قاؿ:  ا رسوؿ اهلل صّلى افلم جيعل ٢ت
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Abdul Aziz Azzam, & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh Munakahat, 
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كٕتب ٢تا السكٌت فقط ُب رأم ا١تالكية كالشافعية، لقولو  لزوجها عليها الرجعة.

 تعاىل:

                                    

حامل. كال ٕتب ٢تا  فإنو أكجب ٢تا السكٌت مطلقان، سواء أكانت حامالن أـ غَت

 نفقة الطعاـ كالكسوة ١تفهـو قولو تعاىل: 

                           

 فدؿ ٔتفهومو على عدـ كجوب النفقة لغَت اٟتامل.

ن كإف كانت معتدة من كفاة: فال نفقة ٢تا باالتفاؽ، النتهاء الزكجية با١توت، لك .ٔ

أكجب ٢تا ا١تالكية السكٌت مدة العدة إذا كاف ا١تسكن ٦تلوكان للزكج، أك مستأَجران 

 كدفع أجرتو قبل الوفاة، كإال فال.

كإف كانت معتدة من زكاج فاسد أك شبهة: فال نفقة ٢تا عند اٞتمهور، إذ ال نفقة  .ٕ

 ٢تا ُب الزكاج الفاسد، فال نفقة ٢تا ُب أثناء العدة منو.

 ٢تا إف كانت حامالن النفقة على الواطئ؛ ألهنا ٤تتبسة  كأكجب ا١تالكية

 بسببو، فإف كانت غَت حامل أك فسخ نكاحها بلعاف، فيجب ٢تا السكٌت فقط ُب 

 احملل الذم كانت فيو.
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بناء على اسس سابق, اما رأم اإلماـ ابو حنيفة إلعطاء النفقة للملرأة بعدة 

 نساب ٢تا ا١ترأة اليت يسكن َب بيت زكجها.طالؽ البائن. اما ٛتل اكعلى العكس , فاأل

كمن التحصيل الصحفي بالدكتوراندس ٝتش العارفُت ا١تاجستَت .ىو احد القاضي 

ُب احملكمة الشريعة بطوباف يبنب بأف ا١ترأة اليت عدة فلها النفقة كا١تسكن على اساس حدكدىا 

 اء عدهتا.افعاال. ككذلك اٟتدكد جيب عليها اف يسكن ُب بيت زكجو حىت انته

 من ناحية القانون تحليل قضاء القاضي على طلب الطالؽ في نفقة العدة (6

عن التقرير اعطاء النفقة العدة  Pdt.G/6872/PA.Tbn/8170 ىذاالقضاء القاضي رقم  

 ُٜٔب تاريخ   K/AG/6881/731  بٍت على اساس الفتول ٤تكمة العايل رقمالقاضي من 

 . ٕٚٓٓسفتمرب 

 حرؼ )ج( ُب قانوف  ٔٗحجة اعطاء نفقة العدة بأسس فصل كفيها يهدم بأف   

 حرؼ  ٣ٗٔتموعة احكاـ اإلسالمي. اما فصل  ٜٗٔمع فصل  ٜٗٚٔعاـ  ٔرقم 

 :حنالؿ الزكاج بسبب الطالؽ التايلعاقبة ايبُت بأف  ٜٗٚٔعاـ  ٔ)ج( ُب قانوف رقم 
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واجبات اك اٟتقوؽ "اف يوجب  احملكمة على زكج سابق لتصرؼ معيشة زكجتو اك يقرر ال

 لزكجة سابقة"

يهدم باف القاضي عنده اٟتقوؽ ُب اعطاء ا١تصرؼ ا١تعيشة كيقرر كما ذكرا سابقا 

الواجبة للزكجة السابقة ْتسب الطالؽ. فا١تعٌت الطالؽ بذالك الفصل معنا عاما. نصا, معٌت 

ا ديكن من جهة الطالؽ مطلق ٜٗٚٔ\ٔحرؼ )ج( ُب قانوف رقم  ٔٗٗفصل  الطالؽ ُب

 صرؼ ا١تعيشة اك الواجبة على الزكجة.تقرارة للزكج لاك طلب الطالؽ. كيربأ القاضي 

ُب اٞتمع اٟتكم  ٜٗٔبٍت على اساس كما سبق ُب الطلب الطالؽ يقول ب فصل 

 االسالمي فيما يلي :

 "اذا كاف احنالؿ الزكاج بسبب الطالؽ, فيجب على زكج سابق ؿ :

ة اما من جهة الفلوس اك كل ما حيتاج اليو اال قبل دينح ا١تتعة مالئمة لزكجتو السابق ( أ

 الدخوؿ على زكجتو

دينح نفقة كالكسوة لزكجة سابقة ُب عصر العدة اال يطلقها بطالقا بائنا اك نشوزا ال ٛتل  ( ب

 ٢تا

 كاكَب الدين من ا١تهر كلو كالنصف اذا بعد الدخوؿ ( ت
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.سنة ٕٔدينح مصارؼ اٟتضانة ألكالده قبل بلوغو من  ( ث
128 

بسبب الطالؽ عن اعطاء النفقة كا١تسكن كالكسوة حُت العدة, كيصرؼ  السابقفصل  كيبُت

ُب اٞتمع اٟتكم اإلسالـ بينا صرحيا باسقاط  717الصداؽ الدين, كيصرؼ اٟتضانة. ُب فصل 

 الطالؽ البائن فللزكج السابق ليس لو النفقة كا١تسكن كالكسوة للزكجة السابقة عند العدة. كىذا

اف رأل باف الزكجة ٢تا خقوؽ  Pdt.G/6872/PA.Tbn/8170 رقم قرارضي ُب الالفصل جيد القا

القاضى. كلكن اسقاط الواجبة عند القاضي  رارعن النفقة من الزكج السابق. ك٥تالفة الفصل بق

 اف يعطى  نفقة العدة للزكجة السابقة حُت العدة كال نشوزا عليها.

  بأف :من ٣تموعة األحكاـ اإلسالمي يبُت ٖٔٔكُب فصل 

 احنالؿ الزكاج بأسباب التالية :

 ا١توت (ٔ

 الطالؽ (ٕ

 قرار القاضي (ٖ
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ٚتع اٟتكم اإلسالمي اف معناه عاما ُب الطالؽ. اما  717اف كلمة "الطالؽ" ُب فصل 

ٚتع اٟتكم اإلسالمي يبُت باف الطالؽ ديكن من جهة الطالؽ اصال اـ الطلب  773ُب الفصل  

 فيما يلي :  7 اية 713الطالؽ. كْتدكد عاقبتو ُب فصل 

 767للزكجة ا١تطلقة جيرم اإلحداد كالعدة اال قبل الدخوؿ اك مطلقة بسبب موت زكجتها""

كانت الواجبة العدة على الزكجة السابقة بعد الطالؽ اما من جهة الطالؽ اصال اك الطلب 

حرؼ  ُب ٣تموعة األحكاـ اإلسالمي 717 الطالؽ . حُت طوؿ ُب زمن  العدة مناسبة بفصل

ب, فللزكج السابق ال بد لو اف يعطى نفقة للزكجة السابقة. كُب القضاء القاضي ُب احملكمة 

اعطاء النفقة عن القاضي ْتسب الفتول من بأن  8170Pdt.G/6872/PAالشريعة بطوباف رقم 

فيها يبُت لوكانت ىذه ا١تسئلة .  6881سفتمرب  77بتاريخ  K/AG/6881/731احملكمة العليا رقم

لطلب الطالؽ. جيب الطالب عدة لإلسترباء. ىناؾ اإلسترباء يتعلق بأمهية الزكج. فبٍت من جهة ا

ُب ٣تموىة  ٜٗٔمع فصل  ٜٗٚٔعاـ  ٔحرؼ )ج( ُب قانوف رقم  ٔٗ على اساس فصل

جيب ا١تطلوب بالنفقة العدة كا١تسكن كالكسوة حُت العدة , األحكاـ اإلسالمي حرؼ )ب(

 ( K/AG/6881/731 من احملكمة العليا رقم للزكجة السابقة. )الورقة الفتول
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كلغة, اإلسترباء ٔتعٌت اٟترية. كاصطالحا ٔتعٌت االنتظار ا١ترأة على الطوؿ الرباءة رٛتها. كعند 

اح مع رجل اجنيب. اإلسترباء ينهى ا١ترأة ليستعمل الزينة, ألمهية الرجل األخر. كينهى عن العقد النك

 ٔٗ فصل انوين الذم يركم عند القاضي, يعٍت ُب الفصلكمن اساسُت الق. إلخطالت النسب 

, ُب ٣تموىة األحكاـ اإلسالمي حرؼ )ب( ٜٗٔمع فصل  ٜٗٚٔعاـ  ٔحرؼ )ج( ُب قانوف رقم 

نفقة العدة للزكجة ا١تطلقة, كلكن اٟتساب بأف الزكجة ال نشوزا٢تا. فالبد باف القاضي ديكن اف يعطى 

 الزكج السابق. ُب اعطاء النفقة العدة يناسب باستطاع

 ُب احملكمة  Pdt.G/6872/PA.Tbn/8170 كعند التحليل الكاتبة باف قضاء القاضي رقم

 الشريعة بطوباف  حيكم ا١تطلوب ليصرؼ النفقة, كا١تسكن كالكسوة حُت العدة كمناسبة 

 اف اإلعطاء نفقة عدة ُب ىذه ا١تسئلة عن  الطلب الطالؽ ينسب  بالقانوين كحالة قضيتو. 

."الضرر يزاؿ"لفقو : بقاعدة ا
738 
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 الباب الرابع

 اإلتختتا 

 خالصةال . أ

 يلخص الباحثة فيما  Pdt.G/6872/PA.Tbn/8170كٗتليل قضاء القاضي رقم 

 يلي :
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األساس من نفقة عدة يستعمل ُب حالة الطالؽ فقط. كلكن القاضي ديكن اف يضمنها  .ٔ

ٟتكم االسالـ, اعطاء نفقة عدة ُب على ا١تطلوب ليعطىها للطالب ْتساب خاصة. كُب ا

الطالؽ البائن يأسس برأم اإلماـ اٟتنفي. فالعلماء اٟتنفية يقوؿ أف ا١ترأة حيقق عن النفقة 

كا١تسكن معا. االيعد للفراؽ بسبب منخالفة زكجتو. كا١ترتد بعد الدخوؿ, اك يلطخ  اإلحًتاـ 

 ط كليس النفقة.ٛتاتو, كالوالد الزكج اك اخوتو. فيحقق الزكجة ا١تسكن فق

كىذاالرأم من علماء اٟتنفية يقول بعمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو, كعمر بن عبد 

 :  ٙالعزيز كسفياف الثورم. ىم يتخذكف دليال ُب القرأف العظيم بسورة طالؽ اية 

                                               

                                                

              

اء ا١تسكن. اذا كاف حكمو كاجبا ُب اعطاء بأف ىذه األية يهدم أف كاجبة اعط

ا١تسكن, ففي نفسو جيب اف يعطى النفقة. ألف ىذه الواجبة ُب ا١ترأة ا١تطلقة اٟتاملة كبسبب 

ثم ُب القانوف اإلجيايب, ديكن احملكمة اف يوجب عديكن احملكمة اف يوجب على نفسو زكجة. 

الزكاج. ديكن احملكمة اف القانوف عن  7711حرؼ ج عاـ  17 يأسس نفقة عدة ُب فصل

يوجب على الزكج ليعطى النفقة ا١تعيشة اك يقرر كاجبة للزكجة بسبب اطالقو. نصا, اف معٌت 

 القانوف عن الزكاج  7711حرؼ ج عاـ   17الطالؽ ُب ىذاالفصل عاما. فالطالؽ ُب فصل 
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للزكج  ديكن بالطالؽ مطلقا اك الطلب الطالؽ. ديكن القاضي اف يعطى مبارأة ُب قضائو

اكيوجب انيعطى نفقة ا١تعيشة اك يقرر الفتول عن الواجبة اىل الزكجة. كا١تصدر عن اعطاء 

 ُب اٞتمع اٟتكم اإلسالمي. 717النفقة ألثر الزكجة مناسبة بفصل 

من احملكمة الشريعة بطوباف بأف  Pdt.G/6872/PA.Tbn/8170ُب قضاء القاضية رقم  .ٕ

يئسس بالفتول من احملكمة العليا رقم ىذااإلعطاء النفقة العدة عن القاضي 

ٖٔٚ/K/AG/ٕٓٓٚ  ,يعلق لو كانت اكؿ ىذه ا١تسئلة بأف الزكجة اليت يوجهو طلب الطالؽ

كلكن يسقط الطالب البد اف يعدد. كمن احد غايتها يعٌت لإلسترباء. ىناؾ اإلسترباء يعلق 

مع فصل  7711عاـ  ٔحرؼ )ج( ُب قانوف رقم  ٔٗ فصلبأمهية الزكج. فاألساس ُب 

بأف ا١تطلوب يوجب اف يعطى النفقة,  , ُب ٣تموىة األحكاـ اإلسالمي حرؼ )ب( 717

كا١تسكن, كالكسوة طوؿ عدة الطالب. ٍب ا١تعرفة اليت يهم ُب ىذاالقضاء بأف الطالب عند 

القاضي ليس من النشوز. مهما ا١تطلوب دك مرأة األجنبية. كيقضى القاضي بنفقة العدة 

ُب ٣تموىة  717مع فصل  7711عاـ  ٔحرؼ )ج( ُب قانوف رقم  17 فصليناسب ب

 يعلق بعقوبة اسقاط الزكاج بسبب الطالؽ. , األحكاـ اإلسالمي حرؼ )ب(
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 اإلقتراحات . ب

 ٔتناسبة التخليل ا١تسئلة اليت يبحث الباحثة, فيمكن اإلقًتاحات فيما يلي :

فَتجئ اف حيف ك يسَت كظيفتها  احملكمة الشريعة ىي ا١تؤسسة اليت يوقع القضاء الطالؽ, .7

حسنا كديكن ا١تنع اكا١تسيطرة عليو باستعماؿ بغَت ٤تلة من الواجبات مع اٟتقوؽ ُب الطالؽ. 

 خحىت حقوؽ الزكجة ٤تمية حسنة.

الزكج ىو رئيس اىل ا١تنزؿ. ذك مسؤكلية عن السالـ كاألمن ألىلو. اذا كاف اإلختالؼ اك  .6

الطالؽ فهو جيب اف يؤدم  امر القاضي الذم يسقط الشقاؽ بينهما ُب البيت حىت يسبب 

 اليو.

حاج الدراسة التكميلية عن األحواؿ القضاء الزكجة السابقة ُب حالة الطلب الطالؽ. كاكثر  .3

 القضية بأف حالة الزكجة خاسرة كحيتاج اىل كسائل الراحة.
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Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang 

Perkawinan 

 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang : 

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum 

nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi 

semua warga negara. 

Mengingat: 

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

 

M E M U T U S K A N: 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN. 

 

 

 

 

 

 

Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)  



 
 

 
 

 

BAB VIII 

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA 

Pasal 38 

Perkawinan dapat putus karena: 

 

a. Kematian, 
b. Perceraian dan 

c. atas keputusan Pengadilan. 
 

Pasal 39 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 

belah pihak. 

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri 

itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. 

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 

perundangan tersebut. 
 

Pasal 41 

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 
(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam 

peraturan perundangan tersendiri. 
 

Pasal 41 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan 

mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 

yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi 

kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya 

tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

 

 

 

 

Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri YPAN)



 
 

 
 

KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA 

 

Dasar Hukum : 

- Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 7777 tanggal 78 Juni 7777 
-Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia nomer 711 tahun 7777 Tentang 

Pelaksaan Intruksi Presiden nomer 7 Tahun 7777 

 

HUKUM PERKAWINAN 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

BEBERAPA PENGERTIAN 
 

Pasal 7 
 
Yang dimaksud dengan : 

a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara 
seorang pria dengan seorang wanita. 

b. Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang 
ditunjuk olehnya , yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali 

nikah. 

c. Akad Nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang 
diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi 

d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 
wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan 

hukum Islam 
e. Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad 

nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan 
kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. 

f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik 

sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan 
berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar 

atas nama siapapun. 
g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh , memelihara , dan 

mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. 
h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk 

melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas 
nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau kedua orang tua atau orang tua 

yang masih hidup , tidak cakap melakukan perbuatan hukum 

i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan 
tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya 

j. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa 
benda atau uang dan lainnya. 

 

 

 



 
 

 
 

BAB XVI 

PUTUSNYA PERKAWINAN 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 773 
 
Perkawinan dapat putus karena :  

a. kematian, 
b. Perceraian, dan 

c. atas putusan 
pengadilan 

Pasal 771 

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 

karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 

Pasal 771 

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah 

Pengadilan gama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak. 
 

Pasal 772 

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : 

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 6 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alas an yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya. 

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 1 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain. 

e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

g. suami melanggar taklik-talak. 

h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan 

dalam rumah tangga. 

Pasal 771 

Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu 

sebab putusnya perkawinan, dengan cara yang dimaksud dalam pasal 767, 738 dan 

737. 

Pasal 770 



 
 

 
 

 

 

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri 

dalam masa iddah. 

Pasal 777 

(7) Talak ba'in shuqraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad 
nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. 

(6) Talak ba'in shugraa sebagaimana tersebut pada ayat (7) adalah : 
a. talak yang terjadi qabla al dukhul; 

b. talak dengan tebusan atau khuluk; 

c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. 

Pasal 768 

Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.Talak jenis ini tidak 

dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu 

dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi 

perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya. 
 

Pasal 767 

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri 

yang sedang suci dan tidak diampuri dalam waktu suci tersebut. 

Pasal 766 

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri 

dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu 

suci tersebut. 

Pasal 763 

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang 

Pengadilan. 

Pasal 761 

Khuluk dapat berdasarkan atas alasan perceraian sesuan ketentuan pasal 772. 

Pasal 761 

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. 

Pasal 762 

Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak 

dalam kandungan atau sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan 

atau pengingkaran tersebut. 

Pasal 761 

Tata cara li'an diatur sebagai berikut : 

a. suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak 

tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah ataus dirinya apabila 
tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"  
b. istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali 

dengan kata " tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah 
kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau 

pengingkaran tersebut benar" 



 
 

 
 

c. tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan 

d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap terjadi 

li'an 

Pasal 760 

Li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama 

 

Bagian Kedua  
Tata Cara Perceraian 

Pasal 767 

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan 

baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal 

istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. 

Pasal 738 

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan 

terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. 
 

Pasal 737 

(7) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 
767 dan dalam waktu selambat- lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan 

istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

maksud menjatuhkan talak 
(6) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan 

ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin 
lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya 

tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. 
(3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya 

di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. 
(1) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 2 (enam) bulan terhitung 

sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan 
perkawinan tetap utuh. 

(1) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan 
tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas 

suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai 
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, 

helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat 
disimpan oleh Pengadilan Agama. 



 
 

 
 

Pasal 736 

(7) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang 

daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan 
tempat kediaman tanpa izin suami. 

(6) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak 
mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. 

Pasal 731 

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 772 huruf f, dapat diterima 

apabila telah cukup jelas bagu Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan 

dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang 

dekat dengan suami istri itu. 

Pasal 731 

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 1 (lima) tahun 

atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 772 huruf c, maka 

untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan 

salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang 

menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
 

Pasal 732 

(7) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atau permohonan penggugat atau 
tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan 

Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. 

(6) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonan penggugat 

atau tergugat, Pengadilan Agama dapat : 

a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. 

b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang 
yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami 

atau barang-barang yang menjadi hak istri. 

Pasal 731 

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya 

putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu. 

Pasal 730 

(7) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan 

perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk 
menghadiri sidang tersebut. 

(6) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (7) dilakukan 

oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. 
(3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan.Apabila yang 

bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang 
sederajat. 

(1) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (7) dilakukan dan disampaikan secara patut 
dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. 

(1) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan. 

 



 
 

 
 

Pasal 737 

(7) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai 

tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan 
pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu 

atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan 
Agama. 

(6) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut 

ayat (7) dilakukan sebanyak 6 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara 

pengumuman pertama dan kedua 

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, 
(1) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan tergugat 

atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali 
apabila gugatan itu tanpa hak dan tidak beralasan. 

Pasal 718 

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 736 ayat 

(6), panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. 

Pasal 717 

(7) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 38 

(tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian 
(6) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang 

waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun 

tergugat atau kuasa mereka. 
(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 772 huruf b, 

sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (enam) 
bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan 

Pengadilan Agama. 

Pasal 716 

(7) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian suami istri datang sendiri atau 

mewakilkan kepada kuasanya. 

(6) Dalam hal suami istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim dapat 

memerintahkan yang bersangkutanuntuk hadir sendiri. 

Pasal 713 

(7) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah 

pihak. 

(6) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap 

sidang pemeriksaan 

Pasal 711 

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru 

berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah 

diketahui penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. 

Pasal 711 

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan 

dalam sidang tertutup. 



 
 

 
 

 

Pasal 712 

(7) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka 

(6) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat akibatnya terhitung sejak jatuhnya 
putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pasal 711 

Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama 

menyampaikan salinan surat  

keputusan itu kepada suami-istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah 

dari masing-masing yang bersangkutan. 

(7) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan 

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai 
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan 

pencatatan. 

(6) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan Surat Keterangan kepada masing-masing 
suami-istri atau kuasanya bahwanputusan tersebut ayat (7) telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri. 
(3) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada 

Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut 
berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan 

serta tanda tangan panitera 
(1) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri berbeda 

dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu 
helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) 

dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan 

dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negri salinan itu 
disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta. 

(2) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (7) menjadi tanggung 
jawab Panitera yang bersangkutan,apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian 

bagi bekas suami atau istri atau keduanya. 



 
 

 
 

Pasal 710 

(7) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, 

menyampaikan permohonannya kepada mPengadilan Agama yang mewilayahi tempat 
tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya. 

(6) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri atau suaminya 
untuk didengar keterangannya masing-masing. 

(3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang 
akibat khuluk, dan memberikan nasihat-nasihatnya. 

(1) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl/tebusan, maka Pengadilan 

Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di 
depan sidang Pengadilan Agama.Terhadap penerapan itu tidak dalam dilakukan upaya 

banding dan kasasi. 

(1) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 737 ayat 

(1) 
(2) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, 

Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa 
 

BAB XVII 
 

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN 
 

Bagian Kesatu  
Akibat Talak 

 
Pasal 717 

 
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 
 
a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, 
kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul. 

b. memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri 
telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 

c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al 
dukhul. 

d. memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 67 

tahun. 

Pasal 718 

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. 

Pasal 717 

Bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan 

dan tidak menikah dengan pria lain. 

Pasal 716 

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bagian Kedua  
Waktu Tunggu 

 
Pasal 713 

(7) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah dari 

bekas suaminya, kecuali qabla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena 

kematian suami. 
(6) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut : 

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu 

tunggu ditetapkan 738 (seratus tigapuluh) hari. 
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid 
ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 78 (sembilan puluh) hari, 

dan bagi yang tidak haid ditetapkan 78 (sembilan puluh) hari. 
Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan 

hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

c. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan 
hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang 
antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul 

(1) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung 
sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 

sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu 
dihitung sejak kematian suami. 

(1) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak 

haid kerna menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci. 
(2) Dalam hal keadaan pada ayat (1) bukan karena menyusui maka iddahnya selama satu 

tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka 
iddahnya menjadi tiga kali waktu suci. 

Pasal 711 

Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah, sebagaimana yang dimaksud 

dalam ayat (6) huruf b, ayat (1) dan ayat (2) pasal 713, ditinggal mati oleh suaminya, 

maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas 

suaminya. 

Pasal 711 

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an 

berlaku iddah talak. 

Bagian Ketiga 

Akibat Perceraian 

Pasal 712 
 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali 
bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 

 

  



 
 

 
 

7. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 

6. ayah; 
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 

1. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 
1. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 

   2.wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah 

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari 

ayah atau ibunya; 

c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani 

dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas 
permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak 

hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. 
d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut 

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat 
mengurus dirinya sendiri (67 tahun); 

e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 

Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) , 
dan (d). 

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah 

biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. 

Pasal 711 

Harta yang dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 72, 71. 

Bagian Keempat 

Mut'ah 

Pasal 710 

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat 

a. belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul 

b. perceraian itu atas kehendak suami. 

Pasal 717 

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami yanpa syarat tersebut pada pasal 710 

Pasal 728 

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. 

Bagian Kelima 

Akibat Khuluk 

Pasal 727 

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk. 

Bagian Keenam  
Akibat Li'an 

Pasal 726 

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak 

yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari 

kewajiban memberi nafkah. 



 
 

 
 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 7711 

TENTANG 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 7711 

TENTANG PERKAWINAN 

 

UMUM : 

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 7711 tentang Perkawinan, yang 

diundangkan pada tanggal 6 Januari 7711 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan 

pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara 

pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang 

waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan 

dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya. 

 

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang 

diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang 

tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya 

pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 7 tersebut, ialah pada tanggal 7 

Oktober 7711. 

 

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan 

dan serangkaian petunjuk petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang 

bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen 

Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan 

jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan 

langkah-langkah persiapan tersebut. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

(7) Cukup jelas. 

(6) Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas 

suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada 

waktu tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.  

(3) Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Huruf c sub iii : Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud 

pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang 

Pengadilan dapat menerimanya. 
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 السيرة الذاتية

الباحثة فرحية ايكا سافوترم, كلدت ُب  اسم 
. كلدت من بُت كالدم اٛتد ٜٜ٘ٔنوفمبَت  ٚٔطوباف, 

غالب ك سيت زليحة. ك٢تا أخت صغَت اٝتها اثٌت نور 
 العزل. 

كانت ركاية تعليمي بداية من ركضة األطفاؿ دارما كانيتا بطوباف, ٍب التحقت دراستها اىل  
كالوصطى كبعدىا ُب مدرسة العالية بسنورم طوباف. كاألف كانت مدرسة اإلبتدائية اٟتكومية بطوباف 

طالبة ُب مستوم األخَت ُب فصل الدكيل قسم األحواؿ الشخصية كلية الشريعة جامعة موالنا مالك 
 ابراىيم االسالمية اٟتكومية ٔتاالنج.

 ينية كانت الباحثة مشًتمة ُب تربية األخرل لطلب العلم كا٠تربة, كمايلي : مدرسنة الد 

(, معهد سنن امفيل العايل ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓ(, تعليم ا٠تاص اللغة العربية )ٕٕٔٓ-ٕٓٔٓبطوباف )
 األف(.-ٕٗٔٓ(, معهد ٖتفيظ القرأف السعتدة ٔتاالنج )ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓ)
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